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Saturs.

1. Valsts Prezidents

?

..:...

5

2.

Saeimas prezidijs

5

3.

Ministru kabinets

5

4.

Deputātu saraksts

5

5.

Deputātu sadalījums pēc frakcijām

6.

Deputātu personu rādītājs

11

7.

Alfabētiskais satura rādītājs

29

8.

9.
10.

Likumprojektu

chronoloģiskais rādītājs:

I.

Pieņemtie likumi .

II.

Komisijām nodotie likumprojekti

Pieprasījumu

7

.

chronoloģiskais rādītājs

Jautājumu chronoloģiskais rādītājs
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39
47

55
55
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Valsts Prezidents J. Čakste.
Saeimas prezidijs.
Priekšsēdētājs

Fr. Vesmanis.

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

.

.
.

.
.

.
.

A. Alberings.
A. Petrevics.
J. Vesmanis.
Fr. Ķemps.
E. Knopps.

Ministru kabinets.
Ministru prezidents un ārlietu ministrs
Darba ministrs .......
Finansu ministrs
Iekšlietu ministrs .
Izglītības ministrs
Kara ministrs

Z.
J.
H.
A.
H.

Meierovics.
Klaustinš.
Punga.
Birznieks.
Celmiņš.
J. Ducens.

Satiksmes ministrs
Tieslietu
ministrs
Zemkopības ministrs
Iekšlietu ministra biedrs
Izglītības ministra biedrs

....
....

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

Alberings, Arturs.
Bachmanis, Kristaps.
Barkans, Viktors.
Bastjānis, Voldemārs.
Bauers, Ernests.
Bergs, Arveds.
Berģis, Pēteris.
Bīlmanis, Roberts.
Birkhāns, Ernests.
Bočagovs, Aleksandrs.
Briedis, Augusts.
Būmeisters, Kārlis.

40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

13. Bungšs, Kristaps.
14. Buševics, Ansis.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Celmiņš, Hugo.
Celms, Jūlijs.
Cielēns, Fēlikss.
Dēkens, Kārlis.
Dubins, Morduchs.
Ducens, Jānis.
Dukurs, Roberts.
Dzenis, Antons.
Eliass, Kristaps.
Felsbergs, Ernests.
Firkss, Vilhelms.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Goldmanis, Jānis.
Grantskalns, Eduards.

Holcmanis, Vilis.
Irbe, Kārlis.
Ivanovs, Roberts (noliek mandātu).
Jaunzems, Eduards.
Jubuls, Staņislavs.
Kalējs, Jānis.

39.

Kallistratovs, Meletijs.

*

„

Fišmanis, Leopolds.
27. Gailīts, Paulis.

.

Gulbis, Ernests.
Gulbis, Kārlis.
Hans, Jons.

Kalnings, Ringolds.
Kalniņš, Arveds.
Kalniņš, Augusts.
Kalniņš, Bruno.
Kalniņš, Nikolajs.
Kalniņš, Paulis.
Kasparsohs, Kārlis.
Kellers, Kārlis.
Klīve, Ādolfs.
Knopps, Egons.
Koreckis, Pēteris.
Kotans, Pēteris.
Kublinskis, Bernhards.
Kviesis, Alberts.

54. Kemps, Francis.
55. Lazersons, Maksis.
56. Lejiņš, Paulis.
57. Lindiņš, Rūdolfs.
58. Lorencs, Klāvs.
59. Maizels, Noijs.
60. Mazvērsīts, Jānis.
61. Meierovics, Zigfrīds.
62. Menders, Fricis.
63. Morics, Ernests.
64. Nonācs, Otto.
65. Nuroks, Markus.
66. Pauļuks, Kārlis.
-67. Petrevics, Andrejs.
68. Purgals, Jānis.
69. Radziņš, Eduards. '

70.

Rainis-Pliekšans, Jānis.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Rancans, Jezups.
Reinhards,.Gustavs.
Roskošs, Jezups. Rozentals, Miķelis.
Rubulis, Jezups.
Rubulis, Vladislavs.
Rudevics, Ansis.
Rūdzis, Jānis.

J. Pauļuks.
V. Holcmanis.
E. Bauers.
A. Dzenis.
St. Jaudzems.
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__
79.
80.
81.
82.

83.
84.

85.
E6.
87.
88.

91.

Rudzīts, Teofils.
Salnājs, Voldemārs.
Sainis, Hermanis.
Sanders, Visvaldis.
Siecenieks, Pēteris.
Sīmanis, Andrejs.
Skalbe Kārlis.
Skujenieks, Marģers.
Sīmanis, Paulis.
Trasuns, Francis.

Ulpe, Pēteris.

92. Veckalns, Andrejs.
93. Vegezaks, Manfrēds.
94. Velkme, Antons.
95. Veržbickis, Jānis.
96. Vesmanis, Fridrichs.
97. Vesmanis, Jānis.
98. Višņa, Jānis.
99. Vittenbergs Ruvins.
^
100. Zeibolds, Pēteris.
Gustavs.
101. Zemgais,

89. Trasuns, Jezups.
Ulmanis, Kārlis.

90.

Deputatusadalījums pēc frakcijām.
Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (30 locekļi).
17. <alniņš, Paulis.
18. Lejiņš, Paulis.
19. Lorencs, Klāvs.

1. Bastjānis, Voldemārs.
2. Bīlmanis, Roberts.
3. Būmeisters, Kārlis.
4. Bungšs, Kristaps.
5. Buševics, Ansis.
6. Celms, Jūlijs.
7. Cielēns, Fēlikss.
8. Dēķens, Kārlis.
9. Eliass. Kristaps.
10. Gulbis, Ernests.

20. Menders, Fricis.
21. Morics, Ernests.
22. Radziņš, Eduards.

23.
24.

11. Gulbis. Kārlis.
12. Ivanovs, Roberts (noliek mandātu).

13. Jaunzems, Eduards.
14. Kalējs, Jānis.
15. Kalniņš, Bruno.
16. Kalniņš, Nikolajs.

Rainis-Pliekšans, Jānis.
Rozentals, Miķelis.
25. Rudevics,_ Ansis.
. 26. Rūdzis, Jānis.
27. Ulpe, Pēteris.
28.
29.
30.
31.

Veckalns, Andrejs.
Vesmanis, Fridrichs.
Višņa, Jānis.

Zeibolds, Pēteris.

Latviešu zemnieku savienība (17 locekļi).
10.

1. Alberings, Arturs.
2. Briedis, Augusts.
3. Celmiņš, Hugo.
4. Ducens, Jānis.
5. Gailīts, Paulis.
6. Goldmanis, Jānis.
7. Grantskalns, Eduards.
8. Kalniņš, Augusts.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Kviesis, Alberts.
Mazversīts, Jānis.
Meierovics, Zigfrids.
Pauļuks, Kārlis.
Sainis, Hermanis.
Siecenieks, Pēteris.
Sīmanis, Andrejs.
Ulmanis. Kārlis.

9. Klīve, Ādolfs.
Apvienotā sociāldemokrātu mazinieku partija un laukstrādnieku savienība (7 locekļi).

5. Rudzīts, Teofils.
6. Salnajs, Voldemārs.
7. Skujenieks, Marģers.

1. Dukurs, Roberts.
2. Holcmanis, Vilis.
3. Lindiņš, Rūdolfs.
4. Petrevics, Andrejs.

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

-

4.

Skalbe, Kārlis.

5. Vesmanis, Jānis.
6. Zemgais, Gustavs.
Latgales kristīgo zemnieku savienība (6 locekļi).

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

4.
5.
6.

Roskošs, Jezups.
Trasuns, Francis.
Velkme, Antons.

L_
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Latvijas v'acu baltiešu partija (6 locekļi).

1. Firkss, Vilhelms.
2. Hans, Jons.
3. Kellers, Kārlis.

4. Knopps, Egons.
5. Sīmanis, Paulis.

6. Vegezaks, Manfrēds.
Bezpartejiskais nacionālais centrs (H locekļi).

1. Bergs, Arveds.
Birkhāns, Ernests.

2.

3.
4.

Kalnings, Ringolds.
Kasparsons, Kārlis.

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

3.
4.

Reinhards, Gustavs.
Sanders, Visvaldis.

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

3. Rubulis, Jezups.
Trasuns, Jezups.

4.

Latvijas jaunzemnieku savienība (3 locekļi).

1. Bachmanis, Kristaps.
2. Bauers, Ernests.

3.

Nonācs, Otto.

Agudas Izrael (2 locekļi).
1. Dubins, Morduchs.

2.

Vittenbergs, Ruvins.

Žīdu apvienotais nacionālais bloks (2 locekļi).
1. Fišmanis, Leopolds.

2.

Nuroks, Markus.

Latgales tautas apvienība (1 loceklisj.

1. Kemps, Francis.
Latgales zemnieku partija (1 loceklis).
1. Rubulis, Vladislavs.

Zemgales katoļu saraksts (1 loceklis).
1. Kublinskis, Bernhards.
Krievu nacionaldemokratu partija (1 loceklis).
1. Bočagovs, Aleksandrs.
Krievu tautas partija (1 loceklis).
1. Koreckis, Pēteris.

Vecticībnieku centrālā komiteja (1 loceklis).
1. Kallistratovs, Meletijs.
Poļu savienība (1 loceklis).

1. Veržbickis, Jānis.
Ceire-Cion (1 loceklis).
1. Lazersons, Maksis.
Latvijas žīdu sociāldemokrātiskā strādnieku partija „Bunds" (1 loceklis).
1.

Maizels, Noijs.

_

11

Bungšs, Kristaps.

Alberings, Arturs.
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Deputātu personu radītājs.
Alberings, Arturs

Satversmes Sapulces

(zemn. sav.).

Dzimis 1876. gada 26. decembri, latvietis, lauksaimniečības vidusskolas un lauksaimniecības un dabas zinību institūta

Papildinājuma (l.k. chron. rad. Nr. 5) 84-86.

izglītība, lauksaimnieks.

Runa pie

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

4U JjļfSJf

Saeimas priekšsēdētāja I. biedrs.
Aizrādījums deputātiem 334.

tf^n

ziņojumu,

likumiem:
Runā pie
Agrārās reformas likuma 111. dalās papildinājums
chron. rād. Nr. 11) 151—152, 304—308.

428^29Tšl

™'

V4°7""409'

deputātu

lietu

izmeklēšanas

komisijas

91—93.
Iesniedzis priekšlikumus 126, 365, 413, 417, 430, 501, 504.

Izdots tiesāšanai 96, 97—98, 98, 106.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 1, 2.

(lik.

^rģis, Pēteris (dem. centrs).

%gaV£R^^^^
pieprasījuma
par
politiskās
apsardzes
izdarītām
kratīšanām un arestiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 80.

Dzimis 1882 gada 18. martā, latvietis, augstskolas izglī,_.
t:ba > zvērināts advokāts, kooperators.
Ievēlēts

126, 303, 314.

komisijā, finansu 23.

Iesniedzis priekšlikumu 549.

Starpsaucieni 211.

(soc- dem.).

Bīlmanis, Roberts

Bachmanis, Kristaps (jauņ* sav.).
Dzimis 1867. gada 7. februārī, Jatvietis,- vidusskolas izglītība, žurnalists-publicists, notārs, skolotājs.

,. Dzimis 1880 gada 10 jūnijā, latvietis, skolotāju semināra

izglītība, Rīgas pilsētas valdes loceklis.
Tautas Padomes un

Referents pie likuma par neatmaksājamu
avansu izsniegšanu uz kara zaudējumu atlīdzības prasībām lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uzņēmumos (lik. chron. rād.
Nr. 14) 212—216, 268—272.
deputātu lietu

,

likumiem:

Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 439—442, 480, 499—500, 503.

Referents pie likuma par vaislas ērzeļu izlasi (lik. chron.
rād. Nr. 13) 205—208, 211—212.

Iesniedzis priekšlikumus

loceklis.

Referents pie Latvijasi Republikas . Satversmes 70. panta

izmeklēšanas komisijas
ziņojuma 86—89,
93-94, 95, 96, 96-97, 97, 98, 99, 99-100, 100-101, 101-102,
102, 103, 104, 105, 105—106, 106—107, 107, 108, 108—109, 109—
110, 111—112.
, ,
redakcijas komisijas ziņojumiem 360, 361..

Runā pie priekšlikuma 491-492.

Izstājies
„
Runa p i e

Satversmes Sapulces loceklis,

no komisijas, izglītības
likumiem:

Veselības kopšanas sekmēšana

Nr

chron. rād.

36 37 47
' ?„ ''

Iesniedzis priekšlikumus 20—22, 36, 38, 40, 47.

Dzimis

Runa no vietas 96.

skolas (lik.

1) 19 20
'
Latvijas konservatorijas satversme (lik. chron. rād. Nr. 4)

BirkhānS, Ernests

Iesniedzis priekšlikumu 549.

3.

tība, Latvijas

W2

gada 31

Universitātes

(bezp. nac. centrs).izglJ
„

augstskolas

^^ j^^
docents, Latvijas

tirdniecibas un

rūpniecības bankas direktors.
BarkanS, Viktors (Latg. darba part.).
_
Dzimis 1894. gada 21. augusta, latvietis, vidusskolas izglītība, valsts ierēdnis.
Iesniedzis priekšlikumu 200.

,,
, '
j
.
D.. _ ,
XT
Bastianis,
Voldemārs (soc. dem).

_
. <ori . ,
Dzimis 1884. gada 17. augusta, latvietis, augstskolas izglītība, bij. Latvijas dzelzceļu finansu direktors.

, __
,
Ievelēts komisija, finansu 146.
_
...
n
.
Runa pie likumiem:
Valsts svinamas dienas (lik. chron. rād. Nr. 12) 185, 361.
Neatmaksājamu avansu izsniegšana uz kara zaudējumu
atlīdzības prasībām lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uzņēmumos (lik chron. rād. Nr. 14) 232-236, 266-268.
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas (lik.
chron. rad. Nr. 16) 324—326.
Politiskā apsardze (lik. chron. rād. Nr. 19) 396—398, 429,
'
dienas kartības 126, 364—365, 369, 447—448, 455.

Iesniedzis priekšlikumus 83, 144, 174, 175, 182, 369, 430,

455, 497.

ff- sTne

™ 533- Pa"ta

par

ev.-lut.

baznīcas

likumu

^"kta atCdŠanU °ik- Chr0rK rād-

..

:

(jaunz. sav.).

Dzimis 1882. gada 21. jūlijā, latvietis, agronomiskā
tība, zemkopības ministrs, agronoms.

126.

Dzimis 1885. gada 9. septembrī, krievs, augstskolas izglītība, zvērināts advokāts.
_ ,
„ '
lautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likuma par tiesas ziņnešu takses paaugstināšanu (lik. chron. rād. Nr. 21) 431^132.
Rriedis
Aiifrii«t« (zemu.
sav )
AUgUS»l!>
'zemo bdv.j.
X>rieiUS>,
Dzimis 1877. gada 9. maijā, latvietis, augstskolas izglītība,

skolas inspektors.
lautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie Latvijas konservatorijas satversmes (lik. chron.
rad. Nr. 4) 35, 36, 41.
Iesniedzis priekšlikuma

125.

Būmeisters, Kārlis
Dzimis

1875. gada

15. septembrī,

latvietis,

tirdzniecības

335-337, 340, 344, 349—350, 353, 355, 356, 358,359.

izglī-

BergS, Arveds (bezp. nac. centrs).
Dzimis

(soc. dem.).

1888. gada 14. novembrī, latvietis,

Parakstījis _ pārgrozījuma projektu likumā par
izglītības iestādēm (lik. chron. rād. Nr. 84) 146.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis

izglītība, jurists.

(krievu nac).

_

skolas izglītība, grāmatvedis Daugavpils pilsētas valdē.
,.,
,
.
.
...
, un viuu
D
s
Referents
pie likuma par cietušo karavīru
gimenes locekļu pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 290—297,

Starpsaucieni 73, 400.
~
V»
Bauers,
fcrnests

Iesniedzis priekšlikumu

Bočagovs,
&
> Aleksandrs

„ .

Parakstījis likumprojektu

Referents pie likuma par kredītiestāžu un tirdzniecībasrūpniecības uzņēmumu norēķiniem un iesniedzamām
zinām
(lik. chron. rād. Nr. 2) 24—26, 27—28, 28

augstskolas

Bungšs, Kristaps
Dzimis

1878 gada 20 jun-

slltlba . atslēdznieks

Latvijas

(soc. dem.).

^^
un laukstrādnieks,

pagastskolas

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

?

,. *
„
Buševics,
Ansis.

13

Ernests.
Kelsbergrs,
6

_

Dzimis 1878. gada 5. decembrī, latvietis, augstskolas izglītība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

komisijā,
Ievēlēts
niecības lietu 3. .

agrarpolitikas

un

(Agudas Izrael).

Dubins, Morduchs

Buševics, Ansis (soc. dem).

lauksaim-

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

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Pieprasījums izdot tiesāšanai
Atvaļinājums

pie agrārās reformas likuma III.' daļas papildinājuma (lik. chron. rād. Nr. 11) 147—148, 153, 154-155, 314.
Runā pie likuma par neatmaksājamu avansu izsniegšanu
uz kara zaudējumu atlīdzības prasībām lauksaimniecība un tai
tuvu' stāvošos uzņēmumos (lik. chron. rad. Nr. 14) 250—252.
Referents

11

'

131.

1.

Ducens, Jānis (zemn

sav.).

Dzimis 1888. gada 17. janvārī, latvietis, augstskolas
tība, kara ministrs, Rīgas Apgabaltiesas loceklis.

izglī-

Tautas Padomes loceklis.

Referents pie likuma par jūras krastu aizsardzības
dzekļu iegādi (lik. chron. rad. Nr. 18) 365.

Celmiņš, Hugo (zemn. sav.).
Dzimis 1877. gada 31. oktobrī, latvietis, augstskolas izglītība, agronoms.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces

loceklis.

Izglītības ministrs 51—52.

komisijām, finansu 94, publisko tie-

Izstājies no
sību un valsts pārvaldes iekārtas 94.
Iesniedzis priekšlikumu

125.

Dzimis 1897. gada 29. septembrī, latvietis, augstskolas
izglītība, sabiedrisks darbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie likuma par valsts svinamām dienām (lik. chron.
rād. Nr. 12)

178—179,

180—181.

tība,

izglī1888. gada 7. februārī, latvietis, augstskolas

publicists.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Ie v ē 1ē t s komisijā, publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 3.

Referents pie likumiem:

Līgumi starp Latvijas un Igaunijas republikām (lik. chron.
rād. Nr. 27—30) 511—517, 533—534, 534, 540.
Konvencija par ostas nodokļu ņemšanu Igaunijas un Latvijas ostās no kuģiem
Nr. 31) 541.

ārzemju

braucienos

(lik. chron. rad.

Runā pielikumiem:
Valsts svinamās dienas (lik. chron. rad. Nr. 12) 176—177.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 458^159, 473—474, 475, 477,
488, 495—496, 498, 502.
paziņojuma, ministru prezidenta, par pastiprinātas
135—136,
apsardzības ' un kara stāvokļa pagarināšanu 24,
142—143.
dienas

kārtības

balsošanas

Starpsaucieni 217, 264, 458.

Dēķens, Kārlis (soc. dem.)
Dzimis 1866. gada 28. jūnijā, latvietis, skolotāju semināra
izglītība, skolotājs.
?
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie Latvijas mākslas
(lik. chron. rād. Nr. 26)'447.

akadēmijas

satversmes

8unā pie Latvijas konservatorijas satversmes (lik chron.
rad. Nr. 4) 34, 38—39, 40, 41, 42, 43, 44, 47-48, 50.
priekšlikumus 35, 39, 41, 42 (2 priekšl.), 43, 44,

Iesniedzis

48, 50. .
Parakstījis likumprojektu par ev.-lut. baznīcas likumu
440. panta un 553. panta 8. punkta atcelšanu (lik. chron. rad.
Nr. 53) 116.

likuma ierosinājumu par koncertu, mākslas izstāžu, teātru
izrāžu, priekšlasījumu un tamlīdzīgu kulturelu izrīoperu
un
kojumu atsvabināšanu no izpriecas nodokļiem (lik. chron. rad.
Runā no vietas 45.

365 (2. priekšl.).

Dukurs, Roberts (soc. dem. maz.).
vidējās zemkoDzimis 1886. gada 20. oktobrī, latvietis,
darbinieks.
pības skolas izglītība, žurnālists, sabiedrisks
komisijā,

sociālās likumdošanas

131.

n o komisijas, sociālās likumdošanas 82.
Izstājies
ģimenes
Runā pie likuma par cietušo karavīru un viņu
326—32/.
16)
locekļu pensijām (lik. chron. rad. Nr.
kratīpieprasījuma par politiskās apsardzes izdarītām
72—ib.
šanām un arestiem (piepr. chron. rad. Nr. II
Iesniedzis priekšlikumu 144.
Atvaļinājums 22.

(speciāla)
Dzimis 1893. gada 7. aprilī, latvietis, augstākā
biedrs.
ministra
iekšlietu
izglītība,
komisijā, publisko tiesību un valsts pār-

Ievēlēts

valdes iekārtas 272.

Izstājies

no

komisijas, juridiskās 272.

Runā pie likumiem:
279.
Medības (lik. chron. rād. Nr. 15) 275, 278,
(lik.
Ludzas pilsētas administratīvo robežu paplašināšana
chron. rād. Nr. 10) 317—318.
..
ģimenes locekļu pensijas Uik.
Cietušo karavīru un viņu
347,
352-353, 357
339-340,
16)
chron. rād. Nr.
421-422.
Politiskā apsardze (lik. chron. rad. Nr. 19)
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 457, 462-463, 473, 474-475,
485—486, 498, 498—499, 501.
slapjā
jautājuma par palīdzības sniegšanu neražas un
(jaut. chron. rad.
zemniekiem
Latgales
laika dēļ cietušiem
Nr. 1) 558.
279 280, 317 319,
Iesniedzis priekšlikumus 200, 272, 275,
357, 426, 472 (2 priekšl.), 474, 475, 486 (2 priekšl.),
499! 501, 549.

426.

Iesniedzis priekšlikumus 24, 144, 426, 488, 491.

Nr. 60) 132.

priekšlikumus

340, 349, 353,

491.

kārtības

Iesniedzis

Dzenis, Antons (Latg. krist. zemn. sav.).

Cielēns, Fēlikss (soc. dem.).
Dzimis

Runā pie dienas kārtības 364, 365.

Ievēlēts

Celms, Jūlijs (soc. dem.).

lī-

pašvaldību
Parakstījis likuma ierosinājumu par apriņķu
rad. Nr. 38) 367.
(lik.
chron.
apturēšanu
likvidācijas
slapjā laika
jautājumu par palīdzības sniegšanu neražas un
l) d<H.
dēl cietušiem Latgales zemniekiem (jaut. chron. rad. Nr.

Eliass, Kristaps (soc dem).
augstskolas izglīDzimis 1886. gada 30. martā, latvietis,
tība, žurnālists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie redakcijas komisijas riņojiuna 144.
Izdots tiesāšanai 100, 103, 104 (3 lietas), 104—105, 108,
109, 110—111.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 22, 272.

Felsbergs, Ernests

(dem. centrs.).

augstskolas izDzimis 1866. gada 7. novembrī, latvietis,
profesors.
Universitātes
Latvijas
glītība,
Runā pie Latvijas konservatorijas satversmes (lik. chron
rād. Nr. 4) 35, 40—41.
pārejas formulas 124.
Atvaļinājums

171.

Jubuls, Staņislavs.

Pirkss, Vilhelms.

15

16

Firkss, Vilhelms (vācu balt. part.).

Gulbis, Ernests (soc. dem).

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

Dzimis 1888. gada 16. martā, pilsētas skolas izglītība un
skolotāja pārbaudījums, skolotājs.
Iegūst mandātu 146.

Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie likumiem:
Agrāras reformas likuma III. daļas
chron. rād. Nr. 11) 148—150, 314.

papildinājums

Gulbis, Kārlis (soc. dem.).

(lik.

Dzimis 1875. gada 3. decembrī, latvietis, skolotāju

Medības (lik. chron. rād. Nr. 15) 288.
Iesniedzis priekšlikumus 156, 288, 314.

Runā pie likuma par Ludzas pilsētas administratīvo robežu paplašināšanu (lik. chron. rād. Nr. 10) 189—191, 195—196,
198, 318.

Atvaļinājums 82.

Fišmanis, Leopolds (žīdu bloks).
Dzimis 1863. gada 6. februārī, žīds, skolotāju
izglītība, skolas direktors.

Dzimis 1869. gada 14. novembrī, vācietis, augstskolas izglītība, Liepājas biržas komitejas sindikus.
Ievēlēts

1, 446.

1869. gada 29. maijā, latvietis, augstskolas izglī-

Izstājies

no

(lik.

chron. rad. Nr. 7)

126—127.

tība, mācītājs un skolotājs.
Ievēlēts komisijās,
valsts pārvaldes iekārtas 94.

komisijā, tirdzniecības un rūpniecības 131.

Referents pie likumiem:
papildinājums
Muitas likuma

GailītS, Paulis (zemn sav).
Dzimis

HāUS, Jons (vācu balt. part.).

semināra

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Atvaļinājumi

semi-

nāra izglītība, skolotājs.

finansu 3, publisko tiesību un

Muitas likumos Krievijas nauda paredzēto maksājumu un
normu pārrēķināšana Latvijas valūtā (lik. chron. rād. Nr. 8)
127—128.
Runā no vietas 127.

komisijas, finansu 131.

Referents pie Latvijas konservatorijas satversmes (lik.
chron. rād. Nr. 4) 32—33, 35, 36—37, 37—38, 39, 40, 41, 42, 43,

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

44, 47, 48, 50, 124—125.
priekšlikuma, izglītības komisijas 203—205.

tība, tieslietu ministrs.

pie likumiem:
Neatmaksājamu avansu izsniegšana uz kara zaudējumu
atlīdzības prasībām lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uzņēmumos (lik. chron. rād. Nr. 14) 229—232.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 461—462.

Runā kā ministrs pie medību likuma (lik. chron. rād. Nr.
15) 508—509.
deputātu lietu izmeklēšanas komisijas ziņojuma 89—90.

Runā

Iesniedzis priekšlikumu 365.

_ Dzimis 1875. gada 29. augustā, latvietis, apriņķa
izglītība, lauksaimnieks.

skolas

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

Satversmes Sapulces loceklis.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Referents pie likuma par jūras krastu aizsardzības līdzekļu
iegādi (lik. chron. rad. Nr. 18) 365.
priekšlikuma, publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas komisijas, 18. novembra svinību lietā 130.

Runā pie likuma par valsts svinamām dienām (lik. chron.
rād. Nr. 12) 159—161, 316.
Iesniedzis priekšlikumus 173 (2 priekšl.), 175, 182, 183, 315,
316 (2 priekšl.), paziņojumu 316.

Runā no vietas 183.

likumiem:

Valsts svinamās dienas (lik. chron. rād. Nr. 12) 175—176,

179—180.
Neatmaksājamu

avansu izsniegšana uz kara zaudējumu
atlīdzības prasībām lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uzņēmumos (lik. chron. rād. Nr. 14) 216—220, 262—264.
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas (lik.
chron. rād. Nr. 16) 332—333, 348, 351—352, 358.
Politiskā apsardze (lik. chron. rād. Nr. 19) 380—382, 393—
394, 411, 418—419.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 457—458, 466—467, 477—
478, 493—494, 496.
priekšlikuma uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu
par bijušo Vidzemes kroņa mežsargu māju piešķiršanu viņu
lietotajiem 491.
dienas

116.

Irbe, Kārlis (krist. nac. sav.).

Goldmanis, Jānis (zemn. sav).

pie

Iesniedzis priekšlikumus 82, 363, 507—508, 510 (2 priekšl.).
Atvaļinājums

Runā no vietas 40 (2 reizes). ?

Runā

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

kārtības

Iesniedzis priekšlikumus 125, 144, 182, 339, 349, 352, 358.
Starpsaucieni 68, 180, 232, 233, 234 (2 reizes), 268, 335 (2
reizes), 396, 455.
Priekšsēdētāja piezīme 382.

(zemn. sav.).

pie likuma par Ludzas pilsētas administratīvo
bežu paplašināšanu (lik. chron. rad. Nr. 10) 191—192.

Atvaļinājums

116.

unidar-

binieks.

Tautas

Padomes

sekretāra

un Satversmes Sa-

biedrs

pulces sekretārs.
Valsts kontroliers

146.

Noliek mandātu 146.
izstājies

no

komisijām, agrarpolitikas

un lauk-

saimniecības lietu 146, finansu 146, organizācijas 146, publisko '
tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 3.

panta un 553. panta 8. punkta atcelšanu (lik. chron. rād. Nr.
53) 116.

Jaunzems, Eduards

(soc. dem).

Iesniedzis priekšlikumu 550.

Satversmes Sapulces loceklis.

Iesniedzis priekšlikumu 365.

ekonomiskās fakultātes

Dzimis 1872. gada 21. septembrī, latvietis, vidusskolas izglītība, grāmatvedis.

Dzimis 1881. gada 23. decembrī, latvietis, vidusskolas izglītība, zemkopis-lauksaimnieks.

Runā

1883. gada 20. novembrī, latvietis, Ciriķes
izglītība, pašvaldības

Dzimis

versitātes

Parakstījis likumprojektu par ev.-lut. baznīcas likumu 440.

302, 455.

Grantskalns, Eduards

Ivanovs, Roberts (soc. dem.).

ro-

Jubuls, Staņislavs (Latg. krist. zem. sav.).
Dzimis 1884. gada 10. septembrī, latvietis,
izglītība, Daugavpils apriņķa valdes loceklis.
Referents

pie likuma

par Rēzeknes

vidusskolas

pilsētas administra-

tīvo robežu paplašināšanu (lik. chron. rād. Nr. 6) 112—113.
Iesniedzis priekšlikumu 200.

17

Kalējs,Jānis.

Kublinskis, Bernhards,

Parakstījis likuma ierosinājumu par apriņķu pašvaldību
likvidācijas apturēšanu (lik. chron. rād. Nr. 38) 367.

jautājumu par palīdzības sniegšanu neražas un slapjā laika
deļ cietušiem Latgales zemniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 1) 367.

18

Kalniņš, Paulis (soc. dem.).
Dzimis
ārsts.

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

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Kalējs, Jānis (soc. dem.).

Ievēlēts

Dzimis 1881. gada 26. aprilī, latvietis, vidusskolas izglītība, Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Vidzemes apgabala sekretārs.

Kallistratovs, Meletijs (vecticībn.).
Dzimis

1896. gada 15. maijā, krievs, skolotāju semināra
izglītība, Daugavpils II. vecticībnieku pamatskolas pārzinis.

bankas padomes priekšsēdētājs.

14. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

Tautas Padomes un Satversmes Sapulcēs loceklis.
Runā pie līgumiem starp Latvijas un Igaunijas republikām

pie likumiem:
_ Neatmaksājamu avansu izsniegšana uz kara zaudējumu atRunā

un tai tuvu stāvošos uzņē-

mumos (lik. chron. rād. Nr. 14) 260—262.
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas (lik.
chron. rād. Nr. 16) 299—301.

(lik. chron. rād. Nr. 27—30) 517—518.
Iesniedzis priekšlikumu 126.

Kellers, Kārlis (vācu balt. part.).
Dzimis 1868. gada 24. augustā, vācietis, augstskolas izglītība, vācu izglītības pārvaldes priekšnieks, mācītājs.

Atvaļinājumi 52, 116.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Kalniņš, Arveds (dem. centrs).
Dzimis 1894. gada 18. augustā, latvietis, augstskolas
glītība, Latvijas Universitātes docents.

«

iz-

Referents pie medību likuma
(lik. chron. rād. Nr. 15)
273-274, 275, 277, 278—279, 280, 281—282, 286, 287, 288, 290,
505, 505—506, 506, 510.
287.

Kasparsons, Kārlis (bezp. nac. centrs).
glītība, ārsts.

Dzimis 1873. gada 25. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

līdzības prasībām lauksaimniecībā

Starpsaucieni 16, 76, 103, 124, 181, 253, 254, (2 reizes), 270,
377, 391, 468 (2 reizes), 482.

Dzimis 1865. gada

KalningS, Ringolds (bezp. nac. centrs).
glītība, Latvijas

komisijā, organizācijas 194.

Referents pie likuma par veselības kopšanas sekmēšanu
skolās (lik. chron. rād. Nr. 1) 18—19, 21, 117—118.

Runā pie medību likuma (lik. chron. rād. Nr. 15) 276, 284,

KlīVC, Ādolfs (zemn. sav.).
Dzimis 1888. gada 1. jūnijā, latvietis, augstskolas
tība, lauksaimnieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

. Runā pie likuma par Ludzas pilsētas administratīvo robežu
paplašināšanu (lik. chron. rād. Nr. 10) 319.

pārejas formulas 121—122, 122—123.

Iesniedzis priekšlikumus 277 (2 priekšl.), 286, 287, 505,

506, 549, pārejas formulu 120.

ziņojuma, deputātu lietu izmeklēšanas komisijas 95.
balsošanas kārtības 489.

Runā no vietas 277.

Iesniedzis priekšlikumus 125, 131, 272.

Starpsauciens 283.

Starpsauciens 233.

Kalniņš, Augusts (zemn. sav).
Dzimis

1867. gada

12. novembrī, latvietis,

izglī-

augstskolas

izglītība, lauksaimnieks.

KnoppS, Egons (vācu balt. part.)
Dzimis 1878. gada 17. oktobrī, vācietis, augstskolas izglītība, zvērināts advokāts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Satversmes Sapulces loceklis.

Ievēlēts komisijā, finansu 94.

Saeimas sekretāra II. biedrs.

Iesniedzis priekšlikumu 125.

Kalniņš, Bruno (soc. dem).
Dzimis

1899. gada 2. maijā, latvietis, Latvijas Universitātes students, Latvijas sociāldemokrātiskas strādnieku partijas
sekretārs.

Izstājies
čības 131.

no

komisijas, tirdzniecības un rūpnier

Referents pie likuma par tiesību piešķiršanu pilsētu bāriņu tiesām un pagastu tiesām uzlikt naudas sodus aizgādņiem
un aizbildņiem (lik. chron. rād. Nr. 3) 29—30.
Runā no vietas 32.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likumiem:
Cietušo karavīru un viņu

ģimenes

locekļu pensijas (lik.

chron. rad. Nr. 16) 297—298, 337—338, 341, 344, 350—351.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 435—438, 443—446, 471—472,
474, 475, 484--185, 486, 488, 496-497, 499, 501, 503, 504.
Runā pie likuma par politisko apsardzi (lik. chron. rād.
Nr. .19) 374—380, 385—388, 407, 409, 413, 419—420, 422—423,

427.
priekšlikuma par slēgtu sēdi 366.
Iesniedzis priekšlikumus 409, 410, 414, 417, 425, 427, 549.

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

Runā pie likumiem:
Tiesību piešķiršana pilsētu bāriņu tiesām un pagastu tiesām uzlikt naudas sodus aizgādņiem un aizbīdņiem (lik. chron.
rād. Nr. 3) 30—31.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 465^166, 482—483.
Iesniedzis priekšlikumu

32.

Izdots tiesāšanai 107.
Pieprasījumi izdot tiesāšanai 131 (2 lietas).
Atvaļinājums 1.

Kalniņš, Nikolajs (soc. dem.)
Dzimis

1894. gada 2. novembrī, latgalietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināta advokāta palīgs.
Satversmes Sapulces loceklis.

Runā pie likuma par valsts svinamām dienām (lik. chron.
rād. Nr. 12) 164—165, 183—184.
ziņojuma, deputātu lietu izmeklēšanas komisijas 91.
Iesniedzis priekšlikumu

Kotans, Pēteris
Dzimis 1887.
izglītība, skolotājs,

187.

Starpsaucieni 89, 391, 483.

gada

19.

(Latg. darba part.).
februārī,

latvietis,

vidusskolas

Satversmes Sapulces loceklis.

Parakstījis pārgrozījuma projektu likumā par Latvijas izglītības iestādēm (lik. chron. rād. Nr. 84) 146.

Kublinskis, Bernhards
Dzimis

(Zemg. kat).

1890. gada 20. septembrī, latvietis, garīgās akadēmijas izglītība, Rīgas diocesara semināra profesors.
Iesniedzis priekšlikumus 200, 549.
Atvaļinājumi 1, 116.
* ,^

?I

Wr

19

„ .

fJuroks, Markus.

A1, „.-

Kviesis, Alberts.

\

Maizels, Noijs (Latg. „Bunds").

Kviesis, Alberts (zemn. sav.).
Dzimis 1881. gada 23. decembrī, latvietis, augstskolas
izglītība, tiesu palātas priekšsēdētājs.
lautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likuma par kriminālprocesa
panta pārgrozīšanu (lik. chron. rad. Nr. 9) 129.

likumu

829.

(Latg. laužu part.).

Ķemps, Francis

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

1.

Mazvērsīts, Jānis

glītība, būvniecība.

(zemn. sav.).

Dzimis 1866. gada 25. martā, latvietis, augstskolas izglī-

komisijā, finansu 272.

Ievēlēts

(lik. chron. rād.

ziņojuma, pieprasījumu komisijas, _ par pieprasījumu par
politiskās apsardzes izdarītam kratīšanām un arestiem (piepr.
chron. rād. Nr. 1) 15—16.
Atvaļinājums.

Satversmes Sapulces loceklis.

apsardzi

Runā pie likuma par politisko
Nr. 19) 403—404.

1876. gada 10. decembrī, latvietis, augstskolas iz-

Dzimis

20

Izstājies no komisijas, publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas 272.

pilsētas
administratīvo
par Ludzas
Runā pie likuma
197—
robežu paplašināšanu (lik. chron. rad. Nr. 10) 192—195,

tība, Jelgavas
daktors.

vidusskolas

lauksaimniecības

Iesniedzis priekšlikumus

direktors,

re-

125, 365.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 1, 23.

Meierovics, Zigfrids (zemn. sav.).

198, 318.
priekšlikumā 200, 201—203.
Iesniedzis priekšlikumus 220, 550.
par apriņķu pašvaldību
apturēšanu (lik. chron. rad. Nr. 38) 367.
jautājumu par palīdzības sniegšanu neražas un slapja
laika dēļ cietušiem Latgales zemniekiem (jaut. chron. rad.
Nr. 1) 367.

Parakstījis likuma ierosinājumu

likvidaaijas

Dzimis 1887. gada 6. februārī, latvietis, augstskolas izglītība, ministru prezidents un ārlietu ministrs.
Satversmes Sapulces loceklis.

Runā kā ārlietu ministrs pie līgumiem starp Latvijas un
Igaunijas republikām (lik. chron. rād. Nr. 27—30) 529—531.
Atvaļinājumi

Izdots tiesāšanai 107.

1, 116.

Menders, Fricis (soc. dem.).

Pieprasījums izdot tiesāšanai 272.

Dzimis 1885. gada 20. augustā, latvietis, augstskolas izglī-

Lazersons, Maksis (Ceire Cion).

tība, zvērināta advokāta palīgs.

Dzimis 1887. gada 20. janvārī, žīds, augstskolas izglītība,
profesors krievu universitātes kursos Rīga.
(lik.
par
politisko
apsardzi
chron.
Runā pie

likuma

rād. Nr. 19) 406—407.
pieprasījuma par politiskās apsardzes izdarītam
nām un arestiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 71—72.

kratīša-

Iesniedzis priekšlikumu 407, paziņojumu 409.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Izstājies
Referents pie
ņojuma 95.

komisijas, budžeta 3.

no

deputātu lietu

izmeklēšanas komisijas

zi-

Runā pie likumiem:
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 481.

Līgumi starp Latvijas un Igaunijas republikām (lik. chron.
rād. Nr. 27—30) 518—520.

Lejiņš, Paulis (soc. dem.).

Atvaļinājums 82.

Dzimis 1886. gada 4. janvārī, latvietis, augstskolas izglītība, komunaldarbinieks.
Tautas Padomes loceklis.
Izstājies

no

Dzimis 1889. gada 13. martā, latvietis, Maskavas universitātes provizors.

komisijas, saimniecības 3.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Referents pie likumiem:

Pārgrozījums pilsētu nolikuma (lik. chron. rad. Nr. 22)432.
Pārgrozījums pagaidu noteikumos par pilsētu domnieku

vēlēšanām (lik- chron. rād. Nr. 23) 433.
' Pārgrozījums pagaidu
chron. rād. Nr. 24) 434.

Morics, Ernests (soc. dem.).

noteikumos

par

miestiem

(lik.

Runā pie likuma par cietušo karavīru un viņu ģimenes
locekļu pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 333—335, 343, 345—
347, 348.
Iesniedzis priekšlikumu 349.

Runā pie likuma par cietušo karavīru

un viņu ģimenes

locekļu pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 320, 341, 356, 357.

Priekšsēdētāja aizrādījums

334.

Atvaļinājums 116.

Iesniedzis priekšlikumus 339, 341, 356, 357.
pārgrozījuma projektu likumā
Parakstījis
izglītības iestādēm (tik. chron. rād. Nr. 84) 146.

par

Dzimis

Izdots tiesāšanai 103, 103—104.

Lindiņš, Rūdolfs
Dzimis
divu

(soc .

Izdots tiesāšanai 105, 108, 109 (2 lietās), 110 (2 lietās), 111.

1885. gada 26. augustā, latvietis, skolotāju

(lik.

par

kredītiestāžu

un

chron. rād. Nr. 2) 27.
Iesniedzis

priekšlikumus 27, 28, 83.

Atvaļinājums

1.

un

Runā pie likumiem:
Politiskā apsardze (lik. chron. rād. Nr. 19) 417.
Līgumi starp Latvijas un Igaunijas republikām (lik. chron.
Iesniedzis priekšlikumus 83, 125, 549.

semi-

nāra izglītībā, Rīgas pilsētas valdes loceklis.
likuma

Politiskā apsardze (lik. chron. rād. Nr. 19) 369—374, 404,
409, 411, 412, 413, 413—414, 416—417, 417, 426, 427, 430, 431.

rād. Nr. 27—30) 531—533.

Lorencs, Klāvs (soc. dem.).

uzņēmumu norēķiniem

p i e _ 1i k u rņ i em:
Valsts svinamas dienas (lik. chron. rad. Nr. 1?) 156--159,
165—166, 173, 174, 175, 181—182, 182, 183, 186, 315, 316, 317.

ziņojuma, pieprasījumu komisijas, 3—8, 17.

Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 478—479.

pie

žurnalists-redaktors.

Referents

1887. gada 11. decembrī, latvietis, vidusskolas un

Runā pie likumiem:
Medibas (lik chron. rād. Nr. 15) 282—283.

Runā

izglītība,

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

dem. maz).

Satversmes Sapulces loceklis.

rūpnieeības

1880. gada 29. februārī, latvietis, skolotāju semi-

nāra un augstskolas

gadu universitātes izglītība, zemkopības ministra biedrs.

Dzimis

NonāCS, Otto (jaunz. sav.).

Latvijas

Runā no vietas 315.

tirdzniecības-

iesniedzamām

Nuroks, Markus

ziņām

(žīdu bloks).

Dzimis 1879. gada 25. oktobrī, žīds, vidusskolas izglītība.

rabins.
Atvaļinājums 82.

i

?
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Pauļuks, Kārlis.

.

22

Satversmes Sapulces loceklis.

Pauļuks, Kārlis (zemn. sav.).
Dzimis

Rubulis, Jezups.

'

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

tība, zvērināts advokāts.

Runā pie līgumiem starp Latvijas un Igaunijas republikām (lik. chron. rād. Nr. 27—30) 528—529.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Rancans, Jezups (Latg. krist. zemn. sav.).

Runā pie likumiem:
Neatmaksājamu avansu izsniegšana uz kara zaudējumu
atlīdzības prasībām lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uz-

ņēmumos (lik. chron. rād. Nr. 14) 256—260.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 483.
Iesniedzis priekšlikumus

Dzimis 1886. gada 26. oktobrī, latvietis, Pēterpils garīgās
akadēmijas izglītība, katoļu garīga semināra rektors un profesors.
Tautas Padomes loceklis.

125, 365.

Ievēlēts komisijā, juridiskā 272.

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

Izstājies

Dzimis 1883. gada 22. jūnijā, latvietis, studējis kā brīvklausītājs Maskavas komercinstituta ekonomiska nodaļa no
1907.—1911. gadam, Latvijas Universitātes students.
Tautas Padomes loceklis un Satversmes Sapulces I. viceprezidents.

no

komisijām, ārlietu 366, finansu 272,

juridiskās 366.
Iesniedzis priekšlikumu 549.

likuma ierosinājumu _ par apriņķu pašvaldību
apturēšanu .(lik. chron. rad. Nr. 38) 367.

Parakstījis
likvidācijas

Atvaļinājums 446.

Saeimas priekšsēdētāja II. biedrs.

Reinhards, Gustavs (krist. nac. sav).

Referents pie likumiem:
Pārgrozījums pilsētu nolikuma (lik. chron. rad. Nr. 22) 432.

Pārgrozījums pagaidu noteikumos par pilsētu domnieku
vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 23) 433.
Pārgrozījums

pagaidu

noteikumos

par

miestiem

Dzimis

(lik.

177—178.

Politiskā apsardze (lik. chron. rād. Nr. 19) 388—393, 398—
400, 410—411, 412, 413, 415—416.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 456—457, 462, 476—477,
480, 494—495, 500—501, 503, 504.

jautājuma par palīdzības sniegšanu neražas un slapjā
laika dēļ cietušiem Latgales zemniekiem (jaut. cron. rad. Nr. 1)
553—554.

ziņojuma, deputātu lietu izmeklēšanas komisijas
dienas

no

Referents pie likuma par veselības kopšanas sekmēšanu
skolās '(lik. chron. rād. Nr. 1) 18, 20—21, 116—117, 117.
Runā pie likuma par cietušo karavīru un viņu ģimenes
locekļu pensijām (lik. chron. rād. Nr. 16) 327—329, 340, 343, 344.

pieprasījuma par politiskās apsardzes izdarītām kratīša(piepr. chron. rad. Nr. 1) 16—17, 76—80,

nām un arestiem
80—81.

Iesniedzis priekšlikumus 126, 344.
Izdots * tiesāšanai 98.

90.

Priekšsēdētāja piezīme 81—82.

Iesniedzis priekšlikumus 173, 174, 183 (noņem), 303, 315
(3 priekšl.), 410, 411, 414, 435, 455, 504.

Izdots tiesāšanai 106.

RoskoŠS, JezUpS (Latg. krist. zemn. sav.).
Dzimis 1891. gada 1. novembrī, latvietis,
izglītība, valsts ierēdnis.
Iesniedzis priekšlikumus 125, 200, 549.

551.

Priekšsēdētāja aizrādījums 178.

Purgals, Jānis (krist. nac. sav.).
Dzimis

Izstājies

kārtības 302, 434—435.

Starpsauciens

loceklis.
komisijas, pašvaldības 22.

Satversmes Sapulces

chron. rād. Nr. 24) 434.
Runā pie likumiem:
Valsts svinamas dienas (lik. chron. rad. Nr. 12) 163—164,

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

tība, ārsts.

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

tība, notārs.

vidusskolas

Parakstījis likuma ierosinājumu _ par apriņķa pašvaldību
likvidācijas apturēšanu (lik. chron. rad. Nr. 38) 367.
jautājumu par palīdzības sniegšanu neražas un slapja
laika dēļ cietušiem Latgales zemniekiem (jaut. chron. rad.
Nr. 1) 367.

Satversmes Sapulces loceklis.
Referents pie likumiem:
Vienreizējā kara peļņas nodokļa

atcelšana

(lik.

Rozentāls, Miķelis

chron.

Dzimis 1887. gada 6. decembrī, latvietis, elementārā izglī-

rād. Nr. 17) 361—363.

Pārgrozījumi likumā par nodokli no nekustamiem īpašumiem pilsētās un miestos (lik. chron. rad. Nr. 36) 558—559.
Tiesnešu apstiprināšana amatos 363.
Runā pie likumiem:

Agrārās reformas likuma III. daļas papildinājums (lik.
chron. rād. Nr. 11) 150—151, 308—310.
Vaislas ērzeļu izlase (lik. chron. rad. Nr. 13) 208—209,
210—211.
Neatmaksājamu avansu izsniegšana uz kara zaudējumu
atlīdzības prasībām lauksaimniecība un tai tuvu stāvošos uzņēmumos (lik. chron. rād. Nr. 14) 237—240.
Iesniedzis priekšlikumus
Atvaļinājums

212, 272, 303 (noņem), 365.

1.

Radziņš, Eduards

(soc. dem.).

Dzimis 1886. gada 2. oktobrī, latvietis, vidējā izglītība,
komunaldarbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie pieprasījuma par politiskās apsardzes izdarītām kratīšanām un arestiem (piepr. chron. rad. Nr. 1) 12—15,
?'!&?65—70.

Rainis-Pliekšans, Jānis
Dzimis 1865. gada
izglītība, dzejnieks,

(soc. dem.).

11. septembrī, latvietis,

augstskolas

(soc. dem.).

tība, tautskolotājs.
Satversmes Sapulces loceklis.
440

Parakstījis likumprojektu par ev.-lut. baznīcas likumu
panta un 553. panta 8. punkta atcelšanu (lik. chron. rad.

Nr. 54) 116.

Rubulis, JeZUpS (Latg. darba part.).
Dzimis

1898. gada 1. -janvārī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, advokāts.
_„
Referents pie likumiem:
Rēzeknes pilsētas administratīvo robežu paplašināšana
(lik. chron. rād. Nr. 6) 112-113.
Ludzas pilsētas administratīvo robežu paplašināšana (lik.
chron. rād. Nr. 10) 187—188, 196-197, 198, 317.

Runā pie likuma par politisko apsardzi (lik. chron. rād.
Nr. 19) 417, 418, 424, 430—431.
jautājuma par palīdzības sniegšanu neražas un slapjā
laika dēļ cietušiem Latgales zemniekiem (jaut. chron. rad.
Nr. 1) 554—555.
Iesniedzis priekšlikumus 200, 417, 425, 430, 431, 549, papildinājumu 147.
Parakstījis pārgrozījuma projektu likumā par Latvijas
izglītības iestādēm (lik. chron. rad. Nr. 84) 146.

Pieprasījums

izdot

tiesāšanai 2,

23

Trasuns, Francis.

Rubuls, Vladislavs

Rubulis, Vladislavs (Latg. zemn. part.).
Dzimis

1887. gada

11. decembrī,

latvietis,

augstskolas

izglītība, bij. iekšlietu ministra biedrs.

24

Sanders, Visvaldis (krist. nac. sav).
Dzimis 1885. gada 15. novembrī, latvietis,
izglītība, mācītājs un vidusskolas skolotājs.

Runā pie preses likuma (lik. chron. rād. Nr. 25) 487.

Ievēlēts

Iesniedzis priekšlikumus 488 (2 priekšl.), 549.

Runā no vietas 145.

komisijā, pašvaldības

augstskolas

22.

Runā no vietas 489.

Siecenieks, Pēteris
Rudevics, Ansis (soc. dem).
Dzimis

1890. gada 6. janvārī, latvietis,

Dzimis

pagastskolas un

pašizglītība, žurnalists-redaktors.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Ievēlēts

Runā pie likumiem:
Politiskā apsardze (lik. chron. rād. Nr. 19) 382—385.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 464^165, 476, 479.

Izstājies

paziņojuma, ministru
apsardzības
139—141.

un

kara

prezidenta, par

stāvokļa

Iesniedzis priekšlikumus
81—82.

pagarināšanu

83, 144,

pastiprinātas
23—24, 133,

534, pārejas

formulu

komisijā, finansu 272.
no

komisijas,

Sīmanis, Andrejs

3.

(zemn. sav).

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

loceklis.

Runā pie likuma par tiesību piešķiršanu pilsētu bāriņu
tiesām un pagastu tiesām uzlikt naudas sodus aizgādņiem un
Iesniedzis priekšlikumu

125.

tiesāšanai 2, 116 (2 lietas), 446.

Skalbe, Kārlis
RudzītS, Jānis (soc. dem.).
Dzimis 1896. gada 31. maijā, latvļetis, pilsētas skolas
izglītība, Latvijas sociademokratijas strādnieku partijas Latgales apgabala sekretārs.
Runā pie medību likuma (lik. chron. rād. Nr. 15) 276—277,
278, 283—284, 505.

jautājuma par palīdzības sniegšanu neražas un slapjā
laika deļ cietušiem Latgales zemniekiem (jaut. chron. rād.
Nr. 1) 552—553.
Iesniedzis priekšlikumus 279 (2 priekšl.), 505, 508, 510.

RudzītS, Teofils (soc. dem. maz.).
Dzimis 1892. gada 13. oktobrī, latvetis, Latvijas Universi-

tātes students, statistiķis.

Dzimis 1879. gada
tautskolotājs, rakstnieks.

(dem. centrs).

8. noverņbrī,

latvietis,

pašizglītība,

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Ievēlēts

kultūras fonda domē 205.

Referents pie redakcijas komisijas
119—120, 120, 125, 446—447, 511, 560.
Iesniedzis priekšlikumu

549.

ziņojumiem

118, 119,

t

Skujenieks, Marģers (soc. dem. maz.).
Dzimis 1886. gada 22. jūnijā, latvietis, nenobeigta augstskolas izglītība, valsts statistiskās pārvaldes direktors.
Tautas Padomes I. viceprezidents un Satversmes Sapulces loceklis.

Izdots tiesāšanai 111.

Satversmes Sapulces loceklis.
Ievēlēts

finansu

aizbildņiem (lik. chron. rād. Nr. 3) 31.

Izdots tiesāšanai 101 (3 lietās), 106.
Pieprasījums izdot

skolas

izglītība, kooperators.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

peprasījuma par politiskās apsardzes izdarītām kratīšanām un arestiem (piepr. chron. rād. Nr. 1) 8—12, 61—65.

(zemn. sav.).

1865. gada 29. janvārī, latvietis, apriņķa

komisijā, sociālās likumdošanas 82.

Izstājies

no komisijas, sociālās likumdošanas 131.

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

tība, statistiķis.

Referents pie likumiem:
Ciejušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas (lik
chron. rad. Nr. 16) 298-^299, 301—302, 338, 340, 351,
356.
Līgums par noziedznieku izdošanu starp Latviju un Ziemeļamerikas Savienotam valstīm (lik. chron. rād
Nr
32)
544—545.

Runā pie likumiem:
Valsts svinamās dienas (lik. chron. rād. Nr. 12) 183.
Līgumi
starp Latvijas un Igaunijas republikām
(lik.
chron. rad. Nr. 27—30) 525—527.

^Sīmanis, Paulis (vācu balt. part.).
Dzimis 1876. gada 30. martā, vācietis, augstskolas izglītība, redaktors.
Tautas Padomes

un Satversmes Sapulces loceklis.

Ievēlēts komisijās, centrālā vēlēšanu 51, publisko
tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 51.
Runā pie preses likuma (lik. chron. rād. Nr. 25) 442—443,

460—461, 481-^82.
ziņojuma, deputātu

lietu izmeklēšanas komisijas 93.
paziņojuma, ministru prezidenta, par pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšanu 137—138.
Iesniedzis priekšlikumus

51, 131.

Izdots tiesāšaiai 110.
Atvaļinājums

1.

Runā no vietas 545.

Atvaļinājums

1.

Trasuns, Francis

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

Satversmes Sapulces loceklis.
Izstājies

no

komisijas,

Iesniedzis priekšlikumus
Izdots tiesāšanai 95.

Starpsauciens

15.

125, 365.

Tautas

Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Ievēlēts
Runā pie

finansu

272.

(Latg. krist, zemn sav.).

Dzimis 1864. gada 4. oktobrī, latvietis, garīgās akadēmijas izglītība, prelats.

komisijās, ārlietu 366, juridiskā 366.

likumiem:
Ludzas pilsētas administratīvo robežu paplašināšana (lik.
chron. rad. Nr. 10) 188—189.
Agrāras reformas likuma III. daļas papildinājums (lik,
chron. rad. Nr. 11)151, 152—153, 310—313.
Valsts svinamas dienas (lik. chron. rād. Nr. 12) 161—162,
185—186, 361.

25

Višņa, Jānis.

Trasuns, Jezups.

Neatmaksājamu avansu izsniegšana uz kara zaudējumu atlīdzības prasībām lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uzņēmumos (lik. chron. rād. Nr. 14) 252—256, 264—266.

Politiska apsardze (lik. chron. rād. Nr. 19) 407.

Vegezaks, Manfrēds (vācu balt. part.).
Dzimis

Tautas Padomes loceklis.
Izstājies no komisijas,
pārvaldes iekārtas 51.

ziņojuma, deputātu lietu izmeklēšans komisijas 95—56.
prezidenta, par

pastiprinātas

apsardzības pagarināšanu 136—137, 141—142.
pārejas formulas
123—124.

publisko tiesību un valsts

ReSerents pie redakcijas komisijas ziņojuma 369.

j a u t āj urna par palīdzības sniegšanu neražas un slapjā
laika dēļ cietušiem Latgales zemniekiem (jaut. chron. rād. Nr.
1) 368—369, 550—552, 555—558.

ministru

1879. gada 23. augustā, vācietis, augstskolas iz-

glītība, Vidzemes muižnieku kredītbiedrībā.

Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 467^69, 470—471.
Līgumi starp Latvijs un Igaunijas republikām (lik. chron.
rād. Nr. 27—30) 527—528.
likuma
ierosinājuma
par apriņķu
pašvaldību
likvidācijas apturēšanu (lik. chron. rād. Nr. 38) 367.

paziņojuma,

26

Pieprasījums izdot tiesāšanai 272.

Velkme, Antons (Latg. krist. zemn. sav.).
Dzimis 1887. gada 27. jūnijā, latvietis,
tība, zemkopības ministra biedrs.

vidusskolas izglī-

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

Iesniedzis priekšlikumus 83, 125, 155, 183, (2 priekšl.) 200.
410, 549.

Isniedzis priekšlikumus

125, 549.

Izdots tiesāšanai 97 (2 lietās), 98, 106, 108 (2 lietās).

Parakstījis likuma ierosinājumu par apriņķu pašvaldību
likvidācijas apturēšanu (lik. chron. rād. Nr. 38) 367.
jautājumu par palīdzības sniegšanu neražas un slapjā
laika dēļ cietušiem Latgales zemniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 1)
367.
Runā no vietas 410.

Trasuns, JezUpS (Latg. darba part.).
.

Dzimis

1898. gada

19.

janvārī, latvietis,

students-taut-

saimniēks, redaktors.
Tautas Padomes

un Satversmes Sapulces loceklis.

Veržbickis, Jānis (poļu sav.).
Dzimis 1888. gada 18. aprilī, polis, augstskolas izglītība,
Daugavpils pilsētas valdes loceklis un Latgales apgabaltiesas
privatadvokats.
Runā pie likumiem: Medības (lik. chron. rād. Nr. 15) 284—286.
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas
chron. rād. Nr. 16) 329—330, 347, 352, 354, 359.

Iesniedzis priekšlikumus 126, 280, 286. 338, 349, 353, 355,
359, 506 (3 priekšl.), 549.

Iesniedzis priekšlikumus 83, 200, 549.
Parakstījis pārgrozījuma projektu likumā
izglītības iestādēm (lik. chron. rād. Nr. 53) 146.
jautājumu par
laika dēļ cietušiem
Nr. 1) 367.

par

Vesmanis, Fridrichs

Latvijas

Dzimis

palīdzības sniegšanu neražas un slapjā
Latgales zemniekiem (jaut. chron. rād.

(lik.

(soc

dem).

1875. gada 15. aprilī, latvietis, augstskolas izglī-

tība.

Satversmes Sapulces loceklis.
Saeimas priekšsēdētājs.

/

Ulmanis, Kārlis

Aizrādījumi deputātiem

(zemn. sav.).

147, 178.

Paskaidrojumi pie balsošanas 24, 448.

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

Piezīmes deputātiem 81—82, 382.

glītība, agronoms.

Svinīga runa

1923. gada 18. novembrī

167—169.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Ievēlēts

komisijā,

finansu

131.

Vesmanis, Jānis (dem. centrs).

Runā pie likuma par neatmaksājamu avansu izsniegšanu
uz kara zaudējumu atlīdzības prasībām lauksaimniecība un
tai tuvu stāvošos uzņēmumos (lik. chron. rād. Nr. 14) 240—245.

Iesniedzis priekšlikumu 365.
Starpsaucieni

235, 236 (2 reizes), 383.

Atvaļinājums

1.

Dzimis 1878. gada 3. maijā, latvietis, augstskolas izglītība, valdības pilnvarotais līgumu slēgšanai ar ārvalstīm, bij.
ārkārtējs sūtnis un pilnvarotais ministrs.
Saeimas

sekretārs.

Izstājies
fonda domes 205.
Runā pie

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

Ievēlēts

un Satversmes Sapulces loceklis.

komisijā, agrarpolitikas un

lauksaimnie-

cības lietu 146.
Izstājies no
saimniecības lietu 3.

komisijas,

agrarpolitikas

un lauk-

Runā pie medību likuma (lik. chron. rād. Nr. 15) 509—510.
Iesniedzis priekšlikumu

komisijām,

Iesniedzis priekšlikumu 51, pārejas

Veckalns, Andrejs (soc. dem.).

'Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Starpsaucieni 2, 74, 79, 377, 380, 383, 396, 466, 553, 555.

formulu 272.

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

techniskās būv-

pastiprinātas

Višņa, Jānis (soc. dem.).

Nr. 53) 116.

Dzimis 1879. gada 14. aprilī, latvietis,
skolas izglītība, būvtechniķis zīmētājs.

izsniegšana uz kara zaudējumu

paziņojuma, ministru prezidenta, par
apsardzības pagarināšanu 134—135, 138—139.
pārejas formulas 122.

143.

izglītības

23, kultūras

atlīdzības prasībām lauksaimniecībā un tai tuVu stāvošos uzņēmumos (lik. chron. rād. Nr. 14) 220—229, 245—250.
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas (lik.
chron. rād. Nr. 16) 320—324, 330—332, 348—349.
chron. rād. Nr. 25) 463—464, 469—470,
Prese (lik.
486—487, 488.
Līgumi starp Latvijas un Igaunijas republikām (lik. chron.
rād. Nr. 27—30) 520—525.

Parakstījis likumprojektu par ev.-lut. baznīcas likumu
440. panta un 553. panta 8. punkta atcelšanu (lik. chron. rad.
pārgrozījuma projektu likumā par Latvijas
iestādēm (lik. chron. rād. Nr. 84) 146.

finansu

likumiem:

Neatmaksājamu avansu

Ulpe, Pēteris (soc. dem,).
Tautas Padomes

no

loceklis.

Ievēlēts komisijā, saimniecības 3.
Runā pie likuma par politisko apsardzi
Nr. 19) 394—396.

?

Starpsauciens 400.
Atvaļinājums 22.

(lik. chron. rād.
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„ ,
„
;,Vittenbergs, Ruvins.

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

Zeibolts, Pēteris (soc dem.).
Dzimis 1888. gada 23. septembrī, latvietis, arodnieciskā
izglītība, dzelzceļa ierēdnis.
Satversmes Sapulces loceklis.

Zemgais, Gustavs.
^^
'
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Zemgais, Gustavs (dem. centrs).
Dzimis 1871. gada 12. augustā, latvietis, augstskolas iz
glītība, zvērināts advokāts.
Tautas Padomes II. viceprezidents.
Runā pie likumiem.
Politiskā apsardze (lik. chron. rad. Nr. 19) 415.
Prese (lik. chron. rād. Nr. 25) 461, 475, 476, 482.
pieprasījuma par politiskas_ apsardzes izdarītam
kratīšanām un arestiem (piepr. chron. rad. Nr. 1) 70—71.
ziņojuma, deputātu lietu izmeklēšanas komisijas, 90.
Iesniedzis priekšlikumus 83, 126, 144, 485, 510 (noņem),
549, pārejas formulu 82.

*
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Administratīvās robežas

Ērzeļu

30

Alfabētiskais satura radītājs.
Administratīvās robežas paplašināšana, Rīgas pilsētas (lik. chron. rād. Nr. 34) (skat. «Rīgas").
Administratīvo robežu paplašināšana, Durbes pilsētas
(lik. chron. rād. Nr. 51) (skat. «Durbes") .
Administratīvo robežu paplašināšana, Ludzas pilsētas (lik. chron. rād. Nr. 10) (skat. „Ludzas").
Administratīvo robežu paplašināšana, Rēzeknes pilsētas (lik. chron. rād. Nr. 6) (skat. «Rēzeknes")
Agrārās reformas likuma III. daļas papildinājums (lik.
chron. rād. Nr. 11) 147—156, 303—315, 360.
Agrārās reformas likuma IV. dalās 5. panta pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 33) 116, 548.
Aizklāta balsošana (skat. „Balsošana, aizklāta").
deputātiem, Saeimas
priekšsēdētāja
Aizrādījumi
(skat. «Deputātiem").
Aizsardzības līdzekļu; jūraskrastu, iegāde (lik. chron.
rād. Nr. 18) (skat. „Jūras").
Aizsargu nodaļu iekārta (lik. chron. rad. Nr. 37) 367.
Akadēmijas satversme, mākslas (lik. chron. rad. Nr.
26) (skat. „Mākslas").
Akcize no naftas produktiem — pārgrozījumi likuma
(lik. chron. rād. Nr. 79) 3.
Akcizes nodoklis uz tabaku un tabakas izstrādājumiem, čaulitēm un sērkociņiem — papildinājums
pie 1922. gada 26. oktobra pārgrozījuma likumā
(lik. chron. rād. Nr. 77) (skat. „Nodoklis, akcizes").
—, pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 83)
(skat. „Nodoklis, akcizes") .
Algas izmaksa izmeklēšanā un zem tiesas stāvošiem,
no tiesas attaisnotiem un notiesātiem karavīriem
— pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr.
80) (skat. «Karavīriem").
' Algošana, obligatorisko skolu skolotāju — papildinājums (lik. chron. rād. Nr. 71) (skat. «Skolotāju")Apmaiņa, starptautiskā, oficiālu dokumentu, zinātnisku un literarisku izdevumu (lik. chron. rad.
Nr. 61) (skat. «Konvencijas").
anaļu
Apmaiņa,
starptautiskā, oficiālu žurnālu,
parlamentarisku dokumentu (lik. chron. rad.
Nr. 62) (skat. «Konvencijas").
Apriņķu pašvaldību likvidācijas apturēšana (lik.
chron. rād. Nr. 38) 367.
Apsardzības resora darbiniekiem atlīdzība komandējumos valsts robežās — papildinājumi noteikumos (lik. chrorL rād. Nr. 75) 2, 51.
Apstiprināšana, Valsts kontroles padomes locekļu
(skat. «Valsts kontrole").
Apstiprināšana amatos, tiesnešu (skat. «Tiesnešu").
169—172,
Apsveikumi
valsts dibināšanas dienā
172—173, 200.
Ārvalstu tiesu spriedumu atzīšana un izpildīšana —
pārgrozījumi likumos (lik. chron. rād. Nr. 20)

un

Baptistu draudzes (lik. chron. rād. Nr. 41) 2.
Bāriņu tiesām, pilsētu, un pagastu tiesām tiesību piešķiršana uzlikt naudas sodus aizgādņiem un aizbildņiem (lik. chron. rād. Nr. 3) 29—32, 119.
, Baznīcas, ev.-lut., likumu 440. un 553. panta 8. punkta
atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 53) (skat. «Ev.lut.").
Bibliotēkas, lasītavas, tirdzniecība ar drukas darbiem
(lik. chron. rād. Nr. 74) 131.
Budžets, papildu, 1923./1924. gada (lik. chron. rad
Nr. 98)_ 446.
Bruņota speķa pārvaldība kara laika (lik. chron. rad.
Nr. 95) 132.
Ceļa izdevumu atlīdzināšana ieceļamiem, pārceļamiem un atlaižamiem ārlietu resora darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 42) 2, 51.
Ceļa izdevumu atlīdzināšana ieceļamiem, pārceļamiem un atlaižamiem valsts darbiniekiem valsts
robežās (lik. chron. rād. Nr. 43) 2, 51.
—, pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr.
81) 2, 51.
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas
(lik. chron. rād. Nr. 16) (skat. «Pensijas").
Civilprocesa likumu 85. un 372. pantu pārgrozīšana
(lik. chron. rād. Nr. 44) 200.
Čaulīšu un sērkociņu, tabakas un tabakas izstrādājumu akcizes nodoklis — papildinājums pie 1922.
gada 26. oktobra pārgrozījuma likumā (lik. chron.
rād. Nr. 77) (skat. «Nodoklis, akcīzes").
—, pārgrozījums likumā (lik. chron. rad. Nr. 83)
(skat. «Nodoklis, akcizes") .
Darba laiks dzelzceļu darbiniekiem (lik. chron. rād.
Nr. 45) 2.
Darba laiks pasta-telegrafa un telefona darbiniekiem
(lik. chron. rād. Nr. 46) 2.
Darba laiks šoseju un zemes ceļu valdes darbiniekiem (lik. chron. rād. Nr._47) 2.
Darbu beigšana valsts iestādēs sestdienas un svētku
priekšvakaros (lik. chron. rād. Nr. 48)
_
Deputātiem aizrādījumi. Saeimas priekšsēdētaja 147,
178, 334.
piezīmes 81—82, 382.
Deputātu atvaļinājumi 1, 22, 52, 82, 116, 171—172, 446..

2

atvaļinājumu pagarināšana 1.
izmeklēšanas komisijas atzinums 86—94, 95—112.
sastāvā pārmaiņas — R. Ivanova vieta E. Gulbis
146.
saukšana pie tiesas atbildības (atļaujas pieprasījumi) 1—2, 22—23, 116, 131, 272, 446.

Dienas kārtības grozīšana 302—303, 364—365, 369, 434-435,
455, 491.
„

„

papildināšana 116.

Ārzemju pases (lik. chron. rad. Nr. 39) (skat. Pases") .
Atsavināšana, strēlnieku dārza (lik; chron. rad. Nr.
90) (skat. «Strēlnieku").
Automobiļu satiksme (lik. chron. rad. Nr. 40) 2.
Avansu, neatmaksājamu, izsniegšana uz ka _ra _ zaudējumu atlīdzības prasībām lauksaimniecibaun tai
tuvu stāvošos uzņēmumos (lik. chron. rād. Nr.
14) 212—236, 237—272.

Domnieku vēlēšanas, pilsētu — pārgrozījumi pagaidu
noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 23) 2, 433—434,
447.
Durbes pilsētas administratīvo robežu paplašināšana
(lik. chron. rād. Nr. 51) 3.
Dzelzceļi, Latvijas (lik. chron. rad. Nr. 65) 3.
Dzelzceļu darbinieku darba laiks (lik. chron. rad. Nr,
45) (skat. «Darba laiks").
Dzimtsnomas un obroka normas (lik. chron. rad. Nr.
72) (skat. « Obroka").

Balsošana, aizklāta 83—84.

Ērzeļu, vaislas, izlase (lik. chron. rād. Nr. 13) (ska!

(skat. «Tiesu, ārvalstu'O.

paskaidrojumi, deputātu, pie motīviem 361.
Saeimas priekšsēdētaja 24, 448.

«Vaislas").

Ev.-lut. baznīcas
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Ev.-lut. baznīcas likumu 440. panta un 553. panta 8.
punkta atcelšana (lik. chron. rad. Nr. 53) 116, 132.
Frakciu biroja sēdes 3, 82, 94, 146, 172, 272, 404—405.
Gaļas, eksportējamās, un tās pārstrādājumu kontrole
lik. chron. rād. Nr. 52) 2.
Glābšanas staciju uzturēšanai kuģu nodoklis (lik.
chron. rād. Nr. 68) (skat. «Nodoklis, kuģu") .
Iepriekšējs lēmums par valsts kontroliera vēlēšanu
_ _
kārtību 82—83.
Ierosinājumi (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt").
Apriņķu pašvaldību likvidēšanas apturēšana (lik chron.
rād. Nr. 38) 367.
Koncertu, mākslas izstāžu, teātru un operas izrazu.
priekšlasījumu un tamlīdzīgu kulturelu izrīkojumu atsvabināšana no izpriecas nodokļiem (lik. chron. rad.

Nr. 60) 132.

Ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšana (lik. chron.
rād. Nr. 54) (skat. «Muita").
Institūti, skolotāju (lik. chron. rad. Nr. 88) (skat. «Sko-

lotāju").
īpašumu tiesību noteikšana uz piešķirtam, šņoru zemēm (lik. chron. rad. Nr. 56) (skat. «Šņoru").
Izglītības iestādes — likuma pārgrozījums (lik. chron.
rād. Nr. 84) 146.
Izmeklēšana un zem tiesas stāvošiem, no tiesas attaisnotiem un notiesātiem karavīriem algas izmaksa (lik. chron. rād. Nr. 80) (skat. «Karavīriem").
Izrādes un izrīkojumi — pagaidu noteikumi (lik.
chron. rād. Nr. 73) 446.
Jautājums par palīdzības sniegšanu neražas un slapjā
laika dēļ cietušiem Latgales zemniekiem (jaut.
chron. rād. Nr. 1) 367—369, 548—558.
juras krastu aizsardzības līdzekļu iegāde (lik chron.
rād. Nr. 18) 3, 365—366.

Kabinets, ministru (skat. «Ministru kabinets").

Kanclejas aktu nodevas (lik. chron. rād. Nr. 57) (skat.

«Nodevas").

Kanclejas nodokļu un dažu paredzēto sodu muitas likumos atlaišana (lik. chron. rād. Nr. 49) (skat.
«Nodokļu, kanclejas").
Kara disciplīnas reglaments (lik. chron. rād. Nr. 58) 3
Kara likumu kopojuma 16. grāmatas 1. nodaļas 8.
panta pārgrozījumi un papildinājumi (lik. chron.
rād. Nr. 59) 2.
peļņas, vienreizēja, nodokļa atcelšana (lik.
chron. rād. Nr. 17) (skat. «Nodokļa, kara peļ-

Kara

ņas").

Karavīriem, izmeklēšana un zem tiesas stāvošiem, no
tiesas attaisnotiem un notiesātiem, algas izmaksa — pārgrozījumi noteikumos (lik. chron.
rād. Nr. 80) 2.
Karavīru, cietušo, un viņu ģemenes locekļu pensijas
(lik. chron. rād. Nr. 16) (skat. «Pensijas").
Kara zaudējumu komisijas — pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 82) 2.
Kārtības ruļļa, Saeimas, papildinājums (skat. lik.
chron. rād. Nr. 87) 86.
Kases zīmes, valsts (lik. chron. rād. Nr. 96) (skat.

«Valsts").

Komandeumi valsts robežās, atlīdzība apsardzības
resora darbiniekiem — papildinājumi noteikumos
(lik. cron. rad. Nr. 75) (skat. «Apsardzības").
Komisijas.
Agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu (16 locekli)
pārmaiņas 3, 146.

Ārlietu (11 locekļi)
pārmaiņas 366.
Budžeta (16 locekli)
pārmaiņas 3.
Centrālā vēlēšanu (6 locekļi)
pārmaiņas 51.

LĪS umi

.
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Finansu (11 locekļi)
pārmaiņas 3, 23, 94, 131, 146, 272.
Izglītības (13 locekļi)
pārmaiņas 3.
skolotāju pensijas — priekšlikums 203—205.
Juridiskā (l3 locekļi)
pārmaiņas 272, 366.
Organizācijas (5 locekļi)
pārmaiņas 146.
Pašvaldības (13 locekļi)

pārmaiņas 22.
pilsētu pašvaldības — priekšlikums 303.
Pieprasījumu (5 locekļi)

ziņojums 3—18.

Publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas (13 locekļi)
18. novembra svinības — priekšlikums 130.
pārmaiņas 3, 51, 94, 272.
Redakcijas (5 locekļi)
ziņojumi 118, 119, 119—120, 120, 125, 144, 360, 361,

369, 446—447, 511, 560._
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas (5 locekļi)
atzinums 86—94, 95—112.
Simniecības (5 locekļi)
pārmaiņas 3.
Sociālās likumdošanas

(13 locekļi)

pārmaiņas 82, 131.
Tirdzniecības un rūpniecības (8 locekļi)
pārmaiņas 131.

Koncertu, mākslas izstāžu, teātru un operas izrāžu,
priekšlasījumu un tamlīdzīgu izrīkojumu atsvabināšana no izpriecas nodokļiem (lik. chron. rād.
Nr. 60) (skat. «Ierosinājumi")
Kontroliers. valsts (skat. «Valsts kontrole").
Konservatorijā pieaicināmi labi sagatavoti mācības
spēki no ārienes (skat. «Valdībai uzdod").
Konservatorijas satversme (lik. chron. rad. Nr. 4)

32—33, 33—50 120.
Konvencijas.
dokumentu, zinātnisku un literarisku izdevumu
starptautiskai apmaiņai (lik. chron. rad. Nr. 611) 3.
Oficiālu žurnālu, anaļu un parlamentarisku dokumentu
starptautiskai apmaiņai (lik. chron. rād. Nr. 62) 3.
Ostas nodokļu ņemšana Latvijas un Igaunijas ostas no
kuģiem ārzemju braucienos (lik. chron. rād. Nr. 31)
Oficiālu

132, 146, 541—544;
ratifikācijas

formula 544, 560.

Kopganību lietošanas un dalīšanas regulēšana (skat.
«Valdībai uzdod izstrādāt").
Kredīti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād.
Nr. 97) 200.
Kredītiestāžu un tirdzniecības-rupniecības uzņēmumu
norēķini un iesniedzamās ziņas (lik. chron. rād.
Nr. 2) (skat. «Norēķini").
Kriminālprocesa likumu 829. panta pārgrozīšana (lik.
chron. rād. Nr. 9) 129—130, 144.
Kuģu nodokls glābšanas staciju uzturēšanai (lik.
chron. rād. Nr. 68) (skat. «Nodoklis, kuģu").
Kultūras fonda domē pārmaiņas 205.
Kvoruma trūkuma dēļ pārtrauc sēdi 48.
Latgales apgabaltiesas vecākā notāra darbības atjaunošana — noteikumi (lik. chron. rād. Nr. 63)
(skat. «Notāra").
Latgales apgaūai ciesas vecāka notāra palīgi un kancleja (lik. chron. rād. Nr. 64) (skat. «Notāra").
Latvijas dzelzceļi (lik. chron. rād. Nr. 65) 3.
Latvijas valūtā maksājumu un normu, muitas likumos Krievijas naudā paredzēto, pārrēķināšana
(lik. chron. rād. Nr. 8) (skat. «Muita").
Lauksaimnieciski neizmantojamo zemju ilggadīgo
nomas līgumu normas (lik. chron. rād. Nr. 55)

(skat. «Nomas").

Lēmums, iepriekšējs, par valsts kontroliera vēlēšanu
kārtību 82—83.
Liellugažu pagastam izsniegt pabalstu pagasta nama
un skolas ēku uzcelšanai (skat. «Valdībai uzdod").

Līgumi.
Ar Igauniju noslēgtie:
1) Aizsardzības savienība

(lik.

chron. rād. Nr. 27)
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Likvidēšana

Pieprasījums

132, 146, 511—535; ratifikācijas formula 540—541,
560.
2) Ekonomiska un muitas savienība (lik. chron. rād.
Nr. 28) 132, 146, 511—514, 535—537; ratifikācijas

formula 540—541, 560.
3) Nolīgums par savstarpēju prasību nokārtošanu
(lik. chron. rād. Nr. 30) 132, 146,511—534,539—540;

ratifikācijas formula 540—541, 560.
4) Papildlīgums robežu jautājumā (lik. chron. rād.
Nr. 29) 132, 146, 511—534, 537—539; ratifikācijas

formula 540—541, 560. '

Latvijas-Ukraines 1921. gada 3. augusta
protokols (lik. chron. rad. Nr. 78) 3.

līguma

papildu

Noziedznieku izdošanas līgums ar Ziemeļamerikas Savienotām Valstīm (lik. chron. rād. Nr. 32) 346, 544—548;
ratifikācijas formula 548, 560.

Likvidēšana, bijušās mežu eksploatacijas pārvaldes
nenobeigto lietu (lik. chron. rād. Nr. 67) 367.
Likvidēšanu, apriņķu pašvaldību, apturēt (lik. chron.
rād. Nr. 38) (skat. «Apriņķu").
Ludzas pilsētas administratīvo robežu paplašināšana (lik. chron. rād. Nr. 10) 146—147, 187—200,
317—319, 361.
Mākslas akadēmijas satversme (lik. chron. rād. Nr.
26) 447—455.
Medību likums (lik. chron. rād. Nr. 15) 272—290,
505—511.
Meža un meža materiālu pārdošana un izsniegšana
valsts mežos (lik. chron. rād. Nr. 66) 2, 51.
Mežsargu māju un zemnieku zemju noilgums (lik.
chron. rād. Nr. 69) (skat. «Zemnieku").
Mežsargu māju, bijušo Vidzemes kroņa, piešķiršana
viņu lietotājiem (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt").
Miesti — pārgrozījums pagaidu noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 24)2,434, 447.
Ministru kabineta sastāva pārmaiņas: H. Celmiņš—
izglītības ministrs 51—52.
Ministru prezidenta paziņojumi.
Pastiprinātas apsardzības ievešana kara stāvokļa vietā
23—24.
Pastiprinātas apsardzības pagarināšana valstī 133—134.

Ministru runas.
Ārlietu 529—531.

Finansu 320, 348—349.
Iekšlietu 52—61, 133—134,
459^60, 494, 502.

400—403,

416,

424-425,

Kara 365.

Tieslietu 89—90, 508—509. _

Mobilizācija kara vajadzībām, ūdens satiksmes līdzekļu un plostu ierīču (lik. chron. rād. Nr. 93) 3.

Muita.
Ievedmuitas tarifa 33. panta
Nr. 54) 491.

grozīšana (lik. chron. rād.

Kanclejas nodokļu un dažu likumos paredzēto sodu atlaišana (lik. chron. rād. Nr. 49) 367.
Likuma papildinājums (lik. chron. rad. Nr. 7) 126—127, 144.

Maksājumu

un

normu

pārrēķināšana

muitas likumos Krievijas
rād. Nr. 8) 127—129.

Latvijas

valūtā,

naudā paredzēto (lik. chron.

Naftas produktu akcize — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rād. Nr._ 79) 3.
Naudas zīmes, pilsētu (lik. chron. rad. Nr. 35) (skat.
«Pilsētu naudas") .
Nekustamu īpašumu nodoklis pilsētās un miestos —
pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 36)
(skat. «Nodoklis, nekustamu").
Nodevas, kanclejas aktu (lik. chron. rād. Nr. 57) 491.
Nodokļa, kanclejas, un dažu muitas likumos paredzēto sodu
atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 49) 367.

„

kara peļņas vienreizēja, atcelšana (lik. chron. rad.
Nr. 17) 3, 361—363.

Nodokļi, izpriecas, no koncertiem, mākslas izstādēm,
teātriem un operu izrādēm, priekšlasījumiem un
atlaitamlīdzīgiem kultureliem izrīkojumiem
žami (lik. chron. rād. Nr. 60) (skat. «Ierosinājumi")

Nodoklis, akcizes, uz tabaku un tabakas izstrādājumiem,
čaulitēm

un

sērkociņiem

— papildinājums

pie
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1922. gada 26. oktobra pārgrozījuma likumā (lik.
chron. rād. Nr. 77) 3.
— pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 83) 3.
„
nekustamu īpašumu, pilsētās un miestos — pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr. 36) 200, 558—560.
Nodoklis, no kuģiem
glābšanas staciju uzturēšanai (lik.
chron. rād. Nr. 68) 132.
„
svaru, no precēm, kuras ieved vai izved no Latvijas ostām pa jūras ceļu (lik. chron. rād. Nr. 91) 3.

Nodokļu nomaksas pagarināšana (lik. chron. rād.
Nr. 50) 346.
Noilgums, zemnieku zemju un mežsargu māju (lik.
chron. rād. Nr. 69) (skat. «Zemnieku").
Nomas līgumu, illgadlgo, normas uz lauksaimnieciski
neizmantojamām zemēm (lik. chron. rād. Nr. 55)
3.
Norēķināšanas attiecība uz mantu, kuru zemkopības
ministrija pārņēmusi valsts pārziņā (lik. chron.
rād. Nr. 70) 2.
Norēķini un iesniedzamas ziņas, kredītiestāžu un
tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu (lik. chron.
rād. Nr. 2)24—29, 118—119.
Notāra, vecāka Latgales apgabaltiesas, darbības
atjaunošana (lik. chron. rād. Nr. 63) 3.
Notāra, vecākā Latgales apgabaltiesas, palīgi un
kancleja (lik.' chron. rād. Nr. 64) 3.
18. novembra svinības (publisko tiesību un valsts
pārvaldes iekārtas komisijas priekšlikums) 130.
Noziedznieku izdošanas līgums ar Ziemeļamerikas
Savienotām Valstīm (lik. chron. rād. Nr. 32)
(skat. - «Līgumi").
Obligatorisko skolu skolotāju algošana — papildi^
nājums (lik. chron. rād. Nr. 71) (skat. «Skolotāju").
Obroka un dzimtnomas normas (lik. chron. rad. Nr.
72) 3.
Pārejas formulas 82, 86, 120—125, 272, 541.
Parlamentarisku
dokumentu, oficiālu žurnālu. un
anaļu
starptautiska apmaiņa (lik. chron. rād.
Nr. 64) (skat. «Konvencijas") .
Pārmaiņas deputātu sastāvā (skat. «Deputātu").
„
komisiju sastāvā (skat. «Komisijas") .
„
kultūras fonda somē (skat. «Kultūras
fonda").
ministru kabineta sastāva (skat. «Ministru kabinets").
Pārskats, III. sesijas darbības 560.
„
Valsts kontroles revīzijas darbības, par
1918./20. un 1920./21. gadiem 346.
Valsts kontroles, par 1920./1921. gada budžeta izpildīšanu 94. _
Pārvaldība, valsts bruņotā spēka, kara laikā (lik.
chron. rād. Nr. 95) (skat. «Bruņotā").
Pases, ārzemju (lik. chron. rād. Nr. 39) 2.
Paskaidrojumi pie balsošanas (skat. «Balsošana").
Pasta-telegrafa un telefona darbinieku darba laiks'
(lik. chron. rād. Nr. 46) (skat. «Darba laiks").
Pastiprinātas apsardzības ievešana kara stāvokļa
vietā 23—24.
Pastiprinātas apsardzības pagarināšana valstī 133—
144.
Pensijas, cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu
(lik. chron. rād. Nr. 16) 290—302, 319—346,
346—360.
Pensijas, skolotāju (skat. «Valdībai uzdod").
Piederības vietas noteikšana sociāli apgādājamiem
(lik. chron. rād. Nr. 85) (skat. « Sociāli").
Pieprasījumi saukt pie tiesas atbildības deputātus
(skat. «Deputātu").
Pieprasījums par politiskās apsardzes izdarītām kratīšanām un arestiem (piepr. chron. rād. Nr. 1)
3—18, 52—82.
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Piezīmes deputātiem

Piezīmes deputātiem (skat. «Deputātiem ).
pagaidu
Pilsētu domnieku vēlēšanas — pārgrozījumi
noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 23) 2, 433—434.
548.
Pilsētu naudas zīmes (lik. chron. rad. Nr. 35)2,
Nr.
rad.
(lik.
chron.
pārgrozījumi
Pilsētu nolikuma
22) 2 432 433, 447.
Pilsētu pašvaldības (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt").
. „Pilsētu zemes (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt ).
Plostu ierīču un ūdens satiksmes līdzekļu mobilizācija kara vajadzībām (lik. chron. rad. Nr. 93)
(skat. «Mobilizācija").
Politechniskā institūta, Rīgas, pārņemšana valsts
īpašumā — papildinājums noteikumos (lik. chron.
rād. Nr. 76) 94.
Politiskā apsardze (lik. chron. rad. Nr. 19) 82, 143—
144, 369—404, 405-431.
Preses lietu tiesāšanas kartība (lik. chron. rad. Nr.
86) 132, 144.
Preses likums (lik. chron. rād. Nr. 25) 143—144,435—
446, 447, 455—490, 492—505.
Prezidents, ministru (skat. «Ministru prezidents").
, Valsts (skat. «Valsts Prezidents").
Priekšlikumi, komisiju_ (skat. «Komisijas" un «Valdībai uzdod izstrādāt").
Priekšsēdētājs, Saeimas (skat. «Saemas priekšsēdētājs").
Protokols, papildu, pie 1921. gada 3. augusta Latvi-.
jas-Ukraines līguma (lik. chron. rad. Nr. 78)
(skat. «Līgumi").
Ratifikācija (skat. «Līgumi" un «Konvencijas").
Reglaments, kara disciplīnas (lik. chron. rad. Nr. 58)
(skat. «Kara disciplīnas").
Rēzeknes pilsētas administratīvo robežu paplašināšana (lik. chron. rād. Nr. 6) 112—114.
Rīgas pilsētas administratīvas robežas paplašināšana
(lik. chron. rād. Nr. 34) 54_8.
Rīgas politechniskā institūta pārņemšana valsts īpašumā — papildinājums noteikumos (lik. chron.
rād. Nr. 76) (skat. «Politechniskā").
Runas, ministru (skat. «Ministru runas").
Saeima.
Deputātu lietu izmeklēšanas komisijas atzinums 86—94,
95—112.
Kartības ruļļa papildināšana (lik. chron. rad. Nr. 87) 86.
Priekšsēdētāja aizrādījumi deputātiem 147, 178, 334.
„
paskaidrojumi pie balsošanas 24, 448.

„

piezīmes deputātiem 81—82, 382.

svinīga runa
1923. gada 18. novembrī
167—169.
III. sesijas darbības pārskats 560.
Svinīga sēde 1923. gada 18. novembrī 167—172.
„

Saimniecības plānu tuvākiem 5 budžeta gadiem izstrādāt un iesniegt Saeimai (skat. «Valdībai uzdod").
Satversme, konservatorijas (lik. chron. rad. Nr. 4)
(skat. «Konservatorijas") .
„
, mākslas akadēmijas (lik. chron. rād. Nr.
26) (skat. «Mākslas").
Satversmes 70. panta papildinājums (lik. chron. rād.
Nr. 5) 84—86.
73. panta tulkošana, deputātu 24.
Saukšana pie tiesas atbildības, deputātu (skat. «De-

putātu").
Sērkociņu un čaulīšu, tabakas un tabakas izstrādājumu akcizes nodoklis — papildinājums pie 1922.
gada 26. oktobra pārgrozījuma likumā (lik. chron.
rād. Nr. 77) (skat. «Nodoklis, akcizes").
— pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 83)
(skat. «Nodoklis, akcizes") .
Sestdienās un svētku priekšvakaros darbu beigšana
valsts iestādēs (lik. chron. rād. Nr. 48) (skat.
«Darbu").

Vaislas ērzeļu izlase
.

.
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(lik. chron.
Skolās veselības kopšanas sekmēšana
rād. Nr. 1) (skat. «Veselības ).
88) 2.
Skolotāju institūti (lik. chron. rad. Nr.
- papildialgošana
skolu,
Skolotāju, obhgatorisko
nājums (lik. chron. rad. Nr 71) 152
izstrādā..)
Skolotāju pensijas (skat. «Vadībai uzdod
Nr. 84)
rad.
(lik.
chron.
pārgrozījums
Skolu likuma
(skat. «Izglītības").
,
Slēgta sēde 363, 365—366. ,
(lik.
noteikšana
vietas
piederības
Sociāli apgādājamo
chron. rād. Nr. 85) 2, 82.
muitas likumos
Sodu, dažu, un kanclejas nodokļa,
Nr. 49) 367.
rad.
(lik.
chron.
paredzēto, atlaišana
izrazu uzlasītavu
un
bibliotēku,
preses,
Spiestuvju,
(lik.
chron.
raudzības noteikumu pārkāpšana
rād. Nr. 89) 132, 144.
Starptautiskā apmaiņa, oficiālu dokumentu, zinātnisku un literarisku izdevumu (lik. chron. rad.
* Nr. 61) (skat. «Konvencijas") .
Starptautiska apmaiņa, oficiālu žurnālu, anaļu un
parlamentarisku dokumentu (lik. chron. rad. Nr.
62) (skat. «Konvencijas").
_.
(lik.
Statūtu, valsts zemes bankas, papildinājums
«Zemes").
(skat.
Nr.
99)
chron. rād.
Nr.
Strēlnieku dārza atsavināšana (lik. chron. rad.
/?" .-.
90) 116.
,
nodoklis no precēm, kuras ieved vai
Svaru
^^J
Latvijas ostām pa jūras ceļu (lik-. chron. rad. Nr.
91) (skat. «Nodoklis, svaru").
Svinamās dienas (lik. chron. rad. Nr. 12) 156—166,
173—187. 315-317, 360, 361.
Šķīrējtiesas (lik. chron. rad. Nr. 92) 3.
Šņoru zemju, piešķirto, īpašumu tiesību noteikšana
(lik. chron. rād. Nr. 56) 132.
^ laiks
Šoseju un zemes ceļu valdes darbinieku darba
.
laiks")
Darba
(skat.
«
lik. chron. rād. Nr. 47)

?

sērkoTabakas un tabakas izstrādājumu, čaulīšu un
pie
1922.
papildinājums
ciņu akcizes nodoklis —
gada 26. oktobra pārgrozījuma likuma (lik.
chron. rād. Nr. 77) (skat. „Nodoklis,_ akcizes") .
— pārgrozījums likuma (lik. chron. rad. Nr. 83)
(skat. «Nodoklis, akcizes") .
Tarifa, ievedmuitas, 33. panta grozīšana (lik. chron.
rād. Nr. 54) (skat. «Muita").
Tiesāšanas kārtība preses lietas (lik. chron. rad. Nr.
86) (skat. «Preses lietu").
Tiesību piešķiršana pilsētu bariņu tiesām un pagastu tiesām uzlikt naudas sodus aizgādņiem un
aizbildņiem (lik. chron. rad. Nr. 3) (skat. «Bariņu").
Tiesnešu apstiprināšana amatos 22, 363, 366.
Tiesu sprieduma, ārvalstu, atzīšana un izpildīšana —
pārgrozījumi likumos (lik. chron. rad. Nr. 20) 431.
Tiesu ziņnešu takses paaugstināšana (lik. chron. rad.
Nr. 21) 3, 431-432, 446—447.
Tirdzniecība ar drukas darbiem, bibliotēkas un lasītavas (lik. chron. rād. Nr. 74) 131.
Tulkošana, Satversmes (skat. «Satversmes") .
Ūdens satiksmes līdzekļu un plostu ierīču mobilizācija kara vajadzībām (lik. chron. rād. Nr. 93)
skat. «Mobilizācija").
Uzraudzības noteikumu pārkāpšana, siMestuvju,' pre-

ses, bibliotēku, lasītavu un izrāžu

(lik. chron.

rād. Nr. 89) (skat. «Spiestuvju").
"^

'...._

Vācu tautības apvienības nacionali-kulturelā pašvaldība un vācu valodas lietošana Latvijā (lik.
chron. rād. Nr. 94) 491.

Vaislas ērzeļu izlase (lik. chron. rād. Nr. 13) 205—212.
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Valdībai uzdod

Valdībai uzdod
gādāt, lai konservatorijā
tiktu pieaicināti labi sagatavoti mācības spēki no ārienes 120—125.
izsniegt Liellugažu pagastam pabalstu pagasta nama un
skolas ēku uzcelšanai 541.
izstrādāt un iesniegt Saeimas apstļprinašanai valsts finansu saimniecības plānu tuvākiem 5 budžeta gadiem 272.

Valdībai uzdod izstrādāt likumprojektus
Kopganību lietošana un dalīšanas regulēšana 491—492.
priekšliPilsētu pašvaldības (pašvaldības
komisijas
kums) 303.
Pilsētu zemes 200—203 (atraida).
Skolotāju pensijas (izglītības komisijas priekšlikums/
203—205.
Vidzemes bijušo kroņa mežsargu māju piešķiršana viņu
lietotājiem 491.

Valsts darbiniekiem, ieceļamiem, pārceļamiem un
atlaižamiem, ceļa izdevumu atlīdzināšana valsts
robežās (lik. chron. rād. Nr. 43) (skat. « Ceļa").
— pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr.
81) (skat. «Ceļa")_.
Valsts 5 gadu pastāvēšana — _ 1923. gada 18. no-

vembrī (Saeimas priekšsēdētaja runa) 167, 172.
Valsts kases zīmes (lik. chron. rād. Nr. 96) 3.

Valsts kontrole.

Kontroliera vēlēšanas 83—84, 112, 125—126, 144—146.
Kontroliera velēšanas kartība, iepriekšējs lēmums 82—83.
Padomes locekļu apstiprināšana 302.
Pārskats par 1920./21. gada budžeta izpildīšanu 94.
Revīzijas darbības pārskats par 1918./20. un 1920./21. gadiem 346.

Ziņnešu takses
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Valsts papildu budžets 1923./1924. g. (lik. chron. rad.
Nr. 98) (skat. «Budžets").
Valsts zemes bankas statūtu papildinājums (lik.
chron. rād. Nr. 99) (skat. «Zemes bankas").
Vēlēšanas, pilsētu domnieku — pārgrozījumi pagaidu
noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 23) (skat. «Pilsētu domnieku").
Vēlēšanas, valsts kontroliera (skat. «Valsts kontrole").
Veselības kopšanas sekmēšana skolas (lik. chron.
rād. Nr. 1) 18—22, 116—118.
Vidzemes kroņa mežsargu māju piešķiršana, viņu
lietotājiem (skat. «Valdībai uzdod izstrādāt").
Vienreizēja kara peļņas nodokļa atcelšana (lik. chron.
rād. Nr. 17) (skat. «Nodokļa, kara peļņas").
Zemes bankas statūtu papildinājums (lik. chron. rād.
Nr. 99) 2.
Zemes ceļi (lik. chron. rad. Nr. 100) 446.
Zemes ceļu un šoseju valdes darbinieku darba laiks
(lik. chron. rād. Nr. 47) (skat. «Darim laiks").
Zemes, pilsētu (skat. Valdībai uzdod izstrādāt").
Zemju, lauksaimnieciski neizmantojamo, _ ilggadīgo
nomas līgumu normas (lik. chron. rad. Nr. 55)
(skat. «Nomas"). ,
Zemnieku zemju, valsts, un mežsargu māju noilgums
(lik. chron. rād. Nr. 69) 3.
Ziņnešu takses paaugstināšana (lik. chron. rad.
Nr. 21) (skat. « Tiesu").
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^

,

Likumprojektu chro
I.

No kādas komisijas
_ .

,

„ „

Nr.Nr.

Likuma

Kas iesniedzis

virsraksts

Pieņemtie

sociālās likumdoša-

sociālās

Jtado-

1

Veselības kopšanas sekmēšana skolās (Ref. P. Kalniņš, Q. Reinhards)

2

Kredītiestāžu un tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu ministru
norēķini un iesniedzamās ziņas (Ref. E. Birkhans)

3

Tiesību piešķiršana pilsētu bāriņu tiesām un pagastu
tiesām uzlikt naudas sodus aizgādņiem un aizbildņiem (Ref. E. Knopps)

ministru

kabinets

juridiskas

4

Konservatorijas satversme (Ref. P. Gailīti)

ministru

kabinets

izglītības

5

Latvijas Republikai Satversmes 70. panta papildinājums (Ref. A. Bergs)

ministru

kabinets

publisko tiesību un
valsts pārvaldes

6

Rēzeknes pilsētas administratīvo robežu paplašinašana (Ref. J. Rubulis)

ministru

kabinets

pašvaldības

7

Muitas likuma papildinājums (Ref. J. Hans)

ministru

kabinets

finansu

8

Muitas likumos Krievijas naudā paredzēto maksājumu un normu pārrēķināšana Latvijas valūta
(Ref. J. Hans)

ministru kabinets

finansu

9

Kriminālprocesa likumu
(Ref. A. Kviesis)

10

11

nas komisija

kabinets tirdzniecības un rūpmecioas

(skafn.ses.hk;

chron. rad. Nr. 70)

ministru kabinets
(skat. II. ses lik.
chron. rad. Nn 68)
Ludzas pilsētas administratīvo robežu paplašināšana ministru kabinets
Ref. J. Rubulis)
Papildinājums agrārās
(Ref. A. Buševics)

829. panta

reformas

sanas un izglītības

pārgrozīšana

likuma III. daļā agrarpolitikas

un

iekārtas

juridiskās
pašvaldības
juridiskās

lauksaimniecības

lietukomisija

12

Valsts svinamās dienas (Ref. 0. Nonācs)

ministru kabinets
(skat. IL ses. lik.
chron. rād. Nr. 82)

publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas

13

Vaislas ērzeļu izlase (Ref. A. Alberings)

ministru

kabinets

agrarpolitikas un
lauksaimniecības
lietu

14

Neatmaksājamu avansu izsniegšana uz kara zaudē- deputāti
jumu atlīdzības prasībām lauksaimniecībā un tai
tuvu stāvošos uzņēmumos (Ref. K. Bachmanis)

15

Medību likums (Ref. Arv. Kalniņš)

ministru

kabinets

agrarpolitikas
un
lauksaimniecības
lietu

16

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

ministru

kabinets

sociālās likumdošanas, karalietu,
budžeta

17

Vienreizējā kara peļņas nodokļa likuma
Ref. J. Purgals)

ministru

kabinets

finansu

18

Jūras krastu aizsardzības līdzekļu
J. Ducens, J. Goldmanis)

ministru
3

kabinets

karalietu, budžeta

atcelšana

iegāde

(Ref.

budžeta

11

42

neloģiskais

rādītājs

likumi
Apspriešana

Redakcijas
komisijas ziņo-

'
I. 1as.

II. 1as.

III. 1as.

Izsludināts

Pārejas for-

„ Valdības Vēstnēsī"

mulas

jums

Iespiests „Lik.
un min. kab.
not. krāj."

1923. g.

18-19

19—22

116—118

118

24-26

26-29

118-119

119

29-32

32

119—120

119—120

32—34

34-50

120

120

84—86

(Noraida)

Nr. 249.

Nr. 149.

Nr. 249.

Nr. 150.

—

Nr. 249.

Nr. 148.

120-125

Nr. 251.

Nr. 151.

—

86

—

112-113

113-114

—

125

—

Nr.

243.

Nr. 143.

126—127

127

—

144

—

Nr. 254.

Nr. 153.

127-128

128-129

—

144

-

Nr. 254.

Nr. 152.

129—130

130

—

144

—

Nr. 254.

Nr. 154.

14b—147
187—: 97

197—200

317-319

361

Nr. 280.

Nr. 161.

147-148

148-156

303-315

360

Nr. 280.

Nr. 162.

156—166

173—187

315 317

360

—

—

(Noraida)

205—212

—

—

212—272

—

(Noraida)

—

272

—

—

272—274

274—290

505-511

511

—

Nr. 290.

Nr. 169.

290—302

319—360

361—363

363

365—366

(Nodod

(Skat.

—

(Apspriešana slēgtā sēdē)

juridiskai

Saeimas

komisijai)

IV.

—

sesiju)

369

-

Nr. 280.

Nr. 160.

—

—

—

—

44
_

43

>

.

No kādas komisijas

TekLikuma

Kas iesniedzis

virsraksts

nāds

Nr.Nr.

19

Politiskā apsardze

(Ref. O. Nonācs)

'

rninistru

kabinets

publisko tiesību
^
iekārtas

20

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

ministru kabinets
(skat. L ses. ļik
chron. rad. Nr-^u)

juridiskās

21

Tiesu ziņnešu takses paaugstināšana (Ref. A. Bočagovs)

ministru

kabinets

juridiskās

Lejiņš,

ministru
i

kabinets

P^^^*

22

Pārgrozījums

pilsētu

(Ref.

nolikumā

P.

APetrevics)

°

vaļsts pārvaldes

iekārtas
23

24

Pārgrozījumi pagaidu nolikumos par pilsētu domnieku
vēlēšanām (Ref. P. Lejiņš, A. Petrevics)

ministru
2

Pārgrozījums pagaidu noteikumos par miestiem (Ref.
P
pilns A.
A Petrevics)
i ttrevics,
1 . ILejiņš,

ministru
2

kabinets

pašvaldības, pubh^&d£
iekārtas

kabinets

pašvaldības, publisko

tiesību

un

vaļst§ pārvaldes

iekārtas
ministru

kabinets

publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas

Mākslas akadēmijas satversme (Ref. K. Dēķens)

ministru

kabinets

izglītības

Līgumi
starp Latvijas un Igaunijas Republikām:
&

ministru kabinets
132, 146

ārlietu, finansu,

25

Preses likums

26

(Ref. Br. Kalniņš)

27

1) Aizsardzības savienība starp Latvijas un Igaunijas Republikām,

28

2) Ekonomiskā un muitas savienība starp Latviju
un Igauniju,

29

3) Latvijas-Igaunijas papildinājums robežas jautā-

tirdzniecības
rūpniecības

un

jumos,
30

4) Nolīgums starp Latvijas un Igaunijas Republikām par savstarpēju prasību nokārtošanu,
(Ref. F. Cielēns)

31

Konvencija par ostas nodokļu ņemšanu Igaunijas un
Latvijas ostās no kuģiem ārzemju braucienos (Ref.
F. Cielēns)
.

ministru kabinets
132, 146

ārlietu, finansu,
tirdzniecības un
rūpniecības

32

Līgums par noziedznieku izdošanu starp Latvijas un
Ziemeļamerikas Savienotām valstīm (Ref. V. Salnājs)

ministru

kabinets

ārlietu

33

Agrārās reformas likuma IV. daļas 5. panta pārgrozījums

ministru
116

kabinets

agrarpolitikas
un
lauksaimniecības
lietu

34

Rīgas pilsētas administrativās robežas paplašināšana ministru

kabinets

pašvaldības

35

Pilsētu naudas zīmes

ministru

kabinets

pašvaldības,
finansu

36

Pārgrozījumi likumā par nodokli no nekustamiem
īpašumiem oilsetas un miestos (Ref. J. Purgals)

ministru
200

kabinets

finansu

,

346

(

*«

45

Apspriešana
I. 1as.

369-404

Redakcijas

II. 1as.

III.

1as,

405-431

komisijas zinojums

mulas

(Skat.

Saeimas

—

—

—

(Apspriešanu atliek)

431

Pārejas for-

Izsludināts
Valdības
Vēst„
nēsī"

IV.

Iespiests „Lik.
un min. kab.
not. krāj."

sesiju)

Nr. 281.

Nr. 163

447

Nr. 281.

Nr

165. .

447

Nr. 281.

Nr

164

Nr. 281.

Nr. 167.

434-432

432

-

446-447

432-433

432

-

433

433-434

-

m

m

--

447
.

447,

435-446

(Skat.

Saeimas

IV.

sesiju)

(Skat.

Saeimas

IV.

sesiju)

455-490,
492-505
447

448—455

511-534

H34-540

-

541

560

Nr. 282.

Nr. 158.

^

541

541-544

-

560

-

Nr. 282.

Nr. 159.

544-545

545-548

-

560 ;

-

Nr. 283.

Nr. 168.

548

(Noņem

no

dienas

kārtības)

54g

(Noņem

n o

-d i e n a s

kārtības)

5iļg

(Noņem

no

dienas

kārtības)

558-559

ļ

559-560

I

-

.

560

-

Nr. 28!.

Nr. ,06.

47

H8

II. Komisijām nodotie likumprojekti
Kas iesniedzis

Komisijām

37 Aizsargu nodaļu iekārta

ministru kabinets

publisko _ tiesību

38 Apriņķu pašvaldību likvidēšanas apturēšana
(Fr. Trasuns u. c.)

deputāti

pašvaldības 367

39 Ārzemju pases

ministru kabinets

juridiskai 2

40 Automobiļu satiksme

ministru kabinets

tirdzniecības un rūpnie-

Likumprojekti

...

^

un
valsts pārvaldes iekārtas 367

cības 2

41 Baptistu draudzes

42

ministru kabinets

Ceļa izdevumu atlīdzināšana ieceļamiem, pārcēla- ministru kabinets
rmem un atlaižamiem ārlietu resora darbiniekiem

43 Ceļa

izdevumu atlīdzināšana ieceļamiem, pārcēla- ministru kabinets
miemun atlaižamiem valsts darbiniekiem valsts
robezas

^4

Civilprocesa likumu 85. un 372. panta pārgrozīšana

ministru kabinets

45 Darba laiks dzelzceļu darbiniekiem

ministru kabinets

publisko

tiesību
un
valsts pārvaldes iekārtas 2

budžeta 2, 51
publisko
tiesību
un
valsts pārvaldes iekārtas> soc ja ļlikumdošanas 2, budžeta 51
juridiskai 200
sociālās

budžeta 2
46

likumdošanas,

Darba laiks pasta-telegrafa un telefona darbiniekiem ministru kabinets

sociālās likumdošanas 2

47 Darba laiks šoseju un zemesceļu
valdes darbiniekiem ministru kabinets

sociālās likumdošanas 2

48 Darbu beigšana valsts iestādēs
sestdienās un svētku ministru kabinets

sociālās likumdošanas 2

priekšvakaros

4

Dažu muitas likumos paredzēto sodu un kanclejas ministru kabinets
nodokļa atlaišana

50 Dažu nodokļu nomaksas pagarināšana

ministru kabinets

1 Durbes pilsētas administratīvo robežu
paplašināšana ministru kabinets

panta

52 Eksportējamās gaļas un tās
pārstrādājumu kontrole ministru kabinets

53 E

^^^iZniri 55a-

8-

54 Ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšana
55

Ilfi

deputati
ministru kabinets

IīgUmu normas uz lauksaimnieciski ministru kabinets

5S££! '10maSneizmantojamam
zemēm

56

^Šniēm

t,eS!bU

n0teikšana

šņoru ministru kabinets

uz P^^irtām

57 Kanclejas aktu nodevas

'

58 Kara disciplīnas reslaments

59KJPSSŽSffl^MSS,

finansu 367

budžeta 346
pašvaldības 3
tirdzniecības un rūpniecības 2

^fii'?**
finansu, tirdzniecības un
rūpniecības 491
juridiskai 3
juridiskai, agrarpolitikas
un lauksaimniecības
lietu 132 '

ministru kabinets

ari finansu 491

ministru kabinets

karalietu 3

- mil,,stru kabinets
'nodalas 8kafaliet

I

°

SO

49

.^uļLikumprojektiKasiesniedzisKomisijām
^3

60 Koncertu, mākslas izstāžu, teātru un operas_ izrāžu, deputāti
priekšlasījumu un tamlīdzīgu kulturelu izrīkojumu
atsvabināšana no izpriecas nodokļiem (K. Dēķens
u. c.)

finansu 132

61 Konvencija oficiālu dokumentu, zinātnisku un litera- ministru kabinets
risku izdevumu starptautiskai apmaiņai

ārlietu 3

Konvencija oficiālu žurnālu, anaļu un parlamentarisku ministru kabinets
dokumentu tiešai apmaiņai

ārlietu 3

62

63 Latgales apgabaltiesas vecākā notāra darbības atjau- ministru kabinets
nošana

64 Latgales apgabaltiesas
kancleja

vecākā

notāra

palīgi

un ministru kabinets

ministru kabinets

65 Latvijas dzelzceļi

juridiskai 3

juridiskai 3

tirdzniecības un rūpniecības, juridiskai 3

66

Meža un meža materiālu pārdošana un izsniegšana ministru kabinets
valsts mežos

agrarpolitikas
saimniecības
budžeta 51

67

Mežu eksploatacijas
lietu likvidēšana

pārvaldes, bijušās, nenobeigto ministru kabinets

juridiskai 367

68

Nodoklis no kuģiem glābšanas staciju uzturēšanai

69

Noilgums uz valsts
mniām
mājam

70

Norēķināšanās attiecībā uz mantu, kuru zemkopības ministru kabinets
ministrija pārņēmusi valsts pārziņā

juridiskai 2

71

Obligatorisko skolu skolotāju algošanas likuma pa- ministru kabinets
pildinājums

izglītības 132

72

Obroka un dzimtsnomas normas

zemnieku zemēm

ministru kabinets
(skat. II. ses. lik.
chron. rād. Nr.
74)

un mežsargu ministru kabinets

73 Pagaidu noteikumi par izrādēm un izrīkojumiem

un lauklietu 2,

ari tirdzniecības un rūpniecības 131—132

juridiskai, agrarpolitikas
un lauksaimniecības
lietu 3

ministru kabinets

juridiskai 3

ministru kabinets

ari publisko tiesību

un
valsts pārvaldes iekārtas 446

74

Pagaidu noteikumi par tirdzniecību ar drukas dar- ministru kabinets
biem par bibliotēkām un lasītavām

ari publisko tiesību un
valsts pārvaldes iekārtas 131

75

Papildinājumi noteikumos par atlīdzību apsardzības ministru kabinets
resora darbiniekiem komandējumos valsts robežas

publisko

tiesību

un

valsts pārvaldes iekārtas, karalietu, sociālas
bulikumdošanas 2,
džeta 51

76 Papildinājums noteikumos par Rīgas politechniskā
institūta pārņemšanu valsts īpašumā
%

ministru kabinets

ari publisko tiesību un
yals^, Darvaldes iekārtas 94

52

51

,<u 01
fr-g

Likumprojekti

Komisijām

Kas iesniedzis

77 Papildinājums_ pie 1922. gada 26. oktobra pārgrozi- ministru kabinets
juma likumā par akcizes nodokli uz tabaku un ta-

tirdzniecības un rūpniečības, finansu 3

bakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem

78 Papildu protokols pie 1921. gada 3. augusta Latvijas- ministru kabinets

ārlietu 3

79 Pārgrozījumi likumā par akcizi no naftas produktiem ministru kabinets

tirdzniecības un rūpniecības, finansu 3

80 Pārgrozījumi noteikumos par algas izmaksu izmeklē- ministru kabinets
šana un zem tiesas stāvošiem un no tiesas attaisnotiem un notiesātiem karavīriem

juridiskai 2

81 Pārgrozījumi noteikumos par ceļa izdevumu atlīdzi- ministru kabinets

publisko
tiesību
un
valsts pārvaldes iekār-

Ukraines līguma

našanu ieceļamiem, pārceļamiem un atlaižamiem
valsts darbiniekiem valsts robežās

tas,

sociālās likumdo-

šanas 2, budžeta 51
82

Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par kara ministru kabinets
zaudējumu komisijām

publisko
tiesību
un
valsts pārvaldes iekārtas 2

83 Pārgrozījums likumā paar akcizes nodokli uz tabaku ministru kabinets
un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un serkoci-

tirdzniecības un rūpniečības, finansu 3

84 Pārgrozījums likumā par Latvijas izglītības iestādēm deputāti

izglītības 146

85

sociālās likumdošanas 2,
pašvaldības 82

ņiem

(J. Rubulis u. c.)

Piederības vietas noteikšana sociāli apgādājamiem ministru kabinets

86 Preses lietu tiesāšanas kārtība

ministru kabinets

juridiskai 132, publisko
tiesību un valsts pārvaldes iekārtas 144

87 Saeimas kārtības ruļļa papildinājums

88 Skolotāju institūti

publisko tiesību un
valsts pārvaldes
iekārtas komisija

organizācijas 86

ministru kabinets

izglītības 2

89 Spiestuvju, preses, bibliotēku, lasītavu un izrāžu uz- ministru kabinets
raudzības noteikumu pārkāpšana

juridiskai 132, publisko
tiesību

un valsts

pār.

valdes iekārtas 144
90 Strēlnieku dārza atsavināšana

ministru kabinets

91 Svaru nodoklis no precēm, kuras ieved vai izved ministru
kabinets
no Latvijas ostām pa jūras ceļu

92 Šķīrējtiesas

ministru kabinets

93 Ūdens satiksmes līdzekļu un plostu ierīču mobilizācija ministru
kabinets
kara vajadzībām

juridiskai 116

tirdzniecības un rūnniecībaSļ finansu 3

juridiskai 3
karalietu, tirdzniecības
un rūpniecības 3

53

^
_

Likumprojekti
F
i

w „

Hg

_

^

Kas iesniedzis

94 Vācu tautības apvienības nacionali-kulturelā pašval- deputāti
dība un vācu valodas lietošana Latvijā (P. Šīmanis u. c.)
95

Valsts bruņotā spēka pārvaldība kara laikā

96 Valsts kases zīmes
' 97 Valsts krediti lauksaimniecības būvniecībai
98 Valsts papildu budžets 1923./24. gadam
99

Valsts zemes bankas statūtu papildinājums

—

_

Komisijām

publisko _ tiesību

ministru kabinets

karalietu 132

ministru kabinets

finansu 3

ministru kabinets

budžeta 200

ministru kabinets

budžeta 446

ministru kabinets

agrarpolitikas
saimniecības

un lauklietu 2,

budžeta 51
100 Zemes ceļi

i

ministru kabinets

un

valsts pārvaldes īekartas 491

pašvaldības 446

56

55

Pieprasījumu cnro-

Tek

JV° N°

1

Pieprasījumi

Politiskās apsardzes izdarītās kratīšanas
(A. Rudevics u. c.)

un aresti

Kam iesniegts

Apspriešana

iekšlietu ministrim

(skat. II. ses. piepi' .
chron. rad. JS£ 2)

Jautājumu chroTek.
y?**

1

_ .
T
Jautājumi

,
.
Kam iesniegts

Palīdzības sniegšana neražas un slapjā laika dēļ ministru prezidentam
cietušiem Latgales zemniekiem (Fr. Trasuns u. c.)

.
Apspriešana

367—369

58

57

noloģiskais

radītājs
;

Komisijas
ziņojums

3—18

,
Valdības F
priekšstavjuJ

_
Debates

atbildes

iekšlietu ministrs A. Birznieks

61—82

52—61

ļ
Pārejas
f^m„io=
tormulas

82

noloģiskais rādītājs
Debates

Valdības priekšstavju atbildes

finansu ministrs H. Punga

;

548—549

549-558

gada

sēde

1

Latvijas

Republikas

sesijas

S^g^me^U.

1923.
1.

.-

9. oktobri.

^

^

piekrišanu saukt Arvedu Bergu pie tiesas atbildības,
apvainotu uz sodu likumu 533. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot tai pašai komisijai. Iebildumu nav? Skaitās par nodotu minētai komisijai.
Tāds pats pieprasījums iesniegts attiecība uz Saeimas deputāta Jezupa Rubuļa saukšanai pie tiesas atapvainota uz sodu likumu 533. panta pabildības,
Saeimas III. sesijas 1. sēde 1923. gada 9Tolttobrī.
mata. Nododams tai pašai komisijai. Iebildumu nav?
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Nodots minētai komisijai. Beidzot ir iesniegts pieprasījums, dot piekrišanu Saeimas locekļa Rudevica
Saturs:
saukšanai pie tiesas atbildības apvainota uz sodu
1
1. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem
likumu 540. panta pamata. Nododams Saeimas lo2. Ministru prezidenta pieprasījums dot atjauju dažu Saeicekļu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?
1
mas deputātu saukšanai pie tiesas atbildības ....
Tā tad tiek nodots minētai komisijai. (A. Veckalns
3. Ziņojums par satversmes 81. panta kārtībā izdotiem
no vietas: „Kur Eliass paliek šoreiz?")
2
likumiem un to nodošana komisijām
Pa sesijas starplaiku ministru kabinets satver2
4. Likumprojektu nodošana komisijām
smes 81. panta kārtībā izdevis 26 likumus, kuri pie3
5. Pārmainās komisiju sastāvā
sūtīti
noteiktā laikā Saeimai. Noteikumi_ par darbu
3
6. Uzaicinājums uz frakciju biroja sēdi
beigšanu
valsts iestādes sestdienas un svētku priekš7. Pieprasījumu komisijas ziņojums par sociāldemokrātu
vakaros, līdz ar paskaidrojumiem._ Prezidijs liek
iesniegto pieprasījumu par politiskās apsardzības izdanodot šos noteikumus sociālas likumdošanas
priekšā
rītām kratīšanām (pieprasījumu pieņem):
komisijai.
Tālāk — pārgrozījumi noteikumos par
. 3, 17
O. Nonācs, referents
algas izmaksu izmeklēšana un zem tiesas stāvošiem
8
A. Rudevics (sociāldemokrāts)
no tiesas attaisnotiem un notiesātiem karavīriem.
12
E. Radziņš (sociāldemokrāts)
Prezidijs
liek priekšā nodot šos pārgrozījumus juri15
N. Maizels (Latgales Bunds)
Tālāk — kara likumu kopojuma
komisijai.
diskai
Q. Reinhards (kristīgi-nacionalā savienība) . . 16
nodaļas 8. panta pārgrozījumi unjpagrāmatas
1.
16.
8. Likums par veselības kopšanas mācības ievešanu skopildinājumi — nododami kara lietu komisijai. Tālāk
lās (1. un 2. lasījums):
— papildinājumi noteikumos paratlīdzību apsardzī18, 20
G. Reinhards, referents
bas resora darbiniekiem komandējumos valsts robe18, 21
P. Kalniņš, referents
žās
— nododams publisko tiesību komisijai.kara lietu
19
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts)
komisijai
un sociālās likumdošanaskomisijai. Noteiku22
9. Nākošā sēde
? mi par piederības vietas noteikšanu sociāli apgādājamiem — nododams sociālās likumdošanas_komisijai.
Priekšsēdētājs _Fr. Vesmanis: Saeimas III. sesiTālāk noteikumi par ceļa izdevumu atlīdzināšanu iecejas 1. kopsēde atklāta.
ļamiem, pārceļamiem un atlaižamiem valsts darbinieDienas kārtība: prezidija ziņojumi, pieprasījumu
komisijas ziņojums, likums par veselības kopšanas kiem valsts robežās — nododami publisko tiesību un
sociālās likumdošanas komisijām. Pārgrozījumi nomācības ievešanu skolās, likums par kredītiestāžu
teikumos par ceļa izdevumu atlīdzināšanu ieceļaun tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu norēķiniem
miem, pārceļamiem un atlaižamiem valsts darbinieun iesniedzamām ziņām, likums par tiesību piešķiruzkiem valsts robežās — nododami publisko tiesību
pagastu
tiesām
šanu pilsētu bāriņu tiesām un
Latviaizbildņiem,
un
sociālās likumdošanas komisijām. Pārgrozījumi:
aizgādņiem
un
likt naudas sodus
1) pilsētu nolikumā, 2) pagaidu noteikumos par piljas konservatorijas satversme.
sētu domnieku vēlēšanām un 3) pagaidu noteikumos
Prezidijam jāziņo, ka pa sesijas starplaiku prepar
deputātiem:
miestiem — nododami pašvaldības komisijai un
sekošiem
piešķīris
atvaļinājumus
zidijs
Dubinam no 8. augusta līdz 8. septembrim, Maizelim publisko tiesību komisijai. Talak noteikumi par darno 23. augusta līdz 10. septembrim, Purgalim no 2. ba laiku dzelzceļu darbiniekiem. Nododami_ sociālas
septembra līdz 15. oktobrim, Meierovicam no 29. likumdošanas un budžeta komisijām. Talak noteiaugusta līdz 9. oktobrim, Salnajam no 29. augusta kums par norēķināšanos_ attiecība uz mantu, kuru
zemkopības ministrija pārņēmusi valsts pārziņa —
līdz 15. oktobrim, Bruno Kalniņam 18. jūlija plenārsepjuridiskai komisijai. Noteikumi par skopagarināts
no
15.
nododams
atvaļinājums
sēdē piešķirtais
izglītības komisijai.
tembra līdz 5. oktobrim; Sīmanim no 1. oktobra lotāju institūtiem — nododami
statūtos — nozemes
bankas
1.
oktobra
Papildinājums
valsts
līdz 6.
līdz 9. oktobrim; Lorencam no
par meža un
komisijai.
Noteikumi
līdz
9.
dodams
finansu
oktobrim.
oktobra
oktobrim; Fišmanim no 4._
valsts
izsniegšanu
pārdošanu
un
Lūgumu pagarināt atvaļinājumu ārzemju ceļojumam. meža materiālu
agrarlietu
Noteikumi
komisijai.
Prezidijs
mežos
—
nododami
līdz 25. oktobrim iesniedzis Kublinskis.
par darba laiku pasta-telegrafa un telefona darbiniepiekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvakomisijai. Noteiļinājums skaitās par pagarinātu. Deputāts Ulmanis kiem — sociālās likumdošanas
un
zemes
ceļu valdes
šoseju
kumi
par
laiku
darba
iesniedzis lūgumu piešķirt atvaļinājumu no 8. oklikumdošanas
sociālās
nododami
_
darbiniekiem
—
nolūkam.
Prezitobra uz vienu mēnesi ārstēšanas
papļldinajumi noteikudijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? At / komisijai. Pārgrozījumi un
zaudējumu
komisijām
— publisko tiemos
par
kara
vaļinājums skaitās par piešķirtu.
pilsētu naudas zīmēm
Noteikumi
par
komisijai.
sību
prezidents
iesniedzis
lūgumu
dot
SaeiMinistru
— pašvaldības un finansu komisijām. Noteikumi par
mas piekrišanu Saeimas locekļa Arveda Berga saukbaptistu
draudzēm — publisko tiesību un valsts pāršanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. panta
komisijai. Noteikumi par ceļa izvaldes
iekārtas
priekša
nodot
šo
lietu
Saeipamata. Prezidijs liek
devumu atlīdzināšanu ieceļamiem, pārceļamiem un
mas deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. _ Iebilbudžeta
dumu nav? Nodots minētai komisijai. Vel tāds atlaižamiem ārlietu resora darbiniekiem —
satiksmi
—
par
automobiļu
komisijai.
Noteikumi
pats pieprasījums iesniegts attiecība uz deputātu
Noteikumi
komisijai.
rūpniecības
un
panta
tirdzniecības
apvainotu
uz
likumu
533.
sodu
Mazvērsīti,
par eksportējamās gaļas un tas pārstrādājumu konpamata. Prezidijs liek priekša nodot tai pašai kotroli — tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Nonodots
minēmisijai. Iebildumu nav? Ta tad tiek
teikumi par ārzemju pasēm — juridiskai komisijai.
pieprasījums
—
dot
Tālāk
pats
tāds
tai komisijai.
ļKiājumāSaeīmas Stem>iriafi*kāļ
[birojā Rlgi, J6k»bn ielā X; 11.)
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steidzamu pieprasījumu par politiskas apsardzības
Noteikumi par Latgales apgabaltiesas vecāka noSaeima interpotāra darbības atjaunošanu — juridiskai komisijai. izdarītām kratīšanām un arestiem. .
interpelacija
noun
ta
steidzamību
noraidīja
lācijas
komisijai.
lietu
Kara disciplīnas reglaments — kara
kura
noteikta
termiņa
komisija,
pieprasījumu
nāca
panta
kartība.
Iebildumu
noteikumi
izdoti
81.
Visi šie
nav? Tie nodoti prezidija priekšā liktam komisijām. interpelaciju skatīja cauri, izgatavoja_ ziņojumu _ un
iesniedza to Saeimas prezidijam, bet veļa laika deļ—
Tālāk ministru kabinets iesniedzis 19 likumprosesija toreiz nāca uz beigām — šis _ ziņojums plenārjektus: likumprojektu par jūras krastu aizsardzīsēdei priekšā netika likts, un tapec tas tiek darīts
bas līdzekļu iegādi — nododams kara lietu un bušodien. Tā kā pa garo starplaiku interpolācijas tuprojektu
par
likumā
džeta komisijām; pārgrozījumu
vākais saturs būs vienam otram deputātam, varbūt,
produktiem
rūp—
tirdzniecības
un
akcizi no naftas
aizmirsies, skaidrības deļ es atļaušos interpelaciju
niecības un finansu komisijām;_ likumprojektu par
nolasīt:
ilggadīgo nomas līgumu normām uz lauksaimnie„A. G.
ciski neizmantojamām zemēm — juridiskai komisiSaeimas priekšsēdētaja kungam!
jai; likumprojektu par Durbes pilsētas administraapakšā parakstījusies, lūdzam likt priekšā Saeimai
Mēs,
pašvaldības
komisijai;
tīvo robežu paplašināšanu—
? griezties pie iekšlietu ministra ar sekošu steidzamu pieprasīlikumprojektu par obroka un dzimtsnomas normām . jumu:
— juridiskai komisijai; papildu protokolu pie 1921.
6. jūlija š._ g. politiskas _ apsardzes vadība izdarītas kratīgada 3. augusta Latvijas-Ukraines līguma — ārlietu šanas un arestētas starp citam sekošas personas:
arestēti laukstrādnieku arodbiedrības biedri: Vekomisijai; likumprojektu par noilgumu uz valsts bers, Dobelē
Paulina Bērziņ, Pampis, Jansons ar_ sievu, Augusts Bērzemnieku zemēm un mežsargu mājām m juridiskai ziņš un divi brāli Fišeri; Valmiera — Mārtiņš Dreimanis, Anun agrarlietu komisijām; likumprojektu par ūdens tonija Laurīt, Arvids Arens, Elza Strauch un Mārcis Stalīts;
Jaunpils pagastā (Kurzemē) — Ernsts Bierants, Kergalvs, u.
satiksmes līdzekļu un plostu ierīču mobilizāciju kara
c; Trikatē — laukstrādnieku arodbiedrības vietējās nodaļas
vajadzībām — kara lietu un tirdzniecības un rūpniepriekšsēdētājs Karelis; Rīga — Kārlis Rozenbergs (bijis atcības komisijām; likumprojektu par svara nodokli svabināts agrākās valdības laika uz komisijas atzinumu), Jāno precēm, kuras ieved vai izved no Latvijas ostām nis Rudzīts (bij. atsvab. uz amnestijas pamata), .Natālija Lacis
(bij. atsvab. uz amnestijas pamata), Arturs Pipars un Voldemārs
pa jūras ceļu — tirdzniecības un rūpniecības un fiPriedits; Matīšos — arestēti soc. dem. partijas biedri un pašnansu komisijām; likumprojektu par vienreizējā kara valdību darbinieki: Pēters Bērzs, Ernsts Steikmanis, Laupeļņas nodokļa atcelšanu — finansu komisijai; pacers un Čarta. Jau agrāk _ arestēts un bez noteiktiem apvainojumiem cietumā tiek turēts Priekules laukstrādnieku arodpildinājuma projektu pie 1922. gada 26. oktobra pārbiedrs Dicmanis.
grozījuma likumā par akcizes nodokli uz tabaku un biedrības
Kopējais 6. jūlija arestēto skaits ap 50 — 60 cilvēku.
izstrādājumiem,
čaulītēm
un
tabakas
sērkociņiem— Pie lielākas dalās arestētiem nav nekas noziedzīgs atrasts, un
tirdzniecības un rūpniecības un finansu komisijām; daži jau atsvabināti pierādījumu trūkuma del. No politiskas _
apsardzes aģentu izteicieniem pie arestēšanas redzams, ka '
pārgrozījuma projektu likumā par akcizes nodokli
represijas vērstas pret likumīgu un legālu strādnieku orgaizstrādājumiem,
čaulītēm
un
uz tabaku un tabakas
nizāciju un politisku partiju darbiniekiem. _
sērkociņiem — tirdzniecības un rūpniecības un fiTo ievērojot, griežamies _ar pieprasījumu pie iekšlietu
nansu komisijām; likumprojektu par tiesu ziņnešu ministra kunga, vai viņam zināms par notikušiem plašajiem
strādnieku arestiem un ko viņš doma darīt, lai pasargātu piltakses paaugstināšanu — juridiskai komisijai;
lisoņus no personīgās brīvības laupīšanas viņiem bez dibināta
kumprojektu par šķīrējtiesu — juridiskai komisijai; iemesla un nodrošinātu likumu paredzēta kārtība dibinātās
1886. gada 15. martā Briselē pieņemto konvenciju strādnieku' organizācijas pret policijas patvarībam un vajāšanām?
par starptautisko apmaiņu attiecībā uz oficiāliem doA. Rudevics, K. Lorencs, V. Bastjanis, M.
kumentiem, zinātniskiem un literariskiem izdevuRozēntāls, r. Cielēns, K. Dēķens, P. Kalmiem — ārlietu komisijai; tāda pat konvencija, lai
niņš, A. Buševics, A. Veckalns, E. Morics,
Ed. Radziņš."
nodrošinātu tiešu apmaiņu attiecībā uz oficiāliem
Rīgā, 13. jūlijā 1923. g.
žurnāliem, annaļiem un parlamentariskiem dokumenŠī gada jūlija mēnesī ir notikusi vesela kratītiem— ārlietu komisijai; Latvijas dzelzceļu likumprojektu — tirdzniecības un rūpniecības un juridišanu un arestu virkne, un šī interpelacija atzīmē tiskai komisijām; likumprojektu par valsts kases zī- kai vienu daļu no šīm kratīšanām un arestiem un,
mēm — finansu komisijai; likumprojektu par Latjāsaka, mazāk
svarīgo daļu. Ari tās persogales apgabala tiesas vecākā notāra palīgiem un nas, par kuru kratīšanu un arestēšanu te ir runa, sakancleju — juridiskai komisijai. Iebildumu nav?
mērā ir mazāk nozīmīgas visu apcietināto vidū. InŠie likumprojekti skaitās par nodotiem apzīmētām terpelacija ir minēts apcietināto kopējs skaits —
komisijām.
50—60, patiesībā šis skaits ir gandrīz trīs reiz lielāks.
Sociāldemokrātu
frakcija
liek
priekšā
ievēlēt
Vienā pašā Vidienas organizācijā, Vidienas komu.
agrarpolitikas komisijā Ulpes vietā Buševicu. Iebilnistu organizācijas rajonā, apcietināto skaits sniedumu nav? Tad skaitās ievēlēts Buševics. Budžeta dzas līdz 60, Dobeles-Jaunpils rajonā — 9, Rīgas
komisijā Mendera vietā Dēķenu. Iebildumu nav? komunistiskās jaunatnes rajonā — 20 un Latgales
Ievelēts Dēķens. Publisko tiesību komisijā Ivanova žīdu komunistiskās jaunatnes apgabalā apcietināto
vieta Cielēnu. Iebildumu nav? Skaitās ievēlēts skaits sniedzas līdz 53, tā tad kopā tuvu pie pusotra
Cielēns. Izglītības komisijā Bīlmaņa vietā Dēķenu.
simta.
Iebildumu nav? Skaitās ievēlēts Dēķens. SaimnieKā politiskā apsardzība nokļuva pie šiem
cības komisijā Lejiņa vietā Višņu. Iebildumu nav? plašiem arestiem? Politiskai apsardzībai jau kopš
Višņa skaitās par ievēlētu. Zemnieku savienība
šī gada aprīļa mēneša ir pienākušas ziņas par Vidieliek priekšā finansu komisijā Siecenieka vietā ievēnas komunistisko organizāciju. Tāpat ir pienākulēt . Gailīti. Iebildumu nav? Gailīts skaitās par iešas ziņas par Dobeles-Jaunpils grupu. Abas šīs orvelētu.
ganizācijas ar agrāk notikušiem arestiem ir tikai pa
Frakciju biroja locekļus prezidijs lūdz pēc kopdaļai tikušas traucētas. Politiskā ansardzība ir noorgasedes sapulcēties frakciju biroja telpās uz frakciju
nizējusi novērošanu. Maija mēneša sākumā jau tagabiroja sēdi.
dējā iekšlietu ministra priekšgājējs bij nodomājis
Nākošais dienas kārtības punkts — pieprasījumu
izdarīt šo organizāciju likvidāciju. Bet ir notikusi
komisijas ziņojums. Referents Nonācs. Lūdzu renovilcināšanās, jo vajadzējis vēl izdarīt pilnīgāku
ferentu Nonācu sniegt komisijas ziņojumu.
iepriekšēju izziņu. Jūnija mēnesī š. g. ir vajadzējis,
Referents O. Nonācs: Augstā sapulce! Šī gada pēc iepriekšējas izziņas, notikt Alojā nelegālai ko13. jūlija sociāldemokrātu frakcija iesniedza Saeimai munistu konferencei. Nav tomēr izdevies šīs kon-
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ferences dalībniekus arestēt, jo konference notikusi ārkārtīgi konspiratīvi. Tikai jūlija mēnesī, pec
pamatīgas iepriekšējas izziņas, ir izdevies izdarīt'
arestus plašā apmērā.
Kādi ir šo samērā plašo arestu iznākumi? Ir
pilnīgi tikusi likvidēta Vidienas organizācija, kuras
vadonis Rusmanis, par kuru te interpelacija nav runa,
pats ari ir apcietināts. Rīgas komunistiskas ļaunatnes organizācija, kā centrā stāvoša, kur grūtāki apstākļi pie viņas uziešanas, nav vel likvidēta un ir
tikai pa daļai savā darbībā traucēta. Tāpat ari Dobeles-Jaunpils organizācija vel nav likvidēta. Bet
var teikt, galīgi likvidēta ir Daugavpils organizācija
— ebreju komunistiskā organizācija, kura aptver
visu Latgali.
Nav mans uzdevums tagad runāt par politiskās
apsardzības darbību un panākumiem šinī lieta visa
visumā; man ir jāaizņem tikai tas personas, par kurām ir runa pieprasījuma. Toreiz, kad interpelaciju
komisija apsprieda šo pieprasījumu, kratīšana un
arestēšana bij tikai sakuma. Tagadvar teiktā ka šīs

apcietināšanas ir sasniegušas zināmu noslēgumu.
Vidienas komunistiska organizācija, laika no š. g.
5. jūlija līdz mēneša beigām politiska apsardzība apcietinājusi 60 personas, to starpa ari interpelacija
minētos Dreimani Mārtiņu, Laurīt Antoniju,_ Strauch
Elzu, Kareli Pēteri, Priedīti Voldemāru, Berzu Pēteri, Steikmani Ernestu, Lanceri _ Pēteri un Cartu
Jāni. Pēc 6—12 dienam politiska apsardzība ir atsvabinājusi 23 personas, to starpa Dreimani, kas interpelacija minēts. Prokuratūrai no šis Viedienas
grupas nodotas 43 personas un tiek sauktas pie atbildības uz sodu likumu 100., 102. un 129. panta pamata. No šīm personām 23 vel atrodas apcietinā-

jumā, pārējās atsvabinātas pret dažādiem drošības
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apvainoti par komunistu literatūras izplatīšanu Dobeles apkārtnē un Jaunpils pagasta apkārtne. Pie
lietas izmeklēšanas noskaidrojas, ka Fricis Vebers
un Kergalvs ir izplatījuši komunistisku literatūru.
Tie ari atzinās, ka saņēmuši komunistu literatūru
viens no otra, pēc tam devuši talak lasīšanai Konrādam Švanam un Teodoram Purvam. Pēdējie ari
apliecina šo faktu. Fricis Kergalvs bijis ka biedrs
Dobeles laukstrādnieku savienības nodaļa. Tas par
Dobeles-Jaunpils organizāciju.
Tagad — Rīgas nodaļa. Nelegalas_ komunistiskās jaunatnes Rīgas organizācijas lieta par laiku
no šī gada 5.-7. jūlijam apcietinātas 20 personas, to
starpā ari interpelacija minētie Rozenbergs Kārlis,
Rudzīts Jānis, Lācis Natālija un Pipars Arturs. Pec
10—12 dienām no apcietinājuma atsvabinātas 2 personas. Prokuratūrai nodotas 18 personas, to starpa
ari Kārlis Rozenbergs, Jānis Rudzīts, Natālija Lacis
un Arturs Pipars, no kuram Jānis Pipars un vel 16
personas tiek sauktas pie atbildības uz sodu likumu
102. un 126. panta pamata.
Pēdīgi par Latgales apgabala žīdu jaunatnes
komunistu organizācijas lietu. Še laika no 6.—15.
jūlijam apcietinātas 53 personas, no kuram nodotas
prokuratūrai 47, kuras sauktas pie atbildības uz sodu
likumu 100., 102. un 129. panta pamata. Visas apvainotās personas bijušas ka biedri „Arbeiterheima".
Interpelacija kā pēdējais minētais Dicmanis,
Andžs Jura dēls, apvainots par proklamāciju izplatīšanu un ieroča glabāšanu bez attiecīgas atļaujas,
apcietināts no politiskas apsardzības aģenta Liepājas rajonā, ievietots Liepājas cietuma un ar iekšlietu
ministra šī gada 26. jūnija rezolūciju pārskaitīts Liepājas prefekta rīcība izraidīšanai no valsts teritorijas. Ievērojot to, ka Dicmanis iesniedzis lūgumu,
kurā kategoriski atsakās atstāt valsts teritoriju,
iekšlietu ministrs savu iepriekšējo lēmumu bija atcēlis un 18. jūlijā Dicmanis nodots prokuratūrai.
Pēdīgi pie šīs interpolācijas faktiskā satura jāatzīmē, ka še minētie Augusts Bērziņš, Mārcis Stalīts un 2 brāļi Fišeri no politiskas apsardzības nemaz
nav tikuši arestēti un par pēdējiem politiska apsardzībā nekādu ziņu neesot.

līdzekļiem. Varbūt augsto _ sapulci interese, par ko
katrs no šiem interpelacija minētiem apcietinātiem
ir nodots prokuratūrai. Štrauch Elza apcietināta uz
slepena ziņojuma pamata par to, ka pie viņas izdarot kratīšanu, atrasta komunistiskas literatūras noliktava, Karelis Pēteris apcietināts uz slepena aģentūras ziņojuma pamata kā pretvalstiskas komunistu
organizācijas priekšnieks-orgaņizators. Karelis pie
Tiesiskais pamats, uz kāda politiskai apsardzei
nopratināšanas vaļsirdīgi atzīstas, ka viņš ir slepeir tiesība izdarīt kratīšanas un arestus, pastāv noteinas komunistu organizācijas biedrs, piedalījies nelepar pastiprināto apsardzību un politiskas apbijis
kumos
gālā komunistu konference Ozolu pagasta un
reglamentā. Ta tad no formelās puses celt
zem
izsardzes
Karelis
atradās
ari konferences vadītājs-.
iebildumus še pret apcietināšanu nevar.
meklēšanas ari pagājušā gada jūnija mēnesī par pretKā tad nu tomēr pieprasītāji pamato savu intervalstisku darbību un stāvēja zem slepenas uzraudzīar
sakara
pelaciju? Interpelanti apšauba tos materiālus, tas
bas. Tālāk Bērzs Pēteris, apcietināts
komunistiska
rakstīta
kur
atrasta
pie
viņa,
liecības, tos dokumentus, uz kuru pamata ir izdarītas
kratīšanu
sadala sis
satura dziesma. Ar vairāk lieciniekiem ir pieradīts, kratīšanas un aresti. Viņi, visuma ņemot,
personu
privātu
pagasta
Krastiņa
pilnīgi
kategorijas:
gada
divās
Bauņu
liecības
ka Bērzs pagājušā
liecības.
aģentu
apsardzes
kritizēvisasākā
kārta
politiskās
runu,
uzstājies
liecībās
un
ar.
traktierī
iesniedzēji
dams valsts iekārtu un izteicis draudus pret vietējo Privāto personu liecībasinterpelacijas
apšauba, mēģinādami šāda vai tāda karta_ mazināt
policijas kārtībnieku. Talak viņš izteicies, ka Latkarogs.
komunistu
sarkanais
plivināšoties
viņu nozīmi un svarīgumu. Interpelanti mēģina novijā drīz
no
Viņš ir bijis komunistu idejas pabalstītājs un izplarādīt, ka šīs privāto personu liecības ir iedvestas
atriebīvai
izdarīšanas
organizāciju.
personīgas
šādas vai tādas
tītājs. Tas par Vidienas
Piemēram, pret Dicmani esot liecinājusi
Dobeles-Jaunpils komunistu organizācijā 6. jū- bas kāres.
viņa
kura esot ar viņu naida. Visa apsūsievas
māsa,
jau
interpelalijā politiskā apsardzība apcietinajuse
esot
tīri personīgasatriebības produktspret viņu
cija minētos Veberi Frici, Bērziņ Paulini, Pampi dzība
noskaidrots,
ka pret šo pašu Dicmani
Turpretim
ir
Frici, Jansonu Frici, Janson Olgu, Beiranu Ernestu,
runā ari citi nepārprotami pierādījumi. IrnoskaiKergalvu Krišu, Švanu Konrādu un Purvu Teodoru.
drots, ka šis pats Dicmanis ar revolveri roka irkaiPēc 6—10 dienu izmeklēšanas atsvabināts Jansons
;
sījis proklamācijas. Tālākai ilustrācijai aizrādīšu
Fricis, Janson Olga, Bērziņ Pauline, Pampe Fricis
uz Veberi Dobelē. Interpelanti aizrāda, ka tas esot
perun Bairans Ernests, bet prokuroram nodotas 4
? caur un cauri goda cilvēks, krietns strādnieks un,
^
sonas, — starp tām ari interpelacija minēts Kerapgalvojumu, norada, ka viņš esot
?
galvs un Vebers, kuri no Tukuma apriņķa izmeklē- ? motivēdami savu
par strādnieku vai rentnieku pie zemnieku saviemšanas tiesneša tiek saukti pie tiesas_ atbildības w
; bas biedra. Kāds cits apcietinātais Purvs, turpretim,
sodu likumu 102. panta pamata. Velak šīs personas
liecina,ka Vebers tomēr piegādājis komunistisku htepret drošības līdzekļiem ir atsvabinātas. Minētie ii
l*
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Tālāk Vebers pats atzīstas, ka viņš ir
devis citiem proklamācijas, tikai neesot šis proklamācijās ne no viena saņēmis, bet esot tās atradis.
Tā tad- te ir viņa paša atzīšanās.
Galvenais tomēr tas, ka interpelanti nepavisam
netic politiskās apsardzes aģentu liecībām. Interpolācijas iesniedzējos ir tieksme skatīties uz politiskas
apsardzes aģentiem, kā uz tādiern cilvēkiem, kuriem
vispār nevar ticēt. Šinī uzskatā nevarēja dalīties
komisijas vairākums. Tas skatās uz lietu tā, ka ir
jātaisa izšķirība starp politiskās apsardzes aģentiem,
kādi tie bij cariskā Krievijā, un starp politiskās apsardzes aģentiem tepat mūsu Latvijā. Tagad brīvā
Latvijā policijas aģents ņem dalību tautas brīvības
sargāšanā un katra atsevišķa pilsoņa tiesību sargāšanā.
Tālāk pieprasījumu komisija noskaidroja, ka politiskā apsardzība ikvienam politiskās apsardzības
aģenta ziņojumam vai liecībai nebūt netic uz kailu
vārdu pamata, bet pēcaģenta ziņojuma nāk attiecīgās
personas novērošana. Šai personai tiek sekots un
tikai uz šo novērojumu pamata, ja nav šaubu par politiskā aģenta ziņojuma pareizību, stājas pie kratīšanas un pēc tam uz atrasta materiāla pamata notiek
apcietināšana. Šī novērošana brīžam velkas ļoti i
ilgi: mēnešiem un pat gadiem. Saprotams, ka uz
pastiprinātas apsardzības noteikumu pamata politiskai apsardzībai ir tiesība izdarīt kratīšanas ari tūlīt
uz vietas, līdz ko ienācis attiecīgs ziņojums. Jāsaka,
ka itada prakse tiek pielaista samērā diezgan retos
gadījumos, bet parastā kārtība ir tāda, ka katru reizi
.ziņojumu rūpīgi pārbauda, pirms ķeras pie pilsoņa
brīvības ierobežošanas.
raturu.

Pieprasījumu komisijā noskaidrojās, ka vismaz
šīs interpelačijas lieta nav bijis gadījuma, kur būtu
vainojams kāds policijas aģents patvarīgā rīcībā.
Velak noskaidrojās ari, ka Daugavpilī pie turienes
plašas komunistu organizācijas likvidēšanas prokuroram _ pienākušas sūdzības jeb norādījumi, ka tur
^ apsardzības ierēdnis rīkojies
esot kāds politiskas
patvarīgi. Vietējais prokurors izdarījis uz vietas šī ziņojuma izmeklēšanu un konstatējis, ka ziņojumam
nav nekāda pamata un lietu ir izbeidzis uz savu pilnvaru pamata:
Interpelačijas iesniedzēji aizrāda, ka apcietināto
un pec tam atsvabināto personu skaits esot ļoti liels,
kas runājot tagadējai politiskās apsardzības iekārtai
par ļaunu, jo viņa nevajadzīga kārta traucējot pilsoņu mieru_ un brīvību. Atkal pieprasījumu komisija konstatēja, ka apcietināto un pēc tam atsvabināto
pilsoņu skaits pie tik lieliem_ arestiem kā še nepārsniedz parasto normu tamlīdzīgos apstākļos. Jāaizrāda uz to starpību, kāda ir pie kriminālnoziedznieku vajāšanas un pie politisko noziedznieku vajāšanas. Ja kriminālais noziedznieks aiz sevis atstāj
zināmas nozieguma pēdas, piemēram, kur manta
zagta, kur nodarīta no viņa pārestība kādai personai,
kur persona, kurai šī pārestība nodarīta, var uzstāties par liecinieku, par nozieguma atklājēju, tad to
nevar sacīt par politiskiem nozieguma gadījumiem.
Te noziegums atklājas vienam caur otru, nopratinot
veselu personu rindu, un nav nekāds brīnums, ka
tādā gadījuma nākas ciest gluži nevainīgām personām. Tas sevišķi viegli iespējams, ja mēs ievērojam to, ka komunisti ir izdevuši lozungu, ka viņu
darbiniekiem pec iespējas vairāk vajaga iesprausties legālu organizāciju rindas, satikties ar nevainojamiem pilsoņiem, lai slēptu sava nozieguma darbības
pēdas. Ta ir aksioma, kura neprasa pierādījumu,
bet ja vajadzīgs, tādi pierādījumi ari ir atrasti pie
Daugavpils organizācijas likvidēšanas, kur starp dokumentiem atrastas komunistu tēzes, lai viņu, komunistu, darbinieki iespiestos legālās organizācijās.
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Ilustrācijai vēl pievedīšu vienu gadījumu no pašu
pēdējo dienu politiskas apsardzības darbības. Rīgas
būvstrādnieku arodbiedrības biedrs, valdes loceklis
zinātājs Pēteris Martiņsons ir
un biedru
arestēts pīkst. 1 nakti uz 7. oktobri taisni tanī brīdī,
kad viņš apģērbies, lai ietuuz svarīgo proklamāciju
kaisīšanas darbu. Politiska apsardzība ir mēģinājusi izdarīt šīs personas nopratināšanu, lai panāktu
lietas tālāku atklāšanu, bet šis mēģinājums izrādījies veltīgs. Viņš kategoriski pateicis, lai viņu nemaz
nemēģinot izprašņāt ziņu iegūšanas nolūka, jo viņš
esot norūdīts komunistu darbinieksun ka tāds nevienu savu līdzbiedri neizdošot. Tāds ir bijis legālās arodbiedrības biedrs, ne tikai vienkāršs biedrs,
bet valdes loceklis un b i e d r u z ina t a j s.
Tie ir vispārējie norādījumi, kadeļ interpelaciju
komisija savā vairākumā — no visa sava pilna 5
locekļu sastāva ar 3 balsīm atzina interpelaciju par
nepamatotu, un tamdēļ tagad interpelaciju komisijas
vārdā es lieku priekšā augstam namam šo interpelaciju kā nepamatotu noraidīt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Rudevi-

čarjf.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Interpelanti nebij domājuši, iesniegdami savu interpelaciju, visu svaru likt tikai
uz tām personām, kuras interpelacija pieminētas,
bet gribēja ar to tikai raksturot zināmas parādības
un gribēja uzstāties pret to politiku un tām vajāšanas metodēm, pie kādām turas mūsu politiskā apTāpēc ari te, interpelaciju iesniedzot, man
sardze.
nācās jau norādīt uz dažādiem politiskās apsardzes
paņēmieniem. Kas attiecas uz arestēto skaitu, tad
ari interpelantu nolūks nav bijis dot izsmeļošu arestēto sarakstu, un toreiz, kad interpelacija tika iesniegta, vēl aresti nebij beigušies, par Daugavpils
arestiem nekas vēl nebij zināms, tāpēc ari mēs nevarējām no tā likties vadīties, kas notiks Daugavpilī. Toreiz bij arestētas 50—60 personas, kā to
atzina pats iekšlietu ministra kungs.
Bet nu komisijas referents ziņo,ka vairākums komisijā neesot atzinis par dibinātiem tos apvainojumus,
kurus interpelanti cēlušipret politisko apsardzi. Ari
es piedalījos tai komisijas sēdē, kā pirmais parakstītājs, un tur, cik es atceros, tika izšķirti divi jautājumi. Viens — vai ir traucēta kādu legālu organizāciju darbība, un otrs — vai ir notikuši kādi
^ aresti. Uz abiem šiem jautājumiem konedibināti
misijas vairākums deva noraidošu atbildi, ka neviens ne otrs nav noticis un to mēs dzirdējām ari no
komisijas referenta. Kungi, mums bij jau pēc tradīcijas un paraduma zināms, ka pilsoņi ar vairākumu atraidīs šo interpelaciju, jo ir bijuši fakti, kuri
nevienam nav bijuši apstrīdami un tomēr aiz politiskiem iemesliem tie tikuši ignorēti. Tas tomēr neliecina par interpelaciju komisijas objektivitāti. Tagad, kadrir pagājuši gandrīz 3 mēneši no arestiem,
ir labi pārredzams, cik dibināti vai nedibināti tie ir

bijuši.

Vispirms mēs dzirdējām no referenta, ka esot

likvidēta Vidienas komunistu organizācija un Jaunpils-Dobeles organizācija savā darbībā traucēta.

Varbūt tādas organizācijas tiešām pastāv, varbūt
viņas likvidētas, bet par tiem arestētiem gan jāsaka, ka tie traucēti tika. Tikai viņiem nav pieradīts, ka viņibūtu bijuši tās organizācijas biedri un
pastrādājuši kādu noziegumu. Es negribu runāt par
Vidieņu, varbūt tur kas vēl tiks pierādīts, bet Dobelesun Jaunpils arestētie jau visi atsvabināti. To
starpa ari Vebers, par kuru te runāja, ka tas esot
pats atzinies, ka_ viņš proklamācijas devis otram.
Šis pats „svarīgakais" noziedznieks atsvabināts.
Acīm redzot, prokuratūra nav atradusi neko sva-
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ngu. Pilnīgi dibināti mēs toreiz norādījām, ka šīs
personas politiskā uzticamība, par kuru te runā, ka
viņa kādam strādniekam proklamācijas devusi, nav
apšaubīta no visiem tiem saimniekiem, pie kuriem
viņa strādājusi.

Tie saimnieki, kā mums zināms,

bij gatavi nodot labvēlīgu spriedumu par Veberi.
Tomēr kā varēja gadīties, ka viņš atzinies kādas proklamācijas došanā otram strādniekam? Lieta vienkārša. Tāpat kā mums kuram katram tiesība pacelt kādu proklamāciju, kura izmētāta, tas varēja
nākt priekšā ari viņam. Mums ir diezgan ticamas
ziņas, ka šis Vebers pacēlis kādu komunistu prokla-

māciju un avizi, un neprazdams labi lasīt, devis to
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jau teicu, no veselām grupām arestētu ir visi atsvabināti, piemēram no Jaunpils un Dobeles. No Vidienes grupas vēl daļa arestēto sēd. Bet gala rezultātā taču no visiem saķertiem tagad ir lielā puse uz
brīvām kājām. Un tas ir pierādījums, ka cilvēki ir
ļoti pavirši arestēti. Valmierā, ja nemaldos, no. 8
apcietinātiem tikai 2 paturēti un 6 atsvabināti. Ta
tad tas, ko mēs gribējām ar šo dažu arestēto vnrdu
pievešanu raksturot par politiskās apsardzes un
reizā ar to valdības nolitikas tendenci un raksturu,
taisni apdraudēt strādnieku organizācijas, nereķiiutjoties nemaz ar šīm organizācijām, bet paklausot
kuru katru, kas denuncē otru personu par komur

nistu, — tas ir pierādīts.
Bet šinī politiskā" jautājumā ir ari sava loģika.
Nav pirmo reizi, kad mums nācies uzstāties pret šo
politiku, un vēl tagad velkas vesela virkne faktu, kuri liecina, ka arestēšana pie mums notiek bez pierādījumiem un ne tikai bez pierādījumiem, — labi. ka
tādus vēl drīz atsvabina, — bet ko teiktpar tiem,
kuu vēl vairāk kā gadu sež bez kau: kādiem pierādījumiem, nenododot tos tiesai un nelaižot ari
vaļā. Valstī, kur pastāv likumi, kur lepojas ar demokrātisko iekārtu, tādu stāvokli taču mes nevaram
ciest. Attaisnoties ar to, ka politisk'e noziegumi ir
tāda rakstura, par kuriem nekad nedabūs zināt patiesību, taču ari nevar. Kāds tad jums ir pamats
domāt, ka tie cilvēki ir vainīgi? Raksturojuma deļ
tad
tikai
teikt,
bināti. Ja par šo faktu var kaut ko
gribu pievest dažus piemērus, tāpat ka komisijas reto, ko mēs, interpelanti, sakām, ka aresti ir bijuši ferents atļāvās pievest pārskatus par dažādam organizācijām un par politiskās apsardzības darbību,
nedibināti un ir traucējuši legālu organizāciju darpapiederējuši
arestētie.
Liela
bību, pie kurām ir
starp citu uzsvērdams, ka mūsu politiskās apsarviršība ir bijusi visā šinī sprieduma un materiālu dzes aģentiem varot ticēt ļoti labi. Atļaujat man
pārbaudīšanā. To pierāda jau referenta izteiciens, pievest dažus pierādījumus,_ ka viņiem nebūt nevar
ka Vebers un 'Kergalvs viens otram esot devuši koticēt. Piemēram, iepriekšējās valdības laika, ka zimunistu literatūru. Apžēlojaties, nu kā tad viņi nāms, tika nozīmēta vesela rinda personu atsvabiviens otram varēja dot komunistisko literatūru, atnāšanai, kuras ilgāku laiku bij atradušas apcietinājumā. Šīs personas varēja atsvabināt, ka to nosaka
razdamies viens Dobelē, otrs Jaunpilī. Ir pielaižams,
ka vienā pagastā dzīvojošie varētu dotviens otram kāds likums, ar apsardzības un Iekšlietu ministru
piekrišanu. Kad bijušais iekšlietu, ministrs bij nācis
šo literatūru, bet tie dzīvo dažādās vietās, un nekādi
sakari starp viņiem nav bijuši. Otrs gadījums ar pie slēdziena par veselu rindu personu, kājas atsvaDicmani. Tika tik bargā valodā paziņots, ka Dicmabinājamas, tad apsardzības ministrs tomēr visiem
nis esot kaisījis komunistu proklamācijas ar revolnepiekrita, un tā viņi vel līdz šai baltai_ dienai nav
veri rokā Priekules apkārtnē. Tad viņš patiesi ir atsvabināti. Man ir ziņas par 38 personām, kad vinoziedznieks, ja viņš ar ieroci roka, apbruņojies, ņas arestētas un cik ilgi sēdējušasIekšlietu mikaisa proklamācijas. Varētu nākt pie slēdziena, ka nistrs 31. martā ir ziņojis par tām kādai no Saeimas
viņš būs nodots tiesai, bet tas tā, kungi nav Kā jus komisijām. No šīm 38 personām 17 ir atsvabinātas,
zināt, viņš ir no prokurora atsvabināts. Tā^ tad ta pēc tam, kad viņas ir nosēdējušas cietuma apmēlieta tik barga nav bijusi. Faktiski lieta ir šāda: rām gadu. Ko tas pierāda? Vaitas pierada, ka visi
Dicmanis ar revolveri nācis sakarā tikai tik tāļu, šie politiskie aresti ir bijuši dibināti? Varbūt veselu
ka viņš gribējis to pirkt kā kooperācijas darbinieks, eadu jūs runāsiet ari par tiem, kas vēl tagad tiek arestēti un sēd cietumos runāsiet, ka tie ir svarīgi nokuram jārīkojas ar lielākām' naudas sumām. Kāds
aizsardzībnieks iedevis viņam savu ieroci apskatīt, ziedznieki, bet pēc gada tos atsvabināsiet, tapec ka
vai viņš to nevarētu pirkt. Dicmanis dažas dienas nebūs pret viņiem pierādījumu. Vai tad nu mes, into paturējis, pēc tam atdevis atpakaļ. Tāds nu ir tas terpelanti vien esam tie, kas apšauba politiskās apIekšlietu
bargais komunists, kurš pie sevis turējis ieroci. sardzes un iekšlietu ministra politiku?
Tas, ka viņš proklamācijas kaisījis, nav pierādīts, ministrija, valdība un politiskā apsardzepaši ir tie,
bet ir zināms tikai tas, ko mēs esam teikuši interpelakas apšauba savu rīcību, jo noturēt cilveķus_ veselu
čijas komisijā un par ko ari mūsu avīzēs ir rakstīts, gadu cietumā un pēc tam palaist brīva, tadeļ ka
ka Dicmanim ir personīgi ienaidnieki, un par viņu
nav pret tiem pierādījumu — tā taču ir savas rīcības
apšaubīšana. Tā taču ir tikai savas paviršības pieir nodotas viltus liecības. Dicmaņa un Vebera arestiem, kurus komisijas referents gribēja izcelt kā rādīšana un konstatēšana. 13 no _ šīm personām vel
galvenākos nav bijis nekāda iemesla. Bet tālāk komisitagad sēž cietumā. Birger arestētsLl922. gada 29.
jas referents teica, ka tas, ka esot vairāki atsvabināti, septembrī un vēl tagad sēž apcietinājumā; Ešenvald,
ari neko nepierādot, jo politiskie noziegumi jau esot Emilija, arestēta 21. augustā pagājušā _gadavel tagad sēž apcietinājumā; tā tad vairāk ka gadu;
tāda rakstura, ka tur vismaz uz viena vainīga krīt
vairāki nevainīgie, kurus jāķer ciet. Komisijas refeBruvers, Andrejs, arestēts ari tai paša 21_. augusta
pagājušā gadā un tā tad ari sēž apcietinājuma jau
rents teica, ka proporcija starp atsvabinātiem un paturētiem esot normāla. Es gaidīju gan, ka viņš pavairāk kā gadu. Tālāk nenolasīšu, bet _ tādas ir 13
teiks, kāds ir tas normālais procents, lai varētu personas no arestētām 38 personām. Tā tad par 13
personu atsvabināšanu nekas nav zināms, vel nav
teikt, ka atsvabināti nav vairāk, kā tos varētu apcietināt caur savu paviršību politiska apsardze. Ka
zināms viņu liktenis, nav zināms, kas viņus sagaida.
kādam otram strādniekam lasīt. Tā tad fakts pats
par sevi pavisam niecīgs un no tā spriest, ka interpelantu slēdziens nepamatots, nav iespējams. Pacēlis proklamāciju, to devis citiem lasīt un pēc iebāzis krāsnī. Es nu nezinu, kā politiskā apsardze varēja likvidēt Dobeles un Jaunpils komunistu organizāciju, ja tāda tur patiešām būtu bijusi, ja visus tos
cilvēkus pierādījumu trūkuma dēļ atsvabināja. Tur
taču nekas nav likvidēts. Jeb vai jūs domājat, ka
komunistu organizācija ir tik bailīga, ka pietiek, ja
saņem pagastā pāris personas un pēc tam atkal atlaiž vaļā? Varbūt, ka tā organizācija tur ir, varbūt, ka jūs viņu vēlāk likvidēsat, bet acumirklī
spriest un teikt, ka tas ir noticis, nav iemesla. Šie
cilvēki aiz pārpratuma ir saņemti un atkal atsva-

11

Latvijas Republikas

Saeimas III. sesijas

Bet es nu gribētu jautāt, kāds visam tam ir nolūks,
kāds mērķis ir šai sēdēšanai. Vai tādas metodes izlietošana ir vajadzīga priekš politisko noziedznieku

ķeršanas.
Tālāk es atļaušos par politiskās apsardzības rīcību pievest vēl vienu gadījumu parto pašu Jurģi.
Jurģis tika arestēts kā komunists. Jus varbūt atcerēsaties, pie kādiem apstākļiem šī_ arestēšana tika
izdarīta. Ilgu laiku priekš tam zināmā daļā no pilsoņu preses veda attiecīgu' kompāniju pret Jurģi,
teikdami, ka Jurģis ir komunists un ka viņu vajaga
arestēt. Vienā jaukā dienā ari šis arests nāca. Es
neņemšos šeit apgalvot, vai Jurģis ir komunists vai
nē, bet es cerēju, ka to var konstatēt tikai caur pierādījumiem. Bet acumirklī man nav zinānu šie pierādījumi. Kāda Saeimas komisija pieprasīja iekšlietu ministrim un politiskai apsardzei, vai viņa Jurģi

tiesai nodos vai nē. Atbilde vēl nav dota. Politiskā

apsardze pēc tam ir iesniegusi komisijai sekošu» ziņojumu? kuru es gribu nolasīt, lai raksturotu to bagāto fantāziju, kāda ir politiskai apsardzībai.
g. 4. un 6.
jūnijā
„No politiskās apsardzības^,
nopratinātie liecinieki Jānis Jāna d. Ozoliņš un
Helene Jāņa m. Ščegoļeva apliecina, ka Jurģis
kopā ar citām personām (no kurām gandrīz visas no politiskās apsardzības apcietinātas) noturējuši slepenas apspriedes, kurās pārrunāts, kā
vājināt Latvijas ekonomisko stāvokli, lai pasliktinātu strādnieku materiālos apstākļus, izsauktu
viņos nemieru, radītu naidīgu izturēšanos pret
Latviju un sacelšanos lielnieciska apvērsuma
izvešanai. Sevišķi aktivi darbojies Jurģis, organizēdams strādniekus pret Latviju, vezdams
viņu starpā komunistisku aģitāciju un cildinādams padomju Krievijas iekārtu. Lielas cerības Jurģis un kompānija likuši uz šī gada 1.
maiju, kad gaidījuši sacelšanos pret Latvijas
valdību un komunistisku apvērsumu. Minētā
nolūkā Jurģis un citi oreanizējuši transport-

strādnieku streiku, cerēdami, ka sakarā ar to
var notikt 1. maija apvērsums." Tālāk tiek norādīts, ka Jurģis esot teicis, ka nacionālā karoga vietā drīz plivināšoties sarkanais karogs.

. Tālāk:
..No politiskas apsardzības š.g. 14.VI. nopratinātā lieciniece Margrieta Jēkabam. Jekabson
liecina, ka viņa š.g. 17. aprilī piedalījušās nelegālā
komunistiskā sapulcē meža kapos. Sapulcē piedalījies ari Jurģis un asā runā norādījis, ka strādniecībai vajaerot prast izmantot tagadējās sociāldemokrātiskās valdības laiku, jo acumirklī
esot iespējams visizdevīgāk! noorganizēt komunistisko partiju un līdz ar to komunistu valdīšanu: Strādniecībai jāpieliekot visi spēki un
pūles, lai nenāktu nie valdības atkal pelēkie baroni un saimniekdēlini; 1. maija gājienos caur
arodbiedrībās esošiem komunistiem tikšot izdalītas svina pipkas un ieroči, gājieni tikšot sakārtoti slēgtās rindās; ja pret gājienu kaut ko
iesāktu saimniekdēlini un zenki un ja viņi apdraudētu padomju Krievijas sūtniecību, tad pieliktu visas pūles, kaut ari daudziem būtu jāzaudē
dzīvības, aizsargāt sevi un sūtniecību. Punas
beigās Jurģis uzsaucis, ka Latvija mūžam piederēšot pie Krievijas, jo viņa pie tās esot piederējusi un piederēšot atkal."
Es pielaidīšu, ka komunists patiešām tā var runāt _un tāpēc par to negribu strīdēties. Šai gadījumā Jurģis tiek turēts cietumā kā svarīgs noziedznieks uz tā pamata, ka esot stāstījis kādā sazvērnieku sapulcē, ka tiek izdalīti ieroči un vispār vajadzēšotari cilvēku upurus nest. Acīm redzot lieta grozīju-

1. sēde

1923. gada 9. oktobrī.

12

_

šās ap ko svarīgu. Bet ko mūsu iestādes darījušas ar
šo Jurģi? Viņam likts priekšā izbraukt no Latvijas.
(Sauciens no vietas: „Te nu bija!") _ Vai tad mums
Latvijā tiesu vairs nav, ja nevar šādu svarīgu noziedznieku nodot tiesai, bet par bruņota apvērsuma
gatavošanu liek priekšā viņam izbraukt no Latvijas?
Vēl šodien, viņš nav nodots tiesai, (starpsaucieni).
Mums, kā redzat, nemaz nenākas aizstāvēt komunistus, jo mēs prasām, lai katrs arestētais tiktu nodots tiesai, kura tad ari lemtu_ par viņa nozieguma
svarīgumu. Bet šai lietai ir vel otra puse, kas met
uz viņu pavisam citu gaismu un tas ir, ka starp lieciniekiem ir kāda liecinece Jekabson, parko mums
ir ziņas, ka viņa, gadījumā, ja avizēs parādās ziņas
par kādiem komunistiskiem darbiniekiem, pate apstaigā zināmas personas un piedāvā tam proklamācijas, stāsta visādas tenkas tā provocēdama tos, lai
\ēlāk šīs personas varētu arestēt ar safabricētiem
pierādījumiem par komunistisku darbību.' Tāda ir
viena no tām lieciniecēm, un pārējie liecinieki laikam ir politiskās apsardzes aģenti. Tāda ir mušu
politiskās apsardzes politika. Vai nu mums pašlaik
ar stādiem līdzekļiem jāķeras pie noziedznieku ķeršanas? Tā nav politisko noziedznieku vajāšana, bet
ir pierādījumu falsificēšana, liecību viltošana. Zināms, neviens no pašiem politiskās apsardzības
aģentiem netic šiem liecinieku safantazējumiem, ka
arodbiedrībām esot bijis jāizdala svina pipkas un
ieroči priekš tam, lai radītu apvērsumu. Kas šos apstākļus pārzin un redzējis arodbiedrību darbību, tas
neļausies iestāstīties sev tādas tenkas, kādas var
rasties kā fantāzija tikai politiskās apsardzes aģentu
galvās. Viņi paši tam ari netic. Ja ticētu, tad Jur-

ģis sen būtu nodots tiesām.

Mūsu nolūks ar savu interpelaciju ir šo atmosfēru izklaidēt un mēģināt ienest zināmu tiesisku
principu šai arestu lietā. Ja kāds noziedzies, lai nodod to tiesai. Nevar pie kura katra pilsoņa ķerties
klāt, to arestēt, pateikt: „tu esi noziedzies un tāpēc
mēs tevi arestējam." Nevar pēc tam turēt mēnešus,
pusgadu, gadu un pat pusotra gada cietumā, nenododot viņu tiesai, kā tas līdz šai baltai dienai vēl pastāvīgi nāk priekšā. Mēs pie pieprasījumu komisijas
vairākuma šai lietā dzirdīgas ausis neesam atraduši. Tā pēc veca paraduma ir taisījusi savu spriedumu, es gribu izskaidrot — tikai aiz politiskiem motīviem. Tikai aiz politiskiem motīviem tā ir taisījusi tādu spriedumu, ka šī interpelacija ir nedibināta,
ka viņa ir noraidāma. Es domāju, kungi, ka šim stāvoklim ir reiz jābeidzas, ka mēs dzīvojam tik tālu
normālos laikos, ka tā ar pilsoņu brīvību rīkoties
nevar, un es gribu no jums, juristu kungi no centra
un no labās puses, lai jūs nākat un pierādāt, kā jūs
varat attaisnot tādu rīcību, ka šie 13, vai vēl vairāk — šie 30 cilvēki, ir nosēdējuši vairāk kā gadu
cietumā bez kādiem pierādījumiem. Tāpēc šis pieprasījums mums ir jāpieņem un jādzird atbilde no
valdības. Tā atbilde, ko deva referents komisijas
vairākuma vārdā, ir jāatzīst par neapmierinošu.
Vi^as rīcībā ir izmanāma, skaidra tendece ignorēt
no mums pievestos faktus. Mēs tādu stāvokli pielaist negribam.
Priekšsēdētājs Fr.

Vesmanis: Vārds Radziņam.

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Tautas vietnieki! Atļaujat man īsos vārdos ar nedaudz faktiem
parādīt jums, ka pieprasījums par jūlija mēnesī izdarītām patvarībām, kratīšanām un arestiem ir pilnīgi dibināti izsaukts un ari pilnīgi pamatots. Atļaušos īsuma pievest nedaudzus faktus, kuri galvenam
kārtām zīmējas uz Valmierā un apkārtnē izdarītiem
arestiem jeb uz Vidienas komunistiskās organiza-
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cijas arestiem. Referents Nonāca kungs jau ziņoja,
ka- pavisam Valmierā un apkārtnē esot arestētas 60
personas; no tām 43 nodotas prokuroram. Tā tad
pirms lietas nodošanas prokuroram jau 17 personas
vienā pašā Valmieras apkārtnē atlaistas, kā saķertas
bez pamata. Bet tālāk referenta kungs nepateica,
cik personas (viņš to līdz šim laikam varēja izzināt) prokurors bez kāda galvojuma, bez drošības
naudas, tūliņ kā viņš bij saņēmis materiālus, atlaidis
vaļā. Tiklīdz lieta nonāca svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesim, daudzas arestētās personas, kā ne^
izprotamā kārtā arestētas, ir atsvabinātas bez kādas
drošības naudas un bez kāda galvojuma. Šis fakts
gaiši liecina, ka pieprasījums ir nevietā. Ja citu panākumu pieprasījumam nebija, tad jāatzīst, ka vlettS
gandarījums iesniedzējiem tomēr ir. _ Ja agrāk lietas
izmeklēšana vilkās gadiem jeb vairāk mēnešus, tad
pateicoties mūsu interpelacija! šoreiz iekšlietu ministrs bij solījumu pildījis un parūpējies, lai šo lietu
pēc iespējas ātrāk nodotu tiesu iestādēm. _ Tas ari
iieguvums, jo tiklīdz arestēto lietas nonāca tiesu
iestādēm, kurās sēž juristi ar juridisku izglītību un
tiesisku apziņu, tie nekādā ziņā nesankcionē aģentu
patvarības un arestus. Tas ir tas ieguvums, ja ari
cita reāla ieguvuma nebūtu. Nevainīgi arestētie
lielā mērā tiek atsvabināti. No 43 personām tūlīt
pēc dažām dienām, kad lietu saņēmis izmeklēšanas
tiesnesis, lielākā daļa no Valmiera un apkārtne arestētiem atsvabināti. Tālāk man jānorada,_ka ar nepārbaudītu un nepareizu apgalvojumu nāca tautas
vietnieku priekšā referents, apgalvodams, ka no
mums pieprasījumā minētais Mārcis Štalīts nemaz
nebijis arestēts. Tā ir paviršība, vaijiela uzticēšanās tam ziņojumam, ko devis komisija iekšlietu miMinētais _ Marcis Štalīts ir 65
nistrijas pārstāvis.
gadus vecs, sabiedriskā cieņa _ un goda nosirmojis
amatnieks, namsaimnieks, pilsētas domes loceklis.
v&* ir ticis pamatīgi izkratīts un arestēts. Ta ka
toreiz Valmieras cietums nespēja uzņemt visus arestētos, tad šis Štalīts, kā mazāk bīstams, netika ieslodzīts cietumā, bet kopā ar 75 gadus veco Elizabeti Štrauch ievietots aresta nama pagraba telpas,
cilvēks.
kur viņš ielikts kā nespējīgs un vecāks
Pēc tam, no šī, pagraba Štalīts aizvestsjuz politiskas ,
apsardzes kancleju un tur ticis pratināts. Kādi ir
tie apvainojumi, kuri viņam celti priekša? Pirmais
apvainojums ir bijis: vai viņš atzīstas, ka 1. maija ir
gājis uz staciju, kura atrodas pusotras _verstis no
Valmieras pilsētas, sagaidīt Cielēnu (zāle smiekli)?
Tā nav anekdote, kura var jautrību sacelt,_ bet drīzāk tā ir traģēdija. Pateicoties viņa apķērībai un
paskaidrojumam, ka toreiz Cielēns bijis ministrs un
pats aprinVa priekšnieks ir sūtījis savu palīgu uz piestātni Cielēnu sagaidīt, tad ari Štalīts varējis Iet.
Šispaskaidrojums, domājams, tad ari ir glābis Štalīti
no turpmākā apcietinājuma, Ta tad štalits ir ticis
arestēts un, pratināts. . Attiecība uz Štrauchu, pie
kuras, pēc referenta ziņojuma, esot glabājies liels
daudzums proklamāciju un komunistu literatūras
un vispār štrauch esot bijusi komunistu literatūras
noliktavas pārzine, tad man jāaizrāda ka lieta pa^
tiesībā šāda: Arestētās mātes, vecas Elizabetes
ŠtraTieh, dēls pirms kara ir bijis skolotāju semināra
Par sekretāru un kara laikā_ evakuējies līdz ar semināru uz Sizranu. Dēla grāmatas, kuras iznākušas
un ari atļautas jau pirms kara. lai gan par _stradnieku
jautājumiem, palikušas pie matēs. Šīs grāmatas popirmo reizi līdz, pie kam gan
'riia pat nepaņēma
bija mātei ieteikuši tās sadedzināt, jo tās esot kaitīgas, nevērtīgas un pie tam vel varot celties nepatikšanas. Tikai vēlāk atnākuši otrreiz un pazortejuši. vai nav kas paņemams. Ta stāv tas lietas ar
to komunistu literatūras glabātavas pārzini. Ari
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arestētā Štrauch ir atlaista bez kādas galvošana_s un
bez drošības naudas. Tālāk tika aizrādīts par Bērzu.
Bērzs ir Matīšu pagasta priekšnieks. Pārējie Matīšos arestētie ir pagasta padomes locekļi, _ Arestēšanas patiesais iemesls — atteikšanas ieradīt policijas kārtībniekam Eglēm dzīvokli Matīšu miesta.
Kā nopietns apvainojošs materiāls celts priekša
tautas vietniekiem, ka pie Bērza atrasta komunistiska satura dziesma". Tas man atgādina tautas
Padomes amnestijas komisijas laikus, kad kara vīri
bija apvainoti par dziesmu dziedāšanu lielnieciska
garā." Pat uz akta vāka šāds formulējums bija rakstīts. Tagad notiek tas pats, kas notika 1919. gada,
kad Valmieras koncentrācijas lēģerī atradās apcietināti „par dziesmu dziedāšanu lielnieciska gara". Tagad apvainojuma formulējums pārfrāzēts ka glabātas
komunistiska satura dziesmas. Vai to var ka nopietnu argumentu celt priekšā tautas vietniekiem?
Bērzs ir Matīšu pagasta priekšnieks un visi pārējie
arestētie ir mūsu sociāldemokrātu partijas biedri, noteikti sociāldemokrāti un pie viņiem komunisti neko
nevar panākt.
Tāpēc bijajaizdoma un jāsameklē
šis iemesls, „dziesmu dziedāšana Jiielinieciska gara".
Paņemiet sociāldemokrātu centrālās komitejas strādnieku dziesmu izdevumu un redzēsiet, ka ari tas ir
lielinieciskā garā un ar lieliniecisku saturu! (Sauciens
pa kreisi: „Kas tas Egle?") Protams, Egle ir uzcītīgs kalps, kalpojis, jau ari cariska laika. Valmiera
arestētie: Arens, Āboliņš, Štrauch,_ Karkliņš un citi
tūliņ" tikuši atsvabināti no izmeklešanas _ tiesneša.
Tāpat tika atsvabināti ari Bērzs un pārējie Matišu '
pagasta padomes locekļi — pašvaldības darbinieki.
Te nepateica, cik vēl tagad skaitās arestēto, pret kuriem izmeklēšanas tiesneša kungs būtu atradis pierādījumus, lai tos varētu saukt pie atbildības. Tas še
netika ziņots. Ar šiem faktiem ir pieradīts, ka pie^
prasījums bij nepieciešams. Bet man jāiet talak un
jāsaka, ka jūlija mēnesī Izdarītiem arestiem, kratīšanām un vajāšanām ir ' cēlonisks sakars ar_ pēdēja
laikā izdarītām kratīšanām. Vel pirms divām dienām, nakti no sestdienas uz svētdienu Valmiera atkal
izdarītas kratīšanas. Protams, šoreiz interpelačijas
nebūs, tādēļ ka šī parādība jr parasta un saprotama.
Es pateicu, kas ir tie arestētie noziedznieki, par ko
viņi tiek vajāti, ka viņi tiek vajāti par ministra Cielēna sagaidīšanu, par komunistiska satura dziesmu .
glabāšanu. Bet kas ir tie arestetaji? Valmiera jūlija
arestus vadīja kāda namsaimnieka J. B_odnieka dēls—
vanags. Šai vanagu organizācijai ir cēlonisks sakars
ar notikušām kratīšanām un' arestiem. _Šie aresti
notiek tādā veidā, ka vārda pilna nozīme ta ir cilvēku ,
..medīšana ", sports, ar kuru nodarbojas ,.vanagi".
Bet kas ir šie vanagi? Par nelaimi priekš vienas
latvju jaunatnes daļas Valmieras valsts vidusskola
par priekšnieku ir cilvēks, kuram nav vidusskolas,
skolotāja tiesības, ne ari pedagoģiskas izglītības, bet
kurš ir bijis policijas priekšnieks un kura laba roka
ir kāds degradēts, sodīts leitnants. Šie abi tad nu ir
ierīkojuši i šo ..vanagu" perinatavu. No skolēniem,
kurus vecāki ir sūtījuši skolā piesavināties, zinības,
šie vīri taisa ..vanagu" izlasi-, piekopj sevišķu īpatnēju
vanagu kultivēšanu. Nevajaga sajaukt šos ..Valmieras vanagus" ar tiem vanagiem, kas ir še Rīgā pie
kultūras veicināšanas biedrības. Valmieras vanagi
ir speciāla ..tīrkultura ", kuru ir sasnieguši šie divi
..audzinātāji" . Ja redzat tipus ar_sarkanam ceoiirem,
ar idiotisku izteiksmi, kuri uz jēlam aizskar cilvēkus,
piedauzīgi uzvedas sabiedrībā, trokšņo un. traucē
strādnieku sapulces un lieto dauzoņu paņēmienus, tad
tā ir Valmieras snēciālā vanagu ..tīrkultura ". Ne
augstskolai; 'vini tiek saeatavoti: skolu viņi-nenobeidz , bet pāriet uz politisko apsardzi. Šie nepiedzīvojušie, politiski nenosvērušies jaunie zeņķi ir tie,
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kas lemj par pilsoņu tiesībām un par vīru arestiem.
Tādi nu ir šie d a r b a d a r īj ā j i, kuri visus šosarestus izved. Bet kā tad nu stāv ar tiem darba vadītājiem. Tāds postenis, ka Valmieras rajona
apsardzības priekšnieka postenis, ir augsts, atbildīgs
postenis, jo apsardzības priekšnieks izdod orderus
par arestēšanu un skaitās par iekšlietu resora vadītāja, jeb iekšlietu ministra tuvāko līdzdarbinieku. Ka
nu stāv ar šo augsto personu? Es pievedīšutikai
vienu faktu. Tas notika vēl nesen atpakaļ, kāda oficiālā sapulcē. (Starpsauciens no Salņa.)_ Man liekas, Saļņa kungs, šoreiz Jūs mani_ sapratisatjabaki;
ari Jūs piedzīvojāt un varat liecināt, kā izturējās pilsoņu sarīkotā sapulcē šie kartības sargi._ Ka Jums
izgāja Valmierā sapulcē? Nākat un pastāstāt no šis
vietas. Man liekas, ka mēs šoreiz sapratīsimies. 31.
augustā Valmierā notika vēlētāju sapulce, kuru atklājot paziņoja, ka sapulce ir no valdības atļauta, ka par
vēlētāju sapulces traucēšanu draud sods un ka sapulcē vārda brīvība ir garantēta. Kad kāds Saeimas
deputāts, ne es, norādīja, ka ierosinājumam baznīcu
lietās ir ari citi nolūki, ka vajaga tautai uzticēties saviem vietniekiem, sargāt republikānisko iekārtu, vajaga uzticēties Saeimā pieņemtiem lēmumiem un likumiem, tad šis politiskās apsardzības priekšnieks Eižens Lācis — kā viņu patiesībā sauc, to es nezinu,
bet tā viņš pats saucas — kliedza: „Nost!" tas ir ar
republikānisko iekārtu un Saeimu. Man liekas, tas
taču ir vienalga, kādā stāvoklī šis augstais ierēdnis
to darīja, vai skaidrā prātā, vai dzēruma trakumā,
bet iespaids sabiedrībā tomēr paliek slikts. Redzat,
kungi, kādi ir tie darba vadītāji. Ja nu tādi ir vadītāji, tad nav brīnums, ka patvarības notiek. Beidzot
pirms divām dienām, pagājušā svētdienā, Valmierā
notika apriņķa

policijas rotas karoga

iesvētīšana.

Ieradušies bija ari iekšlietu ministrijas priekšstāvji,
administratīvā departamenta direktors, vēl kāds
priekšstāviis un apsardzības priekšnieka palīgs Kaktiņa kungs. Uz šo paradi bija izsaukti ari visi Valmieras apriņķa policijas kārtībnieki. Svētki lieli,
dievkalpošana, karoga pasniegšana, svinības, kopmielasts u. t. t. No laukiem ieradušies policijas kārtībnieki, Egle no Matīšiem, Vidiņšun citi izdarīja grupas kratīšanas pilsētā un cēla nekārtības, pateikdami
dažiem izkratītiem vajāšanas iemeslu: šķību skatīšanos. Kamēr šādi ir darba darītāji, kamēr šādi ir
darba vadītāji, un kamēr augstais nams klusē — interpelacijas nepieņem, cenšas segt patvarības, atzīst
interpolācijas par nepamatotām, tikmēr apstākļi negrozīsies. Beidzot gribu aizrādīt, ka ja iekšlietu ministrijas darbinieki, miera, drošības un kārtības sargātāji, nesaprot, vai negrib saprast, ka ar šādiem paņēmieniem nevar apkarot komunismu un radīt mieru
un kartību valstī, tad šeaugstā namā no tautas vietniekiem var prasīt, lai tie to saprastu, atzītu šo pieprasījumu par pamatotu un to pieņemtu. (Aplausi
kreisa pusē.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Maizelim.

NL Malzels (Latgales „Bunds", runā krieviski) *):
Augsta sapulce! Es gribu papildināt šeit no mūsu
frakcijas runātajiem attēloto bildi par politiskās apsardzības darbību ar dažiem gadījumiem iz viņas
darbības Daugavpilī. Jau pašā sākumā, kad Latgalē
notika jaunu cilvēku aresti, apvainojot tos par piederību pie_ Jaunatnes komunistiskām organizācijām.
Daugavpili bij plaši izplatītas baumas, ka pie nopratināšanas arestētie tiek piekauti un padoti izsmieklam. Kāda valstī augstu stāvoša nersona saņēma
par to rakstisku sūdzību, gan anonimu, kas viegli
izskaidrojams ar to, ka piederīgie tika terorizēti.
*) Runātāja atreferējums.
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Man par to stāstīja gandrīz visu arestēto piederīgie.
Pirms kāda laika man tika nodots dokuments, kāda
Kafeļa ārsta apliecība, kurš nogādāts Daugavpils pilsētas slimnīcā ar rupjas piekaušanas_ pazīmemkuras
dabūtas, pēc viņa vārdiem, politiska apsardzība pie
nopratināšanas. Cietušo redzēja slimnīca un uzklausīja viņa sūdzību manas frakcijas kolēģis Bumeisters.
Šo dokumentu es nodevu iekšlietu_ ministrim. Pec
kāda laika es dabūju zināt, ka minētā lieta ir izbeigta.
Konstatēts, ka piekaušana izdarīta pirms 8 dienam,
bet nopratināšana tikai pirms 5 dienām. Bet man
tagad noteikti zināms ari otrs gadījums, kad pec arestēto sūdzības dažas dienas pēc nopratināšanas bija
nolikta izmeklēšana zem prokurora pārraudzības un
ārsts konstatēja sišanas pēdas, par ko rakstiski protokolēts izmeklēšanas aktā. Nezinu, kā beigusies šī
izmeklēšana. It kā ari šeit piekaušanas laiks nesa^ ar medikrīt ar nopratināšanas termiņu. Kā cilvēks
cīnisku izglītību, es atļaušos teikt, ka noteikti piekaušanas laiku nevar konstatēt. Griezu iekšlietu ministra uzmanību uz to, ka politiskās apsardzības ierēdņi, piekaujot cilvēkus, nepieliek pie sitieniem zīmogu un neatzīmē tos zem datuma un numura.
(Smiekli. P. Kalniņš no vietas: „Tas vēl būs!") Es
negribu tērēt vārdus, lai pierādītu, ka nepielaižami
ir līdzīgi cara žandarmērijas vai lielinieku čekas paņēmieni. Es gribu apstāties vēl pie viena momenta.
No dažādām pusēm titek aizrādīts par iespējamību
nodot lietas kara tiesai. Līdzīgs izņēmums pilnīgi
ne ar ko nevar tikt attaisnots. 90% gadījumos runa
iet par nepilngadīgām personām. Starp arestētiem
ir daudz 17 un ir ari 16 gadus veci. Iekšlietu ministra
kungs pats atzina, ka tie nav vis nopirkti ļaudis, bet
ka viņi ir aizrauti un fanātiski noskaņoti jauni ļaudis. Daudzreiz viņu uzvešanās ir jaunības pārgalvības sekas, daudz viņu starpā ir mācošās jaunatnes,
par kuriem ar krievu rakstnieka vārdiem var teikt,
ka viņi gribēja „it kā sagraut valsti, it kā piekaut Inspektoru". Ja pierādīs aizraušanos no komunisma,
tad vaina krīt uz jums. Kad mēs, žīdu socialdemo-

krati,_ cīnījāmies

ar lieliniecisma ilūzijām un žīdu
^
starpa aizstāvējām
demokrātisko sociālismu, tad
mums ceļa stājās jūsu politika. Kādu iespaidu atstās
uz jaunajiem prātiem tie fakti, kurus es minēju? Atceraties kaut tikai 1. maija sapulces izklīdināšanu
Daugavpilī, kur vainīgie palikuši pilnīgi nesodīti, tāpat Krāslavas sapulces izklīdināšanu. Šos faktus izspēlēja pret mums. Mums teica: ..Izvedāt vispirms
dzīve to demokrātiju, kuru jūs sludiniet".
Mums pilnīgas tiesības prasīt ari no jums, vairākuma, kas stāvat par represijām attiecībā pret komunistiem, lai šeit būtu vieta parastai tiesai ar visu
normālas tiesu iekārtas likumu stingru ievērošanu.
Mes protestējam pret nevajadzīgo cietsirdību, pret
visādam sarunām par kara tiesu. Sociāldemokrātu
frakcijas vārda es prasu, lai netiktu izdarīti mēģinājumi uzlikt latviešu demokrātijai asins traipu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Vārdu lūdz Reinhards. Vārds
Reinhardam.
G. Reinhards _ (kristīgi-nacionalā savienība):
Augstais nams! Šinī interpelacija ir daži ievērojami
momenti Vispļrms mēs pie mūsu tagadējās kārtības,
kur pastāv ārkārtīgi apstākļi, kur mūsu iekšlietu ministrim Ir doti ārkārtēji ieroči rokā, nevaram runāt
patiesība par kaut kādu personas neaizskaramību.
Personas drošība mūsu _ valstī atkarājas no mūsu
iekšlietu ministra politiskas taļredzības un politiskās
«udrības, viņa takta unviņa līdzstrādnieku šīm pašām
īpašībām. Tadeļ prasīt no viņa pilnīgi tanī ziņā, lai
viņšpadotos kaut ari lielas frakcijas iespaidam, nav
vieta; t. i. šī lieta ir pilnīgi viņa darīšana. Bet šinī
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interpelacija irvel citi ievērojami momenti, proti, tur
iet runa par kādam lielinieku organizācijām, kas pastāvot Latvija. Oficiālais materiāls, kas tiek sniegts
mums no komisijas un no iekšlietu ministrijas un par
ko mes ari prese esam dzirdējuši, tas mums teic, ka
pie mums pastāvot ļoti daudz lielas komunistiskas
organizācijas, kas cenšoties Latvijas valsti sagraut
un apgāzt. Mums būtu no liela svara dabūt rokā
patiesību, ka tas īsti ir, jo no otras puses atkal apgalvo mums interpelacijas iesniedzēji, ka tādas organizācijas nemaz neesot un šaubās, vai tādas maz pastāvējušas, un ka tas personas, kas saņemtas cieti
jūlija, velak esot atsvabinātas, t. i. neesot atrastas
par vainīgam. No otras puses atkal pierāda, ka tiek
dzīta propaganda pret Latvijas valsti un grib šeit
ievest padomju valdību un komunistisku iekārtu.
Tādēļ būtu no_ liela_ svara, ka mēs patiesi dabūtu
skaidrību šim jautājumā, un ka mums sniegtu oficiālos materiālus, kas par šīm lietām ir mūsu valdības
rīcība. Es domāju, ka apkarot komunistisko propagandu Latvijā mēs varēsim tikai tad, kad mēs ne-

slēpsim neko no atklātības, kad mēs sniegsim attiecīgos materiālus, lai visa tauta dzird un redz, kā patiesi tie apstākļi ir. Bet ja raksta laikrakstos un ziņo
ka tik un tik daudz organizācijas ir uzietas, tik un tik
daudz simti arestēti — nu jau visi ir izķerti, bet pēc
kādas nedēļas ziņo — atkal jauni saķerti, — tad tas
uztrauc un nedod mūsu pilsoņiem politisku drošību.
Tadeļ būtu ļoti labi, ja ministra kungs sniegtu tos
materiālus, kas ir viņa rīcībā. Vispirms viņš apmierinātu sabiedrību un otrkārt viņš mums varētu
noskaidrot, kas tad īsti stāv aiz šiem komunistiem,
kas viņiem aiz muguras, kas viņus te perina, audzē
un aizstāv. (Sauciens pa kreisi: „PiInīgi pareizi!")
Ta tad izejot no šī viedokļa, man jāpaziņo augstam
namam, ka kristīgi-nacionalā savienība un bezpartejiskais nacionālais centrs balsos par šīs interpelacijas
pieņemšanu. (Jautrība.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Es lūdzu referentu.
Referents O. Nonācs: Abi pirmie runātāji no
sociāldemokrātu frakcijas apzīmēja referenta ziņojumu par paviršu. Man no savas puses jāsaka, ka
? šoabu runātāju apgalvojumi un slēdzieni bija, saudzīgi
runājot, vieglprātīgi un pārsteigti. Viņi viens pēc
otra pulējas lietu apgaismot tā, it kā no visiem tiem
apcietinājumiem gāju galā nekas nebūtu iznācis, it
ka visas apcietinātās personas Vidienas un Dobeles
organizācijas no. tiesu iestādēm būtu atzītas par ne-

vainīgām un tā lieta būtu galīgi likvidēta. Ja tas tā
būtu, tad tiešām varētu runāt, ka aresti bijuši nepamatoti, bet tas tā nebūt nav. Te ir runa tikai par
drošības līdzekļu noteikšanu resp. grozīšanu no izmeklēšanas tiesneša puses, bet nevis par lietu izbeigšanu. Par nevainīgi apcietināto procentu spriežiet
pēc skaitļiem: no 141 apcietinātiem, par kuriem es
sniedzu pārskatu, ir nodoti prokuratūrai uz zināmu
svarīgu pantu: 100., 102., 129. pantu pamata 110 personas un no politiskās apsardzības atsvabināta 31.
Vēl ir pāragri teikt, it ka prokuratūrai nodotie jau
būtu atzīstami par nevainīgiem. Tālāk Rudevics, gan
nerunādams par faktiem, kas ir interpelacija minēti,
bet runādams par agrākiem apcietinājumiem, aizrādīja, ka cilvēki esot turēti apcietinājumā pat gadiem
un pēc tam atsvabināti kā nevainīgi. Rudevics aizmirsa vienu, ka šie cilvēki atsvabināti uz amnestijas
un nevis uz kāda cita pamata.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
pieprasījuma pieņemšana. Referents izsakās pret pieņemšanu. Es lūdzu tagad pacelties tos, kas ir par
pieprasījuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pieprasījuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu
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pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par pieprasījuma pieņemšanu nodotas_ 55 balsis, pret pieņemšanu nodotas 34 balsis,
atturējies nav neviens.

Tā tad pieprasījums pie-

ņemts _un tiks virzīts tālāk kārtības rullī noteiktā
kartība.
Nākamais _ dienas kārtības punkts — likums
par veselības kopšanas mācības ievešanu skolās. Referenti Reinhards un Pauls
Kalniņš. Es lūdzureferentus sniegt referātus par šo
likumprojektu. Vārds referentam Reinhardam.
Referents G. Reinhards:
Augstais nams! Šis
likumprojekts ir ļoti īsiņš, un es domāju, viņš lielus
motivējumus neprasīs, jo viņš pats par sevi saprotams ka ļoti svarīgs.

Sociālās likumdošanas komisi-

ja, apspriezdama dažus jautājumus, kas attiecas uz
tautas veselības kopšanu, nāca pie atziņas, ka visādā
ziņā būtu vajadzīgs ievest visās mūsu skolās mācību
par veselības kopšanu. Jau senākos priekškara gados pie mums pastāvēja, lai gan ne visās skolās, tad
vismaz vidusskolās mācība par veselības kopšanu.
Citās Vakareiropas zemēs jau vairākus gadu desmitus
atpakaļ šis jautājums nācis uz dienas kārtības un mācība par veselības kopšanu ievesta ari pamatskolās,
ja ne obligatoriski, tad vismaz fakultatīvi. Šinī likuma projektā ir sevišķi uzsvērts vēl tas, ka šinī
mācībā būtu jāievēro ari alkoholisko dzērienu lietošanas kaitīguma mācība. No sociālās likumdošanas
komisijas tika virzīts augstā nama priekšā kāds likums par žūpības apkarošanu. Šis likums šinī ziņā
tā tad stāv sakarā ar šo žūpības apkarošanas likumu.
Tanīs_ kultūras zemēs Vakareiropā, kā Somijā, Norvēģijā un ari Amerikā, kur ir izvesta alkohola prohibicija, ir nākuši pie atziņas, ka ievest alkohola prohibiciju sabiedrība, kas nav sagatavota uz atturību no
alkohola, nav iespējams. Mums nākošās paaudzes
priekš tam ir jāsagatavo. To var darīt vislabāk tad,
kad iesāk šo sagatavošanu no bērnu dienām. Aģitācija pret alkoholu ir bijusi tanīs valstīs jau priekšskolas laikmetā, bet visstingrākā viņa ir skolas gados.
Mums, cienījamie tautas deputāti, vajaga iedomāties,
ka mes prohibiciju nevaram pieņemt, bet ja mēs audzināsim savus bērnus šinīgarā, tad viņiem tas būs
viegli izdarīt, jo viņiem nebūs šī dzeršanas paraduma
un nebūs ieskata, ka tā ir it kā kāda modes lieta. Viņi
bus citādi izaudzināti un viņiem alkohola prohibiciju
izvest būs viegli, tā kā tas ir izvests Somija un Ziemeļamerikā, kur gāja taisni pa šo ceļu. Tam ir ļoti
liela nozīme. Par to es augstam namam jau vienu
otru reizi esmu kaut ko ziņojis. Plašāk par šo lietu
domāju izteikties tad, kad tiks apspriests žūpības apkarošanas likums. Šinī momentā tikai garām ejot
gribēju uzsvērt, ka sociālās likumdošanas komisija,
ievērojot alkohola jautājumu, sevišķi ir likusi uzsvērt šinī likumā, alkohola lietošanas kaitīguma mācību ari visās skolās. Tas būtu viegli izdarāms. Nav
jādomā, ka katrā klasē vajadzētu ievest katru dienu
vienu stundu vai katru nedēļu. To varētu piemērot
zināmam kursam, zināmā laikā, zināmās klasēs. Kā
tas būtu programā ievedams, tas atstājams izglītības
ministra ziņā. Te šinī likumā fiksēts tikai pats princips. Tāpat šinī likumā_ mēs nevaram noteikt cik
plašai programai vispār jābūt veselībaskopšanas mācībai To noteiks izglītības ministrija, pieaicinot šinī
jautājumā speciālistus, higiēnistus, pedagogus, mūsu
augstskolas spēkus u. t. t. Es lūdzu augsto namu šo
īso līkumiņu pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds koreferentam Paulam Kalniņam.
Referents P. Kalniņš: Tautas vietnieki! Izglītības komisijas vārdā man jāpaziņo, ka izglītības komisija, saņēmusi šo mazo likumprojektu no sociālās
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likumdošanas komisijas, nekāda ziņa nevarēja izteikties pret to. Viņai pilnīgi bij jāpiekrīt šim ierosinājumam. Nekādas principielas domstarpības šai
jautājumā izglītības komisijā, nevaldīja. Veselības
kopšanas jautājums, bez šaubām, ir viens no vissvarīgākiem un ja viņš dažas skoju programas vel neietilptu, tad tas vistuvākā nākotne tur jāietilpina.
Jautājums varētu varbūt pacelties vienīgi, ka saprotams likuma projekta pirmais teikums,_ ka visas
valsts, pašvaldības u. t. t. mācības iestadesjpasniedzama veselības kopšanas mācība. Varētu butdažadas domas par to, vai piemēram konservatorija, tāpat ari mākslas akadēmijā būtu nepieciešami vajadzīgs pasniegt kādas stundas mēnesī higiēnas mācību.
Par to varētu runāt, bet tas tomērbutu blakus jautājums. Ari izglītības komisija domāja,ka mūsu skolās būtu laiks vairāk piegriezt vērību veselības kopšanai un ka būtu jāpasniedz higiēnas macība._ Šai
ziņā mūsu skolām ir jāpiegriež daudz lielāka vērība,
nekā tas līdz šimir darīts, un it sevišķi būtu piekopjama tā nozare, kura saucas par sociālo higiēnu. Šai
sociālās higiēnas mācībā ietilpst pēc manām domām
ari jautājums par alkoholisku dzērienu kaitīgumu.
Šis ir jautājums, — tas ir mans_ personīgs viedoklis,
es negribu to sacīt komisijas vārdā, jo komisija šis
jautājums tik plaši netika pārrunāts — kuram it sevišķi būtu jāpiegriež vērība, jo alkoholisms ari ir
viens no lielākiem sabiedriskiem ļaunumiem un taisni
af sociālās higiēnas mācības pasniegšanu skola mes
varētu griezt mūsu jaunatnes vērību uz to. Izglītības

komisijas vārdā es atbalstu šo likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens neveļas. Es likšu uz
balsošanu pāreju uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem. Kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu, lūdzu
pacelties. Nav. Kas atturas? Ari nav. _ Pāreja uz
pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Es lūdzu sekretāru nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
lās."

„Likums par veselības kopšanas mācības ievešanu sko-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Lūdzu nolasīt tekstu.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

. „Visās valsts, pašvaldības un privātas mācības iestādes
ievedama obligatoriska veselības kopšanas mācība. Viua it
sevišķi jāuzsver alkoholisku dzērienu lietošanaskaitīgums.
Piezīme.
1. Izglītības ministrija izstrādā veselības
kopšanas mācības programu un stunduskaitu _ .
^
Piezīme.
2. Šis likums izvedams dzīve ne velak
ka
1 gadu pēc vioa spēkā nākšanas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Kā jau viens no
referentiem aizrādīja, likuma 1. pants nav pietiekoši
skaidrs. Tanī minēts, ka visās valsts, pašvaldības un
privātās mācības iestādēs ievedama obligatoriska veselības kopšanas mācība un tālāk teikts, ka sevišķi
jāuzsver alkoholisku dzērienu lietošanas kaitīgums.
Pie šī panta iznāk, ka obligatoriska veselības kopšanas mācība jāieved ari bērnu dārzos, pirmskolās, pamatskolās, vidus- un augstskolās u. t. t. Tik plaši šo

likumu nevar attiecināt.

Varētu attiecināt tikai uz

daļu no šīm skolām. Tāpēc vajadzētu strīpot šinī
pantā teikumu, kurš tādu plašumu paredz. Alkohola
apkarošanu neveicināsim, ja ievedīsim viņa apkarošanu bērnu dārzos vai pirmskolās. Tāpat man liekas, ka nav sevišķi jāuzsver atsevišķi alkohola lietošanas kaitīgums, jo mācībai par alkohola kaitīgumu
jāietilpst vispārējo higiēnas un fizioloģijas zināšanu
kursa. Šo likumu nevarētu attiecināt kā jau teicu uz
bērnu dārziem un pirmskolām, bet gan uz obligatoriskām skolām, vidus-un arodnieciskām skolām, atstājot ari ārpus augstskolas, jo šo iestāžu pašu kompetences ir tāda priekšmeta ievešana. Pēc maniem
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personīgiem un ari pēc manas frakcijas ieskatiem alkohola apkarošana skolā ir izvedama ne atsevišķas
disciplīnas, ne atsevišķa priekšmeta veida, bet kopīgi
ar citām dabas zinībām un vienīgi pedagoģiski pareizā metode būs, ja alkohola postu mēģinās noskaidrot
uz kopējas dabas mācības pamata. Turpretim, ja izcels alkohola kaitīgumu vienu pašu, ka te daudzreiz
tagad mēģina darīt,_tad ne katrreiz var panākt to, ko
grib panākt. Ja bus zināma saskaņa mācības programā, tad būs zināmas sekmes ari šinī ziņa._ Tapec
mēs liksim priekšā strīpot otro daļu 1. panta un atstāt tikai veselības mācības ievešanu, kura pats par
sevi ietilpst ari alkohola kaitīguma noskaidrošana.
Pieņemot pantu komisijas _ redakcija, izglītības ministrija varētu nonākt grūtā stāvoklī šī panta neskaidrības dēļ un viņai nebūtu iespējams ķerties pie šī
likuma izvešanas dzīve. Mes tapec liekam priekšā
izteikt šo pantu sekosi: Visas valsts, pašvaldības un
privātās obligatoriskās, ka ari vidus- un arodu mācības iestādēs, ievedama veselības kopšanas mācība,
nepastrīpojot, ka alkohola apkarošana jāieved ka atsevišķs priekšmets, jo tas pats par sevi ietilpst veselības mācībā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda neviens
vairāk nav pieteicies. Iesniegtais priekšlikumsskan:
..Visās valsts, pašvaldības un privātas obligatoriskās , ka
ari vidus un arodu mācības iestādēs ievedama veselības kopšanas mācība."

Lūdzu referentus izteikties. Vārds Reinhardam.
Referents G. Reinhards: Pret šo ierobežojumu,
ka nebūtu te ietverami augstskola un bērnu dārzi,

vēl nevarētu tikdaudz iebildumus celt. Tas varbūt
sociālās likumdošanas komisijas ieskatiem tikdaudz
ari nerunātu pretī, bet man gan sociālās likumdošanas
komisijas vārdā ir jāizsakās pret to, ja vēlētos strīpot otro daļu šim teikumam; t. i. komisija, it sevišķi
uzsver alkohola dzērienu lietošanas kaitīgumu. Ja
mēs to strīpojam un atstājam izglītības ministrijai
noteikt programu pilnīgi, tad var gan gadīties, ka tie,
kas šo programu sastāda, var jautājumu par alkoholu
aizmirst, jo lieta, kā jūs zināt ir tāda — sevišķi pie
mums Latvijā tas ir — ka mūsu sabiedrība vēl nav
pilnīgi ieguvusi tādu ieskatu, ka alkohols ir tik kaitīga tautas veselības nāves zāle, ka viņš ar visiem
ieročiem ir apkarojams. Tas jau netieši mūsu budžeta
debatēs nāca gaismā tur, kur mēs redzējām, ka mēs
pat savu budžetu ceļam uz alkoholu. Mūsu valdība
taču lielu svaru ir likusi uz alkohola pārdošanu. To
ari pats augstais nams ir darījis, un ja nu mēs šeit
neuzsveram pretējo, ja augstais nams ir izglītības
ministrijai pilnu brīvību devis, tad varbūt šī atrod par
iespējamu aizmirst alkohola lietu, varbūt izstrādātu
programu tādā garā, kā mums šinī lietā tas nebūtu
bijis vēlams. Tāpēc sociālās 'likumdošanas komisija
taisni ar nodomu ieveda šo norādījumu, lai šo lietu
neaizmirstu, jo alkohols, cīņa pret alkoholu ir patiesība mušu sociālās un mūsu rasas higiēnas — pēc
mūsu tagadējās acumirklīgās zinātnes ieskatiem —
degpunkts. No viņas iztek cīņa pret tuberkulozi, cīņa
pret tautas nabadzību, cīna pret venēriskām slimībām, cīņa pret dzīvokļu trūkumu, cīņa pret nepietiekošu pārtiku strādnieku aprindās u. 1.i. Kas ir tuvāk
ar šo jautājumu iepazinies, tas zin, ka modernā jaunā
higiēnas zinātne, kas nepiegriež vērību tik daudz
personīgai veselības kopšanai, kā taisni sociālai un
rasas, t. i, nākošas paaudzes higiēnai, taisni liek lielāko svaru uz alkohola a_pkarošanu. Alkohols ir tas
kaitēklis, kas stāv centrā. Tāpēc sociālās likumdošanas- komisiļa nevarēja paiet garām šim jautājumam, neminējusi to atsevišķi, jo viņa ieskata, ka cīņa
pret alkoholu ir tas vidus punkts, no kura iziet cīņa
pret _ visiem sociāliem ļaunumiem un rasas higiēnas
kaitēkļiem. Tāpēc es lūdzu sociālās likumdošanas
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komisijas vārdā vēlreiz atraidīt kreiso sociāldemokrātu frakcijas priekšlikumu. Es domāju, ka tas ir
kāds pārpratums. Te nekas nerunā pretim tam.
Mes atstājam pilnīgi brīvas rokas mūsu izglītības
ministrijai iin viņas lietpratējiem šo programu sastādīt, bet mes veļamies, lai mes savu nākošo paaudzi
darītu uzmanīgu uz to lielāko kaitēkli, kas patiesībā

f_Lsas

mu !veselības apdraudēšanas degpunkts.
Tapeces vēlreiz lūdzu augsto namu no komisijas
priekša likto likumaprojektu pieņemt. Ar to nav
teikts, ka mes te runātu pretim tiem spriedumiem, ko
mes izteikuši budžeta. Te ir cits jautājums. Mēs dodam šo jikumu ne priekš tagadējās paaudzes, bet
priekš nākotnes, tin ja mes gribam pacelt tautas veselību, tad jāiesāk ar alkoholu. Alkohols ir mūsu
fiziskas, garīgas un tikumiskas veselības vislabākais
maitātājs, ta_utas_ nabadzības un pOsta cēlonis.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai koreferents
veļas vardu? Vārds koreferentam.
Referents P. Kalniņš: Kā es jau minēju, izglītības komisija šis jautājums tik sīki netika pārrunāts.
Mes sapratām otro teikumu tā, ka sociālās likumdošanas komisjja gribējusi _viņā pastrīpot, ka veselības
kopšanas mācība ietilpināma ari alkoholisku dzērienu

lietošanas apkarošana. Vai tas sevišķi būtu tādā veida uzsverams, par to izglītības komisija sīkāk nelēma, ta ka es par viņu komisijas domas nevaru izteikt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Bīlmaņa iesniegtais priekšlikums skan:
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„Likuma par veselības kopšanas mācības ievešanu skolas
1. pantu izteikt šādi:
„Visās valsts, pašvaldības un privātās obligatoriskās, kā
ari vidus _ un arodu mācības iestādēs ievedama veselības kopšanas mācība."

Ja šo Bīlmaņa pārlabojumu pieņemtu, tad atkristu panta pamata teksts komisijas redakcijā, bet nāks
nobalsošanā piezīme 1. un piezīme 2., kuru strīpošanu
Bīlmanis nav pieprasījis. Komisijas referents izsakās
pret Bīlmaņa pārlabojumu. Es likšu tagad Bīlmaņa
priekšlikumu uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas
ir par Bīlmaņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret Bīlmaņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Bīlmaņa priekšlikumu nodotas 37
balsis, pret — 24 balsis, atturas 10. Tā tad priekšlikums pieņemts, un līdz ar to pamatteksts pieņemts
Bīlmaņa priekšā liktā redakcijā. Es likšu tagad abas
piezīmes uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas ir
pret viņu pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Piezīmes vienbalsīgi pieņemtas. Es likšu tagad likumu visā visumā uz balsošanu 2. lasījumā, un lūdzu
pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Tā tad likums vienbalsīgi p i eņemts. Trešais lasījums šim likumam 30. oktobrī.
Prezidijs liek priekšā, lai dotu iespēju frakciju
birojam apspriesties, šīs dienas sēdi līdz ar šī likumprojekta pieņemšanu slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts. Nākamā sēde piektdien 12. oktobrī pulksten
5 pēc pusdienas. Šīs dienas sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 7.30 vakara.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

klāta.

Saeimas Iii. sesijas 2. sēde 1923. gada 12. oktobrī.
(Atklāta pīkst. 5 pēc pusdienas.)
Saturs:
1.

Pārmaiņas komisiju sastāvā
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2.

Atvaļinājumu

22

3.
4.

Likumprojektu nodošana komisijām
Ministru prezidenta pieprasījums dot Saeimas piekri-

5.

piešķiršana deputātiem

šanu dažu deputātu

saukšanai pie tiesas atbildības

Ministru

paziņojums

prezidenta

par pastiprinātās

22
.

sardzības stāvokļa ievešanu pierobežas joslā:
A. Rudevics (sociāldemokrāts)
6.

22
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F. Cielēns (sociāldemokrāts)
Likums par kredītiestāžu un tirdzniecības-rūpniecības
uzņēmumu norēķiniem un iesniedzamām ziņām (1. un
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2. lasījums:

24, 27,

28

(sociāldemokrāts)
Likums par tiesību piešķiršanu pilsētu bāriņu tiesām
un pagastu tiesām uzlikt naudas sodus aizgādņiem un
aizbildņiem (1. un 2. lasījums):
E. Knopps, referents
29,

27

E. Birkhāns, referents
M. Lorencs

7.

(krievu tautas partija)
A. Sīmanis (zemnieku savienība)

P. Koreckis
8.

31
Latvijas konservatorijas satversme (1. un 2. lasījums):
P. Gailīts, referents 32, 35—37, 39—44, 47, 48, 50
K. Dēķens (sociāldemokrāts) 34, 38, 40—44, 47, 50
E. Felsbergs (demokrātiskais centrs)
A. Briedis (zemnieku savienība)
R. Bīlmanis

9.

32
30

(sociāldemokrāts)

...

...
. . .

35,

40

35, 36,
36, 37,

41
47

50

Nākošā sēde

i

Saeimas sēde at-

Dienaskārtībā: prezidija ziņojumi; likums par
kredītiestāžu un tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu norēķiniem un iesniedzamām ziņām; likums par
.tiesību piešķiršanu pilsētu bāriņu tiesām un pagastu
tiesām uzlikt naudas sodus aizgādņiem un aizbildņiem; Latvijas konservatorijas satversme; Latvijas

republikas satversmes 70. panta papildinājums; Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijas atzinums.
Saeimas prezidijam kristīgi-nacionalā savienība
iesniegusi priekšlikumu, ka viņa vēlas deleģēt pašvaldības komisijā Reinharda vietā Dr. V. Zanderu.
Iebildumu nav? Skaitās par locekli pašvaldības komisijā Dr. Zanders.
Saeimas prezidijam deputāts Dukurs iesniedzis
lūgumu piešķirt atvaļinājumu ceļojumam uz Žeņevu
uz starptautisko darba konferenci no 16. oktobra
līdz 7. novembrim. Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums skaitās par
piešķirtu. Deputāts Višņa iesniedzis lūgumu piešķirt
viņam atvaļinājumu no 16. oktobra līdz 7. novembrim braucienam uz Ženevas darba konferenci. Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav?
Tas piešķirts.
Ministru prezidents iesūtījis lūgumu celt priekšā
Saeimai apstiprināšanai amatos klātpieliktos sarakstos uzrādītos tiesu resora darbiniekus. Prezidijs
liek nriekšā nodot iesniegumu juridiskai komisijai.
Iebildumu nav? Nodots juridiskais komisijai.
Ministru prezidents lūdz Saeimas piekrišanu
Saeimas locekļa Kristapa Eliasa saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. panta pamata.
Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?
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Nodots minētai komisijai. Tālāk ministru prezidents
iesniedzis lūgumu dot Saeimas piekrišanu Saeimas
locekļa Jāņa Mazvērsīša saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 51. panta pamata un sodu likuma par Saeimas un pašvaldības iestāžu vēlēšanu
un tautas nobalsošanas brīvības un pareizības un
Saeimas darbības traucēšanu 1. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot to Saeimas deputātu lietu
izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai. Ministru prezidents iesniedzis rakstu
par pastiprinātas apsardzības stāvokļa ievešanu un
pagarināšanu. Es lūdzu to nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis :
„Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Saskaņā ar Latvijas republikas satversmes 62. pantu pagodinos ziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja kungs, ka ministru kabinets š. g. 11. oktobra sēdē pieņēma sekošu lēmumu:
„Valsts drošības un sabiedriska miera uzturēšanas
labā kara stāvokļa vietā, kurš izbeidzas š. g. 15. oktobrī,

ievest pastiprinātas apsardzības stāvokli uz vienu mēnesi, t. i. līdz š. g. 15. novembrim, 15 verstu platā pierobežas Joslā gar Latvijas-Igaunijas robežu, skaitot uz rī-

tiem no Rīgas-Pleskavas šosejas, pēdējo ieskaitot, līdz
Latvijas robežai ar Padomju Krieviju, gar visu LatvijasKrievijas robežu un uz vakariem no pēdējās gar Latvijas-Polijas un Latvijas-Lietavas
robežu līdz Svitenes
upei, pēdējo ieskaitot, bet pārējās valsts dalās pagarināt

pastriprinātas apsardzības stāvokli līdz tam pašam laikam, t. i. š. g. 15. novembrim."

Ministru prezidents:
Valsts kanclejas direktors:

Z. Meierovics.
D. Rudzīts."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Demokrātiskā
centra frakcija paziņo prezidijam, ka uz priekšu viņa
veļas deleģēt finansu komisijā J. Vesmaņa vietā P.
Berģi. Iebildumu nav? P. Berģis skaitās par ievēlētu finansu komisijā.
Vārdu pie prezidija ziņojumiem lūdz Rudevics.

Vārds Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Pagājušo reizi pie pastiprinātas
apsardzības stāvokļa pagarināšanas Saeima nolēma,
ka šādi valdības paziņojumi un lēmumi vairs nav še
izlemjami. Mēs nepiekrītam tam Satversmes tulkojumam, bet tāds tas nu reiz ir. Neskatoties uz to,
ka Saeima šodien, varbūt, nemaz negribēs taisīt
kādu lēmumu par šo paziņojumu, attiecībā uz izņēmuma stāvokļa pagarināšanu, es tomēr turu par vajadzīgu vismaz atzīmēt to savā ziņā diezgan kurioso stāvokli, kādā valdība mums ceļ priekšā šo paziņojumu par izņēmuma stāvokļa pagarināšanu. Nav
iespējams vairs _saskaitīt tās reizes, kad mēs esam
runājuši un atkārtojuši vienmēr vienu un to pašu,'
ka priekš tam, lai atceltu izņēmuma stāvokli, vajadzīgs izstrādāt dažādus
likumus
par
sapulcēm, biedrībām, presi_ u. t. t.
Pēdējo reizi,
kad pagarinājām
izņēmuma
stāvokli
vēl uz
4_ mēnešiem, tas viss atkal par jaunu bij
jāatkārto, un tika teikts, ka tas nu būšot pēdējo reizi.
Bet_ kas tad ir noticis? Kad pēdējo reizi pagarināja
izņēmuma stāvokli, tad atkal pēc tam mēģināja atrast vajadzīgos motīvus. Tāpat ari šoreiz, lai pagarinātu izņēmuma stāvokli, lai rastu jaunus motivus
priekš šīs pagarināšanas, tad tagad nu vēl pie preses
likuma, bez kura nevarot atcelt izņēmuma stāvokli,
ir nācis klāt vel jauns motīvs par kādu nebūt tur politiskas apsardzības satversmes izstrādāšanu. Tagad nu rodas tāds iespaids, ka pašā pēdējā dienā
valdība vel ir atjautusies, ka vēl tas un tas būtu vajadzīgs, lai varētu atcelt izņēmuma stāvokli. Tā
tad mes neesam droši, ka paies vēl vairāki mēneši,
kad atkal varbūt valdība atjautīsies, ka vēl ir nenoskaidroti un neatrisināti tādi un citādi juridiski jautājumi, kas vel jānoskaidro, un tāpēc, lūk, atkal ir
jāpagarina pastiprinātā apsardzība uz vairāk mēnešiem. Ta ir vienkārša vilcināšanās, un mēs ne-
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kādā ziņā nevaram piekrist tādai valdības politikai,
kura principieli runā pretī tam, ko viņa agrāk bij
solījusies, kas bija no koalīcijas valdības_ izteikts
valdības deklarācijā. Otrkārt, savāda ir ta nezināšana, kādā valdība atrodas. Mēs nevaram piekrist
tam, ka šo jautājumu arvien novilcina un ka tiek
arvienu atrasti jauni šķēršļi un motivi, kā lai varētu pagarināt pastiprināto apsardzību. No visa tā
rodas iespaids, ka valdība negrib pastiprināto apsardzību atmest, kura jau sen pārdzīvojusi savu
laiku. Ka viņa savu laiku pārdzīvojusi, par to, man
šķiet, neviens nestrīdēsies. To jau iekšlietu ministrija ir-teikusi, kuras uzdevums bija šo jautājumu

noskaidrot, ka kādas nebūt laupīšanas, piemēram,
vilcienu aplaupīšana u. t. t, nevar atstāt nekādu iespaidu uz pastiprinātas apsardzības stāvokļa atcelšanu. Tā tad par to jautājumu vairs nebūs ko runāt. Ja ari šoreiz nebūs iespējams šo jautājumu
pārspriest tādā kārtā, lai viņu par jaunu izlemtu
Saeimā, tad mums uz visstingrāko jāizsakās pret
tādu iekšlietu ministrijas un valdības soli un uz visstigrāko jāprotestē pret pastiprinātas apsardzības
pagarināšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātā
sapulce! Es negribu pakavēties pie šī jautājuma
politiskās puses. Gribu vēlreiz atgriezties pie jautājuma juridiskās puses. Mums jau Saeimā ir bijušas zināmas diskusijas ap jautājumu, vai pie izņēmuma stāvokļa pagarināšanas un izsludināšanas
ir vajadzīga Saeimas līdzdalība vai nē. Vienreiz
mēs šo jautājumu izšķīrām Satversmes Sapulcē, ka
parlamenta līdzdalība ir vajadzīga. Kādreiz Saeimā
mēs ar balsu vairākumu, turpretim, nolēmām, ka viņa nav vajadzīga. Atļaujiet man, kungi, vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma. Es nepievedīšu dažādus
mušu konstitūcijas tulkojumus, bet pievedīšu vienu

mūsu konstitūcijas pantu, kurš skaidri burtiski nosaka, kādas ir Saeimas tiesības lemšanā par izņē-

muma stāvokļa pasludināšanu vai atcelšanu. Pagājušo reizi mēs šo pantu netikām pieveduši. Šis
pants ir mūsu konstitūcijas 5. nodaļas 73. pants; tas
nosaka burtiski sekošo:
„Tautas nobalsošanā nevar nodot budžetu un likumus par aizņēmumiem, nodokļiem, muitām, dzelzceļu tarifiem, kara klausību, kara pasludināšanu un
uzsākšanu, miera noslēgšanu, izņēmuma stāvokļa izsludināšanu un tā izbeigšanu, mobilizāciju u. t. t."
Šis konstitūcijas pants burtiski nosaka, ka Saeimas likumdošanas kompetencē piekrīt izņēmuma stāvokļa_ izsludināšanas vai pagarināšanas noteikšana.
Un tāpēc mūsu Saeimas izgājušais lēmums runā
tieši pretim mūsu konstitūcijai. Tāpēc mēs šoreiz,
atbalstoties uz šo. konstitūcijas pantu, ienesam
Saeimai atkal priekšlikumu ieņemt stāvokli pret
izņēmuma stāvokļa izsludināšanu.
'
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Cielena priekšlikums skan:
„Valdības lēmumu — pagarināt

pastiprināto apsardzību

— noraidīt."

Šis priekšlikums pēc prezidija ieskata, saskaņā
ar plenāra sēde apstiprinātu frakciju biroja lēmumu,
nevar nākt Saeimas nobalsošanā.
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
oar
kredītiestāžu
un
tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu
norēķiniem
un _ iesniedzamām
ziņām. Referents Birkhans . Vārds referentam.
Referents E. Birkhans: Attiecībā uz likumprojektu par kredītiestāžu un tirdzniecības um rūpniecības uzņēmumu norēķiniem un izsniedzamām ziņām
man augstam namam referējams sekošais. Līdz šim
mums pastāv vēl spēkā agrākais Krievijas likums un
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par šo likumu man būtu ziņojams sekošais: Par ak-

ciju, paju un kooperatīvu sabiedrību norēķinu publicēšanu nebij nekas noteikts ar atsevišķu likumu, bet
gan ar obligatoriskiem normalstatutiem. Tur pēc 14.
panta finansu ministrs nosaka formas kredītiestāžu
publicējamam bilancēm u. t. t. Obligatoriskos normalstatutos attiecība uz sīkkredita iestādēm nav precizētas, ka tam būtu savi pārskati vai bilances jāpublicē. Tur tikai paredzēts, ka uz sīkkreditiestāžu pārvaldes pieprasījumu jāiesūta visādas ziņas, pie kam
šīs iestādes ir padotas valdības revīzijai. Augšējais
nesaskan ar Latvijas apstākļiem. Te savstarpējās
kredītbiedrības ir attīstījušas par ievērojamām kredītiestādēm _ un operāciju ziņa .nestāv daudz pakaļ
akciju bankām. Sīkkreditiestades nostādītas uz jauniem pamatiem pec 1919. gada 5. septembra likuma
un atrodas daudz izdevīgāka stāvoklī kā citas kredītiestādes, jo viņas nav padotas administratīvai pārraudzībai, bet gan pašu ieceltai pārvaldei. Ievērojot
visu to, finansu ministrija bij. izstrādājusi likumprojektu par kredītiestāžu un tirdzniecības-rūpniecības
uzņēmumu noreķiniemun izsniedzamām ziņām, izejot no vienīgi pareiza viedokļa: bilances lieluma.
Šis likumprojekts, kurš_ deputātu kungiem zināms,
paredz 1. panta 1. punkta tas kredītiestādes un sabiedrības, kuras padotas atklātiem norēķiniem. 1.punktā
minētas visāda tipa bankas, kuras visas padotas atklātiem norēķiniem uz statūtu pamata, tad tirdzniecības un rupniecibas _ uzņēmumi, akciju un paju sabiedrības ka ari visāda veida, kooperatīvi. 2. pants
^
noteic, kāda
veida šīm iestādēm pārskati un mēneša
bilances jāpublicē. Bankām tiekuzlikts par pienākumu gada_ pārskatus mēneša laika pec viņu apspriešanas pilna sapulce iesniegt līdz ar attiecīgo pilnas
sapulces protokola izrakstu un slēguma bilanci finansu ministrijas kredīta departamentam. Kooperatīvas kraj-aizdevu kases iesniedz bez tam vēl vienu
eksemplāru no sava pārskata Latvijas kooperatīvu
kongresa padomei. Bez tam šie pārskati publicē-

jami oficiāla periodiska valdības izdevumā. Pirmā
piezīme noteic, ka kooperatīvi no šādas oficiālas bilances publicēšanas atsvabināmi. Sabiedrības, kuras darbojas ari ārzemēs, publicē savu pārskatu 2
mēnešu laika pec pārskata apstiprināšanas pilnā sapulce. 3. pants paredz ari mēneša bilances publicēšanu un tādu uzliek par pienākumu katrai kredītiestādei ne velak ka nākamā mēneša 25. datumā, ievērojot to, ka dažām bankām ir nodaļas provincē, no

kuram nevar savākt attiecīgās ziņas un sastādīt kopēju bilanci. Katru mēnesi bilances publicējamas tām
bankām un kredītiestādēm, kuru bilance pārsniedz
beidzamā gada slēgumā 100.OOOJatu. Citām, no 50.000
līdz 100.000 latu, bilance publicējama 4 reiz gadā: uz
3L martu, 30. jūniju, 30. septembri un 31. decembri.
Pārejās kooperativās kredītsabiedrības nav spiestas
obligatoriski izsludināt mēneša bilances. Mēneša bilances izsludināmas finansu ministrijas noteiktā periodiskā izdevumā. Kreditiestādes, kuru bilances
mazākas par 100.000 latiem, no publicēšanas atsvabināmas. 5. pants paredz bilances šemu, t. i. tos materiālus, kuriem jāietilpst bilancē. Bilance sastādama
valsts valodā un viņā jāietilpst visiem tiem datiem,
kas dod pārskatu par uzņēmuma stāvokli. 6. pants
paredz, ka finansu ministrim ir tiesība noteikt šo bilanču veidus, t. i. grupējumus pa kontiem, jo citādi
finansu ministrijai nav iespējams kopot šos datus un
sastādīt kopēju bilanci par visām kredītiestādēm valstī. Uz finansu ministrijas pieprasījumu katrai kredītiestādei jādod ziņas, kuras finansu ministrijai nepieciešamas, un par šādu ziņu neiesniegšanu paredzēts 7. pantā sods. Tas uzliekams nevis administratīvā kārtā, bet tiesas ceļā. Ja gada pārskats vai
bilance nav izsludināti noteiktā, termiņā, tad vainīgā
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kredītiestāde tiek sodīta ar naudas sodu līdz 50 latiem. Ja uz pirmo atgādinājumu šīs ziņas netiekjesniegtas 2 nedēļu laikā un bilance netiek publicēta,
tad sods tiek paaugstināts uz 200 latiem. Ja trešo
reizi jāatgādina, tad sods tiek vēl paaugstinātsun var

iet līdz 400 latiem. Līdz ar šonoteikumu pieņemšanu
būtu atceļami agrākie Krievijas noteikumi, tāpat ari
finansu ministra rīkojumi no 1919. gada 21. novembra
un 1921. gada 20. maija un 16. septembra, kā tas ir
paredzēts beidzamā, 8. pantā. Šo likumprojektufinansu ministrijas priekšstāvji, tirdzniecības un rūpniecības komisija, priekšstāvji_ no biržas komitejas
un priekšstāvji no kredītiestādēm apsprieda un atrada to par piemērotu tagadējai dzīvei. Tādēļ es lūdzu
augsto namu viņu pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas. Es likšu uz
nobalsošanu pāreju uz likumprojekta lasīšanu pa
pantiem. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas no balsošanas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Es lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums pķir kredītiestāžu un tirdzniecības-rūpniecības
uzņēmumu norēķiniem un iesniedzamām ziņām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
„Obligatoriskiem

atklātiem

norēķiniem

padoti

sekosi

uzņēmumi:

a) komunālās, akciju komerc-, agrar- un hipotēku bankas,
' pilsētu kredītbiedrības, lombardi, sabiedriskās un savkrajkases _ un
starpējās kredītbiedrības, komunālas
kooperativās krāj- aizdevu kases un sabiedrības kā ari
^^
citas kreditiestādes, kas padotas atklātiem norēķiniem
uz statūtu pamata, vai kuru pārskati apstiprināmi no-

teiktā kārtībā;
b) tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu akciju un paju
sabiedrības, kā ari visāda veida kooperatīvi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī
panta neviens nevēlas? Es likšu pantu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Visiem 1. pantā minētiem
uzņēmumiem, ne vēlāk kā
mēneša laikā pēc gada pārskatu apstiprināšanas vispārējā sapulcē,
jāiesniedz finansu ministrijas kredita departamentam
vienā eksemplārā gada pārskati līdz ar slēguma bilancēm un
pilnas sapulces protokolu attiecīgiem izrakstiem, bet koopera-

tivās krāj- aizdevu kases un sabiedrības un visāda veida kooperatīvi bez tam ari vienā eksemplārā iesūta Latvijas kooperatīvu kongresu padomei.
Bez tam gada pārskati, slēguma bilances un pelņas un
zaudējumu rēķins vienā eksemplārā jāiesniedz finansu ministra
noteiktam oficiālam periodiskam izdevumam, izsludināšanai uz

pašu uzņēmumu rēķina.
Piezīme.
1.
kreditkooperativus,

Visi kooperatīva veidi, izņemot
no
slēguma bilanču publicēšanas

oficiālā izdevumā atsvabināti.
Piezīme.
2. Uzņēmumi, kuru operācijas notiek
kā Latvijā, tā ari ārzemēs, iesniedz bez Latvijā izvedamo
operāciju
pārskatiem un bilancēm ari visa uzņēmuma
pārskatus un bilances. Pēdējo iesniegšanai un izsludināšanai termiņš divi mēneši pēc to apstiprināšanas vispārējā

sapulcē."

Priekšsēdētājs Fr .Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas? , Pants nāk nobalsošanā. Kas būtu pret
panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav.
Pants pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Bez 2. pantā minētiem gada pārskatiem sekošas kredit-

iestādes iesūta finansu ministrijas kredita departamentam mēneša bilances vienā eksemplārā, ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 25. dienai.
a) par katru notecējušu mēnesi — visas komunālās, akciju
komerc-, agrar- un hipotēku bankas, pilsētu kredītbiedrības, lombardi, sabiedriskās un savstarpējās kredītbiedrības un komunālās krājkases, kā ari tās kooperativās
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krāj-aizdevu sabiedrības un kases, kuru pedeja gada
slēguma bilance pārsniedz 100.000 latu;
b) uz 31. martu, 30. jūniju, 30. septembri un 31. decembri
— kooperativās krāj-aizdevu sabiedrības un kases,
kuru pēdējā gada slēguma bilance iztaisa 50.000—
100.000 latu;
c) visas pārejas kooperatīvas kraj-aizdevu sabiedrības
un kases no mēnešu bilanču iesūtīšanas atsvabinātas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī
panta lūdz Lorencs. Lorencam vārds.
K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie deputāti! Šim likumprojektam, salīdzinot ar pastāvošiem noteikumiem, ir tā pozitīvā priekšrocība, ka
viņš atsvabina no daudzām formalitātēm visu veidu
kooperatīvus, izņemot kreditkooperativus. _ Tāpat
atsvabina no zināmiem materiāliem apgrūtinājumiem ari sīkākus kreditkooperativus, t. i. krāj-aizdevu sabiedrības un kases un ari savstarpējās kredītbiedrības. Bet man liekas, ja mēs likumdošanā gribam iet pretim Latvijas kooperatīvu attīstībai un
vispārīgi veicināt mūsu kredītiestāžu darbību, tad

mēs šinī likumā varētu radīt vēl tālākus labvēlīgākus

noteikumus nekā te paredzēts. Vispirmā kārtā es
gribētu aizrādīt, ka šī likuma 3. pants rada lielus
formālus apgrūtinājumus sīkām kasēm un sīkām
savstarpējām kredītbiedrībām. Še paredzēts, ka
tādām kredītiestādēm un kooperatīviem, kuru bilances sasniegušas 100.000 latu, t. i. 5.000.000 rubļu,
jāiesniedz kārtīgi savus mēneša pārskatus un bilances finansu ministrijai. Ja apskatīsim mūsu banku
bilances, tad redzēsim, ka tās pārsniedz paredzēto
sumu par vairākiem desmit miljoniem.
Lielāko
banku slēgumu bilances sniedzas pat vairākos simts
miljonos. Mūsu lielāko savstarpējo kredītbiedrību
bilances, kā piemēram, Rīgas pirmās, otrās un tre-

šās kredītbiedrības bilances, pārsniedz 20—50 miljonus rubļu. Rīgas namīpašnieku, tāpat amatnieku
krāj-aizdevu sabiedrību bilances sasniedz ari 10 līdz
20 miljonus rubļu. Tā tad mūsu privātās bankas,
tāpat lielākās kredītbiedrības un krāj-aizdevu sabiedrības ar savām bilancēm tālu pārsniedz šo paredzēto 5 miljonu lielo bilanci. Līdz ar to es gribētu
teikt, ka ar šo likumu mēs apgrūtinātu un piespiestu
sīkākās un vidējās kases kārtīgi ik mēnešus iesūtīt
finansu ministrijai savas bilances. Man liekas, ka
tas ir pilnīgi lieks, formāls apgrūtinājums, kas zināma mērā var ienest visā darbībā nevēlamus kavekļus1 Tāpēc mana frakcija no savas puses liktu
priekša slēguma bilanču kopsumas palielināt, tās
dubultojot, t. i. panta a) _ punktā, kurā iet runa par
bilanču iesniegšanu ik mēnešus, palielināt paredzētos
100.000 latu uz 200.000 latu, bet b) punktā, kurā iet
runa par gada ceturkšņu bilances iesniegšanu finansu
ministrijai, paredzēt bilanču iesniegšanu tikai tām
iestādēm, kuru slēgumu bilance sasniedz 100.000 līdz
200.000 latus. Tie ir tie pārlabojumi, kurus iesniedzu
savas frakcijas vārdā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lorenča iesniegtais pārlabojums skan:
«Likumprojektā par kredītiestāžu un tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu norēķiniem un iesniedzamām ziņām 3. pantā

pieņemt

sekošus pārlabojumus: " litera

a) pēdējā teikumā

,,100.000 latu" vietā likt ,,200.000 latu"; literā b) ,,50.000 līdz

100.000 latu" vietā likt ,,100.000—200.000 latu"."

Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents E. Birkhans: Kopējā sēdē ar banku
priekšstavjiem un finansu ministrijas priekšstāvii vienojamies par šeit minētiem skaitļiem, tas ir — 50.000
un_ 100.000_ latu. Sevišķi finansu ministrijas priekšstavis velējas, lai šis ziņas tiktu iesūtītas kārtīgi, jo
viņas tiekot^ kopotas un salīdzinātas, caur ko dabū
pārskatu, kadaveidā noguldījumi ieplūst vai atplūst
no kredītiestādēm. Šie dati ir ļoti interesanti priekš
vispārējas finansu politikas. Tā kā b) punktā ir pa-
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redzēta ziņu iesniegšana tikai ik pa trīs_ mēnešiem,
tad šāda ziņu kopošana nekad nebūs pilnīga, jo tikai
a) punktā minētās iestādes iesniedz ziņas ik mēnešus.
Priekš kredītiestādēm normālā bilances kopsuma nav
diezcik liela, sevišķi vēl ievērojot to, ka tur bez noguldījumu sumām ietilpst vēl ari citas sumas. Tāpēc
varētu piekrist Lorenča priekšlikumam — šīs sumas
paaugstināt divkārt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents piekrīt
nolasītam Lorenča pārlabojumam. Es likšu Lorenča
pārlabojumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret Lorenča pārlabojumu. Nav. Kas atturas?
Ari nav. Lorenča pārlabojums vienbalsīgi pieņemts.
Es likšu tagad 3. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 3. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 3. pants pārlabotā
veidā vienbalsīgi pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Savas mēnešu bilances izsludina finansu ministrijas noteiktā periodiskā izdevumā:
a) par katru mēnesi — visas akciju komerc-agrar- un
hipotēku bankas un privātie lombardi, kā ari tās komunālās bankas, kuru pēdējā gada slēguma bilances
pārsniedz 100.000 latu;
b) uz 30. jūniju — pārejas komunālās bankas un komunālie lombardi, pilsētu kredītbiedrības un savstarpējās
kredītbiedrības;
c) visas pārējās kreditiestādes no mēnešu bilanču izsludināšanas atsvabinātas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pie 4. panta Lo-

rencs iesniedzis sekošu pārlabojumu:
„Litera a pēdējā teikumā ,,100.000 latu" vietā likt ,,200.000
latu"."

Vai referents vēlētos vārdu?

Vārds referentam.

Referents E. Birkhans: Es piekrītu -šim pārlabojumam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents piekrīt
pārlabojumam. Es likšu pārlabojumu uz balsošanu, .
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Lorenča pārlabojumu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojums
vienbalsīgi pieņemts. Es likšu 4. pantu pārlabotā
veida uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret 4. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
4. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. 5.

pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Bilances un pārskati sastādāmi valsts valodā, pie kam
gada pārskatos obligatoriski ievietojami:
a) visi virsgrāmatas konti un apgrozījumu kopsuma;
b) pamata, rezerves un citi kapitāli;
c) dividende uz katru akciju vai paju;

d) valdes, priekšstavju un uzņēmumu atrašanās vieta;
' e) par kādu laiku pārskats sastādīts;
f) slēguma bilance un noslēguma diena.
Mēnešu bilancēs obligatoriski ievietojami:
a) visi virsgrāmatas konti un apgrozījumu kopsuma;

b) uz kādu dienu bilance sastādīta."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī panta
neviens neveļas? Es likšu pantu uz balsošanu, un
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. 6. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Finansu ministrim ir tiesība noteikt obligatoriski iesniedzamo bilanču veidus, kā ari pieprasīt no kredītiestādēm un
pārējiem uzņēmumiem visādas ziņas, kas attiecas uz šīm iestādēm un uzņēmumiem, to darbību un operācijām, kā ari visus
ministrijai vajadzīgos paskaidrojumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi iebildumi pret šī panta pieņemšanu? Nav. Pants pieņemts. 7. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Par šī likuma neizpildīšanu vainīgām iestādēm tiesas
ceļa uzliekami šādi naudas sodi:
a) par gada pārskata vai bilances neizsludināšanu noteikta termiņa līdz 50 latu;
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b) par pārskata
un vai bilances neizsludināšanu, vai pieprapaskaidrojumu neiesniegšanu 2 nedēlu
su^ziņu
laika pēc pirmā ministrijas atgādinājuma saņemšanas
līdz 200 latu;
c) par pārskatu vai bilances neizsludināšanu, vai pieprasīto ziņu un paskaidrojumu neizsniegšanu nedēļas
laikā pēc otrā ministrijas atgādinājuma saņemšanas
līdz 400 latu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 8. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ar šo likumu atcelti finansu ministra 1919. gada 21. novembra, 1921. gada 20. maija un 16. septembra rīkojumi (Vaid.
Vestn. 1919. ģ. Nr. 67, 1921. g. Nr. 112 un 210.)"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pants pieņemts. Es likšu likumu 2. lasījumā visā visuma uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Likums vienbalsīgi pieņemts. 3. lasījums šim likumam 30. oktobrī.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par tiesību piešķiršanu pilsētu bāriņu tiesām un pagastu tiesām uzlikt
naudas

sodus

aizgādņiem

un

aiz-

bildņiem. Referents Knopps. Es lūdzu referentu
Knoppu sniegt ziņojumu. Vārds referentam Knoppam.
Referents E. Knopps: Deputātu kungi! Noteikumi par tiesību piešķiršanu pilsētu bāriņu tiesām un
pagastu tiesām uzlikt naudas sodus aizgādņiem un
aizbildņiem izdoti 1922. gada 24. oktobrī, 1919. gada

16jūlijalikumdošanaskārtībā un no tā laika ir spēkā.

Kā redzams no tieslietu ministrijas paksaidrojurna pie
šiem noteikumiem, tie izdoti, lai bāriņu tiesām dotu
iespēju darīt iespaidu uz personām, kuras attiecīgā
laikā nav pieņēmušas uzliktos aizbildņu un aizgādņu
pienākumus un kuras atsakās no bāriņu tiesas rīkojumu izpildīšanas. Tādi gadījumi pēc bāriņu tiesas
paskaidrojumiem esot visai bieži. Tā tad minētie no-

teikumi izsaukti no pašas dzīves un pret tiem grūti
ko iebilst. Līdz šo noteikumu izdošanai bāriņu tiesām
šādas tiesības nebija, izņemot Kurzemes un Vidzemes
pagastu tiesas. Pēc pagasttiesu civilprocesa likuma
258. panta pagastu tiesas var uzlikt aizgādņiem, kuri
janvāra mēnesī neiesniedz njorēķinu, naudas sodu
līdz 10 rubļiem, un ja viņi papildu termiņā neiesniedz
norēķinu, no jauna naudas sodu līdz 10 rubļiem. 262.
pants paredz aizgādnim par nolaidīgu aizgādniecības
vešanu un pagasta tiesas rīkojumu neizpildīšanu sodu
un tas tiek sodīts ar rājienu vai naudas sodu līdz 10
rubļiem. Tā tad šīs tiesības bija piešķirtas tikai Vidzemes un Kurzemes pagastu tiesām, turpretī Kurzemes, Vidzemes un Latgales pilsētu bāriņu tiesām
šādas tiesības nebija. Juridiskā komisija principā
piekrita šiem valdības noteikumiem, bet neatrada par
iespējamu tos pieņemt negrozītā veidā. Virsrakstā
precīzāki nekā valdības noteikumos ir teikts, ka šī
tiesība pieder pilsētas bāriņu tiesām un pagasta tiesām. No virsraksta ir redzams, ka sodīšanas tiesība
piešķirta tikai tiesām un proti pilsētas bāriņu un pagasta tiesām. Latgales pagastu sapulcēm, kuras pārzin Latgales pagastos bāriņu lietas, tādas tiesības nav
piešķirtas.' Tas ir pilnīgi saprotams, jo tikai tiesu iestādes var garantēt, ka sodi tiks uzlikti tikai tad, kad
tas ir nepieciešams. Tālāk juridiskākomisija ir izstrīpojusi vārdu nolaidīgiem", jo pašā likuma teksta
ir pietiekoši skaidri noteikts, par kādiem_ pārkāpumiem un kādos gadījumos aizbildņi un aizgadņiir sodāmi. Valdības noteikumu 1. pants no juridiskas komisijas strīpots, jo personas, kuras ieceltas par aizbildņiem vai aizgādņiem, skaitās par tādiem neatkarīgi no to piekrišanas. Pēc valdības noteikumu 1.
panta teksta varētu rasties domas, it ka aizbildņi varētu pēc savas vēlēšanās atpirkties no sava amata

..
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pieņemšanas ar naudas sodu. Kas attiecas uz piezīmi pie 1. panta, tad ar to tieslietu ministrija gribēja
panākt to, lai Latgales bariņu tiesām būtu iespējams
uzlikt naudas sodus, un piemērot Latgale Vidzeme pastāvošos vietējo civillikumu III. daļas pantu nosacījumus. Bet juridiskā komisija ir nākusi pie slēdziena,
ka šinī speciālā likumā nevar grozīt visparejoslikumus un tādēļ to pantu strīpojusi. Tad juridiska komisija pazemināja naudas sodu no 100 latiem, ka^ tas
bij paredzēts valdības noteikumos,_ uz 10 latiem resp.
50 latiem, pie kam par viena un tā paša lēmuma neizpildīšanu aizbildnis var tikt sodīts 2 reiz _es: vienu
reizi ne augstāk par 10 latiem un otrreiz pec atgādinājuma ne augstāk par 50 latiem. Pats par sevi saprotams, ka naudas sodi uzskatami tikai par līdzekli,
lai pamudinātu aizgādņus un aizbildņus nekavējoši
izpildīt bāriņu tiesas lēmumus un rīkojumus un lai
nolaidīgos aizbildņus par saviem pārkāpumiem darītu
atbildīgus pēc vispārīgiem civil- un krimināllikumiem. Beidzot man jāaizrāda, ka analoģiski noteikumi pastāv ari citās valstīs un izrādījušies par vajadzīgiem un lietderīgiem. Juridiskās komisijas uzdevumā es lūdzu šo likumu pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārds Koreckim.
P. Koreckis (krievu tautas partija, runā krieviski)*): Deputātu kungi! Priekšā celtais likumprojekts nav likumdošanas norma, kas aptvertu kaut
kādu juridisku institūtu visā visumā, bet tas ir tikai
iemetinājums jau pastāvošā likumdošanā par aizbildniecību. Tāpēc tam vajaga būt saskaņotam artiem
tiesību principiem, kādi atrodami galvena likuma par
aizbildniecību, jo minētās vienības trūkums izsauks
ne tikai teorētiska rakstura nesaskaņu, bet ari stipri
lielus sarežģījumus, pat jucekli pie šī likuma prakti-

skās piemērošanas. Pēc manaspārliecības iesniegtais
projekts satur sevī pilnīgu iekšēju nesaskaņu ar speķa
esošā likuma par aizbildniecību un aizgādniecību pamata principiem.

Patiešām, noteikumi par aizbildniecību ietilpst
vienā no privāttiesību nozarēm, kurā tātad privāta
interese ir pārsvarā par valsts interesēm. Tapec,
lūk, aizbildniecības likumu procesuālā un materiālā
daļa ietilpst civiltiesību kodeksā. Bez tamšeit jāatzīmē vēl otra aizbildniecības likumu pazīme: tie
atšķiras ar ģimenes tiesībām piemītošo moraliski-intimo raksturu. Tāpēc ari šie likumi pieskaitīti civiltiesību kodeksa attiecīgai nodaļak Un _ tas ari saprotams: aizbildniecībai darīšana, kā to rada statistika,
95% no visiem gadījumiem ar uzraudzību par bērniem
un viņu dzīves iekārtošanu, 4,5% ar loti nelaimīgiem
vājprātīgiem un tikai 0,6% ar izšķērdētajiem. Pats

par sevi saprotams, ka atrisinot morāliski — ģimenes
rakstura jautājumus, kādā kārtā vislabāk iekārtot
mazgadīgo dzīvi, lai tie dabīgi _ attīstītos, sasniegtu
pilsonisku pilngadību, puma venba jāpiegriež dvēseles, gara un fizisko spēkuattistībai, saprotams, nedrīkst aizmirst ari mazgadējo īpašuma ekonomiskos
jautājumus, bet galvenā vērība jāgriež uz aizbildniecībā esošā vispārcilvēcisko īpašību pareizu attīstību.
Lūk, kamdēļ visu Eiropas valstju likumdošana nosaka, ka par aizbildni var iecelt tikai tādu personu,
kas aizbildniecībā esošam var dot pienācīgu audzināšanu un pastrīpo, ka personas, kuras neapmierinājis
morāles prasības, nevar būt par aizbildņiem. Tāda
kārtā aizbildniecības institūta pamatprincips ir ģimenes un morāliskie sākumi. Kas attiecas uz sabiedriskām aizbildniecības iestādēm, tad tām ir korektiva
raksturs, to uzdevums ir kontrolēt aizbildņu darbību,
bet ne vadošā aparāta raksturs, kas dotu aizbildņu
*) Runātāja atreferējums.
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darbībai zināmu virzienu un noteiktu pašu aizbildniecības raksturu.
Turpretim iesniegtais likumprojekts dod visplašākoiespēju iejaukties aizbildņa ģimenes— morāliskā
darbībā un dod iespēju uzlikt aizbildņiem sodu par
katru rīkojuma neizpildīšanu, pie kam noiet līdz tādiem ekstrēmiem, ka atļauj aizbildniecības iestādei
sodus līdz vienai reizei nedēļā.
Ja ievēro, ka aizbildniecības pamatlikums dod
aizbildņiem tiesību nepiekrist aizbildniecības iestāžu
lēmumiem un vispār pārsūdzēt tiesās visus lēmumus,
tad_ sodu ievešana, kurus uzliek administratīvā kārtībā, runā pretim tai idejai, ka strīds jāizšķir tiesas

ceļa.

Tāpēc vajadzētu likumprojektu atraidīt, bet es
saprotu, ka pēdējā laika politiskais sabrukums, kurš
negativi iespaidojis masu psicholoģiju, piespiež ķerties pie stingrāka līdzekļa — soda. Es domāju, ka
aizbildniecības iestādes var uzlikt aizbildņiem sodus
tikai par tādiem pārkāpumiem, kuri aizbildniecības
iestādei laupa iespējukontrolēt aizbildņus. Tāpēc es
lieku priekša 1. pantā strīpot vārdus: „par tās rīkojuma vai lēmuma neizpildīšanu"; strīpoto vārdu vietā
likt: „par aprēķina neiesniegšanu noteiktā laikā un

par neierašanos bariņu tiesa uz uzaicinājumu".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sīmanim.
A. Sīmanis (zemnieku savienība): Man jāpretojas Korecka kunga priekšlikumam. Korecka kungs,
man liekas, ir maldījies, ja viņš uzskata šinī likumā
paredzētos sodus ka bez apelācijas. Ja te likums dod
tiesību bariņu tiesām uzlikt zināmos gadījumos sodus
un ja bariņu tiesa neizrādītos savu uzdevumu augstumos un uzliktu sodus par pretlikumīgiem viņas lēmumiem, tad_ ari par sodu uzlikšanu un par katru bāriņu tiesas lēmumu likuma paredzēta pārsūdzība, tā
kā_ bariņu tiesas spriedumi bez apelācijas nav do-

māti Talak Korecka kungs_ uzskata bāriņu tiesu it
^
ka kādu
administratīvu iestādi. Galu galā viņa ir
tiesas iestāde. Ja nu Korecka kungs domā, ka uzticamību pelna vienīgi aizbildņi un aizgādņi, bet nevis valsts tiesa, kura padota augstāko tiesu kontrolei, tad tas nav pamatots. Beidzot man jānorāda, ka
Korecka kunga priekša liktais teksts nesasniedz ne-

kādu mērķi, jo aprēķinu iesniegšana un ierašanās bāriņu tiesas sēdes absolūti neaptver visus aizgādņu

2. sēde 1923. g a d a 12. o k t o b r ī.
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nāsies vispārējas debates. Vārdu neviens vairāk nevēlas? Vai referents vēlētos izteikties? (Referents
E. Knopps no vietas: „Nē!") Es likšutagad uz balsošanu pāreju uz šī likumprojekta lasīšanu pa pantiem, un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja
uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Es lūdzu
sekretāru nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par tiesību piešķiršanu pilsētu bariņu tiesām un
pagastu tiesām uzlikt
naudas sodus aizgādņiņem un aizbildņiem. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts.

1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Pilsetas bariņu tiesai un pagasta tiesai ir tiesība par tas

rīkojuma vai lēmuma neizpildīšanu uzlikt aizgādņiem un aizbildņiem naudas sodus, pirmo reizi ne augstāk par 10 latiem,

un otru reizi, pēc atgādinājuma, ne augstāk par 50 latiem,
pie kam starp

pirmo un otro sodīšanu

vajaga paiet vismaz

nedēļai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī panta deputāts Koreckis iesniedzis sekošu priekšlikumu:
„1. panta strīpot vārdus: „par tās rīkojuma vai lēmuma neizpildīšanu" ; strīpoto vardu vieta likt: „par aprēķina neiesniegšanu noteikta laika un par neierašanos bāriņu tiesā uz uzaicinājumu"."

Vārdu neviens nevēlas? Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents E. Knopps: Juridiskās komisijas vārda es izsakos pret Korecka kunga priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Referents izsa-

kās pret Korecka priekšlikumu. Nobalsošanā nāk
Korecka priekšlikums. Es lūdzu pacelties tos, kas
būtu par Korecka priekšlikumu. Par priekšlikumu
nodotas tikai 2 balsis, nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Es likšu tagad 1. pantu komisijas redakcijā uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret 1. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
1. pants vienbalsīgi pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Meneša laikā pec paziņojuma par soda uzlikšanu aizbildnim vai aizgādnim ir tiesība griezties pie tiesas, kas sodu
uzlikuši, ' uzradot attaisnojošus iemeslus, ar lūgumu par soda
mīkstināšanu vai atlaišanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Pirma panta minētas soda naudas nāk par labu attiecīun aizbildņu pienākumus un rīcību. Aizbildnim ir
faktiski aizbilstama manta jāpārvalda kā katram gai pašvaldībai."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
īpašniekam. Ta tadviņam ir jāsper visi soļi, lai mantu pasargātu no boja iešanas._ Nekustāmais īpašums Pants pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
jāizrentē, jaizdara_ remonts, jāmaksā procenti un tie
„Ar šo likumu atcelts pagastu tiesu civilprocesa likumu
jāiekasē, paradi jāmaksā un parādi jāsaņem u, t. t.
262. pants."
Varētu uzskaitrt bezgala daudz visus šos soļus, kuri
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
aizgādņiem ir jāsper. Ja aizgādnis tos nesper, tad
Pants
pieņemts.
Es
likšu
tagad likumprobariņu tiesa viņamuzdod to darīt. Ja viņš tomēr šos
jektu_ 2. lasījuma visā visuma uz balsošanu,
soļus nesper un bariņu tiesa ir šo rīkojumu devusi,
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
tad bariņu tiesai ir jādod iespēja reaģēt, lai viņš to
pieņemšanu.
Tādu nav.
Kas atturas?
Nav.
faktiski jzpildītu. Bet Korecka kungs liek priekšā,
Likums
vienbalsīgi
pieņemts.
3.
lasījums
30.
okka reaģēt var pret nolaidīgiem aizbildņiem un aiztobri.
gādņiem tikai ar to, ka viņus citētu bāriņu tiesas
Nākamais dienas kārtības punkts — Latvijas
sēde.. Tas neko nedod. Viņš tomēr neizpildīs savus
konservatorijas
satversme.
Referents
pienākumus, piemēram, viņš neizrentēs mājas, neieGailīts.
Ludzu
referentu
Gailīti
sniegt
referātu.
kases procentus un parādus. Bāriņu tiesa viņu atReferents P. Gailīts: Mūsu konservatorija sāka
sauks uz sēdi un teiks: „Kāpēc jūs to nedariet?"
darboties
1919. gada rudenī un ķērās ari tūlīt pie saaet viņš neteiks ne ja, ne ne, un aizies uz māju,
Bāvas satversmes projekta izstrādāšanas. Pagāja toriņu tiesai rokasbus saistītas un bāriņu mantas pārvalde paliks tāda stāvoklī kā līdz šim, kas katrā ziņā mēr labs laiks, kamēr satversmi dabūja, gatavu. To
iesniedza ministru kabinetam tikai 1922. gada sānavciešamsun ko tagadējais likums grib novērst
kuma.
Satversmes Sapulcei_ projektu nodeva 1922.
1apec man jāizsakās kategoriski pret Korecka kunoa
gada 19maija. Apmēram mēnesi vēlāk ministru kapārlabojumu.
binets lūdza projektu atpakaļ un izdeva to starpsePriekšsēdētājs_ Fr. Vesmanis: Deputāts Kosiju laika uz 16. jūlija likuma pamata. Kad sanāca
reckis iesniedzis pārlabojumu pie 1. panta. Tas tiks
Saeima, līdz ar starpsesiju laika izdotiem citiem licaurskatīts, kad būsim pie 1. panta. Pagaidām turpi- kumiem,
nonāca Saeimas rokas ari šis starpsesiju
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laika izdotais likums. Izglītības komisija to saņēma
pagājuša gada 29. novembri. Komisija skatīja iepriekš cauri universitātes satversmi un dažus citus
sīkākus likumprojektus un tad tikai ķērās pie konservatorijas satversmes. Apakškomisija beidza savu
darbu šī gada marta sākumā, izglītības komisija pilna sastāva veica to š. g. jūlija sākumā, nododama to

lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Es lūdzu nolasīt virs-

Saeimas caurskatīšanai resp. apstiprināšanai. Kas
zīmējas uz līdzšinējo satversmi un tagadējo projektu,
tad pēdējais stipri atšķiras no iepriekšējā. Viņš lielā mērā pārstrādāts, piemērojoties konservatorijas
apstākļiem. Pantu skaits palicis gandrīz tas pats, bet
satura ziņā liela starpība. Tā, piemēram, dzēsta vesela nodaļa par mācības pasniegšanu, atstājot mācības pasniegšanu pašas konservatorijas iekšējai lemšanai. Ari sakārtojums pa daļai pārvietots. No jauna
uzņemti daži likuma noteikumi, no kuriem svarīgākos
minēšu. Tā jaunā satversmē ievesta revīzijas komisija, kurajīdz šim nebij, ievērojot to, ka revīzijas komisijai nāksies kontrolēt galvenā kārtā konservatorijas speciālos līdzekļus, kas uz valsts kontroli neattiecas. Trūka vecā satversmē audzēkņu padome
un viņu priekšstāvniecība konservatorijas padomē.
Jaunā satversme ar to papildināta. Nebij vecā satversmē nekādu tuvāku noteikumu par goda biedriem. Tie tagad izstrādāti. Trūka ari darba minimuma mācības spēkiem. Izglītības komisija to noteicaIr uzņemti no jaunanosacījumi par mācības spēku paaugstināšanu no zemākās pakāpes augstākā; šķirta
dekānu padome no dekāniem, papildinot dekānu padomi ar attiecīgiem noteikumiem. Attiecībā uz konservatorijas uzbūvi jāsaka, ka galvenos vilcienos tā
pielīdzināta mūsu universitātes izbūvei. Tā kā tā
Saeimā pārrunāta un pieņemta, turu par lieku tuvāk
pie šīs uzbūves pakavēties. Atzīmēšu tikai vienu
svarīgāku pārmaiņu, kuru prasīja konservatorijas
īpatnējie apstākļi: dzēstas fakultatu padomes kā nevajadzīgas. Pirms pārejam uz konservatorijas satversmes apspriešanu, augsto namu varbūt interesēs
dažas ziņas un statistiski dati par konservatoriju.
Acumirklī konservatorijā nodarbināti 40 mācības
spēki, no tiem viens profesors, 16 vecāko klašu vadītāji, 14 jaunāko klašu vadītāji un 9 skolotāji. No tiem
nodarbojas: klavieru nodaļā 7, dziedāšanas 6, ēr-

Pieņemts. I. nodaļas virsraksts.
Sekretārs J. Vesmanis:

ģeļu 1, vijoļu 2, violončelo 2, kontrabases 1, orķestja

un pūšamo instrumentu 7, obligatoriskās teorijas 3,
speciālo priekšmetu 2, itāļu valodā 1, deklamācijas
klasē 1, obligatoriska klavieru nodaļā 4, operas klasē
1. No šiem mācības spēkiem 35 ir Latvijas pilsoņi

un 5 ārzemnieki. Pēc tautībām no Latvijas pilsoņiem

ir šādi: 29 latvieši, 1 čeks, 3 vāci, 1 krievs, 1 igaunis—

kopā 35; ārzemnieku starpā 3 vāci, 1 krievs un 1
ebrejs — kopā 5. Ari pagājušā mācības gadā mācību pasniedzēju skaits bij tāds pats. Acumirklī konservatoriju apmeklē 376 audzēkņi, pagājušā gada
beigās to bij 384. Dziedāšanas klasē — 100, klavieru
klasē — 164, ērģeļu — 10, stīgu instrumentu — 51,
pūšamo instrumentu klasē — 26, specialteorijā — 22,
obligatoriska — 11un citos instrumentos 2, kopskaitā
385, bet tā kā 9 piedalās divās nodaļās, tad faktiskais
skaits ir 376. Šie 376 audzēkņi sadalās pēc tautībām:
303 latvieši, (pagājušā gadā 310), 10 krievi (pagājušā
gadā 11), 18 vācieši (pagājušā gadā 17), 31 ebrejs
(pagājušā gadā 33), 3 leiši (pagājušā gadā neviens),
2 igauņi (pagājušā gadā 1) un 3 poļi. Bez tam konservatorijā mācās sekosi ārvalstnieki: 1 krievs, 1
vācietis, 4 leiši. Tuvākus paskaidrojumus sniegšu
vajadzības gadījumā pie atsevišķu pantu apspriešanas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas
debates. Vārdu neviens neveļas? Es likšu uz balsošanu pāreju uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem, un
KrājumāSaeimas StenografiskA]
biroji Rīgā, Jēkaba ielā J6 11.1

rakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Latvijas konservatorijas satversme."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,.Konservatorijas raksturs un uzdevumi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

..Konservatorija ir augstākā skaņu mākslas un skaņu
mākslas izglītības iestāde valstī. Viņas uzdevumos ietilpst veicināt mūzikas pētīšanu un izplatīšanu tautā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts, 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Konservatorija aptver šādas nodalās: 1) kompozīcijas
teorijas un ērģeļu, 2) klavieru, 3) stīgu instrumentu, 4) pūšamo
instrumentu, 5) dziedāšanas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī panta vārds

Dēķenam.

K. Dēķens (sociāldemokrāts): No referenta jau
dzirdējām, ka no konservatorijas satversmes izmesta
vesela nodaļa par mācības pasniegšanu. Ar šīsnodaļas izmešanu radies tāds stāvoklis, ka var rasties
viens otrs pārpratums. Tāds pārpratums var rasties
attiecībā uz papildu priekšmetu pasniedzējiem saskaņā ar 6. pantu un tālāk 30. pantā dekānu padomes sastāvā starp citu paredzēti obligatoriskās teorijas un
obligatoriskās klavieru klases pārstāv^i*^F|p^d likumā lietots izteiciens ,,obligatoriskij»^i^kSrji^tpwbet
nekur nav teikts, kuri priekšmeti J^j^nC^MēsSo^lterenta pat dzirdējām, ka 11 kons£^jatorijas^%afcSJaai
apmeklējot tikai obligatoriskās
ļiSseS *^Prh Pri^jT
|
meti tad' ir obligatoriskie visānv^boāTām? j%w)

jautājumu saistās zināmas tiesība\rs^ir^otājiem/^pligatorisko priekšmetu skolotājierrFĒ^&jll^^pn^Kšstāvība konservatorijas padomē nekc^K£yļjdj£ļfnekšmetu skolotājiem. Starpība ari algas ziņā. Ja te
viss nebūs skaidri noteikts, tad var iznākt diezgan
nepatīkamas lietas pašā konservatorijā. Ar nožēlošanu jāsaka, ka konservatorijas mācības spēku starpā nav vienprātības: tur ir šķelšanās un nemīlīga
šķelšanas. Mums nācās to piedzīvot ari izglītības komisijā. Cerams,ka ar satversmi varbūt rāsies vairāk
vienprātības. Lai vienprātību ievestu un šķelšanos
novērstu jāuzskaita obligatoriskie priekšmeti. Citādi pie tāda stāvokļa, kāds tagad ir, var to priekšmetu,
kas būs domāts kā obligatorisks vienu gadu, otrajā
aiz personīgiem iemesliem var izskaidrot par papildu
un otrādi. No otras puses jāņem vērā ari kontrole.
Kontrole mums ir ļoti nadzīga, sevišķi attiecībā uz
izglītības iestādēm. Ja likumā būs minētas tikai obligatoriskās klavieres un obligatoriska teorija, tad citus
priekšmetus par obligatoriskiem kontrole neatzīs un
tos ierindos papildu priekšmetos.
Tad ir vēl tādas personas, kas tikai obligatoriskos priekšmetus vien mācās. Tām ir zināmas tiesības jāparedz. Visu to ievērojot, lai būtu skaidrība
šai ziņā, tad es lieku priekšā pieņemt kā piemetinājumu pie 2. panta: „katras nodaļas programā bez spe- ~
cialā priekšmeta ietilpst tādi obligatoriski priekšmeti:
elementārā mūzikas teorija, solfedžio, harmonija, enciklopēdija, mūzikas vēsture ar aistetiku, instrumentācija, klavieres un ansamblis".
Apakškomisijas priekšlikumā bija 2 panti paīsiem priekšmetiem. Tur sīki bij noteikts, kuri ir obligatoriski priekšmeti. Lai pārpratumu nebūtu, vaiaga izdarīt šādu uzskaitījumu, piemetinot to pie 2.
panta.
2
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Felsber gam.
E. Felsbergs (demokrātiskais centrs): Mani uz skati šajā jautājuma ir diametrāli pretēji Dēķen; i
kunga uzskatiem. Man liekas, ka likumdevējai ie
stadei nevajadzētu noteikt augstākām mācības ie
stadem mācības plānu. Apspriežot universitātes sa
tversmi, mes atturējāmies noteikt, kurš priekšmets ii
obligatorisks viena vai otra fakultātē un kurš nē
Ta mums vajadzētu rīkoties ari attiecībā uz konservatoriju. Tikdaudz uzticības mums jādāvā konservatorijas padomei, ka viņa pati vislabāk pratīs izspriest, kuram priekšmetam jabut galvenam un kuram
papildu. Bet ja mes domajjim, ka konservatorijas padomei šo jautājumu uzticēt nevaram, tad katrā ziņā
nebūs pareizi to izšķirt šeit plēnumā. Tādā gadījuma konservatorijassatversme ir jādod atpakaļ komisijai, lai ta šo jautājumu vel reiz pārbauda Aiz šā
iemesla es noteikti esmu pret Dēķena kunga papildinājumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Briedim.
A, Briedis (zemnieku savienība) : Varētu
krist iepriekšējam runātajam, ka tas iesniegums pietiesām ir heks, bet ta ka viņš nāk no
konservatorijas
aprindām—redzams, ka viņiem pašiem tā autonomija
par smagu un viņi ar to netiek uz ceļa — tad nav nekas pretim Deķena kunga priekšlikumam,
un tāpēc
zemnieku savienība par iesniegumu balsos.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairs neviens neveļas? Dēķena iesniegtais priekšlikums

36

veida uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret 2. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Konservatorija ir- autonoma valsts iestāde šīs satversmes
robežas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
3. pants pieņemts. II. nodaļa.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„II. nodaļa. Konservatorijas pārvalde."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav"?

..Konservatoriju pārvalda: 1) konservatorijas padome
i) rektors un prorektors, 3) dekāni un dekānu padome, 4) saimniecības komisija un 5) revīzijas komisija."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 5. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav ?

m rlistra tivo amatu Personām jāprot valsts
,
valoda un
-u-i"
.i .jabut Latvijas
pilsoņiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie
deputāti! Man frakcijas vārdā jāiesniedz priekšlikums
-.pantu strīpot aiz sekošiem motīviem. 5. pantā
nēts, ka administratīvām personām jāprot valsts mivaloda un jabut Latvijas pilsoņiem . Mums ir daudz iestādes, ne tikai ka konservatorija un augstskola
ari
citos resoros ir iestādes, kuru priekšgalā katrā ' ziņā
jabut Latvijas pavalstniekam un valsts valodas
pratējam. Bez tam mušu nacionālā majoritāte
„2. pantam piemetināt: Ikkatras nodalās
kabinetā
programā bez
^
un likumdošanas iestādē, tāpat ari starp
metf i6 tilPSt ādi Visām "odaTāmobligatomūsu auriski priekšmeti
ortekSett1 "f
f
elementāra- mūzikas
ezmatajiem muziķiem, pedagogiem un profesoriem
teorija,
soifedžio harmonija, enciklopēdija, mūzikas vēsture ar
aistetiku, ins? umentakonservatorija, dod garantiju, ka tiešām šeit mūsu
anSambliS
un obligāto"
s,- Bez sPeciaI ^m
nacionālas tiesības un prasības tiks ievērotas
kanem
tļr^rt m Ievedami
un gaari ^pieciešamie papildu
Kkšme?L"
rantētas. Šeit likumā to pastrīpot būtu lieki, un tas
nebūtu vajadzīgs Ja tas būtu jāpastrīpo,
Es lūdzu referentu izteikties par šo priekšlikumu
tad tam neReferents P. Gailīts: Attiecībā uz šo jautājumu būtu vieta šinī likumā, bet gan kādā citā likumā.
Mums ir zināms, ka uzdots valdībai iesniegt līdz 1
ķo Deķena kungs iekustināja, varu
paskaidrot ka
sie priekšmeti uzņemti ari konservatorijas pirmās septembrim katras ministrijas satversmi. Ministriju
satversmes būtu vairāk vietas norādīt,
sa versmes 45 pantā. Bet apakškomisija
kurās iestādēs
atradate un cik tālu pielaižami
lu
neskaidrību.
ārzemnieki un cik tālu ievēropantā
45.
e|
visi priekšmeti bij sada!
tPriekšmetos un obligatoriskos. jamaslatviešu valodas prasības. Tāpēc, man šķiet
S?daiTi„m:navpama
Sadahjums
pareizs. Pamatpriekšmetos ietilpst: stm likuma tas nav vietā, un mūsu frakcija liek priekša so pantu _strīpot.
1) obligatoriskie un 2) speciālie. 45.
pantā vecajā saPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Briedim.
tversme as nebija skaidri izteikts. Tālākā
nēti papildu priekšmeti. Pie tiem pieder:pantā mi< A. Briedis (zemnieku savienība): Man ir jāizvingrošana, muzikālā audzināšana, aistetika ritmiskā saKas pret Bīlmaņa kunga priekšlikumu . Nesen mēs
u c ReVlSi konservatorijas priekšmeti sadalās apspriedām universitātes satversmi; tur mēs šo pantu
r™?'
-tienesam Nav jau sacīts, ka ja vienreiz
pamatpriekšmetos un papildpriekšmetos.
viņš ir pieTā tas ir ņemts, tad uz
līdzšinēja satversmē. Ievērojot to,
laiku laikiem viņš būtu ievietojams no
ka vairāki no konlikuma uz likumu, bet mums ne vispārīgie
servatorijas mācības spēkiem vēlējās,
apstākļi
lai ievestu šinī
macības iestādēs, ne ari tanī iestādē,
jautājuma noteiktību un skaidrību
kurai
mēs
aizrādot ka tād
gribam to piemērot, nav citādi kā
eSOt tinsri ievēroti visu konservatoriju
toreiz.
Tāpēc
vie'-St
f
nības deļ tas būtu paturams. Mūsu
statūtos
citas valstīs,
apakškomisija mācības priekšvispārīgie apstākļi mācības iestādēs nav
nemaz tādi, ka mēs va" aH JaU',iaJā koilse'-vatorijas satversme. retu piemiegt
ZmZT
Izglītības
komisijas plenārsēde
acis uz piederību vai valodu
tomēr nāca pie atbalsosim pret -Bīlmaņa kunga iesniegumu
' Mēs
0dala lieka
un turēsiPriekšmetu
sa'macības
i,
mies pie ta priekšlikuma, kāds še
£!K
^r-" konservatorijas
satversmē papadomes komperedzēts.
tencei ^^/^^
tencei,
'
ladeļ izglītības komisija šonodaļu
izslēdz.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā
nāk neveļas? Bīlmaņa iesniegtais priekšlikums skan:
Deķena iesniegtais priekšlikums,
2. pantam pSnS
„Latvuas
nat nolasīto priekšlikuma tekstu.
Referents izsakās
pre Deķena priekšlikumu. Es likšu
to uz bal ošanu

pret Dēkena
likumu.
hLmu ^ Tagad
T^H'f-V'ubŪtU

SS

lūdzu pacelties tos, kas būtu par
Dēkena priekšlikumu. Beidzot es lūdzu
paceltas tos
kas atturas no balsošanas. Balsošanas
Iznākums
par Deķena priekšlikumu nodotas
35 balsis orei to
nodotas 24 balsis, atturējušās 1 balss
Tā tad p tek likums pieņemts. Es likšu tagad 2.
pantu pārlabotā

konservatorijas satversmes 5. pantu strīpot"

priekšlikumurefere "** atSauksmi
entS P

Par Bīl

™

GamtS: Konservatoriju nevar pie1īdzi£fJi
l
līdzināt
visos sīkumos
mūsu citām valsts iestādēm.
Konservatorija ka tāda ir autonoma un rīkojas
savas
apstiprinātas satversmes robežās. Tamdēļ
ari
tiklab
apakškomisija, kā galvenā komisija vienbalsīgi
atajadzību un t0 Paņēma. Necēla ne
m!! -7^ iebildumus
i.7
mazākos
ari priekšstāvji, kas tagad izsa-
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kas pret šo pantu. Man ka referentam pants jāatbalsta pilnos apmēros.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Bīlmaņa priekšlikums — 5. pantu strīpot. Referents
izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par Bīlmaņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret Bīlmaņa priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Bīlmaņa priekšlikumu nodota
31 balss, pret Bīlmaņa priekšlikumu nodotas 35 balsis,
atturējies nav neviens. Bīlmaņa priekšlikums atraidīts. Es likšu 5. pantu komisijas redakcijā uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 5. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 5. panta pieņemšanu. Balsošanas
^
iznākums:
par 5. panta pieņemšanu nodotas 39 balsis, pret to neviena, atturas 25. 5. pants pieņemts.
Ludzu nolasīt nākamā nodalījuma virsrakstu.
Sekretārs .1. Vesmanis:
„1. Konservatorijas

padome."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 6. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„I.variants. Konservatorijas padome sastāv no goda
biedriem, rektora, prorektora, profesoriem, klašu vadītājiem,
pilntiesīgiem skolotajiem un viena audzēkņu priekšstāvja ar
balsstiesībām visas lietas, izņemot vēlēšanas un mācības spēku
paaugstināšanu un atstādināšanu.
Papildu priekšmetu pasniedzēji un ārštata darbinieki piedalās konservatorijas padomes

sēdes ar lemjošas balss tiesībām tikai savos priekšmetos.
II. variants.

Konservatorijas

padome sastāv no goda

biedriem, rektora, prorektora, profesoriem, klašu vadītājiem,
pilntiesīgiem skolotājiem, viena priekšstāvja no papildu priekšmetu pasniedzējiem un viena audzēkņu priekšstāvja ar balss
^
tiesībām visās lietās,
izņemot vēlēšanas un mācības spēku
paaugstināšanu un atstādināšanu. Papildu priekšmetu pasniedzēji un ārštata darbinieki piedalās konservatorijas padomes sēdēs ar lemjošas balss tiesībām tikai savos priekšmetos."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Bīlmanim.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Konservatorijas padomes sastāvā ietilpst ari goda biedri ar lemjošām balsstiesībām. Man jāaizrāda, ka parasti dažādas organizācijās un biedrībās goda biedriem padomes sēdēs un pārvaldē piešķir tikai padomdevēja
un nevis lemjošas balsstiesības. Lemjošās balsstiesības tiek dotas tādām personām, uz kurām krīt juridiskā atbildība par savas organizācijas vai biedrības darbību, šai gadījumā par konservatorijs darbību,
un tāpēc, man šķiet, goda biedriem būtu vajadzīgs
piešķirt tikai padomdevēju tiesības. Ja jau reiz goda

biedriem ari ir tiesības piedalīties konservatorijas

darbībā unpārvaldes organizācijā, tad man liekas, ka
bus no lielāka svara, ja šiem goda biedriem būs tikai
padomdevēju balsstiesības, nekā ja viņiem piešķirs
lemjošas balsstiesības. Tāpēc, man šķiet, goda biedri
bus jāizslēdz no šī panta, bet tos varētu pārnest uz
nākošo, 51. pantu, kur būs runa par goda biedriem
un tur papildināt attiecīgo pantu ar to, ka goda biedri
var piedalīties konservatorijas pārvaldes organizācijā ar padomdevēju balsstiesībām. Tāpēc mūsu frakcijas priekšlikums ir strīpot 6. pantā vārdus „goda
biedri".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
vairāk nevēlas? Es lūdzu referentu izteikties par
Bīlmaņa priekšlikumu — strīpot 6. pantā vārdus

.,goda biedriem".

Referents P. Gailīts: Attiecībā uz Bīlmaņa
priekšlikumu,_ strīpot vārdus „goda biedri", man jāaizrāda, ka tāda priekšlikuma komisijā nebij. Komisija atstāja goda biedriem tādas pašas tiesības, kādas
tiem paredzētas universitātes satversmē. Universitātē goda biedriem ir lemjošas balsstiesības. Ja nu
mēs konservatorijas goda biedriem šīs tiesības ņemtu, konservatorija nonāktu neveiklā stāvoklī. Komisija tālab visos lasījumos vienbalsīgi izsacījās par

2. sēde 1923. gad a 12. o k t ob r ī.
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goda biedru balsstiesībām. Šim pantam tālāk ir
divi varianti. Pirmais variants piešķir papildpriekšmetu pasniedzējiem balsstiesības konservatorijas padomē katram savā priekšmetā, — otrs dod tiem bez
šim tiesībām vēl vienu delegātu konservatorijas padomes sēdēs. Konservatorijas priekšstāvji izteicās
pret otru variantu. Reiz viņi balsstiesīgi savos priekšmetos, kāds sevišķs delegāts lieks. Komisijā balsis
dālijas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk

Bīlmaņa priekšlikums:

„6. pantā strīpot vārdus

„goda biedriem"."

Referents izsakās pret Bīlmaņa priekšlikumu.
Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Bīlmaņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bīlmaņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par Bīlmaņa_ priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret 26
balsis, atturējies nav neviens. Bīlmaņa priekšlikums
pieņemts. Es likšu 6. panta pirmo variantu ar pieņemto pārlabojumu uz balsošanu, un lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret 6. panta pieņemšanu pirmā varianta redakcijāTādu nav. Kas atturas? Nav.
6. pants vienbalsīgi pieņemts pirmā varianta redakcijā
ar Bīlmaņa pieņemto pārlabojumu. Līdz ar to atkrīt
otrais variants. Nākamais, 7. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
..Konservatorijas padome: 1) ievēl a) rektoru, prorektoru
un konservatorijas padomes sekretāru, b) revīzijas un saimniecības komisiju, c) goda biedrus, d) mācības spēkus, e)
bibliotekāru, f) šķīrēju un goda tiesas; 2) aostiprina: a) noteikumus par audzēkņu uzņemšanu un izslēgšanu, par viņu tiesībām un pienākumiem, b) pārbaudīšanas komisiju lēmumus, c)
konservatorijas pārvaldes orgānu
izstrādātas
instrukcijas,
d) saimniecības komisijas priekšā liktos līgumus, e) ikgadīgo

ienākumu un izdevumu budžetu, f) kanclejas pārzini; 3) lemj:
a) par audzēkņu uzņemšanu un izslēgšanu no konservatorijas,
b) par mācības programu, c) par mācības sākumu un beigām,
d) par mācības maksu, e) par diplomu un atestaiu piešķiršanu
konservatorijas kursu beigušiem audzēkņiem, f) par pabalstiem
un balvām audzēkņiem, g) par audzēkņu pulciņu dibināšanu
un slēgšanu, h) par mācības spēku paaugstināšanu augstākās
pakāpes, i) par konservatorijas padomes ievēlētā administratīvā un mācības personāla atstādināšanu no amata, k) par atvaļinājumiem rektoram un prorektoram, izraugot tiem vietas
izpildītājus, ka ari par atvaļinājumiem mācības spēkiem mācības laikā ilgāk par vienu nedēlu, 1) par nekustamu un kustamu
īpašumu iegūšanu, m) par līdzekļu izlietošanu budžeta robežās,
n) par šīs satversmes grozīšanu; 4) izšķir sūdzības par konservatorijas pārvaldes orgānu un darbinieku rīcību; 5) stāda izglītības ministrim priekšā apstiprināšanai a) lēmumus par atvaļinājumiem rektoram un prorektoram, kā ari mācības spēkiem
macības laikā ilgāk par vienu nedēlu, b) lēmumus par klases
vadītāju un skolotāju ievēlēšanu un atstādināšanu, c) lēmumus
par macības speku_ paaugstināšanu augstākās pakāpēs, d) noteikumus par audzēkņu atsvabināšanu no mācības maksas; 6)

stāda izglītības ministrim priekšā tālākvirzīšanai: a) lēmumus

par _rektora, prorektora, dekānu un profesoru ievēlēšanu un
atstādināšanu, b) budžetus, c) mācības spēku un administratīva personāla algu normas, d) lēmumus par nekustamu īpašumu iegūšanu un atsvabināšanu, e) lēmumus par nodaļu atvēršanu, paplašināšanu, samazināšanu un slēgšanu, f) šīs satver-

smes noteikumu

grozīšanu.

Piezīme.
Ja izglītības ministrs vai ministru kabinets neapstiprina priekšā liktos kandidātus, tad kon-

servatorija var to pašu kandidātu stādīt priekšā ne
ātrāk kā pēc 3 mēnešiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dēķenam.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Šinī visai rūpīgi
izstrādātā garajā pantā man ir maz pārlabojumu. Vispirms, es atrodu, ķa 1. punktā trūkst,ka padome ievēl
ari dažas_ citas komisijas. Tā, piemēram, te ir runa
ari par pārbaudīšanas komisiju. Kas nu ievēl šo komisiju? Tā tad te būtu jāpieliek vēl g) burts pie 1.
punkta — dažādas citas komisijas un delegātus; oficiālais konservatorijas priekšstāvis ir rektors, bet
rektors visur nevar būt' klāt, jo daudz vietās prasa
konservatorijas priekstāvjus. Tādu papildinājumu
šodien pieņēma izglītības komisija mākslas akadēmijai, un es domāju, ka augstais nams to ari konserva2*
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torijai pieņems. 2. punkta un tāpat 3. punkta a) burtā
ir teikts, ka padome apstiprina noteikumus par audzēkņu uzņemšanu un izslēgšanu", tā tad audzēkņus
uzņem ar to, jai viņus izslēgtu, vai ari lai tie paliek
konservatorija, kamēr tos izslēdz. Te ir izlaists vārds
izlaišanu". Mēs taču galdam, lai konservatorija
audzēkņus izlaiž kā gatavus darbiniekus. Tāpēc
lieku priekša 2. un 3. punkta a) burtos iemetināt
vardu izlaišanu".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie 7. panta iesniegtais Deķena priekšlikums skan:

..

..

..

„1. punktam piemetināt: g) dažādas citas komisijas un
delegātus; 2. punktā _a) burta pec vārda ,.uznemšanu" likt komatu un iemetināt vardu ,.izlaišanu"; tāpat 3. punktā a) burtā
pec vārda „uzņemšanu" likt komatu un iemetināt vārdu «izlaišanu":"

Lūdzu referentu izteikties par priekšlikumu.
Referents P. Gailīts: Piekritu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents piekrīt
priekšlikumam. Es likšu Deķena priekšlikumu, kuram referents piekrīt, uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Deķena priekšlikumu. Nav.
Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Es likšu tagad 7. pantu pārlabotā veidā uz
balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. 8. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
JPadome, kā ari. citi konservatorijas pārvaldes orgāni izdara velēšanas un izšķir jautājumus ar vairāk kā pusi no klātesošo balsīm.
Satversmes grozīšanai, jaunu nodaļu atvēršanai, ka ari pastāvošo nodaļu paplašināšanai, sašaurināšanai
vai slēgšanai, macības speķu atstādināšanai no amata, ārzemnieku un_ bezdipļoma macības spēku ievēlēšanai, kā ari mācības speķu ievēlēšanai augstākā pakāpē pirms tie 3 gadus
nokalpojusi līdzšinēja pakāpē, vajadzīgas 2/3 no visām padomes locekļu balsīm. Rektoru un prorektoru ievēl un mācības
speķus pārved augstākās pakāpēs ar ne mazāk kā 2
/3 no visam klātesošam balsīm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 9. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:

..

_ Vēlēšanas izdarot, pārvedot mācības spēkus
pakāpes, lemjot par mācības spēku atstādināšanu no augstākās
amata un
satversmi grozot, nepieciešama aizklāta balsošana. Balsošana
izdarāma aizklāti ari visos citos gadījumos, ja viens no klātesošiem padomes locekļiem to pieprasa."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 10. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

..Konservatorijas podomi sasauc rektors pēc
Padome jāsasauc ari, ja to prasa ne mazāk kā Vivajadzības
padomes
locekļu, aizrādot uz apspriežamiem jautājumiem
un ne vēlāk
ka vienas nedēļas laika pec pieprasījuma iesniegšanas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 11. pants.
Sekretārs J.Vesmanis:

Iebildumu nav ?

naHnmpfJ^,Sēd! «un fās dienas kārtIbu konservatorijas
sapulces.""V™m "£ Vēlāk kā trIs
Pirmsdie
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
12. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.
°

nfit vaf\ro zl"

UZStādīt°

"

Iebildumu nav ?

****** kārtIbU Padome var papiIdi"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
13. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

V. no"p °ae mIsat sStlvrd0meS
Pie

"*""

VZLmzr ^LfmT

Priekšsēdētājs Fr.
Vārds referentam.

Iebildumu nav?

pilntie^as, ia ir klāt

sadīiumos aprēkina goda

Vesmanis:

Iebildumu nav?

Referents P. Gailīts: Tā kā Bīlmaņa priekšlikums, kas atņem goda biedriem lemjošas
balsstiesības jau pieņemts, taa šī piezīme atkrīt.
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_ Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai Jūs iesniedzāt priekšlikumu? (Referents P. Gailīts no vietas:
„Nē, turēju par vajadzīgu tikai uz to aizrādīt!") Iesniegti divi vienādi priekšlikumi: no Bīlmaņa un no.

referenta. Bīlmanis liek priekšā
piezīmi pie 13. panta strīpot.

Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents P. Gailīts: Man jāizsakās par šīs piezīmes strīpošanu, jo tas ir loģisks slēdziens uz ie^ lēmuma pamata.
priekšēja
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es likšu uz balsošanu priekšlikumu
strīpot piezīmi pie 13. panta

un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret strīpošanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Strīpošana vienbalsīgi pieņemta.
Es likšu 13. pantu bez piezīmes uz balsošanu, un lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret tā pieņemšanas. Nav.
Kas atturas? Nav. 13. pants vienbalsīgi pieņemts.
14. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Konservatorijas padomes sēžu protokolu vešanai padome no sava vidus izrauga sekretāru."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dēķenam.
K. Dēķens _ (sociāldemokrāts): Liekas, ka pie
šī panta nevarētu neka ne-pielikt, ne atņemt. Kuram
katram ir skaidrs, ka ja javel sekretārs, tad par to
nevar _ ievelēt ne rektoru, ne prorektoru, bet pie
tagadējiem apstākļiem konservatorijā, kā ziņo konservatorijas pārstāvji, tas nav skaidrs. Tur rektors
un prorektors ņern sev tiesību vest protokolus, tāpēc
konservatorijas pārstāvji liek priekšā pieņemt piezīmi, ka par sekretāru nevar ievēlēt ne rektoru
ne
prorektoru. Man liekas, ka tā lieta ir pārāk skaidra
un būtu necienīgi likuma ievest šādu piezīmi Es
to te gribēju uzsvērt, lai turpmāk šo pantu tā
tulkotu. Ja prasa, ka sekretārs īpaši ir jāievēl, tad
protokolu vešanu nevar uzticēt ne rektoram
ne

prorektoram.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī
panta _vairāk neviens nevēlas? Vai
referents vēlētos vardu? (Referents no vietas: „Nē!") Es likšu
tagad _14. pantu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos
kas būtu pret tā pieņemšanu. Nav. Kas
atturas?
iNav
14. pants vienbalsīgi pieņemts. 15 pants
Sekretārs J. Vesmanis:
gada 'beigās

'

"PārValdes organu

vē'ēšanas izdarāmas mācības

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dēķenam.

K. Dēķens (sociāldemokrāts): Komisija, ievezdama vārdus — ,.mācības gada beigās",
Ka tas būtu pavasarī, kad mācības gadsdomājusi,
faktiski
beidzas, pirms slēgšanas akta, lai jaunievēlētie pārvaldes orgāni varētu pa vasaru iestrādāties. Esam
dzirdējusi no konservatorijas priekšstāvjiem-darbiniek.em, ka konservatorija to tulko
tā, ka mācības
gads beidzas augusta mēnesī, ja mācības
sākas sepmācības sāktos oktobrī, tad mācības
S
k
gada beigas pieņemtu septembri.
Visu vasaras brīvāks ™i vecas pārvaldes orgāni un vēlēšanas
tiek izdarītas tikai rudenī. Bez papildinājuma
šo
parašu nevarēs izskaust. Tāpēc
es lieku priekšā,
uz dažu konservatorijas darbinieku
vēlēšanos, šim
pantam piemetināt „p!rms slēgšanas akta"
Tā tad
viss pants skanētu:
kārtējās pārvaldes organu
velēšanas izdarāmas mācības
gada beigās, pirms
slēgšanas akta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds
Felsber-

..

gam.
E. Fejsbergs (demokrātiskais centrs): Man lieKas, ka tāds papildinājums nav vajadzīgs.
Konservatorijas satversmē ir teikts, ka vēlēšanas
izdarāmas mācības gada beigās. Mācības gads
beidzas
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pavasarī, jeb pareizāk, kā universitātē 30. jūnijā;
jauns mācības gads sākas 1. jūlijā. Mācības spēki
jaunam mācības gadam zināms ir jāvēl priekš 1. jūlija, lai tie pie laika dabūtu zināt, kādas lekcijas viņiem būs jālasa un kādi citi uzdevumi jāizpilda jaunā
mācības gadā. Bet es domāju, ka to varētu sasniegt bez papildinājuma konservatorijas satversmē,
vienkārši pieņemot, ka konservatorijas satversmē
šis pants ir jātulko tāpat, kā universitātes satversmē. Pietiktu ar šādu aizrādījumu stenogramās un
tādēļ būtu lieki papildināt satversmi ar vārdiem
«pirms slēgšanas akta".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Dēķena iesniegtais priekšlikums skan:
„15. panta

beigās

piemetināt vārdus

„pirms

slēgšanas

akta"."

Vārdu vairāk neviens nevēlas? Es lūdzu referentu dot atsauksmi par priekšlikumu.
Referents P. Gailīts: Tā, kā Dēķena kungs
tulko šo pantu, tā to sapratusi ari komisija. No komisijas puses pret Dēķena priekšlikumu nav iebildumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pret Dēķena nolasīto priekšlikumu referents neizsakās. Es likšu
Dēķena priekšlikumu uz balsošanu un lūgšu pacelties tos, kas būtu pret Dēķena priekšlikumu. Lūdzu saskaitīt balsis. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par Dēķena priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Dēķena priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret to nodotas 6 balsis, atturas 16.
Priekšlikums pieņemts. Es likšu tagad 15. pantu pārlabotā
veidā uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret 15. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 15. pants pārlabotā veidā pieņemts.
Lūdzu nolasīt nākošā nodalījuma virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Rektors un prorektors."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 16. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Rektoru ievēl konservatorijas padome no konservatorijas pilntiesīgu mācības spēku vidus uz vienu gadu ar pārvēlēšanas tiesībām. Viņš nevar ieņemt amatu ilgāki kā trīs gadus no vietas, izņemot gadījumus, ja par viņa atstāšanu balso
3 no klātesošiem."
/4

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Dēķenam vārds.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Te paredzēts,
ka rektors ievēlams tikai no konservatorijas pilntiesīgo mācības spēku vidus. Bet mums ir ari ārpus
konservatorijas izcilus mākslinieki un mūzikas pedagogi, kuriem šinī ziņā konservatorijas durvis
slēgtas. Var jau būt dažādi iemesli, kāpēc viņi nav
konservatorijā par mācības spēkiem. Vai tomēr nevajadzētu novērst šo šķērsli, lai konservatorijā kādreiz varētu ievēlēt par rektoru kādu izcilus spēku,
kas patlaban konservatorijā nestrādā. Tāpēc es
lieku priekšā 16. pantam piemetināt piezīmi: «Rektoru var ievēlēt ari no tiem izcilus māksliniekiem un
mūzikas pedagogiem, kuri vēlēšanas brīdī nav Latvijas konservatorijā nodarbināti."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Briedim.
Man jāizA. Briedis (zemnieku savienība):
par
sakās pret iesniegto priekšlikumu. Ievēlēt

mā

čības iestādes vadītāju personu, kura pati tanī nestrādā, kura šīs iestādes darbību nepazīst, būtu pa\ Isarh savāds un nevēlams gadījums. Ja Dēķena
kungs saka, ka var būt iemesli, aiz kuriem šī persona līdz šim tur nav darbojusies, tad taisni šie
iemesli ari var būt par iemeslu tam, ka viņa nevar
būt par konservatorijas rektoru. Mēs balsosim pret
šo priekšlikumu.

2. sēde

1923. gada
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12. oktobri.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Deķena iesniegtais priekšlikums skan:
„16. pantam piemetināt
«Rektoru

var ievēlēt

piezīmi:
ari no tiem

izcilus māksliniekiem

un mūzikas pedagogiem, kuri vēlēšanas brīdī nav Latvijas konservatorijā nodarbināti"."

Lūdzu referentu izteikties.

Referents P. Gailīts: Tāds priekšlikums tika
iesniegts ari izglītības komisijā ar aizrādījumu, ka
Krievijas konservatorijās ir bijuši gadījumi, kur rektori ievēlēti no ārienes, no izcilus stāvošām personām, kuras nav bijušas ar konservatoriju saistītas
un ka šo iespējamību vajadzētu dot ari Latvija.
Apakškomisija tādu varbūtību pielaida, galvena komisija noraidīja.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās pret nolasīto Dēķena priekšlikumu. Es lieku
priekšlikumu uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos,
kas ir par Dēķena priekšlikumu. Par Dēķena priekšlikumu nodotas 22 balsis. Tas ir nepietiekošs skaits,
tā tad priekšlikums atkrīt. Es likšu tagad 16. pantu
uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas Ir pret 16.
Kas atturas?
Nav.
Nav.
panta pieņemšanu.
16. pants pieņemts. 17. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Rektors ir konservatorijas oficiālais priekšstāvis visās
konservatorijas darīšanās. Viņš vada konservatorijas un de-

kānu padomes sēdes un gādā par kārtību un pareizu darbības
gaitu konservatorijā, rīkojoties šīs satversmes noteikumu, ka
ari konservatorijas
bežās."

padomes un dekānu padomes lēmumu ro-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 18. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Rektors var atsvabināt konservatorijas darbiniekus mācības laikā ne ilgāk kā uz vienu nedēļu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 19. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
„Rektors slimības vai atvaļinājuma
kumus izpilda prorektors."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 20. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

gadījumā viņa pienā-

Iebildumu nav?

..Prorektors ir rektora biedrs, kuru ievēl no konservatorijas pilntiesīgo mācības spēku vidus uz vienu gadu ar tiesību
būt pārvēlētam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds

Dēķe-

nam.
K.

Dēķens (sociāldemokrāts):
Pie rektora
ievēlēšanas ir noteikums, ka viņš nevar ieņemt
amatu ilgāki kā 3 gadus no vietas, izņemot gadījumus, ja par viņa atstāšanu balso *U no klātesošiem.
Augstais nams to pieņēma pie rektora ievēlēšanas,
un man šķiet, ka to vajadzētu pieņemt ari pie prorektora ievēlēšanas, lai vairāki dabūtu pārvaldes
darbā pilnīgi iedziļināties un tādā kārtā rastos vairāk
darbinieku, kuri spētu kārtīgi izpildīt pārvaldes orgānu vietu. Tāpēc es lieku priekšā nēc 16.panta analoģijas šim pantam piemetināt klāt teikumu: „nevar
ieņemt amatu ilgāki kā 3 gadus no vietas, izņemot
S
gadījumus, ja par viņa atstāšanu balso U no klātesošiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Dēķena priekšlikums skan:
„Pie 20. panta piemetināt:
Viņš nevar ieņemt
amatu ilgāki kā 3 gadus no vietas,

izņemot gadījumus,

ja par viņa atstāšanu balso SU no klāt-

esošiem."

Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents P. Gailīts: Izglītības komisija nāca pie
slēdziena, ka prorektora darbības laiku nevajadzētu
ierobežot.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es likšu Dēķena
priekšlikumu uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos,
kas ir par Dēķena priekšlikumu. Par Dēķena iesniegto priekšlikumu nodotas tikai 23 balsis — nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Es likšu 20.
pantu komisijas redakcijā uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas ir pret 20. panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Pants pieņemts. 21. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

..

Prorektors pārzin audzēkņu lietas un konservatorijas
saimniecību, rīkojoties šīs satversmes noteikumu, kā ari konservatorijas padomes un dekānu padomes lēmumu robežās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 22. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Prorektoram pēc vajadzības var būt -divi teclīniski palīgi, kurus ievel un atlaiž konservatorijas padome."

1. sēde
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..Konservatorijas kanclejas personālu pieņem rektors, apkalpotājus pieņem un atlaiž ar rektora piekrišanu kanclejas
pārzinis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākamā nodaļa. Virsraksts.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Dekani un dekānu padome."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 27. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Katra _ konservatorijas nodaļa ievēl sev dekānu no pilntiesīgiem mācības spēkiem uz vienu gadu ar pārvēlēšanas tiesībām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 28. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Dekans ir oficiālais nodaļas priekšstāvis un pārzin viņas darbību."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dēķenam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Apakškomisija Pieņemts. 29. pants.
techniskus palīgus pieņēma nenoteiktā skaitā. KonSekretārs J. Vesmanis:
servatorijas padome pati bija atstāta par noteicēju,
„Dekana slimības vai prombūtnes gadījumā viņam vietcik technisko palīgu jeb inspektoru pieņemams. Konieku ievel attiecīga nodaļa."
misija pieņēmusi divus. Konservatorijas darbinieki
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
aizrāda, ka pietiktu ar vienu. Cik atminos, konserPieņemts. 30. pants.
vatorija ir apmēram 350 audzēkņu-studentu.
Ja
Sekretārs .!. Vesmanis:
prorektoram dodam vienu palīgu, un kā konserva„Dekanu padome sastāv no rektora kā priekšsēdētāja,
torijas darbinieki aizrāda, viņa rīcībā atrodas ari
no prorektora, no nodaļu dekāniem un pa vienam priekšstākanclejas pārvaldnieks ar diviem techniskiem spēvim no obligatoriskās teorijas un obligatoriskās klavieru klakiem, tad iznāk pieci _ spēki uz nelielu audzēkņu ses mācības speķiem."
skaitu. Ar to vajadzētu pietikt. Es lieku priekšā šo
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
pantu izteikt šāda redakcija:
Pieņemts. 31. pants.
«Prorektoram pēc vajadzības var būt techSekretārs J. Vesmanis:
nisks palīgs, kuru ievēl un atlaiž konservatori„Dekanu padome apvieno un saskaņo visu nodaļu darjas padome."
bību konservatorija."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Dēķena priekšlikums skan:
Pieņemts. 32. pants.
„22. pantu _izteikt šādā redakcijā: ..Prorektoram pēc vaSekretārs ,J. Vesmanis:

jadzības var but technisks palīgs, kuru izvēlē un atlaiž konservatorijas padome."

Es lūdzu referentu izteikties.
Referents P. Gailīts: Komisija bija tais domās,
ka nevajadzētu noteikt technisko palīgu skaitu. Var
but gadījumi, kad var iztikt pavisam bez viņiem, jeb
rasties apstākļi, kad vajadzīgi vairāk nekā viens.
Tapec nolēma skaitu nefiksēt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents ir pret
Deķena priekšlikumu. Es _ likšu Dēķena priekšlikuma uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas ir
par Deķena priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas pret Deķena priekšlikumu. Tādu nav. Kas
atturas? Balsošanas iznākums: par Dēķena priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret to nav neviena un atturējušies 24. Ta tad priekšlikums pieņemts. Līdz
ar to pieņemts ari 22. pants Dēķena priekšā liktā
redakcija. 23. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Prorektora slimības vai atvaļinājuma gadījumā vina
vietu izpilda dekānu padomes no dekānu vidus ievēlēts vietnieks."

..Konservatorijas

Priekšsēdētājs Fr Vesmanis: Vārds Dēķenam.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Te mati būtu
divi nelieli pārlabojumi. 32. panta g) punktā pēc
vārda «uzņemšanu" likt komatu un papildināt ar
vārdu «izlaišanu". Otrkārt, izrādās, ka gada pārskatu nekur nedodot, un konservatorijas darbinieki
uzstāda prasību, lai dekānu padome izstrādātu gada
pārskatu par visu konservatorijas darbību. Tāpēc
mans otrs priekšlikums ir, panta beigās piemetināt
punktu h) «gada pārskatu par visu konservatorijas

darbību."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
likums skan:

Dēķena priekš

..

Iebildumu nav?

32. panta 3. punkta g) vietā pēc vārda uzņemšanu" likt
komatu un iemetināt vardu „izlaišanu" un panta beigās piemetināt:
„h) gada pārskatu par visu konservatorijas darbību .

darbvedība apvienojas konservatorijas

Lūdzu referentu izteikties.
Referents P. Gailīts: Pirmais papildinājums redakcionelas dabas, pret to iebildumu nav. Attiecība uz otro papildinājumu, jāsaka, ka tas ir noteikti
konservatorijas iekšēja darīšana. Viņa var uzdot izstrādāt gada pārskatu vienam vai otram pārvaldes
orgānam. Otram priekšlikumam tāpēc nevaru pie-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
24. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.
kancleja.

„Dekanu padome: 1) izšķir jautājumus, kuri attiecas uz
mācības pasniegšanu; 2) saskaņo macības plānu; 3) izstrādā
priekša stādīšanai konservatorijas padomei: a) noteikumus
par audzēkņu uzņemšanu un pārbaudīšanu, b) priekšlikumus
par pabalstiem kanservatorijas audzēkņiem, c) savai darbībai
nepieciešamas instrukcijas, d) priekšlikumus par algu normām
priekšmetu pasniedzējiem, e) priekšlikumus par paaugstināmiem, jaunuzaicinamiem un atstādināmiem skolotājiem, f) atzinumus par pārbaudīšanas komisijas lēmumiem, g) priekšlikumus par audzēkņu uzņemšanu un izslēgšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 25. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Kanclejas darbvedību vada kanclejas pārzinis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 26. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav ?

krist.

Priekšsēdētājs Fr .Vesmanis: Vai priekšlikuma
iesniedzējs veļas, lai priekšlikumu nobalsotu dalīti?
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(K. Dēķens no vietas: „Ja!") Nobalsošanā nāk vispirms Deķena priekšlikuma pirmā daļa. Par šo Dēķena priekšlikuma daļu izsakās referents. Es likšu
to uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret to. Nav. Kas atturas? Nav. Šī Dēķena priekšlikuma daļa pieņemta.
Panta beigās piemetināt punktu
visu konservatorijas darbību".

h) „gada pārskatu par

Pret šo priekšlikuma daļu izsakās referents.
Es likšu to uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo Dēķena priekšlikuma daļu. Par šo Dēķena
priekšlikuma daļu nodotas tikai 25 balsis, kas ir
nepietiekošs skaits. Šī priekšlikuma daļa atkrīt. Es
likšu tagad 32. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu,
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 32. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 32. pants vienbalsīgi pieņemts. 33. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Dekanu padomi sasauc rektors vai viņa vietnieks pēc
vajadzības.
Jautājumus izšķir
esošām balsīm."

ar vairāk nekā pusi no klāt-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 34. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Rektora

uzstādīto

Iebildumu nav?

padome var

grozīt vai papildināt."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 35. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Dekanu padomes sēžu protokolus ved sekretārs, kuru
dekānu padome ievēl no sava vidus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākošā nodalījuma virsraksts.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Saimniecības komisija."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 36. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Saimniecības komisija sastāv no prorektora kā priekšsēdētāja, diviem konservatorijas padomes uz vienu gadu ar
pārvēlēšanas tiesībām ievēlētiem pilntiesīgiem locekļiem
un

kanclejas pārziņa ar padomdevēja balsi. Pēc sava ieskata sēdē
var piedalīties ari rektors ar balsstiesību, kā ari dekāni, bet
pēdējie ar balsstiesībām tikai savas nodaļas lietās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 37. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:N

Sekretārs J. Vesmanis:
„Revizijas komisija sastāv no trim locekļiem, kurus konservatorijas padome ievēl uz vienu gadu no konservatorijas
komisijas
lopilntiesīgiem mācības spēkiem. Saimniecības
cekļi nevar būt par revīzijas komisijas locekļiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 41. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Iebildumu nav?

„Revizijas komisija revidē konservatorijas
stāvokli un kanclejas darbību un par revīzijas
ziņo konservatorijas padomei."

saimniecības
iznākumiem

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākamā nodalījuma virsraksts.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Mācības spēki."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 42. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Konservatorijas paidagoģiskais personāls sastāv no skolotājiem, klašu vadītājiem un profesoriem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 43. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Par skolotājiem, klašu vadītājiem un

dienas kārtību dekānu
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Iebildumu nav?

profesoriem

var

ievēlēt paidagoguš speciālistus ar konservatorijas diplomu. Atsevišķos gadījumos ievērojamus māksliniekus var ievelēt ari
bez diploma, bet tikai ar 2 /:i no visu konservatorijas padomes
2
locekļu balsīm. Ari ārzemniekus ievēlot vajadzīgas /s no visu
konservatorijas padomes locekļu balsīm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts. 44. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

.Jaunievēlētie mācības spēki pirmajā laikā skaitās par
ārštata darbiniekiem. Par pilntiesīgiem mācības spēkiem viņus var ievēlēt pirmos 3 gados ar 2U no visam konservatorijas
padomes locekļu balsīm un pēc 3 gadiem ar 2/s no klātesošo
konservatorijas padomes locekļu balsīm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 45. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Mācības spēkus var ievēlēt augstākā pakāpē par viņu
mākslinieciskiem un paidagogiskiem nopelniem, ik pēc 3 nokalpotiem gadiem, pie kam par profesoriem tos var ievēlēt ne

agrāk, kā pēc deviņiem pie konservatorijas nokalpotiem ga- ?
diem, no kuriem vismaz seši gadi jānostrādā par vecāko klases vadītāju. Elementāras teorijas un obligatoriskās klavieru
mācības pasniedzējus par profesoriem ievēlēt nevar."

Saimniecības komisija:
1) pārzin konservatorijasīpar
šuinus, inventāru, tekošo saimniecību, grāmatvedību, norēķinu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 46. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

izsniegšanu valsts iestādēm, naudas ieņēmumus un izdevumus
apstiprinātā budžeta un instrukciju robežāsj 2) izstrādā: a)
priekšlikumu par mācības maksu un maksāšanas kārtību, b)
instrukcijas savai darbībai; 3) slēdz līgumus ar uzņēmējiem un

„Pilnas pamatalgas saņemšanai vajadzīgas 18 stundas nedēļā. Par katru stundu vairāk mācības spēki saņem 1/18 no
savas pamatalgas un par katru stundu mazāk viņiem tiek atskaitīta 1/lS no pamatalgas."

..

piegādātājiem; 4) sastāda ienākumu

un

izdevumu

budžetu;

5) izslēdz nederīgus priekšmetus no inventāra saraksta."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 38. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
saimniecības darbvedību veic konserva-

torijas kancleja."

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

Iebildumu nav?

,.Revizijas komisija."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 40. pants.

noteikumiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 48. nants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Papildu priekšmetu pasniedzēji, uz brīva

Pieņemts. 39. pants.
..Konservatorijas

Iebildumu nav?

Pieņemts. 47. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
..Konservatorija var pieņemt mācības spēkus ari uz brīva līguma pamata, kuri saņem atalgojumu saskaņā ar sevišķiem

,.Saimniecības komisijas sēdes sasauc pēc vajadzības
priekšsēdētājs.
Lēmumus pieņem ar vairāk kā pusi no klātesošām balsīm, bet balsīm līdzīgi daloties, jautājumus izšķir
priekšsēdētāja balss."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Iebildumu nav?

līguma

pie-

ņemtie mācības spēki, kā ari ārštata darbinieki neskaitās par
pilntiesīgiem mācības spēkiem. Konservatorijas padomes sēdēs viņi piedalās ar lemjošas balss tiesībām tikai savos priekšmetos. Viņus nevar ievēlēt konservatorijas pārvaldes orgānos."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 49. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Mācības spēki, kas izpilda konservatorijas administratīvus, vai techniskus amatus, saņem no konservatorijas sevišķu
atalgojumu.
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Latvijas

Republikas

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 50. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Saeimas

III.

Iebildumu nav?

„Pēc izpelnītās pensijaspaidagogi var turpināt savu darbu konservatorija, bet ne citādi, kā pec jaunas ievēlēšanas uz
nākošiem pieciem gadiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākošās nodaļas virsraksts.
Sekretārs J. Vesmanis:
„IV. nodaļa.

Goda biedri."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 51. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Personas, kas ar savu darbību izcilus kārtā veicina
skaņu mākslu, vai ar sevišķiem nopelniem darbojas latviešu
mūzikas lauka, var ievelēt par Latvijas konservatorijas goda
biedriem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Sakarā ar 6.
panta pieņemto strīpojumu pie 51. panta man jāiesniedz sekošs papildinājums: «Goda biedri var piedalīties konservatorijas pārvaldes orgānu sēdēs ar
padomdevēju tiesībām."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Bīlmaņa iesniegtais priekšlikums skan:
„51. pantu papildināt ar teikumu:
„Qoda_ biedri var piedalīties konservatorijas
orgānu sēdes ar padoma devēja tiesībām."

pārvaldes

Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents _P. Gailīts: Tas ir loģisks slēdziens no
nupat pieņemta Saeimas lēmuma.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pret priekšlikumu
referents iebildumus neceļ. Es likšu Bīlmaņa priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Bīlmaņa priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav.
Bīlmaņa priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Es likšu
tagad 51. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. 51. pants vienbalsīgi pieņemts. 52. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Goda biedru ievēlēšana notiek vienu reizi gadā īsi
prieks ktiiiscrvatorijas gada akta pilnā konservatorijas
padomes sēde sim satversme paredzētā kārtībā, bet ievēlēšanas
svinīga paziņošana paša gada akta. Citos svinīgos
_
gadījumos
goda biedrus var ievelēt
_
tikai ar konservatorijas
padomes
vienbalsīgu lēmumu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. Nākamais nodaļas virsraksts.
Sekretārs .[. Vesmanis:
„V. nodaļa.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts. 53. pants.

apdāvinātas

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts. 54. pants.

personas

Iebildumu nav ?

Sekretārs J. Vesmanis:
„Audzēkņu
gada sakuma.

uzņemšana notiek vienu reizi

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
55. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.
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skolām un vidusskolām. Tad bija ari vairāk tādu
skolotāju, kas Rīgā strādāja savā darbā tālāk un iestājas konservatorijā, lai par tādiem izglītotos un
ņēma visus obligatoriskos priekšmetus pēc konservatorijas padomes lēmuma. Tagad pēc 4 gadiem, kad
viņi ir nobeiguši obligatorisko priekšmetu kursu un
viņiem izdotas apliecības, ka tie var būt par dziedāšanas skolotajiem pamatskolās un vidusskolās, izrādās, ka skolu departamenta cenzu komisija šīs viņiem izsniegtas apliecības neatzīst un saka, ka vajagot uzradīt diplomus. Diplomus, kā mēs zinām, izsniedz tikai brīvmāksliniekiem. Tā tad tie, kas pēc
konservatorijas padomes domām ir spējīgi būt par
pamatskolu un vidusskolu dziedāšanas skolotājiem,
par tādiem skolās netiek pielaisti. Komisija domā apmēram ta, ka ja jumsjr brīvmākslinieka diploms,
piemēram, pat vaikada no pūšamiem instrumentiem,
tad_ jus par dziedāšanas skolotāju derat, bet ja jūs
izgājuši vispārējo obligatorisko kursu un diploma nav,
tad par dziedāšanas skolotāju jūs nevarat būt. Pie
manis ir griezušies vairāki no šādiem skolotājiem un

ari konservatorijas darbinieki izteikuši savu piekrišanu, lai viņiem palīdzētu tikt pie apsolītām tiesībām.
Tapec es lieku priekša piemetināt šim pantam
piezīmi:
«Audzēkņiem, kuri darbojas kā skolotāji vispārizglītojošas macības iestādes, pēc obligatorisko
priekšmetu kursa nobeigšanas izsniedz pamatskolu
un vidusskolu dziedāšanas skolotāju atestātus."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Dēķena priekšlikums skan:
_

„55. .pantam piemetināt piezīmi:
Audzēkņiem, kuri darbojas kā skolotāji vispār izglītojo-

..

šas mācības iestādes, pec obligatorisko priekšmetu kursa nobeigšanas izsniedz pamatskolu un vidusskolu
dziedāšanas

skolotāju atestātus."

Lūdzu referentu izteikties.
Referents P. Gailīts: Komisijā šāds priekšlikums nav ienācis, tapec komisijas lēmuma nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es likšu Dēķena
priekšlikumu uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos
kas būtu par Deķena priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Dēķena priekšlikumu Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Nav. Balsošanas iznākums: par Dēķena
priekšlikumu nodotas 22 balsis, pret to nodotas 25 balsis
atturējies nav neviens. Noskaidrojas, ka nav
kvoruma.
Pārtraukums uz ceturdaļstundu.

Iebildumu nav ?

Sekretārs J. Vesmanis:
uzņem muzikāli

2. sēde 1923. gad a 12. o k t o b r ī.

(Pārtraukums no pīkst. 7.40 līdz
8.00 vakarā.)

A u d z ēk ņ i."

,.Konservatorija
_
pec pārbaudījuma.

sesijas

gadā mācības

Iebildumu nav ?

«Audzēkņi, kas izturējuši eksāmenus visos mācības plānā
atzīmētos priekšmetos, kursu beidzot, saņem
brīvmākslinieka
diplomu vai konservatorijas atestātu. Diplomu un atestātu
izsniedz tikai tam personām, kuras
baudījušas vispārīgu
izglītību, līdzīgu vidusskolas 2 klasēm."
?; 8

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dēķenam.
K. Dekens (sociāldemokrāts): Kad konservatorija nodibinājās, tad viens no viņas uzstādītiem
mērķiem bija sagatavot ari dziedāšanas skolotājus
pamat-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde turpinājās. Izšķirams jautājums par Dēķena priekšlikumu. Dēķens liek priekšā 55. pantam piemetināt
piezīmi:

..Audzēkņiem , kuri darbojas kā skolotāji
vispāizglītojosas macības iestādēs, pēc obligatorisko
priekšmetu kurea noU" VidUSSk0,U
^-dāšanas
^S

\testato1?'matSk0lU

Referents izsakās, ka komisijā priekšlikums nav
apspriests. Es likšu tagad šo Dēķena
priekšlikumu
uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas ir par
Dēķena priekšlikumu . Tad lūdzu pacelties tos,
kas
ir
pret Deķena priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums
par Deķena priekšlikumu nodotas
33 balsis, pret to
5 balsis, atturējušies 4. Tā tad
priekšlikums
TZ\
Pieņemts.
Es likšu tagad 55. pantu pārlabotā viedā
uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas ir
pret panta
Pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 55. pants
pārlabota veida pieņemts. 56. pants.
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Sekretārs J. Vesmanis:

„Arpus konservatorijas stāvošas personas, līdzīgi konservatorijas audzēkņiem, var likt gala eksāmenus un saņemt
atestātu vai brīvmākslinieka diplomu."

Priekšsēdētājs Fjr. Vesmanis:
Pieņemts. Nākamais, 57. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Iemaksāto mācības naudu atpakaļ neatmaksā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: -Iebildumu nav?
Pieņemts. 58. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:
un centīgiem audzēkņiem

var piešķirt stipendijas un pabalstus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 59. pants.

Iebildumu nav?

..Konservatorijas macības speķu, ierēdņu
bērni ir atsvabināmi no mācības maksas.".

un kalpotāju

«Augstākais audzēkņu
padome."

ir audzēkņu

Iebildumu nav?

pašvaldības orgāns

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 61. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:

„Audzekņu padome sastāv no 10 locekļiem.

Viņu ievēl

uz vienu gadu visi- konservatorijas audzēkņi — Latvijas pilsoņi — uz vipārēju, vienlīdzīgu, tiešu, aizklātu proporcionālu
vēlēšanu pamatiem.
Aktivas un pasivas vēlēšanas tiesības
bauda tikai tie konservatorijas audzēkņi, kas sasnieguši 17.

dzīvības gadu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 62. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

..Audzēkņu

padome:

Iebildumu nav?

a) representē audzēkņus iekšējā un
tiesā,

komisija."

Iebildumu nav?

«Audzēkņu padomes lēmumi pēc to apstiprināšanas no
konservatorijas padomes ir obligatoriski visiem konservatorijas audzēkņiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 64. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

..Audzēkņiem

Iebildumu nav?

tiesības organizēt audzēkņu pulciņus saim-

' tiieciskas pašpalīdzības, kā^ ari zinātniskiem un mākslinieciskiem mērķiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 65. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

64. panta minētas organizācijas darbojas uz konservatorijas padome apstiprinātu noteikumu pamata.
Ja viņu darbība
nesaskan ar statūtiem un- konservatorijas noteikumiem, viņas
ar konservatorijas padomes lēmumu var slēgt."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 66. pants.
Sekretārs .?. Vesmanis:

Iebildumu nav?

..Audzēkņu organizācijas par konservatorijas telpās notu-

ramam

sapulcēm atbild

konservatorijas

pārvaldei."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākošā nodalījuma virsraksts.
Sekretārs .1. Vesmanis:
„VI.

nodaļa.

Konservatorijas

tiesības."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts.

67. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
konservatorija

Iebildumu nav?
griežas tieši ar sa-

viem iesniegumiem un priekšlikumiem, bet pie Ministru kabineta un likumdevējas iestādes caur izglītības ministri."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts. 69. pants.

Vesmanis:

Iebildumu nav?

Sekretārs.]. Vesmanis:
«Konservatorijai

ir

tiesība

dibināt

dažādas iestādes

un

mākslas darbību,

uzņēmumus, kas saistīti ar konservatorijas

organizēt konkursus, sasaukt kongresus un sapulces, kā ari
visos citos veidos veicināt un popularizēt mūzikas mākslu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 71. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
konservatorijas

Iebildumu nav?

macības speķi, ierēdņi

un kalpotāji bauda visas valsts darbinieku tiesības."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dēķenam.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Visas valsts darbinieku tiesības tā tad ari tās, tikt uz 36._panta pamata
atlaistiem.
Universitātes satversme mes pie-

metinājām
šim
pantam
klāt piezīmi:
«uz
mācības
spēkiem
Latvijas
augstskolas
nav
attiecināms
civildienesta
likuma
36.
pants".
Mums jānodrošina ne tikai zinātne un tās mācīšana,
bet ari māksla un tās kopšana. Tāpēc es lieku priekšā
ari šim pantam piemetināt piezīmi: «Uz Latvijas konservatorijas mācības spēkiem nav attiecināms civildienesta likuma 36. pants."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Dēķena iesniegtais priekšlikums skan:
„71. pantam piemetināt piezīmi:
„Uz Latvijas konservatorijas mācības spēkiem

nav at-

likuma 36. pants."

Es lūdzu referentu izteikties.
Referents P. Gailīts: Komisijā jautājums nav apspriests, bet ievērojot to, ka tas pieņemts universitātes satversmē, domāju, ka pret tā uzņemšanuari konservatorijas satversmē iebildumu nevarētu būt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Es likšu Dēķena

priekšlikumu uz balsošanu, un lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret Dēķena priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav. Dēķena priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Es likšu tagad 71. pantu pārlabotā veidā uz
balsošanu, un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret tā
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 71. pants
pārlabotā veidā pieņemts. Lūdzu nolasīt nākošā nodalījuma virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„VII. nodala.

Konservatorijas līdzekļi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 72. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Konservatorijas rīcībā atrodas valsts budžetā
tās sumas un speciālie līdzekļi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 73. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

paredzē-

Iebildumu nav?

«Konservatorijas speciālos līdzekļos ietilpst:
1) ziedotie
kapitāli un manta un ienākumi no tiem; 2) eksterņu pārbaudī-

šanas maksas; 3) audzēkņu reģistrācijas nauda; 4) ienākumi no
vakariem; koncertiem un atklātiem eksāmeniem."

audzēkņu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 74. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Konservatorijas speciālie līdzekļi izlietojami

Sekretārs J. Vesmanis:
„Pie valsts iestādēm

Priekšsēdētājs Fr.
Pieņemts. 70. pants.

viņas vaja-

dzībām, saskaņā ar konservatorijas padomes lēmumiem."

..Konservatorijai ir savs zīmogs ar valsts ģerboni un uzrakstu „Latvijas konservatorija."

Pieņemts. 68. pants.

tiesās, piemērojoties visos gadījumos noteikumiem par valsts

tiecināms civildienesta

starptautiska dzīve un aizstāv viņu intereses;
b) lemj par
audzēkņu materiālās un kulturelās dzīves jautājumiem; c) ie^
vel pārstāvi
konservatorijas padomē, audzēkņu
stipendiju

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 63. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

stāties saistībās, celt prasību sūdzības un atbildēt uz tādām

«Štatā ieskaitītie

Sekretārs .1. Vesmanis:

Priekšsēdētājs ? Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 60. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Sekretārs J. Vesmanis:
..Konservatorijai kā juridiskai personai ir tiesība iegūt un
atsavināt kustamus un nekustamus īpašumus, noslēgt līgumus,
iestādēm."

«Mācības naudu audzēkņi maksa katra pusgada sākumā.

..Mazturīgiem, bet apdāvinātiem
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Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Es likšu tagad konservatorijas satversmes
likumu visā visumā uz balsošanu, un lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Latvijas konservatorijas satversme
2. lasījumā vienbalsīgi pieņemta. 3. lasījums 30.
oktobrī.
Nākamā sēde otrdien, 16. oktobrī, pīkst. 5 pēc
pusdienas. Sīs dienas sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīks t. 8.15 vakarā.)
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Saeimas III. sesijas 3. sēde

1923. gada

16. oktobrī.

52

Noraksts.
Augsti godāts Prezidenta kungs.
Pagodinos pazjņot Jums, augsti godāts Prezidenta kungs,

ka es esmu uzaicinājis par izglītības ministri Saeimas deputātu
Hugo Celmiņu.
Ar patiesu cienīšanu Z. A. Meierovics.
Ministru prezidents.

Augsti godātam

Saeimas III. sesijas 3. sēde 1923. gada 16. oktobrī.

Ar oriģinālu saskan:

Valsts kanclejas direktora vietā (paraksts)."

Saturs:
Likumprojektu

nodošana

komisijām

2. Pārmaiņas komisiju sastāvā
3. Ministru prezidenta paziņojums par izglītības
stra uzaicināšanu
4. Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem
5.

51
51

mini5i
52

Iekšlietu ministra atbilde uz pieprasījumu par politiskās apsardzības izdarītiem arestiem:
A. Birznieks, iekšlietu ministrs

6

52

A. Rudevics (sociāldemokrāts)
E. Radziņš (sociāldemokrāts)

61
65

G. Zemgais (demokrātiskais centrs)
M. Lazersons (Ceire-Cion)

70

71
mazinieks) ....
72
G. Reinhards (kristīgi-nacionalā savienība) .
76, 80
A. Alberings (zemnieku savienība)
-80
Nākošā sēdē
82
R. Dukurs

(sociāldemokrāts

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, iekšlietu
ministra atbilde uz pieprasījumu, valsts kontroliera
velēšanas, Latvijas Republikas Satversmes 70. panta
.papildinājums, Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
komisijas atzinums.
Prezidijam iesniedzis budžeta komisijas priekš-

sēdētājs Vesmanis

budžeta

Rīgā, 1923. g. 15. oktobrī.
Nr. 3113.

(Atklāta pīkst. 5.15 pēc pusdienas.)

1.

Valsts Prezidentam
J. Čakstes kungam.

komisijas

uzdevumā

priekšlikumu: nodot jau agrāk caur plenārsēdi dažus
citam komisijām nodotus likumprojektus ari vēl
budžeta komisijai. Šie likumprojekti būtu: 1) noteikumi par ceļa izdevumu atlīdzināšanu ieceļamiem,
pārceļamiem _ un atlaižamiem valsts darbiniekiem
valsts robežas; 2) papildinājums noteikumos par atlīdzību apsardzības resora darbiniekiem komandējumos valsts robežas; 3) pārgrozījumi noteikumos
par ceļa izdevumu atlīdzināšanu ieceļamiem, pārceļamiem un atlaižamiem valsts darbiniekiem valsts
robežas; 4) noteikumi par meža un meža materiālu
pārdošanu un izsniegšanu valsts mežos; 5) noteikumi par ceļa izdevumu atlīdzināšanu ieceļamiem,
atlaižamiem un pārceļamiem ārlietu resora darbiniekiem. Prezidijs liek priekšā nodot šos likumprojektus ari vel budžeta_ komisijai. Iebildumu nav? Šie
likumprojekti skaitās nodoti ari vēl budžeta komisijas caurskatīšanai.
Minoritatu frakciju vārdā Sīmanis iesniedzis
priekšlikumu ievelēt publisko tiesību komisijā Vegezaka vieta Sīmani un centrālā
vēlēšanu komisijā
Firksa vieta Šīrnani. Iebildumu nav? Skaitās ievēlēti proponētie kandidāti.
Ministru prezidents iesūtījis rakstu, kuru es
lūgšu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Pagodinos piesūtīt Jums, augsti godāts priekšsēdētāja
kungs, norakstu no manas š. g. 15. oktobra vēstules Nr.
3113
Valsts Prezidenta kungam par Saeimas deputāta Hugo

miņa uzaicināšanu par izglītības ministri.

Ministru prezidents Z. A. Meierovics.
Valsts kanclejas direktors (paraksts).

Cel-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ringolds Kalnings iesniedzis prezidijam lūgumu piešķirt viņam
atvaļinājumu uz laiku no 16.—27. oktobrim, lai piedalītos Latvijas bankas padomes uzdevumā finansielā konferencē, kura notiks š. g. oktobra mēnesī
Rēvelē. Prezidijs piekrīt šimatvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums Ringoldam Kalningam
skaitās par piešķirtu.
Otrais dienas kārtības punkts ?»- iekšlietu ministra atbilde uz pieprasījumu.
Vārds iekšlietu

ministrim.
Iekšlietu ministrs A. Birznieks:

Godājamie de-

putātu kungi! Atbildot uz pieprasījumu, kas iesniegts
š. g. 13._ jūlijā, kurā iet runa par notikumiem un par
politiskās apsardzes ierēdņu rīcību no tā paša laika,
varam šos notikumus un politiskās apsardzes ierēdņu
rīcību apspriest objektīvi, kā to jau izteica pagājušā
sēdē sociāldemokrātu runātājs Rudevica kungs.
Mes ' varam
šos
noteikumus
un
rīcību
iespējams
novērtēt
objektīvi
tādēļ,
ka
ir
uz viņiem lūkoties jau no vēstures perspektives.
Es negribu atkārtot tos sīkos ziņojumus pēc lietas būtības, kādus jau cēla priekšā izmeklēšanas komisijas referents Nonāca kungs. Es
tuvāk pakavēšos savā atbildē uz interpelaciju pie
tiem vispārējiem jautājumiem, kādi tika uzstādīti no
interpelantiem un ari no.Saeimas deputāta Reinharda
kunga.
Interpelacija iet runa par to, vai politiskā ap-

sardze, izdarīdama jūlija sākumā jau minētos arestus,
nav izrādījusi zināmu, vieglprātīgu izturēšanos pret
legāli esošam organizācijām, vēl vairāk, vai nav bijis
tieši viņas nodoms vajāt šīs legāli pastāvošās organizācijas; vai politiskās apsardzes ierēdņi nav rīkojušies vieglprātīgi ar personas brīvību, apcietinādami
nevainīgus pilsoņus. Interpelacija gluži saprotamā

kārta tādus apvainojumus politiskai apsardzei pieraksta. Ari runātāji, kas motivēja interpelacijas
steidzamību, kā ari pašu jautājumu pēc būtības, aizrādīja uz to, ka nav pat pierādīts, vai komunistiskās
organizācijas, kuras politiskās apsardzes ierēdņi
izdarījuši arestus, pastāv. Ari Reinharda kungs
vaicāja, ka īsti sastāvot ar tām komunistiskām
organizācijām. Viņš nesaprotot, — te viņas esot,
tiekot likvidētas, te atkal rodoties jaunas komunistiskas organizācijas. Ta tad ari Reinharda kungs šaubas: vai tādas organizācijas pastāv. Lai dotu vispārīgu atbildi uz interpelaciju, ir nepieciešami noskaidrot šos jautājumus, vai politiskā apsardze, izdarīdama toreiz arestus, ir rīkojusēs pareizi, vai viņai
bijis zināms pamats priekš tam un pārliecība, ka viņa
likvidē kaut kādas pastāvošas komunistiskas organizācijas, vai _ tādas komunistiskas organizācijas
tiešam ir pastāvējušas, vai nemaz nav bijušas, vai
notikušie aresti ir sekas no šo organizāciju likvidēšanas, vai ta ir notikusi tikai kā izrēķināšanās ar
legālas organizācijas biedriem un ta tad nevainīgiem
cilvēkiem. ' Manliekas, ka vislabākā pārliecināšanas
metode šoreiz bus ta, ja mes_ pievedīsim tos paskaidrojumus, kādus dod tieši tās personas, uz kurām
krīt apvainojumi par piederību pie šīm organizaci-
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jam. Interpelacija iet runa par trim grupām, tur iet
runa par personām, kuram politiskā apsardze inkriminē piederību pie, ta saucamās, Vidienas organizācijas, tad pie komunistiskas jaunatnes Rīgas organizācijas un pie Dobeles-Jaunpils organizācijas. Lietas skaidrības labad jāgriež jūsu uzmanība ari uz to,
ko referents pagājušo reizi jau paskaidroja, ka te
notikuši ari citas organizācijas, tā saucamās, Latgales ebreju jaunatnes komunistiskas organizācijas
aresti. Zīmējoties, vispirms, uz pirmās grupas personām, kuram inkriminē piederību pie Vidienas organizācijas, ļasaka sekošais: Šī organizācija nav nekāda jauna, šī organizācija tikusi vairākkārt likvidēta, vai beidzamā laikā ar likvidāciju viņas darbība
stipri traucēta, personas, kas piederēja pie šīs komunistiskas organizācijas, gandrīz visas pēdējā laikā
traucētas un šī organizācija bija pārtraukusi savu
darbību. Beidzamo reizi tas notika 1921. gada novembra mēnesī. Bet jau 1922. gada novembra
mēnesi politiska apsardze dabūja noteiktas ziņas, ka
šī organizācija atjaunojusi savu darbību. Šīs ziņas
un pierādījumi bija pavisam taustāmas dabas caur
to, ka šīs Vidienas organizācijas darbības rajonā
notika ļoti bieži komunistisku proklamāciju kaisīšana, tāpat tika pastāvīgi uzvilkti sarkanie karogi
ar attiecīgiem uzrakstiem un notikuši noziegumi
tīri kriminālas dabas, ne vienkārši noziegumi, bet kā
redzams, šie noziegumi notikuši, lai izrēķinātos aiz
politiskiem motīviem ar politiskiem pretiniekiem.
Šādas organizācijas pastāvēšanu apstiprināja ari
politiskas apsardzes novērojumi par tām personām,
kuras tika turētas aizdomās par piederību pie šīs
organizācijas, un vēlāk to apstiprināja ari tie ļaudis,
kurļ bija ņēmuši dalību pie šīs organizācijas un
velak dalību šinī organizācijā atmetuši. Te negribēs, varbūt, atzīt to par pietiekošu un tādēļ palūkosimiesL ko saka personas, kurām tieši ir inkriminēta
piederība pie šīs organizācijas. Šinī gadījumā viņu
ir diezgan daudz. No tām personām, kuras ir apcietinātas, veselas 14 atzīst savu piederību pie šīs
organizācijas. Taisni tādēļ ari izskaidrojams tas,
ka izmeklēšanas tiesneši tagad var ļoti sekmīgi
atrisināt šīs organizācijas lietu. Es gribētu cerēt, ka
es_ neizpaužu nekādus iepriekšējas izmeklēšanas noslēpumus, ziņojot par to atklātā sēdē, jo lieta stipri
veca, izmeklēšana šinī lietā ir gandrīz nobeigta un,
^
saprotams, te nekādu
sevišķu noslēpumu vairāk nav.
Lai man būtu atļauts nolasīt dažus mazus izvilkumus no dažiem šīs organizācijas dalībnieku ziņojumiem, kuri tagad ir apcietinājumā. Tā pie nopratināšanas 7. jūlijā Kārlis Knoks piederībā pie slepenas
komunistu organizācijas vaļsirdīgi atzīstas, paskaidrodams, ka viņš pag. g. vasarā Jaun-Burtniekti izrīkojumā iepazinies ar Jāni Atslēgu, kurš izteicies,
ka esot nepieciešami dibināt nelegālu komunistu
pulciņu, kāds ari ticis nodibināts š. g. marta mēnesī.
Pulciņa pirmā slepenā sapulce notikusi Jaun-Burtnieku pagasta mežā. Sapulcē piedalījušies: viņš —
Ķnoks, Jānis Atslēga, Jānis Braslis un Pauls Zēmels.
Šinī sapulcē devuši pulciņam nosaukumu „Spars" un
ari pulciņa dalībnieki izvēlējušies pieņemtus vārdus:
viņš — Knoke — „Strautnieku", Zēmels — ,.Birz- '
nieku", Braslis — „Korpu", Atslēga — „Lejnieku".
Komunistu literatūru piegādāt apsolījies Atslēga.
Bez tam Atslēga pilnvarojis viņu, Knoku, braukt uz
konferenci, kura notikusi š. g. 29. martā Jaun-Vāles
apkārtnē. Knoke noteiktā laikā aizbraucis uz JaunVāles staciju, kur viņu sagaidījušas četras nepazīstamas personas, ar kurām tad nogājis uz konferences vietu, apm. 10 verstes no Jaun-Vāles stacijas.
Apm. 2 nedēļas pēc atgriešanās no konferences
atkal tikusi noturēta pulciņa „Spars" sapulce Vākšenu mājas mežā, kurā piedalījušies viņš, Knoke,
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Atslēga, Zēmels un Braslis. Atslēga iedevis viņam,
Knokem, vairākus eksemplārus komunistu proklamācijas „1. maijā uz vienotu cīņu", no kurām viņš,
Knoke, 4 eks. izkaisījis uz Jaun-Burtnieku lielceļa.
Kad viņš, Knoke, pārgājis dzīvot uz Staiceli, Atslēga
apsolījis uzdot sakarus ar_ Staiceles komunistu pulciņu, bet tādus neesot saņēmis.
13. jūlijā pie papildu nopratināšanas Knoke paskaidro, _ka viņš pēc Atslēgas apcietināšanas literaturusaņemis no Karlines Kampenus, Valmierā, jo
Atslēga viņam sakarus jau bijis uzdevis agrāk. Komunistu proklamācijas viņš, Knoke, esot kaisījis
divas reizes. Šī gada 29. aprilī uz Atslēgas pavēli
viņš, Knoke, gājis uz Valmieru uzvilkt karogu uz 1.

maiju, pie kam bijis apbruņojies ar kalēja Jansona
revolveri. Karogu viņš Valmierā neuzvilcis, jo
Kampenusei tāda nebijis. Paroli, kura ierakstīta
viņa kabatas grāmatiņā: vai nevar dabūt taisīt jaunus zābakus", atbilde: nē, tikai vecus dabū lāpīt" —
viņš, Knoke, iedevis Paulim Znatnajam ar to nolūku,
lai varētu kādam Uzdot sakarus ar Znatnaju, jo ari
pēdējais labprāt gribējis darboties organizācijā. Jāni
Švalbe viņš pazīstot kā organizācijas biedri, jo tam
viņš uzdevis sakarus ar Atslēgu. Švalbe viņam,
Knokem, teicis, ka ari divi brāļi Knospiņi Dikļos
strādājot organizācijā. Kad Švalbe ticis iesaukts
kara dienestā, Knospiņus ar literatūru apgādājis
viņš, Knoke. Bez tam Knoke paskaidro, ka Vidienas komunistu organizācijas priekšnieks esot Pēteris
Rusmans Alojā. Šis Rusmans viņam, Knokem, esot
pazīstams no Krievijas laikiem, jo ari Rusmans apmeklējis Maskavā propagandistu kursus. Rusmans
pēc organizācijas palamas saucoties „Mārcis". Ari
Rusmans piedalījies konferencē 29. martā. Šī gada
Jurģu tirgus dienā, apriļa mēnesī, Dikļu stacijā
Knoke saticis. Rusmani, kurš viņu, Knoku, iepazīstinājis ar kādu citu organizācijas biedri, kuru Knoke
pazīst par priekšā stādīto Promultu Jāni. Knokam
aizejot dzīvot uz Staiceli, Atslēga nodevis tam
paroli: vai šeit var dabūt vecus velosipēdus remontēt", atbilde: „uē, tikai jaunus dabū pirkt", ar to
nolūku, lai ar šo paroli viņš, Knoke, varētu uzņemt
sakarus ar no Atslēgas sūtītiem organizācijas biedriem ari Staicelē. No Rusmaņa viņš, Knoke, dabūjis
zināt, ka pastāv nodomā organizēt ari atsevišķas
kaujas grupas. Priekšā stādīto Martu Pilain Knoke
pazīst par vienu no 29. marta konferences dalībniecēm. Šī Pilain skaitījušās kā priekšstāve no

Rujenes.
Knoke apgalvo, ka Rusmanim esot sakari ar
Rīgas galveno centru, jo š. g. apriļa mēnesī, kad
viņš kopā ar Rusmani

braucis no

Valmieras

līdz

Dikļu stacijai, Rusmans_ viņam stāstījis, ka braucot
no partijas kongresa Rīgā un vedot ari dažādus
materiālus. Pēdējo apstiprinājis ari Kampenus, teikdama, ka Rusmans aizbraucis uz Rīgu uz partijas
sēdi, no kurienes vedīšot ari materiālus. Karels
vaļsirdīgi atzīstas, ka viņš ir slepenas komunistu
organizācijas biedrs, bet kategoriski atsakās dot
paskaidrojumus par organizācijas darbību un pārējiem biedriem. 24. jūlija Karels atzīstas, ka piedalījies nelegālas _ organizācijas konferencē Ozolu
pagasta kādā šķūnī š. g. 16. jūlijā. Ozolu stacijā
viņu sagaidījis kāds nepazīstams vīrietis, ar kuru
iepazinies caur paroli, kuras vairs neatminot. Kas
viņam, Karelim, paziņojis par konferences notikšanu
un kas devis paroli priekš satikšanās Ozolu stacijā
— atsakās teikt. Cilvēks, ar kuru viņš saticies
Ozolu stacija, bijis ari konferences vadītājs (konferenci vadījis Jānis Teņa d. Dzelzīts, alias „Arājs")
u. t. t.
Tālāk iet runa par veselu rindu cilvēku, starp
citu, ari par Rusmani. Šis Rusmanis viņam, Kno-
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kem, esot pazīstams jau no Krievijas laikiem, kur
tas apmeklējis komunistiskās propagandas kursus.
Pie pirmās nopratināšanas Rusmans neatzīstas,
ka sastāvētu komunistu
organizācijā, bet vēlāk
atzīstas ka esot vainīgs piederībā pie slepenas komunistu organizācijas. Krievijā 1919. gadā viņš
apmeklējis no sakuma skolu Ufā, bet vēlāk aizbraucis uz Maskavu pie kāda komisāra Eģa mācīties par
propagandistu _ ar to nolūku, lai varētu braukt uz
Latviju strādāt priekš padomju Krievijas. 1921.
gada Eģis Maskavā viņam un kādam Eduardam
Grīslim izdevis katram 2000 rubļu cara naudā un
atsūtījis ar bēgļu ešelonu uz Latviju. No Eģa viņam
bijusi līdzi ari parole priekš sakaru uzņemšanas
Latvija: pie viņa vajadzējis ierasties kādam cilvēkam un prasīt, „cik verstis Rujene", uz ko viņam
bijis jāatbild „10". Pec laika pie viņa ieradies ari
kāds Ernsts Alainis un tie ar minētās paroles palīdzību iepazinušies. Alainis apsolījis piegādāt literatūru un to ari darījis. Caur arestiem 1921. gadā
organizācijas darbība izjukusi. Toreiz organizācijā
bez viņa sastāvējuši: kāda sieviete Liniņ, Grāvīt,
pec vīra uzvārda Legzdiņ un Ernsts Bisenieks. Pēc
organizācijas izjukšanas, pec arestiem, viņš Valmiera uz ielas saticis Kārlim Kampenus, kura aizvedusi viņu uz Krāsotāju jēlu pie kādas Laubert un
uzaicinājusi turpināt darbību organizācijā, kam ari
viņš piekritis. Kampenus viņam, Rusmanim, bijusi
pazīstama no Maskavas, kur abi apmeklējuši skolu.
Uz Aloju Kampenus. aizgājusi bieži un aiznesusi
viņam literatūru. Šī gada marta mēnesī viņš, Rusmanis, dabūjis no Kampenus rīkojumu ierasties uz
konferend š. g. 29. _ martā Mārsnēnu pagasta
Kampu mājas. Noteikta laika viņš aizbraucis un tur
priekša sastapis Karlini Kampenus, Kārli Knoku,
Martu Pilain, kādu briļļainu skuķi Zaar no Cēsīm,
kādu jaunu cilvēku no Straupes. Viņš, Rusmans,
bijis ka konferences priekšsēdētājs, bet Kampenus
ar Pilain ka sekretāres. Kampenus skaitījusies kā
prieksstave no Valmieras, viņš, Rusmans, no Alojas,
Pilam no Rujenes un Oleriem, Knoke no Burtniekiem, Zaar no Cēsīm, bet no_kurienes nepazīstamais,
to viņš nezinot. Konference nolemts sadalīt Vidienas komunistu organizāciju 3 rajonos: 1) Valmierā
2) Rujene un 3) Cēsīs. Konferencē Marta Pilain
uzsvērusi, ka viņai esot kādi 8 biedri, no kuriem
minējusi Olgu Liepiņ. Ari viņš, Rusmans,
šo Olgu
Liepiņ pazīstot ka vecu organizācijas biedreni no
1921. gada. Uz Rīgu pec literatūras braucot ari
1 ilain. Viņš, Rusmans, esot Alojas pulciņa priekšnieks un viņa pulciņa ka biedri sastāvot: šuvēja
Lihenta , Legzdiņ, dzim. Gravīt — Urgas skolotāja,'
kurpnieka zellis Voldemārs Jančevskis,
Oliņš un
Ernsts Bisenieks. Ozolu pulciņa priekšnieks esot
Jānis Promults. Šim Rromultam_ viņš —Rencēnu
pulciņa priekšnieks esot yilhelms Āboltiņš
un viņam
tāpat Promultam, vajadzējis ierasties uz konferenci
29. marta. Marta Pilain pēc palamas saucoties
„Druska , „Promulta" — „Pūpols". Ari Straupē
esot pulciņš unno turienes bijis ari priekšstāvis
konierence,_ bet ka viņu sauc, to nezinot. Priekš sastapšanas ar Piomultu Marta Pilain atdevusi viņam
Rusmanim, paroli. _ Viņš, Rusmans, esot
vairākkārt
braucis uz Rīgu pec komunistu literatūras un saņēmis to uz Kroņa ielas, vienreiz no
Pētera Dandzemeka, kuru viņš pazīstot.
Uz Rīgu pēc literatūras braucis ari Jānis Promults. 29. marta konferencē viņš, Rusmans, ticis
ievelēts ka delegāts ari uz jaunatnes
komunistu
organizācijas kongresu Rīga š. g. jūnija mēnesī, bet
uz to viņš neaizbraucis.
Caur Karela rīcību š. g. 16. maijā tikusi sasaukta
partijas organizācijas konference netālu
no Ozolu
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Uz šo konferenci bijis
uzaicināts un ari ieradies viņš, Rusmans. Konferencē bez viņa, Rusmaņa, piedalījies pats Karels,
pēc palamas „Amurs", Karline Kampenus, pēc palamas „Putekle" un Jānis Dzeizīts, pēc palamas
„Arājs", Marija Rezgal, pēc palamas „Stūrgalve",
kāda nepazīstama sieviete, kura saukusies „Lapsa"
un kāds Karelam pazīstams vīrietis.
Par braucieniem uz Rīgu pēc komunistu literatūras viņš, Rusmans, š. g. apriļa mēnesī Valmierā
saņēmis no Pētera Karela 900 rubļu."
No abu liecinieku liecībām ir skaidrs, ka te tiešām eksjstē kāda centrāla organizācija ar sēdekli
stacijas kādā siena šķūnī.

Valmierā un atsevišķas rajonu organizācijas pagastos, pie kam ērtības dēļ visa Vidienas organizācija
sadalīta 3 apakšrajonos. Šādas liecības, kā Knoka
un Rusmaņa, ir no ļoti daudz apcietinātiem, kuri
atzinuši savu piederību pie organizācijas, apstiprinādami tādā kārtā šādas organizācijas pastāvēšanu.
Ka šī organizācija tiešām ir pastāvējusi un ka šie no
politiskas apsardzes prokuratūrai nodotie 43 cilvēki
tiek _saukti pie tiesas atbildības, par to nav jāšaubās.
Pagājuša sēde Radziņa kungs aizrādīja, ka politiskā
apsardze esot ļoti daudzus atsvabinājusi. Tas ir
pareizi. No_ 60 personām nodotas prokuratūrai 43.
Bet tai paša laikā Radziņa kungs sacīja, ka tas neesot nekas, ko politiska apsardze atsvabinājusi, bet
galveno
atsvabināšanu izdarījis
izmeklēšanas
tiesnesis resp. ^prokuratura _lietas izbeiguši un atstājusi apcietinajumaValmiera vienu, Matišos vienu,
bet citus atsvabinājusi. Es šeitnolasīšu Rīgas apgabaltiesas svarīgu lietu izmeklēšanas tiesneša Krēsliņa kunga rakstu no 1923. gada 11. oktobra Nr. 779
Rīgas apgabaltiesas prokuroram, ar kuru viņš paziņo: „Mana izmeklēšanā_ atrodošās -Vidienas
komunistu organizācijas lieta ir līdz šim sauktas pie
atbildības uz sodu likumu 102. p. I. d. un 129. p. I. d.
pamata 48 personas, no kurām patlaban atrodas
apcietinājuma 23 personas, bet pret pārējām kā drošības līdzekļu veidj izraudzīti 'policijas uzraudzība,
galvojumi un viena gadījumā ņemts paraksts par
dzīves vietas neatstašanu." Tā _ tad skaidrs, ka
apvainošana pret šīm 43 personām pagaidām tiek
uzturēta un ne tikai pret 43 personām, bet pret 48
personām. Tas jzskaidrojams ar to, ka izmeklēšanas tiesnesis _ Krēsliņa kungs pie šīs lietas pieaicinājis klāt vel 5 personas, no kurām politiskā apsardze vienu bij atsvabinājusi. Ari šis apstāklis, ka
ta lieta nodota svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesim,
liek spriest, ka šī atklātā organizācija bijusi pietiekoši nopietna un viņai ir ierādīta izcilus vieta.
Interpelacija iet runa par personām, kurām
inkriminē piederību pie Rīgas jaunatnes komunistiskas organizācijas. Šajā lietā apcietinātas pavisam
20 personas, 16 nodotas prokuratūrai, 4 atlaistas.
Lai raksturotu šo organizāciju un pierādītu, ka tiešam ta ir bijusi komunistiska organizācija, — lai
būtu man atļauts īsuma nolasīt izvilkumus no šīs
organizācijas dalībnieku liecībām. Kā tādus varētu
minēt Vincu un Celtmani.. Vincs liecina: „Beidzis
1922. gada vidusskolu, tagad esot Latvijas augstskolas mechaniskas fakultātes
students. Būdams
vel skolnieks IV. vidusskola, iesācis darboties slepena komunistiska pulciņa, kurš pastāvējis pie IV.
vidusskolas._ Pulciņa viņš darbojies zem palamas
„Kems". Līdz 1923. gada janvārim, viņš nekur nav
sastāvējis. Tad 1923. gadā iestājies tirdzniecības
un rūpniecības arodbiedrība un līdz ar to darbojies
nelegāla komunistu I. rajona pulciņā. Šī gada
februārī iestājies _ Rīgas arodbiedrības jaunatnes
sekcija, kur ievelēts par sekciju centra priekšsēdētaju. Bijis ari prezidija, kur strādājis kopā ar
Piparu; tas ir tas pats, kas minēts interpelacija. Pie
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kratīšanas uzieto uz zīda papīra rakstīto zīmīti rakstījis Šulcs, kas dzīvojot Jelgavā u. t. t."
Tai paša reize otrs šīs organizācijas dalībnieks
Celtmanis liecina:_ 1921. gadā bijis 4 dienas apcietinājuma. Sastāvējis Rīgas metalstrādnieku arodbiedrība, bijis tautas augstskolas klubā un sastāvējis
ari slepena komunistu organizācijā. 1921. gadā kā
Āgenskalna II. pulciņa biedrs. 1922. gadā bijis 2
mēnešus nelegāla komunistu organizācijā par priekšsēdētaju. 1922. gada vasaras otrā pusē pārzinājis
Rīgas arodbiedrību centralbiroja komunistu nelegālo jaunatnes sekciju. Organizācija ziemu darbojuses maz, bet sākusi nojauna enerģiski darboties
šī gada jūnija mēnesī. Ka priekšsēdētājs piedalījies
III. Rīgas komunistu jaunatnes konferencē. Šī gada
janvārī ticis uzaicināts no Pipara un Rudzīša darboties strādnieku organizācijās. Tagad viņš strādājot
kopa ar Priedi arsenāla."
Šādas liecībasdod vairāki no 16 apcietinātiem
Rīgas komunistiskas jaunatnes organizācijas dalībniekiem. Varbūt varētu sacīt, ka tie ir stipri pajauni puiši, bet es gribu griezt_ vērību tikai uz mazu
sīkumu, ka ari šis jaunais cilvēks ir atradis galu galā
nodarbošanos nekur citur kā arsenālā. Tālāk, ari
par šīs organizācijas dalībniekiem man tāpat būtu
jāziņo augstam namam, ka Rīgas pilsētas III. iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesis 11. oktobrī ziņo Rīgas apga-

baltiesas prokuroram, ka viņam šinī lietā jāuztur
apvainojumi pret 16 personām. Kā drošības līdzeklis pret_ minētam personām ir izraudzīts paturēšana

apcietinājuma.

Tālāk, 3. interpelacija minētā ļaužu grupa pieder
pie Dobeles—Jaunpils organizācijas. Par šo organizāciju varu paskaidrot_ sekošo. Savā laikā, t. i.
1921. gada, tika likvidēta Zemgales komunistiskā
organizācija, un cik zinu, tad šī lieta ir iztiesāta jeb
atrodas iztiesāšana Jelgavas apgabaltiesā. Bet toreiz netika izvesta tās komunistiskās organizācijas
daļas likvidācija, kura darbojas Dobeles—Jaunpils
apkārtne, t. i. šī Dobeles-Jaunpils organizācija. Pie
šīs organizācijas darbības apjomiem man nāksies
atgriezties drusciņ velak.
Kā jau minēju, politiskā apsardze izveda vēl ceturto likvidāciju ari jūlija sākumā, t. i. Latgales
ebreju jaunatnes_ komunistiskās organizācijas likvidāciju. Šīnī lieta apcietinātas _ 53 personas un 47
nodotas prokuroram, pret kurām visām, bez izņēmuma, tiek uzturēts apvainojums uz tā paša panta
pamata.jpie kam es- gribētu piezīmēt, ka ari šinī lietā

apcietināto atzīšanas visspilgtāk! pierāda šīs organizācijas pastāvēšanu un viņas darbības apjomu. To
pierada, starp citu, tur atrastais ļoti lielais dažādu
dokumentu krājums.
Tanī paša lietā es gribētu
atbildēt deputātam Maizeļa kungam, ka gluži nepamatotas ir bažas par to,_ka šīs organizācijas lieta
varētu tikt nodota iztiesāšanai kara tiesai. Vismaz
man nekad nav nācies par šo jautājumu nedz ar
vienu runat.nedz ari par to domāt. Ar to organizāciju pastāvēšana, kuru šeit apšaubīja, tomēr
ir neapšaubāmi pieradīta. Ir pierādīta ar šo organizāciju darbību un ar apcietināto organizāciju locekļu
pašu atzīšanos. Tāpat ir pierādīts tas, ka šo organizāciju dalībniekiem ir bijuši sakari, pareizāki sakot,
viņi ir slēpušies dažādas legālās organizācijās, kas
ari gluži saprotams.
Reizē ar to es raksturošu, kāda ir politiskās apsardzes darbība un darbības paņēmieni pie šādu
lielu organizāciju atklāšanas. Man liekas, ka gluži
saprotams katram, ka lai atklātu kādu lielāku politisku organizāciju, kuras pastāvēšana ir pierādīta,
kura savu pastāvēšanu pati pierāda ar savu darbību,
tad tur nevar ļzdarīt šādas organizācijas locekļu
apcietināšanu, ta sakot, kā sēnes lasot. Nevar ņemt

1923. gada

16. oktobrī.

58

un apcietināt vienu šodien, otru citu dienu, pēc
nedēļas trešo u. t. t. Skaidrs, lai likvidētu kādu
plašāku pastāvošu organizāciju, ir vajadzīgs sakrāt
visus materiālus par šo organizāciju pastāvēšanu,
par viņu dalībniekiem un izvest apcietināšanas
viena reize. Mes zinām, ka šo nelegālo organizāciju
dalībnieki ļoti labprāt izlieto legālas organizācijas
par segām, viņiem ir noteikts kontakts ar legālu
organizāciju darbiniekiem, ar kuriem viņi masko
savu nelegālo darbību. To apstiprina, starp citu,
runājot par Igauniju — mums nav nācis rokā attiecīgs dokuments, — turienes komunistiskās jaunatnes pēdējas konferences lēmums, ar kuru ir noteikti
unskaidri rekomandets iestaties visiem komunistiskas Jaunatnes savienības locekļiem legālās organizācijas, bez tam īpaši norādot uz sporta un dramatiskam sekcijām. Ja nu viņi tur darbojas un politiskai
apsardzei viss šīs organizācijas dalībnieku tīkls ir
roka, vai tad nav pielaižams, ka izvedot šīs organizācijas likvidēšanu kā tādu uz reiz, starp apcietinātiem var but personas, kuras gan patiesībā nepieder
pie šis nelegālas organizācijas, bet kuras ar šīm personām^ nezinot, kas viņas patiesībā ir, uzturējušas
pastavīgu_un noteiktu kontaktu, tā sakot, viņas pret
sevi ir vērsušas aizdomas jeb pareizāki sakot, šīs
komunistiskas organizācijas dalībnieki ir radījuši
pret viņam ļoti dibinātas aizdomas. Un ja mēs esam
vienreiz nonākuši pie tās atziņas, ka komunistiskas
organizācijas ka tādas ir jālikvidē un gribam likvidēt viņas visa visumā, tad nevaram atstāt vietu
vietām izklaidu viņu dalībniekus, jo tie būs pirmie,
kas dos vajadzīgo signālu, ka ir jāizdara organizācijas dalībnieku un noliktavu slēpšana. Tas ir ļoti
saprotams, ka_ starp arestētiem organizāciju darbiniekiem var but personas, kuras arestētas aiz neizbēgamas kļūdas. Tā tas tiešām varēja notikt ar tām
personām, kuras ir arestētasjīdz ar Vidienas organizācijas, Rīgas komunistiskās jaunatnes organizācijas un Latgales ebreju komunistiskās organizācijas likvidēšanu. Es gribu sacīt pat vairāk, un to es
gribu zīmēt attiecība uz Dobeles-Jaunpils organizācijas likvidēšanu, ka ir iespējamas neizbēgamas
kļūdas, bet var tikt un ir tikušas pielaistas ari izbēgamas kļūdas. Tur tiešam politiskā apsardze ir
vainojama. Vjņas liktenis nu gan jr tāds, ka viņu
varētu raksturot ar to, ka uzvarētāju netiesā. Ja
lieta būtu kronēta ar panākumiem, tad viņa ir ļoti
laba. Bet _ ja tai vietā to panākumu šādu vai tādu
iemeslu deļ nav, tad ir tūlīt pietiekošs materiāls
priekš tam, lai apvainotu. Bet šai gadījumā es gribu
atzīt, ka izdarot arestus pie šīs pašas Dobeles-Jaunpils organizācijas, politiskā apsardze ir pielaidusi
izbēgamu kļūdu. Viņa nav savākusi tos nepieciešamos materiālus, kādi būtu vajadzīgi, lai nonāktu pie
neapšaubāmas pārliecības, ka te ir tiešām komunistiska organizācija, nopietna komunistiska organi-

zācija un ka arestētie ir noteikti šīs organizācijas
dalībnieki. Es gribu sacīt vairāk, ka politiskā
apsardze, izdarot šos arestus, ir pielaidusi kļūdu,
kurai jr vel ne tikai tas kļūmīgās sekas, ka viņa ir
aizturējusi dažus cilvēkus zināmu laiku, bet tai kļūdai ir daudz lielākas sekas um tās ir tādas, ka ja
politiska apsardze būtu ar tādu pat uzmanību ķērusies pie šīs lietas, ar kādu ta ir ķērusies pie pārējām
^
lietam,
tad es domāju, ka tad daži bīstami noziedznieki būtu atrasti_ un tas personas, kas tikušas bez
vajadzības aizturētas, tad nebūtu tikušas aizturētas.
Šai vieta ari es atzīstu mušu politiskās apsardzes
darbības kļūdu. Bet liela, starpība ir starp to, kas
iioticis,_ un to, kas ir minēts interpelacija, t. i. apzinīga velēšanas traucēt legālu organizāciju un ļaunprātīgi vai vieglprātīgi laupīt personas brīvību. Man
jāsaka, ka tādi pierādījumi lieta nav, bet kļūdas un

59

Latvijas Republikas

Saeimas III. s e sijas 3. sēde

paviršība ir redzama politiskās apsardzes darbībā
un tās katrā ziņā ir jānovērš. Tāpat es gribu atzīt
to, ka tādas kļūdas ir novēršamas, uzlabojot politiskās apsardzes ierēdņu sastāvu. Es negribu noliegt,
ka politiskā apsardzē ir viens otrs ierēdnis, kurš nesaprot savu pienākumu, kuram nav vajadzīgās savu
svarīgo pienākumu izpratnes. Tas zināmā mērā
izskaidrojams ar to, ka viņiem nācās darboties bez
noteikta likuma, tā tad ari šis apstāklis ir novēršams tādā veidā, ka politiskās apsardzes ierēdņu
sastāvs uzlabojams un taisni to vietā, kuriem nav
vajadzīgās savu pienākumu izpratnes, liekami inteliģentāki darbinieki. Pie tās pašas reizes man jāsaka, ka deputātam Radziņa kungam, diemžēl, ir
bijusi liela daļa taisnības tad, kad viņš nāca ar apgalvojumu, ka Valmieras politiskās apsardzes rajona
priekšnieks ir izdarījis pārkāpumu. Radziņa kungs
savas runas stenogramā ir labojis to, ko viņš sacīja
no šī katedra un proti, tādā ziņā, ka šis Lācis nav
sacījis „nost ar Saeimu, nost ar republiku", bet sacījis_„nost". Tas ir izrādījies parpareizu un no izdarītas izziņas redzams, ka šis Lācis bijis toreiz piedzeries un tas saucis „nost", pēc tam kad deputāts
Veckalns beidzis savu runu. Skaidrs, ka šim ierēdnim jāsaņem par viņa izdarīto pārkāpumu sods,
tāpat ka otrs ierēdnis Dende, par kuru šī sūdzība
ienākusi jau agrāk, ir jauno amata atstādināts. Tāpat notikušas dažas nepatīkamas pārestības no politiskas apsardzes ierēdņu puses Latgalē un ari tur
katra gadījuma, kur ir konstatēts noziegums vai
pārkāpums, šie ierēdņi tiks sodīti, viņiem jātiek
sodītiem._ Ka jau minēju, tomēr šo politiskās apsardzes ierēdņu smago darbu stiprā mērā apgrūtināja
tas apstāklis, ka viņiem savā darbā nebija pieturas
punkta, nebija noteikta likuma priekš tam. Pašlaik
likumprojekts par politisko apsardzi ir izstrādāts' un
jaukopš ne visai ilga_ laika politiskās apsardzes
iekārta tiek izdarītas pārgrozības, pārgrozības tādā
ziņa, ka _ bus mazāk iespējams visādas patvarības,
bet reize ar to politiskas apsardzes darbība tiks padarīta daudz intensīvāka, _ daudz lietderīgāka. Ar
to, es domāju, būtu atbildējis Rudevica kungam un
ari Radziņa kungam uz_ pirmo daļu no viņa runas.
Rudevica kungs talak sava runā starp citu minēja ari 1917. gada 2. augusta likuma piemērošanu
un izsacīja šaubas, vai šim likumam acumirklī ir
vairs vietas pie mums. Acīm redzot, ka šis likums ir
domats_ priekš izņēmuma apstākļiem un tagad, kad
šie izņēmuma stāvokļi pie mums pārdzīvo savas pēdīgas dienas, ir puslīdz saprotams tas, kad reizē ar
politiskas apsardzes likuma pieņemšanu šis likums
zaudē savu speķu. Zīmējoties uz dažām personām,
kuras tiek turētas apcietinājuma uz šī likuma pamata,
es gribētu piezīmēt, ka ari apsardzības ministrs ir

atradis par iespējamu dot piekrišanu vairāku no Rudevica kunga minēto personu atsvabināšanai. Bet
tiešam, apcietinājuma vel līdz_ šim laikam atrodas
vairākas personas un tas ir tas personas, pret kuram neceļot konkrētus apvainojumus, tādus apvainojumus, kas dotu iespēju šīs personas nodot tiesai.
Ceļ_ apvajnojumu,_ka šis personas ar savu darbību
tāda mēra terorizē un dezorganizē ļaudis, ar kuriem
tie dzīvo, ka viņu_ atrašanās brīvībā nav ciešama.
Varbūt drusku savadi tas izklausās, bet pierādījumu,
ka šīs personas nav brīvība ciešamas, dod pat viņu
izturēšanās cietuma. Ja mēs paskatāmies, kā šīs
personas ir rīkojušas visos tradicionelos komunistu
svētkos atrodotiescietuma tad tas norāda, kā viņas
^ Bet kā jau minēju, šis
rīkosies atrazdamās brīvība.
jautājums nav vairāk akūts, tas ari nav tieši saistīts
ar pieprasījumu, tas tika minēts tikai garām ejot.
Bet ari tais gadījumos, kad iekšlietu ministrijai vai
politiskai apsardzei izsaka pārmetumus, ka viņa tur
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dažas personas uz 2. augusta likuma_ pamata bez
pierādījuma un bez vainas apcietinājumā, mēs gribam
pierādīt, ka tas tā nav. Tā ari ir šai konkrētā gadījumā, kuru te minēja Rudevica kungs, ka apcietinājumā tiekot turēts kāds Jurģis un ka neesot viņam
nekāda vaina pierādīta, pat vairāk, ka tur esot kāda
lieciniece Jakabson, kura esot stipri apšaubāma. Es
gribu novelt šo apvainojumu, kuru uzkrauj iekšlietu
ministrijai un saku, ka šo Jurģa lietu mēs esam jau
nodevuši prokuratūrai. (Sauciens pa kreisi: „Tas
ir nepareizi!")
Vispēdīgi es gribētu atbildēt ari Reinharda kungam, kurš sacīja, ka viņš vēlētos zināt, kā īsti sastāv
ar tām komunistiskām organizācijām, vai tādas ir
vai nav un ja viņas ir, tad kas viņas izsauc, kas viņas
pabalsta un kas viņas sedz. Ka šīs organizācijas pa-

stāv, to es jums, godājamie deputātu kunei, jau raksturoju ar šo organizāciju dalībnieku liecībām, kuras
es nolasīju, un man jāsaka, ka bez likvidētām organizācijām tiešām ir vēl dažas organizācijas tāda pat
rakstura, kā tās, par kurām šeit iet runa un varbūt
pat vēl nopietnāka rakstura; vismaz tie aresti, ko
politiskā apsardze ir izdarījusi pēc šī pieprasījuma
iesniegšanas, norāda, ka mums ir ļoti nopietni ienaidnieki, kuri ved komunistisku propagandu, kuru
darbība ir ļoti aktiva un kuri savu darbību ved uz to,
lai nodibinātu organizācijas, kurās, bez šaubām, ieiet iekšā daudz cilvēku stipri jauni gados aiz zināmas
aizraušanas. Man liekas, ka ar tām pietiekoši biežām un sekmīgām apcietināšanām, kādas tikušas izdarītas, kā ari ar mūsu saimnieciskās dzīves vispārīgo uzlabošanos, ar tautas labklājības celšanos, ar
zināmu politisku nobriedumu sabiedrībā rodas iespēja pretoties šādu komunistisku organizāciju propagandai un darbībai. Tās briesmas, kuras rada atsevišķu komunistu organizāciju darbinieki ar savu
darbību, nav tik akūtas, jo pašā sabiedrībā ir zināma

iespēja šai komunistiskai organizācijai un propagandai turēties pretim caur to, ka viņā ir jau zināms
politisks nobriedums, zināmapolitiska pārliecība un
iespēja sekmīgi cīnīties ar šādiem propagandistiem.
Saprotams, ta lieta ir diezgan akūta, lai politiskā apsardze būtu par viņu nomodā, bet tai nav vairs jāskrien, ta sakot, pa galvu pa kaklu, viņa var mierīgi
savu darbu strādāt, mierīgi apvainojošos materiālus
vākt par valsts noziedzniekiem un savākusi šos materialusi var tos celt priekšā tiesai un panākt taisnīgu
tiesas lēmumu. Šo manu domu pareizību, ka komunistu darbība, kaut gan viņa diezgan aktiva, bet nav
tik akūta, apstiprina pati komunistu partija, kura
sava taktika ieved šo jauno lozungu, ka ar veco ģenerāciju neesot nekas izdarāms, un tāpēc vajagot
jaunatni sagatavot nākošai komunistu valstij un
darbam. Ta jr zināma bankrota atzīšana, zināma
ticība uz iespējamu darbību tālā nākotnē, kad būs
izaugusi jauna ģenerācija Tagad otrs Reinharda
^ aiz muguras šīm komukunga jautājums:? Kas stāv
nistu organizācijām uz atsevišķiem darbiniekiem?
Vispirms, acīm redzot, pareizākā atbilde būs tā, ka
šo darbību vada ta iestāde, kura priekš tam speciāli
domāta un radīta, t. i. komunistiskā internacionāle.
Viņas aģenti ir pietiekoši rosīgi visās valstīs un ari
pie mums. Tad tie komunistu darbinieki, latvieši,
kuri atrodas Padomju Krievijā un kuri noorganizējuši speciālas organizācijas un uztur speciālu presi
pret „balto" Latviju. Tie ir tie, kuri ari pie mums
šo darbu veic. Indirekti ir zināma vaina ari tām, es
gribētu sacīt, virves dejotāju organizācijām, kā Rīgas
arodniecības biedrības centralbirojam un „Arbeiterheim'am", kuras ar saviem statūtiem un darbību sedz
šādas nelegalas_ organizācijas, sedz viņas ar saviem
svārkiem. Viņam nav vajadzīgās enerģijas pateikt:
„Jus pie mums patvērumu nemeklējat, mēs esam le-
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gaļas organizācijas un negribam, ka mūsu jaunatnes
sekcijatiek pārvērsta par komunistu jaunatnes sekciju, mes negribam, ka mūsu arodbiedrībā rodas komunistu frakcijas". Ja šāda noteikta uzstāšanās
būtu no šo un līdzīgu organizācijas puses, tad ari komunistu darbība pie mums būtu citāda. Kā var attaisnot šādu apstākli, kā šinī gadījumā Latgalē pie
žīdu komunistiskas _ jaunatnes sekcijas likvidācijas,
kur no 43 apcietinātiem gandrīz visi ir „Arbeiterheim'a" locekļi. Tie ir sastāvējuši vai nu sporta vai
dramatiskas sekcijas. Acīm redzot šīs organizācijas
pareizi nedarbojas. Būtu pareizi no viņu puses, ja
tas savu darbību grozītu, tad iekšlietu ministrijai nevajadzētu apspriest jautājumu par to, vai negriezties
uz biedrību likuma pamata pie tiesas par šo organizāciju slēgšanu.
Beidzot savu atbildi es gribu konstatēt, ka nav
novērojama politiskās apsardzes darbībā jūnija sākuma kāda ļaunprātība, zīmējoties uz legālo organizāciju darbības traucēšanu, vai personas brīvības
laupīšanu. Viņas darbībā ir zināmas kļūdas neizbēgamas un izbēgamas kļūdas, nokurām ir jāizbēg un
tiks sperti visi soļi, lai šādas kļūdas nebūtu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Iekšlietu ministra kungs lielu daļu no
savas runas ziedoja tam, lai pierādītu, ka Latvijā
patiešam pastāv komunistiskas organizācijas. Kungi, es ari tam gribētu piekrist, ka Latvijā patiešām
pastāv komunistiskas organizācijas, ka priekš tam
Latvija ir attiecīgi apstākļi, kuri, lai gan pamazām,
spiež šīs komunistiskas organizācijas uz izputēšanu,
ka to konstatēja ari ministra kungs, bet tomēr viņas
pastāvēja un pastāv lielākā vai mazākā mērā. tāpat ari komunistu _ puIciņi_ pastāv citās valstīs, mūsu
kaimiņu valstīs, ka piemēram Igaunijā, nemaz nerunājot par lielam valstīm, kur komunisti legāli darbojas. Ta tad šādas organizācijas pastāv, bet tas
jau rnusu _ interpelacija ari nav apstrīdēts, nedz ari
jautāts, kapec valdība komunistus vajā, kaut gan varētu but loti dažādas domās par to — un starp mums
un jums, kungi, tādas domu starpības ir, — kā izturēties pret komunistiem. Bet lieta negrozās ap to,
it ka vajadzētu pieradīt, ka Latvijā ir komunistu pulciņi, lai tūliņ varētu sacīt, ka mūsu interpelacijas,
kuras iesniegtas ka tagad, ta ari agrāk līdzīgos gadījumos, būtu nepamatotas, ka tām nebūtu savs ļoti
dibināts pamats. Te jautājums jāsadala divās daļas. Viena lieta ir cīņa ar komunismu. Ja ministra
kungs nak un apgalvo, ka būtu likvidējamas visas
' tās organizācijas, kuras var strādāt un strādā komunisti, tad es domāju, ka tas nebūtu vajadzīgs, jo legālas organizācijas tās pilsoņu tiesības, kas Latvijā
ir visiem pilsoņiem, nav iemesla atņemt komunistiem.
Ja jūs gribiet padarīt viņus par tādiem pilsoņiem,
kur[ izslēgti no pilsoņu tiesībām, tad reizē ar to jūs
radāt zināmu kategoriju pilsoņu, kuriem nav to tiesību,
kas
ir
citiem
Latvijas
pilsoņiem.
Pec
justi
ķeras
pie
aplams ceļš.

loģikas
iznāk,
ka
viņiem
jāneatļautiem
līdzekļiem.
Tas
ir
Tāpat ir aplami, ja tad, kad Rīgas
arodbiedrību centralbirojs grib sasaukt kādu konferenci un uzstāda kādus referātus, tad iekšlietu ministrs paredz, ka tur var but kādi kārtības traucējumi un neatļauj uzstāties zināmiem referentiem tikai
uz aizdomu pamata, ka tie varētu būt komunisti. Tas
ir pilnīgi aplams solis, tādēļ ka patiesībā vajadzētu
ļaut šiem pilsoņiem izlietot viņu tiesības un viņiem
nebūtu liekami šķēršļi. Ar to tad daudz lielākā mērā
nekaar policijas līdzekļiem būtu atņemts pamats
meklēt slepenus un noziedzīgus ceļus. Ja patiešām
grupa Latvijas pilsoņu izdara nelikumības un grib
savus mērķus sasniegt nelikumīgā ceļā, tad tie ir
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sodami._ Ta ir lieta par sevi. Bet par šīm parādī-

bām mes neesam interpelējuši. Tas, par ko mēs
esam interpelējuši, ir tas, ka reizē ar šo komunistu
apkarošanas darbu politiska apsardze un visas tās iestādes, kuras šīspolitiskas apsardzes rīcību attaisno
un saudzē, ir izrēķinājušās ar saviem politiskiem pre-

tiniekiem vispari un nebūt ne tikai ar komunistiem.
Tie ir tie apstākļi, kas mus spieda interpelēt un pievest tos faktus, kurus pieveda_ pagājušo reizi un kuri
liecina par to, ka šāda izrēķināšanās notiek. Tā piemēram es aizrādīju uz Matišu grupas arestēšanu un
atsvabināšanu, kuras priekšgalā stāv pazīstams sociāldemokrāts Bērzs unnorādīju, ka tur ir notikusi
izrēķināšanas nozināmam aprindām, kuras ir citādos ieskatos neka_ tie ļaudis, kas turas pie sociāldemokrātiskiem, stradnieeiskiem, uzskatiem. Mūsu interpelacija galvena kārta ir vērsta uz to, lai tās pilsoniskas tiesības, kas katram pilsonim ir garantētas
ar likumu, netiktu atņemtas nevienam pilsonim. Tāpat es aizrādīju uz Priekuli, _runājot par arestēto Dicmani, kas ir nosēdējis vairākus mēnešus cietumā tikai tamdēļ, ka par pamatu ir bijusi kāda izrēķināšanas, pievelkot klāt zināmus politiskus motīvus.
Vel aizrādīju uz Jaunpils — Dobeles arestētiem,
ka tur pamata guļ politiska _ izrēķināšanās, ar citiem
vardiern sakot, šai gadījuma_ notikusi politiska izrēķināšanas ar tiem, kuri sanākuši naidā ar vietējiem
apsardzībnjekiem, ar vietējām saimnieku aprindām,
un tāda kārta denuncēti strādnieku dabinieki, traucēta tas organizācijas darbība, kurā viņi strādā.
Tad man vel jākonstatē domu starpība starp komisijas referentu Nonāca _kungu un ministra kungu.
Nonāca kungs pagājuša sēde uzsvēra, ka Dobelē un
Jaunpili esot tiešam komunistiska organizācija likvidēta, bet_ iekšlietu ministra kungs nupat izsacījās,
ka politiska apsardze tur esot nošāvusi drusku šķībi.
Es atkārtoju interpelacijas komisijai, kura sastāv
no parlamentāriešiem, ka _ viņas uzdevums būtu objektīvāki skatīties uz lietam, objektivi izšķirt un atrisināt visus gadījumus un ar tādiem ziņojumiem un
faktiem uz priekšu vairs Saeimā nenākt. Tas iznāk
par daudz neobjektīvi. Tos faktus, ko mēs esam interpelacija minējuši, nevar apgāzt, nerunājot nemaz
par Nonāca kungu, ari iekšlietu ministra kungs. Viņš
atzīst, ka tas tomēr galu galā tā esot. Tomēr šajās
lietas rnes šķiramies ar ministra_ kungu, un tā atbilde,
ko ministra kungs deva, nekāda ziņā mūs nevar apmierināt, jo ļautajums ir daudz plašāks, nekā viņš to
pulējas nostādīt. Mes prasām, lai visiem pilsoņiem
būtu atļauts izmantot tas pilsoņu brīvības un politiskas tiesības, kadas _ likuma paredzētas. Mēs konstatējam, ka politiskas apsardzes aģenti un tāpat ari
iekšlietu ministrija ar_ savu līdzšinējo politiku lielā
mēra šīs tiesības ir ņēmusi un traucējusi šīs tiesības
izlietot.
Tagad, tālāk pāreju pie tās apspriežamā temata
daļas, uz kuru noradīja iekšlietu ministrs, pievezdams
dažādus faktus. Iekšlietu ministra kungs sacīja —
un šai ziņa viņš bija saskaņā ar komisijas referentu
Nonāca kungu — ka politiskus noziedzniekus, komunistiskas organizācijas nevarot iznīcināt sēnes lasot,
tur esot vajadzīgi plašāki aresti, rēķinoties ar to, ka
tur viens otrs nevainīgs cilvēks dabūs ciest. Tos varot velak atsvabināt un ar to lieta izbeidzas. Pagājušo reiz es apradīju, cik tālu noved šī plašā pilsoņu
apcietināšana, ķeršana plašos apmēros. Viņa noved
pie tam, ka cilvēki, pret kuriem nav nekāda pierādījuma, tiek ilgāku laiku, dažreiz pat gadu, turēti cietuma, tos nevar nodot tiesai pierādījuma trūkuma deļ.
Es gribētu
re _dzēt, lai no
labā
snārna un no centra grupām nāktu še kāds
jurists un
mēģinātu
pierādīt,
ka
no
juridiska _ redzes stāvokļa šādas lietas ir pielaižamas
tiesiska valstī, kad cilvēki tiek turēti bez apvaino-
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juma cietumā. Jau pagājušo reizi espar to aizrādīju, bet līdz šim neviens nav atbildējis. Ministra
kungs uz to centās dot nezināmu atbildi. Viņš teica,
ka cietumā esot redzams, ka komunistu svētkos šie
arestētie izrādot atklāti savas simpātijas komunistiem. Man liekas, ka šis ministra kunga ķēriens iet
par daudz tālu. Ja cietuma pilsoņi izsaka savas simpātijas komunistiem komunistu svētkos, tad tas vel
nav pierādījums, ka viņi ir turamu cietuma. Mes zinām, ka ari ārpus cietuma ir cilvēki, kuri izsaka savas simpātijas komunistiem, mēs zinām, ka Igaunija
un tāpat Somijā ir pat komunistu legāla prese, kura
tiek izteiktas simpātijas komunistiem. Ko tad ari
citu šie preses orgāni lai dara, ka ne apliecina savas
simpātijas komunistiem? Tur šos pilsoņus vis nebāž
cietumā, un ari pie mums tas, ka izteiktas zināmas
simpātijas, vēl nepierāda, ka tos cilvēkus vajaga turēt cietumā. Atļaujiet jums prasīt, vai visi tie, kuri
pie katra izdevīga gadījuma no mūsu labā spārnā
izsaka savas atklātas simpātijas visiem monarķistiskiem apvērsumiem dažādās pasaules malās, tiek
bāsti cietumā? Līdz šim ir zināms, ka apcietināts
tikai viens vienīgais Polis uz 2 mēnešiem par to, ka
atklāti uzstājies pret Latvijas neatkarību un uzslavējis bijušās Krievijas monarķistisko iekārtu. Ir daudz
pilsoņu, kuri dienu no dienas atklāti izsaka savas
simpātijas šai kustībai un noteikti pat ar darbiem
mēģina izcelt visu ko par labu apvērsumam, kā piemēram nacionālais klubs ar savu politisko uzstāšanos 1. maijā un tamlīdzīgi gadījumi, bet par tādām
simpātijām nevienu pilsoni neapcietināja. To neuzskata par pārkāpumu. Tāpēc, ja arestē tikai no
kreisās puses, tad pilsoņu tiesības negrib padarīt par
visu Latvijas pilsoņu likumīgu īpašumu, bet tikai par
vienas privileģētas grupas tiesībām. Ministra kungs,
vēl cenzdamies raksturot to stāvokli, cik pareizi tomēr politiskā apsardze ir rīkojusēs, arestēdama un

traucēdama kaut kādas

komunistu

organizācijas,

šim gadījumā Vidienas un Rīgas organizāciju, pieveda tādus faktus, ka daudzas no arestētām personām esot atzinušās. Viņš tāpat kā komisijas referents centās uzsvērt, ka tas, ka arestē zināmu procentu nevainīgu personu, vēl neko nepierāda un ka
43—48 personas esot nodotas tiesai — prokuratūrai.
Kungi, es gribētu aizrādīt uz to, ka mēs visi, laikam,
zināsim, kāds iznākums ir visām tām prāvām, kuras tiek iztiesātas tiesā, vai nu tās ir kriminālas vai
politiskas lietas. Visās šajās prāvās taču nekad visi,

kuri tiesai nodoti, netiek notiesāti. Tā tad es pielaižu,
pēc tiesu prakses spriežot, ka no šiem 43—48 tiesai
nodotiem bus diezgan liels procents tādu, kuri tiks
attaisnoti. Ja ministra kungs runāja par 14 personām, kuras ir atzinušās, tad pielaidīsim, ka tās notiesās, bet ļr jāpielaiž, ka vesela puse, varbūt pat lielā
puse bus tādu, kurus nevarēs notiesāt un par kuriem
ar zināmu tiesību varēs teikt, ka tie ir nevainīgi. Te
ir jau zināms procents nevainīgu un beigās var izrādīties,_ ka _bus tikai kādi 5—6 vainīgi, un visi pārējie
140 bus tadikuri atsvabināti — daži pēc 1 mēneša,
citi pec 2 mēnešiem un citi būs nosēdējuši pat gadu,
gaidīdami kamēr lietu noskaidros. Bet kungi, ir ari
vel citādi gadījumi. Ir tādi gadījumi, kur tiesa iztiesā un atsvabina un tad politiskā apsardze par jaunu arestē. Man ir zināms viens tāds gadījums, ar

kādu Cīruli, kurš ļoti labi raksturo politiskās apsardzes politiku. Šis Cīrulis 1922.gada septembra mēnesī arestēts. Viņa lieta iztiesāta Jelgavas apgabaltiesa. Ta viņuatzinusi par vainīgu, bet notiesātais
spriedumu pārsūdzējis uz tiesu palātu. Tiesu palāta
viņu attaisnojusi, bet kad viņš gājis no cietuma laukā,
pie cietuma vārtiem viņš ticis no jauna arestēts no
politiskas apsardzes un vēl šodien sēž cietumā. Politiskā apsardze nav tikai iestāde, kura līdz tiesai rī-
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kojas nelikumīgi ar pilsoņu brīvību, bet kurai pat tādas tiesības dotas, kaviņa pec tam.kad ir jau taisīts
tiesas autoritativaisjemums, ka zināma persona nevainīga, tad politiskā apsardze to ķer aiz kragas. Vai
nu tas ir konstitūcijas trūkums jebvainīgi citi apstākļi
politiskā apsardzē, bet tādu politiku piekopj. Kas
attiecas uz arestēto atzīšanos, tad ministra kungs paziņoja pāris gadījumus, kur_ arestētie paši izteikuši,
ka viņi piederējuši pie tādām un tādam komunistu
slepenām organizācijām. Es iepriekš jau paskaidroju, ka es pilnīgi pielaižu, ka starp arestētiem ir
komunisti, kuri ir atzinušies vai nav atzinušies. Es
pielaižu pat, ka vēl visas personas, kuras sastāv slepenās organizācijās, nav arestētas, bet tāpat gribu
pielaist ari to, ka šī atzīšanas bieži vien ir izspiesta
atzīšanās. Tāpat kā Dobeles-Jaunpils organizācijā
ir ķerti un nav noķerti tie īstie, tāpat ta atzīšanas ne
katrreiz nāk no tiem, kas patiesi ir slepena organizācijā, jo lai piespiestu atzīties, politiska apsardze izlieto pazīstamo metodi — piekaušanu. Manas frakcijas kolēģis Maizels pagājušo reizi pieveda faktus
un aizrādīja uz ārstu apliecībām no Daugavpils, kur
notikusi piekaušana. Es tikko noklausījos pāris faktus no ministra kunga par arestēto atzīšanos un jstarp
tiem viens man pazīstams fakts, kur viņš_ runa par
kādu cilvēku, kurš atzīstas, ka viņš sastāvējis slepenā komunistu organizācijā. Par to man ienāca nesen ziņas, ka šis Pauls Celtmanis arestēts un piekauts
politiskā apsardzē, ko redzējuši divi liecinieki: Priede no Antonijas ielas 14-b, dzīvoklis 3 un kāds Vanags. Tie redzējuši, ka viņš iznāk no kabineta ar
asiņainu seju. Tā tad jau viens no diviem ministra
kunga piemēriem ir tāds, kur politiskā apsardze ar
varu spiedusi atzīties. Un tad, kungi, diezin kāda
būs pati tā viņu piederība, varbūt ka viņš pieder pie
tās nelegālās organizācijas, bet kā redziet, tā piederība pie komunistu organizācijas tiek izspiesta ar nelikumīgiem līdzekļiem. Otrs piekautais ir Aleksandrs
Vints, arestēts 6. jūlijā un kādā 6. vai 7. jūlijā piekauts. Viņš ir students. Bieži šādos gadījumos nav
liecinieku, tur jāapmierinājas ar liecībām, kas nāk
no dažiem nostāstiem, jo piekaušana tiek pastāvīgi
slēpta, viņa tiek izdarīta tā, ka sabiedrībai nav pieejama, un tāpēc būtu jāvēlas, lai katrs fakts, kurš no
daudziem nāk atklātībā, lai tam tiktu piegriezta nopietna vērība, bet tas līdz šai baltai dienai nav darīts.
Ari šodien ministra kungs neņēmās to apstrīdēt, ko
mans frakcijas kolēģis Maizels pieveda pagājušā
sēdē par Daugavpilī arestētiem ebreju jauniešiem.
Ari agrākās interpelacijas, kur ir gājusi runa par piekaušanu un pievesti noteikti pierādījumi, nav griezta
vajadzīgā vērība. Tā tad redzat, uz mūsu interpelaciju par tiem faktiem un tām parādībām ne tāļu
nav dota izsmeļoša atbilde, ne no interpelacijas komisijas, kuras vārdā Nonāca kungs pagājušo reizi
sniedza savu referātu, ne ari no iekšlietu ministra
kunga, kurš izbīdīja no savas puses tos pašus principus pie politisku noziedznieku apcietināšanas, kādi
līdz šim ir pastāvējuši. Tikai tur, kur mēs ar neapgāžamiem faktiem esam pierādījuši, ka tas tā nav, kā
to no sākuma centās nostādīt interpelacijas komisijā
patsjninistra kungs un interpelacijas komisijas vārdā
Nonāca kungs, tur ministra kungs bija spiests piekāpties un atzīt, ka šī interpelacija attiecībā uz lielu
rindu personu ir dibināta un kā politiskās apsardzes
aģenti ir nelikumīgi rīkojušies. Tādi piemēri ir tiešamValmierā, es varētu šo sarakstu papildināt ar
vairākiem aģentiem no Cēsīm un Rūjenes, kur darbojas aktivi Niedras puča karotāji. Es negribu sīkumos ieiet, bet paldies jau par to, ka iekšlietu ministrs ir pa lielai daļai atzinis tos faktus un vismaz
solījies tos novērst. Bet iekšlietu ministrs nav ne-

maz atzinis tās metodes nepareizības, kura līdz šim
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ir pielietota politisku noziedznieku ķeršana, un tapec
iekšlietu ministrs nav devis pietiekoši izsmeļošu atbildi uz mūsu interpelaciju. Ņemsim vēra te klāt,
ka no vienas puses var noķert tikdaudz nevainīgus,
kurus ari pats iekšlietu ministra kungs atzīst par nevainīgiem, ka var taisīt tikdaudz kļūdas ar arestiem
un no otras puses, kungi, ņemiet 1. maija skandālu,
kur aktīvas organizācijas iejaucās maija demonstrācijās un traucēja pilsoņus viņu likumīga darbība, ņemiet jūs skandālu, kurš notika nesen krievu _ teātrī,
kur pie pārpildītas zāles radās ļaudis, kuri ceļa nekārtības un netika noķerti. Visi šie skandālu taisītāji nepārprotami dara huligānisma darbus, ceļ nekārtības, bet tikai ar to starpību, ka _ tur nekārtību
cēlēji pieder pie galēji pretējā politiskā lēģera, ka tur
policija nekad viņus nenoķer. Tā tad redziet, ir
liela starpība starp to, ko politiskā apsardze var noķert un starp to, ko viņa nevar noķert. Acīm redzot, viņa šos pēdējos negrib noķert.
Beidzot es gribētu atgādināt deputātu kungiem,
ka šis pieprasījums, pēc tam, kad aizviņā sēdē Saeimas vairākums viņu pieņēmis, taču vairs nav mūsu,
sociāldemokrātu, pieprasījums vien, bet tas ir Saeimas pieprasījums. Mēs, sociāldemokrāti, cēlām tikai
Saeimai priekšā faktus. Šos faktus, es nezinu kāpēc, aiz kādiem iemesliem, pūlējās apgāzt, notušēt
un neievērot interpelacijas komisijas referents, bet
viņi bija tik. spilgti, ka Saeimas vairākums neatrada
par iespējamu viņiem paiet garām un pieņēma mūsu
interpelaciju. No tā brīža šī interpelacija ir kļuvusi
par Saeimas interpelaciju. Iekšlietu ministra kungs,
dodams atbildi uz šo interpelaciju, nav devis izsmeļošu atbildi un nav devis atbildi uz pašu galveno: uz
to, vai līdzšinējā pilsoņu ķerstīšanas metode tiks revidēta, vai līdzšinējā politiskā apsardze tiks ierobežota savas darbības tanī daļā, kura iziet nevis uz
noziedzīgo komunistu ķeršanu, bet uz vispārīgu politisku izrēķināšanos ar saviem politiskiem pretiniekiem un to apkarošanu. Šinī ziņā ministra kungs
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munismu, ne piekrišanu komunismam. Tālab ari
mūsu pieprasījumā nav minēti_ ne Knokas, ne Atslēgas, ne Rusmaņa vārdi. Mūsu pieprasījuma minēti tikai tie vārdi, par kuriem mēs bijām pilnīgi
pārliecināti, ka tie ir nevainīgi cilvēki. Kas zīmējas
uz Knoku un Rusmani, tad pēc mūsu ziņām viņi ir
politiskās apsardzes aģenti. Tāpēc ari viņu vardi

mūsu pieprasījumā nav minēti. Kāds bij politiskais
stāvoklis valstī š. g. jūlija mēnesī, kad notika šie
aresti, kāds tad bij psicholoģiskais moments? Cienījamie kungi! Jums ir zināms, ka pēc tam, kad janvārī nodibinājās tā saucamā lielā koalīcija, kad
pirmo reiz valdībā iestājas Latvijas strādnieku
priekšstāvji organizētā veidā, kad par iekšlietu ministri nāca persona, kurai varbūt trūka gan administratīvās prakses, bet kura katrā ziņā godprātīgi
gribēja sargāt Latvijas demokrātiju, — tad politiskās apsardzes darbiniekos iestājas _ apjukums.
Viņi redzēja, ka viņu nopelni netiek atzīti, ka viņu
patvarības netiek segtas, un tāpēc par šiem trim mēnešiem bija manāms viņu darbībā un represijās tāds
kā sagurums. Bet pēc tam, kad maija mēnesī, vasarā, izira lielā koalīcija, runājot ar aņsardzībnieku
vārdiem, kad mazais „ vīriņš" un „lielā koalīcija" tika
padzīti, tad atkal šie patvarību piekopēji ar uzkratu
enerģiju stājās pie darba, lai izrēķinātos ar_ kreisiem
sociāldemokrātiem un lai izsviestu uzaicinājumu ari
biedriem maziniekiem. lāpāt kā pirmo reiz, kad
biedri mazinieki iegāja valdībā, viņiem tika izsviests
izaicinājums, lai parādītu, ka viņi, lūk, nav tie, kuri
spēj garantēt pilsoniskās tiesības u. t. t. Tāds izaicinājums toreiz tika izsviests no militārās kliķes, jo
tai reizē tika piespriesti un ari izpildīti 11 nāves
sodi. Tāpat ari tagad šais politiskos apstākļos, šai
psicholoģiskā momentā, jūlija mēnesī, ari notika tāds

pats izaicinājums. i\ad mušu rīcība nāca neapšaubāmi dokumenti un kad mums radās pārliecība, ka
notiek izrēķināšanās ar kreisajiem sociāldemokrātiem un vispār strādniekiem, mums bija pienākums
savā atbildē nekādu skaidrību nav devis. Te no šī pieprasījumu iesniegt. Domājams, ka to 1/ atsvabikatedra es un mani kolēģi apgāzīsim vēl vienu otru nāto starpa ir ari tie cilvēki, kuri uz personīgas apfaktu, ko ministra kungs pieveda, un pievedīsim vēl runāšanas pamata ir apcietināti, personas, kuras nejaunus faktus. Bet ja mēs šodien atzīstam 5, 6 sīkas kāda gadījuma jūs nevarat pieskaitīt pie komunikļūdiņas, bet paturēsim spēkā veco metodi, tad viņa stiem vai ari pie viņu piekritējiem. Es atļaušos
jums rīt sagādās veselu rindu jaunas kļūdas. So pievest tikai pāris gadījumus no pārbaudīto no ofi„kļūdu" virkni mēs te šodien papildinām un nekādā ciālām personām parakstīto dokumentu krājuma
ziņā nevaram būt pārliecināti, ka ar to politiku, kuru
uz kuriem pamatots mūsu pieprasījums. Vispirms,
še centās aizstāvēt iekšlietu ministrs, viņš izvedīs Burtnieku pagasta vecākā vietnieks, Jānis Lapsiņš,
mūs uz taisnāku un pareizāku ceļu. Tas nenotiks. ziņo ar savu parakstu, ka Burtnieku pagastā areTāpēc mēs ari šoreiz būsim spiesti nākt ar priekšlistētas 7 personas, to starpā jaunsaimnieki Dauguls
kumu, kurš atzīst šo atbaidi par neapmierinošu.
un Krūmiņš. Tālāk viņš noteikti paskaidroja, ka
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds RadziDauguls pagastā pazīstams kā aktivs sociāldemoņam.
krāts mazinieks un Krūmiņš maziniekiem tikai simE. Radziņš (sociāldemokrāts): Tautas vietpatizējošs, ka pie arestiem nekas nav atrasts un ka
nieki! Ir jau parasta lieta pie mums, ka valdības politiskās apsardzes aģents, kura vārdu es šeit nepriekšstāvis, dodams atbildi, vienmēr cenšas atnosaukšu, lai viņam varbūt netiktu dota vilka pase,
taisnot ierēdņu patvarības un citādi apgaismot piekas šinī gadījumā nebūtu vēlams, atklāti pateicis
prasījumā pievestos apstākļus. Ari šoreiz ministra pašvaldības darbiniekiem, vietējām pagasta amata
kungs mums paskaidroja, zīmējoties uz Valmierā un -personām, ka notiekot nesaprotamas lietas, jo aresti
tās apkārtnē izdarītiem arestiem, ka ir bijis nepiecienotiekot vairāk uz denunciācijas pamatiem. Starp
šami vajadzīgs arestēt Vidienas komunistisko orgaarestētiem Burtnieku pagastā ir ari Jānis Māsens
nizāciju un tādā kārtā izolēt no sabiedrības valsts un Augusts Saule. Visi 4 arestētie ir Latvijas nacioiekārtu graujošus elementus. Kā pierādījumu tam nālās armijas karavīri ar otrām kategorijām, paši
pieveda, ka trīs personas — Knoka, Atslēga un Russaimniecību vadītāji un saimniecības stipri cietušas,
mans_ esot atzinušas. Ta tad trīs no 60. Ne pret
tāpēc ka vadītāji atrauti no darba. Tāpat -vecsaimto mēs vēršamies. Mēs neesam vērsuši savu pienieks Ringolds Kreišmanis liecina, ka arestētais
prasījumu pret iekšlietu ministri par to, ka iekšlietu Māsens ar kaut ko pretvalstisku nav nodarbojies,
ministrs resp. viņa ierēdņi apcietina elementus, kuri
bet bijis krietns strādnieks. Māsens nodienējis nanoziedzīgā kārtā mēģina graut Latvijas valsti, viencionālā armijā divus gadus un tikai nesen pārnācis
alga vai viņi ir komunisti vai monarķisti. Mēs vērmājās. Lūk, kādi ir tie noziedznieki, kurus jūs nošamies galvenā kārtā pret to, ka bez kādas izlases, sauciet _ par komunistiem un viņu piekritējiem un
bez saprāta, ar nodomu gluži apzinīgi un nevis aiz kuri ka komunisti tiek ķerti ciet.
Šeit pagājušā
kļūdas vajā cilvēkus, kuriem nevar pārmest ne kosēde komisijas referents, jaunsaimnieks Nonāca
KrBi urnā Saeimas Stenos rnf i «kā
biroja Rlj ļ , Jtkabm ielā >fe 11.
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kungs, nāca un pateica, ka vajagot noraidīt mušu
pieprasījumu, ka pieprasījumam neesot pamata, ka
arestētie esot tiešām visi komunisti. Šos jaunsaimniekus, kuri grūtos cīņas brīžos ir bijuši Latvijas armijā 2 gadus, nesuši visus upurus un cenšas nostiprināties uz sava iegūtā zemes stūrīša, vismaz šos
gan nevarēja nosaukt par komunistiem, kuri vien-
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stākļiem, kur varmācības un represijas piekopj tīri
«nevainīgā" veida, bet kur viņas ir pieņēmušas pilnīgas formas, var cilvēku nokaut, ieročus nemaz
nelietojot.

Tālāk es jau pagājušo reizi norādīju, ka mums,
iesniedzējiem un sevišķi man, ir viens gandarījums,
protams ne personīgs, bet zināms panākums. _ Pec
kārši arestējami. Domāju. ka neērti mazākais, kurš tam, kad iesniedzām interpelaciju, vel 27. jūlija šinī
sūtīts jaunsaimniekus aizstāvēt Saeima, Nonāca kungadā es personīgi griezos ar diezgan plašu, pārbaugam pēc tam nest „jaunzemnieka" nosaukumu. Talak
dītu un objektīvu ziņojumu pie iekšlietu_ ministra
tas pats, kas noticis Burtnieku pagastā, ir noticis ari kunga un lūdzu, lai vismaz šinī gadījuma apcietiValkas apriņķī. Tur vesela rinda vecsaimnieku, nāto lietas pēc iespējas atrak nodotu tiesu iestādēm.
zemnieku savienības piekritēji apgalvo, ka lielāka Es nezinu, vai tas bija iesnieguma_ panākums, ka
daļa arestēto ir tādi, kuriem nav nekādi sakari ar
Birznieka kungs jau 4. vai 6. augusta to lietu bijanokomunistiem, kuri ne ar ko pretvalstisku nav nodardevis svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesim. Pēdēbojušies un neko pretvalstisku viņiem uztiept nevar.
jais drīzā laikā, gandrīz pēc 2—3 dienam lielu daļu
To pašu apliecina Grīviņš no Jaunvoles un citi. apcietināto atsvabināja. Ka otru gandarījumu, ne
Ir bijuši gadījumi, kad es šos cilvēkus, kuri man personīgu, bet sabiedrībai, var uzņemt iekšlietu miziņoja par patvarībārn, noraidīja, lai taču viņi grienistra šīs dienas paziņojumu, ka Eižens Lacis nav
žas pie savām frakcijām, pie pilsoņu frakcijām, papiemērots savam atbildīgam amatam. Sabiedrība
skaidrojot, ka tad var būt lielāki panākumi un teicu: līdz-šim bija nesaprašanā, vai represijas ir vietējo
„man jau netic, man jau saka, ka es esot komunistu varas personu gribas izpaudums, vai tas notiek_ ar
aizstāvis"; uz to man pateica: „lai jūs esat sociālists, valdības ziņu un Saeimas piekrišanu. Kad parādīvai velns, mēs esam spiesti nie jums griezties, jo jās ziņa, ka Valmierā nozīmēta revīzija, ka ierēdnis
patvarības nerimstas un mūs neviens neaizstāv."
izbraucis, sabiedrība tomēr domāja, ka viss paliks
Tālāk, kungi, par tiem arestu iemesliem. Es jau pa vecam. Birznieka kungs no šīs vietas šodien
pagājušā, 9. oktobra, sēdē pievedu, ka ne par to mēs pateica, lai gan noskaidrojies, ka Lacis kliedzis
protestējam, ka kļūdas notikušas. Mēs pat saprotaisni: „nost ar Saeimu!", bet tomēr konstatēts, ka
tam, ka nevar vainīgos kā sēnes lasīt; ka līdz ar
viņš nav sava amata cienīgs. Ir tomēr pieradīts,
vainīgiem dažreiz cieš ari viens otrs nevainīgs. Ari
ka tajā momentā, t. i. 31. augustā, kad Saeimas deto mēs saprotam. Bet mums ir noteikti pierādījumi, putāts, slēdzot sapulci, uzaicinājis stāvēt par cika pie daudziem arestiem, pie nopratināšanām novilizāciju, nepadoties reakcionāru nodomiem, sartiek apzinīga provocēšana un pie nopratināšanas
gāt republikānisko iekārtu, tad Lācis ir kliedzis
pasaka, piemēram, „jūs gājāt Cielēnu sagaidīt". Tad vairākkārt „nost". Saprotams, uz šādu_ uzaicināte vēl ir protokolēts ziņojums no Lizas Vidiņ parakjumu "lai dzīvo!" kliegt „nost!", nozīmē nost ar
stīts, ka tikusi izkratīta un arestēta naktī no 5. uz 6. Saeimu, nost ar republikānisko iekārtu. (J. Goldjūliju. Nekas nav atrasts, bet tomēr tikuši arestēti manis no vietas: „To tik Jūs tā iztulkojat".) To
un pie arestēšanas izsacīts apvainojums, ka Vidiņ kurš katrs cilvēks, kuram kaut cik loģiska izpratne
ko n ā ar viņas 22 gadus veco meitu 1. maijā dziedāun ari Jūs, Goldmaņa kungs, tāpat iztulkosat.
jusi no Krastiņa, tagadējā pilsētas galvas, vadītā
Esmu vadījies no tiem pierādījumiem, ko ir dekorī strādnieku gājienā kādu strādnieku dziesmu.
Ari tādi iemesli ir bijuši. Ja pie kratīšanas atrod vusi izmeklēšana, ko ir apliecinājuši cilvēki, kuri
...Sociāldemokrātu", tad saplēš to un saka, „mēs jūs, pelna sabiedrības uzticību. Šie materiāli ir ministra
kunga rīcībā. Viņš šodien teic, ka šādiem ierēdņiem
kā šo avīzi iznīcināsim".
patiešām nav vietas tik augstā un atbildīgā amatā.
Bet kurp dažreiz noved tādas lietas? Ir gadījumi, kad varbūt pat aiz paviršības un vieglprātības Ne pret personām mēs vēršamies. Piemēram, mēs
izdarītas patvarības izsauc nopietnas sekas. Tā nekad neesam vērsušies pret Valmieras prefektu
vairākkārt ir ticis arestēts Valmierā kāds zēns KārkBrožes kungu, kurš pēc saviem politiskiem uzskaliņš. Pirmo reizi tas ir ticis arestēts un piekauts
tiem ir noteikts berģists. Es nelietoju šo vārdu aptādēļ ka nēsājis garus matus. Viņš darbojies brīvvainojošā nozīmē, bet- es gribu ar to apzīmēt viņu
prātīgi kā aktiers vietējā teātrī un pēc paraduma vienīgi kā bezpartejiskā nacionālā centra piekritēju.
izaudzējis matus garākus, kā citiem. Tas politiskās Pret šo ierēdni nav iebildumu, ne tāpēc ka viņš būtu
apsardzes ierēdnim Simkevitcam pietiekošs iemesls, kreiso atbalstītājs kādā nebūt veidā, bet gan tāpēc
lai zēnu saņemtu ciet un aizvestu sev līdz, atņemtu ka viņam ir amata pienākuma apziņa. 28. augustā
pasi un tad to palaistu vaļā, ar noteikumu: „ātrāk
bij sasaukta zemnieku savienības rajona padomes sapēc pases nenāc, kamēr tev galva nav noskūta". pulce Valmierā,kur par runātāju uzstājās tik valstisks
Zēns aiziet mājā, paņem savu māti līdz un aiziet uz runātājs kā Saiņa kungs. Otrā dienā « Jaunākās
politisko apsardzi ar nenogrieztiem matiem. Par
Ziņās", neoficiālā valdības orgānā, un ari «Brīvā
tādu pārdrošību — nepaklausību politiskās apsardzes Zemē" bija ziņots, ka šinī sapulcē noticis nepiedzīierēdnis Simkevitcs piekauj šo zēnu, sizdams ar kuvots skandāls, ka kārtības uzturēšanai sapulcē valakiem pa kaklu, ģīmi un muguru un teikdams:
jadzējis izsaukt pat visas policistu rezerves. Man
„Vepri, runā valodu". Šis klasiskais izteiciens rakjāsaka, ka ir bijuši gadījumi, kad ne tik vien visas
sturo mūsu politiskās apsardzes ierēdņus. Lūk, pret policistu rezerves vajadzēja izsaukt, bet Brožes
kādu rīcību mēs protestējam. Bet tālāk, kādas šīm kungam ir bijis vajadzīgs izsaukt pat karaspēka
patvarībārn un varmācībām var būt sekas? Kad
daļas, lai savaldītu dauzoņus atļautās sapulcēs. Bet
otrreizarestēja šo pašu Kārkliņu, kurš ari vēlāk atkas bij tie traucētāji 31. augusta sapulcē Valmierā?
svabināts, pa to starpu viņa māsa — jūtīgas un Arējā policija šoreiz bija savu uzdevumu augstumos;
straujas dabas sieviete, — lai- protestētu pret notipat Saiņa diskusanta prāvesta Pavasara dēls tika no
kušo netaisnību, pēc brāļa Kārkliņa apcietināšanas policijas izvests nozāles, kad viņš sāka celt skaniedzērusi ziepakmeņa atšķaidījumu un nomirusi. Tā,
dālu. Bet kad nonāca līdz Lāča kungam, apsardzīteiksiet, pašnāvība, bet katrai parādībai ir savi cēlbas rajona priekšniekam, policists pret Lāča kungu
loņi, un šai pašnāvībai par cēloni ir varmācības un bija nespēcīgs. _ Iedomājaties,kungi, kādā grūtā stārepresijas. Te mēs redzam, ka ari pie tādiem apvoklī bija nonācis policijas kārtībnieks. Kādu iei
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spaidutas atstāja uz policijas kārtībniekiem un ie-

dzīvotajiem, to, kungi, Jūs spēsiet novērtēt. Tālāk
es pieminēju ari to parādību, kura lielā mērā demoralizē mūsu jaunatni. Pirms 7 dienām mums nebija
izglītības ministra, bet to vajadzēja ņemt vērā izglītības ministrim, ko es runāju par Valmieras vanagiem. Es nedomāju apvainot kaut kādu jaunatnes
organizāciju, ne gaidas, ne skautus, ne ari vanagus
kā tādus. Man jāsaka, ka šinī gadījumā objektīvāks
bijis, vairāk patiesībai un sabiedrībai pakalnojis
«Latvja" korespondents Asara kungs. Turpreti
«Brīvās Zemes" kungu kalpi atreferējuši, ka, lūk,
Radziņa kungs 9. oktobrī izrēķinājies ar Latvijas
vanagiem. Ne pret Latvijas vanagiem, bet pret tiem

sevišķi izmeklētiem un kultivētiem eksemplāriem,

kurus citādi nevar apzīmēt, kā par dauzoņiem.
«Latvja" 11. oktobra numurā lasām, ka «vanags ir
modrs, brašs pēc izskata, nelieto alkoholu un nikotīnu, neiemaisās ķildās un nekārtībās un stingri ievēro likumu." Tas ir skaists raksturojums un var
aizraut jaunatni. Bet kas kopējs ir šim raksturojumam ar tiem Valmieras vanagiem, kas uz ielas
aizskar gājējus, nolamā tos, imitē kustoņu balsis,
traucē sapulces ar papirosu zobos, rungu rokā,
monokli acī, tāds tips ir no tās vanagu «tīrkulturas",
par kuru es runāju un kuriem lielā mērā ir nopelni
pie arestiem. Kāds sakars var būt šiem vanagiem ar
tiem, kas ievēro likumus, ja šie vanagi ieradušies 2
verstu attālumā no pilsētas, bruņojušies ar pistolēm
un pipkām, uz strādnieku sapulci, un iesāk kauties ar
strādniekiem? _ jVlan liekas, ka neviens ministrs,
ari jaunais izglītības ministrs, viņus nevarēs aizstāvēt. Tālāk vēl viens gadījums. Es lūdzu izglītības
ministri griezt uz to vērību, jo ari viņam šinīs dienas ir iesniegts lūgums, lai viņš novērš nebūšanas,
kādas notiek skolās, kas demoralizē jaunatni un
traucē mācīšanos. Valmierā bez valsts vidusskolas,
bez šis speciālās vanagu perinātavas pastāv vēl ari

arodskola.

Tajā par priekšnieku ir

neapšaubāmi

valstisks cilvēks, bijis Latvijas armijas virsnieks apbalvots ar Lāčplēša ordeni, berģists, bet ar augstāko
izglītību. Šinī vidusskolā šī vanagu kultūra nekultivejas, neraugoties uz vairākiem mēģinājumiem. Šī
gada 1. maijā ari šī Robežnieka vadītā vidusskola ir
piedalījušos pilsoniskā manifestācijā. Pēc gājiena
audzēkņi sapulcējušies skolā un divi no viņiem, Meijers un Puravs, ir izteikušies, ka nav vajadzējis iet
līdz vanagiem jaukt strādnieku gājienu, ka nekas nav
izdeviesviņi izblamējušies un vispār tas nav bijis
labi darīts. Par šīm intīmām iekšējā skolas dzīvē
notikušām sarunām vanagi paziņo nevis skolas
priekšniekam Robežnieka kungam, bet savam vanagu priekšniekam, valsts vidusskolas direktoram.
Tas savukārt neziņo par šīm sarunām savam kolēģim, skolas priekšniekam Robežniekam, bet politiskai apsardzei, ka, lūk, Robežnieka vadītā vidusskola ir komunisti. Un kas nu notiek? Apriņķa
priekšnieks, Līvena kungs, kuram lieta nodota vainīgo sodīšanai, griežas pie skolas priekšnieka Robežnieka kunga un paziņo, ka viņš negrib iejaukties
skolas iekšējas darīšanas, ka viņš to uzskata par skolas iekšējo lietu. Robežnieka kungs, kā valstisks
cilveks,_ izdara izmeklēšanu, nopratina skolēnus un
konstatē, ka par komunismu nevar būt runa, ka ir
bijusi runa tikai par to, ka nav vajadzējis jaukt
strādnieku gājienu un ka nekas nav panākts. Vanagi,
lai nodotu savus līdzskolniekus un ari politiskā apsardze, tomēr lietu nostādījusi tā, ka skolnieki izteikušies, ka vajagot gāzt valsts iekārtu un dzinuši
komunistisku propagandu. Negaidot saņemts rīkojums, ka šie skolnieki nosodīti ar 1000 rubļu lielu
naudas sodu katrs, vai attiecīgu arestu. Apriņķa
priekšnieks paskaidrojis, ka viņš nevarējis savu
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solījumu pildīt, jo vanagi un politiskā apsardze esot
sodīšanu prasījuši. Man liekas, ka šo faktu noskaidrot nav tieši iekšlietu ministra uzdevums. Par
to skolas priekšniecība ziņojusi ari izglītības mini-

strim. Noskaidrot to būtu tiešs pienākums tikko ieceltam izglītības ministrim. Var būt, beidzot, ka no
pagājušās sēdes līdz šai sēdei stāvoklis ir mainījies
un tautas vietnieki ir izšķīrušies par balsošanu; nobalsos, ka pieprasījums nav pamatots, un izteiks

atkal uzticību valdībai. Bet ar to būs pateikts: „Tā
ir bijis, tā ari paliks". Tādā gadījumā, mani kungi,
neaizmirstiet, ka līdz ar to tiek grauta pati demokrātijas un neatkarības ideja. Līdz šim iedzīvotājiem bija pārliecība, ka patvarību izpaudums nav
tautas vietnieku griba, ka tautas vietnieki nosoda
šādas parādības. Nenosodot patvarības, jūs graujat
demokrātiskās iekārtas ideju vairāk nekā Polis ar

saviem rakstiem.
Priekšsēdētājs

Fr. Vesmanis:

Vārds Zemga-

lim.

G. Zemgais (demokrātiskais centrs): Augsti
godājamie deputātu kungi! Neņemsim to lietu tik
traģiski, kā to Radziņa kungs nostādīja savas runas
beigās. Radziņa kungs, neatkarības ideja netiks ar
to grauta! Mēs neatkarības idejas grāvējus gribam
nobīdīt pie malas. Radziņa kungs runāja ļoti plaši,
bet es, uzmanīgi noklausījies viņa runu, nevaru teikt,
ka viņš būtu runājis tieši par pašu interpelaciju. Man
jāsaka, ka viņš gan atklāja ļoti daudz interesantus
faktus, kuri tomēr nav interpelacija aizskarti. Divas
svarīgas lietas atzina Radziņa kungs, un tās ir sekošas: viņš teica, ka, pirmkārt, pie tādas darbības
var notikt kļūdīšanās un, otrām kārtām, viņš ari at-

zina, ka šaīs nevēlamās parādībās nav sistēmas.
Godājamie kungi, interpelacija! var būt pamats tikai
tad, kad ietu runa par zināmu sistēmu, par zināmu
politiku. Bet ja mums ir darīšana tikai ar zināmiem
faktiem, ar vienu otru gadījumu, tad, pēc manām domam, nav vietas interpelacija!, bet šie fakti jānoskaidro un jāgādā, lai tādi fakti dabū savu tiesisko
atziņu. Radziņa kungs un visvairāk Rudevica kungs
saka, ka _ viņi ir iesnieguši interpelaciju galvenā
kārtā tādēļ, _ka viņi atrodot, ka šai politiskās apsardzes rīcībā ir konstatēta izrēķināšanās ar politiskiem pretiniekiem. Tas būtu pamats visai interpelacija!. Noklausījušies referenta ziņojumu, noklausījušies šodien ministra paskaidrojumu, mēs
nevaram atzīt, ka varētu runāt par izrēķināšanos
ar politiskiem pretiniekiem. Ja referenta ziņojums
mazliet atšķīrās no ministra kunga ziņojuma, tad
tas izskaidrojams af to, ka interpelaciju komisija
izbeidza savu darbību pirms Saeimas sesijas slēgšanas, t. i. tūlīt pēc interpelacijas iesniegšanas, pēc
tam, kad mes balsojām pret internelacijas steidzamību, motivējot to, ka apstākļi nav noskaidroti un
nav zināms, cik šī interpelacija pamatota. Redzams,
ka interpelaciju komisija, pārbaudīdama tos materiālus, kas bija viņas rīcībā, varēja iznest citādu slēdzienu, neka dzirdējām šodien no ministra kunga. No
jūlija mēneša līdz šim laikam daudz kas noskaidrojies, kas ari devaministra kungam pamatu izteikt
dažas domas plašāki un atzīt, ka zināmas kļūdas ir
notikušas. Neviens šīs kļūdas ari nemēģināja attaisnot. Mani kungi, ja te nav sistēmas, ja nav politikas ministra rīcībā, kā tad šeit var būt runa par
pojitisku izrēķināšanos? Radziņa kungs atzina, ka
kļūdas ir notikušas, un tādu darbu darot, mēs visi,
domajamspiekritīsim, ka tiešām kļūdas var notikt,
bej tas kļūdas ari arvienu mēģina izlabot, un tāpēc
mes nevaram apvainot darba vadītāju. Visvairāk
šīs kļūdas ir izdarītas pret vienas kategorijas pilsoņiem. _Radziņa kungs pieveda datus, ka Burtnieku
pagasta apcietināti pavisam nevainīgi cilvēki, un to
3*
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viņš teica uz pagasta vecākā apliecības pamata. Ka
var apliecināt negatīvus faktus? Kadāceļa pagasta
vecākais nāca pie pārliecības, ka arestētie nav pretlikumīgu darījuši? (Starpsaucieni: «Ir jau atsvabināti, tādēļ ka nav pierādījumu!!"). Tadeļ ka nav
pierādījumu, jūs sakiet, bet varbūt velak atkal bus
pierādījumi un tie nevainīgie jaunsaimnieki, pec
jūsu domām, socialdemokrati-mazinieki, varbūt,
otrreiz tiks arestēti. Es saku, vjenas kategorijas
pilsoņi, sociāldemokrāti, ir visvairāk cietuši. Kamdēļ tā? Nu vienkārši tamdēļ, ka viņiem ir tā nelaime
būt tuvāk tai lietai, un tādēļ ari notikusi pārskatīšanās. Ja sociāldemokrāti gādās par to, lai viņu biedri ir uzmanīgāki, lai viņi prastu izšķirt komunistu
programu no savas partijas programas, tad katrā
ziņā kļūdu būs mazāk. Te pieveda vairākus faktus par Cīruļa un Paula Celtmaņa arestēšanu. Par
tiem, Rudevica kungs, interpelacija nav runa. Ka
mēs varam šodien pārbaudīt, vai. Celtmanis ir vainīgs vai nē, un kamdēļ Cīrulis ir ticis atkal otrreiz
arestēts? Varbūt, ka pa to laiku, kamēr viņš sēdēja
cietumā, atrada jaunus apvainojošus faktus, kuri ie-

priekš nebija izmeklēšanas tiesneša rīcībā. Mēs nevaram runāt par faktiem, par kuriem interpelacija
nav minēts.
Jānožēlo ir gadījumi, kad policija un ari politiskās apsardzes aģenti savā darbībā pārkāpuši likumu, pielaižot varmācību. Bet, Rudevica kungs,
nav taisnība, ka uz to nereaģē. Jūs atminat ļoti
labi Bauskas lietu, Jūs neilgi atpakaļ lasījāt par to
avīzēs un zināt, ka Jelgavas apgabaltiesa notiesājusi vairākus policijas aģentus tādēļ, ka tie pie arestiem izdarījuši varmācības darbus un spīdzinājuši
viņus.
Mēs atrodam, ka šis paskaidrojums interpelacijas robežās ir pilnīgi izsmeļošs un apmierinošs, un
tādēļ iesniedzam attiecīgu pārejas formulu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lazersonam.
M. Lazersons (Ceire Cion, runā krieviski) *):
Augstā sapulce! Iekšlietu ministra kungs tikko uzklausītā runā aizrādīja, ka viņš objektīvāki var izturēties pret interpelaciju, jo tie gadījumi, par kuriem
sūdzas interpelanti, skatāmi jau vēstures perspektīvā. Par nožēlošanu jāatzīmē, ka mūsu priekšā nav
vis vēstures pespektive, bet gan visļaunākā dienas
patiesība. Mūsu acu priekšā vēl turpinās notikt līdzīgi nepamatoti aresti un vajāšanas un atsevišķu varas aģentu nelikumīga darbība. Norādīšu, piemēram, uz to, ka neilgi atpakaļ arestēts students Sandlers uz aizdomu pamata par piedalīšanos komunistiskā kustībā, pie kam minētā persona idejiski uzstājas pret komunismu un nodarbojas vienīgi ar zinībām. Otrā _ Rīgas policijas iecirknī kāds kārtībnieks atļāvies apvainot darbiem arestēto skautu Michelsonu, kas stāv tikpat tālu no komunisma kā students S _andlers. Uz kārtībnieka jautājumu «kas tu
tāds
esi",
viņš atbildējis
«es esmu ebrejs". Kārtībnieks atbildējis «nē, tu esi
žīds", un kad jauneklis vēl tomēr aizrādījis, ka viņš
ir ebrejs, tad aģents nobeidza šo filoloģisko strīdu
ar dūres sitienu skauta sejā. Kādu dienu cits varas
, aģents Zandovskis, kriminālists, policijas aģents, atļāvies pīkst. V2I nakti apturēt trīs žīdu studentus korporeļus, tāpat, acīm redzot, antikomunistus, pieprasījis no viņiem dokumentus un, uzrādījis savu aģenta
apliecību, aizvedis viņus uz iecirkni. Pa ceļam uzbrucis ar bulvāra lamas vārdiem un ar nolūku pārgājis uz krievu valodu, lai labāk varētu izlamāties.
Visi šie aģenti uz katra soļa pazemina Latvijas demokrātijas cieņu un tie nav ciešami tur, kur centrālā
*) Runātāja atreferējums.
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ministrija, kur viņas galva tiešām nodomājis ievest
stingru likumību. Es nešaubos par iekšlietu ministra
kunga labiem nodomiem, bet ar labiem nodomiem
bruģēts ari ceļš uz elli. Nodomus vajaga realizēt.
Bet ka tas nav tā, mēs redzam pie kāda spilgta piemēra. Septiņas līdz astoņas dienas atpakaļ daži
žīdu pārstāvji bij pie iekšlietu ministra kunga audiencē, par bezkaunībām, kādas pielaistasattiecibā
pret atsevišķiem žīdiem, žīdu veikalu izkārtņu nosmērēšanas jautājumā, žīdu sinagogas logu izdauzīšanas lietā. Ministra kungs viņus apmierināja un
paziņoja, ka šādas parādības un kārtības traucējumi
vairs nenotikšot un ka tie faktiski jau izbeidzas. Ne
vēlāk kā šodien no rīta, pēc nomierinošā ministra
kunga paziņojuma, man telefonēja no Saldus, ka līdzīgas bezkaunības pēc noteikta plāna notikušas
ari tur. Žīdu veikalu izkārtnes uz tirgus laukuma
nosmērētas ar darvu, izdarīti uzraksti — vidus laiku
cienīgi uzsaukumi: «Nost ar žīdiem!" un «Vāriet
viņus ziepēs!" Visos šādos gadījumos vainīgos nekad nevar atrast, neskatoties uz to, ka šīs nebūšanas
notiek mazās pilsētiņās un vainīgos nav grūti atrast.
Mēs vienmēr dzirdam par «nezināmiem jauniem cilvēkiem" un neredzam nopietnu vēlēšanos viņus notvert. Ministrija, acīm redzot, neprot piespiest zemākos aģentus nopietni cīnīties pret visām šīm nebūšanām. Par nožēlošanu, mēs 110 ministra kunga
nedzirdējām nekādu atspēkojumu par politiski apcietināto spīdzināšanu. Bet no šīm parādībām patiesībā izpaužas vecas vēsturiskas perspektives, cara
laiku perspektives, kad Rīgā ar nolādētu atmiņu izceļas Greguss un Davuss ar savām mocīšanām un
spīdzināšanām.

Visi norādītie gadījumi attiecas vai nu uz nepamatotiem arestiem jeb nacionālu pretešķību dēļ pielaistām nebūšanām. Nav apstrīdams, ka demokrāti^ stiprai, viņa nevar būt nespēcīga cīņā ar
jai jābūt
saviem ienaidniekiem, viņas rokām jābūt stiprām,
bet tām jābūt ari tīrām.
Mēs, ka žīdu demokrātijas pārstāvji, tiekam nostādīti sevišķi grūtā stāvoklī. Pret mums Latvijas
demokrātija vērš tādu seju, kādu mēs vismazāk varējam sagaidīt. Latvijas demokrātijai, kas prata atsvabināties no feodālisma sociālā nozīmē, jāprot ari
atsvabināties no vidus laiku parādībām attiecībā
pret žīdiem. Nebūšanas, kādas pielaistas pret žīdiem, varētu noderēt par pamatu sevišķai motivējumu bagātai interpelacijai._ Bet kādu atbildi mēs
varam sagaidīt no tādas nākamās interpelacijas, ja
jau uz šis dienas_ interpelaciju mēs dabūsim noraidošu atbildi? Tādēļ mēs neesam apmierināti ar iekšlietu ministra kunga paskaidrojumiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): Cienījamie deputātu kungi!_ Atļaujiet man frakcijas uzdevuma_ noskaidrot mušu uzskatu šinī jautājumā,
kurš stāv sakarā ar iesniegto interpelaciju. Kā jūs
ziniet, interpelacija tikauziesniegta vasarā otrai sesija^ beidzoties. Toreiz
iesniegto interpelaciju nevarēja tūlīt atbildēt, jo sesija beidzās un jautājums
tika nodots komisijai, no kuras tikai tagad, trešai
sesijai sākoties, tas atkal nonācis Saeimas plenārā
sēde. Ka pirmo reiz, otrai sesijai beidzoties, kad interpelacija tika iesniegta, tāpat tagad, kur mēs noklausījāmies valdības atbildi uz šo interpelaciju, mēs
savu izturēšanos šinī jautājumā_ nedarījām atkarīgu

no ta, ka mums būtu kaut kāda vēlēšanās slēpt
dažkārt kljedzošos faktus un nevēlamas ļaunas parādības, kādas mušu sabiedrībā līdz pēdējam laikam
atkārtojas. _ Mes balsojām par interpelacijas pieņemšanu, būdami koalīcijas partija. Mēs to darījām
pilnīga apziņa, ka tas saskan ar katras koalīcijas
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partijas pienākumiem. Pēc mūsu pārliecības valdības uzdevums nedrīkst būt, ja viņa sevi ciena,
slēpties aiz vienas vai otras majoritātes, noraidot
interpelaciju un nedodot deputātiem atbildi uz tiem
jautājumiem, kuri minēti interpelacija. Ja valdība
rīkotos tā, tad viņa, pēc mūsu pārliecības, nestāvētu
savu uzdevumu augstumos. Viņai šī atbilde bija
jādod un mēs, būdami valdības partija, atrodam par
nepieciešamu, ka valdība nāk ar savu atbildi. Kā
vasarā, tā šodien mēs sakām, noklausījušies atbildi,
kā tas ari nebūtu ar atsevišķiem faktiem, cik pilnīga vai nepilnīga nebūtu atsevišķu faktu izmeklēšana, taču visā visumā taisīt tādu slēdzienu no
saņemtās atbildes, kādu taisīja te interpelanti, nav
iesnējams.
Šinī jautājumā tāpat kā daudzos citos
ļoti bieži nāk priekšā, ka pareizo faktu konstatējumu sajauc ar krietnu porciju demagoģijas un šoreiz to piekopj diezgan plašā mērā. Jau vasarā, kad
iesniedza interpelaciju, kā parbrīnumu nerunāja
tikai par tiem faktiem, kas minēti interpelacija un
par veselu rindu faktu, kas nebija minēti interpelacija, bet runāja par vispārējo politiku. Interpelanti
debatēs vairākkārt beidza ar slēdzienu, ka vainīgi ne
tikai valdības aģenti, bet vainīga valdības vispārēja
politika un tagadējā koalicija vainīga. Vel talak
daži interpelanti, tāpat kā šodien Nadziņa kungs,
taisīja tālāk slēdzienu, bez kura viņi nekad nevar iztikt, un angalvoja, ka vainīgi esot ari socialdemokrati-mazinieki, kuri ieejot valdībā un reize ar to atbalstot un sedzot to valdības politikmkura pec viņa
domām esot nepieņemama (V. Bastjanis no vietas:
„Vai jūs nesedzat?"). Nē, mēs nesedzam, to jau
pierāda tas, kā mēs izturamies pie šīs interpelacijas
pieņemšanas. (Sauciens pa kreisi.)" Es zinu.ka jus
gribat, lai mēs balsotu par neuzticību valdībai, to
jūs vēlaties.
Jūs, Bastjāņa kungs, gribat .Jai mes
to apliecinātu. Man jāsaka, kamēs būtu pārak viegjorātīgi, ja mēs to darītu (kreisā pusē smiekli) un mēģinātu iet pa to nepareizo ceļu, pa kuru iet Bastjāņa
kungs un viņa kolēģi.
Jūs pareizos un kliedzošos
faktus duļkojat, kā es jau teicu, jūs_ piemaisāt tiem
vēl krietnu porciju demagoģijas klāt, pie tam izeja
no šī stāvokļa, lai šos faktus varētu novērst, ari
jums ir nepareiza. Lai tas būtu skaidrs, es atsaukšos
uz dažiem piemēriem, kaut uz tiem pašiem, ko te
teica deputāts Radziņa kungs. Viņš ari ved arestus un patvarības sakarā ar valdības politiku un
viņas maiņu.
Kad 1921. gadā nodibinājās pirmā
koalicija, tad īsi priekš tam notika nāves sodu izpildīšana. Radziņa kungs teica, ka pie tam vainīga
esot koalicija, kura nodibinājās nākamā dienā. Tāpat Radziņa kungs taisīja noteiktu slēdzienu attiecībā uz tiem arestiem, kuri vasarā notikuši pēc _valdības mainas. Viņš saka, ka ar to esot pierādīts,
ka politiskā apsardze un tās partijas, kas to atbalstot, esot taisījušas izaicinājumu mumss sociāldemokrātiem maziniekicm un esot gribējuši dot triecienu
jums, kreisiem sociāldemokrātiem. Radziņa kungs.
ia jūs negribat faktus aizmirst, tad jums ir jāatzīstas,
ka lietas apstākļi ir pretēji: Izaicinājumu dabūjāt
jūs un ļoti jūtīgu izaicinājumu, tāpēc jūs ari aizgājāt no valdības (starpsauciens no kreisās puses). Tas,
par ko jūs runājat, nav noticis tikai tae:ad vien, bet
ari tad, kad jūs vēl sēdējāt valdībā. Bet nar to neviens, ne mēs, ne jūs nedomājām darīt jūs atbildīgus, mēs nedomājām, ka tas, ka jūs esat iegājuši
valdībā, dotu iesnēiu izskaust visos sīkumos tās patvarības, kuras ieviesušās administrācijas aparātā.
Otrā dienā, kad jūs bijāt iestājušies valdībā, tad jūsu
ministrs tautas sapulcē teica: Nedomājat, ka tik
viegli var grozīt pastāvošo kārtību, .par kuru mēs
runājam, nedomājat, ka cīna pret "atvarībām ir tik
vienkārša, kā dažu valdības aģentu atlaišana. Tā
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ir zināma sistēma, tur ir jāizved zināma politika.
Te ir darīšana ar sociālpolitiskām attiecībām, kādas
nodibinājušās mūsu valstī ilgākā laikā. Naivs _ ir
tas politiķis, kurš domā, iestājoties valdībā, tūliņ
iztīrīt visus šķūņus, kuri ilgākā laikā pildīti ar visādiem draņķiem
(A. Veckalns no vietas: «Labi
teikts! Labi novērtēts!"). Tagad jūs esiet aizgājuši no valdības un to vairs nesakiet. Jūs nāciet ar
demagoģiju, neliedziet faktus, tulkojiet nepareizi un
vienpusīgi apstākļus. Jums un mums šinī gadījuma
ne tā jautājums būtu jānostāda un ne tāda atbilde
būtu jādod uz pieprasījumiem, par cik varēja un par
cik nevarēja iztikt bez tiem plašiem arestiem, ar kādiem mums nācies līdz pēdējam laikam vienu otru
reizi sastapties. Kā lai saprot un kā lai tiekgalā ar
to dažkārt nepārprotamo izrēķināšanos, kāda notiek uz vietām, kur nav it nekādu dibinātu_ iemeslu,
bet kur kā vadošais stimuls ir izrēķināšanās ar politiskiem pretiniekiem? Mēs zinām, ka tas tā ir un
jūs ari^einat itin labi, ka tas tā ir. Bet mēs nedomājam tā, ka cīņa ar šīm parādībām būtu ciņa tikai ar
represīviem līdzekļiem un ka tikai ar šādiem līdzekļiem būtu iespējams novērst ļaunās parādības. Tas
tā nav. Ja jūs gribiet teikt, ka tagadējais valdības
politikas kurss ir tāds, kas kultivē šīs parādības, ka
valdības izturēšanās ir tā, kas visu to atbalsta, par
ko jūs runājiet, tad nevarētu būt ne mazāko šaubu
par to, ka būt tādā valdībā ir pilnīgi neiespējami.
Bet mums ir tā dziļā pārliecība un ari jūs to nevariet apšaubīt, ka šinī gadījumā darīt valdību un valdības politiku atbildīgu par to, kas notiek nevietā,
nav iespējams. Var teikt, varbūt, un es pa daļai_ pie- «
kristu, ka dažkārt iekšlietu resorā nav pienācīga
enerģiska darbība, lai izskaustu to, kas jau no sen
seniem laikiem tur ieviesies, kas ieviesies jau no
1920. gada, kad tur tika kultivēta grautiņu politika
un kad tika iesēdināti veseli kadri nederīgu _ aģentu.
Lai atjaunotu to sastāvu, kas bij ievests šinīs iestādēs, lai padarītu šo aparātu par demokrātiskas republikas cienīgu, tas bija galvenais uzdevums un to
vajadzēja panākt. To nevar izdarīt vienā diena un
cīņa ar šīm parādībām ir vesela sociālpolitisku attiecību cīņa. Šīs attiecības jūs nevarat grozīt_ viena
dienā. Tas nav iespējams. Par cik kādām būtu radušās ilūzijas, ka ar vienu rāvienu tās varētu pārvarēt un ka tas ir tīri administratīvi represīvs darbs.
par tik viņš ļoti viltos. Mēs skatāmies uz šo jautājumu vairāk no vispārēja politiska viedokļa, un tāpēc mums šinī gadījumā jāsaka, ka ne valdība, ne
viņas tagadējā politika ir vainīga un darāma atbildīga par visu to, kas dažkārt notiek uz vietām. Es
teikšu plašākā nozīmē ņemot, te ir vainīgi stiprā
mērā mūsu sabiedrības zināmi slāņi. Mūsu sabiedrība plašā mērā slimo ar pārejas _ lalka slimībām.
Ja bij savā laikā tendence plašākā pilsoniska sabiedrībā, sevišķi no labās puses, pārvaldīt valsts
aparātu tikai ar represīviem līdzekļiem, ja reizē ar
to visa mūsu politiskā dzīve tika novesta pie tas
katastrofas, kādā atradāmies 1920. gadā un 1921.
gada sākumā, ja šī sistēma noveda Latviju pie
visdziļākās saimnieciskās un politiskās krizes stāvokļa, tad acīm redzot bij nepieciešami grozīt šo
sistēmu, radīt citu kursu politiskā dzīvē, ienest sabiedrībā citas tradīcijas un citas attiecības.
Tas
bij viens no svarīgākiem uzdevumiem. Par nožēlošanu man jāsaka, ka liela daļa no pilsoniskās sabiedrības šo uzdevumu nesaprot tā, kā to vajadzētu"
saprast. Ja ir elementi, kuri apzinīgi kultivē grautiņu politiku, kultivē ekscesus, nelikumības, slēpjas
aiz augstiem un cēliem nosaukumiem par cīņu par
nacionālo godu un nacionālismu, bet aiz visiem šiem
lozungiem piekopj visnekrietnākās šeftes un andeli,
aiz nacionalistiskiem lozungiem slēpdamies, izdara
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aktus, kuri nav demokrātiskas valsts cienīgi.tad ta
pilsonības daļa, kura pilna mēra nesolidarizejas ar
šiem ļaudīm, ar šo izturēšanos, tomēr līdz šim nav
pierādījusi, ka viņa stāvējusi savauzdevuma augstumos. Es ņemšu tikai vienu piemēru. Jus brīnāties,
ka neskatoties uz visām pūlēm vel līdz šim nav izdevies izbeigt nevēlamus ekscesus no politiskas apsardzes puses. Jūs brīnāties un darāt par to atbildīgu tikai administratīvo varu. Bezatbildība par to
jānes plašākai sabiedrībai, es gribētu teikt, stipra
mērā ari mūsu presei, pie tam ne tikai laba spārna,
bet ari demokrātiskai presei, kura pec manas pārliecības šinī ziņā nav sava uzdevuma augstumos.
Es pievedīšu tikai vienu piemēru. Jūs visi atcera-

ties, kāds skandāls nesen

atpakaļ

notika

krievu

teātrī. Es nezinu, vai var atrast un vai atradīsies
starp demokrātiskiem elementiem kaut viens, kurš
savā sirdī būs solidarizējies ar tiem cīņas paņēmieniem, kas tur tika lietoti. Atklātā izturēšanās tomēr
bij pavisam citāda. Kas tur noticis? Kāds ne€Ihamu
jaunekļu bars esot gribējis protestēt pret to, ka Latviešu biedrības nams ieņemts no sveštautiešiem.
Mēs uzstādām jautājumu, kas ir šie nezināmie jaunekli. Man liekas, tas ir pietiekoši zināms. Viņi
^
daudzi neir pietiekoši zināmi, kaut gan viņus vārdā
sauc. Tāpat ari zināms, ka šie paši nezināmie jaunekļi stāv ļoti ciešos sakaros ar tām sabiedrības
aprindām, kuras šo pašu Latviešu biedrību atdeva
veikalniecisku aprēķinu nolūkā sveštautiešu elementiem. Ja jau šī pilsoniskā jaunatne gribēja patiešām
aizstāvēt nacionālo godu un nepielaizt to, ka vecākā
* Latviešu biedrībā mitinājās krievu teatrs — mēs
nedomājam, ka tas būtu ļaunums, ja kāda kultūras
iestāde ievietojusies Latviešu biedrībā, — bet es
saku, ja jau mēs gribam no šī viedokļa pieiet pie šī
jautājuma, tad, man liekas, šo lietu vajadzēja nostādīt citādā stāvoklī, tad šiem nezināmajiem jaunekļiem savas smirdošās bumbas, savas cīņas raķetes vaiadzēja vērst vispirms pret tiem onkuļiem
Latviešu biedrībā, pret Krastkalna kungu un viņa
kompāniju, pret tiem kungiem, kuri biedrību atdevuši sveštautiešiem. Tad tas būtu visiem saprotams, tad tas būtu protests, apzinīgs protests pret
antinacionalu lietu; no zināma viedokļa apskatot šo
jautājumu var teikt, ka tā ir pat nodevība. Bet ja
tā rīkojas šie nezināmie jaunekli, ja tā izturas pret
viņiem sabiedrība, prese, pat demokrātiskā prese,
ka tad, kad nāca no sveštautiešu aprindām jautājums, vai atbalstot tādus un tādus aktus, tad mēs
dzirdējām uz šo jautājumu atbildi: „Nē," t. i. mēs
viņus attaisnojam, mēs viņus saprotam. Tas, kungi
notika nupat, šais dienās, un man liekas, ja plašāka
sabiedrība tā saņem visus tādus gadījumus un tā
izturas pret viņiem, tad nav brīnums, ka tādi darbi
notiek. Ja ir radīta tāda atmosfēra, ka šādas lietas
var notikties, tad ir tiešām naivi prasīt, lai tiktu galā
ar ekscesiem. Mēs taču esam radījuši atmosfēru,
kur tādas parādības uzskata par attaisnojamām. Ir
tāda atmosfēra, kur patiešām audzē visas šīs kļūdas un, kā mēs zinām, pati sabiedrība silti atsaucas par vienu otru nekrietnību. Man šķiet, jautājumu nevajadzētu atrisināt tikai ar represijām. Jūs
savu jautājumu stādiet sakarā ar vispārējo tagadējās valdības politiku. Tanī laikā, kad jūs ari nesāt
atbildību par valdības darbību, jūs toreiz neiedomājāties par tādām lietām, ka jūs vairs nevariet palikt
valdībā tāpēc, ka viens vai otrs no valdības aģentiem bija izdarījis kādus arestus, bija arestējis pretlikumīgā kārtā vairākas personas, kad politiskās apsardzes aģenti savas pilnvaras bija tā izlietojuši, kā
nedrīkstēja tās izlietot. Ja reiz šādu politiku atbalsta visādi vanagi un vanadzēni un reizē ar viņiem ari
vietējie zināma apriņķa priekšstāvji atbalsta šo darbī-
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bu un mēģina izrēķināties ar saviem pretiniekiem, tad,
kā jau teicu, naivi iedomāties, ka jautājumu atrisināt var tikai vienu otru atsevišķu faktu izskaužot.
Mēs saprotam, ka pret tiem faktiem jācīnās ari, bet
saprotam ari tanī pat_ reize, ka viss smaguma punkts
guļ vispārīgā politikā un tas ir svarīgākais. Jautājums ir tagad (starpsauciens) _par to, ko ļus gribējāt
savā interpelacija panākt. Jus taisiet slēdzienu, ka
jāgāž valdība, ja noticies tas, kas interpelacija minēts, nerēķinoties ar to, ka iekšlietu ministra kungs
pats konstatēja veselu rindu gadījumus, kur ir pārkāptas no politiskās apsardzes priekšstavjiem varas
robežas, kur pielaistas nelikumības u. t. t., kur valdības priekšstāvis paziņo, ka viņš spers un jau spēris attiecīgus soļus pret šīm atsevišķam parādībām,
cīnās par to iznīdēšanu, viss tas mus apmierina šinī
gadījumā, ka valdībai ir ta dziļa pārliecība lietas nokārtot, ka no valdības tas lietas netiek atbalstītas,
netiek kultivētas. Jūs, turpretim, gribiet lietu pagriezt otrādi un gribiet visu uzvelt valdībai. Ta_ tad
administrācijas varas rīcība iet jau šinī virziena un
ļaunums mums nenāk no tās puses. Ja zināma preses daļa nekrietnības cildina, ja sabiedrība dienu no
dienas tās tiek atkārtotas, tad neviena valdība nebūs spējīga pret tām cīnīties un nevarēs šinīs lietās
tikt galā. Iekšlietu ministrs varēs izdot 10 rīkojumus, ka nav pielaižama izkārtņu smērēšana, tomēr
viņš nevarēs ar to tikt galā, jo tad viņam varbūt būs
jānostāda pie katra veikala durvīm savs politiskais
aģents. Tas nav panākams. ^Starpsa_uciens_Tā
ir bijis, bet tam tā nevajaga būt un mēs zinām, ka
pret visām šīm parādībām tiek vesta cīņa. Naivi
būtu rīkoties tā, kā jūs to darījāt — nedodami atbildi par to, kas būs, kad valdība aizies, kas notiks
politikā, kāds kurss turpināsies, vai netiks atjaunota
visa tā nelaime, ar kuru mēs 1921. gadā cīnījāmies
un no kuras mēs laimīgi tikām vaļā? Vai jūs dodat
atbildi? Nē, jūs ar vieglu roku iesniedzat pārejas
formulu, kura runā par neuzticību valdībai un gribat, lai mēs balsojam jums līdz, gribat, lai mēs ejam
to nelaimīgo ceļu, kāds jau mums reiz bij. Nē, kungi,
to mēs nedarīsim! Mums nav vis noslēpums tās nelikumības, kas uz vietām notiek, bet mēs atrodam,
ka tiek strādāts pie tā, lai šīs nelikumības tiktu novērstas. Bet jautājuma atrisināšana atkarājas ne
tikai no pareizas politikas izveidošanas, bet atkarājas ari no politikas izveseļošanās. Un šai ziņā vajadzētu taisni piegriezt vislielāko vērību.
Tāpēc
mēs nebalsosim par jūsu iesniegto pārejas formulu,
bet balsosim par vienkāršo pārejas formulu. Ja jūs
varat kādu jaunu politisku kursu radīt, tad nākat ar
savu recepti, — kritizēt mēs tikpat labi varam, kā
jūs, varam nākt ar veselu rindu faktu un teikt, lai
pūlas tos novērst, bet ar to vēl nav nekas grozījies.
Cik ātri netiks radīts godīgs politisks kurss, nekas
nebūs panākts, bet jūs ar savu pārejas formulu to
radīt nevarat. (P. Kalniņš no vietas: « Ejat prom,
tad radīsies jauns kurss!")
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Reinhardam.
G. Reinhards
(kristīgi-nacionalā savienība):
Augstais nams! Mans paziņojums kristīgās nacionālās savienības un bezpartejiskā nacionālā centra
frakciju vārdā, ka mēs balsosim par interpelacijas
pieņemšanu, izgājušā sēdē sacēlis patiesu uztraukumu lapseņu midzenī. Tur ir ieķerts iekšā un, kā
liekas, loti vārīgas vietas aizskartas, jo jūs visi, kas
sekojuši_ mūsu presei, zināt tās melu atsauksmes,
kas vēlāk dotas par mūsu paziņojumu. Es šinī ziņā
nerunāšu tālāk par to, ko rakstījuši neatbildīgi, par
naudu pērkami rakstītāji saviem maizes tēviem, lai '
pildītu viņu bulvāra lapas, bet gan nevaru paiet garam šinī ziņā kādam rakstam, kas parādījās «Brīvā
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Zemē", proti, ceturtdienas numura, 11. oktobrī. Tur
nodrukāta kāda saruna ar Saeimas vicepriekšsedētāju; domāts ir Alberinga kungs, ka tas turpat ir
teikts. To, kas te rakstīts, var uzskatīt nevis ta, ka
to ir runājis kāds privāts cilvēks, vai Saeimas deputāts, bet ka ir runājis Saeimas vicepriekšsedetajs ka
tāds. Es neesmu atradis «Brīva Zeme" vel līdz šai
dienai, ka Alberinga kungs būtu paskaidrojjs,_ ka
viņš to nav runājis ka Saeimas vicepriekšsedetajs,
bet kā vienkāršs mirstīgais; jo liela starpība ir, vai
nodod par Saeimas frakciju, par kādam politiskam
organizācijām un politisko dzīvi savu spriedumu privāts cilvēks, vai to nodod kāds ka Saeimas vicepriekšsedetajs. Jūs zināt, kungi, ka mušu prezidijs
mums ir visiem jāciena, viņš to ir pelnījis un mes to
ari darām, bet ja te runa viens no tiem vicepriekšsēdētājiem, kas mums ir, Alberinga kungs, ta ka
viņš izteicies, tad viņš kompromitē mušu prezidiju,
un pret to es protestēju. Šinī saruna Alberinga
kungs atļāvies sev sekošus izteicienus. Tas te ir
nodrukāts. Es nolasīšu vardu pa vārdam, un man
nav zināms, ka viņš to būtu līdz šim atsaucis, ta ka
es pieņemu, ka tas ta ir. Viņš te raksta:
«Kristīgie nacionālisti un bezpartejiskais
nacionālais centrs, kuri līdz šim vārdos mēdza
stingri uzstāties par komunistu un citu noziedzīgu elementu apkarošanu_ (bijušais _iekšlietu
ministrs Arveds Bergs to kādreiz mēdza ari
praksē darīt), pilnīgi negaidot atrada par iespējamu kopā ar vaciem un krieviem atbalstīt
kreiso sociāldemokrātu pieprasījumu, kas, protams, vērsts pret valdības rīcību komunistu vajāšanā. Šīm partijām, acīm redzot, vairs nespēlē nekādu lomu valsts drošības intereses, bet
jāspēlē vienīgi sava demagoģiska, valdībai naidīgā politika par katru cenu. Kristīgo nacionālistu un bezpartejiska nacionāla centra kopa
iešana ar grupām ,kuras nekad sevišķi nav rūpējušās par valsts, bet gan par savam šaurajam
grupu interesēm, lieku reizi pierada abu laba
spārna partiju vārdu tukšumu un atklāj viņu
īstos darbus, kuri ir noteikti kaitīgi valsts un
tautas interesēm. Latvju tauta šo balsošanu
sapratīs un pienācīgi novērtēs."
Alberinga kungs tādu neprātību var varbūt
teikt, tā ir viņa darīšana, bet mušu Saeimas vicepriekšsedetajs tā nēdrīkst_ teikt! Ta cieņa, kas man
ir pret mūsu prezidiju, ta mani piespiež viskategoriskākā veidā protestēt prt šādu rīcību. Ta ir nekrietnība! Vai Alberinga kung _s ar to doma aizbazj
muti deputātiem, lai viņi nerunātu un neceltu gaisma
lietas, kuras viņam un viņa frakcijai ir nepatīkamas?

Tādā gadījumā Alberinga kungs ļoti maldas! Viņš
var likt iebaidīt ar savu partijas presi citus naivos
ļautiņus, kas nepazīst viņa tekas, pietn., ar to, ka tie,
kas uzstāšoties atklāti par savu pārliecību, tikšot
saukti pie atbildības un ka tiem uzspiedīšot ..Kaina
zīmi". Bet nedomājat, ka Jus ari Saeimas deputātiem piespiedīsat klusēt un baidīties. Jus maldāties,
domādami ar savu bramanību piespiest klusēt par
tādām lietām, par kurām jr jārunā! Mes pieslejamies šim pieprasījumam tapec, ka bija jānoskaidro
gaiss. Ministra kungs _ ir pareizi sapratis, kad viņš
mums atbildējis uz jautājumu, kas perina sociāldemokrātus. (Sauciens pa kreisi: ..Sociāldemokrātus?")
Atvainojos! Komunistus. Varbūt, ka tie ir vieni un
tie paši (smiekli kreisa puse). Bet ministra kungs
tomēr nav iedziļinājies šinī jautājuma tiktai, ka tas
viņam pienāktos. Viņš teica tikai ka III. internacionāle esot vainīga, tālāk mūsu arobbiedrības centralbirojs esot vainīgs, bet viņš neminēja to,ka tepat no
mūsu sociāldemokrātu frakcijas centrālas organizācijas uzdevumā un vārda izsūta visam jaunekļu or-
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ganizācijām «komunistisko katķismu". Viņš neminēja, varbūt viņš nav apdomājis to, kasīs literatūras
izsūtītājs un piedāvātājs bija viskarstākais aizstāvis
še no šī katedra, — es domāju Bruno Kalniņu —
kad bija runa par biedrību likumu, lai tiktu pielaisti
jaunekļi organizācijās pat līdz 14. gadam, to viņš
gribēja izvest par katru cenu. Tasir skaidrs, lai
šie jaunekļi mācītos šinīs organizācijas viņu «komunistisko katķismu". Jūs zināt, ka MorduchajaMarka .mācība (zālē smiekli) ir likta par pamatu ne
tikai komunistiem bet ari sociāldemokrātiem, un
tādēļ šīs saites ari ir tik stipras starp viņiem abiem.
Ir jautājums, vai mums komunistiir jāapkaro?
Es domāju,ka šaubu par to nevarētu but. Šī aplama
muldu mācība tiek izmantota no nedaudziem internacionāliem blēdīgiem veikalniekiem, lai apmuļķotu
tautu un lai varētu tad šo apmuļķoto tautu kalpināt
savā labā. Šī cīņa, sevišķi tagadpec kara, nojiek,
masštaba un šī lieliska sikā jūs zināt, vispasaules
un
apmuļķošana var notikt
tautu
valstu
stemaf^kā
tikai .-tad, ja propagandē tadu_ murgu mācību. Tapec
saprotama lieta, ka mums ta ir jāapkaro ar visiem
snēkiem, lai neieviestos ari pie mums,šī murgu mācība un lai mēs neietu boja. Tas ir skaidrs visiem,
tas ir. skaidrs tikpat kreisajiem, ka labajiem un
centram. Katrs, saprotama lieta, saprot to no savas
puses. Ja nu ņemsim kreiso sociāldemokrātu pieprasījumu, tad viņi uzstājas it kā demokrātijas idejas
aizstāvētāji. Piem. Radziņa kungs te teica, ka _ ja
viņu formulu tagad nepieņemšot, tad tikšot gremdēta
demokrātijas ideja. Nē, tas nav tas galvenais! Netiks vis gremdēta demokrātijas ideja, bet atausīs
kaut maza gaismiņa no tā, ka mums ar visiem speķiem jācīnās pret šiem mūsu vislielakiem ienaidniekiem, pret sociāldemokrātiem un komunistiem. J3et
ja nu kreisie sociāldemokrāti teic, ka mes gremdēšot
demokrātiju, nepieņemdami viņu formulu, tad taču
ir saprotams, ka viņiem ir savas intereses pabalstīt
šo un iestāties par arestētiem komunistiem, palīdzēt viņiem tikt atkal brīvībā. Es esmu ļoti apmierināts ar 'to, ka ministra kungs mums pateica skaidri
un gaiši, ka Latvijā pastāv tik un tik daudz komunistu organizācijas, pat vēl vairāk,- ka viņš pateica,
ka viņas ir loti bīstamas un varbūt nākotne bus vel
bīstamākas, ka viņš pateica pat tādus faktus, ka komunisti ieviesušies iekšā Pat mūsu arsenāla. (Sauciens pa kreisi: ..Vai, vai!") Jums tas gan nav nekas! Jums tas ..vai , vai" nebūs, joJums par to var
nākt tikai pateicība. Mums nē! Tādēļ ir itin vieta,
ka mēs pieprasījām iekšlietu ministrim, Jai vinš
mums-sniedz zinas, kā patiesībā lieta sastāv. Mi-*^
nistra kunga ziņojums atšķīrās ari pa daļai no ta ziņojuma, ko sniedza komisijas jriņotājs. _ Ari tas ir
pietiekošs materiāls, lai mēs būtu pieslējušies interpelacijas pieņemšanai, jo mēs gribējām skaidrākas zinas nekā tās nenoteiktās, tumšās, nesakarīgas ziņas,
ko mums toreiz sniedza komisijas referents. Lai nu
kā. bet apstākli mums tādi, ka mums nav noteiktas
nolitikas. Dukura kungs uzkrauj vainu sabiedrībai.
Sabiedrība esot saslimusi ar kaut kādu tur slimību,
kas tagad pēckara laikā visur parādoties un uzveļ
vainu ari mūsu presei. Dukura kungs, _ar šo slimību
ari Jūs paši slimojat! Un tā nu ir tā nejaime.ka
paši slimodami ar šo slimību, ir Jus, ir tāpat Jūsu
biedri pa kreisi to paši daudz reiz nemanāt un domājat, ka tikai citi ir slimi. Pēc Jūsu domām tas
smirdošās bumbas šie jaunekli varēja mest gan uz
tiem onkuļiem tur Latviešu biedrībā, jo tad Jūs būtu
to sapratuši, ka tas tā bijis vajadzīgs un bijis labi.
Tur pēc Jūsu domām tās var mest, bet teātrī nevar.
Tr taisnība,Dukura kungs, tanī teātrī tās nevar mest.
bet ari uz tiem onkuliem nevar un nedrīkst mest. Ja
Jūs negribiet, lai, tās met teātrī, tad Jus ari ne-
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Jus varat teikt

tikai to un neko citu. Jus turpretim darāt ko citu,
Jūs savam politiskam pretiniekam to smirdošo bumbu varat mest. Tāpat rīkojas Jūsu biedri pa kreisi.
Viņi aizstāv noziedzīgos elementus it kā demokrātiskās idejas vārdā, elementus, kuri iebāzti cietumā
par to, ka tie gribējuši sagraut Latviju, ka gribējuši
ievest komunistisko iekārtu, t. i. mus izpostīt. Viņi
to dara it kā cīnīdamies pret kādu tur monarķiju un
cīņā pret monarķiju vajadzētu sagraut un izpostīt
mūsu labās puses organizācijas. Kā jūs redzat, viņi
grib, lai viņu ļaudis atlaiž vaļā, bet pretiniekus lai
bāž cietumā un soda, tie nedrīkst te pīkstēt Bet
demokrātijas vārdā tačuvarētu prasīt un būtu jāprasa, lai nespundē iekšā avīzes redaktoru par to,
ka viņš pateicis nepatīkamas patiesības sociāldemokrātiem, iekšlietu ministrim, vai tām partijām, no
kurām viņš iecelts. Tās iespaido iekšlietu ministri,
lai tikai soda!

Taču esat konsekventi!

Uzstādāt

savu demokrātisko principu, lai tas būtu vien#»priekš
visiem kā pa labi, tā pa kreisi. Bet jūs to uzstādāt
tikai priekš sevis. Lai to slēptu, jūs baidāt tautu ar
kādu tur monarķiju, kaš te' varētu nākt. Sakāt, kas
par monarķiju tā būs, kur viņa tāda ir? Krievijas
monarķijas jau sen vairs nav. Un tomēr jūs ar to vēl
baidāt. Vācijas monarķijas ari vairs nav. Ko jūs
teiksat, kāda monarķija tad var nākt? Vai Kārļa I.,
vai Mendera I. monarķija? (A. Veckalns no vietas:
«Arveda I.!") To taču neviens cilvēks neņem nopietni, bet jūs no šī katedra, nopietni runādami,
gribat iebaidīt tautu, ka mums pastāv kādas monarķijas briesmas. Mums iekšlietu ministrs jau noskaidroja nesen atpakaļ, ka tās ir tikai tenkas, ka
tām nav nekāda reāla pamata, turpretim baidīties
no komunistu briesmām mums ir gan pamats un to
jau noskaidroja ari šodien iekšlietu ministra kungs.
(Sauciens pa kreisi: «Jūs jau neko neredzat".) Tāpat jūs teicat, kā lielas briesmas draudot no kādas
tur sazvērestības Vācijā. To jūs, kungi, no igauņiem
patapinājāt un to mums tālāk izpaudāt, ka nākšot
tur kāda sazvērastība, ka karaspēks pat nākšot šurp
no "Nācijas un t. t. Kādēļ, kungi, jūs to darāt? Kādēļ'jūs, kungi, inspirējat presi? Kādēļ inspirējat to
pašu presi, kuru jūs nosodāt, ka viņa esot vainīga?
Kādēļ jūs inspirējat nepatiesību un melus. Tur nav
vis prese vainīga, bet gan vainīgas ir tās lielās politiskās organizācijas, kuru priekšstāvii šeit sēž
klāt un ari tie paši ir vainīgi. Jūs inspirējat, stāstīdami tīru kailu nepatiesību un jūs to inspirējat visos
mītiņos. To mēs dzirdējām augusta mēnesi visos
mītiņos. Kungi, tā taču bija apmelošana, un viss tas,
ko jūs tur runājāt, tā taču bij faktu _sa.grozīšana, ta
bij nekautrīga nekajinība. Un ar to jūs, kungi, uzstājaties visās sapulcēs un mītiņos un ari te. Tāpēc
itin pareizi, ka jūs domājat, ka nav vis valdība vien
vainīga, jo aiz valdības stāv organizācijas, zināmas
partijas. Tādēļ atkal bij viens iemesls vairāk, kas
mūs piespieda pieprasījumam pieslieties, lai dabūtu
piem. zināt, kā lai iekšlietu ministrs cīnās ar to direktīvu palīdzību, kas viņam dotas no mūsu politiskās koalīcijas. Šī koalicija atvēra cietumu vārtus
un izlaida ārā komunistus. Vai lai nu atkal vīnus
nem aiz skausta un bāž iekšā cietumā? Ko tad līdz
iekšlietu ministrim ķert komunistus, kad atkal ar
zināmu kombināciju izlaiž viņus ārā, tirgojas ar
šiern komunistiem un taisa andeli par baznīcu, par
vietām bankās u. t. t. Šie komunisti mums ir palikuši par dzīvu preci! _ Nesen atnakaļ stāvēja laikrakstos, ka _ Abesinija vel tirgojas ar vergiem
(smiekli zāle). Jūs redzat, ka komunistus, kurus
saņem ciet, mēģina izandelēt kā dzīvu preci. Tos, kas
ir mums vislielākie valsts ienaidnieki, tos pārdod kā
dzīvu preci uz Padomju Krieviju un tāpat iekšzemes
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lietošanā pret baznīcu, pret_ vietām, pret amatiem un
t. t. Vai jūs redzat, kur slēpjas šis nelabais pamats.
Tas slēpjas tur, kad sāk ar mušu valsts pamatu tirgoties, kad to izmanto kā ieņēmumu avotu. Iekšlietu ministrim tā nav iespējams cīnīties lietderīgi
ar komunistiem. Ari tas, ko dara viņa aģenti pašlaik pēc vecā parauga, tas varbūt nav pareizi unta
tas varbūt nedrīkstētu būt. Sabiedrībai vajaga nākt
protams viņam pretī un vajaga ari prasīt, lai tos, ko
saņem ciet, lai nelaiž vaļa, jo ko tad līdz viņus ap-

cietināt, ja pēc tam palaiž atkal vaļa. Tas kompromitē mūsu valdību. Tas ari kompromitē mušu Latvijas iekārtu. Nedodiet taču vaļu_ savam tieksmēm
uz plašām andelēm, kas notiek jūsu starpa. Tad,
saprotams, mūsu iekšlietu ministrs varēs vest_ cīņu
ar komunistiem daudz labāki un viņš ari varēs labāki aizstāvēt Latvijas patstāvību pret visādiem komunistiem. Tad ari zudīs tie sabiedrības slāņi, kas
lai gan neizteicas pašlaik atklāti, bet tomēr paslepus
gan pabalsta valsts grāvēju centienus aizstāvēdami
viņu mācības, gan ir soiesti iesniegt interpelacijas.
kas nav pamatotas. To, saprotama lieta, ka ari
Dukura kungs norādīja, nevar veikt tikai ar liku-

miem. Bet to var veikt ar sabiedrības audzināšanu.
Tādēļ audziniet šo sabiedrību patiesības, taisnības
un godīguma garā un nevis melu atmosfērā!
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Alberin-

gam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Es ņemu vārdu tāpēc, ka viens no
iepriekšējiem runātājiem, Reinharda kungs, izteica
domas, ka pēc viņa ieskata man vajadzētu ņeml: atpakaļ savas «Brīvās Zemes" korespondentam izteiktās domas, kas esot it kā apvainojums uz visu
prezidiju. Velti viņš to gaidījis. Es te neko tamlīdzīgu neatrodu un tas jau bieži gadās, kad žurnālists sarunājas ar kādu deputātu' vai pat ari ar vicepriekšsēdētāju, kā tas šoreiz noticis, izprasa viņam
savas domas un pieliek klāt savas atzīmes avīzēs.

Ja ari es esmu atzīmēts avīzē kā vicepriekšsedetajs,
tad tomēr' es tur

neko neesmu runājis

prezidija

vārdā un ari nedomāju, ka mani nevar uzskatīt kā
deputātu, ja es ieņemu savu vicepriekšsēdētāja
amatu. Tāpēc tas neko nenozīmē. Es tāpat partijas
uzdevumā bieži izbraucu uz tautas sapulcēm un neko
tur sevišķu neatrodu, jo runāju savas partijas vārdā,
ko tā domā, bet ne prezidija vārdā. Tāpēc es ari
neturu par vajadzīgu to atsaukt un manas domas,
kaut es ari ieņemu vicepriekšsēdētāja vietu, ir bijušas tādas. Man toreiz bij tiesība brīnēties par Reinharda kungu, bet tagad es nebrīnos par to stāvokli,
kādu tas ieņem šodien attiecībā pret sociāldemokrātu pieprasījumu, jo nu viņš ir atzinis pagājušo
reizi pielaisto kļūdu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Reinhar-

dam.
G. Reinhards (kristīgi - nacionālā savienība):
Augstais nams! Vicepriekšsēdētāja Alberinga kunga dispozicijā dot spriedumu par kaut kādu uzstāšanos šeit Saeima varēja būt tikai mana stenograma
pec manas runas. Tā skan tā:
«Tādēļ būtu no liela svara, ka mēs patiesi
dabūtu skaidrību šinī jautājumā, un ka mums
sniegtu oficiālos materiālus, kas par šīm lietām
ir mušu valdības rīcībā. Es domāju, ka apkarot
komunistisko Propagandu Latvijā mēs varēsim
tikai tad, kad mēs neslēpsim neko no atklātības,
kad mes sniegsim attiecīgos materiālus, lai visa
tauta dzird un redz, kā patiesi tie apstākļi ir.
Bet ja raksta laikrakstos un ziņo, ka tik un tik
organizācijas ir uzietas, tik un tik daudz simti
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ir arestēti — nu jau visi ir izķerti; bet pēc kādas
nedēļas ziņo — atkal jauni saķerti, — tad tas
uztrauc un nedod mūsu pilsoņiem politisku drošību. Tādēļ būtu ļoti labi, ja ministra kungs
sniegtu tos materiālus, kas ir viņa rīcībā. Vispirms viņš apmierinātu sabiedrību un otrkārt,
viņš mums varētu noskaidrot, kas tad īsti stāv
aiz šiem komunistiem, kas viņiem aiz muguras,
kas viņus te perina, audzē un aizstāv."
Šis varēja būt par "amatu Alberinga kunga domām, un es jau noskaidroju un vēl palieku pie tam,
ka viņš kā vicepriekšsedetajs nevarēja teikt, ko mēs
gribējuši teikt, to viņš nevar zināt, viņš tikai var
spriest pēc mūsu vārdiem. Mēs gribējām noskaidrot, kā tās lietas ir, t. i. tā, kā mēs runājām. Bet
lai nu Alberinga kungs būtu runājis kā vienkāršs
Alberinga kungs, kā savas partijas priekšstāvis, bet
ne kā vicepriekšsedetajs. Viņa sarunu varēja tā
saprast, ka tur ar nodomu ir likts «vicepriekšsēdētāja" nosaukums, lai to tā saprot «Redz, kādiir
tie kristīgie! Pats vicepriekšsedetajs ir teicis, kādi
tur nodevīgi vīri! To ir gribējis panākt Alberinga
kungs. Ja viņš to te atsauc, tad tas ir par veļu!
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: ^ unātaju saraksts
izsmelts. Iesniegtas sekošas pārejas formulas.
Pirmā no Rudevica un citiem 16 deputātiem ar šādu
tekstu:

4. sēde

1923. ga d a

19. o k t o b r ī.

„Saeima, noklausījušos iekšlietu ministra
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atbildi

uz so-

ciāldemokrātu pieprasījumu, atzīst to par neapmierinošu."

Otrā pārejas formula, kuru iesniedzis deputāts
Zemgais, skan:
„Noklausījusēs

iekšlietu ministra

atbildi,

Saeima

pāriet

uz nākošo dienas kārtības punktu."

Saskaņā ar kārtības ruļļa 115. panta noteikumiem, vispirms balsojama vienkāršā pārejas formula, kuru iesniedzis Zemgais bez motivējuma. Es
lieku tagad šo nolasīto Zemgaļa pārejas formulu uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par iesniegto
Zemgaļa pārejas formulu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret iesniegto Zemgaļa pārejas formulu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par Zemgaļa iesniegto pārejas formulu nodotas 62 balsis, pret 29, atturējies nav
neviens. Tā tad Zemgaļa iesniegtā pārejas formulapieņemta. Līdz ar šīs pārejas formulas nobalsošanu
un pieņemšanu saskaņā ar kārtības ruļļa 115. pantu,
atkrīt nobalsošana par otro iesniegto pārejas for-

mulu.

Prezidijs liek priekšā šīs dienas sēdi slēgt, lai
noturētu frakciju biroja sēdi. Iebildumu nav? Pieņemts. Frakciju biroja sēde pēc kopsēdes. Nākošā sēde piektdien 19. oktobrī pīkst. 5 pēc pusdier-as. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 8.15 vakara.)

Saeimas III. sesijas 4. sēde 1923. gada 19. oktobri.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.
1.
l.
3.
4.

Piezīmes izteikšana deputātam Reinhardam
Pārmainās komisiju sastāvā
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Atvaļinājumu

82

piešķiršana

deputātiem

.

.-

Likumprojektu
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5.

nodošana komisijām
Valsts kontroliera vēlēšanas (pēc trīsreizējās balsoša-

nas atliek)
Latvijas Republikas Satversmes 70. panta papildinā-

82

6.

jums (pāreju uz lasīšanu pa pantiem atraida):
A. Bergs, referents
7.

.

84

Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
nums (vispārējas debates).

komisijas

atzi-

86, 93

Kr. Bachmanis, referents
V. Holcmanis, tieslietu ministrs
A. Petrevics (sociāldemokrāts

89
90

0. Zemgais

90
90

(demokrātiskais

mazinieks) . .
centrs) .....

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts)
Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs) .
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija)
8.

Nākošā

sēde

91
93
94

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kartība: prezidija ziņojumi, valsts kontroliera vēlēšanas, Latvijas Republikas Satversmes
70. panta papildinājums, Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijas atzinums.
Pagājušās sēdes beigās deputāts Reinhards, kritizējot savā runā Saeimas vicepriekšsēdētāja Alberinga rīcību, attiecināja uz to, kā tas no stenogramas

redzams, izteicienu «nekrietnība". Pēc lietas apstākļiem ieskatu šāda izteiciena lietošanu par pretimrunājošu Saeimas kārtības ruļļa 69. panta noteikumiem un izsaku deputātam Reinhardam par šāda izteiciena lietošanu piezīmi.
Saeimas prezidijam deputāts Holcmanis iesniedzis priekšlikumu ievēlēt sociālās likumdošanas komisijā Dukura vietā Rudzīti. Iebildumu nav? Skaitās par ievēlētu Rudzīts.
Deputāts Menders iesniedzis Saeimas prezidijam lūgumu piešķirt atvaļinājumu no 18. — 26. oktobrim slimības dēļ. Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav?_ Atvaļinājums skaitās par
piešķirtu. Nuroks lūdz piešķirt atvaļinājumu no 23.
oktobra līdz 9. novembrim braukšanai uz Londonu
uz ciorlistu izpildu konferenci. Prezidijs piekrīt šim
atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums skaitās par piešķirtu. Deputāts Firkss iesniedzis lūgumu dot atvaļinājumu braukšanai uz Igauniju ino
23. —26. oktobrim. Prezidijs piekrīt šim atvaļliājumam. Tas skaitās par piešķirtu.
Sociālās likumdošanas komisijai nodotas, valdības
satversmes 81. panta kārtībā izdotos noteikumus par
piederības vietas noteikšanu sociāli apgādājamiem,
pašvaldības komisijas priekšsēdētājs lūdz nodot ari
pašvaldības komisijai uz šīs komisijas lēmuma. Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu ari pašvaldības komisijai. Iebildumu nav? Nodots pašvaldības komisijai. Ministru prezidents iesūtījis likumprojektu par politisko apsardzi. Prezidijs liek priekša
nodot šo likumprojektu publisko tiesību komisijai.
Iebildumu nav? Nodots publisko tiesību komisijai.
Otrais dienas kārtības punkts — valsts kontroliera vēlēšanas. Vēlēšanu kārtības noteikšanai kārtības ruļļa 28. panta e) punkta kārtībā Saeimas frakciju birojs un prezidijs izstrādājis iepriekšējo lēmumu
par valsts kontroliera vēlēšanu kārtību, kuru es
lūdzu sekretāru nolasīt.
,
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Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeimas frakciju biroja un prezidija iepriekšējs lēmums par
valsts kontroliera velēšanas kartību.
1. Kandidātus valsts kontroles amatam Saeimas deputāti iesniedz prezidijam rakstiski ar savu parakstu, pie kam
kandidāta iesniedzēja paraksts reize apstiprina ari to, ka uzstādītais kandidāts kandidatūru pieņēmis.
2. Aizklātā nobalsošana nak visi iesniegtie kandidāti uz
reizi-

.

.

,

j.j ,.

3. Par ievēlētu uzskatāms tas no visiem kandidātiem,
kurš dabūjis visvairāk balsu, pie kam šis balsu skaits nedrīkst
būt mazāks par klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu.
4. Gadījumā, ja pirmā nobalsošanā neviens no visiem
kandidātiem nav dabūjis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu,
tad 2. panta kārtībā izdara par visiem kandidātiem otrreizēju
balsošanu. Ja ari tam nav _panakumu, tad balsošanu turpina,
pie kam pie ikvienas turpmākas balsošanas atkrīt arvienu tas
kandidāts, kurš iepriekšējā balsošana dabujļs vismazāk balsu.
Tādā kārtā balsošanu atkārto tik ilgi, kāmer viens no kandidātiem dabū ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu.
5. Gadījumā, ja 4. panta paredzēta balsošana izsmelta
un tomēr neviens no kandidātiem nav dabujisievelešanai nepieciešamo balsu skaitu, jānotiek jaunam velēšanu gājienam.
6. Jaunu vēlēšanu gājienu uzsakot, kandidāti uzstādami
par jaunu, pie kam var uzstādīt ari iepriekšējas velēšanas neievēlētos kandidātus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi iebildumi pret nolasīto vēlēšanas kārtību? Ja iebildumu nav, tad šī kārtība skaitās par_ apstiprinātu, un
prezidijs vēlēšanās pieturēsies piesis pieņemtas velēšanu kārtības. Es lūdzu saskaņā ar pieņemtas velēšanu kārtības 1. pantu iesniegt kandidātus. Iesniegti ir sekosi kandidāti:
„No sociāldemokrātu frakcijas par kandidātu

as 4.

es

uz valsts

kontroliera

amatu uzstāda Robertu Ivanovu.
Bastjanis, Rudevics, Lorencs.
Centra frakcijas uzstāda uz valsts kontroliera amatu
Fridricha Ozoliņa, tagadējā galvenā kontroliera kandidatūru.
Parakstījuši Trasuns, Zemgais, Nonācs, Jezups Trasuns."

Nobalsošanā nāk abi šie iesniegtie kandidāti uz
reizi. Nobalsošana saskaņā ar 2. pantu notiek aiz-

klāti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Uz zīmītes ikviens deputāts uzraksta tā kandidāta vārdu, par kuru viņš
vēlas nodot balsi. Ja viņš par priekšā liktiem kandidātiem balsi nodot nevēlas, tad viņš var nodot baltu
zīmīti un tādā gadījumā skaitās par atturējušos. Ja
uz kādas zīmītes būtu uzrakstīti divi kandidāti, tad
tāda zīmīte tiks ieskatīta par nederīgu. Vai visi
deputāti būtu dabūjuši zīmītes? Neviens vairāk _pec
zīmītes pieprasījumu neiesniedz. Es vēlreiz aizrādu,.,
Ivanovs
ka
uzstādīto kandidātu vārdi ir Roberts
?
Fridrichs Ozoliņš. Vai visi deputāti būtu izpildījuši
zīmītes? (Balsis no vietas: „Ja!") Es lūdzu ievākt
zīmītes. Vai visi deputāti būtu nodevuši zīmītes?
Prezidijs liek priekšā pa balsu saskaitīšanas laiku
uz 20 minūtēm pārtraukumu. Iebildumu nav? Pārtraukums uz 20 minūtēm.

ij

ēd
s

gada
e 1923.

19. oktobrī.
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Izdalītas pavisam 88 zīmītes. Vai zīmītes būtu jau
izpildītas? Es lūdzu ievākt zīmītes. Vai visi deputāti
pa
būtu nodevuši zīmītes? Prezidijs liek priekša
minūtēm.
pārtraukumu
uz
20
laiku
balsu skaitīšanas
Pārtraukums uz 20 minūtēm.
(Pārtraukums no pīkst. 5.55—6.18 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde turpinājās. Balsošanas iznākums: par Robertu Ivanovu nodotas 30 balsis, par Fridrichu Ozoliņu 18balsis,
atturējušies 40. Pavisam nodotas 88 balsis, pavisam izdalītas 88 zīmītes. Neviens no kandidātiem
nav dabūjis nepieciešamo absolūto balsu vairākumu,
un tādēļ trešā gadījumā, saskaņa ar 4. velēšanas
kārtības pantu atkrīt tas kandidats kurš dabūjis vis^ atkrīt balsošana
mazāk balsis. Tā tad šai gadījuma
par Fridrichu Ozoliņu un balsošana bus tikai par
Robertu Ivanovu. Es lūdzu izdalīt zīmītes. Vai visi
deputāti būtu saņēmuši zīmītes? Izdalītas pavisam
90 zīmītes. Vai būtu izpildītas zīmītes? Es lūdzu
ievākt. Vai visi deputāti būtu nodevuši zīmīte_s?
Prezidijs liek priekša pārtraukumu uz 10 minūtēm
priekš balsu saskaitīšanas. Pārtraukums uz 10 mi-

nūtēm.
(Pārtraukums no pīkst. 6.22 — 6.37 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde turpinājās. Balsošanas iznākums: par Robertu Ivanovu
nodotas 34 balsis, baltas nodotas 56 zīmītes, pavisam
90 zīmītes. Absolūtu balsu vairākumu Ivanovs nav
dabūjis, tā tad ievēlēts nav. Iesniegts ir priekšli'
kums:
_
„Atlikt valsts kontroliera velēšanas uz nākošo sēdi."

Zem šī priekšlikuma vajadzīgais skaits —- 20
parakstu. Priekšlikums nāk nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts un valsjs
kontroliera vēlēšanas turpināšana atlikta uz nākošo

un

sēdi.
Nākošais dienas kārtības punkts — Latvijas
Republikas Satversmes 70. p a n t a papildinājums. Referents A. Bergs. Vārds referentam.
Referents A. Bergs: Augsti godātie deputātu
kungi! Mūsu satversmes 70. pants stingri nosaka,

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās. Balsošanas iznākums: par Fridrichu
Ozoliņu nodotas 16 balsis (Balsis pa kreisi: «Maz,
maz!"), par Robertu Ivanovu nodotas 30 balsis, baltas zīmītes nodotas 38 — kopā 84 zīmītes. Izdalītas
bij 85 zīmītes; viens deputāts nodevis izsniegtās zīmītes vietā kaut kādu citu zīmīti, kas uzskatāma par
nederīgu. Saskaņā ar mūsu pieņemto vēlēšanaskārtību, neviens no kandidātiem nav dabūjis absolūtu balsu vairākumu un tamdēļ jāizdara otrreizēja balsošana tādā pat_ kārtībā par abiem uzstādītiem kandidātiem. Es lūdzu izdalīt zīmītes otrreizējai nobalsošanai. Ja gadītos, ka kāds sabojā savu zīmīti, tad
tādā gadījumā es lūdzu griezties pie prezidija un apmainīt zīmīti pret citu. Bet nekādā gadījumā nenodot kaut kādu citu zīmīti, kas nav izdalīta. Nodot
var tikai tās zīmītes, kuras izdalītas tieši priekš nobalsošanas. Vai visi deputāti ir dabūjuši zīmītes?

tautas nobalsošanā pieņemtos likumus. 70. pants
skan:
«Valsts Prezidents izsludina pieņemtos likumus
šādā kārtā: Saeima (resp. tauta) ir pieņēmusi un Valsts Prezidents izsludina šādu
likumu: (likuma teksts)."
Kaut ko atņemt, vai kaut ko pielikt klāt Valsts
Prezidents šī panta noteiktā kārtībā nevar. Viņam
burtiski tā jāizsludina pieņemtie likumi, un viņš, saprotams, to ari dara. Bet praksē pie šādas izsludināšanas ir izrādījušās dažas neērtības. Tās ir tās, ka
likums, kuru izsludina, ir bez datuma, tam nav klāt
nekāda datuma, pēc kura varētu redzēt, kad viņš
pieņemts un varētu, piemēram, citēt. Nekāda datuma
nav.
Datums, kad likums pieņemts Saeimā
3. lasījumā, kas kristu
mums svarā
likuma
apzīmēšanai, šāds datums nekur apzīmēts nav.
To
izsludinot
likumu,
Valsts
pielikt
klāt,
Prezidents
nedrīkst,
jo
70.
panta
tekstā
tas nav fiksēts. Citēt likumu pēc datuma, kad viņš
nodrukāts «Valdības Vēstnesī", ari nav labi, tāpēc
ka starp likuma pieņemšanu še Saeimā un izsludināšanu «Valdības Vēstnesī" var būt liela laika starpība.
Es aizrādīšu, piemēram, uz gadījumu, kurš varētu iznākt pec 72. panta, tas ir tas pants, kurš paredz, ka

(Pārtraukums no pulksten 5.23—5.48 vakarā.)

kādā kārtībā Valsts Prezidents izsludina Saeima resp.
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Valsts Prezidents vai nu no savas varas vai uz vienas trešdaļas Saeimas locekļu prasību, aptur likuma

izsludināšanu, un ja tad divu mēnešu laikā sanāk zināms skaits parakstu,_ tad tas nododams tautas nobalsošanai. Ja nesanāk vajadzīgais skaits parakstu,
tad likums pec divu mēnešu notecēšanas izsludināms;
ta tad likuma izsludināšanu var aizturēt tādā kārtā
uz 2 mēnešiem, va[ pat uz 2% mēnešiem pēc viņa
pieņemšanas Saeima. Tā tad še iznāk liela starpība
starp likuma pieņemšanu un viņa izsludināšanu. Likuma izsludināšanas datums pie viņa citēšanas tā tad
nekādu skaidrību nesasniedz. Tagad iznāk tā, ka

Valsts Prezidents, nosūtīdams likumu uz «Valdības
Vēstnesi", pieliek tam klāt savu datumu, savu izejoša raksta datumu. Tam nekādas nozīmes nav, jo
tas nav ne likuma pieņemšanas brīdis, ne izsludināšanas, nedz spēkā stāšanās brīdis. Tā tad paliek
likums izsludinātā veidā bez citēšanas iezīmes.
Vienkārt, tas ir neērti, ja grib viņu citēt, bet tas ir
neērti ari, otrkārt, ja grib kādu likumu iztulkot sakarā
ar citiem likumiem. Var iznākt tā, ka likums, kurš

agrāk pieņemts, vēlāk ir izsludināts. Ja nezin likumu
pieņemšanas datumu, t. i. nezin, kurš agrāk pieņemts
un kurš vēlāk, tad šai ziņā var pie likuma satura
iztulkošanas izcelties diezgan lieli pārpratumi. Var
izcelties sarežģījumi, nesaskaņas vai nepareiza tulkošana. Tie visi ir gadījumi, kas aizrāda, ka pie
likuma izsludināšanas vajaga būt minētam ari šī
likuma pieņemšanas datumam. Aiz šiem iemesliem
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Saeimā pieņemts." Komisijas vārdā lūdzu atraidīt
likumprojektu un pieņemt publisko tiesību komisijas
priekšā celto pārejas formulu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas? Es likšu uz

balsošanu pāreju uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz

pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
par pāreju
uz
pantu
lasīšanu. Nav. Beidzot
lūdzu
pacelties
tos, kas atturas no

balsošanas.

Nav.

Pret

pāreju uz pantu lasīatturējies nav neviens un
par ari neviens nav balsojis. Tā tad viss likumprojekts atraidīts. Es likšu tagad uz balsošanu pušanu nodotas 85 balsis,

blisko tiesību komisijas iesniegto pārejas formulu

(Saeima uzdod organizācijas komisijai papildināt kārtības
rulli ar pantu ar tādu saturu, ka zem publicējamā likumu teksta
atzīmējama diena, kurā likums Saeimā pieņemts.)

un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šīs pārejas formulas pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārejas formula vienbalsīgi pieņemta.
Nākošais dienas kārtības punkts ir Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijas atzinums. Referents Bachmanis. Vārds Bachmanim.
Referents Kr. Bachmanis: Augsti godātie deputātu kungi! Jautājums par parlamenta locekļu neaizskaramību jau plaši apspriests un_ noskaidrots

Tautas Padomē un Satversmes Sapulcē, ņemot pie
tam vērā mūsu valsts īpatnējos apstākļus pārejas
laikmetā. Tādēļ ari Saeimas deputātu lietu izmeklētieslietu ministrs caur ministru kabinetu iesniedza
komisija piegrieza sevišķu vērību tiem mūsu
šanas
likumprojektu par Satversmes 70. panta grozīšanu
parlamentu principieliem uzskatiem un lēmuagrāko
ziņā,
pie
pielikta
tādā
izsludināšanas teksta būtu
lai
likuma pieņemšanas diena Saeimā. Tad 70. panta miem, kuriem varētu būt vadoša nozīme mūsu pirmās Saeimas darbībā. Lai man būtu atļauts pateksts būtu šāds: Valsts Prezidents izsludina piekavēties
pie dažiem Satversmes Sapulces atzinuņemtos likumus šādā kārtā: «Saeima (resp. tauta)
miem
šinī
svarīgā jautājumā. Pirmais un galvenais
gadā,
pieņemšanas
laiks:
tādā
un
tādā
... un tad nāk
tādā un tādā dienā un mēnesī, ir pieņēmusi un Valsts jautājums, kas lielās debatēs Satversmes Sapulcē
izsmeļoši noskaidrots, ir jautājums, ka deputātu nePrezidents izsludina šādu likumu. Tādā kārtā būtu
aizskaramība nav uzskatāma kā privilēģija, bet ka tā
iepīta iekšā likuma pieņemšanas diena, kura būtu
ir nepieciešama, lai deputāti varētu izpildīt savas
vienmēr konstatējama. Šiem motīviem publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas komisija piekrita. funkcijas, nebaidoties no represijām. Otrkārt, ka šī
neaizskaramība ir nepieciešama pašiem deputātu
Bet viņai bija viens iemesls, kāpēc viņa nāca pie slēdziena, ka likumprojekts atmetams. Iemesls ir tas, vēlētājiem, lai viņu ievēlēto deputātu netraucētu viņa
tiešo pienākumu izpildīšanā viņa politiskie pretinieki,
ka valsts iekārtas un publisko tiesību komisija atrada
ceļot pret viņu daudzas nedibinātas sūdzības. Tālāk,
par neērtu, ka pa maziem gabaliem sāktu grozīt
salīdzinot mūsu valsts iekārtas pagaidu noteikumu
mūsu Satversmi. Pēc komisijas uzskatiem Satver10pantu ar mūsu tagadējās Satversmes 28., 29. un
smei vajadzētu būt tādam likumam, kuru groza tikai
pantu, redzams, ka tikai pašā visgrūtākajā valsts
30.
tad, kad nekādas citas izejas nav. Satversmei vajadzīves laikmetā, kad pret ārējiem ienaidniekiem bija
dzētu būt kaut kam tik cietam, kas paliek pec iespējas negrozīts. Protams, nav izslēgti tādi gadījumi, jāved karš, kad valsts iekšienē norisinājās asas politiskas cīņas, kad zemei bija jādod lielas reformas.
un tie ir paredzēti Satversmē, kad Satversme tiešām
Satversmes Sapulce saviem deputātiem ir garantēir jāgroza, bet samērā nesvarīgos gadījumos, kur ir
3
jusi neaizskaramību ar /5 balsu vairākumu. Turcita izeja, tur publisko tiesību komisija neatrada par
pretim Satversmes likumā Satversmes Sapulce ir
iespējamu grozīt Satversmi. Viņa meklēja pēc citas
gājusi pretim sabiedrības prasībām un 28. pantā padatumu,
pie
pielikt
klat
katra
likuma
Varētu
izejas.
_
kad viņš šeit pieņemts. Komisija domāja, ka varētu redzējusi deputāta izdošanu tiesai, ja viņš, kaut ari
amatu izpildot, izplata godu aizskarošas ziņas, apzidarīt tā, kā tas ir ar franču likumiem, kur zem_katra
nādamies, ka tās ir nepatiesas, vai ari izplata godu
diena,
i.
tanī
un
tanī
t.
likuma raksta «fait ā Paris"
aizskarošas ziņas par privātu un ģimenes dzīvi. Sapieņemts Parizē tanī un tanī dienā. Kaut ko līdzīgu
pēc publisko tiesību komisijas domām vajadzētu darīt tversmes 29. un 30. pants paredz neaizskaramības
jautājuma izšķiršanu ar vienkāršu balsu vairākumu.
ar mūsu likumiem, negrozot mūsu Satversmi, bet
iekārtojot tā, ka prezidijs, aizsūtot pieņemto likumu Tas ir pierādījums, ka mūsu Satversmes autori nav
gribējuši dot deputātiem kādas bruņotas privilēģijas.
Valsts Prezidentam, pieliktu apakšā to dienu, kura
Ja Saeima pie mazākā kvoruma — pie 50 deputāTomēr
tas ir taisīts, ir pieņemts Saeimā 3. lasījumā.
tiem — ar 26 balsīm var izdot deputātu tiesai, vai
publisko tiesību komisija neatrada sevi par kompetentu šāda veida kārtības ruļļa grozīšanu izdarīt. administratīvai vajāšanai, tad nevar būt runa par
Tāpēc, liekot priekšā atraidīt likumu par 70. panta deputātu sevišķu privilēģiju sargāšanu mūsu konstigrozīšanu mūsu Satversmē, līdz ar to publisko tiesību tūcijā. Taču, no otras puses, Satversmes Sapulce
un valsts pārvaldes iekārtas komisija liek priekšā savā darbībā nav piekritusi uzskatam, ka visos apaugstam namam pieņemt šādu pārejas formulu: stākļos un par katru noziegumu deputāti būtu izdo..Saeima uzdod organizācijas komisijai papildināt
kārtības rulli ar pantu- ar tādu saturu, ka zem publicējamā likuma teksta atzīmējama diena, kura likums

dami tiesai.

Satversmes Sapulce noziegumus šķi-

rojusi pēc viņu smaguma un rakstura. Pēc Satversmes Sapulces debatēs izteiktā principielā uzskata,
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parlamenta loceklis izdodams tiesāšanai, ja viņš
pielaidis smagu noziegumu mantkārīgos vai savtīgos
nolūkos, tādu noziegumu, kuru sabiedrība nevar attaisnot. Šie pamatprincipi jo gaiši izpaudušies Satversmes Sapulces pieņemtā Saeimas velēšanu likumā, kur 3. pantā paredzēti visi tie rupjie noziegumi,
kas ņem pilsonim tiesību būt ievelētam Saeima. Šis
likums ved pie noteikta slēdziena, ka ari velak, ja
deputāts izdarījis kādu no šiem rupjiem, smagiem
noziegumiem, tad viņš nekavējoties izdodams tiesai
u\\ saskaņā ar kārtības ruļļa 20. pantu izslēdzams no
deputātu skaita. Šim vadošam princjpielam uzskatam sekojusi Satversmes Sapulcesavā darbība, skatot cauri pret deputātiem celtās sūdzības. No visam
lietām, kas savā laikā iesniegtas Satversmes Sapulces izlemšanai, Satversmes Sapulce tikai viena lieta
devusi savu piekrišanu, izdot deputātu tiesāšanai, t. i.
lietā, kur deputāts saukts pie tiesas atbildības uz sodu
likumu 430. panta I. daļas pamata. Visas citas lietās — par goda laupīšanu presē, par necienības izrādīšanu pret likumīgu varu, par uzmusināšanu uz pastāvošās valsts iekārtas gāšanu, par dažiem noziegumiem, kas varbūt vērsti pret kādiem varas rīkojumiem, t. i. par visiem tiem noziegumiem, kas paredzēti sodu likumu 533., 531. 540., 636 p. 2. d., 154. p.
2. d. un 129. p., Satversmēs Sapulce^ par izdošanu
liesai nodotas tikai 6—8 balsis, pret izdošanu nodotas
56—66 balsis, atturējušās 46—52 balsis. 1921. gada
25. novembrī Satversmes Sapulce nav izdevusi tiesāšanai deputātu, kas saukts pie atbildības uz sodu
likumu 129. p. un kara noteikumu 14. p. pamata, par
kādu noziegumu draud nāves sods. Šie lēmumi
liecina, ka Satversmes Sapulce ar lielu balsu vairākumu ir sargājusi savu deputātu neaizskaramību, lai
viņiem būtu iespējams izpildīt savu likumdošanas
darbu un aizstāvēt to šķiru vai grupu intereses, kuras
viņus sūtījušas parlamentā. Tiktāl par Satversmes
Sapulces principieliem lēmumiem. Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas komisija, skatot cauri pret deputātiem celtās sūdzības, ari pieturējās pie tiem pašiem
jau pieminētiem principieliem uzskatiem, no kādiem
bij likusies vadīties Satversmes Sapulce. Komisija
principā atzīst, ka mūsu tagadējos valsts dzīves apstākļos tikai tie deputāti būtu izdodami tiesas vai
administratīvai vajāšanai, kuri nodarījuši noziegumus
savtīgos vai mantkārīgos nolūkos, vai vispār noziegumus, kas ņem pilsonim tiesību būt ievēlētam par
deputātu. Komisija atsevišķi apsprieda jautājumu
par goda aizskaršanu presē. Šie noziedzīgie nodarījumi mūsu valsts dzīvē visbiežāk aizskāruši privātas intereses un privātu personu godu. Un ja nu
Satversmes 28. pants paredz deputāta izdošanu tiesāšanai, ja viņš, kaut ari amatu izpildot, izplata godu
aizskarošas ziņas, tad gluži loģiski deputāts būtu izdodams tiesai ari par goda laupīšanu presē. Taču
komisija ari šai jautājumāpalika pie agrākā Satversmes Sapulces uzskata, ka tikai tādā gadījumā deputāts būtu izdodams tiesai, ja viņš izplatījis presē godu
aizskarošas ziņas savtīgos nolūkos. Tādus noziegumus komisija nav konstatējusi tanīs lietās, kuras
šodien mans uzdevums ir celt priekšā augstam
namam. Apspriežot jautājumu par sodu likumu 129.
pantu, komisija pakavējās pie kāda piemēra no
Francijas parlamenta dzīves. Francijas parlamenta
locekli, komunistu Kašēnu, Francijas parlaments
šogad izdeva tiesāšanai par to, ka viņš reizē ar Francijas citiem komunistiem un Vācijas reichstaga locekli Hoelleinu, Vācijā un Francijā aģitējis pret Versaļas miera līgumu un Rūras apgabala okupāciju.
Prokurors formulējis Kašēna noziegumu kā tādu,
kas apdraud valsti uz iekšieni un uz āreini. Tā tad
Kašēna noziegums ir tīri politiskas dabas, un tomēr
parlaments piekritis Kašēna izdošanai tiesai un viņa
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arestēšanai. Saeimas deputatu_ lietu izmeklēšanas
komisija, skatot cauri lietas, kuras deputāti apvainoti
uz sodu likumu 129. panta pamata,_ ari palika tanīs
pašos ieskatos, pie kādiem pieturējās šinīs pašas
lietās Satversmes Sapulce un, neatrazdama deputātu
noziegumos savtīga nolūka, pazīmes, atzina, ka deputāti šinīs lietās nebūtu tiesāšanai izdodami. Bez tam
noziegumi jau ir dzēsti ar amnestijas aktiem. Komisija beidzot apsprieda jautājumu par deputātu varbūtēju izdošanu tiesai pa starpsesijas laiku. Tāda
iespējamība paredzēta dažu citu valstu konstitūcijās. Sakarā ar šo jautājumu komisija apskatīja
Šveices konstitūcijas attiecīgu pantu, kurš nosaka,
ka pret nacionālās un kārtu padomes locekļiem pa
sesijas laiku var vērst_ policijas un tiesas vajāšanu
par noziegumiem un pārkāpumiem, kas neattiecas uz
viņu amatu, tikai ar tās iestādes piekrišanu, pie
kuras minētie deputāti pieder. Ta tad Šveices parlamenta locekļi bauda imunitātes tiesības tikai pa starpsesijas laiku. Pārrunājot šo Šveices konstitūcijas
pantu, komisija nāca pie slēdziena, ka' mušu tagadēja
valsts izveidošanās un politisku cīņu laikmeta mušu
apstākli nav pielīdzināmi Šveices apstākļiem un tur
jau sen nodibinājušamies parlamentariskam tradīcijām. Bez tam Šveices konstitūcijas 86. pants paredz_,
ka abas palātas sanāk uz sesiju tikai vienreiz ga_da
un pieņem visus ierosinātos likumus viena nepārtrauktā sesijā. Pēc tam parlaments pārtrauc darbību līdz nākošam gadam. Tādos apstākļos starp
abām sesijām atliek liels starpbrīdis, kura deputātam
iespējams atbildēt tiesa un izpildīt viņam uzlikto
sodu. Mūsu parlamenta darbība sadahta_ 3 sesijas,
un starpbrīži starp šīm trim sesijām samēra nav lieli.
Šiem starpbrīžiem tā tad nebūtu iespējams piemērot
tiesas izmeklēšanas darbību, ka ari šinī starpsesiju
laikā deputāts nevarētu izpildīt viņam uzlikto sodu.
To ievērojot, komisija atzina, ka mūsu apstākļos nav
iespējams saukt deputātu pie atbildības un uzlikt
viņam piespriestā soda izpildīšanu pa starpsesijas
laiku. Reizē ar jautājumu par deputātu izdošanu
tiesai, komisijai, saskaņā ar Satversmes 30. pantu,
nācās izspriest jautājumu par administratīvi uzliktiem sodiem, par kuriem Satversmes Sapulcesavā
laikā jau bija taisījusi lēmumu, šo sodu izpildīšanai
Satversmes Sapulces piekrišanu nedot. Komisija
katrā atsevišķā caurskatītā lietā ari sekoja Satversmes Sapulces precedentam un atzina, ka minēto
administratīvi uzlikto sodu izpildīšanai Saeimas
piekrišana nebūtu dodama. Kas attiecas uz pašam
57 lietām, tad no viņām 39 ir mantojums no Satversmes Sapulces, no kurām 25 lietas Satversmes Sapulce ir taisījusi lēmumu deputātu . tiesāšanai neizdot
un viņiem administratīvi uzlikto sodu piedzīšanai
piekrišanu nedot. No jauna vēlāk pienākušas klāt
visas citas lietas. Pie atbildības saukto deputātu
skaits ir mazāks par visu šo minēto lietu skaitu. Tas
izskaidrojams ar to, ka vairākiem deputatiem-redaktoriem ir daudz lietas. Piemēram, vienam deputatam-redaktoram 12 lietas, 2 redaktoriem — katram
pa 6 lietām, otriem 2 redaktoriem — katram pa 5
lietām un citiem mazāk. Mans uzdevums ir celt augstam namam priekšā 56 lietas. 57. lietā — deputāta
Mazvērsīša lietā — bij izvēlēts cits referents. Ja
minētais referents, Mendera kungs, nebūs ieradies,
tad es šo lietu celšu vēlāk priekšā. Pie atbildības
saukto deputātu vārdi, kā ari noziedzīgie nodarījumi
un sodu panti ir uzrādīti komisijas atzinumu sarakstā,
kas izdalīts deputātu kungiem. Uz deputātu kungu
vēlēšanos es došu sīkākus paskaidrojumus par katru
atsevišķu lietu pēc būtības. Saeimas deputātu lietu
izmeklēšanas komisijas vārdā pagodinos augstam
namam likt priekšā sekošo komisijas atzinumu: visās 56 lietās pie atbildības sauktos Saeimas deputa-
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tus: Hermani Saini, Arvedu Bergu, Antonu Velkmi,
Gustavu Reinhardu, Eduardu Radziņu, Andreju Veckalnu, Ansi Rudevicu, Fēliksu Cielēnu, Kristapu
Eliasu, Leopoldu Fišmani, Bruno Kalniņu, Kristapu
Bungšu, Nikolaju Kalniņu, Miķeli Rozentalu, Pauli
Lejiņu, Rūdolfu Lindiņu, Andreju Petrevicu, Pēteri
Siecenieku, Kārli Gulbi, Franci Kempu, Paulu Sīmani,
Alarģeri Skujenieku, tiesāšanai neizdot un administratīvi sodīto deputātu: Kristapa Eliasa lietā, kurš
sodīts ar 5000 rubļu lielu naudas sodu, Bruno Kalniņa 2 lietās: pirmā, kurā viņš sodīts ar 500 rubļu
lielu naudas sodu jeb 10 dienām cietuma, un otra
lietā, kurā tas sodīts ar 50 zelta frankiem, Kristapa
Bungša lietā, kurš sodīts ar 500 rubļiem naudas soda
un Nikolaja Kalniņa lietā, kurš sodīts ar 500 rubļiem
(N. Kalniņš no vietas: «Ir jau amnestēts!") — Saeimas piekrišanu soda izpildīšanai nedot. (N. Kalniņš
no vietas: «Ir jau amnestēts!") Naudas sodi nav
amnestēti.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas
debates. Vārdu lūdz tieslietu ministrs. Tieslietu
ministrim vārds.
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jādod iespēja celt šo lietu tiesas priekšā, mums ir
jādod presē apvainotai personai iespēja reabiliteties.
Es šeit strikti stāvu par to, ka tos deputātus, kas tiek
apvainoti vienkāršos kriminālos noziegumos, vai
par presē celtiem apvainojumiem, tiktāļu, cik lieta
ir ierosināta uz civilsūdzību pamata, tiesai izdot, bet
vēlams būtu, ka ari pārējās lietās deputātus izdotu
tiesāšanai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.

A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) j Augstā sapulce! Man ir jāziņo mūsu frakcijas stāvoklis
šinī jautājumā. Mūsu frakcijas stāvoklis šinī jautājumā tāds, ka viņa balsos pret 'deputātu izdošanu
gadījumos, kur sūdzība pret tiem celta no valdības
puses. Imunitāte deputātiem ir nepieciešama ari tai
ziņā, lai valdība nevarētu iespaidotdeputatupievjņa
pienākumu izpildīšanas. Kas zīmējas uz sūdzībām,
ko pret deputātiem cēlušas privātas personas, kā šinī
gadījumā, kad preses orgānā deputats-redaktors ir
laupījis privātas personas godu, tad nav iemesla
neizdot šo deputātu tiesāšanai, jo citādi tā privātā
persona, kura ir apvainota presē, nevar nekādā ziņā
noskaidrot savu nevainību, viņa nevar reabiliteties.
Tieslietu ministrs V. Holcmanis: Augstais nams! Tāpat mana frakcija balsos par to deputātu izdošanu,
Man, diemžēl, jāuzstājas pret godājamo referentu un pret kuriem ir celti apvainojumi kriminālnoziegujālūdz augstais namskomisijas atzinumu atraidīt. Tas mos.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nozīmētu, ka es uzturu tiesas priekšlikumu — visus
deputātus, kas šinī sarakstā minēti, izdot tiesāšanai. vairāk nevēlas? Vārds Zemgalim.
G. Zemgais (demokrātiskais centrs): Centra
Šeit referents pilnīgi pareizi aizrādīja, ka lielais lietu
skaits izskaidrojas caur to, ka uz Saeimu_ pārgājis frakcijas atzīst tagadējo stāvokli par nenormālu.
Deputāts, apbruņojies ar savu imunitāti, var aizskart
Satversmes Sapulces mantojums. Es gribētu to papildināt ar sekošo, ka patiešām uz Saeimu pārgājis presē kuras katras personas godu un šai personai
Satversmes Sapulces nepareizās rīcības mantojums, nav nekādā ceļā iespējams reabiJitēties. Mēs tāpēc
balsosim šodien par to deputātu izdošanu tiesāšanai,
jo ja Satversmes Sapulce nebūtu pieturējusies pie
tā uzskata, ka deputāts ir absolūti neaizskarams, jad kas noziegušies pret sodu likumu 530., 531., 533. un
mums pašlaik tas lielais lietu skaits priekšā negulētu, 540. pantu un par visiem tiem noziegumiem, par
kuriem minēja tieslietu ministrs, proti par tādiem,
un mums nebūtu šeit darīšana ar tādu parādību, kufu
varētu iztulkot it kā

Saeimas aprindās

noziegumi

plašāk izplatīti nekā citur. Tas iespaids var rasties,
ja šodien vienā dienā jāceļ priekšā 57 lietas par
Saeimas deputātiem. Man liekas, nedrīkst pārspīlēt
Saeimas deputātu imunitāti un ja bija nepareizs Satversmes Sapulces uzskats, kura turējās strikti pretim deputātu tiesāšanai, izņemot Dermani, tad ari ir
nepareizs tagadējais komisijas uzskats, tas tēzes,
kuras komisija uztur. Jautājumam jāpieiet no cita
redzes stāvokļa. Var liegt izdot tiesai tikai tādos
gadījumos, ja ceļas aizdomas, ka šeit valdība grib
darīt iespaidu uz deputātiem. Es saprotu, ka Saeima
var noraidīt izdošanu tanī gadījumā, kur valdība
prasa deputāta izdošanu administratīvai _ sodīšanai.
Šeit deputātu var darīt atkarīgu no valdības politikas, un tāpēc Saeima varētu tam pretoties. Es vel
varētu saprast, ka Saeima neizdod tādu deputātu
tiesāšanai, kurš tiek saukts pie atbildības par_ politiska rakstura noziegumu, jo valdība var butari
partejiska. Bet ja Saeima grib nostāties tāda stāvoklī, ka par vienkāršu kriminālu nodarījumu deputāts
bauda pilnīgu imunitāti, tad tas ir nepareizsun nepamatots uzskats. Es nevaru saprast, kāpēc baidās
izdot tiesai deputātu, kurš saukts pie atbildības, pieņemsim, par izmeklēšanas materiālu izpaušanu jiresē,
vai nepareizas liecības došanu. Tas nevar būt par
pamatu imunitātei, jo šeit, kur iet runa par kriminālu
nodarījumu, nekāds politisks iespaids no valdības
puses nav iespējams. Tāpēc nevar saprast, kapec
nenodod deputātu tiesai, ja viņš preses orgāna aizskar privātas personas godu. Saprotams, ja valdība
sauc deputātu pie atbildības, tad šeit Saeimai, kura
sargā savu deputātu pret valdību, ir pamats viņu neizdot, bet tiklīdz presē tiek aizskarts privāts gods,
tad Saeima nevar liegt deputātu izdot. Ir cits jautājums, vai vēlāk Saeima ļaus sodu izpildīt, bet ir

kuri pēc sava rakstura ir vienkārši kriminālnoziegumi un kuriem ar politiku it nekāda sakara nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam

Kalniņam.
Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Te sevišķi tika
uzsvērtas preses lietas, it kā tajās e'sot tikai personīga apvainošana. Zemgaļa kungs noteikti minēja
sodu likumu 531., 533. pantus. Bet man jāsaka, ka
tās lietas, kuras tiek celtas no cietušās personas kā
apvainojuma lietas, tomēr mūsu presē nav uzskatāmas par vienkāršu personīgu apvainojumu, bet gan
pa lielākai daļai tiesai šīs lietas izcēlušās tādēļ, ka
ir bijusi zināma politiska cīņa, kad vienas puses vai
otras puses preses orgāni ir atklājuši dažādas nelikumības, dažādas nevēlamas parādības mūsu sabiedriskā dzīvē un sakarā ar to ir aizrādījuši uz vienas vai
otras personas līdzdarbību tādās nevēlamās parādībās. Visās šinīs preses lietās, ar maz izņēmumiem,
kur notikusi personīga izlamāšanās un izķengāšanās,
kas ir godu aizskaroša, pa lielākai tiesai visās pārējās lietās, kas te celtas priekšā, apvainojumi ir izcēlušies aiz politiskiem motiviem. Tā tad te nav apvainojums personīgas dabas, bet gan atkal tikai politiska lieta. Ja šī politiskā lieta ir izcēlusies caur to,
ka laikrakstā ir ievietots zināms raksts, tad tomēr
tas lietu pašu nepadara par kriminālu lietu parastā
nozīmē, par neglītu lietu, bet tas tomēr ir noziedzīgs
darījums, — ja viņš vispār! ir noziedzīgs darījums, jo
to mēs vēl nezinām, — kuram ir politiska nokrāsa.
Tāpēc ari mana frakcija nevar tā skatīties uz deputātu izdošanas jautājumu, un viņa patur sevim brīvas rokas balsot pret izdošanu visos tanīs gadījumos,
kur frakcija uzskatīs, ka še notiek politiska cīņa un
ka noziegums vai pārkāpums ir izdarīts sakarā ar
politiskām cīņām. Vēl gribu aizrādīt uz dažām lietām, kurās komisija nolēmusi neatļaut izpildīt admi-
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nistrativos sodus. Dažās lietās komisija ir atradusi,
ka nodošana tiesai nav vajadzīga tamdēļ, ka paši
noziegumi ir amnestēti. Visās lietās, kurās bijuši
uzlikti tikai administratīvi sodi, komisija par amnestiju itin nekonav lēmusi, bet daudzas no šīm lietām
ari ir amnestētas. Es atsaukšos vēl uz 1921. gada
amnestiju, kurā ir uzskaitīti veseli panti un sacīts, ka,
ja šajos pantos paredzētie noziegumi ir bijuši sodāmi
administratīvā kārtā, tad viņi ir ari amnestējami.
Te nu ir daži tādi administratīvi sodi, piemēram, par
piedalīšanos neatļautā sapulcē, par sapulces noturēšanu bez atļaujas, kas ir paredzēts sodu likumu 120.
panta un citos, tāpat ari par baumu izplatīšanu pret
valdību. Visi šie noziegumi savā laikā ir jau amnestēti, tikai izmeklēšanas komisija, pēc manām domam, nav papūlējusies atrast attiecīgos sodu likuinu
pantus un amnestijas likumu, kurā viņi ievesti. Citādi^ viņa būtu nākusi pie slēdziena, ka še nav ko
runāt par neizdošanu vai neatļaušanu, bet ka vienkārši jāsaka, ka šīs lietas ir amnestētas, ka tās jau
sen nodotas aizmirstībai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bergam.
Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
' Augsti godātie deputātu kungi! Manas frakcijas stāvoklis deputātu izdošanas jautājumā ir skaidrs jau
no Satversmes Sapulces pašiem pirmiem laikiem.
Tas ir pilnīgi noteikts, un mes pie šī stāvokļa esam
palikuši visu laiku. Saprotams, ari tagad mums nav
nekāda iemesla savu stāvokli grozīt, un mēs tikai ar
gandarījumu varam atzīmēt to, ka stāvoklim, kuram
mes sekojam Satversmes Sapulcē no sākuma vieni
paši kopa ar mušu biedriem pa labi, kristīgiem nacionālistiem, jau SatversmesSapulces laikā dažos citos
vēlākos gadījumos pieslejas ari dažas citas frakcijas.
Ar vel lielāku gandarījumu varam šodien apsveikt
to, ka jau vairākas frakcijas izteikušās tādā pat garā,
un bez tam mušu likumu augstākais sargātājs, mūsu
ģenerālprokurors, tieslietu ministrs, nešaubāmi ir
nostājies uz mušu redzes stāvokļa. Tādu uzskatu
maiņu es varu ar vislielāko gandarījumu tikai apsveikt._ Laišī maiņa ir nākusi ari vēlu, viņai bij jānāk
un labakvelu, neka nemaz. Šai gadījumā viņa ir
nākusi veļu, tomēr mušu uzskats galu galā ir izlauzies cauri. Ja agrāk, Satversmes Sapulces sākuma
laika^ mes varējam tikai teorētiski spriest par šo jautājumu, tad tagad mums ir ļoti bagāta prakse izdošanas jautājuma. Tadeļ, es domāju, mums ir vēl
vairāk iemesla piekrist tam, ka pie līdzšinējās prakses mes nevaram palikt, jo tas, ko mēs esam līdz šim
darījuši šai jautājuma, ir radījis privilēģijas deputātiem, !, i. deputāts var darīt, ko grib, var likumu
pārkāpt, ka grib, otra godu aizskart, un tomēr viņš
nav izdodams tiesai, viņš nav sodāms. Acīm redzot,
šāds stāvoklis ir neciešams un neiespējams. Šeit
mums sakaka var dažos _ gadījumos būt valdības
izrēķināšanas, politiska izrēķināšanās ar savu pretinieku u.t. t. Augsti godātie deputātu kungi, tas
nav _ iespējams. Neaizmirstat taču, ka tiesa ir tā
iestāde, kas soda un uzliek sodu un tā nav tā iestāde,
kas piekristukadai nebūt politiskai izrēķināšanai.
Ja ari to gribētu darīt, tad tiesa novilks strīpu un pateiks: šeit nav politiska izrēķināšanās. Būtu savādi
teikt, ka valdība var politiski izrēķināties ar kādiem
deputātiem. Kungi, valdība taču atkarīga no mums
un ta tad viņa neko nevar darīt, nevar politiski izrēķināties ar deputātiem. Ja ari gribētu, tad tiesa
tādos gadījumos liks savas robežas. Tāpat nevar
nostāties uz tāda redzes stāvokļa, ka, lūk, tā ir
politiska cīņa un tapec neviens nav sodāms šādos
jautajumos._ Ari politiskai cīņai, pec manām domām,
ir janorisinajas- stingri civilizētas robežās, kuras
nedrīkst pārkāpt. Deputāta amats nevar izvērsties
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par goda aizskāršanas privilēģiju pret katru citu
pilsoni. Nenoliedzami aplams ir komisijas stāvoklis
tai ziņā, ka viņa šķir mantkārīgos noziegumus no
citiem noziegumiem. Vai tad tiešām mantkārīgais
noziegums ir sāpīgāks nekā goda laupīšanas noziegums? Es domāju, daudz ir tādi cilvēki, kuriem
goda laupīšana ir daudz sāpīgāks jautājums nekā,
piemēram, tas, ka viņam nolaupa 100 rubļus vai citu
ko. Man liekas, šeit nekādas konsekvences nav, un
navnekāda dibināta iemesla tā izturēties šai jautājuma. Es gribētu aizrādīt, ka mūsu līdzšinējā prakse
var zināmā mērā vērsties pret pašu deputātu interesēm, pret to deputātu interesēm, kurus neizdod. Var
būt gadījums, ka deputātu neizdod tiesai kādā lietā,
kura deputāts domā, ka viņam ir taisnība, kad viņš
ilgu laiku ir deputāts, tad viņš ir neaizskarams visu
laiku. Beidzot viņu tomēr sauc pie tiesas, kad viņš
vairs nav deputāts, bet nu izrādās, ka viņa liecinieki
izklīduši, varbūt miruši, viņa pierādījumi nav vairs
sameklējami. Ja tagad viņš tiesā spētu sameklēt
lieciniekus, visu pieradīt, aizstāvēties un, varbūt,
sevi attaisnot, tad pec 10, varbūt 12, vai vairāk gadiem viņam tas vairs nav iespējams. Tā tad pats
deputāts ir ieinteresēts, lai viņa lieta drīzāk nāktu
iztiesāšana. Tagad katrs cilvēks, kuru deputāts dibināti apsūdz, var lepni atbildēt: «es esmu aizskarts, es
ar viņu sūdzos, es zinu, ka manā pusē taisnība, es to
varēšu pieradīt." Esmu pārliecināts, ka tādi gadījumi bus bieži, un dažs labs droši iesūdz deputātu, jo
zina, jca tagadējos apstākļos tas nenāks tiesas
priekša. Ja tādi apstākļi nebūtu, kādi pašlaik ir, tad
viens, otrs rīkotos citādi, viens, otrs nemaz nesūdzētu, ja zinātu, ka viņa lieta tiešām nāks iztiesāšana Augsti godātie deputātu kungi! Te mums krīt
svara^ vel viens aizrādījums, kuru uzsvēra tieslietu
ministra kungs, aizrādīdams, ka ir starpība starp to,
kas mums bija Satversmes Sapulces laikā, un kas ir
tagad. Ja Satversmes. Sapulce bija nolēmusi kādu
deputātu izdot_ tiesāšanai, tad ar to viņa ari bija lēmusi, ka pie ta var izdarīt ari soda izpildīšanu, ka
viņu var apcietināt, ka _ pret viņu var spert visus
soļus, kādus tiesas iestāde atzīst par vajadzīgiem.
Parto savu tulkojumu senāts ir devis mums visiem
pazīstama. Dermaņa lietā. Deputāts, reiz viņš izdots tiesāšanai, var tikt apcietināts, viņam var laupīt
brīvību. Tatas bija Satversmes Sapulces laikā.
Tagad tas ta nav. Mums tagad katrā gadījumā jātaisa divi lēmumi, vispirms izdot tiesāšanai un tikai
tad, kad tiesa savu lēmumu taisījusi un, varbūt, taisījusi lēmumu tādu, ka deputātam uzlikts sods, piespriests cietuma sods, tad mums nāksies otrreiz
spriest, vai soda izpildīšanai deputāts jāizdod vai
nav jāizdod. Ari nosodītu deputātu mēs varam neizdot soda izpildīšanai. Pēc mūsu Satversmes mums
pašlaik ir tāds stāvoklis. Tas atšķiras no tā stāvokļa, kāds bija Satversmes Sapulces laikā. Tur ar
vienu lēmumu izdod tiesāšanai deputātu, kuru tad
varēja ari apcietināt, viņam varēja laupīt brīvību.
Tagad, turpretim, j jītaisa divi lēmumi. Ja tiesas
iestadeir taisījusi lēmumu par vainu, tikai tad īstenība mes varam spriest, vai izdot deputātu soda izciešanai vai_ ne, vai viņš turpmāk var sēdēt šinī
augsta nama jeb vai viņam jāiet izciest savs sods.
Man liekas, ka mes savus deputātus varam katrreiz
ar vieglu sirdi izdot mušu bezpartejiskai, augsti stāvošai tiesai, jo ar to mes viņu nemaz neesam izdevuši arestēšanai. Ja mes viņu nododam tiesai un
izmeklēšanas tiesnesis
gribētu viņu
apcietināt
iepriekšējas apcietināšanas kartībā, tad to viņš nevar
izdarīt. Mums vajaga par to taisīt atsevišķu lēmumu.
Gluži pareizi, pec manam domam, aizrādīja referenta kungs, ka mušu Satversme tagad ir nostājusies
principieli citādi, nekā tas bij Satversmes Sapulces
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laikā. Satversme aizrāda, ka deputāti ir jāizdod tiesāšanai tad, kad ir notikusi goda aizskaršana no
deputātu puses, pat amatu izpildot. Tā tad Satversme atzīst, ka šie noziegumi ir sevišķi smagi un ka
par tiem tiesai ir jāspriež. Ja nu mēs visus tādus
noziegumus tiesai neizdodam, pat ja viņi izdarīti
ārpus amata izpildīšanas, tad ar to mēs nepārkāptu
Satversmes burtu, bet gan viņas garu, kurš saka, ka
deputātam, ja tas pat savu amatu izpildot, ir godu
laupījis, ir jāatbild tiesas priekšā. Aiz visiem šiem
iemesliem mūsu frakcija varētu tikai apsveikt ar
gandarījumu to, ka visus deputātus, it visus nodotu
tiesāšanai. Tad vēl es gribētu aizrādīt uz vienu
lietu mūsu komisijas ziņojumā, kur veselai rindai
deputātu komisija ir nospriedusi lietas izbeigt uz
amnestijas akta pamata. Uz to Saeima nav kompetenta, to var darīt tikai tiesu iestādes. Tas ir rakstīts
mūsu pašu amnestijas aktos, amnestijas likumos, ka
prokurors resp. tiesu iestādes izbeidz lietas uz amnestijas pamata. Saeimai tādas tiesības nav.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
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Vārds Sīmanim.

(vācu baltiešu partija, runā vāciski) *): Jau Satversmes Sapulcē pie Satversmes apspriešanas vācu frakcija uzstājās _ par _ to, lai deputātu imunitāti neizlietotu ļaunprātīgi tādā ziņa, ka
laupītu pilsoņiem iespēju atklātībā aizstāvēt savu
aizskarto godu.
Mēs priecājamies, ka tagad ari citas partijas
nākušas pie tādas pat atziņas un apsveicam tieslietu
ministra priekšlikumu. Ari šoreiz pie visām sūdzībām par goda aizskaršanu mēs balsosim par iz-

P. Sīmanis

došanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda neviens
vairāk nav pieteicies. Vai referents velētos vardu?
Vārds referentam.
Referents Kr. Bachmanis: Augstais nams! Komisija jau savu uzskatu ir izteikusi tanīs lēmumos,
kādus man bij godscelt augstam namam priekša.
Tikai man te būtu jātaisa daži iebildumi pret dažiem
aizrādījumiem. Kad komisijā pārsprieda preses lietas, tad tas izsauca kādu citu jautājumu, kurš neviļus

prasīja salīdzinājumu ar Satversmes Sapulces laika

3

apstākļiem. Ja Satversmes Sapulce ar /5 balsu vairākumu sargāja savu deputātu neaizskaramību, lai
viņi varētu turpināt savu likumdošanas darbību, tajā
laikmetā, kad deputātu skaits bij ievērojami liels, jad
tagad komisijai vajadzēja ari pakavēties pie domam,
ka ja daudzās lietās deputāti taptu izdoti tiesāšanai,
ja deputāti taptu izņemti no viņu darbības iespējamības, tad notiktu zināms liels traucējums parlamenta
darbībā. Tādēļ ari preses lietās komisija bij tanīs
ieskatos, ka Saeimas deputātu neaizskaramība būtu
jāsargā, lai viņi pie mūsu mazā deputātu skaita netiktu traucēti savā parlamentarisku darbā. Te vēl
aizrādīja deputāts Kalniņa kungs uz to, ka komisija
pieņemts
nav ievērojusi amnestijas aktu, kas
1921. gada 29. jūnijā attiecībā uz naudas sodiem.
Man no komisijas puses jāaizrāda, ka tanī laikmeta
Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu 10. pantā
nemaz nav paredzēti nekādi administratīvi sodi, vispār nekas nav sacīts, kas būtu darāms tādā gadījumā,
ja jāizšķir jautājums par administratīvu sodu uzlikšanu. 10. pants skan šādi: «Satversmes Sapulces
locekļus var saukt pie tiesas atbildības, ja tam pie3
krīt Satversmes Sapulce ar /s klātesošo balsu vairākumu." Par administratīviem sodiem nekas nav
minēts. Turpretim mūsu tagadējā Satversmes 30.
pantā jau ir minēti administratīvie sodi. Ta tad šim
jautājumam vajaga nākt priekšā mūsu parlamenta
izlemšanā. Še jau Berga kungs pareizi aizrādīja, ka
komisijas pienākums nav piemērot amnestijas aktus.
Tāpēc ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija attiecībā uz naudas sodiem nepakavejas pie jautājuma, vai šie sodi ir ar amnestiju atcelti jeb ne,_bet
kā es jau savā referātā pieminēju, komisijapieturejas
pie tā paša uzskata, pie kāda bija pieturējusies Satversmes Sapulce attiecībā uz administratīviem
sodiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidijs liek
priekšā debates izbeigt.
Lai dotu iespēju frakciju birojam apspriesties šinī
jautājumā, prezidijs liek priekšāsēdi tagad slēgt un
nobalsošanu par atsevišķām lietām atlikt uz naķarno
sēdi. Nākamā sēde otrdien, 23. oktobrī, pīkst. 5 pec
pusdienas. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 7.40 vakarā.)

Saeimas III. sesijas 5. sēde 1923. gada 23. oktobrī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.
2.

Pārmaiņas komisiju sastāvā
Likumprojektu nodošana komisijām

3.

Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijas atzinums
(atsevišķu lietu caurskatīšana):
Kr. Bachmanis, referents
A. Klīve
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(zemnieku savienība)
....
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savie-

95

nība)

4. Valsts kontroliera vēlēšanas (noņem no dienas kārtības)
5. Likums par Rēzeknes pilsētas administratīvo robežu
paplašināšanu (pieņem steidzamības kārtībā):
6.

J. Rubuls,
Nākošā sēde

*)

referents

Runātāja atreferējums.

112

112
114

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kartība: prezidija ziņojumi, Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijas atzinums, valsts
kontroliera vēlēšanas, likums par Rēzeknes pilsētas
administratīvo robežu paplašināšanu.
Zemnieku savienība liek priekšā finansu komisija
Celmiņa vietā ievēlēt Augustu Kalniņu. Iebildumu
nav? Ievēlēts Augusts Kalniņš. Publisko tiesību komisijā zemnieku savienība liek priekša Celmiņa vieta
ievēlēt Gailīti. Iebildumu nav? Ievēlēts _ Gailīts.
Valsts kontroliera vietas izpildītājs iesūtījis valsts
kontroles pārskatu par 1920./21. gada budžeta izpildīšanu. Prezidijs liek priekša nodot šo pārskatu budžeta komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai
komisijai. Juridiskā komisija liek priekša nodot publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas komisijai
papildinājumu noteikumos par bijuša_ Rīgas politechniskā institūta pārņemšanu valsts īpašuma. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai.
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atbildības, mēs balsosim par visu tādu deputātu izdoNākošais dienas kartības punkts — Saeimas dešanu tiesai, pret kuriem būtu celti tādi apvainojumi.
putātu lietu izmeklēšanas komisijas _ atzinums._ Resēde
mes
noPedeja
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis^ Vardu vairāk neMenders.
ferenti Bachmanis un
beidzām vispārējās debates. Šai sedemes pārejam viens nevēlas? Vai referents veļas izteikties? (Reuz atsevišķu lietu caurskatīšanu. Es lūdzu referentu ferents Kr. Bachmanis no vietas: «Neveļos!") Nobalsošanā nāk jautājums par deputāta Hermaņa Saiņa
sniegt referātu par pirmo saraksta ievesto lietu.
Referents K. Bachmanis: Pirmā lieta ir deputāta izdošanu tiesāšanai, apvainota uz sodu likumu 533.
p. pamata. Komisijas atzinums ir deputātu Saini tieHermaņa Saiņa lieta kuru sauc pie atbildības pri^
sodu
sāšanai neizdot. Es lieku uz balsošanu jautājumu par
vātas sūdzības kārtība skolotājs Kārlis Buiva uz
gada
1.
Saiņa
izdošanu tiesāšanai. Ludzu pacelties tos, kas
par
to,
ka
1921.
pamata,
panta
likumu 533.
novembrī Sainis ievietojis «Brīvā Zemē" koresponir par Saiņa izdošanu. Tagad lūdzu pacelties tos,kas
denci ar virsrakstu «Bauņi", kurā ziņojis, kapagastā ir pret Saiņa izdošanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
ir 3 skolas — Bauņu, Mīlītes un Kajega. Pēdējas 2 kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Balsošanas
iznākums: par Saiņa izdošanu tiesāšanai nodotas
vadot sociāldemokrāti un labāk būtu, ja šie sociāldemokrāti, ja viņi ir demokrāti, nemocītu bērnus un 44 balsis, pret to nodotas 29 balsis, atturējies nav neviens. Tā tad nolemts dot piekrišanu uzsākt tiesas
viņu vecākus. Šie kungi ar savu izturēšanos nevis
vajāšanu pret Saini. Sakarā ar kārtības ruļļa 19.
audzinot un izglītojot sabiedrību un tās domu, bet
pantu, izdodot deputātu tiesāšanai, reize ar to Saeimai
bieži vien to traucējot. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija ir nolēmusi deputātu Saini šinī jālemj par to, vai viņa līdz tiesas galīgam spriedumam
atstāj deputātam tiesību piedalīties Saeimas, tas kolietā tiesāšanai neizdot.
misiju un citās sēdēs. Tamdēļ es lieku uz balsošanu
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu lūdz Khve.
Klīvem vārds.
jautājumu par Saiņa turpmāko piedalīšanos Saeimas,
tās komisiju un citās attiecīgās sēdēs. Ludzu pacelA. KHve (zemnieku savienība):Cienījamie deputātu kungi! Kā zināms, Saiņa kungs pieder pie mūsu ties tos, kas būtu pret Saiņa turpmāko piedalīšanos
frakcijas, un tālab varētu būt jautājums par to, ka Saeimas un komisiju sēdēs. Tādu nav. Kas atturas?
zemnieku savienība šinī gadījumā izturēsies. Man Nav. Tā tad vienbalsīgi nolemts, ka Sainis turpmāk
jāziņo frakcijas uzdevumā, ka uz Saiņa kunga vēlēvar piedalīties Saeimas komisiju un plenārsēdēs. 1
šanos frakcija balsos par Saiņa kunga izdošanu tieatturas? Tādā gadījumā es lūdzu pacelties ari tos,
sāšanai viņa izmeklēšanas lietā. Pie tās pašas reizes kas ir par Saiņa piedalīšanos Saeimas komisiju un
man jāpaskaidro, ka zemnieku savienība apspriedusi
plenārsēdēs. Balsošanas iznākums: par Saiņa piesavā frakcijas sēdē vispārīgi šo jautājumu un atzidalīšanos sēdēs nodotas 73 balsis, pret to nav neviena
nusi, ka mūsu sabiedrībā rodas neiespējams stāvoklis, balss, atturējies viens. Tā tad nolemts, ka Sainis var
apvainojumi presē atkārtojas ļoti bieži un mūsu prepiedalīties sēdēs. Tālāk, Arveds Bergs apvainots uz
se iegūst dažreiz tādu toni, kurš nav attaisnojams
sodu likumu 305. panta pamata. Es lūdzu referentu
kulturelā zemē. Sevišķi ja mēs vēl salīdzinām vissniegt referātu.
lielākos krizes brīžus ārzemēs. Man bija izdevība
Referents Kr. Bachmanis: Deputāts Arveds
būt Vācijā, kad notika ass sastrēgums starp labo un Bergs saukts pie tiesas atbildības uz tieslietu ministra
kreiso pusi. Ja tad paņēma rokā «Rotē Fahne", visierosinājumu par to, ka « Latvja" 80. numurā no 1921.
kreisāko laikrakstu, tad tur nevarēja izlasīt nevienu gada 4. decembra ievietots raksts ar virsrakstu «Vilķengājumu vai personīgu pārmetumu, bet rakstītājs totas naudas izplatītāju lietā". Pēc lietas apstākļiem
palika pie zināma lietas apgaismojuma un pie zināšisraksts parādījies atklātībā pirms izmeklēšanas nomas objektivitātes. Pie mums to nevar teikt. Es nebeigšanas, un tādēļ tieslietu ministrs uzaicināja palāgribētu sacīt, ka tas attiektos tikai uz kreisā spārna,
tas prokuroru griezt vērību uz šo apstākli. Palātas
centra vai ari tikai labā spārna presi. Kā šis gadīprokurors tad ari devis rīkojumu saukt pie tiesas atjums rāda, tad tas attiecināms tikpat labi ari uz «Brībildības Arvedu Bergu uz sodu likumu 305. panta pamata, kurš skan: «Kas pirms tiesas sēdes vai pirms
vo Zemi", kurā, ja nemaldos, šis ziņojums ir parādījies. Vispārīgi, ir nepieciešams, lai likumdevēja ielietas izbeigšanasizpaudis presē ziņas, kuras atklātas
stāde nak sabiedrībai palīgā, nostādot mūsu presi tāizziņā, vai iepriekšējā izmeklēšanā u. t. t." Arveds
dos augstumos, kādi kulturelā zemē ir nepieciešami Bergs paskaidrojis, ka ziņojums «Latvī" nav izmeklēun kādos, es gribētu teikt, priekš kara viņa ari atrašanas akta materiāls, bet šis raksts dibināts uz polidās. Tāpēc, lai varētu katram vienam, kas presē cijas izziņu, kuras materiālus nav aizliegts publicēt.
aizskarts, dot iespēju reabiliteties, tad man jāpievie- Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēnojas no zemnieku savienības puses tām domām, kas musi deputātu Arvedu Bergu tiesāšanai neizdot.
tika izteiktas ari no citu frakciju priekšstāvjiem. ZemPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nieku savienība balsos par visu šo deputātu izdošanu vairāk nevēlas? Nobalsošanā nāk jautājums, vai uztiesāšanai. Vienā otrā gadījumā ir lietas, kas nestāv sākt_ tiesas vajāšanu pret deputātu Arvedu Bergu.
sakarā ar presi, bet tas nedrīkst mūs atbaidīt no tā,
lai ari viņas izmeklētu un katrs deputāts nestu atbildību tiesas priekšā par saviem darbiem, runām un
rakstiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim

Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Latgales kristīgo zemnieku savienības un bloka vārdā man ari ir tas gods pasludināt, ka ari mēs
balsosim par visu to deputātu izdošanu tiesāšanai,
kuri būs pielaiduši kaut kādus apvainojumus, kuri
aizskar vienas vai otras personas godu. Es pilnīgi
Pievienojos Klīves kunga izteiktām domām, ka tas
kulturelā valstī un kulturelas valsts presē nav pielaižams, ka katru savu pretinieku aplej ar dubļiem, kā
tas, par nožēlošanu, ļoti bieži ir pielaists. Neskatoties uz to, ka ari mūsu frakcijas biedri sauc pie tiesas

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Arveda Berga izdošanu tiesāšanai. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Arveda Berga izdošanu tiesāšanai. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas jznākums: par deputāta Arveda Berga izdošanu tiesāšanai nodotas 39 balsis, pret to 31 balss,
atturējies nav neviens. Tā tad nolemts izdot Arvedu
Bergu tiesāšanai. Tagad nāk izšķirams jautājums
par deputāta Arveda Berga atstādināšanu no sēdēm.
Ludzu pacelties tos, kas būtu par atstādināšanu no sēdēm. Nav. Kas atturas? Nav. Tā tad atstādināšana no sedem noraidīta. Tālāk Antona Velkmes
lieta, apvainota uz sodu likumu 533. pamata. Lūdzu
referentu izteikties.
Referents Kr. Bachmanis: Antons Velkme saukts
pie tiesas atbildības privatsūdzības kārtā. Sūdzētājs
Jānis Putniņš sūdz minēto deputātu par to, ka avizē
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«Latgolas Vords" 48. numurā no 1921. gada 7. decembra, kādā ziņojumā no Domopoles sacīts, ka
Putniņš kā skolas valdes loceklis nav apriņķa valdē
aizstāvējis vietējās intereses, kā redzams, varbūt tādēļ, ka viņam, kā baltiešam sāpēja acs un sirds, ka
skolā strādā sekmīgi 2 skolotāji latgalieši. Tālāk
teikts, ka tur pastāv kooperatīvs, kuru ari palīdz veicināt Putniņa kungs caur to, ka nopircis Ludza naglas
par 25 rubļiem, bet pārdevis kooperatīvam par 35
rubļiem mārciņā. Saeimas locekļu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi deputātu Antonu Velkmi tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārdu neviens
nevēlas? Nobalsošanā nāk jautājums par Antona
Velkmes izdošanu tiesāšanai. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu par Antona Velkmes izdošanu tiesāšanai.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Antona Velkmes izdošanu tiesāšanai. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par
Antona
Velkmes
izdošanu tiesāšanai
nodotas
43
pret
balsis,
to
24,

atturējies
nav neviens.
Nolemts izdot
šai
lietā
Antonu
Velkmi
tiesāšanai. Es
likšu
uz balsošanu jautājumu par atstādināšanu no sēdēm
un lūdzu pacelties tos, kas būtu par atstādināšanu no
sēdēm. Nav tādu. Atstādināšana no sēdēm noraidīta.
Nākošā lieta — Antona Velkmes, apvainota uz sodu
likumu 533. panta pamata, sarakstā 4. punkts. Lūdzu

referentu sniegt referātu.
Referents Kr. Bachmanis: Deputāts Antons
Velkme saukts pie tiesas atbildības privatsudzības
kārtā. Sūdzētājs Viktors Andreja d. Roskošs sūdz
viņu uz 533. panta pamata par to, ka laikraksta «Latgolas Vords" 6. numurā no 1922. gada 8. februāra ziņojumā no Domopoles ir runa par to, ka Domopoles
pamatskolas pārzinis vairāk dienas staigājot uz
četrām kājām (smiekli) un ka skolā tad pielaižot
«raspravu" ar skolniekiem. Nopratināti daži liecinieki, kuri šo ziņojumu nav atbalstījuši. Saeimas locekļu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi Antonu
Velkmi tiesāšanai šinīlietā neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
4. lieta — par Antona Velkmes izdošanu tiesai. Es
lūdzu pacelties tos, kas ir par AntonaVelmes izdošanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Antona
Velkmes izdošanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Par Antona Velkmes

izdošanu nodotas 35 balsis, pret 32 balsis, atturējies
nav neviens. Tā tad Antona Velkmes izdošana šai
lietā nolemta. Nobalsošanā nāk jautājums par Antona Velkmes atstādināšanu no sēdēm. Kas būtu par

tādu atstādināšanu? Nav. Atstādināšana noraidīta.
5. punkts. Arveda Berga lieta, apvainota uz sodu likumu 533. panta pamata. Lūdzu referentu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Deputāts _ Arveds
Bergs saukts pie tiesas atbildības privatsudzības kārtībā. Sūdzētājs, zemkopības ministrs Voldemārs Zamuels, juties apvainots, ka «Latvis" savā 1922. gada
16. marta 162. numurā atstāstījis barona Firksa runu
šādā kārtā: «Firkss apsūdz ari zemkopības ministri
V. Zamuelu, bijušo senāta virsprokuroru, tiesas iespaidošanā ar viltīgu liecību palīdzību." Lieta virzīta parastā kārtā, un Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija, skatot šo lietu cauri, nolēmusi deputātu Bergu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
5. lieta — par Arveda Berga izdošanu . Lūdzu pacelties tos, kas būtu par izdošanu. Tagad lūdzu piecelties tos, kas būtu pret Arveda Berga izdošanu.
Beidzot lūdzu piecelties tos, kas atturas no balsošanas. ' Nav. Balsošanas iznākums: par Arveda Berga izdošanu nodotas 39 balsis, pret 29, atturējies nav
neviens. Tā tad izdošana nolemta. Es lūdzu tagad
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pacelties tos, kas būtu par Arveda Berga atstādināšanu no sēdēm. Nav. Atstādināšana noraidīta. 6.
lietā Arveds Bergs saukts pie tiesas atbildības uz
sodu likumu 533. panta pamata. Lūdzu referentu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lietā deputāts
Arveds Bergs saukts pie tiesas atbildības privatsudzības kārtībā uz sodu likumu 533. panta pamata.
Sūdzētāja ir Klāra Kalniņ par neslavas celšanu kāda
avizes «Latvis" 1922. gada 6. jūlijā, 247. numura rakstā ar virsrakstu «Savāda draudzība", kurā ziņots,
ka Vecgulbenē apcietināts dažādu drēbju un citādu
priekšmetu zaglis Aleksandrs Jegorovičs, no kura
sarakstīšanās redzams, ka vjņš uzturējis sakarusar
Krieviju un ar vairākām citām šaubīgam personām.
Starp citu šinī rakstā minēta ari Klāra Kalniņ. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija atzina, ka
deputāts Bergs šinī lietā tiesāšanai nebūtu izdodams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es_ likšu uz balsošanu Arveda Berga izdošanu 6. lieta. Ludzu pacelties tos, kas ir par izdošanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret izdošanu 6. lieta. Kas atturas?
Nav. Balsošanas iznākums: par Arveda Berga izdošanu 6. lietā nodotas 40 balsis, pret 27, atturējušas
nav. Nolemts izdot. Kas būtu par atstādināšanu no
sēdēm? Nav. Atstādināšanaatkrīt. 7. lieta Gustavs
Reinhards saukts pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. panta pamata. Es lūdzu referentu.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lietā deputāts
Gustavs Reinhards saukts pie atbildības privatsudzības kārtībā no Friča Mendera un Kristapa Eliasa par
kādu rakstu, kas ievietots «Tautas Balss" 1922. gada
30. septembra 220. numurā ar virsrakstu «Ir derīgi
uzglabāt rakstos visādus notikumus". Šinī raksta iet
runa par to, ka vācu ķeizara Vilhelma aģenti uzaicinājuši emigrantus no Krievijas par labi skanošu samaksu iet krievu frontes aizmugurē un tur aģitēt par
brāļošanos. Sūdzētāji Menders un Eliass jutušies
apvainoti un sauc deputātu Reinhardu pie atbildības.
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi deputātu šinī lietā tiesāšanaineizdot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā_nāk

jautājums par Reinharda izdošanu 7. lieta. Es lūdzu
pacelties, kas ir par Reinharda izdošanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Reinharda izdošanu.
Kas atturas ? Nav. Par izdošanu nodotas 42 balsis,
pret 28, atturējies nav neviens. Nolemts izdot Rein^
hardu tiesāšanai. Kas būtu par Reinharda atstādināšanu no kopsēdēm un komisiju sēdēm? Tādu nav.
Atstādināšana noraidīta. 8. lieta ir Antona Velkmes
lieta, apvainota uz sodu likumu 533. panta pamata.
Es lūdzu referentu.
Referents Kr. Bachmanis: Deputāts Antons
Velkme saukts pie atbildības privatsudzības ceļā no
Alfrēda Skrodera par rakstu, kas nodrukāts laikrakstā «Latgolas Vords" 1921. gada 19. oktobra 41. numurā. Šinī rakstā starp citu sacīts, ka Rēzeknes pamatskolā vēl paliek Skroders, kas maitā mūsu jaunatni un ka droši nāks laiks, kad viņa aizstāvji būs
spiesti ar kaunu atņemt savas rokas no neglītā un tautai kaitīgā darba. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi deputātu Antonu Velkmi šinī
lietā tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Antona Velkmes izdošanu tiesāšanai. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret izdošanu? Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums: par izdošanu nodotas 38 balsis, pret 28, atturējies nav neviens. Tā tad nolemts izdot tiesāšanai.
Vai būtu kāds par Antona Velkmes atstādināšanu no
sēdēm? Tādu nav. Atstādināšana noraidīta. 9.
lieta ir Eduarda Radziņa lieta, apvainota uz sodu likumu 129. panta pamata. Es lūdzu referentu.
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Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta deputāts
Eduards Radziņš saukts pie tiesas atbildības valsts
interešu aizstāvēšanas kārtībā uz sodu likumu 129.
panta 2. daļas pamata. 1921. gada 26. janvārī Cēsīs
tautas sapulcē savu politisko runu beidzis, viņš_ uzaicinājis nodziedāt «ar kaujas saucieniem uz lūpām",
un saimniecisku jautājumu apskatā runājis par agrāro
jautājumu, un aizrādījis, ka no aug _ša_s uz zemi neviens
lai negaidot; tā netikšot dota, kādēļ zemi lai ņemot
paši. Šī lieta savā laikā skatīta cauri Satversmes Sapulcē. Satversmes Sapulce savā 1921. gada 25. novembrakopsēdē nolēmusi šinīlietā deputātu Eduardu

Radziņu tiesāšanai neizdot. Lieta amnestēta. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija ari nolēmusi šinī lietā deputātu Radziņu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es likšu tagad 9.
lietu — par Eduarda Radziņa izdošanu — uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Eduarda Radziņa izdošanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Eduarda Radziņa izdošanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par izdošanu nodotas 23 balsis, pret 43, atturas 1. Izdošana noraidīta. 10. lietā Eduards Radziņš apvainots uz sodu likumu 154. panta 2. daļas un
530. panta pamata par Valmieras apriņķa priekšnieka
palīga apvainošanu. Es lūdzu referentu.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lietā deputāts
Eduards Radziņš saukts pie atbildības uz sodu likumu
154. panta 2. daļas un 530. panta pamata par to, ka
Valmieras pilsētas valdes rakstā no 1921. gada 26.
jūlija ir atļāvies tādus izteicienus:
«Polemiska satura sarakstīšanos vest pilsētas valdei trūkst gribas un laika, sevišķi ar tādiem, kuriem grūta galva." (Jautrība.)

Šī lieta skatīta cauri savā laikā Satversmes Sapulcē, un Satversmes Sapulce nav devusi savu piekrišanu deputāta izdošanai tiesāšanai. Tāpat ari Saeimas deputātu lielu izmeklēšanas komisija atzina, ka
deputāts šinī lietā nebūtu tiesāšanai izdodams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
10. lietā — par Eduarda Radziņa izdošanu tiesāšanai.
Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par izdošanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas būtu pret Eduarda Radziņa
izdošanu šinī lietā. Beidzot lūdzu pacelties tos. kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par izdošanu nodotas 24 balsis, pret 37, atturējušies 5. Tā
tad izdošana noraidīta. 11. lieta ir pret Andreju Veckalnu, apvainotu uz sodu likumu 368. panta 2. daļas
pamata par musināšanu uz streiku. Lūdzu referentu
izteikties.
Šinī lietā Andrejs
Referents Kr. Bachmanis:
Veckalns saukts pie tiesas atbildības uz policijas
ierosinājumu par to, ka Rīgas ielu dzelzceļnieku sapulce, pec policijas domām, musinājis strādniekus
pārtraukt kustību 1921. gada 1. maijā, ar nolūku piespiest valdību paaugstināt strādnieku algas. Šis noziedzīgais nodarījums paredzēts 368. panta 2. daļā.
Lietu skatījacauri sava laika jau Satversmes Sapulce un nolēma deputātu Andreju Veckalnu tiesāšana^ neizdot. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēma deputātu Andreju Veckalnu šinī lietā tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par Andreja Veckalna izdošanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret viņa izdošanu.
Kas atturas? Balsošanas iznākums: par izdošanu
nodotas 22 balsis, pret to nodotas 40 balsis, atturējušies 3. Izdošana noraidīta. 12. lieta ir pret Ansi
Rudevicu, apvainotu uz sodu likumu 129. panta pamata. Ludzu referentu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
Šinī lietā deputāts
Ansis Rudevics saukts pie tiesas atbildības par to,
ka 1920. gada 8. augusta Vecpiebalgas pagasta na-
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mā tautas sapulcē uzstājies, pec protokola izteiciena,
ar pretvalstisku runu. Pēc liecinieku noklaušināšanas Rudevics saukts pie atbildības uz sodu likumu
129. panta pamata. Savā laikā Satversmes Sapulce
jau pieņēma lēmumu šinī lietā — deputātu Rudevicu
tiesāšanai neizdot. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēma deputātu Rudevicu

tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lieku uz balsošanu izdošanu 12. lietā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par izdošanu 12. lietā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret Anša Rudevica izdošanu. Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums: par Rudevica
izdošanu 12. lietā nodota 21 balss, pret to nodotas
44 balsis, atturējies nav neviens. Izdošana noraidīta. 13. lieta ir pret Fēliksu Cielēnu, apvainotu uz
sodu likumu 129. panta pamata. Lūdzu referentu izteikties.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lietā Fēliks Cielēns saukts pie tiesas atbildības par to, ka 23. septembrī Cēsīs tautas sapulcē uzaicinājis pilsoņus uz
asiņainu kauju u. t. t. Tā rakstīts izmeklēšanas jeb
policijas protokolā. Šī sapulce, kaut gan bijusi atļauta kā slēgts vakars, tomēr ir bijusi atklāts mītiņš. Lieta virzīta uz priekšu parastā gaitā un deputāts saukts pie tiesas atbildības uz sodu likumu 129.
panta pamata. Komisija nolēmusi deputātu Fēliksu

Cielēnu šinī lietā tiesāšanai neizdot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par Fēliksa Cielēna izdošanu 13. lietā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret izdošanu
tiesāšanai. Kas atturas ? Nav. Par deputāta Fēliksa
Cielēna izdošanu tiesāšanai nodota 21 balss, pret 37
balsis, atturējies nav neviens. Tā tad izdošana noraidīta. Tad tālāk 14. lieta. Kristaps Eliass apvainots uz sodu likumu 533. panta pamata. Es lūdzu
referentu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
Šai lietā deputāts
Kristaps Eliasssaukts pie tiesas atbildības privatsudzības kārtībā. Privatsūdzētājs ir dzelzceļu virsvaldes direktors. Viņš iesūdz Kristapu Eliasu par
to, ka laikraksta «Sociāldemokrāts" 105. numurā,

1920. gada 11. maijā, nodrukāts raksts zem virs-

raksta «Iz dzelzceļnieku dzīves". Šai rakstā dzelzceļu virsvaldes galvenais direktors juties apvainots
un sauc deputātu Kristapu Eliasu pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. panta pamata. Savā laikā
Satversmes Sapulce jau lēmusi šai lietā Kristapu
Eliasu tiesāšanai neizdot. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēma viņu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Tagad nobalsošana nak 14. lieta par Kristapa Eliasa apvainošanu
uz sodu likumu 533. panta pamata. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Kristapa Eliasa izdošanu tie-'
sašanai. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret.
Kas atturas? Balsošanas iznākums: par deputāta
Kristapa Eliasa izdošanu tiesāšanai nodotas 40 balsis, pret to 33 balsis, atturējies 1. Tā tad nolemts
izdot tiesāšanai. Tad tālāk, kas būtu par atstādināšanu no sedem? Tādu nav. Atstādināšana no sēdēm noraidīta. 15. lieta, Ansis Rudevics apvainots
uz sodu likumu 533. panta pamata. Lūdzu referentu
ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
Šai lietā deputāts
Ansis Rudevics tiek saukts pie tiesas atbildības uz
sodu likumu 533. panta pamata privatsudzības kārtība. Sūdzētājs ri Mārtiņš Mateus un iesūdz par to,
ka «Strādnieku Avizes" 176. numurā, 1921. gada 5.
augusta, kāda ziņojumā no_ Talsiņiem, pie Grobiņas,
ir pielaisti pret Mateusu ka pagasta zemes ierācības
komitejas priekšsēdētaju apvainojoši izteicieni. Tur
stap citu ir aizrādīts, ka «zemi dabūjuši galvenā kār-
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tā tie, kuri «aizdevuši" labību, jeb ko citu". Satversmes Sapulce 1922. gadā 14. jūlijā šo lietu skatīja
cauri un nolēma šai lietā deputātu Ansi Rudevicu
tiesāšanai neizdot. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija ari nolēma šai lietā deputātu Ansi
Rudevicu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nak
15. lieta. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Rudevica
izdošanu tiesāšanai. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret izdošanu. Kas atturas? Nav. Balsošanas
iznākums: par izdošanu tiesāšanai nodota 41 balss,
pret 32, atturējies nav neviens. Izdošana nolemta.
Kas būtu par atstādināšanu no sēdēm šai lieta? Nav.
Atstādināšana no sēdēm noraidīta. 16. punkts. Ansis Rudevics apvainots uz sodu likumu 533. panta
pamata. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī jieta Ansis Rudevics saukts pie atbildības privatsudzības kartība
no Jāņa Bērziņa par to, ka laikraksta «Strādnieku
20. marta
Avīze"
64.
numurā
1921. gada
labi
smēre,
ievietots
raksts
labi
«Kas
(smiekli),
brauc"
kur izsacīti Bērziņam godu
aizskaroši vārdi un aizrādīts, ka pie vagonu padošanas netiekot ievērota pieteikšanās kartība.
Satversmes Sapulce savā laikā nolēmusi Ansi Rudevicu šinī lietā tiesāšanai neizdot. Tāpat Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi šinī lietā
Ansi Rudevicu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Anša Rudevica izdošanu tiesāšanai 16. lietā. Kas būtu pret izdošanu? Kas atturas no balsošanas? Nav. Balsošanas iznākums:
par izdošanu tiesāšanai nodotas 45 balsis, pret 30,
atturējies nav neviens. Izdošana nolemta. Kas būtu
par atstādināšanu no sēdēm? Nav. Atstādināšana
noraidīta. 17. punkts. Ansis Rudevics apvainots uz
sodu likumu 533. panta pamata. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
Ansi Rudevicu šinī
lietā sauc pie tiesas atbildības privatsudzības ceļa
Talsu pagasta izpildu komitejas priekšsēdētājs par
to, ka «Strādnieku Avīzē" 1921. gada 16. februāra
37. numurā nodrukāts raksts par Talsiņiem, Liepājas
apriņķī, kurā sacīts, ka revidējot pagastu izpildu komitejas darbību, revīzija atklājusi, ka saņemtā petroleja izlietota privātām vajadzībām un daļa no tās pavisam iztrūkstot. Satversmes Sapulce savā laika
nolēmusi šinī lietā deputātu Ansi Rudevicu tiesāšanai
neizdot. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi šinī lietā deputātu Ansi Rudevicu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par izdošanu 17. lieta. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret izdošanu. Kas atturas? Nav. Par izdošanu 17. lietā nodotas 42 balsis, pret 33, atturējies nav neviens. Izdošana nolemta. Kas būtu par atstādināšanu no sēdēm? Nav.
Atstādināšana noraidīta.
18. lieta. Leopolds Fišmanis apvainots uz sodu likumu 445. panta pamata.
Lūgtu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta deputāts
Leopolds Fišmanis saukts pie tiesas atbildības uz
Rīgas prefektūras ierosinājumu, par to, ka ebreju
draudzes valde ar deputāta Fišmaņa kunga parakstu
ir izdevusi kādu apliecību, it kā ebrejs Gobovičs baudītu tiesības dzīvot Latvijā. Deputāts Fišmanis komisijā paskaidroja, ka viņam kā deputātam un ari
viņa citiem biedriem, ebreju deputātiem Satversmes
Sapulces darbības laikā no iekšlietu ministra pēc kādas sarunas ir dota atļauja izdot šādas apliecības.
Viņš pats Goboviču nav pazinis, bet viņa personu
liecinieki apliecinājuši. Pats viņš šo faktu nav apliecinājis. Viņš, tāpat kā daži citi viņa tautības deputāti, ir šinī gadījumā uz liecinieku izteicieniem at-
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balstījies. Komisija pēc lietas caurskatīšanas atzina, ka šinī lietā deputāts Fišmanis tiesāšanai nebūtu
izdodams, tāpēc ka te komisija nevarēja atrast tādu

noziegumu pazīmes, kas liecinātu par savtīgiemvai
mantkārīgiem nolūkiem. Tā_tad komisija nolēma

šinī lietā deputātu Fišmani tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošananāk
18. lieta par Leopolda Fišmaņa izdošanu. Es lūdzu
piecelties tos, kas būtu par izdošanu šai lieta. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret izdošanu. Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums: par izdošanu nodotas 30 balsis, pret — 42, atturējies nav neviens. Izdošana noraidīta. 19. lieta. Kristapa Eliasa lieta.
Es lūdzu sniegt ziņojumu.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta deputāts
Kristaps Eliass administratīva kārta sodīts ar 5000
rubļiem naudas soda par nicinošu izturēšanos pret
valdību. Savā laikā šī lieta jau skatīta cauri Satversmes Sapulcē un Satversmes_ Sapulce nav devuse
piekrišanu soda izpildīšanai. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nedeva piekriša-

nu soda izpildīšanai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
19. lieta. Es lūdzu pacelties tos, kasbutu par piekrišanu soda izpildīšanai. Tagad lūdzu pacelties,
kas ir pret piekrišanu soda izpildīšanai. Kas atturas? Balsošanas iznākums: 19. lieta par piekrišanu soda izpildīšanai nodotas 24 balsis, pret 45, attu-

rējusies 1. Piekrišana noraidīta. 20. lieta. — Bruno
Kalniņa. Es lūdzu sniegt ziņojumu.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta deputāts
Bruno Kalniņš administratīvi sodīts ar 500 rubļiem
naudas soda, vai nemaksāšanas gadījuma ar 10 dienām cietuma par afišu un uzsaukumu izlipinašanu uz
sētām pretēji Rīgas prefekta rīkojumam. Satversmes
Sapulce savā laikā jau lēmusi piekrišanu nedot. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija
nolēma celt augstam namam priekša šinī lieta piekrišanu administratīvā soda izpildīšanai nedot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par piekrišanu soda izpildīšanai 20.
lietā. Kas būtu pret piekrišanu? Kas atturas? Nav.
Balsošanas iznākums: par piekrišanu 24 balsis, pret
45, atturējies neviens. Piekrišana noraidīta. 21.
lieta. Lūdzu sniegt ziņojumu.
Šinī lieta deputāts
Referents Kr. Bachmanis:
Bruno Kalniņš administratīvi sodīts ar 50 latiern naudas soda par neatļautu tautas sapulces noturēšanu
Saldū, 1921. gada 23. oktobrī. Satversmes Sapulce
nav devusi piekrišanu soda izpildīšanai, tāpat Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija liek priekša
augstam namam šinī lietā nedot piekrišanu administratīvā soda izpildīšanai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pār piekrišanu soda izpildīšanai 21.
lietā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pieBalsošanas
krišanu. Kas atturas no balsošanas?
iznākums: par piekrišanu soda izpildīšanai nodotas
28 balsis, pret 46 balsis, atturējies nav neviens. Piekrišana noraidīta. 22. lieta. Kristapa Bungša lieta.
Lūdzu referentu.
Deputāts Kristaps
Referents Kr. Bachmanis:
Bungšs administratīvā kārtā sodīts ar 500 rubļiem
naudas soda par uzstāšanos bezpartejisko sapulce
Ainažos pēc sapulces slēgšanas. Satversmes_ Sapulce nav devusi piekrišanu soda izpildīšanai. Tāpat ari
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija liek
augstam namam priekšā šinī lietā nedot piekrišanu
naudas soda piedzīšanai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu pacelties
tos, kas būtu par naudas soda piedzīšanu no Kristapa
Bungša. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
piedzīšanu. Kas atturas no balsošanas? Nav. Bal4*
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sošanas iznākums: par piedzīšanu nodotas 25 balsis, pret 44, atturējies nav neviens. Piekrišana soda
izpildīšanai noraidīta. 23. lieta. Es lūdzu referentu
ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Nikolajs Kalniņš šinī
lietā administratīvā kārtā sodīts ar 500 rubļiem naudas soda par nepamatotu baumu izplatīšanu pret valdību 1920. gada 24. oktobrī Vecbiļskas tautas sapulcē. Satversmes Sapulce savā laikā nav devusi piekrišanu soda izpildīšanai, tāpat ari Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas komisija liek augstam namam
priekšā šinī lietā piekrišanu administratīvā soda izpildīšanai nedot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par piekrišanu soda izpildīšanai 23. lietā. Kas būtu pret piekrišanu? Kas atturas? Nav.
Balsošanas iznākums: par piekrišanu šinī lietā nodotas 24 balsis, pret — 42, atturējies nav neviens.
Piekrišana noraidīta. 24. lietā Miķelis Rozentāls apvainots uz sodu likumu 129. panta pamata. Lūdzu
ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Deputāts Miķelis

Rozentāls saukts pie atbildības valsts interešu aizstāvniecības kārtībā par to, ka 1920. gada 29. augustā Lubejas pagasta skolā tautas sapulcē turējis
runu, kurā aģitējis, kā tas no protokola redzams, par
sociāldemokrātu diktatūras nodibināšanu pastāvošās
valdības vietā. Šī lieta skatīta cauri Satversmes Sapulce, un Satversmes Sapulce 1921. gada 25. novembrī nolēmusi nedot piekrišanu saukšanai pie tiesas
atbildības. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija liek augstam namam priekšā Miķeli Rozentālu_ tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par izdošanu šinī lietā (P. Kalniņš
no vietas: «Zemnieku savienība grib diktatūru!").
Kas būtu pret izdošanu? Kas atturas? Nav. Par
22, pret 43. Izdošana noraidīta. 25. lieta. Lūdzu

ziņot.

Referents Kr. Bachmanis:

Šinī lietā saukti pie

tiesas atbildības deputāts Kristaps Eliass un Pauls
Lejiņš uz sodu likumu 533. panta pamata privatsudzības kartība. Privatsūdzību cēlis pulkv.-leitn. Jānis Pūriņš par to, ka laikrakstā «Sociāldemokrāts"
20. janvāra 1923. gada 15. numurā ar P. Lejiņa parakstu zem virsraksta «Vēstule redakcijai" ievietots
kāds raksts ar virsrakstu «Kaunaties, K ūķi!". Raksts
nobeidzas af teikumu:

«Melojiet, bet ziniet mēru,

Kuķa un Pūriņa kungi". Lietai no tiesas puses dots
likumīgs virziens un deputāti saukti pie atbildības.
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi šinī lieta piekrišanu deputāta saukšanai pie at-

bildības nedot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par izdošanu šai lietā. Kas būtu

pret izdošanu? Kas atturas? Balsošanas iznākums:
par izdošanu 39 balsis, pret 30, atturas 1. Izdošana
nolemta. Kas būtu par Kristapa Eliasa un Paula
Lejiņa atstādināšanu no sedem? Nav. Atstādināšana no sēdēm noraidīta. 26. lieta. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
Šinī lietā deputāts
Pauls Lejiņš saukts pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. _ panta pamata privatsudzības kārtībā.
Privatsudzetajs ir pulkvedis Kūķis par to pašu lietu,
kuru es jau ceļu augstam namam priekšā. Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēma šinī lieta deputātu I/'aulu Lejiņu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu 26. lietā. Tagad lūdzu
pacelties tos, kaš ir pretizdošanu šinī lietā. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par izdošanu 38
balsis, pret izdošanu 31 balss, atturējies viens. Nolemts izdot Paulu Lejiņu tiesāšanai. Lūdzu pacel

1923. gada

23. oktobrī.
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ties tos, kas būtu par Paula Lejiņa atstādināšanu no
sēdēm. Tādu nav. Atstādināšana noraidīta. 27.
lieta — Kristapa Eliasa. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lietā Kristapu
Eliasu sauc pie tiesas atbildības privatsudzības kārtā uz 533. panta pamata. Privtsūdzētājs ir Kārlis
Upīts par apmelošanu rakstā zem virsraksta «Dzel-

tenās arodbiedrības", kurš nodrukāts laikraksta „Sc
cialdemokrats" 1922. gada 28. maija 118. numurā,
kurā sacīts, ka Upīts Maskavā 1918. gadā «bija iepīts
kādā naudas lietā". Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi Kristapu Eliasu šinī lietā
tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu 27. lietā. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret izdošanu. Kas atturas?
Balsošanas iznākums: par izdošanu nodotas 40
balsis, pret to nodotas 27 balsis, atturas 1. Izdošana
nolemta. Kas būtu par Kristapa Eliasa atstādināša-

nu no sēdēm? Tādu nav.
Atstādināšana noraidīta. 28. lieta ir par Kristapu Eliasu, apvainotu uz sodu
likumu 533. panta pamata. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šai lietā deputāts
Kristaps Eliass saukts pie tiesas atbildības privatsudzības kārtībā. Sūdzētājs ir Kārlis Lībtals par apvainošanu un neslavas celšanu rakstā zem virsraksta
«Kas slēpjas aiz bezzemnieku agrārās savienības",
kas nodrukāts «Sociāldemokrāta" 1920. gada 20.
februāra 42. numurā. Savā laikā Satversmes Sapulce nav devusi piekrišanu izdot deputātu Kristapu

Eliasu tiesāšanai. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu
izmeklēšanas komisija nolēmusi likt augstam namam
priekšā viņu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos .kas būtu par izdošanu tiesāšanai 28. lietā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret izdošanu
tiesai. Kas atturas?
Balsošanas iznākums: par
izdošanu jtesāšanai nodotas 40 balsis, pret 28 balsis, atturējies 1. Nolemts izdot tiesāšanai. Kas ir
par atstādināšanu no sēdēm? Nav. Atstādināšana

noraidīta. 29. lieta. Es lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: 29. lietā

deputāts
Kristaps Eliass saukts pie tiesas atbildības uz sodu
likumu _ 533. panta pamata privatsudzības kārtībā.
Sūdzētājs ir Augusts Reinvalds par apvainošanu
laikraksta «Sociāldemokrāts" 1920. gada 20. februāra 42. numurā, kur Reinvalds nosaukts par žandarmu un vācu varmākām padevīgu kalpu. Savā
laika Satversmes Sapulce lietu skatījusi cauri un nav
devusi piekrišanu izdot deputātu Kristapu Eliasu tiesāšanai. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija liek augstam namam priekšā tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu 29. lietā. Kas būtu pret
izdošanu? Kās atturas? Balsošanas iznākums:
par_ izdošanu nodotas 39 balsis, pret to 29 balsis, atturējies _ 1. Nolemts izdot tiesāšanai. Kas būtu par
atstādināšanu no sedem? Nav. Atstādināšana noraidīta. 30. lieta. Es lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: 30. lietā deputāts
Kristaps Eliass saukts pie tiesas atbildības uz sodu
likumu 533. panta pamata privatsudzības kārtībā.
Sūdzētājs kapitans Kundziņš par apvainošanu laikraksta «Sociāldemokrāts" 1920. gada 10. apriļa
80. numura. Satversmes Sapulce
1921. gada 25.
novembrī nav devusi piekrišanu izdot viņu tiesāšanai. Tāpat Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija liek augstam namam priekšā piekrišanu tie-

sāšanai nedot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu. Kas būtu pret izdošanu?
Kas atturas? Balsošanas iznākums: par izdošanu
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nodotas 38 balsis, pret 33 balsis, atturējies 1. Nolemts izdot tiesāšanai. Kas būtu par atstādināšanu
no sēdēm?
Tādu nav.
Atstādināšana noraidīta.
31. lieta. Kristaps Eliass apvainots uz sodu likumu
533. panta pamata. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
Šinī lietā deputāts
Kristaps Eliass saukts pie atbildības uz sodu likumu
154. panta 2. daļas pamata par to", ka laikraksta
«Sociāldemokrāts" 27. numurā, 1923. gada 4. februārī, nodrukātā ziņojumā zem virsraksta «Latvija" ievietots raksts «26. janvāris Slokā", kur iet runa par
to, ka naktī uz 26. janvāri politiskā apsardze uz Sloku sūtījusi veselu armiju savu aģentu. Rakstā sacīts, ka sarīkotas īstas medības uz Slokas organizēto strādniecību. Tikuši lietoti pie arestēšanas neatļauti paņēmieni un tamlīdzīgi. Politiskas apsardzes priekšnieks un izmeklēšanas nodaļas vadītājs ir
lūguši saukt redaktoru Kristapu Eliasu pie atbildības uz minētā panta pamata. Šis pants ir amnestēts
(starpsaucieni). Atvainojos, šī lieta notikusi tanī
laikā, uz kuru amnestija neattiecasSaeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēma deputātu tiesāšanai neizdot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu pacelties
tos, kas būtu par Kristapa Eliasa izdošanu tiesāšanai
31. lietā. Kas ir pret izdošanu? Kas atturas? Balsošanas iznākums: par izdošanu tiesāšanai nodotas
26 balsis, pret 42, atturējies viens. Izdošana norai-

1923. gada
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diskreditēt spējīgākos Saeimas kandidātus ar meliem un demagoģiju. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēma šinī lietā deputātu Andreju
Petrevicu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu piecelties
tos, kas būtu par izdošanu šinī lietā. Kas būtu pret
izdošanu? Kas atturas? Balsošanas iznākums:
par izdošanu nodotas 38 balsis, pret 26, atturējies nav
neviens. Tā tad nolemts izdot. Kas būtu par atstādināšanu no sēdēm? Nav. Atstādināšana noraidīta.
35. lieta. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lietā deputāts
Ansis Rudevics saukts pie atbildības uz sodu likumu
531. panta pamata. Privatsūdzētājs Alfreds_ Prauliņš sūdz viņu par melu ziņu izplatīšanu « Strādnieku
Avīzes" 1921. gada 24. oktobra 242. numura ziņojuma
ar virsrakstu «Raņķi", kur ziņots par kādu mājas
balli D. mājās. Sūdzētājs šinī rakstā juties apvainots
un sauc deputātu Rudevicu pie atbildības uz minēta
panta pamata. Komisijā liek priekšā deputātu Rudevicu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Kas būtu par izKas atturas?_ Par
38, pret 27; nolemts izdot. Kas būtu par atstādināšanu no sēdēm? Nav. Atstādināšana noraidīta. 36.
lieta. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
Šinī lieta deputāts
Antons Velkme saukts pie atbildības uz sodu likumu
533. panta pamata privatsudzības kartība. Sūdzētājs Konstantīns Glaude par to, ka laikraksta «Latgolas Vords", kura atbildīgais redaktors ir Velkme,
42. numurā, 1922. gada 18. oktobrī ievietots ziņojums no Rogovas, it kā Glaude būtu policijai piedāvājis 2000 rubļu, lai nesastādītu protokolu par velēšanu traucēšanu. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēma likt augstam namam priekša
šinī lietā deputātu Antonu Velkmi tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties, kas būtu par izdošanu šinī lieta. Kas būtu pret
izdošanu? Kas atturas? Nav. Par 36, pret 25,
atturējies nav neviens. Nolemts izdot. Kas ir par
došanu 35. lietā. Kas būtu pret?

dīta. 32. lieta. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: 32. lietā deputāts
Kristaps Eliass saukts pie atbildības uz sodu likumu
154. panta 2. daļas pamata par to, ka laikraksta «Sociāldemokrāts" š. g. 28. janvāra 21. numura raksta
ar virsrakstu «Kratīšanas un aresti Sloka" ievietots
tendencioza satura raksts, kurš zīmējoties uz vārdiem «politiskā apsardze vēl arvienu atrod par vajadzīgu terorizēt un vajāt desmitiem arodnieku".
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi likt augstam namam priekšā šinī lieta deputātu
Kristapu Eliasu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu pacelties
tos, kas būtu par Kristapa Eliasa izdošanu šai lieta. atstādināšanu no sēdēm? Nav. Atstādināšana noraidīta. 37. lieta. Lūdzu sniegt ziņojumu._
Kas ir pret izdošanu? Kas atturas? Balsošanas izReferents Kr. Bachmanis:
Šinī lieta deputāts
nākums: par izdošanu nodota 21 balss, pret 4L atArveds Bergs saukts pie atbildības uz sodu likumu
turējies 1. Izdošana noraidīta. 33. lieta. Ludzu
533. panta pamata par to, ka laikraksta «Latvis" 1922.
ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
Šinī lieta deputāts gada 25. oktobra 342. numurā ievietots ziņojums ar
Rūdolfs Lindiņš saukts pie atbildības uz sodu likumu virsrakstu «Ietiepīgs miertiesnesis", kur iet runa par
Cēsu 3. iecirkņa miertiesnesi. Saeimas deputātu
533. panta pamata privatsudzības kartība. Privatlietu izmeklēšanas komisija nolēma šinī lietā deputasūdzētājs Maršans sūdz par to, ka laikraksta _„Lauktu Arvedu Bergu tiesāšanai neizdot.
strādnieks" 1921. gada 6. februāra 6. numura ieviePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu paceltots raksts no Vecpiebalgas, kur sūdzētājs Maršans
ties
tos, kas būtu par izdošanu šinī lietā. Kas ir pret
atrod, it kā viņš būtu aizskarts un ka _ viņam_ būtu
izdošanu
šinī lietā? Kas atturas? Nav. Par 37,
Sapulce
sava
laika
nav
gods laupīts. Satversmes
pret 22, atturējies nav neviens. Nolemts izdot._ Kas
devusi piekrišanu deputāta Rūdolfa Lindiņa izdošabūtu par atstādināšanu no sēdēm. Nav. Atstādinānai tiesāšanai. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu izšana noraidīta. 38. lieta. Es lūdzu ziņot.
priekšā
deputātu
tiesāšanai
meklēšanas komisija liek
Referents Kr. Bachmanis: Šinī 38. lieta saukts
šinī lietā neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties pie atbildības deputāts Pēters Siecenieks uz sodu
tos, kas būtu par izdošanu šinī lietā. Kas ir pret likumu 204. panta pamata kā sabiedrības «Konsums"
direktors-rīkotājs par to, ka sabiedrība «Konsums"
izdošanu? Kas atturas? Nav. Par'izdošanu nodopārdevusi bez attiecīgas atļaujas medikamentus (nātas 37 balsis, pret — 26, atturējies nav neviens. Izvīgas vielas), neievērojot valdības 1920. gada 25.
došana nolemta. Kas būtu par atstādināšanu no sēdēm? Nav. Atstādināšana noraidīta. 34. lieta. janvāra rīkojumu, kas publicēts « Valdības Vēstnesī"
1920. gadā. Deputāts Siecenieks deva paskaidrojuLūdzu ziņot.
komisijai, ka viņš jeb tā firma, kuras priekšgala
deputāts
mu
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta
viņš stāv, ir ar valdības saziņu jau no_ Latvijas dibiAndrejs Petrevics saukts pie atbildībasuz sodu likunāšanas pirmām dienām nākusi palīgā valdībai, apmu 533. panta pamata. Privatsūdzētājs Arveds
Bergs sūdz par to, ka laikraksta « Darba Balss" 1922. gādājot armiju ar vajadzīgiem medikamentiem un šī
gada 19. septembra 210. numura rakstā ar virsrakstu firma, nevarēdama krājumus laikā izlietot, ir kādu
«Ko visu vēl var sagaidīt no reakcijas", ir ievietots krājumu vēl paturējusi savā noliktavā. Apsūdzētais
raksts ar apgalvojumu, ka Berga izdota un rediģēta neredz, ka sabiedrība vai viņš personīgi būtu kādu
avīzē «Latvis" kāda «tumsoņu komiteja" cenšoties noziegumu pielaidis. Saeimas deputātu lietu izmekle-
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu šinī lieta. Kas būtu pret
izdošanu? Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums: par nodotas 37 balsis, pret — 29_ balsis, atturējies nav neviens. Nolemts izdot tiesašanai._ Kas
būtu par atstādināšanu no sedem? Nav. Atstādināšana noraidīta. 43. lieta. Ludzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta deputāts
raidīta. 39. lieta.
Rūdolfs
pie
Lindiņš saukts pie tiesas atbildības uz sodu
Šinī
lieta
sauc
Referents Kr. Bachmanis:
paatbildības deputātu Kārli Gulbi uz sodu likumu 639. likumu 532. un 533. panta pamata uz Palsmanes
protokola
paviņas
padomes
ierosinājumu,
uz
sepgasta
panta 1. daļas pamata par to, ka 1921. gada 28.
ar
rakstu
iekšlietu
ministrs
turpinājis
mata.
Sūdzību
pretēji
savam
dieugunsgrēka
laiku,
tembrī Valkā pa
no 1921. gada 6. maija. Laikraksta «Laukstrādnieks"
nesta pienākumam, kā pilsētas'galva 1921. gada augusta mēnesī devis atļauju nogādāt ugunsdzēšamo 13. numurā, no 1921. gada 31. marta, ziņojuma no
Palsmanes iet runa par karšu spēles elli vietēja muiža
šļirceni un ūdenssūcamo rori uz jaunbuvejamo elekun par to, ka pagasta padome_ atradusi par vajadzīgu
trisko staciju, izņemot no rores piegriežamo pie šļircenes riņķi. Tamdēļ it kā būtu bijis šis rīkojums par izpildu komitejas priekšsēdētajām ar šķūtīm pievest

šanas komisija šinī lietā nolēma likt augstam namam
priekšā deputātu Siecenieku tiesāšanai neizdot.
Es_ lūdzu pacelPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
ties tos, kas būtu par izdošanu šai lieta? Kas būtu
pret izdošanu? Kas atturac no balsošanas? Balsošanas iznākums: par izdošt: u nodotas 23 balsis, pret
32 un atturējusies viena balss. Ta tad izdošana no-

kavēkli ugunsgrēka novēršanai. Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas komisija atzinusi, ka šinī lieta deputāts Kārlis Gulbis nebūtu tiesāšanai izdodams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu šai lietā. Par izdošanu
nodota tikai 21 balss, nepietiekošs skaits, ta tad izdošana noraidīta. 40. lieta. Lūdzu sniegt ziņojumu.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lietā Fr. Kemps
saukts pie atbildības uz sodu likumu 533. panta pamata privatsudzības kārtībā par to, ka laikraksta
«Jaunākās Ziņas" 1923. gada 1. februāra 25. numura
rakstā zem virsraksta «Par Latvijas « baltkrieviem "",
starp citu ir pielaidis izteicienu: «Varbūt šī brošūra
kā oficiāls mājiens piesūtīta ari izglītības ministrijas
darbiniekiem un tām skolu valdēm Latgalē, kuras
uzdrošinājušās, pretim ministrijas gribai, apkarot
baltkrievu kustību, kuru vada divi lielkrievu politiķi
— Jezuvitovs un Zacharovs". Komisija, iepazinusies
ar šo lietu, nolēma likt augstam namam priekšā šinī
lietā deputātu Fr. Kempu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu šinī lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret izdošanu.Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums: par izdošanu nodotas 28 balsis,
pret — 24, atturējies nav neviens. Izdošana nolemta.
Kas būtu par atstādināšanu no sēdēm? Nav. Atstādināšana noraidīta. 41. lieta. Es lūdzu ziņot.
41. lietā deputāts
Referents Kr. Bachmanis:
Bruno Kalniņš saukts pie atbildības uz sodu likumu
.533. un 540. pantu pamata privatsudzības kārtībā.
Sūdzētāji Stepans Kirilovs un citi sūdz par apvainošanu laikraksta„Cbo6ojhi;iu Mhcjo," 1922. gada, 7. jūlija, 9. numura rakstā zem virsraksta ..saineBejnuiacb
HepHaHcoTHH'Vkur sūdzētāji nosaukti par melnsimtniekiem. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi likt augstam namam priekšā šinī lietā
deputātu Bruno Kalniņu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs F. Vesmanis:
Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu šinī lietā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret izdošanu. Kas atturas? Nav.
Par 38 balsis, pret 30, atturējies nav neviens. Izdošana nolemta.
Kas būtu par atstādināšanu no sē-

dēm?
Nav.
Atstādināšana noraidīta. 42. lieta.
Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
šinī lietā denutats
Kristaps Eliass saukts pie atbildības uz sodu likumu
533. panta pamata privatsudzības kārtībā. Sūdzētājs, Ungurmuižas pagasta apsardzības nodaļas
priekšnieks Gailīts, sūdz par apvainošanu laikraksta

«Sociāldemokrāts" 247. numurā, no 2. novembra 1922.
gada, ziņojumā no Ungurmuižas, kurā ziņojumā starp
citu sacīts, ka vietējie policisti un apsardzībnieku
vadoņi bieži vien pilnā dūšā un tiklīdz ierauga kādu
suni, tūliņ sarīko īstu jakti! (Jautrība.)
Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas komisijas lēmums ir deputātu šinī lietā tiesāšanai neizdot.

materiālu ēku būvēšanai. Satversmes Sapulce sava

laikā nolēmusi deputātu tiesāšanai neizdot. Tāpat
ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēma deputātu Rūdolfu Lindiņu šinī lieta tiesāšanai
neizdot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas ir par izdošanu šinī lieta. Kas n ?ret izdošanu šinī lietā? Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums: par nodotas 34 balsis, pret — 26 balsis, atturējies nav neviens. Nolemts izdot tiesāšanai. _ Kas
būtu par atstādināšanu no sēdēm? Atstādināšana
noraidīta. Nākošā, 44. lieta. Lūdzu ziņot
Referents Kr. Bachmanis:
Šinī lietā deputāts
Antons Velkme saukts pie tiesas atbildības uz sodu
likumu 533. panta pamata privatsūdzības_ kartība.
Sūdzētājs ir Kārsavas pagasta valdes vārdā Tadeušs
Poekans, kurš sūdz par to, ka laikraksta «Latgolas
Vords" 1922. gada 18. oktobra 42. numurā, ziņojuma
no Korsovas teikts, ka ..Ne viens vien gadījums bij,
ka balsotājiem tika izdotas tikai 3. numura listes",
kuru izteicienu sūdzētājs uzskata par apvainojumu.
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēma
šinī lietā deputātu Antonu Velkmi tiesāšanai neizdot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par izdošanu šai lietā. Kas būtu
pret izdošanu? Kas atturas? Nav. Par izdošanu
nodotas 35 balsis, pret 23 balsis, atturējies nav" neviens. Nolemts izdot tiesāšanai. Kas būtu par atstādināšanu no sēdēm? Nav. Atstādināšana noraidīta. 45. lieta. Lūdzu ziņot.
Šai lietā deputāts
Referents Kr. Bachmanis:
Antons Velkme saukts pie tiesas atbildības uz sodu
likumu 533. panta pamata privatsudzības kārtībā.
Sūdzētājs ir Rēzeknes apriņķa II. iecirkņa priekšnieka palīgs Staņislavs Kursīts, kurš sūdz par policijas apmelošanu laikrakstā «Latgolas Vords" 1922.
gada 26. jūlija 30. numurā, kur ziņojumā no Varklaņiem teikts, ka policija neizpilda savu pienākumu, vai
taisni noziegumus slēpj un tamlīdzīgi. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēma likt augstam namam priekšā šai lietā Antonu Velkmi tiesā-

šanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu. Kas būtu pret izdošanu?
Kas atturas? Nav. Par izdošanu tiesāšanai nodotas
35 balsis, pret — 27 balsis, atturējies nav neviens.
Nolemts izdot tiesāšanai. Kas ir par atstādināšanu
no sēdēm?
Nav.
Atstādināšana noraidīta. 46.
lieta. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
Šai lietā iekšlietu
ministrs nolēmis pret deputātu Arvedu Bergu uzsākt
administratīvu vajāšanu uz obligatorisko noteikumu
par pastiprinātās apsardzības 1. panta a) punkta pamata. Ar rakstu no 1923. gada 11. apriļa viņš lūdz
Saeimas piekrišanu administratīvās vajāšanas uzsākšanai pret deputātu Arvedu Bergu par rakstu
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«Latvī". Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija liek priekšā nedot piekrišanu administratīvas
vajāšanas uzsākšanai pret deputātu Arvedu Bergu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu _ pacelties
tos, kas.būtu par piekrišanu administratīvās vajāšanas uzsākšanai. Par nodotas 23 balsis. Tas ir_ nepietiekošs skaits un tā tad noraidīta. 47. lieta. Lūdzu
ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta deputāts
Kristaps Eliass saukts pie atbildības uz_sodu_ likumu
533. panta pamata privatsudzības kārtībā. Sūdzētājs
ir Jānis Detlavs un sūdz par apvainošanu un neslavas
celšanu rakstā, kas nodrukāts laikraksta «Sociāldemokrāts" 1923. gada 66. numurā, kur Detlavs noSaeimas deputātu lietu izsaukts par afēristu.
meklēšanas komisija nolēma augstam namam likt
priekšā šinī lietā deputātu Kristapu Eliasu tiesāšanai
neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu tiesāšanai šai lieta. Kas
būtu pret izdošanu? Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums: par izdošanu tiesāšanai nodotas 34
balsis, pret 29, atturējies nav neviens. Nolemts_ izdot
tiesāšanai. Kas būtu par Kristapa Eliasa atstādināšanu no sēdēm šinī lietā? Nav. Atstādināšana no
sēdēm noraidīta. 48. lieta.
Referents Kr. Bachmanis: , Šinī lieta deputāts
Rūdolfs Lindiņš tiek saukts pie atbildībasuz sodu likumu 533. panta pamata privatsudzības kartība. Sūdzētāji ir mērnieks Kārlis Rubulis un zemes rajona
pārzinis Pēteris Klints par apvainošanu raksta, kas
nodrukāts laikraksta «Laukstrādnieks" 1921. gada
24. februāra 8. numura, ar virsrakstu «Kurmale",
kur iet runa par to, ka sodu ekspedīciju vadītājam
Silvio Broedricham piešķirts Kurmales centrs. Satversmes Sapulce savā laikā piekrišanuizdot deputātu
tiesāšanai nedeva. Tāpat Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija liek augstam namam priekša
šinī lietā Lindiņu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu p_ acelties
tos, kas būtu par izdošanu šinī lieta. Kas būtu pret
izdošanu? Kas atturas? Nav. Par izdošanu nodotas 34 balsis, pret — 24, atturējies nav neviens. Nolemts izdot tiesāšanai. Lūdzu pacelties tos, _ kas_ butu
par atstādināšanu no sedem. Nav. Atstādināšana

no sēdēm noraidīta. 49. lieta. Ludzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta deputāts
Rūdolfs Lindiņš saukts pie atbildības uz sodu likumu
154. panta 2. daļas un 533. panta pamata. Izmeklē-

šana iesākta uz iekšlietu ministra priekšlikumu par
to. ka laikraksta «Laukstrādnieks" 1921. gada 12.
maija 19. numurā ievietots raksts ar virsrakstu
..Muižu centri", kur teikts, ka otrs iemesls, kapec valdības kungi izandelē muižu centrus, if kukuļi, 154.
pants paredzēts amnestijas akta, bet vel atlicis 533.
pants, uz kura pamata sūdzība turpināta. Satversmes Sapulce savā laikā nav devusi piekrišanu deputāta izdošanai tiesāšanai. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija liek augstam namam priekšā šinī lietā deputātu Rūdolfu Lindiņu
tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu pacelties
tos, kas ir par izdošanu. Kas ir pret izdošanu? Kas
atturas? Balsošanas iznākums: par Rūdolfa Lindiņa
izdošanu tiesai nodotas 35 balsis, pret 26, atturējies
nav neviens. Nolemts izdot. Kas būtu par atstādināšanu no sēdēm? Nav. Atstādināšana noraidīta.
50. lieta. Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta deputāts
Rūdolfs Lindiņš saukts pie atbildības uz sodu likumu
532. panta 3. dalās un 533. panta pamata. Izmeklēšana un izziņa šinī lietā uzsākta ar iekšlietu ministra
piekrišanu. Valkas apriņķa priekšnieka rakstam no
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1921. gada 2. jūlija kāda ziņojuma deļ, kas nodrukāts
laikraksta «Laukstrādnieks" 1921. gada 30. jūnija
26. numurā, zem virsraksta «Kalnamuiža, Valkas apriņķis", kur apvainots policijas kārtībnieks Auguls,
izplatot par viņa darbību nepatiesas ziņas. Satversmes Sapulce savā laikā nav devusi piekrišanu izdot
deputātu tiesāšanai. Tāpat ari Saeimas deputātu lietu
izmeklēšanas komisija liek augstam namam priekša
deputātu šinī lietā tiesāšanai neizdot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos, kas ir par izdošanu šim lieta. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret izdošanu. Kas atturas?

Balsošanas iznākums: par izdošanu nodotas
34 balsis, pret — 28, atturējies nav neviens. Ta tad
nolemts izdot. Kas buru par atstādināšanu no sē51. lieta.
Atstādināšana noraidīta.
dēm? Nav.
ziņot.
Lūdzu
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta saukts pie
atbildības deputāts Pauls Sīmanis uz _sodu_ likumu
533. panta pamata privatsudzības kartība. Sūdzētājs
ir Alfrēds Saulgoze, kurš sūdz par nepatiesu ziņu izplatīšanu laikraksta «Rigasche Rundschau" 1921.
gada 21. maija 111. numura, raksta zem virsraksta
«Verhaftung", kurā ziņots par Saulgozes darbību
Saeimas deputātu lietu izlielinieku laikā Cēsīs.
komisija
nolēmusi
šinī lieta likt augstam
meklēšanas
namam priekšā deputātu Pauli Sīmani tiesāšanai neNav.

izdot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu šinī lieta. Kas būtu pret
izdošanu? Kas atturas? Nav. Par nodotas 35 balsis, pret — 27, atturējies nav neviens. Nolemts izdot.
Kas ir par atstādināšanu no sēd_ ēm? Nav. Atstādināšana noraidīta. 52. lieta. Ludzu ziņot
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta deputāts
Kārlis Gulbis saukts pie tiesas atbildības uz sodu likumu 138. panta pamata par trotuāra nenokaisīšanu
ar smiltīm (jautrība). Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija nolēmusi šinī lieta deputātu Kārli
Gulbi tiesāšanai neizdot
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Es lūdzu pacelties

Par izdošanu nodotas
17 balsis; tas ir nepietiekošas skaits. Izdošana šinī
lietā noraidīta. 53. lieta. Ludzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
53. lieta deputāts
Rūdolfs Lindiņš saukts pie atbildības uz sodu likumu'
533. panta pamata privatsudzības kartība. Sūdzētājs ir Alūksnes mežsaimniecības pārzinis M. Čusuls
un sūdz par nepatiesu ziņu sniegšanu laiksraksta
..Laukstrādnieks" 1921. gada_ 30. jūnija 26. numura.

tos, kas būtu par izdošanu.

Satversmes Sapulce šinī lieta sava laika piekrišanu
nav devusi. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija ari nolēma likt augstam namam priekša šinī
lietā deputātu Rūdolfu Lindiņu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu. Tagad lūdzu pacelties
Nav.
tos, kas būtu pret izdošanu. Kas atturas?
Par nodotas 34 balsis, pret — 25, atturējies nav neviens. Nolemts izdot. Kas būtu par atstādināšanu
no sēdēm? Nav. Atstādināšana noraidīta. 54. lieta.
Lūdzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lieta deputāts
Kristaps Eliass saukts pie tiesas atbildības uz sodu
likumu 533. panta pamata par to, ka laikraksta «Sociāldemokrāts" š. g. 7. marta 52. numura ziņojumā
no Vecgulbenes apvainojis Gulbenes -virsmežziņa
vietas izpildītāju Fridrichu Kalniņu. Šinī lieta Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijajiek augstam namam priekšā deputātu Eliasu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ludzu pacelties
kas ir par izdošanu šinī lietā. Kas būtu pret izdošanu? Kas atturas no balsošanas? Nav. Par izdošanu
*
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nodotas 35 balsis, pret — 30 balsis, atturējies nav neviens. _ Nolemts izdot. _ Kas būtu par atstādināšanu
no sedem? Nav. Atstādināšana noraidīta. 55. lieta.

Ludzu ziņot.
Referents Kr. Bachmcr.is: Šinī lietā deputāts
Marģers Skujenieks sauktr, pie tiesas atbildības uz
sodu likumu 533. panta pamata par to, ka laikraksta
«DarbaBalss" 69. numura, no 25. marta 1922. gada,
nodrukāts ziņojums no Ogres pagasta zem nosaukuma «Patvaldības gāšana", kurā apvainoti Ogres
pagasta valdes priekšsēdētājs Teodors Kauliņš un
darbvedis Pēteris Miezīts. Satversmes Sapulce sava laika nolēmusi deputātu šinī lietā tiesāšanai neizdot, tāpat ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
komisija nolēma likt augstam namam priekšā deputātu Marģeri Skujenieku šinī lietā tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu. Kas būtu pret izdoša-

nu? Kas atturas? Nav. Par izdošanu nodotas 35
balsis, pret — 28, atturējies nav neviens. Nolemts
izdot tiesāšanai. Kas būtu par atstādināšanu no sēdēm? Nav. Atstādināšana noraidīta. 56. lieta.
Referents Kr. Bachmanis: Šinī lietā saukts pie
tiesas atbildības deputāts Rūdolfs Lindiņš uz sodu
likumu 154. panta 2. daļas un 533. panta pamata, par
to, ka laikraksta «Laukstrādnieks" 32. numurā, no
11. augusta 1921. gada, pielaidis ievietot ziņojumu no
Suntažiem, ka vietējā pagasta zemes ierīcības komiteja pie pļavu dalīšanas rīkojusēs netaisni. Satversmes Sapulcešinī lietā nav devusi piekrišanu izdot
deputātu tiesāšanai, ari Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija liek augstam naamam priekšā
šinī lieta deputātu Lindiņu tiesāšanai neizdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu šai lietā. Kas būtu pret
izdošanu? Kas atturas? Nav. Par izdošanu nodo. tas 36 balsis, pret — 27, atturējies nav neviens. Nolemts izdot tiesāšanai. _ Kas būtu par atstādināšanu
no_ sedem? Nav. Atstādināšana noraidīta. Beidzama, 57. lieta. Ludzu ziņot.
Referents Kr. Bachmanis:
57. lietā saukts pie
atbildības deputāts Jānis Mazversītis uz sodu likumu 281. panta pamata, šinī lietā komisija iecēla citu referentu — Mendera kungu, bet Mendera kungs
atvaļinājuma deļ nav ieradies. Mans uzdevums tagad celt augstam namam šo lietu priekšā (jautrība).
Sī lieta ierosināta no Jelgavas prefekta. Prefekts ziņojis prokuroram par kādu rakstu, kas ievietots laikraksta «Zemgalietis". Pēc šī raksta nodrukāšanas,
ka prefekts _ziņo. pie viņa ieradušies daži Jelgavas
pilsoņi un žēlojušies, ka nebūtu tādi raksti turpināmi Jelgava iznākoša dienas laikrakstā. Šo sacerējumu, kas nodrukāts Zemgalietī" ar virsrakstu «Kādas dzīvas būtnes romāns", 281. numurā no 13. decembra 1922. gada, daži Jelgavas sabiedrības locekļi
uzskatījuši par tādu, kas nebūtu pielaižams plašākai
izplatīšanai. Starp citujkāds Jelgavas skolas direktors izteicies, ka minēta satura romānu laikrakstos
var dabūt lasīt skolas jaunatne un uz jaunatni, kā ari
vispārīgi .audzināšanas un morāles ziņā, šis sacerējums var atstāt nelabvēlīgu-, pat kaitīgu iespaidu.
281. pants skan:
«Kas glabājis pārdošanai, pārdevis, atklāti izlicis vai citādi ka izplatījis apzināti nekaunīgus sacerējumus (smiekli) vai notelojumus, sodāms ar are-

stu u. t t"

Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija,
sekojot principam, ka būtu tiesāšanai izdodami tie
deputāti, kuru lietas varētu atrast kādas savtīga nolūka pazīmes (jautrība), bija tajās domās, ka ja laikraksta ievieto tādu romānu, tad laikam ir domāts,
lai šo laikrakstu vairāk pirktu (jautrība) un caur to

1923. gada 23. oktobrī.
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celtos zināmi materiāli labumi. Tādēļ ari komisijā
balsis dalījās divās daļās — par un pret izdošanu.
Komisija savu lēmumu pieņēma 2 variantos. Tā kā
es tagad esmu viens referents, tad man jāceļ augstam
namam priekšā abi varianti (smiekli, aplausi), — izdot un neizdot deputātu tiesāšanai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par izdošanu tiesāšanai. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret izdošanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par izdošanu tiesāšanai nodota 31 balss,
pret izdošanu nodotas 33 balsis, atturējies 1. Izdošana noraidīta.
Nākošais dienas kārtības punkts — valsts kontroliera vēlēšanas. Pie šī dienas kārtības punkta iesniegts priekšlikums ar vajadzīgo skaitu parakstu:
„Liekam priekšā valsts kontroliera vēlēšanas noņemt no
šīs dienas kopsēdes dienas kārtības."
,

Es lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu padzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 48
balsis, pret to nodotas 2 balsis, atturējušies 25.
Priekšlikums pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
par Rēzeknes pilsētas administratīvo
robežu paplašināšanu. Referents
Jezups
Rubuls. Ludzu referentu Jezupu Rubuli sniegt re-

ferātu.
Referents J. Rubuls: Augstā sapulce! Rēzeknes pilsetas _ administratīvo robežu paplašināšanu
galvena kārta izsauca ģeogrāfiskie un kultureli-saimnieciskie apstākļi, tādēļ nepieciešams pievienot dažus apgabalus pie Rēzeknes pilsētas. Pievienojamos
apgabajus, kas _šai likumprojektā ir minēti, apdzīvo
galvenam kārtam pilsētas iedzīvotāji; ēkas tur ir
celtas pec pilsētas rakstura un parauga, pēc vispārēja pilsētas plāna. Ari šosejas un ielas ir bruģētas.
Galvenos pievienojamos apvidos atrodas abas dzelzceļa stacijas, Rēzeknes 1. un 2., karantīnas teritorija
un ta saucama Rēzeknes nomale jeb Sloboda. Vietējie iedzīvotāji, kā ari pilsētas pašvaldība saziņā ar
apriņķa pašvaldību griezās 1922. gadā pie iekšlietu
ministrijas ar_ lūgumu, lai pēc jau iepriekšējā vienošana atzīmēta plāna paplašinātu likumīgā kārtā Rēzeknes pilsētas administratīvās robežas. Ministru
kabinets 1922. gadā_ 16. jūlija likuma kārtībā izdeva
noteikumus par Rēzeknes pilsētas administratīvo
robežu paplašināšanu Pēc pieņemtiem noteikumiem
^
Rēzeknes pilsētas velēšanās
ņēma dalību visi tie iedzīvotāji, kas apdzīvo šai likumnrojektā paredzētos
nevienojamos apgabalus. Pašvaldību komisija, lai
labāki un pareizāki aprakstītu uz vietas administratīvas robežas dabā, vienojās ar pašvaldības departamentu, kurš izsūtīja savus priekšstāvjus uz vietas,
kur klāt bija ari apriņķa pašvaldības priekšstāvji.
Tur aprakstīja robežas dabā. Pēc būtības šis likumprojekts neko jaunu mums nedod. Tur ir viss tas
pats, kojau sava laika pieņēma ministru kabinets un
izsludināja 16. jūlija likuma kārtībā, izņemot tikai
vienu formelas dabas pārlabojumu. Vietējie iedzīvotāji, tāpat ari pilsētas un apriņķa pašvaldības ir
griezušies ar lūgumu, lai šai likumprojektā paredzētas daļas tiktu pievienotas pie pilsētas, tāpat ari lai
pievienotu tos zemes gabalus, kas piešķirti no valsts
zemes fonda. Skatot šo_ likumprojektu cauri komisija domu starpības nekādas nebija. Likumprojekts
pieņemts vienbalsīgi. Varētu būt runa tikai par 3.
pantu, kur ir teikts, ka Rēzeknes nilsētas valdei 3
gadu laika, skaitot no_šī likuma spēkā nākšanas, jānosprauž robežas daba un jāizgatavo attiecīgs plāns.
Še izceļas domu starpības par to, vai vēlams būtu
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minēt katru atsevišķu pilsētu vārdā jeb varbūt izdot
likumu par pilsētas plāna izgatavošanu.
Komisija šeitizgaja no ta redzes stāvokļa, ka vispār!
Latvijas pilsetarn nav noteiktu plānu un it sevišķi
tādu nav Latgale. Rēzeknē pēdējā laikā vietējais
mērnieks uz iekšlietu ministrijas norādījumu bija
izstrādājis plānu, bet juridiskas nozīmes tam nav.
Tapec ari komisijai nebij iespējams aprakstīt robežas, kamdēļ komisija vienojās, ka šinī jikumprojektā
jāparedz jermiņš, peckura robežām jābūt nospraustam daba 3_ gadu laikā, pēc tam izgatavo plānu, kurš
atrodas pilsētas valde un viens noraksts iekšlietu ministrija. Komisija, kā jau teicu, pieņēma šo likumprojektu vienbalsīgi, un lai gan šis projekts nav steidzams, bet ņemot vērā to, ka nekādu domu starpību
starp šīm pašvaldībām — pilsētu un apriņķi — nav,
komisija uzdeva man lūgt augsto namu pieņemt šo

atsevišķu

likumprojektu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā vispirms nāk jautājums par steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.

Atklāju vispārējas debates.

vēlas?

Vārdu neviens ne-

Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. .Vesmanis:
„Likums par Rēzeknes pilsētas administratīvo robežu paplašināšanu. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs T. Vesmanis:

1923. gada
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un Petrova nomātiem gruntsgabaliem no vienas puses un Plekšinas sādžas neiznomātām zemēm no otras
puses līdz robežu grāvim starp Plekšinas sādžas kopējo zemi
un_ iznomātiem zemes gabaliem. Tālāk robeža iet pa minēto
grāvi līdzteku Daugavpils šosejai līdz Rītiņu upītei, tad pa šo
upīti pāri šosejai līdz Kovšeras ezeram un tālāk pa ezera
lina, Ļebedevas

krastu līdz brāļu Nobelu petrolejas noliktavas

robežai.

No

šejienes robeža iet taisni, pāri Daugavpils-Rītupes dzelzceļa
līnijai un pa šī dzelzceļa teritorijas robežu pa kreisi no Dau-

gavpils rēķinot, līdz stūrim, kur saplūst šī dzelzceļa teritorija
ar tas dzelzceļa līnijas
zekni I. ar Rēzekni II.

teritoriju, kura savieno stacijas RēTālāk robeža iet pa pēdēji minētās
dzelzceļa līnijas teritorijas robežu, pa kreisi no Rēzeknes I.
stacijas rēķinot, līdz stūrim, kur saplūst šīs dzelzceļa linijas
teritorija ar Rīgas-Zilupes dzelzceļa linijas teritoriju, no šejienes taisni pāri šai dzelzceļa līnijai un tālāk pa dzelzceļa linijas teritorijas robežu, pa kreisi no Rīgas rēķinot, līdz karantinas teritorijai. Tālāk robeža, apņemot visu karantinas teri-

toriju, atgriežas uz Rīgas-Zilupes dzelzceļa linijas teritoriju un
iet tāpat pa šīs teritorijas kreiso pusi un pagriežas iepretim
dzelzceļa viaduktam, caur kuru ved lauku ceļš no Ratenieku
sādžas uz Rēzeknes pilsētu taisnā leņķī uz šo viaduktu. No
šejienes robeža iet pa lauku ceļa kreiso pusi, rēķinot no Ratenieku sādžas, starp Jupatovkas sādžas un Stučevas muižas
zemēm, ieslēdzot pēdējās pilsētas teritorijā un tālāk pa minēto
zemju robežām līdz Rēzeknes upei, bet tad pa šo upi starp
Stučevas un Vipinga muižu zemēm līdz pilsētas agrākajām

robežām pie pareizticīgo kapsētas.

Tālākā pilsētas robeža, no

šīs vietas līdz aprakstā minētam jaunās robežas izejas punk-

tam, paliek līdzšinējā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pants pieņemts. Nākamais, 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Minētās Rēzeknes pilsētai pievienotās zemes atdalīt no

vietējās apriņķa

pašvaldības vienības, attiecinot uz visu ap-

rakstīto pilsētas teritoriju pilsētu
gus likumus un noteikumus."

nolikumu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pants pieņemts.

..

23. oktobrī.

un citus attiecī-

Iebildumu nav?

3. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:.

Ieslēdzot Rēzeknes pilsētas administratīvās robežās šādus apgabalus: 1) Plekšinas sādžas dalu gar Kijevas ielu un
Daugavpils šoseju, 2) visu Kovšeras ezeru, 3) dzelzceļa stacijas Rēzekne I. un Rēzekne II. ar dzelzceļa atsavināto zemi,
4) apbūvēto apgabalu „Sloboda", starp staciju Rēzekne I. un

kuma spēkā nākšanas, jānosprauž robežas dabā un jāizgatavo

pilsētu, 5) Podgorodes un Klovu sādžu dalās starp dzelzceļu

strijā."

un pilsētu, 6) Stučevas muižas zemes gabalu starp Slobodu
un pilsētu, 7) karantinas teritoriju un 8) Stučevas muižas zemes
gabalu starp staciju Rēzekne II. un pilsētu, noteikt pievienojamo apgabalu novados Rēzeknes pilsētas administratīvo robežu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 4. pants.

ārējo līniju pēc sekoša apraksta:
Sākot no līdzšinējām pilsētas robežām Kijevas ielas stūrī
pie

upītēs, kura gar ebreju kapsētu

atdala

tagadējo pilsētas

terļtoriju no Plekšinas sādžas zemēm, robeža iet taisnā linijā uz Bekasova nomātā gruntsgabala tālāko stūri (no Kijevas ielas rēķinot),

pagriežas tad taisnā linijā līdzteku Kijevas
ielai un iet par Bekasova, Mironova, Ļebedevas, Žavgoras,
Viškera, Marijas Murdšovas un Gunskajas nomāto gruntsgabaju robežām no vienas puses un Plekšinas neiznomātām zemēm no otras puses taisni uz Andreja Murašova nomāto
gruntsgabalu. Tad robeža pagriežas pa kreisi gar Andreja
Murašova gruntsgabalu un iet līdz Semirečenka
nomātam
gruntsgabalam un talak gar to un Skutera, Kadkeviča, Biru-

„Rēzeknes pilsētas valdei

3 gadu laikā, skaitot no šī li-

attiecīgs plāns.
Šī plāna apstiprināta kopija

uzglabājama

iekšlietu mini-

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
«Iekšlietu ministrs nokārto attiecības starp Rēzeknes pilsētu un Rēzeknes apriņķi sakarā ar pilsētas
nāšanu."

robežu paplaši-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pants pieņemts. Es likšu tagad šo likumu visā visumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret viņa pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Likums vienbalsīgi pieņemts.
Nākamā sēde otrdien, 30. oktobrī, pīkst 5 pēc
pusdienas. Šīs dienas sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 7.45. vakarā.)
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Saeimas III. sesijas 6. sēde 1923. gada 30. oktobrī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
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J. Hans, referents
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(pieņem steidzamības kārtībā):
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Bez tam prezidijs liek priekša papildināt dienas
kārtību ar publisko tiesību komisijas priekšlikumu
par 18. novembra sēdi, kurš izdalīts deputātiem. Iebildumu nav? Pieņemts.
Prezidijam iesniegti lūgumi deļ atvaļinājuma:
no Ringolda Kalninga braucienam uz Reveli uz Igaunijas-Latvijas konferenci no 24. oktobra līdz 1. novembrim. Prezidijs piešķīris šo atvaļinājumu. Holcmanim — no 25. oktobra līdz 2. novembrim braucienam uz Rēveli, lai piedalītos Latvijas-Igaunijas konferencē. Prezidijs piešķīris šo atvaļinājumu. Meierovicam — no 24. oktobra līdz 1. novembrimbraucienam uz Rēveli. Prezidijs piešķīris atvaļinājumu.
Kublinskis iesniedzis lūgumu pagarināt atvaļinājumu
ārzemju ceļojumam līdz 20. novembrim. Prezidijs
piekrīt šim pagarinājumam. Iebildumu nav? Pagarinājums piešķirts. Morics lūdz atvaļinājumu braucienam uz ārzemēm uz_ starptautiskas arodu biedrību savienības valdes sēdi no 5. hdz 15. novembrim.
Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav?
Atvaļinājums Moricam piešķirts. Grantskalns lūdz
atvaļinājumu slimības dēļ no 22. oktobra līdz 6. novembrim. Prezidijs piekrīt šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Piešķirts.
Ministru prezidents iesniedzis likumprojektu par
Strēlnieku dārza atsavināšanu. Prezidijs liek priekšā nodot likumprojektu juridiskai komisijak _ Iebildumu nav? Nodots juridiskai komisijai. Talak ministru prezidents iesniedzis agrārās reformas likuma
4. daļas 5. panta pārgrozījumu projektu. Prezidijs
liek priekšā nodot likumprojektu agrarpolitikas un
lauksaimniecības lietu komisijai. Iebildumu nav?
Nodots ša[ komisijai.
Tad tālāk ministru prezidents iesniedzis lūgumu
dot Saeimas piekrišanu Saeimas locekļa Anša Rudevica saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu
553. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot to
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu
nav? Nodots minētai komisijai. Tālāk ministru prezidents iesniedzis lūgumu dot Saeimas piekrišanu
Saeimas locekļa Anša Rudevica saukšanai pie tiesas
atbildības uz sodu likumu 533. panta pamata. Nododams tai pašai komisijai. Iebildumu nav? Pieņemts.
Tālāk 5 deputāti iesnieguši likumprojektu, kuru
es lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Vesmanis:
Lūdzam

12. Likums par kriminālprocesa likumu 829. panta pārgrozīšanu (pieņem steidzamības kārtībā) :
A. Kviesis, referents

6. sēde

„A. G. Saeimas prezidijam.
celt Saeimai priekšā izlemšanai

šādu likum-

projektu:
Likums par ev.-lut. baznīcas likumu
panta 8. punkta atcelšanu.

440. panta un 553.

Likumu sakopojuma XI. sējuma I. dalās (ev.-lut. baznīcas
129

13. Publisko tiesību komisijas priekšlikums 18. novembra
svinību lietā (pieņem):

likumu) 440. pants un 553. panta 8. punkts atcelti.
K. Dēķens, R. Ivanovs, V. Bastjānis,
P. Ulpe, M. Rozentāls. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidijs liek
priekšā nodot likumprojektu juridiskai komisijai.
14. Nākošā sēde
130
Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde>
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
atklāta.
par veselības mācības ievešanu s k oDienas kārtībā: prezidija ziņojumi, likums par 1 ā s 3. lasījums. Referenti Reinhards, Kalniņš. Pie
veselības kopšanas mācības ievešanu skolās — 3. likumprojekta iesniegti vairāki pārlabojumi. Es lūlasījums, likums par kredītiestāžu un tirdzniecībasdzu nolasīt pirmo no šiem pārlabojumiem.
rūpniecības uzņēmumu norēķiniem un esniedzamām
Sekretārs J. Vesmanis:
ziņām — 3. lasījums, likums par tiesību piešķiršanu
„Otrā lasījumā pieņemto virsrakstu un likuma tekstu
pilsētu bāriņu tiesām un pagastu tiesām uzlikt naustrīpot."
das sodus aizgādņiem un aizbildņiem — 3. lasījums,
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai pie šī priekšLatvijas konservatorijas satversme — 3. lasījums, likuma strīpot 2. lasījumā pieņemto virsrakstu un
redakcijas komisijas ziņojums, valsts kontroliera vēlikumatekstu referents vēlētos izteikties? Reinharlēšanas, muitas likumu papildinājums, likums par dam vārds.
muitas likumos Krievijas naudā paredzēto maksājuReferents G. Reinhards: Tā kā še ir likts priekmu un normu pārrēķināšanu Latvijas valūtā, likums šā jauns teksts kā virsrakstam, tā pašam pantam,
par kriminālprocesa likumu 829. panta pārgrozīšanu. tad citādi nevar, ka vecais teksts papriekšu jāstrīpo
J. Goldmanis, referents
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un tad tikai var likt jauno tekstu. Tāpēc ari šis
priekšlikums. Tālāk es motivēšu, kādēļ jaunais
teksts likts priekšā. Šis jaunais teksts satur paplašinātu nozīmi ne tik vien iekārtojot veselības kopšanas macības pasniegšanu skolā tā, ka tur būtu kā
priekšmets ari veselības kopšanas mācība pasniegta,
bet visu režimu skolā ierīkojot tā. ka tiktu ievēroti
veselības kopšanas pamata principi. Šis ir daudz
plašāks teksts un tāpēc sociālās likumdošanas komisija ari pieslējās šimnašāk uztvertam un še vārdos ietērptam priekšlikumam. Tas izteikts pilnīgi
tanī pašā garā, tikai plašākā aomērā.
Priekšsēdētājs Fr Vesmanis: Vairāk neviens
vārda nevēlas pie priekšlikuma? Nobalsošanā nāk

priekšlikums:
„2. lasījumā pieņemto virsrakstu un likuma tekstu strīpot."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu?
Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts.
Lūdzu nolasīt nākamo no iesniegtiem pārlabojumiem.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Virsrakstu izteikt sekosi:

„Likums par veselības kop-

šanas sekmēšanu skolās"."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai referents vēlētos vārdu pie priekšlikumā? Nevēlas. Es likšu
uz balsošanu priekšlikumu
,.Virsrakstu likumprojektam izteikt šādi:
,.Likums par veselības kopšanas sekmēšanu skolās".

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret virsraksta
šādā redakcijā. Nav. Kas atturas?
Nav. Virsraksts nienemts "riekšā liktā redakcijā.

pieņemšanu

Lūdzu nolasīt 2. pārlabojumu.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Likuma tekstu izteikt sekosi: „Visās valsts, pašvaldības
un privātās pamata, vidus un arodskolās audzināšanā un mācībā piegiežama vislielākā vērība veselības kopšanai, sevišķi
uzsverot alkohola kaitīgumu.
Piezīme.
Izglītības ministrijai jāpārstrādā skolu pro-

gramas šinī virzienā viena gada laikā"."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai referents vē-

lētos izteikties?

Lūdzu.

Vārds referentam Rein-

hardam.
Referents G. Reinhards: Es jau teicu, ka šis
teksts ir plašāks nekā 2. lasījumā pieņemtais. Piezīmē teikts, ka izglītības ministrijai jāpārstrādā skolu programas šinī virzienā viena gada laikā. Sociālās likumdošanas komisija kopsēdē ar izglītības komisiju pārrunāja ari to, ka ir ienākuši ziņojumi no
skolu priekšstāvjiem, no skolotājiem par to, ka skolotāju starpā atrodas ļoti daudz tādu, kas pārmērīgi
lieto alkoholu, kas ir par piedauzību ne tik vien sabiedrībai, bet sevišķi skolai. Tādēļ abu šo komisiju
kopapspriede nāca pie atzinuma, ka uz šo parādību
būtu jāgriež izglītības ministra vērība, lai, Izvedot
dzīvē šī likuma garu, ievērotu ari skolotāju personīgo
izturēšanos alkohola lietošanas jautājumā, un tādēļ
ieceļot jaunus skolotājus, pēc iespējas jāpiegriež vērība tam. lai neieceltu par mūsu audzinātājiem dzērājus.

Priekšsēdētājs _Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds koreferentam Kalniņam.
Referents P. Kalniņš: ī stenībā teksts, kurš tagad atrodas jūsu priekšā, ir cēlies izglītības komisijā.
Kad 2. lasījumā bij pieņemts jaunais pārlabotais likuma teksts, izglītības komisija skatīja šo likumu,
varētu teikt, pirmo reizi cauri pēc būtības un atdūrās
uz dažām neskaidrībām, kuras 2. lasījumā vēl nebij
novērstas. Otrā lasījumā pārlabotais teksts tikai pa
daļai apmierināja izglītības komisiju. Pārrunājot veselības kopšanas mācības jautājumu pēc būtības, izglītības komisijā pacēlās iebildumi vispirms pret 1.
piezīmi, sevišķi pēc paskaidrojuma no izglītības ministrijas priekšstāvja puses, ka noteikt programu un
noteikt zināmu stundu skaitu veselības kopšanas mā-

6. sēde

1923. g a d a 30. o k t o b r ī.
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cībai nebūtu īsti pareizi. Vismaz nebūtu izdevīgi to
fiksēt likumā, jo tādā gadījumā varētu likumu iztulkot tā, ka itin visās skolās veselības kopšanas mācībai vajadzētu speciālas stundas apzīmēt, kamēr
pēc izglītības ministra biedra un komisijas domām
tas tā nebūtu nemaz ieteicams. Dažās skolās _—
piem. zemākās — veselības kopšanas mācību varētu
ietilpināt dabas zinātniskos priekšmetos un runa par
atsevišķām stundām varētu būt tikai augstākās klasēs un skolās. Tādēļ komisija nāca pie atziņas, ka
1. piezīmi 2. lasījumā pieņemtā formulējumā nekādā
ziņā nevarētu atstāt un viņa būtu jāstrīpo. Tāpat 2.
piezīmes vajadzība tika apstrīdēta un tā radās tas
jaunais teksts, kas jūsu priekšā un kurš ir, kā jau sociālās likumdošanas komisijas referenta kungs aizrādīja, daudz plašāks un kurā sevišķi tiek pastrīpots
tas, kas izgājušā 2. lasījumā tika izmests ara, t i.
ka sevišķi jāuzsver alkohola kaitīgums, _atstājot pie
tam brīvas rokas izglītībasministrijai gadat par to,
kādā veidā īstenībā ietilpināt šo veselības kopšanas
mācību skolas mācību programā.Var jau būt.ka priekš
tam būs vajadzīgas dažāsmācības iestādēs atsevišķas
stundas, dažas citas panāks to pašu, izlietojot priekš
tam citu priekšmetu stundas. Tasnokomisijas puses.
Bez tam man būtu jāizsaka vēlēšanas, lai jauno tekstu pieņemot, kurš, kā jau iepriekšējais runātājs aizrādīja, abās komisijās atradis vienbalsīgu piekrišanu,
nepaliktu uz papīra vien. Izglītības ministrijai sevišķi vajadzētu rūpēties par to, lai skolās, kuras tagad vēl bieži jāizlieto un ari izlieto dažādu izrīkojumu vajadzībām, lai skolas telpās vismaz nepielaistu bufeti ar alkoholiskiem dzērieniem. Tas noved
pie tādām parādībām, kā nupat Slokā, kuras ir ļoti
nepatīkamas ne tik vien pašiem pedagogiem, bet ari
bērniem un visai sabiedrībai, kurai jārūpējas par
bērnu labklājību. Ko lai domā skolas bērni par saviem pedagogiem un sabiedrību, ja otra diena pec
šāda izrīkojuma skolas telpās tie atrod ne tik vien
veselas baterijas alus un šņabja pudeļu, bet ari _ vel
citus piedzeršanās atribūtus no pagājušas svētku

dienas. Tas būtu uz visiem laikiem novēršams tādi,
ja noliegtu izrīkojumos, kuri notiek skolu telpas, tirgoties ar alkoholiskiem dzērieniem. Es pievienojos
izglītības komisijas vārdā Reinharda kunga izsacītām domām, ka vajaga rūpēties par to, lai skolotāju
starpā nebūtu dzērāju, bet gribētu no savas puses
vēl piebilst, lai izglītības ministrija stingri _Iukojas _ ari
uz to, ka skolas telpās, kuras tiek atvēlētas izrīkojumiem, ne zem kādiem apstākļiem netiktu pielaista
alkoholiska bufete. Abiem šiem jautājumiem ir ciešs
sakars ar jauno likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais priekš-

likums skan:
Likuma tekstu izteikt sekosi:

,.Visas valsts, pašvaldības

un privātās pamata, vidus- un arodskolas audzināšanā un mācībā piegriežama lielāka vērība veselības kopšanai, sevišķi

uzsverot alkohola kaitīgumu.
Izglītības ministrijai jāpārstrādā skolu proPiezīme.
gramas šinī virzienā viena gada laikā."

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī teksta
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Teksts vienbalsīgi pieņemts. Es lūdzu redakcijas komisiju
sniegt pie šī likumprojekta savu ziņojumu.
Referents K. Skalbe: Redakcijas komisijai pie
šī likuma pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es likšu tagad
likumu par veselības kopšanas sekmēšanu skola 3.
lasījumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. Likums vienbalsīgi pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
par kredītiestāžu
un tirdzniecībasrūpniecības
norēķiniem
uzņēmumu
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iesniedzamām ziņām, 3. lasījums. Referents Birkhans. Pie šī likuma 3. lasījumā nekādi
pārlabojumi vai papildinājumi nav iesniegti. Es
lūdzu redakcijas komisijas referentu sniegt redakciun

jas komisijas ziņojumu pie šī likumprojekta.
Referents Ķ. Skalbe: Redakcijas komisija liek
priekša šādus pārlabojumus. 1. pantā 1. rindā strīpojams vārds «obligatoriskiem" kā lieks. Tad 1. rinda jāizteic šādi: «Atklāti norēķini jānodod sekošiem

6. sēde

1923. gada

30. oktobrī.
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ņojuma par soda uzlikšanu" un tad „,". Vairāk pārlabojumi nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai referentam
būtu kādi iebildumi? Nobalsošanā nāk redakcijas
komisijas pārlabojums pie šī likuma. Kas būtu pret
še pārlabojumu? Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojums pieņemts. Es likšu tagad likumu 3. lasīju-

mā visā visumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas attuuzņēmumiem:" Tālāk izteiktie vārdi, teikumu pār- ras? Nav. Likumprojekts vienbalsīgi pieņemts.
grozot, līdz ar to pārgrozāmi sekošie: tur, kur stāv
Nākamais dienas kārtības punkts — Latvijas
«komunālās/ 1 tagad jāliek «komunālām"; kur stāv konservatorijas satversmes 3. lasījums.
«bankas", jāliek «bankām"; kur stāv «kredītbiedrīReferents Gailīts. Ari pie šī likumprojekta nekādi
bas", jāliek «kredītbiedrībām", «lombardi" — «lompārlabojumi, izņemot vienu pārejas formulu, nav iebardiem", «sabiedriskās" — «sabiedriskām", «savsniegti. Es lūdzu redakcijas komisijas referentu
starpējas" — savstarpējam", kur stāv «kredītbiedrīsniegt redakcijas komisijas ziņojumu pie konservatobas" , jāliek «kredītbiedrībām", «komunālās" — korijasļsatversmes.
munālam", «krājkases" — krājkasēm", «kooperati-^
Referents K. Skaibe: Redakcijas komisija liek
vas" — «kooperatīvām", «kases" vietā jāliek «kapriekšā 6. panta 2. rindiņā no apakšas vārdu «lemjosēm", «sabiedrības" vieta «sabiedrībām", «citas" šām balsstiesībām" vietā likt «lemjošu balsstieību".
vieta «citam", «kreditiestādes" — «kredītiestādēm". Tad 7. panta 4. rindiņā pēc vārda «delegātus" punkta
Talak a) nodalījuma 4. rindiņā strīpojami vārdi «kas
vietā likt zemikolonu un tālāk pēc otrā uzskaitījuma
padotas", to vietā liekot «kurām jānodod"; jāstrīpo vārdu «apstiprina" rakstīt ar mazo burtu. Tālāk,
vārds «atklātiem" un ta_ vietā jāliek «atklāti". Viss f punktā likt zemikolonu un 3. uzskaitījumā vārdu
izteiciens skanētu: «kuram jānodod atklāti norēķini", «lemj" rakstīt ar mazo burtu. Tad tālāk, vārdu «izstrīpojot vardu «norēķiniem" un tā vietā liekot «nošķir" rakstīt ar mazo burtu un vārdu «tāda" rakstīt
rēķini", b) nodalījuma, kur stāv «sabiedrības", jā- ar mazo burtu. Pēcvārda «apstiprināšanai" likt koliek «sabiedrībām", tālāk «kooperatīvi" vietā «koolonu. Pēc vārda «maksas" strīpot punktu un likt zeperatīviem". 2. panta 2. rindā no apakšas 1. nodalīmikolonu. Vārdu «tāda" rakstīt ar mazo burtu. Vārjuma, kur _stav ,.kooperativas", jāliek «kooperatīda «atsvabināšanu" vietā likt «atsavināšanu". Tad
vam"; «kraj-aizdevu kases" vietā «krāj-aizdevu ka10. pantā pēc vārda «jautājumiem" likt komatu. 26.
sēm"; vārda «sabiedrības" vieta «sabiedrībām" un pantā pēc vārda «rektors" likt komata vietā zemiko«kooperatīvi" — «kooperatīviem". Tad tur, kur lonu.' 32. pantā pēc vārda «pārbaudīšanu" likt zemistāv «viena _ eksemplarā iesūta", jāraksta «viens kolona vieta komatu. Pēc vārda instrukcijas" ze«
eksemplārs jāiesūta". 2. panta 2. nodalījumā strīpo- mikolona vietā likt komatu. Pēc vārda «pasniedzējami vardi «bez tam", tad «gada pārskati" jāraksta jiem" un «skolotājiem" zemikolonu vietā likt koar lielo burtu. 1. piezīme, kur stāv «Visi kooperatīva matu, f) nodalījumā strīpojams zemikolons un tā
veidi" jāliek «Visi kooperatīvu veidi". 2. piezīmes
vieta liekams „un". 36. panta priekšpēdējā rindiņā
2. rindiņa pec vārda «iesniedz" jāliek komatu. Tad
strīpot vardu «balss tiesībām" un tā vietā likt «balss3. panta _ 3. rinda pec _ vārda «eksemplārā" jāliek kotiesību". 38. pantā vārda «jautājumus" vietā likt
mats, pec vārda «velak" komats strjpojams. Tad «jautājumu". 46. pantā, kur stāv «18 stundas" jāliek
a) nodalījuma «100.000 latu" vietā jāliek «200.000 „ _ 18 stundu"; 3. rindiņā vardu «tiek atskaitīta" vietā
latu. Tad 4. panta b) nodalījuma, kur stāv «lombarjāliek «atskaita". _ 48. panta 4. rindiņā vārdu «lemdi", pec vārda «lombarda jāliek komats. Tad 7. jošas balss tiesībām" vietā jāliek «lemjošu balsstiepanta ā) nodalījuma 2. rinda pec vārda « termiņā" jā- sību". 51. pantā «padomdevēja" jāraksta kopā. 52.
liek domu zīme; tāpat b) nodalījumā pēc vārda «sapanta _1. rindiņā pēc vārda ,.gadā" jāliek komats;
ņemšanas" jāliek domuzīme; tad c) nodalījumā pēc pec vārdiem «akta" un
„sēdē"_ ari liekami komiti.
varda _ «saņemšanas" jāliek domu zīme. Tie būtu 62. panta pedeja rindiņā pec vārda «tiesā" jāstrīpo
visi pārlabojumi.
komats un tā vietā jāliek «un". 63. panta 1. rindiņā
v
_ Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai referents vēpec vārda «lēmumi" jāliek komats. 64. pantā pēc
lētos vardu pie redakcijas komisijas priekšā liktiem vārda «audzēkņiem" jāliek «". Vārda «tiesības"
pārlabojumiem? Nobalsošana nāk redakcijas komivieta jāliek «tiesība". Vairāk pārlabojumu nav.
sijas priekša liktie pārlabojumi pie šī likuma. Lūdzu
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai no referenta
pacelties tos, kas būtu pret redakcijas komisijas
puses būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas
priekša likto pārlabojumu pieņemšanu? Nav. Kas
pārlabojumiem? Nobalsošanā nāk redakcijas komiatturas? Nav. Redakcijas komisijas priekšā liktie sijas
pārlabojumi. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu
pārlabojumi pieņemti. Es likšu tagad likumu par
pret pārlabojumiem. Nav. Kas atturas? Nav.
kredītiestāžu un tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumu
norēķiniem un iesniedzamam ziņām 3. lasījumā visā
visuma uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. Likums vienbalsīgi pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — likuma
par tiesību piešķiršanu pilsētu bāriņu tiesām un pagastu tiesām uzlikt
naudas sodus aizgādņiem un aizbildņiem 3. iasījums. _ Referents Knopps. Pie šī likuma 3. lasījuma pārlabojumi un papildinājumi nav
iesniegti. Es lūdzu redakcijas komisijas referentu
sniegt ziņojumu pie šī likuma.
Referents K. Skalbe: Te redakcijas komisija
liek priekša 2. panta 1. rinda pec vārda «uzlikšanu"
likt komatu; ta tad būtu: «Mēneša laikā pēc pazi-

Pārlabojumi vienbalsīgi pieņemti. Es likšu tagad
Latvijas konservatorijas satversmi 3. lasījumā visā
visumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret šī likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. Likums vienbalsīgi pieņemts.
Iesniegta
pārejas formula, kuru es lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Lieku priekša pieņemt pie konservatorijas satversmes
likuma 3. lasījuma sekošu pārejas formulu:
Saeima nolemj:
uzdot valdībai gādāt par to, lai konservatorijā tiktu
pieaicināti labi_ sagatavoti mācības spēki no ārienes
visas tanīs mācību nozares, kurās mums nav pašiem savu pietiekoši labi sagatavotu darbinieku."
Iesniedzis Arv. Kalniņš.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
ejas formulas Arvedam Kalniņam,

Vārds pie pār-

J..
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Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Augsti
cienītie deputātu kungi! Šāda satura pārejas formula bija jau sava laika iesniegta augstam namam pie
budžeta likuma no Kvieša kunga un no manis, bet tā
ka liela steiga augstais nams nespēja toreiz visas pārejas formulas skatīt cauri, tad ari pievestā satura formula toreiz izpalika un tagad to būtu vietā atjaunot
pie konservatorijas satversmes.
Varētu pacelties jautājums par to, vai šāda pārejas formula būtu vispār vieta mūsu apstākļos, kur
mes ne vienu reizi vien redzam, kanotiek pārliecīga
aizraušanas no visa ārzemnieciskā, ka mēs ārzemniecisko, kaut ari ne reti mazāk vērtīgo nekā mūsu
pašu tautiskais, atzīstam un nostādām augstāki nekā
tas būtu vieta. Un ir_ tiešam bijuši gadījumi, kur varēt^ pat konkrēti šadu_ aizraušanos no ārzemnieciska konstatēt un varētu rasties bailes, vai šāda
pārejas formula nevarētu vēl vairāk pavedināt uz
šādu aizraušanos nevietā. Jo vairāk šādas bažas
var rasties tamdēļ, ka irneapšaubami mums profesori un mācību pasniedzēji konservatorijā, kuri varēti^ ļoti cienīgi ieņemt līdzīgas vietas kaut kurā

katra ārzemju konservatorija un kuri ari pie mums
darbojas par svētību mūsu mākslas pacelšanas darbam ar ļoti labiem panākumiem. Tomēr sīkāki iedziļinajoties konservatorijas dzīvē, ne visā visumā,
bet tas_ atsevišķās nozarēs, pie kurām pirmām kārtam būtu pieskaitāma konservatorijas dziedāšanas
klase, ir tomēr jākonstatē, ka ir dažas, es pastrīpoju,
nedaudzas_ nozares un nedaudzas klases mūsu konservatorija, par kurām nekādi nevar teikt, ka viņas
būtu pirmklasīgi nostādītas. Sekojot šo klašu četru,
gadu darbībai, un pieejot pie^ jautājuma pilnīgi objektīvi, ir jāatzīst, ka viņas nav devušas tos rezultātus,
kādus no tam varētu prasītNeapšaubāmi, ari no
nacionāla viedokļa, nav nebūt vēlams, lai mēs, dodami vietas nedaudziem pietiekoši nesagatavotiem
pedagogiem tikai tamdēļ, ka tie ir latvieši, caur to
aizturētu, tāpat_ latviskas, veselas mākslas nozares
attīstibu._ Katra ziņā vajadzētu gādāt, lai tanīs ļoti
nedaudzas nozarēs, kur mums konservatorijā trūkst
pietiekoši_ sagatavoti mācības spēki, par tādiem
tiktu gadats, vai nu pieaicinot mūsu pašu vēl ārpus
koservatorijas darbojošos spējīgākos spēkus, mūsu
pašu tautiešus, vai kādā retā gadījumā, ja izrādītos,
ka tādu nav, tos pieaicinot no ārzemēm. Pie tam nebūt nav teikts, ka viņus vajadzētu pieaicināt no tām
zemēm un tautībām, no kuram, kā mēs no prakses to
zinām, maz ko vērtīgu varētu dabūt Vajadzīgos skolotājus mes varētu ņemt no katras attiecīgas mākslas
nozares pirmavota zemes, piemēram dziedāšanai —
no Itālijas, kolīdz pašam pēdējam laikam darīja ar
saviem dziedātājiem visā pasaulē pazīstamā Krievija. Tikaļ šādā kārtā varētu īsā laikā sasniegt to,
ka ari šī mākslas nozare, kura tagad pie mums ir vēl
neattīstīta stāvoklī, varētu uzplaukt Ka šī mākslas
nozare tiešam vel ir .neattīstītā stāvoklī, to vislabāk
varam redzēt, ja mēs salīdzinām mūsu konservatorijas attiecīgo klašu darbu ar mūsu operas darbību.
Ja ņemsim tieši _operas uzvedumus, tad katrs, kas
objektīvi tosnovērtē, teiks, ka mūsu operā uzvedumi
ka tādi ir pirmklasīgi, r ežija — ļoti laba, orķestrs un
koris — vispriekšzīmīgākie, bet zolistu mums veselai rindai partiju pilnīgi trūkst To neviens nevar
noliegt, tāpat kā nevar noliegt ari to, ka mūsu konservatorija 4 gadu pastāvēšanas laikā šinī ziņā neko
nav varējusi palīdzēt. Tas ir neapstrīdamas patiesības, un tas ir pilnīgi pietiekoši, lai, ari stingri no nacionālā viedokļa ņemot, rinums būtu tiesība dot attiecīgus aizrādījumus konservatorijai .lai tā gādātu par
savu, vel atlikušo, ļoti nedaudzo trūkumu novēršanu.
Cik man zināms, tad ari izglītības komisijā, apgriežot šo formulu, ir izteiktas domas, ka pret to neko
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nevarētu iebilst pec būtības, bet gan, ka tā esot noraidāma no formāla viedokļa. Pārejas formulā lūk,
esot teikts, ka «uzdod valdībai gādāt", bet vajadzētu
to uzdot tieši konservatorijai kā autonomai iestādei.
Uz to es gribētu aizrādīt, ka šāds iebildums nebūtu
sevišķi pamatots, jo neskatoties uz šādu autonomiju,
ari konservatorija iratkarīga no izglītības ministrijas. Visi mācības speķi galu galā tiek apstiprināti no
ministru kabineta, tāpat budžets tiek apstiprināts no
ministru kabineta
Pārejas formulas pieņemšana
^ tamdēļ, ka tās izpildīšana atkabūtu vieta jo vairāk
rāsies no pašas konservatorijas, kurai tikai būs aizrādīts, ka ja ta grib izlietot savas tiesības un preten-.
det uz vislielāko pretimnākšanu budžeta jautājumos
ari no augstā nama, tad tai jāgādā par atzīmēto, ļoti

nedaudzo, defektu novēršanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vesmanim.
.1. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Kalniņa kungs ar savu priekšlikumu,
kura viņš izsaka vienīgi savas personīgās domas, uzliek valdībai par pienākumu pastiprināt ārzemju mākslinieku importu. Vai šāda priekšlikuma pieņemšana
ir vajadzīga? Nekas neliedz attiecīgām iestādēm,
makslas_ iestādēm, tāpat ari valdībai, ari tagad uzaicināt arzemniekus, _ ja viņa atrod to par vajadzīgu.
Mūsu konservatorijā jau darbojas diezgan daudz,
pietiekoši daudz, varbūt pat pārāk daudz ārzemnieku.

Mes ari uzaicinām ārzemju māksliniekus pie

operas, ja tas izrādās par vajadzīgu. Tā tad labākā
gadījumā šis priekšlikums ir pilnīgi nevajadzīgs.
Šāds priekšlikums, ja mēs to pieņemtu, nebūtu nekas
vairāk kā laušanās vaļējās durvīs. Bet tas nebūtu
tas ļaunākais. Šai lietai ir vēl otra ļaunāka puse, jo
ja mes šādu priekšlikumu pieņemtu, tad tas būtu ne
vairāk ne mazāk kā apvainojums mūsu Latvijas
māksliniekiem. Mūsu tautas kultūras dzīvē visvai^ nozare, varbūt, taisni ir mūzikas
rāk uzplaukušā
māksla. Mūsu muziķa ir pazīstama ne tik vien Latvijas šaurās robežās, bet ari ārzemēs. Ja mēs gribam sveštautiešupriekšā ar kaut ko spīdēt, tad mēs

viņus vedam uz savu operu. Un tiešām atsauksmes,

kādas mēs dzirdām no sveštautiešiem, ir mums vairāk nekā glaimojošas. Kalniņa kungs, kurš, varbūt,
ir mazāk pazīstams ar Latvijas pirmskara apstākļiem .varbūt, nezin to, ka tanī pašā operā darbojas,
varbūt, 3/4 mākslinieku, kas savu muzikālo izglītību
baudījuši tepat Latvijā; es saku — 'k, bet var būt ari
vairāk. Teikt. ka _ nacionālās mākslas laukā nekas
nebūtu panākts, būtu pilnīgi nevietā un nepamatoti.
Ja mēs tagad pastrīpotu, ka likumdevēja iestāde atzīst, ka visas mušu mākslas nozares nav nostādītas
pietiekošā augstumā, ja likumdevēja iestāde pieņemtu_ tadu lēmumu, tad ar to būtu izteikts nepelnīts parmetumsmūsu latviešu nacionālai mūzikas
mākslai. Tamdēļ es saku, ka labākā gadījumā šāda
priekšlikuma_ pieņemšana ir pilnīgi nevajadzīga, bet
sliktākā gadījumā tas ir apvainojums mūsu nacionāliem māksliniekiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Kalniņam.

Vārds Arvedam

Arv. Kalniņš , (demokrātiskais centrs):

Šai jau-

tājuma, ka izrādās, mēs esam mazā kolīzijā ar savu
fra_kcijas biedri. Es domāju, ka tas nav nekāds
grēks, jo katrā ziņā vismaz mākslas jautājumos var
but katram atļautas pilnīgi patstāvīgas domas. Es negribēju no sakuma šo ļoti delikāto jautājumu aizskart konkrēti, bet ja jau pēc būtības apšauba manu
domupareizibu, tad, kā mākslas cienītājs un sevišķi
dziedāšanas mākslas, varbūt, ari neliels pazinējs,
gribu par šo jautājumu drusku konkrētāki runāt Ir
pilnīgi pareizi tas, ko Vesmaņa kungs teica, ka dziedāšanas māksla ir dabīga mušu tautas māksla,
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mūsu iedzimtā māksla. Ja mes salīdzinām mušu
tautas dziesmu bagātību ar citu tautu dziesmu bagātību, tad jāatzīstas pilnīgi atklāti, nemaz neglaimojot,
ka visai mūsu tautai-piemit šai nozare reti lielas
dāvanas. Ne mazāk noteikti tomēr var apgalvot ja
salīdzinām mūsu dziedāšanas mākslas stāvokli, kāds
tas parādās mūsu koncertos un opera, ka mums
taisni šai nozarē ir uzkrītoši maz mākslinieku šī
vārda pilnā nozīmē. Tādus mēs varam saskaitīt uz
pirkstiem, tādu mums ir tikai_ četri, pieci. Katrs, kas
pazīst un iedziļinājies dziedāšanas māksla, piekritīs
tam, ka mums veselām operu partijām nav neviena
kaut cik noderīga solista. Opera ir spiesta uzdot
izpildīt partijas tādām personām, kuras absolūti nav
spējīgas tās izpildīt. Ari mūsu ļoti saudzīga kritika
ir bijusi spiesta to ne vienu vien reizi atzīt. Pārejot
tieši uz konservatorijas darbības apskatu varu atzīmēt, ka ari personīgi esmu katru gadu sekojis oficiāliem dziedāšanas eksāmeniem, kuri notiek konservatorijā un pēc vislabākās atziņas varuteikt, ka
par lielu nožēlošanu ar ļoti nedaudziem izņēmumiem
jaunākās klases skolnieki dzied labāki neka vecākas
klases audzēkņi. Dažās klasēs gandrīz katram ir
kāds lielāks defekts: vai nu nav attīstīta elpošana,
vai balss ir sašaurināta, vai tai trūkst viegluma, vai
ir kāda cita kļūda, neskatoties uz audzēkņa labo
balss materiālu un muzikaliskumu. Neviens, kas ir

Ja mēs salīdzinām dziedāšanu pie mumsun ka ta bij
Krievijā, tad ir liela starpība. Salīdzināsim, piemēram, mūsu operu ar operu, kāda bij Peterpilī. Starpība ir tāda, ka mūsu opera aizvien ir tukša, sevišķi
darba dienās. (P. Kalniņš no vietas: «Diriģentu vajaga!") Kas pie tam ir vainīgs? Vai ļaudis, vai dziedātāji? Es domāju, ka katram bus skaidrs, ka vainīgi ir dziedātāji. Es negribu taisīt pārmetumus operai, mēs varam būt priecīgi par to, ko esam panākuši pie tiem apstākļiem, kādi mums bij agrāk. Bet
tagad mums ir citi apstākļi un mes varam citu prasīt,
tāpat zīmējoties uz operu, kā uz konservatoriju. Kas
zīmējas uz operu un konservatoriju, tad ta lieta nav
atkarīga tikai no konservatorijas un operas vien. Tur
var būt ļoti labi profesori, bet ja nebūs labas balsis,
tad ari profesori neko nevarēs panākt Bet par nožēlošanu ļoti bieži notiek tā, ka ir ļoti labas balsis un
balsi vai nu sabojā, vai ari nav tāda profesora, kas
būtu pratis to balsi izkopt. Uz to nu būtu jāgriež
vērība, un tādēļ es Kalniņa kunga izsacītai domai pilnīgi piekrītu.

mācas ārpus konservatorijas. No apstākļu pazinējiem sastādīta saraksta, kurš man te ir klāt, es varētu
konstatēt, ka vesela rinda taisni labāko dziedāšanas
klašu audzēkņi, tikai nomināli skaitās konservatorijā,
lai tur iepazītos ar vispārējiem priekšmetiem, bet
tieši dziedāšanu mācas faktiski ārpus konservatorijas. Uzskaitīt šos audzēkņus negribu, lai neradītu
tiem neciešarnas_ attiecības ar viņu oficiālajiem skolotajiem. Atzīmēšu tikai vēl to, ka ari mūsu. labākie
lietpratēji mūzikas jautājumos savus radus un pazi- "
ņas suta mācīties dziedāšanā nevis pie konservatorijas, bet pie ārpus tās strādājušiem dziedāšanas sko-

no konservatorijas uzaicinātais mācības spēks apsola izveidoties par krietnu spēku, tad viņš ir paturams pat tādā gadījumā, ja viņam acumirklī vēl ir
savi trūkumi. Ievērojot visu to, man šī pārejas formula liekas nevajadzīga.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Felsber-

gam..
E. Felsbergs (demokrātiskais centrs): Pēc manām domām pārejas formula būtu jāatraida aiz diviem iemesliem. Vispirms tādēļ, ka viņa ir izteikts
smags un, kā man liekas, nepelnīts pārmetums konservatorijas padomei. Uzdodot valdībai gadat par to,
lai konservatorijā tiktu pieaicināti mācības speķi no

mācījies tikai konservatorijā, vēl to nav beidzis ka
mākslinieks, kurš būtu noderīgs ari mušu operai.
Četros gados konservatoriju, cik atceros, ir beigusi ārienes visās mācības nozarēs, kur mums pašiem
dziedāšanas klasē tikai viena audzēkne, un to pašu sau labi sagatavotu darbinieku trūkst, taču ir teikts,
mūsu opera pēc debijas bija spiesta noraidīt. Opera ka konservatorijas padome līdz šim to nav darījusi
ir tā, kura var novērtēt mūsu konservatorijas dzie' un kā ari uz priekšu bez ārēja spiediena no viņas tas
dāšanas klases darba augļus un viņas atsauksmes nav sagaidāms. Pirms tādu pārmetumu konservarāda, ka šai nozarē nav viss kārtībā un neatrodas
? tādā stāvoklī, kā tam vajadzētu būt. Taisni tādēļ torijai izteikt, vajadzētu konstatēt, vai konservatorija tiešām tā ir noziegusies. Otrkārt tādēļ, ka uzdomēs esam spiesti pieaicināt operā tik daudz visādu dot valdībai gādāt, lai konservatorija savus mācības
ārzemnieku, kas te uzstājas un ar savām debijām spēkus meklē ārzemēs, mēs viegli panāktu to, ka
pievelk publiku, jo mūsu viens otrs zolists, atklāti latvieši starp konservatorijas mācības spēkiem taptu
sakot, nav spējīgs pievilkt to mūsu publikas daļu, reti. Ir pazīstama lieta, ka neviens pravietis savā
kura _ mākslā vairāk iedziļinājusies un augstāk to tēvijā netiek cienīts un tas attiecas ari uz konservavērtē. Man liekas, ka pārprasts tiek nacionālisma torijas skolotājiem. Bet vai ārzemnieki tiešām būs
jēdziens, ja pāris nederīgo mācības spēku vārdā labāki par latviešu mācības spēkiem, ir vēl liels jauupurē desmitiem un simtiem, tāpat mūsu tautiešu, tājums. Universitātē bij gadījumi, kur izslavēti ārtalantus, no kuriem pielabiem skolotājiem varētu zemju mācības spēki, ataicināti, izrādījās mazāki par
izvērsties pirmklasīgi mākslinieki, bet kūpi tagad vai
vietējiem. Tālāk mēs nedrīkstam aizmirst ari, ka
nu neko nesasniedz, vai pat sabojā savas balsis, strāvisa mūsu kultūra atrodas tikai pumpuros, ne tikai
dādami zem personu vadības, kurām pašām vēl jā- muzikas māksla, bet ari citas mākslas un zinātne.
_
mācās. Ari konservatorijas audzēkņi to saprot, un
Mums jāraugās tikai, vai pumpurs ir tāds, ka no viņa
ne _ vienas vien dziedāšanas klases audzēkņi faktiski kādreiz varētu
izveidoties krāšņs zieds. Ja jaunais

lotajiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents P. Gailīts: Izglītības komisijā pārejas
formula neatrada piekrišanu aiz sekošiem iemesliem.
Saeima 2. lasījumā deva konservatorijai autonomijas

. tiesības. Viņai savas satversmes robežās ir tiesības
No mūsumākslas, valsts un nacionālo interešu patstāvīgi veidot savu dzīvi. Ar pārejas formulu
viedokļa tamdēļ ari vajaga gādāt par šī kļūmīgā stādota autonomija tiktu ierobežota; to, ko mēs ar vienu
vokļa labošanu un skaidri saredzamo defektu novērroku būtu devuši, ar otru roku ņemtu atpakaļ. Līdz
šanu. Strausapolitika šeit ir nevietā.
ar to mes izteiktu konservatorijai ari neuzticību.Tālāk,
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Fr. TraJa .mes šo pārejas formulu pieņemtu un ierobežotu
sunam.
konservatorijas autonomiju, mums jārada iestāde,
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo _ zemnieku saviekas būtu kompetenta konservatoriju kontrolēt, dodot
nība) : Man liekas, kungi, jus domājat, ka es runā;
; attiecīgus norādījumus un izlemjot, kurš mācības
pretī Kalniņa kungam. Ne, es runāšu paralēli Kalniņa!|speks «labi sagatavots",
kurš nē. Definējums «labi
kungam. Tas, ko Kalniņa kungs izteica, ir patiesība. !
?sagatavots" ir pārak subjektīvs jēdziens. Kas būs
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tā iestāde, kura teiks, kas ir labi sagatavots, kas nē? košs, Veržbickis, Zemgais, Reinhards, Arv. Bergs,
Izglītības ministrija? Izglītības ministrs? Ministru Birkhans, Kasparsons, Alberings. Vardu pie priekškabinets? Taču nē! Būtu jārada jauna kompetenta likuma lūdz Bastjānis. Vārds Bastjanim.
iestāde, kas stāvētu pāri par konservatoriju. _ KonV. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depuservatoriju mēs ar to nostādītu neiespējamā stāvokli. tāti! 7. novembrī, t. i. pēc dažām dienām, bus Jau
Par turpmāko iemeslu: par ārzemju mākslinieku indivesels gads pagājis, kamēr mūsu Satversme stājurektu iepludināšanu, runāja jau Vesmaņa kungs; pie sies spēkā un līdz ar to valsts kontrole izdalīta no
tā tuvāki vairs neuzkavēšos. Tāpat ari pie profeministru kabineta. Neskatoties uz to, _ valsts kontrosora Felsberga pievestiem motīviem, par mūsu jauno liers līdz šai dienai tomēr vēl nav ievēlēts. Ja pagāmākslinieku un mūsu mākslas bremzēšanu, jo daža jušāgada abās sesijās bij iemesls teikt, ka nebij likuma
laba ārzemju valsts nonākusi saimnieciska ziņa pilpar valsts kontroli, nebij noteikta valsts kontroles ienīgi sabrukumā. Šo valstu izcilus stavošļ mākslinieki kārta un tāpēc varēja atsacīties no valsts kontroliera
nāks lalbprāt šurp, konkurence bus_ grūta. Ta atvēlēšanām, tad tagad, kur jau no augusta mēspiedīs mušu māksliniekus, kas_ varētu but attīstījuneša likums par valsts kontroli stājies speķa, mums
šies ar laiku varbūt ne par sliktākiem māksliniekiem. nav nekāda iemesla valsts kontrolieri nevēlēt un
Aiz visiem še minētiem iemesliem_ nebūtu ieteicams lietu vilcināt. Mēs visi zinām unjpar to deputātu
pieņemt šo pārejas formulu, un tapec ari izglītības starpā šaubu nav, ka stāvoklis, kāda patlaban _ ir
komisija vienbalsīgi nolēma šo formulu noraidīt Bet
valsts kontrole, nav normāls un ka caur to cieš mušu
izglītības komisija nevar iet klusu cjezdama garam valsts saimniecība. Neskatoties uz to, mes no_ 19.
kādai citai parādībai attiecība uz mušu pašu valsts
oktobra, kad pirmo reizi Saeimas dienas kartība bij
māksliniekiem. Latvijā ir izcilus stāvoši mākslinieki, valsts kontroliera vēlēšanas, līdz šim laikam to neesam ievēlējuši un ari šodien negribam vēlēt, jo, ka
kurus konservatorija nav pratusi pie sevs saistīt. Alfrēds Kalniņš piemēram ir mušu ievērojamākais ērnupat paziņoja, atkal ir iesniegts priekšlikums no šī
ģeļu mākslinieks, bet atrodas ārpus konservatorijas. nama labā spārna atlikt vēlēšanas atkal uz velaku
Izglītības komisija konstatē šo neyelamo_ parādību
laiku. Es prasu, kāpēc tas tiek darīts? Mēs esam
un cerē, ka konservatorija to turpmāk novērsis. Pādzirdējuši no labās puses diezgan daudz vardu par
rejas formula beidzot atraidāma ari tapec, ka viņa ir andeli. Ja jūs tagad parunājat ārpus Saeimas ar vēneskaidra un nenoteikta.
lētājiem par šo lietu, kāpēcvalsts kontroliera vēlēPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtā pārejas šanas novilcina, tad jūs dabūjat vienu noteiktu_ atbildi : «Jūs nevarat satirgoties par šo amatu un tāpēc
formula skan:
„Lieku priekšā pieņemt pie konservatorijas satversmes
likuma 3. lasījuma sekošu pārejas formulu:
„Saeima nolemj uz_ dot valdībai gadat par to, lai konservatorijā tiktu pieaicināti labi sagatavoti macības spek[ no
ārienes visās tanīs mācības nozares, kurās mums nav pašiem
savu pietiekoši labi sagatavotu darbinieku."

Komisijas referents izsakās pret pārejas formulu.
Es lieku pārejas formulu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par pārejas formulas pieņemšanu? Tagad es lūdzu pacelties tos, kas_ ir pret pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
pārejas formulu nodotas 26 balsļs, pret 31 balss, atturas 6. Pārejas formula noraidīta.
Nākamais dienas kārtības punkts — redakcijas
komisijas ziņojums, Es lūdzu redakcijas komisijas
referentu sniegt ziņojumu.
Referents K. Skalbe: Likumā par Rēzeknespilsētas administratīvo robežu paplašināšanu_ vārds
«dzelzceļš" viscaur rakstāms ar „zs". _ Tad talak, l.
nodalījumā pēc vārda «pilsētu", kurjstāv komats, jāliek domu zīme. Tad talak, kur_ stāv _«par_ Bekasova", «par" vietā jāliek „pa". Talak pec vārda «puses" un «taisni" liekams komats; talak pec vārda
«puses" un „un" liekams komats; talak pec vārda
«puses" liekams komats; tad pec vārdiem «teritorijas robežu" liekams komats; tad talak pec vārdiem
«uz Rēzeknes pilsētu" liekams komats. Tad pec vārdiem «pilsētas teritorijā" liekams komats. -Tas būtu
viss.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nak
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret pārlabojumiem. Nav.
Kas atturas? Nav. Pārlabojumi vienbalsīgi pieņemt i.
Nākamais dienas kārtības punkts — valsts kontroliera vēlēšanas. Pie šī dienas kartības punkta
iesniegts ar vajadzīgo skaitu parakstu priekšlikums:
„Liekam priekšā valsts kontroliera vēlēšanas noņemt no

šīs dienas kopsēdes dienas kārtības."

Parakstījuši: Klīve, Briedis, Augusts Kalniņš,
Sainis, Celmiņš, Goldmanis, Sīmanis, Mazversīts,
Pauļuks, Fr. Trasuns, Nonācs, Velkme, Rubulis, Ros-

vēlēšanas arvien atliekat" Mūsu frakcija jau pagājušo reizi uzstājās pret to, ka šī lieta tiek tālāk atlikta, tādēļ ka tas kaitē valsts interesēm. Ari šodien
mēs esam par to, lai priekšlikums tiktu noraidīts un
valsts kontroliera vēlēšanas izdarītas. Es ceru, ka
tie deputāti, kas bieži ir lietojuši vārdu par andeli,
šodien darbos pierādīs, ka viņi negrib šo lietu vilcināt un jau šodien grib stāties pie valsts kontroliera

vēlēšanas un to izvēlēt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nolasītais priekšlikums nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par 'priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas .iznākums: par priekšlikumu nodotas 44
balsis, pret to nodotas 29 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — muitas
likuma papildinājums. Referents Hans. Es
lūdzu referentu Hanu sniegt referātu.
Augstais nams! Saskaņā
Referents J. Hans:
ar muitas likuma 724-c pantu finansu ministrim ir

tiesība ielaist bez muitas līdz noteiktām robežām lietotus mājsaimniecības piederumus tiem Latvijas pavalstniekiem, kuri atradušies ārzemēs ne mazāk kā
divi gadi, vai ari saņem no turienes mantojumus._ Šie
noteikumi izrādījās par nepietiekošiem attiecībā uz
mūsu optantiem un bēgļiem, jo pēdējie atgriežas uz
dzimteni ne tikai ar nepieciešamāko bagāžu, bet ari
ar mēbelēm, lauksaimniecības rīkiem un mašinām,
sēklām, ražas atlikumu u. t. t
Aiz šā iemesla ministru kabinets 1922. gada 26.
oktobrī izdeva 1919. gada 16. jūlija likuma kārtībā papildinājumu pie muitas likumiem, pēc kura ievietots
jauns 724\ pants, saskaņā ar kuru finansu ministrim
ir tiesība bēgļu un optantu personīgo mantību ielaist
bez muitas. Valdības izdotais teksts nav pilnīgi
skaidrs, jo izteiciens «personīgo" var radīt pārpratumus. Finansu komisija tamdēļ grozīja šo tekstu sekošā kārtā:
«Finansu ministrim ir tiesība bēgļiem un optantiem personīgi piederošo mantību ielaist bez muitas.
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Bēgļiem un optantiem ir katra ziņa jāatļauj ievest viņu personīgā manta bez muitas, par to nevar
būt divu domu. Bet šo pantu finansu komisija iegrozījusi ar to nolūku, lai nenotiktu ļaunprātīgi pārkāpumi, un bēgļi un optanti nemēģinātu zem savas personīgas mantības maskas ievest ari trešo personu
lietas vai preces.
Finansu komisijas vārda es lieku priekša šo li-

kumu pieņemt steidzamības kartība.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vai referents uz-

tur steidzamību? (Referents no vietas: «Uzturu!")
Vispirms nāk nobalsošanā steidzamība. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret steidzamību._ Nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens neveļas?
Nabalsošanā nāk pāreja uz likumprojekta lasīšanu pa
pantiem. Kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu?
Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
vienbalsīgi pieņemta. Es lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Muitas likumu papildinājums."

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

Iebildumu nav?

..Muitas likumu (1910. g. izdevumā) papildināt ar sekošo
(724.) pantu:"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Lūdzu nolasīt 1. pantu. .
Sekretārs J. Vesmanis:
«7241. Finansu ministrim ir tiesība bēgļiem, ka ari optantiem personīgi piederošo mantību ielaist bez muitas."

Priekšsēdētājs Fr.

Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. Es likšu tagad likumu visavisuma uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums
vienbalsīgi pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
Pjtr muitas likumos Kr īe vi j as "ņaud ā
paredzēto maksājumuun normu pārrēķināšanu
Latvijas valūtā. Referents
J. Hans. Es lūdzu referentu ziņot par šo likumprojektu.
Referents J, Hans: Augstais nams! 1921. gada
15. martā' Latvijas Satversmes Sapulce pieņēma
likumu, kura 1. daļa skan sekosi:
«Visi naudas sodi par muitas likumu neievērošanu un pārkāpšanu, kā ari maksājumi un normas,
kuri paredzēti vai kuru augstākais apmērs noteikts
muitas likumu pantos: 182, 272, 290, 331, 391 (punkti
2, 3, 5), 499, 512, 593, 657, 716, 724, 725, 728, 729, 736,
741, 743, 744, 957—971, 973—981, 983, (p. 1), 984,
990, 996, 1000, 1001, 1003, 1004, 1011, 1030, 1032,
1033, 1038, 1040, 1042, 1049, 1054, 1065, 1070, 1076,
1095, 1096, skaitāmi Krievijas zelta rubļos un Latvijas
valūtā pārrēķināmi pēc valdības izsludinātā zelta
rubļa kursa nodokļu aprēķināšanai.
Līdz tāda kursa izsludināšanai, šinīs noteikumos
Krievijas zelta rubļos paredzētie maksājumi, soda
naudas un normas aprēķināmi pēc kursa 1 Krievijas
zelta rublis = 50 Latvijas rubļiem."
Pēc tam 1922. gada 13. janvārī 1919. gada 16. jūlija likuma kārtībājika izdoti noteikumi par visu naudas sodu pārrēķināšanu zelta frankos, kuru 4. § skan
šādi:
«Muitas likuma papildinājumos un pārgrozījumos
(lik. un rīk. krāj. 1921. g. 76) Krievijas zelta rubļos
noteiktie sodi uzliekami zelta frankos, skaitot 1 zelta
rubli = 1 zelta frankam."
Šie noteikumi tika apstiprināti no Saeimas 1923.
gada 17. februārī un izsludināti kā likums, pie kam
aprādītais 4. § tika pieņemts sekošā redakcijā.
«Muitas likumos un to papildinājumu un pārgrozījumu II. daļā (Lik. un rīk. krāj. 1921. g. 76) rubļos
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noteiktie sodi uzliekami latos, skaitot 1 rubli f= 1
latam."
Krievijas muitas likuma, kurš līdz jauna muitas
likuma izstrādāšanai pie mums vel pastāv speķa, ir
ievesti tiklab muitas sodi, ka ari dažadi_ maksājumi
un normas priekš dažādiem muitas lietas varbūtējiem gadījumiem. Tā par piem. §§ 278. un 290. nosaka, ka ja muita par kādu partiju preču iztaisa vairāk kā 7 rubļi 50 kap., nav vajadzīgs stādīt priekša
preču zīmi vai konosamentu. Talak 512. § nosaka,
ka ja muitas valde ir saņēmusi parmaksajumus, par
viņu atmaksu var lemt vietēja muitas valde,_ ja reklamētā suma nav lielāka ka 300 rubļi, pretēja gadījumā izlemšana piekrīt muitas departamentam. 593._§
satur noteikumu, ka muitas departaments var atvēlēt
reeksportu, ja muita par attiecīgo partiju iztaisa ne
mazāk kā 300 rubļu. Ja_ muita pārsniedz 300 rubļu,
tad reeksportu var atvēlēt tikai finansu ministrs.
716. § runā par to, ka pasažieru bagāža nav muitojama, ja muitas kopsuma par viņu nepārsniedz 4
rubļi 50 kap. un 724. § -— pargadījumiem, ka personām, kuras ilgi ir uzturējušas ārzemes, ir atļauts viņu
dzīves iekārtu bez muitas ievest atpakaļ, ja muitas
kopsuma priekš vienas personas nepārsniedz 750
zelta rubļu un priekš vienas ģimenes 1350 zelta rubļu

u. t t

Prakse ir pierādījusi, ka šo normu pārrēķināšana
uz tāda pamata, ka 1 zelta rublis tiek pielīdzināts 1
latam, nesaskan ar mušu saimnieciskiem apstākļiem
un cenām. Ministru kabinets tadeļ ieskatīja par vajadzīgu 1922. gada 24. oktobrī 1919. gada 16. jūlija
likuma kārtībā izdot sevišķus noteikumus par muitas
likumos Krievijas naudā paredzeto_ maksājumu un
normu pārrēķināšanu Latvijas valūta, kuru 1. § nosaka, ka šie maksājumi un normas ir pārrēķināmi
sekošā kārtā:
1 Krievijas rublis = 2 Ls.
Finansu komisija ir tanīs ieskatos, ka šis noteikums ir ievedams kā likums, pie kam līdzšinējais 2. §
ir strīpojams. Tanī ir teikts, ka latu kursu Latvijas
rubļos nosaka finansu ministrs, jo mums_ tagad ir tikai viena valūta, un tā tad latu pārrēķināšana rubļos
vairs nav vajadzīga.
1923. gada 17. februāra likums, kā tiklab muitas
likumā, kā ari izdotos papildinājumos paredzētie sodi
rubļos ir pārrēķināmi rubļos ar 1 latu par 1 z. rubli,
saprotams, paliek spēkā. Tikai pie citiem muitas
maksājumiem un normām 1 rublis tiek rēķināts =
2 latiem.
Finansu komisijas vārdā es lūdzu šo likumu pie-

ņemt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisija liek
priekšā steidzamību. Vispirms nāk ^nobalsošanā steidzamība. Kas būtu pret steidzamību? Nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas?
Nobalsošanānāk pāreja uz likumprojekta lasīšanu pa
pantiem. Kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu?
Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs .1. Vesmanis:
„Likums par muitas likumos Krievijas naudā paredzēto
maksājumu un normu pārrēķināšanu Latvijas valūtā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Visi muitas likumos paredzētie maksājumi un normas
Krievijas naudā, izņemot naudas sodus, pārrēķināmi Latvijas
valūta, pielīdzinot 1 Krievijas rubli 2 latiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. pants.
*

24 ?1923

Iebildumu nav?
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Sekretārs J. Vesmanis:
„Līdz ar šo atcelta 1921. g. 15. marta muitas likumu papildinājumu un pārgrozījumu I. dala (Lik. un Vaid. rīk. kr.
1921. g. 76)." _

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Lieku tagad likumu visā visumā uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret tā pieņemšanu. Kas atturas? Nav. Likums visā visumā
pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts — 1jTcu m s
p a r k r i m i n a 1 p r o c e s a 1 i k u m u 829. p a n ta pārgrozīšanu. Referents Kviesis. Lūdzu
referentu sniegt referātu.
Referents A. Kviesis: Godātie deputātu kungi!
'' Kriminālprocesa likuma 829. pants paredz to kārtību,
kādā tiek pasludināti galīgā veidā tiesu palātas un apgabaltiesas spriedumi krimināllietās. Pēc pastāvošā
noteikuma spriedumu pasludina tiesas priekšsēdētājs jeb viņa vietā tiesnesis, piedaloties prokuroram
jeb viņa biedrim un tiesas sekretāram vai viņa palīgam. Šis likumprojekts paredz pārgrozījumu šinī
ziņā, ka atlaiž nost pie sprieduma pasludināšanas prokuroru vai viņa biedri. Otrs grozījums attiecībā uz
tiem gadījumiem, kad tiesas spriedums tiek pasludināts ārpus apgabaltiesas pastāvīgās atrašanās vietas.
Pēc likuma noteikumiem notiesātais, ja viņš atrodas
apcietinājumā, tiek atvests uz tiesas sēdi, lai būtu
klāt pie sprieduma pasludināšanas. Ja notiesātais atrodas provincē, ārpus apgabaltiesas pastāvīgās _ atrašanās vietas, tad var būt divējādi veidi attiecība uz
viņa klātbūtni. Vai nu notiesātais tiek atvests uz to
pilsētu, kur atrodas apgabaltiesas pastāvīgais sēdeklis, vai apgabaltiesas delegācija aizbrauc uz to
vietu, kur atrodas apcietinājumā notiesātais. Ta ka
pirmais gadījums, kad notiesātais tiek pārvadāts pa
dzelzceļu, ir savā ziņā neērts un saistīts ar materiāliem izdevumiem, ar lielāka sastāva konvoja nodarbināšanu un var nākt priekšā bēgšanas gadījumi, tad
parasti praktizē tā, ka apgabaltiesas delegācija izbrauc uz to vietu, kur notiesātais atrodas apcietinājumā. No tā ceļas ari dažādas neērtības, pirmkārt,
apgabaltiesas priekšsēdētājs tiek atrauts no savu pienākumu izpildīšanas, otrkārt ceļas materiāli izdevumi
caur dzelzceļa maksām un dienas naudām attiecīgām

personām. Tāpēc nodomāts ievest ari otru grozīju-

mu un proti tāda satura, ka ja spriedums tiek pasludināts ārpus apgabaltiesas pastāvīgās atrašanās vietas, tad viņu var pasludināt caur vietējo miertiesnesi,
caur ko atkrīt nost kā liekā braukšana, tā ari citi izdevumi. . Šie divi pārgrozījumi ir tikai praktiskas dabas un viņi nevar nelabvēlīgi atsaukties uz notiesātā
interesēm, jo sprieduma pasludināšana ir tikai formalitāte. Visa šī procedūra pastāv iekš tam, ka nolasa gatavu uzrakstītu spriedumu un pasludina apsūdzētam, kāda ir pārsūdzības kārtība. Ar to visa tā
procedūra ir nobeigta. To tikpat labi var izdarīt bez
prokuratūras priekšstāvja klātbūtnes un provincē attiecīgais miertiesnesis. Tas ir galvenais šī likumprojekta saturs. Tā kā pēc savas dabas viņš nav nebūt
sarežģīts un ievērojot to, ka 3. lasījums viņam varētu
būt pilnīgi lieks, juridiskā komisija liek priekšā pieņemt šo projektu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisija liek
priekšā steidzamību. Es likšu steidzamību uz balso-

6. sēde
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šanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem. Kas būtu pret pāreju
uz pantu lasīšanu? Tādu nav. . Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Es
lūdzu sekretāru nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par kriminālprocesa likumu 829. panta pārgrozīšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Kriminālprocesa likumu 829. pantu un piezīmi 1914. gada
izdevumā izteikt šādi:"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. Pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,,829. Noteiktā laikā spriedumu pasludina tiesas priekšsēdētājs vai loceklis sekretāra vai viņa palīga klātbūtnē. Uz
šo laiku notiesātais, kurš atrodas apcietinājumā, atvedams
tiesā.
Piezīme. Gadījumos, kad nepieciešams spriedumu pasludināt ārpus apgabaltiesas pastāvīgās atrašanās
vietas, sprieduma pasludināšanu var uzdot miertiesnesim."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:- jebildumu nav?
Pieņemts. Es likšu tagad likumu visā visumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums

vienbalsīgi pieņemts.

Nākamais dienaskārtības punkts — publisko
komisijas priekšlikums
18.
tiesību
novembra svinību lietā. Referents Goldmanis. Es lūdzu referentu Goldmani sniegt referātu.
Referents J. Goldmanis: Bijušais Tautas Padomes loceklis Fricis Paegle bija griezies pie Saeimas
prezidija ar ierosinājumu aicināt ikgadus 18. novembrī uz svinīgo sēdi Tautas Padomes bijušos locekļus. Šis ierosinājums bija nodots publisko tiesību
komisijas caurlūkošanai. Publisko tiesību komisija,
ņemdama vērā, ka ari ar likumu ir noteikts, ka bijušie Satversmes Sapulces locekļi tiek aicināti uz 1.
maija svinīgo sēdi, atzina ari tiešām par pareizu un
taisnīgu, ja ari bijušos Tautas Padomes locekļus aicinātu uz svinīgo 18. novembra sēdi kā goda viesus.
Tādēļ publisko tiesību komisija liek Saeimai priekšā
pieņemt sekošu priekšlikumu:
« Ikgadus uz Saeimas 18. novembra svinīgo sēdi
uzaicināt kā goda viesus bijušos Tautas Padomes locekļus. "
.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens
nevēlas? Iesniegtais publisko tiesību komisijas
priekšlikums skan:
«Saeima nolemj: „Ikgadus uz Saeimas 18. novembra svinīgo sēdi uzaicināt kā goda viesus bijušos Tautas Padomes

locekļus."

Es lieku tagad publisko tiesību komisijas priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret šāda lēmuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. Lēmums vienbalsīgi pieņemts.
Dienas kārtība līdz ar to izsmelta. Nākamas sēdes dienu prezidijs izziņos atsevišķi. Šīs dienas sēde
slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 6.40 vakarā.)

Krij urnā Saeimas Stenografisk&ļ

ļļtroj» Ri s i, Jikaba ielā J6 11.1

5

13t

.

Latvijas

Republikas

Saeimas

III,

sesijas

Saeimas III. sesijas 7. sēde 1923. gada 13. novembrī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.

131,
1. Pārmaiņas komisiju sastāvā
2. Ministru prezidenta lūgums dot atļauju dažu Saeimas
deputātu saukšanai pie tiesas atbildības .....
131,
3. Likumprojektu nodošana komisijām
4. Ministru prezidenta raksts par noslēgtiem līgumiem .

146

u. c. iesniegtais likuma ierosinājums . .
Ministru prezidenta raksts par pastiprinātās apsardzības stāvokļa pagarināšanu:
133,
A. Rudevics (sociāldemokrāts) . ....
A. Birznieks, iekšlietu ministrs ..... 133,
. . - 134,
(demokrātiskais centrs)

132

5. K. Dēķena
6.

J. Vesmanis

131
144
132

139
139
138

135, 142
Fr. Cielēns (sociāldemokrāts)
(Latgales
kristīgo
zemnieku
savieFr. Trasuns
136, 141
nība
7.

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija)
Redakcijas komisijas ziņojums:

8.
9.

Valsts kontroliera
Nākošā sēde

Kr. Eliass, referents
vēlēšanas

137

144

?

.

.

.

.

144
146

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-

klāta.
Dienas kārtība: prezidija ziņojumi, _ redakcijas
komisijas ziņojums, valsts kontroliera velēšanas, likums par Ludzas pilsētas administratīvo robežu paplašināšanu, papildinājums agrārās reformas likuma
III. daļā, likums par valsts svinamam dienam, likums
pār vaislas ērzeļu izlasi, likums par neatmaksājamu
avansu izsniegšanu uz kara zaudējumu _ atlīdzības
prasībām lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uzņēmumos.
Prezidijam zemnieku savienības uzdevumā Klīve
iesniedzis priekšlikumu finansu komisijā Gailīša vie-

tā ievēlēt Kārli Ulmani. Iebildumu nav? Pieņemts.
Mazinieku frakcija liek priekšā Saehuas_ sociālas likumdošanas komisijā Rudzīša vietā ievelēt Dukuru.
Iebildumu nav? Pieņemts. Minoritatu frakciju uzdevumā Sīmanis liek priekšā tirdzniecības un rūpniecības komisijā Knoppa vietā ievēlēt deputātu Hanu.
Iebildumu nav? Pieņemts.
Ministru prezidents iesniedzis lūgumu dot Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Bruno Kalniņa
saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 532.
panta 3. punkta pamata. Tas nododams deputātei
lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? _ Pieņemts. Tālāk ministru prezidents iesniedzis lūgumu
dot Saeimas piekrišanu deputāta Morducha Dubina
saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 207.
panta 1. daļas pamata. Nododams deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Pieņemts.
Tālāk ministru prezidents lūdz Saeimas piekrišanu
deputāta Bruno Kalniņa saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 471. un 476. pantu un Krievijas pagaidu valdības 1917. gada 6. jūlija noteikumu pamata.
? Nododams deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.
Iebildumu nav? Pieņemts.
Publisko tiesību komisija lūdz nodot viņas caurskatīšanai pagaidu noteikumus par tirdzniecību ar
drukas darbiem, nar bibliotēkām un lasītavām, kuri
Satversmes Sapulces laikā nodoti izglītības komisijas caurskatīšanai. Iebildumu nav?
Pieņemts.
Tirdzniecības un rūpniecības komisija lūdz nodot li-

7. sēde
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_

kumprojektu par nodokli no kuģiem glābšanas staciju uzturēšanai ari tirdzniecības un rūpniecības komisijas caurskatīšanai. Iebildumu nav? Pieņemts.
Juridiskā komisija lūdz nodot izglītības komisijas
caurskatīšanai pēc būtības juridiskai komisijai 30.
oktobra sēdē nodoto likumprojektu par ev.-lut. baznīcas likuma 440. un 553. panta 8. punkta atcelšanu.
Iebildumu nav? Pieņemts.
Ministru prezidents piesūtījis likumprojektu par
preses lietu tiesāšanas kartību. Prezidijs liek priekša
nodot šo likumprojektu juridiskai komisijai. _ Iebildumu nav? Nodots juridiskai komisijai. Talak ministru prezidents piesūtījis likumprojektu_ par spiestuvju, preses, bibliotēku, lasītavu un izrāžu uzraudzības noteikumu pārkāpšanu. Prezidijs liek priekša
nodot to juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Nodots juridiskai komisijai. Tālāk ministru prezidents

piesūtījis likumprojektu par īpašumu tiesību noteikšanu uz piešķirtām šņoru zemēm. Prezidijs liek
priekšā nodot juridiskai un agrarlietu komisijai. _ Iebildumu nav? Nodots minētam komisijām. Talak
ministru prezidents iesūtījis papildinājumu likumam
par obligatorisko skolu skolotāju algošanu. Prezidijs liek priekšā nodot izglītības komisijai. _ Iebildumu nav? Nodots izglītības komisijai. Talak ministru prezidents piesūtījis likumprojektu par valsts
bruņotā spēka pārvaldību kara laika. Prezidijs
liek priekšā nodot to kara lietu komisijai. Iebildumu
nav? Pieņemts.
Tālāk ministru prezidents piesūtījis rakstu, kuru es lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:

,.Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Pagodinos piesūtīt Jums, augsti godāts priekšsēdētaja
kungs, priekšā celšanai Saeimai ratificēšanai sekošus starp
1923. gada 31. oktobrī un
Latvijas un Igaunijas republikām
1. novembrī Rēvelē noslēgtos līgumus, kurus ministru kabinets apstiprinājis

1)
2)

š. g. 8. novembra sēde:

aizsargu savienības līgumu starp Latvijas
nijas republikām,

un Igau-

konvenciju par ostas nodokļu ņemšanu Igaunijas

Latvijas ostās no kuģiem

ārzemju

un

braucienos,

vienošanos starp Latvijas un Igaunijas republikām
par savstarpēju prasību nokārtošanu,
4) pagaidu līgumu par ekonomisko un muitas savienību
starp Latviju un Igauniju un
5) Latvijas-Igaunijas papildlīgumu pierobežas jautājumos.
Bez tam pagodinos piesūtīt Saeimas zināšanai norakstus
no sekošiem dokumentiem:
1) Latvijas un Igaunijas
valdības notas Roņu salas
3)

jautājumā,
2)

Latvijas un Igaunijas valdību notas par bijušas Vidzemes guberņas norēķināšanās jautājumiem,

3) Rēveles konferences beigu protokola un
4) protokola
Ievērojot to,

par robežu nokārtošanu Tallents'a līnija.
ka Rēvelē š. g. 1. novembrī parakstītais
aizsargu līgums starp Latvijas un Igaunijas valdībām nevar
stāties spēkā, kā tas redzams no Igaunijas ārlietu ministra
1923. gada 1. novembra notas, iekams Latvijas republikas val-

dība nebūs atsacījusies no savām suverenitātes prasībām uz
Roņu salu, ministru kabinets nolēma atsacīties no Latvijas
suverenitātes prasībām uz Roņu salu, uzturot tomēr prasības
par 1. novembra notās minētām saimnieciskām koncesijām.
Bez tam ministru kabinets atzina, ka 'Roņu salas apcietināšana pielaižama tikai abām valdībām vienojoties.
Ministru prezidents Z. A. Meierovics."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidijs liek
priekšā rakstā uzskaitītos iesniegumus un konvencijas nodot ārlietu komisijai. Iebildumu nav? Pieņemts.
Tālāk no Dēķena un citiem iesniegts likuma ierosinājums, kuru es lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Koncerti,
mākslas izstādes,
teātri un operu izrādes,
priekšlasījumi un tamlīdzīgi kultureli izrīkojumi ir atsvabi-

nāmi no izpriecas nodokļiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Prezidijs

liek

priekšā nodot likuma ierosinājumu finansu komisijai.
Iebildumu nav?

Pieņemts.
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Iesniegts no ministru prezidenta raksts, kuru es
lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeimas priekšsēdētāja

kungam.

Uz Latvijas Republikas Satversmes 62. panta pamata, paka
godinos paziņot Jums, augsti godāts Priekšsēdētaja kungs,
pieņēma sekošu
ministru kabinets š. g. 13. novembra sēdē
_„
lēmumu:
, ._
laba,
Valsts drošības un sabiedriska miera uzturēšanas
pastiprinātas apsardzības stāvokli, kurš izbeidzas 'š g. 15. novembrī, pagarināt visā valstī uz 3 mēnešiem, t. i. līdz 19*.4.
gada 15. februārim.
Ministru prezidents Z. A. Meierovics.
Valsts kanclejas direktors (paraksts).

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
cām.

Vārds

Rudevi-

, ,

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Atļaujiet man,
kungi, teikt dažus vārdus par šo atkal negaidītu lēmumu, kuru taisījis ministru kabinets par pastiprinātas apsardzības velreizeju pagarināšanu, šoreiz uz
trīs mēnešiem. Ja iepriekš pagarinājums nāca uz
vienu mēnesi, tad varēja domāt, ka nuministru kabinets nācis pie slēdziena, ka pastiprināto apsardzību vairs nevajaga. Iekšlietu ministrs sacīja preses
priekšstāvjiem, ka patiešam ārkārtējais stāvoklis nav
vairs vajadzīgs. Un tagad mes atrastos_ pavisam negaidīta notikuma priekša, ja šī pagarināšana nebūtu
sekojusi zināmai sensācijas kompānijai. Tagad mes
saprotam, kāpēc bruņošanas.pārvaldes priekšniekam
Ruškevica kungam vajadzēja vairākkārt laikrakstos
nākt ar savu paziņojumu, ka politiska apsardze gatavo nepamatotas sensācijas. Un tas nebija nekas
vairāk, kā tikai avīžu pīles. Tikai sociāldemokrātu
prese nekautrējās pienaglot šo nekaunīgo melu fabricēšanu. Mums to pārmeta. Bet kapec pagarina
izņēmuma stāvokli? Tapec ka Varšava esot uzsperti pulvera pagrabi un šeit pie mums šos pulvera
pagrabus taisījās spert gaisa ar avīžu pīlēm. Objektīvi pieejot pie šīm lietam, jāsaka, ka ir meli tas,
kas tika rakstīts pilsoniskos laikrakstos un ko stāstīja politiskā apsardze par komunistu organizācijām un ieroču noliktavas atrašana Atrasta tikai
kāda sarūsējusi šautene un sarūsējušas patronas.

Pēc sensacionelas kompānijas pilsoniska prese ministru prezidents griežas pie Saeimas un lūdz pagarināt izņēmuma stāvokli. Kungi, tas ir lielākā mēra
provokācijas darbs, tikai smalkāka veida, ka to izveda attiecībā uz strādnieku arestiem. Tad piedalījās pie šī darba atsevišķi aģenti, tagad veselas oficiālas iestādes, provocējot sensācijas, uzstāda to par
valsts lietu un tad uz šo savu safabricēto sensāciju
pamata pasniedz mumsšo buķeti. Tagad jus to,
ko priekš mēneša atzinatpar nevajadzīgu, uz dažādu sensāciju pamata pieradāt ka vajadzīgu. Es gribētu jautāt, kur bez šim sensācijām ir citi apstākļi,
kāpēc šī pastiprinātā apsardzība būtu vajadzīga.
Iekšlietu ministra kungs jau pirms mēneša pasacīja,
ka vilciena aplaupīšana pie Daudzevas nevar but par
iemeslu pastiprinātas apsardzības pagarināšanai, jo
tas var notikt ari pie pastiprinātas apsardzības, un
var nenotikt pie normāliem apstākļiem. Bet plašāk
runāt par šo lietu nav vērts, jo te jau mums ir tāds
Satversmes panta tulkojums, ka Saeima šinī lieta
vairs nevar iejaukties. Mans nolūks bija — pienaglot šo provokatorisko rīcību, kuru ir ņēmušas uz sevi
atbildīgas iestādes, šos pilnīgi nekonsekventos, neloģiskos un tautas apmuļķošanas darbus, kurus tagad
par nožēlošanu tās ir izvedušas ar viltotam sensācijām. (Aplausi pa kreisi.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds iekšlietu
ministrim Birzniekam.
' Iekšlietu ministrs A. Birznieks: Ļoti godātie deputātu kungi! Lai man būtu dota iespēja, atbildot
Rudevica kungam, sacīt dažus vārdus par nepiecie-
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šamību pagarināt pastiprinātas apsardzības stāvokli.
Pastiprinātas apsardzības stāvoklis tika pagarināts
ari tad, kad koalīcijas valdība piedalījās sociāldemokrāti, un jau toreiz bij runa par to, ka valsts bij tik
tālu nomierinājusies, ka pastiprināto apsardzību varēja dažos valsts apgabalos atcelt. Ja tas netika izdarīts, tad vienkārši tikai tadeļ, ka valdība toreiz piekrita tam, ka ir nepieciešams izdot dažus likumus.
Šis stāvoklis pa to laiku ir vel labojies tai ziņa, ka
bez tiem apgabaliem, kuri toreiz tika minēti ka tādi,
kur varētu atcelt pastiprinātu apsardzību, ir nākusi
klāt vēl daudz citi apgabali, un var but runa pat par
pastiprinātas apsardzības atcelšanu visa valsti. Bet
tie šķēršļi, kuru dēļ netika, kā ari netiek acumirkli
atcelta pastiprinātā apsardzība, ir palikusigluzi tie
.
paši. Tie likumi, kurus toreiz nebija iespējams izpagavaldība,
reizi
dot, nav izdoti ari tagad. Pedejo
rinot pastiprinātas apsardzības_ stāvokli, ieveda šo
pagarinājumu tikai uz vienu mēnesi tanī cerība, ka
šos trūkstošos likumus — tādi acumirklī varētu but
divi, t. i. preses likums un likums par politisko apsardzi — mēneša laikā izdos. Ka radīja debates Saeimas komisijās, tad šo likumu izdošana mēneša laikā, no 15. oktobra līdz 15 novembrim, tomēr nav notikusi. Tagad, kad stāv priekša Ziemas svētku pārtraukums, nav domājams, kapagarinot pastiprinātas
apsardzības stāvokli uz 2 mēnešiem, līdz 15. janvārim, varētu ar pārliecību teikt, ka šie abi likumi bus
pieņemti, bet gan pagarinajot uz 3 mēnešiem, t. I
līdz 15. februārim, šie likumi var tikt izdoti. Ievedot
šo pagarinājumu uz 3 mēnešiem, ministru_ kabinets
šodien šo jautājumu apsprieda un konstatēja, ka ja
šie likumi tiktu pieņemti agrāk, tad varētu but runa
par pastiprinātās apsardzības stāvokļa atcelšanu
pirms šī termiņa notecēšanas. Pagarinājums uz 3
mēnešiem pieņemts vienkārši ar to nolūku, lai nebūtu
Vel es gribu piezīmēt pie
jāpagarina ik mēnesi.
Rudevica kunga runas vienu lietu, t. i. ka politiska
apsardze nebūt nav pūlējusies iespaidot nedz sabiedrību, nedz Saeimas komisijas locekļus, lai viņi
tiktu, tā sakot, sagatavoti pastiprinātas apsardzības
stāvokļa pagarināšanai. Politiska apsardze ir minējusi tikai atsevišķus faktus. Kādu interpretāciju piedod prese šiem atsevišķiem faktiem, tas ir jautājums,
kurš politisko apsardzi neinterese. .
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: ? Vārds Vesmanim.
.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs):_ Godātie
deputātu kungi! Ja valstiska prese atzīme, ka mušu bijušie apspiedēji un verdzinātāji vel nav atsacījušiesno savām cerībām, atkal atgriezties mušu zeme
un valdīt par šo zemi, tad no galēja laba spārna atskan balsis, ka tā saceļot paniku, _dzenoties_ pec sensācijas. Ja valstiska prese atzīme, ka treša internacionāle vēl nav atteikusies no savam cerībām izsaukt vispasaules ugunsgrēku, tad mes dzirdam atkal no kreisās puses atskanot balsis: « Jus radāt
paniku, jūs dzenāties pēc sensācijas. _ Kungi, jums
visiem tomēr ir zināms, ka šiem brīdinājumiem ir tomēr ļoti reāls pamats. Nupat vel Bavārija monarķisfi izmēģināja roku, sagrābt varu atkal savas rokās. Mēs zinām, ka tādas ,pat tieksmes ir bijušas
Ungārijā. Bez šaubām ta pati monarķistu kliķe, kas
tur izmēģinājusi roku, raugās uz austrumiem, skatās
uz mums, tā kā šis preses aizrādījums ir bijis pilnīgi' vietā. Tāpat mums visiem ir zināms, kā skatās
mūsu austrumu kaimiņš uz notikumiem Vakareiropa
un kādi viņam ir mērķi_ tai gadījuma, ja šie notikumi
Vakareiropa būtu pieņēmuši varbūt citāda virzienu,
nekā tas patiesībā ir iznācis. Ka skatās uz šīm lietām mūsu austrumu kaimiņš, par to viņš nekādus
noslēpumus netaisa, tikai mes gribam piemiegt acis
un neredzēt to, ko redz visa pasaule. Tadeļ ir ne5"
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vietā pārmetums, kas tiek izsacīts valstiskai presei.
Tai ir jābūt nomodā par mušu valsts neaizskaramību
un patstāvību. Tas ir valstiskas preses uzdevums,
un no šī sava pienākuma valstiska prese nekad neatteiksies. Acumirklis diemžēl nav tāds, ka mes varētu piemiegt acis un varētu bez kaut kāda uztraukuma nodoties savam mierīgam darbam. Vel Eiropa
nav iestājusies vajadzīgā politiskastabilitate vel tur
^
pienav nodibinājies galīgs miers. Tadeļ ari mušu
varbutīgam
nākums ir būt nomoda un sekot visam
parādībām, visādiem mēģinājumiem kaitēt mušu
valsts drošībai. Pienākums sargāt valsti ir uzlikts
iekšlietu ministrijai. No šī pienākuma mes iekšlietu
ministriju nevaram atsvabināt. Mes prasām, lai viņa
būtu nomodā un aizsargātu mus no visādam neparedzētām varbūtībām. Ja iekšlietu ministrs nak un
saka, ka viņš savu uzdevumu varēs izpildīt tikai tai
gadījumā, ja tam dod_ ārkārtīgas pilnvaras un tiesības,
tad, varbūt ari ar grūtu sirdi, mums jāatzīst, ka valsts
drošības labā ir vajadzīgs, ka mes šādas pilnvaras
dodam. Tādēļ mēs varam tikai piekrist valdības soļiem valsts drošības labā un nevaram celt iebildumus
pret to, ka iekšlietu ministrija prasa ārkārtīga stāvokļa uzturēšanu 3 mēnešu laikā, ja stāvokļus visa
Vakareiropa nav vēl tāds, ka mēs pilnīgi varētu nodoties mierīgam darbam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātā
sapulce! Vispirms lai man atļauts pie iekšlietu ministra kunga runas taisīt dažus faktiskus pārlabojumus. Vispirms ir nepatiesība, ka sociāldemokrātiskās strādnieku partijas priekšstāvji, atrazdamies valdībā, būtu balsojuši par pastiprinātās apsardzības uzturēšanu. Es konstatēju, ka pēc ministru kabineta
sēžu protokoliem ir redzams, ka sociāldemokrāti ministru kabinetā ir balsojuši pret pastiprinātās apsardzības uzturēšanu Latvijā. Viņi izeikušies tikai par
to, ka pierobežas joslā ap 15 verstis plašā rajona
būtu vēl piepaturams pastiprinātas apsardzības stāvoklis. Tā tad ieklietu ministra kungs no šī_ katedra
ir runājis nepatiesību. Otrkārt, es gribu pāris vārdos atbildēt vēl ieklietu ministra kungam attiecība
uz viņa norādījumu, it kā sensacionelās ziņas par ārkārtējo Latvijas nedrošību, kas parādījušās pilsoniskā presē no drošiem avotiem, nebūtu nākušas no
politiskās apsardzes. Man gribētos gan zināt, vai
mūsu pilsoniskie žurnālisti būs bijuši tik naivi, ka
viņi šīs ziņas būs izzīduši no sava pirksta. To viņiem
pārmest es negribētu. Šīs ziņas, bez šaubām, nākušas no politiskās apsardzes avotiem, kura, bez
šaubām, ir ieinteresēta pastiprinātās apsardzības

stāvokļa uzturēšanā, jo līdz ar to viņas rokās ir lielākas pilnvaras. Pie pastiprinātās apsardzības vispār visa policija un administrācija var rīkoties daudz
vieglāki, paviršāki un neatbildīgāki nekā tas būtu pie
normāliem apstākļiem, kur jārīkojas vairāk saskaņā
ar likumu, darbā jāieliek vairāk uzmanības un vairāk pašapziņas, nevis vieglprātības un pārsteidzības,
kā tas ir pie ārkārtējām pilnvarām, kuras piešķir
izņēmuma stāvokļa noteikumi.
Iekšlietu ministra
kungs teica, ka vēl nav izstrādāti attiecīgie likumi,
lai varētu atcelt izņēmuma stāvokli. Šī dziesmiņa
"ir jau veca, to mēs dzirdam no jauna katrā otrā pusgadā. Šo likumu izstrādāšanai, kuri vajadzīgi pastiprinātās apsardzības atcelšanai, nebūt nav vajadzīgi 3 mēneši. Ja vien attiecīgās partijas to vēlētos, tos varētu pieņemt steidzamības kārtībā daudz
īsākā laikā. Visi tie argumenti, kurus izvirzīja iekšlietu ministra kungs, bez šaubām, neiztur ne mazākās kritikas.
Politisko apakšpusi šim pastiprinātās apsardzības pagarinājumam šodien te mēģināja paskai-
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drot Vesmaņa kungs. Ko_ viņš teica? Visa Eiropā, ja, pat visā pasaule vel neesot stabila politiska
atmosfēra, un tas esot no vienas puses par iemeslu
pastiprinātās apsardzības pagarināšanai. _ No otras
puses Latvija esot apdraudēta, un tapec vajagot
Attiecība uz
pagarināt pastiprināto apsardzību.
vispasaules stāvokli jāsaka, kapie normāliem apstākļiem, tādiem apstākļiem, kādi bij pirms kara,
pasaule vispār tik drīz neatgriezīsiesKara radīta
saimnieciskā krize ir dziļa visas zemes, bet tas vel
nenozīmē, ka tāpēc visasšinīs zemes tiktu uzturēts
izņēmuma stāvoklis. Mes redzam, ka apstākļi ir
grūti Anglijā, Amerikā un citas valstīs, bet tomēr
mēs redzam ari, ka visas šīs valstis jau sen paspējušas atgriezties pie normāliem apstākļiem valsts
pārvaldes ziņā.
Tikai tādā veidā ir iespējams ari saimniecisko
dzīvi vairāk vai mazāk ievirzīt normālas sliedes.
Ja mēs nostāsimies uz _ Jāņa Vesmaņa kunga viedokļa, tad jau pastiprināto apsardzību vajadzēs pagarināt ne tikai uz 3 mēnešiem, bet pagarināt uz 3 gadiem. Tas nu ir_ pilnīgi lieki, jo viņa. apgalvojums

neiztur ne mazākās kritikas. Attiecība uz otro var^
esot apdraudēts,
būtību, ka Latvijas valsts _stavoklis_
ja
atļaušos
teikt,
ka
kāds
šo stāvokli padara nees
drošu, tad to dara tikai Jānis Vesmaņa kungs no šī
katedra. Mēs zinām, ka tanīs aprindas, kas avizes
nelasa un kas vispār neseko politiskai dzīvei, sakara
ar dažiem notikumiem, piemēram ar notikumiem
Vācijā un Krievijā, ir parādījušās baumas, ka atkal
pie Latvijas robežām tiekot vākts ,kara spēks vai nu
no Krievijas, vai no Vācijas. Visvairāk šis dažādas
tumšās baumas, muļķīgās baumas, izplatās pa laukiem un mazpilsētās. Ja nu vēl tagad Vesmaņa kungs
nāk un saka, ka Latvijas valsts stāvoklis apdraudēts,
ka viņš ir apdraudēts no trešās internacionāles, resp.
no Padomju Krievijas, tad viņš ir pirmais, kas šo
stāvokli satricina un rada nedrošību, jo šīm muļķīgam
baumām, kuras izplata neapzinīgi cilvēki, viņš piedod
no šī katedra apzinīgu sankciju. Vai_ tas var sekmēt mūsu saimnieciskās dzīves attīstību? Kādu
iespaidu tas var atstāt uz noguldījumiem bankas,
tāpat ari attiecībā uz visām kredītoperācijām, ja
viens no Latvijas bankas padomes locekļiem nāk

un sankcionē no šī katedra tādas baumas. Katram,

kas grib objektīvi skatīties uz mūsu starptautisko
stāvokli, ir iespējams konstatēt, ka patlaban un tuvākā nākotnē nekādas briesmas Latvijai nedraud.
Tāpat ari mūsu iekšējā dzīvē nav nekas tāds un nav
ari paredzams, kas dotu iemeslu ārkārtējas pastiprinātas apsardzības stāvokli pagarināt. Saprotams
ari uz priekšu būs dažādo politisko partiju un virzienu cīņas. Bet tas nav nekas ārkārtīgs. Tāpēc

pastiprinātas apsardzības motivācija neiztur ne mazākās kritikas un es iesniedzu priekšlikumu, ar
kuru tiek uzdots valdībai nekavējoši atcelt pastiprināto apsardzību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
īrasunam.
Fr. Trasuns

(Latgales kristīgo zemnieku sa-

vienība) : Sociāldemokrātu kungi var iepriekš iedomāties, ka viņiem par labu nerunāšu un aiz sekošiem motīviem.
Mēs jau dzirdējām, ka iekšlietu
mmistra kungs teica, ka viņš bija nodomājis uz
īsāku laiku pagarināt pastiprināto apsardzību un bija
gatavs to pavisam atcelt, ja tikai tie likumi, kuri ir
nepieciešami, būtu bijuši pieņemti. Ja pēc tam jūs,
kungi, tā uzbudinājāties un uzstājaties pret to, tad
ta ir laušanās vaļējās durvīs.
Pieņemt likumus,
kuri visai nepieciešami, lai pastiprinātās apsardzības stāvokli atceltu, atkarājas no mums, Saeimas.
Tas nozīmē, ka mums nav par to ko uzbudināties
un par to ko runāt. Cielēna kungs saka, ka vajā-
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dzējis labāk pagarināt pastiprināto apsardzību uz
Un ja viņam šī labā doma ir, tad mēs
3 gadiem.
varētu lūgt ministra kungu, lai iesniedz priekšlikumu pagarināt pastiprināto apsardzību uz 3 gadiem. Es domāju, ka jūs gan nebūsiet par tiem 3
gadiem.
Cielēna kungs teica, ka ministra kungs
Atļaujiet jums atgādināt,
esot teicis nepatiesību.
kungi, ka tanī laikā, kad pastiprinātā apsardzība
tika pagarināta, jūs paši bijāt koalīcijas valdība un
jūs, kungi, tie, kas esiet lielākie pretinieki šai pastiprinātai apsardzībai, tanī pat brīdī no koalīcijas
valdības neizstājāties, lai gan jums to vajadzēja darīt, ja jūs būtu gribējuši būt konsekventi. _ Ta tad
ministra kungs nav teicis nepatiesību. Jus, kungi,
smīniet par to, bet ja kādreiz kādu ceļu grib iet konsekventi, tad to vajaga ieturēt līdz beigām, bet nevis tā,ka šodien mēs pastiprināto apsardzību neatzīstam, bet tanī laikā, kad paši esam valdība, to atzīstam un par to neko daudz nesakām. Tā ir tikai
Tā nav konsekvence politika.
politiska aģitācija.
Ja konsekvenci politikā grib ieturēt, tad to vajaga
Tikai tad jums būtu dibināts
ieturēt līdz gala.m
pamats uzstāties opozīcijā pret šo valdību. Bez jam,
mani kungi, runāsim par lietu pēc būtības. Ludzu
pasakiet, vai kāds no mums ir patiesi jutis lielu neērtību vai apgrūtināšanu no pastiprinātās apsardzības. Es šeit nerunāju par mums, bet vispari par
visiem valstiskiem elementiem, vai viņi ir jutuši
kādu lielu neērtību. Es, kungi, jums atgādināšu, ka
pastiprinātā apsardzība šinī brīdī gulstas _ galvena
kārtā uz Latgali un piefrontes joslu un mes, latgalieši, pret to it visai neprotestējam. Varbūt vienam
otram ir daža neērtība, bet ja to ņem un_ nostāda
un salīdzina ar valsts drošību u. t. t., tad tas mazas
neērtības, kungi, ir nieki. Un mēs šeit pat neesam
jutuši itin nekādu neērtību no pastiprinātas apsardzības. Šo neērtību ir gan jutuši pretvalstiski elementi. Kungi, vai mēs gribam šos noziedzīgos elementus aizstāvēt?
Vai mēs gribētu, lai komūna
varētu izplatīties šeit Latvijā? Es domāju, ka ne
tikai mēs visi, bet ari kreisie sociāldemokrāti to
negribēs. Es esmu pārliecināts, ka kreisais spārns
stāvēs par pilsonisko brīvību, bet ka te ir komūna
vajadzīga, to ari viņi nevēlēsies. Mēs visi, kungi,
zinām, kādus ceļus komunisti Polijā ir gājuši, kādus viņi grib staigāt un kādus tie staigās uz priekšu,
un to pašu viņi grib darīt ari Latvijā. Tā tad uzbudināties par pastiprinātas apsardzības pagarināšanu, mani kungi, es domāju, mums nav itin nekāda
pamata, sevišķi, kad iekšlietu ministra kungs mums
atklāti ir pateicis, ka tiklīdz mums būs pieņemti likumi, kuri ir nepieciešami, līdz ar to pati par sevi
būs atkritusi pastiprinātas apsardzības vajadzība,
un tāpēc gala slēdziens ir, ka mums par pastiprinātas apsardzības pagarināšanu ir jābalso.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sīmanim.
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, ? (runa vāciski) *): Mani politiskie draugi un es jutāmies nepatīkami aizskarti caur nupat paziņoto pastiprinātas
apsardzības stāvokļa pagarināšanu — pie tam vēl
uz veseliem 3 mēnešiem. Mums liekas, ka tas ļaunums, kuru ar šo līdzekli varētu novērst, nav tik
liels, kā tas, kuru izņēmuma stāvoklis nodara mušu
valsts iekšējā dzīvē, mūsu pārvaldes aparātam, audzinādams nelikumības ganr Iedzīvotāji vēl nemaz
neapzinās tās pilsoniskās brīvības, kuras_ tiem principā piešķīrusi demokrātiskā valsts iekārta, ierēdniecību piespiež pie policejiskas valsts paņēmieniem un katrs apriņķa priekšnieka palīgs provincē
ir mazs despots, kurš sajūt sevi kā īsto likumdevēju
savā iecirknī.
Šādam stāvoklim jādara gals. Ja
*)

Runātāja atreferējums.
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savā laikā frakciju biroja dotā interpretācija nodeva
izņēmuma stāvokļa pagarināšanu valdības rokas, tad
mums jāņem tai pamati, kurus tā pieved savai rīcībai. Iekšlietu ministrs apsola izņēmuma stāvokļa
atcelšanu, tiklīdz būs pieņemts preses likums un likums par politisko apsardzi. Tāpēc es lieku priekša
uzdot publisko tiesību komisijai izskatīt šosabus projektus 3 nedēļu laikā un iesniegt plenārai sapulcei.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jānim Vesmanim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs):_ Godātie
deputātu kungi! Vispirms man jākonstatē, ka Cielēna kungs pilnīgi par velti sabiezē krasas. Nekad
neesmu teicis, ka Latvijai draud tiešas briesmas no
kaut kāda uzbrukuma. To es neesmu te teicis, un
tāpēc man izsacītais pārmetums par kaut kādas panikas celšanu no šī katedra no Cielēna kunga puses bija pilnīgi nevietā. Bet koes esmu teicis un
atkārtošu, tas ir, ja atkārtojas mušu tuvākas kaimiņu valstīs bruņotas sacelšanās, ja mums ir ziņas
par kara spēka pārgrupēšanos Krievija; ja mums
pie tuvākiem kaimiņiem tiek spridzināti gaisa arsenāli un pulvera noliktavas, tad būtu nepiedodama
nolaidība, ja mēs nepiegrieztu tam vajadzīgo vērību. Mūsu iekšlietu resors negrib pielaist šo nepiedodamo nolaidību un nevērību un saka, ka viņš grib
būt modrīgs, bet priekš tam viņam vajaga ārkārtīgus līdzekļus.
Ja Eiropāvēl valda ārkārtīgi apstākļi, tad ir vajadzīgi ārkārtīgi līdzekļi, lai valsts
iekšējo drošību nostiprinātu. Ka šie apstākļi ir ārkārtīgi, to ari Cielēna kungs nenoliegs, jo bruņota
sacelšanās un pulvera pagrabu gaisā spridzināšana,
kara spēka lielākas pārgrupēšanās nav tādas parādības, kuras varētu nosaukt par ikdienišķam. Notikumi ir ārkārtīgi, un tāpēc mēs nevaram sagaidīt
to, ka mūsu iekšējā dzīvē iestātos pilnīgi normāli
apstākļi. Cielēna kungs izsacīja iekšlietu ministrim
pārmetumu par pastiprinātas apsardzības pagarināšanas termiņu. Viņš teica tā: ja politiskās partijas gribētu, tad viņas būtu likumupar presi īsāka
laikā izstrādājušas^ Normālos apstākļos nebūtu vajadzīgs pagarināt pastiprinātas apsardzības stāvokli
uz trim mēnešiem. Bet Cielēna kungs taču nedomā,
ka iekšlietu ministrim būtu iespējams iespaidot politiskās partijas, lai viņas ātrāk skatītu cauri šos likumus. Šādas pilnvaras ari Cielēna kungs iekšlie-

tu ministrim nevarētu piešķirt, ka iekšlietu ministrs
varētu iespaidot Saeimas frakcijas. Tik ārkārtīgas
pilnvaras iekšlietu ministrim piešķirt — pret to es
ari būtu pretim. Varu teikt, ka iekšlietu ministrs
mēnesi atpakaļ iesniedza pastiprinātas apsardzības
pagarināšanu tikai uz vienu mēnesi, cerēdams, ka
Saeimas frakcijas sapratīsies un komisijas izstrādās
aprādītos likumus.
Ja iekšlietu ministra cerības
nav piepildījušās, tad ari nav nekāds brīnums, ka

iekšlietu ministrs ir uzmanīgāks un prasa tagad pastiprinātās apsardzības pagarināšanu uz ilgāku
laiku, proti uz trim mēnešiem. Tad Cielēna kungs
man pārmet it kā loģikas trūkumu. Viņš_ saka: _ ja
tā spriestu, kā es spriežu, — kamēr pastāvarkartīgi apstākļi visā Eiropā, — tad jau vajadzētu pastiprināto apsardzību pagarināt uz veseliem 3 gadiem. Es gribētu teikt Cielēna kungam, ka varbūt
tas tā ari būs. Es negribu būt pravietis, bet puslīdz
droši varu teikt, ka ja šie apstākļi negrozīsies visa
Eiropā, ja tepat mūsu kaimiņu valstīs tiks spridzināti arsenāli, vai notiks kara spēka pārgrupēšanās,
tad ļoti var būt, ka mums nāksies pagarināt pastiprināto apsardzību ne uz 3 mēnešiem, bet uz 3 gadiem. Tas protams būtu ļoti bēdīgi, tā būtu ļoti nevēlama parādība, bet diemžēl mēs e_ sam_ par_ nespēcīgiem, lai radītu tādus apstākļus, kā mēs_ veļamies.
Mums jārēķinājas ar tiem apstākļiem, kādi viņi ir
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visā Eiropā un ja tas tā bus, ka visa Eiropa vel 3
gadus valdīs ārkārtīgi apstākļi, tad mums vajadzēs
ari rēķināties ar to, ka mēs esam tikai viena sastāvdaļa no visas Eiropas un tapec mes nevaram ta sakot izolēties no pārējam valstīm. Mumsjareķinapasaule.
jas ar to, kas notiek Eiropā kas notiek visa
Vārds iekšlietu
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
kungam.
Birznieka
ministrim
Man jau bija
Iekšlietu ministrs A. Birznieks:
appastiprinātas
tas gods minēt, ka valdība nesaista
uz
kuru
termiņu,
ar
to
uzturēšanu
valstī
sardzības
patlaban šī pastiprināta apsardzība ir pagarināta,
bet gan ar to divu likumu izdošanu, par kuriem es
jau sacīju, t. i. likumu par politisko apsardzi un
preses likumu.
Kas zīmējas uz pirmo — likumu
par politisko apsardzi, tad viņa izdošanas nepieciešamību atzīst ari sociāldemokrāti, kuri spriež
līdz publisko tiesību komisija. Viņi g_an grib šo politisko apsardzi redzēt reformēta stāvoklī ka politisku nodaļu pie kriminālpolicijas, betari šis katra
ziņā ir tāds apstāklis, kurš prasa zināmu laiku, lai
tādu likumu izdotu. Ari otro likumu — likumu par
_ kā tādu sociāldemokrāti atzīst par nepiepresj
ciešami izdodamu pirms pastiprinātas apsardzības
atcelšanas. Viņi to jau atzina tad, kad, ka jau minēju, viņiem kabineta esot, kabinets lēma par paVarbūt es
stiprinātas apsardzības pagarināšanu.
esmu pārskatījies sava pirfna runa, sacīdams, ka tieši
sociāldemokrāti būtu balsojuši par, viņi varbūt atturējās, varbūt ir balsojuši tikai par pastiprinātas apsardzības stāvokļa uzturēšanu pierobežas josla, bet
katrā ziņā, viņi neizlietoja šo gadījumu ka casus
belli un mierīgi palika kabineta, kaut gan atturoties
no balsošanas. Ar to viņi sankcionēja pastiprinātas
apsardzības stāvokļa pagarināšanu. Man jākonstatē, ka pastiprinātas apsardzības stāvokļa nepagarināšana nozīmē vispirms politiskas _ apsardzes likvidēšanu sākot ar rītdienu, pret ko pec būtības ir ari
Tāpat sociāldemokrāti ir par to
sociāldemokrāti.
un viņiem jābūt par to, ka nevar iztikt bez preses
likuma, ka viņa vietā nevar but tukša vieta. Viens
no diviem, vai tad noteikt attiecīgo pārvalžu orgānu
rīcību uz pastiprinātas apsardzības noteikumu pamata, vai uz jaunizdodamo likumu pamata, bet ar
tukšu vietu rīkoties nevar._ Man liekaska parejo
partiju stāvoklim šinī jautājuma vajadzētu but ari
tādam, ka tās atzītu kā viena, ta otra likuma izdošanas nepieciešamību un sakara ar to ari pastiprinātas apsardzības uzturēšanu līdz tam laikam, kamēr šie likumi tiks pieņemti. Nepieņemams tadeļ
ir priekšlikums, kurš tika iesniegts nu ar kuru uzdod valdībai nekavējoši atcelt pastiprinātas apsardzības stāvokli. Es esmu pilnvarots no ministru prezidenta kunga paziņot, ka šādas pārejas formulas
pieņemšana nenozīmētu neko citu, ka neuzticības iz-

teikšanu valdībai.
Priekšsēdētājs
vicam.

Fr.

Vesmanis:

Vārds Rude-

A. Rudevics (sociāldemokrāts): Savādi izklausās, ka tagad valdības vārdā iekšlietu ministra kungs
paziņo, ka darīt to, ko iekšlietu ministra kungs pats
mēnesi atpakaļ atzina, būšot neuzticības izteikšana
valdībai.
Savāda ir tāda valdība un tāda politika! Bet
tas nav tas galvenais, par ko es gribētu acumirkli
runāt. Loti interesanti man izliekas tie dažādie argumenti, kurus pieveda par attaisnošanu izņēmuma
stāvoklim.
Iekšlietu ministra kungs teica nepārprotami, ka
likumus par presi un politisko apsardzi varot pasteidzināt un pieņemt ātrāki un tad nemaz nevaja-
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atcelt
got vairāk izmantot 3 mēnešu laiku, bet varot
viņa
partijas
Nāca
.āk.
pastiprināto apsardzību ā '
kolēģis, Vesmaņa kungs, A teica, ka starptautiskie
apstākli ir viens no tiem argumentiem, kapec mums
vajadzīgs izņēmuma stāvoklis. Bet_ tad jau nevar
runāt par to, ka pēc 3 mēnešiem izņēmuma stāvokli
varēsim atcelt, jo kas var pateļkt, ka pec 3 mēneVisšiem starptautiskais stāvoklis bus pilnīgi drošs.
par
drošu.
Varuzskatīs
pār es nezinu, kādu stāvokli
būt citiem tas liksies drošs tad, kad Vācija bus noTā ir pretrunīga argumentādibināta monarķija.
cija, ja saka no vienas puses, ka Latvija ir apdraudēta no likumu trūkuma, bet no otras puses saka, ka
izņēmuma stāvokļa atcelšana atkarājas no starptautiskiem apstākļiem.
Trešam kārtām vēl aizrāda uz Varšavas pulvera pagrabiem. Vesmaņa kungs saka, ka ja_ Varšavā sper gaisā pulvera pagrabus, tad taču mes nevaram atcelt izņēmuma stāvokli. Es gribu vaicāt,
vai Vesmaņa kungam ir zināms, aizkadiem iemesliem Varšavas pulvera pagrabi uzskrēja gaisā. Varbūt tur ir darbojušies vienkārši dabas speķi, izsaukti
no kādas mazas dzirkstelītes, un ne komunisti vai
politiski ienaidnieki. Pagaidām ir zināms tikai tas,
ka gadījumi, kur komunisti kaut _ko izdarījuši, steidzīgi paziņoti visai pasaulei un vel pārspīlēti, bet no
Varšavas vēl nav nākušas nekadasziņas, ka taisni
komunisti to būtu darījuši. Es nebūt nenostājos uz
tā redzes stāvokļa, ka būtu absolūti izslēgts, ka viena
valsts sūta uz otru valsti savus aģentus, kas aiz politiskiem iemesliem tur _sper gaisa pulvera pagrabus.
Bet
Tādi gadījumi vēsturē laikam ir piedzīvoti.
kāds sakars ir šādai argumentācija.! ar to, ka mes
tagad Latvijā paturam izņēmuma stāvokli? Ari Rumānijā nesen atpakaļ uzsperts gaisa kāds pulvera
pagrabs. Mēs nezinām, kāda valsts bijusi ieinteresēta to darīt. Bet vai tamdēļ, ka viena valsts otra
valstī kaut ko nodara, vai tamdēļ citam valstīm japatura izņēmuma stāvoklis, jāuztur zināms terora
stāvoklis, jātraucē sava saimnieciska dzīve? Turoties pie tādiem ieskatiem ari nevar teikt, ka izņēmuma stāvokli varēs atcelt, kad bus izstrādāji
attiecīgi likumi. Tādā gadījumā ari tad to vajadzēs
paturēt.
Trasuna kungs nu nāk vēl un saka, ka izņēmuma stāvokli nevarot atcelt ari tājiēc, ka mes taču
negribot komūnu. Tas ir atkal jauns arguments.
Tādā gadījumā jājautā, kur ir tie, kas pašreiz Latvijā taisās ievest komūnu un vai taisni šis brīdis ir
tas bīstamākais. Ir apcietināti pāris jaunekļi, kurus
sauc par komunistiem. Pieņemsim, ka viņi ir diezgan bīstami komunisti. Nu sakāt, vai tad tas nozīmē, ka tiks ievests komunisms Latvija, ja daži
komunisti tiek arestēti Rīgā vai ari kur citur? Mes
zinām, ka agrāk arestēja daudz vairāk, pēdējā laika
turpretim pavisam maz.
Visi tie argumenti, kas
tika pievesti par labu pastiprinātas apsardzības pagarināšanai, runā viens otram pretim un tas pierada
to, ka viņi nav nopietni ņemami. Piemēram viens
domā, ka būtu labāk ar likumiem argumentēt. Otrs
atkal domā argumentēt ar stāvokļa nedrošību, piemēram, sakarā ar Vācijas notikumiem, vai ari ar
Tā, kungi,
dažiem kara spēka pārgrupējumiem.
taču nevar. Oficiālais arguments ir tas, ka mums
nav preses likuma. Jūs sakāt, ka pasaule nevarēs
pastāvēt, ja atceļot izņēmuma stāvokli, nebūs izdots jauns preses likums. Bet, kungi, ja nebūs jaunais preses likums, taču ir vēl vecais preses likums.
Visu laiku prese pastāv uz šī likuma pamata. Ja nu,
kungi, jūs nākat ar priekšlikumu 3 nedēļu laikā izstrādāt jaunu preses likumu, tad taču tas ir ļoti labĻ
ari mēs, sociāldemokrāti, vienmēr esam uzstājušies par labākiem un jauniem likumiem, bet tas taču
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apsardzību atcelt.
nenozīmē, ka 3 nedēļas pat vairs nevar pastāvēt šis kuma vajadzēja šo pastiprināto
ierobežojuma
ir prekāda
dot
bez
vajadzēja
Tas nu ir_ absurds un tāds Mums
vecais preses likums.
neitin
robežas
nekādas
ses
ir
visu
citu
—
brīvību,
Tad
arguments, kas neiztur ne mazākas kritikas.
brīvību,
ir
dieir
morāles
jūs vēl runājāt par sociāldemokrātu stāvokli agrāka likt — ir sapulču brīvību,
zin ko. Jā, kas tad no tā iznāktu? Mums vajadzēja
valdībā. Nekad sociāldemokrāti nav bijuši pret
atcelt visus likumus — tad būtu tikai viens, ganāms
preses likumu. Viņi ari bijuši par jaunu preses lipulks bez gana. Es nezinu, kungi, vai kāda organikuma izstrādāšanu, un ari tagad stāv par to. _ Bet
zēta valsts iznāktu no tā, ja mes sekotu jūsu piemēviņi zin, ka līdz tam laikam, kamēr nav izstrādāts
ram. Es, kungi, saprotu opozīciju, saprotu zināmas
jaunais preses likums, var it labi iztikt ar veco krieteorijas, bet ari opozīcijai, _ ari zināmam teorijām,
vu preses likumu. Sociāldemokrātu stāvoklis valkurām
ir kāda ideja, ir jabut ieslēgtām organizētas
dībā bij pārāk skaidrs šai jautājuma. Viņu laika jr
robežās.
Es nevaru pasacīt — mes gribam_ visu atsvarīgi
citi
izstrādāts likums par sapulcēm un tāpat
Jus sakāt,
celt un nekādu ierobežojumu nelikt.
likumi. Tad nāk vēl ar argumentu par politiskas
tad ievemes
tikai
netrūkst.
Vai
ka
nekas
apsardzes likumu. Bet tas bij izdomāts tai laika, kad kungi,
vairs neLatvijas
dīsim pastiprinātu aosardzību, kad
mēs vairs nebijām valdība. Ta tad ar šo mums nepastiprinātu
apievest
gribam
vai
tikai
tad
būs,
mēs
kas kopējs nav bijis. Jus esat izgudrojuši to, ka nearsenāli,
kad
mušu
uzspridzināti
kad
būs
sardzību,
izvar atcelt izņēmuma stāvokli tikmēr, kamēr nav
pulki, vai tikai tad
strādāts likums par politisko apsardzi. Bet kapee būs nodibinājušies komunistu
vajaga sākt ķerties
ka
nu
to,
runāt
par
jūs neuzstādījāt šo prasību tad, kad nodibinājās mēs sāksim
parliecinats,
esmu
pie
_ ja valdīšana būtu
darba?
Es
lielā koalicija. Tikai tad, kad pieprasījām izņēmuma
ievestu pastiprigadījumā
jūsu rokās, jūs paši tāda
stāvokļa atcelšanu, jus izdomājat šo jauno argumengan saka ka
kungs
Rudevica
tu, lai ar to papildinātu visus tos motivus, kuri ir nātu apsardzību.
nav nekāda
liniju,
valdības
mūsu
tiem,
kas
aizstāv
pār labu izņēmuma stāvoklim. Beidzot es domāju,
kungi,
mums
ir ne
Bet
ne,
argumenta.
ka vajadzētu vairāk apdomās pie izņēmuma stāvokļa nopietna
ir
ka
fakti
mums
fakti,
mums
ir
tikai argumenti,
aizstāvēšanas un motivēšanas. Tik vieglprātīgi papārliecināt
noar
kungi,
mus
lūdzu,
argumenti.
Bet
garināt izņēmuma stāvokli, kur viens pieved vienus
ka ir vajadzīgs atcelt pamotivus, otrs otrus un trešais atkālcitus, nedrīkst. pietniem argumentiem,
pateikšu, ka jus neesiet
Es
apsardzību.
Ja mēs to pieņemam, tad mes jiostadam sevi tāda stiprināto
argumentu. Es saprastu
nevienu
nopietnu
pieveduši
stāvoklī, ka mēs esam spiesti nākt uz šī katedra un
pierādītu,
ka pastiprināta appievestu un
teikt, ka Latvijā nav normāli apstākļi,_ Ja jus to, ja jūs
nepanesamu, ka
dzīvi
padarījusi
mušu
sardzība ir
esat spiesti to teikt, tad jus līdz ar to traucējiet normušu kulturelo
ir
traucējusi
apsardzība
pastiprināta
mālo apstākļu nodibināšanos. Kad _ bus tas laiks,
pastiprinātai appateicoties
mēs,
ka
dzīvi,
un
sociālo
apnormāli
ka
ir
Latvija
kad jūs nāksat un teiksat,
sardzībai, esam nonākuši ar visam šīm lietam uz
stākļi? Kad būs tas laiks, kad ārzemju kapitāli valeju.
Jums vajadzētu nākt ar argumentu un pierarēs ieplūst Latvijā? Jau tagad_ atbildīgas personas
dīt, ka pastiprinātā apsardzība līdz šim nekādus pasaka, ka Latvijā ir normāli apstākļi, ka saimnieciska
nākumus nav devusi, bet pateicoties pastiprinātai
dzīve ir ievirzījusies pareizas sliedes. Bet tik vieglpie mumsvel vairāk izplauprātīgi rīkojoties ar izņēmuma stāvokļa ievešanu, apsardzībai komunisms
Jums vajaga
nodibināšanas.
jūs uzmauciet naši sev sakas kakla, kas jus spiež cis nekā pie valsts
nebūtu
nekas
mums
argumentus,
tad
pieradīt un dot
teikt, ka mūsu stāvoklis ir nenormāls resp. lai nejus
atceļ.
To
apsardzību
pastiprināto
pretim,
ka
viens nenāk un nestrādā pie mums, jo mes nezinām,
pateicoties
ir
zināms,
ka
pierādījuši. Mums
kas pie mums būs uz priekšu. Tur noved jūsu neesat
apsardzībai, komunisms ir tik stipri
pastiprinātai
politika.
gandrīz nemaz nav pie mums sastomazinājies,
ka
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
pastiprinātai, apsardzībai ari laba
pams.
Pateicoties
Trasunam.
spārna daži kungi, kuri mēģināja iešmaukt Latvija,
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savierokās un tika saukti pie atbildīnība) : Rudevica kungs ņemas apgalvot, ka _ mušu tika tūlīt valdības
viņi
nevarētu
tautu musināt. Ta tad ne tibas,
lai
slēgt,
ka
argumenti neesot nopietni, ta tad vajadzētu
pastiprināto
_apsardzību jums
kai pierādījumu pret
viņa argumenti ir nopietni. Bet, mani kungi, pasapret katru,
apsardzība
vēršas
pastiprinātā
nav, bet
kāt, vai tas var būt nopietns arguments, ko RudepierādīTa
tad
kurš mēģina nostāties pret valsti.
vica kungs pieveda, lai apgāztu Varšavas kara pieMums
apsardzībai.
pastiprinātai
derumu noliktavas uzspridzināšanu, ka tas neesot jumi ir tikai par labu pastiprināta apsardzība būtu tik
pierādījumu,
ka
komunistu darbs, bet ka tur esot iekļuvusi tikai kāda nav
tālu mūsu valsts dzīves attīstīšanos traucējusi, ka
dzirkstele. Tā, kungi, var tikai jokoties, bet ka ar
mēs nevarētu tikt uz priekšu. Mes, dzīvodami
tādu argumentu varētu pārliecināt, tas nekad nevalsts centros, izņemot pierobežu joslas, nemanam,
būs. Rudevica kungs, Jus taču nenoliegsat to, ka
vai pastiprinātā apsardzība ir, vai nav. Es saprotu,
komunisti ir nodomājuši sacelt visas valsīs, visa
pastipkungi, ka jūs, izejot no opozicijas, esiet pret
pasaulē komunistisku revolūciju un ierīkot komūlietišķi,
vajadzēja
jums
Bet
tad
apsardzību.
nas. Viņi izlieto visus līdzekļus, ka mes redzam _ no rināto
mierīgā tonī mūs pārliecināt, ka patiesi pastiprināta
avižu ziņām, lai savu mērķi sasniegtu. Jums ari ir
apsardzība ir pārdzīvojusi savu laiku. Tad ari mes
zināms, ka komunisti tiek ķerti ir Vācija, ir Igaunipiekristu viņas atcelšanai. Un pec tā, ko teica mijā, ir Somijā, ir citās valstīs. Un pec ta visa, Rudemēs redzam, ka pastiprināta apsardzība
vica kungs, Jūs gribat mums_ iestāstīt, ka briesmas nistra kungs,
ceļat traci,
drīz nomirs dabiskā nāve. Ko tad jus
par komūnu esot tikai iedomātas un neviens nevanebija itin
Tam
pagarināja
uz
1
mēnesi?
kad viņu
rot viņām ticēt. Tas neesot nemaz nopietns argupateikšu,
es
ļaunu,
ja
par
neņemat
un
motivu
nekādu
ments. Ja pie mums komunistiem nav bijuši panāpuses,
nav
vis no musu_
_ bet
trūkums
kumi, tad varam pateikt tikai, paldies Dievam un ka argumentu
Tapec,
ka
es
puses.
no
jūsu
argumentu trūkums ir
tāpat ari pastiprinātai apsardzībai, kas to nepielaiappastiprinātas
par
balsosim
mēs
tomēr
jau
teicu,
da. Es gribētu zināt, kas butu, _ ja mes sekotu Jūsu
piemēram un tam, ko Jus iestāstāt, ko Jus liekat sardzības pagarināšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam.
priekšā, aizvien piekristu. Jus taču uzstājaties no
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Es nepolemizesu
paša sākuma, kad mūsu valsts tika nodibināta, pret
daudz un gari ar Franci Trasuna kungu. Es domāju,
no paša sapastiprināto apsardzību.

Tad mums ari
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ka pirmais pienākums tiem, kas te runā no šī katedra, ir turēt gaišu un skaidru savu atmiņu. Bet
Trasuna kungam šī-atmiņa ir ļoti vajā. Viņš_ teica,
ka tiklīdz še sāk runāt par valsts politisko stāvokli,
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par priekšlikumu nodotas 50 balsis, pret to
nav nodota neviena, atturējušies 36. Priekšlikums

kums:

pieņemts.
Publisko tiesību komisijas priekšsēdētājs Goldmanis iesniedzis lūgumu nodot ari publisko tiesību
komisijai šīs dienas sēdē juridiskai komisija.! nodoto
likumprojektu par preses lietu tiesāšanas kartību un
sodu likumu projektu par spiestuvju, preses, bibliotēku, lasītavu, izrāžu uzraudzības noteikumu pārkāpšanu. Iebildumu nav? Priekšlikums pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — redakcijas

tad sociāldemokrāti vienmēr runājot ari par pastiprinātās apsardzības atcelšanu. Francim Trasuna
kungam ir vāja atmiņa. Kad bija karš, kad bija
ārkārtīgi apstākļi, mēs pret kara stāvokli nekādus
iebildumus necēlām, jo ārkārtīgos apstākļos ir vajadzīgs ari ārkārtīgs stāvoklis. Bet kad mušu zeme
atkal iestājās normāli apstākļi, kad mūsu zemē vairs
nebija karu, tad mēs iestājāmies pret_ kara stāvokli, komisijas ziņojums. Es lūdzu redakcijas komisijas
iestājāmies pret pastiprinātu apsardzību, jo tikai no referentu sniegt redakcijas komisijas ziņojumu par
lietderības stāvokļa mēs varam zināmu ārkārtīgu pieņemtiem likumprojektiem.
Referents Kr. Eliass: Augsta sapulce! Pie
stāvokli atzīt un tikai no lietderības stāvokļa viņu
atraidīt. Un tagad, kad mūsu valsts pastāv jau muitas likuma papildinājuma redakcijas komisija liek
piekto gadu, kad mēs tūliņ svinēsim mūsu valsts 5 priekšā vārda «mantību" vietā likt vardu «manta".
Pie likuma par muitas likumos Krievijas nauda pagadu pastāvēšanu, katrs objektīvs novērotājs konstatēs, ka pie mums tagad kā saimnieciskā dzīve, redzēto maksāšanas normu pārrēķināšanu Latvijas
tā ari politiskā ir nonākusi pie zināmas stabilitātes, valūtā nekādi pārlabojumi nav. Tāpat redakcijas
ka mūsu valsts vairs neatrodas ārkārtējos apstākļos. komisija neatrod nekādus pārlabojumus likumā par
kriminālprocesa likumu 829. panta pārgrozīšanu.
Ja mēs gribam ari citiem rādīt, ka mūsu valsts paVai būtu kādi
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
tiešām ir nostiprinājusēs, tad pastiprinātās apsariebildumi pret priekšā celtiem pārlabojumiem? Iebildzības stāvoklis ir jāatceļ. Mums vajadzētu pieradumu nav? Pārlabojumi pieņemti.
dīt, ka mūsu valsts prot ari pāriet uz normālu tieNākošais dienas kārtības punkts — valsts
sisko iekārtu, ka mūsu valsts prot pārvaldīt iedzīvotājus ar normālām tiesiskām normām un nevis ar kontroliera vēlēšanas. Saskaņā ar pieņemto vēlē.ārkārtīgām pilnvarām, kuras tikai demoralizē vienu šanu kārtību iesniedzami kandidāti. Lūdzu iesniegt
ierēdņu daļu. Trasuna kunga argumenti ir pilnīgi kandidātus. Iesniegti šādi kandidāti:
„Saeimas sociāldemokrātu mazinieku frakcija uzstāda
sevī sabrukuši, jo viņam nebij atmiņas, viņam_ nebij
saprašanas par to, kā sociāldemokrāti skatās uz par kandidātu uz valsts kontroliera amatu Andreju Petrevicu.
Dukurs."
valsts pārvaldīšanu un uz valsts tiesisko iekārtu.
«Sociāldemokrātu frakcijas uzdevuma uzstādām par kanjūs
dzirdējām
ari
mums:
esiet
Mēs
pārmetumus
«cik
didātu uz valsts kontroliera amatu Robertu Ivanovu.
Rudevics, Bastjānis, Cielēns."
nekonsekventi, cik jūs esiet nepastāvīgi savās pozīcijās! Kad jūs bijāt valdībā, tad jūs esiet balsojuši
«Demokrātiskā centra frakcija uzstāda par kandidātu uz
pret pastiprināto apsardzību, bet neuzskatījiet tās valsts kontroliera amatu statistiskās pārvaldes vicedirektoru
Zemgais."
pieņemšanu par casus belli izstāšanai no valdības." Jāni Bokalderi.
Vairāk kandidātu nav iesniegts. Saskaņā ar
Bet kad mēs bijām valdībā, mēs centāmies valdības
vēlēšanu kārtības 2. pantu nobalsošanā nāk visi
politiku ievirzīt tādā veidā, lai pastiprinātās apsariesniegtie kandidāti uz reizi. Nobalsošana notiek
dzības noteikumi netiktu nelietderīgi izmantoti pret
tautu. Tanī laikā, kad mēs bijām valdībā, pastipriaizklāti ar zīmītēm. Es lūdzu izdalīt deputātiem zīmītes. Vai visi deputāti būtu saņēmuši zīmītes?
nātās apsardzības noteikumu piemērošana pret tautu
bija aprobežota. Runājot par pastiprināto apsarPieprasījumi pēc zīmītēm neienāk. Deputāts Berdzību, mēs nebūt neesam doktrināri. Mēs nemaz ' ģis nav vēl saņēmis. Aizrādu, ka bojātās zīmītes ir
neliekam priekšā, lai ievestu tādu Satversmes pantu, apmaināmas pret nebojātām pie zīmīšu izdalītājiem.
Pavisam izdalītas 93 zīmītes. Vai deputāti būtu izkas nosaka, ka uz visiem un mūžīgiem laikiem pastiprinātā apsardzība atcelta un nekad vairs nav pildījuši zīmītes? (Saucieni no vietām: „Jā!").
ievedama. Ja ārkārtējie apstākļi to prasītu, mēs Lūdzu ievākt. Vai visi nodevuši zīmītes? Prezidijs
atzītu par nepieciešamu pastiprināto apsardzību un liek priekšā pārtraukumu uz minūtēm. Pārtraukums
pat kara stāvokli. Bet tagad, kad ir normāli apuz 10 minūtēm.
stākļi, uzturēt pastiprināto apsardzību, tas rāda tikai
(Pārtraukums no pīkst. 6.35—6.45 vakarā.)
to, ka mēs neticam mūsu valsts stabilitātei un gribam ar ārkārtīgiem pārvaldīšanas līdzekļiem maitāt
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Saeimas sēde
turpinājās.
savus ierēdņus.
Balsošanas iznākums: par Ivanovu nodotas 43
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ulpes un citu
balsis,
par Petrevicu 7 balsis, par Bokalderi 41 balss,
iesniegtais priekšlikums skan:
tukšas
nodotas divas zīmītes. Neviens no minētiem
„Uzdot valdībai nekavējoši atcelt pastiprināto apsarkandidātiem nav dabūjis absolūto balsu vairākumu.
dzību".
Nolasītais priekšlikums nāk tagad nobalsošanā. Saskaņā ar vēlēšanas kārtības 4. pantu par visiem
Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par priekšlikuma trim uzstādītiem kandidātiem izdarāma otrreizēja
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu balsošana. Es lūdzu izdalīt zīmītes. Vai visi deputāti būtu saņēmuši zīmītes? Pavisam izsniegtas 94
pret priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelzīmītes. Vai zīmītes būtu izpildītas? Es lūdzu zīties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsomītes ievākt. Vai visi deputāti būtu nodevuši zīmīšanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 38 baltes? Pa balsu skaitīšanas laiku prezidijs liek priekšā
sis, pret to 50 balsis, atturējies nav neviens. Priekšpārtraukumu
uz 10 minūtēm.
likums atraidīts.
Tālāk iesniegts priekšlikums
„Uzdot Saeimas publisko tiesību komisijai 3 nedēļu laikā
pabeigt caurskatīt un iesniegt plenārai sēdei likumprojektus
par presi un politisko apsardzi."

Es likšu tagad šo priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu.
Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
ir par priekšlikuma pieņemšanu. Balsošanas iznā-

(Pārtraukums no pīkst. 6.50—7.00 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

pinājās.

Saeimas sēde tur-

Balsošanas iznākums: par Ivanovu nodotas 44
balsisfpar Petrevicu 29 balsis, par Bokalderi 19 balsis, divas zīmītes nodotas baltas. Neviens no kan-
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didatiem nav dabūjis vajadzīgo absolūto balsu vairākumu un tamdēļ saskaņā ar vēlēšanas kārtības 4.
pantu nāk nobalsošanā tie kandidāti, kuri dabūjuši
lielāko balsu skaitu. Bokalders atkrīt kā tāds, kas
dabūjis mazāko balsu skaitu. Tagadējā vēlēšanu
gājienā jānobalso par Ivanovu un Petrevicu. Es lūdz^ izdalīt zīmītes. Vai visi deputāti būtu dabūjuši
zīmītes? Pavisam izdalītas 93 zīmītes. Vai zīmītes
būtu izpildītas? Es lūdzu ievākt zīmītes. Pavisam
izsniegtas 94 zīmītes? Vai visi deputāti ir nodevuši
zīmītes? Prezidijs liek priekšā pārtraukumu uz 10
minūtēm pa balsu skaitīšanas laiku.
(Pārtraukums no pīkst. 7.08—7.18 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās.
Balsošanas iznākums: par Ivanovu nodotas 47

balsis, par Petrevicu 37 balsis.

Baltas nodotas 10

zīmītes. Kopskaitā nodotas 94 zīmītes. Tā tad neviens no kandidātiem nav dabūjis absolūto balsu vairākumu. Nākošā vēlēšanas gājienā atkrīt Petrevics,
kurš dabūjis mazāko balsu skaitu. Balsošana notiks
par Robertu Ivanovu. Es lūdzu deputātiem izdalīt
zīmītes. Vai visi deputāti būtu saņēmuši zīmītes?
(V. Zanders no vietas: «Es vēl neesmu saņēmis!")
Deputāts Zanders vēl nav saņēmis zīmīti. Vai zī(Sēdi
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mītes būtu izpildītas? Es lūdzu ievākt. Vai visi deputāti būtu nodevuši zīmītes? Prezidijs liek priekšā
pārtraukumu uz 5 minūtēm.
(Pārtraukums no pīkst. 7.22—7.36 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās.
Balsošanas iznākums: par Robertu Ivanovu no-

dotas 52 balsis, baltas atdotas 43 zīmītes.

Tā tad

nodotas 95 zīmītes. Pie izdalīšanas konstatēts, ka
izdotas ir 94 zīmītes. Tā tad 1 zīmīte nodota vairāk,

kā izdalīts.

Tomēr nekādu iespaidu uz vēlēšanu iz-

nākumu šī viena zīmīte nevar atstāt, tādēļ prezidijs
liek priekšā atzīt, ka absolūtu balsu vairākumu ir
dabūjis Roberts Ivanovs un ka viņš ir ievēlēts par

valsts kontrolieri. Iebildumu nekādu nav? Tā tad
par valsts kontrolieri ievēlēts Roberts Ivanovs ar 52
balsīm, pre 42 baltām zīmītēm.
Sociāldemokrātu frakcija liek priekšā Roberta
Ivanova vietā agrarpolitikas komisijā ievēlēt Pēteri
Ulpi. Iebildumu nav? Ievēlēts Pēteris Ulpe agrarlietu komisijā.
Prezidijs liek priekšā šīs dienas sēdi slēgt un
turpināt sēdi piektdien, 16. novembrī, pīkst. 5 pēc
pusdienas.

slēdz pīkst.

Šīs dienas sēde slēgta.

7.40 vakara.)

prasībām lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uz-

ņēmumos.

13. novembra plenārsēdē par valsts kontrolieri
ievēlētais deputāts Roberts Ivanovs nolicis Saeimas
deputāta mandātu. Viņa vietā prezidijs uzaicinājis
nākošo kandidātu no Zemgales vēlēšanu apgabala —
Ernestu Gulbi.
Saeimas III. sesijas 8. sēde 1923. gada 16. novembri.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs:
1.

Paziņojums

2. Pārmaiņas

par

mandāta

komisiju

nolikšanu

sastāvā

146

.

146

3.

Likumprojektu *nodošana komisijām

146

4.

Likums par Ludzas pilsētas administratīvo robežu
paplašināšanu (referenta neierašanās dēl atliek) .

5.

Papildinājums

agrārās

.

reformas

likumu

111.

146

daļā

(1. un 2. lasījums):
147, 153, 154
A. Buševics, referents
148
V. Firkss (vācu baltiešu partija)
.1. Purgals (kristīgi-nacionalā savienība)
. . . 150
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savie-

nība)
A. Alberings (zemnieku savienība)
6.

Likums par valsts svinamām dienām (vispārējas debates):
O. Nonācs, referents
K. Irbe (kristīgi-nacionalā

156, 165
savienība)

....

159

Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) . . .

161
163

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts)
7.

151, 152
151

Nākošā sēde

164
166

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, likums par
Ludzas pilsētas administratīvo robežu paplašināšanu, papildinājums agrārās reformas likuma III. daļā,
likums par valsts svinamām dienām, likums par
vaislas ērzeļu izlasi, likums par _ neatmaksājamu
avansu izsniegšanu uz kara zaudējumu atlīdzības

Sociāldemokrātu Irakcija liek priekšā ievēlēt finaiioU komisijā Ivanova vietā Bastjāni. Iebilduma
nav? Ievēlēts Bastjānis. Organizācijas komisija liek
priekšā ievēlēt Ivanova vietā Paulu Kalniņu. Iebildumu nav? Ievēlēts Pauls Kalniņš.
Finansu komisija lūdz prezidiju nodot ari viņas
caurskatīšanai ar Igauniju noslēgtās konvencijas.
Prezidijs liek priekšā nodot šīs konvencijas ari finansu komisijas caurskatīšanai. Iebildumu nav? —
Tās nodotas finansu komisijas caurskatīšanai. Tāpat tirdzniecības un rūpniecības komisija lūdz prezidiju nodot ari viņas caurskatīšanai ar Igauniju noslēgtās konvencijas, kuras 13. novembra plenārsēdē
nodotas ārlietu komisijai. Prezidijs liek priekšā nodot šīs konvencijas ari tirdzniecības un rūpniecības
komisijai. Iebildumu nav? Nodotas ari šai komisijai. Iesniegts likuma pārgrozījuma priekšlikums. Es
lūdzu to nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Lūdzam likt Saeimai priekšā sekošu likuma

pārgrozījumu:

«Pārgrozījums likumā par Latvijas izglītības iestādēm.
1. pants. Latvijas Tautas Padomes sēdē 8. decembrī
1919. gadā pieņemtā „Likums par Latvijas izglītības iestādēm"
10. panta 3. piezīmi strīpot.
Saeimas deputāti: Jezups Rubuls, P. Kotans, K. Būmeisters, P. Ulpe, P. Lejiņš, Jez. Trasuns."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidijs liek
priekšā nodot šo projektu izglītības komisijai. Iebildumu nav? Nodots izglītības komisijai.
Pēc šīs dienas kopsēdes prezidijs lūdz frakciju
biroja locekļus sapulcēties frakciju biroja telpās uz
frakciju biroja sēdi.
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
par Ludzas
pilsētas administratīvo
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robežu paplašināšanu. Referents Rubuls.
Referents Rubuls iesniedzis prezidijam paziņojumu,

ka viņš ir izbraucis. Ta ka citu referentu pašvaldības komisija uzstādīt nevar, tad šis dienas kartības
punkts atkrīt.

Mēs skatīsim cauri nākamo dienas kārtības
punktu — papildinājumu agrāras reforReferents Buševics.
mas likuma III. daļā.
Es lūdzu referentu Buševicu sniegt referātu.
Referents A. Buševics^ Jūsu priekšā stāvošais
likums izstrādāts no agrārās komisijas un pec tam
iesniegts juridiskai komisijai. Starpība starp juridiskās komisijas tekstu un bijušo agrarkomisijas tekstu
bij tā, ka pēc agrarkomisijas teksta zemes, par kurām šeit iet runa, bij ieskaitāmas zemes fonda, kurpretim tagadējais teksts to atmet. Motīvi, kapec
agrarkomisija nāca ar šo agrarlikuma III. daļas papaldinājumu, ir tie, ka 49. panta, un tāpat ari piezīmē, ir gan noteikts, ka vairāk saimniecības, ja tas
ir savienotas vienās rokās, ir jālikvidē, bet nav paredzēts, kas notiek, ja attiecīgs īpašnieks šo likumu
neizpilda. Trūka, ar vārdu sakot, 49. pantam sankcijas, un šo sankciju agrarkomisija gribēja pielikt
klāt. Juridiskā komisija, apspriežot agrāras komisijas iesniegumu, nāca pie slēdziena, ka agrarkomisija
gribējusi vienīgi papildināt 49. pantu, bet ne grozīt
agrārās reformas likumu. Aiz ta iemesla juridiska
komisija atmeta agrarkomisijas paredzēto sankciju,
jo tā groza 49. panta noteikumus, kuros nav paredzēts, ka zemes var ieskaitīt no jauna zemes_ fonda, t.
i. tās zemes, kuras palikušas neatsavinātas, tāpat groza ari agrarlikuma I. daļu, kur fonda sastāvs i
noteikts.. Bez tam bija vēl viens principielas dabč.
motivs pret agrarkomisijas tekstu, un proti, agrāras
reformas likuma noteikumi attiecas tikai uz zināmu

vēsturisku laikmetu, kur aiz politiski-ekonomiskiem
motīviem bij nepieciešams izvest plašos apmēros
zemes pāreju no vienām rokām otrās uz sevišķi izdevīgiem priekš ieguvējiem noteikumiem. Bet tie
motivi, kas piespieda izdot tādu_ likumu, pēc agrārreformas izvešanas vairs nepastāvēs. Turpretim šis
papildinājums attiecas ne tikai uz vienreizīgu aktu,
bet gan, varbūt, uz ļoti ilgu nākotni, jo saimniecības
var apvienoties vienās rokās ne tikai šodien vien,
bet mantošanas ceļā ari pēc 10, 20 gadiem. Attiecināt uz īpašumu pāreju, normāliem apstākļiem pastāvot, agrārās reformas noteikumus juridiskā komisija neatrada par iespējamu. Aiz šiem iemesliem
viņa grozīja sankciju tādā veidā, ka paredzēja īpašumu likvidāciju nevis uz agrārās reformas noteikumiem, bet mūsu civillikumos paredzētā kārtībā, tādā
kārtībā, kā to šis papildinājums paredz. Pēc tam,
kad juridiskā komisija bija papildinājumu attiecīgā
kārtā grozījusi, agrarkomisija pievienojās juridiskās
komisijas ieskatam, pie kam pieņēma otro juridiskās
komisijas variantu. Proti — no juridiskās komisijas
bij izstrādāti divi varianti, pie kam ... (runātājs pagriezies pret priekšsēdētāju): Mani nevarēs sadzirdēt, jo zālē troksnis. Lūdzu saukt pie kārtības.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: (zvana): Es lūdzu
drusku klusāki, lai varētu sekot referentam.
Referents A. Buševics (turpina):_ Es jau aizrādīju, ka juridiskā komisija bij izstrādājusi papildinājumu divos variantos, pie kam starpība bij tā, ka pirmā variantā bij paredzēts, ka zināmos gadījumos
tieslietu ministrs var pagarināt termiņu līdz trīs gadiem. Otfs variants turpretim noteica, ka pagarinājumu papildinājumā minētos gadījumos tieslietu
ministrs ir spiests dot. Starpība praksē būtu tā, ka
pirmā gadījumā visu galīgj izšķir tieslietu ministrs
un viņa lēmumi nebūs pārsūdzami, bet otrā gadījuma
jautājumu galīgi izšķirtu senāts. Juridiskā komisija
I
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par šiem variantiem balsojot balsis dalījās līdzīgas
daļās. Agrarkomisija turpretim pievienojas otram
variantam. Tad vēl viens papildinājums tika ienests
agrarkomisijas projekta, un proti, juridiska komisija
noteica terminu, līdz kuram var pagarināt — uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem no likunm paredzēta
pirmā termiņa iztecēšanas dienas. Tie būtu tie pārlabojumi, kurus ienesa juridiskā komisija un kuriem,
kā jau sacīju,* pievienojas agrarkomisija. Es lūdzu
_
papildinājumu pieņemt. Steidzamība nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis^ Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens neveļas? Es lieku uz
balsošanu pāreju uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja
uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Ludzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Papildinājums agrāras reformas likuma III. dala."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?

Pieņemts.

Ievads.

Sekretārs J. Vesmanis:

„Agrarās reformas likuma III. dalās 49. pantu papildināt
ar, sekošo piezīmi:
Piezīme. 3. Ja šinī panta un pirmā piezīmenoteļkta
laikā īpašnieki labprātīgi nebūtu likvidējuši minētos īpašumus, tad zemkopības ministrija tādus īpašumus pārņem
savā pārziņā un pārdod tos uz īpašnieka reķina _ civilprocesa likumu 2035.—2046. pantā priekš ķīlu turētajiem
paredzētā kārtībā, nodrošinot lietotājiem šī panta 1. piezīmē paredzētos gadījumos un kārtībā tiesību paturēt
māju par augstāko sasolīto cenu.
Ja likvidācija nokavētos no īpašnieka neatkarīgu
apstākļu dēļ, tad tieslietu ministrs, ievācot atsauksmi no
zemkopības ministra , noteic jaunu termiņu māju pārvešanai uz jaunā īpašnieka vārda, bet ne ilgāku kā 3
gadi no šinī likumā paredzētā likvidācijas termiņa iztecēšanas dienas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Firksam.
V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Deputātu kungi! Kaut ari nodoms, ienest agrarlikuma 3. daļas neskaidrajā redakcijā ar šo papildinājumu zināmu skaidrību, pats par seVi apsveicams,
tad es tomēr atrodu, ka priekšā esošam projektam,
lai tas sasniegtu savu mērķi, vēl nepieciešami vajadzīgi daži paplašinājumi. Pirmkārt, visā agrarlikuma
3. daļā iezagusies nožēlojama jēdzienu samainīšana,
runājot vienmēr par «zemes likvidāciju", kur taču
var likvidēt vienīgi īpašuma tiesības uz šo zemi, bet
ne pašu zemi. Stingri jānosaka likvidācijas jēdziens,
un tālāk jānosaka, kad un pie kādiem apstākļiem kāds
zemes gabals uzskatāms par atsavinātu resp. īpašuma tiesības uz šo zemi uzskatāmas par likvidētām.
Vai likvidācija uzskatāma par notikušu, ja līdz likumīgam termiņam pie notāra noslēgts pārdošanas kontrakts un tas stādīts tieslietu ministrim priekšā apstiprināšanai, jeb tiek prasīts, lai līdz tam laikam
būtu notikusi koroboracija uz jaunā īpašnieka vārda?
Tas viss likumā atstāts neskaidrs un prasa noteiktu
noskaidrošanu.
Pēc priekšā esošā projekta no tieslietu ministra
atkarājas, vai nu dot atļauju likvidācijas termiņa pagarināšanai, vai nedot. Bet nu ir taču gadījumi, kur
tieslietu ministrs, liedzot piekrišanu zemes pārdošanai, var aizkavēt likvidāciju, un te nu, šķiet, būtu pats
par sevi saprotams, ka tādos gadījumos likvidācijas
termiņa pagarinājums iestātos automātiski, bez kā
būtu vajadzīga tieslietu ministra piekrišana; citādi
viņš būtu tiesnesis savā paša lietā un varētu padarīt
par neiespējamu katru likvidāciju. Agrarlikuma 3.
daļā, kura nosaka maksimālo normu visu pilsoņu zemes īpašumam, izcelts izņēmuma gadījums, kurā atļauts pagaidām paturēt zemi ari pāri noteiktai normai: tas ir gadījums, kad pilsonis zemi ieguvis man*) Runātāja atreferējums.
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tošanas ceļā. Šādā ceļā pāri atļautai normai iegūta
zeme jāpārdod 3 gadu laikā. Acīm redzot aizmirsts
fiksēt likumā vēl otru izņēmumu, kuru var tikpat maz
novērst kā mantošanu, un proti, gadījumu, kur kāds
pilsonis spiests nodrošināt savas hipotekariskas prasības uz zemi, iegūstot šo zemi vairāksolīšana. Tagad agrarlikuma 3. daļa aizliedz šādu zemes iegūšanu. Sekas ir tādas, ka uz zemi izdotās hipotēkas
paliek gaisā karājoties. Kāda tām vērtība, ja to īpašniekam nav atļauts iegūt zemi, ar kuru hipotēkas nodrošinātas, šo hipotēku nesamaksāšanas gadījuma?!
Šim gadījumam jāparedz tādi pat izņēmuma noteikumi kā priekš zemes mantošanas gadījumiem. Tāpēc mēs atļaujamies likt priekšā pieņemt pie šī projekta sekošus 3 papildinājumus:
Agrārreformas likuma 3. daļas 49. panta papildinājumu papildināt ar sekošiem teikumiem:
1) 49. panta 3. piezīmi iesākt ar sekošu teikumu:
«Uzskatāmas par likvidētām uz agrāras
reformas likuma 3. daļas 49. panta un viņas 1.
piezīmes pamata visas tās zemes, kur-as viņu bijušieīpašnieki atsvešinājuši šinī likumāparedze-

tā kārtībā un laikā uz notāra pastiprināta un li-

kumā noteiktā laikā tieslietu ministrim apstiprināšanai priekšā stādīta līguma pamata."
Katrā ziņā vajadzīgs likumā ievest šo fiksāciju, jo
citādi patvaļai atstāti vaļā vārti un durvis. Ja prasa
jau notikušu koroboraciju, lai atzītu likvidāciju par izdarītu, tad ieinteresētie nespēj ar saviem speķiem
nobeigt līdz likumīgam termiņam kaut _ vai vienu
vienīgu likvidāciju, un tas taču nevar būt likumdevēja nodoms.
2) «Piezīmē 3. otrā teikumā iespraust starp
vārdiem «apstākļu dēļ" un «tad tieslietu ministrs" : «un sevišķi gadījumā, ja tieslietu mi-

nistrs, atsvešināšanas līgumu neapstiprinot, likvidāciju aizkavējis."
Viss teikums tad skanētu:
«Ja likvidācija nokavētos no īpašnieka neatkarīgu apstākļu dēļ, un sevišķi gadījumā, ja tieslietu
ministrs, atsvešināšanas līgumu neapstiprinot, likvidāciju aizkavējis, tad tieslietu ministrs, ievācot atsauksmi no zemkopības ministra, noteic jaunu termiņu māju pārvešanai uz jaunā īpašnieka vārda, bet
ne ilgāki kā 3 gadi no šinī likumā paredzētā likvidācijas termiņa iztecēšanas dienas."
Kā es jau aizrādīju, šis papildinājums nepieciešams, lai tieslietu ministrs nebūtu tiesnesis savā paša lietā. Ja viņš ar savu veto aizkavējis likvidāciju,
tad termiņa pagarinājums iestājas automātiski, bez
viņa līdzdalības.
3) «49. panta 3. piezīmi papildināt ar sekošu

beigu teikumu:
«Atļauts iegūt zemes gabalu, kas pārsniedz
šinī likumā paredzēto normu, ja tas notiek vairāksolīšanā uz attiecīgā zemes gabala ingrosēto
hipotekarisko prasību nodrošināšanas nolūkā.
Tādā gadījumā zemes ieguvējam jāatsvešina
triju gadu laikā šinī likumā paredzēto normu
pārsniedzošā zemes platība."
Šo papildinājumu, mani kungi, nebūs iespējams
noraidīt, jo, ja jūs to noraidāt, tad padarāt mūsu zemēpilnīgi neiespējamu katru privātu kreditu, nodrošinātu ar zemi. Ja kuram katram pilsonim nav atļauts pilnīgi brīvi iegūt zemi, ar kuru nodrošināts
parāds, un ja šī tiesība ņemta tiem, kuriem jau pieder likumīgā atļautā zemes norma, tad priekš tiem
visiem ar zemi nodrošinātā hipotēka ir līdzīga vienkāršai papira strēmelei. Man varētu iebilst, ka tie
pilsoņi, kuri aizkavēti ar savu zemes īpašumu, varētu cedēt savas hipotēkas piedzīšanai citiem pilsoņiem, kuriem nepieder zeme. Vai jus domājat,
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mani kungi, ka tad šo situāciju neizmantos? Par
hipotēkām tad maksas vai nu stipri pazeminātu cenu, vai ari par iekasēšanas pakalpojumu prasīs milzu
sumas. Tā tad, kā jau teikts, nebūs iespējams šim
jautājumam paiet garām un pieņemt likumprojektu
bez grozījumiem, kas to paplašinātu, ja negrib pie
mums iznīcināt ikkuru privātu, ar obligācijām nodrošinātu, zemes kreditu. Bet bez privāta zemes
kredita nevaram iztikt ne mes, ne ari citur plaša
pasaulē. Tā kā balsošanas rezultāti par atsevišķiem
mana iesnieguma punktiem var būt dažādi, tad es
lūdzu balsot par tiem dalīti.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim. ?
J. Purgals (kristīgi-nacionalā savienība): Pec
būtības man pret šo papildinājumu agrāras reformas
likuma III. daļā nav nekādu iebildumu. Man_ tikai
gribot negribot jāiesniedz pie tā divi papildinājumi.
Šis papildinājums nav saskaņots ar agrāras iekārtas
likuma 111. daļas 49. panta 1. piezīmi, uz kuru šis papildinājums atsaucas. 1. piezīme nosaka, ka atsavināto zemju bijušiem īpašniekiem vel piederošas
lauku mājas likvidējamas līdz 1923. gada 23. aprīlim
un likvidācijas gadījuma priekšrocības uz šo māju
iegūšanu pieder to lietotājiem. Pats par sevi šis
noteikums, ka likvidācijas gadījumos priekšrocības
pieder lietotājiem, ir tāds savads,_ jo_ šīs mājas nemaz
nevar nelikvidēt. Piespiedu kārta tas ir jālikvidē, tādēļ tādu gadījumu, kad tās nelikvidē, nemaz nevar
būt. Var būt tikai likvidācijas gadījumi. Šie vardi
«likvidācijas gadījumā" toreiz 3. lasījuma ieviesās aiz
pārpratuma un nebij nekāda iespēja tos pārlabot.
Tagad papildinājums saka.ka agrāras roformas likuma III. daļas 49. pants jāpapildina ar sekošu piezīmi. Piezīme vārdu pa vārdam skan ta:
«Ja šinī pantā un pirmā piezīme noteikta laika
īpašnieki labprātīgi nebūtu likvidējuši minētos īpašumus, tad zemkopības ministrija tādus īpašumus
pārņem savā pārziņā un pārdod tos uz īpašnieka rēķina civilprocesa likuma_ 2035.—2046. panta priekš
ķīlu turētājiem paredzeta_ kartība,_ nodrošinot lietotājiem šī panta 1. piezīmē paredzētos gadījumos —
es pastrīpoju «paredzētos gadījumos" — un kartība
tiesību paturēt māju par augstāko nosolīto cenu",
tad jājautā, kādi ir šie gadījumi, kuri paredzēti 49.
panta 1. piezīmē. Visi likvidācijas gadījumi ir tur
paredzēti. Katrā gadījuma ir jālikvidē visas_ mājas;
nav tādu gadījumu, kur nevajadzētu visas mājas likvidēt.
Ja šādu papildinājumu mes pieņemtu tāda
redakcijā, kā tas ir priekšā likts,_ tad ar to radītu
pārpratumu, ka varbūt šis papildinājums attiecināms
^
par kuari uz 49. pantu kā tādu, un ka ari tas mājas,
gadījumos,
saskaņa
ar šo
rām runā 49. pants zināmos
papildinājumu, pārdodamas, dodot šo māju lietotajiem priekšrocību uz to iegūšanu. Tapec es lieku
priekšā strīpot vārdus «nodrošinot lietotajiem^ šī
panta I. piezīmē paredzētos gadījumos un kartība
tiesības paturēt mājas par augstāko nosolīto cenu",
un to vietā likt: «dodot šī panta 1. piezīme minēto
māju lietotājiem priekšrocību uz šo māju iegūšanu,
piemērojoties minētās piezīmes _nosacijumiem". Ta
tad visiem 49. panta 1. piezīmē minēto māju lietotājiem jādod šī priekšrocība. Ja papildinājuma ir
runa par kādiem sevišķiem gadījumiem, tad tasir
pārpratums. Šāds pārlabojums pēc manam domam
ir vajadzīgs tādēļ, ka šis papildinājums groza senāko kārtību tai ziņā, ka mājas likvidējamas, tas pārdodot atklātā ūtrupē, piemērojoties civļlprocesa attiecīgiem pantiem, kuri dod ķīlu turētajiem tiesību
prasīt ķīlu pārdošanu. Ja grib šos civilprocesa pantus saskaņot ar to kārtību, kāda paredzēta 49.
panta 1. piezīmē, tad jāsaka, ka likvidācijas gadījumā ūtrupes ceļā jānodrošina lietotāju priekšrocība
nevis 49. pantā 1. piezīmē paredzēta kartība, bet
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piemērojoties minētās piezīmes nosacījumiem. Tad
iznāk, ka ja mājas nav likvidētas un pagarinājumu
nedod, — lai gan šāds likvidācijas pagarinājums ir
paredzēts šinī papildinājumā — tad zemkopības ministrijai ir jāliek mājas uz pārdošanu vai vairāksolīšanā. Tad nu, piemērojoties vienam no pievestiem
civilprocesa pantiem, t. i. 2037., var ievest ūtrupes
nosacījumos to, ka katram, kas vēlas piedalīties
ūtrupē, ir jārēķinājas ar to, ka priekšrocība ir dodama māju lietotājiem, un ka šo priekšrocību māju
lietotāji var izlietot, piemērojoties 49. panta 1. piezīmes nosacījumiem. Visā visumā šinī piezīmē noteiktā kārtība nav iespējama tāpēc, ka te nāk klāt
apgabaltiesas piedalīšanās, un tiesa nevar uzaicināt
caur miertiesnesi māju lietotāju, lai viņš deklarē, vai
grib savu priekšrocību izlietot vai ne, bet tiesa var

gan, piemērojoties 49. panta 1. piezīmei, saskaņā ar

attiecīgiem civilprocesa pantiem prasīt lietotāju
priekšrocības nodrošināšanu ūtrupes nosacījumos.
Tāpēc vajadzīgs teikt, ka nevis tādā kārtībā, kā nosaka 49. panta 1. piezīme, bet gan piemērojoties šai
piezīmei un saskaņojot to ar minētiem civilprocesa
pantiem. Bez tam pie šī papildinājuma vēl vajadzīgs
piemetināt pēc vārdiem «uz īpašnieka rēķina" vārdus «tiesas ceļā". Šis pants civilprocesa likumos ir
2035. pants, kurš nosaka, ka var prasīt tiesas ceļā
pārdošanu. Krieviski tas skanētu »npn nocpencTB-fe
cvHa". Ja mēs to nesakām, tad var iznākt, ka zemkopības ministrs, piemērojoties šiem pantiem, pats,
bez tiesas, var izsludināt ūtrupi. Tāpēc mans priekšlikums ir ienest vēl otru pārlabojumu, iespraužot pēc
vārdiem: «uz īpašnieku rēķina" vārdus «tiesas ceļā".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.
Fr Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savievienība) : Papildinājums pie agrārās reformas likuma III. daļas paredz piezīmē, ka ja kāds īpašums
pārsniedz 50 ha un īpašnieks negrib labprātīgi brīvā
ceļa likvidēt to normu, kura pārsniedz 50 ha u. t. t.,
tad valsts to likvidē uz viņa rēķina, pārdodot no torgiem. Mums šī pārdošana no torgiem, liekas, nebūtu pieņemama aiz sekošiem motīviem. Ja zemes
norma, kura pārsniedz 50 ha, tiktu pārdota no torgiem, tad uz torgiem sanāktu tikai tādi pircēji, kuriem būtu jau zināmi kapitāli, un ne tie, kuri būtu
nabadzīgi, kuriemhdzekļu nebūtu; bet tad, kuriem
zeme varbūt vairāk būtu vajadzīga, tie nemaz netiktu pie zemes, tie tiktu no tās atstumti. Tāpēc mūsu domas buru, ka šo 50 ha pārsniedzošo normu nevajadzētu vis pārdot no torgiem, ja viņu īpašnieki
negribētu to brīvā ceļā likvidēt, bet viņu vajadzētu
pārņemt valsts_ īpašumā un piešķirt mazzemniekiem
parasta kartībā. _ Tāpēc es, Latgales zemnieku savienības bloka vārdā, ari iesniedzu pārlabojumu, ka
tikai tāda ceļa pārsniedzošā norma būtu likvidējama.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Augsti godātā sapulce! Es ņemu vārdu tikai tāpēc, ka mans
priekšrunatājs, Francis Trasuns, nav pareizi, pec maniem ieskatiem, sapratis likuma papildinājumu.
Trasuna kungs domā, ka likums attiecas it kā uz
. normu pārsniedzošo daļu pie atsevišķām saimniecībām. Te nav runa par atsevišķām saimniecībām,
bet par to, ja vienās rokās atrodas vairāki īpašumi,
kuru kopplatība pārsniedz zināmu normu; ja ir viens
īpašums, tad tas var būt, cik liels būdams. Pēc
Trasuna kunga domam, pārsniedzošā normu daļa
būtu jālikvidē. Viņš nak ar priekšlikumu, ka šī pārsniedzoša daļa pie atsevišķām saimniecības vienībām būtu jāpārņem valsts zemes fondā. Te es gribētu vērst uzmanību uz to, ka Trasuna kungs izteicas nevis — saimniecība, bet — normu pārsniedzošā
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daļa, t. i. ja būtu bijušas 2 saimniecības — viena_ 30
ha un otra 30 ha, kopā 60 ha, pec viņa domam būtu
jālikvidē 10 ha. Tā tas nav. Atsevišķa vesela saimniecība jālikvidē. Tā tad vairāku saimniecību īpašnieks var paturēt no atsevišķām saimniecībām pēc
viņa izvelēs tikai vienu, vai vairākas, ja paturēto
saimniecību kopplatība nav lielāka par 50 ha. Paturot tikai vienu saimniecību, tās platība nav ar normu norobežota. Var paturēt pēc izvēles lielāko vai
mazāko saimniecību. Tas ir vienalga. Bet tas mani
tik daudz šoreiz neinteresē. Mani interesē otrs jautājums. Trasuna kungs domā, ka piespiesta likvidācija izdarāma nevis pārdodot publiskos torgos, bet
valstij pārņemot tās zemes fondā. Man liekas, ka
šis ceļš ir pavisam nepieņemams. Ja mēs ietu par šo
ceļu un ieskaitītu šīs zemes zemes fondā, tad mūsu
zemes fonds pastāvētu uz mūžīgiem laikiem, un visas tās organizācijas, kuras nodibinātas agrārās reformas izvešanai, būtu jāpatur joprojām. Kamēr
pastāvēs valsts, tikmēr pastāvēs mantošanas tiesības. Var nākt priekšā gadījumi, ka atsevišķa viena
īpašnieka rokās apvienojas vairāki zemes īpašumi.
Pieņemsim, pēc gadu desmitiem vai vairāk, ar vārdu
sakot, kad tagadējais zemes fonds būs izsmelts, ka
īpašniekiem piederēs tikai pa vienai saimniecībai,

tad taču neviens nevar atņemt viņam tiesību mantot
no viņa tuvākiem radiniekiem vai ari no citiem kādu
saimniecību. Tādas mantošanas tiesības atņemt nevar. Tā tad, kaut uz īsu momentu, var rasties īpašnieks ar divām saimniecībām, un ja viņam nerodas
izdevība īpašumu likvidēt, tad tas tūlīt būs valstij
jāpārņem zemes fondā un jāpiemēro Trasuna kunga
priekšlikums. Tādā veidā mēs vilktu garumā mūsu
agrāro reformu. Ja likums nosaka, ka zināmas zemes tik un tik gadu laikā jālikvidē, tad tas ir katra
pilsoņa pienākums un ja viņš to neizpilda, tad tas
nav izpildījis likumā paredzēto pienākumu un valsts
izdara to piespiedu ceļā, pārdodot īpašumu atklātā
vairāksolīšanā. Ari cara laikos un vēl līdz šim pastāv kārtība, ka ja kāds nav izpildījis savus pienākumus, piemēram maksājumus, ja nav nomaksājis attiecīgu renti, tad zeme netiek vis pārņemta atpakaļ
valsts īpašumā, jeb agrāki muižnieku kredītbiedrība,
vai atdotaatpakaļ muižniekiem, bet viņa tiek vairāksolīšanā pārdota, un ja viņa tiek pārdota dārgāki, ja
saņemtā suma pārsniedz prasību, tad šo pārpalikušo
sumu jzmaksā īpašniekam. Pie tādiem uzskatiem
pieturējās vecos cara laikos un tagad ievest vēl ko
bargāku tiešām nebūtu vajadzīgs. Aiz tā iemesla
mēs nevaram ieskaitīt šīs zemes fondā un es brīnos,
kā Trasuna kungs, būdams Latgales kristīgo zemnieku priekšstāvis, var nākt ar tādu priekšlikumu.
Es saprotu, ka ar tādu priekšlikumu var nākt sociāldemokrāti, vai citi, bet no kristīgiem zemniekiem
es to nevarēju sagaidīt, jo viņi taču stāv uz to, ka
agrāro reformu vajaga noteikti un stingri izvest, un
kā Trasuna kungs teica, jādara reiz tai lietai gals.
Vai jūs tagad ar tādu zemju ieskaitīšanu zemes fondā
un visām tām komisijām, kuras tagad pastāv, variet
nākt_pie kāda gala? Kamēr pastāvēs Latvijas valsts,
kamēr pastāvēs viņas tagadējie likumi par mantošanu, tikmēr jūs nekad nenāksiet pie momenta, ka
vienās rokās neatrodas divas saimniecības, jo mantot jūs nevienam aizliegt nevariet. Aiz šī iemesla
man liekas, ka Trasuna kunga priekšlikums ir pilnīgi atraidāms, un es domāju, ka ja Trasuna kungam
nav kādi citi motīvi, bet tas grib pieturēties pie lietderības, tad viņš šo priekšlikumu neuzturēs.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim

Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Pie mums iznāk tā savādi. Alberinga kungs
brīnās par Franci Trasunu, kā kristīgo zemnieku sa-
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Vārds referentam.
vienības priekšstāvi, un es brīnos par Alberinga kungu. Alberinga kungs domā, ka es neesmu viņu saReferents A. Buševics: Kā pirmais jāapskata
pratis, bet man liekas, ka Alberinga kungs nav saFirksa iesniegtais pirmais pārlabojums:
pratis mani, jo es nemaz nedomāju izslēgt to, ka, ja,
«Piezīme 3. Uzskatāmas par likvidētām uz
piemēram, kāds īpašums pārsniedz zināmu normu,
agrārās reformas likuma III. daļas 49. panta un
tad taču neizslēdz ari to, vai viņš bus viena saimnieviņas 1. piezīmes pamata visas tas zemes, kucībā, jeb viņš būs divās saimniecības. Man liekas,
ras viņu bijušie īpašnieki atsvešinājuši šim likutā lieta ir tik skaidra, ka Alberinga kungam vajamā paredzētā kārtībā un laikā uz notāra apstipdzētu to saprast. Bez tam Alberinga kungs baidās,
rināta un likumā noteiktā laikā tieslietu minika ja tā lieta tā paliks, ja valsts zemes fonda pārstrim apstiprināšanai priekšā stādīta līguma paņems tos brīvos īpašumus, kuri netiks likvidēti brīvmata."
prātīgā ceļā no īpašniekiem, tad valsts zemes fonds
Šīs piezīmes nolūks ir noteikt_ divi lietas: pirpastāvēs uz mūžīgiem laikiem. Ja, mani kungi, es mām kārtām, ka likvidācija uzskatāma par notikušu
pateikšu, ka tas nebūtu nekāds ļaunums. Ta būtu
jau pēc iepriekšēja līguma noslēgšanas un otram kārvēlama lieta, ka mums būtu zemes fonds aizvienam tām atsvabināt jau noslēgtos atsavināšanas līgumus
mūsu brīvā rīcībā, no kura mēs varētu piešķirt saimno nepieciešamības dabūt tieslietu ministrijas pieniecības bezzemniekiem vai mazzemniekiem._ Es tikrišanu. Agrarkomisija tādas domas nebija, ka pie
kai šaubos, vai tas fonds mums bus uz mūžīgiem
nekustamu īpašumu pārejas nebūtu vajadzīga tieslaikiem. Tā ir cita lieta. Bet ja mums viņš tāds būlietu ministra atļauja — tā paredzēja ari minētos gatu, tad mēs varētu tikai priecāties. Brīnīties par to, dījumos pāreju ar tieslietu ministrijas piekrišanu.
ka Latgales kristīgo zemnieku saviembaspriekšstaTāpat komisija bij citādos uzskatos jautājuma par to,
vis var tādu lietu ienest, pēc manām domam, nebūtu kad uzskatīt māju likvidāciju par notikušu. Ka tas
nekāda vajadzība. Es domāju, ka zemnieki par to redzams iz papildinājuma teksta, tad komisija likvinebrīnīsies, bet pat priecāsies. Bez tam, kungi, vel dāciju uzskata par notikušu tikai ar īpašuma pāreju
nevar nākt pie tāda slēdziena, pie kāda nāca Albezemes grāmatās uz ieguvēja vardu. Tamlīdz iesniegringa kungs, ka, ja būs valsts zemes fonds, kurš aiztais pārlabojums runā pretim komisijas uzskatam un
vienam pastāvēs, ka tad vajadzēs uz mūžīgiem laitas atraidāms. Tad otrais pārlabojums, kuru ari
kiem pastāvēt ari centrālai zemes ierīcības komiiesniedza Firksa kungs, skan sekosi:
tejai. Centrālā zemes ierīcības komiteja un valsts
«Piezīme 3. Otrā teikumā iespraust starp
zemes fonds nav tāds laulāts pāris, kuru mūžam
vārdiem «apstākļu dēļ" un «tad tieslietu minevarētu šķirt. Es domāju, ka centrāla zemes ierīnistrs": «un sevišķi gadījuma, ja tieslietu micības komiteja ir mūsu agraraLreformai tāda brūte,
atsvešināšanas līgumu neapstiprinot, liknistrs,
kupa diezin vai bija laba un vēlama. Reiz centrāla
vidāciju aizkavējis."
zemes ierīcības komiteja ir, ko tad nu darīt. Viņa
Man liekas, ka šis pārlabojums_ ir vairāk redakiesākusi agrāro reformu un viņai vajaga to nobeigt,
cionelas
dabas. Pēc būtības tomēr jāsaka, ka pie
izvest līdz galam. Bet to, ka viņa pastāvētu mūžam,
izšķiršanas
vajadzēs ievērot ari_ to, lai īpašlietas
to es negribētu domāt. Tas ir pārāk smags aparāts
likvidāciju ļaunprātīga nolūka.
nieki
nenovilcinātu
un, man liekas, šo funkciju savā laika vajadzēs uzpieņemsim
tagad
Firksa kunga pārlabojumu,
Ja
mēs
ņemties zemkopības ministrim. Ta tad šim lietam,
noslēgt tādus kontraktus,
īpašnieki
jau
varētu
tad
par kurām Alberinga kungs runāja, it ka par kādu
patiešām
tieslietu
ministrija
nekāda ziņa nekurus
sakara
un
baidīnav,
sakaru, nemaz tāda dabiska
pārlabojums
apstiprināt.
Tādēļ
Firksa
kunga
varēs
_
ties par šo lietu mums nav nekāda iemesla. Bez tam
jo
tāļu
tas
ir
vienīgi
redakciocik
būtu
noraidāms,
Alberinga kungs jautāja, kas būšot tad, ja kāds, pienevajadzīgs,
apneatkarīgos
nelas
viņš
—
dabas,
«
Ko
nu
tad
darīt?
mēram, mantos kādu saimniecību.
gadījums,
—
ari
Firksa
noradītais
ietilpst
stākļos"
Kādas būs mantinieku tiesības? Es nedomāju Nelaiparlaboums
skan
setādēļ
izsakos
pret
to.
Trešais
sties kādos juridiskos jautājumos un celt priekša kādus jaunus juridiskus priekšlikumus, bet es varētu kosi:
«Papildināt piezīmi 3. ar sekošu beigu teikutikai pateikt, ka ceļš ir ļoti vienkāršs un jss. Tādam,
Atļauts iegūt zemes gabalu, kas pārsniedz
mu:
kas būs mantojis saimniecību, kura pārsniedz vai
paredzēto normu, ja tas notiek vaišinī
likumā
ja
viņš mantojis 2 vai 3 saimnu normu, vai ari tad,
rāksolīšanā
uz attiecīgā zemes gabala ingroseto
niecības, paliek brīvība 3 gadu laika brīva ceļa to
prasību nodrošināšanas nolūka.
hipotekarisko
likvidēt. Šis likums ir taisnīgs priekš visiem, ne
Tādā
gadījumā
zemes ieguvējam jāatsvešina
jau
tagad
tās
saimniecības
bet
ir,
tikai tiem, kuriem
gadu
laikā
šinī likumā paredzēto normu
triju
ari tiem, kuriem uz priekšu tās varētu but. Caur šo
likumu tiks novērsta zemes sakrāšanas atkal vienas
rokās un lielo muižu radīšana. Pārlabojums, kuru
es iesniedzu, nemaz nav tik nesaprotams, ka Alberinga kungs domā. Es domāju, par viņu gan varētu
balsot ari citi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens
vairāk nav vēlējies. Es lūdzu referentu dot atsauksmi par iesniegtiem pārlabojumiem.
Referents A. Buševics: Lūdzu pārlabojumus.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis, Ta ka referents
pieprasa iesniegtos pārlabojumus, bet tie vajadzīgi
tiklab referentam kā prezidijam, tad prezidijs liek
priekšā pārtraukt sēdi uz 15 minūtēm, lai izgatavotu
iesniegto pārlabojumu norakstus ari priekš referenta.

Pārtraukums uz 15 minūtēm.
(Pārtraukums no pīkst. 5.55—6.12 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde turpinājās.

pārsniedzošā zemes platība."
Ja šeit būtu noteikums, ka obligācijas turētājam
ir tiesība iegūt viņa prasību nodrošinājos© zemi, tad
tas būtu saprotams, un tad par tamlīdzīgu papildinājumu varētu vēl būt runa, bet šeit ir teikts vispārīgi, ka kuram katram pārdošanas gadījuma ir tiesība iegūt zemi, — tas runā pretim agrarlikuma 3.
daļai. Aiz šiem iemesliem pārlabojums nebūtu pieņemams. Tad tālāk Trasuna kunga pārlabojums,
kurš skan sekosi:
«3. piezīmi, strīpojot no agrarpolitikas komisijas iesniegtā pārlabojuma redakciju no vārdiem «Ja šinī pantā", beidzot ar vārdiem «sasolīto cenu", izteikt sekosi:
«Ja šinī pantā un 1. piezīmē noteikta laika
īpašnieki labprātīgi nebūtu likvidējuši minētos
^
īpaīpašumus, tad zemkopības ministrija tādus
pārņem
pārziņā
un
ieskaita
valsts
valsts
šumus
zemes fondā piešķiršanai parastā kartība.
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Man jāsaka, ka komisija ir pret šo pārlabojumu.
Tāda redakcija bija iesniegta jau juridiska komisija.
Juridiskā komisija aiz motiviem, par kuriem es jau
runāju, izsacījās pret tamlīdzīgu tekstu. Agrarkomisija izšķīrās par juridiskas komisijas tekstu un izteicās ari pret agrāk no viņas pieņemto Trasuna
kunga tekstu. Bez agrāk noradītiem motīviem jāatzīmē, ka Trasuna kunga teksts runa pretim 49.
1. piezīme dod
panta 1. piezīmes noteikumiem.
priekšrocības pie māju iegūšanas, proti pie to māju
iegūšanas, kas piederējušas bijušiem īpašniekiem, šo
māju lietotājiem, pie tam nevis agrāras reformas likumā paredzētiem ilggadējiem lietotajiem, bet tiem
mājas lietotājiem, kuri pašlaik tur sež. Turpretim,
pieņemot Trasuna tekstu ar_ likumu nodrošinātas tiesības māju minētiem lietotajiem tiktu atņemtas, un
mūsu likumā būtu divi panti, kuri viens ar otru nebūtu saskaņoti. Man liekas, ka likuma tādas pretrunas nebūtu pielaižamas, jo agrāra komisija nebij
domājusi grozīt agrāra likuma 3. daļu. Tapec juridiskā komisija un velak ari agrāra komisija izteicas
pret tamlīdzīgu grozījumu. Bij ari citi motīvi, bet
par tiem jau tika runāts un tos es vairāk neatkārtošu. Kas attiecas uz Purgala kunga iesniegtiem
priekšlikumiem, tad tie ir redakcionelas dabas. Pirmais viņa priekšlikums skan:
«Lieku priekšā strīpot vārdus: «nodrošinot
lietotājiem šī panta 1. piezīme paredzētos gadījumos un kārtībā tiesību paturēt māju par augstāko sasolīto cenu" tin to_ vieta likt: «dodot šī
panta 1. piezīmē minetomaju lietotajiem priekšrocību uz šo māju iegūšanu, piemērojoties minētās piezīmes nosacījumiem."
Ja šeit Purgala kunga tekstā saprot zem māju
lietotājiem ne agrārā likuma 2. daļa paredzētos ilggadējos lietotājus, bet tos, kUri ir paredzēti 49, panta
1. piezīmē agrārā likuma 3. daļa, tad pārlabojums
pēc satura neko negroza un Purgala kungs tikai izteicis to skaidrāki nekā tas ir iesniegta priekšlikuma redakcijā. Tāpēc šiem pārlabojumiem varētu piekrist.
Tāpat varētu piekrist otram Purgala kunga pārlabojumam:
«Pēc vārdiem: «īpašnieka rēķina" piemetināt vārdus « tiesas ceļā".
Tas faktiski ari tā domāts. Tāpēc ari pret šo
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cijā pieņemtā teksta. Par tādiem ieskatāmi abi Purgala priekšlikumi, tāpēc ka tie attiecas uz nupat strīpoto tekstu un Firksa iesniegto pārlabojumu vidēja
daļa, kas ari attiecas uz strīpoto tekstu. Paliek izšķirami vēl Firksa pārējie priekšlikumi, par_ kuriem
Firkss liek priekšā balsot atsevišķi. Vai būtu kādi
iebildumi pret atsivišķu balsošanu? Nav. Balsošana par šiem priekšlikumiem notiks atsevišķi. Izšķirams būtu vispirms priekšlikums

piezīmē 3. otrā teikumā iespraust starp vardiem_„apstaklu
dēl" un „tad tieslietu ministrs": „un sevišķi gadījuma, ja tieslietu ministrs atsvešināšanas līgumu neapstiprinot likvidāciju
aizkavējis."

Referents izsakās pret priekšlikuma pieņemšanu.
Es lūdzu pacelties tos, kas ir par nolasīto priekšlikuma daļu. Par priekšlikumu nodotas tikai 10 balsis.
Tas ir nepietiekošs skaits. Šī Firksa priekšlikuma
daļa atkrīt. Tālāk nāk nobalsošana Firksa priekšlikuma 3. daļa:
„Piezīmi 3. pabeigt ar sekošu teikumu:
,.Atlauts iegūt zemes gabalu, kas pārsniedz šinī likuma
paredzēto normu, ja tas notiek vairāksolīšana uz attiecīga zemes gabala ingrosēto hipotekarisko prasību nodrošināšanas
nolūkā. Tādā gadījumā zemes ieguvējam jāatsvešina triju gadu
laikā šinī likumā paredzēto normu pārsniedzoša zemes platība."

Referents izsakās ari pret šo priekšlikuma daļu.
Es lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo Firksa priekšlikuma daļu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturējās no balsošanas. Balsošanasiznakums: par —
34 balsis, pret — 52 balsis, atturējies nav neviens.
Tā tad ari šī priekšlikuma daļa atraidīta. _ Tagad es
likšu uz balsošanu pantu pārlabota veida un lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturējušies no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par panta pieņemšanu nodotas 48 balsis, pret — 9
balsis, atturējušās 6. Tā tad pants pārlabotā veida
pieņemts. Es likšu tagad_ visu šo likumprojektu 2.
lasījumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas _ būtu pret šī likumprojekta pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par šī likumprojekta pieņemšanu.
Lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Balsošanas iznākums: par likumprojektu
nodota 51 balss, pret — 33 balsis, atturējies nav neviens. Likumprojekts 3. lasījums 4. decembrī.
ko
iebilst.
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
pārlabojumu man nav
t\
'
nāk
valsts svinamam dienam. Referents
par
Nobalsošanā
Fr.
Vesmanis:
Priekšsēdētājs
Nonācs. Es lūdzu referentu Nonācu sniegt referātu.
vispirms Franča Trasuna priekšlikums ka radikālāReferents O. Nonācs: Augstā sapulce! Daudzās
kais, kura pieņemšanas gadījuma atkrīt visi citi pārpiezīmes
JaFrandaļas.
kas
domāti
pie
1.
svinamās
dienas — tas bija ļauns mantojums, kuru
labojumi,
ča Trasuna priekšlikums tiktu atraidīts, tad nak nomēs dabūjām'no cariskas Krievijas. No šī ļauna mantojuma bij jātiek vaļa, jo ātrāk, jo labāk, jau aiz tin
balsošanā iesniegšanas kartība Firksa un pec tam
tagad
uz
balsošanu
priekšlikumi.
lieku
Es
Purgala
tautsaimnieciskiem motiviem, jo tauta par savu nabaFranča Trasuna priekšlikumu, kurš skan:
dzību vecajā Krievijā varēja pateikties tai lielai slinkošanai,
kāda šinī zeme valdīja un Šīslielas slinkošada3.
agrārās
reformas
likuma
„Lieku priekšā papildināt
komisijas
nas legalizētajām — daudzām svinamam dienam. Tālās 49.. panta 3. piezīmi, strīpojot agrarpolitikas
iesniegtā pārlabojuma redakciju no vārdiem „ja šim panta",
pēc patstāvīgajā Latvijā vienam no pirmiem likumdo„ja šinī
beidzot ar vārdiem „sasolīto cenu", izteikt sekosi:
pantā un 1. piezīmē noteiktā laika īpašnieki labprātīgi nebūtu
likvidējuši minētos īpašumus,_ tad zemkopības ministrija tādus
īpašumus pārņem valsts_ pārziņa un ieskaita valsts zemes
fondā piešķiršanai parasta kartība."

Referents ir izteicies pret šo Franča Trasuna
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Franča
Trasuna priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties,_kas
ir pret Franča Trasuna priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Trasuna priekšlikumu nodotas 44_ balsis, pret to 41 balss, atturējies nav neviens. Ta tad
Franča Trasuna priekšlikums pieņemts. Līdz ar to
pieņemta piezīmes 1. daļa Franča Trasuna priekša
liktā redakcijā. Līdz ar to atkrīt visi tie pārlabojumi,
kas pie piezīmes I. daļas domāti pie komisijas redak-

šanas aktiem vajadzēja but šo svinamo dienu skaita
samazināšanai un svinamo dienu noteikšanai mums
piemērotiem apstākļiem. 'Motīvi, pec kuriem nosakāmas svinamās dienas, var but reliģiski-konfesionali, var būt, tālāk, nacionali-politiski, kur mes nosakām svinamās dienas kādu ievērojamu nacionālu
vai politisku notikumu piemiņai. Talak var ari but
svinamās dienas sociali-politiskas dabas,_kur mes paplašinām svinamo dienu skaitu tanī nolūka, lai dotu
darba ļaudīm un vispār darba tautai atpūtu. Visi šie
motivi, viens lielākā, otrs mazāka mēra, ir tikuši
ņemti vērā pie svinamo dienu noteikšanas ^Latvija.
Ir trīs likumdošanas akti, ar kuriem līdz šim ir
regulēts šis svinamo dienu jautājums: vispirms Tautas Padomes pieņemtais likums 1920. gada 21. jan-
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vari; tad Satversmes Sapulces _ likums, pieņemts
1921. gada 30. septembrī, un, pēdīgi, trešais akts,
kuru ministru kabinets ir izdevis toreizēja 16. jūlija
likuma kārtībā 1921. gada 28. decembrī. Pirmajā
likumdošanas aktā tika fiksētas par svinamam dienām vispār! pieņemtas reliģiski svinamas dienas;
tad no jauna nāca klāt dienas, kuras ir saistītas ar
nacionali-politiskiem notikumiem, proti, 18. novembris. Tālāk tika fiksētas, ja ta var teikt, no socialipolitiskā viedokļa ka svinamas dienas viscaur trešie
lielie svētki. Jāņu dienas svinēšanai tika nolemtas
2 dienas, proti, bez 24. jūnija vel 23. jūnijs. Ar nākošo likumdošanas aktu, proti, Satversmes Sapulces
1921.gada 30. septembra likumu, tika pieņemta viena
jauna svinamā dienā, proti, par Latvijas brīvību kritušo varoņu piemiņas diena — 22. jūnijs. Pēdīgi ar
ministru kabineta rīkojumu no 1921. gada 28. decembra ir noteiktas par svinamam dienam: 26. janvāris
— de jure atzīšanas diena, 1. maijs — Satversmes
Sapulces sanākšanas diena, un 31. oktobris — Ticības atjaunošanas svētki. Tā tad pavisam mums līdz
šimbez parastām svētdienām ir 20 svinamas dienas,
un proti: 18.novembris, Jauns gads, Zvaigznes diena,
Lielā lūdzamā diena, Zaļa ceturtdiena, Liela piektdiena; tad otrās un trešās Lieldienas, neskaitot pirmās, tāpēc ka tās sakrīt vienmēr ar svētdienu; Jēzus
debesbraukšanas diena; Vasaras svētki, otrie_un trešie, atkal neieskaitot pirmos, kuri ietilpst svētdiena;
tad Jāņi, 23. un 24. jūnija; Ziemas svētki, visas trīs
dienas, tāpēc ka Ziemas svētki ka staigājoši svētki
var iekrist ari darba dienas; 22. jūnijs, 26. janvāris,
1. maijs un 31. oktobris. Šis svinamo dienu skaits —
20, samērā ar svinamo dienu skaitu citas valstīs, tomēr ir nesamērīgi liels, jo Latgale svinamo dienu ir
vēl vairāk, proti, 27. Šis skaitlis neiztur nekādu samēru ar mūsu kaimiņu valstīm un ar tālākam valstīm
Vakareiropa. Tur viscaur ir 6—13 svinamas dienas
gadā: Skandināvijā '— 10—11 svinamas dienas, Somijā — 12, Igaunijā — 18. Jus redziet, ka tanīs zemēs, kuras tuvāk pie Krievijas un kuras agrāk iztaisīja Krievijas sastāvdaļu, šis neērtais mantojums vel
šodien nav likvidēts. Jo talak kāda valsts no Krievijas, jo vairāk viņa stāv uz Vakareiropas pusi, jo
svinamo dienu skaits ir mazāks un darba dienu gada

ir vairāk.
Tāpēc ari mūsu valdība, ieskatīdama, ka izpostītai Latvijai ir ciešāk jadoma par darbu un mazāk
par atpūtu, ir nākušļ ar likumprojektu par svinamo
dienu skaita vēl tālāku samazināšanu. Valdība bij
likusi priekšā strīpot no līdzšinējam svinamam dienām sekošas: Zvaigznes dienu, Zaļo ceturtdienu, visu
lielo svētku trešās dienas, tā tad 3. Lieldienas, 3. Vasarsvētkus un ari 3. Ziemas svētkus, tāpat 23. jūniju.
Kā redzam, valdība bij likusi priekša strīpot visas tas
svinamās dienas, kuras pirmā likumdošanas akta bij
noteiktas par svinamām aiz zināmiem sociali-politis-

kiem iemesliem. Tālāk valdība liek priekša strīpot
no svinamo dienu saraksta ari 26. janvāri, t. i. de jure
atzīšanas dienu. Ar to gribēts teikt, ka pie mušu
valsts tapšanas smaguma punkts liekams uz mušu
valsts nodibināšanas dienu, ko mes paši saviem speķiem esam panākuši, un nevis uz to dienu, kad esam
dabūjuši juridisko sankciju. Joprojām tiek strīpots
31. oktobris, t. i. Ticības atjaunošanas diena. Ta tad
valdība no līdz šim svinētam 20 svinamam dienam
likusi priekšā strīpot 8. Komisija šīs priekša liktas
strīpojamās dienas akceptēja, bet no savas puses
nostrīpoja vēl devīto svinamo dienu, proti Jēzus debesbraukšanas dienu, ka _ ari visas atsevišķas Latgales svinamās dienas. Ta tad,_ izņemot Latgali, ir nostrīpotas galu galā 9 svinamas dienas un paliek vel
11, ar kurām komisija šodien nak priekša augstam
namam, lai viņš tās apstiprinātu.

1923. gada

16. novembrī.
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No šīm dienām, kuras tagad ir jums priekša sarakstā, dažas ir tādas, kuras komisija tomēr stipri
tika apstrīdētas, un ir sagaidāms, ka viņas apstrīdēs
ari šodien, še augsta nama. Tas bij vairākas valsts
svētku svinamas dienas— 18. novembris, 1. maijs
un tamlīdzīgas. Komisija bij tādas domas, ka varētu
ļoti labi visas šīs vairākas valsts piemiņas dienas
apvienot vienā svinamā diena. Ievērojama komisijas locekļu daļa svērās uz to pusi, ka būtu atmetams
1. maijs kā Satversmes Sapulces sanākšanas diena,
bet to nozīmi, ko piedod 1. maijam, ka Satversmes
Sapulces sanākšanas_ dienai, gluži labi varētu pārnest uz valsts dibināšanas dienu, uz 18 novembri.
Komisijas vairākums tādam uzskatam tomēr nevarēja piekrist, jo, šā vai ta, bet katrai no šīm dienam,

kādas līdz šim svinētas aiz nacionali-politiskiem iemesliem jeb motiviem, ir sava tradīcija, sava liela
No ļoti liela svara, lai šī novēsturiska nozīme.
zīme tiktu uzturēta un pausta talak mušu jauna paaudzē. Atsevišķu vēsturisku momentu izcelšanai ar
svinamām dienām ir ari ta nozīme, ka mušu jaunai
paaudzei taisni šinīs gadījumos ir izdevība sildīties pie
mūsu vēstures slavenākiem notikumiem un stiprināties savā patriotismā. Sevišķijaņem vēra tas. ka tagadējā paaudze vienādi nenovērtē visus tos vēstures
notikumus, kādi saistās ar tagad svinamam valsts
piemiņas dienām. Ja viena daļa, lielāka daļa, ticēja
mūsu valstij jau tad, kad viņa bij nodibināta — 18.
novembrī, tad tomēr viena daļa, kaut ari mazāka
daļa, tai laikā vēl nogaidīja zemes īsto saimnieku —
Satversmes Sapulci; tikai tad, kad sanāca Satversmes Sapulce, viņi saka ticēt Latvijai. _ Tapec būtu
labāki, ja mēs atstātu vēlakampaaudzem, vēlākiem
likumu devējiem, savilkt dažādas svētku dienas vienā svētku dienā, skatoties uz mušu vēsturi no vēstures augstākās perspektives. Tad varēs tiešam
runāt par vairāku nacionali-politisku svinamo dienu
savilkšanu vienā svētku diena, kura tad varētu pieminēt mūsu valsts tapšanu. Šimbrīžam nav vel laiks
runāt par dažādu līdz šim svinēto nacionali-politisko
svētku dienu anulēšanu un savilkšanu viena diena.
Tā skatījās komisijas vairākums.
Otra apstrīdēto svētku dienu grupa bija lielo
svētku trešā svinamā diena: 3. Ziemassvētki, 3. Vasaras svētki un 3. Lieldienas. Pie šīs pašas grupas
jāpieskaita ari 23. jūnijs. Tas ir dienas, pie kuru noteikšanas spēlē lomu sociali-politisks aprēķins, t. i.
radīt pēc kārtas garāku dienu rindu, lai tad ierēdniecībai un vispār strādājošai tautas daļai būtu dota
iespēja laiku pa laikam dabūt garāku atpūtu. Motivi,
kāpēc tagad šos garos svētku laikmetus var padarīt
īsākus, bija tie, ka tagad ir jau stājies speķa darba
laika likums. Vispār šis jautājums jānokārto ar sociālo likumdošanu un nevis ar svinamo dienu palīdzību. Vairums bij par to, ka šīs trešās svētku
dienas ir strīpojamas.
Tālāk stipri apstrīdēta diena komisija bija 22.
jūnijs, proti, tā diena, kura noteikta ar Satversmes
Sapulces 1921. gada 30. septembra lēmumu kā Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena. Motivi, kamdēļ viena daļa komisijā izteicas pret šīs dienas svinēšanu, bija tie, ka šīs dienas izvelē neesot sevišķi
laimīga, jo cīņas, un slavenas cīņas, par Latvijas atbrīvošanu esot bijušas ari pec 22. jūnija. Otra daļa
komisijas locekļu, kas bija pret 22. jūniju, uzsvēra
to, ka šī diena priekš vienas daļas Latvijas pilsoņu
esot bijusi kļūmīga diena, jo viņa aiz nepareizas politiskas vadības esot nokļuvusi uz maldu ceļiem un uzsākusi cīņu pret pašas Latvijas līdzpilsoņiem. Ta ka šī
diena viņiem esot saistīta ar rūgtam atmiņām, tad
neesot labi, ka šādu dienu paturot par visas tautas
svinamo dienu. Šāds iebildums nāca no minoritātēm.
Komisijas vairākums tomēr šiem argumentiem ne-
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piekrita, jo pie 22. jūnija svinēšanas noteikšanas izdažām svinamām dienām, kuras ir strīpotas un
bija
—
no
vairākām
mūsu
slavenām
kuras
līdz šim ir tikušas svinētas. Pirmā tāda diena
tas,
šķirošais
cīņu dienām izvēlēties kā kritušo varoņu piemiņas būtu 6. janvāris jeb Zvaigznes diena. Jau šīs dienas
dienu to visraksturīgāko. Komisija piekrita, ka var dažādie nosaukumi — gan Zvaigznes diena, gan Atspīdēšanas diena, gan Triju _ gudro vīru diena,
jau būt, ka 22. jūnijs nav tā diena, kad, varbūt, visvairāk asinis lietas par Latviju, ir bijušas daudz lielas pierāda, ka šai dienai ir sava vēsture un ka aiz šiem
un slavenas cīņu dienas ari pēc 22. jūnija, bet_ tomēr vēsturiskiem iemesliem viņa ienākusi tautas dzīve.
šī diena ir bijusi raksturīgākā tai ziņa, ka šim dienā
Jau šie dažādie nosaukumi norāda uz simboliem, aiz
noticis lūzums visās mūsu atsvabināšanās cīņās. kādiem viņa top svinēta un tas ne tik daudz pie mums
Šinī dienā latviešu tauta tika par uzvarētāju pār to luterāņiem, kā pie austrumu katoļiem,_ jeb pareizticīviņai naidīgo spēku, kas mita tepat zemes iekšienē. giem, kur šī diena tiek svinēta ar zināmam procesijām. Kur viņi vēlējās mūsu valsts dzīvē pievienoLīdz šai dienai latviešu tauta vispār vēl nebij ieguvusi sev pilnīgas patstāvības tiesības; ari mūsu lielie ties tanī ziņā, ka grib ievest ari savas baznīcas dzīdraugi, sabiedrotie, līdz šai dienai skatījās ne ar pilnu vē jauno kalendāru, tad būs ļoti neērti, ka notiks propaļāvību uz mums, bet skatījās ar lielu jautājumu, cesijas, dzīve ies savu gaitu un pēc likuma ta bus
vai latviešu tauta izturēs lielo atsvabināšanās cīņu.
darba diena. Te mēs varam nonākt pie dažām neAr 22. jūniju tika iecirsts šis robežu stabs, notika lū- saskaņām, un tāpēc es lieku priekšā atstāt šo dienu
zums, un tāpēc šī ir raksturīgākā diena mūsu cīņu kā svinamo. Tālāk es liktu priekšā paturēt ari Zaļo
vēsturē. Tāpēc Satversmes Sapulcē pēc lielām deCeturtdienu, jo tā ir tā diena, uz kuru liela daļa mušu
batēm pieņēma šo dienu kā kritušo varoņu piemiņas
tautas rūpīgi gatavojas, lai ietu pie _ dievgalda._ Tapec
dienu. Otrs arguments, kuru te izvirza minoritātes, es liktu priekšā ari šo dienu nestrīpot. Trešā ir Deir tas, ka šī diena ir kļūmīga vienas viņu tautas dabesbraukšanas diena. Šī diena tiek svinēta pie visām
ļas politiskās maldīšanās diena, un ka tiem ir ļoti konfesijām, un es ļoti brīnos, ka viņa ir izmesta. Šī
grūti, ja viņus spiež līdzi svinēt šo dienu kā visas ? diena ari ir daudzās baznīcās saistīta ar iesvētīšanu.
tautas kritušo varoņu piemiņas dienu. Šeit ir jā- Taču būs neērts stāvoklis tiem, kuriem bērni_ ir
saka tas, ka ar šīs dienas svinēšanu netiek nemaz iesvētīti un kuri šo dienu svētī kā vienu no viscēlāpastrīpots, ka visa mūsu zemē mītošā tauta būtu kām un vissvētākām mūžā, bet viņu vecāki būs
ņēmusi dalību šinī kļūmīgā cīņā; kā minoritātes paspiesti iet darbā. Bet ja viņi izpaliks, tad tas tiks
šas aizrāda, šinīs cīņās ņēmuši dalību tikai, aiz nepauzskatīts kā streiks, kā zināma nelabvēlīga izturēreizas politiskas vadības maldināta, viena šīs tautas šanās pret valsts norādītiem likumiem un mēs nodaļa. Bet ja uz lietu skatītos tā, kā minoritātes to nāksim atkal pie tā, ka likums prasīs vienu, bet dzīve
dara, tad jau par kuru katru cīņas dienu varētu saies droši savu gaitu. Tanī baznīcā, kur es strādāju,
cīt to pašu. Lai būtu kāda cīņa bijusi, no kuras puses ari šī ir parastā diena iesvētīšanai un dievgaldnietā ari nebūtu nākusi, aizvien būs viena iedzīvotāju kiem. Ari te dzīve ies savu gaitu, un mums vajadaļa, vai iedzīvotāju grupa, kura ar citādām jūtām dzētu likumu šinī ziņā saskaņot ar dzīvi, kādēļ šo
novērtē šo notikumu nekā tautas vairums. Tā mēs
dienu likumā nāktos atstāt. Tad vēl ceturtā diena,
varam sacīt, ka cīņa pret komunistiem, diena, kad kuru es negribētu strīpot, ir speciāla luterāņu ticīsakāvām komunistus, bij vienai iedzīvotāju daļai, bas diena — Ticības atjaunošanas svētki, 31. oktobrī.
— lielai vai mazai, par to nerunāsim, — vienai pilŠīs dienas vēsture nav meklējama ilgi atpakaļ. Visoņu daļai, kura simpatizē komunistiem, ne visai paņas svinēšana sākās tad, kad mūsu tagadējā Latvijā,
tīkama. Tā tad ari šo dienu mēs varētu uzskatīt
toreizējā Krievijā, ķeizara Aleksandra III. laikmetā
tādā kārtā par pilsoņu kara piemiņas dienu, jo tad bija vislielākās represijas pret ticības brīvību, pat
ari viena daļa pilsoņu cīnījās pret otru. No šāda nevajāšanas ticības ziņā. Smaguma punkts pastāvēja
apmierinātības momenta tā tad nav gluži svabada iekš tam, ka taisni šinī dienā ievesta speciāla lūgneviena cīņas piemiņas diena. Tāpēc ari komisijas
šana, ar kuru mēs gribam kļūt pie netraucētas sirdsvairākums nevarēja piekrist tam, lai 22. jūnijs kā apziņas brīvības. Kaut gan nāca dažādas represijas,
svinama diena tiktu anulēta.
šī diena tomēr ir iegājusi tautas dzīvē, un es varētu
tikai izteikt vēlēšanos, ka viņa tiktu atstāta. Pirmā
Beidzot man jāatzīmē, ka šis projekts ir par veLatvijas luterāņu negarīdznieku sinodē, kad tika paselu pusi, vai par lielu nodaļu mazāks nekā tas procelts jautājums par reformācijas svētku svinēšanu,
jekts, kuru bija iesniegusi valdība un, proti, ir nostrījo šī diena nebija uzņemta pirmajā svinamo dienu sapotas visas Latgales svinamās dienas. Latgale, ka
tipiska Marijas kulta zeme, līdz šim svinēja un svin rakstā, Tautas Padomes izdotā likumā, šinī negavairākas Marijas dienas. Komisija šīs atsevišķi Latrīdznieku sinodē vienbalsīgi atzina un nāca pie lēgalē svinamās dienas nostrīpoja. Man tomēr jāaiz- muma, izsakot nopietnu vēlēšanos, lai šo dienu parāda, ka pēc manas pārliecības šis lēmums komisijā turētu kā svinamo dienu, lai viņa būtu tā diena, kurā
bija nejaušas dabas: iztrūka daži komisijas locekļi. tauta varētu svinēt Latvijā netraucēti sirdsapziņas
brīvības svētkus, un es varu tik izteikt vēlēšanos,
Man liekas, ka pie dažiem citiem apstākļiem šis nostrīpojums, varbūt, nebūtu noticis, jo šāda Latgales lai šis būtu viens no pamatprincipiem mūsu jaunajā
īpatnējo apstākļu ignorēšana mums labumu nekādu
valstī. Es varētu tikai aizstāvēt šo dienu, lai viņa
nedos, mēs tikai saasināsim attiecības. Tas ir viss, paliktu mūsu luterāņu starpā kā tāda, kura bija atzīta
ko es kā referents vispārējās debates ievadīdams par par svinamo dienu un lai nebūtu mūsu valstij ari tāšo likumprojektu varu sacīt.
das parādības, kuras varētu sajust kā represijas tiPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārēcības ziņā un lai tādā ziņā pati dzīve būtu saskaņota
jas debates. Vārds Irbēm.
ar likumu un ari otrādi — likums ar dzīvi. Protams,
šī diena nebūtu svinama tiem, kuri nepieder pie mūK. Irbe (kristīgi-nacionalā savienība): Cienījamie kungi! Svinamas dienas nerodas tā nejauši; tās su luterticības, sevišķi tanī zemes daļā, kurā luterāņi
pārņemamas likumā tad, kad tās jau iegājušas pašā nav vairākumā. Tāpēc es ari likšu priekšā piezīmē,
tautas dzīvē. Un man būtu daži iebildumi pret to, kurā teikts, ka Latgales apgabalos ar katoļu vairāka komisija ir nostrīpojusi vairāk tās dienas, kuras kumu nav svinama Lielā lūdzamā diena un Lielā
aiz reliģioziem iemesliem ir iegājušas tautas dzīvē un piektdiena, pielikt vēl vienu dienu klāt. Tādā gadījutiek' svinētas. Tāpēc, lai nebūtu tā, ka likumam ir mā, ja manu priekšlikumu pieņemtu, Latgales apgasavs saturs un dzīve iet savu gaitu, lai likumu saskabalos ar katoļu vairākumu Ticības atjaunošanas
ņotu ar tautas dzīvi, es ienestu dažus papildinājumus svētku diena nebūtu svinama. Es lūdzu manu pār-
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labojumu pieņemt, lai tiešam šis likums saskanētu ar
to, kas pašā dzīvē aiz reliģioziem iemesliem top svinēts. Paredzamā, vismaz tuvāka nākotne, bez sazināšanās ar visplašāko mūsu baznīcas priekšstavniecību, t. i. mūsu draudžu, sasauktām sinodēm, bezto
lēmumiem un piekrišanas šīs svinamās dienas nebūtu
atmetamas, jo tad likums nesaskanētu ar to, kas paša
dzīvē jau ir.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Mani kungi! Likumprojekts par valsts svinamām dienām iesākās ar šādiem vārdiem:
«Atceļot Tautas Padomes 1920. gada 21 janvāra
Satversmes
Sapulces 1921. gada 30. septembra
un
likumus (Lik. kr. 160. un 215.), kā ari ministru kabineta 1921. gada 28. decembra noteikumus (Lik. kr.
262.) noteikt sekošo."
Tā tad, mani kungi, mes redzam, ka par valsts
svinamām dienām izdoti noteikumi jau trīs reizes.
Nu vajadzētu prasīt, kādi ir bijuši motivi, kādi ir bijuši iemesli tam, ka mestik bieži esam mainījuši savus likumus par svinamām dienam, kuras tomēr vajaga atzīt par zināmu valsts'*dzīves iekārtu, jo, izejot no šī likumprojekta, no tā, ka viņš sakas,_ un izejot no tiem likumiem, kuri mums bij jau agrāk, vajadzētu domāt, ka nu reiz mes esam nostājušies uz
kaut kāda stiprāka pamata, kurš mūžīgi nešķobās
gan uz vienu, gan uz otru pusi. Kad mes dosim mušu tautai to sajūtu un saprašanu, ka nu mušu dzīve
ir stabilizējusies un ka_ nav vajadzīgs mūžam baidīlikums,
par to, vai rītu bus vel tas pats
ties
bijis šodien, vai nenāks atkal kaut kas jauns, kas pārgrozīs visu mūsu dzīvi. Ja mēs ņemam šosmotivus
— es nevaru citādus motivus iedomāties, saprotama
lieta, ja šo lietu ņem nopietm —kā to motivu, ka mes
esam tik daudz dienu svinējuši, ka mums neatliek
vairs laika priekš darba. Tā tad, ar vardu sakot,
tīri ekonomiskais motivs. _ Vairākas Eiropas valstīs
un tāpat ar katoļu baznīca šis_motivs ir ari spēlējis
dažu reizi savu lomu. Mēs zinām, ka Eiropas valstis
dažas svinamās dienas tika atceltas tikai tapec, ka

kas_

stipri attīstīta rūpniecība, stipri attīstīta ekonomiska
dzīve radīja nepieciešamību dažas svinamas dienas
strīpot. Aiz šiem pašiem motiviem ari katoļu baznīca dažas svinamās dienas atcēla. Ja nu tagad, kungi, mēs ņemam to lietu tā, ka tas pie mums ir, tad,
pirmkārt, es atrodu, ka mums nemaz nav bijis tik
daudz to svinamo dienu un, otrkārt, es neatrodu harmoniju, saskaņu starp šo likumu un starp citiem agrākiem likumiem. Mani kungi, ja mes salīdzinām šis,
svinamās dienas, kuras strīpotas un kuras mes pagājušo gadu vēl svinējām ar likumu par 8 stundu dar- ?
ba laiku, tad, mani kungi, vai šeit ir ieturēta kaul
kāda proporcija? Ja mēs ņemam visu gadu, un jat
mēs pieņemam, ka mēs svinam no pīkst. 4 diena ,
vienalga vai ziemu vai vasaru, un ja salīdzinām šīs;
dažas svētku dienas, tad varu teikt,_ ka šo svinamc)
dienu atcelšanu nemaz neprasīja mušu ekonomiski i
dzīve, valsts dzīves nepieciešamība._ Tagad, ja e<5
eju tālāk, tad man tā lieta izliekas vel vairāk nesa- protama. Bez šaubām šis projekts dzēš vairaka;8
svinamās dienas, sevišķi tas, kuras ir vel vairāk sapīgas ne tikai priekš latgaliešiem, priekš katoļiem ,
bet ari priekš pareizticīgiem un vecticībniekiem .
Ja nu mēs ņemam vēl to, ka šis projekts ticis iero sināts no sociāldemokrātiem, tad man, es saku, šī
lieta paliek vēl vairāk nesaprotama, jo socialdemokrati aizvien, kad iet runa par darbu un darba laiku ,
uzstājās par to, lai cilvēks nepārpūlētu savus spēkus, lai cilvēkam būtu laiks pagādāt par savuģimeti i
un lai cilvēkam būtu dots laiks gadat par savam kul turas vajadzībām. Tagad nu uz reiz visi nak _ar
priekšlikumu izstrīpot to, kas dod vislielāko iespēj u
IKiājumāSaeimas Steno«rafisk5ļ
ļbirojā RIgt, Jēkaba ielā M ll.ļ
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gādāt par šīm lietām: par garīgo attīstību, kulturelām vajadzībām un ari par savu ģimeni. Kungi,
es nedomāju, ka tas būtu no sociāldemokrātu puses
kara gājiens pret baznīcu un ticību. Tas būtu, kungi, tā sakot, veltīga spēlēšanās, reliģiozu jutu kaitināšana, kas it neko labu nespēj dot, bet var atnest
ļaunu pašiem sociāldemokrātiem. Šo lietu, kungi,
es saprotu tā, ka nāk-priekšā un grib izdot kaut kādu
likumprojektu tikai ar to cerību, lai izdarītu dažus
adatas dūrienus pretiniekam un it neko neiegūtu.
Kungi, tas taču nav nopietna politiķa cienīgs darbs,
un es nedomāju un negribu ticēt, ka sociāldemokrāti
būtu aiz šī iemesla tiešām nākuši priekša ar šo priekšlikumu. Bet, kā jau teicu, no otras puses es neatrodu it nekādu citu nopietnu ekonomisku motivu,
aiz kuriem šis projekts būtu iesniegts. Bez tam,
mani kungi, vajaga vēl atgādināt, ka likumam vajaga būt aizvien piemērotam tautas prasībām. Man
ir bijuši gadījumi izteikties no šī katedra, ka tauta
nav priekš likuma, bet gan likums priekš tautas, tāpat kā zirgs nav priekš siles, bet sile priekš zirga.
Tāpēc likumu devējiem aizvien vajaga izprast,_ kādas ir tautas, kādas ir momenta prasības, un kādas
ir valsts prasības — to likumu devējiem vajaga izprast. Likumu devējiem vajaga izprast, likumu izdodot, lai tas, pirmkārt, tiktu pildīts un, otrkārt, ka.
tas ienestu pašā tautā apmierinājumu, zināmu labumu, bet nevis ka viņš saceltu tauta rūgtumu un
neapmierinātību, i pret likumu devējiem, i pret pašu
valsts administrāciju. Un nu, mani kungi, es jums
pateikšu, ja mēs ņemam šo likumprojektu, tad viņš
nemaz neapmierina šīs prasības. Mes jau varam visu
strīpot, mēs varam strīpot ne tikai dažas dienas, kuras bij minētas kā katoļu svinamas dienas, ne tikai
Latgalē, bet ari te un kuras svēta ari pareizticīgie
un vecticībnieki, varētu strīpot ari pirmos svētkus—
Lieldienas, Ziemas svētkus. Vai jus domājiet, ka

kristīgā tauta tāpēc šīs dienas nesvētīs? Viņa tas
svētīs, viņa ar šo likumu neies, bet viņa to lietu sapratīs kā kara gājienu pret viņas reliģiozarn jutām,ka
dūrienu, kuru likumdevēja iestāde ir meklējusi taisni
pret kristīgo tautu. Ko mēs ar to panāksim? Likums būs izdots un tauta tomēr, neskatoties uz šo
likumu, šīs dienas svētīs. Tapec, mani kungi, man
liekas, ka nevajaga velti bez kaut kāda labuma i
priekš tautas, i priekš valsts tautu kaitināt. Vajaga
tautai dot to, ko viņas vai nu reliģiozitāte, vai kādas nacionālas vai ekonomiskas vajadzības prasa.
Var jau visas dienas izstrīpot, bet jums visiem ļoti
labi zināms, ka Latvijas priekša^ Latgale bija un paliks Māras zeme; tāpat, kā ari mums šeit pašiem Rīga
ir Māras baznīca, kura nodota latviešu rokas un
viņa par Māras baznīcu aripaliek. Tapec es kristīgo zemnieku savienības vārda_ lieku priekša ta_s
svētku dienas, kuras bij svinētas agrāk Latgale,
svinēt ari uz priekšu, nepiespiežot, saprotamsprotestantus svētīt šīs dienas, kuras viņu baznīca nav
svinamas. Bez tam es ienesīšu ari otru priekšlikumu, pie piezīmes «Latgales apgabalos" strīpot _vardus «ar katoļu vairākumu", jo ka mes konstatēsim,
kur ir vairākums. Vai katru reizi caur tautas skaitīsanu? Bez tam, zīmējoties uz vairākumu, var būt
runa tikai par vecticībniekiem, pareizticīgiem krieviem vai par latgaliešiem. Piemēram, Kačanovas
pagastā un citos Jaunlatgales pagastos ir pareizticīgo krievu vairākums. Bez tam ir daži pagasti ari
citās Latgales daļās, _kur _ vecticībnieku procents
diezgan ievērojams. Kā mes_ to vairākumu katru
reizi konstatēsim? Pēc manam domam, šie vardi
«ar katoļu vairākumu" nav nemaz vajadzīgi. Bez
tam vēl būtu vajadzīgs papildināt piezīmi beigas ar
vārdiem: «bet luterāņiem ir tiesība šīs dienas svinēt", t. i. luterāņu svētku dienas.
6
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
vicam.
A.

Petrevics

(sociāldemokrāts

Saeimas III. sesijas 8. sēde

Vārds

Petre-

mazinieks):

. Augstā sapulce! Komisijas referents, Nonāca kungs,
pareizi aizrādīja, ka lielais svinamo dienu skaits
mums ir mantojums no agrākās Krievijas. Es gribētu teikt, ka tas ir slikts, nevajadzīgs un pie mums
atmetams mantojums. Svētdienu skaits, ja mēs saskaitām viņas visā kalendāra gadā, ir diezgan liels.
Vēl stipri pavairot šo svētdienu skaitu ar valsts svinamām dienām būtu nevajadzīgi. Ir pareizu ceļu
gājusi valdība, iesākot svinamo dienu skaitu samazināšanu, bet viņa nav novedusi pareizo domu līdz
galam un ir atstājusi dažas dienas, kuras, pēc manām
un manas frakcijas domām, nebūtu svinamas.Komisija
valdības projektu grozīja tanī ziņā, ka vēl dažas no
svinamām dienām,kas valdības projektā bija atstātas,
izņēma ārā. Es gribētu iet vēl tālāk un likt priekšā
strīpot dažas no svinamām dienām, kuras palikušas komisijas projektā nestrīpotas, un tās būtu:

Lielā lūdzamā diena un Lielā piektdiena. Ar vārdu
sakot, būtu pareizi, ja pie valsts svinamām dienām
mēs neskaitītu nevienu no konfesionālām svētdienām. Varētu uzskatīt.Ziemas svētkus, Lieldienas un
Vasaras svētkus ari par konfesionālām svētdienām,
. bet šīs svētdienas ir tapušas pilnīgi par visas tautas
svētkiem, tās svin visi, kā ticīgie, tā neticīgie. Kas
attiecas uz konfesionālām svētdienām, tad nepareizi
būtu viņas ievest valsts svinamo dienu sarakstā.
(Strarpsauciens: «Strīpojat tad ari Ziemas svētkus
un Lieldienas!"). Ziemas svētkus un Lieldienas nē,
bet tās dienas, kuras minēju gan. Lieta jānostāda tā,
lai starp valsts svinamām' dienām nebūtu nevienas
konfesionālas svinamas dienas; tas tāpēc, ka nepieciešams baznīcu šķirt no valsts, ko mēs esam atzinuši, laikam, visi. (Starpsauciens.) To nolēma
savā laikā ari Satversmes Sapulce, un tam piekrita
Saeimas vairākums. Ir tikai jautājums, kā to izdarīt. Man nenāk prātā aizliegt ticīgiem, svinēt savas
svētdienas — to viņi var darīt, tā ir viņu darīšana,
bet nevajaga šīs ticības svētdienas pārvērst par
valsts svinamām dienām. Varētu iet ari to ceļu, pa
kuru liek priekšā iet mūsu konfesiju aizstāvji — svētīt ari šīs konfesijas svētdienas kā valsts svinamās
dļenas, bet tad man būtu jautājums, kur ir daudzas
citu konfesiju svinamās dienas, kāpēc viņas nav šeit
iekšā; piemēram, še ir Lielā lūdzamā diena, bet kur
ir Būdiņu svētki? Redziet, Reinharda kungs, tā
priekš ebrejiem ir tikpat svēta diena, kā priekš luterāņiem Lielā lūdzamā diena (sauciens no vietas).
Es. gribētu sacīt, ka vienam ticīgam cilvēkam ir jāskatās tā, ka ja viņš atrod kaut ko par svētu priekš
sevis, tad viņam nevajaga liegt to pašu svētumu ari
citam, kas tikai citādi domā un citādi tic. Jūs sakāt,
lai svin, un es ari saku: svinat jūs ari, es jums neliedzu, bet netaisāt to par valsts svinamo dienu. Tā
tad, ja jūs sakāt, ka katram ticīgam ir tiesība svinēt
savu svētdienu un nestrādāt darbā, tad esat tik
laipni un atvēlat to kuram katram, vienalga, pie kādas ticības viņš nepieder, vai viņš ir ebrejs, vai muhamedānis, vai kristīgais — vienalga. Esiet taisni
un atzīstiet šinī gadījumā vienlīdzību. Redziet, to
jus neatzistiet. Kad gāja runa par sestdienas svētīšanu pie ebrejiem (tas bija sakarā ar veikalu atvēršanu), vairākums Satversmes Sapulcē bija tanī pusē,
ka kristīgo svētdienās ebreju veikali nedrīkst būt
vaļa; tas nozīmē, samazināt viņiem tirgošanos uz
pieci dienam nedēļa. Jūs negribējāt ļaut viņiem viņu sestdienas svētīt, jo jūs sacījāt: ja ebreju tirgo^ ar mums konkurēt, tad lai viņš netājs grib līdzīgi
svēta sestdienu. Tā ir nekonsekvence. Tā nevar
pateikt. Nevar nostāties uz tāda redzes stāvokļa,
ka to, ko paši sev atļauj, nevar atļaut citiem. Acīm
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redzot, no tā ceļa jūs esiet nogājuši. Jūs sacīsiet,
ka viņi nav vairākums, ka viņi ir mazākums. Bet
Rīgā tirgotāju starpā viņu ir diezgan daudz. Un
galu galā ticības jautājumu nevar izšķirt vairākums
un mazākums. Jūs, Reinharda kungs, gribiet lietu
izšķirt ar likumu; bet ja jūs nedosiet iespēju citām

konfesijām viņu svētdienas svētīt tādā veidā, ka viņi
it neko nestrādā, ka viņi nav spiesti iet darbā, vai
tad jūs ar šo likumu piespiedīsiet viņus atkāpties no
savas pārliecības? Redziet, jūs gribat, lai jūs nespiež, bet citus lai spiež. Es gribu nostāties pret
tādu redzes stāvokli. Būsi mlīdzīgi pret visām konfesijām, ļausim konfesionālās svētdienas svētīt it
visiem, bet nepadarīsi mviņus par valsts svētkiem,
neuzspiedīsim viņus svētīt ar likumu. Lai katra konfesija svēta savu svētdienu tā, kā tai patīk. Dievkalpošanu jūs variet sarīkot ari tanī laikā, kad nav
obligatorisks darba laiks valsts iestādēs, vai nu agri
no rīta, kā to dara dažās svētdienās katoļi, vai ari vēlāk vakarā, vārdu sakot, ir iespējams dievkalpošanai
izmeklēt laiku, kad valsts darbinieki nav darbā. Nepadarīsim konfesiju svētkus par valsts svētdienām.
Tas ir pareizākais princips, un ja jūs nostāsaties uz
šī principa, tad jūs būsiet taisni pret visiem. Nostājoties uz cita principa, jūs pret sevi esiet taisni, bet
pret citiem netaisni. Ievērojot augšā sacīto, mūsu
frakcija balsos par visu konfesionālo svētdienu strīpošanu no svinamo dienu skaita.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nikolajam
Kalniņam.

Nik. Kalniņš (sociāldemokrāts): Es negribu
ielaisties ticības karā par svētdienām. Šis jautājums
mani pavisam neinteresē, bet te ir viena otra lieta.
Te ir sacīts, ka šis ir likums par valsts svinamām
dienām.

Paceļas jautājums, kam šīs dienas būs ob-

ligatoriski svinamas, vai tikai valsts un pašvaldības
iestādēs, jeb vai visās darba vietās. Kad apjautājos
pie viena otra publisko tiesību komisijas locekļa, ari
pie referenta, tad izrādījās, ka vieni bij tādās domas, ka tās svinamas visiem, kamēr daži atkal bij
tādās domās, ka tās svinamas tikai valsts un pašvaldības iestādēm. Referents savas domas varēs
izteikt pats, bet kad es viņu jautāju, tad viņš teica,
ka domāts un runāts bijis tā, ka likums attiecināms
uz visam _vietām. Ja nu ir tik liela neskaidrība pašu
likumdevēju starpā tagad, likumu pieņemot, kāds
bus stāvoklis tad, kad nāksies to izpildīt, kad nāksiespraksē spriest par to, vai piemēram vienā rūpniecības iestādē 18. novembris ir svinams jeb vai tas
svinams tikai valsts iestādēs. Vēl neskaidrāku padara stāvokli zināmā mērā tas, ka še ievadā atsaucas tikai uz zināmiem likumiem: Tautas Padomes
1920. gada 21. janvāra, Satversmes Sapulces 1921.
gada 30. septembra un vēl kādu trešo likumu. Tos
atceļot tiek izdots šis likums. Šie agrākie likumi
runāja tikai par svinamām dienām valsts un pašvaldības iestādēs. Tā tad no šī ievada iznāk, ka te ir
domāts tikaipar valsts un pašvaldības iestāžu svinamarn dienām. Un tomēr patiesībā doma ir bijusi citāda. Tā doma, liekas, ir bijusi tāda, ka dienas,
kas ir valsts svētki, valsts svinamās dienas, svinamas visiem. Šinīs dienās visam jāapstājas, izņemot
tikai dažas lietas, kuras ir nepieciešamas, kā vilcieni, gāzes iestāde un citas. Visās pārējās vietās šīs
dienas ir svinamas. Patiesībā te nevar taisīt izšķirīb starp valsts iestāžu kalpotājiem un pašvaldības
a
iestāžu darbiniekiem. _ Šinī ziņā visiem jābūt vienādiem. Tapec svinamām dienām ir jābūt obligatoriskam visiem darbhnekiem, ari visam algota darba
spēkam ta dienair jāsvin. _ Ja šeit referenta kungs
gari_ un plaši attēloja, kāpēc šīs dienas ir svinamas,
kāpēc šīm dienam ir tik liela nozīme un svars, tad,
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ja patiešām visam tam var piekrist, nav jātaisa izšķirība starp algotiem darbiniekiem, vai tie strada
valsts iestādēs vai pašvaldības, vai ari privātas
iestādēs. Tad visas svinamas _ dienas ir jasvin_ visiem. Ja reiz doma ir bijusi tāda, tad pašreizējais
teksts šai domai neatbilst un tapec jāatrod savādāks
teksts, ir jāatrod jauns teksts, kas atbilstu tai domai.
Tāpēc es gribu, lai referents pasacītu, ko komisija
ir domājusi, vai viņa ir domājusi, ka svinamas dienas
ir jāsvin tikai tiem darbiniekiem, kas strada valsts
bijusi
vai pašvaldības iestādē. Ja tiešam doma bus
strādāiestādes
tāda, ka tikai valsts un pašvaldības_
jošiem darbiniekiem ir svinamas tas dienas, tad es
iesniegšu pārlabojumu, kas to likumu padarīs obhgatorisku visam algotam darba spēkam. Ja referents pateiks, ka tās ir svinamas visur, _ tad bustas
jāatzīmē attiecīgi stenogramas un lai tāda kārta to
domu izteiktu pareizāki. Man jāaizrāda, ka mums
bez šiem likumiem, kas tiek atcelti, pastāv vel daži
citi likumi, kuri ari normē svētku dienu svinēšanu.
Tāds ir piemēram rūpniecības darba laika likuma
198. pants, kurš paredz rūpniecības uzņemumiemveselu rindu svinamu dienu. Tur ir vecas cara svētku
dienas, tāpat ari pareizticīgo baznīcu svētku dienas.
Tad piezīmē 3. pie šī panta ir vel noteikts, ka tais
vietās, kur ir ari vēl citas ticības strādnieki, ka tie
var ari nesvētīt tās dienas, kuras ir minētas šai likumā, ja tās pēc viņu konfesijas netiek svētītas. Ta
tad ir tiesības pašiem svinēt kādu citu baznīcas svētdienu. Turpretim, tādu dienu, ka 18. novembris vai
22. jūnijs ari varēs nesvētīt. Tad jau iznāks ta, ka
tais dienās, kad nami bus greznoti karogiem, darbnīcas strādās pilnā spēka, tiem nebussvetku diena
un viņi nepiedalīsies valsts svētku svinēšana. Tas ir
liels trūkums, un tāpēc jazin skaidri un noteikti, ko
komisija ir domājusi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts izsmelts. Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents O. Nonācs: Vispirms runātajam Irbēm jāaizrāda, ka ticības atjaunošanas svētkus, par
kuru uzņemšanu svinamo dienu skaita viņš sevišķi
uzstājās* nav domāts likvidēt vai atcelt, bet ir domāts, ka šos svētkus katru gadu varētu svinēt pirmā
svētdienā, kas nāk pēc 31. oktobra. Tas šīs djenas
svinēšanai nāktu par labu tamdēļ, ka būtu iespējams
šo dienu svinēt lielākam dievlūdzēju skaitam piedaloties nekā tas būtu iespējams kura katra darba
dienā. Kas attiecas uz Petrevica iebildumiem, likvidēt visas konfesionālas un reliģiskas dienas un
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svētkus un atstāt šīs dienas svinēt katrai konfesijai
pēc viņas iegribas —pret to ir jāceļ iebildumi tam
ziņā, ka mūsu valsts gan nav konsefionak valsts, bet
paganu
mēs taču esam kristīga valsts un nevis kāda
vai muhamedāņu zeme. No_ šī viedokļa mums ir
jāpieņem par svinamam dienam visas tas reliģiskas
svinamās dienas, kuras atzīst vienlīdzīgi visas konfesijas
Un par tādām atstājamas ka Ziemas
svētki, tā Lieldienas, tā Vasaras svētki, kurus vienlīdz var svinēt visas konfesijas. Ja rodas _domu
starpības vecā vai jaunā kalendāra ziņa. tad šīs domu starpības ir nokārtojamas un šis jautajumsmusu
valstī jau ir puslīdz nokārtots. Ta tad še runāt par

prasību
kaut kādu muhamedanisma, vai pagānisma
izdodam
likumus
Mes
savus
ievērošanu ir nevietā.
iziedami starp citu no ta viedokļa, ka mušu valsts
ir kristīga valsts.
Tālāk, pret Nikolaja Kalniņa iebildumiem, ka te
neesot nekādas skaidrības, ka un kam tad tas dienas
pie
svinēt. Kalniņa iebildumi varbūt ir_ vieta, bet ne
šīs
dieka
un
kam
nenosaka,
Šis
likums
šī likuma.
nas svinēt, viņš tikai fiksē zināmu dienu skaitu.
) Ka
(Sauciens pa kreisi: «Kas tad viņas svēti?
šīs dienas svinēt, tā ir cita likuma darīšana, likuma
par 'darba laiku. Jāsaka, ka tagadējais darba laika
likums ar to likumu, kuru mes tagad gribam pieņemĻ
nav pilnīgi saskaņots, jo darba laika likuma 4 panta
paredzētas tādas svinamas dienas, ka Ziemas
svētki, Jauns gads, Lieldienas, Vasaras svētki un
Jāņu diena, kuru svētku priekšvakaros darbi beidzami puksten 12 dienā. Te tā tad ir uzskaitīta vesela kategorija svinamo dienu, bet ne visas. Ka sos
svētkus svinēt dažādos uzņēmumos, ir cita likuma
uzdevums. Bet pie visiem šiem jautājumiem vel
nāksies atgriezties pie atsevišķiem pantiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
pāreja uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem. Ludzu
pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
vienbalsīgi pieņemta.
Prezidijs liek priekšā 2. lasījumu šim likumprojektam izdarīt otrdienas sēde, bet šodien dot iespeļu
apspriesties frakciju biroja. Iebildumu nav? Priekšlikums pieņemts.
Nākamā kārtējā sēde otrdien, 20. novembrī,
pīkst. 5 pēc pusdienas. Svinīga sēde 18. novembri
pīkst. 12 dienā. Šīs dienas sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 7.45 vakarā.)
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spēkiem esam atbrīvojuši savu zemi un pašu spēkiem esam likuši mūsu saimnieciskai dzīvei drošus un solidus pamatus. Ar šo pašu spēkiem
gūto panākumu mēs esam sasnieguši ari to, ka

III. sesijas 9. (svinīgā) sēde 1923. gada 18. novembri.
(Atklāta pīkst. 12.20 dienā.)
Saturs.
1. Priekšsēdētāja Fr. Vesmaņa svinīgā runa.
2. Apsveikumi
•

i

167

•

. . 169

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Saeimas

svinīgā sēde atklāta.
Augstā sapulce! Šīs dienas svinīgā sēdē,
mūsu valsts 5 gadu pastāvēšanas svētkos, man
ir tas gods apsveikt šai augstā namā Latvijas
Tautas Padomes locekļus, kuriem pirms 5 gadiem bij pirmietn tā drosme iestāties par Latviju
kā neatkarīgu demokrātisku republiku. Šis. dziļas ticības.-un lielas pārliecības solis gan drīz atdūrās uz naidīgām pretvarām, kuras stājās ceļā
tautas noteiktai gribai uz savu brīvvalsti. Bet
Ventas krastos un Ziemel-Vidzemē modās un lasījās kopā varoņu saime, kura slavenās cīņās atbrīvoja zemi no ārējiem ienaidniekiem un līdzēja
to novadīt līdz Satversmes Sapulcei. Klusā godbijībā lai pieminam tos no šo varoņu saimes, kuri
šais cīņās ir savu dzīvību nodevuši. (Godina ar
piecelšanos) Atbrīvošanas cīņām līdzās norisinājās cits smags un ne mazāk svarīgs darbs —
mūsu kara izpostītās saimnieciskās dzīves atjaunošanas darbs. Bojātiem darba rīkiem, ar nepietiekošu zirgu spēku, grūtos apstākļos nācās atdzīvināt nezālēm aizaugušās druvas, kuras senāk
bija tik auglīgas; nācās celt un labot kara postīnācās ražot pārtiku šādos apstākļos
sev, armijai un valsts darbiniekiem. Mūsu darbā
norūdītie laucinieki veica šo grūto uzdevumu jo
sekmīgi ar pārcilvēciskiem spēkiem, es gribētu
teikt, jo tie apzinājās, ka ar šo savu darbu tie
palīdz stiprināt paši savas valsts pamatus. Ārkārtīgi grūtos pēckara apstākļos nācās atrasties
ari mūsu pilsētu iedzīvotājiem. Ari šeit agrākās
darba vietas, mūsu staltās rūpniecības ietaises
tās ēkas;

stāvēja klusas un aukstas. Darba trūkums, zemās
algas un pārtikas trūkums jo smagi, gūlās uz
plašām masām. Gausi attīstījās mūsu rūpniecība,
jo trūka mums plašā Krievijas tirgus, kas agrāk
nodrošināja mūsu precēm noņēmējus. Bet tomēr,
kaut pamazām, ari šeit ir manāms, ka raisās karā
radītais sastingums, ka atdzīvinājas ari pilsētās
mūsu saimnieciskā dzīve un ka ari te iestājas
apstākļu uzlabošanās un rodas lielākas dzīves iespējamības. Mūsu sasniegumi saimnieciskā laukā
līdz šim galvenam kārtām ir iegūti, pateicoties
mūsu pašu pūlēm, mūsu pašu darba mīlestībai un
darba priekam. Cerības uz ārzemju kreditu, uz
ārzemju pabalstiem un palīdzību nav līdz šim
piepildījušās, nav attaisnojušās, bet gan mēs pašu

vecās valstis ir mūsu jauno valsti atzinušas de
jure, ka veco valstju priekšstāvji interesējas par
mums, ka tie mūs apciemo, ka tie loti labprāt
cenšas ar mums noslēgt tirdzniecības līgumus un
izveidot ar mums tirdzniecības sakarus.
Mūsu saimnieciskās dzīves degpunktā arvien
vēl stāv mūsu plaši iesāktā agrārā reforma, kura
tika ievadīta, lai gādātu darba iespējamību un
dzīves vietas mūsu atbrīvošanas cīņu dalībniekiem, lai gādātu dzīves vietas uz laukiem plūstošiem pilsētas rūpniecību strādniekiem, lai gādātu tās kara laika rentniekiem, kuri bija uzsākuši savas saimniecības bēgļu pamestās lauku
mājās un bij spiesti meklēt jaunas vietas, bēgļiem
mājās atgriežoties. Bažas, ka strauji un ātri uzsāktā agrārā reforma varētu sabrukt tikpat ātri,
kā viņa bija ievadīta, ir izrādījušās par pavisam
nedibinātām. Mūsu jaunsaimnieki ir pratuši sev
uzcelt jo glītas ēkas. Mēs redzam tās paceļoties
daudzos Latvijas novados. Ar lielu darba prieku,
ar lielu enerģiju tie ir stājušies pie savu saimnie-

cību iekārto šanas un pat šī rudeņa neizdevīgais
laiks un dubļu jūra nav spējuši noslīcināt šo jaunsaimnieku uzņēmības garu. Bez šīm iepriecinošām parādībām, diemžēl, jāapstājas pie kādas
mūsu valsts tapšanas laikmeta ēnas puses. Mūsu
valsts nesavtīgo darbinieku vidū, kuri pie zemām
algām, kādas vien tikai bij spējīga maksāt kara
izpostītā zeme, ir godam veikuši savu uzdevumu,
viņu rindās pratuši iespiesties kara laikā demoralizēti noziedzīgi elementi, kuriem ir izrādījies
par pielaižamu pārdot valsts intereses par kukuļiem, kuri ļāvuši pielipt valsts mantai pie saviem
garajiem nagiem. Mūsu tiesu darbinieki ar prokuroru Kvelbergu priekšgalā uzsāka savā laikā
enerģisku cīņu ar šiem noziedzīgiem elementiem.
Šīs cīņas sekmīgi turpinājās ari vēl tagad un mēs
varam cerēt, ka mūsu valsts nesavtīgo valsts darbinieku rindas drīz būs tīrītas no šiem nevēla-

miem noziedzīgiem elementiem.
Ar mūsu valsts svētkiem sakrīt ari mūsu Samas pirmā darbības gada noslēgums. Lai tādēļ
būtu atļauts pāris vārdos pakavēties ari pie tās
darbības aplūkošanas. Mūsu Saeimas pirmā sesija noritēja mierīgā organizēšanas darbā un skatot
cauri sīkus likumprojektus. Tikai pēdējā pirmās
Saeimas sesijas sēdē, pieņemot baznīcas likumu,
gandrīz visu
pēdējo gadu. Šis saviļņojums ir saprotams, jo
baznīcas likums tiešām varēja izsaukt sarūgtinā-

radās saviļņojums, kas turpinājās

jumu daudzos mūsu līdzpilsoņos.

Bet uz šī likuma

pieņemšanu ir izsšķīrušās mūsu valsts iestādes

tādēļ, ka bija vēlēšanās ciešāki saistīt ar pārējām
valsts daļām to mūsu valsts dalu, kurai liktenis
bija lēmis pagātnē atsevišķus ceļus. Mēs vēlamies
redzēt Latgales iedzīvotājus un viņu priekšstāvjus
šeit centrā kā līdzīgus starp līdzīgiem, vēlamies
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viņus apsveikt šeit mūsu vidū un ceram, ka tādā
kārtā mūsu valsts pamati nostiprināsies un mēs
panāksim lielāku mūsu valsts iedzīvotāju apvienošanu un sacementēšanu. Ja šīs cerības piepildīsies,
tad sarūgtinājums, kurš sakarā ar šī likuma pieņemšanu ir daudziem bijis jāpārdzīvo, mazināsies,
jo tie apzināsies, ka ar to ir panākts valsts labums,
panākta valsts interešu ievērošana. Mēs II. sesijā
esam veikuši lielu un smagu darbu, esam izskatījuši daudzās sēdēs mūsu valsts budžetu. Diemžēl, kabineta maiņas dēļ budžeta materiāli Saeimas
rīcībā nonāca pārāk vēlu, lai Saeima būtu varējusi
līdz budžeta gada sākumam budžetu izskatīt un
savus norādījumus laikā dot resoriem. Mēs ceram tomēr, ka turpmāk, mūsu valsts dzīvei ieejot
kārtīgās sliedēs, mēs budžeta materiālus saņemsim
laikā un varēsim šo darbu veikt līdz budžeta gada
sākumam. II. sesijas laikā valsts dzīves mierīgo
gaitu apēnoja uz laiku bēdīgie 1. maija notikumi.
Neapstājoties tuvāk pie vainas jautājuma, ļaatzīst,
ka šādi notikumi paši par sevi tomēr spēj jn'est
ēnu uz mūsu zemes labo slavu un būtu tamdel veļams, kaut turpmāk mūsu politiskie virzieni spētu
savu domu starpību izkarošanai izvēlēt kulturelākus paņēmienus. Mūsu II. sesijā pieņemtais
biedrību un sapulču likums dod priekš tam visas
vajadzīgās iespējamības. Mūsu III. sesijas galveno .likumdošanas darbu — muitas tarifa caurskatīšanu, mums nācās apturēt, jo radušās izredzes, ka ar mūsu draudzīgo kaimiņu valsti, ar
Igauniju, mums izdosies panākt sen cerēto lielāku politisko un saimniecisko tuvināšanos. Gan
vēl šai ziņā nāksies pārvarēt dažus šķēršļus, Jīdz
mēs nonāksim pie galīga iznākumabet stādot
augstākās valsts intereses pāri sīkam vietējam
interesēm, paturot acīs gala mērķi, cerams, ka ari
šai ziņā sasniegsim vēlamos panākumus un nostiprināsim mūsu valsts starptautisko stāvokli.
Atskatoties atpakaļ uz nostaigātiem pirmiem
pieciem mūsu valsts pastāvēšanas_ gadiem, mēs
tomēr visi sajutīsim vienu kopsajutu, ka mušu
valsts dzīve visās valsts dzīves nozares iet uz
augšu. Mums var būt tikai viena pārliecība, ka
Latvija zels, Latvija plauks. īŠ pārliecība mums
rada drošu paļāvību, ka nākotne mēs ejam pretim
labākiem laikiem. Dievs, svēti Latviju!
(Klātesošie nodzied valsts himnu.)
Ienākuši vairāki apsveikumi, kurus lūdzu nolasīt.
Republikas Saeimas priekšsēdētajām.
gadījuma es Jus lūdzu,
5 gadu svētku
Prezidenta kungs, Igaunijas valsts Saeimas vārda pieņemt
Jūsu personā draudzīgus sveicienus Latvijas tautas pneksstāvniecībai."
.,
Tennisons, valsts Saeimas prezidents.

,.Latvijas

(Aplausi.)

mūsu brāļu tautai sir«Seima vārdā pagodinos izteikt
snīgu sveicienu Latvijas neatkarības piektajos gadasvētkos. '
Staugaitis, Lietavas Seima priekšsēdētājs.

(Aplausi.)
«Sūtu Jums sirsnīgus laimes vēlējumus Latvijas brīvības
Bīriņš.
svētkos."
noslēdz savu 5 gadu
,.Šodien, kad neatkarīgā Latvija
varonīgu brīvības cīņu un valsts izveidošanas laikmetu, apsveicam tautas priekšstāvniecību, kura sargājusi demokrātijas
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ideālu nelokāma pārbaudījumos un stingra darba. Saules mūžu
brīvai Latvijai."
Grosvalds, Sēja, Krieviņs, Zvaigzne.
„Augsti godājamais Prezidenta kungs!

Latvijas valsts 5 gadu jubileja pagodinos sūtīt Jums, Pre-

suverenai varai — Saeimai godzidenta kungs, un Latvijas
devīgus un sirsnīgus sveicinājumus un laimes vēlējumus.
No Tautas Padomes caur Satversmes Sapulci līdz kartējam parlamentam — Saeimai šai ceļa ir veikts milzu darbs,
uz ko var atskatīties valsts 5 gadu jubilejā. Totiesu lai priecīgāki ir jubilejas svētki šī darba darītajiem, mūsu suverenas
varas tagadējiem un bijušiem nesējiem!"
K. Ducmans, Stokholma.
savus radošos starus
„Lai Latvijas saule mūžam sūtītu
pār Latvijas kalnājiem un lejam."

Latvijas

sūtniecība Vācijā.

tautas vietniekus 5 gadu valsts
«Apsveicu Latvijas
svētkos un novēlu daudz sekmes valsts darbu strādājot."
Latvijas sūtnis Somija un Skandināvijas valstīs Zariņš.
«Valsts piecu gadu jubilejas svētkos lūdzu nodot augstajam namam manus labākos novēlējumus."
Springovičs, Rīgas biskaps.
«Savā un man padoto karavīru vārdā apsveicu Jus valsts
piecu gadu pastāvēšanas svētkos."
Zemgales divīzijas komandiers pulkvedis Dankers.
«Latvijas atvaļināto karavīru biedrības valde, izpildot
biedrības pilnas sapulces vienbalsīgu lēmumu, pagodinās apsveikt Jūs, augsti godāts Prezidenta kungs, Latvijas 5 gadu
pastāvēšanas svētkos, noveļot Jums un Saeimai ari turpmāk
sekmīgi strādāt neatkarīgās, demokrātiskas Latvijas laba.
Bijušo karavīru vārdā dodam solījumu ari nākotne ziedot
savus spēkus pēdējai un sargāt cīņas ļeguto.
Lai dzīvo neatkarīgā demokrātiska Latvija!"
Priekšnieks Tauriņš.
Sveicināta mūsu tēvu zeme latvju dēlu asinīm brīvota.
Sveicināti tautas darbinieki, valsts un tautas darba vienoti."
Valmieras apriņķa pašvaldību vārda
priekšsēdētājs
valdes
likvidācijas

..

Melnalksnis.
«Dārgās tēvijas un dzimtenes stiprums ir izglītība, taisna
apziņa, tuvāka mīlestība,, neatlaidīga pastāvība un ka kronis
taisnais demokrātiskais likums lai pušķo tēvi un Latviju un
izcel vēlamos augstumos viņas 5 gadu pastāvēšanas svētkos.
Talsu apriņķa priekšnieks, Talsu pilsētas dome un valde, Talsu apriņķa
izmeklēšanas tiesnesis, Talsu apriņķa
Talsu apriņķa
nodokļu ' inspekcija,
valsts zemju inspekcija, valsts Talsu
vidusskola, Talsu ebreju pamatskola,
Talsu mednieku biedrība, Talsu tirgotāju savienība, . Valsts darbinieku
arodnieciskā biedrība, Sarkana krusta
Talsu nodala, ebreju jaunatnes savie„Hačio", 73skautu pulciņš,
nība
11. gaidu pulciņš, vacu-baltiešu skolotāju savienība, Talsu apriņķa notārs,

IV. akcizes valdes inspektora palīgs,
Talsu apvienotā banka, Talsu sadraudzīgas

biedrības

krāj-

un

aizdevu

savienības
Talsu
kase, zemnieku
rajons, Talsu apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes priekšsēdētājs, Talsu

iecirkņa miertiesnesis, Talsu apriņķa
ārsts, Latvijas Bankas Talsu nodala,

Talsu pasta-telegrafa kantoris, Talsu
vācu
apriņķa
pamatskola, Talsu
biedrība,
Sadraudzīga
pamatskola,
valde,
apriņķa
kooperatīva
Talsu
Talsu namsaimnieku biedrība, _ Talsu
bieapriņķa skolotāju arodnieciska
drība, Latviešu jaunatnes savienība,
kulturelā biedrība, 7: skautu
ebreju

Sekretārs J. Vesmanis:
Republikas

1923. gada

,.Aprirjķa Vēstneša"
pulciņš, Talsu
veterinārredakcija, Talsu apriņķa
pristavs,
ārsts, Talsu apriņķa'tiesu
Talsu brīvprātīgie ugunsdzēsēji, Talsu
Talsu apriņķa
biškopības biedrība,
pamatskolu inspektors.
..Svinot valsts pastāvēšanas -svētkus Tukuma un apkārtnes iedzīvotāji apsveic Jūs un Saeimu, novēlēdami speķu un
drosmi stāvot sarga vietā par brīvo neatkarīgo un nedalīto
Svētku rīcības komiteja.
Latviju. "
Latvijas proklamēšanas svētkos Parizes latvju pulciņš
Saeimai
sūta Latvijas Saeimai sirsnīgus sveicienus _ un novel
sekmīgi strādāt māsu dzimtenes laba , pastāvīgi uzskatot: visas
grupu jeb personu
Latvijas labumu
augstāku par atsevišķu

..

interesēm."

.. ' _ i. '>
Parizes latvju pulciņa vārda A. Oravits,

Republikas Saeimas III, sesijas

Latvijas
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demokrātiskas Latvijas 5 gadu pastāvēšanas
„Brīvas
svētkos novēlam daudz sekmju un enerģijas turpmāka valsts
izbūves darbā."
Leepajas īrnieku savienība.
« Apsveicam Jūsu personā, Prezidenta kungs, augstā nama
locekļus valsts svētkos un novēlam _ sekmes mūsu zemes un
tautas garīgā un kulturelā nostiprināšanas darba."
Latvijas Kultūras Veicināšanas biedrības priekšnieks un sekretārs.
„Sirsnīgs

sveiciens

Latvijas

5

gadu

pastāvēšanas

svētkos."
Krāslavas valsts vidusskolas direktors
Jānis Priede.

10.

sēde

1923. gada
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,.Latgales pašvaldības priekšstavju apspriedes vārda apun augsto namu mūsu dārgas tēvijas 5 gadīgas
Latvijas valsts pastāvēšanas svētkos. Lai dzīvo Latvija!"
sveicu Jūs

Zadvinskis.

,.Latvijas nodibināšanas svētku dienā lūdzu Latvijas žīdu

garīdzniecības vārdā saņemt sveicienus. Lai dzīvo Latvija!"
Rīgas rabins Zaks.
,.Limbažu pilsētas un apkārtnes iedzīvotāji pagodinās
apsveikt Jūs un augsto namu Latvijas valsts piektajos šūpuļa
svētkos un novēlēt diženus panākumus darba, talakizveidojot
un nostiprinot Latvijas valsti vienprātībā vienotiem speķiem."
Limbažu valsts un pašvaldības iestāžu,
biedrību, skolu un iedzīvotāju vārdā

vidusskolas direktors Reimanis, mier-

,.Valsts pastāvēšanas svētkos apsveic un novēl Jūrmalas
pilsētas vārdā spēku un sekmes tālākā izveidošanas un nostiprināšanas darbā."
Jūrmalas pilsētas galva.
«Sekmīgu darbību republikas izveidotājai, dzīves normētajai novēl Rēveles legacija."

..

Latvijas valsts proklamēšanas svētkos novēlu Saeimai
rosīgu darbību brīvās Latvijas izbūvei."
Latvijas konsuls Klaipēdā.

tiesnesis Ozols, skolu valdes pārstāvis
Brīvuls.
un
vidusskola,
,.Madonas miesta valde, pamatskola
apsveikdamas Saeimu un valdību Latvijas valsts 5 gadu pastāvēšanas svētkos, novēl viņam Dieva svētību, darba drosmi un
prieku valsts darbā."

Madonas

miesta

valde

un

skolu

darbinieki.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst 12.52 dienā.)

šim atvaļinājumam. Iebildumu nav? Atvaļinājums

Saeimas III. sesijas 10. sēde 1923. gada 20. novembrī.

„Rēzeknes pilsētas dome apsveic tautas vietniekus
personā Latvijas 5 gadu pastāvēšanas svētku dienā.
Domes priekšsēdētāja biedrs

(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.

piešķiršana

1.
2.

Atvaļinājumu
Apsveikumi

3.

Likums par valsts svinamām dienām (2. lasījums):

O. Nonācs, reierents

deputātiem

.

171
172

...

177

178, 180

V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks) .... 183
N. Kalniņš (sociāldemokrāts) ......... 183
A. Alberings (zemnieku savienība)
184

4.

(sociāldemokrāts)

185

Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
Likums par Ludzas pilsētas administratīvo robežu pa-

185

plašināšanu (1. un 2. lasījums):

Rubuls, referents
187, 196,
Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
Gulbis (sociāldemokrāts)
. . . 189, 195,
Grantskalns (zemnieku savienība)
Fr. Ķemps (Latgales laužu partija)
192,

J.
Fr.
K.
E.
5.

Nākošā sēde

Siņicins.
Valsts 5 gadu pastāvēšanas svētkos Jelgavas pilsētas
dome savā svinīgā sēdē apsveic valsts likumdošanas iestādi

.

A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks)
J. Celms (sociāldemokrāts)

Jūsu

un novēl viņai ari turpmāk būt par īstu tautas gribas izteicēju.

173, 174, 181—183, 186
J. Goldmanis (zemnieku savienība)
. . . 175, 179
176
F. Cielēns (sociāldemokrāts

V. Bastjānis

skaitās par piešķirtu.
Šodien pēc kopsēdes frakciju biroja sēde, uz kuru lūdzu frakciju biroja locekļus ierasties frakciju biroja telpās.
Saņemti sakarā ar valsts dibināšanas svētkiem
apsveikumi, kurus es lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:

198
188
198
191
197
200

Aizputes pilsētas

Pilsētas galva Godmans.
dome savā svinīgā sēdē apsveic Lat-

vijas tautas _ varas nesēju Latvijas 5 gadu pastāvēšanas svēt-

kos un novēl stipri stāvēt par valsts un tautas tiesībām, kā ari
pielikt visas pūles valsts iekārtas nostiprināšanai uz patiesi
demokrātiskiem pamatiem.
Domes priekšsēdētājs J. Polmanis.
Sekretārs P. Skiliņš.
Svinot Latvijas valsts dibināšanas svētkus, Jaunjelgavas
pilsētas dome visu pilsētas iedzīvotāju vārdā apsveic Jūs un
Saeļmu, novēlēdami nenogurstošus spēkus valsts nostiprināšana un izveidošana.
Domes priekšsēdētājs A. Kaldovskij.
Valsts pastāvēšanas 5 gadu jubilejā Bauskas
pilsētas
dome novēl Saeimai sekmīgi strādāt pie Latvijas Republikas

izveidošanas par patiesi demokrātisku valsti.
Apsveicam

Pilsētas galva Varenais.
Jūs valsts pastāvēšanas 5 gadu svētkos.

Bauskas apriņķa

pašvaldības likvidā-

cijas valde.
Apsveicam Jūs, tautas izvēlētie, Latvijas 5 gadu patstāvības svētkos un novēlam Jums ražīgu un sekmīgu darbību par

labu Latvijai un viņu apdzīvojošām tautībām.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kartība: prezidija ziņojumi, likums par
valsts svinamām dienām, likums par Ludzas pilsētas
administratīvo robežu paplašināšanu, likums par
vaislas ērzeļu izlasi, likums par neatmaksājamu
avansu izsniegšanu uz kara zaudējumu atlīdzības prasībām lauksaimniecībām un tai tuvu stāvošos uzņē-r
mumos, medību likums, likums par cietušo karavīru
un viņu ģimenes locekļu pensijām, likums par vienreizējā kara peļņas nodokļa likuma atcelšanu, lēmums par senatoru un tiesnešu apstiprināšanu amatos.
Prezidijam iesniedzis deputāts Felsbergs lūgumu piešķirt atvaļinājumu no 21. novembra līdz 21. decembrim braucienam uz starptautiskās intelektuālās
kopdarbības komisjas sēdi Parizē. Prezidijs piekrīt

Rēzeknes vecticībnieku kapu draudzes
priekšsēdētājs un padomes locekli.

Krievu universitātes kursu valde lūdz Jūs pieņemt laimes
vēlējumu Latvijas demokrātiskās brīvvalsts 5 gadējas pastāvēšanas jubilejas gadījuma.

Krievu

universitātes

kursu

valdes

priekšsēdētājs Arabažins.
Apsveicam Jūs un brīvās tautas priekšstāvjus valsts 5
gadu pastāvēšanas svētkos. Novēlam augstajam namam
modri stāvēt par likumību un Latvijas neatkarību.
Kuldīgas aizsargu pulka komandiers,
valsts Kuldīgas vidusskola, Kuldīgas

pamatskolu
inspektors,
„Nacionalā
kluba"
Kuldīgas
nodala,
„Tēvijas
Sarga"
Kuldīgas
nodala,
Latvju
jaunatnes savienība — Kuldīgas organizācija, Kuldīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, Kuldīgas drēbnieku
savienība, Kuldīgas sadraudzīgā biedrība un Kuldīgas latv. krāj-aizdevu
kase.

1?3

Latvijas

Republikas

Saeimas

III, sesijas

Sveicinu Jūs, augsti godāts prezidenta kungs. un Latvijas
Republikas Saeimu valsts 5 gadu pastāvēšanas svētkos.
S—tē Polyglottte valdes priekšsēdētājs P. Krūmiņš."

Otrais dienas
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
kārtības punkts — likums par valsts svinamām dienam. Referents Nonācs. Turpināsies
pagājušā sēdē pieņemtā projekta lasīšana pa pantiem.
Es lūdzu sekretāru nolasīt projekta virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par valsts svinamam dienam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Ievads.

Iebildumu nav?

10. sēde

1923. gada

20. novembrī.

174

Vārdu neviens nevēlas. Ludzu referentu dot atsauksmi par šo priekšlikumu.
Referents O. Nonācs: Komisijas vārda man jāizsakās pret priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
Es likšu tagad
pret nolasīto Irbes priekšlikumu.
un lūdzu
uz
balsošanu
priekšlikumu
nolasīto Irbes
pacelties tos, kas ir par Irbes priekšlikumu. Par
Irbes priekšlikumu nodotas tikai 14 balsis, tas ir nePie 3.
pietiekošs skaits, un priekšlikums atkrīt.
punkta Petrevics iesniedzis priekšlikumu:
„3. punktu — Lielā piektdiena — strīpot."

Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Sekretārs J. Vesmanis:
Referents O. Nonācs: Aiz tiem pašiem motiviem,
„Atce[ot Tautas Padomes 1920. gada 21. janvāra un
kā pie Lielās lūdzamās dienas, izsakos pret PetreSatversmes Sapulces 1921. gada 30. septembra likumus (Lik.
gada
vica priekšlikumu.
28. dekr. 160. un 215.), kā ari Ministru kabineta 1921.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
cembra noteikumus (Lik. kr. 262.) noteikt sekošo:
Bez svētdienām svinamas vel šādas dienas:"
Petrevica priekšlikums. Referents izsakās pret
Iebildumu nav?
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par PetPieņemts.
revica priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
Sekretārs J. Vesmanis:
kas ir pret Petrevica priekšlikumu. Beidzot lūdzu
„1. Jauns gads (l _. janvāris).
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Par
2. Lielā lūdzama diena."
Petrevica priekšlikumu nodotas 36 balsis, pret to
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Mēs skatīsim cauri
51 balss, atturējies nav neviens. Priekšlikums atVai būtu kādi iebildumipret raidīts.
atsevišķus punktus.
Nobalsošanā nāk 3. punkta pieņemšana.
1. punkta pieņemšanu? Nav. Pieņemts. Pec 1. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. punkta pieņempunkta iesniegts priekšlikums no K. Irbes, kurš skan: šanu. Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties
Ievietot l. pantu ka papildinājumu.
tos, kas ir par 3. punkta pieņemšanu. Par 3. punktā
„Zvaigznes diena (6. janvāris)."
pieņemšanu
nodotas 50 balsis, pret nav neviena
Vai vēlētos vārdu kāds_ pie šī priekšlikuma? balss, atturējušies 34. Ta tad 3. punkts pieņemts.
Ludzu referentu dot atNeviens vārdu nevēlas.
Pie 4. punkta Bastjānis iesniedzis priekšlikumu
par priekšlikumu.
sauksmi
Referents O. Nonācs: Komisijas vārdā man jāizsakās pret priekšlikuma pieņemšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
pret Irbes priekšlikumu. Es lieku to uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par Irbes priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Irbes priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Irbes priekšlikumu nodotas 42 balsis, pret to nodotas 7 balsis,
atturējušās 30 balsis. Ta tad priekšlikums pieņemts.
Pie 2. punkta Petrevics iesniedzis priekšlikumu:

4. punktu izteikt šādi:
„4. Lieldienu pirmdiena

un otrdiena

(2.

un 3. svētku

diena)."

Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents O. Nonācs: Man jāsaka, ka Tautas
Padomes laikā, kad šo trīs lielo svētku trešās dienas
nolēma svinēt, šo lēmumu taisīja ar ļoti mazu balsu
vairākumu, piemēram, trešie Vasaras svētki tika uzņemti svinamo dienu skaita ar 27 pret 26 balsīm.
Tā tad tanī laikā domas pro un contra bijušas puslīdz vienādas. Tagad valdība liek priekša,šo trešo
dienu viscauri atmest. Ari_ komisija tika aizrādīts
strīpot."
uz to, ka ar svinamām dienam mums nav vajadzīgs
„2. punktu — Lielā lūdzamā diena —
taisīt vēl lielāku plaisu starp laukiem un pilsētu. Uz
dot
Vārdu neviens nevēlas. Es lūdzu referentu
laukiem vispāri apstākļi ir tādi, ka lauki nelūdzas,
atsauksmi.
paplašinātu svinamo dienu skaitu, jo darbs uz
Referents O. Nonācs: Komisijas vārdā man jā- lai
laukiem
ir tāds, ka viņš nav veicams ar daudzām
izsakās pret šīs dienas strīpošanu, jo Liela lūdzama svinamām dienām. Ja mes tagad nosakām lielākos
diena ir viena no tam līdz šim svinētam dienam, svētkos trešo dienu par svinamo dienu viscauri, taa
kura aiz psicholoģiskiem iemesliem katra_ ziņa svitā būtu svinama diena visvairāk priekš pilsētas, visnamo dienu skaitā būtu jāpatur, jo tauta taisni šī pirms priekš ierēdniecības. Kas ar to būtu panākts?
diena tiek stingri svinēta. Tiepaši iemesli attieciPanākts būtu tas, ka starpība starp laukiem un pilnāmi uz Lielo piektdienu. Ievērojot šo divu dienu
sētu tiktu sevišķi pastiprināta. Vel krīt svara tas,
izcilus nozīmi, komisija izteicas par šo dienu patupriekš pilsētām, priekš ierēdniecības, ari sagataka
rēšanu svinamo dienu saraksta.
vošanās diena uz lielākiem svētkiem — svētku sestPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās dienas ir puslīdz svētku diena. _ Oficieli iestādes
pret Petrevica priekšlikumu — 2. punktu strīpot. lielāko svētku priekšvakara jau slēdz pīkst. 12 diena.
Es lieku Petrevica priekšlikumu uz balsošanu. Laucinieks, atbraucis pilsēta, šinī svētku priekšvaLūdzu pacelties tos, kas ir par Petrevica priekškarā, ja viņš grib nokārtot pašvaldības vai valdīlikumu. Tagad lūdzu pacelties toskas ir pret
bas iestādēs savas vajadzības, nevarēs to panāk,
Petrevica priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties neatradīs ierēdni priekša.
Iznāk, ka lauciniekiem
tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas būtu jāsvin obligatoriski ne tikai trīs lielo svētku
iznākums: par Petrevica priekšlikumu nodotas 35 dienas, bet pat iznāk 4 svinamas dienas, jo šinīs
balsis, pret to 49 balsis, atturējies nav neviens. Ta četrās svinamās dienās tas faktiski_ nevar_ stāties
tad Petrevica priekšlikums, strīpot 2. punktu, nonekādos sakaros ar oficielam iestādēm. Tapec, lai
raidīts. Es likšu tagad 2. punktu uz balsošanu un iznīcinātu šo kontrastu starp laukiem un pilsētu, kāds
lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. punkta pieņemšanu. bez šaubām pastiprināsies praktiska dzīve ar šo trīs
Beidzot lūdzu pacelties tos, svinamo dienu uzturēšanu ari uz priekšu, komisija
Nav. Kas atturas?
kas ir par 2. punkta pieņemšanu. Par 2. punkta pieizteicās par trešo svētku dienu strīpošanu, un tapec
ņemšanu nodotas 48 balsis, pret to 32 balsis, attuman jāizsakās pret Bastjāņa kunga priekšlikumu.
^
rējies nav neviens. Ta tad 2. punkts pieņemts. TāPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
lāk, pēc 2. punkta Irbe liek priekša
izsakās
Referents
priekšlikums.
Bastjāņa nolasītais
ievietot 2. punktu — Za(a ceturtdiena.
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10. sēde

1923. gada

20. novembrī.

17(5

pret to. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Bastjāņa
valsti nodibināt. _ Tāpēc katrs viens upuris ir vienpriekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret . hdz dārgs. Tāpēc ari 22. jūniju nevarētu izraudzīt
Bastjāņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, par tādu dienu,_kurā varētu ierindot visus kritušos,
kas atturas no balsošanas. Nav.
Par Bastjāņa
kas krituši cīņā par Latviju. Tāpēc visizdevīgāk!
priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret 51 balss. piemēroties tam laikam, kad ir nobeigtas šīs cīņas,
Priekšlikums noraidīts, r ebalsošanā nāk 4. punkts
kad visiem kariem pārvilkta strīpa, kad paskatāmies
komisijas redakcijā:
atpakaļ uz visām krustu rindām, kādas bijušas cīņā
„Lieldienu pirmdiena (otrā svētku diena)."
par Latviju. Varētu izraudzīties kādu dienu tuvu
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī punkta pieņempriekš _ kara izbeigšanas. Tā varētu būt augusta otšanu komisijas redakcijā. Nav. Kas atturas? Nav.
ra svētdiena. Bez _ tam, ja paskatāmies, cik ļaudīm
Punkts pieņemts komisijas redakcijā.
iespējams ņemt dalību un svinēt šos svētkus, tad ko
„5. — Satversmes Sapulces sanākšanas diena. (1. maijs)."
mes redzam? Pagājušā gadā, kad te ieveda šo noVārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 5. teikumu par 22.
jūniju, vai mēs neredzējām, kas bij
punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret punkta piešī gada 22. jūnijā mūsu Brāļu kapos? Mums kauns
ņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 5. punkts vienrunāt par_ to mazo saujiņu ļaužu, kas bij šī gada 22.
balsīgi pieņemts.
Pēc 5. punkta Irbe iesniedzis
jūnijā Brāļu kapos. Ja mēs tagad apstājamies pie
priekšlikumu
22.
jūnija, tad,_ lai gan viņam seko 23. jūnijs, kuru
ievietot 5. punktu kā papildinājumu — Debessbraukšanas
var uzskatīt kā zaļu vakaru, kā Jāņu dienas priekšdiena.
vakaru, kas stiprā mērā nesīs svētku priekšvakara
Vārdu neviens nevēlas?
Es lūdzu referenta
raksturu
un 24._ jūnijs, kurš paliek mums kā plaši
atsauksmi.
lieli svētki — ta bus 3. svētku diena un dažu gadu
Referents O. Nonācs: Komisijas vārdā man būtu
vel var nākt klāt svētdiena, tā būtu 4. svētdiena, tā
jāizsakās pret šopriekšlikumu.
ka
dažreiz var but 4 svētdienas vienā blāķī. Tas
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Referents izsanebūtu
veļams un tāpēc es lieku priekšā 22. jūniju,
kās pret Irbes priekšlikumu. Es lieku priekšlikumu
t. i. Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu, noteikt
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par Irbes
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret uz otro svētdienu augusta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielēnam.
F.
Irbes priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
Cielēns (sociāldemokrāts): _ Augsti godātā saatturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
^ pulce! Mes nupat pieņemam vairākas dienas, kuras
Irbes priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret to 6 balsis, atturējušies 57. Irbes priekšlikums noraidīts. ārpus parastam svētdienām tiks Latvijas valstī atzītas par svinamam dienām. Mēs esam pieņēmuši
Pie 6. punkta Bastjānis iesniedzis priekšlikumu.
tur dažādas svētdienas. Be kad nu mēs pienākam
„6. punktu izteikt šādi: Vasaras svētku pirmdiena un
pie vienas svinamas dienas, kuru mes gribētu ārpus
otrdiena (2. un 3. svētku diena)."
vispārējam 52_ gada svētdienām sevišķi atzīmēt kādā
Lūdzu referentu izteikties.
no darba dienam, tad mēs redzam, ka mūsu zemnieReferents O. Nonācs: Aiz tiem pašiem motiviem, kādi tika izteikti pret 3. Lieldienu svinēšanu, ku savienībai nepietiek drosmes par tādu atsevišķu
svinamo dienu uzstāties. Man liekas, ka tie motivi,
man jāizsakās ari pret šo priekšlikumu.
kurus te pieveda Goldmaņa kungs, neiztur ne maPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās zākas kritikas, jo atrast
vienu tādu dienu, kurā būtu
pret priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par visi Latvijas
brīvības cīnītāji krituši, tādas dienas
Bastjāņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, mes, protarns,
_ atrast nevaram un ari nevarēsim.
kas ir pret Bastjāņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu No šīm dažādam dienām
mēs nevaram ņemt tādu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas atsevišķu dienu, kurā
būtu
lielāks kritušo upuru
_
iznākums: par Bastjāņa priekšlikumu nodotas 35 skaits bijis, nevaram vertet
kādas dienas nozīmi pēc
balsis, pret to 47, atturējušies 3. Bastjāņa priekšcīņas_ smaguma, kāds bijis atsevišķā dienā. Mums,
likums atraidīts. Nobalsošanā nāk 6. punkts komisija mes_ skatāmies atpakaļ_ uz Latvijas valsts tapšajas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 6. nas grūtam
cīņām, jānovērtē ari šo cīņu vēsturiskā
punkta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. nozīme. Šinī perspektive raugoties atpakaļ uz Lat6. punkts pieņemts komisijas priekšā liktā redakvijas tautas dažādiem brīvības ciņu posmiem un mocija.
mentiem, katram, kas patiešām grib saprast un.sa— Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena (22. jūnijs).
Vārdu lūdz Goldmanis. Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Bez šaubām 22. jūnija cīņas ir ārkārtīgi svarīgas mūsu valsts
tapšanas vēsture, tas ir neliedzams. Bet ir jāteic, ka
vienlīdz tuvi un vienlīdz dārgi mums ir visi tie upuri,
kas ir nesti no pirmās līdz pēdējai kara dienai cīņā
par Latviju. Vienlīdz dārgi, vai tie krituši Ventas
krastos, vai pie Ložmetēju kalna, vai pie Rīgas, Daugavas krastos, vai pie ezeriem Latgalē vai pie Cēsim. Tāpēc nevaram ņemt vienu dienu, kura ir vidū,
bet jāņem gala noslēgums, lai ari tos, kuri krituši
pec 22._ jūnija, lai varētu ari vienlīdzīgi šos upurus
pieminēt, atskatoties savās atmiņās piemiņas dienā
uz visiem kritušiem. Kas attiecas uz šīs dienas svarīgumu, ka tā ir viena no visgrūtākām dienām, tad
jāteic, ka šī patiesi ir viena no visgrūtākām dienām,
kurai ir bijusi liela nozīme. Bet ir vēl citas. Lāčplēša kara ordeņa dibināšanas statūtos teikts, ka
tas ir dibināts visgrūtākā dienā, kāda ir bijusi cīņā.
Nevar teikt, ka viena cīņa vien ir devusi Latvijas
valsti. Ka pa trepītēm, kā pa pakāpieniem mums
ir bijis jāaiziet līdz tam, kad mēs esam varējuši savu

prot Latvijas pagātnes'vēsturi, būs jāatzīst, ka taisni
šai dienai pie Cesim ir bijusi izšķiroša nozīme Latvijas valsts tapšanas laikmetā. Kas tad Latvijas
valsts bija līdz šim 1919. gada 22. jūnijam? Viņa
bija gan deklarēta, bet faktiski viņa nepastāvēja.
Mes zinām, ka Latvija _ valdīja vācu okupācijas spēks,
mes_ zinām, ka Latvijā valdīja vienas Latvijas iedzīvotāju reakcionāras grupas bruņotais spēks, mēs
zinām, ka Latvijas legāla valdība atradās ārpus reālas valdīšanas iespejamībārn. Un visam tam tika
pārvilkts krusts pāri tikai pēc cīņām pie Cēsim 1919.
gada vasara. Tikai tad, kad Latvijas pagaidu valdība varēja atgriezties pec Šīm cīņām Rīgā, ari faktiski varēja sākties Latvijas valsts reālais nodibināšanas un izveidošanas darbs. No otras puses es
gribētu uzsvērt, kataisni pēc šīm cīņām notika ari
politisks lūzums mušu tauta valsts idejas politiskā
uztveršana. Cik samērā maz uzticības bija Latvijas
valstij, kad viņa aicināja cīnīties par sevi 1918. gada
beigas un 1919. gada sākumā, bet politisks un vēsturisks lūzums —ticība sev un Latvijas valstij — radās tikai pec Cēsu cīņānr Līdz ar to ari politiskā
ziņa^ šim notikumam bija ārkārtīga vēsturiska nozī-
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me visā mušu valsts turpmākā izveidošanās gaitā.
Treškārt, es gribētu uzsvērt, ka cīņa pie Cēsim ir
moments, kur Latvijas tauta pati ar saviem spēkiem
cīnījās. Vel neatzītai ne de jure, ne de facto, varbūt ar smaidiem un smīniem uzskatītai no daudziem
ārvalstu priekšstāvjiem, neatbalstītai no citiem ārvalstu speķiem, tomēr latvju tautai pašai radās sevī
spēks un uzticība izcīnīt šo cīņu par savu pastāvēšanu, par savu turpmāko izveidošanos. Ja mēs dažādos cīņas momentus novērtējam no vēsturiskā
viedokļa, tad, bez šaubām, jātaisa sekošs slēdziens:
kaut ari ir bijuši grūtāki un asiņainiem upuriem daudz
bagātāki momenti nekā cīņa pie Cēsim, tomēr pēc
savas izšķirošās vēsturiskās nozīmes, pēc savām politiskām un vēsturiskām konsekvencēm šī cīņa ir tā,
kas Latvijas valsts tapšanā ir bijusi tā svarīgākā. Ar
šo dienu saistās ne tikai vēsturiski Latvijas tapšanas moments, bet ari psicholoģiski saistās tas moments, kurā dabūja nāvīgu triecienu latvju tautas
simtgadējais ienaidnieks — Baltijas feodālā aristokrātija un reakcija. Līdz ar šo dienu noslēdzās simtgadējs vēsturisks posms latviešu tautas vēsturiskā
attīstībā. Šinī nozīmē mēs varam meklēt starp cīņu
momentiem dažādas dienas, bet neatradīsim nevienas, kura tik spilgti, tik vispusīgi, tik vēsturiski nozīmīgi varētu būt par Latvijas brīvības cīnītāju godināšanas un piemiņas dienu. Ja tagad šo dienu grib
apstrīdēt, tad, man liekas, tas nenozīmē neko vairāk
ka zināmu novirzīšanos no godbijības, no cieņas pret
šo vēsturisko momentu. Līdz ar to tas tikai rāda,
ka vismaz viena daļa no šī augstā nama locekļiem
sak aizmirst savu vēsturi, savus brīvības cīnītājus,
jo, pārnesot šo dienu uz kaut kādu citu dienu, mēs
šo sevišķo godināšanu mūsu brīvības cīnītājiem nepiešķirsim. Goldmaņa kunga arguments, ka augustā
ir noticis noslēgums visām cīņām, jau tīri no loģikas viedokļa neiztur kritikas. Kas tad ir augusts?
Novembrī mums bij cīņas ar bermodtiešiem, tā tad
augusts nevarēja noslēgt novembri, jo atsevišķs mēnesis, ja ņem lietu loģiski, pats par sevi itin neko
nevar noslēgt. Šis arguments tīri no loģikas viedokļa neiztur ne mazāko kritiku. Beidzot es gribu
cerēt, ka augstais nams, viņa vairākums, tas vairākums, kas patiešām grib godināt mūsu demokrātiskās
Latvijas grūto nodibināšanās periodu, nebūs aizmir. sis šo grūto laikmetu. Kas nav aizmirsuši mūsu tautas simtgadējā ienaidnieka satriekšanas dienas nozīmi, tie balsos pret Goldmaņa kunga priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevi,cam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks):
Augstā sapulce! Vajadzīgs iesniegt priekšlikumu attiecīgā vietā. Tas priekšlikums, ko iesniedza tagad
Cielēns, nav iesniegts tai vietā, kur vajadzīgs.
(Starpsauciens pa kreisi.) Ir priekšlikums balsot par
22. jūniju, Cielēna kungs. Tas ir tas priekšlikums.
Tas ir komisijas priekšlikums, un jūs atbalstāt komisijas priekšlikumu. Pēc maniem ieskatiem šis komisijas priekšlikums ir nevietā un tāpēc nevietā
(sauciens pa kreisi) — es komisijā ari šīs domas aizstāvēju — ka mēs šeit nerunājām par to, kura diena
no visām Latvijas cīņas dienām ir tā svarīgākā. Vai
ras ir 22. jūnijs, vai 11. novembris, kad padzina bermodtiešus, vai kāda cita no lielām cīņu dienām, par
to šeit neiet runa. Ja mēs runāsim, kura diena no
šīm kaujas dienām ir tā vissvarīgākā, tad varēs nākt
un celt priekšā tos argumentus, kurus tagad šeit pieveda Cielēns. Mēsrunājam tagad par to, kādu dienu
ņemt par Latvijas labā kritušo kareivju piemiņas
dienu. Tāds ir
es priekšlikums, un tas mums ir jāiz-

gribu vaicāt, vai 22. jūnijs ir tā izlemj^. Tagad
devīgākā diena priekš tam? Ja mēs gribam atminēties mūsu kritušos kareivjus, kuriem ir vislielā-
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kais nopelns Latvijas atbrīvošanas cīņās, ja mēs viņu
piemiņu gribam turēt svētu, tad jāizrauga tāda diena (sauciens pa kreisi) — Ulpes kungs, pēc tam Jūs
varat ņemt_ vārdu un runāt, tagad ļaujat man runāt, — kurā mēs patiesi varētu izteikt savas sēras,
kādas mēs jūtam, pieminot mūsu kritušos kareivjus.
22. jūnijs ir ļoti tuvu priekš Jāņiem. Tad katrs brūvē savu alutiņu, katrs lauž ozolus, katrs pin vaiņagus, gatavo darvas mucas u. t. t. un šai dienā nevienam nenāk prātā iedomāt un pieminēt kritušos kareivjus. Viņiem stāv prātā drīzāk alus muciņa nekā
kritušo piemiņa. (Sauciens pa kreisi.) Vai vēl kas
ir teicams? (Sauciens pa kreisi: „Pie Cēsim!")
Izsakāt visu uz reizi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu nesarunāties. (Sauciens pa kreisi: „Jā, viņš sarunājas!").
A. Petrevics (turpina): Man jāsaka, ka īsi pirms
Jāņiem visiem drīzāk atmiņā ir alus muciņas, vaiņagi
un citi prieki nekā sēras par mūsu kritušiem kareivjiem. Es gribu jautāt, kas svēta to dienu? Ir pareizj, ka šo dienu svēta gan valsts ierēdņi, jo valsts
iestādes tad ir slēgtas, bet viss iedzīvotāju daudzums

šo dienu nesvēta.

Ja jūs būsat bijuši Brāļu kapos

22, jūnijā, tad būsat redzējuši, ka tur ir ļoti maz to

cilvēku, kuri ir nākuši atminēt kritušos kareivjus.
Acīm redzot, šī diena nav izdevīga un tāpēc jāņem
cita izdevīgāka diena, un daudz izdevīgāka ir tā,
kuru liek priekšā Goldmaņa kungs. Tā ir svētdiena.
Tur nav nevienas_ dienas tādas kā Jāņu priekšvakars kur visi cilvēki gatavotos uz kādām izpriecām
^
un kādām
gavilēm, un tāpēc saprotams, ka šinī dienā drīzāk iespējams izrādīt savas sēras kritušiem
kareivjiem nekā 22. jūnijā. Cielēna kungs sacīja, ka

te neesot nekādas

loģikas.

Nav

jāaizmirst, ka

augustā ir noslēgts miers ar Krieviju, visas cīņas izbeigušas, un ja mēs ap to laiku, kad visas cīņas izbeigušās, noliekam savu kritušo piemiņas dienu, tad
liekas, tam ir diezgan daudz pamata. Kā teicu, ja
jūs nāksiet ar _ priekšlikumu izcelt no visām cīņu dienam vienu kā svarīgāko, tad mēs par tādu priekšlikumu runāsim un, varbūt, to ari pieņemsim. Tas
var but ari _. jūnijs . Bet tagad, apsriežot likumu
par svinamām dienām, nevar nostādīt jautājumu tā,
ka to dara_ Cielēns, ka _ tiem, kas atzīst, ka 22. jūnijā

sakauts mušu simtgadējais verdzinātājs-muižniecība,

katra ziņā jāizvēlas šī diena par kritušo Latvijas
brīvības cīnītāju piemiņas dienu. Mūsu priekšlikums iziet uz to, lai noliktu kritušo piemiņai tādu
dienu, kas būtu šim sēru gadījumam vispiemērotākā,
nebūtu saistīta ar alus muciņām un iedzeršanu, un
tāda dļena varētu būt tā, kuru Goldmaņa kungs lika
priekša, t. t. otrā augusta svētdienā, kas šinī ziņā
būs vispiemērotākā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Celmam.
J. Celms (sociāldemokrāts): Augsti godātā sapulce! Man šķiet, patiesi, ja mēs meklētu šīs dienas
nozīmi vēsturē, nesenā pagātnē un gribētu noteikt,
kura diena ir vissvarīgākā Latvijas tapšanas gaitā,
tad bus varbūt grūti šādu dienu fiksēt ar zināmu kalendāra dienu vien, ar zināmu mēnesi. Pēc augusta
nāk septembris, pēc septembra — oktobris, pēc oktobra nāk atkal novembris, pēc novembra — janvāris un vispār katrā _ no šiem mēnešiem ir bijuši dažādi notikumi, un tāpēc saistīties abstrakti pie Viena
mēneša datuma ir diezgan grūti. Es domāju, ka nevajadzētu pie šī jautājuma pieiet ari no tāda viedokļa,
no kāda šeit pieiet Petrevics, proti, no eksperimentālā viedokļa. Viņam izliekas, ka viena, Satversmes
Sapulcē izvēlēta svētku diena izrādījusies par ne
visai pareizi, ne visai laimīgi izvēlētu. Tāpēc vajadzētu mēģināt izvēlēties tādu dienu, kad uz Brāļu
kapiem ierodas vairāk publikas.
Ja likumdevējs
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gribētu vadīties no tādiem mērķiem, tadmes varētu
nonākt beidzot pie tā, ka nevien katra kalendāra
gadā vajadzētu grozīt šo svinamo dienu, lai atrastu
to laimīgāko, bet varbūt vajadzētu pat viena kalendāra gadā vairāk reizes to grozīt. _ Man šķiet,_ ka
„mēģinājumu" pozīcija ir šai gadījuma visnelaimīgākā
un visnedrošākā. Skaidrs man ir_ viens: ja Satversmes Sapulce fiksēja šo dienu, ka svinamu dienu,

tad man jāatgādina iepriekšējam runātajam, ka toreiz šo priekšlikumu ienesa centra priekšstāvji, nevis kreisā spārna priekšstāvji. Toreiz Satversmes
Sapulce gribēja pastrīpot un ari pastrīpoja zināmu
politisku notikumu, jo šo cīņu rezultāts bij saistīts
ar neizmērojami lielām politiskam sekām, un ja tagad
dzirdamas pretējas domas no laba spārna puses, ja
tagad dzirdam kādu meklēšanu šo politisko momentu
mīkstināt, atrast vairāk vai mazāk «teorētisku" svinamu dienu, tad var saprast, ka_ te notiek izlīgšana
ar tām sabiedrības grupām, kuram taisni šis 22. jūnijs vļsmazāk patīk kā svinama diena, jo šis 22. jūnijs, jāsaka atklāti, ir skabarga acīs līdz pat pēdējai
dienai vienai mūsu iedzīvotāju grupai, kura toreiz
lielā mērā ir nevien pabalstījusi, bet pat, es gribētu
teikt, organizējusi tos spēkus, pret kuriem bij jāuzstājas Cēsu kaujās. Vai ir pienācis īstais laiks meklēšanas un eksperimentu ceļa iet uz izlīgumu, nostrīpojot politisko momentu, kuru sava laika ir fiksējusi Satversmes Sapulce, par -to es šaubos. Vel
vairāk, — es gribētu teikt, ka neatkarīgi no tam, ka
mēs katrs svinam šos atsevišķos kaujas momentus,
neatkarīgi no tam vajadzētu pret valsts svinamam
dienām izturēties ar lielāku cienību. Pavisam necienīga izturēšanās ir tā, ka grib Latvijai izmēģinājumu
ceļā rast tādu dienu, tādus svētkus. Man šķiet, ka
daudz lielāku cienību mēs izrādīsim pret tādu dienu,
ja to necilāsim, nepārnesīsim katru mēnesi, varbūt
pēc katras sesijas, grozoties politiskai situācijai, uz
citu datumu. Tā būs īsta cienīšana, jāgrib šo dienu
svētīt. Turpretī, ja jus to_ gribiet darīt atkarīgi no
acumirklīgas politiskas izjūtas, atkarīgi, varbūt, no
zināmiem politiskiem izlīgumiem, tad jus šo svinamo dienu — neatkarīgi no tam, arkadu datumu jus
to fiksējat — faktiski mīdiet ar kājām. No šī viedokļa skatoties nevajadzētu šo svinamo dienu mainīt, mēģināt atrast kādu citu «laimīgāku" dienu. Atstājiet šo svinamo dienu tur, kur to Satversmes Sapulce nostādījusi un savā laikā ari demokrātiskais
centrs to pabalstījis. Aiz šiem motiviem mes, uzskatīdami ka tādas svinamas dienas, — varbūt augstākās svinamās dienas, — vazāšana pa kalendāru
apkārt, ir necienība pret pašu svinamo dienu — mes
balsosim pret Goldmaņa kunga priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim.

J. Goldmanis (zemnieku savienība): Celma
kungs cēla iebildumus pret priekšlikumu svinēt otro
augusta svētdienu, tāpēc, ka tas esot eksperiments
— izmēģinājums. Lūk, neesot izdevies 22. jūnijs ka
izdevīga svētku diena, nu jāpārnesot uz otro augusta
svētdienu. Es teiktu, ka jums nebija iemesla to apstrīdēt tāpēc, ka _ jūs bijāt Satversmes Sapulce un
labi ziniet, ka mēs cēlām ierunas pret 22. jūniju jau
toreiz un teicām, ka tā nav izdevīga diena. Tapec
nevar būt runa par mēģinājumu. _Mēs toreiz to labi
paredzējām, un tā tas noticis. Tālāk jus runājiet
par politisku izlīgumu. Mums nav nekādu politisku
izlīgumu tai ziņā ne ar kādām iedzīvotāju grupām,
kuras jūs te šai ziņā domājāt. Ja jus runājat par
politiskiem izlīgumiem, tad drīzāk no pedejo dienu
svarīgākiem balsojumiem, kā mēs_ balsojam un ka
balsojāt jūs, var runāt par kaut kādiem politiskiem
izlīgumiem pie balsošanas, bet ne_ šim lietā. Te ari
Cielēna kungs aizrādīja, ka no ša brīža raduses ti-
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cība uz Latviju. Es domāju, ka tiem, kuriem šī ticība ir bijusi, šī ticība bijusi vienmēr un kuriem viņas
nebij, tiem varbūt tas ticības ari vel tagad nav. Bet
tie, kas ticēja, tie tic ari tagad visu laiku. Tapec
man liekas, ka tagad ir vaļadzīgs, lai tas politiskais
izlīgums, par kuru še runāja Celma kungs, lai tas
būtu starp visiem kareivjiem, lai neviena grupa, lai
neviens cīņas dalībnieks nevarētu teikt, ka tikai pateicoties viņiem, ir panākta Latvijas valsts. _Sakat,
vai ar vaiņagu ir vaiņagojams tikai tas, kas pec karstām cīņām uzkāpj kalna _ un uzstāda tur savu karogu virsgalā, un vai mazāk vērtīgi ir tie, kas pie ta
pakalna lejā ir krituši; vai vaiņagojama tikai viena
zināma grupa, kura ir klāt gūstot uzvaru jeb vai
iepriekšējā grupa, kas ienaidnieku ir vājinājusi un
sakāvusi, vai tā nevarēja novest hdz uzvarai? Tāpēc jāteic, ka tās cīņasir ļoti svarīgas visiem,_kas
tur ņēma dalību, un tapec mes tādu dienu meklējam
un vajaga atrast tādu dienu, kuru bez kaut kādiem
citādiem iemesliem, bet raugoties vienīgi no_ šī viedokļa, mēs izvēlamies par tādu dienu. Ja mes runājam par to, ko kara vēsture ielikt iekša, cik svarīga
ir katra kauja, cik upuru bijuši katra _ kauja, tad to
rakstīs kara vēsture; bet ja mes meklējam tādu dienu, kurā mēs visi vienlīdzīgi noliecam savas galvas,
pieminot mūsu brīvības cīnītājus, tad mums jāizmeklē tāda diena, par kuru neviens nevarētu teikt,
ka tikai pateicoties viņiem, Latvija izcīnīta. Tapec
jāpieņem augusta otra svētdiena.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Celmam.
J. Celms (sociāldemokrāts): _ Atbildot Goldmaņa
kungam, man jāaizrāda, ka izmeģjnašanas principu
šeit pastrīpoja viens no iepriekšējiem runātajiem,
kurš aizstāvēja Jūsu pozīciju un kurš ari aizrādīja,
kā uz vienu no argumentiem to_ , ka 22. jūnija bijis
ļoti maz ļaužu Brāļu kapos un tāpēc jameklejot cita
diena. Šis motivs ir pietiekoši pastrīpots ari no
Jums. Mēs, acīm redzot, principa te šķiramies pie
faktu novērtēšanas. Es nekad nenostājos, nesta_ vu
un ari nenostāšos uz tādas pozīcijas, ka kauja būtu
izšķirošā nozīme tikai vienai vai otrai_ atsevišķai
kaujas vienībai, vai ari veselā _ kauju vēsture tāda
būtu vienai atsevišķai kara speķa daļai, ka to domāja Goldmaņa kungs. Es gribētu teikt,_ ka pierakstīt man šīs domas ir nepatiesība. Ka ta armijas
daļa, kura «pēdējā uzkāpusi kalnā" un ieņēmusi pozīcijas, ka tā būtu visu veikusi — to nesaku._ Ne tas
krīt svarā, kura daļa «kalnā uzkāpusi" pirmā un kura pēdējā; nevar meklēt šo svarīgo izejas punktu
kādā vienā karaspēka daļā, kā to darīja Goldmaņa
kungs. Esot bijušas karaspēka daļas kas kāvušas
^ _ u. t. t., un
lielā pasaules karā, sabiedroto armijas
kaut
kādu
svinamo
nu mēs no tā gribam atrisināt
svarīgāks
Bet
teoriju.
Ne
tas
tas
svarīgais.
dienu
ir tas, kas tika sasniegts ar šo kauju. Sasniegts tika tas, ka no šī brīža beidza eksistēt Latvijas muižniecība, no šī brīža tika faktiski un juridiski ievadīta
Latvijas agrārā reforma. Mes pieminam nevis kādu
atsevišķu karaspēka daļu, kura piedalījusies šinī kaujā, bet gan pieminam faktu, ka Latvijas vēsture iestājies moments, ar kuru ir noslēgusies viena zināma
vēsturiska cīņa, ir izbeigusies Latvija Latvijas muižniecība. (J. Goldmanis no vietas: « Tad sauciet
viņu par muižniecības sakaušanas dienu!") Es domāju, Goldmaņa kungs, ka tā ir garšas lieta, un par
to nestrīdēsimies. Ja Jums tas patīk, tad sauciet ta.
Es domāju, ka tas nebūt nemazina neviena krituša
karavīra nopelnus. Kritušos Brāļu kapos Latvijas
valsts piemin vienmēr visos izdevīgos gadījumos;
piemin tos 11. novembrī, gan Latvijas valsts proklamēšanas svētkos, gan ari citos svetkos._ Ta tad
nebūt ar 22. jūniju netiek radīts kaut ķads izcilus
stāvoklis atsevišķai kritušo grupai, kā to doma
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Goldmaņa kungs. Tāda stāvokļa te nav. Tiek tikai krasi pastrīpots zināms politisks moments, kurš
ne visiem ir patīkams. Tālāk es vēlreiz pastrīpoju,
ka galvenais, man šķiet,_tomēr ir tas, ka ja reiz jūs
radīsiet precedentu, ka tādas svinamās dienas, kuras
ir saistītas ar _ zināmu politisku momentu, var pārcilāt kalendārā no vienas vietas uz otru, tad esiet
parliecinati, _ ka politiskām situācijām mainoties, viņas tiks cilatasjnužigi, un līdz ar to būs ņemta šīm
svinamam dienām kura katra nozīme. Reiz svinamās dienas toreizējā augstākā suverenā vara, Sa-

tversmes Sapulce, ir fiksējusi, tad izrādiet viņai savu cieņu un nemēģiniet šīs dienas grozīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts izsmelts. Es lūdzu referentu izteikties.
Referents O. Nonācs: Bez tiem iebildumiem,
kuri jau ir celti pret 22. jūnija svinēšanas pārnešanu
uz kādu citu dienu, man vēl jāpievieno sekošais: Šī
likumprojekta nolūks nebūt nav atcelt kādu jau līdz
šim izdotu likumu. Šī likumprojekta nolūks ir tikai
samazināt svinamo dienu skaitu, to svinamo dienu
skaitu, kuras pastāv jau no tiem laikiem, kad Latvijas vēl nemaz nebija. Valdībai ir bijušas godbijības, pietātes jūtas pret Satversmes Sapulces lēmumumu, bet dažiem Saeimas deputātiem šīs godbijības pret Satversmes Sapulci nav. (P. Kalniņš no
vietas: «Pareizi!") Ir pārāk riskants solis, jau tagad stāties pie to likumu atcelšanas, kurus vēl nesen atpakaļ Satversmes Sapulce ir atradusi par vajadzīgu izdot. Ja viens otrs bij neapmierināts šo
svinamo dienu nosakot, ja viens otrs bija citādās domās, tad tagad, pārceļot šoreiz ar likumu noteikto
dienu atkal uz kādu citu laiku, mēs neko citu nepanāksim, kā radīsim ne tikai neapmierinātību, bet pat
sašutumu. Nav nekādas vajadzības šo nemieru un
sašutumu izsaukt.
Te Goldmaņa kungs aizrādīja, ka vajagot atrast tādu dienu, kuru visas armijas vienības varētu
svinēt ar vienādu sajūsmu. Man jāsaka, ka taisni
22. jūnijs ir laimīgi izvēlēta diena priekš tam, lai
visas Latvijas armijas vienības ar vienādu sajūsmu
varētu svinēt šo dienu. 22. jūnijs ir kā degpunkts,
kurā savienojas ziemeļnieki, dienvidnieki un ari bijušie strēlnieki. Ģenerāļa Baloža pulki, ja tie pēc
toreizējiem apstākļiem ar savu faktisko spēku ari
nevarēja pabalstīt ziemeļniekus, tad faktiski un morāliski Baloža vienības lielā mērā tomēr pabalstīja
ziemeļniekus, un ziemeļnieki augsti vērtēja to morālisko un taktisko pabalstu, kādu toreiz sniedza Balodis. Tālāk šinīs cīņās piedalījās ļoti aktivi bijušie
strēlnieki, tie, kurus ari mēs tagad apbalvojām ar
augstāko goda zīmi — Lāčplēša kara ordeni, kuri ari
ir cīnījušies pret Latvijas ienaidniekiem. Tie bija
tie latviešu strēlnieki, kuri lielinieku armijai izirstot,
veselām vienībām un pulkiem pārnāca mūsu pusē un
cīnījās par Latviju, pret Latvijas ienaidniekiem. Tā
tad taisni _22. jūnijs ir kā degpunkts, kurā visas Latvijaskaravīru vienības var apvienoties un ar pilnīgu tiesību svinēt to dienu, kura ir visraksturīgākā, no slavenām Latvijas brīvības cīņu dienām. Tālāk man
jāpiegriežas tiem iebildumiem, kurus te cēla Petrevics, teikdams, ka 22. jūnijs esot sēru diena un tāpēc
to nevarot nolikt tuvu Latvijas nacionāliem tautas
svētkiem —prieka svētkiem. Bet Petrevics aizmirsa vienu, proti, ka šī diena ir cildena sēru diena,
kuru Latvijas tauta svin nevis apvilkdama melnas
seru drānas, ar garām sejām, — to tauta svin ar
vaiņagotām galvām, ar dziesmām. Ja 18. novembris ir Latvijas rīta blāzma, tad 22. jūnijs ir Latvijas
saules lēkts. Tā tad tie ir saules svētki. Ja nu vēl
šo dienu pievienojam īstajiem saules svētkiem —
Jāņu dienai, tad mēs radām sev veselu saules svētku
ciklu. (Saucieni kreisā pusē: «Pareizi!") Tāpēc
t
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komisijas vārdā izsakos pret kuru katru mēģinājumu
pārcelt 22. jūnija svinēšanu uz kādu citu dienu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais priekš-

likums skan:

„Likumā par valsts svinamām dienām pēc vārdiem: „Lat-

vijas brīvības cīnītāju piemiņas diena" — strīpot „22. jūnijs'' un
tā vietā likt „otrā svētdiena augustā."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Es likšu
priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir par Goldmaņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Goldmaņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Nav. Balsošanas iznākums: par Goldmaņa priekšlikumu nodota 41 balss, pret to 45 balsis, atturējies
nav neviens. Priekšlikums atraidīts. (Aplausi pa
kreisi.) Nobalsošanā nāk 7. punkts komisijas redakcija. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī punkta
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Vienbalsīgi
pieņemts 7. punkts komisijas redakcijā. Nākamais,

8. punkts.
„Jāņu diena (24. jūnijs)."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī punkta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Punkts vienbalsīgi pieņemts. Pēc 8. punkta Irbe liek priekšā
ievietot 8. punktu:
„Ticības atjaunošanas svētki (31. oktobris)."

Vārdu neviens nevēlas.
teikties.

Lūdzu referentu iz-

Referents O. Nonācs: Es jau vispārējās debatēs
izteicos pret šo priekšlikumu un proti tamdēļ, ka šī
irta diena, kuru domāts pārcelt uz nākošo svētdienu,
pēc 31. oktobra un taisni šīs dienas izvēlēšanas labad, jo svētdienās mēdz būt vairāk dievlūdzēju.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
pret Irbes priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par Irbes priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret Irbes priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Irbes_ priekšlikumu nodotas 42 balsis,
pret _41 balss, atturējusies 1 balss. Balsis līdzīgi dalījušas. Izdarāma pārbalsošana. Otrreiz nāk nobalsošanā Irbes priekšlikums, ievietot'pēc 8. punkta

8. punktu.

„Ticības atjaunošanas svētki (31. oktobris)."

Referents izteicies pret Irbes priekšlikumu. Es
lūdzu pacelties tos, kas ir par Irbes priekšlikumu.
Tagad lūdzu paceltaes tos, kas ir pret Irbes priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelteis tos, kas atturas no

balsošanas. Nav.

Balsošanas iznākums: par Irbes

priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret to 46 balsis,
atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Nākamais, 9. punkts.
„Valsts proklamēšanas diena (18. novembris)."

Kas būtu pret šī punkta pieņemšanu? Nav.
Kas atturas? Nav. Vienbalsīgi pieņemts. Pie 10.,
11. punkta — 25., 26. decembris — Bastjānis iesniedzis priekšlikumu:
„10., 11. p. p. izteikt šādi:
Ziemas svētki (25., 26. un 27. decembris)."

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu referentu izteikties.
Referents O. Nonācs: Man pret 3. ziemas svētku
svinēšanu jāizsakās aiz tiem pašiem motiviem, kā
pret Lieldienu un vasaras svētku 3. dienas svinēšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās pret Bastjāņa priekšlikumu. Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Bastjāņa priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bastjāņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Nav. Par Bastjāņa priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret to 48; tā tad priekšlikums atraidīts. Es likšu tagad 10., 11. punktu komisijas re-
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dakcijā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo punktu pieņemšanu. _ Nav. Kas atturas?
Nav. Šie punkti pieņemti. Pec šiem punktiem Fr.
Trasuns liek priekšā ievietot li, punktu ar šādu
saturu:

„Latgale svinamas vel sekošas dienas:
1) Vissvētākā sakramenta diena;
2) Vissvētākā Marijas šķīstīšanas diena — 2. februāris;
3) Vissvētākā Marijas pasludināšanas diena — 25. marts;
4) Vissvētākā Pētera un Pāvila diena — 29. jūnijs;
5) Vissvētākā Marijas debessuzņemšanas diena — 15.
augusts;
6) Vissvētākā Marijas piedzimšanas diena — 8. septembris;

7) Visu svēto diena — 1. novembris;
8) Vissvētākā Marijas ieņemšanas diena — 8. decembris;
9) Triju ķēniņu diena — 6. janvāris;.
10) Jēzus debessbraukšanas diena."

Tā kā 9. un 10. punkti jau ir izlemti ar agrāko

balsošanu, tad nobalsošanā var nākt 8 pirmie nolasītie Trasuna priekšlikuma punkti. Vārdu lūdz
Salnājs. Vārds Salnājam.
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Mana
frakcija vispārīgi ir pret konfesionālām svētdienām,
^
piebet ievērojot t<r, ka konfesionālās svētdienas
frakcija
balluterāņiem,
tad
mana
bet
tikai
ņemtas,
sos par visām konfesionālām svētdienām ari katoļiem.

Priekšsēdētājs

Fr.

Vesmanis:

Ludzu

refe-

rentu dot atsauksmi.
Referents O. Nonācs: Komisijā bija vairākums
par noraidīšanu, bet es atkārtoju, ka pēc manas
pārliecības noraidīšanai bija nejaušības raksturs._
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
astoņi Trasuna iesniegumi: 9. un 10. punkts atkrīt.
Referents' izsakās pret Trasuna priekšlikumu. Es
lūdzu pacelties tos, kas. ir par nolasīto Trasuna
priekšlikumu. Par Trasuna priekšlikumu nodotas
22. balsis; tas ir nepietiekošs skaits, šis priekšlikums
atkrīt. Attiecībā uz piezīmi ir iesniegti 3 priekš-

likumi. Pirmais — no Petrevica:
„piezīmi strīpot",

Otrais no Franča Trasuna:
„strīpot piezīmē vārdus „ar katoļu vairākumu" un beigas
papildināt ar vārdiem „bet luterāņiem ir tiesībā šīs diefias

svinēt".

Beidzot Irbes priekšlikums:

„Lieku priekšā pēc vārdiem „Lielā lūdzamā diena" strīpot vārdu „un" un pēc vārdiem „LieIā piektdiena" likt vārdus
:'
„un ticības atjaunošanas svētki".
.'?'

Vai Petrevics uztur savu priekšlikumu? Petrevics noņem savu priekšlikumu. (K. Irbe no vietas:
«Es ari noņemu!") Irbe noņem savu priekšlikumu.
Paliek tikai Franča Trasuna priekšlikums:
„piezīmē strīpot vārdus „ar katoļu vairākumu" un beigas

papildināt ar vārdiem
svinēt".

„bet luterāņiem ir tiesība šīs dienas

Vārdu neviens nevēlas.
teikties.

Lūdzu referentu iz-

Referents O. Nonācs: Man jāizsakās pret šo
priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
pret Franča Trasuna priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Trasuna priekšlikumu. Par Trasuna priekšlikumu nodotas 25 balsis. Tas ir nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanānāk piezīme komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret piezīmes pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
Nav.
Piezīme vienbalsīgi pieņemta. Vārdu lūdz
Nikolajs Kalniņš. Nikolajam Kalniņam vārds.
N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Es jau pagājušā
sēdē uzstādīju referentam jautājumu, kādiem darbiniekiem un kādās vietās šīs svinamās dienas ir Obligatoriski jāsvin, un taču referents uz šo jautājumu
noteiktu atbildi nevarēja dot, izvairījās dot. Uz jautājumu, kam šīs dienas svinamas, referents man atbildēja, kā šīs dienas svinamas — to nosakot darba
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laika likums; bet es taču nejautāju, ka svinamas,
bet es jautāju, kam ir obligatoriski šīs dienas svinamas. Acīm redzot, referents nevarēja dot uz šo
jautājumu noteiktu atbildi, un tapec es sacīju: izvedot šādu likumu dzīve, celsies lielas šaubas un
grūtības, būs jāgriežas strīdus gadījumos pie senāta,
kas lai tos iztulkotu un vel_ nav zināms, ka _ senāts
No ievadvarda_ iznāk, it ka tiekot
viņu iztulkos.
atcelti agrākie likumi, kuros gaja_ runa par svinēšanu valsts un pašvaldības iestad.es. Ja šis likums
atceļ visus tos likumus, tad tiešām iespaids paliek
tāds, ka visās privātās iestādēs _ svinamas dienas
darbs var turpināties bez jebkādām ierunām. Tas
stāvoklis ir nenormāls un jautājumu par svinamo
dienu svētīšanu, — ja tas vēl līdz šim nav ar likumiem skaidri noteikts, — ir pienacispatiešam laiks
likumā to skaidri nosacīt. Un ja mes tagad šo likumu cilājam, tad šinī paša reize dosim ari viņam
Tapec es lieku priekša pavajadzīgo skaidrību.
pildināt likumu ar vienu jaunu pantu, kurš skan ta:
«2. Iepriekšējā pantā minētās svinamās
dienās pārtraucami darbi visās darba vietas,
Darba
kurās nodarbina algotu darba speķu.
vietās, kurās technisku apstākļu deļ strada nepārtraukti, svinamās dienās nodarbinātiem algotiem darbiniekiem piešķirama atpūta šo dienu
vietā citā laikā."
Darba laika likums šo jautājumu nenormē, viņš
tikai saka, ka švētku_ priekšvakaros darbi beidzami
pulksten 12 un ka svētāmas svētdienas. Bet kas ir
ar šīm svētku dienām, par kurām darba laika likums nenosaka?
Darba laikā likuma ir tikai no-

teiktas dažas svētdienas: Lieldienas, Ziemas svētki,
Jāņu diena un tamlīdzīgi. Tur ir teikts, ka šo svētku
priekšvakaros darbi beidzami pulksten 12, bet par
citām svinamām dienām darba_ laika likums jautājumu neaizķer. Stāvoklis ir tāds, ja ņem vēra šī
darba laika likuma nosacījumu,_ ka 18. novembrī privātās iestādēs ir jāstrādā. Tāpat jāstrādā ir citas
valsts svinamās dienās. Tā ka darba likums patiešām nosaka tikai kā svinēt, bet kas ir svinams, to
darba laika likums nenosaka. _ Priekšjam ir cits

likums. Tāpēc ari darba vietās pie svētku noteikšanas nerēķinājās vis ar darba laika_ likumu, bet
skatās vispār rūpniecības darba likuma, kur ir noteikts, kādas konfesionālās svētku dienas ir svinamas. Tāpēc ir divas dabas likumi. Viens likums
nosaka, kādas dienas ir svētku dienas, otrs — ka
tās svinamas, vai svinamās dienās visu dienu darbi
pārtraucami, vai tie agrāk pārtraucami, kad ir pārtraucami darbi pirms šīm svinamām dienam, jeb kā
savādāki iekārtojami darbi šinīs dienas. To nosaka
darba laika likums. Tas nosaka ka svinēt, bet šis
likums te nesaka, kas ir svinamās dienas un kam
viņas svinamas.
jāpasaka.

Tāpēc šinī likumā tas ir skaidri

Priekšsēdētājs Fr .Vesmanis:
Vārds Alberinganl
A.Alberings (zemnieku savienība): Augsti gokungi! Man liekas, ka Kalniņa kunga
deputātu
dātie
priekšlikums nebūs pieņemams. Citādi viss būtu
labi, ja Kalniņa kungs neuzstādītu kategoriski jautājumu, kam ir svinamas šīs dienas. Ja šinī likuma
noteiks, ka šīs dienas svinamas visiem, tā tad ari
algotam darba spēkam, tad man liekas, ka tam nebūs praktiska nozīme un likumu nevarēs izpildīt.
Mēs izstrādājam sociālā likumdošanas komisija likumu par darba laiku lauksaimniecībā. Tur esam
atzinuši, ka pie zināmiem darbiem zināmiem strādniekiem jāstrādā ari svētdienās. Ja tagad ar vienu
likumu pateiksim, ka svinamās dienas obligatoriski
jāsvēta visiem algotā darba strādniekiem tad, sa-
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protama lieta, nevaram tanī pašā laikā ar otru likumu pateikt, ka tiem un tiem strādniekiem, piemēram tiem, kas ankopj lopus, tomēr ir jāstrādā tajās
dienas. Tapec būtu labāk, ka to te neminam, bet
gan likuma par darba laiku pievedam klāt, ka priekš
tiem un tiem strādniekiem tādās un.tādās dienās tiek
taisīti izņēmumi, ka tur var būt zināmas stundas vai
zināms noteikts darbs jāpadara, bet kategoriski pateikt, ka visiem algota darba strādniekiem, tāpat
tiem, kas nodarbināti lauksaimniecībā, vai citur, šīs
dienas obligatoriski jāsvin tas,_ man liekas, faktiski
nav iespējams. To nekādā ziņā nevar dzīvē izvest.
Tapec es domāju, ka, lai neradītu sarežģījumus, Kalniņa kunga priekšlikums būtu jāatraida. Ja Kalniņa
kungs to grib noteikt — un vajadzīgs tas ir — tad to
var izdarīt, izstrādājot likumu par darba laiku.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Bastjānim vārds.
V. Bastjānis
(sociāldemokrāts):
Alberinga
kunga iebildumi pret priekšlikumu, kuru iesniedza
Nikolajs Kalniņš, tomēr nav dibināti. Mums aizrāda uz to, ka likumā papildinājums obligatoriski nosakot, ka attiecīgās svinamās dienas jāsvin visiem
un tādējādi tikšot pārtraukti ari uz laukiem itin visi
darbi, pat lopu apkopšana. Pārlabojumā tomēr ir
sacīts, ka to darbu darītājiem, kuri nav pārtraucami,
šie darbi jāpadara ari svinamās dienās, tikai viņiem
dodama atpūta citā laikā, tā tad iebildumi, kurus
ceļ Alberinga kungs, nav pamatoti, jo pārlabojums
paredz tādus darbus, kuri nav pārtraucami. Starp
citu pie šādiem darbiem, pats par sevi saprotams,
pieder ari lopu apkopšana. Tādēļ pārlabojums paredz izeju, ka šie darbi nav pārtraucami, bet viņu
darītajiem dodama atpūta citā laikā. Tālāk ir jautājums, kādas būs sekas gadījumā, ja pārlabojums
netiks pieņemts. Tad iznāks, ka tās svinamās dienas,
kuras aizstāvēja ari zemnieku savienība, starp citu
ari 18. novembri, nesvinēs visi: algoto darba spēku
varēs nodarbināt. Lai tas nenotiktu, lai šīs dienas
patiešām būtu tādas, kuras svin visi, Nikolaja Kalniņa pārlabojums ir vajadzīgs.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Francim
Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Mani kungi! Būtu parasta lieta, ja kristīgo
zemnieku savienība balsotu par likumu par svinamām dienām. Nemaz nevarētu iedomāties, ka viņa
balsotu citādi, balsotu pret šo likumu. Bet man nu
ir tas gods paziņot, ka mēs esam spiesti balsot pret
šo likumu aiz sekošiem motiviem. Pirmām kārtām
es varētu saprast katoļu svinamu dienu strīpošanu,
ja augstais nams nenodrošinātu svinamās dienas
nevienai konfesijai.
Tad lieta būtu pati par sevi
skaidra. Bet ja augstais nams nodrošina svinamās
dienas vienai konfesijai un citām nē, tad saprotama
lieta, citas konfesijas par šo likumu nevar balsot.
Mani kungi, man šeit jāatzīmē zināma nejaušība.
Šeit tika daudz runāts par 22. jūniju kā svinamo
dienu. Man jāatzīstas, ka tas ir tāds iemesls, kāpēc tika visas katoļu svinamās dienas atmestas, ir
gluži labi saprotams. Mums tika likts priekšā, ja
mēs nebalsošot pret 22. jūniju, tad nebalsos ari pret
mūsu dienām. Kungi, ja jūs domājat tādējādi trāpīt
katoļus un visus latgaliešus, tad es varu pateikt, ka
ar tādām lietām ne kristīgo zemnieku savienību, ne
ari citus latgaliešus jūs nepiespiedīsat par šādu vai
tādu likumu nobalsot. Otra lieta. Man atliek pateikt, ka caur šo tie, kuri domāja sāpīgi trāpīt latgaliešus, tie sāpīgi trāpīja pašu tautu un pašu valsti.
Nopietni politiķi, kungi, tā nedara. Nopietni politiķi
neskatās uz to, kā trāpīt vienu vai otru politisku
partiju, vienu vai otru tautas daļu, bet nopietni politiķi skatās uz to, kādu mieru viņi ienes tautā caur
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kādu likumu. Nopietni politiķi skatās uz to, vai viņi
izpilda tautas prasības un gribu, vai neizpilda. Šis
likums tā, kā viņš pie balsošanas pa pantiem izgājis
cauri, nevarēs ienest tautā apmierinošu garu, bet
ienesīs turpretim tikai sarūgtinājumu, mazākais vienā
tautas daļā. Tādēļ man ir tas gods pateikt, ne tikai
Latgales kristīgo zemnieku savienības, bet ari centra
apvienības frakciju vārdā, ka mēs balsosim pret šo
likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Es lūdzu referentu dot atsauksmi par Nikolaja Kalniņa iesniegumu.
Referents O. Nonācs: Tās domas, kuras Nikolajs Kalniņš ietērpis savā pielikumā pie šī likuma,
nerodas pirmo reizi. Šī svinamo dienu likuma izdošanas laikā viņas jau vairākkārt ir cilātas, bet
allažīn šīs domas ir atzītas par tādām, kuras nav
ietilpināmas šinī likumā. Kad Tautas Padomē apsprieda likumu par svinamām dienām, tad šo jautājumu aizkustināja kreiso sociāldemokrātu runātājs
Dēķena kungs. Toreiz likumprojekts bija nosaukts
mazliet citādi. Viņš skanēja: «Dienas, kurās valsts
un pašvaldības iestādes ir slēgta s." Tad Dēķena
kungs nāca ar priekšlikumu grozīt šo apzīmējumu
«slēgtas", jo esot vesela rinda iestāžu, kuras-jau aiz
aiz techniskiem iemesliem ari svinamās dienās nevarot tikt slēgtas, kā gāzes iestādes un tini.
No Dēķena kunga toreizējās runas Tautas Padomē
bija redzams, ka viņš lietu nostāda plašāki. Tas
redzams no viņa runas Tautas Padomē, kur viņš
starp citu sacījis:
«Nav teikts, ka iestādes tad (t. i. svinamās dienās) būtu jāslēdz, jo ari svinamās dienās var strādāt.
Tad ceļas tikai jautājums, kādu atalgojumu dabūs
strādnieks, ja viņš svinamās dienās strādās un kad
viņam bus garantēta atpūta šīs dienas vietā. Bet
par
to
runa
būs
citu
likumu
aps p r i e ž o t."
Tā tad toreiz, Tautas Padomē, kreiso sociāldemokrātu runātājs ir konstatējis to, ka šinī svinamo
dienu likumā katra ziņā nav ievedams sociālās likumdošanas moments. Šis jautājums tagad tika pārrunāts ari Saeimas komisijā. Tur šis likumprojekts
tika iesniegts zem tā paša nosaukuma: «Likums
par valsts un pašvaldības iestādēs svinamām dienam" To _domu, kuru toreiz Tautas Padomē ie^
kustināja
Dēķena kungs, komisijas sēdē attīstīja tālāk un aizrādīja, ka pašvaldības un valdības iestādes
ari var but tādas, kurām ir stipri saimniecisks raksturs un kur nākas strādāt ari svētdienās, un tāpēc
nav liedengi saistīties un likt likumam tādu virsrakstu, kurš ar šo lietu stāvokli būtu pretrunā. Tāpēc komisijā radās doma, ka vajaga atmest virsrakstu _ „likums_ par valsts un pašvaldības iestāžu
svinamam dienām" un ka būtu liekams vispārīgāks
virsraksts — par valsts svinamām dienām, t. i.,
ka jāfiksē to dienu skaitu, kas no vispārvalstiskā viedokļa būtu svinamas. Tas jau būtu sociālās likumdošanas uzdevums — noteikt to, kādas dienas būtu
svinamas rūpniecības iestādēs, un kādā kārtībā viņas te svinamas; tāpat citā likumā nosakāms kādas
dienas svinamas iestādēs u. t. t. Ar vārdu sakot,
šis likums neietver ne sociālo likumu, ne ari skolu
likumu. Ja gribētu ievest tādu pārlabojumu, kādu
te iesniedza Nikolajs Kalniņš, tad ar to vien te nepietiktu. Tad paceļas jautājums par darbu beigšanu
šo svinamo dienu priekšvakarā.
Tā tad mēs noejam jau pilnīgi sociālās likumdošanas laukā, un tas
nemaz nav šī likuma uzdevums. Tāpēc man ir jāizsakās pret Nikolaja Kalniņa priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Nikolaja Kalniņa priekšlikums skan:
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Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantuj
Iepriekšējā pantā minētās svinamas dienas pārtraucami
darbi visās darba vietās, kurās nodarbina algotu darba speķu.
Darba vietās, kurās technisku apstākļu del strādā nepārtraukti,
svinamās dienās nodarbinātiem algotiem darbiniekiem piešķirama atpūta šo dienu vieta cita^ laikā."

Referents izsakās pret Kalniņa priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Nikolaja Kalniņa
priekšlikumu. Beidzot lūdzu paceltiestos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par

Nikolaja Kalniņa priekšlikumu nodotas 35 balsis,

pret to 41 balss, atturējušies _L Ta tad priekšlikums noraidīts. Nobalsošana nak caurskatītais likumprojekts visā visumā. Ludzu pacelties tos, kas
ir pret likumprojekta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šī likumprojektu pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas
par likumprojektu nodotas 65 balsis,
iznākums:
pret 15, atturējušās 6. Likumprojekts pieņemts.
3. lasījums 4. decembru
Nākamais dienas kartības punkts — likums
ad m instra t i vo
par Ludzas pilsētas
robežu paplašināšanu. Referents Jezups
Rubuls.
Referents J. Rubuls: Augsta sapulce! Si likumprojekta izstrādāšanai komisija ir ņemusi _ par_ pamatu ministru kabineta 16. jūlija likuma kartība izdoto rīkojumu par Jurizdļkas sādžas pievienošanu
pie Ludzas pilsētas. Minētas sādžas pievienošanai
pie pilsētas runā par labu tie apstākļi, ka no pilsētas
pašvaldības ministrijai un ari komisijai bija iesūtīti
aizrādījumi uz to, ka minēta sādža dabiski ne ar ko
neatšķiras no Ludzas pilsētas, vai ka saka, no pārējās pilsētas daļas. Sādža esot ierīkoti vairāki veikali, tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi un tas
pilnīgi norādot uz to, ka minētai sādžai esot pilsētas
raksturs. Bez tam iedzīvotāju lielāka daja, kas skaitās pie Ludzas pilsētas, dzīvo minēta Jurizdikas
sādžā un nav iespējams viņus_ aplikt ar nodokļiem,
jo tie katrā izdevīga gadījuma mainot savu dzīves
vietu un nemaksājot savus nodokļus ne pagastam,
ne pilsētai. Otrkārt, pilsētas valde atsaucas uz to,
ka pilsētas attīstība un labierīcība iet uz rītiem, kur
atrodas Jurizdikas sādža, kapec sādžai būtu jāietilpst pilsētas robežās. Aizrādīja, ka šīs _ sādžas iedzīvotāji bauda ļoti daudz labierīcību ka skolu apmeklēšanas ziņā, tā tirgus ziņa, ka tie tiek nodarbināti pilsētā kā personīgi, ta ari ar zirgiem. Pilsētas valde bij stādījusi komisijai priekša plānu no
1858. gada, kurā ir paskaidrojums, it ka sava laika
Jurizdikas sādža ir bijusi pie pilsētas, jeb_ pareizāki
sakot, uz Jurizdikas sādžas zemes ir uzbūvēta visa
pārējā Ludzas pilsēta. Tie būtu galvenie iemesli,
kuri runā par labu Jurizdikas sādžas pievienošanai
pie Ludzas pilsētas. Turpretim sādžas iedzīvotāji
vienbalsīgi ir iesnieguši vairākkārtējus protestus
pret pievienošanu, kurus motivē ar to, ka ļaunums
viņiem var celties tas, ka ja viņu sādža ka tāda,
kurai pilnīgi lauksaimniecības raksturs un kur visi
iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecību, kur ari
atrodas pagasta valde, tiktu pievienota pilsētai, tad
ar sādžas pievienošanu viņi, viņu saimniecības, lopi
un inventārs tiktu pieskaitīti pilsētai, bet viņu pārējā zeme, 180 hek'taru,_ paliktu ārpus pilsētas paplašinātām administratīvam robežām. Un proti, visi
tie lopi, kuri ir katrai saimniecībai vienīgais viņu
dzīves ienākumu avots, tiktu ieskaitīti pilsētas teritorijā, un pilsētas pašvaldība ka tāda pec pilsētu
noteikumiem apliks viņus ar nodokļiem, kādi ir paredzēti vispār pie pilsētām, neskatoties uz to, ka
tie lopi ir veltīti vienīgi lauksaimniecībai, apkalpo
lauksaimniecību un lauksaimnieku ienākums ir vienīgi no lopiem. Tie ir apstākļi, kas liela mēra runa
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pretim pievienošanai un kuri jāņem vēra. _ Tad tāun
lāk pilsēta paskaidro, ka šīs ēkas ir piemērotas
turpreekam;
uzbūvētam
pilsētas
līdzīgas pārējas
papildu lūtim pēdējā laikā ir iesniegtsvel viens
vienbalsīgi
kuri
gums no Jurizdikas iedzīvotajiem,
viensētām.
uz
ir
nolēmuši
iziet
paskaidro, ka viņi
tiesības ir
viņiem
šīs
saprotamāka
par
sevi
Pats
un ar iziešanu uz viensētām viņi pārnesis tas ēkas
katrs uz savu zemi, kura viņiem bus piešķirta un
tad viss pilsētas skats bus pavisam citāds, jo ēkas
visas tiks pārnestas un paliks klaja zeme. Pie tam
viena daļa paliks pilsētā un otra daļa ārpus pilsētas
uz laukiem. Tas bez šaubām sadžiniekiemir iespējams un to viņi darīs, pievienojot sādžu pilsētai. Cik
liels būs aprēķins pārceltekas, neatstājot protams
tās uz vietas pilsētā, bet pārnesot uz laukiem, tonevar teikt. Pilsētā mājas varbūt labāk atmaksātos
un dotu vairāk ienākumu nekā ēkas kāda atsevišķa
nomalē. Par to bez šaubām tagad grūti spriest. Bet
tie ir divi galvenie iemesli, kuri runa pretim Jurizdikas sādžas oievienošanai pie Ludzas pilsētas. Visi
iedzīvotāji vienbalsīgi vairāk reizes ir taisījuši sapulces un nolēmuši, ka viņi neveļas, lai viņus pievienotu pilsētai. Paskaidroja, ka jau šogad sakara

ar ministru kabineta 16. jūlija likumdošanas kartība
pieņemto likumu par Jurizdikas sādžas pievienošanu
Ludzas pilsētai ir radušies pārpratumi, kur pagasts
un pilsēta katrs savukārt ir piedzinuši nodokļus.
Pēc tam gan pilsētas valde paskaidroja, ka viņa šogad vēl nav piedzinuši nodokļus, bet tikai uz dažiem priekšmetiem tos uzlikusļ un turpat atvieglinājusi. Zināms, ka pēc vispārējā principa, ja turpmāk sādžu pievienotu pilsētai, ari nodokļus apliktu
pēc pilsētas noteikumiem. Bez šaubām minētas
sādžas vietējie iedzīvotāji bauda viena otra gadījumā dažas labierīcības no pilsētas un vispirms tos
izdevīgos gadījumus un brīžus, kurus var atnest pilsēta, izmanto tuvāk esošie pie pilsētas nodarbošanās,
tirgus ziņā u. t. t., bet nats galvenais skolas apmekJa sādžu nepievienotu, tad naktos
lēšanas ziņā.
skolniekiem soļot vairākas verstis uz skolu no Jurizdikas sādžas uz pilsētu, jo Jurizdikas sādža skolu

nebūtu iespējams ierīkot, pateicoties nelabvēlīgiem
saimnieciskiem apstākļiem. Bet es vēlreiz atkārtošu, ka tam pretim runa viens otrs svarīgs apstāklis, ka sādžinieku privātais nekustams īpašumstiek
sadalīts uz divām daļām. Viena daļa, viņu ēkas,
kuras aizņem 40 hektāru, tiek pievienotas pilsētai,
turpretim zeme, 180 hektāru, paliek ārpus pilsētas
robežām. Vienā otra gadījuma rastos zināms sarūgtinājums, pateicoties tam, ka vajadzīgais lauksaimniecības inventārs, mašīnas rīki un lopi aplikti
pēc pilsētas noteikumiem, lai gan tie viscaur attiecas
uz lauksaimniecību. Komisija, neskatoties uz šo
iedzīvotāju iebildumu, neskatoties uz šīm loti svarīgām un ievērojamam pretrunām, ar 6 pret 4 balsīm nolēma Jurizdikas sādžu pievienot Ludzas
pilsētai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates.
Vārdu lūdz Francis Trasuns. Vārds
Francim Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Es domāju, kunol par šo likumprojektu nebūtu daudz ko runāt. Viņš ir pats par sevi saprotams. Visi Latgales miesti un pilsētas aizvien daudz
runā par labierīcībām. Kad Latgale tika piešķirtas
pašvaldības tiesības ari tad runāja par labierīcībām.
Bet jums visiem ir ļoti labi zinams, ^ kādas tas labierīcības tur ir miestiņos un pilsētiņas. Tas labierīcības tur ir tādas, ka rudeņos un pavasara laika ar
bomjiem jāceļ zemnieku rati ara no ielu dubļiem.
Tāda ir tā labierīcība. Zīmējoties uz Ludzu dzirde-
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jām,kapievestie motivi ari atsaucas uz labierīcībām,
ka apkārtējas sādžas izlietojot pilsētas tirgu, izlietojot iespēju dabūt pilsētā darbu u. t. t. Ja iziesim
no šāda viedokļa, tad mums būs jāpieskaita Ludzas
pilsētai ne tikai Jurizdikas sādža, bet visas Ludzas
apriņķa sādžas. Taču visas sādžas brauc uz Ludzu
iepirkties, brauc ari savus ražojumus pārdot un ja
tur ir kāds darbs, tad dažreiz ari to pastrādā. Bet
nu ir jautājums, kurš kuram atnes vairāk pakalpojumu —vai zemnieki pilsētniekiem, vai pilsētnieki zemniekiem. Es domāju, ja zemnieki šos pakalpojumus
neizdarītu Ludzas pilsētai, tad no Ludzas pilsētas
nekas vairs pāri nepaliktu. Bez tam, mani kungi,
šī pilsēta nespēj nekādu labierīcību dot. Mēs zinām,
ka gadu simteņa laikā viņa gandrīz nemaz nav paplašinājusies un nekādas labierīcības nav ievedusi.
Esam bijuši par lieciniekiem tādiem gadījumiem, kā
piemēram Rēzeknē, kad vajadzēja izlabot ielu, tad
zemniekus piespieda par brīvu, bez maksas, nākt
pilsētai palīgā izlabot šo ielu. Kas neļauj Ludzas
pilsētai uzplaukt, tas ir tas dabiskais iemesls, ka 25
verstu attālumā atrodas Rēzekne, bet no otras puses
ir robeža, kur ari ir pilsēta — Zilupe. Zilupē uzplauka pilsēta, bet Ludza uz priekšu nevar tikt. Tā tad
Ludza zemniekiem nekādus pakalpojumus ne ari lab-

ierīcības nevar dot. Kas zīmējās uz skolām, tad,
kungi, jūs taču zināt, ka pilsēta nepieņem no pagastiem savās skolās. Tā tad par šo labierīcību nevar
būt runa. Zemniekiem tā būtu nāve, ja šis likums
tiktu pieņemts. Iedomājaties tik, viņiem tad vaja-
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matiem, kas sola krietnu nākotni. Tā piemēram ir
ar Durbes pilsētu, kura ir viena no visvecākajām
pilsētām un nav caur saviem sliktajiem apstākļiem
gan spējusi plaši attīstīties. Vēl tagad tai ir tikai
mazliet vairāk par 600 iedzīvotājiem, tomēr pēdējā
laikā tā cenšas attīstīties par košu dārzu pilsētu ar
dārzu koloniju. Par to es plašāki nerunāšu. Tāpat
ari citas pilsētas, kuras caur karu nopostītas, kā
piem. Ilūkste, cenšas atjaunoties un savu dzīvi nostādīt uz plašākiem pamatiem. Sevišķi to var teikt
par Valkas pilsētu, kas caur kara apstākļiem galīgi
bija bojā gājusi, bet tagad jau ir atjaunojušās tik tālu,
ka spēj nostāties blāķus vecām, neizpostītām pilsētām. Tik tālu būtu daži vārdi vispārīgi par dažām atsevišķām vecām pilsētām. Vairāk par tām

negribētu runāt. Bet ja nu ieskatāmies mūsu pilsētu
dzīvē visgarām, tad skaidri redzam, ka viņā ir noteikts virziens, kas iet uz to, ka pilsētas arvien plašāk un plašāk attīsta savu dzīvi un grib ieņemt labāku stāvokli nekā līdz šim ieņēmušas. Iemeslu, kas
pilsētas spiež attīstīties, ir daudz un tie ir dažādiPar to še būtu lieki runāt, jo mums viņi ir labi zināmi.

Tikai jāaizrāda, ka visiem nodarboties ar lauk-

saimniecību, nav nedz iespējams, nedz ari vajadzīgs,
un ja ari to gribētu, nepietiktu tik daudz zemes, lai
katram varētu piešķirt pa jaunsaimniecībai. Tāpēc
zināmai iedzīvotāju daļai jākoncentrējas pilsētās, jā-

atrod tur darbs un pārtika. Saprotams, ka šie apstākļi piespiež pilsētas_ attīstīties, lai varētu apmierināt iedzīvotāju vajadzības un apgādāt lauciniekus ar
rūpniecības ražojumiem. Caur šo tad ari pilsētās atdzēs nest uz divām pusēm klaušas un nodevas. Pirmkārt, viņiem vajadzēs kalpot pilsētai un, otrkārt, vatīstās rūpniecība, tirdzniecība, amatniecība u. t. t,
^ kalpot ari pagastam, jo zemnieku zeme paliks kuras taču uz zemēm, kur galvenā nodarbošanās ir
jadzēs
pie pagasta. Ka Ludzas pilsēta neprasa sādžas zelauksaimniecība, pietiekoši nevar attīstīties. Ja šīs
mes pievienošanu pilsētai, tā ir saprotama lieta, tā- ekonomiskās dzīves nozares, rūpniecība u. t. t, pilpēc ka sarp pilsētu un sādžas zemi pa labai pusei ir
sētā būs labi nostādītas un stipras, tad ari lauksaimpurvs un uz kreiso pusi ezers. Tālāk tikai nāk zeniecība bus daudz stiprāka, un tā varēs sekmīgāki
me. Ludzas pilsētu nekad uz šo Jurizdikas sādžas attīstīties. Lauki un pilsētas šinī ziņā savā starpā
pusi nevar paplašināt, viņu paplašināt var tikai uz stāv ļoti tuvu. Ja pilsētā tirdzniecība un rūpniecība
Rēzeknes pusi. Tāpēc viņa ari neprasa, lai ari zemzels un plauks, zels un plauks ari lauksaimniecība.
nieku zemi pievienotu pilsētai. Ja to varētu darīt, Aizrādījums no Trasuna kunga, ka lauki esot kaut
kas sevišķs, pretējs pilsētām, pēc manām domām, ir
tad ari būtu saprotams un varētu būt zināma konzekvence prasīt šo sādžas pievienošanu pie Ludzas ļoti _nepareizs. Mums nevajaga ienest strīdu starp
pļlsētas, bet tā kā to nevar darīt, tad prasa pievienot pilsētām un laukiem, tas vispārībai par labu nenāks.
sādžu un ne zemi. Tāpēc mūsu frakcija un ari centra. Tik daudz būtu sakāms vispārīgi. Kas attiecas tuapvienības frakcijas balsos pret Jurizdikas sādžas vāk uz Ludzas pilsētu, tad jāsaka, ka Ludzas pilsēta
pievienošanu Ludzai.
pie tiem datiem, kas pašvaldības komisijā ir iesniegti,
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gulbim.
neuzrāda neko tādu sevišķu, kas liecinātu, ka dažāK. Gulbis (sociāldemokrāts): Iepriekšējais rudos_ laikmetos vjņa būtu plaši attīstījusēs, bet tomēr
nātājs, Trasuna kungs, centās aizrādīt, ka Jurizdivisa sava pastāvēšanas laikmetā Ludzas pilsēta
kas sādžas daļas pievienošana Ludzas pilsētai tajos sistemātiski progresējusi un iet uz priekšu. Ka šiem
apmēros, kādos tas paredzēts apspriežamā likumā, vārdiem ir patiesība, to pierāda tas, ka pagājušā simir nevajadzīga. Man pret to būtu pilnīgi jāuzstājas. teņa 50 gados Ludzaspilsēta bij tik tālu attīstījusies,
Šis likums par Ludzas pilsētas administratīvo robežu ka nevarēja apmierināties ar to zemes gabalu, kuru
paplašināšanu ir apspriests pašvaldības komisijas
pilsēta ieņēma, un tāpēc pagājušā gada simteņa 50.
apakškomisijas un ari pilnās komisijas vairākās sēgados tika pievienota Jurizdikas sādžas viena daļa
des, un pec visām tām ziņām, kādas ir pašvaldības Ludzas_ pilsētai. Ka šī pievienošana ir bijusi vietā,
komisijā ienākušas, ir skaidri zināms un nosakāms, to pierada tas, ka nedaudzos gados visa tā daļa, kas
ka šī Ludzas pilsētas robežu paplašināšana ir tieši tai laika tika pilsētai pievienota, ir nevien apbūvēta,
izvirzījusēs no pilsētas attīstības un nepieciešamām bet tā ir pārvērtusies par pilsētas centru. Ar to pilvajadzībātm Mēs taču zinām, ka lielākā daļa pilsēta dabiski ir gājusi plašumā uz rītiem, un par to
sētu, vispārīgi runājot, savā attīstības vēsturē ir gā- nav ko brīnēties. Kas pazīst Ludzas apstākļus, tas
jušas stipri uz priekšu kā iedzīvotāju skaita ziņā, tā zin, ka tai cauri iet divas galvenās ielas no vakaari rūpnieciskā ziņā un dažādās citās ekonomiskās riem uz rītiem un pa šīm ielām pastāvīgi tad ari pilun kulturelās dzīves nozarēs. Izņēmums ir tikai ar
sēta ir virzījusēs uz priekšu, tā kā tagad jau tā sen
nedaudz pilsētām, kas vai nu pateicoties savam ģepāraugusi vecās robežas un ieņēmusi jaunu zemes
ogrāfiskam stāvoklim nevar attīstīties, vai ari caur gabalu ar jaunām faktiskām robežām. Ka tas tiešām
kara vētrām ir iznīcinātas un noslaucītas. Ieskatoties
tā, to pierāda tas, ka ar šo likumu pievienojamais
Latvijas pilsētu dzīvē, mēs varam pārliecināties, ka 8 ha lielais zemes gabals, ir jau sadalīts 45 apbūves
pie mums pat tās pilsētas, kas atradušās nelabvēlīgruntsgabalos, no kuriem 36 jau apbūvēti un tikai 9
gos ģeogrāfiskos apstākļos, vai nu lielāku pilsētu tuvel rezervē. Bez tam šai pievienojamā daļā ir pilvumā, vai ari tālāk no satiksmes ceļiem, ir attīstījusētas lopu kautuve, kas pastāv jau 50 gadus. Tā
šas un mēģina nostādīt savu dzīvi uz plašākiem pa- tad pilsēta jau faktiski ir ieņēmusi šo pievienojamo
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sistēmām, izbūvēties viensētās, un tur, kur tagad
stāv Jaun-Jurizdikas sādža, paliks neapbūvēta vieta. Ja Ludzas pilsēta cer, ka ta tur dabūs jaunus
nodokļu maksātājus, tad tas neattaisnosies, un galu
galā ar Jaun-Jurizdikas sādžas pievienošanu Ludzas
pilsētai nekas nebūs sasniegts, jnventars, lopi u.
t, t, kas atrodas Jaun-Jurizdikas sādža, nekalpo tiem
saimnieciskiem pasākumiem, tiem veidiem, kādus
vispār pilsētās piekopj, un tāpēc nevar but aiz tiem
pašiem principiem aplikti ar nodokļiem. Ja to darītu,
tad saprotams, lauciniekiem atkal tiktu piemērota
nepareiza mēraukla nodokļu ziņā. Vēl joprojām man
gribētos griezt augstā nama vērību uz to apstākli, ka
ziņas, kā jau aizrādīja Gulbja kungs, komisija bija
sniegtas dažādas: citādas viņas bij no pagastu valdes un citādas no Ludzas pilsētas valdes. Vispirms
pašvaldības komisijai bij jānoskaidro, kuras ziņas
tad ir pareizas, kuras nepareizas, jo tiešam _ uz šo
divējādo ziņu pamata ir grūti izšķirt cik taisnības un
cik dibinātas ir prasības par sādžas pievienošanu
vai nepievienošanu; bet tas noskaidrots netika un
jautājums zināmā mērā ari no formelās puses uzskatāms, par nenoskaidrotu. Pie visām šīm redzamām
saimnieciskām neiespējarnībām, kas saskaldītu vienu saimniecību divi daļās: ēkas paliktu pilsētā,
zeme paliktu apriņķī, man liekas, ka tādu stāvokli
mēs nevaram ievest un radīt. Es tāpēc zemnieku
savienības vārdā, gribētu teikt, ka par šo projektu
vispār, kā ari par Jurizdikas sādžas pievienošanu
Ludzas pilsētai mēs balsot nevarēsim. Varbūt ar
šo pašu būs skaidrs Latgales deputātu kungiem,
kuri te, cik es dzirdēju starpsaucienu no Trasuna
kunga, teica, ka mēs dzenot demagoģiju, varbūt _ari
viņi ieskatīs, ka zemnieku savienība nekad nekādu
demagoģiju necenšas dzīt, bet vienmēr cenšas nostādīt lietu lietišķi tur, kur prasība ir dibināta, bet
nebūt nevar piemēroties katrreizējām vēlēšanām, jo
šīs vēlēšanas pašas var būt ar demagoģisku rakvienas otrām. Piemēram, pilsēta saka, ka namu, sturu.
iedzīvotāju, zirgu, govju u. 1.1. tur ir tik un tik daudz,
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
bet sādža uzdod pavisam citus skaitļus. Pārbaudot
Ķempam.
šīs pretējās ziņas, izrādījās, ka sādžas pašvaldība,,
Fr. Kemps (Latgales ļaužu partija): Godātie
bija devusi ziņas par visu sādžu, turpretim pilsēta" ! deputātu kungi! Pie iepriekšējā runātāja ari es gribija devusi ziņas tikai par to gabalu no Jurizdikas bētu vēl pāris vārdus piebilst Jurizdikas sādžas lietā.
sādžas, kas tiek pievienots pilsētai. Ja ievēro sādžas , Gulbja kungs aizrādīja uz visiem tiem labumiem,
ziņas, tad iznāk nepareizi un caur to varētu taisīt kādus gūtu pilsēta un Jurizdikas sādža, ja viņas tiktu
kļūmīgu spriedumu. Es no savas puses savas fraksavienotas. Man liekas, ka galvenais nodoms jaucijas vārdā pilnīgi izsakos par šo likumu, jo viņš ir
tājumā par pilsētu paplašināšanu ir tas, lai pilsētas
vajadzīgs Ludzas pilsētas attīstībai un nāks ari Jutiku bagātākas, lai viņas būtu vairāk attīstības spējīrizdikas sādžai par labu. Tāpēc mana frakcijaa balgas, lai tur pastiprinātu varbūt ari mūsu nacionālo
sos par šo likumu.
elementu, kas vispār pilsētās ir bijis vājš, bet sePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Grantsvišķi Latgalē. Ja šī doma ir attaisnojama Baltijas
kalnam.
pilsētās, kur latviešu elements vispār ir diezgan
(zemnieku _ savienība): Godāstiprs un kurš, kā redzams, beidzamos laikos ganE. Grantskalns
drīz visur ņem pārsvaru, tad par Latgales pilsētām
tie deputāti! Man gribētos atzīmēt pie šī gadījuma
to, ka pēdējā laikā vispār ir nomanāma tieksme pilmums jābūt pavisam citādās domās. Statistika piesētām pievienot apkārt stāvošos zemes gabalus. Šī rāda, ka tur latviešu, resp. latgaliešu, elements ir
ļoti vājš. Varbūt daži domā, ka ja mēs latgaliešu
tieksme ir sākusēs ar Rīgu un pārgājusi ari uz visām mazākām pilsētām, šinī gadījumā ari Uz Lusādžas sāksim pievienot pilsētām, tad varbūt mūsu
dzas pilsētu, kura sev ir izvēlējusies Jaun-Jurizdikas
tautiskais elements ņems pārsvaru un pilsētas piesādžu pievienošanai. Ja mēs ari izšķirtos par šo pieņems to raksturu, kāds viņām nākas ir vēsturiski,
vienošanu, tad, man liekas, mēs izdarītu saimnieir politiski. Bet še ar Jurizdikas sādžas pievienociski neiespējamu lietu, jo Jaun-Jurizdikas sādžas šanu Ludzas pilsētai mēs to nepanāksim, jo kā priiedzīvotāji ir zemkopji, un viņu zemes, kuras atrovātas ziņas rāda, Jurizdikas sādžā ir 2/3 žīdu iedzīdas ārpus sādžas, ar projektēto sādžas pievienošanu
votāju. Kā viņi šeit ir tikuši? Ļoti vienkārši. Agtiktu sadalītas divi daļās: zeme paliktu apriņķī, rāk sādžiniekiem, t. i. zemniekiem, nebija tiesības
bet viņu ēkas tiktu pievienotas Ludzas pilsētai. Propierakstīties pie pilsētām. Ja kāds gribēja nodibitams, tas ienestu zināmus sarežģījumus un grūtības nāt veikalu, vai atvērt kādu amatniecības iestādi,
ari nodokļu noteikšanas ziņā, tāpat citās juridiskās tad viņam bij jāpierakstās pie pilsētas sabiedrības,
attiecībās. Joprojām, ja mēs tālāk pasktatāmies, izta saucamās «M-femaucKaji o6umna" Zemnieki no
vedot agrāro reformu, kas notiks ar šīm saimniecīpilsētām_ parasti izvairījās. No otras puse: pilsētu
bām, tad skaidrs ir tas, ka šīs saimniecības gribot iedzīvotājiem-žīdiem bij aizliegts apmesties- sādžās.
negribot būs spiestas, lai bēgtu no dažādām nodokļu
Ja kāds šīs tautības piederīgais gribēja apmesties

Ja nu Trasuna kungs aizrāda, ka šī
sādžas daļa ir vairāk lauksaimnieciska, t. i. tāda,
kas nederētu vairāk lauksaimniecībai, tad tas zināmā mērā nav pareizi, jo šajā sādžas daļā ir tikai 3
zirgi un 8 govis. Tā ir visa lauksaimniecība.; Bet
gan otrādi, uz šī gabala ir jau attīstījusēs pilsētas
rūpniecība un tirdzniecība, un no visiem 200 iedzīvotājiem, kas apdzīvo šo sādžas daļu, tikai 4 nodarbojas ar lauksaimniecību, bet visi pārējie nodarbojas
pilsētā ar ko nu kurais. Visas pazīmes, kas raksturo
šo zemes gabalu, norāda, ka tā ir daļa no pastāvošas
pilsētas. Un ja mēs piekristu ienestam priekšlikumam, ka šis likums ir jānoraida, tad tas nozīmētu,
ka mēs no Ludzas pilsētas atdalām vienu daļu un to
pievienojam sādžai. Un ja to izdarītu, tad caur to
gan jau mēs nepaceltu sādžas materiālo stāvokli, bet
tikai ierobežotu pilsētu un līdz ar to sādžas iedzīvotājiem nebūtu izdarījuši ne mazākā vērtīgā pakalpojuma, tik būtu vājinājuši ekonomisko centru, kur tie
var iepirkt vajadzīgos materiālus un pārdot savus
ražojumus. No šī īsā aizrādījuma mēs varam katrs
pārliecināties, ka šis iesniegtais likumprojekts ir pilnīgi dibināts. Vēl tālāk gribētos aizradīt,_ ka pie
šā likumprojekta ierosinājuma ir atrasta zināma vienošanās starp Ludzas pilsētas pašvaldību un apriņķa
pašvaldību, kuras savā starpā vienojušās un izmeklējušās to līniju, kur vilkt tagadējo pilsētas administratīvo robežu. Uz šiem iepriekšējiem datiem un
materiāliem iekšlietu ministrija izstrādājusi likumu
projektu, kurš iesniegts ministru kabinetam un
ievests dzīvē 16. jūlija likuma kārtībā. Šis likums
tagad ienācis Saeimā un mums jāsaka savs gala
vārds. Ja ir radusies domu starpība starp Ludzas
pilsētu un Jurizdikas sādžu, tad tā izcēlusēs vēlāk.
Par to es šeit sīkāki negribu runāt. Tikai gribu aizrādīt uz vienu lietu. Kad pašvaldības komisija pieprasīja pilsētai un sādžai, lai piesūta ziņas, tad izrādījās, ka pilsētas un sādžas ziņas bija gluži pretējas
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sādžā, tad viņam bij jāpārvar lielas grūtības, jānokārto dažādas formalitātes, jāpierāda, ka tur dzīvojuši viņa vecāki, vai kādi radi u. t. t. Bet tā kā Jurizdikas sādža pavisam tuvu pieiet Ludzas pilsētai,
tad veiklie žīdi paklusām, vietējai policijai klusu ciešot un skatoties uz to caur pirkstiem, ir apmetušies
šīs sādžas teritorijā uz dzīvošanu. Viņi sādžas zemes gabalus vienkārši ir atpirkuši no zemniekiem,
vai dabūjuši dāvināšanas ceļā. Tagad visi tie žīdi,
kas sēž uz Jurizdikas sādžas zemnieku zemēm, ieskata, ka viņi esot šo zemju īpašnieki. Agrāk, kad Latgale bij apspiesta un zemnieki bij pavisam beztiesiskā stāvoklī, šiem Jurizdikas zemniekiem bij ļoti
grūti karot par savām tiesībām. Viņi sūdzējās pret
žīdu uzbāzību, bet neko nepanāca. Žīdi uz viņu zemēm kā sēdēja, tā sēž līdz šo baltu dien. Viņiem sabūvētas, labas mājas, pat mūra mājas. Pēc statistikas Jurizdikā ir 23 saimnieki, tā saucamie gruntssaimnieki, kuriem ir katram no 5—8 desetiņas zemes
caurmērā un 21 ģimene tā saucamo «bobuļu-darznieku", t. i. bijušo atvaļināto karavīru.kurus krievu
laikā nometināja sādžā un kuriem piešķīra 1—l U hektāra lielus dārzu gabalus. Tā tad tur ir 44 ģimenes
vai atsevšķas saimniecības, bet iedzīvotāju tur ir
vairāk par tūkstoti, daži skaita pat līdz 2 tūkstošiem.'
Pilnīga statistika iztrūkst. Ja paskatāmies vispār
uz iedzīvotāju fizionomijām, uz viņu tautību, ja apvaicājamies pie Jurizdikas iedzīvotājiem, tad atro2
nam, ka /3 no tiem ir žīdi. Ja nu tagad pievienosim šo sādžu ar visiem iedzīvotājiem Ludzas pilsētai,
vai caur to savu nacionālo elementu viņā stiprināsim? Nepavisam nē. Mēs gan latviešu _ procentu
tikai vājināsim. Tā tad nacionālā ziņā mes Ludzas
pilsētai palīgā nenākam. Bet nu kam ir vajadzīga
šīs sādžas pievienošana? Aizrāda, ka zemnieki,
t. i. tie sādženieki, mantošot daudz labumu. Man
liekas, ka itin nekāda labuma nevar būt un viņi neko

nemantos, jo pilsētas vairākums ir cittautieši. Lai
gan pēc statistikas Ludzā kristīgais elements, t. i.
nezīdu tautības, ir vairākums, bet pie vēlēšanām
? iznāk tā, ka žīdi vienmēr ņem pārsvaru. Ja mēs šo
sādžu pievienojam, tad mēs nelabvēlīgus apstākļus
latviešu elementam vēl pastiprinājām.

Tā tad nav

nekādas vajadzības šo sādžu pievienot pilsētai. Man
jāpaziņo augstam namam, ka nesen atpakaļ Jurizdikas sādža ir iesniegusi pieprasījumu atļaut iziet uz
viensētām. Ludzas azriņķa zemes ierīcības komiteja ir skatījusi cauri šo prasību un piekritusi. Ja
mēs tagad šo sādžu pievienosim pilsētai, kā tad viņa
varēs iziet uz viensētām? Likumprojekts paredz,
ka sādžu mājas un apdzīvotās vietas tiks pievienotas pilsētai, bet lauku zeme tiks atstāta apriņķim.
Man bija izdevība piedalīties pašvaldības komisijas
sēdē kā pilnvarotam no Jurizdikas sādžas un noklausīties, ko komisija spriež. Es tur dzirdēju pārsteidzošas ziņas no iekšlietu ministrijas priekšstāvja.
Viņš bij atnācis ar plāniem un visādiem datiem, un
mēģināja iestāstīt, un man liekas, vienai komisijas
daļai ari iestāstīja, ka Jurizdikas sādža esot tikai
mazs zemes gabaliņš, uz kura atrodoties mājas ar
dārziņiem, bet visa tīrumu zeme, kas atrodas šņorēs ārpus sādžas, ka tā piederot fondam un tāpēc
Saeima vai valdība varot rīkoties ar šo zemi, kā
patīk. Es tam kungam aizrādīju, ka viņš ļoti maldās,
ka Jurizdikas sādžas zeme ir vecā sādženieku-zemnieku zeme, krievu likums tā saucamā «uanfejibnaH
seMjia".
šī zeme nekad nav pie kādas muižas piederējusi un tāpēc nevar atrasties valsts zemes fondā. No laika gala tie nav bijuši kungu ļaudis, tie
ir bijuši valsts zemnieki, tā saucamie „Kp-fenocTHhie
KpecTbjiiie" un vēl agrākos Polijas laikos šī sādža piederēja baznīcai uz klaušu pamatiem. Tā tad
Jurizdikas zeme nav muižniekiem piederējusi un tā-
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pēc nevar tikt ieskaitīta zemes fondā. Bet iekšlietu
ministrijas ierēdņi tik slikti bij informēti par šo lietu,
ka oficiāli apgalvoja Saeimas komisijai, it kā Jurizdikas zeme esot fonda zeme, un tāpēc to varot piešķirt Ludzas pilsētai. Nezinu, vai mēs atradīsim
tādu likumīgu pamatu, kas dotu tiesību rīkoties ar
zemnieku zemi tādā veidā, kā šis likumprojekts
mums liek to darīt, t. i. zemnieku zemi piešķirt pilsētai. Mēs nesen pieņēmām likumu, kur Rēzeknes
pilsētai tika paplašinātas robežas, pievienojot tai
dažas apdzīvotas vietas. Tur bija pievienoti daži
muižu zemes gabali. Mēs toreiz necēlam protestu
pret to, jo tur nebija -strīdīgas zemes; tur bij nelieli
gabali, uz kuriem ļaudis bij būvējjīši tikai savas dzīvojamās ēkas. Mēs neprotestējām toreiz _ pret šo
fonda zemju pievienošanu Rēzeknes pilsētai, bet
mums jāprotestē tagad, kad zemnieku zemLgrib netaisnīgi pievienot žīdu pilsētai. Ludzas pilsētai pašai
jau ir 600 desetinu aramas zemes, Ludzas pilsētas
robežas stiepjas uz visām pusēm 2—3 verstes. Nedomājiet, ka Ludzas pilsētai pietrūks teritorijas, kur
būvēties un paplašināties. Trasuna kungs jau aizrādīja, ka tas gabaliņš, ko sauc par Jaun-Jurizdikas"
sādžu, nav nemaz nozīmīgs un uz turieni pilsētai aiz
^
fiziskiem šķēršļiem nav iespējams paplašināties. Ludzas pilsētas attīstības virziens Var taču doties uz
otru pusi, kur viņai ir savi pilsētas tīrumi. Bet ko
dara pilsēta ar šīm savām zemēm? Ja jus gribētu
paskatīties uz tām 600 pilsētas desetīnām, tad jums
bez šabuām nāktu prata tāda bilde, kāda redzama
varbūt Palestinā, Jeruzalemes apkārtne, kur pliki
smilšu kalni stāv neapstādīti, neapbuveti._ Tāpat izskatās ari Ludzas pilsētas apkārtnē. Jus nedomājiet, ka tur zeme slikta, ka tur ir smilts vai klints,
nē, tur ir ļoti auglīga zeme, ļoti skaista pēc savas
dabas. Bet pilsēta negrib izbūvēt šo zemi, negrib
tur nekādu kultūru radīt, viņa izstiepj rokas pēc jau
gatava darba. Pilsētas vairākums, kas nepieder pie
mūsu tautības, rīkojās ar zemi tā, ka viņš sadala
zemi gabalos pa 3 vai 4 hektāri un tad izrentē tos
uz nedaudz gadiem atsevišķiem pilsoņiem-žīdiem,
kuri no savas puses atkal izrentē kristīgiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar zemkopību. _ Tie kristīgie
pusi augļu nodod žīdiem un pie tam vel izgana žīdu
govis, kazas un citus lopus. Tā tad Ludzas pilsēta
ar zemi nemaz nav nabaga. Ja viņai pievienotu Jurizdikas sādžu kopā ar visu viņai piederošo zemi,
tad tas būtu kaut cik loģiski un saprotami, bet darīt
tā, kā likuma autori grib — pievienot tikai pašu sādžas apdzīvoto vietu un sādžai piederošo zemi atstāt apriņķim, — tas būtu dzīva organisma parciršana pašā vārīgākā vietā. Man liekas, nav nekādas
vajadzības to darīt. Tagad, kur valdība ir izdevusi
šo pievienošanas likumu, kuru mēs tagad skatam
cauri revidētā veidā, daudzās lietas jau parādās
ļaunās sekas. Tā Jurizdikas zemnieki tika aplikti ar
nepanesamiem priekš viņiem nodokļiem. Pilsēta apliek viņu lopus, zirgus, māju putnus, pat laivas, jo
viņi pie ezera dzīvo, varbūt pat ari ratus' ir aplikusi,
jo pilsēta apliek ar nodokļiem visus priekšmetus, kas
pilsētā tiek skaitīti par luksus priekšmetiem. No
otras puses, tā kā sādžas daļa skaitās ari pie apriņķa,
tad ari apriņķis apliek to ar nodokļiem. Un ta_ iznāks, ka nākotnē, ja mēs Jurizdikas sādžu sadalīsim
2 daļās, — vienu atstāsim apriņķim un otru apdzīvoto pievienosim pilsētai, —tad iedzīvotajj tiks aplikti ar nodokļiem divkārtēji, un grūti būs'viņiem
no tiem izvairīties un izskaidroties, kurā vieta un
cik īsti jāmaksā nodokļi. Policija neatlaidīgi gadās
par šo nodokļu piedzīšanu. Man bij gadījums šogad
jau redzēt zemniekam nodokļu pavēstes no 2 pusēm,
no pilsētas un no apriņķa. Mēs taču nevaram pielaist tādu stāvokli, ka cilvēki tiktu tā mocīti. Vel
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viena lieta, kas ir no svara, par ko Jurizdikas sāpierāda ziņas par nodokļu maksāšanu. Jau no 1910.
dža stipri apbēdināta, ir tā, ka Jurizdikas sādža nugada šī sādžas daļa, ko tagad likums paredz pievienot
pat ir sākusi procesu pret tiem žīdiem, kuri patvapilsētai, ir maksājusi pēdējai nodokļus. Tas ir
rīgi sagrābuši viņas zemes un apbūvējuši. Tiem
skaidri konstatējams no pilsētas valdes pašvaldības
svešniekiem, kas sēž uz zemnieku zemēm, nav nekomisijai piesūtītiem datiem. Tā tadnevar būt runa,
kādu dokumentu kabatā, izņemot noilguma tiesības, ka Jurizdikas sādžai nodara pārestību nodokļu zika viņi sēž tur vairāk 10 gadus. Kad bija mēģināņā. Tālāk, kas attiecas uz Kempa kunga norādījumu,
jums no centīgākiem saimniekiem pieprasīt šjem inka tur zeme nes lauksaimniecības raksturu, tad tas
truriem, uz kāda pamata viņi sēž uz tās zemes, kura ir pilnīgi nepareizi, kā es jau iepriekš aprādīju. Tie
pēc plāniem pieder sādžai, viņi atbildēja, ka nopir3 zirgi un 8 govis, kas atrodas pilsētai pievienojamā
kuši no tāda un tāda zemnieka tēva vai tēvu tēva sādžas daļā, taču nesastāda kaut cik ievērojamu
un pie tam rādīja kādu mazu papīrīti, parakstītu viensādžas dzīvo inventāru. To ari Kempa kungs gluži
kārši no pagasta vecākā, kurš ir analfabēts un pielabi saprot. Tāpat nav nekāda nopietna pamata
licis tikai zīmogu, kuru apstiprinājis ar kādu nesaKempa kunga aizrādījumam, ka pilsēta tāpēc grib
lasāmu parakstu pagasta skrīveris. Tādi dokumenti pievienot šo sādžas daļu, lai uzliktu nodokļus uz zirir apšaubāmi, un droši vien, ka Jurizdikas sādžas ' giem un govīm; taču nodoklis no šiem 3 zirgiem un '
zemnieki atdabūs savas tiesības atpakaļ, jo no ot8 govīm nevar dot nekādu redzamu atbalstu pilsēras puses tie sveštautieši, kuri sagrābuši savās rotas budžetā. Kā tad var teikt, ka pilsēta taisni tāpēc
kās zemnieku zemi, nedrīkst paturēt to tālāk aiz segrib pievienot sādžu, lai apliktu šos 3 zirgus un 8
košiem iemesliem. Latgalē pēc veciem Krievijas ligovis ar nodokļiem? Tik vienpusīgi nevar skatīkumiem žīdiem vispār un pilsētniekiem bija aizliegts ties uz lietu. Bet ja pilsēta vēlas šo sādžas daļu piepirkt vai mantot, vai kādā citā ceļā iegūt zemnievienot sevīm, tad pamats ir tas, ka pilsēta ir pārauk u zemes. Ja mēs tagad sādžu pievienosim pilsētai, gusi savas vecās robežas, un lai varētu uz priekšu
tad man liekas, ka mēs apeirpsim zemniekiem izreattīstīties, tad gluži dabiski robežas ir jāpaplašina.
dzes dabūt to zemi atpakaļ. Ja mēs pievienosim
Kā jau aizrādīju, ja mēs atbalstīsim šo likumu, ko
visu šo teritoriju pilsētai, tad varbūt atradīsies kāds ministru kabinets jau pieņēmis un kas jau dzīvē izlikuma pants, uz kura pamata tie, kas zemi sagrābuši
vests un tagad iesniegts Saeimai dēļ galīga's izlemnepareizi, pateiks, ka viņi tagad ir pilsētā un padoti šanas, tad mēs padarīsim pakalpojumu ne tikai pilpilsētas likumiem. Varbūt atradīsies likumā kāds
sētai, bet ari sādžas iedzīvotājiem.
noilguma pants attiecībā uz pilsētām un zemnieki paPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda vairāk
zaudēs savu zemi. Pēc manām domām, nav nekāda iemesla, nav nekādas pamatotas vajadzības šo neviens nav pieteicies. Es lūdzu referentu izteikties.
sādžu pievienot Ludzai. Es redzu jau pašā pirmā
likumprojekta pantā neskaidrības. Tur, teikts: «tā
_Referents J. Rubuls: Pāris vārdus gribēju piesauktā Jaunā Jurizdika". Ne Ludzā, ne apriņķī ne- ^ zīmēt pie Kempa kunga norādījumiem attiecībā uz
viens tādas «Jaunās" Jurizdikas nepazīst. Varbūt to, ka Jurizdikas sādžā tautības ziņā no iedzīvotāju
likuma autori par Jauno Jurizdiku sauc tās apdzīvoto
skaita esot/* sveštautībnieku. Varbūt tas tā ir, bet
gabalu un par «Veco" — laukus un tīrumus. Man komisijā tādu ziņu nav, un vispār nav nekādas staliekas, ka nevar nosaukt Jurizdikas apdzīvoto vietu tistikas par tautību, kādas tautības iedzīvotāji tur ir.
ari par Ludzas «priekšpilsētu". Priekšpilsēta viņa Tādēļ es to nevaru uzskatīt tā, it kā tas tiktu ņemts
nav, un nav ari bijusi nekad. Mēs zinām par Rīgu, par pamatu pie sādžas pienešanas pilsētai, jo komisika tur bij priekšpilsētas: _ Maskavas ārīga, Jelgavas jai par to nekas nav zināms. Tad tālāk par to, ka
anga u. t. t.; bet Ludzā priekšpilsētu nav; tur ir
zemnieku privāto zemi ari nodotu pilsētai ar sādžas
tikai vai nu pilsēta vai sādža. Ja augstam namam pievienošanu. Jurizdikas sādžas pievienošana pie
tapec patiks šo likumprojektu noraidīt, tad viņš paLudzas pilsētas nemaz nav domāta tā, ka Jurizdikas
tiesi izdarīs jo, ko Jurizdikas sādža prasa un kas ir sādžas iedzīvotāju privātais īpašums, zemes, tiktu
Jurizdikas sādžas zemnieku interesēs. Tāpēc mans nodotas pilsētai. Še tiek tikai paplašinātas Ludzas
priekšlikums būtu nopietni uz šo lietu skatīties un pilsētas administratīvās robežas, kurās zināms tik
šo likumprojektu noraidīt, vai vismaz nodot viņu atdaudz_ ietilpst, kuras pilsēta apgādās un uz kurām atpakaļ komisijai.
tiecinās visus pilsētu noteikumus un nolikumus. NePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Gulbim. kādā ziņā nav domāts, ka iedzīvotāji līdz ar pievieGulbis (sociāldemokrāts): Man tomēr jāaiz- nošanu zaudētu savu . privāto īpašumu. Viņi ari
VS *""- ^'
ka
Kempa kungs apgaismoja Jurizdikas sāturpmāk paliks pilsētā uz tiem zemes gabaliem, kas
rāda,
džas pievienojamo daļu ne tā, kā to pienācās objekviņiem piederēja kā īpašums un kādi viņiem līdz
tīvi apgaismot. Es jau pirmajā runā aizrādīju, ka
šim ir bijuši. Tos gabalus nebūt nelikvidēs. Šis
visu Jurizdikas sādžu neviens nevēlas pievienot Luiebildums pret pievienošanu nebij visai dibināts.
dzas pilsētai, bet tikai vienu daļu, pie kam viena
Gulbja kungs stipri pretojās ziņojumam, ka tur esot
daļa no Jurizdikas sādžas jau pievienota pagājušā 33 zirgi, 58 govisu. t. t. Komisija, pieprasīja ziņas
gadu simteņa 58. gadā un šo daļu sauc par veco Juvairākas reizes kā no pilsētas pašvaldības, tā no parizdiku; turpretim tā daļa, kas tagad ar šo likumu
gasta_ un apriņķa pašvaldībām, bet katru reizi satiek pievienota, tā ir neliela, kā sacīju, sastāvoša ņemtās ziņas bij _ pilnīgi pretējas. Pilsēta norādīja,
tikai no 45 gruntsgabaliem: 36 apbūvētiem un 9, ka mājas ir būvētas galvenam kārtām ar pilsētas
kas vēl stāv rezervē, un to sauc par Jaun-Jurizdiku. raksturu, ka ir ierīkoti veikali, rūpniecības uzņēmuTas ir pietjekoši skaidri. Ja Kempa kungs aizrāda, mi, pilsētas lopkautuve u. t. t. Pagasta padome turka tagad sādža tiek sadalīta, tad tas savā ziņā ir nepretim sniedz ziņas, ka sādžā ir 33 zirgi, 58 govis,
pareizi, jodaļa no sādžas ir sen jau atdalīta un tā ir ka visi zirgi nodarbināti lauksaimniecībā, veikala
tagad pilsētas centrs, caur jauno robežu līniju pilsē- neviena nav.rūpniecības uzņēmumu ari nekādu nav,
tai robeža tikai tiek pavirzīta vairāk uz rītiem, uz
nami galvenam kārtām celti ar lauksaimniecisku
adžas pusi, pie kam nekāda mākslīga robeža netiek
raksturu un apkalpo lauksaimniecības vajadzības.
īta, tikai top apzīmēta līnija, kas norobežo pilsētu Iedzīvotāji, bez šaubām, visi protestē pret pievieno; o sādžas. Tā tad ar likumu tiek fiksēts tas, kas jau šanu. Datus var ņemt vai no vienas, vai no otras
-a tiesībā dabā pastāv. Un ka pilsētai pievienojamā puses, viņi ir pilnīgi pretēji. Iekšlietu ministrijas pārsādžas daļa ir ar pilsētas raksturu, to jau bez sacītā stāvis, kurš bij izbraucis uz vietas, ziņoja komisijai
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pēc saviem ieskatiem un iespaidiem, kādus bij dabūjis, ka patiešām tur esot ierīkoti daži tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi. _ Bet viss tas varbūt
nebūtu no tik liela svara, jo sādža pēdējā laikā patiešām ir iesniegusi rakstu, ka viņa ir nolēmusi iziet uz viensētām. To viņa izdarīs, jo tiesības uz to
viņai ir. Bet izejot uz viensētām, neskatoties uz to,
ka sādža būs pievienota pilsētai, iedzīvotājiem būs
tiesība — un to viņi izlietos — pārnest savas ēkas
uz to viensētu, kura katram attiecīgam saimniekam
būs ierādīta, kaut ari tā atradīsies ārpus tagad paredzētām pilsētas robežām. Tādā kārtā, ja ari tagad šai sādžai ir pilsētas raksturs, tas zudīs. Iedzīvotāji visi izies uz atsevišķām viensētām un apstrādās katrs savu zemi, tādēļ tas apstāklis, uz kuru
norādīja Gulbja kungs, ar laiku var mainīties, pateicoties tam, ka iedzīvotāji iziet uz viensētām. Bet
galvenais iebildums, kurš būtu visvairāk pamatots
un visvairāk ievērojams, ir tas, ka nodokļu ziņā uz
sādžu tiks attiecināti pilsētu nolikumā paredzētie nodokļi, un tādā kārtā tiks aplikts ar augstiemnodokļiem viss lauksaimniecības inventārs, lopi, tāpat ari
iedzīvotāji. Vienīgais ienākums būtu Jurizdikas sādžai galvenam kārtām lauksaimniecība. Tur ir gan
viena daļa rokpeļņu un amatnieku, tie, bez_ šaubām,
nodarbojās ar savu amatu, bet lielais vairākums —
23 saimnieki — ir zemkopji, kuji tur savu_ lauku nekustamo īpašumu, un tur nu, lūk, tas sarūgtinājums
var rasties, jo pilsēta pēc saviem ieskatiem apliks
viņus ar daudz augstāku nodokli, nekā tas būtu bijis
pie apriņķa. Tas būtu tas apstāklis, kas galvena
kārtā runā pretim. Man, zināms ka komisijas re^
ferentam ir jāizsaka komisijas vairakuma
_ domas par
Jurizdikas sādžas pievienošanu pie pilsētas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispārējas debaNobalsošanā nak pāreja uz likumtes izbeigtas.
projekta lasīšanu pa pantiem. Lūdzu paceltiestos,
kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu par pāreju uz pantu lasīšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par pāreju uz pantu

lasīšanu nodotas 46 balsis, pret 36 balsis, atturējies
1. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Es lūdzu
nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par Ludzas pilsētas administrativo robežu paplašināšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

pilsētas
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3. pantu, kurš saistās ar pirmo un kur teikts, ka
Ludzas pilsētas valdei 3_ gadu laika, jānosprauž robežas dabā. Es jau savā iepriekšējā runā aizrādīju,
ka Jurizdikas sādžas zeme ir tā saucamā zemnieku
Ar šo zemi nevar
zeme — «Hajrb.ibHaa scmjih".
rīkoties, kā grib. Tagad man jāpaziņo jums,_ ka šī
sādža ir jau ķērusies pie savas zemes sadalīšanas
viensētās, un ja mēs runājam par Latgales zemes
sadalīšanu viensētās, tad mums ari jāzin ka tas notiek. Tas notiek torgu veidā pēc pastāvošiem krievu
likumiem. Mērnieki provizoriski sadala visu gabalu
pēc viņu vērtības un platības un pēc tam notiek
torgi.
Viens zemnieks ņem mazāko gabalu labā
zemē, otrs sliktāku zemi ņem lielākā gabalā. Var
iznākt tā, ka jau nākošā vasarā no mērnieka iesāktais sādžas sadalīšanas darbs var tikt izvests
dzīvē un Jurizdikas sādžas ļaudis apmetīsies savas
jaunās viensētās. Tur, kur likumā būs aizrādītas
robežu mājas vai dārzs, pēc gadu varbūt būs pavisam kas cits. Kur tagad piemēram ir Ostrovska
zemes gabals, tur būs kāda cita pilsoņa īpašums
jaunās robežās un veidā. Tas darīs Ludzas pilsētai
lielas grūtības pie robežu nospraušanas pēc šī_ likuma pantiem. Viņa meklēsDricka mājas bettadu
^ sādžas
uz vietas vairs nebūs. Varbūt tās mājas bus
otrā galā. Tur, kur tagad varbūt ir apzīmēts neapstrādāts kalns, uz priekšu būs varbūt dārzs vai kas
cits. Es tikai gribēju darīt jūs vēlreiz uzmanīgus uz
to, ka pieņemot šo pantu jūs radīsiet milzīgi lielas
grūtības Ludzas pilsētas valdei un padarīsiet smieklīgu to likumu, kuru taču mēs gribam izdot nopietni.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Gulbim.

K. Gulbis (sociāldemokrāts): Man jāaizrāda, ka
Kempa kunga pievestais motivs, ka mēs, pieņemot
šo likumu, izjauktu Jurizdikas sādžas nodomu sadalīties viensētās, ir gluži nepareizs. Ja Jurizdikas
sādža nolēmusi pāriet uz atsevišķām saimniecībām,
to var tikai apsveikt, bet šī robežas linija_ netraucē
viņas nodomu. Es jau savā runā aizrādīju, ka šī
daļa, kas tagad pievienota pilsētai ir sadalīta gruntsgabalos un ka nav izbūvēti tikai 9 gruntsgabali.
Šinī mazajā daļā, kuru ar likumu pievieno, dzīvo
tikai 4 saimnieki, kuriem zeme ir aiz robežas, kas
tiek pievienota. Tāpēc tas nebūt nerunā par labu
tam, ko te Kempa kungs pieveda, bet gan gluži otrādi — šīs saimniecības var sadalīties, un robežu

Iebildumu nav?

līnija to nemaz netraucē.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referenta
atsauksmi.

administratīvām robežām _ pievienot
Jauno Jurizdiku, pēc sekošā

Referents Jez. Rubuls: Pārlasot šī likuma pirmo
pantu, ir tāds iespaids, kādu Kempa kungs izteica.
Ja likums pastāvētu tikai no viena 1. panta, tad tas
būtu tā, bet tālāk 3._ pantā ir teikts, ka Ludzas pilsētai 3 gadu laikā jānosprauž robežas daba un jāizgatavo attiecīgs plāns. 1. pants noteic to vietu,
kur vajadzēs robežu nospraust un pēc kuras vajadzēs plānu izgatavot tā, ka robežas tiks daba noteiktas. No šī redzes stāvokļa nevajadzētu tam bažām rasties, kuras te izteica Kempa kungs.

1. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ludzas
priekšpilsētas
apraksta:

10. sēde

dalu tā saukto

Pievienojamās teritorijas robeža sākas no Kapu ielas pie
ezera „Lielā Luža" krasta, ar Aleksandra Dricka namu un
zemes gabalu, iet tad pa šī ezera krastu līdz Vaclava Ostrovska
zemes gabala ārējai robežai, ieslēdzot viņa namu un zemes
gabalu pilsētas teritorijā. Tālāk robeža iet gar Ostrovska
zemi taisni uz kalna piegāzi līdz apstrādātai dārzu zemes
robežai, kura redzami un noteikti atdalās no apstrādājamas
kalna piegāzes, un tad pa šīs apstrādātās zemes robežu gar
Ostrovska un tālākiem zemes gabaliem līdz robežai starp Pāvila
Ostrovska mantinieku un Agatas Kavelonas zemes gabaliem,
bet tad pa šo robežu pār kalnu gar pareizticīgo draudzes
kapiem pāri Puškina ielai, apņemot apbūvētos zemes gabalus
līdz tā sauktajam lauku ceļam un tad pa šo ce[u līdz Kapu
ielas otram galam un tālāk pa šo ielu atpakaļ līdz robežas
izejas punktam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kempam.
Fr. Kemps (Latgales ļaužu partija): Es gribētu

augsto sapulci darīt uzmanīgu uz to neloģiskumu, kas
slēpjas šinī pantā, kuru nupat sekretāra kungs nolasīja. Es domāju, ka varbūt rets no jums būs _ iepriekš izlasījis šo pantu, jo kur lai visi interesējas
par to, kur atrodas robeža «no Kapu ielas līdz Dricka
mājai" u. t. t. Gribētu darīt uzmanīgus jūs ari uz

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
1. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī panta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
1. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par 1. panta pieņemšanu nodota 51 balss, pret to 30
un atturējies viens.
Pants pieņemts. Ludzu nolasīt 2. pantu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Minētās Ludzas pilsētai pievienotās zemes atdalīt no
vietējās apriņķa pašvaldības vienības, attiecinot uz tam pilsētu nolikumus un citus attiecīgus likumus un noteikumus."
7*
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Lieku pantu uz balsošanu. Kas būtu pret šī panta
pieņemšanu? Lūdzu pacelties tos, kas ir par 2.
panta pieņemšanu. Kas atturas no balsošanas? Balsošanas iznākums: par 2. panta pieņemšanu nodotas 50 balsis, pret — 28, atturējies 1. Pants pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Ludzas pilsētas valdei 3 gadu laikā, skaitot no šī likuma

spēkā nākšanas, jānosprauž robežas dabā un jāizgatavo attiecīgs plāns.
Šī plāna

apstiprināta

kopija

uzglabājama

iekšlietu

ministrijā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Es likšu pantu uz balsošanas. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par 3. panta pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas
iznākums: par panta pieņemšanu — 50, pret —
28, atturējies 1. Pants pieņemts. 4. pants.

11. sēde

1923. gada

23. novembrī.
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Sekretārs J. Vesmanis:

,.Iekšlietu ministrs nokārto attiecības starp Ludzas pilsētu un Ludzas apriņķi sakarā ar pilsētas robežu paplašināšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens
nevēlas? Pants nāk nobalsošana. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par 4. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par 4. pantu nodotas 49 balsis, pret — 27, atturējies nav neviens. Pants pieņemts. Nobalsošanā nāk likumprojekts visa visuma.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likumprojekta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par. likumprojekta pieņemšanu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par likumprojektu nodotas 49 balsis, pret
3.
— 27, atturas 1. Likumprojekts pieņemts.
lasījums notiks 4. decembrī.
Nākamā sēde piektdien 23. novembrī, pīkst. 5
pēc pusdienas. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 8.05 vakara.)

saeimas III. sesijas 11. sēde 1923. gada 23. novembrī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.

1. Likumprojektu nodošana komisijām ........
2. Apsveikumi
.
3. Fr. Kempa u. c. priekšlikums uzdot agrarpolitikas un
lauksaimniecības lietu komisijai viena mēneša laikā
iesniegt Saeimai likumprojektu par pilsētu zemēm

200

200

(noraida):
4.

Fr. Kemps (Latgales [aužu partija) .....
Izglītības
komisijas
priekšlikums
uzdot
valdībai
iesniegt Saeimai likumprojektu par skolotāju pensijām:

P. Gailīts, referents
Pārmaiņas Kultūras fonda domes sastāvā
6. Likums par vaislas ērzeļu izlasi (pēc vispārējām debatēm nodod juridiskās komisijas caurskatīšanai):

5.

7.

205,
A. Alberings, referents
J. Purgals (kristīgi-nacionalā savienība) . . 208,
A. Alberings (zemnieku savienība)
Likums par neatmaksājamu avansu izsniegšanu uz
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205

211
210

209

kara zaudējumu atlīdzības

prasībām lauksaimniecībā
un tai tuvu stāvošos uzņēmumos (referenta ziņojums
un vispārējas debates):
Kr. Bachmanis, referents
. . .
J. Goldmanis (zemnieku savienība)

.' .

J. Vesmanis (demokrātiskais centrs)
Fr. Trasuns (nav zālē)
P. Gailīts (zemnieku savienība)

V. Bastjānis
8. Nākošā sēde

(sociāldemokrāts)

. .

.
.

. . 212
. . 216

....

220
229
229
232
236

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, likums par
vaislas ērzeļu izlasi, likums par _ neatmaksājamu
avansu izsniegšanu un kara zaudējumu atlīdzības
prasībām lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uzņēmumos, medību likums, likums par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām, likums par

vienreizējā kara peļņas nodokļa likuma atcelšanu,
lēmums par senatoru un tiesnešu apstiprināšanu
amatos, likums par jūras krastu aizsardzības lī- .
dzekļu iegādi, pārgrozījumi likumos par ārvalstu
tiesu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu, likums par
tiešu ziņnešu takses paaugstināšanu.
Prezidijam iesniedzis ministru.prezidents likumprojektu par valsts kredītiem lauksaimniecības būvniecībai. Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu budžeta komisijai,' Iebildumu nav? Nodots
budžeta komisijai.
Tālāk ministru prezidents
iesniedzis likumprojektu par civilprocesa likumu 85.
un 372. panta pārgrozīšanu. Prezidijs liek priekša nodot to juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Nodots
juridiskai komisijai. Tālāk ministru prezidents
iesniedzis pārgrozījumu projektu rīkojumā par nodokli no nekustamiem īpašumiem pilsētās un miestos.
Prezidijs liek priekšā nodot to finansu komisijai.
Iebildumu nav? Nodots finansu komisijai.
Saņemts vēl apsveikums sakarā ar valsts svētkiem. Lūdzu to nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Augsti godāts Saeimas Prezidenta kungs!
Līvu savienība apsveic sava karoga iesvētīšanas dienā,
kura notiek šodien, Latvijas valsts 5 gadu pastāvēšanas svētkos, Jūs, Saeimas Prezidenta kungs, Latvijas valsti un Saeimu. Savienība cere, ka līvutauta zem Latvijas taisnas un
stiprās apsardzības varas varēs attīstīties par īstu kultūras
tautu .un varēs būt lietderīgs Latvijas, mušu kopīgas dārgas
tēvijas loceklis.
Lai dzīvo Latvija, lai dzīvo Baltijas valstu
draudzība, brālība un savienība!
Savienības priekšnieks;
valdes locekli;
Somijas un Estijas viesi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: No Franča Kempa un citiem ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegts
priekšlikums, kuru lūdzu nolasīt.
» j"S Sekretārs J. Vesmanis:
„Saeima nolemj:

uzdot agrarpolitikas un lauksaimniecī-

bas lietu komisijai viena mēneša laika skatīt cauri un iesniegt
Saeimai likumprojektu par pilsētu zemēm, ievērojot pie likumprojekta izstrādāšanas Latgales pilsētu un miestu apstākļus, kuri prasa, lai šo pilsētu un miestu lauksaimnieciski
izmantojamas zemes tiktu sadalītas mazās saimniecībās un
piešķirtas tiem pilsētu un miestu iedzīvotājiem, kuri līdz šim

nodarbojās

ar

lauksaimniecību.

Šo saimniecību

iedalīšanas

un piešķiršanas darbus likumprojektā paredzēt kā piekrītošus
tieši centrālai zemes ierīcības komitejai.

Fr. Ķemps, A. Dzenis, J. Roskošs, S. Jubuls, B. Kublinskis, J. Rubuls,
Trasuns. "

Jez. Trasuns, V. Barkans,

J. Rancans,

Fr.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Kempam.
Fr. Kemps (Latgales ļaužu partija): Godātie deputātu kungi! Šis latgaliešu priekšlikums stāv sakarā ar Ludzas pilsētas likteni," resp. Jurizdikas sādžas likteni, kuru mēs likuma 2. lasījuma esam savienojuši ar Ludzas pilsētas likteni. Ja sava laika
pie Rēzeknes pilsētas administratīvo robežu paplašināšanas mēs necēlām iebildumus, tad tas bij tāpēc, ka tur pilsētai tika pievienotas nenozīmīgas apdzīvotas zemes, kur iedzīvotāju zemes intereses nav
tik sarežģītas kā Jurizdikas jautājuma. Rēzeknei
tika nievienotas apdzīvotas vietas bez tīrumiem, bez
laukiem, tikai mājas ar tiem mazajiem dārziņiem,
kas pie tām atradās. Jurizdikas sādža lieta vairāk
komplicēta, jo tur sādža, _ t. i. viņas apdzīvotas_ vie-

11. sēde

1923. gada

23. novembrī.
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sētu iedzīvotājiem, — un es domāju, par Baltijas pilsētām varētu to pašu sacīt, —tad šie iedzīvotāji izteic vēlēšanos, lai šīs zemes_ tiktu sadalītas un piešķirtas viņiem vismaz uz mūža renti, lai šīs zemes
viņi varētu racionāli apstrādāt, apbūvēt un apstādīt
ar kokiem. Un patiešām, ja mēs pilsētu zemes sadalīsim viensaimniecībās, ja mes piešķirsim tas tiem
^
kas tieši ar zemkopību nodarbojas, tad
cilvēkiem,
patiešām visi tie klajumi, kas tagad redzami visapkārt mūsu daudzām pilsētām, tiks apbūvēti, apstādīti, un mēs redzēsim īsto kulturelo zemes izmanto-

šanu.

Mēs savā iesniegumā pastrīpojam vēl vienu momentu, ka to pilsētu zemju sadalīšanu unpiešķiršanu
vajadzētu atstāt tieši centrālās zemes ierīcības komipilsētai,
bet
lauki
palikaarpus
tejas ziņā. Kāpēc tas tā?_ Cik man zināms, tanī
pievienotas
tas tika
pilsētas, apriņķī. Ludzas pilsēta ir ļoti bagāta ar pilsētas zemju likumprojekta, kas atrodas tagad aglauku zemēm, Ludzas pilsētai iir 600 _desetiņas rarlietu komisijā, paredzams. ka pilsētu zemes piearamzemes un pļavu, tā kā salīdzinot ar Rēzekni un šķiršanas darbu izved vietējās zemes ierīcības komitejas. Mēs, latgalieši, esam citādas domas. Ja
citām Latgales pilsētām, Ludza ir_ visbagātākā pilpar
dažam
bagātāka
un
varbūt
daudz
ari
mēs no agrārreformas sakuma piekritām tam, ka
sēta Latgalē
Baltijas pilsētām. Ierosinādami šo priekšlikumu, pagastu komitejas izveda šo smago un komplicēto
darbu, tad pēc pāris gadu prakses mes esam nākuši
mēs domājām, ka Saeima to pieņems. Mūsu nodoms
izmanpārliecības, ka uz vietām to darbu izdara visnenormālos
zemes
pie
ir regulēt un nokārtot tos
tošanas apstākļus, kādi pastāv Latgale vispari un sliktāki. Sevišķi tas sakāms par Latgali, kur pagastu zemes ierīcības komitejas rīkojušas ļoti paLudzas pilsētā sevišķi. Kaes jau minēju, Ludzai
pieder 600 desetīnas kultivētas lauku zemes. Ka
virši un ļoti nemākulīgi. Ja zemes reforma Latgale
ir sarežģījusies, tad pateicoties pa daļai tam, ka mes
Ludzas pilsēta izmanto šozemi? Man jasaka,_ ka
augstāka
pagastu
zemes ierīcības komitejām esam devuši paneskatoties uz to, ka pilsētās vienmēr ir
pilnvaras. Vēl Satversmes Sapulce latattīstīti
neka
plašas
ir
vairāk
pilsētu
iedzīvotāji
rāk
kultūra, ka
galiešu bloka priekšstāvji bij aizrādījuši, ka ja kur
lauku iedzīvotāji, tomēr Ludzas pilsētas saimniecība
citur Latvijā varam dot pagastiem_ plašas tiesības,
ir ārkārtīgi archaiska. Tur pastāv triju lauku sistēLatgale
netikai
tad vismazākā mērā mēs drīkstam tādas tiesības dot
pie
mums
ma, t. i. tā sistēma, kuru
Latgalē. Prakse pieradīja, ka mums bija
pat
atmet
pagastiem
atmetuši,
bet
jau
sen
kuru_
viensētnieki
Latgales
taisnība. Ja mēs tagad pilsētu un miestu zemes,
šņorēs dzīvojošie sādžinieki. Jau daudzas
piecu
pat
kuras
paredzams citādi ierīkot un apsaimniekot,
un
vaibet
sādžās ievesta ne tikai četru,_
rāk lauku sistēma, bet Ludza, kur ir 600 hektāru atkal atļausim sadalīt un piešķirt miestu vai pilsētu
auglīgas zemes, kur ir izdevība zemi apmēslot un komitejām, tad mēs atkal radīsim tādus pat _ zeme_s
to ari apmēslo ar pilsētas mēsliem, tur zeme tiek lietu sarežģījumus. Pie šī gadījuma_ e_s gribētu vel
atzīmēt to apstākli, ka Latgales pilsētas un miestos
izmantota tā, kā neviens agronoms, neviens racionāli domājošs saimnieks to nepielaiž. Tur treša iedzīvotāju vairākums nav latgalieši, bet cittautieši.
Nav ari nekāds noslēpums, ka vairākums tur ir žīdi.
daļa no skaistās auglīgās zemes katru gadu paliek
papuvē vai atmatā. Tas nav normāli. Kas attiecas Jūs paši ziniet, ka žīdutauta nemīj lauksaimniecības
darbus. Tie mazie izņēmumi,.ka paris ģimenes vai
uz zemes apstrādāšanu, tad pilsēta zemi sadala mavarbūt pāris 10 žīdu tautības ģimenes Latgale nomaksimums
seši
zos gabaliņos pa trīs, četri, pieci,
darbojas ar zemkopību, lietu negroza, jo viscaur žīhektāri un tos katru gadu izrentē no torgiem. Bet
du tauta nav zemkopji, un zemes lietas viņi nesaprot.
tā kā Ludzas pilsētā vairums iedzīvotāju ir žīdi, kuTāpēc
taisnība prasa, lai mes Latgales pilsētas un
nerūp,
dzīvo
no
riem lauksaimniecība nemaz
kuri_
miestos, kur vairākums ir žīdu tautibas,_ šo tautību
citiem ienākumu avotiem, tad, zināms, budami _vairākumā, zemi no torgiem paņem viņi un izrentē tā- nepielaistu pie tik svarīga darba. Varbūt daži gribētu man iebilst, ka es uzstājos pret _demokratisma
lāk tiem kristīgiem cilvēkiem, kas nenodarbojas ar
tirdzniecību, bet, dzīvodami pilsēta, nodarbojas ar principu, ka es gribu šķirot cilvēkus pec tautībām un
lauksaimniecību. Tādu Ludzā ir ļoti daudz. Un šie, kategorijām. Bet man jāsaka, ka lai gan teorētiski
demokrātisma princips prasa visus jedzīvotajus, virentnieki jau no otrās rokas, saņem ari no labuma
par
sus pilsoņus pielīdzināt savās tiesības, tomēr taisnīViņi
vienkārši
uz
pusi
vai
ari
daļu.
tikai mazu
ba prasa ko citu. Es nevaru piekrist tam, ka mes
trešo graudu apstrādā šos laukus, nododami pilsēpielīdzināsim tiesībās cilvēku, kas ir apbruņots un
ir
barību
un
varbūt
ari
tas žīdu tirgotājiem ir labību,
oiemaksā kaut ko naudā. Tadjiav nekāds brīnums, cilvēku, kas stāv viņam pretī bez jeb kādiem ieroka mazās Ludzas pilsētas ganībās redzam četri, pieci, čiem; mēs nevaram pielīdzināt tiesības uz dzīves
līdz seši simti govju un kazu, un visi tie lopi pieder cīņu mazu bērnu un pieaugušu cilvēku; mes varam
tiesībās pielīdzināt tikai tādus _cilvekus, kas ir līdzīgi
žīdiem, un nriekš tam tiek atstāts trešais tīrums nemantā, zināšanās un fiziskā speķa. Ta tad šinī zina es
apsēts, lai būtu ganības. Mes tādu saimniecību neuzstājos par to, lai mūsu Latgales zemkopji, sevišķi
tagad
mums
ir
cenkādā ziņā nedrīkstam ciest. Ja
tie nabadzīgākie zemkopji, kas zemes trukuma_ deļ
paplašināt,
jo
sevišķi
šo
cenzemes
un
šanās pilsētu
no Latgales sādžām ir sabēguši Latgales pilsētas,
šanos atbalsta kreisais snarns, tad es_ nedomaju, _ ka
lai tic dabūtu to, kas viņiem pec taisnības nākas. Un
pilsētas
īpakreisais spārns censtos tikai paplašināt
zemkopjiem pēc taisnības nākas tazeme, kurn
zemesipašumi
tiem
pilsētas
par
lai
to,
šumus un nebēdātu
viņi varbūt jau desmitiem gadu apstrādā priekš žītiktu racionāli izmantoti. Racionāli apstrādāt un izdiem. Ja mēs zemniekus esam atbrīvojuši no spaija
piltas nav
mantot zemes platības var tikai tad,
diem un jūga uz laukiem sādžās, tad mums ir jāatja
ir
piešķirtas
atsevišviņas
sētas kopīpašums, bet
ķiem lauksaimniekiem uz privātīpašuma pamatiem. brīvo no tāda pat jūga, no ekonomiska jūga arikristīgie iedzīvotāji un lauksaimnieki pilsētas. Tapec
Cik man bija izdevība sarunāties ne tikai ar Ludzas
taisnība prasa, lai mēs neatstājam vietējam zemes
pilsētas lauksaimniekiem, bet ari citu Latgales pil-
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ierīcības komitejām pilsētu zemes sadalīšanu un piešķiršanu. To vajadzētu izvest centrālai zemes ierīcības komitejai. Es domāju, ka centrālā zemes
ierīcības komiteja tādā sastāvā _kā tagad, vai tāda
sastāvā, kāds var izveidoties pēc zināma laika, bus
tomēr vairāk taisnīga un vai āk saprotoša zemnieku
intereses nekā tās pilsētnieku grupas, kuras stāv
tuvu pie pilsētu zemēm, un kuras faktiski tikai sev
par labu izšķirs pilsētu zemju jautājumu. Tā kā
Latgales miestiem un pilsētām pieder diezgan plašas zemes un paredzams pat vēl piešķirt zemi dažām pilsētām un miestiem, tad ļoti vajadzīgs, ka tās
zemes regulētu ar atsevišķu likumu un tanī likuma
ievērotu Latgales īpatnējos apstākļus. Apstākļi prasa, lai tās zemes, kuras atrodas pilsētu īpašumā un
kuras pilsētām tieši nav vajadzīgas viņu tīri pilsētnieciskai attīstībai, tiktu pārvērstas par viensētām,
lai tur apmestos zemkopji uz pastāvīgu dzīvi un kultivētu šīs zemes. Ja mēs šodien uzdosim agrārai
komisijai, lai viņa šo projektu izstrādā pēc mūsu aizrādījumiem, tad Latgales pilsētas tiks apbūvētas, ap
pilsētām pacelsies skaistas ar dārziem apstādītas
jaunas mājas, un tie rokpeļņi, tie sādžu bezzemnieki,
kas saplūduši pilsētās, teiks mums paldies, ka mes
viņus izvedam no mokām un ciešanām.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas?
Nobalsošanā nāk Kempa iesniegtais
priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par
Kempa un citu jau nolasīto priekšlikumu. Par Kempa priekšlikumu nodotas tikai 13 balsis. Nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Nākošais priekšlikums iesniegts no izglītības komisijas. Referents
Gailīts. Es lūdzu referentu Gailīti ziņot par izglītības komisijas priekšlikumu.
Referents P. Gailīts: Pie tiem likumiem, uz
kuriem likumdošanas iestādes jau ilgu laiku gaidījušas un līdz šai dienai nav saņēmušas, pieder nelaimīgais pensiju likums. Attiecībā uz pensiju likumu jau
3 gadus atpakaļ 6 skolotāji iesniedza savu amata
biedru vārdā lūgumu Satversmes Sapulces prezidentam, nokārtot steidzamības kārtībā šo sāpīgo
jautājumu. Lūgumu nodeva izglītības komisijai. Komisija atzina, ka skolotāju stāvoklis ir neciešams un
ka visātrākā laikā vajadzīgs likums, kas nokārto
viņu algošanu un pensionēšanu. Tanī pašā laikā
ienāca ari no valdības pagaidu noteikumu projekts
par darba nespējīgo mākslinieku, zinātnieku, rakstnieku un skolotāju pabalstiem. Tas bija 1920. gada
24. augustā. Izglītības komisija palika pie iepriekšējā lēmuma, ka vajadzīgs pensiju likums. Uz to darba ministrijas priekšstāvis, kas piedalījās sēdē, paskaidroja, ka projekts domāts tikai kā pagaidu noteikums un ka valdība drīzā laikā iesniegs pensiju
likumu; ja pensiju likums līdz šim vēl neesot ieraudzījis dienas gaismu, tad ne darba ministrija darāma
par to atbildīga. Viņa vairāk reizes ierosinājusi šo
jautājumu ministru kabinetā, bet kabinets to noraidījis. Tāds solījums izglītības komisiju apmierināja,
un viņa stājās pie šo noteikumu pārbaudīšanas. Izglītības komisija kopā ar sociālās likumdošanas komisiju beidza šo darbu 1920. gada 15. septembrī.
Bet divas dienas vēlāk valdība atprasīja iesniegto
projektu un izdeva to 20. septembrī 16. jūlija likuma
kārtībā. Apmēram pēc gada nāca papildinājumi,
kas izlaboja ievērojamus trūkumus noteikumos.
Izglītības komisija_ stājās no jauna pie šo noteikumu
apskatīšanas un nāca pie slēdziena, ka šie noteikumi
ne tuvu nevar apmierināt tās prasības, kas saistītas
ar skolotāju pensijām. Uz to darba ministrijas
priekšstāvis par jaunu un noteikti apsola iesniegt
dažu nedēļu laikā pensiju likuma projektu. Tas jau
ir otrs solījums. Izglītības komisija nolēma līdz tam
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gaidīt.

Bet Satversmes Sapulce šī likuma neredzēja. Ari Saeimai sanākot, solītā pensiju likuma projekta nebij. Izglītības komisija griezas _ pie darba
ministrijas ar pieprasījumu, kad sagaidāms pensiju
likums. Atbilde trešo reizi: visdrīzākā laļka. Lai
veicinātu darbu, izglītības komisija noturēja š. g.
janvāra mēnesī starpresoru apspriedes ar darba,
kara un izglītības ministriju priekšstāvjiem un panāca visos svarīgākos jautājumos vienošanos. Neskatoties uz visu to, Saeima likumprojektu vēl nav saņēmusi. Status quo, kurā atrodamies, ir skolām un
skolotājiem neciešams: izdotos pagaidu noteikumos
ir daudz trūkumu. Skolotāji baidās atstāt savas
vietas, jo pabalstu saņemšana vienā vai otrā gadījumā ir problemātiska, bet skolās ir daudz tādu skolotāju, kuriem jāiet atpūtā. Caur to cieš skolas un
skolotāji. Lai nerunātu tukšus vārdus, es sniegšu

dažas statistiskas ziņas. Mūsu skolās acumirklī dar-

bojas 2215 skolotāji, kas strādājuši līdz 5 gadiem,
no 5—10 gadiem — 1017 skolotāju, no 10—15 gadiem — 685, no 15—20 gadiem — 385, no 20—25
gadiem —250, no 25—30 gadiem — 207. Tā tad
vecumā, kurš paredzēts valsts ierēdņiem, darbojas
4759 skolotāji. Tālāk. No 30—35 gadiem darbojas 145 skolotāji, no 35—40 gadiem strādā — 120,
no 40—50 gadiem — 93 un pāri par 50 gadiem —
4 skolotāji. Tā tad skolotāju, kas strādā pāri par
40 gadiem ir 97. Pēdējie tiešām ir pelnījuši, ka viņiem dod atpūtu. Acumirklīgais stāvoklis ir neciešams. Bez tam jāaizrāda ari uz to, ka pagaidu noteikumos ir ierobežojumi, kas ir netaisni attiecībā
uz tiem skolotājiem, kam nav bijis lemts strādāt
Latvijas pastāvēšanas laikā. Bez tam ir teikts, ka
pabalstu dabū tikai tas, kas ir trūcīgs un darba nespējīgs. Kas ir trūcīgs? Šis jēdziens ir pārāk subjektīvs. Ir skolotāji, kuri grūtu apstākļu spiesti
rentē mazus zemes gabaliņus un sūri grūti velk savu
dzīvību. Viņi pabalsta nedabū, bet ir viens vai otrs,
kas atlicinājis mazu kapitālu, par kuru neviens neko
nezin, — tas pabalstu dabū. Izspriest trūcību un
darba nespējības apmērus ir ārkārtīgi grūti un pārestība dažā labā gadījumā neizbēgama. Trešais
iemesls, kas Šospagaidu noteikumus padara par neapmierinošiem, ir vārds «pabalsts". Pabalsts nozīmē
dāvanu — žēlastību. Tas ir pazemojoši priekš skolotājiem. Skolotāji nav nostādāmi žēlastības lūdzēju
kārtā, viņiem kā valsts un sabiedriskiem darbiniekiem, kā mūsu tautas jaunatnes audzinātājiem, nākas pensija-. Ka viņi to nopelnījuši, izaudzinādami
mums grūtos laikos pilsoņus, kas pratuši izcīnīt sev
un Latvijai brīvību, par to lieki runāt. Beidzot jāaizrāda, ka valsts ierēdņi pensiju dabū, priekš tiem
jau ir pensiju likums. Ari Rīgas pilsētai ir skolotāju pensiju likums. Vienīgi mūsu valsts skolotāji
gadiem gaida un neko nevar sagaidīt. Izglītības
komisijas vienbalsīgs atzinums ir, ka šo lietu tālāk
vilcināt vairs nedrīkst. Viņa griežas pie Saeimas
ar lūgumu, lai Saeima uzdod valdībai iesniegt līdz
1924. gada 15. janvārim likumprojektu, kurā būtu
nodrošinātas pensijas skolotājiem. Komisija būtu
laimīga, ja viņa likuma projektu varētu saņemt jau
pirms Ziemas svētku brīvdienām;komisija tad varētu
izvelēt referentu, pa Saeimas sēžu pārtraukuma laiku
savākt materiālus un janvārī, Saeimai sanākot, tūliņ
stāties pie likuma steidzamas izstrādāšanas. Valdība
nevar aizbildināties, ka viņai noteikts pārāk īss termiņš. 3 gadus viņa ap šo likumu strādājusi. Materiāli ir sakopoti, likuma projekts vairākkārt apspriests un pārbaudīts. Ir_ divas iespējamības, kā šo
likumu izdot: viņu pirmkārt var apvienot ar valsts
ierēdņu pensijas likumu, un otrkārt — izdot atsevišķi. Pirmai iespējamībai par labu runā tas apstāklis, ka pensiju likumi nebūtu saskaldīti. Bet ir
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nica, bet viņa bij tik raiba, ka nekādi pieturēties pie
tās zirgkopim nebij iespējams.
Tie 100 ērzeli, kas pie mums bij, bija no tik pat
daudz sugām, cik viņu bija. Tika nopirkti ērzeļi,
kuri izskatījās kaut cik labi, bet lai pieturētos pie
zināma noteikta virziena, tam piegrieza maz vērības.
Tāpēc zirgu sastāvs pirms - kara bij vajš._ Ta.^a I
mums to ir viegli konstatēt, jo kara laika tika reģistrēti tādi zirgi, kuri būtu mobilizācijas gadījuma
izlietojami. Pavisam Latvija bij reģistrēti toreiz
kara vajadzībām 199.019 zirgi, turpretim no šiem
190.000 zirgiem tādi, kas cik nebūt apmierinātu armijas prasības, nebij vairāk ka 54.042, ta tad gandrīz tikai V* bij labāku zirgu. Visi tie bij zirgi, kuri
nebij zemāki par 2 aršinām. Zirgs, kurš ir zemāks
par 2 aršinām, nevar but noderīgs ne lauksaimniecībai, ne armijai.
Pēc kara uz zirgkopību ir driezta lielāka vērība.
Savā
laikā valdība rūpējusēspar to, lai mušu zirglīdz
1924.
gada
„Saeima nolemj: uzdot valdībai iesniegt
kopību veicinātu kā skaita, tā labuma_ ziņa. Tapec
15. janvārim likumprojektu, kurā būtu nodrošinātas pensijas
skolotājiem."
valdība, sākot no 1919. gada, stipra mēra 1920./1921.
Vārdu neviens nevēlas? Es lieku priekšlikumu gadā, sāka ievest zirgus plašos apmēros no ārzeuz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret mēm.
Zemkopības ministrija 3 gados ievedusi
priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav. Priekš6428 zirgus un izdalījusi lielāko daļu lauksaimnielikums vienbalsīgi pieņemts.
kiem.
Līdz 1923. gadam mazu yerību_ piegrieza
Demokrātiskā centra frakcija liek priekša Jāņa
vaislas materiālam, bet galvena kārta rūpējas par
Vesmaņa vietā Kultūras fonda dome ievelēt Skalbi. to, lai pavairotu zirgu skaitu. pec tam lai piegrieztu
Es lieku šo priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pavairāk vērības zirgkopībai ka tādai. Pavisam bijis
celties tos, kas būtu pret priekšlikuma pieņemšanu. vajadzīgs iepirkt ļoti daudz_ zirgu un tas tapec, ka
Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts. iekšienē neesam nopietni ķērušies pie zirgkopības,
Skalbe ievēlēts Kultūras fonda dome.
lai izvairītos no ievešanas no ārzemēm. No 1920.
līdz 1922. gadam lauksaimniecības departaments ir
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
Referents A.
par vaislas ērzeļu izlasi.
iepircis zirgus par 129.837.140 rubļiem. No tiem
Alberings. Lūdzu referentu sniegt ziņojumu.
lauksaimniecības departaments izdalījis drusku vaiReferents A. Alberings; Godātie deputātu kungi] rāk kā pusi, apm. 78.972.000 rubļu vērtība lauksaimniekiem. Tagad valdība vairs darba zirgus laukMans uzdevums šodien agrarlietu komisijas vārda
saimniecības vajadzībām neieved, bet galvena
likumu,
vienu
īsu
ir celt jums priekšā pieņemšanai
Vienkāršus darba
kārtā
ieved vaislas materiālu.
pantiem.
irļoti
tikai
no
6
Tas
īstenībā
sastāv
kurš
tirgotāji
un sabiedrības,
privāti
zirgus
ieved
dažādi
īss likumprojekts tin ari savā uzbūve ļoti vienkāršs,
valdība un
galvena
kārta
zirgus
ieved
bet
vaislas
nozīme,
ļoti
praktiska
liela
un ja tam nebūtu
deputātu kungu uzmanību Latvijas zirgu audzētāju biedrība. Latvijas zirgu
tad es
neuzkavētu
audzētāju biedrība stādījusi sev par mērķi uzlabot
pie šī likuma, ja tiešām nebūtu pārliecināts, ka vimūsu zirgkopību. Uzlabot to bez noteikta stingra virpamudināja
16.
valdību
ņa sekas ir ļoti lielas. Kas
ziena ieturēšanas nav iespējams. Tapec ka valdībai,
agrarizdot
šo
likumu
un
kārtībā
likumdošanas
jūlija
mērķi ir
komisija! to pārstrādāt un celt te priekša? Latvija, tā speciālām zirgkopības biedrībām, kuru
zirgu
ievešanas
zirgkopību,
lai
izvairītos
no
uzlabot
bez šaubām, ir lauksaimniecības zeme, un ka tādai
viņai ari jārūpējas par labiem stipriem zirgiem,_ jo nākotnē un varētu apmierināt ne tikai iekšējas vazirgs ieņem galveno vietu starp majkustoņiem mušu jadzības, bet pat varbūt izvest uz ārzemēm, ir vajaTas tiek
dzīgs pieturēties pie noteikta virziena.
lauksaimniecībā, bez zirga, kārtīga zirga, nevar iztāda,
pašiem
nav
soļi,
lai,
kamēr
sperti
ka
darīts,
un
ir
Esmu
pārliecināts,
saimniecība.
_
tikt neviena
no
ārzemēm.
materiālu
ievestu
vajadzīgo
vaislas
katrs, kas cik necik pazīst lauku dzīvi un ieskatīsies
Agrāk šim jautājumam nebij tik liela nozīme, jo tad
kādā saimniecībā, redzēs, ka kādi šai saimniecība
Tagad
mūs interesēja galvenā^ kārta darba zirgi.
zirgi, no tā atkarājas ari, cik kārtīgs ir pats saimnieks. Latvijā savā laikā bija pietiekoši daudz zirgu. mums vajadzīgi ari zirgi armijai ar speciālam īpaPriekš kara mums skaitījās tuvu pie 300.000 zirgu — šībām. Kas būs noskatījies mušu karavīru parādes
caurmērā 297.645 zirgi priekš kara. Ja kara laika un novērojis armijas zirgus, tam nebūs japierada,_ka
te atliekas daudz ko vēlēties. Armijas zirgu sastāvs
kas ir cietis, tad cietuši no mušu dzīvajiem kustoņiem
ir
stipri vājš un tas uzlabojams. Mūsu kaimiņu
visvairāk zirgi un ne tikai skaita ziņā, betari labuma
ziņā. Kara laikā ir mobilizēti jeb rekvizēti tuvu pie valstīs šim jautājumam ir piegriezta daudz lielāka
ja
100.000 zirgu — 93.000 zirgi. t. i. apmēram treša daļa vērība. Un to atkal mēs nekādi nevaram panākt,
iepērkam
no
zirgiem,
gaidīsim
tikai
uz
tiem
ko
armijas
mēs
no visiem Latvijas zirgiem. Bez šaubām, ka
vajadzībām netika ņemti vājākie zirgi, bet gan labākie ārzemēm. Tāpēc mumsjr jagada par nepieciešamo
zirgi, kuri bij piemēroti armijas prasībām, unjapec vaislas materiālu, lai varētu paši izaudzēt sava valstī
zirgus, noderīgus kā lauksaimniecības vajadzībām,
mūsu zirgu skaits ir stipri cietis ari labuma ziņa. Vistā
armijai, tiklab artilērijai, kā kavalerijaj. Un tur
pastāvēpirms
Latvijas
pirms
kara,
pār ir jāsaka, ka
jāsper visnoteiktakiesoļi, jo pretēja gadījuma
sevišķi
liela
vērība.
mums
griezta
zirgkopību
nav
šanas, uz
vaļā no lielam sumam, ko izdodam
šķiroti
mēs
netiksim
—
Pie mums pazina tikai darba zirgu, nebij
zirgus
no ārzemēm. 1922. gada 26. oktobri
iepērkot
zirgos
jājamos
u.
1.1.
darba zirgos, braucamos zirgos,
valdība
ir
izdevusi
noteikumus par vaislas zirgu izspepie
muižniekiem
gan
bij
atrodami
Šad tad
par vaislas zirgu izlasi bij vajalasi.
Šie
noteikumi
ciāli jājami zirgi, speciāli zirgi izbraukšanai un spekartībasnebij ne mapie
līdzšinējas
dzīgi
tāpēc,
ka
tādas
šķirošanas
ciāli darba zirgi. Bet visa visuma
zākās iespējamības pieturēties pie zināma virziena,
nebij. Ari no valdības puses netika aizmirsta zirgjo tika audzināti visvisādu virzienu zirgi, jo vaislas
kopība. Pirms kara pie mums pastāvēja valsts ķev-

ari motivi, kas runā par labu tam, ka skolotāju pensiju likums izdodams atsevišķi. Mūsu skolotāju
stāvoklis ir stipri īpatnējs. Ir trīs kategorijas skolotāju: tādu, kas strādā valsts iestādēs; tādu, kas
strādā sabiedriskās un komunālās skolās un beidzot
privātās skolās. Sakarā ar to būs jāparedz dažādas varbūtības. Ja šo likumu pievienosim valsts
ierēdņu pensijas likumam, var iznākt, ka likums ir
pasmags. Uz dienas kārtības stāv ari invalidu pensijas likums, kuru izdos atsevišķi, piemērojoties
īpatnējiem invalidu apstākļiem. _ Bet izglītības komisijai nav no svara, kādā veidā iesniedz skolotāju
pensiju likumu, bet gan, lai šis likums taptu iesniegts.
Ir pēdējais laiks novērst nepanesamo stāvokli, kura
nonākušas skolas un skolotāji. Mūsu valsts intereses to prasa.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Izglītības komisijas iesniegtais priekšlikums skan:
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Viena daļa turējās _pie tādam_ domam, ka šīs sodu
naudas būtu ieskaitāmas vi_spareja zemkopības ministrijas depozītā un iemaksājamas valsts kase. Turpretim vairākuma domas bij tādas, ka pie mušu zirgkopības pacelšanas jāķeras ļoti nopietni un tadeļ
starp citu ir vēlams ari, lai sodi par likuma neievērošanu būtu stingri. Uz panākumiem zirgkopības
pacelšanā- bez tam jo vairāk varetu _ cerēt, ja par
to būtu plašāka interese . Šī plašāka interese radīsies tad, ja varēs cerēt, ka mūsu zļrgkopība stipra
mērā tiks atbalstīta un priekš tam bus noteiktas sumas. Tāpēc vairākuma domas bij tādas, ka visas
^
būtu
sumas, kas ienāktu valstij no sodu naudām,
izlietojamas speciāli zirgkopības pacelšanas nolūkiem. Tāpēc ari agrarlietu komisija ienesa papildinājumu, ka sumas, kas ienāk no sodu naudām, iemaksājamas valsts bankā uz zemkopības ministrijas
vārda vispārējā kārtībā, bet izlietojamas zirgkopības pacelšanas nolūkam. Bez šaubām šim zirgkopības pacelšanas nolūkam jāizlieto ari vēl citas sumas. Nekādus citus pārlabojumus komisija nav liun atrada par nepieciešamu ievest dažus pārlabokumā ienesusi un ari nedomā iesniegt. Bez tam man
jumus. Pašā 1. pantā ir paredzēts, ka vaislas ērzeļu
izlasi izdara zemkopības ministrija caur atsevišķām būtu jāpiezīmē, ka kādreiz pastāvēja noteikums, ka
komisijām. Man jāsaka, ka tajās valstis, kur zirgtrešās šķiras ērzeļus nevar lietot vaislai un tie būtujākastrē. Šis noteikums nebij dzīvē izvedams un kā
kopības pacelšanā strādā tikai valdība, bet nepiedalās privātā iniciatīvo, ka tajās valstīs zirgkopība tāds vairs nepastāv. No zirgkopības redzes stāvokļa šis pēdējais noteikums būtu ļoti vēlams, bet
nav pacelta. Man neilgi atpakaļ, šinī pavasari, bija
izdevība šinī nolūkā apbraukāt tādu zirgkopības tas nav pieņemams aiz daudz citiem motiviem. Līdz
šim ir jau tāda zirgu šķirošana un ērzeļu reģistrācija
valsti kā Holandi, un tur zirgkopības iniciative atrodas atsevišķu zirgkopju biedrību rokās: viņas ved tikusi izdarīta un diezgan plašos apmēros. Pavisam
reģistrus, cilts grāmatas u. t. t. Ko viņi paskaidro līdz šim ir 116 ērzeļu punkti, kuros atrodas lielāks
šinī lietā? Viņi saka,,ka ja zirgu virziena noteikšana skaits ērzeļu, un šo punktu skaits pastāvīgi_ vēl pieatrodas tikai valdības rokās, tad šī noteikšana jeb aug. Pirmās šķiras ērzeļu pavisam valstī ir 455,
Bez no tiem Vidzemē 248, Kurzemē 112 un Latgalē tikai
virziens var ļoti bieži mainīties, grozīties.
šaubām, ka pie atsevišķa jautājuma izšķiršanas ne95. Kurzemē ir mazāk tāpēc, ka tad, kad ienāca
piedalās taču viss ministru kabinets, ne ari attiecīgs okupācijas vara, vācieši izdeva rīkojumu, pavēli, ka
ministrs, bet lieta nodota atsevišķam ierēdnim pie atvisi zemniekiem piederoši ērzeļi ir jākastrē un tāpēc
zemkopības
pie
ministriērzeļu
skaits tur ir ļoti mazs, bet Latgalē viņu ir vēl
tiecīgā resora, pieņemsim,
jas. Tā kā šis ierēdnis ir tikai uz laiku, tad reizē
mazāk—tikai 95. Tagad, kur tiek ievesti no ārzemēm,
vaislas ērzeļu skaits ir stiprā mērā palielinājies, un
ar to ,kad ierēdnis aiziet, ļoti bieži grozās ieskati par
drīzā laikā būs iespējams iztikt pašiem ar saviem
virzieniem, kādiem jābūt zirgkopībā. Ieskati grozās, un" tas, kas dažos gados panākts, var grozīties, vaislas ērzeļiem un tie nebūs jāieved no ārzemēm.
atsevišķām personām mainoties. Tāpēc holandieši Tad mēs paši varēsim izaudzināt zirgus kā darbam,
atzīst, ka ir daudz labāki, ja iniciative zirgkopībā tā ari citām vajadzībām. Bez tam man jāpaziņo,
atrastos pašu zirgu audzētāju rokās. Tāpēc ar mūsu
ka. šinī likumā, kas jums ir izdalīts, ir ieviesusēs maza
agrārā komisijā vairākums, ja nemaldos, pat visi kļūda, tas ir attiecībā uz 4. panta 1. rindiņu, kur starp
bija tanīs ieskatos, ka uzticot šo lietu zemkopības
vārdiem «pie" un «īpašniekiem" būtu jāieliek iekšā
ministrijai, atsevišķos gadījumos ar pēdējās piekrivārds «ērzeļa". Tā ir redakcionela kļūda. Agraršanu vaislas zirgu izlase varētu tikt uzticēta ari atkomisijas uzdevumā es lieku priekšā šo likumprosevišķām organizācijām, kuras sev par mērķi
jektu pieņemt steidzamības kārtībā, jo viņš ir ļoti
sprauž zirgkopības pacelšanu Latvijā un kuras darīss, diezgan skaidrs, un nekādas domu starpības nebojas uz apstiprinātu statūtu pamata. Tad šīm orvar izsaukt. Man liekas, iebildumi pret steidzamību
ganizācijām būs iespējams noteikt mūsu zirgkopībā nekādi nebūs.
virzienu, saskaņā ar zemes tiešām prasībām. Tad
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents komisibez tam te būtu ari daži citi pārgrozījumi. Vēl pajas
uzdevumā
liek priekšā steidzamību. Nobalsoredzēti zināmi sodi par šī likuma neievērošanu, kuri
šanā nāk steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
šinī likumā līdz šim nebija paredzēti. Likumā papret steidzamību. Nav. Kas atturas? Nav. Steiteikts, kādus ērzeļus var vaislai lietot: ieteicams
dzamība vienbalsīgi pieņēma. Atklāju vispārējas
lietot pirmās šķiras ērzeļus, otrās šķiras ērzeļus ir
debates. Vārdu neviens nevēlas? Vārds Purgalim.
bet
trešās
nav
lietot
atļauts lietot,
šķiras
pielaižami
pie ķēvēm, kuras nepieder pašam ērzeļa īpašniekam.
J. Purgals (kristīgi-nacionalā savienība): Augstā
Uoti bieži gadās, ka šo noteikumu neievēro. sapulce! Šis mazais likums ir labi domāts, bet tas ir
Vispārējos noteikumos ir paredzēti zināmi sodi, bet
nepietiekoši izstrādāts un vēl nepietiekošāki uzraktie bieži vien ir daudzkārt mazāki par to labumu, stīts. Vispirms man jāaizrāda uz to, ka pēc šī likuma
kuru ērzeļa īpašnieks var iegūt, nemot zināmu maksu 4. panta no 1924. gada 1. janvāra sākot visiem pie
par ērzeļu izlietošanu vaislai. Tāpēc agrarkomisija
ērzeļu īpašniekam nepiederošām ķēvēm aizliegts
lietot vaislai trešās šķiras un komisijai neuzrādītus
nāca pie slēdziena, ka te būtu uzliekami noteikti un
stingri sodi. Ir paredzēts, ka likumu pārkāpjot pirērzeļus. 5. pants nosaka,, ka šī likuma 4. panta noteimo reizi, uzliekams sods 50 zelta latu apmērā vai kumu pārkāpšanas gadījumos vainīgie sodāmi pirmo
reizi ar naudas sodu līdz 50 latiem vai līdz 2 nedēļām
divi nedēļas aresta, bet pārkāpuma atkārtošanās gadījumā — līdz 500 latiem jeb līdz 3 mēnešiem aresta. aresta, bet pārkāpumam atkārtojoties — ar naudas
Mazas domu starjubas izcēlās par to, ka ja šādas sodu līdz 500 latiem vai līdz 3 mēnešiem aresta.
soda naudas ienāk, kā tad viņas būtu izlietojamas.
Turpmāk noteikts, kā šīs soda naudas izlietojamas.

materiāls bij mūsu valstī ļoti dažāds un neapmierinošs, un ļoti daudz laucinieki bija . spiesti lietot tādu
vaislas materiālu, kāds gadījās pie rokas. Tagad,
kur zirgu, es teikšu, ir jau pietiekoši daudz, mes varam sākt jau domāt par ziru.inu vaislas materiāla izlasi, pieturoties jau pie zi'ama noteikta virziena.
Ar šo likumu valdība toreiz bij domājusi šķirot vaislas
zirgus — ērzeļus vaislai derīgos un nederīgos un
tāpēc sadalīja visus vaislas zirgus trijās kategorijās.
Pirmā šķirā tika ierindoti tie zirgi, kurusvaislai lietojot, var sagaidīt labus pēcnācējus. Otra šķira bija
tie zirgi, kuri .gan nav tieši teicami kā vaislas materiāls, bet kurus pielaižot pie mūsu ķēvēm nevar
zirgkopību sabojāt, bet ari uzlabošana nav gaidāma.
Trešā kategorijā vājākie ērzeļi, kuri nekāda ziņa
nevar tikt pielaisti kā vaislas materiāls, un tie var
mūsu zirgkopību tikai sakropļot un tāpēc, ka vaislas
materiāls, izslēdzami. Šie noteikumi tika sava laika
iesniegti Saeimai, Saeima tos nodeva agrarpolitikas
komisijai. Agrarpolitikas komisija skatīja tos cauri
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Bet tas mums iiav no svara. Šisnoteikums par piedraudētiem sodiem ir, bez šaubām, viens no svarīgākiem šinī likumprojektā, bet nav pasacīts,_ kas lai
soda un kas būs vainīgie. Ja, piemēram, kādas lauku
mājās pielaiž vaislai nederīgu ērzeli, tad visi tie, kas
tādā pielaišanā ņēmuši dalību, vai tas bus ērzeļa
īpašnieks, vai ķēves īpašnieks, vai strādnieks, vai
skatītājs (smiekli), tie visi būs vainīgi un tie visi buru
sodāmi, pie tam sodāmi patiešām jūtami un bieži, jo
šādas dabas parādības atkārtojas bieži. Nav skaidri
pateikts, vai sodāmi ari visi tie, kuri nejauši ieradušies notikuma vietā. Tāpat nav noteikts, kas lai
soda. Laikam domāts, ka sodīt vajadzētu tiešam, bet
nu, kungi, mēs jau zinām, cik stingri tiesa skatās uz
visām lietām, un ja nu visi tie ļaudis, kas tur ņēmuši
dalību, būs jāsauc pie atbildības, tad miertiesai vai
apgabaltiesai, kurai piekritīs šie sodu gadījumi', tādu
gadījumu būs ļoti daudz. Varētu teikt, ja to ta veļas;
lai soda visus tos, kas šos stingros noteikumus pārkāpj, bet te vēl nāk klāt tas apstāklis, ka tiesību reģistrēt vaislas ērzeļus grib piešķirt ari privātam organizācijām ; tā tad publiskas tiesības grib piešķirt privātām organizācijām, t. i. noteikt reģistrēšanas kartību un par reģistrācijas komisiju lēmumu neizpildīšanu būtu jāsoda. Pēc būtības šis likums acīm
redzot tā domāts, kagrib sasniegt to, lai vaislai lietotu tikai noderīgus ērzeļus, derīgu materiālu, bet te
tālāk likumprojektā mēs redzam ērzeļu šķirošanu
trijās šķirās. Pasacīts, ka pirmā šķira ir vaislai derīgie, otrā šķirā vaislai pielaižamie un treša vaislai
nederīgie. Es saprotu, ja pasaka, ka vaislai derīgie
ir viena šķira un ka nederīgos pielaist nevar, bet ko
šeit nozīmē otrā un trešā kategorija. Acīm redzot,
ka šīs abas pēdējās šķiras ir — vaislai nederīgie
ērzeļi. Likums pats runā sevīm pretim. Te varētu,
protams, ienest pārlabojumus; varētu teikt, ka vaislai
ieteicamie — pirmā kategorija — bus labie, izlasītie
ērzeļi, otrā kategorijā — vaislai, pielaižamie un treša
nederīgie; to varētu izlabot, bet vissmagākais jautājums šinī likumprojektā ir sodu jautājums un privāto
biedrību pielaišana pie reģistrācijas darba, kuram ir
publisks raksturs. Man šķiet, ka varētu jau mēģināt
šo mazo likumiņu pilnīgi pārstrādāt. Es ari esmu
gatavs ienest vairākus pārlabojumus, bet nezinu, vai
tas būs tik vienkāršs darbs un vai minēto sodu ievešana sodu likumu kodeksā būs tik vienkārša. , Te
kriminālisti nāks un teiks, nezin, kā varēs šos sodus
saskaņot ar pārējiem. Mēs taču nevaram ar katru
jaunu likumu sviest jaunus sodus mušu sodu likumu
kodeksā un tad vēlāk mēģināt tos saskaņot. Tapec
man pret šo likumu ir iebildumi Es nāku vispirms
ar priekšlikumu nobalsot, ka šis likums būtu jānodod
ari juridiskai komisijai, saskaņot to vismaz attiecība
uz sodiem. Ja šo priekšlikumu augstais nams noraidītu, tad es nāktu ar priekšlikumu to steidzamību,
ko augstais nams pieņēma, grozīt un skatīt cauri šo
likumu ari 3. lasījumā, lai būtu izdevība ienest pārlabojumus, un lai) no šī likumprojekta kas iznāktu. Man
šķiet, ka nebūtu labi pieņemt šo likumu tāda veida,
kā tas ir mūsu priekšā, steidzamības kartība.
Priekšsēdētājs

Fr. Vesmanis:

Vārds

Albe-

ringam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Man liekas,
ka Purgala kungs laikam nebūs visas vietas pareizi
sapratis. Vispirms viņš saka, ka par to, kurš būtu
sodāms, te nav skaidri pateikts. Ne, ir skaidri noteikts, ka vainīgais sodāms. Un ja Jus vēlaties precīzāki noteikt vainīgo, tad es gribu zināt, ka Jus
iepriekš varēsat to noteikt. Ne katru reizi ērzelis
atrodas viņa īpašnieka rokās. Tā tad ne katru reizi
var īpašnieku sodīt. Tāpat ne katru_ reizi var
būt atbildīgs tas, kura rokas atrodas ērzelis, bet
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var būt atbildīgs tas, _pie _kura_ katra acumirklī ērzelis atrodas, tāpat kā nākama medību likuma ne
katru reizi ieroča īpašnieks bus vainīgs. Piemēram,
ja kāds nozags ērzeli un lietos ka vaislas materiālu,
tad viņš būs vainīgs ne tikai kā zaglis, bet ari ka
tāds, kurš lieto zagto ērzeli ka vaislas materiālu.
Tā tad tas ir sodāms kā vainīgais.
Tad vēl par organizācijām. _ Tādas pastāv ari
citās valstīs. Piemēram Holandē. Tur ir noteikts,

ka blakus valdībai vienai speciālai noteiktai Oldenburgas sugai izdara reģistrāciju šo žirgu _ audzētavas
biedrība. Tā ir klāt, kad zirgi tiek apzīmēti, ta izdara reģistrāciju, vada izlozi un atzīme vaislai derīgos un ieteicamos. Man liekas, ka tas ir ļoti vajadzīgs. Ja būtu vajadzīgs, tad pie pantu lasīšanas
es sniegšu paskaidrojumus. Tad es nesaprotu labi,
ko Purgala kungs domāja, kad viņš runāja par
«vaislai derīgiem zirgiem". Ja, Purgala kungs, ja
mums būtu tik daudz to ērzeļu ka mums vajadzīgs,
tad mēs pateiktu, ka, izņemot I. šķiru, neviens cits
ērzelis nevar tikt izlietots vaislai. Bet nelaime ta,
ka Latvijā nav tik daudz zirgu, un tapec pielaiž visus, kuri nav izbrāķēti. Apzīmējums « vaislai derīgie" nozīmē, ka mēs ar tiem gribam uzlabot mušu
zirgkopību. Otrās šķiras zirgi ir tādi, kuri nav derīgi uzlabošanai, bet var tikt pielaisti vaislai. Viņi
neuzlabos, bet ari nesabojās. Tad Purgala kungs
saka, ja tā trešā šķira nederīga, tad nelaižietari pie
īpašnieka ķēvēm. Ja kāds par to var runāt, tad
Purgala kungam gan par to nenaktos runāt. Ja man
pieder īpašums, tad es paturu sev tiesību bnviar
viņu rīkoties. Ja Jums pieder viena_ ķēve un kāds
ērzelis — kaķis, un Jūs gribiet iztaisīt eksperimentu
mājās, tad rīkojaties kā _ patīk, bet nebojājiet citus
zirgus. Agrārā komisija bija priekšlikums, ka ne
tikai pie savām ķēvēm, bet ari pie svešam varētu
pielaist tikai ar sevišķu atļauju. Man stāstīja kāds
Holandes zirgkopības galvenais sekretārs, ka viņiem
valdība dodot atļaujas zināmiem eksperimentiem.
Ja pateiks, ka nemaz nevar pielaist, tad ari eksperimentus nevar taisīt. Ja likums pasaka, ka nedrīkst, bet tomēr to dara, par to, bez šaubamsodīs.
Mēs ceram, ka mums tādi eksperimenti nebūs vajadzīgi. Ja tie būs vajadzīgi kādai slimnicai vai zinātniskai iestādei, tad lai viņa to dara. Purgala
kunga norādījumi nebūtu pamatoti. Attiecība_ uz
sodu. Es neesmu jurists; bet man liekas, ka vārds
Likums jāizpilda tiem,
« vainīgie" pilnīgi pareizs.
uz kuriem viņš attiecas. Varbūt, kāds paņems justi
zirgu, un kaut kur ceļa izlietos viņu ka vaislas
materiālu, zināms, tas nesīs atbildību. Te nebūt nevar likt iekšā vārdu «ērzeļa īpašnieks". Juristu
kungi te var nākt ar saviem palabojumiem un tekstu
izlabot, ja juridiski ņemot to vajadzētu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
J. Purgals (kristīgi-nacionalā savienība): Refe-

renta kungs domāja, ka es šo svarīgo komplicēto
pantu nemaz neesot izpratis. Es viņu tomēr mēģināju visādā ziņā izprast ar tiem paņēmieniem, kādi
mums vispār ir likumu tulkošanā, un ļznak, ka ir vienalga, vai sodus uzliek administratīvā vai tiesas ceļa,
jāzin, kāds būs vainīgo kontingents. Alberinga
kungs saka, ka vainīgais būs ērzeļa īpašnieks vai lietotājs. Tās ir ļoti pareizas domas. Bet pasakāt tas
likumā, vai vainīgs būs ērzeļa īpašnieks, vai turētājs,
vai tas, kura uzraudzībā ir ērzelis nodots, bet nesakāt, ka visi tie ir vainīgi, kas bijuši klāt pie aplecināšanas procesa un to veicinājuši; nesakāt, ka tie
visi ir vainīgi. Es saprotu, ja Jus sakāt, ka vajaga
ērzeļa īpašnieku sodīt, ar to Jus gribat pasacīt, ka
vainīgais ir ērzeļa īpašnieks, kas_ vaislai _ nederīgu
ērzeli laiž apgrozībā, jo citādi iznāk, ka ķēves īpaš-
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vairāk var izpausties zirgu audzētāju ieskati. Bez
šaubām, tās tad var izvest vajadzīgas reģistrācijas
Likuma teksts taču ir visiem augsta nama jocekļiem un apskates. Ja Purgala kungs saka, ka attiecībā
priekšā. Kas tad lai soda? _ Tiesu iestādes vai uz lopiem nekas tamlīdzīgs pie mums nav, ka nav
ari paredzēti sodi, tad tas ir tapec, ka mums vispār
administratīvā ceļā? Jus sakāt, ka soda tiesu iestādes. Bez tam man jāsaka, ka šai erzeju šķirošanai par lopiem šādu noteikumu nav. Par to, protams,
nav loģikas. Ja Jūs, referenta kungs.jta gribatšķirot jārūpējas turpmāk, bet ja te zināmi noteikumi ir, tad
jāparedz stingra un noteikta linija, kas pielaižams,
derīgos un nederīgos ērzeļus, tad Jus nekāda ziņa
kas
nē, kas sodāms un kas nav sodāms. Tapec man
derīgu
par
pirmo
šķiru
vaislai
nosaukt
nevarat tikai
nav tādi,
materiālu. Tad jāuzskata ari otrās šķiras ērzeļi par liekas, ka Purgala kunga iebildumi nebūt
tūliņ
skatīt
likumprojektu
nevarētu
ka
šo
_ cauri.
derīgu vaislas materiālu, jo Jus taču viņus pielaižat
pastāv.
Šāds
likums
jau
jāskata
cauri.
šķira
ir
tie
derīgie,
Viņš
ir
_ Te
pirmā
vaislai. Nevar teikt, ka
speķa
no
likums
stāsies
otrā šķira — pielaižamie.un treša šķira — nederīgie. tikai teikts, ka izdodamais
tadeļ
ka
līdz
tam
laikam
ekgada
janvāra,
par
1924.
1.
kuru neviens
Tad Jums iznāk viena tāda šķira,
sistē vecais likums. No 1924. gada 1. janvāra jācilvēks nevar zināt, kas tie_ tadi ir. Pirmā šķira —
derīgie, trešā šķira — nederīgie, bet kas ta otra šķira, stājas spēkā jaunam likumam. _ Ja lietu vilks garumā, viss turpināsies uz veca likuma pamatiem.
to vajaga noteikt skaidrāki. Šī šķirošana neder, tāTāpēc es uzturu steidzamību un lieku priekša pieEs
ari
vel
nedzirjāpārliek.
pēc tas ir jāpārdomā un
ņemt likumu tādu, kāds viņš ir. Ja kādam ir kas
dēju nekādu motīvu, kāpēc vajadzētu blakus zemkoko grozīt, tad viņš savus pārgrozījumus var iesniegt.
pības ministrijai dot reģistrēšanas tiesību privātam
kartību,
reģistrācijas
biedrībām, atļaujot tām noteikt
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pirms balsošareģistrācijas komisijas sastāvu _ un rīkoties saistoši nas par pāreju uz pantu lasīšanu izšķirams Purgala
priekš visiem pilsoņiem:, tāpat kā rīkojas mušu valsts priekšlikums, kurš skan:
iestādes. Priekš tā es neredzu nekāda pamata. Jus
„Nodot likumprojektu par vaislas ērzeļu izlasi caurskatīvariet sacīt, ka zemkopības ministrija varbūt nav
šanai juridiskai komisijai."
spējīga tā rīkoties, kā vēlams, tad šī lieta tomēr nav
Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Purgala
jānodod privātās rokās. Mes labi zinām, ka privātas
priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
ir tādas lopkopības biedrības, kuras darbojas ar lapret
Purgala
priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties
biem panākumiem, kurām ir savas cilts grāmatas par tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas
ka
lopiem, bet viņām nav dotas publiskas_ tiesības,
iznākums: par Purgala priekšlikumu nodotas 54
tās varētu sodīt. Esnezmu, vai kāda valstī, kur balsis, pret to nodotas 9 balsis, atturējies nav neprivātas biedrības lielā mēra' attīstījušas savu darviens. Priekšlikums pieņemts. Likumprojekts nobību, tām būtu piešķirtas publiskas tiesības. To vjsu
juridiskās komisijas caurskatīšanai.
dots
referenta kungs nenoskaidroja. Lai visu to varētu
Nākamais
dienas kārtības punkts -— likums
noskaidrot, man jāuztur spēkā mans priekšlikums.
par
neatmaksājamu
_ avansu izsniegRunātāju saPriekšsēdētājs _ Fr. Vesmanis:
atlīdzības
zaudējumu
šanu
uz
kara
atsauksmi.
raksts izsmelts. Ludzu rferentu dot
un tai tulauksaimniecībā
prasībām
Referents A. Alberings: Es jau pasacīju to, kas
Referents
Bachuzņēmumos.
vu
stāvošos
man bija sakāms. Te Purgala kungs noradīja, ka
sniegt
referātu.
manis.
Lūdzu
referentu
Bachmani
ka
4.
panta
nav zināms, kas jāsoda. Es varu pateikt,
Referents Kr. Bachmanis: Augsti godātie depuir uzskaitīts, ka vainīgie -ir tādi un tādi un pie tiesas
tātu kungi! Apspriežamais likumprojekts par nesodāmi. Tas tomēr ir skaidrs. Kas zīmējas uz vaisatmaksājamu avansu izsniegšanu uz kara zaudējumu
las ērzeļu šķirošanu, tad noteikumi par to pastāv
atlīdzības prasībām lauksaimniecībāin un tai tuvu
ministru
kabiun
tie
izdoti
no
jau vairākus gadus,
stāvošos uzņēmumos ir atkal atdzīvinājis it kā noneta. Mēs agrārā komisija neatradām par vajadzīgu
klusušu kara zaudējumu atlīdzības jautājumu. Kaut
te kaut ko grozīt. Pie šī jau ir pierasts, likums pastāv, bet ar to nebūt vel nav sacīts, ka to nevarētu gan likumprojekts runā tikai par izpostītiem lauksaimari labot, bet, kā jau teicu, agrāra komisija atrada, niekiem, tad tomēr ziņas, kādas izplatījušās mušu
presē par budžeta komisijas debatēm ap šo likumka šinī lietā nekas nav ko grozīt. Zem vārda «dekas
uzprojektu, ir pamodinājušas jaunas cerības plašākas
vaislas
zirgus,
rīgi vaislai" sapratām tādus
izpostīto masās, un tā tad līdz ar to ari nu visas
tādi,
sugu.
Pielaižamie
zirgi
ir
kuri
zirgu
labo mūsu
nevar uzlabot, bet nevar ari sabojāt zirgkopību. mūsu izpostīto masas steidzas atjaunot savas prasības. Budžeta komisija jau saņēmusi no izpostīPar to es jau runāju un tagad neatkārtošu. Purkas
soda.
tiem pilsētniekiem un jūrmalnieku grupas lūgumu
ka
neesot
atzīmēts,
kungs
minēja,
gala
Ja nav minēts, tad, saprotama lieta, ka to izdara bez kavēšanās izmaksāt atlīdzību par ciestiem kara
zaudējumiem. Raksta iesniedzēji paziņo, ka viņi
tiesa. Administratīvā kartība soda tikai tad, ja li^
kongresu.
kungi
drīzā laikā sasauks izpostīto pilsētnieku
juristu
domāju,
paredzēts.
To, es
kumā tas
zinās labāki, vismaz mums komisija skatas_ uz to Tā tad nu blakus agrākiem vispārējiem izpostīto
lietu tā, ka ja nav minēts «administratīva kartība", kongresiem, kas tika sasaukti 1921. un 1922. gada,
nu nostāsies sevišķs izpostīto pilsētnieku kongress.
tad tiek pieņemts ka parasta kartība. Ja ta, tad nevajadzēja runāt, ka nav paredzēts, kas uzliek sodu. Tāpat ari agrākiem lauksaimnieku politiskiem priekšstāvjiem un interešu aizstāvjiem nu pievienos saTad Purgala- kungs runāja vēl par privatam_ orgajau
vas prasības izpostīto pilsētnieku un jūrmalnieku
Es
sakuma
plaši
nizācijām, kas te ir minētas.
aizrādīju, kāpēc vajadzīga privāta iniciativetada priekšstāvis. Ja nu lauku izpostīto grupas priekšstāvji savā likumprojektā prasa tikai daļu no kara
nozarē kā zirgkopība, jo kur darbojas privāta iniZirgkopība,
veicināta.
zaudējumiem — divi miljardi rubļu, tad izpostītie
ciative, tur šī nozare tiek
pilsētnieki
un jūrmalnieki nenorobežojas ar kādu
materialuvajadzīga
senebojātu
vērtīgo
vaislas
lai
sumu, viņi prasa, lai visus zaudējumus atmaksātu
višķi stingri noteikta līnija. Neviena lauksaimniebez kavēšanās. Tā tad, redzams, notiks jau prasību
cības nozarē šī linija nav vajadzīga tik stingra ka
apto
es
iedrošinos
ziņā zināma sacīkste starp lauku cietušo grupu
ir,
zirgkopībā.
Ka
tas
ta
taisni
priekšstāvjiem un izpostīto pilsētnieku priekšstāvgalvot. Tā kā mums ir atsevišķas privātas orgajiem. Līdz ar to pašos izpostītos pamožas jauna
nizācijas, ap kurām var grupēties zirgu audzētāju
doma,
it kā mūsu valsts nu ir tik tālu saimnieciski
tajās
gandrīz
visi
zirgkopji,
tad
vislielais vairums,
nieks ari jāsoda. (A. Alberinga starpsauciens). Tad
to vajaga tā sacīt. Tur ir teiktstikai «vainīgie".
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atplaukusi, ka nu var maksāt kara zaudējumu atlīdzību. Tā tad šis likumprojekts ir ienesis mūsu
dzīvē zināmu uzbudinājumu. Likumprojekts nenāk
no valdības, bet nāk no vienas pašas politiskas par-

tijas, no zemnieku savienības. Tādēļ viņš ari nav

saskaņots ar visām citām mūsu lielajām valsts prasībām un valsts lielajiem izdevumiem. Politiskās
un valsts saimnieciskās aprindās šis likumprojekts
ir izsaucis dažādus uzskatus. Tā grupa, kas stāv
likumprojektam tuvāku, tā viņu aizstāv, neraugoties
uz šī likumprojekta vienpusību. Turpretim otrs
domu virziens aptver kara posta jautājumu visā plašumā, bet līdz ar to nostāda šo jautājumu tā, ka gadījumā, ja par principu atzītu, ka kara posts jānes
visai valstij, būtu jāizstrādā plašs saimniecisks
plāns par vairāk gadiem uz priekšu, saskaņojot kara
posta apmērus ar visiem citiem mūsu valsts izdevumiem. Trešais domu virziens ir visreālākais, tas
atmet ilūzijas un pieturas pie aizdevumu sistēmas,
pie kādas līdz šim pieturējušies paši izpostītie. Zemes banka pēc savām spējām aizdod izpostītiem aizdevumus uz pieņemamiem noteikumiem, uz ilggadīgiem maksāšanas termiņiem un tā pamazām sāk
atplaukt mūsu izpostītās saimniecības. Pēdējam
uzskatam ari piekritis augstais nams, apspriežot
1923./24. gada budžetu. Bija budžetā pieprasīts pabalstu veidā 325.000 latu nopostītām bezēku saimniecībām ēku atjaunošanai 800 saimniecībās. Budžeta komisija šo sumu pārnesuši uz Zemes bankas
konta aizdevumu izsniegšanai, un augstais nams šo
budžeta komisijas lēmumu negrozīja. Pārejot tieši
uz pašuapspriežamo likumprojektu un stādot to ciešā
sakarā ar vispārējo kara zaudējumu jautājumu, lai

11. sēde

1923. gada
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nav un viņa nevar maksāt nekādus kara zaudējumu
lielos pabalstus, lai atlīdzinātu ciestos zaudējumus.
Bet — vai likumprojekta parakstītājiem un iesniedzējiem šie apstākļi nebij zināmi?
Vai Ulmaņa
kungs, Celmiņa kungs, Goldmaņa kungs un citi viņu
domu biedri, kad parakstīja šo likumprojektu, nezināja, kādā stāvoklī atrodas mūsu valsts finanses?
To viņi zināja gan; viņi ari it labi zināja, ka un kādēļ
viņu pašu agrāk dotie solījumi nav pildīti.
1921.
gada 22. janvārī vispārējā lauksaimnieku kongresā,
kad izpostītie lauksaimnieki skaļi prasīja, lai valsts

nāktu

viņiem palīgā,

ministru prezidents Ulmaņa

knugs savā runā aizrādīja starp citu, ka kara zaudējumu atlīdzībai vajaga nākt.
Šo atbildi varēja
dažādi tulkot, bet paši izpostītie to tulkoja sev par
labu, it kā patiešām no valdības nāks palīdzība.
Pirmā izpostīto kongresā 1921. gada 19. martā ministru prezidents Ulmaņa kungs gāja savos solījumos vēl tālāk. Viņš aizrādīja, ka pēc nedaudz nedēļām varēs nokārtot atlīdzības jautājumu ar Vāciju,
un ka līdz tam laikam, kamēr Valdībapati nevar
kara zaudējumus atlīdzināt, viņa nodomājusi savākt
pirmos līdzekļus iekšzemē un ārzemēs, lai rastos
liels fonds, no kura nebūtu jāizsniedz, kā līdz šim,
aizdevumi, bet no kura varētu ņemt naudu un maksāt izpostītiem uz zaudējumu atlīdzības rēķina, mazinot viņu vajadzības un' vieglinot viņu grūtības.
Tie bija skaisti, vilinoši, daudz sološi vārdi, un izpostītiem bij jātic šiem vārdiem un viņi ticēja. Bet
mēs taču zinām ,ka zaudējumu atlīdzība nenāca un
ari nevarēja nākt. Kara izpostītie atkal bij vīlušies
savās cerībās, un tāpēc otrā izpostīto kongresā viņi
izteica asus protestus pret agrākiem maldinātājiem.
man būtu atļauts īsumā apskatīt, ko līdz šim šinī Tādēļ ari otrā izpostīto kongresā Celmiņa kungs,
jautājumā ir paspējušas darīt mūsu agrākās valdīuzstādamies oficiāli kā zemkopības ministra biedrs,
bas un ari Satversmes Sapulce. Vispirms, no svara bij apdomīgāks un reizē ari atklātāks.
Viņš paziņoja izpostītiem, ka ja būtu gribējuši izpostītiem
būtu atrast īstu atbildi uz jautājumiem, kādēļ līdz
šim nav izmaksāta karā izpostītiem tik nepieciešama daudz maz palīdzēt, tad būtu vajadzējis izmaksāt vikara zaudējumu atlīdzība; kādēļ līdz šim nav pildīti ņiem 2V2 miljardu rubļus. Tā tad visa mūsu naudas
agrāko valdību deklarācijās, dažādos kongresos un emisija būtu izdota tikai izpostīto vajadzībām. Tie
^ ari
bij Celmiņa kunga vārdi. Saprotams, ka. tādēļ,
politisko partiju sapulcēs karā izpostītiem dotie solikumprojekts par kaut kādu kara zaudējumu atlīlījumi. Kara posts visasāk bija sajūtams un par
viņu visskaļāk runāja 1919., 1920., 1921. gadā, kad dzību nav iesniegts ne Tautas Padomē, ne Satversmes Sapulcē tanī laikā, kad viņa parakstītājiem bija
atgriezās mūsu bēgļi un nopūlējās atjaunot savas izpostītās saimniecības. Izpostītie lauksaimnieki visai visa vara rokās un līdz ar to noteicošais vārds par
skaļi izteica savas prasības nevien vispārējā laukvalsts līdzekļiem. Mums nebūs grūti atrast atbildi
saimnieku kongresā 1921. gada janvārī, bet it seuz jautājumiem, kādēļ taisni tad neiesniedza šo livišķi divos trokšņainos izpostīto kongresos — 1921. kumprojektu. Gaiši, ja likumprojekts būtu tad iegada martā un 1922. gada janvārī. Otrā kongresā
sniegts Satversmes Sapulcei, kad viņa iesniedzējiem un viņu politiskiem draugiem bija balsu vaiizpostītie izsacīja mūsu agrākām valdībām un Satversmes Sapulcei tik asus pārmetumus, ka dažus no
rākums Satversmes Sapulcē, tad šis likums ari
viņiem vēlāk administrācija pārklaušināja un daudz būtu bijis jāpieņem un reiz pieņemtais likums pašiem
^
pie . iesniedzējiem pirmām kārtām būtu bijis ari jāpilda;
netrūka, ka viņi būtu saukti par saviem vārdiem
tiesas atbildības. Un tomēr, neraugoties uz visiem bet mēs jau dzirdējām Celmiņa kunga atbildi, otrā
izmisuma saucieniem, neraugoties uz protestiem pret izpostīto kongresā: līdzekļu trūkums bija tas ieiedomāto vienaldzību, neraugoties uz visiem asajiem mesls, kādēļ valdība nevarēja sniegt kara zaudējumu
pārmetumiem, tomēr izpostītiem viņu prasības neatlīdzību. Likumprojekts iesniegts Satversmes Satapa apmierinātas. Kādēļ? Tādēļ, ka mūsu'valstij pulcei un celts priekšā Satversmes Sapulces kopnebij līdzekļu, un līdzekļus no ārienes nekur nesēdē tikai 1922. gada 20. jūnijā, tuvu Satversmes
varēja dabūt. Otrā izpostīto kongresā noskaidrojās, Sapulces darbības izbeigšanas laikam. Bet vai tad
ka līdzekļi un palīdzība pieprasīta no 26 valstīm. tikai pēc 5 mēnešiem mūsu valsts finansielais stāBet no. šīm valstīm Francijas zemnieki atbildējuši, voklis bija jau tik tālu uzlabojies, ka valsts varēja
ka viņu pašu valsts apgabali izpostīti un dzīve jā- maksāt kara zaudējumus? Nebūt _ nē. 1922. gadā
atjauno, un no citām valstīm pienākušas vai nu atbija jāpārdzīvo lielas finansielas grūtības un bija ārkārtīgi jāizskauž mūsu meži, lai tikai varētu segt
raidošas atbildes, vai ari nav pienākušas itin nekādas atbildes . Kongresā ari noskaidrojās mūsu vallielos iztrūkumus budžetā un lielos maksājumus ārdības ieņemtais stāvoklis līdz 1922. gada janvārim. zemēs. Bet kādēļ tad tādā laikā un tādos apstākļos
Uz iesniegto kongresa padomes pieprasījumu — iesniedza šo likumprojektu, kad Satversmes Sapulce
sniegt pabalstus vai kara zaudējumu atlīdzību, valbeidza savu darbību un kad skaidri zināja, ka līdība bij īsi atbildējusi, ka šis iesniegums ir skatīts dzekļu mums nav? Uz šo jautājumu jau ir dota
cauri. Šī īsā atbilde sacēla izpostīto kongresā skaatbilde Satversmes Sapulcē 1922. gada 20. jūnijā.
ļus smieklus. Tie bij sāpju pilnas ironijas smiekli, Debatēs aizrādīts, ka likumprojekts iesniegts pārāk
bet līdz ar to ari noskaidrojās, ka valdībai līdzekļu
vēlu, ka viņa iesniedzēji sāk runāt ārā pa logu, tu-
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kredītus. Kādi citi .lēmumi, uz kuru pamata varētu
cerēt tuvākā nākotne sagaidīt no ārienes kādus pabalstus, ari nav paredzami. Ta tad iesniegtam likumprojektam nav nekāda reala_ pamata. Ja nu likumprojekta iesniedzēji zem vārdiem «uz citu lēmantojums, kā nesamaksāts vekselis un budžeta komisijai nu nācās izteikties par visiem jautājumiem, mumu pamata" ir sapratuši kādus lēmumus mušu
kas stāv sakarā ar šo projektu un _kara _ zaudejumiem. pašu likumdošanas kārtībā, tad taču mums atliek
tikai viena iespējamība, rīkoties mušu pašu valsts
Skatot cauri šo likumprojektu pec būtības, no bubudžeta
robežās. Bet iesniegtais likumprojekts taču
noskaibudžeta
komisijas
debates
džeta viedokļa,
pieprasa 2 miljardus rubļus, kuri sadalāmi četru tudrojās sekosi svarīgi jautājumi un likumprojekta trūkumi. Šis likumprojekts paredz avansu izsniegšanu vāko gadu budžetos, uzņemot katru gadu budžeta
500 miljonu rubļu, t. i. apmēram vienu divpadsmito
tikai vienai cietušai grupai — izpostītiem lauksaimdaļu no mūsu kārtējiem valsts izdevumiem. Tādu
niekiem; bet nerunā ne par kādām citam izpostīto
pilsoņu grupām, ne par izpostīto rūpniecību, ne par sumu tikai vienai vajadzībai budžeta komisija pie
vislabākās gribas nevarēja _ budžeta uzņemt un nav
sagrautām pilsētu daļām, ne par nopostīto Rīgas jūriespējams
šo sumu budžeta uzņemt. _ Trešais svarīciemiem,
par
par
izpostītiem
zvejnieku
ne
ne
malu,
iebildums,
ko budžeta _ komisija _ ceļa pret šo
neizmaksātiem noguldījumiem, algām, pensijām u. 1.1. gais
tas, ka mušu tagadējos apstākļos
likumprojektu,
ir
ka
šāds
nepilnīgs
Komisijā debatēs noskaidrojas,
vairāk gadiem uz priekšu pareiespējams
par
nav
izpoparedz
pabalstus
tikai
vienai
likumprojekts, kas
dzēt bruņotus kredītus. Mūsu valsts budžets vļsai
stīto grupai, saceltu dibinātunemieru visas citas izpostīto grupās. Tas nodarītu citām cietušo masām lielu elastīgi jāpiemēro mūsu tekošām valsts vajadzībām,
un tādēļ nav iespējams par vairāk gadiem uz priekšu
netaisnību. Izpostīto apgabalu kongresi, kuros pārjau paredzēt lielas sumas. Labi nepārdomāts solis,
svars bija pašiem lauciniekiemskatījās" uz šo jaubudžeta komisijas domām, varētu ienest_ visa
pēc
aptājumu pilnīgi bezpartejiski. Tā pirmā izpostīto
mūsu
valsts saimniecībā, mūsu finansu sistēmā, ļoti
rezolūcija
pieņemtā
otra
skan
šādi:
kongresā
gabalu
sarežģījumus.
Kā uz ceturto svarīgo iemeslu,
lielus
pilsētu
īpašumi
un
Izpostītās
saimniecības
un
«
kas
kavē
tik
lielu
sumu
maksāšanu kara izpostītiem,
pašiem
noteikumiestu robežās atjaunojami zem tiem
aizrādīja
uz jaunsaimnieku neatliekomisija
rūpniecībudžeta
izpostītās
lauku
saimniecības
un
miem kā
kamu pabalstīšanu, lai jo drīzi varētu pacelt ari viņu
bas ietaises."
saimniecības. Pie šī jautājuma turklāt vel nacas ņemt
Viss mūsu valstij nodarītais kara posts taču savērā, ka citi mūsu izpostītie Latvijas pilsoņi : _ itzpostitie
rubļos.
Ta
tad
Latvijas
miljardus
sniedz daudzus 10
rūpnieki, zvejnieki un dažas citas grupas hdz šim ir
likumprojektā paredzētā suma — 2 miljardi, ko pieprasa cietušiem lauksaimniekiem, ir tikai zieds no griezušies pie valsts un lūguši tikai aizdevumus_ uz
izdevīgiem noteikumiem pret procentiem un tāda
šiem lielajiem zaudējumiem. Nesamaksāti noguldīziņā ari uzturējuši līdzsvarā - mūsu valsts finansielo
jumi vien dažādās krājkasēs, pa lielākai daļai pastastāvokli. Beidzot budžeta komisija vel ņēma vēra
telegrafa krājkasēs, kur aiznesa savus mazos ietauļoti
ievērojamas sumas, kas valsts intereses jāparedz
ļaudis,
iztaisa
milzu
sumu
—
pījumus mazturīgi
14.600.000.000 rubļu. Nesamaksātās algas, pensijas ārkārtējos izdevumos, kā ari vispārējos katastrofiskos apstākļus mūsu lauksaimniecībā_šai gada. Šie
un tamlīdzīgi ari iztaisa 466.000.000 rubļu. Vērtsprasa no valsts tagad vislielāko apdomību.
apstākļi
lietas apmēram 14.000.000nerunājot nemaz par visu
Šī
vasaras
un rudens plūdi radījuši mūsu valsts
gada
postu
dažādām
daudz
un
mušu
tautas
masām
lielo
dažādos apgabalos. Nevienam _no _ šiem cietušiem, saimniecībā jaunas plašas izpostīto grupas, it sevišķi
jaunsaimniecībās, kur pateicoties mazam darba
kaut arj viņiem būtu bijis jāiegādā amata rīki, vai
spēkam, nebij iespējams nokopt laukus nedaudzas
neparedz
nekādu
atlīdzību.
rīki,
likumprojekts
darba
sausās dienās. Nu mūsu valstij jārūpējas par jaunām
Gluži otrādi, likumprojekts ļoti apdomīgi § 4. aizizpostīto masām: par izpostītiem vecsaimniekiem un
rāda, ka šis likumprojekts nav attiecināms uz ci^
lauksaimniecības
jaunsaimniekiem, vispāri par mūsu
Ta
tad
neviens
§
3.
neminētiem
zaudējumiem.
tiem
glābšanu no sabrukuma. Būs jārūpējas par sēklu nācits nevar cerēt, ka šis likumprojekts bus kāds ieViss, ko vakamā gadā, par pārtiku, par lopu ēdamo. Mēs zinām,
rosinājums kādam citam principam.
ka jau tagad sāk likvidēt vairākas piensaimniecības
rētu teikt, lai citas izpostīto masas no tādam dotādēļ, ka lopi ir nonākuši tādā stāvoklī, ka viņi vairs
mām atvirzītu tālāk, ir sacīts šī likumprojekta citos
nevar neko šiem ražotājiem dot. Lopbarība trukst un
pantos. Taču ari tie avansi, kādi paredzēti likum^
projekta § 3. lauksaimnieku vajadzībām lai mazi- ? mēs jau tagad dzirdam no dažādām valsts nomalēm,
^
ka posts arvienu vēl pieņemas plašuma uin valstij vinātu viņu postu, var sacelt tikai lielus pārpratumus
Pieprasīti ir
sur jānāk palīgā. Sumu apmērus šītnjaunajām vajadzīpašu lauku
iedzīvotāju
stariņā.
kas
nodarīti
bām
mēs vēl nevaram paredzēt, tādēļ apdomība valsts
2.000.000.000, bet visi kara zaudējumi,
izdevumos ir galvenais jautājums. Aiz visiem šiem
lauksaimniecībai un tai tuvu stāvošās nozares, snieiemesliem budžeta komisija nolēma likt augstam nadzas pāri par 12.000.000.000, tā tad no pieprasītiem
avansiem tikai nedaudzi laimīgie dabūtu kādu mazu mam priekšā:
atlīdzību. Tādos apstākļos paši laucinieki būtu ne«Likumprojektu par neatmaksājamu avansu izmierā un šis likumprojekts viņos pašos saceltu zisniegšanu uz kara zaudējumu atlīdzības prasībām
nāmus strīdus un kurnēšanu. Par otru likumprojekta lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uzņēmumos notrūkumu budžeta komisija atzina to apstākļu ka par raidīt."
avotiem, no kuriem likumprojekts paredz līdzekļus
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas
izsniedzamo avansu izmaksāšanai, uzskata kara zaudebates. Vārdu lūdz Goldmanis. Vārds Goldmanim.
dējumu atlīdzības izmaksas no Latvijas pretiniekiem
J.
Goldmanis (zemnieku savienība): Augsta
kara laukā. Budžeta komisijai bij jāatzīmē, ka 1ī-<\,^
sapulce! Ar šo likumprojektu ir savādi. Atkarībā
gurni, kas līdz šim noslēgti ar bijušam Latvijas pretino tā, kurā laikā viņu apspriež, viena vai otra grupa
niekiem, neparedz nekādus maksājumus parnodarīto kara postu un ka kādu citu līgumu noslēgšana izteic viņam savu piekrišanu vai nepiekrišanu. Te
ir nākotnes uzdevums, ko budžeta komisija nevar Bachmaņa kungs citēja kaut ko no stenogramām, no
ņemt vērā, apspriežot jau tagad likumprojektu, kas pagājušā gada, kad tika apspriests šis jautājums par
paredz par vairākiem gadiem uz priekšu bruņotus avansa izsniegšanu uz kara zaudējumu rēķina, ka tad
vojoties 7. un 8. oktobrim; ka šis projekts ir novēlojis kara zaudējumu atlīdzības jautājuma un nak
gluži pie pašām Saeimas vēlēšanām. Šis likumprojekts ir nācis no Satversmes Sapulces ka smags

217

Latvijas Republikas

Saeimas

Iii. sesijas

esot kāds sacījis, ka daudz par vēlu šis projekts
nākot. Es gribētu atgādināt Bachmaņa kungam, kā
notika tā balsošana budžeta komisijā. Kas balsoja

par šī likumprojekta-pieņemšanu? Tikai vienvienīgi zemnieku savienības priekšstāvji un absolūti
visi citi pret to. Tā bij ar šo likumprojektu. Bet es
gribu atgādināt, kā bij 1922. gadā, kad zemnieku
savienības frakcijas vārdā Ulmaņa kungs iesniedza
šo projektu. Tad, kā mēs pēc stenogramām redzam,
sociāldemokrātu frakcijas priekšstāvis Cielēna kungs
sacīja:
«Šis projekts kā tāds ir ļoti nopietns un apsveicams; apsveicams tāpēc, ka ja mēs patiešam gribam
atjaunot saimniecisko dzīvi, mums jāgādā par kara
izpostīto saimniecību atjaunošanu."
Tālāk
«Tapec mušu frakcija pie šī projekta iesniegs
savus pārlabojumus un papildinājumus, kuri izies uz
to, lai tiktu gādāts ari par pilsētu saimniecību atjaunošanu."
Kur palika viss tas? Kur ir jūsu pārlabojumi un
papildinājumi? Kā jūs turiet vārdu pret tiem, pret
kuriem jūs esat solījušies šo likumprojektu pabalstīt?
Jūs strupi atraidiet šo likumprojektu, jus pat nepārgājāt uz pantu lasīšanu, bet izlasījuši_ virsrakstu, jau
nobljātīes. Jā, tagad navtuvu nekādas _ velēšanas.
Ja likumprojekts nāktu kādu gadu velak, tad gan
Cielēna kungs citu ko teiktu. (F. Cielēns no vietas:
«Par to mēs vēl parunāsim.") Tad es vel nesaprotu,
kā Bachmaņa kungs var teikt, ka šai likumprojekta
zvejniekiem esot īnaiets garam. Dīvaini, ka Bachmaņa kungs nesaprot, ka te ir runa aripar tādu lauksaimniecībai tuvu stāvošu nozari ka zvejniecība.
Bet kā nu ir artiem solījumiem, ko Bachmaņa kungs
kādreiz deva? Viņš teica, ka ir ticis dots solījums
no mūsu puses izpostītiem par kara zaudējumu atlīdzināšanu. Nē, mēs nedevām solījumu, ka šie zaudējumi katrā ziņā tiks samaksāti, mes tikai teicam,
ka mēs iestāsimies par to, ka mes centīsimies topanākt, bet mēs nevarējām apsolīt, ka tādas un tādas
sumas mēs dosim; mēs zinājām, ar kādiem izpostīto
labvēļiem mums te Saeimā bus jāsastopas. Bet ko
gan Jūs teicāt, Bachmaņa kungs, Latvijas zvejnieku
kongresā? Jūs Latvijas zvejnieku kongresa iesniedzāt rezolūciju, kurā uzsvērāt, ka valstij jārūpējas
par zvejnieku izpostītās dzīves atjaunošanu. Šodien
Jūs noturējāt veselu lekciju, bettur vairs neizskanēja
šīs rūpes par zvejnieku izpostītās dzīves atjaunošanu. Jūs teiksiet, ka jādod aizdevumi. Lai būtu
man atļauts teikt, cik tad gan ir iespējams izpostītiem zvejniekiem tikt pie aizdevumiem. Par aizdevumiem pastāv īpaši noteikumi, kupus nevar izpostītiem visur piemērot. Tāpēc aizdevumi ļoti- mazko
līdz. Te katrā ziņā jānāk pretim tādā veida. kadu
paredz šis projekts. Jūs sakiet, ka sava laika esot
šis projekts izsaucis kongresa agrākiem maldinātajiem asus protestus. Nē\ ja Jūs patiesi gribiet attēlot,
kas toreiz šinī kongresā notika, tad_ nevis protesti
bija pret tiem, kas toreiz solīja, ka gadas lai varētu
^
runu
izpostītiem palīdzēt, bet tie bija pret tādiem
par
kavēkli
un traukuri
ir
turētājiem kā Jūs šodien,
cējumu tam, ka mēs toreiz nevarējām izvest to, ko
vajadzēja izpostīto labā izvest. _ Jus_sakiet: «kapec
jūs toreiz, kad bijāt valdībā, negādājāt?" Lai atļauts
man Bachmaņa kungam, teikt, ka, ja tie, kas toreiz
no zemnieku savienības bija viena vai otra valdības
sastāvā, ja tie tikpat _ vienaldzīgi būtu pret izpostītiem izturējušies kā jus, tad lai ari cik bēdīgs stāvoklis ir tagad pie izpostītiem, tad tomēr nesalīdzināmi
bēdīgāks tas būtu šodien. Vaitie nebij zemnieku
savienības priekšstāvji, kas gādāja par to, lai izpostītiem izsniedz par stipri zemāku maksu meža materiālu ēku būvēm, kas gādāja par to, lai obligatoriskās
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nodevas izpostītiem atlaistu, lai atlaistu pagastu nodevas, lai būtu iespējams ari aizdevumus dabūt, lai
lauksaimniecības departamenta budžetā ievestu zināmas sumas par labu izpostītiem? Tas ir tas_— ko
toreizējos apstākļos varēja darīt, toreiz, turklāt bija
pavisam citi apstākļi, vēl bij lieli līdzekļi jāizlieto
ari valsts atbrīvošanai. Tādēļ to,_ ko _ toreiz varēja
darīt, ari darīja, un kad vēlāk varēja sākt domāt par
izpostīto stāvokļa kaut cik tālāku uzlabošanu, tad ari
mēs iesniedzām šo projektu. Bachmaņa kungs nostājās uz tāda viedokļa, ka visiem atlīdzināt zaudējumus nav iespējams, un ja tas nav iespējams, tad
nedot nevienam. Viņš teic: «Tas ir par maz, ka jus
gribat izsniegt tikai- vienai šķirai, kad tai paša laika
ir ļoti daudz citu cilvēku, kas ari ir cietuši."_ Jus
aiz šiem daudzajiem slēpjoties, gribatatraidītšos
vienus. Mums jāiet izpostīto vajadzībām pakāpeniski pretī, saskaņā ar mūsu saimniecisko stāvokli.
Mēs neliedzam, ka ari citiem nebūtu kaut jel mora- .
liskas tiesības uz kādiem pabalstiem, bet še var nākt
tikai laiku pa laikam tiem pretim, pretim tam_ vajadzībām, kas nestāv pirmā vietā, bet gan otrā vai
trešā. Šobrīd visdegošākais jautājumsir tieši lauksaimniecības pabalstīšana, un taisni tādēļ šis projekts
ir radies. Nāks varbūt tā diena, kad _ varēs iesniegt
projektu par postījumiem citās nozarēs, bet šobndir
tikai viena no svarīgākām grupām. Jūs paši sakāt:
lūk, kāds šis gads! un noraizējaties, cik bedigs tas
stāvoklis ir. Reiz tas stāvoklis vispār tik bēdīgs, cik
tad nav bēdīgāks tas priekš izpostītiem! Un attiecībā uz zināmu pienākumu no valsts puses ir jāteic,
ka mēs nevaram likt tik ilgi šiem cilvēkiem gaidīt,
kamēr saņemam kādu atlīdzību no ārvalstīm, un nav
tā, kā Bachmaņa kungs nostājās, ka ne no kurienes
mums nebūtu tiesība kaut ko gaidīt. Visi tie 100
tūkstoši desetinu meža, priekš kā tiej'r solīti? Tāpat
par tiem 4 miljoniem priekš reevakuējamam mautam.
Ja ir noguldījumi vai ari kādi lauksaimniecības rīki,
kas vēl atrastos Krievijā un nebūtu reevakueti, vai
tad izpostītiem nav tiesības prasīt no tiem 4 miljoniem zeltā, ko valsts ir saņēmusi, lai no tiem ari
viņiem dotu. Mierlīguma 5. pantā ir teikts, ka abas
atsakās no prasībām
puses — Latvija un Krievija
par rekvizīcijām, tā tad valsts ir atsacījusies no tam
prasībām, ko pretējā puse, ienaidnieki, nodarījuši ar
rekvizīcijām. Vai līdz ar to valsts neuzņemas zināma
mērā pienākumu nākt izpostītiem pretim, ja viņa
atteikusies no atlīdzības par rekvizīcijām. Ja mes
paskatāmies izpostīto apvidos, tad redzam, ka nopostīto māju koki ir iebūvēti gan tranšejās, gan kara
laika ēkās, un vai nebija valsts tā, kas pārdeva tos
izpostītiem. Vai tādā gadījumā valstij nav pienākums tagadējā pagaidu stāvoklī, kamēr nav saņemta
atlīdzība no ārvalstīm, nākt izpostītiem pretim ? _ To
noliegt var tikai visnetaisnīgākā kārtā. Man jāteic,
ka šis jautājums par izpostīto pabalstīšanu jaupagājušā gadā nopietni kustināts ari no valdības. Pagājušā gada augusta mēnesī, varbūt, tas jums būs
zināms, nodibinājās starpresoru komisija no iekšlietu,
zemkopības un finansu ministrijas priekšstāvjiern.
Šai komisijai bija jānodarbojas ar noteikumu izstrādāšanu par atlīdzības izsniegšanu karā cietušiem uz
kara zaudējumu rēķina, šī komisija noturēja, ja nemaldos, 9—10 sēdes. Šī komisija, apskatīdama kara
zaudējumus, nāca pie atziņas, ka nepieciešams ir
izdalīt no visiem kara zaudējumiem to zaudējumu
grupu, kurai atlīdzināšana nepieciešama valsts turpmākai saimnieciskai attīstībai unkura lielākos vai
mazākos apmēros veicama tagadējos apstākļos. Uz
tāda stāvokļa nostājās šī komisija. Noskaidrojot šo
jautājumu, starpresoru komisija atzina, ka būtu pirmkārt atlīdzināmi lauksaimniecības, Bachmaņa_ kungs,
lauksaimniecības zaudējumi, lai tādā kārtā paātrinātu
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rastos. Ja tagad paskatāmies uz mušu dzīvi, kas tad
ir Latvijai vairāk un vispirma kārta jāpabalsta ka
lauksaimniecība. Vai gan lauksaimnieki nebija tie,
kas visgalvenā kārtā ņēma vislielāko dalību cīņa par
Latvijas brīvību, kas daudz, daudz miljonus deva
valstij, lai tādā kārtā Latvijai būtu iespējams vest
karu. Tiklīdz kādas grūtības rodas lauksaimniecība,
tad tas vissmagāk! atsaucas uz valsts dzīvi._ Un lai
šī valsts dzīve, šī saimnieciskā puse izpostītos apgabalos tiktu nokārtota, tā kā izpostītie varētu dzīvot
stākļos būtu dzīves spējīga. Uz šāda redzes stācilvēcīgu dzīvi, tad jānāk pieslēdziena, ka izpostīvokļa ir nostājušies rūpnieki. To, Bachmaņa kungs, tiem jānāk pretim, un nevar tāpēc nostāties uz tāda
ja Jūs būtu painteresējušies, Jūs ļoti labi varējāt izzistāvokļa, uz kāda nostājas Bachmaņa kungs. _ Tadeļ
nāt. Tā nav tāda utopija, kā Jūs par to izsakāties, es varu izteikt tikai vienu, ka tie, kuri tiešam grib
it kā tādēļ, ka šo projektu nav izstrādājusi ne valdība, nākt izpostītiem pretim, tie nedrīkst balsot par šī
projekta atraidīšanu. (Sauciens no vietas: «Kur to
ne Jūsu grupa. Bachmaņa kungam ir zināmas simpātijas vai antipātijas pret šo likumprojektu atkarībā naudu lai ņem!").
Priekšsēdētāja biedrs A. Petrevics: Vārds Jāno tā, vai tas ir valdības, vai viņa, vai citas kādas
grupas izstrādājums. No šī stāvokļa izejot, Bachnim Vesmanim.
maņa kungs spriež par visa projekta vajadzību vai
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
nevajadzību. Bez tam, kas attiecas uz zaudējumiem, deputātu kungi! Es nebrīnos par to, ka zemnieku
Bachmaņa kungs minēja ļoti lielus ciparus. Te nevasavienība 1922. gada jūnija mēnesī nāca ar šo likumjaga aizmirst to, ko lauksaimnieki prasa. Vai viņi projektu .1 Tas, ka zemnieku savienība likumprojekta
prasa, lai valsts samaksā viņiem viņu zaudējumus iesniegšanai bija izvēlējusies Saeimas vēlēšanu
līdz pēdējai kapeikai? Nē, viņi prasa, lai uzņem priekšvakaru, tas nu, pats par sevi saprotams, bija
1
valsts savā budžetā tikai j» no viņu zaudējumiem, taktisks solis, bet atmetot šo taktiku pie malas, es
tomēr saprotu, ka varēja toreiz runāt par avansu izkamēr ārvalstju līdzekļi vēl nav iegūti visu zaudējumu segšanai. Lauksaimnieki prasa, lai viņiem dod sniegšanu izpostītiem, uz kara zaudējumu atlīdzības
iespēju segt tās visnepieciešamākās vajadzības. Te rēķina. Toreiz mēs vēl vedām sarunas ar Vāciju par
jūs sakāt, ka priekš tam taču esot aizdevumi. Man kara zaudējumu atlīdzību, un mums bija kaut kāda
jāpiezīmēari tas, ko jūs vienmēr mēdzat uzsvērt, ka cerība, ka mēs no Vācijas kaut ko dabūsim. Tāpat,
šos aizdevumus varot dabūt tikai lielie saimnieki. kaut ari varbūt nedibināta bij Vidzemes iedzīvotāju
Ejiet un pamēģiniet, vai jūs variet dabūt aizdevumu cerība, ka no Igaunijas tie dabūs kaut kādu zaudējumu
saimniecībai ar zemes platību zem 6 ha. Jūs redzēatlīdzību par tiem postījumiem, par tām rekvizīcijām,
siet, ka šāda saimniecība aizdevumu dabūt nevar. kuras kopējā cīņu laikmetā igauņu kara vīri bija izTādēļ, ja šis projekts tiktu pieņemts, bez šaubām, darījuši. Pilnīgi gan nedibināts Goldmaņa kunga
ari šie mazie saimnieki tiktu izglābti no tā stāvokļa, aizrādījums, ka mums bijušas cerības un it kā tās vēl
kura tie ir nokļuvuši caur kara postu. Pie tam, ko tagad esot, ka no Krievijas mēs varēšot dabūt kara
līdz aizdevumi, ja par ķīlu zīmju dabūšanu banka prazaudējumu atlīdzību, ka mēs varētu rēķināties ar
sa pirmo obligāciju. Vai šie izpostītie spēj dot šīs kara zaudējumu atlīdzību no Krievijas. Tas ir nopjrmas obligācijas? Ja viņiem ir kādi parādi, tad tie žēlojams pārpratums. No Krievijas mēs -nevaram
jānomaksā, bet to šie kara izpostītie nespēj. Tā tad neko rēķināt dabūt, kā kara zaudējumu atlīdzību, jo
visa šī lieta paliek gaisā karājoties. Kas attiecas uz suTaisni
kara zaudējumu atlīdzība nav paredzēta.
rnām, tad pie labas gribas, ja Bachmaņa kungam tāda otrādi, pilnīgi noteikti pasacīts, ka kara zaudējumu
būtu bijusi . gan v_arēru _ atrast izeju, kādā veidā šīs suatlīdzība par nodarītiem zaudējumiem ne no vienas
mas zināmā mērā varētu samazināt. Bez šaubām, tur puses netiks prasīta. Tie 4 miljoni zelta rubļu, kurus
būtu jāieskaita tie pabalsti, kas jau ir tikuši izsniegti, mēs saņēmām uz miera līguma pamata, nav kara zautāpat aizdevumi. Ja tagad no tiem 700 miljoniem, dējumu atlīdzība, bet kā līgumā ir teikts, tā ir atlīko zemes banka ir aizdevusi, atskaitītu 200 miljonus, dzība par tām evakuētām mantām, kuras uz Latviju
kas izsniegti izpostītiem, tad jau ari ar šo diezgan netiek vestas atpakaļ. Pēc būtības šie 4 miljoni zelta
prāvs sumu avansa lielums samazinātos. Tā tad pie rubļu ir mūsu daļa no Krievijas zelta fonda, kuru aiz
labas gribas jūs būtu varējuši pilnīgi atrast iespēju politiskiem iemesliem Krievijas valdība negribēja atizteikties ne vien še, bet jau budžeta komisijā par šī zīmēt par mūsu daļu no Krievijas zelta fonda, bet
projekta pieņemšanu. Bet jums šīs gribas, kungi, nav atrada par iespējamu to formu, kāda ir pieņemta
bijis, jus skatāties uz šo lietu pavisam no cita redzes
miera līgumā. Tāpat ari, ja te iet runa par nogulstāvokļa. Tādēļ ari nav brīnums, ka jūs pie tāda dījumu atpakaļ dabūšanu no Krievijas, tad ari tas nav
slēdziena esat nonākuši. Tad tālāk runāja par pazaudējumu vai postījumu atlīdzība, te Ir runa atkal
gājuša gada lielo mežu ciršanu. Šī lielā mežu izcirpar reevakuaciju, un tādas lietas mēs nekādā ziņā
šana, kura notika pagājušā gadā, tika nolemta tādēļ, nedrīkstam samainīt. Ja mums 1922. gada pavasarī
lai šie līdzekļi varētu nākt par- labu taisni izpostīto bij kādas cerības dabūt no vienas valsts kara zaudēapgabalu atjaunošanai.
Un tomēr tikai ļoti mazā jumu atlīdzību, t. i. no Vācijas, tad acumirklī, pie patun niecīga mērā tas tika panākts. Viss lielais vaireizējiem Vācijas apstākļiem, tā taču ir tīrā ilūzija.
rums nošīm sirmām_ aizgāja priekš pārējām valsts Sakāt, kungi, ko mēs varam pašreiz sagaidīt no Vāvajadzībām. Jus runājiet par katastrofu, kāda ir šocijas pie viņas patreizējā starptautiskā un finansielā
ruden _lauksaimniecībā. Vai tā nav katastrofa dustāvokļa. Būtu savādi, ka tā kaut ko samaksātu
bultiga mērā priekš tiem cilvēkiem, kas jau vairākus mums, kamēr ta nav apmierinājusi savus pirmos kregadus cie_š katastrofas smagumu caur kara darbiem. ditorus — Franciju un citas stiprās antantes valstis.
Kas ta_d _tā ir? Vai tā ir idiliska dzīve, kurā tie dzīvo ? Es saku, acumirklī visas mūsu cerības uz kara zaudēTad tālāk Jūs aizrādiet kādēļ neesot pildīti tie solījumuathdzibu ir tīrā fikcija; viņas līdzinājās nullei,
jumi, kādi esot tikuši doti. _ Jāteic, ka attiecībā uz varbut_ vel_ vairāk, viņas līdzinājās mīnusam, jo mēs
šiem solījumiem, ka ja Jūs būtu tā nākuši pretim, kā pēc Revele noslēgtā līguma esam apsolījuši 25 milmes to no zemnieku savienības gribējām, lai Jūs nājonus rubļu kā atllīdzību Igaunijai, tā kā mums nekat pretim, tad patiesi citādā stāvoklī izpostītie at- kāda reāla pamata cerēt uz kara zaudējumu atlīdzību
atlīdzības izsniegšanu mūsu cietušai lauksaimniecībai
un līdz ar to veicinātu valsts ražojošo spēju pacelšanu. Toreiz ir tikuši pieaicināti ari rūpniecības
priekšstāvji, un tie ir bijuši daudz valstiskāki nekā
šodien Bachmaņa kungs. Tie ir atzinuši, ka rūpniecība ne tuvu tā nav pabalstāma kā lauksaimniecība,
it īpaši tāda rūpniecība, kas bijusi ārzemnieku rokās,
kas varbūt ražojuši tādus priekšmetus, pēc kuriem
mums sen nav nekāda vajadzība. No rūpniecības
būtu jāpabalsta tā, kura mūsu tagadējos dzīves ap-
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Šajā likumprojektā iet runa par avansa izsniegšanu uz kara zaudējumu rēķina. Avanss ir daļa
no priekša stāvošā maksājuma vai samaksas dabūšanas. Reiz nevar būt nekādas cerības uz kara zaudējumu atlīdzības saņemšanu, tad pats par sevi saprotams, pēc vienkāršiem loģikas likumiem, mēs nevaram runāt par kāda avansa izsniegšanu. Tā tad
šis likums ir ne vairāk, ne mazāk kā dibināts uz fikciju un kā tādu mēs taču viņu nevaram pieņemt. Tas
būtu pietiekošs iemesls, lai mēs šo likumprojektu bez
kādām tālākām runām noraidītu, kā ari budžeta komisija ir uz šo lietu skatījusēs. Ja te ir aizkustināti
daži citi jautājumi, kā lauksaimniecības veicināšanas
jautājums, vispārīgi lauksaimniecības stāvokļa jautājums, tad es gribu apstāties pie šiem jautājumiem
ne tikai no formālā viedokļa, bet ari pēc būtības.
Acīm redzot Goldmaņa kungs negaida nekādu atlī. dzību, viņš gan izsaka cerību, bet viņš droši vien ir
pilnīgi pārliecināts, ka mēs nekādu atlīdzību ne no
kurienes nesaņemsim, un tāpēc ja viņš iestājas par
šo likumu, tad viņš domā, ka mums ir jāatrod tie
līdzekļi budžetā un no pašu līdzekļiem jāizmaksā
kājā cietušiem kara zaudējums. Ja mēs gribētu nostāties uz tāda viedokļa, tad tas būtu pavisam jauns
likumprojekts, kurš mums tad kā tāds te jāiesniedz,
un tad mēs par to varētu runāt. Šāds likumprojekts
iesniegts nav. Bet ja reiz pēc būtības par viņu
runāts, tad es sacīšu, kā mēs varētu nostāties, ja
mums likumprojekts būtu iesniegts tādā veidā. Ja
mēs par tāda likumprojekta pieņemšanu varētu vienoties, tad Goldmaņa kungs, varbūt, nekavētos tādu
iesniegt. Pieņemsim, ka tāds likumprojekts tiktu
iesniegts un mēs viņu pieņemtu. Sakiet, kungi, ko

mes būtu ieguvuši ar tāda likumprojekta pieņemšanu.
Vai mēs būtu kļuvuši finansielā ziņā stiprāki, vai
mums rastos kādi jauni ienākumu avoti, ar kuru
palīdzību varētu atvieglināt izpostīto apgabalu vajadzības? Taču ne. Mūsu līdzekļu apmērs neatkarājas no viena vai otra likumprojekta, ko mēs pieņemam. Nekādus jaunus ienākumu avotus tāds
likums neradīs, pat šai likumā par ienākumu avotiem nav runas. Mēs būtu tikpat bagāti vai nabagi,
ka mēs esam un bijām priekš tāda likuma pieņemša-

nas. Ko tad mums šāds likumprojekts dod? Varbūt
viņš mums dotu to, ka mēs savus līdzekļus, tos pašus
līdzekļus, kas mums ir un būtu bez tāda likumpro-

jekta, lietderīgāk jzlietotu. Vai tiešām mēs uz to
varētu cerēt? Mēs varētu tā atbildēt uz šo jautājumu tikai tanī gadījumā, ja varētu konstatēt, ka līdz

šim_ neviena no valdībām, tāpat ari likumdevēju
iestādes nav piegriezušas nekādu vērību izpostīto
lauksaimnieku vajadzībām, ka tur nebūtu nekādi
līdzekļi doti. Tad mēs tagad ar likumu piespiestu
valdību jīdzekļus turp raidīt. Bet jau no referenta
tika aizrādīts, ka mēs esam milzīgus līdzekļus devuši
izpostīto apgabalu un lauksaimnieku vajadzībām.
Es gribētu teikt, mēs esam darījuši visu to, ko mēs
esam spējuši, lai lauksaimniecību veicinātu, un es
domāju, kungi, ka_ mums še nevienam nav vajadzīgs
uzstāties par to īsto lauksaimniecības aizstāvi, par
- to, kas nu vienīgais ir spējīgs saprast to, kāda nozīme
ir lauksaimniecībai un kādu lomu spēlē lauksaimniecība mūsu saimnieciskā dzīvē. Kungi, es domāju,
mēs visi esam tik tālu tautsaimnieciski attīstīti, ka
ļoti labi saprotam, ka mūsu lauksaimnieki ir mūsu
dzīves pamats. To saprot kungi pa labi, to saprot
kungi pa kreisi, to saprot centrs, to saprotam mēs
visi. Tāpēc nesacentīsimies apgalvot, ka tikai mēs
viens vai otrs esam izņēmuši patenti būt par lauksaimniecības aizstāvjiem. Es domāju, ka neviens nebūs pretī un neviens ari nav bijis pretim, ja iet runa
par kaut kādiem nopietniem, apdomātiem līdzekļem
ka veicināt un stiprināt mūsu lauksaimniecību. Gold-
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maņa kungs aizrādīja, ka ieņēmumi no plašās mežu
izmantošanas neesot raidīti lauksaimniecībai, kā tas
esot bijis apsolīts. Jā, kur tad tie līdzekļi palika, vai
daļa nenonāca zemes bankai, vai viņi netika izlietoti
agronomiskai palīdzībai un citām lauksaimniecības
vajadzībām? Vai jūs varat uzrādīt vēl kaut kādus
brīvus līdzekļus, kurus mēs varētu izlietot lauksaimniecības pacelšanai? Lūdzu, uzrādiet tos līdzekļus, —
es domāju, neviena balss nepacelsies pretim, lai tos
izlietotu lauksaimniecības pacelšanai. Es saku, mēs
esam darījuši visu, kas mūsu spēkos stāv. Ja mēs
neesam varējuši vairāk darīt, tad tas ir noticis tikai

tamdēļ, ka mums nav bijis vairāk spēka. Mēs esam

bijuši par nabagiem, mums ir trūkuši līdzekļi, jo ko
tas nozīme, ka mes lauksaimniecībai palīdzam? Vai
mums tie līdzekļi no gaisa krīt? Mums taču ar otru
roku tiem pašiem lauksaimniekiem jāņem tie līdzekļi
atpakaļ un ja mēs viņiem neesam vairāk palīdzējuši,
tad līdz ar to mēs neesam viņus tā noplucinājuši, mēs
neesam viņus aplikusi ar nepanesamiem nodokļiem.
Ja mes būtu gribējuši raidīt lielākas sumas uz laukiem, tad mums būtu bijis jāņem no lauciniekiem
lielāki nodokļi. Katrai lietai ir savs mērs; tāpat tas
ir ari ar nodokļiem, kādus mēs varam uzlikt lauksaimniekiem. Bet, varbūt, ka tomēr būtu labāki, ja
mestadu likumu izdotu, lai likums reiz par visām
reizēm noteiktu, kādā kārtā mums lauksaimniekiem
janak palīga. Es, kungi, būtu pretējās domās, es

domāju, ka ja tādu likumu izdotu, tad viņš būtu tikai
parasti izdodam uz
ilgāku laiku, tādāmdzīves vajadzībām, kurām ir ilgstošs raksturs. Mēs izdodam sodu likumus, civillikumus priekš gadu desmitiem un patiesību sakot, jo
labāks ir likums, jo retāk viņu nākas pārgrozīt. Bet
ar kādam parādībām te mums ir darīšana? Te,
par traucēkli. - Likumus mēs

kungi, nav parādības, kurām būtu pierakstāms ilgstošs raksturs. Tās ir pārejošas parādības. Mūsu
izpostītas dzīves atjaunošana taču ir mūsu tagadējo
dienu slogs. Tas ir slogs, no kura mēs ceram tikt
vaļa un ar katru _ dienu no šī sloga mēs ari vairāk
tiekam vaļā. Šādas pārejošas parādības pēc sava
rakstura un intensivitates mainās: tas, kas 2 gadi
atpakaļ, varbūt, bija nepieciešams, tas šodien mums
vairāk nav nepieciešams; 2 gadi atpakaļ bija kliedzošas vajadzības, šodien tās pa daļai apmierinātas,
radušas atkal citas jaunas vajadzības. Vārdu sakot,
dzīves atjaunošana jr parādība, kura izveidojas diezgan ātri, un tadeļ mēs nespējam izdot tādu likumu, kas
paredzētu visus atsevišķos posmus, kādi dzīves atjaunošana ir. Nepilnīgs likums varētu būt tikai par traucēkli, jo mums naktos iespiest likuma rāmjos varbūt
tādas parādības, kas šos rāmjus pāraugušas,
bet mes nebūtu laikus paredzējuši tādas vajadzības, kuras- pati dzīve vēlāk izvirzītu. Kā
tad ir gājusi mūsu dzīves atjaunošanas lieta.
Mes,_kungi, neesam skatījušies uz to, cik rubļus kāds
zaudējiskara laikā, bet mēs skatāmies uz to, kam ir
vislielākā acumirklīgā vajadzība. Pieņemsim tādu
gadījumu. Ir taču dažs labsno bijušiem lauksaimniekiem, kas kāja laikā, varbūt, kara sākumā, ir ticis
izpostīts, jenācis pilsētā, nodarbojies ar tirdzniecību,
varbūt, vēl ļaunāki,_ar spekulāciju, iedzīvojies mantā,
un viņam varbūt Rīgā pieder viens otrs nams. Viņš
pa_ts ar saviem spēkiem ir varbūt ari savas lauku
mājas atjaunojis, ir savasagrāk salmiem segtās dzīvojamas mājas vietā uzcēlis labu vasarnīcu u. t. t.
Un ir otrs — jaunsaimnieks, kas pirms kara ir bijis
kalps, kuram nekāda īpašuma nav bijis, un tāpēc
viņš kara neko nav zaudējis. Bet tas tagad ir jaunsaimnieks, kuram trūkst līdzekļu nostāties uz savām
kājām. _ Sakāt, kungi, kuram no šiem diviem mēs
dosīm līdzekļus, kuru balstīsim. Vai to turīgo saimnieku, kurš pats ar saviem spēkiem ir nostājies uz
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kājām un atjaunojis savu saimniecību, vai tam, kurš
neko nav zaudējis, bet kurš tagad, ka saka, kuļas ka
pliks pa nātrām, lai kaut cik tiktu uz savam kajam,
lai nodibinātu savu saimniecisko patstāvību. Es domāju, kungi, ka no valstiskā viedokļa mes arvienu
dosim tam, kuram acumirklī ir ta vislielaka_vajadzība. Turpretim, ja jūs izdosiet šo likumu, jus dosiet
tiesību kuram katramkas jums. varēs pieradīt, ka
viņš kara laikā ir zaudējis tik un tik daudz rubļu, prasīt līdzekļus, neskatoties uz to, vai viņam acumirklī
pēc šīs naudas ir vajadzība vai ne, jo likums viņam to
tiesību dod un jūs viņam to ņemt nevariet. Ta tad
jūs redzat, ja mēs šādu likumu pieņemtu, tad tas mus
tikai traucētu plānveidīgi un_ lietderīgi izveidot mušu
saimniecisko dzīvi. Ja mēs pabalstus iesniedzam
tādā pat kārtībā, kā to esam darījuši līdz šim, t.i.
budžeta kārtībā, tad tas mums ir daudz ertaku Mes
arvienu varam piemēroties katrreizejiem apstākļiem.
Pagājušā budžeta gadāmums bij _ savas kliedzošas
vajadzības — mes devam cik spējam šo vajadzību
^ ir apmierinātas, mums
apmierināšanai. Šogad tās
rodas jaunas vajadzības — mes dodam atkal, cik
spējam. Tā tad, ievērojot šīs izpostītas dzīves atjaunošanas pārejošo raksturu, man liekas, ka vislabākais, visērtākais pabalsta veids ir tas, kuru mes
veicam budžeta kārtībā bez kaut kādiem likumiem,
kuri rakstīti uz ilgākiem gadiem un var radīt ļoti lielas neērtības. Tad vēl, kungi, man jāatgādinajums,
ka mums ir daudzi citi likumprojekti, kas runa par
to. pašu. Nupat vēl šodien, šis sēdes sakuma, prezidijs nodeva budžeta komisijai kādu valdības izstrādātu likumprojektu parpabalstu lauku būvniecībai. Tur ari iet runa par kādiem pusotra miljardiem.
Bez tam vēl varu teikt, ka budžeta komisijas portfelī atrodas vēl dažs labs likumprojekts, kuros ari
dažs labs miljards ir uzskaitīts, kas ari nodomāti tam
pašām lauksaimniecības vajadzībām. Ja mums ir
vairāki likumprojekti, kungi, par vairākiem miljardiem un šo likumprojektu mērķi iet uz vienu un to pašu
pusi un mums to miljardu ir skaudīgi maz, tad taču, ja
mēs gribam pie lietas nopietni ķerties, mums vajaga
visus šos likumprojektus saskaņot Mes nevaram
izraut vienu likumu cauri un atvēlēt līdzekļus, saistot
tādējādi paši sev rokas un kājas, kad varbtU citam
likumprojektam, kas runā par velvajadzīgakam lietām, mums līdzekļu vairs nebūs. Neaizmirsīsim,
kungi, ka viss mūsu valsts budžets iztaisa tikai kādus
astoņus ar pus miljardus, un ja_ nu mes pieņemam
klāt vēl divus miljardus, tad vel pusotra miljardus
un varbūt vēl trīs, četrus miljardus, kas guļ vel pagaidām budžeta komisijas portfelī, tad kur tad nu
šie līdzekļi būs sadabūjami? Kur tad nu bus tas vajadzības, kuras mēs esam apmierinājuši pagājuša
gadā nu no kurām mēs varēsim šogad atteikties?
Mums jārēķinājas ar tiem līdzekļiem, kādi mums
faktiski ir. Tādēļ vien jau mes nevaram ķerties pie
šī atsevišķā likuma caurskatīšanas. Ja mes gribam
atvēlēt kaut kādus līdzekļus priekš lauku dzīves, tad
mums, pirmkārt,_ jāskatās uzto, cik līdzekļu mums
Tad
ir un, otrkārt, kādas visas tas vajadzības ir.
galu galā mums vajaga visas šīs prasības _saskaņot
un tad tik mēs varēsim teikt, cik mes varēsim dot.
Bet pieņemt atsevišķu likumu, tas būtu taisni, varētu
teikt, vieglprātība. Jamēs šādus likumus pieņemam
.. vieglprātīgi, neapdomājuši un neapsveruši _ visus iebildumus, visus pro un contro, tad ar to mes ne tikai
nepanāksim lauku dzīves veicināšanu, bet taisni panāksim lauku dzīves postīšanu. Kā es jau aizrādīju,
mēs taču līdzekļus ņemam no tiem pašiem lauku iedzīvotājiem, un ja nu mēs tagad priekštam, lai atmaksītu tiem, kas ir kara laika ko nebūt zaudējuši,
gribētu savākt divus miljardus, tad mums šie divi
miljardi būtu jāņem no tiem pašiem kara laikā cie-
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tušiem un ari no citiem lauku iedzīvotajiem, kuri gan
nevar cerēt uz pabalstu uz_ kara laika zaudējumu
rēķina, bet kuriem tas varbut vel vairāk vajadzīgs.
Nodokļu nasta uz laukiem ir pietiekoši smaga, un
palielināt šo nastu nebūtu ieteicams, Jo tas_ darītu
postošu iespaidu uz lauku dzīvi. Tadeļ ar šādu neapdomāta likumprojekta pieņemšanu, kūja izpildīšanai jāparedz milzīgus līdzekļus, mes panāktu pretējo,
jo galu galā mums šie līdzekļi no tapaša zemnieka
jāiekasē. Pie šī paša gadījuma nebūs lieki, ja mes
drusciņ pakavēsimies pie mušu patreizējiem jinansieliem apstākļiem. Es domāju, kungi, ka mes neesam tik naivi, ka mes nesapratīsim, ka m laukiem
ir zināma saimnieciska krize un ka tas atstāj ari ļoti
dziļu iespaidu uz valsts finansielo stāvokli. Man ir
nācies pāris gadījumos but klāt, kur izsacīta atzinība mūsu bijušam finansu ministrim Ringoldam
Kalninga kungam par to darbu, ko viņš veicis valsts
finansu nokārtošanas lieta. Pat asti Ringolds Kalninga kungs ar viņam piemītošo vaļsirdību atbil ar
sekošo: «Ko nu es, ja nebūtu bijusi laba raža, es neko
nebūtu panācis, es esmu bijis tikai šīs ražas ievācējs."
Redziet, kungi, tā runā cilvēks, kurš skatās uz valsts
finansēm reāli. Mēs nevaram cerēt uz brīnumiem.
Ja uz laukiem ir neraža, ja tur sapūst labība, tad mes
šeit centrā nevaram piešķirt miljardus pa kreisi, miljardus pa labi, jo līdzekļi mums no gaisa nenāk. Ja
uz laukiem šogad ir neraža, tad ari finansiela ziņā
mums stāv priekšā ļoti grūts gads. Ja uz laukiem
neraža, tad tas nozīmē, ka patēriņš valstī samazināsies, ne tikai attiecībā uz vietējiem ražojumiem, bet
ari uz ārzemju precēm; tas izsauks muitas ieņēmumu samazināšanos. Bez tam, kungi, neaizmirstiet,
ka patlaban Saeimas komisijas nodarbojas ar muitas
tarifa revidēšanu un tur nu vispārējais virziens ir
tāds, ka muitas likmes tiek stipri samazinātas. Bez
šaubām šāds muitas likmju samazinājums ari atsauksies uz muitas ienākumļem. Es esmu pārliecināts, ka ar laiku šīs mazakas_ likmes kompensēsies
caur lielāku ievedumu, ta ka muitas kopsuma ar
laiku būs agrākā, varbūt pat pjeaugs, bettomer pie
tādas pārejas no augstām likmēm uz zemam arvien
pirmā laikā muitas ienākumi pamazinājās. Ta tad
viens no mūsu lielākiem ienākumu avotiem — muita,
nesola to, ko mēs no tās saņēmām pagājuša gada.
Tālāk — ari spirta patēriņš nedos to, ko pagājuša un
tekošā gadā. Viens no mušu lieliem ienākumu avotiem — ārkārtīgā mežu izmantošana ari sasniedzis
savu robežu. Mēs vairāk to tā izmantot nevarēsim.
Tā tad ari mūsu ieņēmumi no mežu izmantošanas
lielā mērā samazināsies. Ja vispār saimnieciskais
stāvoklis valstī ir vājš, tad ienākumi no dzelzceļiem
ari samazinājās, viņi ne _dod_ to, ko no tiem varētu sagaidīt pie citiem labvēlīgākiem saimnieciskiem ap^ ka uz dzelzceļiem
stākļiem. Tur vēl ir nelaime ta,
izdevumi nemazinājās proporcioneli kustības samazināšanai, jo dzelzceļu staciju priekšniekiun citi kalpotāji ir tāpat jāuztur Tātad, jo mazāka kustība,
jo sliktāk dzelzceļi atmaksājas. Tadeļ ari ir saprotams, kā tas man vel aizvakar tika no finansu ministrijas ziņots, ka viņi ir sastādījuši ieņēmumu budžetu uz 155 miljonu latu nākama gada; tas irseši
miljoni latu vai 300 miljoni rubļu mazāk ka pagājuša
gadā, kā laikraksti zin vēstīt. Pec mana rēķinātas
gan iztaisītu ap 400 miljonu rubļu mazāk ka peru.
Bez tam tā suma ir aprēķināta, pieņemot pagājuša
gada normas. Bet kā jau es aizrādīju, uz pagājuša
gada normām nav ko cerēt, jo sliktā raža visu dzīves
līmeni pazeminās, un mēs nevaram cerēt, ka tas pašas normas nākamā gadā attaisnosies. Ja ari būtu
tikai šie 400 miljoni rubļu, tad tas ari pie mūsu samērā nelielā budžeta ir ievērojama daļa; tā ir 17.,
18daļa no visa mūsu budžeta. Tāda daļa ir ļoti
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svarīgs faktors, ar kuru mums nāksies rēķināties,
un kas mums radīs lielas grūtības pie budžeta sabalansēšanas. Te ir bijusi runa ari par to, ka mums.
tekošā budžeta gadā ir paredzams liels atlikums.
Tās runas un tās ilūzijas, kas uz tam dibinātas, radušās sakarā ar to, ka avizes paradījušas ziņas, ka pie
budžeta izpildīšanas līdz šim radies atlikums miljarda rubļu apmērā, salīdzinot ar_ to, kas bijis paredzēts budžetā. Uz to man jāaizrāda, ka dibināt kaut
ko uz šo līdzšinējo budžeta izpildīšanas atlikumu ir
tīrā ilūzija. Budžeta gadsvēl nav gala. Ja mums
ir bijis līdz šim lielāks ienākums, tadtas saprotams,
jo'vasaras mēnešos ienākumi vienmēr lielāki. Tad
kuģniecība ir dzīvāka, tiek ievestas preces un .muitas ienākumi ir lielāki. Turpretim, kad kuģniecība
izbeidzas, tad ari ienākumi mazinājās. Tāpat tas ir
ari uz dzelzceļiem. Ja kuģniecība ir dzīva, tad ari
preces tiek pārvadātas pa dzelzceļl-em un dzelzcejim ienākumi aug. Kas _ zīmējas uz izdevumiem, tad
izdevumi pieaug ziema, jo visi operatīvie kredīti
tiek izlietoti ziemā. Darbi tiek izvesti vasara, jo ta
ir darba sesona, bet norēķini ienāk ziema un tiek izmaksāti pēc Ziemas svētkiem, pat vel otra budžeta
gada sākumā. Tāpēc vasarapilnīgi dabīgi ienākumi
bijuši lielāki nekā ziemas mēnešos. Ziemas mēnešos sagaidāms, ka izdevumi bus lielāki, ta _ka tas
plus, kas mums rodas pirmos budžeta gada mēnešos,
līdz gada beigām var pilnīgi tikt anulēts, un pat var
rasties lielāks deficīts, neka budžeta paredzēts. Bez
tam jāaizrāda, ka miljarda rubļu atlikuma, salīdzinot
ar pieņemto budžetu, nav ieskaitīts paredzētais deficīts un ja to atvilktu mosĻ tad būtu tikai kādi 200
Ta tad cerēt uz lielāku atmiljoni rubļu atlikuma.
likumu tekošā budžeta gada, ir nepamatoti, un uz to
kaut ko būvēt būtu ļoti vieglprātīgi. Tad, ka te
referents jau pareizi aizrādīja, kara zaudējumu atlīdzību prasa ari citas iedzīvotāju šķiras, prasa un
prasīs vēl vairāk tad, ja mes vienas iedzīvotāju ^šķiras prasības būsim apmierinājuši. Ja līdz šim varbūt
tādas prasības tik enerģiski nav tikušas iesniegtas,
tad tas ir tādēļ, ka cilvēki saprot, ka tādas prasības
tagad nevar iesniegt, ka _ uz viņu apmierināšanu nav
ko cerēt; bet ja mēs būsim_ vienas grupas prasības
apmierinājuši, tad mums, kā likumdošanas iestādei,
kura taču ir vēlēta no visas tautas, bus grūti pateikt,
ka mēs vienas šķiras intereses esam apmierinājuši,
bet citas grupas apmierināt nevarēsim. Ja mes būsim spēruši vienu soli, tad mums bus jāsper ari turpmākie soļi. Es pilnīgi piekritu tam, ka no valsts stāvokļa mums ir jāapmierina lauksaimniecības vajadzības vispirms, jo lauksaimniecība ir mušu saimnieciskais pamats, un vispirms nostiprināsim to pamatu un pēc tam ķersimies pie mušu saimnieciskas
ēkas tālākās izbūves; ķersimies pie rūpniecības izbūves un pie citu mušu saimnieciskas, dzīves nozaru
izkopšanas. Bet teikt, ka mēs atbalstam tikai lauksaimniecību, mēs nevaram, un tadeļ ir pilnīgi skaidrs,
ka ja mēs tādu likumprojektu pieņemam, tad ar to
mēs jau būtu principieli un morāliski saistījušies izsniegt tādu pat palīdzību ari pārējiem izpostītiem, un
tad nebūs runa vairs par 2 miljardiem vai 6 un 10
miljardiem, bet tā miljardu surna bus vel daudz lielāka. Likumprojektā ir paredzēts, ka mes nesamaksāsim, kā to jau Goldmaņa kungs pastrīpoja, visus
zaudējumus, bet izsniegsim vienu trešo daļu, un ir
paredzēts, ka mēs to trešo daļu izsniegsim 4 gadu
laikā. Priekš tā ir domāti 2 miljardi; bet kur ir aprēķins, ka mēs ar šiem 2_ miljardiem segsim visus
zaudējumus? Varbūt nebūs mums 2 miljardi vien,
bet teiksim, būs ?U miljarda. Tad, kuri ir tie, kurus
jūs atraidīsat, kuriem jus teiksat: budžeta paredzētais avanss ir izsmelts._ Tie, _ kas ir pasteigušies, tie
ir saņēmuši, bet diemžēl pārējos mes apmierināt neKiājLimaSa<? ima> Stenografi-.kā
birojā Ritā, Jēkaba ielā Nt 11.
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varam. Man liekas, ka tāds aprēķins nav izdarīts.
Tādēļ, pieņemot tādu sumu,_mes būtu rīkojušies diezgan neapdomīgi. Mēs varētu nonākt tāda stāvokli,
ka mums šī suma būtu jāpalielina. Tad te referents
aizrādīja uz to, cik nevēlami ir pieņemt tādus bruņotus budžetus. Ja mes pieņemsim bruņotu budžetu
uz vairākiem gadiem viena, otra, treša gadījuma
tad galu galā, kungi, nonāksim pie ta, ka priekš_ tekošām dzīves vajadzībām neko nevarēsim atvēlēt.
Mūsu saimnieciskā dzīve nonāks sastinguma stāvoklī un mēs nevarēsim vairāk piemēroties katrreizējām dzīves prasībām. Finansu zinatne_ bruņotos budžetus jau sen nosodījusi, un mes, kur mes taisni
tagad savu finansielo un visu valstssaimniecībutikai
izbūvējam, nevaram ķerties pie šādiem nosodītiem
finansielās dzīves izveidošanas paņēmieniem. Tas
būtu nepareizi, un tādēļ, no ta viedokļa izejot, mums
vajadzētu katrā ziņā uzstāties pret šādiem bruņotiem
budžetiem, kā to ari parasti dara budžeta komisija.
Es runāju par visām šīm lietām tikai tadeļ, ka te šie
jautājumi tikaiekustināti, un reiz esam iesākuši runāt, tad izrunāsimies par viņiem līdz galam lai vai^
jāatgriežas. Jaruna^ sakara
rāk pie viņiem nebūtu
ar iesniegto likumprojektu par visiem šiem jautājumiem nebija, jo likumprojekts ir dibināts uz fikciju
un tādēļ par viņu ir velti runāt. Bet es, kungi, gribu
aizrādīt vēl uz vienu citu lietu, kuru mes pie šī likumprojekta esam piemirsuši, bet ko piemirst mes_ nedrīkstam, tas ir mušu Satversmes likums. Ta ka
mums ir iesniegti vairāki likumprojekti, kuri pec
savas būtības tieši runā pretim Satversmei, tad es
esmu spiests no šī katedra sacīt to, ko es jau pie budžeta pieņemšanas aizrādīju — kungi, ievērojiet Satversmes noteikumuus. Satversmes 66. pants saka
sekosi: « Ja Saeima_ pieņem, lēmumu, kurš saistīts
ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad lēmuma
jāparedz ari līdzekļi, ar kuriem segt šos izdevumus."
Šis Satversmes likumapants, kungi, saka ne vairāk,
ne mazāk, kā to, ka mes par šo likuma projektu nedrīkstam balsot, nepārkāpjot Satversmi. Es nezinu,
ko darīs prezidijs, bet es paredzu, ka prezidijs neliks

likumprojektu uz balsošanu, jo viņš nevar pielaist
pie balsošanas likumprojektu, kas.runa pretim Satversmei. Te likumprojekta 1. panta ir teikts, ka šie
2 miljardi Latvijas rubļu izsniedzami 4 gadu laika,
skaitot no šī likuma spēkā nākšanas dienas. _ Ta tad
tas ir vēl tekošā budžeta gada, bet budžeta nekādi
līdzekļi šīm vajadzībām paredzēti nav. Ta tad, kungi,
no kuras puses mēs pie šī likumprojekta ari neķertos,
mēs redzam, ka viņš nepavisam nav debatējams, ka
viņš ir dibināts uz fikciju, kura runa pretim Satversmei. Nenāktos par tādu likumprojektu Jeret daudz

vārdu, bet-ja nu to ir darījuši citi runātāji — pieteikusies vēl vesela gara rinda, — tad ari es turēju
par vajadzīgu par to izteikties. Janu mes vispār
par visiem šiem jautājumiem esam sākuši runāt, tad
es gan ribētu griezt jūsuvērību uz vienu lietu, par
kuru būtu derīgi pārrunāt. Šī _ lieta būtu sekošā.
Kā jūs zināt, mēs savas pastāvēšanas pirmos gados
saimniekojām, tā sakot, no gadījuma uz gadījumu.
Mums nebij noteikta budžeta, mums nebij nekādas
noteiktas sistēmas, pēc jturas saimniekot. Tas bij
pilnīgi saprotams, un citādi tas toreiz nevarēja but.
Mēs savu budžeta saimniecību izkopām maz pamazām un tagad esam nonākuši tik tālu, ka _saimniekojam pēc budžeta. Gan jāatzīst, ka tekoša gada budžetu Saeima pieņēma ar diezgan lielu nosebošanos,
bet es gandrīz varu solīt, ka uz priekšu tas ta vairs
nenotiks. Valdība mums ir paziņojusi,_ ka šogad
budžets tiks iesniegts pietiekoši ātra laika, un tad ari
budžeta komisija laikam _spes nākama gada budžetu
celt priekšā ar tādu aprēķinu, lai Saeima to varētu
pieņemt jau pirms nākamā budžeta gada sākšanas.
8
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Tā tad, ar vārdu sakot, mēs sava budžeta izkopšanas izsniedz aizdevumus, tad viņai šinī lietā ir zināmi
ziņā esam panākuši ļoti daudz, panākuši gandrīz visu piedzīvojumi, viņa pazīst tās organizācijas, ar kurām
to, ko šinī ziņā varam vēlēties. Bet viena lieta vēl . viņa strādā, un viņa var lietderīgāki aizdevumus
tomēr ir, kas mūsu valsts saimniecībā vēl trūkst un izsniegt nekā pati valdība, kurai viss šinī lietā būs
kas vecās valstīs, kur budžetam ir savas tradīcijas, jārada no jauna. Viena iestāde nezinās, ko otra ir jau
ir citādi, t. i. mums trūkst saimnieciska plāna uz ilgāveikusi, un var notikt tā, ka vienā vietā nāks līdzekļu
kiem gadiem. Par saimniecisku plānu mēs vēl nekur par daudz, otrā vietā to būs par maz. Tālāk tāpat
un nekad neko neesam dzirdējuši. Vienīgās, kas, mēs lasām laikrakstos, ka valdība ir nodomājusi izvarbūt, ir runājušas par kaut kādu saimniecisku laist 6% ķīlu zīmes uz sešiem gadiem, lai pievilktu
plānu, ir tās valdības deklarācijas, kuras katra jaunārzemju kapitālu. Es atkal šeit redzu labu gribu, labi
sastādījusies valdība ir še nolasījusi. Un kādas ir šīs domātu soli, bet cerēt, ka šīs ķīlu zīmes uz sešiem
gadiem atradīs tirgu, tas ir cits jautājums. Kāpēc
saimnieciskās deklarācijas ? Tur parasti ir teikts, ka
valdība mēģinās samazināt nodokļu nastu, ievēros ķīlu zīmes pie mums nav atradušas tirgu? Tas ir pavislielāko taupību un apmierinās visas prasības. Kā teicoties tam, ka jaumo paša sākta gala šī ķīlu zīmju
lieta ir nostādīta uz pavisam neveseliem pamatiem.
šādu neizpildāmu lietu valdība izpildīs, to viņa parasti nesaka, un neviens viņai ari to neprasa, visi Valdība pati atpirka tās par tādu cenu, kāda tirgū
pavīpsno, noklausās šo deklarāciju un pāriet uz nānepastāvēja un ari nekad nevar pastāvēt. Ar to ari
tirgus ķīlu zīmēm ir izslēgts. Ja mūsu zemes banka
košo dienas kārtības punktu. Tā ir ar valdības deklarāciju. Tāpat mēs neesam ne no viena finansu mibūtu uzklausījusies Latvijas bankas padomes aiznistra dzirdējuši, kādi ir viņa saimnieciskie plāni uz rādījumus un būtu izsniegusi aizdevumus uz ķīlu
ilgākiem gadiem. Tur ari mums ir radušās zināmas zīmēm, tad aizņēmējam būtu interese parūpēties par
tradīcijas, t. i. finansu ministrs nerunā vis še Saeimā, to, lai šīs ķīlu zīmes atrastu tirgu. Protams, viņš
bet preses priekšstāvjiem pasaka, ka viņš ievēros nebūtu varējis dabūt 100%, bet tas ir parasta lieta,
ka ķīlu zīmes iet zem nominālā kursa. Tā tas bij
taupību un staigās sava priekšgājēja pēdās. Tā staigāšana priekšgājēja pēdās ir viena ļoti laba lieta, un agrāk ar hipotēku bankas ķīlu zīmēm, ar kredītbietas rāda, ka jaunais finansu ministrs netaisīs nekādus drības ķīlu zīmēm. Domāt, ka ķīlu zīmes ar īsu terlēcienus, kas varētu satricināt flnansielo dzīvi, bet miņu sasniegs ko vairāk, ir nepareizi. Ķīlu zīmes ir
būs apdomīgs. Tas no vienas puses. Bet no otras drošs naudas ieguldīšanas veids, un noguldītājs nav
puses šādi apgalvojumi ir ari savā ziņā diezgan negaieinteresēts, lai termiņš taitu īss. Taisni otrādi, ja
tīva parādība. Tie liecina, ka jaunam finansu miniķīlu zīmes stāv labā kursā, tad tās pat apdrošina pret
strim nav nekāda patstāvīga plāna, nav nekādas tirāžu, jo nav izdevīgi, ka ķīlu zīmes jāatdod. Ir
iniciatives, jo tas, kas ir bijis labs priekšgājējiem, var labāk, ka tās paliek ieguvēja rokās, un viņš var saizrādīties par nederīgu tekošā momentā. Tā kā ņemt paredzēto procentu. Tā tad mēs redzam, ka
mušu valsts dzīve pastāvīgi attīstās, tad ari mums tas, ko valdība tagad dara un lemj, nav dziļi pārdovajaga atrast jaunus ceļus, lai pareizi varētu izveimāts, ka tur ir noteikta plāna un sistēmas trūkums,
dot mūsu valsts saimniecisko dzīvi. Šim jautājumam un tā ir nevēlama parādība, kura ir jānovērš. Mēs
visas valdības, kādas ir pastāvējušas, nav piegriezusavu budžetu esam izkopuši. Mums ir izveidojies
šas vajadzīgo vērību; viņas ir vairāk nodarbojušās zināms budžeta aparāts. Tas. darbs ir veikts, bet
ar tekošām vajadzībām, ar tekošo momentu, bet nav tagad jāsper tālākais solis, ir jāattīsta valsts jeb
atradušas vajadzīgo laiku padomāt kādus gadus uz finansu saimniecības plāns, lai mēs varētu paredzēt
priekšu. Varbūt, tas būtu pilnīgi saprotams, jo mums kaut cik uz priekšu, lai mēs nebūtu spiesti saimniekot
tiešām tekošās, ikdienišķās vajadzības bija ļoti spieno gadījuma uz gadījumu, no gada uz gadu, un tādēļ
došas un vispirmā kārtā vajadzēja tās apmierināt, pievienojoties budžeta komisijas lēmumam, priekšā
un, varbūt, tiešām nav bijis laika līdz šim izstrādāt celto likumprojektu noraidīt, es lieku priekšā uzdot
plašākus plānus par vairākiem gadiem uz priekšu. valdībai, lai tā izstrādātu valsts finansu saimniecības
Bet tas tomēr mūsu valsts saimnieciskā dzīvē ir liels plānu tuvākiem 5 gadiem. Tad mēs būsim sasnieguši
trūkums, kurš ir jānovērš. Ja mēs paskatāmies, ko budžeta izkopšanas ziņā visu, kas vajadzīgs, un būsim
nostājušies blakus citām kulturelām valstīm. Tad pie
acumirklī daramūsu valdība un kāds ir valdības uzskats šinī jautājumā, tad redzam sekošo. Vēl nupat mums nenāks ar nejaušiem likumprojektiem, kuri
vakar vakarā vai ari šorīt lasījām avizē, ka ministru gan paredz izdevumus, bet neparedz ienākumus.
kabinets atvēlējis 200 miljonus rubļu aizdevumu Tādā finansu saimniecības plānā būtu paredzēti visi
izsniegšanai lauksaimniekiem caur lauku kreditizdevumi, kuri prasa ilgāku laika sprīdi, bet tai pašā
kooperativiem. Tas ir diezgan jauki — izsniegt aizlaikā tur būtu paredzēti ari attiecīgie ieņēmumi. Mēs
devumus lauksaimniekiem caur lauku kreditkooperedzam, ka šimbrīžam ir liela rosība nākt valdībai
rativiem, bet sakiet, kungi, vai šai acumirklī tas ir un ari likumdevējai iestādei palīgā pie finansu saimtas visvajadzīgākais ceļš, ja ievēro, ka to jau dara niecības nokārtošanas. To rāda tie daudzie likumprojekti, kuros paredzētas šādas vai tādas sumas, bet
mūsu divas valsts bankas — zemes banka un Latvijas banka. Vai zemes banka nedara to pašu, vai jākonstatē, ka šī cenšanās palīdzēt notiek ļoti vienpuzemes bankai nav aparāts, kas šo uzdevumu veic? sīgi un tikai vienā virzienā, tikai uzrādot izdevumus.
Tāpat mums ir Latvijas banka. Tā ir izmeklējusies Nav likumprojekta, kurā paredzēti šādi vai tādi ienāun izmēģinājusi visus ceļus, lai jo lielākus līdzekļus kumi. Par naudas izdošanu ir mazāk jārūpējas. Par
to rūpējas tie orgāni, kuri mus pastāv. Tur ir finansu
varētu novadīt lauksaimniekiem, lai vairāk kreditu
varētu tiem piešķirt. Latvijas bankai ir jau izkopts
ministrs, kurš jums iztērēs kuru katru miljardu, kuru
tas aparāts, ar kura palīdzību viņa šādas operācijas jus viņam spēsiet dot, un iztērēs lietderīgi, par to jūs
variet būt pārliecināti. Ja jūs to negribiet uzticēt
var izvest. Tagad nu valdība grib bez šiem diviem
valsts aparātiem nodibināt vēl trešo. Es redzu, ka finansu ministrim, tad tur būs kara ministrs, kurš
valdība ir centusies, ir atsaukusies <uz tagadējo laukari ne no kādiem miljardiem neatteiksies, un ja nesaimnieku stāvokli, bet es neredzu še saimnieciska patīk kara ministrim dot, tad dodiet zemkopības miplāna, neredzu sistēmas. Ja ir divas valsts iestādes, nistrim. Tā ir velta enerģijas šķiešana, ja mēs te
kuras nodarbojas ar šo uzdevumu, kamdēļ vēl mēģi- mēģinām izdot likumprojektu, kurš paredz tik un tik
daudz miljardu izdevumus. Daudz labāk mēs savus
nāt atrast citus ceļus? Caur tādu nesaskaņotu darbību mēs panāksim nevis labus rezultātus, bet mēs pienākumus izpildīsim, ja padomāsim, kā vairot
gan viens otru tikai traucēsim. Ja Latvijas banka
valsts ienākumus. Bet tādu likumprojektu, diemžēl,
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mēs neredzam. Es, kā no savas darbības budžeta
komisijā, tā no savas agrākās darbības finansu komisijā varu teikt, ka _ tādus likumprojektus neesmu
redzējis, bet esmu re'dzējis likumus, kuri paredz ieņē^ tarifa pamazimumu samazināšanu. Tādi ir muitas
nāšana, nodokļu atlaišana lauksaimniekiem, nodokļu
termiņa samaksas pagarināšana u. t. t. Tā vienpusīgi strādājot, mēs savu valsts samniecisko dzīvi
neizkopsim, bet to panāksim tikai tad, ja, domādami
par izdevumiem, tanī pašā laikā padomāsim, kur
ņemt ieņēmumus, ar ko šos izdevumus segt. . To ari
paredz mūsu Satversme, kura nosaka, ka Saeimai,
paredzot jaunus izdevumus, ir jāuzrāda ari attiecīgie
ieņēmumu avoti.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim

Trasunam.

Tā kā runātājs nav zālē, tad nākamais pēc viņa
nāk Gailīts. Gailītim vārds.
P. Gailīts (zemnieku savienība): Referents komisijas vārdā noraidīja šo likumprojektu aiz dažādiem
iemesliem; pie dažiem no tiem man gribētos pakavēties. Vispirms pie iebilduma,_ ka kara zaudējumu
atlīdzība nav dabūta ne no Vācijas, ne no Krievijas.
Tas ir problemātisks jautājums, vai mēs viņu vispār
kādreiz saņemsim. Bet atstāsim valdībai šo jautajautājumu nokārtot. Ja mēs to dabūsim, tad tas

sumas izlietosim, protams, tām vajadzībām, priekš
kurām viņas saņemtas. Navjomer ta, ka sarunas
ar ārvalstīm par kara zaudējumu atlīdzību galīgi
pārtrauktas. Acumirklī valdība viņas ved uz reāliem
pamatiem ar Vāciju. Tikai vienu momentu gribētu
še pastrīpot, ka izpostīto apgabalu pagasti nav tik
naivi un nedomā uzcelt savas_ saimniecības un atjaunot dzīvi ar pabalstiem no ārzemēm. Esam reāli
domājoši ļaudis. Ar tādiem problemātiskiem līdzekļiem Latvija nav atjaunojama. Ja savā.laika esam
griezušies pie ārzemēm dēļ atbalsta, tad galvenais
nolūks bija cits: iepazīstināt ārzemes ar mušu zemes
patieso stāvokli, lai viņi ņemtu ari mus vēra, apspriežot kara zaudējumu reparacijas jautājumu. Lai
gan nepiederam pie Versaļas miera līgumu slēdzējam
valstīm, tomēr viena lieta ir skaidra, ka pasaules
karā esam nesuši ārkārtīgus upurus un_ cietuši
lielus zaudējumus, un ka Latvijai nodara pārestību,
nobīdot to reparacijas jautājumā pie malas. Līdz arto, saprotams, gribējām modināt ari lielāku interesi
priekš Latvijas valstīs, kas pjašos apmēros pabalstīja karā cietušās zemes. Mūsu aizrādījums nepalika bez panākumiem. Siltu atsauksmi atradām Ziemeļamerikā, Anglijā, Zviedrijā, pie Starptautiskā
sarkanā krusta, Sarkanā krusta ligas un citur no ku^
rienes esam saņēmuši prāvus pabalstus. Tālab
ari
liela bij sirsnība un atzinība, ar kuru zemnieki un
zemnieces

apsveica

pēdējā

kongresā

attiecīgo

ārvalstu organizāciju priekšstāvjus. Bet ļai ari šis
attiecības būtu diezin cik sirsnīgas, ar šādiem pabalstiem mēs savu dzīvi nepacelsim. Tur vajadzīgi
reālāki līdzekļi valstiskā apjomā. Otrs noraidīšanas
iemesls ir tas apstāklis, ka iesniegtais likums ir
nepilnīgs un neaptver visas šķiras, kuras caur karu
cietušas. Ja tas tā, tad likuma projeks paplašināms
un pieskaņojams vajadzībāmbet ne noraidāms.
Sakarā ar to te izskanēja it kā pārmetums, ka izpostīto apgabalu kongresa padome esot vienpusīga
organizācija, kas nodarbojoties tikai ar lauksaimnieku vajadzībām. Tā tas nav. Bachmaņa kungs
jau nolasīja tēzi, ka kongress aptver ari pilsētniekus;
pastāv kongresa lēmums, ka jāpiegriež vērība ari
jaunsaimniekiem; darbībā ieslēgti ari Bachmaņa
kunga zvejnieki, kurus viņš it kā vienīgais atbalstītu.
Nav tiesa, ka esam vienpusīgi noslēgušies, mēs atbalstām visus, kas dzīvo kara nopostītā josla. Bet
ir taisnība, augsti cienījamā sapulce, ka iesniegtais

11. sēde
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likuma projekts ir nepilnīgs un neaptver visas cietušās šķiras. Kādēļ? Vienkārši tādēļ, ka nevaram
tūliņ jau tagad radīt likumu un uzlikt valstij nastas,
kuras tā vēl nevar nest. Bet tālab taču kāds nepieciešams darbs nav noraidāms un atmetams, ja viņu
uz reiz nevaram izvest pilnos apmēros. Tādā gadījumā tas darāms pa daļām. Sekosim skaistajiem
piemēriem ārzemēs — Francija, kura ari nevarēja uz
reiz novērst visu postu, ķērās vispirms pie savas
izpostītās lauksaimniecības atjaunošanas. Jus teiksiet, Francija dabūja atlīdzību no Vācijas. Cik liela
šī atlīdzība faktiski bijusi, par to negribu runāt. Rura
Francijai droši vien izmaksā vairāk, nekā ienes. _ Bet
pāriesim uz sakauto Vāciju, kurai izpostīta Prūsija.
Vācijai no ārienes neviens neko nedod. Bet kas
brauc tagad caur Prūsiju, _ redz visgarām skaistas
jaunas ēkas. To nedarīja Prūsijas nopostītie vieni paši,
viņi to vienkārši nespēja, to darīja Vācijas valsts,
apzinoties, ka Prūsijas posts ir, visas valsts posts.
Bet ne uz reiz Vācija veica šo darbu, viņa to darīja
pa daļām. Ari mums tas jādara, tāpat, piegriežot
pirmo vērību lauksaimniecībai kā valsts pamatam
un tad atjaunošanas darbus pakāpeniski paplašinot,
samērā ar valsts līdzekļiem un iespēju. Ja nostājamies uz tāda viedokļa, kādu ieņem Bachmaņa
kungs — ka darbs noraidāms, ja viņš nav izvedams
pilnos apmēros, — varētu ar tādu pašu tiesību teikt,
ka epidēmijas laikā jāpamet slimnieki savam liktenim, ja mums nav pietiekoši daudz ārstu un līdzekļu
visiem palīdzēt. Tā valstiski domājošie nespriedis.
Ari valdība principā uz tik šaura viedokļa nav nostājusies. Pirmo palīdzību sniedza lauksaimniekiem,
pievienojot tiem neilgā laikā ari rūpniekus un citus.
Pēdējiem izsniedz prāvas sumas. Bachmaņa kungs
noraida 2% miljardus rubļu, kas pieprasīti pirmā
kārtā no Celmiņa kunga kā avanss uz kara zaudējumu rēķina. Tā esot maza daļa no ta, kas patiesība
caur karu zaudēts. Šie 2% miljardi domāti taisni ka
pirmais visnepieciešamākais pasākums. Galvenais
iemesls, kālab nedrīkstam atteikties no kara zaudējumu taisnīgas atlīdzības, ir tas, ka karu veda valsts
un zaudējumi ir visas valsts zaudējumi, tie neattiecas
vienīgi uz Daugavas piekrasti un nopostītiem apgabaliem. Kara nodarītais posts ir tik katastrofisks,
ka nevaram to pielīdzināt ne Daugavpils plūdiem,
ne šī gada nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem.
Tas ir tāds posts, kādu karš samērā nevienai citai
zemei nav atnesis: apmēram 300 kilometru garuma
un 20—50 kilometru platuma gar Daugavu viss noslaucīts, un pie visa tā esam izslēgti no kara reparacijas. Šīs brūces mums jādziedē pašiem — ka valstij. Vesmaņa kungs teica, ka nevarot kara zaudējumus likt nest ari citiem nenopostītiem lauksaimniekiem, jo tad mēs savus lauksaimniekus galīgi nospiestu, viņi neesot spējīgi nest šādas nastas. Uz to
man gribētos jautāt: vai varam šo kara postu ta vienkārši nobīdīt pie malas, vai iespējams lietu nostādīt
tā, ka ne valstij, ne lauksaimniekiem šie zaudējumi
nebūtu jācieš? Nē, no šīs nastas mums nav iespējams atkratīties. Varbūt tikai divas iespējamības:
viņi jānes vai nu valstij, vai tikai pašiem nopostītiem.
Pēdējā gadījumā tiem cilvēkiem, kas caurjkaru jau ta
trīs un četrkārt izputināti un sagrauti. Būtu netaisni
visas valsts lietu uzkraut vienīgi nospiestiem un nomocītiem cilvēkiem, ar to mēs viņus galīgi iznīcinām.
Taisnības princips prasa, ka šī nasta jānes visiem,
jānes valstij. Apsveicamu un atzīstamu soli spērusi
šinī ziņā Satversmes Sapulce, atvēlot no mežu ienākumiem 1 miljardu rubļu pabalstiem uz kara zaudējumu rēķina līdz izstrādās kara zaudējumu atlīdzības
likumu, vai nokārtos kara zaudējumu atlīdzības jautājumu ar Krieviju un Vāciju. Šāds avanss resp. pabalsts nebūs nevietā izdots. Paceļot lauksaimnie8
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čību, celsim visu valsti. Nestāvēs atmatas tukšas,
vairosies lauksaimnieku ienākumi, pieaugs dzīvais
un nedzīvais inventārs, apstrādās intensīvāki laukus,
un viss tas nesīs ne tikai 10, vai 20%, bet 100 un
200%. Ja lauksaimnieki bus pirkšanas spējīgi, uzplauks tirdzniecība un rūpniecība; ja laukiem šis
pirkšanas spējas trūks, sagaidāms tas pats, ko piedzīvojām šogad, pateicoties slapjai vasarai un rudeņam. Ir taisnība, zaudējumi cerēta raža visa visuma
cēlušies no šī gada ārkārtīgi nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem, bet nenoliedzams ari tas fakts, ka
daļa ražas aizgājusi un aiziet vel tagad boja aiz ta
iemesla, ka kara nopostītam saimniecībām trūkst
visnepieciešamāko saimniecības eku. kuras noglabāt
savu ražu. Trūkst šo ēku tadeļ, ka viņiem pašu speķiem nav iespējams to uzcelt. Ari šis apstāklis norāda, cik vajadzīgs izpostītiem valsts pabalsts. Pāriesim uz aizdevumiem. Valsts ar plašiem aizdevumiem nākot nopostītiem palīga. Kungi, aizdevums
un avanss vai atlīdzība par kara zaudējumiem ir pilnīgi dažādas lietas. Aizdevums ir jauns_ slogs, kas
gulstas kā smaga nasta uz ta jau nopostītas_saimniecības. Nopostītie ar pilnu tiesību var jautāt: kālab
mums vieniem jāapgrūtina mušu īpašumi ar grūtu
slogu, kas taču ir visas valsts lieta? Aizdevums pats
par sevi ir laba lieta, to_ neapstrīdu. _ Bet aizdevumu
resp. parādu nevar nekada_ gadījuma saukt par kara
zaudējumu atlīdzību._ Sāpīgi _ aizskar nopostītos tas
apstāklis, ka pagājuša gadasaktais darbs šogad tikpat kā pārtraukts. Saskaņa ar Satversmes Sapulces
lēmumu zemkopības ministrija 1922._ gada saka izdot
izpostītiem avansus uz kara zaudējumu rēķina uz
minētā 1 miljarda lielā fonda. Pabalstus pērn izdeva
saimniecībām, kurām vismaz 30 pūrvietas zemes,
kam materiāls pievests, nav dzīvojamas ēkas u.t. t.
Citiem valdība paskaidroja, ka tie nepaliks tukša un
iesākto darbu turpinās. Bet šogad viss šis pasākums
tikpat kā anulēts. Nav taisnīgi vieniem pabalstu dot,
otriem atraut. Cietīs starp daudziem citiem taisni tie
uzcītīgākie saimnieki, kuri uzcēluši visnepieciešamākās ēkas, apgrūtinot savus īpašumus parādiem, atraujot saviem bērniem skolas izglītību, vai atsakoties
no uaudz kā, ko citi atļāvušies. Cietīs ari tie trūcīgākie, kuri nu līdz 1922. gadam nebij spējuši pievest,
materiālu ceļamam ekam. Nav labojušies ari mušu
saimnieciskie apstākļi, ka varētu šogad šo_s pabalstus
atraut. Taisni otrādi, apstākļi ir daudzkārt ļaunāki.
Aizrāda, ka pagājušo gadu pabalsts nav izsniegts
pareizi. Varbūt. Par to var runāt, bet nav pareigi,
ja tālab visu darbu pārtrauc. Kļūdas jāizlabo un tas
nav grūti izdarāms. Iesāktais darbsir katra ziņa

turpinājams. Valda domas, ka nopostītie paši saviem
spēkiem izkulšoties no grūta stāvokļa, jo latvieši ir
nenogurstoši darba ruki, kas mii savu zemes stūrīti.
To pierādot ari daudzie baltie jumti gar_ Daugavas
krastiem. Ir taisnība, daudz kas jau panākts, gan ar
valdības pabalstiem un avansiem, gan _ ar privathdzekļiem, gan ar parādiem. Bet aina,_ kada vel atrodas mūsu 142 nopostītie pagasti, ir bediga. Sniegšu
īsas ziņas par 100 visizpostitakiem pagastiem, no 10
apriņķiem. 'Šinīs pagastos ir vēl 2019 saimniecību,
kurām nav nevienas ēkas, kur cilvēki mitinājās vai
nu svešās telpās, vai apakš zemes. Saimniecību,
kurām trūkst dzīvojamas ēkas, kuras ļaudis dzīvo
pagaidu būdiņās no sapuvušiem tranšejukokiem, no
māliem, kurām vējš svilpo cauri, _ vai citādi neiespējamosapstākļos, ir 3977; kūtis trūkst 3982 saimniecībās, riju un šķūņu nav 5353 saimniecības. Es varētu
nolasīt garu rindu skaitļu par katru apriņķi _ un pagastu atsevišķi, bet pietiks ar šiem, lai redzētu, cik
daudz vēl trūkst, cik daudz vēl darāms. Var teikt,
ka no dzīvojamām ēkām ir atjaunotas drusku vairāk
par pusi; no kūtīm tāpat; no rijām un šķūņiem apmē-
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ram — V»; n° klētīm tikai apmēram — /*. Tāda ir
acumirklīgā aina, un ta runa gaišu valodu: avanss,
ko valdība sākusi izsniegt, turpinājams nevis ka aizdevums, bet tā, kā tas paredzēts no Satversmes
Sapulces. Kongresam un viņa vadītajiem pārmet, ka
tie esot apsolījuši nopostītiem izgādāt kādas tur
milzu sumas, kas esot neiespējami izpildīt. Kungi,
varu teikt, ka tādu solījumu neviens nav devis un nevar dot. Solīt, dot var tikai to, kas pašam ir, un kongresa padomei tādu nav. Kongresa padome solīja
vienīgi iestāties par to, cik viņas speka_ staves, lai
nopostītiem nepieciešamos pabalstus_ atvēlētu, un atvēlētu tādos apmēros, kādi kongresa uzstādīti. Tas
Vesmaņa kungs beidzot aizrādīja, ka
ir viss.
projektu
nevarot saukt par likumujun nevaiesniegto
rot to kā likumu izdot, jo tas domāts tikai ka pagaidu
līdzeklis neilgam laikam, esot nepilnīgs, viņam trūkstot noteikta saimnieciska plāna, ka _ atjaunot kara
nopostīto dzīvi. Jāaizrāda, ka pie tāda principa līdz
šim nav pieturējusies ne Satversmes Sapulce, ne
Saeima. Sīs dienas sākuma man bij izdevībarunat
taisni par tādiem pagaidu noteikumiem skolotāju un
mākslinieku pabalstu lieta, kurus _ Satversmes Sapulce izdeva uz neilgu laiku, kamēr nokārto pensiju
lietu visā visumā. Ari tagad mes izdodam vienu
otru reizi likumu kā pagaidu līdzekli, lai apmierinātu
kliedzošākās acumirklīgas vajadzības. Pie tāda principa līdz šim esam turējušies, bet tagad, kad nonākam pie kara zaudējumu atlīdzības jautājuma, _ šo
principu gribam atmest. Labāka gadījuma to varētu
izdarīt budžeta kārtība. Ari budžets ir likums, un
uzņemot budžetā ilggadīgus bruņotus krēdiitus, mes
piedodam šiem kreditiem vel stiprāku likuma nokrāsu. Var iet ari pa šo ceļu, lai_ gan veļamāks ir noteikts likums ar noteiktiem norādījumiem. Spriežot
pēc šīs dienas runām, _ maz cerības, ka iesniegtais
projekts dabūs Saeimā majoritāti. Tas būtu pārak
bēdīgi un nepelnīts sjtiens nopostītiem. 142 nopostīto pagastu vārdā lūdzu Saeimu iz dziļākas pārliecības, kungi, neatmetiet tik viegli ar roku šai lietai,
nākiet palīgā nopostītiem, tikai ta mes uzcelsim savu

valsti!
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjāniin.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts):_ Goldmaņa
kungs savas runas sākumā mums aizrādīja, ka laiki
mainoties: kad likuma ierosinājumi un likumprojekti tiekot iesniegti, runājot viena valoda, bet kad
viņi tiekot apspriesti, tad runājot cita valoda. Ka
pierādījumu tam Goldmaņa kungs izvilka vienu stenogramu burtnīcu un nolasīja mana frakcijas biedra

Cielēna runu. Goldmaņa kungs tikai aizmirsa vienu, un proti, pie kādiem apstākļiem šis pats likuma
ierosinājums ir radies un kas ir bijispar viņa pamudinātājiem. Te jau daži citi runātāji aizrādīja, ka
tas ir noticis 1922. gada jūnijamenesījsi pirms Saeimas vēlēšanām un ka šis Saeimas velēšanu moments
ari ir bijis tas, kas _ pamudināja Ulmani, Goldman! un
dažus citus no mūsu zemnieku savienības šo ierosinājumu iesniegt. (J. Goldmanis no_ vietas: «Bet tagad vēlēšanas ir tālu!") Par tovelak. Lieta ir ta, ka
šis likuma ierosinājums, kas nak no zemnieku savienības, nav vienīgais un pie ta to punktu mes pielikt vēl nevaram. Šim likuma ierosinājumam ir sekojuši vēl citi ierosinājumi, jo dažas citas frakcijas,
kuras ari ir rēķinājušas uz velētāju balsīm, nav gribējušas palikt iepakaļ un irsteigušas nākt ar saviem
likumu ierosinājumiem. Kā par brīnumu starp minēto likumu ierosinātājiem rēgojas viena otra runātāja vārds, kuri šodien diezgan asi izteicas pretim
šim likumprojektam.
Vispirms ir viens likumprojekts, kurš nāca no
maziniekiem jeb, tā sakot, no mazās zemnieku sa-
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vienības, kura nav gribējusi palikt pakaļ lielai zem-

ka tā ir tikai viena maza daļa no ta, kas vajadzīgs.
Ko dod šie 4.000.000 zelta rubļi? Tie dod 520.000.000
Latv. rubļu, bet ar tiem pietiek tikai vienam gadam.
Šisfonds ar vienu rāvienu ir tukšs, un vairāk no viņa
nav ko ņemt. Tādēļ par šo avotu nebūtu ko runāt.
Es mēģināju savest kopa vispārējas sumas no visiem
projektiem, lai redzētu, kādam vajadzētu izskatīties
nākamo gadu valsts budžetam. Es dabūju sekosus
ciparus. Pēc tiem trīs ierosinājumiem vien, par kuriem bij runa, pirmos trijos gados budžeta būtu jāieved ikgadus 1.500.000.000 rubļu, ceturta gada
800.000.000 rbļ. un piektā p-ada 300.000.000. Bet
šie trīs ierosinājumi, kurus es minēju un kurus es
uzskatu par vēlēšanu aģjtacijas rezultātiem un materiāliem, ar kuru likvidēšanu mums tagad jānodarbojas, nav vēl viss. Mums ir ienākuši vel citi projekti,' kuri ari cer uz bruņotiem kredītiem un tie ir
stipri lieli. Mēs zinām, ka ir apspriests un laikam
šodien pat caur plenārsēdi nodots komisijām likumprojekts par būvniecības fondu. Tas nak no zemkopības ministrijas. Ari tur tiek prasīti lieli līdzekļi,
katru gadu 600.000.000 rubļu, uz pieciem gadiem.
Tad ir iesniegums no kara resora vajadzībām, kurš
vēl neparedz visas vajadzības, tikai vienu daļu no
tām. Tur tiek prasīts pāri par 125 miljonu rubļu
katru gadu uz 4 gadiem. Savelkot kopa tikai tas
sumas, kas līdz šim ir iesniegtas, mes redzam, ka
mums ir kārtīgi jāieved valsts budžeta katru gadu,
sākot ar šo gadu, pirmos trijos gados 2.225.000.000
rubļu, ceturtā gadā pāri par vienu miljardu un piektā
gadā gandrīz viens miljards. Tādas ir tas prasības,
kas tikai līdz šim ir ienākušas. Sakāt, vai tas ir mušu
budžetam pa spēkam? Man liekas, ka jums pašiem,
ari labam spārnam un centram, ir skaidrs, ka to mušu valsts budžets nevar izturēt. Kaut kādam prasībām ir jāvelk strīpa pāri. Nu ceļas jautājums, kādai
prasībai tad nu mēs vilksim to strīpu pāri? Vai kara
resora prasībām, vai būvniecības fondam? Jeb iesim pie frakciju iesniegumiem un saksim runāt par
to, kuram no šiem iesniegumiem vilkt strīpu pāri?
Tad katra frakcija mēģinās savu projektu aizstāvēt,
lai vismaz uz ārieni, kaut ari caur logu, paradītu, ka
viņa kaut ko dara cietušo laucinieku laba (J. Goldmaņa starpsauciens.) Ka jau minēju, klāt nāks vel
jaunas prasības un es domaļu, ka tas pārsniegs līdzšinējās. Mums taču ir zināms, ka ir viens resors,

nieku savienībai un iesniegusi savu likuma ierosinājumu. Šinī likumprojekta, kurš saucas: likums par
pabalstu izsniegšanu jaunsaimniecību un izpostīto apgabalu apbūvei, ir viens pants, kura sacīts:
su«Būvniecības pabalstu izsniegšanai vajadzīgas
gadu
katru
mas uzņemamas valsts budžeta 5 gadus,
ne mazāk kā 6 miljoni latu." Bez šī mazinieku solījuma ir vēl viens trešais likuma ierosinājums, un tas
ir daudz kuplāks. Šo solījumu ir devuši centra ļaudis un zem tā stāv sekosi paraksti: Arveds Kalniņš,
Francis Trasuns, Dzenis, Roskošs, Jubuls, Kublinun
skis Velkme, Kotans, Rancans, Zemgais, Kemps,
likumprosauc:
likumprojektu
Šo
Jānis Vesmanis.
jekts par lauksaimniecības aizsardzību un tur ir sacīts vispirms kā: «Lai veicinātu kapit _ala_ ieplūšanu
lauksaimniecībā..." u. t. t« u. t. t. Kā jūs redziet,
nolūks ir tas pats (A. Klīve no vietas: «Tikai cita muziķa'"), bet tad nāk pants 5. kurš skan: «1923./24.,
1924./25. un 1925./26. gadu laika — ta tad 3 gadus no
vietas — valsts budžetā jāieved — dzīves atjaunošanas vajadzībām ne mazāk ka desmit miljonus latu
laukkatru gadu." 6. pants «Zemkopības ministrijai*
apmierināšanai
vajadzību
kulturelo
saimniecības
katru gadu piešķirami ne mazāk ka 4 miljoni latu
un 7. pants «Universitātes lauksaimniecības fakultātei kopā ar tās paraugu saimniecībām un petišanas
institūtiem katru gadu piešķirami ne mazāk ka
300.000 latu. " Tālāk nāk vēl aizrādījumi, ka ja_ izcērt
valsts mežus, tad sumas no_ valsts mežu ārkārtīgas
izciršanas nav lietojamas kārtīgiem _ maksājumiem,
bet izdodamas tikai būvniecībai. Ta tad tai.pašai
vajadzībai, kurai jau mazinieku frakcija bija prasījusi zināmus līdzekļus. Ko, kungi, tas pierada? Mes
redzam, ka ir bijis viens laikmets, kur katram vajaun
dzēja uz kaut ko reflektēt, uz kaut ko rēķināt,
attiecīgie
ari
šādā ceļā domādami un strādādami
frakciju priekšstāvji ir iesnieguši dažādus likumprojektus. Vai šos likumprojektus viņu iesniedzēji domāja nopietni toreiz un ņem nopietni ari vel tagad,
tas ir liels jautājums. Man šķiet, ka cilvēki, kuri negrib solīt vien, bet grib ari kaut ko pildīt, kuri doma
ari par valsts pastāvēšanu, par nacionālam interesēm, par kurām viņi tik bieži runa, ka tiem vajadzēja
ari parēķināt to, ko tas viss kopa iztaisa un kas to visu
samaksās. Protams, ka toreiz tas laikarn nav rēķi; bez kura prasību apmierināšanas saimnieciskas dzīnāts solījums dots tāpat, bet tas sumas, ka redzesiel '
. ves atjaunošana nemaz nav domājama, — tas ir
vēlāk, ir kolosālas. Likumprojekts, par kuru mes šo. satiksmes resors un satiksmes vajadzības. Līdzekļi
dien runājām, it kā paredz avotus, no kuriem samakvajadzīgi ne tikai tiem dzelzceļiem, par kuriem iet
jāizsājami tie 2 miljardi rubļu. Viņš saka, ka tie
pašlaik, kā piemēram, par Liepājas linijas parruna
Pai
maksā no kara zaudējumu fonda avansa kartība. _
šūšanu
un Kuldīgas dzelzceļa būvi, bet citam linii
runātāj
iepriekšējie
to man nebūs šeit jārunā, jo jau
Bez tam mums ir prasības par telefonu ievilkaizrādīja, ka uz kara zaudējumu atlīdzību mes acu- - jām. pagasta
namos, ko mes visi budžeta komisija
mirkli nevaram rēķināt. Miera līgums _ar Krie- - sanu
šoseju un lauku ceļu uzlabošanu un
par
aizstāvējām,
ne
tādus
fonviju mums nedod ne tādus solījumus,
ari
mēs aizstāvējām. _ Es_ nemaz netā tālāk. Tās
dus Ari Vācijas apstākļi nedod ne mazākas cerība:5
prasības,
kas nāks vel pec tam. Ja
.
ņēmu
vērā
tās
uz tādu atmaksu. Tā tad tas, kas teikts likumpro nu mēs visas šās prasības saskaitīsim kopa, tad ta
jektā par kara zaudējumu fondu, ir tikai ilūzija. Ta:3.
suma būs tuvu visai mušu valsts budžeta kopsumai,
visiem skaidrs. Rēķināt var vienīgi uz valsts bu
t. i. 8 miljardiem rubļu. Vai varam ievest mušu valsjs
džetu. uz mūsu nodokļu maksātāju aplikšanu. Tas ir
budžetā
visus šos bruņotos kredītus? No katad mes
pa
tikai
r
vienīgais avots. Tālāk likumprojekts runa
ļ.
izdarīsim tekošus maksājumus? Vai mes_ ķersilauksaimniecību un rūpējas tikai par tas vajadzībām
mies
atkal pie naudas preses un saksim drukāt nauPar pārējām šķirām, par pārējiem izpostītiem viņ š
)
du?
Vai pēc manim nenāks uz šī katedra Ringolds
nepavisam nav rūpējies. (Goldmaņa starpsauciens.
Kalninga kungs un nepateiks, pie ka tas mus var noGoldmaņa kungs, tā pārlabojumu ienešana pec tani
vest? Bet citas izejas nav, ja mes visas nepārdokad ir parādījušies šādļ milzīgi solījumi un solījum ti
prasības gribam apmierināt. (J. Goldmanis
mātas
diezga
ti
projekti, laikam gan bus diezgan grūta un
no vietas: «Vai Jūs tāpat runājat ari par darba mimneizdevīga. Mums še aizrādīja, ka ir viens avoti;
strijas vajadzībām?") _ Goldmaņa kungs, ari darba
tas ir zelts, kas dabūts no Krievijas — 4.000.000_ zelta
prasības bus_ jāaizstāv. Jus paši busat
;ministrijas
rubļu, ar kuriem daudz ko varētu segt, ja varbūt ne
pabalstīt. Mes redzējām, ka tas bijalaikizdotos neko dabūt no citam _valstīm. Bet tas, ka s spiesti tās
kad
bezdarbnieku daudzums bija ārkārtīgi
uz šo zeltu aizrādīja, nav aprēķinājis, kādu sumuši e metā,
ne darba, ne maizes, tad ari Jus binebija
liels.
Kad
4.000.000 zelta rubļu sastāda. Citādi viņš redzēti x
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jāt spiesti viņu labā kaut ko darīt un ar valsts līdzekļiem tos pabalstīt. Jūs nevarējāt viņus tad izmest
uz ielas, lai viņi tur nobeidzas. Bezdarbs pastāv vēl
visā pasaulē un ari pie mums un tie līdzekļi būs jādod. Es par to necentos minēt. Mums stāv priekšā
vēl citi jautājumi, piemēram, par karā kritušo nodrošināšanu, par pensijām. Redzēsim, kādu valodu Jūs
tur runāsiet. Visās savās uzstāšanās Jūs tos cildiniet
kā varoņus un tāpēc varētu sagaidīt, ka Jūs dosiet
ari tiem iespēju eksistēt. Ar cipariem rokā es centos jums pierādīt, ka jūsu prasības izvest nav iespējams, ka tās ir neizpildāmas. Tas ir skaidrs mums
un tas ir skaidrs ari jums. Tālāk, vai lauksaimnieki
ir tie vienīgie, kuri patiešām atrodas tik ārkārtīgi
sliktos apstākļos un vai par viņiem nemaz netiek domāts? Es, kungi, jums atgādināšu, tos datus, kuri
sakopoti un pievesti «Ekonomista" 21. numurā, oficielā orgānā. Tur ir sakopotas tās sumas, kādas tiek
ziedotas lauksaimniecības vajadzībām no mūsu vispārējiem līdzekļiem. Tur ir parādīts, ka ar 1922./23.
gadu vienam lauksaimniecības departamentam atvēlēti divi miljoni latu, tas ir vairāk kā 100 miljonu
rubļu, kamēr visai zemkopības ministrijai atvēlēti
pāri par 10 miljonu latu vienā gadā. Par 1923./24.
gadu tam pašam departamentam 2% miljoni latu
(starpsaucieni pa labi: «Un kādi ir ienākumi šim departamentam?") Ienākumi ir stipri mazi. (Starpsauciens.) Ja jūs, kungi, tos ienākumus no lauksaimniekiem vediet stiprā sakarā no linu monopola, tad
man jums jāatgādina, ka tas tā nav. Linu monopola
ienākumi un tāpat ari ienākums no mežiem nav tādi,
kas ienāk tieši no lauksaimniekiem. Meži taču nepieder lauksaimniekiem, tie nav lauksaimnieku īpašums, bet ir visas valsts īpašums. Tāpēc to nevar
uzskatīt par ienākumu no lauksaimniekiem un uz to
nevar atsaukties. Tālāk, ja mēs-paskatāmies, kādas
sumas ir izsniegtas privātām organizācijām pabalstu
veidā priekš lauku vajadzībām, tad tur atkal sastopam lielas sumas. 1919. un 1920. gadā šī suma bija
vēl maza, 1920./21. gadā jau lielāka, 1921./22. gadā
tā ir nari par 10 miljoniem rubļu, bet 1922.123. gadā
jau pāri par 40 miljoniem rubļu, 1923-/24. gadā šī sūtņa ari ir liela un laikam stipri pārsniegs 40 miljonus
rubļu. Bez tam šīs nav vienīgās sumas, kas domātas lauku vajadzībām. Bez tam vēl ir zemes bankas
aizdevumi, kuri tekoša gada budžetā iztaisa veselus
12 miljonus latu. Mēs, kreisie, nebūt nenākam un
nesakām, ka šie aizdevumi nav vajadzīgi. Mēs biiām tie. kas pabalstīia šīs sumas nriekš zemes bankas, mēs biiām tie, kas pabalstīja šīs sumas palielināšanu uz 12 miljoniem, lai būtu iešnejams izsniegt
aizdevumus lauksaimniecības vajadzībām. Mēs tikai
biiām pret neatmaksājamiem pabalstiem, jo tā demoralizē lauciniekus un labu neko nedod. Lauku vajadzības mēs, turpretim, tānat aizstāvam. (K. Ulmanis
no vietas: „To jau redz!") Jā. Ulmaņa-kungs, tas ir
redzams no mūsu darbiem. Bez šīm sumām lauku
vajadzībām vēl tiek ziedotas lielas sumas. Tā atcerēsimies tikai, ka ^ie budžeta apspriešanas nāca
zemkopības ministrs Bauers un teica, ka koku materiāls, kas no mežiem tiek ņemts un dots priekš
ēkām izpostītiem apgabaliem, sniedzas
miljardos.
Tas ir tikai 2—3 gados, kamēr mēs pie koku izsniegšanas esam ķērušies. Vai var pēc visa tā sacīt, ka lauku vajadzības netiek atzītas, ka ir kāda
frakcija , kura grib gādāt tikai par pilsētu un par bezdarbniekiem un lauksaimniekus nemaz neievēro, Ja
jūs negribat atbalstīties uz kailu aģitāciju, es gribētu pat teikt, uz kailu demagoģiju, tad tā nevar runāt. Sumas, kas ir aizgājušas lauku vajadzībām,
runā pavisam pretēju valodu. Tālāk nevar aizmirst
to, ka lauku zemniecība ir ieguvusi milzīgas sumas
parādu dzēšanas veidā, jo ir dzēsti narādi par 50—
60 miljoniem rubļu zeltā, kas gūlušies uz lauku zemēm. Tas ir liels pabalsts. Tad vēl runā par to, —
kas tai grūtākā kara laikā iznesa valsti, kas uztu-

11. sēde

1923. gada 23. novembrī.
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rēja to, vai tie nebija laucenieki kā ražotāji? Tas
ir taisnība, ka laucinieki savus produktus deva, bet
ja ieskatāmies viņu apstākļos, tad nevar teikt, ka
kara laikā lauciniekiem būtu bijuši sliktāki apstākļi
nekā pirms kara. Taisni otrādi. Zināms, ne vispār,
bet tur, kur karš negāja pāri (K. Ulmanis no vietas:
«Mēs runājam par izpostītiem!"), tur stāvoklis bij
labs. Un ne tikai gruntnieki, bet ari rentnieki kara
laikā tika ar rentēm daudz vieglāk galā nekā agrāk.
Ja Jūs runājat par izpostītiem, Ulmaņa kungs, tad
dodat taču viņiem. Esat tik labi un neatdarāt tik
vien mutes, bet ari makus! Tie turīgie saimnieki,
kas nav grūti cietuši kara postu, lai nāk un ziedo
tiem izpostītiem par labu. Bet ja Jūs tagad nākat,
Ulmaņa kungs, un prasāt, lai to visu ieved valsts budžetā, lai to fiksē uz 4 gadiem, tad ir skaidrs, ka to
nemaksās' turīgie saimnieki. Taisni otrādi, tie vēl
prasa progresīvā nodokļa atcelšanu, tā tad — vēl
izņemt no valsts budžeta ieņēmumiem laukā vienu
daļu. Tās sumas, kas tiek prasītas, tās taču nāks
no valsts budžeta, un ja mēs paskatāmies
mūsu
valsts budžeta ienākumos, tad lielākais 'postenis ir
netiešie nodokļi, muitas. Kas tās maksā? Tās maksa patērētāji un nevis lauksaimnieki kā ražotāji. Tā
tad pats aizrādījums par lieliem ienākumiem no
lauksaimniekiem nav dibināts. Mums patlaban ir
runa par to, ka lietus un plūdi nedod iespēju novākt
ražu, ka vajadzīgi dažādi ārkārtīgi soļi aizdevumu
veidā, dažādu nodokļu termiņu pagarināšana, lai
dotu iespēju lauksaimniekiem dzīvot un neizpostīt
viņu saimniecības. Es redzu, ka ministru kabinets
un ari attiecīgās komisijas nāks tam pretim, ari šinī
zina lauciniekus pabalstīdami. Es domāju, ka tos
soļus, kas tiks sperti, vienalga, vai nodokļu termiņa
pagarināšana, jeb aizdevumu ziņā, ka tos pabalstīs
šinī namā ne tikai labais spārns vien, bet ari citi.
Aizrādījumus par to, ka vajaga dot lauksaimniekiem,
ka tas pavairos lauksaimnieku ražošanas spējas un
desmitkārtīgi un simtkārtīgi dos atpakaļ, mēs dzirdam ne pirmo reiz. Pie budžeta apspriešanas Celmiņa kungs mums par to pastāstīja. Šodien Gailīša
kungs to pašu atkārtoja. Runājot par pirkšanas spējam, jus runājiet divās mēlēs. No šī katedra jūs sakiet, ka pirkšanas spējas lauksaimniekiem ārkārtīgi
mazinājušās, bet jūsu presē, ..Brīvā Zemē", jūs vēl
šodien ievietojiet treknus sludinājumus, ka vislielākās pirkšanas spējas ir lauksaimniekiem. CStarpsauciens no Ulmaņa.) Jūs sakiet, ka viņu ir daudz. Es
domājiī. |<a lauksaimnieku nav vairāk kā strādnieku
un vidējās šķiras T atviiā. Jūs paskatāties tikai uz
šī nama sastāvu, tad dabūsiet pat mazāk. Tā tad
jūsu atsaukšanās uz skaitu nav dibināta.
Tas
skaits i> citur lielāks. Man liekas, ka tās garās runas
nav vajadzīgas. Kas šo jautājumu nem nopietni, tas
sapratīs, ka palīdzība aizdevumu un citā veidā ari
šinīs ārkārtīgos apstākļos vaiadzīga un tiks sniegta.
' Bet nevar nākt ar tādiem likumprojektiem, kuri izipt uz valsts finansielā stāvokļa pilnīgu izārdīšanu,
Tapec Pareizi darījusi budžeta komisija, ka viņa šo
likuma ierosinājumu noraidījusi. Tāds pats liktenis,
jādomā, būs ari tiem pārējiem likumprojektiem un,
varbūt, ari tiem bruņotiem kreditiem. Visi šie bruņotie kredīti var mūs novest bezizejas stāvoklī, jo
ne budžeta komisija, ne Saeima par tiem vairs lemt
nevarēs. Tie visi būs neaizskarami un tekošām vajadzībām paliks tikai viens ceļš — jauna naudas izlaišana. Es domāju, ka pēc tiem bēdīgiem piedzīvojumiem, kādi bijuši Krievijā, Vācijā un citur, mēs pie
šījīdzekla gan laikam ķerties negribēsim. Un ja
mes pie šī līdzekļa gan laikam ķerties negribēsim, tad
ir tikai viena izeja — šīs nepārdomātās prasības

noraidīt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekša sēdi slēgt. Nākamā sēde otrdien,
27. novembrī, pīkst. 5 pec pusdienas. Šīs dienas
sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 9.05 vakarā.)
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Saeimas III. sesijas 12. sēde 1923. gada 27. novembrī.
(Atklāta pīkst. 5.15 p. pusdienas.)
Saturs.
1.

Likums par neatmaksājamu avansu izsniegšanu uz kara
zaudējumu atlīdzības prasībām lauksaimniecībā un tai
tuvu stāvošos uzņēmumos (vispārējo debatu beigas;
pāreju uz lasīšanu pa pantiem noraida):
Kr. Bachmanis, referents
R. Kalnings (bezpartejiskais

268
nacionālais

centrs)
237, 260

J. Purgals (kristīgi-nacionalā savienība) ....
K. Ulmanis (zemnieku savienība)
.1. Vesmanis (demokrātiskais centrs)

237

A. Buševics (sociāldemokrāts)
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība)

250

240
245

252, 264
K. Pauļuks (zemnieku savienība)
J. Goldmanis (zemnieku savienība)
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
2.

Nākošā sēde

256
262
266
272

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.
.Turpināsies pagājušā sēdē pasludinātā dienas
kārtība, papildināta ar pārgrozījumu pilsētu nolikuma,
pārgrozījumu pagaidu noteikumos par pilsētu domnieku vēlēšanām, pārgrozījumu pagaidu noteikumos

12. sēde

1923. gada

27. novembrī.
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iesniegumā un jāizšķir piemērojoties mušu Satversmei. Daži no runātājiem aizrādīja, ka tas apstāklis
vien jau, ka minētā projektā jeb ierosinājuma trūkstot aizrādījuma, no kurienes ņemt līdzekļus šo 2 miljardu segšanai, esot iemesls, ka vairāk nemaz nedrīkstot šo ierosinājumu virzīt tālāk, ka varbūt pat prezidijam radīšoties bažas, vai maz drīkst likt uz nobalsošanu šādu likumprojektu, kurā nav aizrādījumu par
līdzekļiem saskaņā ar Satversmi. Tādam uzskatam es
piekrist nevarētu, jo mēs taču nevaram atmest visus
tos ierosinājumus un likumprojektus, kuri iesniegti
senāk, kad mūsu Satversme vēl nebij spēkā. _ Uz
priekšu tie taču jāvirza un jādod iespēja visus trūkumus, kādi šajos senajos iesniegumos ir, novērst. Trūkumus taču ir iespējams novērst hdz tam acumirklim, kad augstais nams pieņems attiecīgu lēmumu
vai nu par likuma pieņemšanu, vai noraidīšanu. Līdz
tam laikam var iesniegt pārlabojumus. Ja šāds trūkums projektā tagad ir, ka nav aizrādījuma, kur ņemt
līdzekļus, tad vēl taču var iesniegt pārlabojumu, nosakot, no kurienes ņemt līdzekļus, ar kuriem segt
izdevumus. Tādējādi man šķiet, ka šo likumprojektu
varētu skatīt saskaņā ar mūsu kārtības rulli cauri.
Mūsu kārtības ruļļa 78. pants paredz, ka nevienu
likumprojektu nevar pieņemt Saeimas plenārsēde
pirms tas nav apspriests attiecīgā komisija. Šis
likumprojekts vai ierosinājums gan ir apspriests budžeta komiijā, jo budžeta komisija nak ar savu
priekšlikumu noraidīt šo ierosinājumu._ Bet šis
ierosinājums nav apspriests nemaz pēc būtības. Uz
to aizrādīja, ja nemaldījos, deputāts Goldmaņa kungs,
ka pēc vispārējām debatēm budžeta komisija pieņē-

musi lēmumu šo ierosinājumu noraidīt. Ja nu mes
tomēr atrastu par nepieciešamu skatīt šo likumu
Turpinājās debates pie 1i k u m a par neatcauri pēc būtības, tad jāmēģina noskaidrot, ko ar šo
uz likumprojektu grib sasniegt. Man jāsaka, ka šis
izsniegšanu
maksājamu
avansu
likumprojekts ļoti pavirši izstrādāts, neskaidrības sakara zaudējumu atlīdzības prasībām
stāvostopamas gandrīz ikvienā šī projekta panta. Es
lauksaimniecībā un tai tuvu
šos uzņēmumos. Referents Bachmanis. Vārds
sākšu no paša ievada:
Ringoldam Kalningam. Runātājs zāle neatrodas.
«Līdz kara zaudējumu atlīdzības saņemšanai no
Purgals.
Vārds
Purgalim.
runātājs
Latvijas
bijušiem pretiniekiem kara laika vai ari zauNākamais
piešķiršanai uz citu lēmumu padējumu
atlīdzības
savienība):
Aug(kristīgi-nacionalā
J. Purgals
stā sapulce! No šī iesnieguma ar virsrakstu likums mata Latvijas, valsts valdība izmaksā saviem pilsopar neatmaksājamu avansu izsniegšanu uz kara ņiem šai likumā paredzētos gadījumos neatmaksājama avansa veidā 2 miljardi_Latvijas rubļu 4 gadu
zaudējumu
atlīdzības prasībām lauksaimniecība
laikā,
skaitot no šī likuma spēkā nākšanas dienas."
uzņēmumos
ir
nestāvošos
tuvu
un
tai
Vispirms interesanti būs dabūt dzirdēt no šī izpārprotami skaidrs, ka ar šo iesniegumu prasa
no valsts līdzekļiem 2 miljardus rubļu. Bet no kāda strādājuma iesniedzējiem, kas tie tādi ir par citiem
avota šie valsts līdzekļi ņemami, kam tie dodami, uz lēmumiem, ar kuriem varētu kaut kādu zaudējumu
atlīdzību piešķirt. Vai ir domāti šie citi lēmumi atkādiem pamatiem tie dodami, tas viss no šī izstrādā
tiecībā, uz šiem Latvijas bijušiem pretiniekiem kara
ņemot
vēra, ka Satverjuma nav izprotams. Bet
laikā, kad tie pieņems kādus lēmumus? Vai te ir
pieņēmusi
ja
nemaldos,
Sapulce,
vienbalsīgi
ir
smes
lēmumu, ka šis iesniegums sava svarīguma deļ ir domāti citi lēmumi, kurus varētu pieņemt Saeima?
nododams finansu un budžeta komisijām, man šķiet, Es mēģināju šo jautājumu noskaidrot, izlasīju depuaugstam namam nākas apspriest šo_ iesniegumu ar tāta Ulmaņa kunga paskaidrojumu pie šī iesnieguma,
visu nopietnību. Tādēļ es ari mēģināšu pec iespējas bet tur es vairāk neko neatrodu, kā tikai aizrādījumu
uz to,'ka vajagot taču reizi tautas vietniekiem nākt
noskaidrot šo iesniegumu pēc satura. Tas ir nepiepie kāda slēdziena, vajagot pieņemt lēmumu, vajagot
ieņemt
noteiktu
jo
citādi
mēs
ciešami,
nevarēsim
izdot likumu. Kas šis iesniegums ir — lēmuma prostāvokli šim iesniegumam pretim. Te jau tika aizrājekts vai likumprojekts, to es nevarēju noskaidrot
panta
2._ nodalījums
dīts, ka mūsu Satversmes 66.
prasa, ka visos tanīs gadījumos, kad kāds lēmums bez iesniedzēju palīdzības, kuras man trūka. Bet
iztulkojot šo iesniegumu tā, kā mēdz visus tādus
saistīts ar izdevumiem no valsts līdzekļiem t. i. ar
^
jāpalikumprojektus iztulkot, iznāk, ka te gaida kādus
budžetā neparedzētiem izdevumiem, lēmuma
lēmumus
vēl bez šī likuma apspriešanas, gaida kādus
Toreiz,
segt
šos
izdevumus.
redz līdzekli, ar kuriem
lēmumus no Saeimas, jo ja runā par citu lēmumu un
1922. gada 20. jūnijā, mušu Satversme _ vel _ nebij
spēkā. Satversmes ievešanas un spēka stāšanas ja to attiecina uz Saeimu, jādomā, ka šis_ari ir lēlikumu gan pieņēma tanī paša 1922. gada 20. jūlija mums, jo citādi nevar runāt par citiem lēmumiem.
Jādomā, ka šis ir lēmuma projekts, kādu liek priekšā
sēdē, bet pēcpusdienā, kamēr šis jesniegums ienāca
rīta sēdē. Tā tad toreiz iesniedzēji nebij domājuši Saeimai, bet tam pretim runā virsraksts. Virsraksta
apzīmēts šis iesniegums kā likums par neatmaksāpar to, ka Satversme stāsies spēkā agrāk, neka bus
jamu avansu izsniegšanu. Tā tad neskaidrība tomēr
jāapspriež šis izstrādājums. Iesniedzējam to nevar
ņemt ļaunā, bet turoties pie kontinuitātes principa. i' no formelās puses, kas šis iesniegumsīsti ir. Mēs
Saeimai ir jāizšķir šis jautājums,par kuru ir runa šinī dzidēsim no pašiem iesniedzējiem tuvākus paskai-
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drojumus vēlāk, bet iekams šis jautājums nav vel
noskaidrots, es pieņemu, ka šis ir tāds iesniegums,
kā tas apzīmēts virsrakstā, ka tas ir likumprojekts
un tādēļ, man šķiet, no tāda viedokļa izejot mums
tas jāapskata pēc likumprojekta iztulkošanas paņēzin, kam dos tos divus
mieniem. Vispirms mums jV.
miljardus. Te vispārējos vārdos pateikts, ka tos
došot «Latvijas valsts valdība saviem pilsoņiem', tas
ir valdības pilsoņiem. Tā ir vienkārša paviršība
Mums valdības pilsoņu nav. Mums ir tikai valsts
pilsoņi (Starpsaucieni no zemnieku savienības.);_ ja
domāts, ka valsts pilsoņiem, tad vajadzēja teikt ta un
nevis domāt, ka valsts un valdība ir tas pats apzitne-

mējums. Te ir skaidri teikts «Latvijas valsts valdība
saviem pilsoņiem". Tas pats, Ulmaņa kungs, atkārtojas, ari kādā citā pantā, kur ir runa par valdības
būvmateriālu izsniegšanu un visur, kur es domāju
valsti, tur jūs esiet domājuši valdību. Ta ir paviršība, jo jūs laikam ari esiet domājuši par valsti, bet
še es nepakavēsos ilgāk. Jāsaka, ka šī paviršība
raksturo visu likumprojektu. (Smiekli.) _ 3. pants,
kurš ir vissvarīgākais, ir sliktāki uzrakstīts neka tas
instrukcijas, uz kurām atsaucas šī iesnieguma beigas,
8. pantā, t. i. uz 1922. gada 23. marta instrukcijām
kara zaudējumu komisijām par Latvijas karaspēka
nodarīto zaudējumu lietu caurskatīšanas, atlīdzības
pieprasīšanas, piespriešanas un izsniegšanas kartību.
Šīs instrukcijas skaidrāki nosaka, kam izsniedzama
atlīdzība, par kādiem -zaudējumiem,_ tur ir precīzi
izteikts, par ko dabū zaudējumu atlīdzību. Paskatīsimies, par ko dabū atlīdzību, par kādiem zaudējumiem runā minētais 3. pants.
«Avansu izsniedz par zaudējumiem, kuri cēlušies no tiešas kara darbības lauksaimniecībai un tai
tuvu stāvošiem uzņēmumiem, attiecinot avansu uz
zaudējumiem pie a) dzīvojamām, darba un saimniecības ēkām, b) zirgiem un citiem niajkustoņiem, c)
mašīnām, darba rīkiem un nepieciešamām mājturības
lietām."
Tad sekojošais pants uzskata visu 3. pantā teikto
kā izsmeļošu. 4. pants dod negatīvas pazīmes; par
visu, kas 3. pantā nav iekšā, nedrīkst_ dot atlīdzību,
un nedrīkst ari dot tiem, kuriem var but ēkas vai uzņēmumi, vai kustama vai nekustama manta, kura uzskatāma par greznības piederumiem. Jus _ redziet,
kungi, cik neskaidrs ir šis 3. pants padarīts. Vispirms uzskaitījumu ziņā un tad ari ar negatīvam pazīmēm, kuras ir dotas 4, panta. Tā kā mes pie labākas
gribas te nevaram zināt, kas īsti dabūs zaudējumu
atlīdzību. Tad turpmāk, mēs nemaz nevaram tikt
skaidrībā, uz kādiem pamatiem šo atlīdzību vai
naudu vispāri piešķirs. Ar vienu vārdu te ir teikts,
ka tā būšot atlīdzība par kara zaudējumiem, ar otru
vārdu te ir teikts, ka tas būs pabalsts, par ko nosaka
likumdevējs, stingri prasot, ka šos avansus izsniedz
tikai tieši cietušās mājturības vai uzņēmuma atjaunošanai vai turpināšanai saimnieciskās nepieciešamības robežās, nepārkāpjot V« no šai likumā apzīmēto
zaudējumu atzītās kopsumas. Ja te _ir runa par atlīdzību, tad prasība pēc atlīdzības ir jāievēro. Tas ir
cits jautājums, kādos apmēros un kādiem pilsoņiem
pretim šī prasība jāievēro. Tad ir jāievēro un nauda
ir jādod izlietošanai tā, kā prasītājs pats grib. Bet
ar vienu vārdu ir teikts, ka līdz prasības trešai daļai
dod it kā atlīdzību, ar otru vārdu ir teikts, ka naudas
izsniegumi ir uzskatāmi kā izsniedzams pabalsts noteiktiem mērķiem un nolūkiem. Tad viskuriozākais
ir tas, ka, neskatoties uz visu šo solīšanu dot atlīdzību, nāk 6. pants un tas saka:
«Ne zaudējumu pieteikšana, ne ari pieteikto zaudējumu novērtēšana, ne avansa piespriešana vai izmaksāšana nerada priekš tiem, kas cietuši šai likumā
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aprādītos zaudējumus, ne ari priekš citiem cietušiem
tiesisku pamatu..."
tā tad viss, kas tiek darīts ir žēlastība bez kāda
tiesiska pamata —
„... prasīt no Latvijas valdības zaudējumu pilnīgu atlīdzību novērtēšanas apmēros."
Še atkal paviršība un neskaidrība. Tulkojot pēc
burta iznāk, ka pilnīgu atlīdzību uz tiesiska pamata
prasīt nedrīkst, bet gan daļu. Tad nak nākošais 7.
pants un saka:
«Zaudējumu atlīdzības un avansu pieprasīšana
tiesas ceļā ir izslēgta."
Ja nu gribētu, visu šo kaut kādā saskaņā savest,
tad būtu jāpieliek ārkārtīgi liels darbs mušu kopsēdē. Būtu gandrīz viss projekts jāpārstrādā. Tāpēc ari man, kaut es ari cik simpātiski šim ierosinājumam pretim neizturētos, jānāk pie_ slēdziena, ka
tāds darbs plenārai sēdei nav pa spēkam._ Man ir
tikai šinī gadījumā jāizsaka tas, ka vispār butu_ ieteicams mazāk ierosināt, bet ierosinājumus labāk izstrādāt. Sakiet, kungi, kāda starpība ir starp vienkāršu priekšlikumu, ar kuru uzdod komisijai vai valdībai izstrādāt kādu projektu un šo apspriežamo iz-

strādājumu? Tas nav vairāk nekas kā tāds ierosinājums, kurš vēl jāizstrādā. Tādam ierosinājumam ir
tā nelaime, tas liktenis, ka komisija skatās uz tādiem
ierosinājumiem tā, ka tie nemaz nav nopietni ņemami, kaut gan šinī gadījumā priekšmets ir ļoti svarīgs, bet ietērpa ir tik nepilnīga, ka nezinu, ko ar to
iesākt. Tāpēc man žēl, ka šim likumprojektam ir
tāds liktenis, ka komisija ne tikai tapec, ka nauda
jādod, bet vispāri ar vienu pašu spalvas vilcienu
ņēmusi un to likumprojektu noraidījusi. Es tam piekrist nevaru, bet nevēlos te ari vēl sīkāk visu iztirzāt.
Man vēl vesela rinda iebildumu no juridiska un
loģiskā viedokļa, ka tie likumi, kas pievesti, runa
pavisam ko citu, sevišķi par kara zaudējumu komisijām un par instrukcijām, un te nu grib,_lai šim likumam dotu instrukcijas, atbalstoties iiz tam instrukcijām, kuras uz citiem principiem izstrādātas. Nevelēdamies augsto namu aizkavēt ar visiem šiem sīkukumiem, es lieku priekšā pieņemt lēmumu šāda
veidā:

«Saeima nolemj likumprojektu par neatmaksājamu avansu izsniegšanu uz kara zaudējumu atlīdzības
prasībām lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uzņēmumos nodot atpakaļ budžeta komisijai caurskatīšanai pēc satura, saskaņā ar kārtības ruļļa 78. pantu."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ulmanim.
K. Ulmanis (zemnieku savienība): Augstais
nams! No visiem runātājiem, atskaitot tos, _ kas bija
no zemnieku savienības frakcijas, neviens vel nav izteicies pilnīgi piekrītoši par šo likumprojektu Tikai
^
ļoti
pats pēdējais runātājs, Purgala kungs, kritizēja
bet
beigu
stipri un loti nesaudzīgi šo likumprojektu,
beigās taču viņu nenoraidīja pavisam,_ bet _ atzina par
nepieciešamu, skatīt to cauri komisijā, ka tas paredzēts kārtības ruļļa attiecīgā pantā. Es gribētu teikt,
ka patiesi ir ļoti žēl, ka šis likumprojekts tik_ ilgi nogulējis budžeta komisijā, uz ko jaujepriekšeja sēde
viens no runātājiem aizrādīja. Vairāk kāgadu_ viņš
tur nogulējis,un nu beidzot,kad mums pienākuši klāt vel
citi jautājumi, kad šogad visa lauksaimniecība ir par
jaunu dabūjusi tādu sitienu un triecienu, ka _paceļas
jautājums, ar kādiem līdzekļiem stāties tagadējai krīzei pretim, tagad nu no budžeta komisijas nāk ari šis
likums. Tad vēl, kā viens no runātājiem pieminēja,
ir komisijās divi citi šim līdzīgi priekšlikumi, kuri ari
jāskata cauri. No budžeta komisijas rīcības redzams,
ka viņa ir bijusi ļoti radikāla, viņa ir izdarījusi to, kas
pavisam neparasts mūsu likumdošanā, viņa likum-
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projektu noraidījusi, lai viņš netiktu skatīts cauri ne
komisijā, ne kur citur. Viens no līdzīgajiem likumprojektiem par laimi nav nonācis budžeta komisijā. Tas
pavisam īsā laikā ceļojis cauri citai komisijai, kura
jau taisījusi savu lēmumu, lai gan likumprojekts še
vēl nav ienācis. Stāvēdams uz tā viedokļa, ka vispārīgi jāpalīdz izpostītiem, es no savas puses varētu
pateikt: labi, ka šo projektu nav ķēris tas pats liktenis, kas droši vien būtu to ķēris, ja viņš būtu nonācis budžeta komisijā.
Tālāk es gribētu uzsvērt, ka izgājušā gada 20.
jūnija Satversmes Sapulces sēdē mūsu projekts tika
nodots komisijai. Toreiz bija grūti iedomāties, ka
vajadzēs gadu vēlāk par jaunu aizstāvēt šo likumu
pašā principā, ka šis likums nonāks pilnas sapulces
sēdē noraidīšanai, nevis apspriešanai. Tagad, pārrunājot šo projektu, dzirdam — un sevišķi svarīgi
tas tika pastrīpots no demokrātiskā centra runātāja,
— ka šim likumam neesot nekāda pamata. Varētu
tagad jautāt, kādā ziņā projektam šis pamats trūkst?
Vai šim likumprojektam trūkst pamats tadeļ, ka viņš
nebūtu izsaukts no dzīves vajadzībās? Es šeit pie
atbildes nemaz neuzkavēšos, jo uz to nepārprotami
un nenoraidāmā kārtā atbildēja divi iepriekšējie runātāji no zemnieku savienības frakcijas. Vai šim likumprojektam nav pamata tāpēc, ka viņā nav uzrādīts līdzekļu avots? Es pateicos Purgala kungam par
to, ka viņš manā vietā noskaidroļa, kā lietas patiesībā ir. Kad šis likums komisijā būtu ticis apspriests
un kad viņš uz priekšu vēl tiks apspriests, tad bus
izdevība papildināt viņu ar to, kas toreiz netika prasīts, t. i. attiecībā uz avotu, no kura ņemt līdzekļus.
Ar likumprojekta apspriešanu ari radīsies iespēja šos
avotus uzrādīt un atrast. Tālāk, varbūt, viens otrs
no runātājiem domā, ka nav pamata šim likumprojektam tādēļ, ka neesot saņemta it nekāda atlīdzība
no ārienes par kara zaudējumiem. Taisnība, nekas
nav saņemts. Bet ja nu mēs nostātos pat uz tāda
viedokļa, ka neko ari nesaņemsim, vai tad tamdēļ
mums tiešām jāatmet katra doma par to, ka tiem,'
kas ir cietuši, jāpalīdz? Vai tad šinī gadījuma sabiedriskā taisnība un valsts vienības apziņa neprasa to,
lai taču izpostītiem nāktu palīgā tik tālu, cik tālu tas
mūsu valstij iespējams, pie tam tādā kārtā un ceļa,
ka tas ari pašiem izpostītiem ir pieņemams? Vai
tad mēs aizvien neesam spiesti iziet no tā viedokļa,
ka kara nastas izdalāmas pēc iespējasvienlīdzīgi uz
visiem valsts pilsoņiem, lai viņas nebūtu vissmagāk
nesamas tikai tiem, kuru liktenis nu ir bijis atrasties
tur, kur kara briesmas visniknāk 'pāri gājušas. Var
jau būt... (Starpsauciens.) Būs ari par to. Man viss
uzstādīts pa punktiem, jo_ es jau paredzēju, ka bus
tādi jautājumi. Var jau būt, ka tas runātājs, kas atzina, ka šim likumam nav nekāda pamata, domāja un
gribēja teikt to tamdēļ, ka varbūt ari citur nav_līdzīga
likuma un no valdībām nekad nav sperti līdzīgi soļi.
Patiešām, ja mēs skatāmies uz veco Krieviju, tad tiešām neredzam tur neko līdzīgu, jo tur no paša sākta
gala valdība šādās reizēs arvien ir bijusi ļoti atturīga.
Un kamdēļ? Tamdēļ, ka visi tiekari, kas toreiz plosījās, plosījās galvenam kārtām nomalēs. Kas krievu
valdībai Pēterpiilī varēja būt par patiku iet un plēsties un rūpēties, lai nomalēm tiktu kas atlīdzināts?
Ja nomales posta — nu lai ar viņas drusku paposta.
Un tomēr pat krievu valdība, kad nomales bij izpostītas, neapmierinājās vienīgi ar to, ka sacītu: ..Mēs
no ārienes neko neesam saņēmuši, tādēļ izpostīto
prasībām nav nekāda pamata." Viņa darīja to, kas
viņai bij iespējams, un ko viņa atzina par vajadzīgu.
Jau 100 gadus atpakaļ, pēc 1812. gada kara darbības,
% no atzītiem zaudējumiem tika samaksāta. Tāpat
ari pēc Krimas kara, zaudējumi tikuši novērtēti uz
21 miljonu, atzīti — 12 miljoni, no kuriem 4 miljoni ir
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izmaksāti kā avanss, kas atpakaļ nav prasāms. Saprotams, ka Krievijas valsts nav apmierinājušās ar
to vien, ka izsniegusi neatmaksājamus avansus, bet
viņa ir nākusi izpostītiem palīgā ari ar aizdevumiem.
Tomēr jāaizrāda, ka ļoti zīmīga parādība ir tā, ka
4 miljoni ir izsniegts neatmaksājamu avansu veidā,
bet aizdevumi izsniegti par 15.600 rubļiem. Saprotams, aizdevumi jau nu ir ļoti laba lieta, bet atlīdzības princips ir vēl labāks. Tad, lai man nebūtu jāatbild uz tiem daudziem jautājumiem un piezīmēm
atsevišķi, kas tika uzstādīti no dažiem deputātiem, es
gribu pateikt, ka šos 4.015.600 rubļus atmaksāja toreiz Krievija 7 gados. Pasaules kara laikā Krievijas
valdība bija tikpat nelabvēlīga kā jau citos iepriekšējosgadījumos. Proti, viņa nebija nobēdājusēs par nomalēm un tāpēc ari neko nedarīja, lai atmaksātu kara
zaudējumus. Bet krievu sabiedrība un ari bijusē Krievijas valsts dome neapmierinājās ar valdības oficiāliem uzskatiem un paskaidrojumiem. Sabiedrība un
valsts dome neatlaidīgi prasīja, lai valdība uzņemtos
šos pienākumus uz sevis, nenogaidot, ko varēs dabūt
no ārienes un vai vispār kādas maksāšanas būs dabūjamas no ārienes.
Kā šis jautājums nostādīts un izšķirts citās valstīs? Vācijā, piemēram. Neuzkavēšos pie veco laiku
lietām visos sīkumos, bet tikai izcelšu zīmīgākās parādības. Proti, 100 gadus atpakaļ, t. i. pēc 1812—13.
gadiem, kur nekādas atlīdzības nebija, valdība tomēr
nāca izpostītiem lauksaimniekiem palīgā vispirmā
kārtā ar to, ka pabalstīja to ar muitām uz labību un tāpat ar nodokļu samazināšanuun atlaišanu. 1914. gada,
kā zinām, Vācijas valdība bez kaut kādas gaidīšanas,
bez kādas izmeklēšanas, tiklīdz ienaidnieks bija izdzīts no zemes, ķērās pie izpostīto apgabalu jaunuzbūves. Francija 1871. gadā, kad karšbija pazaudēts,
novērtēja zaudējumus, kādi bija nodarīti uz Francijas
zemes, un tie sniedzās pie 658 miljoni franku. Samaksādama Vācijai kara atlīdzību, Francijas valdība
no saviem līdzekļiem izmaksāja no kara cietušiem
pāri par 200 miljoni franku.: Tagad, 1914. gadā, jau
pašā kara sākumā, ievērojot toreizējos sevišķos apstākļus, tika atzīts uzskats, ka valdība apņemas atlīdzināt karā cietušiem un pirmais avanss bija 300 miljoni franku. Vēlāk tika izdots sevišķs likums un izmaksāti vēl vairāki simti franku, pirms bij parakstīts
miera līgums. Beļģijā 1918. gadā tika izdots likums
atlīdzības izmaksāšanas ziņā, līdzīgs tam, kāds tika
izdots Francijā Tie bija īsumā piemēri, kurus es atradu par vajadzīgu celt jums priekšā, un šeit pievest,
lai likumprojektu labāk noskaidrotu un _apgaismotu.
Vēl ir viena lieta, kas atrodama visos šinīs ziņojumos
par kara atlīdzības izsniegšanas piespriešanu un izmaksāšanu.Ir redzams,ka viscauri iet runa pirmā vietā
par lauksaimniecību.
Buševica kungs nekad negrib
saprast, kāpēc es runājot par lauksaimniecību pirmā
vietā. Es atlauju viņam runāt par citām lietām, ja viņam par lauksaimniecību pirmā vietā runāt negribas.
Šo lietu es gribu nostādīt uz tīri kristīgiem pamatiem.
(Smiekli.) Es runāju par lauksaimniekiem un Buševica kungs par to citu. (Starpsauciens: «Viņš ari
grib runāt par lauksaimniecību!") Tā tad ari viņš
pēc jūsu domām grib par to pašu runāt? Te nu ir

jautājums, kamdēļ

mēs nostādām lauksaimniecību

pirmā vietā. Taču vienkārši tamdēļ, ka lauksaimniecības svars, viņas nozīme, sevišķi spilgti parādīiās
kara laikā, bet pie mums lauksaimniecība ir mūsu
valsts saimnieciskās dzīves pamats vispārīgi. Mēs
redzam visur to pašu, ka taisni lauksaimniecība ir
tā valsts saimnieciskā darba nozare, kura no kara
darbības visvairāk cietusi, sevišķi no pēdējā kara
nonpctīiurniem. Mēs red^m, ^"3. lieli angabalj tikuši
izpostīti, kur karš gājis pāri. Tad neaizmirsīsim vēl,
ka ja iet pāri karš, tad lauksaimniecība nav tikai iz-
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postīta vien, viņai nav tik vien uz brīdi laupīta
iespēja strādāt, nav tik vien pārtraukta viņas darbība, bet izpostīti tiek paši ražošanas līdzekļi. Zeme
ir izpostīta, tā kā uz ilgāku laiku tā nav lietojama
ražošanai, nemaz nerunājot par citiem ražošanas
līdzekļiem kā ari par ēkām, vai kustoņiem. Tas būtu
no vienas puses. No otras puses liekas, ka rūpniecība un tirdzniecība, būdamas kustīgākas par lauksaimniecību ari vārda.labākā nozīmē, var ātrāk un
vieglāk paglābt un pasargāt savas vērtības un tās
netiek tik ārkārtīgi izpostītas no kara darbības, kā
tas novērojams lauksaimniecībā. Tālāk, rūpniecībai
un tirdzniecībai visu laiku

ir vairāk

darīšana ar

naudu, viņai ir pieietamas vairāk naudas iestādes
nekā lauksaimniecībai, tā var ātrāk atjaunoties, ātrāk
atrast pamatus zem kājām, jo viņai allaž būs pieejamāki sevišķi naudas līdzekļi nekā lauksaimniecībā.
Nav sevišķi daudz jāpaskaidro, ka šai ziņā lauksaimnieku stāvoklis ir daudz grūtāks nekā tas ir rūpniekiem un tirgotājiem.
Tālāk ļoti daudzi iebildumi tika celti pret likumu
pašu. Te es esmu tai laimīgā stāvoklī, ka man nav
daudz jāatbild uz to, ko teica Purgala kungs, jo beigu
beigās viņš nenostājās pret pašu likumprojektu. Es
te gribu tuvāk pārrunāt dažus punktus un tad atbildēt
uz vienu jautājumu, kas tika uzstādīts — priekš kā
šis likumprojekts ir domāts. Te tika teikts, ka viņš
domāts tikai lauksaimniecībai. Viens kungs vai ari
vairāki te atrada par nepieciešamu aizrādīt, ka neeesot atzīmētas dažas nozares, kas lauksaimniecībai
stāv tuvu, kas pa pusei atbalstās uz lauksaimniecību.
Kad izlasa likumu, tad, es domāju, pie tāda slēdziena nevar nākt, jo te jau pašā virsrakstā ir teikts,
..lauksaimniecībā un tai tuvu stāvošos uzņēmumos".
Kas var būt lauksaimniecībai vēl tuvāk stāvošs nekā
tas darbs, kur cilvēks pusi dzīves pavada uz jūras un
otru pusi pavada uz zemes, apstrādājot zemi. Tāpēc
ari palīdzība zvejniekiem ir paredzēta. Tad «uzņēmumi" ir ar nodomu likts iekšā, lai pie šī likuma
galīgās apstrādāšanās būtu ari paredzams un nosakāms un ievietojams, ka šie uzņēmumi nav tieši lauksaimniecība vien, bet ka lielos apmēros ari uzņē-

mumi, kas ar lauksaimniecību stāv ciešos sakaros.
Tā tad, no šauras norobežošanās nepavisam nevar
būt runa un no vienpusības vēl mazāk, jo kad mēs
palasām likumprojekta pantus, kaut to pašu 3. pantu,
tad mēs redzam, ka atlīdzība paredzēta par mašīnām,
darba rīkiem un nepieciešamām mājturības lietām.

Te nav domāti tikai zemes īpašnieki. Tā tad nemaz
nav vienpusības. Tālāk, vai varētu pārmest mums
to, ka šinī likumprojektā ir kaut kādi pārspīlējumi?
Vai te varētu nākt un teikt, ka likums ierosināts ar
sevišķu demagoģijas nolūku īsi priekš vēlēšanām, lai
varētu vēlēšanās ko lielu gūt no šī likuma. Es gribētu pateikt, ka vispirms nav pārspīlējuma attiecībā
uz valsts līdzekļiem, uz valsts kases stāvokli,
jo ja mēs
gribējuši
pārspīlēt,
tad
būtu
taču mēs nebūtu runājuši par vienas trešdaļas zaudējumu atmaksāšanu. Tad mēs nebūtu
teikuši, ka šo uzņēmumu tiešai turpināšanai, ar ko
izslēgti tie, kas uzņēmumu negrib turpināt, kas kara
laikā atraduši darbu un pārtikšanu citur. Kur tad nu
ir pārspīlēšana? Tad tālāk, tāpat 4. pants paredz
ierobežojumu, lai tikai likumprojekts nedotu iespēju
izsniegt kaut ko tādiem cilvēkiem un par tādām lietām, kuras nav saistītas tieši ar viņu nodarbošanos
vai uzņēmuma turpināšanu. Tad par to, ka pie šī
likumprojekta iesniegšanas un izstrādāšanas bijuši
demagoģiski aprēķini. Es gribu pateikt, ka tie, kas
taisa zemnieku savienībai pārmetumus, tie taču nemaz nav iesācēji demagoģijas dzīšanā. Ja šis likums
būtu izstrādāts demagoģiskā nolūkā, tad es domāju,
ka viņš izskatītos pavisam savādāks, jo neviens
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demagogs nebūtu likumu ierobežojis, nebūtu teicis

«atzīto zaudējumu". Demagogs būtu gājis un laidis,

lai plūst, kad tikai ko uzraksta, vai tie ir 500 miljoni
vai miljardi uz vienu vai otru pusi, ja grib priekš
vēlētājiem ko taisīt, tad demagogs domā, ka nekad
nav par daudz solīts. Vai demagogs var kādreiz par
daudz solīt? (Sauciens pa kreisi: «Netic vairāk!")
Tā ir jūsu vaina, ka netic vairāk. Tā tad, lai plūst
pāri par visām malām, ko tur baidīties! (Starpsauciens.) Purgals? Ko tad Purgala kungs viens var
izteikt, man ari ir kāda teikšana. Tad tālāk. Vai
demagogs būtu aprobežojies ar 7»? Viņš būtu prasījis daudz vairāk, būtu licis priekšā, lai izmaksā

visu.

Tad vēl, vai demagogs šādi taisa vēlēšanu

aģitāciju? Kādēļ tika pieprasīti tikai 2 miljardi?
Cik tas ir priekš visiem balsotājiem? To es gribēju
aizrādīt attiecībā uz demagoģiju. Tā tad te nav ne
demagoģija, ne cits ļauns nolūks. Likums ir cēlies,
ievērojot un atzīstot dzīves patiesās vajadzības, bez
kaut kādiem blakus nolūkiem, bez kaut kādiem

blakus aprēķiniem. (Starpsauciens.) Tūliņ ari uz to,
jo visu vajaga apspriest pēc sava plāna. (Jautrība.)
Es gribu aizrādīt vēl uz otru iemeslu — bez tiešās
vajadzības. Divus gadus atpakaļ 1922. gada ziemā
mēs sākām novērot un bijām liecinieki tam, ka savā
ziņā izstrādājusies palīdzības sniegšana izpostītiem
draudēja vai nu pavisam apstāties, vai vismaz viņai
draudēja lieli šķēršļi un lielas grūtības. Tāpēc radās
nepieciešamība izstrādāt sevišķu likumu. Tas bija
par to, kamdēļ taisni tanī laikā likumprojekts cēlās.
Tad vēl varēja novērot, ka mūsu saimnieciskās dzīves citām nozarēm nebij jāizbauda tādas grūtības pie
nepieciešamo līdzekļu dabūšanas un saņemšanas, kā

tas bija taisni attiecībā uz lauksaimniecību. Te vēl
teica, ka šis likums esot nācis par vēlu, kāpēc viņš
neesot agrāk nācis. Tika ari uz to aizrādīts, ka esot
stipri daudz runāts un solīts. Es varu pateikt, ka šis
likums tikai noslēdz to, kas iepriekš, starp citiem ari
no manis, ir ticis runāts un teikts. Vai tas ir bijis
kādā kongresā, vai kādā citā sapulcē, vienalga.
Taču bija pavisam dabīgi runāt par atlīdzību izpostītiem.. Sākumā bij jāliek vislielākais svars uz to, ka
atlīdzība jādabū no ārienes. Ja tad dzīves notikumi
rādīja, ka varbūt šīs cerības nepiepildīsies pilnos apmēros, tad bija jāmeklē kādi citi ceļi, un mums bij
jādomā par to, vai! mēs līdzīgi Beļģijai nevaram dabūt
kādu aizņēmumu no ārvalstīm izpostītās dzīves atjaunošanai. To nu es kā toreizējais ministru prezidents esot pateicis; Es klausījos visos garos citātos
un neko tur neatradu tādu, kasrunātu man par ļaunu.
Kad mēs piedzīvojām ari to, ka mūsu izredzes un
iespējas dabūt ārēju aizņēmumu, ievērojot visus īpatnējos apstākļus, nav diezcik lielas, tad bija jāgriežas
atoakal pašiem nie sevīm. Tā kā līdzekli mums ir
bijuši vāji visu laiku un ari tagad viņi nav pārāk
stinri, tad iepriekš biia jāmēģina un jādara viss, lai
dabūtu ko no ārienes. Vairāk nekas netika teikts,
ka jāstrādā un jācenšas dabūt vajadzīgos līdzekļus
no ārienes. Toreizējais ministru prezidents teicis,
ka vajagot dabūt atlīdzību. Bet kur tad te nu ir kāds
ļaunums? Ja jau viņš būtu pateicis: ,.mēs viuu dabūsim, un kad dabūsim, tad jums izmaksāsim," tad
būtu bijusi pavisam, cita lieta. Tagad mēs redzējām
no notikumu tālākas gaitas un attīstības, ka no
ārienes dabūt kaut ko mums būs ļoti grūti. Kad
mūsu pašu zemē stāvoklis zināmā mērā uzlaboiās.
bet izpostītie samērā maz ko dabūja, tad bija pienācis
laiks domāt par to. lai valdība un valsts plašākos apmēros uz likuma pamata atminētos savus izpostītos
un par tiem gādāto Tāda ir bijusi šī likumproiekta
attīstības vēsture, tā viņš radās un cēlās. Kad likumprojekts nāk apspriešanā, tad Inu, protams, noliksies
tas pats, kas notiek pie kura katra likuma apsprieša-
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nas. Nāks priekšlikumi ari no citām pusēm. Atradīs,
varbūt, ka viens, otrs termiņš nav piemērojams.
Varbūt, 4 gadi nav piemērojami, tie būs jāsaīsina,
varbūt jāpagarina. Par to visu varēs runāt un vienoties. Varbūt, sumas priekš 4 gadiem ir par lielām
vai par mazām. Ari par to varēs runāt un vienoties.
Varbūt, mūsu stāvoklis būs tāds, sevišķi šinī un nākošā gadā, ka būs jāaprobežojas patiesi ar mazāku
sumu nekā te paredzēts izmaksāt tieši skaidrā
naudā, jo izsniegtie būvmateriāli tīri nedemagoģiski
ieskaitīti tajos divos miljardos. Bet par to visu varēs
runāt. Varbūt, nāks priekšlikumi un iesniegumi par
to, ka neizmaksātu visu skaidrā naudā, bet izsniegtu
uz zināmu laiku valsts obligācijas, kā tas ir Beļģijā
un Francijā. Par to visu varēs runāt, bet tagad, kad
piedzīvojam to, ka komisija iet tik radikālu ceļu un
liek Saeimai priekšā nevis likumprojektu apspriest,
bet nolēmusi likumprojektu noraidīt aiz tiem iemesliem, uz kuriem jau tika norādīts, tad tas tomēr
grūti saprotams, jo mēs taču neviens neņemsimies
noliegt, lai ari skatītos uz lietas stāvokli kā gribētu,
ka izpostītiem palīdzība vajadzīga, ja apmēram 25%,
apaļos skaitļos ņemot, no mūsu lauksaimniecības
caur karu ir ļoti lielā mērā cietušas. Ja nu šajos 5
gados viņi pašu spēkiem kaut ko ir uzbūvējuši, vai
mēs varam liegt viņiem palīdzību, jo mums nevajaga
aizmirst, ka reiz, pie tam ļoti grūtā laikā, bij brīdis,
kad tiem pašiem izpostītiem bij pat uzliktas nodevas.
(Starpsauciens.) Jā, jā, Ulmanis toreiz bij ministru
prezidents — toreiz, kad ieveda kara peļņas nodokli
un uzlika to ari izpostītiem. Bet kādi bija toreizējie
laiki? Tādi ir lietas apstākļi. Tādēļ, ja līdz šim
palīdzība nav izsniegta tādos apmēros, kādos izpostītie to patiešām varētu prasīt, kādos tas ir nepieciešami mūsu valsts saimnieciskās dzīves jaunuzplaukšanai, tad šis likumprojekts ir pilnīgi motivēts. Uzstāties pret šo likumprojektu, noraidīt to pat bez viņa
caurskatīšanas, atsaucoties uz to, ka tam nav pamata
un vēl uz dažiem citiem blakus motiviem, ir katrā
ziņā neizprotama rīcība. Man tiklab savā, kā frakcijas vārdā, jāpaliek pie tā, ka atlīdzības jautājuma noskaidrošana ir nepieciešama un izdarāma visdrīzākā
laikā, pie tam izdarāma tādā veidā, lai visi izpostītie
dabūtu atlīdzību no valsts tādos apmēros, lai izpostītā dzīve uz laukiem patiešām varētu atjaunoties.
Tas nenāks par labu tikai vienai, var otrai partijai un
frakcijai, nenāks par labu vienīgi tikai lauciniekiem
un zemniekiem, bet — un par to mums še nebūs jāstrīdas — tas nāks par labu visai valstij, nāks par
labu visas mūsu saimnieciskās dzīves uzplaukšanai.
Pie visa tā atļaujat man vēl piemetināt, ka tas veicinās ne tikai mūsu saimnieciskās, bet ari mūsu valsts
garīgās kultūras pacelšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Jānim
Vesmanjm.
^ J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Tie, kas šo sasteigto likumu aizstāvēja, neatspēkoja tās ierunas, kas pret to no manis
un tāpat ari no citiem runātājiem tika celtas. Pat vēl
vairāk, vīni nemaz nemēģināja tās atspēkot, bet
mēģināja gan par labu šim likumprojektam pievest
dažādus jaunus motivus. Visvairāk šim likumprojektam par labu izteicās deputāts Gailīša kungs, un
viņa motivi bij sekošie: Atsaukdamies uz acumirklīgo grūto stāvokli uz laukiem, viņš konstatēja, ka
visa labība laukā pūstot un tādēļ esot jādodot nopostītiem kara zaudējumu atlīdzība. Šī loģika ir grūti
saprotama, ir gluži nesaprotama. Es domāju, ka
taisni tamdēļ, ka tagad labība laukā pūst, mēs nevaram maksāt kara zaudējumu atlīdzību, jo labība pūst
laukā ne tikai tiem, kas cietuši no kara, bet visiem
lauciniekiem, kas ari nav cietuši no kara. Visvairāk
tādu ir Ziemeļvidzemē, kura vismazāk cietusi no
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kara. Vai nu tagad būtu racionāli un lietderīgi, ja
mēs maksātu kara zaudējumu atlīdzību tam, kurš
varbūt atrodas šogad labākos apstākļos, kuram labība nav sapuvusi uz lauka, un nesniegtu pabalstu un
palīdzīgu roku tam, kurš karā nav neko zaudējis, bet
kuram tagad pašreiz ir jāpārdod viss dzīvais inventārs? Es domāju, ka mūsu patreizējie grūtie apstākļi
ir taisni tie, kas runā pretim šim likumprojektam. Es
nešaubos, ka pie citiem labvēlīgākiem apstākļiem
mēs varētu nostāties šim likumprojektam citādi pretim, bet tā kā tagad mūs ir piemeklējis jauns liels
posts, tad mums jāmēģina un jācenšas vispirmā
kārtā novērst šī jaunā lielā postā sekas. Kad mēs
atrādīsimies labvēlīgākos apstākļos, tad mēs varēsim
domāt par kaut kādu citu mūsu pienākumu izpildīšanu, kuriem nav tik akūts raksturs, kā šim mūsu
jaunam postam. Tālāk Gailīša kungs aizrādīja, ka
daudziem kara laikā nopostītiem neesot ne dzīvojamo,
ne saimniecības ēku. Atkal man jāsaka, ka šis motīvs nerunā par labu šim likumprojektam, bet runā
taisni pret to. Vēl pagājušā sēdē, mēs nodevām
budžeta komisijai likumprojektu, kas tieši runā par
lauku būvniecību. Šīs vajadzības ir paredzētas šai
pēdējā likumprojektā, kas no valdības izstrādāts un
vairāk saskaņots ar mūsu saimnieciskām un finansielām spējām. Tādēļ runāt par to pašu vajadzību
sakarā ar nupat priekšā stāvošo likumprojektu nav
nekādas vajadzības. Pieturoties pie runātājiem pēc
kārtas, man jāsaka, ka sevišķi savāda bija Bastjāņa
kunga runas konstrukcija. No Bastjāņa kunga runas
es guvu tādu iespaidu, ka Bastjāņa kungs, nākdams
uz sēdi, bij devis sev vārdu ar manīm, tā sakot, par
katru cenu izrauties, bet šo nodomu es viņam biju
izjaucis ar to, ka esmu izsacījis domas, kurām Bastjāņa kungs nav varējis izsacīties pretim un Virāni
tam bijis visnotaļ jāpiekrīt. Bet lai savu nedomu
izvestu, viņš diskutē ar manīm nevis attiecībā uz to
ko es šeit izteicu sakarā ar mums iesniegto likumprojektu, un ari ne uz to, ko es būtu runājis sakar.!
ar kaut kādu citu likumprojektu, bet diskutē ar
manīm par to, ko es varētu kādreiz uz priekšu runāt
sakarā ar kaut kādu pavisam citu jaunu likumprojektu, ko es esot paiākstījis. Man liekos, ka tā diskutēt ir pavisam neauglīgi, un ja es gribētu iet Bastjāņa
kunga ceļu, es ari varētu diskutēt nevis par to, ko
Bastjāņa kungs teica sakarā ar šo likumprojektu, kur
mūsu domas visā visumā sakrīt, bet gan par to, ko
viņš varētu izteikt sakarā ar kādu citu jautājumu, piemēram, par bezdarbnieku nodrošināšanu. Tā rīkoties man būtu daudz vairāk pamata nekā Bastjāņa
kungam, jo es varētu atsaukties ne tik vien uz to, ko
Bastjāņa kungs teiks, bet ari uz to, ko Bastjāņa kungs
ir jau teicis. Es saku, man būtu vairāk pamata to
darīt, bet, kā jau aizrādīju, tāda diskutēšana ir pilnīgi neauglīga. (Starpsaucieni.) Ja nu reiz Bastjāņa
kungs ir aizkustinājis no manis parakstīto likumprojektu, tad es gribētu Bastjāņa kungam aizrādīt, ka
tas nav tāds pat likumprojekts, kas ir mums priekšā.
par ko mums tagad ir runa. Tas likumprojekts lielā
mērā atšķiras no tagad apspriežamā likumprojekta.
Pagājušā sēdē es jau aizrādīju, ka viens no mums
priekšā celtā likumprojekta trūkumiem ir tas, ka šis
likumprojekts ir loti vienpusīgs un viņš izcel tikai,
tā sakot, vienu lauku dzīves vaiadzību un atstāj nenoskaidrotas, neapgaismotas pārējās lauku dzīves vajadzības. Ja Bastjāņa kungs domā to likumprojektu,
kuru es esmu parakstījis, tad man jāsaka, ka tādu
trūkumu tanī likumprojektā nav. Tas likumprojekts
ir mēģinājis aptvert visas lauku vajadzības, lai tās
salīdzinot, mēs varētu runāt par tiem līdzekļiem,
kādus atvēlēt katrai nozarei. Es negribu angalvot
to, ka tas likumprojektā būtu pilnīgi izdevies, ka tur
būtu visas vajadzības uzskaitītas, bet tanī likumpro-
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jektā ir mēģināts to parādīt. Par to laiku ari ir nākušas dažas jaunas vajadzības klāt un, bez šaubām, ja
ir nākušas klāt jaunas vajadzības, tad likumprojekts
ir nepilnīgs, bet tomēr šis likumprojekts atšķiras no
tā, kas mums šeit pašlaik priekšā, caur to, ka tur ir
mēģinājums vispirms uzskaitīt visas lauku dzīves_ vajadzības un tad runāt par viņu apmierināšanu. Talak,
runājot par nupat apspriežamo Jikumprojektu, es
starp citu aizrādīju, ka viņš ir uzbūvēts uz nereālas
bāzes, ka nekādas kara zaudējumu atlīdzības mes ne
no kurienes nevaram gaidīt. Ja mēs runājam par to
likumprojektu, kurš no manis savā laika ir ticis līdzi
parakstīts, tad tur ir runa par citu bāzi,_ tur nav
nekādas ilūzijas uz kara zaudējumu atlīdzības pamata, tur ir paredzēti mūsu pašu līdzekļi. Cits jautājums-ir, vai mums šie līdzekļi ir. Te vel ir jānorada
deputātu kungiem, ka šī likumprojekta pirmais parakstītājs un autors, Arveds Kalniņa_ kungs, kurš šo
likumprojektu iesniedza, jau norādīja, ka viņš neņemas spriest par to, vai priekš visa, kas likumprojekta
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to, ka izsacīja diezgan rūgtus pārmetumus budžeta
komisijai. Viņš teica, ka esot ļoti labi, ka citi tamlīdzīgi likumprojekti neesot ķēruši budžeta komisiju, jo
tad viņiem būtu tas pats liktenis, kas šim likumprojektam. Bez šaubām, šie ir rūgti vardi un rūgts pārmetums budžeta komisijai Es saprotu, ka budžeta

komisija ir varbūt visienīstākā iestāde zeme, jo tiešam
pie budžeta komisijas sabrūk daudz jaukas cerības.
Bet mani tomēr pārsteidz, ka deputātu kungi un ari
deputāts Ulmanis nesaprot, kamdēļ tas tajiotiek.kamdēļ budžeta komisija ir spiesta izgaisināt viena otra
komisija
gadījumā
šīs jaukās cerības. Vai budžeta
iekrājusi kaut kādus fondus, uz kuriem viņa sedetu
virsū un nedotu tautai, nelaistu viņus apgrozība?
Taču nekas tamlīdzīgs nav. Jus redzējāt, ka mes saskaņojām budžetu ar stipri lielu deficītu. Un jabudžeta komisija nebūtu savu grūto darbu veikusi ar tādu
enerģiju, kā viņa to darīja,_ tad šis deficīts būtu daudz
lielāks nekā viņš patiesībā bij un ir vel tagad,_ jo ari
vēl tagad tas nav novērsts. Un, kungi, es domāju, ka
taisni
šai grūtā brīdī, kas piemeklējis mušu zemi, šie
jautājums
bus
paredzēts, līdzekļi būs atrodamāka šis
pārmetumi ir vairāk kā nevietā. Mums stāv priekša,
vēl kompetentām iestādēm jāpārbauda no mušu finansu viedokļa, bet ka tur ir pēc iespējas uzskaitītas kā es jau pagājušā sēdē izsacījos, grūts budžeta gads,
visas mūsu vajadzības. Tā tad te ir darīšana ar citu bet mums nav nekāda iemesla vēl izsamist. Es. esmu
pilnīgi pārliecināts, ka mēs tiksim cauri. Mums palakumprojektu, un spriest no tā vien, ka es šo likumprojektu esmu parakstījis, ka es pie viņa apspriešanas nikai padoties nav vēl vajadzības; bet mes tiksim
runāšu citādi nekā es runāju tagad, nebūtu nekāda cauri un savedīsim galus kopā tikai tad, kungi, ja to
iestāžu darbībā, kurām ir uzticēta valsts manta un
pamata. Vispār, ja Bastjāņa kungs man prasītu, kā
uzticēta valsts saimniecības vadīšana un regulēšana,
es izteikšos pie šī no manis savā laikā parakstītā likumprojekta, tad es varu teikt, ka es pats vēl nezinu, ja to iestāžu darbībā netiks ienesti traucējumi) ar neizpildāmām prasībām. Es domāju, kungi, ka šai _ brīdī
kā es izteikšos, jo toreiz, kad iesniedza šo likumprojektu, apstākļi bij pavisam citādi. Ja_ es izteikšos pie mums būtu vajadzīgs izrādīt vairāk uzticības tam iestādēm, kas noliktas sargu vietās par valsts mantu
viņa, tad es būšu iepriekš visu sīki pārdomājis. Man
nav priekš katra jautājuma gatava recepte, kur es un par visas valsts labklājību. Uz visiem pārējiem
varu teikt, — tajā gadījumā, ja runa ir par labu manas Ulmaņa kunga norādījumiem un motivējumiem es dogrupas interesēm, es runāju tā, un ja ir par labu citas māju, ka nav sevišķi vajadzīgs izteikties. Par to jau
grupas interesēm,tad es runāju citādi. Man tādas te vairāk reizes ir runāts un gari viņus atkal te atkārtot, nebūtu nekādas vajadzības. Visam tam, ko viņš
receptes nav. Ja runāšu pie tā likumprojekta tad
^
teica, pēc būtības var piekrist. Viņš saka: vai pašas
es būšu sīki apsvēris un pārdomājis valsts vajadzības,
dzīves vajadzības nav izsaukušas kara zaudējumu atpret
vai
par
viņu,
to
es
un vai es izteikšos
viņu
līdzību? Neviens to nenoliedz, kungi. Ja mums būtu
iepriekš nevaru teikt, jo es vēl šai likumprojektā netā iespēja, mēs samaksātu ne tik vien izpostītiem lauesmu iedziļinājies.
viņa
ciniekiem,
mēs samaksātu ari pilsētniekiem. Mes nePurgala
kungam
uz
Tālāk man būtu jāatbild
aizrādījumu, ka priekšā stādītais likumprojekts neesot noliedzam, ka tiem cilvēkiem, kas ir karā cietuši, ka
viņiem ir tiesība prasīt atlīdzību, vismaz morāliska
budžeta komisijā apspriests pēc būtības, un tamdēļ
ka juridiska ti esība, jo mēs neviņš būtu nododams uz 78. kārtības ruļļa panta pamata
tiesība. Es nesaku^
esam tā valsts, kas ir postījumus nodarījusi, bet to
atpakaļ budžeta komisijai. Man jāaizrāda, ka šis apgalvojums nav pareizs. Šis likumprojekts ir apskatīts morālisko tiesību prasīt, mēs neviens viņiem nenopēc būtības budžeta komisijā, jo taisni tie argumenti, liedzam. Tālāk Ulmaņa kungs saka: ja tas avots, no
kurus izbīdīja šeit referents, bij argumenti pēc būtī- kurienes ņemt līdzekļus, neesot bijis uzradīts, tad bubas. Pirmais — ka viņam nav reālas bāzes, ka viņš džeta komisijai bija vajadzīgs to uzrādīt. Ja likuma
ir vienpusīgs likumprojekts — tie ir iebildumi pēc esot bijuši trūkumi, kāpēc budžeta komisija neesot tos
novērsusi. Es saprotu, kungi, ka katra komisija, kura
būtības. Tamdēļ nodot viņu atpakaļ budžeta komiskata cauri kaut kādu likumprojektu, ari tiešām nosijai pēc mana ieskata nav ne kaut kāda formela pamata. Tālāk — man būtu jāatbild Purgala kungam vērš tos trūkumus, kādi viņā ir. Bet te vairs nav ruuz viņa aizrādījumu, — tas laikam bij man mērķēts,— na par trūkumiem, te ir runa par pavisam jaunu likumprojektu. Likumprojekts ir uzbūvēts uz vienas bāka es esmu izsacījis, ka uz Satversmes 66. panta pazes, šī bāze atkrīt, mums jārunā par jaunu bāzi. Bet
mata prezidijs laikam nevarēšot pielaist šo likumprojektu nemaz caurskatīšanai. Tas ir pārpratums, es ja mums likumprojekts pašos pamatos jāgroza, tad
taču viņš nav vairs tas likumprojekts un mums ir datā neesmu izteicies. Es esmu tanīs ieskatos, ka caurrīšana ar pavisam jaunu likumprojektu. Es vēl saskatīšanai šis likumprojekts ir pielaižams, citādi neprastu to, ka likumprojekts būtu iesniegts no našas
maz nevar būt, bet es esmu norādījis, ka šim likumprojektam ir tāds trūkums, kurš ja viņš netiks nobudžeta komisijas, tad to vēl varētu prasīt. Bet likumvērsts, varētu būt par šķērsli, ka prezidijs pielaistu šo projekts ir nodots budžeta komisijai un budžeta komisiii varēja tikai izteikties par to likumprojektu, kas
likumprojektu pie galīgas nobalsošanas.Es pielaižu, ka
viņai bija iesniegts, bet nevarēja teikt tā, ka šis likumaugstais nams, apskatot šo likumprojektu, var šo trūkumu novērst. Varbūt augstais nams atrod par iespē- projekts ir nederīgs, viņš ir nepieņemams un runā prejamuuzrādīt attiecīgo ieņēmumu avotu, tad šis likumtim Satversmei, viņam nav reālas bāzes un tāpēc ieprojekts nerunās pretim Satversmei un varēs nākt
sniedzam jaunu likumprojektu. To no nevienas komitāds,
sijas
neprasa un ari no budžeta komisijas to nevar
Es
ka
likumprojekts
aizrādīju,
nobalsošanā.
kāds viņš tagad ir, runā pretim Satversmei un tādā prasīt. Budžeta komisija apskatīja tikai viņai ieveidā viņš nevar tikt pieņemts galīgā veidā no Sasniegto likumprojektu un atrada, ka likumprojekts
eimas. Tālāk — Ulmaņa kungs iesāka savu runu ar nav pieņemams ne pēc formas, ne pēc būtības. Tālāk
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nevar nekādus iebildumus celt pret _ Ulmaņa kunga
apgalvojumu, ka kara nastas ir izdalāmas vienlīdzīgi.
Protams, ari mēs to nenoliedzam. Bet mes varbūt
būtu par šo jautājumu runājuši citādi, ja mums nebūtu
pati dzīve uzspiedusi citus smagus uzdevumus, kuru
izšķiršana negaida, bet kuri jāveic šai paša acumirklī.
Es domāju, ka bija nevajadzīgs ari atsaukties uz vēsturiskiem piemēriem, uz to, kasir bijis 100 gadus
atpakaļ lielā Krievijā. Tie piemēri mušu tagadējai
praksei neko nedod. Mes dzīvojam nevis 100 gadus
atpakaļ, bet mēs dzīvojam tagadne, pavisam citādos
apstākļos. Mēs esam jauna, valsts, kurai ne tikai vajadzējis novērst kara postījumus, bet vajadzīgs ari
uzbūvēt jaunu dzīvi, kas tanī valstī, uz kuru atsaucās Ulmaņa kungs, nebija jādara. Te ir pavisam cits
stāvoklis un citi jautājumi,kuri mums jāatrisina. Kāda
kārtībā mēs šos jautājumusatrisinasim, tas mums jāapspriež pēc mūsu katrreizejiem apstākļiem, pec tam
dzīves prasībām, kurām mēs paši dzīvojam līdzi un
nevis pēc tām, kas ir bijušas J00 gadus atpakaļ citas
valstīs. Ulmaņa kungs atspēkoja tos_ aizrādījumus,
kuri te it kā bijuši, ka prasības esot pārspīlētas. Es
neatceros, ka tas būtu apgalvots, ka prasības ir pārspīlētas, ka šie 2 miljardi kara zaudējumu atlīdzības
būtu pārspīlēta prasība. Es tādu apgalvojumu neatceros. Es domāju, ka 2 miljardi kara zaudējumu atlīdzības nav pārspīlēta prasība, jo tie iztaisa tikai V*
no faktiskiem zaudējumiem. Bet tas jau nav tas motīvs, kamdēļ mēs še uzstājamies pre_t šo likumprojektu, it kā viņš būtu pārspīlēts, it ka prasības būtu
pārāk augstas, pārāk lielas. Ne tas ir tas iemesls.
Iemesls ir tas — uz ko jau vairākkārt esam aizrādījuši — ka vispirmām kārtam mums nav līdzekļu.
Līdzekļus mums prasa citām _vajadzībam,_ kuras ir
daudz kliedzošākas. Es neapstāšos pie jautājuma par
to, aiz kādiem motiviem šis likumprojekts ir iesniegts
— vai tā ir bijusi demagoģija, vai tur tiešam ir bijušas reālākas valsts intereses, kas ir pamudinājušas
uz šī likumprojekta iesniegšanu. Es domāju, tas būtu
pilnīgi veltīgi. Katra frakcija taču iesniedz savus likumprojektus un ierosinājumus tad,_kad atrod to par

izdevīgu un vajadzīgu. Tāpēc netiesāsim un nemeklēsim pakaļ, kāpēc šis likumprojekts iesniegts taisni
zināmā brīdī un ne cita. Es pielaižu, ka likumprojekts, varbūt, ir iesniegts aiz vislabakiem, vistīrakiem
motiviem, bet es gribu ari sacīt, ka brīdis, kura likumprojekts tika iesniegts,bij pavisam citāds neka tas, kuru mēs patlaban pārdzīvojam.Tapecja toreiz šis likumprojekts bij motivēts, ja toreiz viņam bij savi reāli pamati — kaut ari ne taustāma veida, bet vismaz labu
izredžu veidā — ja viņš_ toreiz nerunāja pretim Satversmei, tad tagad apstākļi ir grozījušies; bet mums
jāpieiet pie šī likumprojekta nevis no toreizēja momenta viedokļa, bet gan no acumirklīga viedokļa.
Viss tas, kas tika runāts par un pret šo likumprojektu,
tomēr pierāda, ka likumprojekts, mīksti izsakoties,
jāuzskata par neizdevušos. Viņa reālie pamati jr ļoti
vāji, varētu pat teikt, fiktīvi, viņa juridiska uzbuvejr
pilnīgi nepareiza, kā to te jau analizēja un pieradīja
Purgala kungs. Tamdēļ, kungi, _ man šķiet, ka nodarboties ar šāda likumprojekta lāpīšanu, kurš nav izdevies, būtu nelietderīgs darbs. Šādu neizdevušos
likumprojektu lāpot, mes no tajabu likumu neiztaisīsim. Vai tamdēļ nav izdevīgāki un lietderīgāki, ja
mēs šo neizdevušos, nepareizi uzbūvēto likumprojektu noraidām un nodarbojamies ar citam lietam, kuras mums sola labākus rezultātus. Kungi, mums nevajaga domāt, ka ja mes šo likumprojektu noraidām,
tad līdz ar to ir izšķirts lauksaimniecības pabalstīšadomāju,
nas jautājums, pie tam izšķirts negatīvi. Es
baidīties.
Mes
visi
taču
mums
nav ko
kungi, ka no tā
dzīvojam ar vaļējām acīm, mes redzam to, kas notiek
pasaulē. Mēs zinām ari, kas notiek lauksaimniecība
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un saprotam ari, kas lauksaimniecībai ir acumirklī
vajadzīgs. Tādēļ nav nekāda iemesla bažīties par to,
ka noraidot šo likumprojektu, mēs līdz ar to būtu atrāvuši palīdzīgu roku lauksaimniecībai._ Es domāju,
ka ir taisni otrādi, ka noraidot šo nepilnīgo likumprojektu, kurš neparedz acumirklīgas vajadzības, kas neparedz tā posta novēršanu, kuru mes patlaban pārdzīvojam, un stājoties pie kaut kādu citu līdzekļu apsvēršanas, pie kaut kādu citu soļunoskaidrošanas,
kuri varētu būt noderīgi acumirklīga posta novēršanai, būtu daudz vairāk derīgi lauksaimniecībai neka
nodarboties ar šī likuma lāpīšanu. Tadeļ es vel reiz
gribu izsacīties pret šo likumu un lūgt augsto namu
pievienoties budžeta komisijas lēmumam, ka _ šis likumprojekts ir noraidāms. Līdz ar to es gribētu pastrīpot, ka noraidot šo likumprojektu, mes neatrausim
mūsu lauksaimniecībai palīdzīgu roku, bet visdrīzākā
laikā nāksim ar citiem priekšlikumiem un projektiem,
kuri būs uzbūvēti uz reālas bāzes un apmierinās taisni
tās vajadzības, kuras mums ir visspiedošākās un viskli

P'fl 7nQ'i ļfjļ.c

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Buševicam. „
A. Buševics (sociāldemokrāts): Mūsu priekša :
atrodošais likums tik daudz jau plucināts no visam
pusēm, ka gala slēdziens uzmācas pats no sevis:
greizi sperts solis var padarīt vislabakojietu, neteikšu
par sliktu, bet gan par neizdevušos^, ka to te kvalificēja it pareizi viens no priekšrunatajiem._ Priekša
celtais likumprojekts uzliek valstij par pienākumu izsniegt neatmaksājamus pabalstus lauksaimniekiem
uz kara zaudējumu rēķina. Atlīdzināt cietušiem nodarītos zaudējumus ir laba lieta un pret to iebildumu

nevienam nevarētu būt; tās kristīgas vienlīdzības deļ,
par ko minēja Ulmaņa kungs, derētu pievienot tik
lauksaimniekiem ari pārējos _kara cietušos un vienprātība šeit zālē būs vispilnīgākā ka jebkad pie citiem
jautājumiem. Varētu, varbūt, vienīgi atzīt par ne sevišķi izdevušos Ulmaņa kunga ekskursiju pa Krieviju,
jo, kā zināms, Krievija Krimas karu zaudēja un kara
atlīdzību tā nesaņēma, bet pabalstu izsniegšanaikara
cietušiem tas viņai ari nebij vajadzīgs: Krimas kara
Krievijā cieta tik atsevišķas vietas, kurpretim visai
pārējai daļai kara vētra pāri ne _gaja, _un tamlīdz cietušiem kara rajonā tā varēja atlīdzināt zaudējumus no
ienākumiem, kurus tā saņēma pārējos apvidos. Latvijas apstākļi Ir drusku citādi — Latvija ir it visa no
kara cietusi un savākt kara zaudējumu atlīdzību izpostītiem no neizpostītiem Latvijā nav iespējams. To
atzīst ari Ulmaņa kungs, un tamdēļ viņš ari liek
priekšā atlīdzību izpostītiem izmaksāt no sumam, kuras ienāks Latvijai kara zaudējumu segšanai no ārvalstīm. Atliktos tā tad vienīgi noskaidrot, lai nejauktu lielo vienprātību, kad un kādas sumas minē-

tam nolūkam mēs no ārvalstīm varam sagaidīt. Kompetenta persona, kura par to mums var dot izsmeļošus paskaidrojumus, ir mūsu vidū — tas ir Ulmaņa
kunga frakcijas biedrs Meierovica kungs. Palūgsim,
lai Meierovica kungs kāpj katedrī un dod mums vajadzīgos norādījumus, un tad uz šo norādījumu pamata
pa-.edzēsim likumā, ka viņš stājas spekano Meierovica kunga atlīdzības saņemšanas noteikta laika. Redziet, ejot par šo ceļu divas domas mums šeit nebūs.
Varētu tik pabrīnīties, ka Ulmaņa kungs nav agrāki
apķēries apjautāties par to pie Meierovica kunga, jo
tad divas dienas mums šeit nebūtu bijis ko runāt. Es
saku, varētu pabrīnīties, ja nebūtu zināms, ka Ulmaņa
kungam Meierovica kunga atbilde tik pat labi zināma
kā mums, proti, — ka šī atbilde skan — kara zaudējumu atlīdzību noārvalstīm Latvija nesaņems. Reiz
tā, reiz neatmaksājami pabalsti top prasīti no sumam,
kuras, kā tas prasītājiem labi zināms, valstij neienāks,
tad ari attiecības pret prasību un pret pašiem prasītājiem rodas mazliet citādas.
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Ja šenāk Goldmaņa kungs un tur tamlīdzīgas runas, kādas mēs no viņa dzirdējām, tad par to nav
tālāk ko uztraukties. Kas stāv aiz Goldmaņa kunga?
Vienīgi viņa paša pagātnes ēna un tā attiecībā uz
mūsu izpostītiem nav diez cik gaiša, ne personīga
ziņā, bet gan politiskā ziņā. Ja mums Kurzemes
auglīgākos apvidos pēc kara tīrumi apauguši ar krū-

mājiem, ja mums desmitiem un simtiem tūkstošu
Kurzemes bēgļu tika izpostīti, tad tur savi nopelni ir
ari Goldmaņa kungam un aprindām, kas kara sākumā aiz viņa stāvēja: ar vēl lielāku azartu nekā tās
tagad sludina naidu pret Krieviju, šīs aprindas kara
sākumā sludināja paklausību krievu valdības pavēlei

par izvākšanos, vāciešiem uzbrūkot, iz Kurzemes. Šī
Goldmaņa kunga pagātnes ēna ir pietiekoša, lai uz
viņa runām par kara zaudējumu atlīdzību izpostītiem
labākā gadījumā atbildētu ar klusuciešanu. Bet ja
nāk Ulmaņa kungs, aiz kura stāv mūsu pilsoņu vadošā partija, zemnieku savienība, un labi zinādams, ka
līdzekļu mumsnav, tomēr uzstāda tās pašas prasības,
ko Goldmaņa kungs, tad klusuciešana būtu nevietā.
Parasti, kad runā valsts interesēs, nopietns politiķis nāk atklāti, ne tā kā Ulmaņa kungs, uzstādot
prasību par neatmaksājamiem pabalstiem lauksaimniekiem un slēpjot to aiz neesošas kara zaudējumu atlīdzības. Acīm redzot ari Ulmaņa kungs apzinās, ka
viņš šoreiz nāk ar prasību ne valsts, bet gan atsevišķas grupas interesēs. Pie tam slēpšanās aiz Goldmaņa kunga segas liecina, ka Ulmaņa kungam nav
sveša apziņa, ka no viņa aizstāvētās grupas prasības
šoreiz nesakrīt ar valsts interesēm. Un tiešām, lai
pareizi saprastu un novērtētu Ulmaņa kunga priekšlikumu, nepieciešami apskatīt pēdējo kopsakarā ar
vispārējo saimnieciskās politikas sistēmu, kādu Ulmaņa kungs un aiz viņa stāvošā zemnieku savienība pē-

dējā laikā cenšas visiem līdzekļiem izvest.

Tamdēļ

lai man īsumā būtu atļauts pakavēties pie tās pabalstu
sistemas,_kura tā sajūsmina Ulmaņa kungu.
Prasītie pabalsti uz kara zaudējumu rēķina paredzēti pagaidām uz 2 miljardiem. Tad nāk apbūves
fonds ar 3 miljardiem; tālāk — sēklu, meliorāciju,
kulturtechniski u. c. fondi, pret kuriem abstrakti ņemot ne pret vienu neko nebūtu ko iebilst. Un beidzot
nāk atlīdzības fonds bijušiem muižu īpašniekiem, absolūti kaitīgs un nevajadzīgs pabalsts. Viss tas kopā,
sadalīts pa gadiem, iztaisa ne mazāk par 2 miljardiem
gada, un tas viss vienīgi lauksaimniekiem. Un līdzekļi, no kuriem šos izdevumus segt? Negribu izlikties par naivu un apgalvot, ka Ulmaņa kungs šai
ziņā nenāktu ne ar kādiem norādījumiem. Paklausāties tik zemnieku savienības prasības pie muitas tarifa apspriešanas — viss, kas lauksaimniekam vajadzīgs, no muitas atbrīvojams, turpretim labība un cits,
ko lauksaimnieks ražo un ko patērē galvenam kārtam darba tautas masas, apliekams ar jo augstu muitu: ne lauksaimnieks, bet pārējās iedzīvotāju masas
lai samaksā pabalstus lauksaimniekiem. Vēl vairāk:
pašlaik uz dienas kārtības ir jautājums par progresiva_ienākuma nodokļa atcelšanu lauksaimniekiem un
pagājušā nedēļā tikko neizgājis kabinetā cauri ari
lauku nekustamu īpašumu nodokļa atcelšanas projekts; ja tas nav noticis, tad vainojams tur nav Ulmaņa kungs, bet finansu ministrs, kurš pēc attiecīga lē- ,
muma pieņemšanas paņēmis portfeli un ar vārdiem
«turpiniet vieni" — grasījies aiziet no kabineta pavisam promTikai pēc tam jau «aiz pārpratuma"
pieņemtais lēmums par nekustamu īpašumu nodokļa
atcelšanu atkal ticis anulēts. Visur cauri spīd skaidri
saredzama tendence uzvelt nodokļu smagumu tautas
mazturīgām masām un uz šo masu rēķina nodrošināt
pabalstus lauksaimniekiem, kuri ar 18. marta likuma
palīdzību jau ta, pa daļai uz šo pašu masu rēķina, it
labi iedzīvojušies. Tiks atcelts progresīvais ienāku-
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ma nodoklis, būs jāpieliek galvas nauda; tiks pazemināts nekustamu īpašumu nodoklis, bus jāpaaugstina
uz masām guļošie netiešie nodokļi. Neko nedot valstij, bet saņemt no valsts miljardiem lielus pabalstus
— tādi ir Ulmaņa kunga politikas galvenie centieni.
Tikai jāsaka, ka šie centieni nav Ulmaņa kunga atklājums — ļoti krasi šie paši centieni izpaužas valdošo šķiru politikā mūsu lielajās kaimiņu valstīs, Polija,
un pat tik vecā un piedzīvojušā valstī kā Vācijā. Ari
tur valdošās -aprindas visu ņem no valsts, bet valstij
ko dot atsakās, gluži kā pie mums to lauksaimnieku
vārdā vēlas panākt Ulmaņa kungs. Un jāliecina, ka
tiklab Polijā, kā Vācijā vienā ziņā no Ulmaņa kunga
vēlamās sekas ir tiešām sasniegtas. — pateicoties uz
leju brūkošai valūtai Polijā vienkāršs strādnieks vietām izpelna vairs tik 8 rubļu, mūsu naudā rēķinot,
dienā, un Vācijā apstākļi šai ziņā vairs nav neko labāki. Kas par to, ka skolas tur stāv tukšas, jo bērnu
vairums mirst mājās badā,— visnraz_strādnieku algas
ir zemas un lauksaimniekiem par strādnieku trūkumu
nav ko skumt. Nelaime, Ulmaņa kungs, tik tā, ka
Jūs neredziet, ka no Jums sludinātā politika galu galā
nāk par ļaunu ari tām aprindām, kuras Jūs vēlaties
aizstāvēt. No Jums ieteiktā politika ir iespējama tik
ar drukas preses palīdzību, satricinot valsts finansielo stabilitāti, dzenot trūkumā un postā darba tautas masas, Jūs gan varētu panākt lauksaimniekiem
lētus strādniekus, bet līdz ar to būtu sagrauts mūsu
lauksaimnieku labklājības pamats, dibināts uz solidu
vietēju tirgu mūsu lauksaimniecības ražojumiem. Mūsu lauksaimnieki nav Stinnesi, kuri var savus kapitālus pārsviest no vienas zemes uz otru un kuriem tamdēļ viņu kapitālu acumirklīgais profīts ir ari viņu
valsts politikas noteicošais faktors, — latviešu lauksaimnieks būs spiests strādāt Latvijā ari tad, ja saimnieciskas stabilitātes vietā, izvedot Ulmaņa kunga politiku, iestātos pie mums saimniecisks sabrukums. Karā izputinātās Latvijas tautas masas nav spējīgas nest
tās nastas, kuras lauksaimnieku labā cenšas uzvelt
viņām Ulmaņa kungs, un ja Ulmaņa kunga politika uzvarētu, tad sabrukums būtu neizbēgams. Tamlīdz tā
šķiras politikā, ko ar šo ierosinājumu mums ceļ priekšā Ulmaņa kungs, ir jāatzīst par kaitīgu, par kaitīgu
nevien Latvijas valstij un Latvijas tautai, bet ari tiem
lauksaimniekiem, kuru vārdā Ulmaņa kungs uzstājas.
Ulmaņa kunga politika, kura izpaužas šinī priekšlikumā, ir vispār interesanta parādība Latvijas politiskā dzīvē: valdošā partija, no kuras nāk ministru
prezidents, atrodas visu laiku opozīcijā pret valdības saimniecisko politiku, kūpu tas pats ministru prezidents veicina un atbalsta. Varbūt, ka tāds stāvoklis ir kādreizun
ļoti izdevīgs partijas
nolūkiem, bet norman gribētos no tā brīdināt. Redzot
ma^ tas nav
tamlīdzīgu politiku no valdošās partijas, zūd uzticība
uz Latvijas nākotni, nav garantiju, ka vienā jaukā diena jus tiešam nepanākat savu un tad notikumu tālākā
gaita var novest pie tā, ka Latvijas intereses šķiras ar
Latvijas valsts uz saimniecisko sabrukumu dibinātu
politiku ... Ulmaņa kungs, Jūsu politika ir ļoti bīstama Latvijai.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.
' -' Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Par šolikumprojektu ir jauizteikusi savas domas tin savus uzskatus viena zemnieku savienība. Es
domāju, ka augstam namam būs interesanti dzirdēt,
kadiuzskati un kādas domas ir ari otrai zemnieku savienībai. Šeit tika par šo likumprojektu pievesti argumenti i par šo likumprojektu, viņu aizstāvot, i pret
šo likumprojektu. Piegriezīsim vērību drusku tiem
argumentiem, kuri tika Izteikti pret šo likumprojektu.
No sociāldemokrātiem Bastjāņa kungs izteicās, ka šis
likumprojekts esot noraidāms, un, kā es sapratu, tā-
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pēc, ka šis esot aģitācijas likumprojekts; viņš esot radies iepriekš vēlēšanām uz Saeimu un tāpēc zemnieku
savienības nodoms bez šaubām esot bijis it kā iegūt
vēlētāju balsis. Un ne tikai par šo likumprojektu Bastjāņa kungs tā izteicās, bet ari par citiem, kuri ir iesniegti zemniekiem par labu, par labu lauksaimniecības atjaunošanai, ka viņi esot iesniegti tikai ar nolūku dzīt aģitāciju. Ja Bastjāņa kungs varēja izteikt
aizdomas, ka šim likumprojektam bija aģitācijas nolūks, tāpēc ka viņš tika iesniegts iepriekš vēlēšanām,
tad vajadzēja atkrist tiem motiviem par to likumprojektu, kurš iesniegts no demokrātiskā centra apvienības frakcijām, jo nevarēja būt nekādas runas par
vēlēšanām tanī brīdī, kad vēlēšanas bija jau notikušas un Saeima bij jau sanākusi. Bez tam Bastjāņa
kungs aizrādīja uz nākošo argumentu, kāpēc šis likumprojekts būtu atmetams, ka viņš prasot ļoti lielas
sumas, kuras nevar sadabūt. Kas zīmējas, tā sakot,
uz šiem diviem motiviem, tad par pirmo varētu teikt:
jā, šādas aizdomas var izteikt par katru likumprojektu, vai nu viņš būs iesniegts no labā spārna, vai
viņš būs iesniegts no centra, vai no kreisā spārna.
Ja gribēs izteikt aizdomas, tad vienmēr varēs pateikt,
ka viņš ir iesniegts tāpēc, lai dzītu aģitāciju. Es domāju, ka katrs redzēs, ka tie motivi nav nopietni ņemami un uz viņiem nav nekāda vajadzība atbildēt;
bet otrais motivs ir patiesi nopietns, jo tās sumas, kuras šinī likumprojektā ir paredzētas, ir diezgan lielas.
Te ir runa par 2 miljardiem rubļu, kuri izsniedzami

zemniekiem avansa veidā. Patiesi, var teikt, ka ja
pēc šī likumprojekta — ja viņš tiktu pieņemts negrozīts, — nāktu vēl viens otrs, trešais un ceturtais šim
likumprojektam līdzīgs, tad nu gan varētu jautāt, kas
būs ar mūsu rubli un ar Latvijas banku. Vai Latvijas
banka tiks slēgta, un vai mūsu rubli uzturēs tikai ar
jaunām emlsijām? Bet, kungi, šo pārmetumu, bez
šaubām, varētu taisīt un viņu vajaga taisīt, bet es domāju, ka ja šo pārmetumu kas taisa, tad šim pārmetumam nevajadzēja nākt no kreisā spārna. Noklausoties Bastjāņa kunga runā, vajadzēja domāt, ka vienīgā

nopietni valstiski domājošā frakcija ir sociāldemo-

krātu frakcija, ka ja tikai sociāldemokrātijai atļautu
vadīt visu valsts saimniecību, tad iestātos tāda para-

dīze, ka nebūtu mums ne liels budžets, ne lieli maksā-

jumi, ne lieli nodokļi, un visi būtu apmierināti. Bet,

kungi, paskatīsimies, kā ir ar faktiem. Vispirms atļaujiet jums atgādināt, ka tās prasības, kuras jūs uzstādījiet un kuras šodien ir piepildījušās ar dzelzceļnieku darba stundu regulēšanu, ka tās mums maksā
tagad, ja nemaldos, 200 miljonu rubļu gadā. (Sauciens pa kreisi: «Runā kā bīskaps!") Tas, kungi,
nav uz 4 gadiem vien, bet uz visiem laikiem. Bez
tam, kungi, atļaujiet jums atgādināt, ka jūsu prasības
ir aizvien par 8 stundu darba laiku, tas ir par tādu
darba laiku, kuru mūsu tauta un valsts līdz šim nepazina. Ja nu mēs pieņemam, ka pie mums būs 400.000
strādnieku — tā droši varbūt būs — un ja pieņemam,
ka strādnieks caurmērā dienā varētu pelnīt 150rubļus,
tad 8 stundu darba laiks, kungi, iztaisītu 20 miljoni
rubļu dienā, un par gadu 6 miljardi rubļu. Un ja mēs
ņemtu zemāk, tikai 100 rubļus peļņas dienā, tad tas
iztaisītu, kungi, 4 miljardi rubļu, ko mēs zaudējam
gadā. Šie 4 miljardi vai 6 miljardi rubļu, kurus zaudējam, bez tam vēl 200 miljoni rubļu, kurus zaudējam
tagad uz dzelzceļiem, tie nav paredzēti ne uz vienu,
ne uz 4 gadiem, bet ir paredzēti uz visiem laikiem.
Tā tad_redzat, kungi, ja jau runājam par valstiskumu,
ja runājam par labumu, par taupību un tā tālāk, tad
jūsu frakcijai — neņemiet par ļaunu — gan vajadzētu
pie likumdošanas ieņemt un ieturēt citādu valodu,
(P. Kalniņš no vietas: «Laikam mācīties no Trasuna!") jo tā valoda, kuru jau līdz šim esat ieturējuši,
nerunā jums par labu.
Jūs sitat paši sevi ar saviem
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argumentiem, un tur, kur jūs domājiet izpērt citus,
jus izperat paši sevi. (P. Kalniņa starpsauciens.) Ja,
Kalniņa kungs, nav patīkami to dzirdēt, bet ļoti bieži
neviena patiesība nepatīk tiem, kas iet paši citus ceļus. (P. Kalniņa starpsauciens.) Kalniņa kungs, ne
morāli es Jums tagad sprediķoju, bet uzrādu vienkāršusfaktus. Ja gribiet morāli paklausīties, tad — lūdzu
uz baznīcu, kad es tur sprediķošu. Tādēļ man jāsaka,
ka tas motivs, kuru pieveda Bastjāņa kungs sociāldemokrātu frakcijas vārdā, nevar mūs pārliecināt, lai
mēs šolikumprojektu atraidītu. Bet ir, kungi, citi motivi, kurus pieveda Vesmaņa kungs un kuriem ir sava
nopietna nozīme, savs spēks un kurus nevarēs atspēkot. Viens no tiem motiviem tika izteikts ļoti
skaidri. Tas ir sekošais. Te ir paredzēta avansu izsniegšanatiem zemniekiem, kuri ir cietuši no kara,
tam cerība, ka mēs saņemsim atlīdzību par kara zaudējumiem. Bet Vesmaņa kungs jau aizrādīja, ka šādu
cerību nav gandrīz nekādu. Ja nu šo cerību nav, kā
tad nu mes varam izsniegt avansus uz tāda pamata,
kas pavisam neeksistē. Šo motivu zemnieku savienība neatspēkoja. Ulmaņa kungs gan aizrādīja, ka
piemēram Francijā esot sniegta palīdzība avansa veida tiem, kas cietuši no kara, tāpat ari Vācija to esot
darījusi. Jākungi, tas viss var būt. To mēs negri-

bam apstrīdēt, bet mēs taču nerunājam ne par Vāciju,
ne par Franciju, bet gan runājam par Latviju. Mēs
runājam ne tik vien par Latviju, bet ari par šo likumprojektu. Šajā likumprojektā ir pateikts, ka avansus
izsniegs uz ta pamata, ka dabūsim atlīdzību par kara
zaudējumiem, bet šo cerību nav un šis arguments netika atspēkots. Bez tam, kungi, mums vēl paliek nākošais motivs, uz kuru netika aizrādīts, bet uz kuru es
gribu aizrādīt. Sakāt, kā mēs varēsim konstatēt, kam
būtu tie avansi izsniedzami, jo kas zīmējas uz cietušiem nokāra, tad nebūs gandrīz neviena zemnieka,

kas _ nebūtu cietis no kara. Zemniekiem tika noņemta
labība, tika noņemti lopi, tika noņemtas ari mašīnas.
Mēs zinām, ka saimniekiem, kuriem bija 12, 13 līdz
15 govis, tiem palika tikai 1 vai 2 govis. Zemniekiem,
kuriem bija 2 hdz 3 zirgi, nepalika neviena zirga. Es
nepazīstu, mazākais Latgalē, kur es biju i kara laikā,
i boļševiku laikā, nevienu zemnieku, kurš nebūtu no
kara cietis. Jābet kā tad mēs gribam uz šī likuma
pamata kontrolēt, kuriem būtu kara zaudējumu atlīdzības avansi izsniedzami. Šajā likumprojektā ir gan
teikts, ka viņi būtu izsniedzami tiem, kuriem ir nopo^
stītas ēkas, ir noņemti lopi. Tā tad te jau ir zināma
konkretizēšana, kam būtu šieavansi izsniedzami. Bet,
kungi, šai pašā pantā ir gateikts, ka avansi izsniedzami ari tiem, kuri cietuši no kara ne tikai priekš uzņēmuma, vai mājturības, vai saimniecības atjaunošanas,
bet ari priekš viņu turpināšanas. Ja nu mēs tagad
šādulietu pieņemam, ka ari priekš turpināšanas u. 1.1.
avansi tiek izsniegti, tad mēs nekādā ziņā nevarēsim
konstatēt, kam tie avansi būtu izsniedzami. Vai nu
viņi būs visiem noraidāmi jeb vai visi pretendēs uz to,
ka viņiem tos avansus izsniegs, jo katrs varēs apgalvot,ka viņš nevar savu saimniecību turpināt. Tomēr,
kungi, mēs zinām, kā mūsu lauksaimnieki iesāka savu
saimniecību, ka viņi iesāka to tajā brīdī, kad dažam,
kuram bija vajadzīgi 4 zirgi, bija tikai viens, un dažam nebija neviena zirga. Viņi tomēr to turpināja un
ari turpina. Mēs zinām ari, cik daudz pa visu šolaiku
ir palielinājusēs apsēšanas platība. Tā tad, es saku,
ievērojot visu šo, vai nu vajadzētu visiem noraidīt
šo avansu izsniegšanu, vai vajadzētu visiem piešķirt.
Bez tam, mani kungi, mums vajadzētu nostādīt to lietu
tā, uz kāda pamata mēs izsniegsim. Vai izsniegsim
šos avansus tikai uz tā pamata, ka zemnieki ir cietuši
no kara, vai mēs izsniegsim tikai uz tā pamata, ka
saimniecība ir vai nu atjaunojama, vai turpinājama.
Ja mēs izsniegsim uz tā pamata, ka avansi jāizsniedz
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tiem, kuri cietuši no kara, tad taisnība prasa, ka tošs, bija tas, ka uz katra soļa, kad tikai es sastapos
visiem jāizsniedz šie avansi, kuri no kara cietuši, jo ar kaut kādu uz laukiem vai pilsētās uz ielām, aizvien
ja par pamatu pieņem kara zaudējumus, tad jāiz- . es dzirdēju tikai šos vārdus: Jloaaft, 6apHHt, kosniedz ir tam, kurš nespēj savu saimniecību atjaunot n-te^Kj !" Tas rāda, ka tauta bij pieradināta pie
pats, ir tam., kurš jau to atjaunojis. Viņiem ir vienādāvanām, un tie, kas lūdza, nebija ubagi, bet bij pilnā
das tiesības uz tādu kara zaudējumu atlīdzību. Ja spēkā strādnieki, zemnieki, labi apģērbti. Es domāju,
mēs pieņemsim par pamatu otru, tas ir, ka vajadzīgi ka mums nevajaga to ceļu .iet. Es nenoliedzu, ka
lauksaimniekiem kaut kādi avansi lai viņi spētu turvajaga nākt izpostītai tautai palīgā ar aizdevumiem,
būt runa par avansiem uz tā pan ata, ka tie ir cietuši ar visu citu, kas iespējams, bet izdāvināt valsts sumas,
no kara. Mums vajaga tad runāt par pabalstiem, un kur mums nav paredzams, ka mēs dabūsim kaut ko
pināt vai atjaunot savas saimniecības, tad te nevar par kara zaudējumiem, nav iespējams. Pieradināt
ja mēs pieejam pie pabalstiem, tad mēs zinām, ka tie tautu pie tādām dāvanām ir bīstama lieta. Tāpēc
ir izsniegti visvisādos veidos, un kas -zīmējas uz pašu ari es varētu pateikt mūsu frakcijas vārdā, ka mēs
saimniecību atjaunošanu, saimniecību veicināšanu, balsosim pret šo likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pauļukam.
tad te ir vajadzīgi citi likumprojekti, un tāds likumprojekts tiešām bija tas, kurš iesniegts no centra
K. Pauļuks (zemnieku savienība): Godātie deapvienībasfrakcijām, no demokrātiskā centra, Latputātu kungi! Vispirms, atbildot pāris vārdus Tragales kristīgo zemnieku savienības, jaunzemniekiem suna kungam uz viņa aizrādījumu, ka nevajagot pieu. t. t., kuri iesniedza kopīgi likumprojektu un kurā radināt tautu pje ubagošanas, man jāsaka, ka es ļoti
bija paredzēts, ka vajadzētu paredzēt sumas ēku priecājos, katāds aizrādījums nāk taisni no Trasuna
būvēm, melioracijām, izglītībai zemkopības arodā kunga. Cerēsim, ka uz priekšu tad ari nenāks vairs
u. 1.1, u. 1.1. Tas ir pavisam cita rakstura likumprono viņa puses tamlīdzīgi pieprasījumi; bet teikt, ka
jektsnekā šis, kas te mums ir priekšā. Es negribētu ar šo likumprojektu tiek ubagots, nevar. Zemnieku
plašāki atkārtot citus argumentus, kurus šeit ļoti plaši savienība to nekad nav darījusi un nedara to ari
un ļoti pamatoti pieveda Vesmaņa kungs. Mēs visi tagad, un ja viņa tagad prasa atlīdzību kara izpostīļoti labi zinām, kādā stāvoklī atrodas lauksaimniecība tiem par viņu kara zaudējumiem, tad, man liekas,
tagad. Mēs labi zinām, ka bez aizdevumiem, bez tadeļ, ka to prasa nepieciešama vajadzība. Par to
nākšanas palīgā, diezin vai zemnieki varēs iztikt, divu domu nevar būt. Man liekas, visiem ir
un mēs to nevaram paredzēt, kādas sumas tas viss skaidrs, ka. šī vajadzība ir ārkārtīgi liela,
prasīs; mēs nevaram paredzēt tāpēc, ka mums nav un
jautājums var
būt
tikai
par to,
vai
itin nekādu statistisku ziņu par to stāvokli, kāds
tagad ir īstais brīdis un vai ir priekš tam līdzekļi.
mums ir uz laukiem. Tiek gan aizvien rakstīts, ka uz Tāpēc nosaukt to par ubagošanu ir pilnīgi nevietā.
laukiem ir slikti, ari frakcijās tiek par to runāts ļoti Tad paris vardu no formelās puses. Daži kungi, te
daudz, mēs dzirdam ari no iebraukušiem no laukiem, ceļa iebildumus, _ka _ neesot iespējams šo likumproka uz laukiem pūst labība, nevar viņu ievākt un dažās jektu apspriest tāpēc, ka tas runājot pretim mūsu
vietas esot pat bijusi neraža, bet no valdības puses Satversmes 66. pantam. Es domāju, ka šo jautāmums nav itin nekādu noteiktu statistisku ziņu, vai jumu jau pilnīgi noskaidroja Purgala kungs, un tāpēc
mēs ar savu labību iztiksim vai nē, un ja nē, tad, cik no formela viedokļa še iebildumu nevarētu būt; vismums būs vajadzīgs-. Var būt pat tāda nejaušība, pirms jau tāpēc, ka šis likums ir iesniegts pirms Saka no mums prasa tādas sumas, ka mums vajadzētu tversmes spēkā stāšanās un, otrkārt, ja ari šis likumprojekts būtu iesniegts vēlāk, tad ari tas nebūtu nepielikt visus spēkus, lai varētu glābt zemnieku saimniecību. Tai laikā, kad mums ir uzbrukusi tāda nekāds motivs ta noraidīšanai, jo 66. pants par to nelaime no dabas, es domāju, kungi, nevar nākt ar tādu runā. 66. pants runā tikai par vienu gadījumu, par
likumprojektu kas prasa 2 miljardus avansa veidā uz valsts budžetu, un nosaka, ka pieņemot lēmumu, kas
^
tukšam cerībām.
Vesmaņa kungs jau aizrādīja, un saistīts ar budžetā neparedzētiem izdevumie-m, jāpaes ari savasfrakcijas vārdā tam piekrītu, mēs visi to redz ari ieņēmumi. Šis pants runā par to, ka Saeima
atzīstam, mēs paši ari esam zemnieku savienības ik gadus apspriež budžetu. Tā tad ir skaidrs, ka te
frakcijas locekļi, mēs atzīstam, ka vajaga nākt zemir paredzēti tādi gadījumi, kur Saeima nāk ar likumniekiem_ palīgā, bet ne tādā veidā, ne tādā formā un projektiem, kas attiecas uz tekošā gada budžetu.
bridi, kā to dara zemnieku savienība. Bez tam, kas Un ja tur grib ienest likumprojektu, kurš paredz jauzīmējas uz latgaliešiem, ja mēs šo likumprojektu pienusizdevurnus, kuri nav budžetā paredzēti, tad jāņemam, tad mēs neredzam, kādā veidā nāktu labums uzrada ari līdzekļi. Tā tad šis pants zīmējas visne tikai vienai zemnieku šķirai, bet ari visiem zempirms tikai uz tekošo budžeta gadu. Otrkārt, likumā
niekiem, ari latgaliešiem, kuri ari ir cietuši no kara. nav paredzētas sekas, kādas būtu, ja tādu likumproUn, bez tam, mēs ari neredzam, ja mēs šo likumprojektu ienestu: vai viņš vispārīgi nemaz nav balsojektu pieņemam, vai tas neiesauks sarūgtinājumu ari
jams, vai ir balsojams un pieņemšanas gadījumā
pie citiem zemniekiem, kuri tāpat ir cietuši no kara, paliek neizpilditshdz tam laikam, kamēr rodas
bet kuri tagad vai nu būvējas kā jaunsaimnieki uz līdzekļi, vai kā citādi. Tas šinī pantā nav paredzēts.
savas zemes stūrīša, vai kuri tagad iziet no sādžām Šis likumprojekts nav domāts pie tekošā gada
uz viensētām un kuri vēl vairāk ir izpostīti caur to budžeta. Šis likumprojekts paredz izdevumus par
iziešanu nekā bij kara laikā, kuriem mājas nebij no4 budžeta gadiem. Ja likumprojekts tiks pieņemts
dedzinātas. Mēs baidāmies, ko sacīs tad tie zemun_ stāsies speķa, tad, saprotama lieta, valdībai, sanieki, vai _ viņi nepateiks — jā, nu ko tad augstais
stādot" nākošo 4 gadu budžetus, būs šis likums jāienams doma, ka viņš vieniem izdāvā miljardus bez
vēro un jāparedz nākošo 4 gadu budžetos attiecīgie
atmaksas, un otriem pietrūkst ne tikai pabalsta, bet izdevumi. Ta tad še neiet runa par tekošo gadu, bet
pietrūkst ari naudas priekš aizdevumiem, lai viņi gan par nākamiem gadiem, kuros valdībai vajadzēs
varētu vai nu iegūt kādu zemes stūrīti, vai varētu un viņa bus spiesta ieverot šo likumu tikai tad, ja
uzbūvēt sev kaut kādas ēkas. Bez tam vēl viens no viņš tiks pieņemts. Varbūt varētu teikt, ka likumā
motiviem, kas nerunā par labu šim likumprojektam, ir viss nav pietiekoši skaidri izteikts. Bet par to vasekošais. Nevar, kungi, mūžīgi pieradināt vai nu retubut runa pie likuma apskatīšanas pa pantiem.
tautu, vai tautas daļu pie dāvanām. Man bija gadī- Tapec no šī viedokļa nevar celt ierunas pret šo
jums vienā laikā būt izsūtītam uz Krievijas iekšējām likumprojektu. Purgala kungs pakavējās tālāk pie
guberņām, un kas man Krievijā likās sevišķi uzkrīlikumprojekta un atrada, ka ir dažas redakcionālas
#
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dzīvokļiem, pie tā visnepieciešamākā lai viņi varētu
^ Šī vajadzība
savest savas lauksaimniecības kārtība.
apspriešanu. Mums tagad iet runa tikai par pašu ir daudz spiedošāka nekā visas citas. Šodien Bušeprincipu apspriešanu. Princips ir skaidri izteikts, vica kungs pārmeta, ka zemnieku savienība aizstāvot tikai savas grupas intereses. Es paīiešam_ neun to paskaidroja jau Ulmaņa kungs. Es gribētu
zinu, kur tad zemnieku savienība ir ta aizstāvējusi
tikai vēl papildināt ar to, ka likumprojekts par
avansa izsniegšanu uz kara zaudējumu rēķina nav vienīgi savas grupas intereses. Padomājiet par
visiem šiem 5 gadiem, kas pagājuši un tad sakāt,
domāts tā, ka par visiem kara zaudējumiem izmakvai zemnieku savienība ir prasījusi pabalstus lauksājams avanss, bet tikai par zināmiem noteiktiem
Taisni otrādi,
kara zaudējumiem. Tālāk, nevis katram, kam bijuši saimniecībai tad, kad nevarēja, tos dot._
lai varētu
spiedusi
ar
visādām
nodevām,
viņa
to
ir
zaudējumi, ir paredzēti avansķbet tikai tiem, kuri
Tagad,
kad apvalsti
cik
necik
dabūt
uz
kājām.
Nevis
saimniecību
grib
atjaunot.
savu
patiešām
_
nak
ari
zemnieku
savienība
ir
stākļi
grozījušies,
priekš tam šis likumprojekts domāts, lai dabūtu
vajavisnepieciešamāko
to
un
saka:
«Neaizmirstat
savu
saimnieatlīdzību un to iebāstu kabata un par
palīga mušu kara
cību tālāk neliktos zināt, jo avansu dabu tikai tad, dzību, kas mums ir, nākat kaut cik
politiku,
salīdzināja
kungs
ja tiešām domā atjaunot savu saimniecību. Citādi izpostītiem." Buševica
lielkapitālista
ar
vācu
Ulmaņa
kungs,
kuru
veda
...
Talak
ir
domāts,
nekādu pabalstu dabūt nevar
Stinnesa politiku. Es negribu uzkavēt jūsu uzmaka ar šo likumu nevajaga radīt kara cietušiem jurinību,
lai pierādītu, ka zemnieku savienības politikai
disku tiesību tiesas ceļā piedzīt no valsts to, kas
kopējs ar Vācijas lielkapitalisma politiku.
nav
nekas
administratīvais
likumā paredzēts, bet domāts tikai
gribētu
to jums pierādīt, tad man vajadzētu pieJa
es
valdība
sastādīs
instrukcijas
pamata,
ko
ceļš, uz tās
starpību,
kāda ir starp dienu un nakti, un tas
šī likuma robežās. Tas ir tas, par ko ceļa ierunas, rādīt
taču
ir
lieki.
Citādi
nemaz nevar apzīmēt to, kas ir
budžetu.
ka neesot saskaņots šis likumprojekts ar
pašlaik
pie
notiek Vācija, kur Stinness
mums
un
kas
sastādot
saskaņot
ar
budžetu,
varēs
viņu
Valdība jau
lielkapitālistu interelai,
iziet
tikai
uz
to
aizstāvētu
katra gada budžetu, kurā tiek paredzēti visi izdelielkapitālistu
intereses nemaz
ses.
Mums
tādas
izdevumam
būtu
vumi un ienākumi, bez kā katram
zemniecību,
mūsu
intereses
ir
tikai
aizstāvēt
nav,
Taisni
pretim
speciāls
ienākuma
avots.
nostādīts
uz kuras dibinājās visa mūsu valsts eksistence. Vaar to ir gribēts un mēģināts visu pec iespējas ieroberēj u vēl aizrādīt uz vienu piezīmi, kuru šeit izteica
žot, lai nevarētu teikt, ka grib dotiatlīdzību dažiem,
Bt vica kungs, ka zemnieku savienības ministri
nepie
tam
tāda
kā
valsts
to
mēra,
kam tā nenāktos,
nodokļus no nekustaspēj. Ja tas vēl nebūtu pietiekoši skaidri izteikts, eso. balsojuši par to, lai atceļ
zināms, bet es zinu
nav
miem
īpašumiem.
Man
tas
Ir
tad par to varēs runāt pie pantu caurskatīšanas.
un kabigan,
jautājums
ir
ticis
iekustināts
ka
tāds
gadījumā
ka
tāda
aizrāda,
kungs
pareizi, kā Purgala
ministri,
savienības
netā
ticis
noraidīts.
Zemnieku
likumprojekts jādod atpakaļ komisijai, lai ta skata
pret
formeliem
to
aiz
cik
man
balsojuši
zināms,
ari
ir
pret
iebildumu
to
cauri viņa atsevišķus pantus. Man
lauksaimnav un nevar būt. Bet še mums jādomā par to iemesliem, neskatoties uz to, ka pabalsti
par
neiespējo
viņi
uzskata
lēmumu, kuru mums ceļ priekšā budžeta komisija, niecībai ir vajadzīgi,
pārmest,
ka
galīgi
atcelt.
Tagad
jamu
šo
nodokli
lai Saeima nolemtu likumprojektu atraidīt. Ta tad
lauksaimniepabalstus
atvieglinājumus
meklē
likumprojekts
vai
atraiun_
mums vispirms jāizšķiras,
Ja likumprojekts atraidāms, kiem, kuri ir ļoti grūta stāvoklī un nostādīt to par
dāms vai nē.
grupas interešu politiku, man šķiet, atkal ir par
tad viss atkrīt.
Ja turpretim likumprojektu nedaudz teikts. Vispārīgi, kad salīdzina tas ierunas,
priekškunga
iesniegtais
atraida, tad nāk Purgala
tad krīt acīs
likums, nodot to komisijai atpakaļ caurlūkošanai pa kādas tikušas celtas pret šo likumu,
pretrunas.
Ir uzstājunekonsekvences
daudzas
un_
pret
to
pantiem. Man šķiet, zemnieku savienībai
ar to,
runātāji,
un
sākuši
savas
runas
ļoti
daudz
šies
pantiem
jo
tiešam
pec
nevar būt nekādi iebildumi,
lauksaimniecība ir mušu valsts
šis likumprojekts komisijā nav skatīts cauri. Tādēļ ka patiešām mūsu
ziņa
šis priekšlikums būtu pilnīgi pieņemams, ja Saeima pamats, ka viņa ir ļoti daudz cietusi, ka visāda
uz
normāmūsu
lauksaimniecību
vajadzīgs
nostādīt
—
likumnoraidītu budžeta komisijas priekšlikumu
liem, uz pareiziem eksistences spejīgļem pamatiem.
projektu pilnīgi noraidīt. Tiktāl par formelo pusL
un ja tie beigās tomēr pasaka, ka mes nevaram šo
Kas attiecas uz būtību, tad teir tik daudz runāts
likumu pieņemt, tad tā ir nekonsekvence. Saka ari,
paka
būtu
dot
tuvākus
grūti
pret šo likumprojektu,
ka kara zaudējumi lauksaimniecība ir ārkārtīgi
skaidrojumus uz visiem iebildumiem. Bez tam lielieli — 15 miljardi un pat vel vairāk — un ka likumā
lākā daļa no tiem ir jau apgāsta ar motiviem, kurus
2 miljardi atlīdzības ir ļoti maz. Ja
paredzētie
runātāji,
kuri
uzstājas
pieveda zemnieku savienības
tomēr ari šo mazumiņu atraida, tad tas ir vismaz nepar likumprojektu. Gribu tikai vel īsuma aizrādīt
tad līdzēuz kādu zemnieku savienībai pilnīgi nesaprotamu konsekventi. Ja nevaram viņiem palīdzet.
tapec vien
bet
nevar
taču
sim
vismaz
cik
varam,
_
likumprojektu
nevarot
pieņemt
iebildumu. Saka, ka
noraidīt šo likumu. Tālāk saka, kajnes sagrausim
tādēļ, ka mums esot daudz citu steidzamāku vajadzību. Šo iebildumu mēs esam dzirdējuši vienmēr. savu budžetu. 500 miljoni rubļu gada esot ārkārtīgi
Tiklīdz nāk kāda lauksaimniekiem nepieciešama liela suma, un ar to mēs sagraušot budžetu, tas nevajadzība, tad gandrīz vienmērmums atbild vienu esot iespējams. Bet mes zinām, ka tas pašas grupas,
un to pašu. Ari tagad tas ir tāpat. Visi ka viena kuras saka, ka 500 miljoni esot tik liela suma, ka ar
šo sumu varot sagraut mušu budžetu, ka tas pašas
mutē atzīst, ka palīdzība kara izpostītiem ir_ nepiebet
grupas balso par muitas tarifa pazemināšanu, kurš
grūts,
ārkārtīgi
jo
viņu
stāvoklis
ir
ciešama,
milšogad mums atkal jauna katastrofa, un tadeļ neesot samazina valsts ienākumu ari apmēram uz 500
un
nedoma
nesagrauj
Ja
tur
budžetu
joniem
gadā.
jzpolīdzekļu, ar ko palīdzēt. Bet vaļ šiem kara
sagrausim budžetu taisni
stītiem šī jaunā katastrofa nav vel daudz grūtāka to sagraut, tad kāpēc mēs
nebūt nepamakur
ienākumus
nekā tiem, kuru saimniecības nav pilnīgi izpostītas? ar šo likumprojektu,
izdenepieciešamus
bet
pieliekam
kā
zinām,
to
sumu
Neizpostītie taču to var panest vieglāki. Nav taču
sumu
viena
jau
nesagrauj
budžetu
ar
šo
vumus.
Ja
tā
jāapmierina
pirmām
kārtam
ne mazāko šaubu, ka
gadījumā, tad ar to pašu sumu nesagrauj ari budžetu
vajadzība, kas spiež visvairāk. īŠ visvairāk spiegadījumā. Jūs nostādiet lietu ta. ka ja runa
tikt
kaut
otrā
došā vajadzība nu ir — palīdzēt cilvēkiem
sagrauj, ja runa par ko citu, tad ne, tas ir
pie
džetu
saviem
palīdzēt
tikt
cik cilvēcīgos apstākļos,

kļūdas, dažas_ pretrunas, neskaidrības. Es par to
negribētu tuvāk runāt, jo tagad neiet runa par pantu
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džetu nesagrauj, ja runā par ko citu, tad nē, tas ir
nekonsekventi. Tālāk aizrāda, ka mēs jau tā izdodam daudzus miljonus lauksaimniecības vajadzībām.
Tā tad jūs paši atzīstat, ka zināmu sumu izdošana ir
iespējama un mēs ari to vien tikai prasām, ar noteikumu, ka šis pabalsts pelna pirmo ievērību. Ar šo
likumprojektu domāts aizrādīt valdībai, ka pie lauksaimniecības izdevumiem pirmā kārtā jādomā par
pabalstu karā izpostītiem, lai tie varētu tikt uz
kajam, lai varētu savas saimniecības atjaunot tik
tālu, ka viņi būtu maksāt spējīgi, varētu maksāt nodokļus un nest nastas, jotas ir pat svarīgākas par
nodokļiem. Nastas ir tiešām lielas un nepieciešamas
un ja mēs gribam savu _ saimniecisko dzīvi nostādīt
uz pareiza ceļa, tad jānāk mums lauksaimniekiem
palīga, jādod viņiern iespēja savas saimniecības padarīt par spējīgām šīs nastas nest. Tad vēl aizrāda,
ka mes ar šo likumprojektu radot bruņotu budžetu;
ja pieņemšot šo priekšlikumu, kurš prasot lielus
izdevumus, tad valdība budžetu sastādot, nevarēšot
celt pret to iebildumus. Es gribētu šeit jautāt, kas
tad specieli ir mušu budžets un vai mūsu valsts
budžets vispārīgi neparedz gandrīz vienīgi neatliekamus, t. i. bruņotus izdevumus un vai tādēļ nav
bruņots viss mūsu budžets, sākot ar algām, visādām
sociālam apgādībām u. t. ti? Tie visi ir bruņoti budžeti, un mes ar savu likumu negribam neko vairāk,
ka tikai ļevest zināmu sistēmu, lai pie tās pieturoties, varētu novērst gadījuma rakstura izdevumus
un gadījuma rakstura likumus. Sevišķi vēl jāņem
vēra, ka šis likums domāts uz 4 gadiem un ka tādēļ
pa šiem gadiem budžeta kārtībā ari šos izdevumus
varēs saskaņot ar visiem citiem valsts nepieciešamiem izdevumiem. Tas pats runātājs, kas cēla šo
ierunu, ari uzsvēra, ka mums vajadzīgs saimniecības
plāns uz Sgadiemun iesniedza pat pārejas formulu,
lai pieprasītu valdībai šādu saimniecības plānu. Jā,
bet šis likumprojekts jau ir tāds saimniecības plāns,
tikai ne uz 5 gadiem, bet uz 4 gadiem un ne par visas
valsts saimniecību, bet par lauksaimniecību; viņš
grib dot planu .ka izsniegt pabalstus nākamos 4 gados. Ja jau mes gribam prasīt valsts saimniecības
plānu, tad prasisimto, bet neteiksim, ka mums jāatraida_ šis likums tāpēc, ka mums nav šāda plāna.
Man jāsaka, ka mūsu katra _ gada budžets ir tāds
saimniecības plāns, un ja mēs tādu plānu gribam
zināt par 5 gadiem, tad mums vismaz galvenos
vilcienos budžets būtu jāuzstāda par veseliem 5 gadiem uz priekšu. Šis likumprojekts ir tāds plāns
attiecībajtz lauksaimniecību un attiecībā uz izpostītiem. Tapec, es domāju, noraidīt šo likumprojektu
tapec vien, ka nav saimniecības plāna un prasīt
plānu nevar. Ta ir nekonsekvence.
Tad vel prasa, kāpēc paredzot pabalstus tikai
lauksaimniekiem un ne visiem. Man šķiet, ka paši
runatajj atspēkoja šo savu iebildumu ar to, ka atzina,
ka mušu lauksaimniecība irvisas saimnieciskās
dzīves pamats, ka ta ir visvairāk cietusi, jeb vismaz
ir loti daudz cietusķka mes visus apmierināt nevaram un ka mums tādēļ vajaga apmierināt visvajadzīgāko. Ja ir līdzekļi, tad palīdzēsim visiem, bet
ja to nav, tad palīdzēsim tiem, kam visvairāk vajaga, t. i. palīdzēsim vispirms no kara nopostītiem
lauksaimniekiem.
Tad vēl aizrādīja, ka nevajaga skatīties ne uz
vēsturi, ne uz citam zemēm, it ka mēs būtu kaut kas
sevišķs, būtu jau tik tālu tikuši, ka esam par visiem
pajaki un gudrāki un paši visu labāki zinām. Ja
mes uz vēsturi vispārīgi varam atsaukties, un
sevišķi bieži dažos jautājumos to dara kreisais
spārns, kapec laimes nevarētu to pašu darīt ari šinī
gadījuma, kur mušu vajadzības ir tādas pat kā citās
zemes.
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Es negribu tuvāk pakavēties pie citām ierunām,
kuras tāpat ir nedibinātas. Es gribu tikai drusku
pakavēties vēl pie jautājuma par demagoģiju, jo
tika aizrādīts, ka zemnieku savienība neesot neko
vairāk ar šo likumu gribējusi, kā tikai dzīt zināmu
taktiku, demonstrāciju vai zināmu demagoģiju, tādēļ
ka tuvojušās vēlēšanas uz Saeimu. Jau Ulmaņa
kungs sīki noskaidroja, ka tas tā nav. Ja tas būtu
bijis likumprojekta nolūks, tad likumprojekts nebūtu tik mērens un nebūtu tik uz visnepieciešamāko
reducēts, kāds viņš patiesībā ir. Bet ņemsim tos apstākļus, kādos viņš iesniegts, tad mēs sapratīsim, ka
šeit nevar būt runa ne par demonstrāciju, ne par
demagoģiju. Vajadzība palīdzēt karā izpostītiem bija
no_ paša sākuma, bet iesniegt agrāk šo likumprojektu
mušu valsts apstākļi neatļāva. Ar lielām pūlēm
zemnieku savienībai bija jāapmierina karā cietušie,
lai tie nenaktu ar prasībām atlīdzināt kara zaudējumus jau pa'šā valsts tapšanas laikā. Bet dzīve mainījās, un kad apskatīsim, kas notika likumdošanā
1922. gadā, tad redzēsim, ka bij grūti ar šo motivu
apmierināt karā izpostītos un ka tādēļ bij jāienes
priekšlikums nākt palīg_ā karā izpostītiem. Apdomāsim, ko mes esam pieņēmuši 1922. gadā no sociāliem
likumiem. Domāsim par darba likumu. Tas nepierādīja to, ka mūsu valsts ir tik grūtā stāvoklī, ka
vispār nemaz nav iespējams palīdzēt tiem, kuri visvairāk cietuši un kuriem visvairāk vajadzīgs, jo tie
neprasa nekādas labierīcības, bet tikai nepieciešamāko. Kad mēs_ šos likumus bijām pieņēmuši, tad
nevarēja apmierināt balsis uz laukiem, kas nāca un
teica: «Kungi, kad mēs tiksim pie tā, uz ko mums
tiesība, kad _mēs tiksim pie nepieciešamā pabalsta,
lai mes varētu kaut cik atjaunot savu dzīvi, jo mēs
neprasām nekādas labierīcības, bet tikai visnepieciešamāko". Tās balsis bij tik stipras, ka pret tām neko
nevarēja iebilst. Te nebija aģitācija no centra, no
kurabutubraukuši lauka un turējuši runas ar rezolūcijām, kā tas dažreiz ir noticis citās partijās, bet no
vietām nāca uz centru un prasīja, ka te kas jādara.
Likums radies zem spiediena, kas nāca toreiz no
tiem, kuriem tiesība prasīt, lai apmierinātu viņu neatliekamas vajadzības. Varēja gaidīt tik ilgi, kamēr
bij iespējams, bet pēc minēto sociālo likumu pieņemšanas nebij iespējams vairāk gaidīt, kādēļ likumprojekts ir ticis iesniegts. Diemžēl, viņš nogulējis vairāk ka gadu komisijā un nav dabūjis agrāk redzēt
dienas gaismu. Satversmes Sapulcē pieņemtie soci^
ālie likumi pierādīja,
ka valsts var jau domāt par
^
zināmam
labierīcībām un tad vairs ari nebij -iespējams atturēt tos, kuri prasa nevis kādas labierīcības,
bet tik nepieciešamo. Tāpēc šis likumprojekts ir
iesniegts, un tāpēc viņam pilnīga . tiesība, lai viņš
tiktu pieņemts, tiktu apspriests kā pienākas un galīgā
forma pieņemts, lai palīdzētu mūsu nabaga izpostītiem lauciniekiem. Šeit tā tad nav nekāda aģitācija,
nav nekāda demonstrācija, te ir tikai izmisuma balss,
kas nak pie mums no izpostītiem apgabaliem. Varbūt šis likumprojekts nav pilnīgs, tad papildināsim
to-, bet viņa ideja ir še izteikta skaidri un viņš ir
nepieciešams. No jums, kungi, atkarājas, vai šo
izmisuma balsi uzklausīt, vai viņu noraidīt. Kas
talak bus, to jus ari zināt. Es tikai gribu lūgt, neizturēties tik noraidoši pret šo nepieciešamo prasību,
un neatraidiet tik vienkārši tos, kas gaida un raud,
lai viņiem reiz naktu kaut cik palīgā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ringoldam
Kalningam.
Ringolds Kalnings (bezpartejiskais nacionālais
centrs): Likumdevēji! Starp jums, mani kungi, ir
daži, kas ir tanīs ieskatos, ka es savos spriedumos un
slēdzienos neliekos vadīties no vienas vai otras politiskas partijas, grupas, vai šķiras interesēm un redzes

»
261

Latvijas

Republikas

Saeimas

III. sesijas

12.

sēde

1923.

gada

27. novembrī.

262

stāvokļa, bet mēdzu būt pēc iespējas objektīvs un
aukstasinīgs. Tamdēļ es ari no šīs vietas gribu īsuma izteikties par šo, tā saucamo, likumprojektu, lai

beidzamā. Šī emisija mūsu valsti gandrīz vai sagrāva, lai gan mērķi, kuriem tā bij domāta, bij ļoti
labi. Tur bij zināmas sumas linu monopolam, zinā-

gan pēc manām domām viņš tā nevarētu tikt no-

mas sumas citām vajadzībām, ļoti nepieciešamām, un
tomēr šī emisija gandrīz būtu sagāzusi mūsu valsti.
Mēs nedrīkstam sev atļaut tādus eksperimentus, kādus sev atļauj lielās valstis ar lielu iedzīvotāju skaitu
un stipriem resursiem, bez kā apdraudētu savu saimniecisko un politisko neatkarību. Mēs visi zinām, ka
upuriem, kurus mēs esam nesuši savas politiskās
un saimnieciskās neatkarības labā, nevajaga būt nestiem veltīgi. Tādēļ es saku, ka budžeta komisija nostājas uz tā redzes stāvokļa, ka bruņoti budžeti nav
vēlami un ka visiem likumiem, kas paredz izdevumus, jābūt pamatīgi izstrādātiem. Likumu pamatīga
izstrādāšana — atzīsim, kungi, — gan būtu valdības
pienākums, ne Saeimas. Ja Saeimai ir jāaizrāda valdībai zināmas lietas, tad viņa to dara un saka, lai valdība tās apskata, jo viņa visus ar>stākļus var pārredzēt labāk nekā Saeima. Kad valdība būs vienu lietu
izstrādājusi, tad ar to varēs nodarboties attiecīga
komisija. Kas attiecas sevišķi uz Saeimas viedokli
šinī lietā un vispār tamlīdzīgās lietās — jo laikam gan
Saeimai nāksies nodarboties ar vairākiem tamlīdzīgiem iesniegumiem — tad es nostātos uz tā viedokļa,
ka Saeimai tādus likumus nevajadzētu pieņemt, bet
vajadzētu iet to ceļu, uz kuru es tikko kā aizrādīju.
Mums bij tāds gadījums ari Satversmes Sapulces
laikā, kad Satversmes Sapulce pieņēma budžetu, bet
tanī pašā sēdē, kurā budžetu pieņēma, uzstājās kāds
runātājs par to, ka vajadzētu zināmas kategorijas no
mūsu nodokļu maksātājiem, ievērojot viņu grūto stāvokli, atsvabināt no nodokļiem. Lai gan attiecīga
suma bij budžetā jau ievesta un tas jau bij likums, tomēr Saeima taisīja lēmumu, ka šo nodokli vajaga atcelt. Lēmums kā tāds ari palika. Bettas jau, kungi,
var gadīties ar visiem citiem valsts ienākumiem, tāda
pat veidā var pavairoties visi citi valsts izdevumi.
Pie kā tad mēs galu galā nonāksim? Es gribu vēl aizrādīt uz to, ka šie uzskati, kādus es pašlaik atļaujos
izteikt, ka tie uzskati, man liekas, ir labi iesakņojušies
budžeta komisijā, un es ceru, ka uz priekšu šie vienīgi pareizie uzskati no budžeta komisiias tiks aizstāvēti, lai gan vienam vai otram no budžeta komisijas locekļiem personīgi par to varētu taisīt pārmetumu, kamdēļ par tādu, vai tādu labu lietu nebalso.
Varbūt viņš ari būtu balsojis, bet no budžeta viedokļa

saukts, aiz tiem iemesliem, uz kādiem jau norādīja
cienījamais notārs Purgala kungs. Tas ir vairāk vēlējums. Es pie budžeta komisijas apspriedēm, kur
šis jautājums nāca priekšā, nebiju klāt, —? man toreiz
bija citi uzdevumi, bet es gribu apliecināt, ka es varu
pilnīgi piekrist tam stāvoklim, ko budžeta komisija
šai jautājumā ir ieņēmusi, bet ne tamdēļ, ka tas ir ierosinājums jeb likumprojekts, kas nāk no zemnieku savienības. Ja tāds likumprojekts naktu no centra, vai
no kādas citas partijas, es varētu ieņemt tādu pašu
stāvokli. Ja mēs gribam patiešām savu valsti izbūvēt un nodrošināt, nav jāpiemirst, ka mums visas
briesmas nav vēl pagājušas. Viņas var mums uzbrukt pavisam negaidot, kā mēs to jau redzam šogad, kur gada sākumā mums bija izredzes uz labu
ražu un tagad, caur nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem ražas izredzes ir ne tikai sliktas, bet ir pat
pavisam vājas. Paceļas balsis, ka valdībai jāpadomā
par to, kā šim postam varētu līdzēt. Ar to protams
vēl nav līdzēts, ka valdība taisa tādu lēmumu. Būtu
vēlams, ka Latvijas banka izdotu lauksaimniekiem
avansa veidā 2—400 miljoni rubļu. Ja mēs gribam
pareizo ceļu staigāt, tad mums nav tiesība sajūsmināties par vienu vai otru runātāju, lai cik spīdoša nebūtu viņa runa, lai cik labi viņš nebūtu motivējis vajadzības. Mums jāskatās uz to, kas ir, uz to, lai tas,
ko mēs caur tik lielām pūlēm un upuriem esam sasnieguši, neietu zudumā. Tas ceļš ir vienīgi tas, ka
mēs stingri ievērosim tos pamata likumus, kādus Satversmes Sapulce ar Saeimu ir pati sev devusi. Viņa
savā ziņā juta, ka varētu nākt tādi momenti, kur Saeimas plenārā sēdē varētu izteikt domas un noradīt
uz tādām vajadzībām, kādas būtu jāapmierina, bet
viņa nedod Saeimai tiesību lemt nepārdomāti un prasa no Saeimas, lai tādi lēmumi, kas ir savienoti ar
izdevumiem, ietu parasto ceļu caur budžeta komisiju. Budžeta komisijā, kā te jau vairāk runātāji ir
uzsvēruši, beidzamā laikā ir novērojama parādība,
ka ienāk likumprojekti, kas ir savienoti ar izdevumiem, kādi ir paredzēti uz vairākiem gadiem. Katrs
likumprojekts kā tāds, ja viņu ņem atsevišķi, ir protams tikai apsveicams. Tā tas ir ar lauksaimniecības pabalstīšanu, tad par mūsu valsts bruņoto spēku
pavairošanu un par dažām citām lietām, par kurām,
atsevišķi ņemot, neviens no budžeta komisijas locekļiem neteiks, ka tās lietas nebūtu vēlamas un vajadzīgas. Bet budžeta komisija tomēr ir nostājusēs uz
tā viedokļa, ka viņa tādus bruņotus, uz vairākiem gadiem paredzētus, budžetus atraidīs un lūgs, lai viņi
nāk apspriešanā parastā budžeta kārtībā. Tādēļ, ja
mēs izdosim likumus, kādus mēs beigu beigās aiz
kaut kādiem iemesliem nevarēsim pildīt, _ tad mušu
Saeimas autoritāte mūsu zemes acīs varētu tikt samazināta un tas būtu ārkārtīgi nevēlams. Ir vajadzīgs, lai mūsu zeme savai Saeimai visos gadījumos
uzticas un visos gadījumos mums seko. Ja Saeima
liekas aizrauties un pieņem kādu pusduci vai vairāk
tādu likumprojektu, kas paši par sevim protams ir
ļoti vēlami, par kādiem var sajūsmināties, bet ja izrādās, ka mums nav normālu līdzekļu priekššo likumprojektu apmierināšanas, tad ļaunums bus lielāks nekā labums. Jūskungi, visi atceraties tos laikus, kad valsts mēģināja segt savas vajadzības ar
papīra preses palīdzību. Bet jūs ari savā laika vienbalsīgi esiet nākuši pie atziņas, ka tas ceļš ir tāds,
kuru uz priekšu vairs nedrīkst staigāt. Es atceros
debates — biju toreiz pirmo reizi Satversmes Sapulcē — kad Saeima pieņēma lēmumu par emisiju
viena miljarda rubļu apmērā. Tika teikts, ka tā būs

tomēr nevar balsot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim.

J. Goldmanis (zemnieku savienība): Apspriežot šo likumprojektu, viens no kreisiem sociāldemokrātu runātājiem meta. skatu_ atpakaļ uz pagātni un
gribēja ieskatīties pagātnē, kā radies šis posts, kuru
mēs gribam tagad mazināt ar šo likumprojektu. Viņš
izsacījās tā: lūk, savā laikā esot bijis tā, ka Goldmaņa
kungs un pilsoniskās grupas, kas aiz viņa stāvējušas,
iestājušās par to, lai toreiz, pasaules kāja laikā, iedzīvotāji klausot Krievijas valdības pavēlēm un ejot laukā no zemes. Tāpēc ari šis posts esot tik liels. Ne,
Kalniņa kungs, Jūs, kas bijāt Krievijā, _ varējāt zināt,
kādi bija patiesie lietas apstākļi. Ne ta, ka Buševica
kungs domāja Latvijai lielu aizstāvēšanu parādīt caur
to, ka aizgāja vaņģniecībā uz Vāciju. (Kreisa puse
troksnis un starpsaucieni: «Ne jau brīvprātīgi!") Ne,
Buševica kungu paņēma un aizveda prom. Vai caur
to Buševica kungs varēja rūpēties, ka mušu ēkas netiek nopostītas. Tamdēļ es gribu šos pasaules kara
notikumus še pareizi attēlot, sevišķi Jums, Kalniņa
kungs, kas bijāt Peterpilī un varējāt zināt patiesos
lietas apstākļus. Peterpilī notika latviešu bēgļu apgādāšanas organizāciju priekšstavju kongress 1915.
gada 30. un 31. augustā. Man priekša ir šī kongresa
9*
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protokols, un tur lasāms, ka ticis apspriests jautājums, vai bēgt, vai nebēgt. Tad viens no kongresa
dalībniekiem Dr. phil. Zalīts teicis: «Mēs tikām no
Kurzemes izdzīti._ Ģenerālgubernators bija solījis
Goldmanim, ka mes varēsim palikt, bet te piepeši pavēlēja, ka vajaga visu iznīcināt un vākties prom.
No ta jus redziet, kādi soļi no manis toreiz sperti, lai
izdzīšana no zemes nenotiktu. Tādēļ tas, ko Buševica kungs teica, ir pilnīgi nepareizi. Šis pats kongress, kurš sastāvēja nevien no pilsoņiem, ari sociāldemokrāti tur bija klāt, pieņēma rezolūciju attiecībā
uz jautājumupar bēgšanu vai nebegšanu. Šī kongresa

rezolūcija skan šādi:
«Latviešu bēgļu apvienoto organizāciju kongress
nolemj aizrādīt Latvijas iemītniekiem, it sevišķi veciem, pārsteigti neatstāt dzimto sētu. Kara dienestam
derīgiem, no 16 līdz 50 gadiem veciem, un jaunavām
jāatstāj dzimtene."
Šādu lēmumu pieņēma kongress. Neaizmirstiet,
ka toreiz daudzus dzīšus izdzina laukā no savas zemes. Trīs dienu laika 20 verstu plašas joslas iedzīvotajiem gar Daugavu vajadzēja atstāt savas sētas.
Vai toreiz varēja pretoties varai? Pret šādu izdzīšanu mes gan speram vajadzīgos soļus, bet tomēr,
ne katrreiz tas izdevās. Vai uz tiem, Buševica kungs,
zīmējas Jūsu izteiciens, uz tiem 16 līdz 50 gadu veciem, par kuriem ir lēmis kongress, ka viņiem jāatstāj sava zeme, jai visi tie, kas kara dienestam spējīgi, nepaliktu Vācijas puse, nepalīdzētu Vācijai rakt
tianšejas, nepalīdzētu viņai vilkt drāšu žogus, nepalīdzētu vieglāki vacukaraspēkam tikt pāri Daugavai, izpostīt to, kas vel priekšā neizpostīts Vidzemē?
Vai visiemvajadzeja palikt uz vietām un doties vācu
vaņģība, ka tas notikaar Jums, Buševica kungs, lai
tad vaciem priekš dažādiem darbiem būtu strādnieki? Protams, ka to darīt nevarēja, un visiem ieročus nest spējīgiem tapec vajadzēja pretoties, darīt
visu, ko varēja aizsargāšanas ziņā. Tālāk viens no
runātajiem teica, jeb, pareizāki sakot, bez izņēmuma
visi savas runas uzsvēra to lielo postu, kādu jūt izpostītie. Neviens runātājs neizteicās savos pirmajos
vārdos pret izpostītiem. Vislielākā labvēlība pret
viņiem, visizmeklētākie vardi attiecībā uz izpostītiem, tikai gala slēdziens — mes nebalsosim par šo
likumprojektu, mes_ nevaram to pabalstīt. Tas bija
tas, ar ko visi runātāji nobeidza savas runas. Un te
viens no viņiem, Trasuna_ kungs, pat nekautrējās aizrādīt uz to, ka viņšredzejis lekškrievijā, ka tur ļaudis lūguši ubagu dāvanas, un salīdzināja mūsu nelaimīgos izpostītos ar šiem davānu lūdzējiem. Man
te uz visasāko un stingrāko jāatraida šāds Trasuna
kunga paņēmiens pielīdzināt izpostītos kādiem ubagiem. Tie nav ubagi, tie ir nelaimīgi cilvēki, kuriem
gājusi pāri karavetra, unja viņš meklē pēc ubagiem,
tad viņam nebututalu jāaizceļo uz Iekškrieviju un
jaskatas.ka tur lūdz dāvanas. Ja Trasuna kungs
skatās pec līdzekļiem, ka to mums tikko, tikko pietiekot, ka tad bij tad, kad apspriedām valsts budžetu?
Tad gandrīz pie katra jautājuma, gandrīz pie katras
sumas, nāca ar jautājumu — «un Latgalei?" Un atkal un atkal simtam reižu — Latgalei, it kā Latgale
atrastos kautkur pie Āfrikas krastiem, it kā tā ari
nebūtu Latvija, arvienu prasīja vel kādas sumas pāri
par to, ka tas bij pāreja Latvijā. Tad Jūs aizmirsāt,
ka mušu valstī ir ari izpostītie. Tādēļ tāda izturēšanas un tāda labvēlība kā Trasuna kungam un citiem, kaste izsacījās, es domāju, no visiem izpostītiem pienācīgi tiks novērtēta un atdota atpakaļ. Tādu labvēlību izpostītie gan nepieņems, ko Jūs ar tā-'
diem laipniem vardiem_ gribat tiem izteikt.
Tad daži no runātājiem minēja, ka zemnieku savienība esot šo likumprojektu iesniegusi aģitācijas
deļ. Bastjāņa kungs teica, ka tuvu esot bijušas vē-
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lēšanas, un tad mēs ari esot nākuši ar šo projektu.
Bet sakiet, kungi, kāpēc tad šodien zemnieku savienība aizstāv šo projektu? Tagad taču vēlēšanas nav
Mēs aizstāvam viņu šodien un aizstāvējām viņu ari toreiz. Bet jūs toreiz caur savu frakcijas runātāju teicāt: mēs ienesīsim pārlabojumus un
papildinājumus par labu pilsētniekiem, bet jūs neturējāt vārdu pret šiem pilsētniekiem, jūs neienesāt nekādus pārlabojumus, jūs strupi noraidāt šo likumu.
Tad, attiecībā uz pienākumiem no valsts puses—
gadātšai ziņā par izpostītiem, šeit tika apšaubīts vai
tas būtu valsts pienākums, ja no ārvalstīm mēs ko
saņemtu, tad par to varētu runāt. Man liekas, ka
ari šeit ir pienākums no valsts. Jo ja tā miera līgumos atsacījās zināmā mērā no kara zaudējumu
atlīdzības, kas nodarīta izpostītiem caur rekvizīcijām
u. t. t.,_un tanī pašā laikā sev par labu valsts nolīga,
ka _ zināmus labumus tā gūs ari no tām naudas sumam, kas piemēram bijušas aizdotas ļaudīm caur
Krievijas zemes banku, ka valstij ir tiesība prasīt
šļs naudas atpakaļ no iedzīvotājiem, tad ari valstij
janak pretim izpostīto vajadzībām. No Vesmaņa
kunga runasnepavisam dažā vietā nevarēja izprast
viņa domu gājienu, un proti, runājot par šī likumprojekta_ pieņemšanu viņš teica, ka tas, ka labība pūstot
lauka, neesot par iemeslu šī likumprojekta pieņemšanai. Kas tad runa par labu šī likumprojekta pieņemšanai, vaitas, ka _ teiktu, ka labība nepūst laukā,
ka labība savākta šķūņos un ēkas nav izpostītas, bet
uzceltas? Priekš _ka _ prasa šo naudu? Vai priekš
greznuma lietu iegādāšanas? Viņu prasa priekš tam,
lai izpostītie tiktu dienas gaisma, lai tie varētu daudz
maz cilvēcīgāki dzīvot. Aizrādīja uz pašreizējo katastrofu, uz visu šī gada postu, bet nevaru saprast,
kamdēļ tik ietiepīgi jus esiet pret to, ka šis posts,
kurš taču ir dubulti lielāka mēra ķēris izpostītos, kāpēc jus tad iestājaties pret šo posta daļu. Izpostītie
lūdz, lai viņiem nak pretim. Tāpēc ir vajadzīgs, lai
būtu kāds likumprojekts,_ kur _a varētu nosacīt, kam
īsti jāatlīdzina. Kad pagājuša budžetā uzņēmām un
izdalījām tos_ 29 miljonus, tad teica — kas tā par izdalīšanu. Tapec šī gada budžetā šādu sumu nevarēja ievietot. Vajagot normēt šo lietu un tad varēšot runāt. Kad nu nak un grib to nokārtot, kādā veidā
zaudējumi jāatlīdzina, tad jus atkal esat tam pretim
un atraidāt. Tapec nevar nemaz citādi būt, ka šis likumprojekts katra ziņa pieņemams. Viņš ir jāskata
budžeta komisijai cauri. Stāvoklis patiesi grūts. Ja
jus brauksiet uzjaukiem un redzēsiet izpostītās vietas, kur bērni sež tranšejās, kur tie tik bāli, izdēdējuši, ka tas baļas piepes pie tranšeju sienām, tad lemjat, cik ilgi vel_ jus gribat turēt zem zemes šos nelaimīgos. Tapec vajadzīgs katrā zinā, lai šis likumprojekts tiktu pieņemts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim

pie durvīm.

Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Goldmaņa kungs runāja ļoti karsti, bet karstums vel nedod nekāda pamata argumentam (F.
Cielēns no vietas: «Karstums nedod siltuma." Jautrība), joredzat, Goldmaņa kungs, ja šo likumprojektu
pieņem, tad taču vajadzīgs kāds pamats un tas pamats, uz kuru Jus aizrādāt, ir gaisā. Izsniegt avansus uz kara zaudējumu rēķina, kuri netiek atmaksāti,
lūdzu, Goldmaņa kungs, kur ir tas redzēts? To var
diezin cikkarsti aizstāvēt, un par to var diezin
cik
karsti runāt, bet ja cita pamata nav, tad caur to viņu
nevar radīt un visas karstas runas nevar
līdzēt Bez
tam Goldmaņa kungs šeit teica, ka Trasuna kungs
nosauc visus zemniekus par ubagiem. Nē,
Goldmaņa
kungs, es to neesmu teicis. Es to noliedzu. Jūs varat paņemt stenogramu un apskatīt,
ka tur nekas
i
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tamlīdzīgs nebija teikts. Vienīgais, kas tur bija teikts,
bija tas, ka nevajaga tautu pieradināt pie ubagošanas.
Redzat, tas bija teikts, un mūsu zemnieki neprasa to.
Es esmu pārliecināts, ka mūsu zemnieks prasa, lai
viņam palīdzētu tikt uz kājām, bez kā viņam tikai ar
dāvanām nāktu priekšā. No zemniekiem es ļoti bieži
esmu dzirdējis to: ja izsniedz dāvanas, tad dabū nevis tie, kuriem palīdzība vajadzīga, bet dabū tie, kas
veiklāki. Redzat, kāda ir tā lieta. Var jau runāt
zemnieku vārdā diezin ko, bet ar runāšanu vel nekas nav panākts. Bez tam Goldmaņa kungs minēja
par Latgali. Viņš pārmeta, ka mēs aizvienam prasot priekš Latgales. Tas tiesa. Es pateikšu: mes
ļoti bieži runājam latgaliešiem par labu. Bet Jums
pateikšu: Jūs no mums nedzirdēsat nevienu vārdu
runājot par Latgali, tikai runājiet tad Jūs. Bet tā ir
tā nelaime, ka Jūs nekad nerunājatpar Latgali un mes
esam spiesti runāt par to. Kad jūs iesakiet, kungi,
spriest par kaut kādu likumu, tad jus piemierstat, ka
ir ls, kurai ari kaut kas ir vajadzīgs, kura ari pieder
pie Latvijas. Ja mēs, latgalieši, nerunasimpar Latgali,, tad likumi aizvien iznāks šķībi, kuri bus domāti
3
priekšU un nevis priekš /3, priekš visiem. Un ka
kungs
un zemnieku savienība
tas tā ir, Goldmaņa
kopā, tad lūdzu, kungi, piemērs. Jūs zemes banka
variet dabūt diezin kādus kredītus, bet lūdzu parādiet, vai latgalieši ari var dabūt no zemes bankas
kreditu. Viņiem zeme ir _, mājas ir,s bet kredītus nevar dabūt. Līdz šim mēs, latgalieši, esam kustinājuši šo jautājumu un nākuši priekša ar iesniegumu,
bet likuma līdz šai dienai nav. Bez tam, kungi, jus
prasījāt kabinetā 200 miljonus jeb, ja nemaldos, 250
miljonus, izpostīto lauksaimnieku pabalstiem. Mūsu
priekšstāvji tam nebija pretim, bet mušu priekšstāvji
sacīja: kungi, pabalsti ir vajadzīgi izpostītiem zemniekiem, bet pagādājiet ari drusku par Latgali, atstājiet kaut kādu suminu zemes banka, lai latgalieši
mazākais varētu kaut ko dabūt, ja ne pabalsta, tad
aizdevuma veidā. Jūs, kungi, tomēr bijāt pret to,
ka zemes bankā nāktu kādi 100 miljoni rubļu priekš
aizdevumiem latgaliešiem. Redziet, Goldmaņa kungs
un zemnieku savienība, ka ta lieta ir: mes esam
spiesti runāt par Latgali. Es gan esmu dzirdējis no
dažiem jūsu frakcijas locekļiemun ari no dažiem sociāldemokrātiem, no kreisā spārna, ka ari viņi reprezentējot Latgali, viņi esot jeveleti no turienes. Kā
viens otrs no turienes ir ievēlēti, to mes neapstrīdam,
bet līdz šim mēs, latgalieši, neesam nevienu reizi dzirdējuši, ka šie ievēlētie būtu uzstājušies patiešam par
Latgales zemnieku interešu aizstāvēšanu, jo taču
zemnieki ir tādi paši tur Latgalē, kādiviņi ir te Kurzemē un Vidzemē. Kad,kungi,mes runājam par agrāro
reformu, tad jūs jau tagad dusmojaties par mušu
priekšlikumu, kurš še tika pieņemts. Un mes ar to
domājām taisni Latgales zemnieku labumu, pie tam
nebūt nedomādami nodarīt kaut kādu pārestību Kurzemes un Vidzemes zemniekiem. Mes tikai domājam
— un jau no paša sākuma esam domājuši par to —
ka agrārā reformā vajaga būt kaut kādai vienai līnijai priekš visiem zemniekiem. Bet tad _ nebij neviena, kas ieminētos, kā nu būs, ja Latgale saimniekam būs 6 desetiņas zemes un še300 desetiņas zemes.
Neviena tāda nebij, kas domātu par Latgali, un tas
mūs spieda runāt par Latgali, ne tik vien pie citiem
likumiem, bet ari pie šī likuma. Tas ir lietas, par kurām ieminējās Goldmaņa kungs varbūt nevieta, kuras
nepieder pie šī likuma.
Ja mes, Latgales kristīgo
zemnieku savienība, balsosim _pret šo likumu, tad
vispirmām kārtām tāpēc, ka mēs neredzam pamata,
neredzam no kurienes ņemt tos 4 miljonus latu, jo
tie pamati, uz kuriem jūs aizrādījāt, karājas gaisa,
un no gaisa tos 2 miljardus rubļu jus paņemt nevarat.
Vajadzīgs kaut kāds reāls pamats. Ta ir viena lieta.
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Otra lieta ir tāda, ka ja ari ir novadi Daugavas kreisā
un labā krastā, kas ir vairāk cietuši no kara, tad
tomēr nav cietuši viņi vien, jo cietuši no kara ir visi.
Mēs, latgalieši, neredzam ne mazāko cerību, ka ari
Latgales zemniekiem kaut kas atlēks no šiem 2 miljardiem rubļu. Ar visiem daudz un dažādiem pabalstiem vienmēr ir bijis tā, ka tie ir aizgājuši, bet Latgales zemnieks no tiem neko nav redzējis. Bez tam
ir vēl daudz citi lielāki motivi, kurus ļoti pamatīgi
noskaidroja Vesmaņa kungs, aiz kuriem mēs balsosim pret šo likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts) j Vesmaņa kungs
savā runā aizrādīja, ka es pagājušā reizē būtu pirms
sēdes uz kaut ko iepriekš sagatavojies, neesot ievērojis to, ko viņš teicis un savā runa esot bijis itka
pretrunīgs. Es gribu aizrādīt, ka tā lieta nebūt tāda
nav. Minot 3 likumu ierosinājumus,_ kas nak no
dažādām grupām, un aizrādot uz tām kolosālam
sumām, kādas šie ierosinājumi prasa, es teicu, ka pat
tās personas, kuras pie zināmiem apstākļiem spējušas
izteikties par šīm prasībām un par ierosinājumiem, ka
tās tagad tomēr ir pret viņām. Ka tāsir pret, to es
konstatēju no tām runām, kas izskanēja pagājušā
sēdē, apspriežot zemnieku savienības ierosinājumu.
Pēc būtības ierosinājums, kas nāk no zemnieku savienības, un ierosinājums, kas nāk no centra, iziet uz
vienu un to pašu — uz lauksaimniecības pabalstīšanu,.
Starpība ir tikai tā, ka vienā ir mjnētas lielākas, bet
otrā mazākas sumas. Tādā kārtā, izsakoties pret
projektu, kas nāk no zemnieku savienības, izsakās
ari pret projektu, kas nāk no centra. Ja notiek tāda
parādība, ka vienreiz paraksta likumprojektu un pec
tam atkal runā tam pašam likumprojektam pretim,
tad tas nozīmē, ka šai laika ir notikusi kaut kāda
pārmaiņa, kas šīs personas ieskatus ir grozījusi. Ta,
"piemēram, Vesmaņa kungs gadu atpakaļ parakstījis
vienu no minētiem likumprojektiem, bet tagad viņš ir
nācis pie citas pārliecības un doma, ka valsts finansielie apstākļi to nevar izturēt, un tapec runa tam
pretim. Man šķiet, ka neesmu bijis pretrunīgs.
Trasuna kungs savā runā apšaubīja mūsu motivus. Viņš teica, ka mums, sociāldemokrātiem, esot
divi motivi pret šo ierosinājumu. Viens motivs esot
tas, ka projekts iesniegts vēlēšanu laika un otrs,_ ka
projekta iesniedzēji nerēķinoties ar valsts finansēm.
Trasuna kungs domā, ka mēs nevarot but tie apzinīgie valstiski domājošie pilsoņi. Kreisais spārns ka
tāds no valstiskā viedokļa aizstāvēšanas nevarot
runāt. Kungi, jūs jau variet savas runassacīt, ka
^
nav velēšanu aģipārrunājamie likuma ierosinājumi
un
ka
tiem
ar to nav nekāds
tācijas nolūkos iesniegti
sakars. Pēc būtības tas tomēr ta ir. Ierosinājumu
iesniedzēji ir rēķinājuši, ka viņu priekšlikumi atradīs
zināmu atbalstu pie vienasiedzīvotaju daļas un tas
viņiem ir vajadzīgs. Otrkārt, mums ne pirmo reizi
nākas te aizrādīt, un ar savu balsošanu un izturēšanos pierādīt, kas mes valsts intereses_ saprotam
labāki, jo aizstāvam visus valsts iedzīvotājus. Citas
partijas rēķinājās tikai ar atsevišķam pilsētu vai
lauku grupām, kuram tie pabalsti vajadzīgi. piekam
vispārējās valsts intereses neņem vēra. Ta mes še
pat redzam, ka saduras divu grupu prasības, ka tas
ved zināmu karu savā starpā, ko mēdz apzīmēt par
Jautājums par
pabalstu dalīšanu. (Starpsauciens.)
8 stundu darba laiku, Trasuna kungs, ir pavisam
citas dabas. Tā ir prasība, kas atzīta no Tautu savienības un no visām tam valstīm, kas viņa ieiet. Tas
spiež ari Latviju iet pa to pašu ceļu, un ievest ka 8
stundu darba laiku, ta ari tos aizsardzības likumus,
kas ar to stāv sakarā. Pie tiem mes esam ķemšies,
bet tos ieveduši vēl neesam. (Starpsaucieni.) Ja Jus,
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Trasuna kungs, sakiet, ka 8 stundu darba laika ievešana nav vajadzīga, tad pēc Jūsu domām ari skolas
nav vajadzīgas, ari tās maksā lielu naudu. Priekš
kam mēs taisīsim tādus lielus izdevumus priekš
tautas? Tā ir lieta, kura izmaksā ļoti dārgi, bet pret
to jūs tomēr neuzstājaties, kaut gan tanī pat laikā
sakiet, ka, lūk, mēs ar savu «bruņotu" budžetu" ari
postot valsti laukā. (Starpsaucieni.) Jūs runājiet
par dzelzceļniekiem, ka tiem nu prasot 200 miljonu
rubļu pielikumu un ka tā esot mūsu prasība, mēs to
esot panākuši, un tas izejot uz finansielā stāvokļa
ārdīšanu. Jāaizrāda, ka mums dzelzceļnieku ir
15—16.000 cilvēku, un ko nozīmē tas mūsu budžetā,
priekš tik daudz __ cilvēkiem.
Man Jums gan
jāprasa,
ko _ nozīmē tas mūsu budžetā, par
ko Jūs uzstājaties, par katoļu baznīcu, kam tas
nāk par labu? Tas nāk tikai vienai personai par labu.
Mēs tomēr esam ieveduši katoļu baznīcai 4*/a miljona
pabalsta un bezjam vēl katoļu semināra labošanai un
citam vajadzībām 3 miljonus, kas iztaisa kopā 77?
miljonu. Cik ir Jaužu, kas saistīti ar šo jautājumu.
Atbilde — maza grupiņa. Līdzekļi ir prasīti un doti
uz Jūsu pieprasījumu no tās koalīcijas, pie kādas Jūs
piederiet. Domāju, ka Jums, Trasuna kungs, nevajadzētu šeit runāt par 8 stundu darba dienu un dzelzceļnieku prasībām.
Tālāk, kas zīmējas uz Pauļuka kunga aizrādījumu par saimniecības plānu un par bruņotiem budžetiem. Pauļuka kungs domā, ka tās prasības, kas
ieslēdzamas mūsu kārtējos budžetos, būtu tādas,
kuras mēs nevarētu grozīt. Patiesībā tas tā nebūt
nav. Ja mūs piemeklētu tik slikti un ārkārtēji apstākļi, kas vārētu novest mūs pie finansielā kracha,
tad Saeima ari apspriedīs, kā izdevumus samazināt
un nešaubāmi ķersies vai nu pie ierēdņu štata samazināšanas, kā tas jau ir noticis mūsu kaimiņu valstīs,
vai pie citiem līdzekļiem. Katrā ziņā valsts saimniekam, likumdošanas iestādei ir iespējams pie tām
lietām ķerties klāt un tās apspriest. Turpretim bruņoto budžetu, kas tiek ievests ar likumu un iepriekš
uz katru gadu noteikts, jūs nevarat apgāst.
Tā
suma ir ievedama budžetā bez ierunām, tā ir jāpieņem un nekādā gadījumā viņa nav samazināma. Tas
ir viens motivs.
Otrs motivs ir tas, ka jūs nolemsiet izmaksāt uz
kara zaudējumu rēķina kādus avansus, pie tam labi
zinādami, ka nav tādas valsts, kas atmaksātu šos
zaudējumus un ka tie netiks atmaksāti, tad visas šīs
sumas būs jāņem no valsts budžeta. Pēc šāda
lēmuma jūs nepiedabūsat karā cietušos saimniekus
atteikties no šīsatlīdzības. Jūs zināt, ka par solījumu,
sevišķi partādu, kas būs pieņemts ar likumu, stāvēs
visi. No tā atteikties neviens negribēs, un ja nu nebūs valstij līdzekļu, tad taisni kritiskā gadījumā jūs
tikai visus tos ļaudis sacelsiet kājās. Tāpēc tas nav
pieņemams. Visas vajadzības mēs nekad nevaram
apmierināt. Sakāt, vai mēs šogad esam apmierinājuši pilnā mērā kaut viena resora prasības un vai to
mēs varēsim izdarīt nākamā gadā? Un saimniecisko
resoru ministri to saprot. Viņi ir aizgājuši gan pie
finansu ministra, gan uz Saeimu, bet visas vajadzības apmierināt tie nav prasījuši, jo sapratuši, ka to
nevar. Bet ja nu nāk viena tāda nozare un saka,
tādas un tādas vajadzības mums ir, tās visas vajaga
mums apmierināt, kāpēc tad citiem vajaga atteikties.
Ari tie var nākt. Un ko tad mēs darīsim? Tos noraidīsim?
Tad vēl Goldmaņa kungs atgādināja jau otrreiz,
ka sociāldemokrāti neesot savu solījumu izpildījuši.
Viņi esot solījuši pilsētniekiem, ka iesniegšot pie šī
likuma savus pārlabojumus, bet tagad savu solījumu
nepildot. Nē, Goldmaņa kungs, mēs esam turējuši
savu solījumu ari šinī konkrētā gadījumā, bet tos
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solījumus, ko mēs esam gribējuši pildīt, Jūs esat noraidījuši. Vai Jūs atminaties, kas notika, kad mēs
iesniedzām likumprojektu par koku izsniegšanu izpostītām pilsētu saimniecībām? Kas tad runāja pretim
šim likumprojektam? Vai tas nebij labais spārns?
Minētais likumprojekts, Goldmaņa kungs, bij viens no
tiem solītiem pārlabojumiem. (Goldmaņa starpsauciens.) Goldmaņa kungs, tas ko Jūs soliet, neko
nedod, jo Jūsu darbi rāda ko citu — Jūs savus solījumus nepildiet. Ja mums ir slikti finansieli apstākļi,
uz ko aizrādīja ari Ringolds Kalnings un Ulmanis,
tad mums no visādiem pabalstu solījumiem jo vairāk
jāatturas.
Sakarā ar kara zaudējumu atlīdzību stāv ari vēl
citas lietas, kuras pārrunājot, vajadzētu nākt pie
citiem slēdzieniem, nekā tas tagad notiek šeit no
dažām Saeimas aprindām. Tas ir jautājums par
atlīdzību muižniekiem. Ja mums ir izpostīts un slikts
finansielais stāvoklis, kāpēc mums spriest un runāt
par to, ka jāmaksā atlīdzība muižniekiem, vai ciest

klusu, kad iet runa par atlīdzības noraidīšanu. Te ir
vietā nākt izpostītiem palīgā un nelikt viņiem maksāt.

Jūs sakiet, ka vajaga maksāt. Jūsu intereses to
prasa, pretim tam, kaut ari tas nāktu par sliktu
izpostītiem. Kur izpostīto intereses saduras ar jūsu,
neizpostīto, interesēm, tur augstāk tiek stādītas jūsu
pašu intereses.
Beidzot jautājums par pabalstiem. Še izcēlās
domu starpība un nesaprašanās starp divām grupām — no vienas puses Trasuna kungs un no otras
Goldmaņa kungs. Patiesībā tas stāvoklis, kurā atrodas mūsu valdība, ir priekš Latvijas ārkārtīgi nevēlams. Mums faktiski ir valdība, kurai nav vairākuma Saeimā, un katru reizi, pat sīkā niecīgā gadījuma, šīs valdības koalicija ir spiesta meklēt atbalstu
uz visām pusēm. Ari mazinieki, kuri skaitās par
sociālistisku frakciju, ir spiesti sankcionēt tādas nepielaižamas lietas kā pabalstu izsniegšana pa labi un
pa kreisi, tikai lai turētos pie varas. (Jautrība.) Mūsu
prese, it sevišķi «Latvis" un «Latvijas Sargs", ļoti
asi kritizē to stāvokli, kāds patlaban ir. Tur raksta
par pabalstiem, par valsts izpārdošanu un citām
^
briesmīgām lietām.
Bet aiz šīs pašas preses stāvošie
deputāti, kas te sēž klāt, katrā gadījumā, kad mēs
iesniedzam pieprasījumu par nelikumībām un kad
būtu iespējams pārtraukt šādu valdības rīcību, pieceļas un sankcionē visu to, pret ko vakar presē
karoja. Vai tā nav demoralizacija, un vai to nesaprot iedzīvotāji? Tas taču visiem, kungi, ir skaidrs,
un to jus nevarat noliegt. Jūs šodien rakstāt vienu,
šodien kritizējat un noliekat vienu, bet rīt jūs ceļat to
augšā un runājat tam par labu. Protams, ka pie tā
stāvokļa, kādā mēs tagad atrodamies, tā sistēma
nevar izbeigties. Viņa pastāvēs un turpināsies tik
ilgi, kamēr tagadējā koalicija, kas ir mazākumā,
gribēs pie valdības stūres turēties. Savu atbalstu tā
arvien būs spiesta pirkt par zināmām koncesijām.
Rezumējot to visu ir jāsaka, ka tikpat no formelā
stāvokļa, kā to aizrādīja Purgala kungs, kā ari pēc
būtības šis likumprojekts neiztur kritikas. Tas domā
tikai par vienu iedzīvotāju daļu, par lauksaimniekiem,
bet_ aizmirst visas pārējās grupas. Tur aizmirsti
strādnieki, aizmirsti pilsoņi un aizmirsti ari pilsētnieki. Es domāju, ka Saeimas vairākums vienai
iedzīvotāju daļai vien, kurai jau diezgan ir dots, negribesvel dot, aizmirstot pārējos. Vispārības interesēm jāvalda par atsevišķu grupu interesēm un aiz
tiem motiviemjikumprojekts ir jāatraida.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Es lūgšu referentu dot savu atsauksmi.
Referents Kr. Bachmanis: Budžeta komisijas
locekļu stāvoklis ir tāds, ka viņi pie apspriežamā
jautājuma nevar likties vadīties no jūtām. Ja mums,
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budžeta komisijas locekļiem, būtu bijis iespējams
balsot pēc sirds jūtām, tad laikam gan visi būtu balsojuši par to ka kara izpostītiem ir jāpalīdz; bet
budžeta komisijas uzdevums ir apsvērt visu tikai no
budžeta viedokļa, pārbaudot savu rīcību katrreiz ar
visdziļāko apdomību pie tādiem jautājumiem, kas
prasa lielus valsts līdzekļus. Varēja domāt, ka te
augstā namā pie ši likumprojekta apspriešanas viņa
aizstāvji nu nāks un patiešām palīdzēs budžeta komisijai, un aizrādīs gan uz avotiem, gan uz varbūtējiem
nākotnes līgumiem, kā un kādā ceļā un- kur varēs
atrast līdzekļus. Par nožēlošanu ne ar vienu no tādiem priekšlikumiem likumprojekta aizstāvētāji nenāca un nevarēja nākt. Pats likumprojekta pirmais
parakstītājs kā ari paskaidrošanas pavadraksta vienīgais parakstītājs, Ulmaņa kungs, aizrādīja sava
runā: «Vai tad tādēļ ir likumprojekts noraidāms, ka
nav uzrādīts avots, no kurienes ņemt līdzekļus? Pie
likumprojekta apspriešanas varēs avotus atrast."
Tālāk Ulmaņa kungs runājaj «Kad nāks likumprojekts apspriešanā, tad varbūt nāks visādi pārlabojumi un priekšlikumi." Varēja jau tomēr ari te vismaz mēģināt atrast kādus aizrādījumus uz šiem
līdzekļiem vai uz kādiem lieliem naudas avotiem,
kādi ir vajadzīgi 2 miljardiem. Bet ar tādiem aizrādījumiem nenāca, un budžeta komisija palika tanī
pašā stāvoklī, kādā viņa bija apspriežot šo likuma
projektu. Šis likuma ierosinājums prasīja budžeta
komisijā gandrīz veselu sēdi. Tika pievesti visi aizrādījumi, kas runā par un pret likumprojektu. Bet
ari budžeta komisijas sēdē neviens nekādus avotus
nevarēja atrast, un zemnieku savienības priekšstāvji,
aizstāvēdami komisijā likumprojektu, piekāpās pat
tik tālu, ka bija ar mieru viņu saskaņotar _ visiem
citiem līdzīgiem likumprojektiem, lai varbūt tāda ceļa
varētu izvairīties no tiem tiešiem prasījumiem — 2
miljardiem, ko paredz likumprojekts. Šinī augsta
namā viens no pirmajiem runātājiem, Goldmaņa
kungs, gan mēģināja ari aizrādīt uz kādiem avotiem,
kurus budžeta komisija jau bija atraidījusi. Goldmaņa kungs pieminēja 100.000 desetinu meža, pieminēja Krievijas miera līgumu un, runādams par mežiem, aizrādīja: «priekš kā tie solīti?" — vel vairāk — «priekš kā tie doti?" Es saprotu, ka šis-vārds
doti ir tikai runas iekarsuma kritis, bet tomēr šis
vārds ir kritis un var maldināt izpostītos, un tadeļ tas
man liek jautāt, vai tiešām Goldmaņa kungs doma,
ka mēs varēsim Krievijas miera līguma noteikumus
tik plaši izmantot attiecībā uz šīm 100.000 desetīnām
meža, kad mums solītas tikai priekšrocības ciršana.
Vai Goldmaņa kungs domā, ka mēs no šiem mežiem
varēsim smelties jau šai konkrētai vajadzībai un šinī
budžeta gadā zināmo vajadzīgo sumu? To Goldmaņa kungs nevar apgalvot, un viņš nevar ari ticēt,
ka mēs varēsim darīt iespaidu uz Krieviju, lai viņa
tādā mērā steigtos pildīt noteikumus par 100.000
desetīnām meža. Tā tad šis avots nav drošs. _ Vel
Goldmaņa kungs pieminēja otru avotu — 4 miljoni
rubļu zeltā, kurus iemaksājusi Krievija. Bet mes
taču zinām, kā ir ar tiem 4 miljoniem. Mes taču
esam spiesti pieturēties pie Krievijas miera līguma
noteikumiem un skaidri zinām, ka līguma 15. panta
2. daļā paredzēta Krievjai tiesība reevakuejamo
mantu pēc vienošanās ar Latvijuatdot ka priekšmetos, tā ari zināmā citā ekvivalentā; bet ta paša panta
3. dala miera līgumā runā tikai par vērtībām ( u-fennocralun uz šo vērtību rēķina iemaksā Latvijai 4 mii
joni zelta rubļu. Par vērtībām runā ari miera līguma
12. paragrāfs un tās ir tādas vērtības, par kuram
iemaksātā nauda atdodama tiem, kam pļenaktos šīs
vērtības, kuras Krievij ā paturējusi. Tā tad šie_4
miljoni nav avots, no kura varētu ņemt kara zaudējumu atlīdzību. Ko tad 1 atvijas valstsVlaris, ja pie-
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prasīs tie, kuriem tiesības uz šiem 4 miljoniem? Vai
tie kara izpostītie, kuriem nākas dabūt no šiem 4 miljoniem, ir spiesti padoties tādam liktenim, ka viņiem '
pienākošos 4 miljonus izmaksā kara zaudējumu atlīdzībai pavisam citiem izpostītiem lauksaimniekiem.
Es domāju, to likumprojekta ierosinātāji nevarēs aiz-

stāvēt, jo viņi neatradīs priekš tam vajadzīgos motivus. Vairāk nekādu avotu te nav aizrādīts no likumprojekta aizstāvētājiem. Tā tad, ja ari atdotu likumprojektu atpakaļ komisijai, ja augstais nams pieņemtu
tādu lēmumu, vai tādu priekšlikumu, ko te iesniedza
Purgala kungs, tad tomēr budžeta komisija nevarētu
atrast vairāk nekādus citus avotus. Visi avoti, kas
budžeta komisijai mūsu valsts budžeta robežās' bij
zināmi, jau ir apskatīti. (P. Kalniņš no vietas:
«International Corporation!") Ja,_ tā nu ir cita lieta,
par «Corporation" runa vēl priekšā. Ta tad ja jau nu
likumprojekta aizstāvji paši nav atraduši nekādus
avotus, še augstā namā visi kopā runādami, tad viņi
ari vairs nevar atsaukties uz to, ka varbūt budžeta
komisija, skatīdama otrreiz cauri likumprojektu pa
pantiem, atradīs kādus avotus. Vismaz es_ ka
budžeta komisijas referents, nevaru piekrist tādam
domām, ka budžeta komisija vēl varētu atrast kādus
citus avotus. Tālāk man īsumā vēljāpakavejas pie
pirmās dienas runātāju karstām runām un jāpārlabo
dažas kļūdas. Deputāts Gailīša kungs sava runa
aizrādīja ka «divi un pus miljardi rubļu, kurus tik
ironiski nokritizēja Bachmanis un koaizstaveja Celmiņa kungs, ir domāti ļoti lietišķi ka pirmais pasākums palīdzības sniegšanā". Tā mana referāta netika teikts. Es tikai to pieminēju, ka 2. kongresa
Celmiņa kungs bijis apdomīgāks un nav nekādus solījumus cēlis priekšā, bet aizrādījis, ka jabūtu gribējuši

izpostītiem kaut cik palīdzēt, tad būtu bijis vajadzīgs
2 un pus miljardi rubļu, kas līdzinājās visai mušu
naudas emisijai. Tas man te jāpārlabo, _ [ai Gailīša
kunga runā nepaliktu liela kļūda. Talak_ Gailīša
kungs aizrādīja, ka «valsts ir vedusi karu, tapec tie
ir valsts zaudējumi". Ari Goldmaņa kungs piekrita
šim uzskatam. Šodien jau še aizrādīja, ka Latvijas
valsts karu neveda; tās bija pavisam citas valstis,
kas karu veda, kas visu lielo postu Latvijai nodarīja.
Tā tad pārmetumus Latvijas valstij, ka ta ir vedusi
karu, nevar taisīt. Es domāju, ka cienījamais runātājs to kā pārmetumu Latvijas valstij ari neadreseja.
Vēl ir daži citi sīki kļūdaini aizrādījumi citas runas,
bet man tikai ir jāpārlabo tie, kam ir lietišķa nozīme.
Aizrādīja ari, ka ja būtu izsniegti pieprasītie avansi,
tad būtu varējuši palīdzēt ari maziem cilvēkiem,
tādēļ ka viņiem nevarot izsniegt aizdevumus, _ kurus
vispār neizsniedzot tiem, kam zemes ir mazāk par
6 hektāriem. Man uz to jāaizrāda, ka likumprojekta
iesniedzēji nekādus mazos cilvēkus sava likumpro1922. gada, kad
jektā nav paredzējusi. Tai laikā
^
pastāvēja tādi
likumprojekts iesniegts un- ari vēlāk
noteikumi, ka tiem mazajiem, kuriem zemes ir mazāk
par 30 pūrvietām, nekādus pabalstus un avansus neizsniedz. Tā tad gluži loģiski, ka šie mazie izpostītie
likumprojektā nav paredzēti. Vēl te runājama likumprojekts ir ari domājis zvejniekus. Man jājautā, vai
te domāja visu lielo izpostīto zvejnieku grupu, kas
nav apvienojama ar lauksaimniekiem? Vai te domāta ari tā ražojošā grupa,kas smeļ no jūras bagātības, neprasīdama neko daudz no valsts? Šodien
tikai Ulmaņa kungs nāca ar paskaidrojumu, ka projektā domāti ari jūras zvejnieki zem vārdiem «lauksaimniecībai tuvu stāvošos uzņēmumos". Līdz šim
tomēr jūras zvejniecību mēs neesam pieraduši pielīdzināt lauksaimniecībai. Ja nu to šodien te saka, tad
tā ir kļūda. Vēl lielāku kļūdu pielaida Gailīša kungs
savā "unā, kad viņš nosauca šos zvejniekus par
Tas taču,
,.Ba-mmana zvejniekiem". (Smiekli.)
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kungi, ir tāds uzskats, kas katrā ziņā ir jāpārlabo. Ja budžeta komisijas lēmums šo apspriesto un pārrunāto
likumprojektu noraidīt.
i' zemnieku savienības priekšstāvis izsakās, ka tie ir
«Bachmaņa zvejnieki", tad man te ir noteikti jāaizPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegts no Purrāda, ka tie ir visas Latvijas valsts zvejnieki, kas gala priekšlikums, kurš skan:
smeļ no juras ar saviem primitīviem darba rīkiem,
..Likumprojektu par neatmaksājamu avansu izsniegšanu
riskēdami ar dzīvību, katru gadu vismaz 500 līdz 600 uz kara zaudējumu atlīdzības prasībām lauksaimniecībā un tai
tuvu stāvo.'īos uzņēmumos nodot atpakaļ- budžeta komisijai
miljonu Latvijas rubļu, neprasīdami no valsts necaurskatīšanai pēc satura, saskaņā ar kārtības ruļļa 78. pantu."
kādus pabalstus, bet gan pateikdamies valstij, ka
Saskaņā ar kārtības ruļļa 126. pantu pirms balviņi var dabūt kādus aizdevumus, ko līdz šim valsts
sošanas par pāreju uz pantu lasīšanu, nobalsojams
viņiem izsniedza mazā mērā. Zvejnieki ari kā izpoPurgala priekšlikums. Referents izsakās pret Purstītie pabalstus nevarēja dabūt aiz tā principa, ka
gala priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
zemes viņiem ir mazāk par 30 pūrvietām, vai kā
Purgala priekšlikumu. Par Purgala priekšlikumu
par
noteikts,
par
tagad
mazāk par 6 hektāriem. Mums
nodotas tikai 22 balsis, kas ir nepietiekošs skaits.
šo zvejniecību nevajaga runāt tik šaurā nozīmē, kā
Gailīša kungs to domā; ari šis- jautājums mums jāap- Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk pāreja uz
skata no valsts viedokļa visā plašumā un jānāk reiz apskatītā likumprojekta lasīšanu pa pantiem. Lūdzu
palīgā ari zvejniekiem no valsts puses ar tādām pacelties tos, kas būtu par pāreju uz pantu lasīšanu.
Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas tikai 17 balsis,
stirnām, kā tas valstij ir iespējams. Zvejnieki uzskakas
ir nepietiekošs skaits. Pāreja uz pantu lasīšanu
par
tāmi
lielu ražotāju šķiru, bet viņi ari ir izpostīta
atraidīta. Līdz ar to a t r a i d ī t s ari pats likumprošķira un cietuši tāpat kā lauksaimnieki. Labi, ka Ulmaņa kungs atzīst, ka viņi domājuši ari par jūras jekts.
zvejniekiem savā likumprojektā, jo pirms no viņa
Iesniegta pārejas formula no Jāņa Vesmaņa,
šis paskaidrojums nebija nācis, nevarēja saprast no kura skan:
likumprojekta vien, ka tas būtu attiecināms ari uz
„Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimas apstiprināšanai valsts finansu saimniecības plānu tuzvejniekiem. Bez šaubām, tā tas ari nebija domāts. Es uz dažu citu runu sīkumiem vairs nepār- vākiem 5 budžeta gadiem."
Nobalsošanā nāk iesniegtā pārejas formula.
iešu . Es tik vēl reiz uzsvēršu, ka budžeta komisija
Lūdzu
pacelties tagad tos, kas būtu par pārejas
. šodien un pagājušā sēdē no plašajām debatēm nav
formulu.
Par nolasīto pārejas formulu nodotas tikai
smēlusi nekādus aizrādījumus, no kurienes varētu
12 balsis; tas ir nepietiekošs skaits. Pārejas formula
ņemt līdzekļus, lai saskaņotu valsts budžetu ar lielajām prasībām un ievērojot ari to, ka te no daudziem atkrīt.
runātājiem tika aizrādīts vēl uz citām lielām valsts
Nākamā sēde piektdien 30. novembri pīkst. 5
vajadzībām, kārtējām un ārkārtējām, man jāuztur pēc pusdienas. Sēde slēgta.
(Sēdi slēdz pīkst. 8.50 vakarā.)

Dienas kārtība paliek agrākā, papildināta ar Latvijas mākslas akadēmijas satversmi, agrārās refor-

mas likuma IV. daļas 5. panta pārgrozījumu un
likumu par Rīgas pilsētas administratīvām robežām.

Saeimas III. sesijas 13. sēde 1923. gada 30. novembri,
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)

Ministru prezidents piesūtījis lūgumu dot Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Franča Kempa
saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 510.
panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot to deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?

Nodots minētai komisijai.
Saturs.
1. Ministru prezidenta

pieprasījums dot atļauju dažu Sa-

eimas deputātu saukšanai pie tiesas atbildības .
2. Pārmainās komisiju sastāvā
3.

.' .

Medību likums (1. un 2. lasījums):
Arv. . Kalniņš, referents

273, 275, 277, 278, 280, 281,

286, 288
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība)

290

275, 278, 279, 284,
centrs) . . 276,

286
287

Arv. Kalniņš (demokrātiskais
J. Rūdzis (sociāldemokrāts)
R. Lindiņš (sociāldemokrāts

....

276, 278, 283

mazinieks) ....
J. Veržbickis (polu savienība)

4.

V. Firkss (vācu baltiešu partija)
Likums par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu
pensijām (1. lasījums):
K. Būmeisters, referents
Br. Kalniņš, referents
V. Salnājs, referents
R. Kalnings

5.

272
272

Nākošā sēde

(bezpartejiskais

282
284

288

290
297
298, 301
nacionālais centrs) . 299
302

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta,

Ministru prezidents pie-

sūtījis lūgumu dot Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Manfrēda Vegesaka saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu 531. panta pamata. Prezidijs
liek priekšā nodot to deputātu lietu izmeklēšanas
komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai. Tāpat ministru prezidents piesūtījis lūgumu
dot Saeimas piekrišanu Saeimas deputāta Kristapa
Eliasa saukšanai pie tiesas atbildības uz sodu likumu
533. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot to
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu

nav? Nodots minētai komisijai.
Zemnieku savienības frakcijas liders Klīve iesniedzis Saeimas prezidijam priekšlikumu ievēlēt
finansu komisijā Saiņa vietā Siecenieku. Iebildumu
nav? Ievēlēts Siecenieks. Latgaliešu bloka vārdā
Dzenis liek priekšā komisiju sastāvā sekošas pār-

maiņas: publisko tiesību komisijā Kempa vietā ievēlēt Dzeni, finansu komisijā — Rancana vietā Kempu
un juridiska komisļjā Dzeņa vietā — Rancanu. Iebildumu nav? Skaitās ievelēti priekšā liktie kandidāti.
Šodien pec kopsedes frakciju biroja sēde, uz
kuru lūdzu ierasties frakciju biroja locekļus.
Nākošais dienas kārtības punkts — m e d ī b u
likums. Referents Arveds Kalniņš. Lūdzu sniegt

referātu.
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^ Referents Arv. Kalniņš: Augsti cienītie deputātu kungi! Ja ari medniecības nozīmi nevar salīdzināt ar to nozīmi, kura piemīt citam mušu nodarbošanās nozarēm, tad tomēr neviens nevar apstrīdēt
to, ka medniecība ir mūsu veselīgākais, visplašakam
aprindām pieietamais sports, ka medību saimniecības
stāvokļa pacelšanai uz augstāku pakāpi ir liela ētiska
un estētiska nozīme. Mūsu daba, musumeži pazaudētu pusi no sava skaistuma, jātie būtu izmiruši!
Neviens, kas objektīvi pie šī jautājuma apskatīšanas
pieiet, nevar ari noliegt, ka medniecībai ir liela tautsaimnieciska nozīme. Šo citur atzīto patiesību pie
mums parasti mēdz apstrīdēt, un tamdēļ ari es, priekš
tiem mūsu laiku materiālistiem, kuriem estētiska puse
un medniecības, kā veselīga sporta nozīme, nespēle
nekādu lomu, gribu pievest vienu ilustrāciju, kura
gaiši rādīs, cik liela medniecībai var but tautsaimnieciska nozīme. Kā piemēru atļaušos šai gadījuma
pievest Vāciju. Vācijā pirms kara medniecība bija
vislabāk! nostādīta kā nevienā no citam Eiropas valstīm, un no medības tiesību iznomāšanas par katru
hektāru zemes zemnieki un citas privātpersonas ieņēma caurmērā vienu zelta marku, un pec 1913. gada
statistikas mums ir zināms, ka Vācija tikai privātpersonas no medību tiesību iznomāšanas ir ieņēmušas 46
miljonus zelta marku. Par medību biļetēm Vācija
valsts ieņēma katru gadu ap 6 miljoni zelta marku.
Ja mēs salīdzinātu objektīvi medniecības apstākļus
Vācijā un Latvijā, tad salīdzinot visus attiecīgos faktorus jānāk pie slēdziena, ka Latvija varētu ieņemt
Vs no tā, ko ieņem Vācijā. Tā tad jus redzat, ja
zelta markas pārvērš mušu valūta, kas tur iznāk par
lieliem skaitļiem. Medniecības nozīmi var raksturot
ari otrādi. Ja mēspainteresetos, cik piemēram tiek
nošauts dažādu zvēru un putnu Vācija, tad redzam,
ka 1914. gadā Vācijā ir nošauts ap 6 miljoni zaķu, ap
5 miljoni lauku irbju, ap 500.000 fazānu, 400.000 pīļu
u. t. t. Kas attiecas uz lieliem zvēriem, tad viena
Prūsijā, tā tad tāļu ne visā Vācijā, 1916. gada ir nošauti 9306 irsi, 6348 damhirši un 17272 stirnas. Tālāk, ja mēs pārrēķinam visu nošauto_ medījumu vērtību pēc tirgus cenām, t. i. javiņus pārdotu ka tirgus
preci, tad konstatējams, ka Vācija pirms kara nošauto
medījumu vērtība pārsniedz 48 miljonus zelta marku.
Tā tad apskatot jautājumu ari no šī viedokļa, nākam
pie slēdziena, ka ja pie mums būtu kaut cik labi nostādīta medniecība, mums vajadzētu ieņemt no tas
ap 300 miljonu Latvijas rubļu gada. Tas ir tik zolids
kapitāls, ar kuru nerēķināties nevar neviens tautsaimnieks, un visās zemes, kur _ medību saimniecība
kārtīgi nostādīta, ja to kapitalizē, tad iznāk, ka medniecība sastāda no mežsaimniecības vērtības apmēram 20% ; tā tad Vno visas mušu mežu vērtības
mums var dot tikai viena medniecība. Ja ari pec
šiem piemēriem vēl kāds grib teikt, ka medniecībai
nav tautsaimnieciska nozīme, tad, man liekas, ka tas
demonstrēs tikai attiecīgā medniecības nelabvēļa
ietiepību. Kas attiecas uz Latviju, tad pie mumsjnedību saimniecība kara laikā ir ārkārtīgi noslīdējusi
uz leju. Ja mēs salīdzinām zvēru skaitu, kāds bija
pie mums pirms kara un kāds ir tagad, tad janak pie
slēdziena, ka lielie zvēri, kā brieži, irsi, ir pamazinājušies 80 kārtīgi. Priekš kara mums Latvija bija vairāk kā 6000 briežu, tagad konstatēti ir tikai_85. Stirnu skaits ir pamazinājies apmēram 10 kārtīgi, un
tāpat ļoti lielā skaitā ir pamazinājušies ari visi citi
medījumi. Nav brīnums tādēļ, ka no medību tiesību
izrentēšanas mežu departaments 1921/22. gadā ir ieņēmis tikai 18.700 latu, 1922/23. gadā — 19.200 latu
un ap to pašu skaitli ieņems ari šogad. Medību saimniecība pie mums it sevišķi noslīdējusi uz leju kara
laikā, un viņa atrodas bēdīgā stāvoklī ari vel tagad.
Ka šis apgalvojums ir pareizs, to liecina vislabāk pieV

I

1923. gada

13. sēde

274

30. novembrī.

mērs. ka pēc ievāktam ziņām, kuras ir sakrātas pa
visu Latviju, 1922. gadā oficiāli reģistrētas 135 nošautas stirnas, turpretim, ievācot ziņas Daugavmalas
tirgū pie tiem, kas pārdod stirnas, var viegli pārliecināties, ka tur pārdod vismaz 1000 stirnasgada. Ta
tad: oficiāli nošautas 135_stirnas, bet viena paša Rīgas Daugavmalas tirgu pārdotas kādas 1000 stirnas!
Tas, zināms, pierāda, ka pie mums ari vel tagad ļoti
plaši ir attīstīta malu medniecība, un ka medījumi pie
mums ari vēl tagad tiek stipri iznīcināti. Ja mes gribētu ari no medību saimniecības gut tos ienākumus,
kādus tā varētu dot, tad mums jagada par attiecīgo
apstākļu uzlabošanu. Lai varetupacelt valsts un privātpersonu ienākumus no medībām, ir vajadzīgs pirmām kārtām piemērots medību likums. Līdz šim pie
mums ir spēkā noteikumi par medīšanu, _ kurus valdība izdevusi 16. jūlija likumdošanas kartība 1922.
gada 14. janvārī. Sie noteikumi ir izstrādāti diezgan
lielā steigā. Tajos ir ieviesusies viena otra neskaidrība. Bez tam vesela rinda noteikumu nav piemērota
mūsu apstākļiem. Jau Satversmes Sapulces agrarlietu komisija sāka apspriest šos valdības izdotos noteikumus, tikai Satversmes Sapulce nepaguva tos
pieņemt. Saeimas agrarpolitikas komisija šos notei^
Lielākumus ir sīki pārbaudījusi un pārstrādājusi.
kie pārgrozījumi . kas ir ievesti medību likumā, ir
sekosi: pirmām kārtām, ir pārstrādāti sodu panti pie
medību likuma, otrkārt atviegloti noteikumi medīšanai katram uz savas zemes, pamazināta maksa par

medību apliecībām, atvieglota medībūapliecību izsniegšanas kārtība u.t. t. Bez tam ir vel ievesti daži
citi pārgrozījumi. Ta piemēram ir ievests pārgrozījums, ka zaķu taupāmais laiks ir izslēgts priekš privātām zemēm un paliek tikai priekš tiem rajoniem,
kur medību tiesības tiek iznomātas, tātad faktiski
tikai priekš valsts zemēm. Par šo jautājumu agrarkomisija bija lielāks strīds. Tāpat ari par jautājumu,
kam piešķirt medību tiesības Pie visiem šiem jau^
pie attiecīgopantu
tājumiem būs sīkāki jāpakavējas
pie
tiem
ievada sīkāk necaurskatīšanas un tamdēļ
uzkavēšos. Lūdzu augsto namu medību likumu skatīt cauri un to pieņemt, p_ec iespējas labojot tos šī
likuma noteikumus, kuri vel nav apmierinoši, lai varētu uzplaukt medniecība ari Latvija!
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas
debates. Neviens vardu neveļas. Nobalsošana nak
pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Es lūdzu sekretāru nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Medību likums."

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

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. I. nodaļas virsraksts.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Atvietojot 1922. g. 14. janvāra ministru kabineta 1919.
gada 16. jūlija likuma kārtībā izdotos noteikumus par medīšanu un civ. lik. 1061. pantu, noteikt sekošo:"

„1. nodaļa.

„Latvijas

Medību tiesības un

pilsoņiem tiesība

šo tiesību izlietošana."

medīt, ievērojot

noteikumus.
Piezīme.
Ārzemnieki var
uz šī likuma vispārējiem

izlietot

šī likuma

medību

tiesības

noteikumiem, ja par viņiem galvo kāds Latvijas pilsonis, kuram pašam ir
medību tiesības.
Galvinieks atbild
miem, kurus nodarītu viņa uzticību

par

zaudēju-

baudoša per-

sona. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Dzenim.
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A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! Šeit piezīmē ir teikts, ka ārzemnieki medību tiesību ziņā ir pielīdzināti Latvijaspavalstniekiem. Es domāju, ka šeit tik plašas tiesības
ārzemniekiem piešķirt nebūtu vēlams. Referenta
kungs aizrādīja, ka medību likums ir no ārkārtīgi liela
svara un jo stingrākus noteikumus ievedīsim medību
likumā, jo labāki. Pie medīšanas krīt svarā kā morāliskā nozīmē — stingrāku noteikumu ievešana ārzemniekiem, — tā ari saimnieciskā un tāpēc es domāju, mēs nevaram ārzemniekiem atvēlēt tādas tiesības, kādas ir Latvijas pilsoņiem. Tāpēc es ienesu
priekšlikumu piezīmi izteikt šādi:
„Arzemnieki var izlietot medību tiesības uz šī
likuma pamata katru reizi ar sevišķu, vienreizēju
zemkopības ministrijas atļauju."
Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai viņi nevarētu pastāvīgi
dabūt sezonas biļeti uz medībām.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais priekš-

likums skan:
„Lieku priekša medību likumā

1. panta

piezīmi izteikt

šādi: „Ārzemnieki var izlietot" medību tiesības uz šī likuma
pamata katru reizi ar sevišķu vienreizēju zemkopības mini-

strijas atļauju."

Vārdu neviens nevēlas? Es lūdzu referentu dot
atsauksmi.

Referents Arv. Kalniņš: Šāda satura piezīme
agrarkomisija netika apspriesta un tamdēļ komisijas
vārdā es nevaru atsauksmi dot. Gribu tikai aizrādīt
deputātu kungiem uz to, ka komisijas tieksme tiešām
bija ārzemniekiem medību tiesības ierobežot un galvenā kārtā panākt to, lai katru reizi, kad ārzemnieki
ņem dalību medībās, viņi tiktu reģistrēti. Jo kā mēs
zinām, ārzemniekiem iebraukšanas un izbraukšanas
tiesības mēs neierobežojam un tādā kārtā šodien kaut
kurš no viņiem var būt uz medībām, bet rītu var pārbraukt pār robežu un. atrasties citā valstī. Ja nu ārzemnieks būs kaut ko nogrēkojies pret mūsu likumu,
tad kamēr mēs sauksim viņu pie atbildības, kamēr
attiecīga sūdzība vai protokols nonāks attiecīgā valsts
iestādē, tikmēr vainīgais ārzemnieks vairs nebūs sasniedzams. Komisija jautājumu atrisināja pēc Rumānijas piemēra ar galvinieku palīdzību. Dzeņa
kungs to pašu grib sasniegt, spiežot ārzemniekusmedniekus reģistrēties zemkopības ministrijā. No
medību saimniecības viedokļa abi šie atrisinājumi ir
gandrīz vienlīdzīgi piemēroti.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais Dzeņa pārlabojums. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu par Dzeņa priekšā likto pārlabojumu. Par
Dzeņa priekšā likto pārlabojumu nodotas tikai 2 balsis. Priekšlikums atkrīt. Uz balsošanu nāk 1. pants
komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret 1. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
" 1, pants pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,,Medību tiesības var izlietot:

a) katrs zemes īpašnieks sava īpašuma robežās, p'e kam
viņš var savas tiesības tālāk iznomāt vai citādi tas
pārvest otrām personām, ievērojot šī likuma medību

noteikumus;
b) atsevišķas personas un biedrības, kūjas nomājot .apvienojušas savās rokās medību tiesības uz ne mazāk

kā

50 hektāru lielu zemes platību, ja šī platība sa-

stāda vienu, ar nenomātu zemi nepāršķeltu vienību.
Piezl m e.
V-> kilometra joslā gar valsts un pašval-

dības mežiem

medību

tiesības

var izlietot

vienīgi

medību iecirkņos, kuj-u kopplatība nav zem 50 hektāriem. Turpretim no valsts un pašvaldību mežiem
ieslēgtā rajonā atrodošiem, atsevišķām personām
vai biedrībām piederošiem, medību iecirkņiem jābūt kopplatībā ne mazāk par 100 hektāriem, pie-

laižot varaku zemes gabalu (medību i?cirkņu)

ap-

vienošanu, ja šie zemes gabali sastāda kopā
nību, bez svešas zemes starpgabaliem."

vie-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Kalniņam.

Vārds Arvedam

13. sēde

1923. gada

30. novembrī.
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Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Pie šī
panta es iesniegšu vienu pārlabojumu un vienu papildinājumu. Pārlabojums attieksies uz zemes normu
priekš medību iecirkņiem pie valsts mežiem un valsts
mežu vidū. Agrarpolitikas un lauksaimniecības lietu
komisijā tika pieņemta norma 50 un 100 hektāru. Šīs
normas ir visā visumā jāuzskata par ļoti mazam, jo
agrarpolitikas komisija šādas normas ieveda tikai ar
to nolūku, lai būtu zināma sabiedrības kontrole pie
medīšanas valsts mežu tuvumā, vai tieši valsts mežu
vidū. Šo kontroli varam panākt, ja piespiežam zemes īpašniekus, kuru īpašumi atrodas pie valsts mežiem, tos apvienot lielākos medību iecirkņos un tāda
kārtā , kopīgi izlietot savas^medību tiesības. Prakse
rāda, ka šādam ierobežojumam ir liela nozīme un ka
pie tādas kaut ari ļoti ierobežotas sabiedriskas kontroles nav tik viegli iespējama lielo medījumu iznicināšana, kā tas tagad bieži vien nāk priekša. Iecirkņu lielums — 50 un 100 ha — ir tomēr jāatzīst par
mazu, salīdzinot ar citās valstis pieņemto iecirkņu
lielumu. Tik mazu medību iecirkņu platību mēs nekur neatrodam. Ari, apspriežot jautājumu no prakses viedokļa, jānāk pie slēdziena, ka medību iecirkņiem vajadzētu būt ap 300 ha lieliem, un tādēļ ari es
lieku priekšā 50 un lOOha vietā likt 150 un 300 ha.
Visās valstīs, kur pēdējā laikā ir izdoti jauni medību
likumi, piemēram, Vācijas brīvvalstī — Lippe — Detmoldā un Meklenburgā, ir pat noteikts, ka uz katriem
300 ha var izdot tikai vienu medību apliecību. Mes
neaprobežosim mednieku skaitu, — lai medī uz šīs
platības cik grib, bet lai rada tādu apvienību, kuras
pārziņā būs vismaz 300 ha liels medību iecirknis, lai
rastos caur to kaut ari neliela sabiedriska kontrole,
un lai tiktu izslēgtas no medību tiesību izlietošanas
mazās mežu pļavas un zemes starpgabali mūsu
mežos.
Papildinājumu es gribu iesniegt gadījuma regulēšanai, kas mūsu likumā nemaz nav paredzēts, bet
kurš paredzēts visu citu valstu medību likumos un
zīmējas uz medību tiesību tālāku iznomāšanu. Ja
viens medību tiesības uz savas zemes iznomā tālāk,
tad tā kā tas parasti notiek uz samērā nelieliem zemes gabaliem, un medījumi, kas uz tiem tiek nošauti, dzīvo ari uz apkārtējiem, visbiežāk valsts zemes īpašumiem, tad tam ari ir jāmaksā zināma daļa

no nomas naudas valstij. Tāpēc visos medību likumos ir ievests noteikums, kurš nosaka, kāda daļa no
rentes maksas tiek iemaksāta zemkopības ministrijas
depozītā medību saimniecības pacelšanai. Jaunākā
laikā ir ievests jauns medību likums trijās valstīs —
Lippe-Detmoldā, Meklenburgā un Rumānijā un visos šajos likumos ir ievesti noteikumi, ka ja viens
iznomā tam piederošās medību tiesības, tad viņam
apmēram puse (pareizāk no 30 līdz 60%) no rentes
sumas jāiemaksā zemkopības ministrijas depozītā.
Līdzīgu priekšlikumu ari es iesniedzu pie šī panta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudzim.
J. Rūdzis (sociāldemokrāts): Augstais nams! Es
jutos mazliet pārsteigts, kad Kalniņa kungs nāca pie
2. panta un gribēja pārgrozīt piezīmē paredzēto hektāru skaitu. Es domāju, ka Kalniņa kungs gribēs panākt, lai strīpotu piezīmi, ka katrs zemes īpašnieks,
sava īpašuma robežās bauda medību tiesības. Bet
Kalniņa kunes zem daudzo jaunsaimnieku protestiem
nav uzdrošinājies ar tādu priekšlikumu nākt, bet gan
grib ierobežot tos jaunsaimniekus, kuru zemes atrodas pie valsts un pašvaldību mežiem, jo citādi viņa
papildinājumu pie piezīmes nevar nosaukt. Tā ir atkal tiesību ierobežošana, ko Kalniņa kungs ar kristīgo zemnieku savienību un maziniekiem gribēja panākt agrārā komisijā bet tas viņam neizdevās. Ta^ pie piezīmes. Ja palielinātu
gad viņš to grib panākt
hektāru skaitu no 50—150 un otrā daļā palielinātu no

277

Latvijas

Republikas

Saeimas

III.

s esijas

100—300, tad tas nozīmētu, ka medības tiesības tiem
zemes īpašniekiem, kuru zemes atrodas pie valsts
un pašvaldību mežiem, ir ņemtas. Pret tādu priekšlikumu man viskategoriskāki jāizsakās pretī.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referentu dot komisijas atsauksmi.
Referents Arv. Kalniņš: Komisijas vārdā es paīsiem priekšlikumiem atsauksmi dot nevaru, jo tie komisijā nav apspriesti. No paša sākuma Buševica
kungs, kura redakcijā šis pants ir pieņemts, iesniedza
priekšlikumu, kurā 100 hektāru vietā bij 200. 3. lasījumā balsots tika tikai par vienu priekšlikumu, kurā
figurēja tikai viens skaitlis — 100 ha, un tā kā platības pamazināšana netika motivēta, jāpieņem, ka jautājums nebūt nebija skaidrs par vēlamo mazāku medību iecirkņu platību ari tam, kura redakcijā šī piezīme pieņemta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Arveda Kalniņa
iesniegtais priekšlikums skan:
„Medību likuma 2. panta piezīmē „50" vieta likt ,,150"
un ,,100" vietā likt „300"."
,,Privātpersonas ,
„2. pantu papildināt ar 2. piezīmi:
kuras iznomā medību tiesības uz savas zemes, pusi no nomas naudas iemaksā zemkopības m'nistrija; depozītā medību saimniecības pacelšanas izdevumiem valstī. Ja iznomāšana nav notikusi atklātos torgos, vai ja medībutiesības ir
dāvātas citai personai, tad zemkopības ministrijas depozīta
katru

gadu iemaksājaļmā suma nedrīkst
no hektāra."

būt

mazāka

par

20 santīmiem

Vai iesniedzējs abus šos priekšlikumus ... (Arv.
Kalniņš no vietas: „Es lūdzu dalīt!"). Vai būtu
kādi iebildumi pret dalītu balsošanu? Arveda Kalniņa iesniegtie priekšlikumi nāks nobalsošanā dalītā veidā. Vispirms nāk nobalsošanā priekšlikums
„2. panta piezīmē „50" vietā likt ,,150" un ,,103" vietā
likt ,,300"."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Arveda Kalniņa pirmo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret Arveda Kalniņa priekšlikumu. Beidzot
es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 32
balsis, pret 33, atturas 2. Priekšlikums atkrīt. Nobalsošanā nāk otrs priekšlikums — papildināt 2. pantu ar nolasīto otro piezīmi. Lieku tagad šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
par Arveda Kalniņa otro priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret Arveda Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par priekšlikumu
nodotas 32 balsis, pret 35, atturas 3. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk 2. pants komisijas redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
ir par 2. panta pieņemšanu. Balsošanas iznākums:
par 2. pantu nodotas 61 balss, pret to nav neviena, atturas 4. Pants pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Kaitigo un plēsīgo zvēru vajāšana un iznīcināšana nav
uzskatāma par medību tiesību izlietošanu un ir atļauta katram zemes īpašniekam sava zemes gabala robežās, bez medību

apliecības izņemšanas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 2. nodaļa.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J_. Vesmanis:

Iebildumu nav?

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

Iebildumu nav?

„Medību noteikumi."

,,Medīšana bez attiecīgas apliecības
mot 3. pantā paredzētos gadījumus."

„Medlbu apliecības

palīgi.

izdod

apriņķa

ir

aizliegta, izņe-

priekšnieks

vai viņa

Piezīme.
Meža resora darbiniekiem medlLu apliecības var izdot uz dienesta laiku meža departaments."

13. sēde

1923. gada

30. novembrī.
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Iebildumu nav?

Pieņemts. 6. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

apliecības neizdod personām:
a) jaunākām par 19 gadiem;

„Medību

b) kas sodītas tiesas ceļā par medību noteikumu pārkāpšanu 3 gadu laikā no soda piespriešanas dienas;

c) kas

nevar uzrādīt

medību

ieroču turēšanas atļauju.

Piezīme.
Personām, jaunākām par 19 gadi;m, medību apliecības var izdot tikai uz vecāku vai aizbildņu rakstisku lūgumu un galvojumu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudzim.
J. Rūdzis (sociāldemokrāts): 6. pants nosaka, ka
medību apliecības neizdod personām: jaunākam par
19 gadiem; kas sodītas tiesas ceļā par medību noteikumu pārkāpšanu 3 gadu laikā no soda piespriešanas dienas; kas nevar uzrādīt medību ieroču turēšanas atļaujas. Turpretim 4. pants nosaka, ka medīšana bez attiecīgas apliecības ir aizliegta, izņemot

3. pantā paredzētos gadījumos. Medību ieroču turēšanas atļaujas izdod apriņķu priekšnieki, kuri vienmēr
pieprasa medības apliecības, un ja tādas nav, tad
ieroču turēšanas atļauju neizdod. Sakara ar šī likuma
noteikumiem medīšana bez attiecīgas apliecības ir aizliegta, izņemot 3. pantā paredzētos gadījumus. Turpretim šī likuma 6. pantā aizrādīts, ka medību apliecības neizdod personām, kas nevar uzrādīt medību
ieroču turēšanas atļauju. Tā tad mēs nonākamburvju riņķī. Viena iestāde prasa, lai uzrāda medīšanas
apliecību, bet šis likums nosaka, ka _ medību _ ieroča
atļaujas tiek izdotas tikai tad, ja uzrāda medību apliecību. Tāpēc šis burvju riņķis būtu jālauž un _ c
punkts būtu strīpojams. Tad medību apliecības bus
jāizdod, un apriņķu priekšnieki no savas puses nekādus šķēršļus nevarēs celt. Tāpēc es lieku priekša
par 6. pantu vispirms balsot dalīti un tad c punktu
strīpot.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstā sapulce! 6. pantā ir paredzēts, ka
medību apliecības var izdot tikai tiem, kas ir sasnieguši 19 gadu vecumu, bet jaunākiem par 19 gadiem
tas nevar izdot. Panta piezīmē aizrādīs, ka ja tomēr
vecāki galvo un pieprasa, tad medību apliecības var
izdot ari jaunākiem par 19 gadiem. Es domāju, ka
augstais nams neatradīs par lietderīgu un vajadzīgu
atļaut izdot medību apliecības jaunākiem par 19 gadiem. Tāpēc es iesniedzu priekšlikumu šo piezīmi
pavisam strīpot, lai tādā kārtā paliktu tikai pamatnosacījums, ka jaunākiem par 19 gadiem medību apliecības nevar izdot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents Arv. Kalniņš: Kas attiecas uz Rudža
kunga priekšlikumu, tad to komisija jau apsprieda un
izdebatēja ļoti sīki. Komisija to noraidīja aiz tā iemesla, ka nevar taču dot medību atļauju jam, kam
nav tiesība nēsāt ieročus. Tā kā pagaidām vēl ir
spēkā noteikums, ka ieroču turēšanai vajadzīga sevišķa atļauja, tad ir pilnīgi loģiski, ka pa priekšu vajadzīga ieroču atļauja un tikai tad var būt runa
par medību atļauju. Ja varbūt kādreiz notiek kādas
nepareizības un ieroču atļauju varbūt neizsniedz tādam, kam to varētu izsniegt, tad no šādiem izņēmuma gadījumiem mēs šeit nedrīkstam vadīties, un
katrs pilsonis taču var pārsūdzēt attiecīgos apriņķu
priekšnieku liegumus un tādā kārtā pie ieroču atļaujas tikt. Tādēļ ari neredzu šeit nekādu burvju riņķi.
Medību biedrību biedri dabū ieroču aļaujas bez kādām grūtībām, un tā kā medību biedrības ir tagad
gandrīz vai katrā pagastā, tad ari nevienam kārtīgam
medniekam nekādas grūtības nevar rasties.
Visu
teikto vērā ņemot man liekas, ka šis priekšlikums ir
pilnīgi nevietā. Ja Rudža kungs ar savu priekšlikumu
varbūt grib sasniegt to, lai ieroču atļaujas vispār nebūtu vajadzīgas, tad viņam jāiesniedz priekšlikums
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pie cita likuma, kurš nosaka, ka ieroču turēšanai ir
vajadzīga sevišķa atļauja, bet nav jāizšķir šis strīdus
pie medību likuma. Kas attiecas uz Dzeņa kunga
priekšlikumu, tad komisija apsprieda ari to, pie kam
pat dažādos variantos. Starp citu bij ari runa par to,
ka vajaga noteikt, līdz kādam gadam jaunākiem par
19 gadiem var izsniegt medību atļaujas. Ari tas
priekšlikums tika noraidīts aiz tā iemesla, ka vairums atzīst, ka jaunatnei, piemēram, militārā apmācībā ir ļoti vēlama, un ārzemēs to iesāk izvest jau
ar pirmo vidusskolas klasi, tā tad faktiski ar 9. vai
10. gadu. Ari katrs mednieks varbūt vēlas savus
bērnus apmācīt šaušanājau agrā jaunībā, priekš tam,
zināms, nedodot viņiem kaut kādu lielu ieroci. Šādiem nolūkiem ir konstruētas attiecīgas ieroču sistēmas un šādu ieroču turēšanai tad ari policija izdod
uz vecāku galvojumu atļauju. Šis priekšlikums, kā
jau teicu, agrarkomisija tika noraidīts, un man liekas,
ka to nebūtu vēlams pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispirms izšķirams jautājums par dalītu balsošanu. Rūdzis iesniedzis priekšlikumu 6. panta a, b, c, punktus pie balsošanas dalīt. Kas būtu pret šādu priekšlikumu?
Nav. Kas atturas? Nav. Dalīta balsošana pieņemta. Tālāk nāk Rudža priekšlikums:

13. sēde

1923. gada
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30. novembri.

Referents Arv. Kalniņš: Komisijā šis priekšlikums
tādā veidā nav apspriests, bet komisija pieņēma to
redakciju, kāda ir 7. pantā aiz tā iemesla, ka viņa
domāja, ka šie pēdējie vārdi „izņemot meža resora
darbiniekiem izdotās apliecības" dotu iespēju meža
resora darbiniekiem tās apliecības kādreiz ari ātrāki atņemt. Ja kāds no resora darbiniekiem, piemēram, atstāj dienestu, viņam ari nebūs vairs tiesība
ar dinesta medību apliecību izlietot medību tiesības
līdz gada beigām. Var gadīties, piemēram, ka meža
resora darbinieks aizies februārī projām un tūlīt viņam ari atņems medību biļeti. Ja atzīmētos pēdējos
vārdus strīpotu, tad neērtība būtu ari vēl tā, ka apliecības meža resora darbiniekiem būtu jāraksta katru
gadu no jauna un meža departamentam ar to radīsies tikai lieks un nevajadzīgs darbs. Tie bija motivi,
kamdēļ komisija _pieņēma 7. pantu deputātu kungiem
izdalītā redakcija.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
priekšlikums skan:

Iesniegtais Dzeņa

„Lieku priekšā medību likuma 7. panta beigās strīpot
vārdus „izņemot meža resora darbiniekiem izdotās aplie-

cības" ."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas irpar Rudža priekšlikumu — c punktu
strīpot. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Rudža
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Dzeņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums:
par Dzeņa priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret to
nodotas 36 balsis, atturējies nav neviens. Tā tad
priekšlikums noraidīts. Lieku uz balsošanu 7. pantu
komisijas redakcijā.
Kas būtu pret viņa pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts
8. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Tas skan tā:

nodoklis

„6. pantā c punktu strīpot."

ras no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Rudža
priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret to nodotas 36
balsis, _ atturējies nav neviens. Tā tad priekšlikums
atraidīts.
Nākamo priekšlikumu iesniedzis Dzenis.
„Lieku priekšā 6. panta piezīmi strīpot."

Lūdzu pacelties tos,kas būtu par Dzeņa priekšlikumu. Par Dzeņa priekšlikumu nodotas tikai 3
balsis. Tas ir nepietiekošs skaits. Tā tad priekšlikums atkrīt. Tagad nobalsošanā nāk 6. panta a
punkts komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret a punkta pieņemšanu. Kas atturas? Nav.
a punkts pieņemts, b punkts. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret b punkta pieņemšanu komisijas redakcijā. Nav. Kas atturas? Nav. b punkts pieņemts, c punkts. Kas būtu pret c punkta pieņemšanu? Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu par c
punkta pieņemšanu. Kas atturas pie c punkta? Nav.
Balsošanas iznākums: par c punkta pieņemšanu nodotas 40 balsis, pret 36, atturējies nav neviens, c
punkts pieņemts. Nobalsošanā nāk 6. pants. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret 6. panta pieņemšanu komisijas redakcijā. Nav. Kas atturas pie 6. panta?
Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts. Nākamais, 7.

pants.

Sekretārs ,1. Vesmanis:

„Medibu apliecība derīga tikai atzīmētām gadam, skaitot no 1. janvāra līdz 31. decembrim, izņemot meža resora

darbiniekiem

izdotās apliecības. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Šeit acīm redzot 7. panta beigu teikums «izņemot meža resora darbiniekiem izdotās apliecības"
domāts_ tādi, ka meža resora darbiniekiem apliecību
zjņā būs priekšrocība vai nu termiņa ziņā, vai citādi, un kā mēs tālāk redzam, ari nodokļu ziņā priekšrocības _ paredzētas. Ja meža resora darbiniekiem
paredzētas zināmas priekšrocības, tad varētu piekrist maksāšanas ziņā, bet citu priekšrocību piešķiršana viņiem nebūtu vēlama. Tāpēc es lieku priekšā
šos pēdējos vārdus, sākot no „izņemot", strīpot līdz
punkta galam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentu.

„Medību

apliecības

saņemot

jāsamaksā valsts

medību

10 latu lielumā. Medību nodokli saņem apriņķa
priekšnieks vai viņa palīgi, kupem saņemtā nauda jāiemaksā
valsts kasē, zemkopības ministrijas depozitā.
Piezīme

i

1.

5. panta

meža resora
saņēmuši no
meža departamenta, medību nodokli nemaksā.
Piezīme
2. Personas, kuras medī tikai uz savas
zemes, maksā 2 lati lielu medību nodokli, izņemot

darbinieki,

kuji

piezīmē

medību

minētie

apliecības

3. pantā minētos gadījumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Veržbickis iesniedzis priekšlikumu:

Pie 8.

panta

„MedIbu likuma 8. pantā strīpot vārdus: „10 latu lielumā" un to vietā likt ,.personām , kuras sastāv mednieku
biedrībās, 5 latu lielumā, bet pārējām 10 latu lielumā"."

Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents Arv. Kalniņš: Komisijas vārdā atsauksmi nevaru dot, tādēļ ka komisijā tas nav pārrunāts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Lieku nolasīto
Veržbicka priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu par Veržbicka priekšlikumu. Par
priekšlikumu nodotas tikai 1 balss. Tā tad priekšlikums atkrīt._ Lieku pantu komisijas redakcijā uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts. 9. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Zemkopības

ministrim

tiesība izdot sevišķas

medību

apliecības uz noteiktu laiku:
a) zvēru un putnu ķeršanai, ligzdu un olu vākšanai zinātniskiem mērķiem;
b) meža zvēru un putnu ķeršanai

un,pārvešanai uz citu
vai zvērničām.
Minētās sevišķās apliecības pielīdzināmas medību apliecībām. Personas, kas saņēmušas tādas sevišķas medību apliecības, var brīvi un bez maksas izlietot savas a un b punkvietu ieaudzēšanai

tos noteiktās tiesības
noteikumu pamata."

valsts

zemes

īpašumos

uz

vispārīgo

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Iebildumu nav?
Nākamais pants.

Pants pieņemts.
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,.Zernkopības ministrim tiesība noliegt uz noteiktu laiku
dažādu meža zvēru un putnu medīšanu visā valsti vai noteiktās vietās kā valsts, tā komunālos un privātos īpašumos,
sugu ieaudzēšanai un vairošanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 11. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 12. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 13. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Uz pilnīgi iežogotiem meža zvēru un putnu aplokiem
nav attiecināmi vispārīgie medību noteikumi."

«Katram medniekam pa medīšanas laiku
rādīšanai medību apliecība. "

«Medīšanai

uz svešas zemes

jāizņem

nav?

jātur klāt

uz-

zemes īpašnieka

atļauja, kūja pa medības laiku jātur klāt uzrādī-

šanai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 14. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:
«Medīšanas noteikumus valsts
mes izdod zemkopības ministrs."

Iebildumu nav?

mežos un uz

Priekšsēdētājs Fr; Vesmanis:
Pieņemts. 15. pants.
Sekretārs .I. Vesmanis:

valsts ze-

Iebildumu nav?

« Aizšautam medījumam, kas pārskrējis robežu, nedrīkst
pakaļ dzīties, tas skaitās par tās personas īpašumu, uz kūjas
zemes medījums atrodas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:
«Meža zvēru un

Pieņemts.

16.

putnu saudzēšanas dēļ aizliegts medīt:

a) briežu, iršu un stirnu mātītes un to teļus un kazlēnus,
kā ari bebrus un medņu mātītes visu gadu. Par kazlēniem un teļiem skaitās katra gada jaunais pieaugums līdz 31. decembrim;
b) briežu un iršu buļļus no 1. janvāra līdz 15. septembrim;
c) stirnas āžus (bukus) no 1. janvaja līdz 1. augustam;
d) fazānu un rubeņu mātes no 15. februāra līdz 15.
septembrim;

e) zaķus
f)

aizliegts medīt nomātos medību

iecirkņos no

15. februāra līdz 15. septembrim;
slokas, medņu, rubeņu un meža irbju gaiļus no 1. jū-

nija līdz

15. augustam;

Piezīme:
Sloku gaiļus laižoties var šaut cauru gadu.
g) zosis un gulbjus no 15. maija līdz 15. jūlijam;

h) piļu mātes, ķikutus, ķlvites un citus ūdens un purva
putnus no 1. decembra līdz 1. augustam;
i) piļu tēviņus no 15. apriļa līdz 15. jūlijam;
j) lauku irbes no 1. novembra līdz 1. septembrim;
k) baltos rubeņus, paipalas un meža irbes no 15. februāra līdz 1. augustam;

1) visus pārējos putnus un zvērus (izņemot plēsīgos un
kaitīgos)

no

1. apriļa līdz

1923. gada

30. novembrī.

varētu zaķus šaut kaut kurā laikā.

Sekretārs J. Vesmanis:

rakstiska

13. sēde

15. jūlijam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Ar vedam

Kalniņam., ReferentsArv.Kalniņš:Vispirmskāreferentam
man būtu jāpaskaidro pie šī panta, kā komisija ir
sapratusi pievestā medījumu taupāmā laika termiņus.
Ja te ir teikts: līdz 15. septembrim, līdz 31. septembrim, tad ir domāts, ka 15.un 31. vairs nav taupāmais
laiks un šinīs dienās jau var ari medīt. Šis jautājums esot no juridiskā viedokļa neskaidrs, un tāpēc
šis mans paskaidrojums esot vajadzīgs. Ari līdzšinējā
praksē medību likumu tā tulkoja, kā to tikko atzīmēju. Vārdu es ņēmu šeit tamdēļ, lai iesniegtu pārlabojumu pie e punkta, t. i. par zaķu taupāmo laiku.
Šis ir viens no strīdīgākiem punktiem visā šinī likumā, un viņam ir tā lielākā nozīme priekš visas
mūsu medību saimniecības. Strīdus jautājums pastāv iekš tam, vai zaķiem vajadzīgs taupāmais laiks,
vai ari ir pareizāki tos uzskatīt par tik kaitīgiem
zvēriem, ka tiem nekāda taupāmā laika nevajadzētu.
Komisija te ir gājusi pa vidus ceļu un ir noteikusi,
ka taupāmais laiks būtu atstājams tikai priekš nomātiem medību iecirkņiem, bet uz savas zemes katrs
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Par šo jautā-

jumu ļoti asi strīdējās kā Satversmes Sapulces agrārā komisija, tā ari Saeimas agrarpolitikas komisija.
Cik pretrunīgi un pat nenoteikti ir uzskati šinī jautājumā, to vislabāk var raksturot Saeimas agrarpolitikas komisijas debates par šo jautājumu. Saeimas agrārā komisija 2. lasījuma vienbalsīgi
atzina neierobežotu taupāmo laiku un to ieveda, bet
3. lasījumā ar balsu vairākumu ieveda atkal sašaurinājumu. Satversmes Sapulces agrārā komisijā jautājuma apspriešana bija vēl dedzīgāka. Tur strīdus
nogāja tik tālu, ka viens no deputātu kungiem ar
sirmiem matiem sāka raudāt, kad radās izredzes, ka
zaķim ievedīs taupāmo laiku. Par tik lielu ļaunumu
viņš to uzskatīja! Tagad es redzu, ka viens no viņa
frakcijas biedriem ņem vārdu, lai aizstāvētu to pašu
viedokli. Es gribētu jautājumu apskatīt pilnīgi objektīvi, un vispirms gribu konstatēt tikai to, ka lai
kā ari mēs necenstos zaķus Iznīcināt, tik tālu viņus
iznīcināt, lai nepaliktu neviena zaķa, kas ziemā varētu apgrausi kādu ābeli, būs pilnīgi neiespējami.
To pierāda ari prakse. Tanīs valstīs, kur zaķiem nebija taupāmā laika — Krievijā tāds rajons bija Krima
— tomēr zaķu vēl arvien bija diezgan daudz. Tagad,
pašā pēdējā laikā, lielinieki redzēdami cīņas paņēmiena nesekmību, ari Krimā ir ieveduši zaķiem taupāmo laiku, un visi, kas tur ir bijuši, saka, ka tur
zaķu nodarītais posts nemaz neesot pavairojies.
Fakts ir ari tas, ka neviens kārtīgs mednieks, kuram
ir stingrāki estētiskie un ētiskie uzskati, vasarā zaķi
nešaus, jo kas par prieku vasarā var būt medījot,
kad ar vienu šāvienu var viegli nošaut 4 vai 5 zaķus.
Es nezinu, kuram būs dūša, kas to uzņemsies darīt.
No otras puses dārzsaimniecību aizstāvji saka, ka
zaķi nodarot tiem ārkārtīgus zaudējumus, un te vairs
nevarot runāt par kādu «estētiku", bet prakse apgāž'
ari šos apgalvojumus. Dažās valstīs, piemēram, Vācijā, tam, kam pieder medīšanas tiesība zināmā apgabalā, jāsamaksā zaķu nodarītie zaudējumi kaimiņiem. Austrijā, kur ari ir tādi pat noteikumi, ir izvesta sīka statistika, un tur prakse rāda, ka zaudējumu kopsuma ir ļoti niecīga, viņa iztaisa tikai drusku
vairāk par vienu simto daļu no gadā nošauto medījumu vērtības. Tas ir tik niecīgs zaudējums, ka
viņa vien pēc nav nekāda pamata censties iznīcināt
šo mūsu medījumu, kuru pie mums nošauj visvairāk un kura vērtības kopsuma ari ir vislielākā, salīdzinot ar visa nošautā medījuma kopvērtību. Saka,
ka nevarēšot uzplaukt mūsu dārzsaimniecība, ja
zaķiem būšot taupāmais laiks! Bet katrs tačuzin,
— es pats'pievedu attiecīgos skaitļus, — ka Vācijā
gada laikā nošauj 6.000.000 zaķu, pie mums turpretim valsts mežos nošauj tikai 4.000 zaķu. Pavisam
mūsu valsts mežos pēc mežu departamenta ievāktiem datiem ir tikai 40.000 zaķu.
Kā mēs zinām,
Vācijā pie tiem vairākiem miljoniem katru gadu nošauto zaķu — (dzīvo skaits, saprotams, ir vēl mazākais reizes 4 vai 5 lielāks) dārzkopība ir tomēr tādā
stāvoklī, kādu mēs nesasniegsim vēl pēc ilgiem laikiem. Tādēļ uzbrukums zaķim ari no šī viedokļa ir
vairāk vai mazāk teorētiskas dabas. Ja viens savu
dārzu no apgraušanas nesargās, tad to apgrauzīs ari
pēc tam, kad zaķiem taupāmā laika nebūs, bet ja kāds
to sargās, tad zaķi pie apgraušanas nekad netiks.
Visu kopā saņemot, pēc mana ieskata, zaķiem taupāmais laiks_ būtu vajadzīgs, un es lieku priekšā e
punktā strīpot vārdus «aizliegts medīt nomātos medību iecirkņos", tā kā paliktu tikai teksts «zaķus no
15. februāra līdz 15. septembrim".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce! Agrarkomisijas referents ir Arveds Kalniņš, bet tā kā viņš nāk ar priekšlikumiem ari no sa-
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vas puses, tad bieži vien iznāk, ka komisijas redzes
stāvoklis netiek aizstāvēts. Tāpēc es esmu spiests
aizstāvēt šinī jautājumā komisijas redzes stāvokli.
Bez šaubām zināma nozīme zaķiem ir. Var ari būt,
ka Vācijā katru gadu nošauj vairākus miljonus zaķus, var ari būt, Latvijā nošauj 40.000, vai kā te teica,
4.000 zaķus katru gadu. (A. Kalniņš no vietas:
«40.000 zaķu ir pavisam!") Lai nu kā, šie 4.000 zaķu
priekš Latvijas lielu kvantumu nesastāda, un sevišķi
liels gaļas ieguvums tur nav. Tādēļ man liekas, ka
būtu nepareizi, ņemties un sevišķi aizstāvēt zaķus
uz visas linijas. Bet no otras puses jāaizrāda uz to,
ka zaķi ārkārtīgā mērā izposta augļu dārzus. Ievērojiet vēl to, kajr nodibinātas ļoti daudz jaunsaimniecības, kuras dēstīs jaunus dārzus. Tāpat runā
un propogandē par dārzu kolonijām un grib uzsvērt
to, ka ar augļu dārziem mēs varam Latvijas ienākumos jeb ražojumos aizpildīt lielu robu, tad man4
liekas, ka salīdzinot šos 4.000 zaķus ar augļu dārziem, kas attīstās, jānāk pie slēdziena, ka tomēr augļu

dārzi saimnieciskā ziņā dod vairāk nekā zaķi. Tagad
nu pēc tā priekšlikuma, ko iesniedza Arveds Kalniņa
kungs, no 15. februāra iraizliegts zaķus šaut. Tā
tad, tai laikā kad ir visdziļākais sniegs, kad visi augļu
dārzi ir pilni ar sniegu, tad zaķus nevar vajāt, un
viņi var iet brīvi pa dārzu, postīt un apgraust jaunos
kociņus. Kalniņa kungs saka, ka to var ierobežot,
?viņš saka, ka kociņus var aptīt ar salmiem. Bet tas
nu atkal nav vēlams, jo tad tur rodas žurkas. Var
ari ar skujām apsegt, bet tādā gadījumā apsegts tiek
tikai pats koka stumbrs, bet zari netiek apsegti, un
ta tad tomēr māks zaķi un apgrauzīs kociņus. Runāt
par to, ka tas_ir nekaitīgi, var tikai tad, kad kāds
ir sevišķi aizrāvies no zaķu aizsargāšanas. Ievērojiet to, ka zaķi uzbrūk jauniem dārziem un galīgi izputina tos. Man ir zināmi gadījumi no pagājušās

ziemas, kur nemaz tik sevišķi dziļa ziema nebija, ka
zaķi tomēr ir izputinājuši dārzus, neskatoties uz to, ka

.

kokiapsieti. Varētu vēl teikt un prasīt, lai taisa sētas
ap dārziem, dzelzs sētas, lai dārzus aizsargātu 110 zaķiem. Protams, katrs zemkopis var to darīt, bet ne
visiem tas ir iespējams. Ņemot vērā šos motivus
komisija laboja šo e punktu attiecībā uz zaķiem šādi:
«Zaķus ir atļauts šaut uz privātās zemes", tas ir zemes īpašniekiem ir atļauts šaut savās robežās. Turpretim uz nomātas zemes zaķus šaut ir noliegts no
15. februāra līdz 1. augustam. Kāda nu tad būs tā
bilde. Valsts mežos un pašvaldības mežos un visos
tajos mežos, kurus privāti iznomā, tur būs noliegts
zaķus šaut; tikai privātīpašniekiem, kuriem ir augļu
dārzi un kur šos augļu dārzus zaķi iznīcina, tiem ir
atļauts zaķus šaut visu gadu. Ja mēs ievērojam tos
4000 zaķus, kurus nošauj gadā, tad ne 10 vai 100
daļa no ši _skaita_ nenāk uz tiem, kam pieder zeme,
bet galvenā kārtā šis skaits krīt uz dažādām biedrībām, kuras iznomājušas medību iecirkņus valsts mežos. Zaķi tanī laikā, kad ir taupāmais laiks, priekš
patērēšanas sevišķi nav vajadzīgi. Tie, kuri zaķus
iznīcina, iznīcina tāpēc, ka zaķi kaitīgi. Tāds bija
komisijas viedoklis, un man liekas, ka Saeima tāpat
nepretosies tam, Jai taupītu augļu dārzus un iznīcinātu zaķus.
Tāpēc cerams, ka viņa pieņems to
priekšlikumu, kādu izstrādājusi agrarlietu komisija, r
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudzim. v
.1. Rūdzis (sociāldemokrāts): Es brīnos par Kalniņa kunga lielo interesi zaķu aizsardzības jautājumā.
Tas pierāda, ka tanī laikā, kad Kalniņa kungs bija
zemkopības resora vadītājs, viņš kā vienu no saviem
svarīgākiem jautājumiem uzskatīja to, lai saskaitītu
visus zaķus mežos. Man bez tam jāaizrāda, ka Kalniņa kunga ienestais priekšlikums, ja ari viņš tiktu
pieņemts, pēc būtības neko nedotu, jo mēs zinām,
ka zaķi ir uzskatāmi kā kaitīgi zvēri, un pret viņiem
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tā tad ir 3. pants, kurš nosaka, ka kaitīgo un plēsīgo
zvēru vajāšana un iznīcināšana nav uzskatāma par
medību tiesību izlietošanu un ir atļauta katram zemes
īpašniekam sava zemes gabala robežās bez medību
apliecības izņemšanas. Tā tad ja ari jūs ievediet
taupības laiku, tad jūs nākiet pretrunā ar 3. pantu,
tāpēc ka zaķis ir kaitīgs zvērs. Tā tas ir visās zemēs. Bez tam zaķu medība no 15. februāra līdz 15.
septembrim ir aizliegta medību iecirkņos. Uz savas
zemes katrs protams tos var iznīcināt, kad tam patīk, jo tas ir kaitīgs zvērs.
Uz privāta īpašnieka
zemes tas neattiektos, bet uz visiem valsts un pašvaldības meža gabaliem gan, bet taisni šie meža gabali visi būs iznomāti dažādām biedrībām, un neviens
tad ari mežā zaķus šaut neies aizliegtā laikā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam

Kalniņam.

Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Man vispirms ir jāizlabo Rudža kunga kļūda, kuru viņš pielaida attiecībā uz manu personu, aizrādīdams, ka
zaķu skaitīšana ir notikusi tai laikā, kad man bij tas
gods būt par zemkopības ministri. Par nožēlošanu
tas tā nav. Kaut gan es labprāt to godu gribētu piesavināties, bet par nožēlošanu tomēr jākonstatē, ka
tā zaķu skaitīšana ir notikusi pēc manas aiziešanas
no ministra posteņa.
Tad, pārejot pie paša jautājuma apskatīšanas, ir
jāizlabo otra Rudža kunga kļūda, kurš ar savu subjektīvo likuma tulkošanu gribēja pierādīt, ka mans
pārlabojums neko jaunu likumā neienestu un it kā ja
ari to pieņemtu, tad tomēr paliktu pretruna ar 3.
pantu. 3. pantā nav apzīmēts, kas ir tie kaitīgie un
plēsīgie zvēri, un ja nu mēs izslēgsim ari vēl no saraksta 17. panta zaķus un ievedīsim tiem taupāmo

laiku, tad ir skaidrs, ka mēs atrodam, ka zaķis nav
kaitīgs un nekādas pretrunas ar 3. pantu nebūs.
Lauksaimnieki, kuri tak ir sevišķi ieinteresēti: zaķu
jautājumā, 1921. gadā apsprieda šo jautājumu kādā
no saviem kongresiem. Tur pēc lielām garām debatēm ir nobalsots un atzīts, ka zaķus vajaga taupīt.
Tā tad lauksaimnieki paši nemaz tā uz šo jautājumu
nesKatās kā tie, kas uzmetas šiem lauksaimniekiem
par aizstāvjiem. Ar to ari ir pierādīts, ka tie to dara
paši uz savas iniciatives un teorētiski pie šī jautājuma

pieejot.

Es te sīki negribu pārrunāt, kā dārzus var

no zaķiem vislabāk aizsargāt, tas ir plaši izdebatēts
jautājums un sīki, jo sīki atreferēts, bet ja Lindiņa
kungu tas interese, tad es viņam to varu labprāt personīgi vēlreiz noskaidrot. Bet es domāju, ka tas nemaz nav vajadzīgs un ka vismaz savos sirds dziļumos Lindiņa kungs nemaz nav tāds za^u pretinieks,
jo kad mēs agrārā komisijā 2. lasījumā apspriedām
šo jautājumu, tad viņš pret taupāmo laiku nekādas
ierunas necēla un vienbalsīgi nobalsojot tika ievests
taupāmais laiks. Līdz 3. lasījumam, cik noprotams,
bij no ārienes nākuši klāt dažādi jauni ierosinājumi
un līdz ar to radās iebildumi pret taupāmo laiku.
Es tomēr ceru, ka augstais nams rēķināsies ar pašu
lauksaimnieku domām un taupāmo laiku ievedīs.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Veržbickim.
J. Veržbickis (poļu savienība, runā krieviski)*):
Augstā sapulce! Vispirms man jāatzīmē, ka pilnīgi pievienojos tikko no Arveda Kalniņa kunga iesniegtam priekšlikumam jautājumā par to, ka ar likumu nosakāms laiks, kurā jāpastāv vispārējam aizliegumam sarīkot zaķu medības.. Es nezinu nevienu
zemi, kur zaķu iznīcināšana būtu atļauta visu gadu,
kā to projektē mūsu jaunais medību likums. Šeit
slēpjas kaut kāda kļūda. Visa nesaprašana, man liekas, raduses taisni 10 tam, ka likuma sastādītāji ne*) Runātāja atreferējums.
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III. sesijas

pareizi pieskaitījuši zaķi pie neapšaubāmiem postīNeviens nenoliegs to apstākli, ka ziemas
tājiem.
sniega mēnešos, kad zaķim nav barības uz laukiem
un mežā, tas tiešām kļūst par augļu dārzu postītāju,
agrauzdams jauno ābeļu un ogulāju mizu. Bet kāds
tad zaķis ir postītājs visā pārējā laikā, kad viņš barojas no zāles un jauniem dīgumiem, nemaz nekaitējot pēdējo augšanai. Taisni tanīs mēnešos, kad zaķis kļūst par postītāju, neviens ari neliek priekša
aizliegt viņa medīšanu. Bet par to pilnīgi pamatoti
tiek likts priekšā aizliegt zaķu medības Janīs mēnešos, kad viņš nedara nekādu ļaunumu dārzu saimniecībām. Kalniņa kunga priekšlikums ir_ pilnīgi pareizs un es balsošu par to, sanrazdams ka mednieks,
kā nežēlību un pilnīgu neprātību atļaut zaķu medības
visu cauru gadu. Pēc 2—3 gadiem tasnovedis pie
tā, ka priekš medniekiem pilnīgi tiks iznicināts mušu
nabadzīgo medību tik vērtīgs objekts.
Pašlaik es gribu runāt par citu jautājumu, kas
aizskarts mūsu likuma projekta 16. panta, un taisni
jautājumā par laiku, kurā pēc šī projekta atļauts medīt.
Tā, vispirms, pēc manām domām, nepareizi no^
teikts laiks, no kura atļauts medīt rubeņu bērnus
(d punkts). Agrāk, vecos laikos, pie mums bij atļauts medīt rubeņus, t. i. mātītes ar bērniem no 15.
jūlija, kas pēc jaunā stila būs ap 1. augustu. Bet mušu
likumprojekts atļauj medības tikaijno 15._ septembra,
t. i. par veseliem P^mēnešiem vēlāk, kā bij atļauts
agrāk. Kāda nozīme šim likumprojektam? Mes,
mednieki zinām, ka jau agri pirms šī laika, t. i. 15.
septembra, jaunie rubeņi ir pilnīgi nobrieduši un ir
derīgs un vilinošs medību objekts. _ Bet 15. septembri
medības uz tiem ar suņiem gandrīz izbeidzasta ka
pieiet viņiem pa šāvieniem ir ļoti grūti. Ja jūs, deputātu kungi, ieskatīsaties šī paša 16. panta j punkta,
tad redzēsiet, ka lauku irbes atļauts medīt jau no 1.
septembra, t. i. par 2 nedēļām agrāk, kā rubeņus.
Šeit, kungi, pielaists pilnīgs nonsens; katrs mednieks
—? iesācējs jums pateiks, ka irbes nobriest daudz
vēlāk nekā rubeņi, bet pa tam mūsu likumprojekts
atļauj medīt irbes agrāk kā rubeņus. Patiesībā vajadzēja būt pavisam otrādi. Pēc tā paša panta f
punkta rubeņu gaiļus atļauts medīt no 15. augusta,
t. i. veselu mēnesi agrāk kā mātītes. Es jautāšu jums,
kungi, vai mednieks ap 15. augustu var atšķirt laidošos gaili no mātītes? Katrs mednieks jums pateiks, ka ja viņš nejauši izšķirs vecu gaili no mātītes,
tad nekādējādi neizšķirs vecu mātīti no jauna gaiļa.
Bet mūsu likumprojekts pavisam nešķiro rubeņu
gaiļus, nedz vecos, nedz jaunos. Tad kādēļ, kungi,
rakstīt likumu, kas nav izpildāms vai grūti_ izpildāms.
Ap 15. augustu visi rubeņi ir lielisks medību objekts
un viņu medību sākuma pārnešana uz vēlāku laiku
ne ar ko nav attaisnota, un bojā, kā mēs tagad redzējām, visu šo mežu putnu medību nozīmi, kādēļ
es ari iesniegšu priekšlikumu atļaut viņus medīt sākot ar 15. augustu.
Gandrīz tāpat sastāv ari ar pīļu tēviņu medībām.
h punkts liek priekšā medību sākumu uz pīlēm, un,
protams, ari uz pīlēniem, nolikt uz 1. augustu. Pēc
vecā likuma šis laiks bij 29. jūnijs, kas pēc jaunā stila
iznāk ap 15. jūliju; tādā veidā jaunais laiks ir pa divi
nedēļām vēlāks. Atkal es neredzu nozīmi pagarināt
aizlieguma laiku šo mežu putnu medībām. Vecā likumā tanīs Baltijas guberņās, kas tagad sastāda Latviju, izņēmuma veidā vispārējā Krievijas likumā atļāva medīt pīles, sākot ar 24. jūniju, t. i. pēc jaunā
stila 7. jūlijā, jeb, citiem vārdiem, gandrīz par veselu mēnesi agrāk par tagad projektēto laiku. Mežu
putni atlaižas no citurienes un taisa ligzdas (vairojas)
pavecam, bet medību sākumu diezin kādēļ ievajadzejās pārcelt gandrīz par veselu mēnesi atpakaļ.
Šie meža putni ir gāju putni, kam sevišķa apsardzība
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nav vajadzīga; un cik mēs ari viņus neiznīcinātu,
nākošā pavasarī viņu būs tikpat daudz, cik atlaidās
ari agrāk. Pīļu tēviņus projekts atļauj medīt, sākot
ar 15. jūliju (i punkts), bet atšķirt šinī laikā tēviņu
no mātītes nevar neviens mednieks un par šī likuma
pantu pārkāpšanu nekāda tiesa nevarēs sodīt. Kāda
tad, kungi, nozīme izdot šādu likumu, kāds tam at-

taisnojums?
Trešais labojums, kas jāiesniedz pie 16. panta, ir
pagarināt pīļu tēviņu medību laiku pavasarī, kad
pīļu tēviņš ļoti viegli atšķirams no mātītes ar savu
krāšņo tērpu. Lieliskās pīļu tēviņu medības, kam
galvenam kārtām piemīt sporta raksturs jūrmalā un
lielos ezeros, agrāk tika atļautas tikko ne līdz 1. jūnijam, bet tagad likumprojekts liek priekšā atļaut
medības tikai līdz 15. aprīlim, citiem vārdiem, pavisam aizliegt šo medību veidu, tādēļ ka pīļu atlaišanās no citurienes ap 15. aprilī pēc jaunā stila tikai
sākas. Bet šīs medības patiesībā var sākties tikai
pēc tam, kad pīlēm sākas perēšanas laiks. Priekš
mednieku saimniecības šīs medības ir pilnīgi nekaitīgas, jo tanī laikā pīļu mātītes no šāvienu trokšņa nebaidās un neatstāj ligzdas; un pat noderīga taisni
tādēļ, ka tiek iznīcināti pīļu tēviņi, kuri šinī laikā izjauc pīļu ligzdas un pat iznīcina mazos pīlēnus.
Aiz visiem šiem iemesliem es ari iesniedzu savus
pārlabojumus pie apspriežamā likuma 16. panta, kuri
skan sekosi:
«Lieku priekšā 16. panta b punktā strīpot vārdu
«septembrim" un tā vietā likt « augustam".
li punktā strīpot vārdus „1. augustam" un tanī
vietā likt « 15. jūlijam" un
i punktā strīpot vārdus « apriļa" un tā vietā likt

«maija".
Turu par savu pienākumu atzīmēt, ka nolasītos
priekšlikumus pieņēmusi ari Daugavpils mednieku
biedrība, par kuras locekli man ir tas gods būt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Iesniegti
divi
priekšlikumi: Arveda Kalniņa priekšlikums
,;16. panta e punktā strīpot vārdus «aizliegts medīt noiecirkņos."

mātos medību

un Veržbicka priekšlikums

« 16. panta b punkta strīpot vardu «septembrim" un ta
vietā likt «augustam"; h punktā strīpot vārdus «1. augustam" un tanī vietā ielikt „15. jūlijam" un i punktā strīpot
vārdu «apriļa"

un

tā vietā likt

«maija"."

Lūdzu referentu izteikties par šiem priekšlikumiem.
Referents Arv. Kalniņš: Priekšlikums, kuru iesniedza Veržbicka kungs, tika apspriests agrārā komisijā, bet tā paturēja līdzšinējos termiņus taupīšanas laikam, tāpēc ka novērojumi pēdējā laikā rāda,
ka rubeņi un pīles tanī laikā, kad pēc noteikumiem
vajadzēja sākties medībām, vēl bij ļoti mazi. Šogad katrs, kas gāja uz medībām, pirmās atļautās
medību dienās redzēja, ka rubeņi necēlās spārnos un
ari pīles lielā daļa necēlās spārnos un tāpēc medību
termiņu laiku par novēlotu komisija nevarēja atzīt.
Kas attiecas uz lauku irbēm, kuras dzīvo visvairāk
Kurzemē un Zemgalē, tad pēc vietējo medinieku atzinuma taupāmais laiks tām nav par īsu. Ja būtu
motivēts priekšlikums pieņemto saudzēšanas termiņu
lauku irbēm pagarināt, to varētu tikai atbalstīt, bet
tāda priekšlikuma mums nav, un tamdēļ esmu spiests
izteikties pret Veržbicka kunga pārlabojumiem. Ari
no manis iesniegtais pārlabojums komisijā nav atradis balsu vairākumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk

vispirms nolasītais Arveda Kalniņa

priekšlikums.

Referents aizrādīja, ka komisijā priekšlikums noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Arveda Kalniņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret Arveda Kalniņa priekšlikumu. Kas atturas
no balsošanas? Balsošanas iznākums: par Arveda
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Kalniņa priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret 30, atturējies 1. Priekšlikums noraidīts. Nobalsošana nak
nolasītais Veržbicka priekšlikums. Komisija tas atraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Veržbicka
priekšlikumu. Par Veržbicka priekšlikumu nodotas
tikai 5 balsis, priekšlikums atkrīt. _ Nobalsošana nak
16. pants komisijas redakcija. Ludzu pacelties tos,
kas būtu pret 16. panta pieņemšanu. Kas ir par šī
panta pieņemšanu? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
16. pantu nodotas 47 balsis, pret 1, atturējušies 2.
Pants pieņemts. 17. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
un ar

«Aizliegts medīt naktī
slazdiem, sprostam, lamatām,
rīkiem un nāvējošām zālēm.

dzelžiem, cilpām, tikliem,
āķiem un citiem tamlīdzīgiem

Šī panta noteikumi neattiecas uz vilku,
lapsu, sesku, zebiekslu, zaķu un sīku grauzēju
iznīcināšanu apdzīvotās vietas, ja šie ķeramie rīki
uzstādīti tā, ka nevar kaitēt citiem kustoņiem un

Piezīme.

cilvēkiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Kalniņam.
Arv. Kalniņš (demokrātiskais centrs): Šai pantā
atkal, pēc manām domām, komisija, ir gājusi par tālu,
pirmām kārtam atļaujot lietot nāvējošas zāles priekš
veselas rindas kaitīgu zvēru iznīcināšanas. Šie kaitīgie zvēri var tikt iznicināti, ka te ir teikts, pat apdzīvotās vietās. Jūs varat iedomāties, kas notiks,
ja ari apdzīvotās vietās sāks izlikt kumosus ar strichninu un citām nāvējošām vielām! Varam but droši,
ka tiks vairāk iznīcināti majaskustoņi un ne vienam
vien pilsonim lopi nozaļoti, ka tas jau ari tagad ir
nācis priekšā, nekā kaitīgi zvēri. Tamdēļ ari nāvējošo zāļu lietošana būtu, pec manam domam, pavisam noliedzama. No otras puses, lai mes uz to zaķi
ari nezin kā skatītos, tad tomēr nevar atļaut to ķert
ar cilpām, ar āķiem u. t. t. Ķeršana ar cilpām ir vispār zvēru mocīšana. _ Es neesmu dzirdējis ka to
^
kaut kur kādā civilizētā zeme pielaistu. _ Tapec es
lieku priekšā strīpot atļauju lietot nāvējošas zāles un
ari strīpot šo noteikumu attiecināšanu uz zaķiem.
Priekšlikums Fr. Vesmanis: Vardu vairāk neviens nevēlas? Iesniegtais Arveda Kalniņa priekšlikums skan:

?'...

,

«Medību likuma 17. panta piezīmē strīpot vārdus „zaķu'
un pēc vārdiem «panta noteikumi" iespraust vārdus «izņemot
nāvējošo zāļu lietošanas aizliegumu"."

Vai referents vēlētos iepazīstināt augsto namu ar
komisijas uzskatiem attiecībā uz šo priekšlikumu?
Referents Arv. Kalniņš: Komisļja mana priekšlikuma pirmā daļa ir noraidīta. Otra nav apspriesta.
Visā visumā priekšlikums jāuzskata ka noraidīts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nolasītais priekšlikums, pret kuru izsakās komisijas referents, nak
nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Arveda Kalniņa priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret Arveda Kalniņa priekšlikumu.
Nav. Kas atturas? Nav. Ar 54 balsīm, nevienam
pret nebalsojot, nevienam neatturoties, vienbalsīgi šis
Arv. Kalniņa priekšlikums pie 17. panta pieņemts.
Es lieku tagad 17. pantu pārlabota veida uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants pārlabota
veidā pieņemts. 18. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
putnus,
«Aizliegts šaut vai ķert dziedātājus un citus
kas pārtiek no kukaiņiem, kā: lakstīgalas, cīruļus, cielavas,
melnos strazdus, bezdelīgas, dzeņus, dzilnas un tamlīdzīgus.
Tāpat aizliegts aizskart visu putnu ligzdas, olas un cālēnus,
izņemot 20. pantā apzīmēto plēsīgo un kaitīgo putnu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
19. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts.
par

13. sēde

III, sesijas

laikā
putnu, kā ari pēdējo ligzdu iznicināšanu katra gada
uz zemes, kur viņam pieder medību tiesības."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākamais, 20. pants.
.
Sekretārs J. Vesmanis:
.
vilki un iu3i.
Pie plēsīgiem zvēriem pieskaitāmi: lāci,
cauPie kaitīgiem: meža cūkas, lapsas, seski, zebiekstes un
nas. Pie kaitīgiem putniem pieskaitāmi: ērgļi, vanagi, kraukļi, žagatas, sīļi, pelēkās un melnās vārnas."

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 21. pants.
Sekretārs .I. Vesmanis:

me«Iznīcināt plēsīgus zvērus uz zemes, uz kuras nav
dību tiesības, bez tās īpašnieka atļaujas var tikai nejauši ar
zvēriem sastopoties, vai uz apriņķa priekšnieka sevišķa rīkojuma pamata, saskaņā ar 21. pantu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 22. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
.
«Medības

ar suņiem no

15. februāra līdz

15. jūlijam

aizliegtas.

Piezīme.
Šis noteikums neattiecas uz putnu suņu
apmācīšanu, ja tā notiek ieroci līdzi neņemot."

Priekšsēdētājs Fr.'Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 23. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
,
bez tam vēl
«Suņus var iznicināt, ja tie klejo apkārt,
bez uzpurņa suņus atklātai satiksmei nolemtas vietas, ja tie
apdraud ceļinieku materiālo un personīgo drošību."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pirkšanu.
V. Firkss (vācu baltiešu partija, runa vāciski)*):
Šis 25. pants neizdevīgi rediģēts, jo viņš taisni uzaicina atklātai satiksmei nolemtas vietas nošaut _svešus suņus. Pavisam nesaprotams, ko nozīme vardi:
ja tie (t. i. suņi) apdraud ceļinieku materiālo un personīgo drošību. Ja kāds _ cilvēks ir bailīgs, tadviņš
uzskatīs kāda suņa ņurdēšanu jau par apdraudēšanu
un suni nošaus. Saprotams, svešu suni var atļaut
nonāvēt tikai tai gadījuma, ja pašaizsardzība uz to
piespiež, un tas ari jāsaka likuma. Izņemot šo vienu,
pašu par sevi saprotamo gadījumu, tikai zemes īpašniekam, vai medības tiesību nomātajam uzviņa pašas vai nomātas zemes var dot tiesību nonāvēt svešus suņus, ja tie bez īpašnieka uzraudzibas_klejo apkārt pa viņa zemi. Tāpec_es lieku priekša pieņemt
23. pantu sekošā pārgrozītā veida:
«Zemes īpašnieks vai medību tiesību lietotājs var
iznīcināt uz savas zemes svešus suņus, ja tie klejo
apkārt bez uzpurņa vai bez sava īpašnieka uzraudzības. Atklātai satiksmei nolemtās vietas var nošaut
svešu suni vienīgi pašaizsardzības gadījuma."
Firksa iesniegtais

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

priekšlikums skan:

«23. pantu rediģēt sekosi:
« Zemes īpašnieks vai medību tiesību lietotājs var iznicināt uz savas zemes.svešus suņus, ja tie klejo apkārt bez
uzpurņa, vai bez sava īpašnieka uzraudzības. ' Atklātai satiksmei nolemtās vietās var nošaut svešu suni vienīgi pašaizsardzības gadījumā."

Lūdzu referentu izteikties.
Referents Arv. Kalniņš: Šāds priekšlikums komisijā nav apspriests, bet doma, kas vadīja komisiju,
šo pantu rediģējot, bij tā pati, kura, varbūt, vel skaidrāk izteikta Firksa kunga priekšlikuma neka komisijas redakcijā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisijas referents izsakās par Firksa priekšlikumu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret Firksa priekšlikumu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Firksa priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Līdz ar to 23. pants pieņemts
Firksa priekšā liktā redakcijā. 24. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
pašvaldības
katrā
laikā un vietā, paziņojot par to zemes īpašniekam. Valsts
mežos šādas medības var sarīkot tikai saziņā ar vietējo virs«Apriņķa

priekšnieks,

saziņa

ar

vietējam

iestādēm, var sarīkot medības uz plēsīgiem zvēriem

mežzini.

«Personām, kurām izdotas medību apliecības, uzlikts
pienākumu rūpēties par plēsīgo un kaitīgo zvēru un
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Šādā kārtā

sarīkotās medībās

ar plēsīgo zvēru medīšanu."
* 1 Runātāja atreferējums.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 25. pants.

Saeimas III. sesijas

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:

«Neviens no vietējiem medniekiem bez dibināta iemesla
nedrīkst atsacīties no piedalīšanās plēsīgo zvēru medībās uz
policijas uzaicinājumu. Nomedītais zvērs ir tā īpahims, kas
viņu nošāvis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Nākamais, 26. pants.
Sekretārs .f. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts.

«Taupāmā laikā aizliegts pārvadāt, pārnest, pirkt, pārdot un glabāt meža putnus un zvērus, izņemot 5 dienas pēc
taupāmā laika sākuma.
Piezīme:
Šis aizliegums, tirgoties taupāma laikā, neattiecas uz to medījumu pārdošanu, kuri apzīmēti
ar attiecīgu pašvaldības iestāžu plombi vēl pirms
taupāmā laika iestāšanās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 27. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts, 28. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Uzraudzība par medību likunfa- izpildīšanu piekrīt mežu
resoram un policijai."

var pilnvarot atsevišķas pernoteikumu izpildīšanu noteikta ie? cirknī. Tādas pilnvaras mežu resors var izdot ari uz mednieku biedribu priekšlikumu viņas biedriem tanīs rajonos,
kur viņiem pieder medību tiesības."

«Mežu resors un policija

sonas

uzraudzīt

medību

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 29. pants.
Sekretārs I. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Pie vainīgiem medniekiem uz valsts zemes atrastais
medījums jāpārdod un ieņemtā nauda jāiemaksā valsts kasē,

zemkopības ministrijas depozītā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 30. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Instrukciju šī likuma dzīve izvešanai izdod zemkopības
ministrija, saziņā ar iekšlietu ministriju."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. II. nodaļa. Ievads.
Sekretārs J. Vesmanis:

1903. gada sodu likumos
mus un papildinājumus:

izdarīti

sekošus pārgrozīju-

1) 247., 248., 249., 250., 251., 252., un 623. pantu izteikt
šādi:"

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 247. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

«Kas medījis 1) bez noteiktas medību apliecības vai
sevišķas medību apliecības; 2) dziedātāju putnus vai iznīcinājis nekaitīgu putnu cālēnus, ligzdas vai olas; 3) ar suņiem neatļautā laikā — sodāmi pirmo reizi ar arestu līdz
vienai nedēļai, vai naudas sodu līdz 25 latiem. Pārkāpumam
atkārtojoties -*- ar arestu līdz 1 mēnesim, vai naudas sodu

līdz 100 latiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 248. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 249. pants.

Iebildumu nav?

«Kas medījis 1) patvarīgi uz svešas vai valsts zemes
bez attiecīgas rakstiskas atļaujas; 2) ar neatļautiem līdzekļiem uz savas zemes — sodāms pirmo reizi ar arestu līdz
divām nedēļām, vai naudas sodu līdz 50 latiem. Pārkāpumam
atkārtojoties — ar arestu līdz 3 mēnešiem, vai naudas sodu
līdz 500 latiem."

«Kas medīšanas laikā nav uzradījis medību apliecību \\/.
tās personas pieprasījumu, kūja uzrauga medību nosacījumu
izpildīšanu — sodāms ar naudas sodu ne augstāku par 50
latiem."

Priekšsēdētājs Fr.

Vesmanis:

250. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Kas medījis patvarīgi no zemkopības ministra noteikvai
iežogotās
tos lieguma rajonos, kuri dabā apzīmēti,
zvēru vai putnu audzētavās — sodāms ar ieslodzīšanu cie-

tumā. "
KrājumāSaeimas Stcno<;rafiskā'
birojā Rl»ā, ēkaba ielā Xs 11.
J

/
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 251. pants.
Sekretārs .I. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 252. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Kas: 1) medījis meža zvērus vai putnus to taupāmā
laikā vai zemkopības ministra noteiktos taupīšanas rajonos;
'2) pārvadājis, iznēsājis, tirgojies, pircis vai glabājis meža
zvērus vai putnus taupāmā laikā — sodāms ar arestu līdz
3 mēnešiem, vai naudas sodu līdz 500 latiem."

«Sodu naudas, kas noliktas 247.—251. pantos, ka ari
nauda, kas ieņemta pārdodot vainīgiem atņemtos medību
rīkus un medījumus, ieskaitāma zemkopības ministrijas depozitā. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 623. pants.
Sekretārs ļ. Vesmanis:

Iebildumu nav?

zemes
«Kas patvarīgi ķēris zivis vai citu ko uz svešas'
vai svešos ūdeņos, sodāms: ar naudas sodu ne augstāku par
divdesmitpieciem rubļiem.
Ar to pašu sodu sodāms: 1) kas jebkāda kārta izdzinis
zvērus vai putnus no svešas zemes; 2) kas ar šauteni vai
jebkādiem medījuma ķeramiem rīkiem atradies sveša zemes
vai meža īpašumā ārpus ceļa.
Ja patvaļīgi medīts pļavās un tīrumos pirms sējumu vai
zāles novākšanas no tiem, tad vainīgais sodāms: ar naudas

sodu ne augstāku par simts rubļiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds

referen-

tam.

Referents Arv. Kalniņš: Šinī panta abas vietas,
kur iet runa par naudas sodiem, aiz pārskatīšanas
ieviesusies drukas kļūda, un «rubļiem" vieta te vajadzētu stāvēt «latiem".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pants nak referenta izlabotā redakcijā uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret šī panta pieņemšanu tāda veidā. Nav. Kas atturas? Nav. Pants pieņemts. 2.
apakšpunkts.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Ievest sekošus jaunus 250'

un 251'

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

pantus."

Iebildumu nav?

Pieņemts, 2501 . pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

iznicinājis tādus zvērus vai putnus,
«Kas medījis vai
kuru medīšana pavisam noliegta — sodāms ar arestu līdz
6 mēnešiem, vai naudas sodu līdz 1000 latiem."

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

Iebildumu nav?

«Kas medījis uz valsts, pašvaldības vai svešas zemes
ar neatļautiem līdzekļiem
— sodāms ar arestu."

Priekšsēdētājs Fr._Ve_ smanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošana nak medību likums visa visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Lūdzu saskaitīt. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu
nodota 51 balss, pret to nav neviens, atturējušies 2.
Likums 2. lasījumā pieņemts. 3. lasījums — 14.
decembrī.
Nākamais dienas kārtības punkts — likums par
un viņu ģjm e n e s
cietušo
karavīru
locekļu
pensijām. Referenti: Būmeisters,
Br. Kalniņš un V. Salnājs. Lūdzu referentus sniegt
referātus. Sociālās likumdošanas komisijas referents

Būmeisters.

Sekretārs.]. Vesmanis:

Pieņemts.

13. sēde

Vārds Būmeisteram.

Referents K. Būmeisters: Augstā sapulce! Pārrunājamais likumprojekts gājis caur 3 komisijām.
Pirmā — sociālās likumdošanas komisija ir uzbūvējusi pamatu, tad šis likumprojekts ir gājis cauri kara
lietu komisijai un beidzot — caur budžeta komisiju,
kura ir devusi atsauksmi atkarībā no valsts finansielā redzes stāvokļa. Man ir tas gods augsto sapulci
iepazīstināt ar tiem pārgrozījumiem un motiviem, no
kuriem vadījusies sociālās likumdošanas komisija pie
likumprojekta caurskatīšanas. Pirmām kārtām es
10
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Latvijas

Republikas Saeimas

III. s e s i j a s 13. sēde

gribētu aizrādīt uz to, ka likumprojekts par karavīru,
invalidu un karā cietušo pensijām ir pārdzīvojis dažādas fāzes. Vispirms likums par karā cietušo ģimeņu
nodrošināšanu ir pacelts 1920. gadā. Likumprojekts

par pensijām kara invalidiem tika izvests ari 1920.
gadā, tie ir bijuši noteikumi par pensijām kara invalidiem. Šis likumprojekts pieņemts no ministru kabineta 1920. gada 30. janvārī. Likumprojekts noteica,
ka kara invalidiem izsniedz pensijas pēc noteikumiem, kādi ir noteikti ari esošā likumprojektā. Pēc šī
likumprojekta invalidi tika sadalīti kategorijās un
pensijas normas tika aprēķinātas pēc toreizējās valūtas kursa un iztaisīja I. kategorijai 300 un beidzamai kategorijai 40 rubļus. Tomēr bez šiem kara invalidiem bija vēl otrā kategorija, uz kuru ari vajadzēja attiecināt pensiju, pret kuru valstij bija zināmi
pienākumi. Tie bija cietušo karavīru ģimenes locekļi. Šis likumprojekts gāja cauri likumdevējai iestādei, toreizējai Tautas Padomei un saucās «likums par
pensiju izsniegšanu karavīru ģimenēm." Kopējā pensija cietušo karavīru ģimenēm toreiz tika noteikta
jaunākā virsnieka algas apmērā. Pēc šī likumprojekta pie kritušo karavīru ģimenēm tika pieskaitītas
tikai tās ģimenes,_ kuru piederīgie bija krituši Latvijas
atbrīvošanas karā. Turpretim tās ģimenes, kuru piederīgie bija krituši lielā pasaules karā, uz tām šie no-

teikumi netika attiecināti. Tautas Padomē šis likumprojekts bez lielām runām ir ticis pieņemts. Šie divi likumprojekti — viens, kas tika pieņemts Tautas
Padome, un otrs —ministru kabinetā — ir ari tikuši
grozitivelakos laikos 16. jūlija likumdošanas kārtība. Pārgrozījumi galvenam kārtām zīmējas tikai uz
normām, bet šie pārgrozījumi netika attiecināti uz
pensionāru skaita paplašināšanu, vai ari uz pensiju izsniegšanas nostādīšanu labākos apstākļos. Viens no
pārgrozījumiem tika izdots tanī pašā gadā, 1920. gada 30. decembriar kuru tika paaugstinātas pensijas
ka invalidiem, tā ari cietušo karavīru ģimenēm par
75%. Tad vel viens tika ienests 1921. gadā, pieņemot piezīmi pie 15. panta. Tālāki pārgrozījumi šinīs
likumprojektos nav notikuši, bet vēlāk ir radusēs
doma, ka pensionāru kategorijas, par kurām ir runāts šinīs divos likumprojektos, vajadzētu apvienot
viena likumā un vajadzētu ienest ari daudzās vietas_ lielāku skaidrību un noteiktību, vajadzētu paredzēt zināmu kārtību pie pensiju izsniegšanas, kādu
prasību dzīve ir izbīdījusi. Šie noteikumi ari ir izdoti
16jūlija likumdošanas kārtībā 1921. gada 22. decembri. Pec šiem noteikumiem, pēc kuriem galvenam
kārtam pensionāru apjoms tika atstāts vecais, tika
daudzas vietas panākta zināma skaidrība, tika panākta zināma mazāka formalitatu ievērošana pie pensiju izsmiegšanas._ Galvenā kārtā šie 1921. gadā izdotie noteikumi jāuzskata kā sākums, kur jautājums
par pensiju izsniegšanu cietušo karavīru ģimenēm un
kara invalidiem pieņem raksturīgāku veidu un tiek
sakopots vienā likumā. Šie noteikumi, kas bija izdoti
16. jūlija likuma kartībā, savā laikā bija nodoti Satversmes Sapulces atsauksmei un caurskatīšanai.
SatversmesSapulces sociālās likumdošanas komisija
gan bija stājusies pie šo noteikumu caurskatīšanas,
bet nebija paspējusi tos ienest kopējā sēdē. Tā šie
noteikumi tika nodoti Saeimai kā mantojums no
Satversmes Sapulces. Sociālās likumdošanas komisija stājas pie noteikumu caurskatīšanas, un tagad es
sociālas likumdošanas komisijas vārdā varu jūs iepazīstināt ar tiem galveniem pārlabojumiem, kādus sociālas likumdošanas komisija ir ienesusi esošos noteikumos par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām. Šie pārlabojumi galvenā kārtā ir
trejādas dabas. Vieni ir pārlabojumi, kas ienesti pēc
būtības un kas zināmā mērā uzlabo kā pensionāra
stāvokli, tā ari palielina pensionāru apjomu. Otras
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dabas pārlabojumi ir tādi, kas zināmā mērā atvieglina pensionāriem pensiju saņemšanu, un atvieglo pensijas izsniegšanas procedūru. Trešās dabas pārlabojumi ir ar mazāku vērtību, tie ir vairāk redakcionelas
dabas pārlabojumi, kas skaidrāk nosaka to domu, ko
likumdevējs ir gribējis izteikt šinī likumā. Pārejot
pie pārlabojumiem pēc būtības man jāaizrāda uz sekošiem pārlabojumiem, kurus sociālās likumdošanas
komisija ir ienesusi. Pirmais un galvenais pārlabojums ir tas, ka sociālās likumdošanas komisija nebija
apmierināta ar to mazo pensionāru skaitu, uz kuru
līdzšinējais likums attiecās. Beidzamie 1921. gadā

izdotie noteikumi tika attiecināti tikai uz Latvijas ar-

mijas invalidiem, tad uz Latvijas armijas karā cietušokaravīru ģimenēm un uz lielā pasaules kara invalidiem. Bez tam šajos 1921. gada noteikumos tika
ievesta vēl kāda jauna kategorija, jauna grupa, tā
saucamās partizāņu nodaļas dalībnieki, kuri bij ņēmuši dalību Latvijas atbrīvošanas cīņās un bez tam
vēl otra grupa — visi tie Latvijas pilsoņi, kas bij izpildījuši kara pavēles un tās izpildīdami tā vai citādi
cietuši, vai zaudējuši darba spējas. Pēc šiem noteikumiem tikai šīs no manis uzskaitītās grupas saņēma
pensiju. Bet ārpus šīm grupām bij un pastāv ari vēl
tagad loti daudz karā cietušo ģimeņu locekļu. Tās ir
liela pasaules karā cietušo kareivju ģimenes, kuras
līdz šimnekādu pabalstu nesaņēma. Sociālās likumdošanas komisija, apspriežot un pārstrādājot likumu,
galvenam kārtām grieza vērību uz to parādību, ka
lai gan pie mums lielā pasaules kara invalidi ir nodrošināti, tomēr viņu un ari cietušo karavīru ģimenes
nebūt nav nodrošinātas. Pie tam vēl jāievēro, ka
mušu sociālā aogādība ir nostādīta ļoti slikti. Tā kā
šis lielā pasaules karā cietušo ģimenes atrodas ļoti
trūcīgos apstākļos, tad sociālās likumdošanas komisija vienbalsīgi nāca pie slēdziena, ka pārstrādājot
pensiju likumprojektu, tas jāattiecina, pēc iespējas,
uz visiem karā cietušļem, kā invalidiem, tā ari ģimenes locekļiem. Ja mēs tagad šo karā cietušo un in-

validu pensiju likumu skatām cauri likumdevējā iestāde, tad. mums jābūt tai pārliecībai, ka tuvākā nākotne lielāki pārlabojumi šinī likumprojektā izdarīti netiks. _ Tadeļ Saeimai, šo likumprojektu pārspriežot,
tas jāpadara pilnīgāks, jāpadara plašāks, lai pēc
iespējas, cik nu to atvēl mūsu valsts finansielais stāvoklis, tas būtu attiecināms, ja nu ne uz visām, tad
pec iespējas vairākām grupām un ģimeņu locekļiem,
kas dzīvo Latvijas teritorijā un ir cietuši kā Latvijas
atbrīvošanas, ta ari lielā pasaules karā. Pēc būtības
ir grūti atšķirt lielā pasaules kara invalidus un viņu
ģimeņu locekļus no invalidiem un ģimeņu locekļiem,
kas ir cietuši Latvijas atbrīvošanas karā. Tāpēc vajadzētu radīt šīm divām lielām invalidu grupām un
viņu ģimenes locekļiem ja nu ne gluži vienādus apstākļus, tad kaut cik tos nodrošināt. Vismaz paredzēt, ka viņi ir nodrošināti ar šo likumu un nenodot
vienas_ vai otras grupas_ ģimenes locekļus vispārējās
sociālas apgādes apgādāšanai, kura, kā es sacīju, pie
mums ir ļoti vajā. Tie, luk, bija tie pamatmotivi, kādeļsocialas likumdošanas komisija šo likumu attiecināja uz lielā pasaules karā kritušo ģimenēm un tāpat
ari uz invalidu ģimenēm. Faktiskais stāvoklis ir tāds,
ka šo lielā pasaules karā cietušo karavīru ģimenes
locekļu skaits ir samērā diezgan liels. Pēc darba ministrijas ievāktiem datiem šo locekļu skaits ir rēķināms uz 13.000. Bet tā kā pensija tiek izsniegta tikai trūcīgam ģimenēm, tad kopējais cietušo ģimenes
locekļu skaits būtu rēķināms ap 10.000. Ja mēs aprēķinātu pensiju pec tas normas, pēc kādas tiek izsniegts Latvijas atbrīvošanas karā cietušo karavīru
ģimenēm, tadjznaktu 40 miljoni rubļu gadā. Bez tam
te vel nak klāt viena jauna grupa, kurai līdz šim netika izsniegta pensija, kara invalidu ģimenes. Paši

293

Latvijas

Republikas

Saeimas

III, sesijas

invalidi līdz šim pensiju saņēma, bet viņu ģimenes
nesaņēma. Ja mēs pensiju tagad attiecinātu ari uz
šo grupu, kas pēc statistikas iztaisa ap 3000 cilvēku
un ja aprēķinātu pensiju pec jaunasjiormas, tad. iznāktu apmēram 15 miljoni rubļu. Ta tad vispārējais
pielielinājums izdevumos ar šo jauno grupu ievešanu
gadā iztaisītu no 55 hdz _60 miljoni rubļu. Sociālas
likumdošanas komisija stāvēja uz ta redzes stāvokļa,
ka lai gan mums jārēķinājas ari ar valsts finansielam
grūtībām, tad tomēr mums galvenam un pirmām kārtām interesē sociālās apgādības jautājums un otra
vietā nāk finansielais jautājums. Budžeta komisijai
vajadzētu atrast avotus, lai šīs jtaismgas pra.sibas
tiktu ievērotas. Kā šis finansielas dabas jautājums
tika atrisināts, to es paziņošu pie beidzamiem pantiem, kur šis jautājums tika pārrunāts kopēja apvienotā komisijas sēdē, t. i. sociālās likumdošanas un
karalietu komisiju apvienotā sēde. Ta tad L panta
tika ievestas jaunas pensionāru grupas, uz kuram līdz
šim likums netika attiecināts un tās ir liela kara cietušo karavīru ģimenes un lielā kara invalidu ģimenes.
Tad tika vēl pārrunāts kāds vēsturisks atlikums, kas
mums ari ir jāuzņem uz saviem kamiešiem — tie ir
krievu-japāņu kara invalidi, kuru kopskaits ir 58.
Ja mēs dziedinām visas brūces, ko atstājis lielais pasaules karš un dziedinām brūces, kuras radījis atbrīvošanas karš, tad mums nevajadzētu aizmirst tas
brūces, to mazo saujiņu, kas palikusi no pagātnes,
krievu-japāņu kara. Šo invalidu kopskaits, ka es jau
teicu, ir 58—60. Tas iztaisa loti niecīgu sumu mušu
budžetā, un sociālās likumdošanas komisija nolēma
attiecināt šo likumu ari uz viņiem. Tas bija pirmais
pārlabojums, ko sociālās likumdošanas komisija ienesa pēc būtības esošos noteikumos. _ Nākošais svarīgākais pārlabojums pēc būtības būtu, nevisai liels,
pie 5. panta. Līdz šim pastāvēja tāda kartība, ka ja
invalids nomirst, tad invalida, vai viņa ģimenei tika
izsniegta pensija līdz miršanas dienai. Bet ta ka pensijas tiek izsniegtas par gada ceturkšņiem un listes
tiek sastādītas jau agrāki, lai pensiju varētu izsniegt
vietējās pašvaldības iestādēm līdz ceturkšņa pusei,
tad praksē ir radies ļoti liels sarežģījums tādos gadījumos, ja pensionārs nomirst. Pensiju dabūt atpakaļ
ir grūtāki un sarežģītāki un pensiju atmaksa lielā mērā apgrūtina pensiju dabūšanu pārējiem invalidļem.
Sociālās likumdošanas komisija, pārrunājot šo kartību, nāca pie tā slēdziena, ka tās pensijas, kuras_ izsniegtas par gada ceturksni vai par kuriem sastādītas listes, tad gadījumos, ja invalids nomirst šim
ceturksnī, nevajadzētu pensiju skaitīt līdz miršanas
dienai, bet pensiju, ja tā izsniegta, nevajadzētu atņemt atpakaļ. Pat nevajadzētu ņemt atpakaļ pensiju,
ja tā ievesta tikai sarakstos. Tādos gadījumos vajadzētu to izmaksāt kara invalida ģimenes locekļiem,
vai tiem, kas to pēdējā laikā uzturējuši. Tas palielinās ļoti mazā apmērā izdevumus un neapgrūtinās
pensiju izdalīšanu, bet ienesīs skaidrību zināma mēra
kā vienai, tā otrai pusei. Tad tālākais pārgrozījums,
ko ienesa sociālās likumdošanas komisija pec būtības,
attiecas uz invalidu priekšstāvniecību. Pec pastāvošiem noteikumiem invalidi tika uzaicināti ar padom.. devēju balsstiesībām tikai virskomisijā, kura skata
cauri invalidu sūdzības u. t._ t, bet apriņķos pensiju
piešķiršanas komisijā, turšādi invalidu priekšstāvji
netika uzaicināti. Pārrunājot šo jautājumu, sociālas
likumdošanas komisija nāca pie atziņas, ka kara invalidi būtu uzaicināmi kā pensiju piešķiršanas, ta virskomisijā ar lemjošu balsstiesību. Motivi būtu sekošie: Pensiju piešķiršanas komisnās, ari virskomisijā, lai gan galvenā nozīme piekrīt ārstu atsauksmei,
tad tomēr pie pensiju piešķiršanas būtu jāievēro —
un tiek ari dažreiz ievēroti — tie noteikumi un gadījumi, kādos ir dabūts sakropļojums vai slimība, un te
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nu invalidu priekšstāvji ar saviem praktiskiem piedzīvojumiem no savas dzīves varētu viena otra gadījumā noskaidrot jautājumu un nebūtu tik daudz to
pārsūdzību, kādas ienāk virskomisijā parapriņķu pensiju piešķiršanas komisijām jo virskomisijā skata
^ Šie būtu tie galvenie
lietu cauri apelācijas kārtība.
motivi, kādēļ sociālās likumdošanas komisijanāca
pretim piešķiršanas procedūras vispārības ievērošanai, lai noskaidrotu uz vietas apstākļus, pie_ kadiem
ir radusēs slimība vai sakropļojums. Un tadeļ komisija nolēma, ka invalidu priekšstāvji vai invalidu savienības priekšstāvji piedalās gan pensiju piešķiršanas komisijā, gan ari virskomisijā ar lemjošu balsstiesību.
Tad tālākie galvenie pārlabojumi pec būtības būtu sekošie: Kara invalidu ģimenes loceklis dabūja
līdz šim pensiju 10% apmērā no invalidiem pienākošās pensijas, bet līdz šim nebij noteikta maksimāla
norma, cik var izdot uz vienu ģimeni. Statistika rada, ka caurmērā invalidu ģimenes locekļu vislielākais skaits ir no 1—3, pāri par 5 un talak ir ļoti maz.
Sociālās likumdošanas komisija, pārrunājot šo jautājumu, nāca pie slēdziena, ka katra invalida ģimenes
locekli vajadzētu nodrošināt lielākos_ apmēros neka
tas ir līdz šim, bet reizē ar to vajadzētu paredzēt ari
to maksimālo normu, cik var izdot vienai ģimenei.
Sociālās likumdošanas komisija pieņēmusi noteikumu,
ka ikkatram invalida ģimenes loceklim var izsniegt
20% no invalidam pienākošās pensijas, bet kopēja
suma nedrīkst pārsniegt 100%, t. i., viena kara invalida ģimene nevar saņemt vairāk kā divas invalida
pensijas. Tālāk ir ievesti jauni panti attiecībā uz visiem tiem jauniem noteikumiem, kuri tika ievesti no
jauna jau 1. pantā. Tā, piemēram, attiecībā uz japāņu kara invalidiem ievesti 2 jauni panti: 36. un 33.
pants, kuri nosaka, kādos apmēros japāņu kara invalidiem tiek izsniegta pensija un kad beidzas galējais
pieteikšanas termiņš. Japāņu kara invalidi tiek pielīdzināti pēc šī likumprojekta lielā pasaules kara_ invalidiem. Viņi saņem pensijas pēc tā paša apmēra.
Tikai tie japāņukara invalidi saņems pensiju kas tādu
^
1914.
saņēmuši jau no bijušās krievu valaības_ līdz
gada 1. augustam. Tad likumā ir paredzēts galējais
termiņš, kad beidzas pensijas pieteikšana. Šis pieteikšanas galējais termiņš paredzēts 36. pantā, kurš
nosaka, ka ja viena gada laikā pēc šī likuma speķa
stāšanās invalids nepieteic savas tiesības uz pensijas
dabūšanu, tad viņš zaudē vispāri tiesību uz pensijas
saņemšanu. Tie būtu tie jaunie panti, kas iztek atkarībā no 1. pantā pieņemtiem jauniem noteikumiem
un kas nebija ievesti līdzšinējos noteikumos. Tad
attiecībā uz normām kara invalidiem, Latvijas atbrīvošanas kara un lielā pasaules kara invalidiem.
Ari par tām tika pārrunāts ļoti plaši sociālās likumdošanas komisijā, un tur pastāvēja dažādi varianti.
Lai gan Saeimas locekļiem izdalītā projekta 29. pantā
ir paredzēts, ka ir viens variants, viens noteikums,
bet patiesībā man jāaizrāda, ka šis variants jeb noteikums nav sociālās likumdošanas komisijas priekšlikums, bet apvienotās komisijas sēdes, kara lietu un
sociālās likumdošanas komisijas priekšlikums. Šī
apvienotā sēde nostājās uz kara lietu komisijas redzes stāvokļa, ka pie pensiju izsniegšanas mums vajadzētu izcelt Latvijas atbrīvošanas kara invalidus un
to pensiju normu noteikt augstāki. Sociālās likumdošanas komisijas viedoklis pie šī likuma caurskatīšanas bija tas, ka nevajadzētu darīt atšķirību starp Latvijas atbrīvošanas kara invalidiem un lielā pasaules
kara invalidiem, ka patiesībā pēc būtības nozīme būtu
gandrīz viena un tā pati. Lielā pasaules kara cīnītāji
gāja ne no laba prāta, bet viņi tika dzīti. Lielā pasaules kara invalidi nevarēja piedalīties Latvijas atbrīvošanas karā tāpēc, ka tie bija cietuši, vai ari at10*
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ievest tādu demoralizējošu momentu pašā invalidu
saimē, kura līdz šim ir bijusi vienprātīga un kura ari
vienprātīgi izteikusies par to, ka atšķirību nevajadzētu radīt viņu saimē. Turpretim kara lietu komisija
stāvēja uz cita viedokļa. To, varbūt, attēlos kara
lietu komisijas referents. Es tikai paskaidroju, ķa
sociālās likumdošanas komisija stāvēja uz tā viedokļa, ka izcilus stāvokli nevajadzētu piešķirt nevienai invalidu grupai, nevienai invalidu kategorijai, un
ka visiem invalidiem vajadzētu nolikt vienādu normu. Šis priekšlikums apvienotā komisijas sēdē tika
atraidīts, un tāpēc projektā sociālās likumdošanas
komisijas viedoklis nav ienests. Pēc šīs apvienotās
sēdes lēmuma tad ari Latvijas atbrīvošanas kara invalidi tiek pacelti vienu kategoriju augstāki nekā pasaules kara invalidi. Viņi tiek pensionēti nevis pēc
20. kategorijas kā līdz šim, bet pēc 19. kategorijas.
Es gribētu vēl aizrādīt, ka sociālās likumdošanas komisijā tika ļoti plaši pārrunāts jautājums par pašu invalidu sadalīšanu kategorijās. Pēc jums priekšā esošā likuma invalidi tiek sadalīti 5 kategorijās. Pirmā
kategorija, kas zaudējusi pilnas darba spējas un kam
vajadzīga pastāvīga apkopšana u. 1.1. No dažiem komisijas locekļiem tika izteiktas domas, ka pašu to
procentu attiecību vajadzētu radīt citādi, jo 2. kategorijā mums ir tādi invalidi, kam ir 100% darba spēju zaudētas un turpretim 3. kategorijā ir 99%. Iznāk,
it kā dēļ viena procenta darba spējas zaudēšanas
viņš zaudētu veselu kategoriju. Sociālās likumdošanas komisijā, piedaloties ārstiem no virskomisijas,
tika aizrādīts, ka invalidu šķirošana pēc grupām notiek ne tā, kā to iedomājas viens otrs komisijas loceklis. Viņi aizrādīja, ka invaliditātes noteikšana ir
ļoti grūta un nevar noteikt, kurš 42% un kurš-43%
darba spēku ir zaudējis. Pēc pastāvošās prakses pieņem, ka darba spējas zaudēšanu nosaka apaļos ciparos, vai nu 45, 50, 55% u. t. t. Zināms norobežojums ir tomēr vajadzīgs. Pie invalidu sadalīšanas grupās rīkojas pēc zināmas instrukcijas, kurā
ir noteiktas tās pazīmes un slimības, kuras dod
iespēju tikt ievietotam vienā vai otrā kategorijā. Pēc
šiem norādījumiem šī doma no komisijas locekļiem
tika atmesta, un komisija vienbalsīgi palika pie līdz
šim pieņemtās kārtības. Tika aizrādīts, ka ja mēs
ņemtos grozīt kategorijas, tad būtu jāpārstrādā ari
instrukcijas, ko ārsti ar lielām grūtībām līdz šim ir
veikuši. Tas radītu ļoti lielus sarežģījumus ne tikai

pašas instrukcijas darbā, bet ari invalidu starpā. Ja
grupas pārstrādātu, noteiktu jaunasprocentuālas normas, tad būtu par jaunu apskatāmi visi invalidi, kas
atnestu ļoti daudz darba, tas varbūt nedotu tos vēlamos labumus, kas būtu gribēts panākt. Tāpēc pārrunājot pēc būtības šo ļoti svarīgo jautājumu, sociā-

lās likumdošanas komisija palika pie līdzšinējā vecā
stāvokļa. Tie būtu visi pārlabojumi, kas tika ienesti
pēc būtības. Divi noteikumi, pensionāru skaita palielināšana un normas paaugstināšana, lielā mērā pārgroza līdzšinējos noteikumus: no vienas puses uzlabo pašu pensionāru stāvokli un no otras puses pensijas attiecina uz daudz lielāku skaitu pensionāru.
Tālāk ir pārlabojumi, kas ienesti šinī likumprojektā un kuri zināmā mērā atvieglina pensiju izsniegšanas kārtību. 11. pantā gāja runa par to, kā invalids
saņem savu pensiju. Pastāvēja tāda kārtība, ka pēc
izmeklēšanas invalidam vajadzēja zināmā laikā pieteikties pie tās vietējās pagasta vai pašvaldības
iestādes, kur viņš dzīvoja, caur kuru viņš varēja saņemt pensiju. Bet tas radīja ļoti daudz apgrūtinājumu, jopensionāra dzīves vieta var būt vienā pagastā,
bet darbu viņš var atrast kādā citā pagastā. Tad nu
katru reizi būs jābrauc pēc pensijas uz to vietu, kur
pensionārs pieteicis pensijas saņemšanu. Komisijā
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tika ienests tāds uzskats, ka pensija jāizsniedz tanī
vietā, kur pensionārs dzīvo un ir pieteicis pensijas
saņemšanu. Ja pensionārs nedzīvo kādreiz pagasta,
kur piederīgs, bet gan kādā citā, kur viņš atrod darbu, kur varbūt ir labāki dzīves noteikumi, tad viņam
būtu jāpiešķir tiesība saņemt pensiju caur vietējo
pašvaldības iestādi. Tas būtu zināmā mērā atvieglinājums pensiju izsniegšanas procedūrā. Talak 15.
pantā iet runa par to, ka jainvalids pēc pensijas laika
notecēšanas no jauna nav griezies pie pensiju piešķiršanas komisijas 2 mēnešu laikā, tad pensijas izsniegšana ir pārtraukta un no jauna to izsniedz tikai
no jaunās pieteikšanas dienas. Bet lieta nu ir ta,
ka pensijas izsniedz pēc ceturkšņiem un nāk priekšā
ļoti daudz gadījumu, kur pensionāri aizmirst aiz šādiem vai tādiem iemesliem, ka nākamā mēnesī izbeidzas viņu pensijas termiņš, un viņi to nepieteic
par jaunu. Atminas viņi to tikai tad, kad nākas saņemt pensiju par nākošo ceturksni. Bet pensiju par
nākošo ceturksni parasti izsniedz ne agrāki kā nākamā ceturkšņa pusē, t. i. pēc apmēram pusotra mēneša no dienas, kad pensijas izsniegšanas termiņš
jau notecējis. Divu mēnešu laikā bij vajadzējis pieteikt pensiju par jaunu. Ja nu tas nav izdarīts, tad
pensija ir zaudēta un viņu sāk atkal tikai no jaunās
pieteikšanas dienas. Komisija vienojās par to, ka attiecīgo termiņu vajadzētu pagarināt, proti 2 mēnešu
vietā likt 4 mēnešus, tā tad ceturksnis, pa; kuru jā-

izsniedz pensija un vēl mēnesis klāt. Tas būs zināms atvieglinājums tiem pensionāriem, kuri nebūs
laikā pieteikuši savu pensijas tiesību atjaunošanu.
Sociālās likumdošanas komisijas lēmums par to, ka
invalidiem attiecīgās komisijās tiek dota priekšstāvniecība ar lemjošu balsstiesību, ir pavairojis ari attiecīgo komisiju skaitu. Tika. pieņemts vēl atvieglinājums attiecībā uz tiem invalidiem, kuri atrodas ārzemēs, Attiecībā uz viņiem līdzšinējos noteikumos
pastāvēja noteikums, ka ja viņi nav pieprasījuši pensijas līdz 1923. gada 1. janvārim, tad viņi pensiju
zaudē. Te nu nāca priekšā tādi gadījumi un aizrādījumi no dažādām pusēm, ka vēl atrodas ļoti daudz
invalidu Francijā, varbūt Grieķijā un citur, kuri nav
spējuši atgriezties. Daudzi pat vēl atrodas slimnicās u. t. t.
Šiem invalidiem mums vajadzētu nodrošināt tiesības dabūt pensiju. Tad 35. pantā ari
tika pieņemts noteikums, ka tiem invalidiem, kuri
atgriežas vai nu pēc šī likuma izdošanas, vai ir atgriezušies šī likuma izstrādāšanas laikmetā, ja viņi
6 mēnešu laikā pēc savas atgriešanās jeb 6 mēnešu
laikā pēc šī likuma spēkā nākšanas nebūs pieprasījuši
pensijas, tad tiesība uz pensiju tādiem tiks atņemta.
Tas zināmā mērā atvieglotu noteikumus tiem invalidiem, kuri vēl atrodas ārzemēs un kuriem nav bijusi iespēja atgriezties. Tad vēl zināmi atvieglinājumi pie pensiju piešķiršanas un izsniegšanas tika
pieņemti 38. pantā, kur iet runa par ģimenes locekļu
skaita noteikšanu.
Šo jautājumu plaši pārsprieda

sociālās likumdošanas komisijā un galu galā vienojās,
ka tiesības uz pensiju dabūšanu piekrīt visiem tiem
ģimenes locekļiem, kuri ir darba nespējīgi, pat bērni
līdz 16 gadiem un bērni, kas apmeklē skolu līdz 18
gadiem. Attiecībā uz šo pēdējo kategoriju sociālās
likumdošanas komisija ieskatīja, ka ja tiek apmeklēta
tikai vidus- arod- un pamatskolas, tad tikai audzēkņi
pjeksaitami pie darba nespējīgiem un viņiem tiek izsniegta pensija. Bet kara lietu komisija nāca ar jaunu
priekšlikumu šo_ jēdzienu — skolu apmeklēšanu apvienot, ņemot: vērā to, ka mums bez uzskaitītām skolām citu nekādu skolu nav un tāpēc sociālās likumdošanas komļsija piekrita kara lietu komisijas priekšlikumam. Tāpēc ari_ projektā ir tāds noteikums, ka
visi tie, kas apmeklē skolas, līdz 18 gadiem, neuzskaitot kādas skolas, ka visi tie audzēkņi dabū pen-
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siju, viņi tiek pieskaitīti pie darba nespējīgiem ģimenes locekļiem. Attiecībā uz ģimenes locekļiem vel
pārrunāts jautājums par atraitnēm un sievām ar bērniem. Te tika ienests jauns noteikums, ka par darba
nespējīgu sievu vai atraitni tiek uzskatīta tāda, kas
faktiski ir darba nespējīga un caur izmeklēšanu konstatēts, ka viņa ir zaudējusi 50% no savām darba
spējām. Tikai tāda tiktu ieskaitīta par darba nespējīgu ģimenes locekli, un tikai tādai ir tiesības uz pensiju. Pārējie pārlabojumi, kas ienesti šinī likumprojektā, ir sīkas dabas, vairāk redakcionelas dabas.
Es ar tiem neuzkavēšu augstā nama uzmanību, jo
pēc būtības tie neko negroza. Kā jau sacīju, tika
izstrādāti no jauna daži panti, lai noteikumos ienestu
zināmu skaidrību. Jums priekšā celtie pārlabojumi
ir visi, kas ienesti no sociālās likumdošanas komisijas. Pārskatot pārlabojumus, ko kara lietu komisija ienesusi un kurus jums vēl cels priekšā šīskomisijas referents, jāsaka, ka tie daudz neatšķiras no
sociālās likumdošanas komisijas viedokļa. Tikai jāatzīmē, ka pārlabojumi, ko ir pieņēmusi budžetu
komisija, tie ir pieņemti divos variantos: viens —
pārlabojumus atraidīt un otrs — tos pieņemt. Apspriežot budžeta komisijas viedokli apvienotā sēdē,
komisii' a nāca pie slēdziena šo likumprojektu ievest
tikai no jaunā budžeta gada sākuma, tā tad šie pārlabojumi un pats likumprojekts stātos _spēkā no nākošā budžeta gada. Ar to zināmā mērā atkrīt budžeta komisijas iebildums, ka tagad budžetā nav paredzēti līdzekļi un visi pārlabojuma kas attiecas uz
budžeta palielināšanu tad stātos spēkā no jauna budžeta gada un tie tad būtu paredzami jau nākoša
gada budžeta sastādīšanā. Kā jauteicu, tāds lēmums
tika pieņemts vienbalsīgi apvienotā komisijas sēde,
Iebildumi, kas
un tas paredzēts beidzamā pantā.
nāca no budžeta komisijas, ar to būtu novērsti, un
tāpēc es domāju, ka sociālās likumdošanas komisijas
izstrādātais likumprojekts, kuram piekritusi kara
lietu komisija un daļa no budžeta komisijas, katas
netiks atraidīts, bet atradīs atbalstu augstā namā un
tiks pieņemts.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai vārdu
Vārds kara
vēlas kara lietu komisijas referents?
lietu komisijas referentam Kalniņam.
Referents Br. Kalniņš: Pie Būmeistera kunga
plašā referāta man atliek tikai taisīt nedaudz piezīmes. Likums tika apspriests apvienotā abu komisiju
sēdē, šajā sēdē kara lietu komisija iesniedza_vairākus
pārlabojumus, par ko jau te plaši ziņoja Būmeistera
kungs. Tādēļ pie tiem es vairs otrreiz negribu pakavēties. Gribu uzsvērt tikai vienu, ka nopietnākais
jautājums, kurā šķirās uzskats starp abām komisijām
un kur tikai kopējā balsošanā panāca vienprātību,
bij sekošais — vai ir taisāma kāda izšķirība starp
lielā kara invalidiem, viņu piederīgiem un viņu ģimenēm no vienas puses un starp Latvijas brīvības
kara invalidiem, viņu piederīgiem un ģimenēm no
otras puses. Kara lietu komisija bij tais uzskatos,
ka Latvijas atsvabināšanas kara invalidiem un viņu
ģimenēm būtu dodamas zināmas priekšrocības tādā

kārtā, ka viņiem pensija būtu aprēķināma ne vienlīdzīgi ar lielā pasaules kara invalidu un viņu ģimenes locekļu pensijām, bet ņemot vienu kategoriju
augstāk. Tā kā likumprojekta 37. pants paredz, ka
pasaules kara un japāņu kara invalidi pensiju saņem
rēķinot pēc ierēdņu algu zemākās kategorijas, tad
mēs pieņēmām kara lietu komisijā ar vienbalsīgu lēmumu, ka Latvijas atbrīvošanas kara invalidu pensijas būtu aprēķināmas pēc vienas kategorijas augstāki, pēc priekšpēdējās kategorijas. Finansieli tas
neiztaisa nekādu lielu starpību, bet kara lietu komisijā uzskats bij tāds, ka Latvijas atbrīvošanas kara
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invalidiem būtu dodamas zināmas morāliskas priekšrocības, ja viņi tiek nostādīti augstākā stāvoklī neka
lielā pasaules kara invalidi. Tādēļ apvienotā sēde
ar sociālās likumdošanas komisiju abas komisijas ari
šo pieņēma.
Bez šīs kārtības citas domu starpības svarīgākos
jautājumos tika te jau no Būmeistera kunga atreferētas, kas ir pieņemta kopējā redakcija no abām
komisijām. Es tāpēc atturēšos no tālākiem paskaidrojumiem, un ja nāks pie atsevišķiem pantiein runa
par kara lietu komisijas uzskatiem, tad es vel pie
šiem jautājumiem atgriezīšos.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds finansu komisijas referentam Salnaja kungam.
Referents V. Salnājs: Cienījamie deputātu kungi!
Es gan esmu budžeta komisijas referents un, cik
zinu, finansu komisijā nemaz šis likumprojekts netika apspriests. Budžeta komisija šo likumprojektu
apskatīja tikai no budžeta viedokļa un apskatīja tikai
tos jautājumus, kas attiecas tieši uz budžetu. Tādi
jautājumi ir — pensiju augstums un pensionāru daudzuma apjoms. Par pirmo jautājumu ir runa 29.,
37., 39. un 40. pantos, bet par otro — likuma 1. panta.
Pirmais jautājums — par pensiju augstumu — tika
budžeta komisijā apskatīts bez _ lielām domu_ starpībām un viņš tika pieņemts tādā redakcija, kādu bija
izstrādājušas sociālās likumdošainas_ un kara lietukomisijas. Līdz ar likuma spēkā stāšanos pensionāri
saņems mazliet augstākas pensijas, neka tas bija
līdz šim, pastāvot spēkā valdības izdotiem noteikuProtams, ka līdz ar to attiecīgais budžeta
miem.
postenis ari palielināsies. Budžeta komisija tapec
jutās spiesta apstāties pie jautājuma, vai būtu iespējams pielaist nākošos budžeta gados palielināt šo
posteni. Ievērojot to, ka šis palielinājums nebūs pārāk liels: viņš sastādīs apmēram 3—4% no tekoša
gada budžeta un ievērojot to, ka te iet runa par cilvēku pensionēšanu, kuri likuši priekš Latvijas sevi
pašus uz spēles, un ka viņu nopelni ta tad pret valsti
ir ārkārtīgi lieli, budžeta komisija ari piekrita palielināt pensijas no beidzamās kategorijas_ieredņu _algas
Daudz sarežģītāks jautājums
uz priekšbeidzamo.
jau izrādījās ar 1. pantu, kurš nosaka pensionāru apjomus. Pēc būtības budžeta komisija neiztirzaja šo
jautājumu, bet piegāja tiikai no budžeta viedokļa, viņa
centās dot atbildi uz jautājumiem par cik lielam sumam budžets palielināsies, cik tas nepieciešams ka
šīs sumas ieved jau šī gada vai nākošā gadā budžeta,
un ja viņas atrastu par iespējamām ievest, tad kur
ņemt līdzekļus un avotus, lai šīs _ sumas segtu. Pec
noteikumiem, kuri izdoti no valdības_ 16. jūlija likumdošanas kārtībā, Latvijā uz pensijām tiesības bija
vispirms Latvijas armijas karavīriem, kuri atrazdamies aktiva dienestā, miera vai kara laikā zaudējuši
darba spēju, ja tam par cēloni bijusi darbība armija,
otrkārt, karavīriem, Latvijas pilsoņiem, kuri zaudējuši darba spēju lielajā pasaules karā Krievijas vai
sabiedroto armijā; treškārt, Latvijas armijas kritušo
karavīru trūcīgiem ģimenes locekļiem un 4) Latvijas
armijas kara invalidu trūcīgiem un darba nespējīgiem
ģimenes locekļiem. Tāds bija stāvoklis ar hdz šim
spēkā esošiem noteikumiem. Tagadējais likumprojekts ieved vēl trīs jaunas pensionāru kategorijas:
pirmkārt, Japānas kara invalidus, otrkārt, trūcīgus
un darba nespējīgus ģimenes locekļus, Latvijas pilsoņus, kuru piederīgie krituši pasaules karā sabiedroto armijās un treškārt, visiem šai pantā minētiem
invalidu trūcīgiem ģimenes locekļiem. Ja sociālās
likumdošanas un kara lietu komisijas papildinājums
tiktu pieņemts, tad sākot ar nākošo gadu pensionāru
skaits paplašinātos sakarā ar šī likuma pirmā panta
c punktu pār 58 personām, t. i. 58 japāņu kara int
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kurā apgādājamo skaits_ bij daudz mazāks. Es gribētu apsvērt to, ka savā laika, kad man bij tas gods
būt par Latvijas finansu ministri, man bij piedzīvojums ar Satversmes Sapulci, kur mani spieda lūgt
toreizējā kabineta piekrišanu nākt pie Satversmes
Sapulces ar ierosinājumu, ierobežot viņu, viņas suverenās tiesībās attiecībā uz finansu un budžeta jautājumiem. Man bij tādi panākumi, ka augstais nams
šim kabineta ierosinājumam toreiz piekrita un grozīja mūsu budžeta likumu, ievedot tanī 1922. gada
24. pantu:
«Priekšlikumi, kuri cēlušies likumdevējā iestādē
sakarā ar iesniegto valsts budžetu par pastāvošo
likumu grozīšanu vai atcelšanuun jaunu likumu izdošanu virzāmi tādā kārtībā, kāda paredzēta likumprojektu ierosinājumiem."
Jūs, kungi, zināt, ka pensiju likumu nav izstrādošanas kārtībā izdotos noteikumos. Man vēlreiz
dājusi Saeima, bet ka tas pienākas valdībai, kura
noteikti jāpastrīpo, ka budžeta komisijā nebija pēc to iesniegusi Saeimas caurskatīšanai un apspriešanai.
būtības ne kaut kādi primcipieli iebildumi pret tādu Saeima nu valdības paredzētās sumas ir dubultojusi,
redakciju, kādā šis likums bij pieņemts no sociālās
tādēļ ari šis jirojekts būtu jāapsver un gandrīz būtu
likumdošanas un vēlāk ari no kara lietu komisijas.
jājautā, kā uz šo lietu skatās valdība, vai finansu
Vienīgi tikai ievērojot to, ka par tik lielām sumām
ministrim ir iespējams asignēt visas tās sumas, kunāksies palielināt zināmu posteni nākošā gadā, lai ' ras, pateicoties pārveidotam likumam, tiks pieprasīgan ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu ienākumi ir paretas un nāksies izmaksāt, vai valdībai tās būs iespēdzami daudz mazāki nekā tekošā budžeta gadā, viena
jams sagādāt. Ja jūs atļautu, es vēl turpinātu nobudžeta komisijas locekļu dala atrada par nepielasīt šī panta tālāko tekstu:
ciešamu sociālās likumdošanas komisijas ienestos
«Jaunu kreditu atvēlēšanai tādām vajadzībām,
papildinājumus strīpot. Otra budžeta komisijas lokuras nav paredzētas likumā (algu un pensiju pacekļu daļa, kura stāvēja par pirmo variantu, t. i. par
augstināšanai — lūdzu to ievērot — vietu, iestāžu
sociālās likumdošanas komisijas izstrādātās redakcivai pensiju radīšanai un papildināšanai u. t. t.) vajajas piepaturēšanu, jautājumu apskatīja galvenā kārtā
dzīga finansu ministra piekrišana."
pēc būtības un ievēroja tiesiskas un morāliskas dabas
argumentus, bet ne tik daudz budžeta viedokli. Tie
Redziet, kungi, toreiz Satversmes Sapulce ir teibija īsumā tie motivi un iemesli, kuri izsauca bukusi: «Mēs savas tiesības ierobežojam, mums ir nodžeta komisijas divus variantus pie 1. panta. Kā
likts viens vīrs, kuram jānes tā grūtā nasta, gādāt
jau es sākumā aizrādīju, tad pie pārējiem pantiem
par valsts finansielo labklājību, un mēs tam ari donekādu iebildumu nebija, ari pie 29. panta, kurš padam visas vajadzīgās tiesības. Mēs neko nepieņemredz mazu palielinājumu budžetā.
sim, kamēr nebūs finansu ministra piekrišana." TaPriekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Tiek atklāgad es nostājos uz tā viedokļa, ka šim paplašinātam
tas vispārējas debates. Pie vārda neviens nepieteiapgādājamo skaitam vēl nav dota finansu ministra
cas? Vārds Rinsroldam Kalningam.
piekrišana. Ja Saeima, pēc pāriešanas uz pantu lasīR. Kalnings (bezpartejiskais nacionālais centrs): šanu, šos e un f punktus, uz kuriem attiecas tas, par
Likumdevēji! Pie šī pensiju likuma mums ir bijuši ko es pašlaik stāstu, ja šos punktus atraidīs, tad
3 referenti. Divi referenti ir apskatījuši jautājumu protams viss tas atkritīs. Bet pieņemsim to gadīno tā saucamās vēlamības puses.
Ir acīm redzot
jumu, ka Saeima to pieņem. Tad man jāsaka, ka
skaidrs, ka sociālās likumdošanas komisija tikai var Saeima vajētu savā zinā nonākt konfliktā ar finansu
pabalstīt tādu likumu, kas piešķirtu zināmām, pieministri. Še varētu teikt, iebilst vēl tā, ka šī likuma
ņemsim, trūcīgām šķirām iespējamību dabūt no valsts beidzamais pants nosaka, ka šis likums stājas spēkā
līdzekļiem pabalstu. Ir itin saprotams tas, ka kara
ar 1924. gada 1. aprīli. Citiem vārdiem sakot, šis
lietu komisija nostājas uz tā viedokļa, ka karavīru
likums uz šo budžeta gadu vairs neattiecas, bet tas
ģimenes, kuru piederīgie ir cietuši, nevien Latvijas attiecas uz nākošo budžeta gadu. Bet nākošā bulabā, bet ari Japānas un lielā kara laikā, dabūtu pendžeta gada budžets ir jau izskatīts cauri visās valsiju. Tas būtu ļoti vēlams, un ar,to varētu palielidības iestādēs un, ja nemaldos, ari ministru kabināt savā ziņā ari valsts prestižu, ja no valsts līdzeknetā un pašlaik atrodas ceļā uz augstā nama preļiem viņiem varētu piešķirt zināmas pensijas. Šis zidiju, kurš to nodos budžeta komisijai. Šinī buviedoklis ir itin saprotams, un citāds viņš ari nedžeta n rojektā palielinātās sumas — no 60—70 milvarētu būt. Kas attiecas uz trešo — budžeta komijoniem acīm redzot vēl nav iekšā un nevarēs būt
sijas referentu, tad viņš skaidri un nepārprotami apiekšā tādēļ, ka finansu ministrs nebija informēts par
liecināja, ka budžeta komisijas locekļi nekādus ieto. Tanēc es turēju par savu pienākumu jums to
bildumus nevarētu celt pret to, ka tāda pensija — paziņot, ka lai gan no formālās puses varētu teikt,
pabalsts no valsts taptu sniegts. Budžeta komisijas
ka likumprojekts uz šī gada budžetu neattiecas, bet
locekļiem tomēr citādi jāskatās uz šo lietu, jo uz man jāsaka, ka tas nevar tikt attiecināts uz nākošā
viņu atbildību krīt avota atrašana priekš šo pensiju
gada budžetu, bet tikai uz pēenākošā gada un tad
izmaksām. Mēs dzirdējām, ka pēc jaunām ģimenes
uz visiem laikiem. Te atkal būtu spilgts piemērs,
locekļu kategorijām, kas būtu apgādājamas no valsts ka atkarībā no tāredzes stāvokļa, ar kādu jāpieiet pie
līdzekļiem, to ir pāri par 10.000 — pavisam ap 13.500 zināma jautājuma, cik lielā mērā uzskati var mainīcilvēku un ka līdzekļi, kas priekš tam ir asignējami,
ties Ja mēs kā cilvēki pieejam pie, šī jautājuma, tad
^ teikt, kas tad nu būtu, ja mēs šiem 13.500 cilari nav mazi, jo tie iztaisa pāri par 60.000.000 rubļu.
varētu
Ta9"ad rodas iautājums, vai Saeima tā vienkārši bez
vēkiem palīdzētu, cik labi būtu viņiem, ja mēs varētu viņiem palīdzīgu roku sniegt.
sīkākas pārrunāšanas varēs šo likumprojektu pieBez šaubām,
ņemt, tādēļ ka tas nav gluži tāds, kādu to iesniedza katrs teiks, ka tas būtu ļoti vēlami, un ka tas tā ir,
valdība. Valdība iesniedza Saeimai likumprojektu.
tas ir redzams ari no tā, ka sociālās likumdošanas
validiem; saskaņā ar punktu e par 10.000 ģimenes
locekļiem, un saskaņā ar punktu f par apmēram 3500
personām. Šo jaunpienākušo invalidu pensionēšana
prasītu valsts budžetā ap 64—67 miljoni rubļus. Šogad, t. i. tekošā budžeta gadā šis pats postenis mūsu
budžetā sastāda 67—71 miljoni rubļu. Tā tad, ja
tos pārgrozījumus, kurus ienesusi sociālās likumdošanas komisija pastāvošos noteikumos par kara invalidu un viņu ģimenes locekļu pensijām, pieņemtu,
tādā gadījumā mūsu nākošā gada budžetā šo sumu
nāktos paaugstināt apmēram par 100%. To budžeta
komisijas viena daļa atrada par neiespējamu, ievērojot tos materiāli grūtos apstākļus, kādos nāksies
sastādīt nākošā gada budžetu. Tā budžeta komisijā
radās pie 1. panta punktiem c, e, f otrs variants, proti
— strīpot šos punktus un atstāt 1. pantu tai redakcijā, kādā viņš pastāvēja no valdības 16. jūlija likum-
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komisija, tāpat ari kara lietu komisija šo likumprojektu ir vienbalsīgi pieņēmusi. Turpretim budžeta
komisija ir nostājusēs uz pavisam citāda, redzes stāvokļa. Tāpēc ari es no valsts finansielās puses gribētu, lai šim jautājumam augstais nams piegrieztu
vairāk uzmanības un taisni e un f punktieuL
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vardu vaiEs lūdzu referentu dot atrāk neviens nevēlas?

sauksmi. Vārds Salējam.
Referents V. Salnājs: Gribēju taisīt tikai paris
piezīmes. Tie motivi, kurus pieveda Kalninga kungs,
patiesībā sakrīt ar budžeta komisijas tas daļas locekļu domām, kuru rezultāts bij šā likuma 2. variants. Es gribētu vēl pāris vārdus teikt par to, ko
aizmirsu savā referātā. Nepareizi, acīm redzot, informēts ir sociālās likumdošanas komisijas referents,
ja viņš domā, ka budžeta komisija būtu radies 2.
variants tādēļ, ka pieņemot šo likumu, palielinātos
izdevumi tikai šī gada budžeta, ka _ viņu segšanai vaMan jāpaskaidro, kā ja
jadzētu papildu kreditu.
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lieta grozītos tikai ap šī gada budžeta palielināšanos
vien, tad liela nelaime nebūtu. Komisijā turpretim bija
runa par to, ka ar šo papildinājumu pieņemšanu budžets palielināsies vispārīgi šai postenī un tas būs
tā tiklab šogad, kā ari nākošo un aiznākošo gadu.
Šī i>alielināšanās būs pie tam ļoti ievērojama — par
apmēram 100%. Saimnieciskie_ apstākļi turpretim
pašreiz ir ārkārtīgi smagi un grūti, un ienākumi tāpēc samazināsies. Tāpēc nav iespējams ienest šos
pārlabojumus, bet nevis tāpēc, ka tas apgrūtina un
rada zināmas neērtības tikai šī gada budžetā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vairāk pie
vārda neviens nav pieteicies. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Es lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta.
Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā šodien sēdi
slēgt. Nākošā sēde otrdien, pīkst. 5 pēc pusdienas.
Šīs dienas sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 8.15 vakara).

J. Veržbickis

(polu

savienība)
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J. Goldmanis (zemnieku savienība)
E.
A.

Morics
Dzenis

332

(sociāldemokrāts)
. . . 333, 334, 343
(Latgales kristīgo zemnieku
sa-

vienība)
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Saeimas III. sesijas 14. sēde 1923. gada 4. decembrī.
(Atklāta pīkst. 5.05. pēc pusdienas.)
Saturs:

1. Ministru prezidenta lūgums apstiprināt amatos valsts
kontroles padomes locekļus
2. Dienas kārtības pārmaina:
. .
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks)
J.

Goldmanis

(zemnieku

savienība)

.

.

.

3

Pašvaldības komisijas priekšlikums uzdot valdībai
iesniegt likumprojektu par pilsētu pašvaldībām:

4.

Papildinājums
(3.' lasījums):

F.

.

reformas

302
302

303

Lejiņš, referents
agrārās

302

likuma

III.

daļā

314
A. Buševics, referents
A. Alberings (zemnieku savienība) ..... 303
J. Purgals (kristīgo-nacionalā savienība) . . 308
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku sa310
vienība
5

314
V. Firkss (vācu baltiešu partija)
Likums par valsts svinamām dienām (3. lasījums):
315, 316, 317
O. Nonācs, referents

6.

K. Irbe (kristīgi-nacionalā savienība) ....
Likums par Latgales pilsētas administratīvo robežu
paplašināšanu (3. lasījums):
J. Rubuls,

7

referents

316

317

A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
K. Gulbis (sociāldemokrāts)
Fr. Ķemps
(Latgales laužu partija) ....

317
318

A. Klīve

319

(zemnieku savienība)
Likums par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu
pensijām (3. lasījums):
K. Būmeisters, referents
Br. Kalniņš, referents
V. Salnājs, referents

318

335, 340, 344
337, 341, 344
338, 340

V. Punga, finansu ministrs

320

320,
(sociāldemokrāts)
P. Lejiņš
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs) . . 320,
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
. . .
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks)
G. Reinhards
(kristīgi-nacionalā savienība)

341

330
324
326

327, 340, 343, 344

Nākošā sēde

339

:

346

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde at-

klāta. Turpināsies agrāk izziņotā dienas kārtība, papildināta ar likumu par politisko apsardzi un likumu
par pilsētu naudas zīmēm.
Prezidijam ministru prezidents iesniedzis lūgumu
apstiprināt par valsts kontroles padomes locekļiem:
Robertu Bīriņu, Hugo Meironu, Fridrichu Ozoliņu,
Jāni Volfu. Prezidijs liek priekšā šo iesniegumu nodot publisko tiesību komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai komisijai.
Pie dienas kārtības vārdu lūdz Petrevics. Vārds
Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) : Augstā sapulce! Es lieku priekšā mūsu 17. dienas kārtības punktu par politisko apsardzi pārcelt dienas kār-

tības 8. vietā. Tas nepieciešams tāpēc, ka šī likuma
pieņemšana var veicināt pastiprinātas apsardzības atcelšanu. Ja mēs atstātu viņu 17. vietā, tad jāšaubās, vai mēs šinī sesijā nonāksim pie minētā likumprojekta apspriešanas. Grūti paredzams, ka janvāra
sesijā likums varētu tikt pieņemts šeit Saeimā un
noteiktā laikā izsludināts, tā kā tas nāktu spēkā līdz
tam laikam, kad būs notecējis termiņš, līdz kuram
pagarināta pastiprinātā apsardzība. Tāpēc ir nepieciešami, lai šis likums par politisko apsardzi nāktu
vismaz 1. un 2. lasījumā priekšā šajā sesijā. Lai to
panāktu, es lieku priekšā likt viņu 8. dienas kārtības
punkta vietā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Goldmanim.
.1. Goldmanis (zemnieku savienība): Tas, ko
Petrevica kungs vēlas panākt, pārceļot šo likumprojektu uz tuvāko dienas kārtības punktu, lai varētu
tikt atcelts pastiprinātas apsardzības stāvoklis, nevarētu tomēr tikt panākts tādēļ, ka mēs vēl publisko
tiesību komisijā neesam apsprieduši preses likumu
3. lasījumā. Sakarā ar to, ja ari politiskās apsardzes
likums tiktu pārcelts augstāk dienas kārtībā, tomēr
nekas nebūtu sasniegts, jo bez šī preses likuma tik
un tā nevarētu pastiprināto apsardzību atcelt. Tādēļ būtu jāskata cauri tie likumprojekti, ar kuriem
mēs līdz svētku pārtraukumam varētu tikt galā.
Petrevica priekšlikums nebūtu pieņemams.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
Petrevica priekšlikums,, kurš skan: ,

..

Likumprojektu
8. vieta."

par politisko apsardzi likt dienas kartības

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Petrevica
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret Petrevica priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Petrevica priekšlikumi nodotas 38 balsis, pret 26, atturējušās 10 balsis. Priekšlikums pieņemts. Likums par politisko apsardzi nāks 8. vieta.
Pie dienas kārtības 1. punkta pašvaldības komisija iesniegusi prieklikumu. Lūdzu sekretāru nolasīt iesniegto priekšlikumu.
Sekretārs J, Vesmanis:
eimai

„Uzdot valdībai līdz 1924. gada 1. februārim iesniegt Salikumprojektu par pilsētu pašvaldībām."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Es lūdzu referentu

Lejiņu sniegt referātu.
Referents P. Lejiņš: Augstais nams! Pilsētu
pašvaldību tiesības, uzdevumus un pienākumus nosaka 3 galvenie likumi: pilsētu nolikums, kurš izdots
1920. gadā pie Krievijas likumu kopojumu sējuma
1915. gada izdevumā ar pārgrozījumiem līdz 1920.
gada oktobrim, vēlēšanu likums un noteikumi par
pilsētu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un pārskatiem. Pie šiem galveniem likumiem ir gara rinda
dažādu atsevišķu pārgrozījumu un papildinājumu.
Stāvoklis tomēr ļoti nenormāls un ne pārgrozījumi,
ne papildinājumi neatvieglo neciešamo tiesisko un
saimniecisko pilsētu vispārējo stāvokli. Satversmes
Sapulce savā laikā bija uzdevusi valdībai pilsētu likumus sakopot vienā likumā, pārstrādāt un iesniegt
Satversmes Sapulcei. Diemžēl tas darbs nav toreiz
paveikts.
Šī gada pavasarī Saeimas pašvaldības
komisija atgādināja pašvaldības departamentam Satversmes Sapulces lēmumu. Departamenta priekšstāvis izteicās, ka jāgaida uz pilsētu kongresu. Pilsētu kongress sanāca pagājušā vasarā, bet tomēr
jaunais pilsētu likums līdz šim Saeimai nav iesniegts.
Pašvaldības komisija tagad vienbalsīgi nolēma lūgt
Saeimu pieņemt iesniegto priekšlikumu, ar kuru uzdod valdībai līdz 1924. gada 1. februārim iesniegt
Saeimai likumprojektu par pilsētu pašvaldībām. Es
ceru, ka Saeima pašvaldības komisijas lūgumu ievēros.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārdu neviens
nevēlas? Es likšu tagad nolasīto pašvaldības komisijas priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret pašvaldības komisijas priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pašvaldības komisijas priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — p a p i 1 d ii! a j u in a a g r a r ā s reformas likuma III. daļa
3. lasījums. Referents Buševics. Iesniegti vairāki
pārlabojumi, pie kam pirmo no iesniegtiem pārlabojumiem Purgals noņem. Saskaņā ar kārtības ruļļa
noteikumiem šo pārlabojumu var uzturēt spēkā citi
deputāti. Ja tāds priekšlikums neienāk, tad Purgala
iesniegtais pārlabojums atkrīt. Nākamais pārlabojums iesniegts no Alberinga. Es lūdzu sekretāru to
nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Strīpot piezīmes 3. pirmo teikumu, kas pieņemts

2. la-

sījumā 16. novembri, sākot ar vārdem: ,,.Ia šinī pantā un pirmā
piezīme . . ." un beidzot ar vārdiem: «piešķiršanai parastā kārtībā" un tā vietā likt:
„Ja šinī pantā un pirmā piezīmē noteiktā laikā īpašnieki
labprātīgi nebūtu likvidējuši minētos īpašumus, tad zemkopības ministrija

tādus īpašumus pārņem savā pārziņā un pārdod

tos uz īnašnieka rēķina tiesas ceļā civilprocesa likuma 2035.—
2046. panta priekš ķīlu turētājiem paredzētā kārtībā, nodrošinot lietotajiem šī panta pirmā piezīmē paredzētos gadījumos
un kartība tiesību paturēt māju par augstāko sasolīto cenu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Albcringam.
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A. Alberings (zemnieku savienība): _ Godātie deputātu kungi! _ 1920. gada 16. septembrī Satversmes
Sapulce pieņēma agrarlikuma 1. daļu. 1. pants šai
likumā nosaka, ka jaunsaimniecību radīšanai, sīksaimniecību paplašināšanai un dažādam citam vajadzībām ir dibināms valsts zemes fonds. Turpmākie
panti runā par to, kā šis valsts zemes fonds sastādās,
Pašā sākumā ir teikts, ka valsts zemes fonds sastādās no valsts zemēm, muižām un mežiem. Talak
pants nosaka, no kādām zemēm ir jāsastāda valsts
zemes fonds un ir skaidri pateikts, ka šim fonda netiek ieskaitītas tās zemnieku zemes, kas ir atdalītas
no muižām un kas jau pārdotas. Es atminos, ka toreiz, kad mēs stājāmies pie agrārreformas likuma
izdošanas, pacēlās balsis, kas bija par to, kabutu jāķeras ari pie vienas otras zemnieku saimniecības; tomēr tika panākta vienošanās par to, ka valsts zemes
fondā netiks ieskaitītas šīs zemnieku pārdotas zemes
un es domāju, ka toreiz šādu lēmumu Satversmes
Sapulces locekļi taisīja apzinīgķ joradot jaunu agrāro
iekārtu,bez šaubām mums bija jāiznīcina līdz tam laikam patāvošā nenormālā iekārta. Es saku ..nenormālā" tāpēc, ka nedaudzu pilsoņu rokās toreiz atradās ļoti lielas zemes platības; turpretim lielākā daļa
Latvijas iedzīvotāju bija spiesti palikt bez zemes kā
bezzemnieki, vai aprobežoties ar ļoti mazu saimniecību, uz kuras saimniekot nebij iespējams. Tā tad,
lai likvidētu šo nenormālo parādību, lai likvidētu
šīs lielsaimniecības, muižas, tika nolemts, ka šīs zemes ieskaitāmas valsts zemes fondā, un turpat pievienoja ari valstij piederošās agrākās kroņa zemes.
Nekur agrārās reformas likumā, ne L, ne 2. daļā nebija runa par "pārdotām zemnieku zemēm. Tikai
nejauši 1922. gada 3. maijā, kad stājās pie agrarlikuma 3. daļas un nosauca šo daļu par agrārās iekārtas nostiprināšanu, tika aizskartas zemnieku zemes,
nevis ieskaitot tās fondā, bet uzliekot dažiem šo
zemju īpašniekiem zināmus pienākumus. Jau tanī
reizē man bija gods uzstāties pret šādu zemnieku
zemes aizskaršanu, bet toreiz man norādīja, ka te
netiekot aizskartas zemnieku zemes, tās netiekot ieskaitītas fondā, bet tikai agrārās reformas nostiprināšanas nolūkā tiekot radīta normāla parādība un
tiekot uzlikts par pienākumu zemes īpašniekiem,
kuru rokās atrodas vairāk saimniecības, viņas brīvprātīgi likvidēt. Ar to galu galā, kaut gan tas zināmā
mērā aizskāra zemnieku intereses, bija jāapmierinājas. Šo likumu pieņēma, un līdz šim viņš pastāv
spēkā. Šim likumam tomēr bija zināmi trūkumi, jo
nebija noteikts, kas notiek ar šīmzemnieku privātām
mājām, kuras zemniekam gan ir tiesības 3 gadu laikā
likvidēt, ja tās pārsniedz zināmu normu, ja viņš nav
paspējis tās likvidēt.
Tagad agrārā komisija un
vēlāk ari juridiskā komisija, apskatot šo jautājumu,
nāca pie slēdziena, ka tādā gadījumā, ja īpašnieks
labprātīgi aiz kaut kādiem iemesliem mājas nebūtu
likvidējis, viņas būtu pārdodamas atklātos torgos.
Tas ari saprotams. Ja vecos laikos kaut kāds zemes
īpašnieks, iepērkot māju nebija paspējis nomaksāt
visus maksājumus, bija palicis zināmu sumu parādā
kādai _ iestādei,_ pat muižnieku kredītbiedrībai, kur
gandrīz visas šīs mājas bija ieķīlātas, tad bez šaubām
muižnieku kredītbiedrība nar to, ka māju īpašnieks
neizpildīja savus_ pienākumus, neatņēma vis šo māju
atpakaļ muižniecības vai muižniecības kredītbiedrības
īpašumā. Māju caur apgabaltiesu lika uz torgiem atklāta vairāksolīšana un tā suma, kuru varēja ieņemt
vairāk, nekauz mājas gulēja maksājamie parādi, nāca pašam mājas īpašniekam par labu, zināms sedzot
visus tiesas un citus izdevumus, kas cēlās caur šādu
likvidēšanu. Turpretim mēs, demokrātiskā valstī,
kur mes gribam savas lietas nokārtot daudz piemērotāki, mes neapmierināmies ar šo visā civilizētā pa-
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saulē pieņemto paņēmienu un gribam iet citus ceļus, gribam uzlikt bargus sodus, gribam ieskaitīt zemnieku zemes zemes fondā un pielīdzināt tam saimniecībām, kuras mēs atzinām par nepiemērotam mušu
Latvijas apstākļiem, un kuras mēs bijām spiesti ieskaitīt zemes fondā. Pēc manasdziļakas pārliecības
šis mēģinājums neiztur ne mazākās kritikas ne no
lietderības, ne ari no morāliskā viedokļa. Vispirms
skatīsimies uz to, kā šīs mājas iegūtas un kādam nolūkam viens vai otrs lauksaimnieks nav apmierinājies tikai ar vienu saimniecību, bet ir ieguvis varbūt
divas saimniecības? Man ir zināmi, un es nešaubos,
ka ari deputātu kungiem būs zināmi tādi gadījumi,
kur kādam tēvam ir neliela māja, bet ir lielāka ģimene, pieauguši dēli, bet viņi šādu vai tādu apstākļu
dēļ ir spiesti palikt ārpus mājas, nodarbojoties af
ko citu, vai ari dzīvo savā ģimene,_ teva_ saimniecība.
Bet ja nu tēvam ir radusies iespēja šāda vai tāda
ceļā iegūt vienu otru saimniecību, lai nodrošinātu dažiem savas ģimenes locekļiem nākamībai saimniecību, tad viņš šo saimniecību patur savas rokas tik
ilgi, kamēr attiecīgais ģimenes loceklis — vai nu
meita, vai dēls — it pieaudzis un pats var uzsākt
savu saimniecību. Es negribu teikt, ka šāda vairāku
saimniecību paturēšana vienās rokas uz ilgāku laiku
būtu vēlama, jo mūsu zemes platība ir maza un neapmierinātu bezzemnieku mums ir diezgan daudz.
Tomēr zināmos brīžos tas ir pielaižams un pret to
līdz šim, kamēr bij pieņemta_ agrāras reformas likuma
3. daļa, netika' izsacīti nekādi protesti. Tagad mes
atzīstam, ka šīs mājas pec ispejas drīzāk jālikvidē,
vai nu nododot tās .tiem, kuriem tas domātas, vai
ari pārdodot un likvidējot kādā citaceļa, kādu šo
māju īpašnieki atrod par labu un iespējamu. Bet nepielīdzināt šīs mājas muižām, par kuram mes esam
atzinuši, ka muižnieki viņas ieguvuši nezin kāda
ceļā, savienodami savās rokās lielas latifundijas!
Tālāk man jāaizrāda, ka šis likums_ nebūtu pieņemams
ari lietderības labā. Pielaidīsim tādu redakciju, kāda
pieņemta 2. lasījumā. Bet sakāt man, kungi, kad tāda
gadījumā mēs reiz varēsim noslēgt savu zemes_ fondu? Man liekas, ka nekad, jo_ es, ka jau pagājušo
reizi to aizrādīju, nevaru iedomāties tādu bridi, tādu
momentu, kad neatrastos vienās rokas kaut uz visīsāko laiku vairākas mājas. Agrārreformas likuma
3. daļā tas ir paredzēts, jo tur teikts, ka ja mantošanas vaj citādā ceļā vienās rokas nonāk atkal vairākas mājas, tad tās jālikvidē trīs gadu laika, un ja
viņas nelikvidē, tad tās atkal ieskaitāmas zemes fondā. Tā tad šis likums būs piemērojams vienmer,_ ka-

mēr pastāvēs līdzšinējā iekārta mantošanas ziņaun
būs attiecīgs likums, kas zīmējas uz zemes lietam.
Tādā gadījumā mūsu zemes_ ierīcība un zemes piešķiršana būs jāturpina vienmēr. Tas nu zināma mēra
ir ļoti neērti. Tas tomēr nebūtu tas galvenais, kas te
kristu svarā. Ne iekš tamvien visa lieta pastāv. Es
gribētu teikt vēl, ja ieskaitām šis mājas zemes fondā,
tad gribētos zināt, kā tad bus ar attiecīgo atlīdzību,
vai šinī likumā tas ir teikts. Man jāsaka, ka ne šai
likumā, ne agrarlikuma 3. daļā, ne ari tajā papildinājumā vai piezīmē, kuru liek pašlaik priekša pieņemt,
par to nav ne runas. Jūs man varbūt teiksat, piešķirt
agrarlikuma paredzētā kārtībā. Ar vārdu sakot, ir
domāts tā, ka viņš ir padots tam _ pašam liktenim,
kuram līdz šim ir padotas atsavinātās muižniecības
zemes. Tagad, ja nu izietu cauri sociāldemokrātu
iesniegtais ierosinājums, ja viņš ari tiktu vēlāk pieņemts Saeimā vai tautas nobalsošanā, t. i. ka atlīdzība netiek maksāta, bez šaubām, tas zemnieks, kura
mājas tiek ieskaitītas zemes fondā, nekādu atlīdzību
ari nedabūs. Protams, man uz to var iebilst un teikt,
ka var radīt jaunu likumu. Ir pareizi, var radīt jaunu
likumu, kurš nosaka zināmu atsevišķu atlīdzību par
šīm zemēm. Bet mani kungi, tad taču mēs varam no-

14. sēde

1923. gada

4. decembrī.

306

nākt uz ārkārtīgi slidena ceļa, ja mes taisīsim tikdaudz kombinācijas un_ tik daudz izņēmumus. Un šī
neērtība būs tikai tapec, ka mes pieņemsim, ka šīs
mājas ir ieskaitāmas valsts zemes fonda._ Mes nonākam uz slidena ceļa ari caur to, ka mes grozam
agrāro likumu pašā principa un dodam hdz ar to
iespēju daudzām tādām personām, kuras skatās uz
mūsu agrārreformu ne visai labvēlīgi, nākt ar ierosinājumiem, grozījumiem, radikāli grozīt vienu otru
lietu mūsu agrarlikuma. Bet mes taču agrarlikumu
uzskatām par tādu, kurš pieskaitāms pie pamatlikumiem, bet te tagad ar šādu pārlabojumu vai papildinājumu gribam agrarlikumu pašos pamatos pārgrozīt. Pēc manām domām tas nebūtu pieņemams. _ Tad
tālāk mēs nonākam pie jautājuma, ka tad nu bus, ja
atlīdzību nemaksās? Sakat_, kāda stāvoklī atradīsies
tad mūsu valsts kreditiestādes, mušu valsts zemes
banka. Man bija saruna ar zemes_ bankas darbiniekiem, un viņi izteicās, ka viņiem nākot priekša gadījumi, kur zemnieki griežas pie viņiem un aizņemas
naudu, ieķīlājot ne tikai vienu, bet vienamīpašniekam piederošas vairākas mājas. Ja tagad mes pieņemam, ka ieskaitīsim tas zemes fonda,_tad līdz ar to
mēs nonāksim kļūmīgā stāvokli, jo nebūsim skaidrība,
kas par tām samaksās parādus, ja mājas tiks ieskaitītas zemes fondā un ja mēs pieņemsim likumu, ka par
tām nekāda atlīdzība netiek izmaksāta, jo zināmos
gadījumos parādi varēs buļ diezgan lieli. Ari jau tagad zinot, ka vienu daļu māju var ieskaitīt bez kādas
atlīdzības valsts zemes fondā, to īpašniekiem uz minētām mājām neviens neatdos naudu, ne bankas, ne
privātas personas. Ja valsts pārņem tas zemes fondā, tad liela grupa ļaužu bus _ nonākusi neveikla stāvoklī. Ja pieņemtu, ka šīs mājas atsavināšanas gadījumā, vai ja īpašniekam būtu tas jālikvidē 2,_3_ gadu
laikā, varētu pārdot atklātos torgos vai atklāta vairāksolīšanā un tad pirmā vieta tiktu novilkti uz māju gulošie parādi, tad katrs, Itas bus izsniedzis šādu
aizdevumu vai kreditu, būs_ drošs, ka viņš šosumu
varēs katrā laikā dabūt roka. _ No šī redzes stāvokļa
vien zemes ieskaitīšana fondā nebūtu pieņemama un
pieļaujama. ' Šis paņēmiens, ja mes gribam ieskaitīt
zemes fondā atsevišķas mājas, paša principa, vis_a
pilnībā groza mūsu agrāro likumu, jāto pieņem ta,
kā Francis Trasuns to ir licis priekša un _ka tas 2.
lasījumā ir ticis _pieņemts, _ Ar to tad mes būtu spēruši pirmo soli mūsu agrāra likuma grozīšana. Es nešaubos, ka tādā gadījumā ienāks ļoti daudz pieprasījumu pēc viena otra likuma grozīšanas. Tādu precedentu gan nevajadzētu radīt, bet vajadzētu palikt
pie tās linijas, kuru līdz šim mēs esam ieturējuši. Ka
zemnieku priekšstāvim man jāizsakās kateiroriski un
noteikti visas Latviias zemniecības vārdā, un ne tikai
vien viņas vārdā, bet ļoti, ļoti daudz jaunsaimnieku
vārdā pret to redakciju, kāda šim likuma ir pieņemta
2. lasījumā. Jau tagad vecie saimnieki saka, ka tie
vairs nav ne par ko droši. Var nākt ari tāds stāvoklis, ka pēc diviem, trim gadiem mājas, kuras lie^
lākas par 50 ha, var tikt ieskaitītaszemes fonda tāpat kā tās mājas, kuras izrentē. Tādā gadījuma visu ko var sagaidīt, ja tik neapdomīgi rīkosimies. Jus
soli pa solim esat sākuši iet pa slideno ceļu. Ja jaunsaimnieki tagad jau uzskata privātu īpašumu par pilnīgi neaizskaramu, tad atļaujat šim principam palikt
līdz galam veselam, un nesamaitājat to pašā sakne,
lai neceltos neuzticība pret mūsu agrarolikumu. Es
bieži esmu dzirdējis ne tikai no labā spārna, bet ari
no citiem deputātiem vārdus: nesatricināt mušu agrāro iekārtu. Bet nu ir jāsaka, ka ja jūs pieņemtu
tādu redakciju, kā pieņēmām 2. lasījumā, tad mes
esam satricinājuši visos pamatos mūsu agrārās iekārtas principus, un to mēs pielaist nevaram. Pret
to tiek izteikts vislielākais protests, kā no veciem
saimniekiem, tā pa daļai ari no jaunsaimniekiem, un
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šo zemju ieskaitīšanu valsts zemes fonda. Viņi neviņu vārdā es lūdzu pieņemt manu iesniegto pārlaizsakās pret likvidēšanu, bet pret konfiskāciju. Tie
bojumu, jo viņš nāks pašai lietai tikai par labu. Bez
prasa ari noteikta likuma skaidrību. Saimnieki, ka
šī pārlabojuma mēs noietu uz pavisam slidenu, pavecie, tā jaunie ir ar mieru likvidēt liekas saimniecīvisam nepareizu ceļu.
bas, bet prasa noteiktas skaidrības likuma._ Bez tam
Tālāk man gribētos aizrādīt uz vienu ļoti svatie ir noteikti pret katru mēģinājumu aizskart privāta
kurš
rīgu argumentu. Te, kungi, nāks un pateiks:
ludzu_ augsto
tad laidīs novest mājas tik tālu, ka viņas ieskaitīs īpašuma tiesības uz zemi. Tapec es_
principu,
ieverot
ka jaunas,
pamata
namu
ievērot
šo
fondā. Ir taču visiem tiesības šīs mājas 3 gadu laika
prasību
un ari no
kategorisko
zemniecības
tā
vecās
gadu
laika likvidēt,
likvidēt. Jā, ir gan tiesības 3
ir
tik svajautājums
jo
zemnieku savienības partijas,
bet es gribētu dzirdēt — varbūt kāds no juristu kunnevaram.
garam
paiet
ka
mēs
vienaldzīgiviņam
giem nāks un pateiks to, jo jurists arvien vairāk ir rīgs,
Lūdzu pieņemt manu pārlabojumu.
iedziļinājies likumos un viņam galva ir vairāk nodarPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Purgalim.
bināta ar likumiem nekā mums, nejuristiein — kungi,
J. Purgals (kri stīgi-nacionalā savienība): Augpasakāt konkrētos gadījumos, vai māja ir likvidējama ļ ^
stais
nams! Deputāta Franča Trasuna kunga nolūks
vai nav. Es esmu pedeja laika vairākkārt griezies
acīm
redzot bija papildināt zemes fondu vai, pareizāki
puses
un
esjuristiem
kā
no
tā
no
labas
pie
kreisās,
sakot, radīt kaut kādu jaunu zemes fondu, kadviņš 2.
mu dzirdējis dažādus jēdzienus par agrāras reforlikumprojekta iesniedza savu pārlabomas 3. daļas izpildīšanu. Tur ir viens jēdziens, kurš lasījumā pie šī
papildinājumasvarīgāka daļa ir pie2.
lasījumā
jumu.
otrs
spriest
ta,
plašs.
Viens viņu var
ir ārkārtīgi
ņemta
šādā redakcija: „Ja šim panta un pirmā pietā. Te ir teikts „... mājas jeb saimniecības, kuras
zīmē
noteiktā
laikā īpašnieki labprātīgi nebūtu likvinav «sakusušas" par vienu saimniecību". Ko tas
īpašumus, tad zemkopības ministrija
dējuši
minētos
ir
tik
jēdziens
vārds «sakusušas" nozīmē? Tas
plašs, ka es ari acumirkli neņemos viņu noskaidrot, tādus īpašumus pārņem valsts pārziņa un ieskaita
kā es to saprotu. Ļoti daudzos gadījumos var but valsts zemes fondāpiešķiršanaiparasta kartībā." Ta
tā, ka tas, kam māja pieder, _ griezīsies pie viena vai tad ar šo papildinājumu agrāras reformas likuma 3.
daļā, ja to pieņemtu šādā redakcijā, kādu liek priekša
otra deputāta kunga un prasīs kā _ no likumdevēja paTrasuna
kungs, mēs dotu zemkopības ministrijai ārskaidrojumu: «Man ir tāda un tāda māja un tāda un
kārtīgi
lielas
pilnvaras, mēs dotu tādu tiesību zemvai
nav?
Jus
tāda cita māja, vai viņas ir sakusušas,
pateiksiet, viņas sakusušas, un viņi, paļaudamies uz kopības ministrijai, kādu _ tai augstais nams nekāda
ziņā nedrīkstētu dot. Mēs zinām, ka mušu zemes
jūsu norādījumu, mājas nepārdos. Bet zemkopības
saskaņā ar agrārās reformas 1. daļu sastādās
fonds,
jo
likums
nosaministrija varbūt skatīsies savādāki,
un rodas tādā kārtībā, ka atsavina noteiktas zemju
ka, ja mājas nav likvidētas, tad_ zemkopības ministrijai tiesība viņas pārņemt savā rīcība unieskaitīt kategorijas un pasaka, ka no šī likuma speka_ nākšanas dienas līdzšinējo īpašnieku īpašumu tiesības izzemes fondā. Pēc ministrijas domām tas mājas varbeidzas
un īpašums pāriet zemes fondā. Šāds nomēraukla,
ir
tā
kur
robeKur
būt nebūs sakusušas.
teikums ir mūsu agrārās reformas likuma 1. daļa. Es
žas, lai sakusušas saimniecības varētu atšķirt noneto nolasīšu. Man jāatgādina augstam namam _ šis
sakusušām? Neviens no klātesošiem nevarēs to_ nosvarīgais noteikums, kurš te katrā ziņā jāņem vēra.
teikt. Man daži paskaidroja tā: ja vienā īpašuma atrodas divas saimniecības, kuru robežas blakus un Agrārās reformas likuma 1. daļas 2. panta II. nodalījums skan šādi:
«Šī panta 2. punktā minētās,
vienā saimniecībā vairāk tīrumu, bet otra vairāk pļazemes
fondā
ieskaitāmās
zemes un muižas, ar šo
tad
tādas
ir
papildina,
sakusušas.
un
viena
otru
vas,
Vai atkal, vienā saimniecībā strādā ar kalpiem, otra likumu ir atsavinātas un pāriet valsts īpašumā ar
ar graudniekiem. Ved sienu no vienas saimniecības šīs agrārās reformas likuma pirmās daļas spēkā nākTe ir atsavināšana un atsavinātās
šanas dienu."
uz otru un govis no vienām pļavām un otram. Juzemes pāreja valsts zemes fondā. Ko dara Trasuna
rists pateiks, ka tās ir sakusušas saimniecības, bet
otrs teiks, ka tās nav sakusušas. Zemes īpašnieki kungs? Trasuna kungs saka: «Kas par atsavināšanu, te tik vajaga ieskaitīt zemes fondā!" Nu ceļas
noteikti prasa šī jēdziena noskaidrošanu. Ka man
tas juridiskais jautājums, uz kāda pamata nelikvidēdaži juristu kungi aizrādīja, ja nemaldos, ari Buševica kungs, tad šo jautājumu var tulkot ļoti plaši un tās lauku mājas ieskaitīt zemes fondā? Atsavinātas
loti dažādi. Tā tad jūs redzat, cienītie kungi, ka šis tās nav. Šo zemju īpašnieku īpašuma tiesības uz
jēdziens nav noteikts un nav pilnīgi skaidrs. Un ja tām nav izbeigušās, bet zemkopības ministrijai tās
viņš nav noteikts un nav pilnīgi skaidrs, tad sakāt, jāieskaita zemes fondā. Uz kāda pamata viņa. to lai
dara? Līdz šim augstā nama izdotos likumdošanas
kā lai izšķiras likvidējamo zemju īpašnieki, kā lai viaktos, it īpaši attiecībā uz agrārās reformas politiku,
ņi to tulko. Ja saimnieks 3 gadu laikā šīs mājas nav
likvidējis, tad pēc 3 gadiem var atnākt zemkopības arvien bij ievērota zināma kontinuitāte. Šo kontinuitāti varam novērot pie dažiem likumdošanas akministrijas ierēdņi un pateikt: mēs jūsu īpašumu liktiem, kuri ir Saeimā pieņemti, piemēram likumā bar
vidējam, ieskaitot to fondā. Saimnieks varbūt šizemju koroberēšanu. Tur ir izteiktas domas, kas
nīs mājās ir ieguldījis lielus kapitālus, varbūt pat pajau agrākos Ikūmos par pareizām pieņemtas. Šis
rādus sataisījis, bet tas netiek ņemts vērā, un saimniecību konfiscē zemes fondam par labu. Tā tad, likums pieņemts Saeimā un izsludināts 31. martā.
Tajā skaidri noteikts, ka zemkopības ministrija izkungi, tas vien jau norāda, ka nav katrreiz iespējams likvidēt saimniecības; saimnieks buru gan savu gatavo pēc apriņķiem un pagastiem sarakstus nar
visiem uz agrārās reformas likuma pamata valsts
īpašumu likvidējis, ja viņš par to būtu skaidrībā. Un
zemes fondā ieskaitītiem nekustamiem īpašumiem, kas tad galu galā izšķirs, ja celsies kāds strīds? Vai
zemkopības ministrija jeb varbūt senāts? Senātam
nrotams, par visiem tiem, kuri skaitās par atsavibūs jāizšķir tās ļoti daudzās sūdzības, kuras ienāks. nātiem-un kā tādi ir pārgājuši zemes fondā. Bet nu
visas tās mājas, par kurām ir runa likuma papildiZemkopības ministrs būs taisījis spriedumu, ka šīs
zemes ieskaitāmas-valsts zemes fondā, kamēr senāts nājumā, nav atsavinātas. Gluži otrādi, kā pierādīja
varbūt būs atzinis, ka viņas nav ieskaitāmas zemes
deputāts Alberinga kungs, šīs mājas nemaz negrib
fondā. Te var celties lieli pārpratumi un sarežģījumi. atsavināt. Tā tad šīs mājas vēl tagad pieder to līdzNegribu daudz par šo jautājumurunāt, bet izejot no šinējiem īpašniekiem. Neviena vārda nav šinī pavisa teiktā, man liekas, ka nav nekāda pamata palikt pildinājumā par to, ka šīs mājas ir atsavinātas, kā
pie tās redakcijas, kāda-bij pieņemta 2. lasījumā. Vito, oiemēram, noteic agrārreformas likuma 1. daļas
2. pants, ar kuru atsavina bijušiem īpašniekiem viņu
si zemes īpašnieki, kā vecie, tā jaunie izsakās pret
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un tad ieskaita zemes fondā. J saziņā ar juridisko komisiju, pieņēmusi un ceļa augnekustamos īpašumus
|
Man jāsaka, ka juridiskais pamats zemkopības mi-Iļi stam namam priekšā no paša sakta gala. Pienācis
nistrijai trūktu, ja viņai nāktos ieskaitīt šis majaslIjauns klāt tikai tas, ka ir noteikts, ka nelikvidētas
zemes fondā. Būs likums, — ja mēs Trasuna kungajļ Irhājas ir pārdodamas tiesas ceļa; 2 vārdiņi — «tiesas
priekšlikumu pieņemsim, — kurš juridiski nekādu ģI ceļā" ir jauni, citādi Alberinga kunga pārlabojums
kritiku neizturēs. Protams, var jau izdot kādu li-IĶne ar ko neatšķiras no agrarpolitikas komisijas un
kumdošanas aktu, ar kuru nosaka, ka mājas ieskai-II juridiskās komisijas pirmatnējā teksta. Tadeļ es iz|
Bet sakāt, kas tad ta bus parj sākos par Alberinga kunga priekšlikumu. Tasir
tāmas zemes fondā.
ieskaitīšanu?
Tad jau var ņemt kaut kuru ne-1Ivienīgais ceļš, ja negrib visu likumprojektu izgāzt
īpašumu
un vienkārši ieskaitīt zemes fonda lk cauri.
kustamu
Kas attiecas uz deputāta Firksa kunga pārlaboBet tad tūlīt izceļas strīdus par to, kas ir ieskaitīta^ i
|
jumu,
pecl
tad man šķiet, ka tas ari ir jāpieņem, jo ta sauti
nekustamā īpašuma īpašnieks. īpašuma tiesības,
Icamais
reālais kredits, kuru nodrošina ar nekustanepāriet
ci-\
šinī
gadījuma
mūsu juridiskās sajēgas,
īpašumiem, ir vajadzīgs tiklabJauciniekiem, ka
!
tādi, kā atsavinot un piešķirot tas kādam citam, Fmiem
pilsētniekiem, un ja naudas aizdevējs, vienalga, lai
juridiskai vai |
fiziskai personai. Tā vismaz likum- |
devēja — Satversmes Sapulce skatījās uz šo lietu jI tas būtu kas būdams, privātpersona vai banka., neun tā ir skatījusies ari Saeima, izdodot likumu par ,|f dabū garantiju, ka nekustamu īpašumu var iegūt ari
liipotekarisks kreditors tādos gadījumos, ja nav sonekustamas mantas atsavināšanu valsts vai sabiednīpašnieka
īpavajadzībām.
Tā
tad
kur
ir
bijuša
bas
jļ lītāju, ja viņam pašam -ir jāizsola savas prasības, kuras ir nodrošinātas ar nekustamu īpašumu, ja kredišuma tiesību izbeigšanās? Likuma par to nav netors nav drošībā, ka viņš varēs izsolīt savu prasību,
kas teikts. Ieskaitīšana fonda jau nav atsavināšana;
vietad reālais kredits pastāvēt nevar. Tā tad katram
juridiska
sarakstos.
No
tā ir tikai ierakstīšana
kreditoram, kuram ir ar ķīlām uz lauku nekustamiem
dokļa absolūti nepareizs ir šis Trasuna kunga priekšīpašumiem nodrošinātas prasības, vajaga dot tiesību
likums. Es nezinu, vai mušu juristu kungi, neskatovarēs
balūtrupes gadījumā izsolīt savu prasības sumu, pat ja
viņi
piedeg
ties uz to, pie kādas frakcijas
kreditoram pēc kāda cita likuma nebūtu tiesības
pec
būtības?
kas
iznāk
par
Tagad
tālāk,
to.
sot
_
iegūt nekustamu īpašumu, tad tomēr viņam jādod
Pēc būtības iznāk tā, ka visas tas lauku mājas, kuras
tiesība izsolīt savu prasību, protams, ar to noteiīpašniekiem,
pa
lielākai
piederējušas bijušiem muižu
kumu, ka jālikvidē tā daļa, kura pārsniedz normu,
daļai jau ir likvidētas. Ir palikušas nelikvidētas tikai
tādas, kur ir bijuši nepārvarami šķēršļi. Vai nu ir kas noteikta agrarlikuma 3. daļā. Tadeļ reāla kredita interesēs šis papildinājums ir nepieciešams, kābijusi nepilngadība, vaļ aizgādniecība u. t t.; kur ir
dēļ es ari izsakos par šo pārlabojumu un ieteicu to
bijuši nepārvarami šķēršļi, tas nav likvidētas. Ta
ir tā pirmā kategorija, kura būtu jāieskaita zemes pieņemt. Kaitēt valstij, vai ari bezzemnieku grupai,
kura vēlas zemi iegūt, tas nevar, jo tad, kad zemi
fondā bez atsavināšanas. Otra kategorija ir mazdabūs tie, kas nav lauku apstrādātāji, zemkopji, viņi
gruntnieku mājas, tādas mājas, kuras pieder īpaštā kā tā to likvidēs un ļaunums notā bezzemniekiem
niekam zemniekam, kuram ir vel cita lauku neun citiem zemes tīkotājiem nevarētu celties. Es iznekustams
īpašums.
kustama manta, kāds cits lauku
sakos ari par Firksa priekšlikumu.
Tās būtu likvidējamas _triiu gadu laika, ja īpašniekam
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
vairākas mājas, vairāki nekustamie īpašumi, kuri
Trasunam.
nav sakusuši vienā saimniecībā. Šo māju likvidēFr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savie- J '
šanas termiņš vēl nav notecējis, bet tas noteces
nība):
Alberinga kungs, kas uzstājas pret manu
pirms šīs mājas būs likvidētas. Par to esmu pārliebija izteicis savas domas diezgan plaši
priekšlikumu,
pārcināts, ņemot vērā visus ķŠēršļus, kā_ ari visus
pratumus, visas neskaidrības attiecība uz jautājumu, «Brīvā Zemē". Viņš apgalvoja, ka Francis Trasuns
neesot pat zinājis, ko viņš gribot, iesniegdams savu
kādas saimniecības uzskatīt par sakusušam viena
īpašnieki
šo priekšlikumu. Tā tad iznāk, ka _ Alberinga kungs nav
saimniecībā. Tāpēc nokavēs ļoti daudz
sapratis, ko es esmu gribējis, tāpat ka_ es šodien nemājas,
kuras
likvidāciju. Trešā_ grupa ir visas tās
mantošanas ceļā pāriet uz vienu vai otru laucinieku. saprotu viņa runu, kāpēc viņš tā uzstājas pretmanu
priekšlikumu.
Es nesaprotu viņa runu tapec, ka
Mēs zinām, ka mūsu lauku māju īpašnieku radnieagrārā
komisijā
šis mans priekšlikums izgāja cauri
ciltis,
ir
veselas
cība ir diezgan -laša. _ Pagastos
un, ja nemaldos, ari zemnieku savienība par to balkuras ir tuvā radniecībā un kuru mantošanas tiesības radīs to, ka vairākas mājas apvienosies vienas soja. Viņš bija divos variantos. Starp tiem diviem
rokās. Šīs mājas vajadzēs triju gadu laika likvidēt. variantiem ir tā starpība, ka vienā varianta bija
Ja nelikvidēs, tad tās ieskaitīs zemes fonda Ta tad, teikts, ka to daļu, ko jālikvidē, dabu lietotājs unotra
variantā par lietotājiem nebija runa. Juridiska koneskatoties uz to, ka Saeima mēģināja ar koroboremisija abus variantus noraidīja un ienesa, ka būtu
noskaidrot,
fonda
sastāvu
izšanas likumu zemes
sludinot visus nekustamos īpašumus «Valdības likvidējama vairāksolīšanā, ja paši īpašnieki nav likvidējuši. Tā tad man Alberinga kunga uzstāšanas
Vēstnesī", kuri ieskaitāmi zemes fonda_ uz agrāras
pret
stāvokli,
manu priekšlikumu un uzstāšanās it ka aiz kāreformas likuma pamata, taead radīs tādu
diem principieliem motiviem, it kā tiekot sagrauta
ka šī noskaidrošana turpināsies tikmēr, kamēr agrārvisa agrārā reforma, nav saprotama. Pirmkārt,
reformas likuma 3: daļu neatcels, jo mantošanas tiekungs aizrādīja uz to, ka mušu ideja esot
Alberinga
sības vienmēr pastāvēs un hdz tam ta tad vajadzēs
pastāvēt ari zemes ierīcības komiteju iekārtai, jo bijusi no paša sākuma atsavināt tikai muižu zemes
un pārņemt valsts zemes fondā. Tas ir taisnība. Bet
te ir teikts, ka nelikvidēto un fonda_ ieskaitīto lauku
vai tad manā priekšlikumā ir kaut kas teikts, ka tas
māju piešķiršana jāizdara uz vispārēju noteikumu
zemnieku zemes, kuras tagad atrodas zemnieku
komitejām
jāpastāv,
neskatoties
pamata. Tad šīm
rokās, vai tās būtu 10 desetiņas, vai 100 desetiņas,
uz to, vai izdarāma tikai vienas vai divu māju piešķiršana. Ne tikai no juridiska, bet ar no praktiska ka viņas likvidējamas jeb pārņemamas valsts zemes
fondā? Tas manā priekšlikumā nav teikts. Mans
viedokļa šis Trasuna kunga priekšlikums ir neiespēgadījuma
priekšlikums atstāj zemniekuzemes tagadējo īpašaugstais
un
es
ka
nams
šim
jams,
domāju,
nieku rokās, kad viņam viena saimniecibabutu ari
pieņems Alberinga kunga pārlabojumu. Šis pārlapats
300
desetiņas. Tā tad, kungi, šeit uzbudināties, uzbojums pēc sava satura nav nekas cits, ka tas
ka nu Trasuns ir ienesis tādu priekšlikumu,
traukties,
agrarpolitikas
komisija,
papildinājums,
likuma
kuru
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kas tagad ķeras pie zemnieku zemeni klāt un grib
ari zemniekiem zemes atņemt, un par tam lietam
šeit plaši runāt un ari rakstīt avizes, ka Trasuna
kungs šeit pārsveras uz sociāldemokrātu pusļ, ta ir
tīrā demagoģija, tā nav fakta objektīva apsveršana.
Es saprotu pretinieku, kurš aizrāda uz likumprojekta
vai uz zināma priekšlikuma kļūdām, nepilnībām un
t. t., par to neviens nevar skaisties un nevar pateikt,
ka tā ir kaut kāda demagoģija; bet ja šeitņem un
lietu sagroza un ja tā viņu ceļ tautai priekša, kungi,
tā nav politikas cienīga lieta, jo kā es teicu, un to
es atkal apgalvoju, mēs nemaz nedomājam ķerties
pie tām zemnieku zemēm, kuras tagad atrodas zemnieku rokās. Bez tam, mani kungi, ari tālāk nav ko
uzbudināties un karsti uzstāties pret manu priekšlikumu, kuru es esmu ienesis, kā to Berga kungs
domā, mazākais savā avīzē mēdz tā iztulkot, it kā
es būtu tuvāki sociāldemokrātu idejām u. t. t.

Ari

par to lietu man jāsaka, ka nav ko uzbudināties, ka
tās zemes, kuras tiks mantotas un kuras būs starpgabalos, ka viņas zināmā laikā ir jālikvidē. Tāds
likums taču pie mums, kungi, ir pieņemts un par
to likumu balsoja visi.

Par to balsoja ari zemnieku

savienība, ka starpgabali ir jālikvidē. Pagājušā gadā
Satversmes Sapulcē man bij tas gods pašam ņemt
dalību agrarkomisija, kur bija runa par starpgabaliem, un es zinu, ka viņi nekādas pertešķības neizsauca, un ka starpgabali ir jālikvidē, un bij tikai runa
par to, kas būs ari tiem starpgabaliem, kādi ir, piemēram, Latgalē, kur sādža ir izgājusi uz viensētām,
un kur zemnieki ir tā sadalījuši savu zemi, ka tās
pašas sādžas zeme viņiem piešķirta trijos gabalos.
Tā tad ari no šīs puses nav manā priekšlikumā nekādas sociāldemokrātu idejas. Bet nu tagad uz
reizi pēc mana priekšlikuma uznāk tās lielās bailes
un šaubas, kas būs, ja mans priekšlikums paliks par
likumu, un kur būs 2, 3, 4 saimniecības, vai tās būs
jālikvidē. Bet likums taču ir pieņemts un par to
nevar būt šaubu. Ne es, ne mans priekšlikums, ne
mana frakcija nav neko jaunu šinī lietā ienesusi.
Runa ir vienīgi par to,' kādā ceļā šīs saimniecības
un starpgabali likvidējami. Kas zīmējas uz starpgabaliem, tad likumā ir paredzēts, kā viņi tiek likvidēti. Paredzēts, ka viņus var likvidēt brīvprātīgi,
bet Ja daži brīvprātīgi negrib likvidēt, tad viņi likvidējami spaidu ceļā. Un tādas lietas tagad jau
notiek, kungi. Pie manis ir daži bijuši ar sūdzībām,
ka viņiem atņem viņiem piederošu zemes gabalu,kurš
bijis starpgabalā, bet iedod spaidu ceļā tādu gabalu,
kui;u viņi negrib ņemt un kam nav vērtība. Tā tad
runa ir par to, kādā ceļā likvidēt. Kungi, taču manā
priekšlikumā tāpat ari kā jūsējā, ko jūs liekiet
priekšā, šis ceļš ir paredzēts: 3 gadu laikā brīvprātīgi likvidēt. Tā tad, kungi, tiek dots zināms termiņš, kad viņus vajaga likvidēt. Es saprotu, ja jūs
apstrīdētu to vispārīgi un pateiktu, ka mājas nevajaga likvidēt 2, 3 vai 4 gados, ja jūs pateiktu, ka
vienās rokās var sakrāt atkal tādas pat zemes platības, kādas bija agrāk muižās, tad es saprotu, ka
jūs tam nostājaties pretim. Bet ja jūs principā lietu
neapstrīdat, ja jūs piekrītat tam, ka 3 gadu laikā šīs
mājas jālikvidē, tad taču, kungi, nevar celt nekādus
orincipielus iebildumus pret manu priekšlikumu. Es
būtu sapratis, ja jūs vēl pie 2. lasījuma būtu nākuši
ar priekšlikumu, ka 3 gadu laiks ir pārāk īss termiņš,
ka vajaga dot 4—5 gadus. Tad es būtu to sapratis,
bet toreiz jūs ne ar kādu priekšlikumu neuzstājāties,
ka tas termiņšbūtu pagarināms. Jūs piekritāt, ka termiņš ir pietiekošs un ka katrā ziņā to jānoteic, ka
līdz mūžībai to likvidāciju atstāt nevar. Ja nu jūs
paši pielaidāt, ka l tās mājas, kas nav likvidētas 3
gadu laikā, likvidējamas vairāksolīšanā, tad nu pasakāt, vai ir kāda principiela starpība starp jums un
starp mani. Vienīgās bailes, kas jums ir, ir bailes no
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valsts zemes fonda. Tas nu ir tas zirdziņš, uz kura
jūs jājat un tagad aizrādāt, ka ta ta lieta nevar iet.
Vai tad mūžīgi pie mums pastāvēšot valsts zemes
fonds? Tad jau visai zemei būšot jāpariet valsts
zemes fondā. Purgala kungs aizrādīja, ka bus zemes
mantošanas. Bez šaubām, to neviens ari nenoliedz.
Bet ja dotu vaļu fantāzijai, tad to lietu varētu iztēlot
ārkārtīgi plašu. Bet ja nu šis likums tiks pieņemts
tāds, kāds ir mans priekšlikums, vai tad jus, kungi,
domājat, ka tie, kam būs likvidējamas zemes, tas
nelikvidēs. Es esmu pārliecināts, ka viņi tas likvidēs un to lielo baiļu par valsts zemes fondu nebūs.
Un ja nu ari pie mums tas valsts zemes fonds
pastāvētu, tad es jums teikšn ka es par to tikai
priecātos, pirmām kārtām tāpēc, ka pie mums vel

liela sīkzemnieku un bezzemnieku daļa nav apmierināta ar zemi, otrām kārtām tāpēc, ka mūsu tauta
taču vēl pieaug, zemes gribētāji arvien būs un būs
kam to zemi piešķirt. Nav kojbaidīties ari par to,
ka mums mūžīgi vajadzēs uzturēt to smago aparātu,
kāds ir centrālā zemes ierīcības komiteja. Vai tad,
kungi, nestāv mūsu varā likvidēt šo centrālo zemes
ierīcības komiteju? Pret viņu kā smagu aparātu mēs
izteicāmies jau no paša sākuma. Man pat jāsaka,
ka latgaliešiem centrālā zemes ierīcības komiteja
nav devusi itin neko labu, ir atnesusi tikai ļaunumu.
Mūsu pārliecība ir tāda, ka mēs būtu izveduši agrāro
reformu drusku taisnīgāk, ja tās izvešana būtu bijusi
atkarīp-a no zemkopības ministrijas. Tad mums būtu
mazākais iespējamība prasīt no ministrijas kaut kādu
atbildību. Bet centrālā zemes ierīcības komiteja bija
nepieejama. Pirmkārt, es saku, nav taču nekāda nepieciešamība, lai mūžīgi pastāvētu centrālā zemes
ierīcības komiteja. Otrkārt, ja ari šī lieta tiktu nodota tikai zemkopības ministrijai, tad ari tur nav
vajadzīgs diezcik liels aparāts. To varētu ļoti labi,
ja tur būtu valsts zemes fonds, viens no zemkopības
ministrijas departamentiem kopā ar citām padarīšanām veikt. Tā tad, kungi, kā mēs redzam, šeit nekā
bīstama nav. Vienīgais dibinātais un pamatotais aizrādījums, kuram ari es piekrītu, ir tas, par kādu cenu
likvidēt tās mājas. Tur nu vajaga atzīt, ka tur ir
maza kļūda, maza pārskatīšanās, kuru uz priekšu
vajadzētu izlabot. Ir jāzin, par kādu cenu tās zemes
var pārņemt valsts zemes fondā. Kā mēs domājam,
tad to varētu papildināšanas ceļā izdarīt un papildināt šo likumprojektu uz priekšu nemaz nebūtu tik
grūti. Mēs to esam piedzīvojuši ne pie viena likuma
vien. ka viņš vēlāk tiek izlabots un papildināts. Tā
tad, kungi, es šeit nekādu principielu starpību neatrodu, neredzu. Mūsu domas, latgaliešu domas, kādas viņas bijušas pašā agrārreformas sākumā, tādas ir palikušas ari tagad. Mēs domājam, ka zemi
vajaga dot tikai bezzemniekiem un sīkzemniekiem
un nevienam citam. Par nožēlošanu agrārreforma
daudz gadījumos ir nogājusi ļoti šķībi un zemi ir dabūjuši tādi, kuriem viņa ne mūžam nav piederējusi
pēc Hkuma. Kur mums vajadzēja apgādāt sīkzemniekus un bezzemniekus ar zemi, tur mēs esam sākuši apgādāt ar zemi ierēdņus, advokātus un diezin
kādus vēl ne. Bez tam. kungi, otra lieta. Mūsu
domas no paša sākuma bija, ka zemi vajaga dot uz
īpašuma tiesībām un par iespējami lētāko un zemāko
atlīdzību. . Uz to mēs esam līdz šim stāvējuši un
tādas domas mums bij jau no sākuma, ka agrārreformai vajaga būt taisnīgai un vienlīdzīgai priekš
visām tautas dalām. Un ari normā, ievērojot vēsturisko nagātni, tomēr nēc iespējas vaiadzētu ieturēt
taisnības un vienlīdzības principu. Bet oar nožēlošanu tiejietika ieturēti. Tādas bija mūsu domas
ari. kad mesiesniedzām šo pārlabojumu. Mūsu doma
biK ja vienā mušu valsts daļā nepietiktu zemes, lai
apmierinātu sīkzemniekus vai bezzemniekus, ka tad
vajadzētu, ja būtu atlikusi zeme, apmierināt to tau-
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tas daļu citās valsts daļās. Visa mušu ideja no paša
sākuma, ari tad, kad mes šo priekšlikumu ienesam,
ir tāda un tur it nekas nav jauns. Tas_ ir tas pats
vecais ceļš, tā pati vecā programa, ta pati veca
vēlēšanās. Mēs negribam, ka likvidējamas zemes
daļas likvidētu vairāksolīšana tapec, ka pie vairāksolīšanas uzstāsies tikai tie, kuriem bus brīvs kapitāls un tikai tie zemi nopirks. Mūsu velēšanas bija,
ka dabūtu zemi tie, kuri tagad vel ar zemi nav apgādāti, tāpēc ka zemes pietrūkst. Un tie taisni ir
sīkzemnieki un mazzemnieki, kuri ir bez kapitāla.
Tā, kungi, ir ļoti skaidra ideja un es nezinu, vai kopīgu ar sociāldemokrātu ideju kāds no jums še ko
atradīs. Sociāldemokrātiem ir savas idejas, bet
mums kā pie šī likuma, tā pie citiem likumiem, ir
vienmēr bijusi sava programa un savi virzieni, —
tīri pilsoniska programa un tīri pilsoniski virzieni,
kā jūs to paši redziet. Tad Purgala kungsizteicas
par šo likumu, ka viņš juridiski nebūtu nekāda ziņa
pieņemams. Es saprastu Purgala kungu, ja viņš patiesi būtu pierādījis, ka šis likums ir juridisks nonsens, ka viņš juridiski nebūtu pieņemams. Tad mes
varētu pateikt, ka no juridiskas puses viņš nav pieņemams un viņš jāatmet, bet ja viņa nav tikai jurijo ir liela
diskas pilnības, tad^s ir pavisam kas cits,
starpība starp juridisko nonsenu un juridiskonepilnību. Es domāju, ka Purgala kungs negribēs apgalvot, ka visi likumi, kurus mes esam pieņēmuši, un
ne tikai mēs, bet pieņēmušas ari citas vecākas
valstis, ka tie likumi ir bijuši visi juridiski pilnīgi.
Ja viņi būtu bijuši juridiska pilnība, tad nebūtu bijis
vajadzīgs šos likumus vēlāk papildināt, nebūtu bijis
vajadzīgs vēlāk nākt ar paskaidrojumiem, nebūtu
bijis vajadzīgs dažu reizi ar jauniem likumiem tos
paskaidrot vai vHns grozīt. Nepilnības mes redzam
ik uz katra soļa. Kungi, mes esam pieņēmuši Satversmes likumu un mes zinām, cik dažreiz tas izsauc
juridiskus strīdus. Es nemaz negribu ?pngalbot, ka

Bet,
šis mans nriekšlikums ir juridiska pilnība.
kungi, no otr?r puses, es nevaru ari atzīt, ka viņš
ir juridisks nonsens. Viņš ir ne mazāk skaidrs, ja ne
vairāk, kā viena otra cita šī likuma daļa. Tapec,
kungi, es domāju, ka, pirmkārt, šis priekšlikums, kuru mēs iesniedzām un kurš tika pieņemts 2. lasījuma,
nekāda radikāla pārgrozījuma neienes agrāra likumā. Otrkārt, viņš tikai noverš _ to, ka lielākas zemes platības pārietu tikai turīgākas rokās, kur nav
nepieciešamības pēc tās zemes bet ka šis platības
^ izmantos lietderīpatiesi tiktu tanīs rokās, kur tas
ģimenes
uzturēšanas un
priekš
ir
priekš
valsts,
gi ir
ienesīs tikai apmierināšanu ari trūcīgo starpa _u. t. t.
Tāpēc es domāju, ka šis mušu priekšlikums buru tomēr ari tagad pieņemams. Alberinga kungs izteicas,
ka viņš runājot visu zemnieku vārda, visi zemnieki
protestējot pret šo priekšlikumu u. t. t. Ja, kungi, es
zemniek
jau ari varu pateikt — es runajuvisu
mušu
jaunzemnieku, ir veczemnieku vārda, ka šis ^
priekšlikums ir pieņemams. Taču man ir tāda pat
tiesība to apgalvot, kā Alberinga kungam. Viņš runo zemnā no zemnieku savienības, es runāju ari
vai vidzemnieku savienības. Viņš runa, es nezin^
nieku vai kurzemnieku vārda, es runāju latgaliešu
vārdā. Un ne tikai latgaliešu vārda, bet es esmu
pārliecināts, ka jaunsaimnieki bus par manu priekšlikumu, nevis par Alberinga priekšlikumu un tāpat
ari visi sīkzemnieki un visi Latgales _ zemnieki bus
par manu priekšlikumu. Ari Vidzeme un Kurzeme
visi sīkzemnieki būs par manu priekšlikumu, jo man
ir tā pārliecība, ka Alberinga kungs aizstāv tagadējos lielgruntniekus, nevis sīkgruntniekus. Principielas starpības es šeit neredzu. Tapec es uzturu, ka
pagājušo reizi, tā šoreiz, savu priekšlikumu.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Lūdzu referentu izteikties par Alberinga
priekšlikumu.
Referents A. Buševics: Alberinga priekšlikums
iziet uz to, ko savā laikā pieņēma juridiska komisija
un agrārā komisija. Tā kā es esmu viens no šī teksta
autoriem, tad man nav iespējams izteikties pret Alberinga kunga priekšlikumu. Agrara_ komisija, balsojot par šo priekšlikumu, balss dālijas:_ 6 par, 5
pret un 1 atturējās, tā kā agrārā komisija pieņemts

tas nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
beringa priekšlikums skan:

Iesniegtais

Al-

„Strīpot pezīmes 3. pirmo teikumu, kas pieņemts 2. lasījumā 16. novembrī, sākot ar vārdiem: „Ja šinī panta un pirmā

piezīme..." un beidzot ar vārdiem: «piešķiršanai parastā ka<tībā" un tā vietā likt:
„Ja šinī pantā un pirmā piezīme noteikta laika īpašnieki
labprātīgi nebūtu likvidējuši minētos īpašumus, tad zemkopības ministrija tādus īpašumus pārņem sava pārziņa un pārdod
tos uz īpašnieka rēķina tiesas ceļā civilprocesa likuma 2035.—
2046. panta priekš ķīlu turētājiem paredzētā kartība, nodrošinot
lietotājiem šī panta pirmā piezīmē paredzētos gadījumos un

kārtībā tiesību paturēt māju par augstāko sasolīto cenu."

Referents ziņo, ka komisijā balsis dalījušās līdzīgi. Es likšu tagad Alberinga priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu par Alberinga
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret Alberinga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties, kas atturējās no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Alberinea priekšlikumu nodotas 44 balsis,
pret — 32 balsis, atturējies nav neviens. Alberinga
priekšlikums pieņemts. Lūdzu nolasīt Firksa iesniegto pārlabojumu.
Sekretārs .1. Vesmanis:

„Piezīmi papildināt ar trešo nodalījumu sekoša _ satura:
„Atlauts iegūt šinī likumā paredzēto normu pārsniedzošo
zemes platību, kad tāda_ ieguvējam vairāksolīšana piespriesta
viņam piederošo un uz pārdotas zemes ingroseto hipotekarisko
prasību sedzošā sumā.
Tādā gadījumā zemes ieguvējam jālikvidē triju gadu laika
šinī likumā paredzēto normu pārsniedzoša zemes platība.

V. Firkss."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Firksam.
V. Firkss (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*):
Savu iesniegto pārlabojumu esmu jau 2. lasījuma pietiekoši pamatojis, un pie tā, ko teica deputāts Purgals, man nav ko piebilst. Es tikai gribētu izcelt,
ka teksts tagad tā rediģēts, ka nevar būt ne mazāko
šaubu, ka ar zemi nodrošinātas obligācijas īpašniekam, kuram jau pieder no likuma atļautā zemes nor-

ma, atļauts vairāksolīšanā solīt līdz tikai hdz tam
laikam, kamēr tiek segta šī viņa obligācija un ta
iegūt zemes gabalu. Ar šo redakciju jumsvisiem jāzūd beidzamām bažām, ka ar šī_ papildinājuma pieņemšanu varētu dot iespēju dažādām ļaunprātībām.

Šāds izņēmums jau pazīstams agrarlikuma 3. daļa,
jo tāds pat rīcības veids paredzēts ari to zemes gabalu likvidācijai, kuri iegūti mantošanas ceļā un pārsniedz likumīgi atļauto normu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Es lūdzu referentu izteikties par
Firksa pārlabojumu.
Referents A. Buševics: Firksa priekšlikums ir
pieņemts agrārā komisijā ar 8 balsīm, pretim 3, 2
atturoties, tā kā man jāuztur komisijas lēmums.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents ziņo,
ka nolasītais Firksa pārlabojums komisija pieņemts.
Es likšu tagad nolasīto Firksa pārlabojumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pārlabojumu. Tagad eš lūdzu pacelties tos, kas ir par Firksa
pārlabojumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Firksa priekšlikumu nodotas 45 balsis, pret — 29
*) Runātāja

atreferējums.
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Saeimas III, sesijas 14. sēde

balsis, aturas 1. Firksa pārlabojums pieņemts. Redakcijas komisijas pārlabojums un nobalsošana par
likumprojektu visā visuma nākama sēde.
Nākamais dienas kārtības punkts — lļkuma
par valsts svinamam diena m.~]"3? lasījums. Referents 0. Nonācs. Es lūdzu nolasīt pirmo
no iesniegtiem pārlabojumiem.
Sekretārs .1. Vesmanis:
„V-

bojums.
Sekretārs .1. Vesmanis:

..(Papildinājums.) —- Debessbraukšanas diena."
K. Irbe,
kristīgi-nacionalas savienības vārda."

neviens

kumu ir izteikusies par Zvaigznes dienas strīpošanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents ziņo,
ka komisijā Petrevica priekšlikums — strīpot Zvaigznes dienu — pieņemts. Es lieku tagad Petrevica
priekšlikumu uz balsošanu un Jūdzu pacelties tos,
kas ir pret priekšlikumu. Es lūdzu tagad pacelties
tos, kas ir par Petrevica priekšlikumu. Beidzot es
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Petrevica priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret to —40 balsis, atturas 2 balsis.
Petrevica priekšlikums atraidīts. Nākamais pārlabojums.
Sekretārs .1. Vesmanis:

„Liela lūdzama diena — strīpot.
A. Petrevics,
sociāldemokrātu mazinieku frakcijas vārdā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Es

lūdzu

refe-

rentu.

Referents O. Nonācs: Komisijaar balsu vairākumu ir izteikusies par Petrevica pārlabojumu, t. i.
par lielās lūdzamās dienas strīpošanu, bet jāatzīmē,
ka likumprojektu pārstrādājot, komisija bij par lielas
lūdzamās dienas paturēšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisijas priekšlikums ir lielo lūdzamo dienu strīpot.
Es lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Tagad es lūdzu pacelties to_s, kas ir par Petrevica
priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par Petrevica priekšlikumu — strīpot Lielo lūdzamo
dienu, nodotas 37 balsis, pret to — 49 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Es lūdzu nolasīt nākamo priekšlikumu.
Sekretārs .1. Vesmanis:
..(Papildinājums).

Zaļa ceturtdiena.
K. Irbe,
kristīgi-nacionalas savienības vārda."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Es lūdzu referentu dot atsauksmi par šo priekšlikumu.
Referents O. Nonācs: Komisija izteikusies pret
Irbes priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisija izteikusēs pret Irbes priekšlikumu — ievest papildinājumu — Zaļā ceturtdiena. Es lūdzu pacelties tos, kas
ir par Irbes priekšlikumu ievest Zaļo ceturtdienu.
Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret Irbes priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Irbes priekšlikumu nodota 31 balss, pret to — 52 balsis, atturējies nav neviens. Irbes priekšlikums atraidīts. Nākamais priekšlikums.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Lielā piektdiena — strīpot.
A. Petrevics,
sociāldemokrātu mazinieku frakcijas vārdā."

Priekšsēdētājs Fr Vesmanis: Lūdzu atsauksmi
par šo priekšlikumu.
Referents O. Nonācs: Komisijā par Petrevica
priekšlikumu nodotas 6 balsis, pret 5.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts? (Referents 0. Nonācs: «Komisijā pieņemts!") Komisi-
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jā Petrevica priekšlikums pieņemts. Ludzu tagad
pacelties tos, kas ir pret Petrevica priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par Petrevica priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Nav. Balsošanas iznākums: par Petrevļca priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret — 49, atturejušiesnav
neviens. Priekšlikums noraidīts. Nākamais pārla-

Zvaigznes diena (6. janvāris) — strīpot."
A. Petrevics,
sociāldemokrātu mazinieku frakcijas vārdā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu
nevēlas? Vai referents vēlētos izteikties?
Referents O. Nonācs: Komisija ar balsu vairā-

1923. gada 4. decembrī.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Irbem._
K. Irbe (kristīgi-nacionalā savienība): Godātie
deputātu kungi! Nav neviena valsts, kura stāv uz
kristīgiem pamatiem, kur šī diena netiktu svētīta.
Patlaban ir priekšlikums tos svētkus,_kuriem nav noteikta datuma mūsu kalendāra gadā, _ pēc iespējas
stabilizēt. Tāds priekšlikums ir ienācis no īpašas
komisijas pie Tautu savienības ari mūsu valstij, un
valdība ievāc patlaban ziņas no dažādām konfesijām
par šīm dienām. Viena no šīm dienām ir Debessbraukša diena. Ir pieprasīta mūsu valdibas_ resp.

valsts atsauksme par viņas noteikšanu vairāk noteiktākā datumā, proti 3. vai 4. maija mēneša ceturtdienā. Tā tad ari šī komisja pie Tautu savienības ir griezusies pie visām valstīm, kuras stāv uz
kristīgiem pamatiem, un tā ir izteikusies par Debessbraukšanas dienas svētīšanu tādā nozīme, ka viņa
būtu noteicama uz noteiktāku termiņu nekā tas ir
tagad parasts. Ja mūsu valdībai vajadzēs dot tādu
atbildi, ka mums tādas svētdienas nav, tad iznāks
kuriozums, ka mēs, kaut gan kā referenta kungs
teica, stāvam uz kristīgiem pamatiem svinamo dienu skaita ziņā, bet tomēr būsim no šī viedokļa novērsušies. Šis gadījums norāda to, cik vieglprātīgi
grib pieiet pie šiem noteikumiem par svinamām dienām, sevišķi šai dienai, kura pieminamā pagātnē
vienmēr ir tikusi svinēta mūsu zemē un kura tiek
svētīta visā kristīgā pasaulē. Es lūdzu šo manu
priekšlikumu pieņemt, lai mēs varētu stāties ari citu visu Tautu savienībā, kuras stāv uz kristīgiem

pamatiem.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Lūdzu atsauk-

smi.
Referents O. Nonācs: Komisija izsacījās pret
Irbes priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisijas referents ziņo, ka komisija ir pret Irbes priekšlikumu.
Es likšu tagad Irbes priekšlikumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir par Irbes priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Irbes priekšlikumu. Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums:
par Irbes priekšlikumu nodotas 40 balsis, pret — 45,
atturējies nav neviens. Priekšlikums noraidīts. Nākamais pārlabojums.
Sekretārs J. Vesmanis:
«(Papildinājums.)
tobris.)

Ticības

atjaunošanas svētki

(31. okK.Jrbe,
kristīgi-nacionalas savienības vārda."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Lūdzu referentu izteikties.
Referents O. Nonācs: Komisijas vārdā man
jāizsakās pret priekšlikumu.
Prekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisija ir pret
priekšlikumu. Es lieku uz balsošanu nolasīto Irbes
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par to.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Irbes priekšlikumu. Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums:
par pārlabojumu nodotas 36 balsis, pret —43 balsis,
atturējies nav neviens. Priekšlikums noraidīts. Pet-.
revics iesniedzis paziņojumu, ka savu priekšlikumu
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sesijas

— piezīmi strīpot —viņš noņem. Tā tad šis priekšlikums atkrīt. Nākošo priekšlikumu iesniedzis Trasuns.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Piezīmē strīpot vārdus: „ar katoļu vairākumu" un beigas
papildināt ar vārdiem: „bet protestantiem ir tiesība šīs dienas
Fr. Trasuns."
svinēt."

Prekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas? Es lūdzu referentu izteikties.
Referents O. Nonācs: Komisija ir pret Trasuna
priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisija ir pret
nolasīto Trasuna priekšlikumu. Lieku priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par to.
Par Trasuna priekšlikumu nodotas tikai 12 balsis,
nepietiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Ludzu
nolasīt pēdējo pārlabojumu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Latgale svinamas vel sekošas. dienas:
1. Jēzus debesskāpšanas diena.
2. Vissvētākā sakramenta diena.
3. Vissv. Marijas šķīstīšanas diena (2. februārī).
4. Vissv. Marijas pasludināšanas diena (25. marta).
5. Sv. Pētera un Pāvila diena (29. jūnija).
6. Vissv. Marijas debessuzņemšanas diena (15. augustā).
7. Vissv. Marijas piedzimšanas diena (8. septembrī).
8. Visu svēto diena (1. novembrī).
9. Vissv. Marijas ieņemšanas diena (8. decembrī).

Fr. Trasuns. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanisļ Vārdu neviens
nevēlās? Lūdzu referentu izteikties.
Referents O. Nonācs: Komisijas vairākums izsacījās pret Trasuna priekšlikumu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Komisijas vairā-

kums ir pret nolasīto Trasuna priekšlikumu. Es lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Trasuna priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret to nodotas 29 balsis, atturējušās 11 balsis. Priekšlikums
noraidīts. Redakcijas komisijas parlabojumi_ un nobalsošana par likumu visā visumā nākoša sēde.
Nākošais dienas kārtības punkts — likuma
par Ludzas pilsētas a d m i n i s t r a t i v o
robežu paplašināšanu 3. lasījums. Referents
Rubuls. Lūdzu nolasīt iesniegtos pārlabojumus.
Sekretārs J. Vesmanis:
„L, 2., 3. un 4. pantus — strīpot.

A. Dzenis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nevēlas? Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents J. Rubuls: Augstā sapulce! Deputāta Dzeņa kunga iesniegtais pārlabojums, t. i. strīpot šinī likumā L, 2., 3._ un 4. pantus, no komisijas
nav ticis apspriests un tāpēc komisijas vārda es nevaru izteikties ne par, ne pret. Bet es gribu augstam namam paziņot, ka pēc tam, kad šis likumprojekts tika pieņemts 2. lasījumā, Jurizdikas sādžas
iedzīvotāji, viņu pilnvarnieki ir iesnieguši vakar ar
vakardienas datumu _ Valsts Prezidentam lūgumu,
kurā aizrāda, ka pilsēta pēc pilsētas noteikumiem ir
aplikusi viņus, kā lauksaimniekus, ar augstu nodokli.
Daži pateicoties tam ir pārdevuši ^ savu inventāru,
un aizrāda, ka turpmāk ari citi būs spiesti savu inventāru pārdot. Viņi lūdz Valsts Prezidentu viņiem
kaut kā palīdzēt jeb, kā viņi rakstā izteikušies, atcelt augstā nama, Saeimas lēmumu. Valsts Prezi-,
dents piesūtījis šo iedzīvotāju lūgumu Saeimas
priekšsēdētāja kungam, no kurienes to nodeva man,
kā referenam, par ko es pagodinos augstam namam
paziņot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu lūdz Dzenis. Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! No manas puses bija iesniegts

14. sēde

1923.

gada

4. decembrī.
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pārlabojums, bet šeit ir noticis mazs pārpratums.
Es ienesu savu pārlabojumu, kura galvenais mērķis
bija visu likumu kā tādu stripotun atraidīt. Es biju
minējis atsevišķus pantus un tāda kārta virsraksts
palika, bet es biju domājis visu likumu noraidīt,
strīpot viņu un tāpēc lūdzu augsto namu šo manu
pārlabojumu tā ari saprast. Par motiviem nerunāšu, jo viņi tika visi minēti pie likuma caurskatīšanas
2. lasījumā.
Prieikšsēdētājs Fr Vesmanis: Nolasītais Dzeņa
pārlabojums nāk uz balsošanu. Pie vārda vel pieteicies Gulbis. Vārds Gulbim.
K. Gulbis (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Man būtu jāaizrāda, ka deputāta Dzeņa kunga iesniegtais priekšlikums pie likuma par Ludzas pilsētas administratīvo robežu paplašināšanu nav pamatots un nopietni ņemams. Jau acīs krīt tas, ka atstāts tikai likuma virsraksts un visi panti, L, 2.,_ 3.
un 4., tiek strīpoti. Tas jau nu ir gluži tikai tāds
kuriozums vai apriļa joks, lai gan aprīlis vel diezgan
tālu. Ja atmetam jokus un ieskatāmies paša likuma
būtībā, tad redzam jau no iepriekšējās sēdes, ka šī
Ludzas pilsētas administratīvo robežupaplašinašana
ir nepieciešami vajadzīga priekš pilsētas attīstības.
Pilsēta pate jau sen ir izvirzījusies pāri par savam
vecajām robežām un to Jurizdikas sādžas daļu,_ kas
tagad ar šo likumu tiek viņai pievienota. Ir apbūvējusi. Tagad sādžas daļai ir pilnīgi jau pilsētas
raksturs. Aizrādījums, it kā caur to ciestu sādžas
iedzīvotāji, nav pamatots, jo sādžas iedzīvotajiem
zeme tur sadalīta mazos gabaliņos, kas lauksaimnieciski netiek izmantoti un tikai 4 no visiem šīs sādžas daļas iedzīvotājiem nodarbojas ar lauksaimniecību. Visi citi ir pilsētnieki. Nevarētu ari domāt, ka
pārējiem sādžas iedzīvotājiem, kuri paliek uz pilsētas robežām, tiek nodarīta pārestība. Taisni otrādi,
sādžas iedzīvotājiem, ja pilsēta būs plašāka un stiprāka, būs izdevīgāki pārdot savus ražojumus pilsēta
un tas apkārtējiem lauksaimniekiem nāks tikai par
labu. Tāpēc es izsakos pret ienesto pārlabojumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Kempam.

Fr. Kemps (Latgales ļaužu partija): Cienījamie
deputātu kungi! Jau pagājušo reizi, man liekas, es
pietiekoši skaidri izteicos pret šo likumprojektu, kas
nāk Jurizdikas sādžas iedzīvotājiem par sliktu. Gribētu oievest vēl vienu pierādījumu, un domāju, ka
tas atturēs lielāko daļu augstā nama no balsošanas
par šo likumu. To gribētu atzīmēt sevišķi attiecība
uz labo spārnu. Nupat zemnieku savienības runātāji
aizstāvēja principu, ka zemnieku zemes nedrīkst
aizskart, ka tās nedrīkst nekādā ziņā atsavināt vai
nodot fondā, vai piešķirt citiem īpašniekiem. Ja tas
ir tā, tad domāju, ka zemnieku savienība šodien balsos pret šo likumprojektu, jo šis likumprojekts taisni
runā pretim zemnieku savienības izteiktiem ieskatiem. Ja šo likumu pieņem, tad zemnieku zeme, kas
pēc zemnieku savienības domām nav atsavināma,
tiks atsavināta un nodota pilsētas īpašumā. Domāju, ka par šo likumprojektu labprāt balsos mūsu bezpartejiskie nacionālisti, jo viņi caur to iegūs par lētu
cenu namu, kuru Jurizdikā ir pirkusi viņu tirdzniecības un rūpniecības banka. Ja viņi balsos par šo
likumprojektu, tad viņi tikai pastrīpos to, ka uz natbagu zemnieku rēķina grib iedzīvoties, jo tirdzniecības un rūpniecības bankas nams, kas ari tiktu piešķirts pie Ludzas pilsētas, atrodas uz Jurizdikas
sādžas zemes, kuru zemnieki apstrīd tiesas ceļā.
Man liekas, ka vismaz zemnieku savienība aizstāvēs savu principu par zemnieku zemes neaizskaramību un nebalsos par šo likumprojektu.
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i. variants

Priekšsēdētjās Fr. Vesmanis: Vārds Klīvem.
Cienījamie
A. Klīve (zemnieku savienība):
saka
zemnieku
jāpaskaidro,
deputātu kungi! Man
vienība 2. lasījumā balsoja par to ieskatu, kādu ceļa
priekšā Kem*^ kungs, bet nevis aiz tiem motiviem,

„L, 2., 3. un 4. pantu strīpot."

Es lieku Dzena priekšlikumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu.
Par Dzeņa priekšlikumu nodota 21 balss, kas ir nepetiekošs skaits. Priekšlikums atkrīt. Redakcijas
komisijas pārlabojumi un_ nobalsošana visa visuma
par likumu notiks nākama sēde.
Nākamais dienas kartības punkts — likums
viņu ģimepar cietušo karavīru un
enti
pensijām.
locekļu
Refer_ _ —_ Būmeines
sters, Bruno Kalniņš, Salnājs. Pagājuša sēde pieņemta pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs .1. Vesmanis:
penlocekļu
„Likums par cietušo karavīru un viņu ģimenes

sijām.
I. nodala.
Vispārīgi noteikumi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
1. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pienerrots.

Uz šī likuma pamata ir tiesība uz pensiju:
Latvijas armijas karavīriem, kuri atrazdamies aktiva
spēju,
dienestā miera vai kara laika zaudējuši darba
ja tam par cēloni bijusi darbība armija;
b) karavīriem -- Latvijas pilsoņiem., kuri piedaloties lielajā pasaules karā Krievijas vai tas sabiedroto armijas,
zaudējuši darba spēju, ja tam par cēloni bijusi darbība
armijā;
,
..
.,
.
pilsoņiem,
c) krievu-japāņu kara invalidiem — Latvijas
no
agrākas
Krievijas
valdības;
_
kuri saņēma pensiju

a)

I. variants

(budžeta kom.) — atstāt c) punktu augšminētā

t*p c\ nlc o i iā

II. variants (budžeta kom.) — c) punktu strīpot.
locekļiem,
d) trūcīgiem un darba nespējīgiem ģimenes
kuru piederīgie kā Latvijas armijas karavīri krituši
kaujas laukā, pazudusi bez vests kara darbības rajona,
miruši no ievainojumiem, slimības vai citiem gadījumiem, kas bijuši saistīti ar kara dienesta pienākumu
izpildīšanu;
e) trūcīgiem un darba nespējīgiem ģimenes locekļiem —
Latvijas pilsoņiem, kuru piederīgie ka pasaules kara
Krievijas vai tās sabiedroto_ armijas karavīri krituši
kaujas laukā, pazuduši bez vests kara darbības rajonā,
miruši no ievainojumiem, slimības vai citiem gadījumiem, kas bijuši saistīti ar kara dienesta pienākumu

izpildīšanu;

I. variants (budžeta kom.) — atstāt e) punktu augšmi. nētā redakcijā.
II. variants (budžeta kom.) — e) punktu strīpot.
f) šinī pantā minēto kara invalidu trūcīgiem un darba
nespējīgiem ģimenes locekļiem.
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(budžeta kom.) — atstāt f) punktu augšmi-

nētā redakcija.

II variants (budžeta kom.) — f) punktu strīpot.
Piezīme 1. Tiesības uz pensiju ir ari tādam personām,
kuras zaudējušas darba spēju izpildot Latvijas kara
valdības pavēles vai ari kuras kalpojušas armija uz
brīva līguma pamata, ja darba spējas zaudējuma cēlonis bijis sakarā ar kara _ darbību vai gūstniecību.
Tiesība uz pensiju ir ari šādos apstākļos cietušo vai
kritušo personu trūcīgiem un darba nespējīgiem ģimenes locekļiem.
Piezīme 2. Tiesību uz pensiju bauda personas, kuras
neskaitīdamās kara dienestā, organizētas partizāņu
daļās brīvprātīgi piedaloties Latvijas valsts atbrīvošanā un aizstāvēšanā, ir cietušas, ka arijvinu trūcīgi
Šādu personu
un darba nespējīgi ģimenes locekli.
un viņu ģimenes pensiju pieprasījumus izšķir kara
cietušo pensiju virskomisijā. -

aiz kādiem to latgalieši iesniedza. Priekš mums
neviens no tiem motiviem nav pārliecinošs._ Ķempa
kungs te runāja par īpašuma tiesībām, aizrādīdams,
ka tās tiek aizskartas caur pagasta pievienošanu
Ludzas pilsētai. Tas nav pareizi. No svara ir tikai

administratīvās robežas, un tas bij ari tas motīvs,
kādēļ mēs pieņemam 2. lasījuma Kempa kunga
priekšlikumu. Lieta tā, ka Ludzas pilsēta ir lielāka
par pievienojamo sādžas daļu un ar savu pārsvaru
tai ir iespējams uzlikt nesalīdzināmi lielākus nodokļus šai pievienojamai daļai, kas nak zem_ viņas administratīvās pārvaldes. Lai nedotu iespēju pilsētai
dzīvot uz pievienojamas sādžas daļas rēķina, mes
pievienojāmies Kempa priekšlikumam, sādžu pilsētai nepievienot. Aiz tiem motiviem mes balsojam
par šo priekšlikumu ari 2. lasījuma, bet_ nevis īpašuma tiesību dēļ, kā to Kempa kungs uzsvēra, kam, pec
manas pārliecības, nav nekāda sakara ar pārrunājamo jautājumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:_ Vardu neviens
vairāk nevēlas? Vai referents velētos dot atsauksmi? Nobalsošanā nāk Dzeņa priekšlikums.

14. sēde

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds finansu
ministrim.
Finansu ministrs H. Punga: Augstā sapulce!
Sakarā ar šo likumprojektu man būtu jātaisa sekošie
paziņojumi, un proti attiecībā uz 2. panta e punktu,
kur iet runa par tiesībām un pensiju to karavīru ģimenes locekļiem, kuri cietuši pasaules karā. Valdības projektā šis punkts nebij paredzēts un tāpēc
ari finansu ministrija savā ienākumu budžeta, kurš
iesniegts kabinetā, nebija ievedusi attiecīgu posteni.
Ja nu deputātu kungiem labpatiktos pieņemt to, tad
es lūgtu budžeta komisiju uzrādīt man tos avotus,
no kuriem es varētu segt tos izdevumus, kuri būtu
nepieciešami, ja šis punkts tiktu pieņemts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lejiiņam.
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Cienītie deputātu
kungi! 1. pantā ir aizmirsti 1905. un 1906. gada no
sodu ekspedīcijām cietušie. Es domāju, ka viņu
pensija budžetā neiztaisītu nekādu lielu sumu un tas
paziņojums, kuru mēs dzirdējām no finansu ministra
kunga, atkrīt pats par sevi, jo viss tas likumprojekts
tiks izvests dzīvē tikai no 1. aprīļa nākošā gada. Ja jau
mēs varam izsniegt pensiju lielā pasaules kara cietušiem, tad mēs ari 1905. un 1906. gadā sakropļotiem,
kuri tāpat par Latviju ir cīnījušies, tāpat ir cīnījušies
par Satversmes Sapulci un pret muižniecības varu,
pensiju nevaram noraidīt. Ari konsekventiem mums
jābūt, jo ari ar agrāro reformu mēs viņiem atzīstam
zināmas priekšrocības, iedalot zemi no valsts zemes
fonda. Tāpēc Saeima darīs taisnīgi, ja viņa pieņems
sekošu cpunktu: ,,1905./1906. gadā no sodu eķspedicijām sakropļotiem Latvijas pilsoņiem."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jānim Ves-

manim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Mūs pēdējā laikā ir pārņēmis tīri
kā tāds labdarības vilnis. Tiek pieprasīti miljoni,
miljardi, lai izsniegtu pabalstus dažādam iedzīvotāju
šķirām un grupām. Es pilnīgi saprotu,
jo ka mēs acutiešām mušu
mirklī varam runāt par palīdzīb^
valsts saimnieciskās dzīves attīstībā ir iestājies jauns
posms. Līdz šim mūsu saimnieciskās dzīves attīstība
gāja netraucēti uz priekšu, tā progresēja; bet acumirklī, pateicoties tam postam, kas ir piemeklējis
mūsu galveno ražojošo šķiru, mūsu lauksaimniekus,
mums ir jādomā par citādiem apstākļiem, jārēķinās
ar to jauno situāciju, kādā mēs esam nonākuši. Ja mēs
līdz šim varējām, tā sakot, saimniekot diezgan plašos
vilcienos, esam tā sakot pieraduši zināmā mērā pie
tādas it kā neapdomības vai pat izšķērdības, tad acumirklīgais stāvoklis ir tāds, ka mums par katru kapeiku, par ko mēs šeit spriežam vai lemjam, ir vajadzīga vislielākā apdomība. Es saku, ir laiks, ka
mēs tiešām runājam par palīdzību, jo ir viena tāda
iedzīvotāju šķira, kurai acumirklī šī palīdzība ir ļoti
vajadzīga. Mums sevišķi vēl tādēļ jārunā par palīdzību, ka mūsu apstākļi ir tādi, ka mēs laikam pie
vislielākās gribas ari šinī acumirklī visvairāk pālī-
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dzību prasošai šķirai nevarēsim tik daudz sniegt, ka
tas būtu vajadzīgs. Valsts parasti rodas tādos apstākļos, ka jo lielāka palīdzība ir vajadzīga, jo mazāk
valsts var izsniegt. Tas irpilnīgi saprotami, jo valsts
līdzekļi stāv tiešā un cieša atkarība no zemes saimJa zemē saimnieciskie apnieciskiem apstākļiem.
stākļi kādā gadā ir slikti, tad palīdzība ir_ vajad_ zīga
lielāka, bet tādā gadā valsts ir vismazāk spējīga
sniegt šo palīdzību, jo ari ienākumi tāda gadā attiecīgi
samazinājās. Es atkārtoju, ir laiks, ka mes tiešam
runājam par palīdzību.- Bet pilnīgi nesaprotami, ka
mēs šinī pašā brīdī, kad mums ir uznākušas jaunas spiedošas vajadzības, kad mūsu zemi ir piemeklējis
jauns posts, ka mēs tikai tagad esam atgādājušies,
ka mums ir citi neizpildīti pienākumi, ka mes
tagad gribam it kā dzēstvisus vecos parādus.
Mēs šinī gadījumā atgādinām izšķērdētāju, kurš
savus pienākumus atminas tikai_ tad, kad viņam
kabatas ir jau tukšas. Nunat vel nedaudz dienas
atpakaļ mēs, kungi, noraidījām ar jums ari vienu tādu
likumprojektu, kurš paredzēja šādu vecu pienākumu
izpidīšanu. Tā bija avansu izsniegšana uz kara zaudējumu rēķina. Šodien mēs atkal gribam izpildīt
šādu it kā vecu pienākumu, gribam atkal izsniegt
pabalstus vienai citai grupai, kura ari cietusi no kara
darbības. Mēs gribam izsniegt pensijas to karavīru
! menēm,kas dažādoskarosirzaudējušisavasdarba
spējas. Man liekas, kungi, ka par tādiem veciem
pienākumiem, es negribu teikt, ka_ šādi pienākumi
būtu nevietā, negribu tos apstrīdēt pēc_ būtība.s,_to mes
ari pagājušo reizi nedarījām-, kad mēs runājam par
avansu izsniegšanu uz kara zaudējumu rēķina — šim
brīdī, kur mums ir tekošas vajadzības, jaunas ļoti
spiedošas vajadzības, šinī brīdī runāt mums par veciem pienākumiem nav nekāda iespēja. Es, kungi, neparedzu, ka mani vārdi atstās uz augsto sapulci'kaut
kādu iespaidu, tāpat es ļoti šaubos, ka kādu iespaidu
atstās tie vārdi, kurus pagājušā sēdē sacīja no laba
spārna mans kolēģis no budžeta komisijas, bijušais
finansu ministrs Ringolds Kalnings. Man šim ziņa
taisni no pēdējām dienām ir diezgan rūgti piedzīvojumi. Jūs atcerēsaties, kungi, — ja nemaldos, tas
bij pagājušā sēdē, vismaz nedaudz dienu atpakaļ —
ka es nācu ar priekšlikumu uzdot valdībai izstrādāt
turpmākiem 5 gadiem valsts saimniecisko plānu.
Sakiet, kungi, kurš no jums varēja kaut ko iebilst
pret šo priekšlikumu. Tiešām, iebildumu ari nebij.
Mēs sava tekošā budžeta techniku esam izstrādājuši,
tas darbs ir veikts, bet pēc visa tā, visās civilizētās
valstis taču ir tā saucamais saimnieciskais ]>lans,
kurš paredz valsts budžeta pienākumus un valsts budžeta iespējas ne tikai tekošam vai turpmākam gadam, bet paredz tās par ilgāku laiku uz priekšu.
Mums pieprasa budžetus ilsrākiem gadiem, bet mēs
nezinām, vai spēsim visus pieprasījumus izpildīt vai
nē. Mēs nezinām, kādi mums paredzami ienākumu
avoti.
Tāpat pie ikgadējā budžeta apspriešanas
daudzkārt budžeta sumu piespriešana atkarājas no
tīra atgadījuma. Tā tekošā gada budžetu pieņemot
tika konstatēts, ka to resoru vajadzības, kuru budžetu apspriešana ir nākusi vēlāk pie kārtas, ir tikušas diezgan slikti apmierinātas. Tā stipri apcirpta
ir izglītības ministrija, kuras budžets nāca apspriešanā kā pēdējais. Kamdēļ? Tamdēļ, ka gali šā vai
tā jāsaved kopā un ko nu pēdējo apspriež, to ņem un
apcērp. Tā sastādīt budžetu nenozīmē strādāt pēc
kāda noteikta saimnieciska plāna. Tad valda gadījums, "° sistēma. Lai tas nenotiktu mums jāsastāda
uz vairākiem gadiem saimniecisks plāns. Lūk, tāds
bij mans priekšlikums, kuru es iesniedzu vienā no
pēdējām sēdēm. Kāds liktenis bij šim priekšlikumam, to jūs atcerēsaties. Viņš skandaliozi tika izgāzts cauri. Par to nebalsoja ne kreisais, ne labais
spārns. Es jautāju kreisam spārnam, socialdemoKiāj urnā Saeimai Stenogianskāļ
biroji RlgS, JSk»ba ielā .Nt 11.1
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krātiem, kādi viņiem ir iebildumi pret šo manu
priekšlikumu.
Es domāju, ka neviens sociāldemokrāts, mazākais tie sociāldemokrāti, ar kuriem es
strādāju kopā budžeta komisijā, kuri visus apstākļus
pazīst, nevar celt nekādus iebildumus pret Šo priekšlikumu. Un tomēr sociāldemokrāti par šo priekšlikumu nebalsoja. Kāpēc? Lieta skaidra. Tapec,
ka šis priekšlikums tika iesniegts nevis no sociāldemokrāta, bet no pilsoņa. Tā tad še nebija lietderība, bet partjjas politika, kas šo lietu izšķīra. Es
ļoti nožēloju, ka es nepierunāju savu kolēģi Bastjāņa kungu iesniegt šo priekšlikumu. Tur varbūt
būtu bijis vajadzīgs pusminutes _ laika, lai viņu pārliecinātu, un tādā gadījumā būtu balsojuši par to
sociāldemokrāti, un kopā ar viņiem ari minoritātes.
Centrs būtu balsojis tā kā ta par šo priekšlikumu.
Es tāpat varētu jautāt zemnieku savienībai: „kapec
jūs, kunp-i, nebalsojāt?" Vai atkal nebūs tas, ka jus
negribējāt ierādīt to, ka centra priekšstāvis, nevis
budžeta komisijas priekšsēdētājs, jūs aizmirsa^ to,
ka es esmu budžeta komisijas priekšsēdētājs, ka lai
balso par centra priekšstavju priekšlikumu. _ Tad jau
sabiedrība teiks, ka no centra priekšstavjiem jr
iesniegts lietderīgs priekšlikums. Luk, kungi, kapec
es bīstos, ka lietišķi vardi, kurus nošī katedra runa,
bieži panāk ne to, ko vajadzētu panākt un ka daudzi
jautājumi, ļoti svarīgi valsts jautājumi tiek izšķirti
vienīgi no dažādiem politiskiem aprēķiniem un dažādām politiskām kombinācijām. Kungi, kas visvairāk ir nepatīkami priekš mums, tas ir tas,_ ka
mans priekšlikums, kas tik skandaliozi tika izgāzts
cauri šeit augstā namā, tomēr no valdības ^ tiek izpildīts. Otrā vai trešā diena valdība sastādīja komisiju, kurai bija uzdots manu priekšlikumu realizēt.
Kungi, tas parlamenta praksē ir diezgan reta parādība, kad kādai no parlamenta komisijamir jaruna
ar valdību pāri parlamenta galvām, biežāki ir gan
izpildīt
Saeimas
gadījumi, kur
valdība izvairās
priekšlikumus. Bet te iznāk tā, ka _ parlaments neuzticas tai personai vai tām personām, kuras parlaments pats ir izbīdījis kāda speciāla uzdevuma izpildīšanai, bet valdība drīzāk uzklausasšo personu
vārdus. Priekš manis personīgi tas būtu, varbūt,
liels gandarījums ka šis mans priekšlikums no valdības tiek izpildīts, bet tikai .Ja mani nenomāktu šaubas, ka vispārīgi lietišķi vārdi, kurus no šī katedra
runā, ka viņi ne arvienusasniedz dzirdīgas ausis.
Bet ja nu jūs, kungi, domājiet, ka mes tiešam esam
acumirklī tik bagāti, ka mēs varam šķaidīties ar
līdzekļiem pa kreisi un pa labi, tad liekas, mums vismaz vajadzētu būt loģiskiem pie šī jautājuma izšķiršanas. Mēs pagājušo reizi noraidījām likumprojektu par avansu izsniegšanu uzkāra zaudējumu rēķina. Kamdēļ mēs to noraidījām?
Mes atzinām,
ka tiem, kas karā zaudējuši, pienākas atlīdzība, mes
šo tiesību viņiem nenoliedzām,_ bet mes teicām, ka
acumirklī apstākļi mums ir grūti, mums nav_ lieku
līdzekļu. Mēs teicām, ka tie pilsoņi, kas kara zaudējuši, un sevišķi laucinieki, ir saņēmuši atlīdzību
citādā ziņā, gan aoronomiskā palīdzība, ko mes esam
viņiem snieguši, gan citādi. Vis[ zem_es_ bankas
aizdevumi ir tomēr nākuši galvenam kārtam šiem
kara laika cietušiem. Acumirklī vairāk neko mes
nevaram dot, un ja viņi ir cietuši šos 5 gadus, tad viņiem iespējams paciest vel ilgāki, jo acumirklī mušu
stāvoklis ir ārkārtīgi grūts, jo mums jāpārvar tas
posts, kas mums ir acumirklī uzmācies. Šis likumprojekts, kungi, ir tas pats likumprojekts, kas mums
bija jau agrāk priekšā un kuru mes te noraidījām.
Pirmkārt, te ir runa par tiem pašiem kara cietušiem.
Karavīru ģimenēm ir ari tie, kas kara cietuši, tāpat
kā cietuši tie, kuri zaudējuši savus īpašumus. Ta
ir tāda pat kara laika seku novēršana kā attiecība uz
neatmaksājamiem avansiem. Otrkārt te ir analoģill
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frakcijas biedrs Būmeistera kungs, kas buužeta komisijā nenodarbojas, nezin, ar kādam grūtībām jākaro budžeta komisijai. Viņš nesaprot to, ka mums
acumirklī nav tādi līdzekļi, ko izsniegt. Bet Bastjāņa kungs to zin un saprot, ka mes tos 70 miljonus
nevaram izsniegt un ko mes varam budžeta komisijas vārdā pateikt finansu ministrim: «Budžeta komisija Jums tos avotus neuzrādīs"'. Es _ to varu iepriekš
teikt.
Tas budžeta komisijā nav pārrunāts, betja
būtu velta laika tērēšana, ka budžeta komisija runātu
par to, kur tos 70 miljonus ņemt. Mes jau esam par
tiem 70 miljoni rubļu runājuši un neesam tos atraduši,
un ja finansu ministra kungs par to prasa, tad mums
jāsaka: „Mums ari nav to 70 miljonu rubļu". Es
lūdzu, Bastjāņa kungs, ja Jūs zināt, ka viņi ir, tad
nākat no šī katedra un pasakāt, ka mums viņi ir.
Ja es to saku, tad, protama lieta, jūsu frakcijas biedri
uz to neklausīsies, bet ja Jūs ari to teiksat, tad par
to balsos Jūsu frakcijas biedri, balsos ne tikai viņi,
bet nobalsos ari minoritātes. Tā tad jums ir divkārša
atbildība, ari par minoritātēm, kuras ceļas arvien
automātiski tad, kad ceļaties jūs, un paliek sēžot
tad, kad jūs sēžat. Tāpēc es domāju, ka tik vieglprātīgi izspriest valsts jautājumus, kā Jūs viņus gribat izspriest, mēs nevaram, tā ir spēlēšanas ar tautas likteni, jo jūs taču nepielaižat tādu iespējamību,
ka mēs radīsim līdzekļus tādā pat ceļā, kā mēs viņus
radījām mūsu valsts pirmos pastāvēšana gados, kad
mēs ķērāmies pie papīrnaudas preses. To taču mes
nedarīsim, un es domāju, ka te nebūs neviena, kas to
prasīs. Un ja mēs to neprasām, tad mums jārēķinās
ar to, ko mēs varam. Tāpat, ievērojot visu sacīto,
ja mēs esam konsekventi, ja mēs esam loģiski, tad
mēs varam darīt ar šo likumprojektu tāpat, kā mēs
darījām ar to likumprojektu, kur bija runa par kara
zaudējumu atlīdzību; un ja mēs noraidījām to likumprojektu, tad aiz tiem pašiem iemesliem mums jānoraida, es neteikšu, viss šis projekts, bet tas, kas nav
ministru kabineta projektā. Mums jānoraida tie papildinājumi, tie jaunievedumi, kas ir radušies attiecīgās Saeimas komisijās. Par šiem jaunievedumiem,
papildinājumiem ir runa 1. pantā visos budžeta komisijas otros variantos, t. i. c, e un f punktos, kur
budžeta komisijai ir divi varianti. Es tāpēc, kungi,
uzaicinu jūs balsot r-ar budžeta komisijas 2. variantu,
L i. noraidīt visus papildinājumus, kuriem pretim nav
paredzēti attiecīgie ieņēmumi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie depurēķina, jo citādi tas nav iespējams. Sakiet, kungi, tāti! Mani pārsteidza finansu ministra, Pungas kunga,
paziņojums. Viņš šeit paziņoja, ka likumprojekta e
kas tā ir par finansu politiku. Tā ir pilnīgi, ja tā var
izteikties, «Švauksta" finansu politika: pie tukšas, punkts, kurā iet runa nar trūcīgo un darba nesoējīgo ģimenes locekļu — Latvijas pilsoņu, kuri piedapat cauras kabatas plātīties „fūnf Kopeken so oder
so". Tā mēs taču nevaram ar nopietnām lietām še lījušies pasaules karā, apgādāšanu, ka šis punkts nav
bijis valdības projektā un tā kā viņš tagad ir ievests
rīkoties. Mums tauta nodevusi savu likteni un tautas liktenis ir galvenā kārtā uzbūvēts uz saimniecisko no Saeimas komisijas, tad valdībai nav līdzekļu.
labklājību. Mēs nevaram svaidīties ar miljoniem Valdība-lūdz uzrādīt viņam — finansu ministrim —
šur un tur, kad mums uz visām pusēm tikai tukšums tos avotus, no kuriem viņš varētu segt izdevumus,
redzams. Man pagājušo reizi, apspriežot noraidīto kas nāk par labu kara invalidu ģimenēm. Vispirms
likumprojektu par avansu izsniegšanu, Bastjāņa man jāaizrāda, ka mūsu budžeta likuma 20. pants
gan nosaka, ka ja pie budžeta apspriešanas Saeimā
kungs pārmeta it kā konsekvences trūkumu nevis
ceļas priekšlikumi, kuri prasa jaunus līdzekļus, ka
tāpēc, ka manā darbībā būtu uzrādāms konsekventad priekšlikumu iesniedzējiem jāuzrāda avoti, no
ces trūkums, bet ka es pie cita likumprojekta runāšot citādi. Es Bastjāņa kungu toreiz mierināju, ka kuriem līdzekļi ņemami. Uz šo likumprojektu tas
tomēr nevar zīmēties. Apspriežamā likumprojekta
es citādi nerunāšu, un mēs toreiz ļoti labi ar Bastbeidzamā pantā ir sacīts: ..Šis likums stājas spēkā
jāņa kungu sapratāmies, balsodami kopā. Bet šoreiz es uzaicinu Bastjāņa kungu, kā būs šoreiz? ar 1924. gada 1. aprīli". Tā tad te ir skaidrs norādījums, ka likums netiek ievests šinī budžeta gadā
Vai Bastjāņa kungs runās šoreiz tāpat, kā viņš ruun ka uz šī gada budžeta līdzekļiem viņš nezīmējas,
nāja pagājušo reizi pie analoģiska likumprojekta?
Es uzaicinu savu kolēģi Bastjāņa kungu turēt man bet zīmējas tikai uz nākošā gada budžetu. Nākošā
šoreiz līdz, kā es esmu viņam turējis līdz pagājušo gada budžets vēl Saeimā nav iesniegts. Tā tad nekādas prasības par valdību šinī jautājumā par līdzekļu
reizi. Kāpiet šinī katedrī un pasakiet to, ko jūs teiuzrādīšanu uz likuma pamata nav pielaižamas. Licāt pagājušo reizi. Es saprotu, ka Bastjāņa kunga

ja ari tai ziņā, ka mēs nenoliedzam to, ka viņiir
tiešām cietuši karā. Mēs atzīstam, ja mums būtu
labāki apstākļi, mēs varētu viņiem palīdzēt. Mes
visi laikam atzīstam, ka tās ģimenes, kuru apgādnieki kara laikā cietuši, ka tās ir tapušas par nespējniekiem, ka pavadīto 5 gadu laikā viņas nav dzīvojušas laimīgu dzīvi, bet ka viņām ir bijis grūts
stāvoklis, bet mēs tāpat nevai am noliegt, ka visi tie,
kas 5 gadus nodzīvojuši zemes būdās, ka viņi neatradās grūtos apstākļos, ka ari viņiem nebūtu vajadzīgs sniegt palīdzību. Bet mēs tagad_ tā neteicām, kā mēs tur teicām: „Mēs acumirklī nevaram
jums palīdzību sniegt, jo mums ir citas spiedošākas
vajadzības un mums līdzekļu nav nekādu/' Tālāk,
ja teicām, ka mēs palīdzību esam novadījuši pa dažiem citiem ceļiem, tad ari šeit mēs to pašu varam
teikt, ka mēs esam snieguši palīdzību citā veidā.
Mums ir noorganizēta sociālā apgādība valsti un
neviens, kurš ir trūcīgs un kurš nav spējīgs darbu
strādāt, nav vēl pie mums Latvijā badā nomiris, un
ja neviens nav nomiris badā tad, kad mums trūka
pašiem savas maizes, kad mēs ēdām to, ko atsūtīja
no ārzemēm, tad tagad, kad mēs esam paši ar savu
maizi gandrīz apgādāti ari pie visas neražas, neviens badā nenomirs. Tānec jāsaka, ka neviens no
šiem jautājumiem mūsu stāvoklī nav tik akūts, ka
mums vajadzētu aizmirst visu citu V" nilnām riekšavām sēt miljonus. Te lieta grozās ap 70 miljoniem.
Mēs esam tā pieraduši pie miljardiem — te viens
miljards, te pusotra miljarda un tacad atkal vienā
komisijā ir pieņemts likumprojekts, kur iet runa par
3 miljardiem, tā kā šie 70 miljoni liekas niecīga suma.
Tā mēs nevaram skatīties uz šo lietu.
Te mums
finansu ministrs teicamo šT katedra, ka viņš nezin,
kur tādu naudu ņemt. Es saprotu, ka finansu ministrs citādi nemaz nevarētu runāt, jo ne vēlāk kā
šodien es dabūju zināt, ka finansu ministrs ir iesniedzis ministru kabinetam papildu budžetu, kurā ir'
iztrūkums 37 miljoni latu, tas ir 1.850 miljonu rubļu.
Gandrīz 2 miljardi. Skaidra lieta, ka finansu ministrs,
kurš ir iesniedzis tādu papildu budžetu; kas uzbūvēts
uz tukšu vietu, nevar teikt, ka viņam ir šādi līdzekļi,
;
un ūs ari, kungi, labi saprotat, ka viņam nav tādi
līdzekļi. Nekādu ietaupījumu, uz kuriem varētu rēķināt, mums nav, jo citādi finansu ministrs nebūtu
iesniedzis papildu budžetu ar tik lielu iztrūkumu.
Tā tad ir skaidrs, ka mums to līdzekļu nav. Sakiet,
kungi, uz ko mēs savu finansu politiku tagad būvējam. Mēs gribam atvēlēt 70 miljoni rubļu uz deficita
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kūms var tikt pieņemts.

Saeimas III. sesijas

Valdībai būs līdzekļi jāatrod budžeta sabalansēšanai un viņa tos atradīs.
Tālāk, Vesmaņa kungs savā runā uzaicināja mūs
turēt viņam līdz šinī jautājumā un nostādīja invalidu
lietu, pensiju jautājumu, dzīvus cilvēkus un viņu apgādāšanu vienlīdzīgi ar kaut kādu arklu, ratu un
tamlīdzīgu lietu iegādāšanu, kas kara laikā sapostīti.
(Starpsauciens centrā.) Jā, Zemgaļa kungs, tā_ bij,
šīs lietas tika identificētas. Ja nevarot dot kara izpostītiem saimniecību atjaunošanai, ēkām un inventāra atjaunošanai, tad ari te nevarot dot. Jūsu ierosinājumos taču iet runa par saimniecību atjaunošanu.
(Starpcauciens centrā.) Bet, Zemgaļa kungs, tajos
iris ierosinājumos, kas tika pieminēti, tiklab tajā kas
nāk no zemnieku savienības, kā ari pārējos neiet
runa par to, ka būtu jāpabalsta dzīvi cilvēki, kuri sakropļoti un zaudējuši savas darba spējas. Tajos iet
runa par mantu, šajā gadījumā, turpretim, par dzīviem cilvēkiem. Es domāju, starpība še ir. Ja jus
to nesaprotat, tad ārpus šī augstā nama to sapratīs.
Ja mēs pagājušā reizā nebalsojam par saimnieciskā plāna izstrādāšanu, tad, Vesmaņa kungs.ne
tāpēc, ka sociāldemokrātu frakcija domātu, ka šādu
plānu nevajaga, bet gan tāpēc, ka jautājums par
saimniecisko plānu ir ābeces patiesība un Saeimai
nav jālemj par to, bet valdībai pašai jāgādā, lai tāds
plāns būtu. Sociāldemokrāti nebalsoja par šopriekšlikumu tāpēc, ka šis jautājums nav izšķirams Saeimai. Tādēļ nekādai pierunāšanai, nekādai aicinā-
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to Latvijas armija devusi, ka Latvijas armija ir izcīnījusi mūsu valsts patstāvību. Tagad, kad nu ir
jādod daži miljoni šai armijā cietušo apgādāšanai,
tad jūs varat nākt un pateikt no šī katedra, ka tas
ir vecs rēķins. Es domāju, kungi, ka tālāk šai ziņa
mēs vairs nevaram iet. Man liekas bez lielas runāšanas, ka ja augstā namā šis priekšlikums, kas
ienests no komisijām par visu karā cietušo nodrošināšanu, neatradīs dzirdīgas ausis, tad tas atradis
dzirdīgas ausis ārpus augstā nama, atradīs dzirdīgas
ausis pie darba tautas un pie mūsu armijas, kas tagad
stāv frontē.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts mazinieks): Es _,
kungi, gribēju pievest mazu paskaidrojumu pie ta
priekšlikuma, ko iesniedza deputāts Lejiņš. Ja pareizi sapratu viņa priekšlikumu, tad tas pastāv iekš
tam. ka viņš vēlētos, lai pie šī pensiju likuma kara
invalidiem un karā cietušiem tiktu pievienotas pensijas 1905. gadā no soda ekspedīcijām cietušiem un
viņu ģimenēm. Protams, ka pēc būtības šī prasība
dibināta, un man šķiet, ka pret to te Saeimā neviena

balss nepaceltos, bet pēc savas formas deputāta Lejiņa priekšlikums, kur iet runa par no soda ekspedīcijām cietušiem 1905. gadā, tiek aizmirsta plaša kategorija tādu, kas cietuši 1905. gadā ne tikai no soda
ekspedīcijām vien, bet vispāri sakarā ar 1905. gadu,
sakarā ar viņa notikumiem, kas sakropļoti. Man
šķiet, ka izmest vienu daļu ārā no šīs kategorijas
šanai nevar būt vietas. Jautājums ir pārak skaidrs, ari nav i>areizi. Savā laikā sociālās likumdošanas
komisija jau šo jautājumu apspriedusi un tur ir pacelts
tādēļ ari valdība pēc tam, kad še par to ir bijusi runa
jautājums par to, lai izdotu atsevišķu pensiju likumu
un priekšlikums ir ticis noraidīts, ir ķērusies pie daršiem 1905. gadā cietušiem. Taisni tas būtu pareiba un ir domājusi par saimnieciskā plāna izstrādāzākais ceļš uz kompensāciju šiem 1905. gada upuoficiāli
lemt
šanu. Tas ir viens.
Otrām kārtām,
Saeimai, sastādīt saimniecisko plānu uz 5—6 gadiem, riem par to, ko viņi zaudējuši un es domāju, ka taisni
šobrīd ir ļoti grūti, jo tas būtu it kā likums, it kā šinī likumprojektā nevarētu paredzēt visus tos, kas
no šīm ekspedīcijām cietuši, kas būtu cietuši saaugstākā saimnieka pavēle valdībai, kura nav vajadzīga. To plānu, kuru sastādīs valdība, apstākļiem karā ar 1905. gadu vai turpmākiem gadiem, kas būtu
mainoties, varēs, .grozīt. Tā tad par tiem jautājumiem cietuši dažādos veidos. Aiz šiem iemesliem, taisni
tādēļ ka Šis jautājums nav tieši sakarā ar invalidu
nav ko runāt.
pensiju likumu, būtu pareizāki radīt atsevišķu pensiju
Tālāk mums norādīia, ka jautājums par pensilikumu šim gadījumam un, otrkārt, tāpēc ka tikai
jām karā cietušo ģimenēm esot vecs rēķins un ka
viena daļa no 1905. gada kustību dalībniekiem ir
tādēļ ar to neesot ko nodarboties. Vesela ļaužu kategorija, pēc darba ministrijas datiem, ap 10.000 ģi- paredzēta Lejiņa iesniegumā, mūsu frakcija pie šī
menes, kuras ievestas še „e" punktā tiek izslēgtas priekšlikuma atturēsies. Kas attiecas uz Bastjāņa
(Sauciens pa kreisi: «Vai Jūs nevariet papildināt
no pabalsta saņemšanas. Par šo 10.000 ģimeņu apgādāšanu tiek sacīts, ka tā ir vecu rēķinu nokārtoviņa priekšlikumu?") es jau aizrādīju nupat, ka Lešana, ka tā ir šķiešanās ar naudu. Kungi, man taču jiņa iesniegums ir vienpusīgs un, pēc mūsu pārliecības, nestāv ciešā sakarā ar pensiju likumu. Bez
liekas, ka šis jautājums, laikam, patiešām ir tāds, kur
tam viņš nav pārbaudīts . attiecībā komisijā, bet ir
nevajadzētu valdīt domu starpībām. Mēs, sociālexpromtum iesniegts un bez šaubām tāpēc nevar
demokrāti, kad runājam par tagadējo demokrātisko
tikt pareizi nostādīts.
Kas attiecas uz Bastjāņa
Latviju, tad mēs zinām, ka šīs demokrātiskās Latkunga izbrīnēšanos par finansu ministra paskaidrovijas sākumi meklējami ne tikai ar iekarošanas momentu, bet ar tām cīņām, kas norisinājušās jau 1905. jumu, tad jāsaka, ka es to sapratu citādi. Jūs atceraties, kungi, ka pagājušā sēdē šeit deputāts Ringadā un vēlāk. Uz mūsu sarkaniem karogiem toreiz
golds Kalnings savā runā pie vispārīgām debatēm
bija jau rakstīts „Par demokrātisko republiku" un
«Par Satversmes Sapulci". Tie, kas tagad lepojas par šo jautājumu tieši izaicināja finansu ministri, uzar šiem iekarojumiem, tie toreiz bēga no sarkanā
stādot jautājumu tādā formā: kaut gan prasība par
karoga. Kad mēs droši soļojām par ielām, viņi bēga, šo budžeta posteni 60—70 miljoni ir paredzami nājo baidījās no varas, kas mums uzbruka un sūtīja
kamā gada budžetā, tad taču viņš gribētu zināt no
mūs prom uz Sibīriju. Tagad jūs nākat un sakāt: finansu ministra, kurš ir parakstījis ieņēmumu budžetu un iesniedzis kabinetam, vai viņš ir atradis,
„Tie nav vis jūsu nopelni, bet šie nopelni pieder Latvijas armijai un viņas kareivjiem.Šodien, kad ka šādas sumas būtu iespējamas ievest budžetā.
jums ir jāapliecina ar reāliem darbiem tos skaistos Vai finansu ministrs varēs segt tas izdevumus (sauvārdus, kurus jūs runājat, tad jūs sakāt, ka tie ir veci ciens pa kreisi). Es pēc būtības te nerunāju. Šorēķini. Sakāt, kungi, vai tā var izturēties pilsoņi
dien finansu ministrs nāca un paskaidroja, ka tie bupret saviem līdzpilsoņiem, pret tiem, par kuriem
džeta ieņēmumi, kādus viņš ir parakstījis un iesnierunā, ka viņi ir demokrātisko Latviju un viņas nedzis kabinetam, ir par mazu, ka viņš nav atradis
atkarību iznesuši uz saviem pleciem.
Vēl šodien tādus ieņēmums, ar kuriem varētu šos izdevumus
..Latvī" ir> raksts, kur ir teikts, ka visas tās uzslavas, segt.
Ja augstais nams tādus ieņēmumus atrastu,
kas nākušas «Brīvā Zemē" ārlietu ministrim, ka tikai
tad finansu ministrim pret to nekādu iebildumu neviņa diplomātiskās spējas esot Latvijai devušas de varētu būt un, es domāju, ka ari augstam namam tad
jure, ka tas viss ir nieki, ka tas nav taisnība, ka visu nekādu iebildumu nebūs. Bet pēc mūsu pārliecības
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par šo pantu, kur iet runa par tiem 70 miljoniem,
kurš prasa tik lielus izdevumus, mes atrodam par
iespēTmiu p-r šo pantu balsot, jo nākama gada budžets vēl nav visā visumā skatīts cauri, nav vel sastādīta izdevumu daļai. Tad, kad šis budžets visa
visumā ienāks Saeimā, mēs pielaižam, ka Saeimas
budžeta komisija, skatot cauri netikai ieņēmumus,
bet ari izdevumus, atradīs par iespējamu rast zināmas stirnas, lai šīs pasaules kara invalidu ģimenes
apgādātu. Vispāri jāsaka, ka pasaules knra invalidu
ano-ādība līdz šim galvenā kārt cieta. Mums līdz
šim bi' vai nu labi vai slikti, vai ar labam vai sliktam
pensijām apgādāti ir Latvijas, ir pasaules kara invalidi un Latvijas brīvības kara invalidu ģimenes. Līdz
šim pasaules kara invalidu ģimenes mes arivenu
esam izslēguši no pabalsta daļas, bet esam atlikuši
to aiz budžeta grūtībām uz nākamiem gadiem. Bet
tagad, kur mums ir iestājušies daudzmaz normāli
laiki, mums liekas, ka ir pienācis laiksrunat ari par
pasaules kara invalidu 'timenes an<>adašanu, un mes
domājam, ka budžeta komisija tad, kad viņa skatīs
cauri budžetu visā visuma, taču attiecīgas sumas
atradīs. Tāpēc mūsu frakcija balsos par to, lai ar
nākamo budžeta gadu tiktu izsniegtas pensijas šinī
likumprojektā paredzētos ajnnēros ari pasaules kara
invalidiem.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Rein-

hardam.
(kristīgi-nacionalā savļenība):
G. Reinhards
Augstais nams! Visas valstis pēc kara apgāda pec
savām iinansielām spējām sainis invalidus un viņu
ģimenes. Viras cenšas to darīt tik tālu, cik tas viņām ies'iams. Pēc tām runām, kuras mes te šodien dzirdējām, gan ii šaubas, vai mušu finanses ir
tik stipras, ka mēs šinī apmērā, kā tas likumprojekta
paredzēts, varēsim izsniegt pabalstus liela pasaules
un mūsu valsts nodibināšanās karos cietušiem un
' viņu ģimenēm. Principā pret to iebilst neko nevar.
Tas ir tīri finasiels jautājums un tādēļ ir jāapskata,
cik tālu iet tanī priviliģētā stāvoklī, kuru grib ierādīt
Ja mes velkam šīs linijas
kara līdzdalībniekiem.
plaši, tad saprotama lieta, viņas izplūst un iznīkst,
jo galu galā nedabūs līdzekļus, lai visus patiesi pabalstītu.
Vai mums ir principā robeža tik stingri
novilkta, ka mēs varētu teikt, ka tikai tieši karākritušo un caur tiešo kara darbību cietušo ģimenēm?
Pēc šī panta, kā viņš te ir uzstādīts, es domāju,
varētu vilkt tās robežas tālāk. Šķiet, uz šī likuma
pamata pieprasīs pabalstu viena kategorija, par kuru
gan neviens nerunāja, t. i-. — mušu bēgļi. Jus redziet, ka te stāv rakstīts: «Mirušiem no ievainojumiem, slimībām vai citiem gadījumiem, kas bijuši
saistīti ar kara darbību". Šī kara darbība bij ne
tikai armijā, bet bij ari tur, kur karavirspavelniecība
iztukšoja Kurzemi. Tā tad ari tie būtu šeit ievedami
iekšā. Nemāt nu visu to lielo pabalstāmo skaitu, tad
nebūs vairs desmit tūkstoši, bet tad būs simti tūkstoši. Es domāju, ka tas ir tas pats, vai viņš _ tiek
aizdzīts kā bēglis uz Krieviju un tur nomirst sērgas
jeb vai viņš nomirst kara gaitās; varbūt visa viņa
manta šeit izput un no Krievijas viņš atgriežas bez
ģimenes apgādniekiem, kas tur nomiruši. Ari tie ir
cietuši un pieskaitāmi tiem, par kuriem te likuma ir
teikts «sakarā ar kara darbību". Kā jūs zināt, bēgļi
tika izraidīti no Kurzemes taisni ar varu uz kāja
priekšniecības priekšrakstu. Tā tad diezgan_ grūti
ir vilkt robežu, un tāpēc iet tik plaši, ka ari tām ģimenēm, kas pasaules karā cietušas, izsniegt tos pabalstus, nevajadzētu. Tā jau var iet līdz bezgalībai.
Tad itin pareizi Vesmaņa kungs norādīja, ka nav
starpības, vai mēs izsniedzam tām ģimenēm,kas lielā
pasaules karā cietušas vai tām, kas_ vēltagad dzīvo
tranšejās un alās un kuru tieši apgādātāji nav bijuši
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kara vīri; bet tie ari ir cietuši tik daudz! Varbūt
viņu tēvs ari ir miris, citādi nekā kara gaitas, varbūt,
dzīvojot pa tranšejām caur slimību u. t. t., tad tiem
ari vajadzētu tos pabalstus izsniegt. Šeit iet runa
par priviliģētu stāvokli un tapec valdības projekts
bij paredzējis šo priviliģēto stāvokli tikai visšaurākā
apmērā, t. i. mūsu tagadējās demokrātiskas Latvijas
armijas karavīriem. Bet kreisie sociāldemokrāti iet
vēl tālāk un saka, ka vajagaapgadatpat tos, kas
cietuši 1905. un 1906. gada. Kadeļ? Tadeļ, ka Bastjāņa kungs paskaidroja, ka viņi cīnījušies par demokrātisko Latviju. Ta bija? Par Latvijas demokrātiju, par Satversmes Sapulci u. t. t. Labi! Par tiem
it nekas nebūtu pretim ko runāt, ja visi tie, kas cīnījušies 1905. un 1906. gados būtu cīnījušies par demokrātisko Latviju, tādu, ka mes viņu tagad redzam.
Bet es šaubos, vai visi tie, kas cīnījušies 1905./6.
gadā, ir cīnījušies par tādu Latviju. Vai viena daļa
no viņiem nav cīnījušies r>ar tādu Latviju, kāda te
bij Stučkas laikā? Toreiz Stučkas laikā viena daļa
ari cīnījās pret Stučkas valdību par demokrātisko
Latviju. Tādēļ es domāju, ja kreisie sociāldemokrāti
ienesa priekšlikumu; lai attiecinātu to likumprojektu
uz 1905.\6. yadā cietušiem, tad vajadzēja attiecināt
to ari uz tiem, kas cīnījušies 1919. gadā_ lielinieku
laikā, saprotams, uz tiem, kas toreiz cīnījās par demokrātisku Latviju pret lieliniekiem; es negribu ņemt
tos, kas ,T, av cT"ījušies par demokrātisku Latviju.
Ņemsim tikai tos, kas par viņu ir cīnījušies. Par to
mēs vienojamies. Būs, varbūt, grūti izšķirt, kas cīnījušies vienā pusē 1905. un 1906. gada un 1919. gada
par demokrātisko Latviju, bet ja šīs robežas jus gribiet vilkt, tad redziet, cik plašs paliek atkal likumprojekts.
Kādēļ tikai 1905. gadā_ cietušos ņem?
Ņemiet ari 1919. gadā cietušos! Tā ir taisnīga prasība, un jūs nevariet noliegt, ka 1919. g_ada Stučkas
valdības laikā bija tik un tik daudz cilvēku, kas bija
noslepkavoti, nogalināti ari demokrātiskās Latvijas
dēļ.
Nu redziet, tā tad 1919. gads ir vēl ļaunāks
nekā 1905. (Sauciens pa kreisi: „22. maijā! Kasparsona kungs jums pateiks, kāda ir starpība, paprasiet
viņam!"). Klausāties, es biju visu to laiku Rīga, man
jūs nestāstiet! Ta tad, ja mes rīkosimies plašuma,
tad mēs it neko pozitīvu nevarēsim dot. Par tiem
visiem, kas cietuši 1905./6. gadā un 1919. gadā, saprotama lieta, izdosim atsevišķu likumu — te es pilnīgi piekrītu Dukura kungam. Es paredzu, ka par to
1919. gadu neviens kreisā pusē negribēs labprāt
dzirdēt, kad par to runās, jo jums vairāk pie sirds ir
pieaugusi Stučkas puse. (Sauciens pa kreisi: _ «Un
jums bermontiešu puse!"). Tāpēc par to velak varētu celties iebildumi. Bet atliksim šīs domu starpības uz vēlāku laiku, kad mums būs izstrādājams attiecīgais likumprojekts.
Neliksim viņas klāt šinī
likumprojektā, kurā iet runa par karā, īstā karā
cietušiem, kā mēs to līdz šim esam sapratuši. Tāpēc ari es no savas puses, savas partijas vārdā nevarētu piekrist tam, ka mēs paredzam pabalstus tik
plašos apmēros. Mums vajadzētu ierobežoties, lai
mēs varētu izsniegt patiešam vajadzīgos pabalstus
tiem, kas ir cietuši par demokrātisko Latviju, kas ir
cietuši to nodibinot. Dati par tiem, kas ir cietuši,
nodibinot mūsu demokrātisko Latviju, ir mums zināmi. Tie ir mūsu tagadējās Latvijas arimijas da-

lībnieki.

Ir maza

nepareizība, maza neskaidrība,

kuru te pielaida Bastjāņa kungs, ka mēs apvainotu
Latvijas armiju, ja nepieņemtu šos punktus, kuros
iet runa par ģimeņu pabalstīšanu, to ģimeņu pabalstīšanu, kuru apgādnieki ir krituši lielā ļiasaules karā.
Tā nav, Bastjāņa kungs, tādēļ man tas te jākoriģē.
Tie, kas te ir runājuši pret šo likumprojekta pantu,
ir tikai uzsvēruši, ka priviliģētie pabalsti nebūtu izsniedzami tikai lielā karā cietušo trūcīgām ģime-
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vas darba spējas poļu armijas rindas, cīnoties par
nēm. Tas nebūt neattiecas uz mušu Latvijas armiju.
Ko es, deputātu kungi,
Latvijas atsvabināšanu?
Mūsu Latvijas armija ari no mums nostādīta pilnīgi
Nepielaižu dojautājumu?
atbildēt
uz
tādu
varēju
priviliģētā stāvoklī. Ar to nav _ teikts, ka tas ģimeatteikties makāda
tiesība
ka
mums
būtu
kaut
viņas
mas,
nes, kas nav nostādītas priviliģēta stāvoklī, ja
kategorijai.
Vel vairāk
teriāli palīdzēt šai invalidu
ir trūcīgas, būtu izslēgtas no sociālas apgādības vislikumprojekta
1. panta
paša
ka
šī
netaisni,
tas būtu
pārējā kārtā. Kādēļ šis_ priviliģētais stāvoklis vitiem invalidiem
piešķiršanu
pensiju
paredz
b
punkts
ņiem nav ierādāms. Sakāt, ja mums to līdzekļu nav
— Latvijas pilsoņiem, kuri zaudējuši darba spējas,
tik daudz, vai mums stāv tuvāki tas ģimenes, kuru
cīnīdamies pasaules kara Krievijas sabiedroto armiapgādnieki ir ņēmuši dalību un krituši liela kara, vai
jas rindās. Bet manis noradīta invalidu kategorija
jāLatvijas armijā. Es domāju, ka, pirmkārt, mums
cīnījās neapstrīdami r-9Šas Latvijas sabiedrotas arapgādā tagadējā Latvijas armija un tie, kas ir cīnī^
rnijās un par tās atsvabināšanu. Aiz visiem šiem
jušies tagadējā Latvijas atbrīvošanas kara par deskan:
iemesliem es iesniedzu priekšlikumu, kurš
mokrātisko Latviju. Ir skaidrs_ ta_ s, kāja mums lī,,1 pantā ievest punktu a, kuru izteikt sejāapgādā
Latdzekļi nav lieli, tad vispirma kārta ir
kosi : Latvijas pilsoņiem — svešu valstu armivijas armijas karavīri, principa nenoliedzot, ka ari
ju karavīriem, kuri 1919.—1920. gadā, cīnīdacitiem vajaga dot. Bet ta ka mums līdzekļu nav
par Latvijas valsts atbrīvošanu, zaudējusi
mies
tie,
daudz, tad mums jāapgādā_ vispirmām kārtam
darba spēju, ja tam par cēloni bijusi darbība arkas stāv pirmā rinda. Es vel reiz uzsveru, ka vispāmijā. "
rējā sociālās apgādes kārtība jaieverotie, kaspaliek
ka
to
mēģināja
izpaust,
Šopriekšlikumu Jūdzu pieņemt.
pāri. Tāpēc to nevar ta
demagoģiska
darīja
to
Vārds
Bastjāņa kungs darīt. Viņš
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
kārtā, lai tas nāktu avīze. Viņš teica, ka ja nebūšot Vesmanim.
šeit pareizi izspriests, tad ārpuse būšot pareizi saI. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
prasts, ka mēs ar savu rīcību apvainojam Latvijas kungi! Kad es šodien pirmo reizj kāpu šai
deputātu
armiju un tā tālāk. Bet par to taču šeit nav runa!
katedrī, tad man bija tāda ļauna paredzēšana, ka
Te ir runa par to, ka tie,_ kas stāv pirmā rinda, ir
šodien es tikšu no Bastjāņa kunga atstats. Unta
vispirmām kārtām apgādājami, jo mums _ līdzekļu
ari
notika. Notika tas tamdēļ, ka šodien B^tiana
nav, lai visus varētu apgādāt un apmierināt. Varkungs vadījās ne no lietderības viedokļa, bet no pobūt pēc 3, 4 vai 5 gadiem mes apgādāsim ari citus.
litiskā aprēķina. Šīs domas apstiprina viņa pēdējie
Tāpēc man savas frakcijas vārda ir jāpaziņo, ka mes
vārdi: Ja jūs to nesapratīsiet, tad tie, kas ara stāv,
balsosim pret visiem tiern pārlabojumiem, kuri atBastjāņa
tie sapratīs, un airi armija to sapratīs. Ja
šķiras no valdības iesniegta likumprojekta šinī pirmā
tur
tiem,
uz
uzdevums
runāt
nebūtu
bijis
kungam
paragrāfā.
šodien mani atstājis un mes būviņš
nebūtu
tad
ārā,
Vārds
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
^
tu kā daudzkārt savā budžeta darba turējušies _kopa.
Veržbickim.
pec būtības
atbildēt
Bastjāņa
kungam
gribu
Bet es
J. Veržbickis (poļu savienība, runa krieviski) ):
ceļa. Vispirms viņš
ko
te
iebildumiem,
viņš
uz
tiem
Tautas priekšstavju kungi! Pašlaik apskatāmais lipārmeta finansu ministrim, ka viņam neesot bijis nekumprojekts par pensijām, pec manas pārliecības,
kāds iemesls teikt, ka pieprasītie pabalsti ir noraineparedz visas tās invalidu un viņu ģimeņu kategodāmi tamdēļ, ka nav attiecīgu līdzekļu, jo runa ejot
rijas, kuras tagad nodrošināmas ar pensijām uz valsts
ne par tekošā gada, bet par nākošā gada budžetu.
Mūsu likumprojekta 1. pants runa par Latrēķina.
Tāpēc finansu ministrs varot vel atrast attiecīgu
vijas armijas, lielā pasaules kara, krievu-japāņu kaieņēmumu avotu. Nav mans uzdevums aizstāvēt
ra un citu kategoriju invalidiem, kuriem ir tiesība
finansu ministri, bet tomēr, ta sakot, taisnība paliek
uz pensijas saņemšanu. Bet šis pants pavisam aiztaisnība, un es domāju, ka taisni Bastjāņa kungs nemirsis un neko nerunā par tiem mušu kareivjiem,
varēja runāt tā un pārmest finansu ministrim, ka
kuri, atrazdamies citu valstu armijas rindas, plecu
runa iet nevis par tekoša gada, bet parnakoša gada
pie pleca ar Latvijas armiju cīnījās par tas atsvabibudžetu. Bastjāņa kungs tik labi zin, ka sastāda bunāšanu 1919.—1920. gadā. Starp Latvijas pilsoņiem
džetu, viņš zin ari to, ka nākoša gada budžets ir jau
tādi varoni ari atrodas, un es atļaušos augstam naizgājis cauri finansu ministra rokam.. Jo atsevišķus
mam paskaidrot, kā tas notika. Es runāšu par Ilūksastāda attiecīgie resori un iesniedz finansu
1919. gada augusta beigas budžetus
stes apriņķa pagastiem.
ministrim,
un cik man zināms, finansu ministrs nāvisu mūsu Daugavas kreiso krastu poļu armija iztījau iesniedzis kabinetam. Es negada
budžetu
košā
rīja no sarkanās armijas, un Ilūkstes apriņķis izrādīzinu, kāds ir nākamā gada budžets,_bet man liekas,
jās par ieņemtu no Piļsudska armijas. Neliels fronja tekošā gada budžetu mēs pieremam ar pusmiljartes rajons bij ieņemts ari no lietaviešu karaspēka.
da
deficitu, tad ir skaidrs, ka nākama gada budžetu
Polu karaspēks nostāvēja tur 1919. gada no septempieņemt ar vel lielāku deficitu.
iedzīvotāji, mēs būsim spiesti
bra līdz decembrim. Ilūkstes apriņķa
skaidrs,
kamēr
ir tāds deficīts, finansu miir
Tamdēļ
enerģiski pabalstīdami poļu karaspēka cīņas ar lielimiljonus, kurus no vma
70
atrast
tos
nistrs
nevar
niekiem, labprāt iestājās par brīvprātīgiem poļu arkad nākšot pie budžeta
saka,
Bastjāņa
kungs
prasa.
mijas rindās, izpildīja kaujas dienestu un starp vikomisija,
budžeta
caurskatīšanas
_gan jau līdzekļus
ņiem, protams, bij ari krituši, ievainoti un kontuzēkungs ļoti labi
ka
to
Bastjana
domāju,
atradīšot.
Es
ti. 1020. gada jūlijā, kad Piļsudska karaspēks aizgālīdzekļus neatradīsim. Es tānec
ka
tur
mēs
apzinās,
ja aizstāvēt Varšavu pret lieliniekiem, lielāka daļa
atstāju Bastjāņa kungam morālisko atbildību attieto Latvijas pilsoņu, kas bij iestājušies poļu_ armijas
cībā uz visām tām milžu prasībām, kuras _ tiek vērrindās, atgriezās mājas. Bet atradas _ ari tadķ kuri
stas pret budžeta komisiju, ka viņa bus ta, kas bus
aizgāja kopā ar poļu armiju, bet šos pēdējos mes nespējīga at'-ast ienākumus. Es esmu citādos ieskatos.
aizskarsim. Lūk, kāda jr šīs invalidu kategorijas izMaiii piedzīvojumi no budžeta komisijas darbības
celšanās. Būdams pagājušo vasaru Ilūkstes apriņķi
man šalca to, ka mes nebūsim spējīgi ko atrast un
tautas sapulcē, biju spiests uzklausīt man verstu jauka ārpus tām sumām. kādas valdība paredzējusiietājumu: kādēļ valsts nav parupejuses par to jnvalidu
nākumos, mēs neko neatradīsim. Talak Bastjāņa
materiālā stāvokļa nodrošināšanu, kuri zaudējuši sakungs, sacīdams, ka es esmu salīdzinājis _ dzīvus cilvēkus ar arkliem, acīm redzot ari neruna pec savas
*)
atreferējums
Runātāja

v
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pārliecības, jo saprast manus vārdus tādējādi nekādā
ziņā nevarēja. Es runāju par kara laikā izpostītiem.
Vai tie ir dzīvi cilvēki, vai tie ir arkli — es atstāju
to izšķirt Bastjāņa kungam. Par ko mēs runājām?
Runājām par pabalstiem, par naudas pabalstiem.
Kam tos mēs izsniegsim? i aču ne arkliem, bet abos

paredzētas, tad likums ir nepilnīgs un mēs neesam
visu izsmēluši ar to. Tas runā pretim papildinājumiem, kas ievesti valdības likumprojektā. Tiem,
kas cīnījās 1905. gadā par latviešu nacionālo lietu,
ir daudz lielāki nopelni priekš Latvijas kā tiem, kas
cīnījās piemēram japāņu karā. Bastjāņa kungs saka,
gadījumos izsniegsim dzīviem cilvēkiem. Es gribētu ka esot nepielaižama lieta, ka mēs tagad gribot aizjautāt, kuri no šiem pilsoņiem atrodas grūtākā stāmirst tos, kas Latviju iznesuši uz saviem pleciem.
voklī: vai tie, kuri dzīvo zemes būdās, un kuriem No kā Bastjāņa kungs taisa tādu slēdzienu? Es tā
nav arklu, vai tie atrodas labākos apstākļos nekā
ko neesmu teicis. Es neesmu uzstājies pret valdītie, kuri varbūt ir darba nespējīgi, kuri ir karā ciebas iesniegto likumprojektu un valdības likumprotuši un skaitās tagad par invalidiem. Es teikšu, ka
jektā ir paredzētas visu cīnītāju kategorijas un viņu
tas, kas sēž zemes būdā ir daudzreiz grūtākos apģimenes, kas cīnījās Latvijas labā. Bet papildināstākļos nekā tas, kas ir ieskaitīts nespējniekos, jo par
jumi runā ne par tiem, kas cīnījās par Latviju, bet
pēdējo gādā sociālā apgāde. Bet tas laucinieks, kas tejr runa piemēram, par Japānas kai;a dalībniekiem.
sēž savā zemes būdā un kurš nav galīgi darba spēju Kādi tiem nopelni priekš Latvijas? Viņi izpildīja
zaudējis, tam neviens palīdzību nesniedz; tā kā daunepatīkamo grūto pienākumu iedami karā pret savu
dzos gadījumos zemes būdas iemītnieks varbūt atpārliecību. Vai tas ir nopelns priekš Latvijas un latrodas grūtākā stāvoklī nekā kara invalida ģimene. viešu nacionālās lietas? Ja viņi darba nespējīgi, tad
Es neteikšu, ka visos gadījumos tas tā ir, bet teikt, mes par viņiem gādāsim parastā sociālās apgādīka vienā gadījumā te ir runa ne par dzīviem cilvēbas kartībā, bet nepieskaitīsim pie tiem varoņiem,
kiem, bet par arkliem un otrā — tikai par cilvēkiem, kas iznesuši Latviju uz saviem pleciem. Tāpat, ja
tas ir pilnīga vārdu un faktu sagrozīšana.
mes ņemsim visus pasaules kara dalībniekus, vai mēs
Tālāk attiecībā uz manu priekšlikumu par saimvaram teikt, ka tie cīnījušies par Latviju? Tie, kas
nieciskā plāna sastādīšanu. Bastjāņa kungs paskaidkaut kur Francijas frontē cīnījās, vai tie cīnījās par
roja, ka sociāldemokrāti neesot balsojuši par šo Latviju? Vai viņi to apzinājās? Viņi tāpat kā japriekšlikumu tāpēc, ka viņi esot uzskatījuši, ka tas pāņu kara izpildīja savu grūto pienākumu un daudzi
ir lieki, jo valdībai pašai esot jāzin, ka ir vajadzīgs
no viņiem cīnījās taisni par Krieviju, nemaz nedomātāds plāns. Vai tā var, Bastjāņa kungs, teikt? Valdami par Latviju. Ja šeit varētu būt runa, tad vadibaļ viss kas ir jāzin, bet jūs taču esat tie, kas visrētu but runa par latvju strēlniekiem, kuri tiešām
vairāk iesniedzat dažādus «vēlējumos"—uzdot valdīnāca _uz dzimteni atpakaļ, lai aizstāvētu dzimteni,
bai rūpētiespar to un to u. t. t. Kāpēc tur valdībai
varbūt neapzinoties to, ka viņi varētu kādreiz izpašai nav jāzin un šeit ir jāzin? Un ja nu valdībai karot brīvu, neatkarīgu Latviju; bet viņi gribēja
pašai ir jāzin, kāpēc tad viņa neiecēla komisiju šī nākt atpakaļ uz dzimteni un aizstāvēt savas dzimjautājuma izšķiršanai pirms mana priekšlikuma, bet
tas sētas. Tāpēc tādu slēdzienu taisīt, it kā mēs
tikai tagad, pēc mana priekšlikuma. Tā tad mans uzstātos pretim tiem, kas Latviju, iznesuši uz saviem
nepjeņemtais priekšlikums tomēr ir bijis vietā. Viņš pleciem, ir pilnīgi aplami, tādu slēdzienu no maniem
atgādināja valdībai to, kas ir viņas pienākums, bet vārdiem taisīt nekādā ziņā nevar. Tāpēc pēc Bastko viņa varbūt bij piemirsusi. Es nedomāju, ka vijāņa kunga paskaidrojumiem, ir jāpaliek pie tā paša,
siem mūsu priekšlikumiem būtu jāizved cīņa ar valko es teicu pirmo reizi, ka mēs neesam ari šeit atdību, bet mēs varbūt redzam to, ko valdība acumirraduši šo ieņēmumu avotu un tāpēc taisīt kādus lēklī neredz, bet kas būtu vēlams. Tā tad patiesībā cienus pāri tam, ko mums ir iesniegusi valdība, būtu
tas nebij nekāds motivs nebalsot par manu priekšvieglprātīgi.
likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds GoldmaTālāk Bastjāņa kungs man pārmet, ka es esot
nim.
(Sauciens pa kreisi: «Vēl viens!")
izteicies, ka ar veciem rēķiniem nav ko nodarboties.
Šo pārmetumu es nebiju sagaidījis. Es tiešām lie-Q
.!. GoIdmanis_ (zemnieku savienība): Viens no
toju tos pašus vārdus, ko Bastjāņa kungs lietoja paiepriekšējiem runātājiem; Bastjāņa kungs, aizrādīja
gā
_ jušo reizi pret zemnieku savienību, prasīdams, kur uz to, ka ja šī projekla „e" punktu atraidītu, tas būtu
jus bijāt 2, 3 gadus atpakaļ, kad jūsu bij ministru
ļoti smags sitiens attiecoties uz visiem invalidiem,
prezidents. Kāpēc jūs tad par kara zaudējumiem bet pavisam cita lieta esot ar tiem izpostītiem. Es
nerunājāt? Es to pašu gribu teikt. Nevis ka mēs nezinu, vai,Bastjāņa kungs ir piemirsis tos datus, kuar veciem rēķiniem nenodarbosimies, es saku, ka rus te sniedza Gailīša kungs, ka apmēram 1400 māmēs ar tiem nodarbosimiem, bet tikai tad, kad būs
jas vēl ir izpostītas, kurām vēl nav nevienas ēkas,
labāki apstākļi. Ja mēs tais gados, kad mūsu saimka ļaudis tur dzīvo tranšejās, ka bālie bērni tur nīkst
nieciskais stāvoklis bij labāks nekā viņš acumirklī
bez saules gaismas. Sakāt, kungi, vai tā nav gādāir, ar šiem veciem rēķiniem nenodarbojāmies, tad
šana par dzīviem cilvēkiem, lai viņi tiek virs zemes,
tagad, kur mēs esam piedzīvojuši grūtāku brīdi, ar
laj viņi dabū redzēt dienas gaismu? Vai jūs esat
tiem nodarboties nav īstais laiks. Tas ir vienīgais, kādreiz iegājuši tranšejās, vai jūs zināt, ka tur slapjr
ko es gribu teikt, bet nevis to, ka nekādi veci rēķini
jas
sienas, slapji griesti un tagad, pec jūsu atrai^ lēmuma attiecībā uz izpostītiem, slapjas šiem
nav priekšā ceļami.
doša
Tad Bastjāņa kunga atgādinājums par 1905. ganelaimīgajiem ir ari acis. Par tām karavīru ģimenēm,
da cietušiem. Tas runā pretim Bastjāņa kunga slēpar kuram šeit tiek runāts, man jāteic, ka ja mums
dzieniem. Viņš uzstājās, kā tiem ari vajadzīga apbūtu tie līdzekļi, tad nevarētu būt ir runas, ka mums
gādība. Es esmu citādās domās, kā te izsacīja Reinjanak tiem pretim, un jālūko tiem izpalīdzēt, bet tic
harda kungs attiecībā uz 1905. gada cīnītājiem. Es
motīvi, kurus jau spilgti te izcēla Vesmaņa kungs, ir
ari atzīstu, ka viņiem pie Latvijas tapšanas ir nopeltadķ ka katram būtu jāpiekrīt tam, ka šobrīd apstākni, bez šaubām ir nopelni. Gan varbūt ne visi viņi
li vel nav tādi, ka mes varētu itin visu pasaules kara
cīnījās Latvijas vārdā, bet es zinu ļoti daudzus, painvalidu ģimenes ietilpināt šajā_ projektā, bet tās gan
zīstu personīgi ļoti daudzus, kas cīnījās taisni, ja ne
par Latviju, jo toreiz par Latviju mēs vēl nedrīkstējām sapņot,_ bet vismaz par latviešu nacionālo lietu.
Ja tur ir vēl citas apgādājamo kategorijas, kas nav

bus jāatstāj vispārējas sociālās apgādāšanas ziņā.
Bet ja mes šo e punktu visā visumā atraidītu, tad līdz
ar to tiktu atraidītas tās karotāju grupas un viņu piederīgie, kuras tomēr ir pielīdzināmas Latvijas armi-
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tā ir tā suma, kura paredzēta par atsavinātam zeinēm, neieskaitot ēkas un mežus. Ta tad visa atlītIzība sniegsies vairākos miljardos. Ar šiem līdzektālu mēs to spējam. Ja attiecība uz visam karotāju
ļ
iem pietiktu uz ilgu laiku, lai varētu izpildīt šī ligrupām pensijas iztaisa 70_ miljonus, tad attiecība uz
prasības. Ir ari.vel citi projekti. Minoritatu
cuma
latviešu strēlnieku ģimenēm, pec darba ministrijas
prasa dažus miljardus zelta. Ir skaidrs,
)riekšstāvji
Tadeļ
miljoni
gada.
i
datiem, tas iztaisītu tikai ZH»
ja konsekventi domā, ka ne jūsu atlīdzības projekts
še e punkta vietā būtu jāievieto tāds punkts, kura
zies cauri, bet kāds no jums_ pa labi stāvošs proģimebūtu noteikts, ka trūcīgie un darba nespējīgie
j
ekts.
Bet ja nu demokrātiska centra politiķi doma,
latviešu
strelnes locekļi, kuru piederīgie ka bijušo
va viņi ir spējīgi šai lietai maksāt, tad mes uzskanieku pulku karavīri krituši kaujas lauka, pazudusi I
tām par iespējamu ari invalidiem- maksāt. Es dobez vēsts kara darbības rajona, miruši no ievainonāju,
ka ja apspriežamais likums bus pieņemts, tad
bijusi
i
kas
jumiem slimībām vai citiem gadījumiem,
varēs atrast ari līdzekļus un šie līdzekļiir samērā
saistīti ar viņu kara dienesta pienākumu izpildīšanu
salīdzinot ar tiem līdzekļiem, ko jus taisāties
niecīgi,
līdz 1917. gada 17. oktobrim, būtu pierindojami pie
nelietderīgam un politiski kaitītjādāt
saimnieciski
e
tad
ja
Ta
tiem, kuriem jāpiešķir šīs_ pensijas.
gam pasākumam — atlīdzībai muižniekiem. Vespunkts tiktu strīpots, tad ta vieta es heku priekša
kungs vēl reiz centas salīdzināt kara izpostīmaņa
pieņemt šo papildinājumu. Attiecība uz šiem latvietos ar kara invalidiem. Tiešam mums, sociāldemošu strēlniekiem ir jāteic, ka- tos nevar ierindot bavēlēšanas _ palīdzēt _ katram,
ķus visiem pasaules kara karotājiem, nevar teikt, krātiem, ir vislielākā
mums vel reiz ir jāuzstājas
bet
tomēr
kam
iet
grūti,
ka viņi ir vienlīdzīgi visiem citiem karotājiem. Dapret to, ka to, kas zaudējis darba spējas, pielīdzināt
žiem no jums varbūt ir citādas domas, bet tiem es gritam, kas zaudējis cūku, govi vai ko citu. Sie _cilbētu atgādināt Saeimas priekšsēdētaja Vesmaņa kunvēki — izpostītie — taču darba spējas nav zaudējuBrāļu
ga apliecinājumu šī gada strēlnieku svētkos
he
ais
ši. Šiem karā izpostītiem saimniekiem, rentniekiem
strēlnieku
kapos, kurš teica, ka « latviešu
grūtāki ka _ tiem simtiem tūkstodarbs licis pamatus brīvajai Latvijai". Ari Valsts un citiem, tiem neiettika izklaidēti
pa visu pasauli un
strādnieku,
kuri
šu
Prezidents šogad Brāļu kapos apliecināja: "Strēlatgriežas
atpakaļ. Ja grib
pliki un izbadējušies
nieki, iūs likāt pamatus Latvijai". Ta tad šis darbs, kuri
tad
_ jāpalīdz ari izpalīdzēt izpostītiem saimniekiem,
ko strēlnieki ir darījuši, pielīdzināms tam darbam, ko
pirmā
kārta
invalidiem.
postītiem
un
strādniekiem
darījusi nacionālā armija. Tadeļ no pasaules kara
nav
invalidiern
rokas,
bet
kara
Izpostītiem
ir
vēl
karotājiem būtu izdalāmas strēlnieku ģimenes.
tapec
mes
uzinvalidjem,
tāpat
ari
darba
vairs roku,
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Mopalīdzība
ziņa
ir
katra
ka
šiem
skatām,
invalidiem
ricam.
.
."?
jāsniedz, jāpalīdz tiem, kas paši nevar savu maizi noE. Morics (sociāldemokrāts): Visi tie, kuri šopelnīt. (Sauciens no vietas: «Vesmanis runāja par
vakar uzstājās pret komisiju priekšlikumiem, paplaPar
ģimenes locekļiem, bet ne par invalidiem!")
šināt valsts apgādājamo invalidu un viņu ģimeņu
locekļiem (starpģimenes
darbanespējīgiem
ņemt
līskaitu, atduras uz vienu jautājumu — kur
sauciens). Beidzot Goldmaņa kungs vel noraud asadzekļus. Un kā par brīnumu visas šis partijas pieriņu, ka labi būtu palīdzēt liela kara invalidu ģimeder pie tām, kuras uzskata par iespējamu ļoti lielus
nēm, ja to varētu, bet diemžēl mes_ to nevaram. No
izšķiest,
vieglprātīgi
līdzekļus, vārda pilnā nozīme,
vira runas izskanēja, ka šiem liela kara invalidiem
kā te izteicās attiecībā uz invalidiem piešķiramiem
nebūtu sevišķu tiesību uz šo palīdzību, jo tie, luk,
līdzekļiem Vesmaņa kungs. Tas ir visas tas partineesot cīnījušies par Latviju (starpsaucieni). Par
jas, kuras stāv par atlīdzības maksašaiiumuižmeLatviju esot cīnījušies Goldmaņa kunga organizētie
kiem '^r atsavināto zemi. Pirmām kārtam jāmin
strēlnieki. Te man Goldmaņa kungam mazs dokudemokrātiskais centrs. Vesmaņa kungs uz manu
jāatgādina, kurš Jums varbūt pazīstams un
ments
makstarpsaucienu atbildēja, ka vel neviens neesot
atgādinās, par ko _ Jus esat cīnījušies.
sājis. Bet mēs taču neesam mazi bērni, mes zinām, kurš Jums
Ta ir Jūsu vēsturiska runa, vēstu(Starpsaucieni.)
ka demokrātiskais centrs savos laikrakstos nav atsēdē 21. jūlija, tad, kad nebija vel
riskā
valsts
domes
balstījis mūsu cīņu pret atlīdzības maksāšanu muižstrēlnieku bataljonu. Tas_ bija kara sakuma 1914.
niekiem, ir to pilnīgi noklusējis, nav turējis par vagada 1. domes sēdē, tūlīt pec kara sākšanas. (Starpjadzību informēt savus lasītājus par to ka notiek pa^
saucieni.) Man vienlīdz pretīgs ir Viļums 2., ir Nikopret
ati ākstīšanās par likumprojekta ierosinājumu
lajs 2., bet Jūs, Goldmaņa kungs, esiet uz ceļiem krilīdzības maksāšanu muižniekiem. Mes neesam mazi
Nikolaja 2. priekša. (Starpsaucieni).
bērni, kas nevarētu saprast, ka demokrātiskais centrs tuši
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Ludzu negrib maksāt šo atlīdzību. P _ec demokrātiska centra
sarunāties. Lūdzu turpināt runu.
būtu jadabu apmēram
projekta, muižniekiem
E. Morics (turpina): Jus toreiz teicat:
(starpsauciens
rubļu
pat
400.000.000
200.000.000 vai
«No
Baltijas apgabala iedzīvotāju puses, kuru viss
kaut
centrā: «Tikai 120.000.000!"). Lai nu ari būtu
lielums ir latvieši un igauņi, par atbildi uz šiem šā120.000.000. Ar 120.000.000 rubļumums pietiktu divieniem tikpat skani nodimdēja: «Lai dzīvo Krieviem smagākiem gadiem, ko apgādāt tos, kam vaivija!" Tā būs ari tālāk, pat visgrūtākos pārbaudīrāk, daudz vairāk pienākas šis pabalsts no valsts pujuma
brīžos. Starp latviešiem un igauņiem nav neka
ses nekā muižniekiem. Bet jus jau_ sapratīsiet,
viena
cilvēka, kurš neatzītu, ka visu to, ko labkla- .
ka
SakonsekvencesJus
zināt,
politikā ir zināmas
zinā
mēs esam sasnieguši, to esam sasnieguši
jības
eimā ir trīs partijas, kuras nostājas pret atlīdzības
Krievijas
ērgļa apsardzība un ka viss tas, ko
tikai
sociāldemaksāšanu muižniekiem: sociāldemokrāti,
igauņiem vel vajaga_ sasniegt, bus
mokrāti mazinieki un Latgales darba partija. Visas latviešiem un
vienīgi
tad, ja Baltija ari nākotne bus lielas
iespējams
pārējās Saeimas partijas ir par atlīdzību nuūžnienešķirama
daļa... Šīs lielas dienas_ pieKrievijas
labi
kietn. Jūs no šīm partijām esiet ta mazāka un
rāda, ka ne valoda, netautība, ne ticība nekavē latsaprotat, ka savu projektu neizvedīsat cauri un neviešiem un igauņiem but par _karstiem _Krievijas patizvedīsat cauri tādēļ, ka nevarat saeaidīt no kreisa
pat mirstot tomēr dzirdes tikai vienu:
riotiem...
spārna atbalstu kaut kādai atlīdzībai muižniekiem.
Krievija!"
Lai
dzīvo
pa
partiju
kas
stāv
«
prjektiem,
Pieņems kādu no to
Jūs aicinājiet latvju tautas dēlus, Igaunijas tautas
labi no jums. Pēc zemnieku savienības projekta atsakaut ienaidnieku un pat aizmirstiet talīdzība pienāktos par apmēram VI, miljardi rubļu, dēlus karā
jas karotājiem. Tādēļ še katra ziņair jāizdara viens
izņēmums, jāiet pretim šīm ģimenēm tik tālu. cik
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gad, ka saukuši: «Lai dzīvo Krievija!" (Goldmaņa
un citu starpsaucieni). To es pievedu tikai tādēļ,
ka gribēju Jums atgādināt, ka Jums ir vismazākā
tiesība pateikt, kam ir lielāki nopelni un kam mazāki
cīņās par Latviju.
(Goldmuna starpsauciens). Redziet, cik Jums maz asprātības, ka Jūs gribiet tik
nopietnam jautājumam ar tik seklu frāzi tikt pāri.
Jums vismazāk tiesība uzstāties pret to, neatbalstīt
to, ka lielā pasaules karā cietušiem invalidiem un
viņu ģimenēm valsts piešķirtu pensijas, nešķirojot
tos, kā jūs to gribiet, — strēlnieku bataljonos, vai
ari tādos, kuri citādi cīnījās pasaules karā. Mums,
sociāldemokrātiem, ir vienlīdz pretīgi imperiālistiski
kari, kādā veidā tie nebūtu, kādā veidā asinis netiktu
lietas, bet ari vienlīdz mums tuvu stāv visi, kas no šī
lielākā cilvēces posta, kara. ir cietuši, un mēs nevaram saprast, kā Jūs varat nākt ar tādu priekšlikumu, Jūs, kas 21. jūlijā visus aicinājāt cīnīties par
divgalvaino ērgli un tikai tad, kad viņš sabruka, Jūs
sākāt skatīties, vai citādi nevar savu politiku iegrozīt.
Es ceru, ka Jūs apdomāsaties un nešķirosat savus
toreizējos ururus (aplausi pa kreisi).
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Runātāju
saraksts izsmelts. Vārdu neviens vairāk nevēlas?
Es lūdzu i eferenta atsauksmi. Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam K. Būmeisteram.
Augstais nams! Es
Referents K. Būmeisters:
sociālās likumdošanas komisijas vārdā gribu apstātes pe tiem iebildumiem, kas tika celti un ari pie
priekšlikumiem, kas tika ienesti — papildināt 1. pantu.
1. priekšlikums, kas tika ienests no Lejiņa kunga — attiecināt šo likumu ari uz 1905. gada cietušiem no soda
ekspedīcijām. Es te sociālās likumdošanas komisijas
vārdā varu aizrādīt, ka šāds priekšlikums jau tika iztirzāts komisii-is sēdēs vairākas reizes, tāpat ari
anakškomisijā un beidzot plenārā komisijā. 1905. gadā cietušiem pabalsta paredzēšana tika atraidīta ar
balsu vairākumu, pret balsoja sociāldemokrāti. Tā
Kā man, kungi, šodien par 1905. gada cietušo pabalstiem runājot, jāatgādina, lai Reinharda kungs no
dotā vārda Saeimā ncatkām'as un sociālās likumdošanas komisijas sēdē lai uzstājas par šī priekšlikuma pabalstīšanu. Kas attiecas uz šo priekšlikumu, tad man sociālās likumdošanas komisijas vārdā jāizsakās pretim, jo pirmkārt — tas komisijā nav
pieņemts un otrkārt - - šinī likumnroi 'ektā iet runa
tikai par tām grupām un kategorijām, kas cieši saistīti ar kara darbību kā lielā pasaules karā, tā Latvijas atbrīvošanas karā un ari tie, kas cietuši no kara
pavēļu izpildīšanas, vai ņēmuši dalību tieši pašā kara
darbībā. Pret pirmo priekšlikumu jāizsakās pretim.
Tāpat sociālās likumdošanas komisijas vārdā jāizsakās pret Veržbicka kunga priekšlikumu, kurā iet
runa par tiem, kas kalpojuši svešu valstu armijās un
pēc šo armiju izvākšanās no Latvijas robežām, palikuši te kā invalidi vai to piederīgie. Šopriekšlikumu
pēc savas būtības varētu pieņemt, jo šīs grupas saistītas ar karaspēka darbību, bet tā kā tas sociālās
likumdošanas komisijā nav apspriests pēc būtības,
tad par to es nevaru izteikties.
Trešais priekšlikums, ko ienesa Goldmaņa
kungs, ka vajaga dalīt apgādājamos, ka vajadzīgs no
lielā pasaules karā cietušo ģimenēm izņemt atsevišķi
latviešu strēlnieku ģimenes. Te man jāaizrāda, ka
pie izcilus stāvokļa radīšanas apgādājamo starpā sociālās likumdošanas komisija stāvējusi uz tā viedokļa, ka izšķirība nav radāma invalidu un apgādājamo ģimeņu starpā. Vira domā. ka lielā pasaules
kara invalidiem un Latvijas atbrīvošanas kara invalidiem un ģimenes locekļiem noliekamas vienādas
normas. Tā kā sociālās likumdošanas komisija vienmēr stāvējusi uz šā redzes stāvokļa: neradīt izcilus
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stāvokli priviliģētām grupām, tad man jāizsakās pret
Goldmaņa kunga priekšlikumu.
Tagad es gribu aizrādīt tikai uz tiem aizrādījumiem un pārrunām, ko te cēla viens otrs no Saeimas
locekļiem, pat no tiem, kas scci-alās likumdošanas
komisijā darbojās un balsoja par, bet te runā pretējo.
Pirmām kārtām man jāpakavējas pie Reinharda
kunga iebildumiem, kuri ir divējādas dabas: viens ir, kas iziet uz nepareizu šī likuma tulkošanu un otrs
pēc būtības. Reinharda kungs sacīja, ka it kā pec
šī likuma ' pensiju varētu piešķirt ari bēgļiem. Tas
pavisam tā nav, jo te ir skaidri teikts, ka ģimenes,
kuru piederīgie kā karavīri ir krituši, pazudušibez
vēsts u. t. t. un ari pārējos pantos tas pats, tā ka
nekādā ziņā nevar šo likumu, tulkot ari attiecībā uz
bēgļiem. Jautājums var pacelties tikai par l. piezīmi, kur iet runa par kara pavēļu, izpildīšanu, bet
te ari ir sacīts, ka izpildot Latvijas armijas
k a i; a pavēles; tā tad Krievijas armijas pavēlēs
ir izņemtas no šī likuma. Tā tad likumu tulkot.tā,
kā Reinharda kungs domā, nevar, jo likuma tekstā
ir skaidri pateikts, uz kādām ģimenēm k attiecināts
šis likuma projekts. Tad Reinharda kungs uzstājas
pēc būtības pretim un saka, it kā mūsu finansielais
saimnieciskais stāvoklis neatļauj pieņemt šo likumu.
Es atgādināšu, ka Reinharda kungs sociālās likumdošanas komisijā bija pirmais no tiem, kas uzstājās
par likuma attiecināšanu uz lielā pasaules kara kritušo ģimenēm un invalidu ģimenēm un sacīja, ka mūsu
sociālās likumdošanas komisijai nav jāiziet no finasielā viedokļa, bet jāiziet no jautājuma apskatīšanas
pēc būtības. Sociālās likumdošanas komisijā priekšlikums attiecināt uz lielā pasaules kara cietušo ģimenēm ari tika pieņemts 2. lasījumā vienbalsīgi, tikai
vienai balsij atturoties, bet 3. lasījumā vienbalsīgi
nevienam neatturoties (starpsauciens). Uz finansielām grūtībām es aizrādīšu vēlāk, bet es saku, ka
sociālās likumdošanas komisija, likumu izstrādājot,
neizgāja no finansielām grūtībām, vai no budžeta
komisijas ieskatiem, jo jūs paši sacījāt, ka' budžeta
komisijas uzdevums ir rast tos līdzekļus, lai apmierinātu šo cilvēku taisnīgās prasības. Tagad es gribu
apstāties pie finausielas dabas iebildumiem. Te es
gribētu atbildēt Ringcldam Kainingam, kurš pagājušā
sēdē uzstājās par to, it kā Saeima bez finansu ministra atsauksmes nevarētu stāties pie šīlikuma caurskatīšanas. Man liekas, kā jau mans frakcijas biedrs
Bastjānis norādīja zināmā mērā, ka likums te nepareizi tiek tulkots, jo kā tanī likumā, kuru te citēja
Bastjāņa kungs, tā ari pārgrozījumā pie šī likuma
20. panta iet runa tikai par tiem priekšlikumiem un
pārlabojumiem, kas ienākuši Saeimā un paredz bu-

džeta palielināšanu tikai sakarā ar budžeta apspriešanu.
Ringolda Kalninga kunga citējums, ka par
pensiju paaugstināšanu u. t. t. ir vajadzīga finansu
ministra piekrišana, attiecas tikai uz tiem priekšlikumiem, kuri ienākuši budžetu apspriežot, un kuri
nav paredzēti likumā. Ja viņi ir paredzēti likuma,
tad par tiem finansu ministra piekrišana nav vajadzīga. Man liekas, ka Ringolda Kalninga kungs
savu runu varēja noturēt tikai budžeta komisijas
sēde, kad tiktu ?spriests nākamā gada valsts budžets. _ Ja tad finansu ministrs varbūt pie budžeta
sastādīšanas, ievērojot to, ka šis likums vēl nav izdots, nebūtu ievedis valsts izdevumos attiecīgu posteni, tikai tādā gadījumā varētu būt runa par finansu
minisrta piekrišanu. Kas attiecas uz pašu lietu pēc
būtības, tad man liekas, ka galu galā finansu ministrija budžetu sastādījusi vienmēr ar deficitu un ka
budžeta komisija ir tā galīgā techniskā iestāde, kas
cenšas budžetu sabalansēt . Budžeta komisija, vai
nu palielinot līdzekļus jeb strīpot izdevumus, kas
valstij ir nevajadzīgi, var panākt budžeta sabalansē-
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sanu, kā ari var ievest tos izdevumus, kas ir pieņemti
vienā otrā likumā pa starplaiku, kad budžets ir jau
no finansu ministrijas sastādīts, izstrādāts līdz Saeimas budžeta komisijas caurlūkošanas laikam. Man
Jiekas, ka visi šie finansielās dabas formelie iebildumi nav faktiski iebildumi pēc būtības, bet gan te
tieši Saeimas locekļi negrib uzstāties atklāti pret
pensiju palielināšanu, un tāpēc grib slēpties aiz visiem šiem finansielās dabas formcliem iebildumiem.
Man liekas, ka tas, kā es to jau noskaidroju un to
gribētu izvest, zināmā mērā ierobežotu Saeimas
likumdevējas funkcijas. Tad mēs nevarētu izstrādāt
nevienu likumu, mums katru reizi būtu jāprasa finansu ministra piekrišana, kur ņemt līdzekļus,_ jo
tiešām gandrīz katrā likumā mēs atduramies uz tādu
parādību, ka vienmēr tiek paredzēti izdevumi šāda
vai tādā veidā. Tā kā tas ierobežotu Saeimas likumdevējas tiesības, tad uz tāda redzes stāvokļa
mēs nevaram, nostāties. Mums jānostājas uz tā redzes stāvokļa, vai šiem invalidiem un viņa ģimenēm
tiesības uz pensiju ir jāpiešķir vai nē. Skatoties no
šī redzes stāvokļa, sociālās likumdošanas komisija ir
nākusi pie slēdziena, ka tiesības uz pensijas dabūšanu
jāpiešķir ari tām pensionāru grupām, kuram līdz šim
šīs tiesības nav bijušas un ka finansielās dabas grūtības nestāv pirmā vietā, bet pirmā vietā cilvēciskais
redzes stāvoklis, par kuru te jau pagājušā sēdē runāja Ringolds Kalnings. Tie būtu visi tie motivi no
sociālās likumdošanas komisijas redzes stāvokļa, nekura viņa ir vadījusies pie šī likumprojekta izstrādāšanas. Tā ka sociālās likumdošanas komisija šis
likumprojekts tika pieņemts vienbalsīgi, tad es ceru,
ka ari Saeima vienbalsīgi pieņems šī likumprojekta I.
pantu, pieņems pirmos variantus budžeta komisijas
redakcijā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds kara lietu
komisijas referentam Bruno Kalniņam.
Referents Er. Kalniņš: Vesmaņa kungs runāja
par c, e un f punktu strīpošanu šī_ likumaJ. panta.
Kara lietu komisija pārsprieda jautājumu pec>satura,
lai gan nebij iesniegti noteikti formulēti priekšlikumi,
bet priekšlikumi komisijas piekrišanu neatrada. Kara
lietu komisija stāv uz tā viedokļa, ka, lai gan mušu
valsts finansielais stāvoklis iir ļoti grūts., tomēr invalidu un viņu ģimeņu apgādāšana ir viens no tiem
pienākumiem, par kuriem valstij jāgādā visos apstākļos un kurām valsts attiecīgām iestādēm vienmēr
jāatrod vajadzīgie līdzekļi, atsakoties no mazāk neTāpēc es kara
pieciešamiem citiem izdevumiem.
lietu komisijas vārdā izsakos pret Vesmaņa kunga

priekšlikumu.
Sakarā ar šo priekšlikumu deputāts Reinharda
kungs nāca ar norādījumu, ka 1. panta attiecīgo nodalījumu varot tulkot ļoti plaši, ka viņš esot izplūstošs un ka esot sastādīts tā, ka tas daudzums, kuriem jāizsniedz pensijas, ka tas varot iznākt plašāks
nekā to komisija liek priekšā. Reinharda kungs atsaucās uz to, ka zem jēdziena, kas bijuši saistīti ar
kara dienesta izpildīšanu", varot pavest ari bēgļus,
kurus komisijas laikam gan neesot domājušas. Man
jāsaka, ka kara lietu komisijā, šo formulējumu pārspriežot, komisijas locekļi bija tai pārliecībā, ka tas
ir loti precīzs formulējums un ka citu formulējumu
tai vietā būs ļoti grūti uzstādīt. Un tiešām - neviens bēglis, nekādas bēgļu vai citu pilsoņu grupas
nevar paiet zem šī formulējuma. Te var_gan paiet
atsevišķi pilsoņi, kuri bijuši kara dienestā un lielākā
vai mazākā mērā cietuši no tā. Bet neviens, kas
kara dienesta pienākumus nav pildījis, zem šī nosacījuma nevar paiet. Tā kā bē<M nav nekādus kara
pienākumus pildījuši, tad liekas, nav iemesla teikt, ka
viņiem būtu jāmaksā pensijas. Bēgļi atstājuši savu
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dzīves vietu uz kara ministra pavēli, bet par to viņiem pensijas nav jāmaksā. Tāpēc Reinharda kunga
iebildums, ka te var rasties pārpratumi un tāpēc
vien nevarot pieņemt attiecīgo 1. pantu, ir gluži
nevietā.
Goldmaņa kun»\s liek priekšā gadījumā, ja augstā
namā netiktu pieņemts priekšlikums izsniegt pensijas
visiem pasaules kara Krievijas vai tās sabiedroto armijas karavīru trūcīgiem un darba_ nespējīgiem ģimenes locekļiem, tad tādā gadījumā šīs pensijas izsniedzamas tikai latvju strēlnieku piederīgiem. Kara
lietu komisija apskatīja šo priekšlikumu un nāca pie
pārliecības, ka šāds dalījums nav iespējams un nevar
tikt ievests.
Ja pensijas izsniedz, tad viņas jāizsniedz visiem, bet ja nē, tad nevienam. Jo patiešam
apstākļi bija tādi, kad daudzi latvieši no dažādam
armijas vienībām nevarēja pāriet uz strēlnieku pulkiem tāpēc, ka viņu priekšniecība to neatļāva. No
otras puses bija ari gadījumi, kur ir krituši vai ievainoti latvieši ari pirms latviešu strēlnieku pulku nodibināšanās. Tas viss bij par iemeslu tanī, ka kara
lietu komisija atzina, ka tāda dalīšana nebūtu iespējama. Tāpēc kara lietu komisijas vārdā izsakos pret
Goldmaņa priekšlikumu.
Beidzot (sniegtais priekšlikums par 1905. gada upuriem kara lietu komisija
nav ticis apspriests un tāpēc nevaru par to izteikties.
Vārds finansu
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
komisijas referentam V. Saluajam.
Referents V. Salnājs: 2. budžeta komisijas, variants, kuru aizstāvēja ari Vesmaņa kungs, ka redzējām, cēlies pateicoties tam, ka budžeta stāvoklis
šogad ir diezgan grūts un smags un sagaidāms tāds
pats ari nākošā gadā. Par šo variantu ari vel runā
tas apstāklis ka pat tāda gadījuma, ja šis variants
izkristu cauri un tiktupļeņemts pirmais variants, ai i
tādā gadījumā paredzētās pensijas ir tik niecīgas un
maziņas, ka viņas nedod iespēju iztikt kara invalidu
un karā pazudušo ģimeņu locekļiem, jo paredzēts ir
tikai 400 rubļu mēnesī, un par 400 rubļiem mēnesī
nespēj iztikt neviens cilvēks, sevišķi ja pensionārs
ir darba nespējīgs. Tomēr šī maza sumina, ko pensionārs saņem katru mēnesi visuma sastāda lielu
sumu. Kas attiecas uz priekšlikumiem, kuri no jauna
ienākuši, tad Veržbicka kunga priekšlikums budžeta
komisijā netika apspriests un par to nevaru atsauksmi dot. Turpretim Goldmaņa priekšlikums budžeta komisijā apspriests un budžeta komisija šo
1905. gada revolucionāru
priekšlikumu noraidīja.
^
budžeta komisija ari nav apspriepensijas jautājumu
dusi un tāpēc atsauksmi par to nevaru dot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanajiak
vispirms iesniegtie pārlabojumi tādā kartība, ka tie
ietilpst 1. panta tekstā. Bez tam nāks nobalsošana
ari budžeta komisijas 2. variants — priekšlikums par
attiecība punkta strīpošanu. Pec šo iesniegumu un
budžeta komisijas varianta nobalsošanas nāks nobalsošanā pats pants. Vispirms nobalsojams Veržbicka priekšlikums, kurš skan:
..Lieku priekšā likumā par cietušo karavīru un viuu ģimenes locekļu pensijām 1. pantā ievest punktu a\ kuru izteikt
sekosi: ,.Latvijas pilsoņiem, svešu valstu armijas karavīriem,
Kuri 1919.—1920. gadā cīnīdamies par Latvijas valsts atbrīvošanu, zaudējuši darba spēju, ja tam par cēloni bijusi darbība
armijā"."

Es lūdzu pacelties tos, kuri būtu par Veržbicka
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kuri būtu
pret ' Veržbicka priekšlikumu.
Nav. Kas atturas?
Nav. Balsošanas iznākums: par Veržbicka priekšlikumu nodotas 75 balsis, pret to nav neviens, atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts. Otrais
priekšlikums ir budžeta komisijas 2. variants:
„c punktu strīpot.
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Es lieku priekšlikumu — c punktu strīpot — uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kuri būtu pret budžeta komisijas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kuri būtu par budžeta komisijas priekšlikumu, strīpot c punktu. Beidzot lūdzu pacelties tos,

kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par budžeta komisijas 2. variantu nodotas 26 balsis,
pret — 46, atturējušās 6 balsis. Tā tad priekšlikums
par punkta strīpošanu noraidīts.
priekšlikums

Tālāk nāk Lejiņa

„ievest jaunu cpunktu:

„1905./1906. gadā no soda ekspedīcijām
vijas pilsoņiem."

Es lūdzu

pacelties tos, kas

sakropļotiem Lat-

būtu par Lejiņa

priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret

Lejiņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums:
par Lejiņa priekšlikumu nodotas 27 balsis. pret to —
42 un atturējušies 8. Priekšlikums atraidīts. Tālāk
nāk nobalsošanā budžeta komisijas 2. variants pie
c punkta:
„Strīpot e punktu."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par budžeta komisijas 2. variantu — strīpot e punktu. Tagad lūdzu
pacelies tos, kas ir pret e punkta strīpošanu. Kas atturas pie šī priekšlikuma? Par strīpošanu nodotas
32 balsis, pret to 42, atturējušies 3. Priekšlikums
noraidīts. Tālāk nobalsojams Goldmaņa priekšlikums. Tā kā e punkts tagadējā veidā nav strīpots,
tad Goldmaņa priekšlikums atkrīt. Priekšlikums pie
f punkta — 2. variants.
Budžeta komisija liek

priekšā

„fpunktu strīpot."

Es likšu tagad 2. variantu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir par 2. variantu — f punktu strīpot. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu f punktu strīpot. Kas atturas pie šī priekšlikuma? Par f punkta strīpošanu nodotas 32, pret —
42 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Es lieku tagad 1. pantu pārlabotā veidā uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas pie 1. panta?
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta pieņemšanu. Par 1. panta pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret nav neviens, atturējušies 32. Pants pieņemts. Nākošais pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Kara invalidi

sadalās 5 kategorijas:

I. kategorija — darba spēja zaudēta par 100% un vajadzīga pastāvīga apkopšana;
II. kategorija — darba spēja zaudēta
vajadzīga pastāvīga apkopšana;
III. kategorija — darba spēja zaudēta
IV. kategorija — darba spēja zaudēta
V. kategorija — darba spēja zaudēta

par 100%, bet nav
no 71—99%;
no 41—70%;
no 30—40%.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! Pie 2. panta es gribu ienest
pārlabojumu, kurš izietu uz to, ka paredzēto kara invalidu 5 kategoriju vietā es liktu priekšā 4 kategorijas. Pēc manām domām nav nekādas starpības
starp to, kas ir zaudējis 100% un atzīts par pilnīgi
darba nespējīgu, bet kam nav vajadzīga apkopšana
un starp to, kas ari zaudējis 100% darba spējas un
kam ir vajadzīga pastāvīga apkopšana. Te ir mērķēts uz to, ka tie, kam nav vajadzīga pastāvīga apkopšana, būtu mazāk pensionējami nekā tie, kam
vajadzīga pastāvīga apkopšana. Tie, kam vajadzīga
pastāvīga apkopšana meklēs sev vietas patversmēs
uz laukiem'un pilsētās, tiem naudas veidā izdotā pensija vismazāk būs vajadzīga no valsts puses, bet galvenā kārtā tiem, kuriem nebūs iespējams tikt patversmēs, vai kuri paši negribēs, cerēdami atrast
privātā ceļā kādu nebūt vieglu nodarbošanos, vēlēdamies palielināt tādā kārtā savu eksistences mini-
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mumu. Un tāpēc mans priekšlikums būtu apvienot
I. un II. kategoriju un strīpot tās piezīmes, kur ir
teikts: „un vajadzīga pastāvīga apkopšana" un pļe
II. kategorijas piezīmi: „ bet nav vajadzīga pastāvīga apkopšana". Tā tad mans priekšlikums ir —
netaisīt starpību starp tiem, kuriem vajadzīga pastāvīga apkopšana un tiem, kuriem nav vajadzīga
pastāvīga apkopšana, jo ar pensiju tas.kuratn ir vajadzīga pastāvīga apkopšana, tā kā tā gala netiks,
un viņš mēģinās meklēt patversmi, vai kādu citu
iestādi, kura viņu pilnīgi apgādās un apkops.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Reinhardam.
G. Reinhards (kristīgi-nacionalā savienība):
Augstais nams! Dzeņa kunga priekšlikumu gan nevar pieņemt, jo ir patiešām tā, ka irtaču tādi, kuri
nemaz sevi nevar apkopt; viņiem ir jātur cilvēks, bet
ir tādi, kuri pazaudējuši 100% darba spējas, bet var
staigāt, var sev ēdienu pagatavot u. t. t. Teiksim,
viņš iestājas pansijā, viņš samaksā savu pabalstu un
tur viņu apkom', bet ir citi, kuriem vajadzīgs klāt
pastāvīgs cilvēks, kas viņu ved laukā, kas viņu paceļ
u. t. t. Tas iedalījums ir visos invalidu apgādāšanas
noteikumos.

Tas ir izdomāts ne tikai tagad, bet tas

bija ari senāk, tā kā tās kategorijas nevar apvienot.
Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Lūdzu referentu.
Referents K. Būmeisters: Sociālās likumdošanas komisijā tieši tāds priekšlikums par I. un II. kategoriju apvienošanu netika pārrunāts, bet tika gan
visnārīgi runāts par invalidu 5 grupu pārdalīšanu, bet
tas priekšlikums, ka 1. un 2. grupu varētu apvienot,
būtu izslēgts, jo te jau Reinharda kungs aizrādīja, ka
pirmā grupā ir tādi invalidi, kuri zaudējuši 100%
darba spējas un kuriem vajadzīgs pastāvīgs apkalpotājs. Tie ir tādi invalidi, kuriem katrā ziņā pabalsts
jāpalielina, bet otra kategorija, kuriem ari 100%
darba spējas zaudējums, bet kuriem nav vajadzīgs
pastāvīgs apkalpotājs, tie varētu iztikt ari ai mazāku pensiju. Man liekas, ka patiesībā jautājumu
varētu nostādīt citādi, ka 2. grupa būtu ņemama par
normu, no kura sāktu skaitīt pensiju. Attiecībā no
šīs 2. kategorijas normas varētu paaugstināt pirmai
kategorijai, t. i. tiem, kas zaudējuši 100% darba spēju
un kuriem vajadzīgi apkalpotāji. Tie ir nesalīdzināmi grūtākā stāvoklī nekā tie, kas zaudējuši 100%
darba spējas, bet kuriem nav vajadzīgi apkalpotāji.
Ja salīdzinām slimību un sakropļojumu sarakstu, kas
noteikts instrukcijā un pēc kura nosaka kategorijas,
tad skaidri redzama starpība starp šīm divām kategorijām. Tā tad sociālās likumdošanas komisijas
vārdā man kategoriski jāizsakās pret Dzeņa priekš-

likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai pārējie referenti vēlētos vārdu? Vārds Salnajam.
Referents V. Salnājs: Ari budžeta komisijā šis
priekšlikums nav ticis apspriests, bet ievērojot to
tendenci, kāda bij budžeta komisijā, var droši teikt,
ka budžeta komisija būtu pret šādu priekšlikumu, jo
starpība tiklab pensiju augstumā, kā ari kopsuma,
kas kristu uz budžetu, būtu diezgan liela. Šī starpība
ietu uz augšu, jo virsniekiem pensijas tiktu paaugstinātas par 1500 rubļiem un attiecībā uz kareivjiem par
1000 rubļiem. Tā tad, lai gan šis priekšlikums budžeta komisijā nav apspriests, bet ievērojot vispārējo
tendenci, kāda bija budžeta komisijā, es varētu teikt,
ka budžeta komisija būtu izsacījusies pret šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Dzeņa priekšlikums, kurš skan:
riju

„Lieku priekšā 2. pantā attiecībā uz invalidu I. kategostrīpot vārdus „un vajadzīga pastāvīga apkopšana"; at-

tiecībā uz II. kategoriju strīpot vārdus „II. kategorija — darba
spēja zaudēta par 100%, bet nav vajadzīga pastāvīga apkop-

šana"; sakarā ar to invalidi III. kategorijas apzīmējami ar II.,
IV. kateg. ar III. un V. ar IV. kategoriju."
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Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par Dzeņa
priekšlikumu.
Par Dzeņa priekšlikumu nodotas 6
Priekšlikums atkrīt.
balsis. Nepietiekošs skaits.
Es likšu tagad 2. pantu komisijas redakcijā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?_ Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. 3. pants. Lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Pensijas izmaksa ik par 3 mēnešiem ar tādu aprēķinu, ka
pensionārs tās saņem ceturkšņa vidū."

Vārdu neviens
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
nevēlas? Kas būtu pret panta pieņemšanu? Nav.
Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. 4.
pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Pret
šanu.

pensijām nevar

vērst nodokļu vai paradu piedzī-

pensija,
priekšu izmaksāta
sionāra nāves gadījumā nav atmaksājama."
Piezīme.

Uz

pen-

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 5. pants.
Sekretārs J . Vesmanis:

viņam neizmaksāta pensijas
kurā pensionārs miris, izsniedzama pensionāra ģimenes locekļiern, bet_ ja tādu nav,
tad 'personām, kuras to uzturējušas pēdējā laika."

„Pensjonara nāves gadījuma
nauda par pilnu gada ceturksni,

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 6. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Visi lūgumi

pieliktie

un sūdzības pensiju

Iebildumu nav?

lietās, tāpat visi klāt-

dokumenti, pilnvaras, apliecības u. t. t., ka ar ap-

stiprinājumi ir brīvi no zīmognodokļa.
Piezīme.
Pilnvaras
devēja
personību un
rakstu apliecina valsts vai pašvaldības iestādes."

pa-

Vārds Lejiņam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Izrādās, ka tagad
pastāv tāda kārtība, ka pilnvaras devēja personību
var apliecināt ari kara invalidu savienības valde. Man
liekas, ka ērtības dēļ tas būtu jāpielaiž ari turpmāk,
lai kara invalidiem neceltos lieki izdevumi, griežoties
pie oficiālām iestādēm. Ja jau kara invalidu savienības priekšstāvjus pielaižam pensiju piespriešanas
komisijās, tad jāpierāda viņiem ari tik daudz uzticības,
ka viņi varētu apliecināt savu biedru parakstus. Tādēļ lieku priekšā papildināt piezīmi ar vārdiem: „kā
ari kara invalidu savienības valde".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentu
izteikties.
Referents Br. Kalniņš: Šāds priekšlikums nav
apspriests ne kara lietu, ne sociālas likumdošanas

komisijā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

priekšlikums skan:

„6. panta piezīmi papildināt
invalidu savienības valde."

Lejiņa, iesniegtais

ar vārdiem „ka

ari

kara

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Lejiņa priekš-

likumu.

Par priekšlikumu nodotas tikai 25 balsis,

nepietiekošs skaits. Priekšlikums atraidīts. Lieku
uz balsošanu 6. paintu komisijas redakcijā. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu. Nav,
Kas atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 10. pants.
Sekretārs .ī. Vesmanis:

Iebildumu

nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts.
11. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 12. pants .
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Pensiju tiesību piešķiršanas de] pensijas pieprasītāji
griežas ar rakstu vai personīgi pie _kara cietušo pensiju komisijas tieši vai caur pašvaldības iestādi."

nav?

..

jāreģistrējas
Pensionāriem pēc pensijas piešķiršanas
tanī pašvaldības iestādē, caur kuru viņi veļas saņemt pensiju."

„Ja darba spēja atkarība no šī likuma

1. panta minētiem

ievainojumiem un slimībām pēc izmeklēšanas vel pamazinātos,

pensionārs var lūgt viņu no jauna izmeklēt un piešķirt viņam
attiecīgu paaugstinātu pensiju.
Ar šādiem lūgumiem pensionārs var griezties pie karā cietušo pensiju komisijas ne agrāk
par gadu, skaitot no iepriekšējās pensijas piešķiršanas dienas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts.
13. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis: _

Iebildumu nav?

„Pensiju pieprasītāji, kuru lūgumi ir atraidīti tadeļ, ka
viņu darba spējas zaudējums ir mazāks par šinī likuma paredzēto procentu, var iesniegt lūgumus no jauna ne agrāk par
vienu gadu, skaitot no atraidīšanas dienas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts.
14. pants.
Sekretārs ,1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Kara invalidi zaudē pensiju:

a) ja karā cietušo pensiju komisijas izdota aplļecība minētais laiks līdz jaunai pārmeklēšanai notecējis un invalids nav noteiktā laikā uz to ieradies;
b) ja invalidam piešķirta valsts pensija uz vispārēju pensiju likuma pamata un invalids _ vēlas to saņemt;
^
c) ja invalids atrodas valsts iestāde pilna apgādība."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts.
15. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu

nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 16. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Uz 14. panta a punkta pamata pārtraukto pensijas izmaksu atjauno no pārtraukšanas dienas, saskaņa ar_ jaunas izmeklēšanas rezultātiem, ja lūgums iesniegts ne velak par 4
mēnešiem no invalida apliecība minēta termiņa. Ja lūgums
iesniegts pēc 4 mēnešiem, pensijas izmaksu atjauno no lūguma iesniegšanas dienas."

(sociālās likumdošanas kom.). Pensijas tieI. variants
sību piešķiršanai pastāv sevišķas kara cietušo pensjju komisijas Rigā un katrā apriņķī. Šīs komisijas sastāv Riga un apriņķos no apriņķa pilsētas galvas vai viņa vietnieka, ka komisijas
priekšsēdētāja, un no kara apriņķa priekšnieka vai viņa vietnieka, vietējās pilsētas vai apriņķa ārsta, viena ārsta no Latvijas Sarkanā krusta _ biedrības vai no komisijas priekšsēdētāja īpaši uzaicināta ārsta, un pa vienam pārstāvim no pilsēInvalidu
darba ministrijas un kara invalidiem.
tas valdes,
pārstāvi sūta pastāvošā invalidu organiz _acija. _ Gadījuma, ja
tādas būtu vairāk, tad šīs organizācijas suta pārstāvi vienojoVajadzības gadījuma komisija pieaicina
ties savā starpā.

lietpratējus.
valdes sekretārs vai viņa vietnieks un apriņĻos

pilsētas
— at-

darbvedis Riga ir

pilsētas

Piezīme.

Komisijas

darbvedis Riga

ir

Iebildumu nav?

tiecīgā apriņķa pilsētas valdes sekretārs vai viņa vietnieks.
II. variants (kara lietu kom.). Pensiju tiesību piešķiršanai pastāv sevišķas karā cietušo _ pensiju komisijas Riga un
katrā apriņķī. Šīs komisijas sastāv Riga un apriņķos no apriņķa pilsētas galvas vai viņa vietnieka, ka komisijas priekšsēdētāja, un no kara apriņķa priekšnieka vai viņa vietnieka,
vietējās pilsētas vai apriņķa ārsta, viena ārsta no Latviļas
priekšsēdētaja
vai no kormsijas
Sarkanā krusta biedrības
īpaši uzaicināta ārsta, un pa vienam pārstāvim no pilsētas
valdes, darba ministrijas un kara invalidiem ar padomdevēju
balss tiesībām.
Invalidu pārstāvi sūta pastāvoša invalidu
organizācija. Gadījumā, ja tādas būtu vairāk, tad šīs organizācijas sūta pārstāvi vienojoties savā starpa. Vajadzības gadījumā komisija pieaicina lietpratējus.

Pašvaldības iestādes, kā ari sūtniecības un konsulāti
nodod darba ministrijai norēķinus par izmaksātām pensijām."

valdes sekretārs vai viņa vietnieks un apriņķos — atpilsētas valdes sekretārs — vai vii'° >
tiecīgā apriņķa
vietnieks.

7. pants.
Sekretārs ,1. Vesmanis:

„Šinī likumā paredzētās pensiju lietas pārzin darba ministrija, kura izdod attiecīgas instrukcijas likuma piemērošanai

dzīvē."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 8. pants.
Sekretārs .!. Vesmanis:
„Pensijas izmaksā pensionāru

Iebildumu nav?

dzīves vietas vietējie paš-

valdības izpildu orgāni, bet ārzemēs Latvijas
konsulāti, kuriem pensijas

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 9. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

..

sūtniecības vai

sumas piesūta darba ministrija."

Piezīme.

Komisijas
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Latvijas

Republikas

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
nevēlas? Vārds Reinhardam.

Saeimas III, sesijas 14. sēde

Vārdu

neviens

(kristīgi-nacionalā savienība):
G. Reinhards
Godātā sapulce! Šie divi varianti izšķiras tikai caur
to, ka vienā vietā priekšstāvis no invilidiem ir ka
lēmējs, otrā vietā viņš ir kā padomdevējaspieaicināts
klāt. Manas domas ir tādas, ja mes kādam piešķļram pabalstu no valsts puses kaut ari pensiju veida,
tad nevar būt ieinteresētais šinī lietā kā līdzlemejs.
Pie viņa var ievākt ziņas un materiālus, bet nevarto
pielaist kā lēmēju. Ja mēs tā iesāksim, tad mes ārpus valsts orgāniem, ārpus komisijām, kas mums
ir, ārpus parlamenta, radīsim paralēlas iestādes.
Taisnība gan, ka mums Latvijas valstī jr tāda tendence, ka mēs radām daudz tādas iestādes, kur likumdevēja iestāde līdz ari uzņemas izpildu varas

funkcijas, bet tik tālu mēs vēl neesam tikuši, ka mes
ņemam no ārpuses kādas organizācijas un pieaicinām klāt. Bet mūsu kreisā puse gan uz to vienmēr
iziet — ievest šos ierobežojumus mūsu valsts orgānu
funkcijās un likumdevēju funkcijās, lai no ārienes
vēl kāda sevišķa paralēla iestāde iespaidotu to darbību. Bet tas nesaskan patiesībā ar mūsu tagadējo
valsts kārtību un nebūtu ari nekādas saskaņas ar mušu
parašām. Tāpēc mēs nekādā ziņā nedrīkstētu pieņemt, kā te likusi priekšā sociālās likumdošanas komisija, tādu pantu, kur pats pabalsta saņēmējs balso
par to, lai viņam to pabalstu piespriestu. Vismaz
šis priekšstāvis būs tuvu ieinteresēts, lai viņa biedriem piešķirtu vairāk pabalsta. Kā tad nu tas šinī
lietā iznāk? Te mēs gribam kādu bezpartejisku
iestādi radīt, bet vai šis priekšstāvis varēs but bezpartejisks ?
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Mūsu valsts būtu
līdz šim cietusi daudz mazāk materiālus zaudējumus,
ja valsts izpildu vara būtu izrādījusi lielāku uzticību
uz sabiedrības līdzdarbību un sabiedrības kontroli.
Bet jūs esat gribējuši visu dibināt uz birokrātiskiem
pamatiem un tas mums ir maksājis ļoti daudz. Tas
ir princips, no kura mēs vadāmies, ja mēs šai gadījumā liekam nriekšā pielaist ne vairākumā, bet mazā
skaitā — invalidu priekšstāvjus komisijās. Mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešami, lai valsts dzīve netiktu vadīta vienīgi birokrātiski, bet lai viņā varētu
izpausties arvien interešu pārstāvniecība un sabiedriska kontrole. Tāpēc mēs atbalstām šo priekšlikumu ari šinī vietā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
pirmais — sociālās likumdošanas komisijas variants.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. variantu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. variantu. Kas atturas? Nav. Balsošanas iznākums: par 1. variantu
nodotas 21 balsis, pret — 37, atturējies nav neviens.
1. variants noraidīts. 16. pants nāk nobalsošana 2.
varianta redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret.
Nav. Kas atturas? Nav. 2. variants vienbalsīgi
pieņemts. 17. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:
..Komisijas sēdes var noturēt, ja tanīs piedalās ne mazāk
kā 5 locekli, viņu starpā abi ārsti. Priekšēdētāja neierašanās
gadījumā komisija izvēl viņa vietā tās sēdes vadītāju no savā
vidus. Komisijas lēmumi pieņemami ar vienkāršu balsu vairākumu; ja balsis sadalās līdzīgās da|ās. tad izšķir sēdes vadītāja balss.
Piezīme
1. Darbvedības izdevumus sedz Rigas
pilsētas, resp. attiecīga apriņķa pilsētas valde.
Piezīme 2. Darba ministrija atalgo Sarkanā krusta biedrības vai komisijas priekšsēdētāja īpaši uzaicināto ārstu.
Ārsta atalgojumu nosaka karā cietušo pen-

siju virskomisijā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 18. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu

nav?

3M
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..

Iesniegumus un pieprasījumus komisija
vēlāki r kā viena mēneša laika."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 19. pants.
Sekretārs j. Vesmanis:

skata cauri

__
ne

Iebildumu nav?

„Karā cietušo pensiju komisija:
a) pārbauda un lemj par pieprasītajā tiesību uz pensiju;
b) izdara medicīnisku izmeklēšanu un noteic darba spējas
. zaudējuma procentu;
c) sastāda par katru pensijas pieprasītāju atsevišķu aktu,
kuru 7 dienu laikā pec izmeklēšanas nosūta darba ministrijai. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 20. pants.
Sekretārs .]. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Ja pensiju pieprasītāji nevarības vai slimības deļ neierasties karā cietušo pensiju komisija, tad medicīnisku
izmeklēšanu izdara komisijas pilnvarotais ārsts saziņā ar_ vietējo pašvaldības iestādi un sastāda attiecīgu aktu, kuru pēdējo
triju dienu laikā nosūta attiecīgai kāvā cietušo pensiju komisijai izlemšanai."
var

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 21. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Uz izmeklēšanas pamata komisija izdod pensijas pieprasītājiem apliecību, kurā atzīmēts: a) normālās darba spējas
zaudējuma procents, b) vai darba spējas zaudējumam ir par cēloni ( kara darbība, gūstniecība vai kara dienests, c) kategorija
un slimību saraksta pants, uz kāda pamatojoties invalidam pie-

šķirta pensija,

d) vai darba spēja zaudēta uz visiem laikiem

jeb var sagaidīt uzlabošanos un pēc cik ilga laika pensijas pieprasītājs ir par jaunu izmeklējams."
Apliecībās, kuras izdod ģimenes locePiezīme:
kļiem, atzīmējamas tikai a un d punktos minētās ziņas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 22. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 23. pants.
Sekretārs j. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Ja ir sagaidāma pensionāra veselības uzlabošanas, pensiju piešķir uz laiku, kurš nevar būt mazāks par vienu gadu un
ilgāks par 3 gadiem."

„Pie darba ministrijas pastāv karā cietušo pensiju virskomisijā no 9 locekļiem, ar darba ministri vai viņa vietnieku

kā priekšsēdētāju, pa vienam pārstāvim

no Rigas

pilsētas

valdes, kara ministrijas, darba ministrijas un valsts kontroles,
kara invalidiem un pa vienam ārstam no Rigas pašvaldības,

Sarkanā krusta biedrības un kara ministrijas.

Invalidu pār-

stāvi virskomisijā sūta invalidu
organizācija; gadījumā, ja
tādas būtu vairākas, tad šī organizācija sūta pārstāvi vieno-

joties savā starpā.

Gadījumā, ja min. invalidu organizācijas

nevarētu vienoties, invalidu pārstāvi nozīmē darba ministrs."

Priekšsēdētājs
hardam.

Fr.

Vesmanis:

Vārds

Rein-

G. Reinhards (kristīgi-nacionalā savienība): Saskaņā ar jau pieņemto variantu, kur invalidu priekšstāvim ir tikai padomdevēja balss, es ari šinī gadījumā lieku priekšā papildināt 23. pantu ar sekošiem
vārdiem: „kara invalidu pārstāvim ir padomdevēja
balss."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Reinharda priekšlikums ir papildināt 23. pantu ar vārdiem:
,.Kara invalidu

pārstāvim ir padomdevēja balss."

Es lūdzu referenta atsauksmi.

Referents K. Būmeisters: Man sociālās likumdošanas komisijas vārdā jāizsakāspret pārlabojumu.
Referents Br. Kalniņš: Kara lietu komisijā tāds
priekšlikums nav apspriests.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās pret Reinharda kunga pārlabojumu. Es lieku
to uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par
Reinharda priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret Reinharda priekšlikumu. Kas atturas?
Nav. Balsošanas iznākums: par Reinharda priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret — 27, atturējies nav
neviens. Priekšlikums pieņemts. Es likšu tagad
23. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret 23. panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. 23. pants vienbalsīgi pieņemts.
24. pants.

315

Latvijas

Saeimas

Republikas

III. sesijaslS. sēde

Sekretārs J. Vesmanis:

,.Virskomisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja ir klāt 5 virskomisijas locekli, viņu starpā priekšsēdētājs un 2 ārsti. Virskokomisijas lēmumi pieņemami ar klātesošo balsu vairākumu;
ja balsis sadalās divās līdzīgās dalās, tad izšķir priekšsēdētāja balss."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. 25. pants.
Sekretārs J, Vesmanis:

par Rigas

„Virskomisijai piekrīt: a) caurskatīt sūdzības
un apriņķa lēmumiem, b) izdarīt medicīnisku pārmeklēšanu,
ja atrod to par vajadzīgu, _c) caurskatīt Rigas un apriņķu komisiju, kā ari citu ieinteresēto lūgumus un ierosinājumus."

1923. gada 7. decembrī.

346

neša laikā pēc lēmuma paziņošanas caur to komisiju, par kuras
Komisijas locekli tādā pat kārtība
lēmumiem celta sūdzība.
var iesniegt protestus par komisijas lēmumiem. Sūdzības un
protesti, līdz ar paskaidrojumiem un dokumentiem, nosūtami
5 dienu laikā virskomisijai."

Priekšsēdētājs Fr.
Pieņemts. 27. pants.

Vesmanis: Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:

„Virskomisijā skata cauri sūdzības un protestus viena mēneša laikā, izdarot vajadzības gadījumos jaunu medicīnisku
izmeklēšanu. Virskomisijas lēmumi ir galīgi."

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts.

„Sūdzības par apriņķu un Rigas pilsētas kara cietušo pensiju komisijas lēmumiem iesniedzamas virskomisijai viena mē-

Prezidijs liek priekšā vēlā _ laika dēļ pārējo nodaļu caurskatīšanu atlikt uz nākošo sedi._ Nākama
sēde 7. decembrī pīkst. 5 pec pusdienas. Sēde slēgta.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 26. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

(Sēdi slēdz pīkst. 9.40. vakara).

Saeimas III. sesijas 15. sēde 1923. g. 7. decembrī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pec pusdienas.)
Saturs.

1.
2.

Likumprojektu nodošana komisijām
Likums par cietušo karavīru un viņu

345.

346

ģimenes locekļu

pensijām (2. lasījums):

3.

4

K. Būmeisters, referents 349, 353, 355, 356, 358,
Br. Kalniņš, referents

359

351,
V. Salnājs, referents
346,
E. Morics (sociāldemokrāts)
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
347, 352,

356

J. Veržbickis (poļu savienība) . ,347, 352, 354,
.1. Goldmanis (zemnieku savienība) 347, 348,351,
.1. Vesmanis (demokrātiskais centrs) ....

359
358

356,
P. Lejiņš (sociāldemokrāts)
Papildinājums agrārās reformas likuma 3. daļā (redakcijas komisijas ziņojums; nobalsošana visā visumā):
Kr. Bachmanis, referents
Likums par valsts svinamām dienām (redakcijas komisijas ziņojums; nobalsojot par likumu visā visumā to

357

atraida):
Kr.

5.

6.

7
8.

357

348

360

360
361

nība)
Likums par Ludzas pilsētas administratīvo robežu paplašināšanu (redakcijas komisijas ziņojums: nobalso-

361

šana visā visumā):
Kr. Bachmanis, referents
Likums par vienreizējā kara pelņas nodokļa atcelšanu
(pieņem steidzamības kārtībā):
J. Purgals, referents
Lēmums par senatoru un tiesnešu apstiprināšanu amatos (nolemj skatīt cauri slēgtā sēdē)
Priekšlikums grozīt dienas kārtību:
J. Ducens (zemnieku savienība) ......
(sociāldemokrāts)

Likums par jūras krastu aizsardzības
(nolemj skatit cauri slēgtā sēdē):

.

.

.

līdzekļu

. . .
iegādi

.1. Ducens (zemnieku savienība)
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)
10.

348

Bachmanis, referents
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savie-

V. Bastjānis

9

350

Nākošā
sēde

361

361
363

364
364

363
366

_PriekšsēdētājsFr. Vesmanis:Saeimas sēde

atklāta
Turpināsies agrāk paziņotā dienas kārtība.

Ministru prezidents iesniedzis likumprojektu par
dažu nodokļu nomaksas pagarināšanu. Prezidijs
liek priekšā nodot to budžeta komisijai. Iebildumu
nav? Nodots budžeta komisijai. Ministru prezidents
iesniedzis līgumu starp Latviju un Amerikas Savienotām valstīm par noziedznieku izdošanu. Prezidijs
liek priekšā nodot to ārlietu komisijai. Iebildumu
nav? Nodots ārlietu komisijai.
Valsts kontroliers iesniedzis valsts kontroles revīzijas darbības pārskatu par 1918./20. un 1920./21.
gadu ar pielikumiem pie pārskatiem par šo gadu
budžetu izpildīšanu. Prezidijs liek priekša nodot_ to
budžeta komisijai. Iebildumu nav? Nodots minētai

komisijai.
Turpināsies likuma par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensi-

jām caurskatīšana. Referenti Būmeisters, Bruno
Kalniņš, Salnājs. Lūdzu nolasīt II. nodaļas virs-

rakstu.

Sekretārs J. Vesmanis:

«Latvijas armijas kara invalidu pensijas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
; , ints. 28. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu navr1

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 29. pants.
Sekretārs j. Vesmanis:

iebildumu nav?

,.Latvfjas armijas kara invalidiem tiesība uz pensnu ir
neatkarīgi no pavalstniecības un dzīves vietas."

,.Kara invalidi saņem pensiju pēc sekošām normām:
Pirmās kategorijas invalidi saņem pensiju līdzīgu valsts
priekšpēdējas
ierēdņu izmaksas laika pastāvošam
kategorijas atalgojumam;
1
saņem
h no 1. kategorijas
otrās kategorijas invalidi
invalidu pensijas;
..
7
trešās kategorijas invalidi saņem /io no II. kategorijas
invalidu pensijas;
ceturtās kategorijas invalidi saņem */« no II. kategnjas
?
invalidu pensijas un
..
piektās kategorijas invalidi saņem 'U no otras kategorijas
invalidu pensijas.
Virsnieku, kara ierēdņu un ārstu pensijas normas attiecīgi
paaugstināmas par 50%."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Moricam.
E. Morics (sociāldemokrāts): Ne tikai paši invalidi, bet ari mūsu partijas, kā kreisas, tā pilsoniskās,
pie gadījuma arvienu izteikušas uzskatus, ka invalidi nav apgādāti pietiekoši labi, ka valstij būtu pienākums apgādāt viņus labāk. Paši invalidi prasa
paaugstināt līdz šim likuma paredzētas pensiju
normas, jo ar tām viņiem nav iespējams _ iztikt.
Sociāldemokrātu frakcija ir uzņēmusies aizstāvēt so
invalidu prasību jūsu priekša un proponē izteikt 29.
pantu sekosi: „Kara invalidi saņem pensiju pec sekošām normām: pirmās kategorijas invalidi saņem
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pensiju 50% augstāku par otrās kategorijas pensijām; otrās kategorijas invalidi saņem pensiju līdzīgu valsts ierēdņu zemākās kategorijas atalgojumam"
— tālāk turpināt pantu līdz beigām tanī redakcijā,
kāda paredzēta komisiju projektā. Protams, ja Sa-

eima šo priekšlikumu pieņemtu un beidzot reiz pildītu tos solījumus, kurus dažādas frakcijas dažādos
gadījumos ir devušas invalidiem, tas prasītu no

valsts zināmus līdzekļus. Pēc mūsu aprēķina, ja šo
pantu pieņemtu mūsu priekšā liktā redakcijā, tad tas
prasītu pie līdzšinējās izmaksas pensijas sumas ap

20 miljoni rubļu piemaksas gadā. Tā nebūtu liela
suma un pieņemot mūsu priekšlikumu, varētu tādā
kārtā invalidu stāvokli ievērojami uzlabot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Dzenim.

A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! 29. pants noteic pensiju normas priekš _ karavīriem-invalidiem. Es domāju, ka
pie šī jautājuma izšķiršanas visvairāk kristu svarā
taisnības un pareizības princips. Es nevaru lāgā izprast, kāpēc ievestas tādas kategorijas, kādas šeit
paredzētas. Piemēram, ņemsim 2. pantu, kur pie II.
kategorijas invalidiem ir pieskaitīti tādi, kuri ir zaudējuši 100% no darba spējas. Pie 111. kategorijas
pieskaitīti tādi, kuri darba spēju zaudējuši no
71—99%. Bet tālāk mēs 29. pantā redzam, ka III.
kategorijas invalidi saņem 7i<> no II. kategorijas invalidu pensijas. Kāda tad nu iznāk starpība starp to
invalidu, kas pieskaitīts pie 11. kategorijas, kas ir
zaudējis 100% darba spējas un starp 111. kategoriju,
kurš ir ari zaudējis apmēram 100%, piemēram var

15. sēde

1923. gada

7. decembrī.
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J. Goldmanis (zemnieku savienība): Pie 29.
panta es lieku priekšā pieņemt sekošu piezīmi:
„Lāčplēša kara ordeņa kavalieri-invalidi,
kuri kalpojuši Latvijas armijā vai ari bijuši latviešu strēlnieku pulkos, un viņu trūcīgie vai
darba nespējīgie ģimenes locekļi saņem pensiju

par 10% augstāk."

Lieta ir tāda,

ka

Satversmes Sapulce, nodibinā-

dama Lāčplēša kara ordeni, gribēja izcelt ar šo
ordeņa nozīmi dažas izcilus personas kaujas laukā.
Tomēr tiesības, kas ir statūtos, ir ļoti niecīgas. Tās
dod sevišķas priekšrocības zemes iegūšanas ziņā,
bet visiem tas nav iespējams. Būtu tādēļ vajadzīgi
un taisnīgi no skaļiem un skaistiem vārdiem par varoņiem Lāčplēšiem pāriet uz darbiem un šo nelielo
paaugstinājumu ievest šinī likumprojektā.
, Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Moricam vārds.
E. Morics (sociāldemokrāts): Jautājums par
dažādu kara invalidu šķirošanu augstākās un zemākās kategorijās tieši ne pēc tā, cik katrs darba spēju
zaudējis, bet pēc tā kur un kādos apstākļos katrs savu darba spēju zaudējis, ir ticis apspriests no pašiem
kara invalidiem. Paši kara invalidi izsakās pret to,
ka viņi tiktu šķiroti dažādās kategorijās „pēc nopelniem" pabalstu saņemšanas ziņā un atrod, ka šī
šķirošana ir vajadzīga tikai attiecībā uz to, cik katrs
ir zaudējis darba spējas. Saprotams, ka kara invalidiem ar to nav griba iestāties pret Lāčplēša ordeņa

kavalieriem, ne pret citādiem saviem cietējiem līdzbiedriem, bet viņi uzskata, ka kara invalidu pensijas uzdevums ir dot iespēju katram dzīvot un ka
pensijas nav nekāda alga par sevišķiem nopelniem.
Tas tiek darīts citādā veidā, piešķirot ordeņa kavalieriem priekšrocības pie zemes saņemšanas, bet ne
invalidu pensiju laukā. Ari tie Lāčplēša ordeņa kavalieri, kuri ir piedalījušies šai invalidu lēmumā ir
līdzi lēmuši, jo šis lēmums ir ^"ņemts vienbalsīgi,

but gadījumi, kur invalids ir darba spēju zaudējis par
99%. Es domāju, ja mēs pieņemam šādu principiem
sadalīšanu pēc kategorijām, tad mēs invalidiem nodarītu lielu pārestību. Lai to novērstu, lai ievestu
^
stingrāku
un pareizāku novērtēšanu, es lieku priekšā
ievest sekošus principiālas dabas pārlabojumus, kas tā kā sociāldemokrātu frakcija aiz šī iemesla nevar
noteic pensiju apmērus ne pēc kategorijām, bet pēc atbalstīt Goldmaņa priekšlikumu.
darba spēju zaudētiem procentiem. Tā tad katrs inPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim.
valids saņem tik lielu procentu pensijas no pamatJ. Goldmanis (zemnieku savienība): Man ir
normas, par cik procentiem viņš ir zaudējis darba dokuments, kurā lasāms gluži pretējs tam, ko te piespējas. Mans priekšlikums skanētu tā: « Pārējās veda Morica kungs. Es te viņu nolasīšu: „Uz kara
kategorijas saņem tik procentu no pamatnormas, invalidu savienības Lāčplēša kara ordeņa grupas iekura noteikta šai pantā, cik procentos darba spējas rosinājumu ari ordeņa dome piekrita tam, ka ordeviņi ir zaudējuši.
ņa kavalieriem-invalidiem normēta pensija būtu paPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Veržbickiin. augstināma līdz 50%." Tā kā šai ziņā gluži trūcīga
ir Jūsu informācija, ka paši invalidi ir izteikušies
.1. Veržbickis (poļu savienība, runā krieviski):*) pret to. Te neiet runa
par 10% pielikšanu visiem
Deputātu kungi! Ciešā sakarā ar rnanu priekšlikumu par šī likuma 1. panta papildināšanu ar apunktu, Lāčplēša ordeņa kavalieriem, bet tikai invalidiem,
ko jus jau pieņēmāt pagājušā sēdē, stāv mans tagad kuriem ir Lāčplēša ordenis un viņu trūcīgām ģimeiesniegtais priekšlikums. Šis priekšlikums runā par nēm. _ Vai ari tām jūs negribēsat neko novēlēt? Nupensiju apmēru noteikšanu no manis minētai kara pat jus ienēsāt priekšlikumu par 20 miljoniem. Par
invalidu kategorijai. Es uzskatu par pilnīgi taisnīgu cik tad te būs runa? Tā ir gluži niecīga atzinība.
pielīdzināt šos kara invalidus pensiju ziņā pašas Vai jus gribat viņiem atstāt tikai to, ka tie var lietot
Latvijas armijas kara invalidiem. Domāju, ka jūs, vēstuļu papirus ar Lāčplēša ordeņa nozīmēm?
(Saucieni pa kreisi.)
kungi, tam piekritīsat, ka bijušie svešu armiju kara^Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis : Vārds Vesmanim.
vīri, mušu pavalstnieki, kas cīnījušies vienā laikā ar
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
musu kareivjiem par vienu un to pašu ideju un pref 1- k>
deputātu kungi! No sociāldemokrātu puses ir ievienu un to pašu ienaidnieku, pilnīgi pelna to, lai visniegts priekšlikums, pielīdzināt II. kategorijas inņus pensiju ziņā nostādītu kaut cik augstāk par japāņu un pasaules kara invalidiem. Vadoties no šī validus zemākas kategorijas valsts ierēdņiem. Tas
aprēķina, es ari iesniedzu savu priekšlikumu. Tas nozīme paaugstināt visu šo pensiju sumu par 50%.
ir piezīmes veidā pie 29. panta un skan sekosi: Te ir, kungi, veltīgi kaut ko runāt no šī katedra, jo
pēdējas balsošanas mums ir pierādījušas, ka te ar
„Pensiju normu ziņa Latvijas armijas kara invali-

diem pielīdzināmi svešu armiju kara invalidi —
Latvijas pavalstnieki, kuri 1919.—1920. g.g. cīnījās
par Latvijas atbrīvošanu (panta 1. punkts a.)." Es
lūdzu viņu pieņemt aiz aprādītiem iemesliem.
Priekšsēdētājs
Fr.
Vesmanis:
Goldmanim

vārds.Runātājaatreferējums.

lietišķiem _ pierādījumiem vai iebildumiem ir veltīgi
priekša nākt. Mums pastāv divas koalīcijas: valdības koalicija un valdošā koalicija. Valdības koalicija, kura skaita gan nomināli 45 balsis šai augstā nama, pec tam, kad mazinieki ir no tās atdalījušies,
skaita tikai vairs 38 balsis. Valdošā koalicija mēs
skaitam visus sociāldemokrātus un minoritātes. Tā
ir ta koalicija, kura visus jautājumus izšķir. Tāpēc
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es ari nedomāju, ka maniem iebieldumiem no šī katedra būs kaut kāda nozīme, jo valdošā koalicija ari
šo jautājumu izšķirs tā, kā tas iepriekš norunāts.
Tomēr es turu par savu pienākumi ari pie šī gadījuma
aizrādīt, ka ja mums ir neiespējams, ievērojot to, ko
mums no šī katedra paziņoja finansu ministrs, atvēlēt 70 miljonus katru gadu priekš likumā paredzētām
pensijām, tad vēl vairāk neiespējams ša pamata sumu
palielināt. Tāpēc es tomēr turu par savu pienākumu
uzaicināt augsto namu balsot pret sociāldemokrātu
iesniegto pārlabojumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda neviens vairāk nav pieteicies? Iesniegti ir sekosi* pārlabojumi: Morica pārlabojums.
29. panta

pensiju

sākumu izteikts

šādi:

„Kara

invalidi

„Pirmās kategorijas

pēc sekošām normām:

saņem

invalidi

saņem pensiju 50% augstāk par otrās kategorijas pensijām.
Otrās kategorijas invalidi saņem pensiju līdzīgu valsts ierēdņu
zemākās kategorijas atalgojumam", turpinot tālāk pēc projekta,
kādu iesniegusi komisija.

Tad ir Dzeņa priekšlikums:

..

„Lieku priekšā 29. pantu sakot ar vārdiem „otras katevirsnieku, kara" strīpot visu teikumu,
izteicot jaunā redakcijā šādi: „pārējās kategorijas saņem tik
procentu no pamata normas, kura noteikta šai pantā priekš

gorijas" līdz vārdiem

pirmās kategorijas invalidiem, cik procentu
zaudējuši."

darba spējas viņi

Tad Veržbicka priekšlikums:

„29. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme.

Pensiju

normu ziņā Latvijas

armijas

kara invalidiem pielīdzināmi svešu armiju kara invalidi —
Latvijas pavalstnieki, kuri 1919.—1920. g. g. cīnījās par
Latvijas atbrīvošanu. (Pants 1. punkts a')-"

Tad Goldmaņa priekšlikums:
„29. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme.
invalidi,

kuri

Lāčplēša

kalpojuši

kara

Latvijas

ordeņa

kavalieri

—

armijā vai ari bijušos

latviešu strēlnieku pulkos un viņu trūcīgie vai darba nespējīgie ģimenes locekli saņem pensiju par 10% augstāku."

Es lūdzu referenta atsauksmi par šiem priekšlikumiem.
-;
Referents K. Būmeisters:
Augsta sapulce!
Pirmais priekšlikums, kas ir ienests no Morica, komisijā kā tāds netika apspriests un vispārīgi pensiju
paaugstināšana sociālās likumdošanas komisijas sēdē
netika apspriesta, tā kā šinī priekšlikumā sociālās

likumdošanas komisijas atsauksmi es nevaru dot.
Tālāk ir Dzeņa kunga priekšlikums. Dzeņa kunga
priekšlikums iziet uz viņa priekšlikuma atjaunošanu,
ko viņš iesniedza pie 2. panta caurskatīšanas. Šis
viņa priekšlikums pie 2. panta izgāja uz I. un II. kategorijas apvienošanu vienā kategorijā; turpretim
tagadējais priekšlikums iziet uz III., IV. un V. kategorijas likvidēšanu un uz pensijas izsniegšanu pēc
darba spēju zaudējuma .procenta, t. i. ja darba spējas būtu zaudētas 45%, 50 vai 60%, tad viņi netiktu
sadalīti kategorijās kā tagad, bet pensijas tiktu aprēķinātas tik un tik procentos no otras kategorijas.
Šāds priekšlikums pēc būtības no sociālās likumdošanas komisijā netika apspriests un tāpēc atsauksmi
par to es nevarētu dot; bet es gribu tikai aizrādīt uz
to garu, kāds valdīja sociālās likumdošanas komisijā pie pensiju normu sagrupēšanas un kāds stāvoklis rastos caur to priekšlikuma pieņemšanu, ko
te iesniedzis Dzeņa kungs. Kā es aizrādīju, Dzeņa
kunga priekšlikumu apspriežot pie 2. panta, mušu
praksē ir paredzēts, ka visiem pensionāriem tiek noteikts procents pēc ārsta izstrādātās instrukcijas.
Visas šīs grupas jeb kategorijas, pēc kurām pensiju
normas tiek aprēķinātas, ir jau iepriekš noteiktas
instrukcijā un ārsts, nosakot darba spējas zaudēšanas normu, iziet no redzes stāvokļa, cik liels pabalsts
viņam vajadzīgs un nepieciešams. Darba spējas
zaudējumu tieši noteikt nevar, vai ir zaudēts
85 vai 90%, bet ja vispārīgi sakropļojuma vai slimības sekām vajadzīgs pabalsts, tad tiek noteikts apmēra procents un invalids tiek ieskaitīts zināmā ka-
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Ja pieņem Dzeņa kunga priekšlikumu,
tad stāvoklis iznāk tāds, ka gandrīz visi tie pensionāri, kas paredzēti III., iV. un V. kategorijas un kas
sastāda gandrīz divas trešās daļas pensionāru, bus
neapmierināti un pieprasīs pārmeklēšanu. Ar to
rastos ļoti liels un straujš lūzums visā darba spēju
procentu noteikšanas sistēmā un ar to nekas nebūtu
panākts. Man liekas, ka tas zināmu skaidrību ari
nemaz neienestu, jo tagad mums pastāv tāda kartība, ka tie, kas zaudējuši darba spēju no 30—40%,
tiek ierindoti V. kategorijā, kas zaudējuši 40—60%
— IV. kategorijā un no 70—100% — Iii. kategorija.
Tā tad te ievesta zināma kārtība un laust šo kartību
nozīmētu, ka mums visi pensionāri būtu jāpārskata
tegorijā.

\ irskomisijā. Tas rastu lielu darbu un ari materiālu
labumu pensionāriem nekādu nenestu. Tad būtu
jāpārstrādā visa instrukcija, un izejot no jauna principa, būtu ciešāki jāraugās uz patieso darba spējas

normas noteikšanu, bet tas, kā jau aizrādīju, rastu
briesmīgi lielu darbu. Protams, tagadējā darba spējas
normas noteikšana līdzinājās apmēram patiesai, un
tikai pēc sakropļojumu vai slimības lieluma komisija nosaka, kādā kategorijā invalids ierindojams, un
izejot no tā, viņam tiek noteikts procentu apmērs
kategorijas robežās. Tā tad pēc tā gara, kas valdīja sociālās likumdošanas komisijā, man pēc būtības būtu jāizsakās pret šo priekšlikumu, bet tā kā
tieši šis priekšlikums sociālās likumdošanas komisijā
apspriests nebija, tad par viņu atsauksmi nevaru dot.
Tālāk Veržbicka kunga priekšlikums. Tā kā
viņa priekšlikums pie 1. panta tika pieņemts, un tā
kā šie invalidi attiektos uz Latvijas atbrīvošanas
laikmetu, tad pēc būtības viņus vajadzētu ierindot
šinī 29. pantā. Tieši sociālās likumdošanas komisijā
tāds priekšlikums nav apspriests, tāpēc savu atsauksmi nevarētu dot.
Tālāk nāk Goldmaņa kunga priekšlikums. Pie
Goldmaņa kunga priekšlikuma es gribētu vispirms
aizrādīt uz faktisko pusi, ka Goldmaņa kungs savā
priekšlikumā ir ienesis ari ģimenes locekļus. Te
29. pantā iet runa tikai par pašiem invalidiem, bet
par ģimenes locekļiem runa iet nākošos pantos, piemēram 39. pantā. Tā kā patiesībā, apspriežot 29.
pantu, vajadzētu runāt tikai par Goldmaņa priekšlikuma 1. daļu. II. daļa būtu ietilpināma nākošos pantos, kur iet runa par ģimenes locekļu nodrošināšanu.
Es jau aizrādīju pie 1. panta, ka sociālās likumdošanas komisija ir vadījusies no tā viedokļa, ka neradītu
izcilus stāvokli nevienai grupai apgādājamo starpā.
Uz tā paša stāvokļa stāv ari mūsu apgādājamie pensionāri. Man te ir protokols no kara invalidu pilnas
sapulces, un šinī sapulcē ir pieņemts sekošais priekšlikums, kurš skan: „Likumā paredzētās pensiju
normas attiecināt pēc izdošanas uz visiem kara in-

validiem.

Nevar nostādīt zemāk tos mūsu tautas

brāļus, kuri savu dārgāko mantu—veselību bij upurējuši vēl pirms Latvijas valsts reālās tapšanas."
Šis priekšlikums invalidu sapulcē pieņemts vienbalsīgi. Tā ka sociālās likumdošanas komisija visu
laiku ir vadījusies no tā redzes stāvokļa, ka nav radāmas nekādas izcilus grupas apgādājamo starpā,
tad sociālās likumdošanas komisijas vārdā man jāizsakās pret Goldmaņa kunga priekšlikumu, tikai ar
norādījumu, ka še var būt runa par Goldmaņa kunga
pirmo priekšlikumu, kas runā par invalidiem-Lāčplēšiem. Kas attiecas uz ģimenes locekļiem, tad par
tiem varēs runāt pie nākošiem pantiem, kuros iet
runa par ģimenes locekļiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds kara lietu
komisijas referentam.
Referents Br. Kalniņš: Morica priekšlikums
kara lietu un sociālās likumdošanas komisiju kopēja
sēdē nav apskatīts, tāpat nav apspriests Goldmaņa
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Veržbicka
kunga priekšlikums. Kas attiecas uz
kunga priekšlikumu, tad jiar to komisijā nebij runa,
bet saskaņā ar augstā nama agrāko lēmumu tas
būtu pieņemams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds budžeta
komisijas referentam.
Referents V. Salnājs: Gribēju griezt augstā
nama vērību uz sekošo. Ar 1. panta pieņemšanu
tanī redakcijā, kādā to izstrādājusi sociālās likumdošanas un kara lietu komisija, mēs jau esam palielinājuši nākamā gada budžetu par 67—70.000.000 rubļu.
Tagad pirmais pārlabojums, kurš nāk no kreisiem
sociāldemokrātiem, pēc viņu pašu aprēķina, tikai uz
29. panta pamata vien, palielinātu budžetu par apmēram 20.000.000 rubļu, tas iztaisītu kopā ar pirmo
sumu apmēram 90.000.000 rubļu.
Jums jāzin, ka
tālāk likumprojekta 39. un 40. panti paredz, ka invalidu un tāpat pazudušo karavīru ģimenes locekļu
pensiju augstums aprēķināms pēc zināmiem procentiem no tām pensijām, kuras dabū invalidi. Tā tad
saskaņā ar 39. un 40. pantu kopējā suma vēl palielināsies, tamdēļ ar kreiso sociāldemokrātu pārlabojuma pieņemšanu jaunais budžeta palielinājums nebūs
vis tikai 20.000.000, bet gan 25—30.000.000. Tā tad,
ja šis priekšlikums tiks pieņemts, mes būsim paredzējuši palielināt valsts budžetu uz nākošiem gadiem
par apmēram 100.000.000 rubļu. Uz mata tāda pat
tendence ir Visos pārējos, kā Dzeņa, tā ari Goldmaņa
kunga, priekšlikumos. Man drusku ir brīnums par
Goldmaņa kunga priekšlikumu, jo šis 29. pants budžeta komisijā tika jo sīki diskutēts, sevišķi pēc tam,
kad viņš tika izlabots kara lietu komisijā. Diemžēl
Goldmaņa kungs
par iear budžeta komisijā neatrada
mu
Ja viņ
attiecīgu pārlaboju
si^ējamu nākt
.
š to
būtu darījis, Jad būtu iespējams bijis aprēķināt, cik
lielu palielinājumu viņa pārlabojums budžetā iztaisītu. Es turēju par savu pienākumu griezt jūsu vērību uz tiem budžeta palielinājumiem, kas notiktu,
ja tiktu pieņemti visi šie pārlabojumi, kuri iesniegti.
Tomēr oficiāli es nevaru budžeta komisijas vārdā
dot atsauksmi par viņiem. Budžeta komisijas vārdā
es nevaru par tiem izteikties ne par, ne pret, jo pārlabojumi komisijā netika caurlūkoti.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtie irriekšlikumi tiks nobalsoti pec iesniegšanas kārtības. Kā
pirmais nāk nobalsošanā nolasītais Morica priekšlikums. Komisijā viņš nav apspriests un tādēļ referents neatrod par iespējamu par viņu izteikties. Es
likšu tagad Morica priekšlikumu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas būtu par Morica priekšlikumu. Tagad lūdzu izcelties tos, kas ir pret Morica
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Morica priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret to 44 balsis, atturējušies 9. Tā tad Morica priekšlikums atraidīts. Nākošo priekšlikumu iesniedzis Dzenis. Es
likšu tagad Dzeņa priekšlikumu uz balsošanu; lūdzu
pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu. Par
Dzeņa priekšlikumu nodotas tikai 5 balsis. Tas ir
nepietiekošs
skaits un tāpēc priekšlikums atkrīt.
Nākošais priekšlikums ir no Veržbicka.
Komisijas
referents izsakās pēc būtības par šo priekšlikumu.
Komisija priekšlikums specieli neesot ticis apspriests,
bet komisijas uzskati esot tādi, ka pēc viņa domām šī
piezīme būtu pieņemama. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret Veržbicka priekšlikumu. Nav. Kas atturas?
Nav. Veržbicka - '"kšlikmns vienbalsīgi pieņemts.
Nākamais priekšlikums
- Goldmaņa priekšlikums.

Goldmanim vārds.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Man iebildumu nebūtu, ja šo piezīmi dalītu uz divām daļām
un pie šis nodaļas balsotu to, kas attiecas uz invali-
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diem un otru daļu par ģimenēm balsot atsevišķi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Goldmanis liek
priekšā dalītu balsošanu savā piezīmē: nobalsojot
tagad piezīmes daļu, kura runā par kara ordeņa kavalieriem — invalidiem, kuri kalpojuši Latvijas armijā vai bijušos strēlnieku pulkos, un — tad atsevišķi
daļu par trūcīgiem un darba nespējīgiem ģimenes locekļiem. Vai būtu kādi iebildumi pret dalītu šīs piezīmes balsošanu? Iebildumu nekādu nav? Nobalsojama vispirms I. daļa par kara invalidiem, kura
skanētu :
„Lāčplēša kara ordeņa kavalieri — invalidi, kuri kalpojuši Latvijas armijā vai ari bijušos latviešu strēlnieku pulkos,

saņem pensiju par 10% augstāku."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Es lūdzu tagad
pacelties tos, kas ir nar priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir "i et priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par Goldmaņa priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret to neviena, atturējušies 46. Priekšlikums atraidīts.
Es lieku tagad 29.
pantu pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 29. panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. 29. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 30. pantu.
Sekretārs J. Vesmanis:

..

Pensiju kara invalidiem maksā skaitot no tās dienas, līdz
kurai viņi saņēmuši karavīru algu, ja viņi griezušies pensiju
piešķiršanas del pie kara cietušo pensiju komisijas triju mēnešu
laikā pēc atvaļināšanas no kara dienesta un viena mēneša laikā
pec _ pensijas_ piešķiršanas reģistrējušies 11. pantā paredzētā "
kārta, pretējā gadījumā pensiju saņem no tā izmaksas ceturkšņa
pirmās dienas, kad reģistrēšanās izdarīta.

Piezīme

1. Šī likuma 1. panta

1. un 2. piezīmēs

minētām cietušām personām pensiju maksā skaitot no tās
dienas kad viņas pieprasījušas pensiju 10. pantā paredzētā
^ pieturoties attiecībā uz pensiju izmaksu pie šinī
kārtībā,
pantā minētiem noteikumiem.
P.iezīme 2. Ja pensionārs iestājas no jauna valsts
dienestā, piešķirtās pensijas izmaksa nav pārtraucama."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Veržbiekim.
.1. Veržbickis (poļu savienība, runā krieviski)*):
Tautas priekšstavju kungi! Mans jaunais priekšlikums runā par laiku, no kāda sākas pensiju izsniegšana tiem kara invalidiem, kas minēti 1. panta
a. punktā. Miīsu likumprojekts nebij paredzējis šo
kara invalidu kategoriju, un tādēļ ari tanī vietā, kur
paredzēts laiks, no kāda notiek pensiju izsniegšana
dažādam kara invalidu kategorijām, izrādījās tukša
vieta. Šo vietu vajaga aizpildīt, pieņemot manu
priekšlikumu. Laiks, no kura šiem kara invalidiem
var sākt izsniegt j^ensiju, var būt dažāds, bet es
ņemu to visminimālāko. Varbūt, tas ir mazāk izdevīgs priekš pašiem kara invalidiem, bet tas, bez šaubām, ir taisnīgs un tāds, kas novērš strīdu iespējamību un tas ir šī likuma spēkā nākšanas diena. Laiku,
kāda kara invalidiem jāpieteic savas jirasības par
pensiju izsniegšanu, es ņēmu ari minimālo, t. i. vienu
gadu. -Tas ir tas laiks, kas paredzēts likumprojekta
36. panta ari attiecībā uz krievu-japāņu kara invalidiem. Manu priekšlikumu, kurš skan sekosi:
„Pensiju svešu valstu kara invalidiem (panta 1. punkts a) izmaksā no šī likuma
spēkā
nākšanas dienas, pie kam pensijas šiem invalidļem jāpieprasa viena gada laikā no šī likuma
speķa nākšanas dienas, pēc kāda laika viņi
zaudē savas_ tiesības uz pensijām."
ludzu pieņemt kā piezīmi 3. pie 30. panta.
Priekšēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : 30. panta 2. piezīme ir teikts, ka ja pensionārs iestājas no jauna valsts dienestā, piešķirtās pensijas izmaksa nav pārtraucama. Man nav saprotams,
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Saeimas

111. sesijas

kas tas par invalidu, ja viņš var iestaties valsts dienestā. Man šķiet, ka mes par tālu un plašu esam

aizgājuši ar savu sociālo apgādi un mušu valsts budžets nebūs spējīgs to nest. _ Man_ liekas, ka nebūs
šiem invalidiem nodarīta nekāda pārestība, kad mes
nevis atņemsim viņiem pensiju izmaksu pavisam,
bet atvēlēsim tiem tikai pusi no piešķirtas pensijas.
Tāpēc ari iesniedzu pārlabojumu, kurš skanētu: ja
pensionārs iestājas no jauna dienesta, pensija nav
pārtraucama, bet izmaksājama tikai puse parasta
kārtībā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Iesniegti sekosi priekšlikumi:
Veržbicka priekšlikums:
„— 30. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:
Piezīme 3. Pensiju svešu valstu kara invalidiem,
kuri cīnījušies par Latvijas atbrīvošanu (pants 1. punkts
aizmaksā no šī likuma speķa nākšanas dienas, pie kam
pensijas šiem invalidiem jāpieprasa viena _gada laika no
šī likuma spēkā nākšanas dienas, pec kāda laika viņi
zaudē savas tiesības uz pensijām."

Dzeņa priekšlikums:

„Lieku priekšā 30. panta 2. piezīme sekošu pārlabojumu:
sākot ar vārdu ,.piešķirtas" līdz teikuma_ beigām un strīpota
vietā likt „no piešķirtas pensijas izmaksājama tikai puse parastā kārtībā".

Te ir, laikam, izlaists vārds „strīpot".

Ta tad

būtu30. panta 2. piezīmē

sekošu pārlabojumu — strīpot sākot
ar vārdu „piešķirtas" līdz teikuma beigām, un strīpota vieta
likt sekošo — „no piešķirtās pensijas izmaksājama tikai puse
parastā kārtībā".

Lūdzu referentus dot
priekšlikumiem.

Referents

,

atsauksmes par

K. Būmeisters:

Veržbicka

šiem

kunga

priekšlikums būtu pieņemams, tikai lieta tā, kavarbūt priekšlikums nav skaidri izteikts. _ Iznāk ta, ka
pensija tiek izmaksāta no likuma speķa nākšanas
dienas un ka ari viena gada laika pensiju var pieprasīt. Iznāk tā, ka ja pieprasīs pensiju paredzēta
gada beigās, tad bus tiesības saņemt to no likuma
spēkā nākšanas dienas. Ta būtu zināma privilēģija.
Man liekas, ka tāda privilēģija nebūtu radāma. Latvijas kara invalidiem bija tāda kartība: vispirms
iesniedza lūgumrakstu deļ pensijas piešķiršanas, tad
vajadzēja reģistrēties un tikai pec reģistrēšanas pensija tika izsniegta. Pec būtības pret Veržbicka
priekšlikumu nebūtu ko iebilst. Treša lasījuma tikai
tas būtu skaidrāki jāizsaka. Kas attiecas uz Dzeņa
priekšlikumu, tad sociālas likumdošanas komisijas
vārdā man jāizsakās pret šo priekšlikumu. — 2. piezīme pie 30. panta no sociālās likumdošanas komisijas ievesta agrākā valdības projekta. Motivi bija
tie, ka pabalsts, kāpensionars saņemtu atrodoties
darbā, uzskatāms kā balva, kuru tas saņemtu par
savas dzīvības upurēšanu Latvijas atbrīvošanas
labā. Tā kā tāds uzskats no sociālas likumdošanas
komisijas tika ienests, tad man jāizsakās pret Dzeņa
priekšlikumu.
Vai vēlas kāds
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
vārdu? Neviens neveļas? Nobalsošana nāks vispirms Dzerļa priekšlikums, kurš attiecas uz 2. piezīmi. Referents izsakās pret Dzeņa priekšlikumu.
Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu.
Par Dzeņa priekšlikumu nodotas tikai 5 balsis; nepietiekošs skaits, priekšlikums atkrīt. Tagad nak
nobalsošanā Veržbicka priekšlikums _— papildināt
pantu ar 3. piezīmi. Referents izsakās par Veržbicka priekšlikumu. Es likšu viņu uz balsošanu un
lūdzu pacelties tos, kas ir pret. Nav. Kas atturas?
Nav. Veržbicka priekšlikums vienbalsīgj pieņemts.
Es likšu tagad 30. pantu pārlabota veida uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret. Nav. Kas
atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. 31.
pants.
JCrfijumāSaeimas Steno^rafiskāļ
Jēkaba ielā X;ll.ļ
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Sekretārs J. Vesmanis:

„Ja invalidi, kas triju gadu laikā pec viņu atvaļināšanas
no kara dienesta, bet cietušas personas, kuras minētas 1. panta
1. un 2. piezīmēs, tāpat triju gadu laika pec miera _ līguma ratificēšanas, nepieprasa pensijas piešķiršanu, zaudē tiesību uz
pensiju. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Vārds Veržbickim.
runā
J.^Veržbickis (poļu savienība,
Augstā sapulce! Priekšlikums, kuru es domāju tagad
iesniegt, nestāv kaut kādā sakara ar maniem iepriekšējiem priekšlikumiem, kurus jus pieņemat ka
papildinājums pie šī likuma L panta apunkta. 31.
pants tikko nolasītā redakcija, patiesību sakot, izslēdz jebkādu iespēju jebkuram Latvijas armijas
kara invalidam dabūt pensiju, kurš līdz šimnavvel
pieteicis savas pretenzijas uz to. Patiesība, ka no
mūsu armijas pēdējām cīņām, pec kuram ari drīz
sāka atvaļināt no dienesta kareivjus (kara invalidi—
ievainotie aizgāja, protams, no kara dienesta agrāk),
tā ari no miera līguma ratifikācijas jau sen pagājuši
tie trīs gadi, par kuriem runā minētais pants. Un ja
līdz šim kara invalids nav pieteicis savas pretenzijas uz pensiju, tad iznāk, ka viņam šīs tiesības pec
mūsu jaunā likuma jāzaudē uz visiem laikiem. Bet
vai tas, deputātu kungi, ir taisnīgi? Vai mums ir morāliskas tiesības atņemt tagad pensijas tiem, kuri,
varbūt, aiz patriotiskam jutām, nevelēdamies apgrūtināt valsts kasi, vai nu aiz ta iemesla,_ ka līdz
šim laikam atradušies ārpus Latvijas, vai. tapec, ka
līdz šim laikam bijuši materiāli nodrošināti, vai ari
dažādu citu iespējamu iemeslu deļ līdz šim laikam
nav pieteikuši savas likumīgas tiesības uz pensiju?
Ir taču tādi cilvēki, kuriem bijušas tiesības uz pensiju,
bet kuri tās nav izlietojuši tik tadeļ, ka iztikuši ar
niecīgiem līdzekļiem, nepieprasīja palīdzību no pagaidām aprobežotiem valsts kases līdzekļiem, atstādami sev iespēju izlietot šīs tiesības grūtāka brīdi
un, varbūt, pie labākiem priekš valsts apstākļiem.
Tagad likums grib atņemt tiesības uz pensijām šiem
saviem labākiem pilsoņiem. Pie tam jāņem vēra, ka
līdz šim laikam pastāvošais likums nemaz neruna
par to, ka pieteikumus par pensiju piešķiršanu pieņems tikai līdz noteiktam termiņam, bet jaunais likums to noteic. Tas nebūtu bijis nekāds ļaunums,
ja šis termiņš būtu noteikts nākošam laikam, bet
lieta tā, ka ņemts jau noteicošais ^ laiks. Tāda veida
panākts, ka blakus mušu projekta pielaistai netaisnībai attiecībā pret pašu pilsoņiem, jaunam likumam
būs visas likuma pazīmes ar atpakaļejošu speķu.
Es negribu domāt, ka šī projekta sastādītajiem tiešām būtu bijis nodoms_ piedot likumam raksturu, kas
runā pretim pastāvošās likumdošanas elementāriem
principiem. Mēs visi zinām, ka ap 1920. gada 1.
maiju izbeidzās kaujas mušu fronte un nebija jaunu
gadījumu, kad kareivji būtu zaudejuši_ darba speļas.
Vadoties no sava agrāka izteikta anreķina, domāju,
ka personām, kas zaudējušas darba spējas, atrodoties Latvijas armijā līdz 1920. gada 1. maijam un
kas līdz šim laikam nav pieteikuši savas_ pretenzijas
uz pensijām, jādod papildu termiņš, kura laika viņi
varētu izlietot savas tiesības dabūt pensiju. Mans
priekšlikums skan:
„Pantu papildināt ar sekošu piezīmi:
Invalidiem un cietušām personām, šinī panta
minētiem, kuri zaudējuši darba spēju pirms 1920.
gada 1. maija, ir tiesības pieprasīt pensijas viena
gada laikā no šā likuma spēkā nākšanas dienas."
Lūdzot jūs, deputātu kungi, pieņemt šo priekšlikumu,
man ari šeit jāatsaucas uz šī likumprojekta taļako—
36. pantu, kur krievu-japāņu kara invalidiem paredzēts viena gada termiņš pensiju pieprasīšanai.

krieviski):

*) Runātāja atreferējums.
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Veržbicka

ie-

sniegtais priekšlikums skan:
„31. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:_
Piezīme.
Invalidiem un cietušām personām šinī
pantā minētiem, kuri zaudējuši darba spēju pirms 1920. g.
1. maija, ir tiesības pensijas pieprasīt viena gada laikā no
šī likuma spēkā nākšanas dienas."

Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents K. Būmeisters: Man liekas, ka \ieržbicka kungs še sajauc divus momentus: Latvijas atbrīvošanas kara invalidus un lielā pasaules kara invaliaus. Šinī nodaļā iet runa tikai par Latvijas atbrīvošanas kara invalidiem un tie motivi, kurus
Veržbickis te pieveda, būtu vietā, ja runātu par lielā
pasaules kara invalidiem, bet nekādā ziņā tie nav
vietā, ja runā par Latvijas atbrīvošanas kara inva-

lidiem. Sociālās likumdošanas komisija, apskatot
so jautājumu, nāca pie slēdziena, ka 3 gadu termiņš
pat pēc miera ratificēšanas, ir pilnīgi pietiekošs, lai
visi tie, kas ir piedalījušies Latvijas atbrīvošanas
karā un kam vajadzīgs saņemt pensiju, lai visi tie
varētu to saņemt. Tādēļ sociālās likumdošanas komisija šo termiņu nepagarināja, un man komisijas
vārdā būtu jāizsakās pret Veržbicka kunga priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās pret Veržbicka priekšlikumu. Es lieku tagad
Veržbicka priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Par priekšlikumu nodota
tikai 21 ba ss. Nepietiekošs skaits; priekšlikums atkrīt, lieku tasrad 31. pantu komisijas redakcijā uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. Es lūdzu nolasīt 3. nodaļas virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Liela pasaules un krievu-japāņu karu invalidu pensijas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pievemts. 32. pants.
Sekretārs J .Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Tiesība uz pensiju pēc šī likuma ir tiem lielā pasaules
kara invalidiem, kuri zaudējuši darba spēju laikā no 1914. gada
1. augusta (jauna stila) līdz 1918. gada 3. martam (Brestjitovskas miera līguma parakstīšanas dienai), ja viņi ir bijuši Latvijas pavalstnieki jau priekš 1920. g. 1. janvāra.
Piezīme 1. Latvijas apgabalos, kas tai pievienoti uz starptautisku līgumu' pamata pēc 1920. g. 1. janvāra, šis pavalstniecības termiņš ir 1922. g. 1. janvāris.
P i e z i m e 2. Lielā pasaules kara invalidiem pensiju
neizmaksa,_kamēr viņi dzīvo ārzemēs, izņemot gadījumus,
kad uzturēšanās ārzemēs ārstniecības nolūkos ir atzīta
par nepieciešamu no karā cietušo pensiju virskomisijas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 33. pants.
Sekretārs J .Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
34. pants.
Sekretārs J .Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Tiesība uz pensiju pec šī likuma ir tiem krievu-japāņu
kara invalidiem, kuri līdz 1914. gada 1. augustam saņēma pensiju no agrākas Krievijas valdības un līdz 1920. g. 1. janvārim
ir bijuši Latvijas pavalstnieki."

Pieņemts.

„Pensiju izmaksa sakot no tas dienas, kad komisija atzinusi invalidu tiesības uz pensiju._ Ja triju mēnešu laikā pēc
minētas dienas invalidi nav reģistrējušies 11. panta kārtībā, viņi
saņem pensiju no ta ceturkšņa pirmās dienas, kad reģistrēšanās
izdarīta."

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

Iebildumu nav?

„Liela pasaules kara invalidi, kuri Latvijā dzīvodami nav
pieprasījuši pensijas piešķiršanu līdz 1923. g. 1. janvārim, zaudē
tiesību uz pensiju.
Lielā pasaules kara invalidi, kuri no ārzemēm atgriezušies Latvija tikai pec 1922. g. 1. oktobra un kuriem uz šī likuma
1. un 32. panta pamata ļr tiesība uz pensijām, ja viņi pierāda, ka
nepārvaramu šķēršļu del nav varējuši agrāk atgriezties Latvijā,
ir tiesība pieprasīt pensijas piešķiršanu 6 mēnešu laikā pēc viņu
atgriešanās vai šī likuma spēka nākšanas dienas."

15. sēde 1923. gada 7. decembrī.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
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Iebildumu

nav

pret šo pantu? Pants pieņemts. Nākošais.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Krievu-japaņu kara invalidi, kuri 1 gada laika pec šī likuma spēkā nākšanas nepieprasa pensiju piešķiršanu, zaudē tiesību uz pensiju." '

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 37. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Lielā pasaules un krievu-japāņu kara invalidi saņem pensijas pēc ierēdņu algas' zemākās kategorijas atalgojuma un pēc
normām, kādas noteiktas 29. pantā Latvijas kara invalidiem."

? Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi. !
Man liekas, ka mēs darām nepareizi, ja mēs šķirojam Latvijas atbrīvošanas karā cietušos un pasaules
karā cietušos. 37. pantā pēdējie nostādīti par vienu
kategoriju zemāk. Ja iet runa par trūkumu un darba
spēju zaudēšanu, tad te galvena! pazīmei jābūt pabalsta nepieciešamībai un nevis tam, vai viņš darba
spēju zaudējis kādu laikmetu agrāki vai vēlāku.
Ari pārējie karotāji, sevišķi pasaules kara kareivji
ir sekmējuši tādus apstākļus, kuri savukārt ir darījuši iespējamu Latvijas nodibināšanu, tamdēļ viņus
šķirot būtu patiešām netaisni. Es lieku priekšā pantu izteikt šādi: „Lielā pasaules un krievu-japāņu
kara invalidi saņem pensiju pēc 29. pantā minētām
normām."

Priekšsēdētājs Fr.

Vesmanis:

Vārdu

vairāk

neviens nevēlas? Lejiņa priekšlikums ir
izteikt 37. pantu šādi: „Lielā pasaules un krievu-japāņu
kara invalidi saņem pensiju pēc 29. pantā minētām normām."

Lūdzu referentus izteikties.
Referents K. Būmeisters: Augstā sapulce! Man
jau vairākas reizes ir nācies aizrādīt uz to, ka sociā-

lās likumdošanas komisija ir stāvējusi uz tā redzes
viedokļa, ka nav jārada izcilus grupas apgādājamo
starpā. Šis pants agrāk sociālās likumdošanas komisijā bij rediģēts ta, kā to liek priekšā Lejiņš, tikai
apvienotā sociālās likumdošanas un kara lietu komisijas sēdē tika pieņemts kara lietu komisijas viedoklis. Izejot no_ tā pamatviedokļa, no kāda visu laiku
vadījās sociālās likumdošanas komisija, man šīs
komisijas vārdā Jāizsakās par Lejiņa priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu budžeta
komisijas referentu.
Referents V. Salnājs: Sociālās likumdošanas
komisijas pirmā projektā bij paredzēts, ka invalidi
saņem pensiju nevis pēc priekšpēdējās, bet pēc pēdējas kategorijas. Tagad caur 29. pantu Latvijas
armijas invalidi ir pacelti par veselu kategoriju. Ja
mes tagad saskaņā arto pārlabojumu, kuru iesniedzis Lejiņš, paaugstināsim ari visu pasaules kara
invalidu saņemamo pensiju uz tādu pat līmeni, tad
līdz ar to izdevumi palielināsies par apmēram
4—5.000.OOOrubļu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai kara lietu
komisijas referents velētos vārdu? Nevēlas. Nobalsošanānāk Lejiņa nolasītais pārlabojums pie 37.
panta. Lūdzu pacelties tos, kas ir nar Lejiņa priekšā
likto pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Lejiņa priekšlikumu. Kas atturas no balsošanas? Balsošanas iznākums: par Lejiņa priekšlikumu nodota 31 balss, pret to nodotas 34 balsis, atturējušies 3; priekšlikums atraidīts. Nāk nobalsošana pants komisijas redakcijā. Kas būtu pret pantu
komisijas redakcija? Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 4. nodaļas virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensija."

Priekšsēdētājs F>". Vesmanis:
Pieņemts. 38. pants.

Iebildumu nav?
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Sekretārs J. Vesmanis:

ģimeņu sekošie
„Tiesību uz pensiju bauda 1. panta minēto
locekļi:
_.. .
_
un
a) vecāki un vecāku vecāki ja viņi ir darba nespējīgi
nav citu piederīgo, kuri spēj un kuriem pec likuma ir
pienākums viņus uzturēt;
b) cietušo karavīru trūcīgas un darba nespējīgas atraitnes un sievas;
c) bērni līdz pilnam 16 gadam, bet darba nespējīgi ari pec
šī vecuma sasniegšanas; bērni, kuri apmeklē skolas,
līdz pilniem 18 gadiem;
d) brāli un māsas, ja viņi ir bariņi un ja viņiem nav piederīgo, kas viņus spēj un kuriem pec likuma ir pienākums viņus uzturēt — līdz pilniem 16 gadiem, bet ja
viņi apmeklē skolas, līdz pilniem 18 gadiem un gadījumos, ja viņi darba nespējīgi — ari pec šī vecuma
sasniegšanas.
.
Piezīme. 1. Personas, kuram vairāk par 60 gadu skaitāmas par darba nespējīgam bez izmeklēšanas.
Personas zem 60 gadiem skaitās par darba nespējīgam,
spējas.
ja tās zaudējušas ne mazāk ka 50% no darba
Piezīme. 2. Pensiju bauda ari ārlaulības bērni
un šo bērnu mātes, kā ari likuma paredzētā kartība adoptēti bērni, ja adopcija notikusi pirms adoptētāja veselības bojāšanas, sakara ar darbību armijā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lejiņam.
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputatu _ kungi!
Šai pantā starp citu iet runa par nespējīgam atraitnēm un cietušo karavīru sievām. Man liekas,
ka te nepieciešams viens papildinājums, _kurš paredz
darba nespēju, ja viņām ir mazgadeji bērni. Nākošais punkts tikai nosaka, ka bērni līdz pilnam 16.
gadam bauda tiesību uz pensiju. Bernu dārzi nav
priekš viņām pieejami, tāpat ari nav dienas patversmes, kur varētu bērnus atstāt, kamēr matē aiziet
darbā. Vienā otrā pilsēta tādas patversmes^ ir, bet
tikai par maksu. Tāpēc katra ziņa vajadzētu pieņemt pie punkta b piezīmi, kura skanētu ta: «Matē
ar bērnu līdz 8 gadiem skaitās par darba nespējīgu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstā sapulce! Pie vispārējam debatēm
attiecībā uz šo likumu no vairākiem deputātu kungiem bija aizrādīts, ka pienākas visiem stingra mēra
raudzīties un rēķināties,_ cik tāļu atļauj šo likumu paplašināt vai pieņemt mušu budžets, bet lasot likumprojektu pa pantiem tas princips, kuru par teikt, visi
bija atzinuši, netiek ievērots un katrs mēģina prasīt,
lai likums būtu paplašināts līdz pēdējam. Galu gala
tas pašam likumam nāks par ļaunu, un ja mes vairāk
priekšlikumus un papildinājumus pieņemsim, tad var
teikt, ka valsts budžets nebūs spējīgs to likumu izpildīt pilnos apmēros, ar ko mes nesasniedzam to,
ko gribam. Tāpēc mans priekšlikums būtu attiecībā uz 38. panta a punktu, kur ir teikts. ka tiesību
uz pensiju bauda vecāki un vecāku vecāki, ja viņi
ir darba nespējīgi un nav citu piederīgo, kuri _ spēj
un kuriem pēc likuma ir pienākums viņus uzturēt, —
strīpot vārdus „un vecāku vecāki", jo ar šo likumu
mēs nevaram nodibināt veselu patversmi. Ja bus
vecāku vecāki, tad viņi bus katra ziņa darba nespējīgi, meklēs citu izeju, meklēs patversmi, vaikada
citā ceļā sociālo apgādību. Tik tālu attiecināt, so
punktu, kā tas te domāts, nevarētu un ja invalidu
apkrautu tik tālu, lai viņš apgāda vecāku vecākus,
brāļus un māsas, bērnus, tad tas bus par smagu un
invalidam gulēs uz sirdsapziņas, ka ar savu vienreizēju pakalpojumu valstij tas uzkrauj smagu nastu.
Tāpēc es lieku priekšā 38. panta a punkta strīpot vārdus „un vecāku vecāki".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegti divi
priekšlikumi. Dzenis liek priekša:
„38. panta a punktā strīpot vārdus „un vecāku vecāki.

Lejiņa priekšlikums:

„38. panta b punkta pielikt piezīmi:
„Māte pie bērniem līdz 8. gadam skaitās par darba nespējīgu"."

15. sēde

1923. gada 7. decembrī.
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Lūdzu referentu izteikties.
Referents K. Būmeisters: Lejiņa _ priekšlikums
sociālās likumdošanas komisijas sēde netika apspriests un tāpēc sociālas likumdošanas komisijas
viedokli par šo priekšlikumu nevaru izteikt. Kas
attiecas uz Dzeņa priekšlikumu, tad. man jāizsakās
pret Dzeņa priekšlikumu pirmkārt tapec, ka ja mes
strīpotu vārdus „vecāku vecāki", tad taisni tie, kam
visvairāk pabalsts vajadzīgs, to nesaņemtu un vecāki, kas varētu atrast kaut kur darbu, tie saņemtu pensiju. Tālāk ir mums 41. panta noteikta ta kartība,
kādā ģimenes locekļi dabū pensiju un mums 39. un
40. pantos ir teikts, ka visi ģimenes locekļi saņem ne
vairāk par 100% no invalidam pienākošas pensijas
sumas. Ja būs sieva un bērni un matē, kuri saņems
100%, tad pārējie nedabūs pensijas. Vecāku vecāki
dabūs pensiju tad, ja nebūs priekša citi radinieki. Ja
dēlu dēli cietuši karā, un tiešoradinieku nav, tad Dzeņa priekšlikums vecāku vecākus izslēdz no pensijas. Tad tālāk man jāaizrāda, ka pec statistiskam
ziņām šo vecāku vecāku ir ļoti maz, taka man liekas, ka to kārtību, kura ir paredzēta musu_ valdības
likumprojektā un kuru paturēja ari sociālas likumdošanas komisija, vajadzētu piepaturet un nevajadzētu šo kārtību lauzti Sociālas likumdošanas komisijas vārdā man ir jāizsakās pret šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai pārējie referenti vēlas vārdu? Neveļas. Vispirms likšu Dzeņa
priekšlikumu uz balsošanu. Referents izsakās pret
to. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu. Par Dzeņa priekšlikumu nodotas 9 balsis,
kas ir nepietiekošs skaits. Ta tad viņš atkrīt. Nākamais ir Lejiņa priekšlikums nīe b punkta likt nolasīto niezīmi. Es likšu priekšlikumu uz balsošanu.
Komisijā viņš nav apspriests. Ludzu pacelties tos,
kas ir par Lejiņa priekšlikumu. Taead lūdzu pacelties tos, kas ir pret Lejiņa priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Lejiņa priekšlikumu nodotas
35 balsis, pret to 34 balsis, atturējušies 3. Lejiņa
priekšlikums atraidīts. Lieku priekša komisijas redakcijā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir
pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pants pieņemts. 39. pants.

Sekretārs .1. Vesmanis:

uz 20/o
,.Katram kara invalida ģimenes loceklim tiesība
no invalidam pienākošās pensijas normas, bet ģimenes locekļiem kopīgi ne vairāk par 100% no šīs normas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Goldma-

nim.

Es lūdzu
J. Goldmanis (zemnieku savienība):
pie 29.
priekša
nobalsot to piezīmes daļu, kuru liku
invalidiem,
ordeņa
Lāčplēša
kara
panta attiecībā uz
to daļu, kas attiecas uz šo Lāčplēša kara ordeņa
invalidu ģimenēm, ka piezīmi pie 39. panta. Un es
gribētu cerēt, ka tagad šo piezīmi pieņems.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens
nevēlas? Goldmaņa priekšlikums, balsojot par otro
daļu, skanētu:
„Lāčplēša kara ordeņa kavalieri-invalidi, kuri kalpojuši
un
Latvijas armijā vai ari bijušos latviešu strēlnieku pulkos
saņem penviņu trūcīgie vai darba nespējīgie ģimenes locekli
siju par 10% augstāku."

Vai referents veļas izteikties?
Referents K. Būmeisters: Sociālās likumdošanas komisijas vārdā man jāizsakās pretim aiz tiem
pašiem motiviem, kurus es pievedu pie 29. panta.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Goldmaņa priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties, kas ir pret piezīmi. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par Goldmaņa piezīmi nodotas 26 balsis, pret nav nevienas, atturējušās 35 balsis. Tā tad atraidīta. Lieku tagad 39.
12*
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pantu komisijas redakcijā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 39. panta pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbalsīgi pieņemts. 40. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Katram kritušā, mirušā, bez

vēsts pazuduša vai gūst-

niecībā esošā karavīra, kā ari mirušā invalida

ģimenes lo-

ceklim ir tiesība uz 20% no kara invalida otrās kategorijas
pensijas normas. Vienai ģimenei nevar izmaksāt vairāk par

100% no minētās normas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 41. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,.Pensijas izmaksā: a) cietušo Latvijas armijas karavīru

ģimenes locekļiem no tās dienas, līdz kurai karavīrs saņēmis

algu, bet lielā pasaules karā cietušo ģimenes locekļiem no penr
sijas piešķiršanas dienas; b) Latvijas armijas, lielā pasaules un
krievu-japāņu karu invalidu ģimenes locekļiem no pensijas pie-

šķiršanas dienas."

Vārds Veržbic-

kim.

J. Veržbickis (poļu savienība): Augsti godātie
deputātu kungi! Sakarā ar tiem priekšlikumiem,
kuri tika no manim ienesti šinī un pagājušā sēdē un
tika pieņemti no augstā nama, man ir tas gods likt
priekšā vēl vienu pārlabojumu pie 42. panta, lai noteiktu to laiku, no kura pensijas tiks izsniegtas karavīru invalidu ģimenes locekļiem. Mans priekšli-

kums skan: „42. pantā pēc vārdiem „bet lielā pasaules karā cietušo ģimenes locekļiem" iespraust
vārdus, „kā ari pantā 1. punktā aminēto karavīru
ģimenes locekļiem", lai saskaņotu ar agrāk pieņemto.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Veržbicka priekšlikums skan:
„42. pantā pēc vārdiem: „bet lielā pasaules karā cietušo
ģimenes locekļiem" iespraust vārdus: „kā ari panta 1. punktā
aminētiem kara vīru ģimenes locekļiem".

Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents K. Būmeisters: Sociālās likumdošanas komisijā šis priekšlikums tieši apspriests netika,
bet tā kā augstā sapulce ir pieņēmusi visus tos
priekšlikumus, kas attiecas uz apunktu, tad pēc
būtības nevarētu iebildumus celt, jo šai pantā ir paredzēti ari ģimenes locekļi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents pret
priekšlikumu iebildumus neceļ. Es likšu uz balsošanu un lūdzu pacelties, kas būtu pret priekšlikumu.
Nav. Kas atturas no balsošanas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Lieku tagad 42. pantu
pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas-ir pret tā pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pants vienbalsīgi pieņemts. 43. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Ja Latvijas armijas cietušo karavīru ģimenes locekļi
triju mēnešu laikā no iepriekšējā panta a punktā minētā termiņa nav iesnieguši lūgumus piešķirt pensijas 10. p. noteiktā

kartība un pec pensijas piešķiršanas nav reģistrējušies viena
mēneša laikā — 11. p. paredzētā kārtībā, viņi saņem pensiju
no tā izmaksas

ceturkšņa pirmās

dienas, kad reģistrēšanās

izdarīta."

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

Iebildumu nav?

„Latvijas armijas cietušo karavīru ģimenes locekļi zaudē tiesību uz pensiju, ja viņi to nav pieprasījuši trīs gadu
laikā, skaitot no 36. panta a punktā minētā termiņa, bet Latvijas

armijas, lielā pasaules un krievu-japāņu karu

invalidu

un lielā pasaules karā cietušo ģimenes locekļi zaudē minēto
tiesību, ja viņi pensiju nav pieprasījuši 3 gadu laikā, no šī

likuma speķa nākšanas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 45. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
„Ja

kādā

ģimenē cietuši

pensijas aprēķināmas
krītošās normas."
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locekļi, tad ģimenes
cietuša kategorijai pie-

vairāki

pēc visvairāk

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 46. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

a) kamēr
„Qimenes loceklis zaudē tiesību uz pensiju:
viņš atrodas kādas natversmes vai citas iestādes pilna ap-

c) ja viņa materiālais

stāvoklis nodrošina viņa dzīves eksistenci; d) ja viņam ir
piederīgie, kuriem pēc likuma par viņu jagāda un kuri spēj

viņu apgādāt; e) ja viņam ar tiesas spriedumu ņemtas visas

un māsām vecuma kārtībā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

1923. gada 7. decembrī.

gādībā; b) ja pensionāre apprecas;

Iebildumu nav?

„Qifhenes locekļiem pensijas tiek izsniegtas šādā kartībā: 1) sievai, 2) bērniem, 3) vecākiem: a) mātei, b) tēvam,
4) vecāku vecākiem: a) vecmātei un b) vectēvam, 5) brāļiem

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 42. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

15. sēde

Iebildumu nav?

tiesības; f) ja viņš, būdams Latvijas pavalstnieks, pariet citas
valsts pavalstniecībā; g) ja viņš saņem no valsts citu pensiju."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 47. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Ar šo likumu atcelti visi līdz šim izdotie likumi un rīkojumi kara invalidu, viņu ģimeņu un cietušo karavīru ģimenes

locekļu pensiju lietās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Pieņemts. 48. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

„Šis likums stājas spēkā ar 1924. gada 1. aprīlī."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumunav?
Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums 2. lasījumā visa
visumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums
vienbalsīgi pieņemts. 3. lasījums 29. janvārī.
Nākošais dienas kārtības punkts — papildir. ājumsagrarās reformas likuma 3. da1ā. Redakcijas komisijas ziņojums. Lūdzu redakcijas komisijas referentu sniegt ziņojumu.
Peferents Kr. Bachmanis: Papildinājumā pie
agrārās reformas likuma 3. daļas redakcijas komisija liek augstam namam priekšā pieņemt sekošus
pārlabojumus. Ievadā pēc vārda „Piezīme" likt kolonu, starp vārdiem „ceļā" un „civilprocesa" likt
komatu, starp vārdiem „ministra" un „noteic" likt
komatu. 3. nodalījumā strīpot vārdu „kad" un tā
vietā likt „ja"; tā paša nodalījuma pēdējā vārdā
„suma" uz galotni a likt garinājuma zīmi. Citi pārlabojumi šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi pie
papildinājuma agrārās reformas likumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret redakcijas komisijas priekšā liktiem pārlabojumiem. Nav. Kas atturas? Nav.
Redakcijas komisijas pārlabojumi vienbalsīgi pieņemti. Nobalsošanā tagad nāk pats papildinājums
3. lasījumā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret šī
papildinājuma pie agrārās reformas 3. daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šī papildinājuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: Par likuma pieņemšanu nodotas 43 balsis,
pret 6 balsis, atturas 28. Likums pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
par valsts
svinamām dienām. Redakcijas komisijas ziņojums. Lūdzu referentu.
Referents Kr. Bachmanis:
Likumā par valsts
svinamām dienām teksta 3. rindā pēc iekavām likt
komatu. Svinamo dienu uzskaitījumā 2. vietā likt
„Zvaigznes diena", pēc tam visu numerāciju attiecīgi mainīt. Pēc vārda „Zvaigznes diena" iekavās
aiz skaitļa „6" likt punktu. Pēc iekavām likt punktu.
Piezīme_ pēc vārda _ „apgabalos" likt komatu, un
starp vārdiem „vairākumu" un „viņu" likt komatu.
Tie ir visi redakcijas komisijas pārlabojumi šinī likumā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītie redakcijas komisijas pārlabojumi. Lūdzu
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doklis Latvijā visā visumā esot jau izvests, apliekot
ar šo nodokli visas personas, kuras pec ievāktam
ziņām guvušas kara peļņu. Pec finansu ministrijas
domām tādēļ aplikšana ar šo nodokli būtu izbeidzama, jo visus tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumus, kā ari citus ienākumu avotus, sakot ar 1920.
gadu apliek ar kārtējiem nodokļiem. Šī kara peļņas
nodokļa likuma tālākā spēka atstāšana, pec _ finansu
ministrijas novērojumiem, varētu izsaukt pārpratumus ārvalstīs un nelabvēlīgi atsaukties uz ārvalstu
kapitālu ieplūšanu Latvijā. Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts sastāv no 2 pantiem. 1.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienīpants atceļ 1919. gada 18. novembra likumu par vienba) : Kungi, ievērojot pirmkārt to, ka šinī likuma reizējo kara peļņas nodokli un 2. pants nosaka, ka
_
nav vienlīdzības pret visām konfesijām un visu konnodokļu parādi, kurus nebūtu iespējams piedzīt, dzefesiju svētdienām un otrkārt to, ka šis likums atstās
. sami ar šī nodokļa galvenās komisijas lēmumu. Fiļoti nepatīkamu iespaidu uz vienu tautas daļu, ja to
nansu komisija skatīja šo likumprojektu cauri, ievāpieņems tādu, kā tas tagad ir un izsauks tikai nevēca dažas ziņas un šo ministru kabineta izstrādāto
lamus sarūgtinājumus, kas nevar nākt par labu ne likumprojektu papildināja. Pēc ievāktam ziņām iztautai ne valstij, mēs esam spiesti balsot pret šo lirādījās, ka uz 1. aprīli 1923. gadu bija nesamaksāts
kumu.
kara peļņas nodoklis 182.063 latu 45 santimu lieluPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk mā. Līdz 1923. gada 1. septembrim bija nomaksāti
likums par valsts svinamām dienam 3. lasījuma visa 60.113 latu 20 santimu, tā ka uz š. g. 1. oktobri
visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma piepalika kara peļņas nodokļa parāds pavisam 121.950
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par lilatu 25 santimu lielumā._ Šisnodokļa parāds sadaļas
kuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas starp 66 nodokļu maksātājiem. Kādiem 63 nodokļu
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par maksātājiem jāmaksā samēra nelielas sumas, vismalikuma pieņemšanu nodotas 24 balsis, pret to nodozākā suma ir 4 lati. Kādiem trim nodokļu maksātatas 28 balsis, atturējušies 25. Likums atraidīts.
jiem ir lielākas sumas, vislielākā ir Jelgavas pilsētai
Saeimas preizidijam Irbe, kristīgi nacionālās sa80.000 latu priekš kādaJ. Kleina. Finansu komisija
vienības vārdā, iesniedzis sekošu paziņojumu:
vispirms apsprieda jautājumu, vai ir nobeidzama ga..Pamatojoties uz kārtības ruļļa 135. pantu, ar šo pazilīgi aplikšana ar šo nodokli un no kura laika. Izņoju, ka kristīgi-nacionalā savienība ir balsojusi pret likuma
rādās,
ka sākot ar šī gada 1. anrili ar kara peļņas nopieņemšanu par valsts svinamām dienam tāpēc, ka šis likums
dokli vairs neapliek, un kara peļņas apriņķu un ieatsevišķos punktos pieņemts tādā veida, ka tas nav nevienā
kristīgā zeme."
cirkņu komisijas nedarbojas, bet darbojas tikai galNākošais dienas kārtības punkts — likums
vena komisija. Finansu komisija konstateja.ka dapilsētas administratīvo
par Ludzas
žas nodokļu Ijstes vēl nav izsniegtas maksātajiem,
robežu paplašināšanu. Redakcijas komisibet tā kā nodokļa sumas bija niecīgas, tad _pec komijas ziņojums. Lūdzu redakcijas komisijas referentu
sijas domām, varēja atsacīties no šīm sumam, lai nesniegt ziņojumu.
aizkavētu likuma atcelšanu. Otrs jautājums, kuru
Referents Kr. Bachmanis: Likumā par Ludzas iztirzāja finansu komisija, bija tas, vai šie nodokļu
pilsētas administratīvo robežu paplašināšanu redakparādi galīgi dzēšami, vai.tikai vispirms norakstāmi
cijas komisija liek priekšā augstam namam pieņemt no rēķiniem un tad dzēšami velak. Izrādījās, ka šis
sekošus pārlabojumus.
1. pantā vārdā „apstrādajautājums mūsu likumdošana nebija izšķirts; dažos
tai" strīpot galotni „al" un tās vietā likt galotni „as", likumos un noteikumos _par_ nodokļiem gan atrodami
pie kam burtu „a" ar garuma zīmi, tā kā vārds skapanti, kuri nosaka, kādā kārta dzēšami nodokļu pa„un"
Starp
vārdiem
„ceļ_am" un
nētu «apstrādātās".
rādi, bet neizšķir jautājumu, vai tie ienriekš tikai
likt „,". 2. pantā pēc pirmā vārda „minētas" likt .,,". norakstāmi no rēķiniem mēģinot to piedzīt, un dzē4. pantā pec vārda „apriņķi" likt ,„". Citi pārlabošami tikai tad. ja nemaz nav iespējams tos piedzīt,
jumi šinī likumā no redakcijas puses nav.
t i. vai turēties pie tās kārtības, kuru paredz KriePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vijas likumi, tas ir norēķinu un rēķinu reglaments,
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi pie (06mirf CMeTHHfī vrraBiA vai turēties pie Latvijas
likuma par Ludzas nilsētas administratīvo robežu likumiem. Komisija atrada, ka būtu jāizlieto visi līpaplašināšanu. Es lūdzu pacelties, kas būtu pret šo dzekli, lai nodokļu parādus piedzītu, un taoec pieņēpārlabojumu pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. ma lēmumu, ka papriekšu jāmēģina parādus piedzīt,
Pārlabojumi vienbalsīgi pieņemti. Nobalsošanā nāk norakstot no rēķiniem tikai tos. kurus piedzīt panats likums par Ludzas nilsētas administratīvo rogaidām nav izredzes, un tikai tad, kad_ visi līdzekli
bežu paplašināšanu. Lūdzu pacelties tos. kas būtu
ir izlietoti, parādus dzēst, un tiklab naradu norakstīpret likuma pieņemšanu. Kas būtu par likuma piešanu no rēķiniem saskaņā ar „06mtft cieTman ycx."
ņ emšanu, lūdzu "acelties. beidzot lūdzu pacelties kā ari dzēšanu uzticēt tiešo nodokļu departamentam,
tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznāneskatoties uz parāda lielumu. Ministru kabinets
kums: nar likuma nienemšanu nodotas 47 balsis, savā projektā lika priekša nodokļu parādus attiecība
pret 1si b alsis, atturējušies 1^ Likums pieņemts.
uz kara peļņas nodokli dzēst ar šī nodokļa galveNākošais dienas kārtības punkts — likums
nās komisijas lēmumiem, bet finansu komisija atrada,
nar vienreizējā kara peļņas nodokļa
ka — lai būtu vienādība likumu noteikumos par nolikuma
atcelšanu, R eferents Purgals. Es dokļu parādu norakstīšanu un dzēšanu — un ņemot
lūdzu referentu Purgali sniegt referātu.
vērā. ka daži mūsu likumi noteic, ka nodokļu parādus dzēš tiešo nodokļu departaments, jānoteic, ka
Referents J. Purgals: Augstā sapulce! Miniari kara peļņas nodokļa paradu dzēšanu norakstīstru kabinets ir izstrādājis likumprojektu par vienreizējā kara peļņas nodok'n likuma atcelšanu. No šanu no rēķiniem izdara tiešo nodokļu departaments.
paskaidrojumiem pie šī likumprojekta ir redzams, Tādēļ finansu komisija papildināja ministru kabineta
iesniegto projektu ar 3. pantu un noteic, ka iecirkņa
ka likums nar vienreizējo kara peļņas nodokli būtu
peļņas
no- un apriņķa komitejas likvidējamas mēneša laika, bet
atceļams aiz sekošiem-iemesliem: Kara

pacelties tos, kas būtu pret šo pārlabojumu pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojumi pieņemti vienbalsīgi. Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Ievērojot to,
ka likumā par valsts svinamām dienām nav uzņemta
svētku trešo dienu svinēšana, pēc kā ir liela prasība strādnieku aprindās, bet ir uzņemtas konfesionālas svētdienas, kā piemēram Lūdzamā diena un citas, kuras strādnieku aprindās nevēlas svinēt, sociāldemokrātu frakcija par šo likumu nebalsos.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Trasunam.
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galvenā komisija — 1 gada laikā, skaitot no likuma
spēkā nākšanas, jo galvenai komisijai neatliktos citu
darbu, kā izšķirt dažas sūdzības, un tādu sūdzību
esot pavisam 6, kas galvenai komisijai jāizšķir. Tā
tad tai vēl paredzama darbība 1 gada laikā, kurpretī — apriņķa un iecirkņa kcmisijas jau faktiski savu
darbu ir izbeigušas. Finansu komisijas vārdā es
lieku augstam namam priekšā pieņemt šo likumu
steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
jautājums par steidzamību pie likuma par vienreizējā kara peļņas nodokļa likuma atcelšanu. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret steidzamību. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par steidzamību. Beidzot
lūdzu pacelties, kas atturas no balsošanas. Balsošanasiznākums: par steidzamību — 45 balsis, pret —
20, atturējies nav neviens. Steidzamība pieņemta.
Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas?
Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Es lūdzu
pacelties, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Balsošanas iznākums: par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 47 balsis, pret nav neviena, atturējušās 23. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Likums par vienreizējā kara peļņas nodokļu likuma at-

celšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 3. pants.
Sekretārs I. Vesmanis:

Iebildumu nav?

,,1919. gada 8. novembra likums par vienreizējo kara
peļņas nodokli (Lik. kr. 149.) ar šo atcelts."

„Nodokla parādus, kurus nebūtu iespējams piedzīt, neatkarīgi no parādu lieluma, noraksta no rēķiniem kā ari dzēš
tiešo nodokļu departaments."

„Iecirkņu un apriņķu komisijas likvidējamas viena mēneša laikā, bet galvenā komisja — viena gada laikā, skaitot
no šī likuma spēkā nākšanas dienas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pants pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Beidzot
lūdzu
pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu. Balsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu — 50 balsis, pret nav neviena, atturas 23. Likums pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — lēmums
par senatoru un tiesnešu apstiprināšanu amatos. Referents Purgals. Pie šī dienas kārtības punkta tieslietu ministrs iesniedzis sekošu priekšlikumu:
„Pamatojoties uz kārtības ruļļa 73. pantu lūdzu jautājumu par tiesnešu apstiprināšanu apspriest aizklātā sēdē."

Vispirms izšķirams jautājums par aizklātu

sē-

di.

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk jautājums par aizklātu sēdi. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret aizklātu sēdi. Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par aizklātu sēdi.
Balsošanas iznākums: par aizklātu sēdi 53 balsis,
pret nav neviena, atturas 25. Aizklāta sēde pieņem^
ta. Lūdzu publiku, preses priekšstāvjus, kanclejas
darbiniekus, izņemot stenografus un balsu skaitītājus, atstāt sēdes telpas.
(Turpinājās slēgta sēde.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Tā kā kuluāru
zvans ir sabojājies, es lūdzu balsu skaitītājus aicināt
deputātus no kuluāriem sēžu zālē ar lielo zvanu.
Līdz ar to paziņoju, ka slēgtā sēdē caurskatāmais
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dienas kārtības punkts ir izsmelts un līdz ar to atjaunojas atklāta _ ,sēde. Vardu pie dienas kartības
lūdz Ducens. Vārds Ducenam.
.1. Ducens (zemnieku savienība): Es lūdzu deputātu kungus piekrist priekšlikumam dienas kartību mainīt: likumprojektu par politisko apsardzi atlikt un tā vietā likt likumprojektu par jūras krastu
aizsardzības līdzekļu iegādāšanu. _ Man liekas, ka
pēdējais likumprojekts ir steidzamāks par pirmo aiz
tā iemesla, ka viņš stāv ciešā sakarā ar budžetu un
ari ar papildu budžetu. Kā jau ziniet, šinī likumprojektā par jūraskrastu aizsardzības līdzekļu iegādi
ir paredzētas diezgan prāvas sumas, kuras būs jāieved budžetā gadījumā, ja augstā sapulce šo likumprojektu pieņems, pie tam jāieved jau papildu budžetā, jo projektā paredzēts, ka jau tekošā budžeta
gadā papildu budžetā ievedama kāda suma sakarā ar
šo likumprojektu. Tā kā papildu budžets ienāks Saeimā visā drīzumā un ari nākošā gada budžets ministru kabinetam jāiesniedz vēlākais līdz 1. februārim, tad būtu no liela svara zināt, vai Saeima izsakās
par šo jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādāšanu
vai pret to. Gadījumā, ja viņa izteiktos par, tad atliktu pietiekoši daudz laika, lai varētu ar to rēķināties sastādot budžeta projektu un iesniedzot viņu Saeimai. Turpretim likumprojekts par politiskās apsardzes iekārtu nav tik steidzams. Steidzamību motivēja
uagājušā sēdē, kad grozīja dienas kārtību, ar to, it
kā ar šī likumprojekta izdošanu atkristu pastiprinātās apsardzības stāvoklis. Bet tā kā pastiprinātās
apsardzības atcelšana stāv sakarā vēl ar citiem likumprojektiem, tad man liekas, ka ja nepietiek ar šī
viena likumprojekta par politisko apsardzi pieņemšanu vien, tad vira steidzamība atkrīt. Turpretim aiz
aprādītiem iemesliem likumprojekts par jūras krastu
aizsardzības līdzekļu iegādāšanu būtu
steidzams.
Tādēļ es lūgtu grozīt šinī ziņā dienas kārtību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts):
Es gribu izteikties pret kara ministra prasību likt dienas kārtībā
papriekšu jautājumu par jūras krastu aizsardzības
līdzekļu iegādi un nēc tam tikai jautājumu par politisko apsardzi. Politiskās apsardzes jautājums stāv
sakarā ar pastiprinātās apsardzības atcelšanu, un
Saeima ir uzdevusi attiecīgai komisijai steidzamības
kārtā skatīt cauri tiklab šo likumu — par politisko
apsardzi, kā ari preses likumu, lai pēc iespējas ātrāk
varētu tos pieņemt un sakarā ar to atcelt pastiprināto
apsardzību. Komisijā abi likumi ir izskatīti cauri.
Likums par politisko apsardzi jau ir paredzēts plenārsēdes dienas kārtībā. Preses likums ari ir pieņemts
^omiriiā un nākošā plenārsēdē tiks ievietots dienas
kārtībā. Ja Saeima vēlēsies, abus likumus būs iesoēiam° - m«tiemt vēl m'rms svētkiem šinī sesijā. Tā tad
jautājums par šo abu likumu pieņemšanu un līdz ar
to par pastiprinātās apsardzības atcelšanu ir steidzams un to nevar noņemt no dienas kārtības. Otrkārt, jautājums nar jūras krastu aizsardzības līdzekļu
iegādi ir apspriests budžeta komisijā un komisija ir
izteikusies pret šo likumu. Viņa apspriešana še laikam prasīs diezgan daudz laika. Treškārt šis likums
ir uzskatāms nar bruņotu likumu un budžeta komisijā
valdīia tāda doma. ka šo likumu un vispār jautājumu
par jūras krastu aizsardzību vajadzētu apspriest ne
atsevišķi, bet konā ar budžetu.
Ja nevēlētos to
darīt un atlikt jautājumu līdz budžeta aosoriešanai,
tad katrā zinā būtu vēlams apspriest šo jautājumu
no atsevišķi, bet kopā ar visām kara resora prasībām, jo, cik zināms, kara resoram ir ari vēl citas
prasības.
Tad pie ārkārtējā budžeta sastādīšanas
varēs ņemt vērā to, ka šai lietai vajadzīgi zinām'
līdzekļi. Aiz šiem motiviem man jāizsakās pret
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priekšlikumu jautājumu par juras krastu aizsardzības
līdzekļu iegādi ņemt dienas kartība ka pirmo. Mūsu
frakcija balsos pret šo priekšlikumu.
Priekšsēdētāis Fr. Vesmanis:
Ducena iesniegtais priekšlikums skan:

16. sēde

1923. gada

11. decembrī.
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Bruno Kalniņš (sociāldemokrāts): Augsti godātie deputātu kungi! Katru reizi.kad izceļas kāds
militārs jautājums, kas saistās ar mušu zemes bruņotiem spēkiem, tad katru reizi nak no kararesora ai

priekšlikumu šo jautājumu apspriest slēgta sēde.
Patiesībā mēs esam viena no tam nedaudzām zemēm,
„Dienas kārtību grozot likumprojektu par juras krastu
kur
militāros jautājumus vienmēr skata cauri slēgta
punktā."
iegādi
likt
dienas
kartības
8.
aizsardzības līdzekļu
_
Ducena priekšlikums nāk nobalsošana. Ludzu sēdē. Taisni pēdējos gados pec pasaules kara dažādos Vakareiropas parlament_os_ apspriesta vesela
pacelties tos, kas ir par Ducena priekšlikumu. Tarinda
militāro budžetu, gan kartēju, gan_ ārkārtēju,
pret
priekšDucena
pacelties
gad lūdzu
tos, kas ir
apskatīti pie atklātam durvīm
likumu. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par un tur šie jautājumi ir
apspriesti no šo valstu
apmēros
un
tikuši
visplašākos
pret
nodotas
Ducena priekšlikumu nodotas 46 balsis,
parlamentam vakāpēc
Latvijas
preses.
nfezinu,
Es
pieņemts.
atturējušies
3.
Priekšlikums
39 balsis,
ir tie iemesli,
un
kādi
jaga
parašas
atkāpties
no šīs
Līdz ar to nākamais dienas kartības punkts ir li pie
jautājumus
militāros
spiež
apspriest
kas
mūs
kūms par jūras krastu aizsardzības
kungs
godātais
ministra
kara
durvīm.
Ļoti
slēgtām
GoldDucens
un
līdzekļu iegādi. Referenti
sacīja,ka atklāta sēde parasti laupot iespēju militāros
manis. Iesniegts ar 12 parakstiem sekošs priekšjautājumus vispusīgi apgaismot. _ Tomēr ja viņa
likums:
atklātas sēdes aizstāvēt
..Likumprojektu par jūras krastu aizsardzības līdzekļu Vakareiropas kolēģi varēja
budžetus, tad nav
militāros
daudz
slēgtā
savus,
lielākos,
sēde."
iegādi skatīt visos lasījumos cauri
to pašu pakungs
nespētu
ka
Ducena
iemesla
domāt,
Gailīts,
UlParakstījuši: kara ministrs Ducens,
priekša
kara ministra
Lieku
veikt mūsu Saeimā.
manis, Grantskalns, Ber<« Pauluks, Sainis, Mazverpriekšlikumu
noraidīt.
sīts, Purgals u. c. Vardu lūdz Ducens. Vardu DuPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
cenam.
deputātu priekšministra un citu
Kara ministrs J. Ducens: Es _ lūdzu Saeimu šo nolasītais kara
likums
, , .
likumprojektu skatīt cauri slēgta sēde aiz ta iemesla,
likumu par jūras krastu aizsardzības līdzekļu iegādi skatīt
ka kara lietu komisijas referentam pretēja gadījuma
.
cauri slēgtā sēdē.
_
nebūs iespējams uzrādīt visus tos motivus, no kuriem
Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par slēgtu sēdi.
vadījās kara lietu komisija, pieņemdama šo likumTagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret slēgtu sēdi.
projektu. Tāpat nebūs iespējams deputātu kungus
Kas atturas pie šī jautajuma_ balsošanas? Nav.
visos sīkumos iepazīstināt ar tiem līdzekļiem, kādus Balsošanas iznākums: par slēgtu sēdi nodota 61
ir domāts iegādāties, jaSaeima šo likumprojektu piebalss, pret to — 27 balsis, atturējies nav neviens.
ņemtu. Tāpēc es ļoti lūdzu izteikties par _slegtu sēdi Pieņemts šo jautājumu skatīt cauri aizklāta sēde
un šo likumprojektu skatīt cauri slēgta sēde.
visos lasījumos. Saskaņa ar šo lēmumu es lūdzu
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:.' Es varu dot vēl preses miekšstāvjus, publiku, kanclejas darbiniekus,
vārdu oret slēgtu sēdi. Vardu lūdz Bruno Kalniņš. izņemot balsu skaitītājus un stenografus, sēdes zaļi
atstāt.
Vārds Bruno Kalniņam.
(Turpinājās slēgta sēde.)

J. Goldmanis (zenfnieku savienība; priekšsēdē380,
tājs izsaka piezīmi)

Saeimas III. sesijas 16. sēde 1923. gada 11. decembrī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.

Lēmums par senatoru un tiesnešu apstiprināšanu ama.
balsošanas iznākumus)
Pārmaiņas komisiju sastāvā . . . .
Likumprojektu nodošana komisijām
Fr. Trasuna u. c. iesniegtais likuma ierosinājums par
apriņķu pašvaldību likvidācijas apturēšanu:

tos (paziņo

2.
3.
4.

Fr. Trasuns (Latgales kristīgo

367

zemnieku savie.367

nība)

-.

366
366

Fr. Trasuna un c. jautājums ministru prezidentam par
palīdzības sniegšanu neražas un slapjā laika dēļ cietu-

šiem Latgales zemniekiem:
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) . . .
6. Priekšlikums grozīt dienas kārtību:
......
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
7. Redakcijas komisijas ziņojums:
M. Vegezaks, referents
8. Likums par politisko apsardzi (referenta ziņojums; vis-

368
369
369

pārējas debates):
0. Nonācs, referents
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)

369, 404
374, 385

A. Rudevics (sociāldemokrāts)
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) 388,
J. Višņa (sociāldemokrāts)
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
A. Birznieks, iekšlietu ministrs
.......
N. Maizels (Latgales Bunds)
9.

Nākošā sēde :

393.
382
398
394
396
400

403
406

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
atklāta.
Turpināsies agrāk ziņotā dienas kārtība, papildināta ar preses likumu.
Balsošanas iznākums par senatoru un tiesnešu
apstiprināšanu amata. _ Absolūtu balsu vairākumu
dabūjuši un apstiprināti par senatoriem: Ka'acis
Jānis; Petersons, Aleksandrs; par tiesnešiem a
stiprināti: Kviesis. Alberts; Ba'odis, Vilhelms.
Alksnis, Jānis-Rudolfs; Lukstiņš, Jānis; Eglits, Kārlis; Blumentals, Aleksandrs; Čakste, Mintauts;
Bergtals, Teodors; Krūmiņš, Kārlis; Ziediņš, Jānis;
Dzintars, Oļģerts; Mūllers, Rūdolfs; Vītols, Kārlis;
Kalniņš, Jēkabs; Skudra, Jānis; Vilmanis, Konstantīns; Kalniņš, Jēkabs; Zilbers, Fricis: Strazdrs,
un Urbans-Anševics,
Andrejs; Mintāls, Hermans
Juris.
Prezidijam latgaliešu kristīgais bloks liek priekšā .
sekošo: uz ārlietu un juridisko komisiju Rancana
vietā sūtīt Fr. Trasunu. Iebildumu nav? Ievelēts
Fr. Trasuns.
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Ministru prezidents iesūtījis likumprojektu par
bijušās mežu eksplotacijas pārvaldes nenobeigto

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.
lietu likvidēšanu. Prezidijs liek priekšā nodot juri-ļ ļj. Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku saviediskai komisijai. Iebildumu nav? Nodots juridiskai' nība) : Cienījamie kungi! Nu man ir gods atkal runāt
komisijai. Ministru prezidents iesūtījis aizsargu nopar Latgali. Daudzi gan, tā sakot, ir cēluši iebildudaļu iekārtas likumprojektu. Prezidijs liek priekšā
mus un ir izteikušies, apgalvodami, ka ari viņi esot
nodot publisko tiesību komisijai. Iebildumu nav? Latgales priekšstāvji, ka ari viņi izteicot. Latgales
Nodots minētai komisijai. Ministru prezidents iesūdomas. Bet ja nu nenāk neviens cits, lai aizrādītu
tījis likumprojektu par dažu muitas likumos pareuz Latgales vajadzībām, tad mēs paši, latgalieši,
dzēto sodu un kanclejas nodokļa atlaišanu. Prezidijs
Iebildumu
liek priekšā nodot finansu komisijai.
nav? Nodots finansu komisijai.
Prezidijam_ iesniegts likuma ierosinājums no 5
deputātiem. Lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
_ „Saeimas prezidijam.
Lūdzam likt Saeimai priekšā sekošu likuma ierosinājumu:
1. Apriņķu pašvaldības likvidēšana, kura paredzēta likumā „par apriņķu pašvaldību likvidēšanu" (Lik. un
min. kab. noteik. kr. 1923. g. Nr. 17. sk. 101.) apturama. Likvidācijas valdes izpilda turpmāk apriņķu
pašvaldību vienību tekošos darbus, kā apriņķu valdes līdz 1924.125. budžeta gada beigām.
2. Apriņķu pašvaldību satversmes un vēlēšanu likumi
izstrādājami atsevišķi.
Fr. Trasuns, St. Jubuls, J. Rancans,
J. Roskošs, A. Dzenis, Fr. Kemps."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie ierosinājuma lūdz Francis Trasuns.
Vārds Francim
Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Mani kungi! Lai gan nav sen, kamēr atcēlām apriņķu pašvaldības, tomēr mums liekas, ka
būtu laiks šo lietu pārdomāt un grozīt.
Tūliņ pēc
tam, kad apriņķu pašvaldības tika atceltas, no dažiem apriņķiem ienāca sūdzības, ka grūti būšot iztikt
bez apriņķu pašvaldībām.
Patiešām, ja ne visos
Latvijas _ apriņķos ir tāds stāvoklis, ka bez apriņķu
pašvaldībām nevarētu iztikt, tad tomēr daži apriņķi
ir tādi, kuri bez šīm apriņķu pašvaldībām nevar iztikt. Jo sevišķi par tādiem ir izrādījušies Latgales
apriņķi, no kuriem pēc jaunā likuma pieņemšanas
ienāca sūdzības. Latgaliešiem grūti iztikt bez apriņķu pašvaldībām, pirmkārt, tāpēc, ka tur ari dažas

citas iestādes saistītas ar apriņķu pašvaldībām.

Tā

piemēram uguns apdrošināšanas lieta ir saistīta ar
visu 3 Latgales apriņķu pašvaldībām, tāpat ari Latgales banka, kura nodibināta pēdējā laikā. Bez tam,
kas zīmējas uz pagastiem, ir ļoti lielas šaubas, vai
pagasti paši būs spējīgi veikt tiklab kultūras lietas,
kā dažas citas lietas.
Tāpēc mūsu frakcija jutās
spiesta iesniegt šo likuma ierosinājumu tanī cerībā,
ka augstais nams gribēs par šo likuma ierosinājumu
nobalsot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Prezidijs liek
priekša iesniegto likuma ierosinājumu nodot pašvaldības komisijai. Iebildumu nav? Ierosinājums nodots pašvaldības komisijai.
Tālāk iesniegts jautājums. Lūdzu to nolasīt.
Sekretārs J. VesmanŠs:
«Augsti godāts priekšsēdētāja kungs.
Ievērojot šī gada vājo ražu un lietaino rudeni, valdība
ir likusi priekšā Latvijas bankai atvērt zemniekiem lētu kreditu divi simti miljoni rubļu apmērā priekš labības un lopbarības iegādāšanas. Šim valdības priekšlikumam Latvijas banka ir devusi savu piekrišanai, atverot zemniekiem kreditu,
neierobežojoties ar minēto sumu un izsniedzot aizdevumus uz
nekustamļem īpašumiem, labību un inventāru caur vietējām
kredītiestādēm. Tā kā šis kreditēšanas veids nav piemērots
Latgales apstākļiem, kur zemnieku zemes nav koroborētas,
inventārs ir mazs, labības trūkums un kredītiestāžu tīkls ļoti
vāji attīstīts, tad lūdzam griezties pie ministru prezidenta
kunga ar nākošo jautājumu:
Kādus soļus ir nodomājusi spert valdība, lai nāktu palīga Latgales zemniekiem, cietušiem no neražas un slapja
laika?
Fr. Trasuns, A. Dzenis, J. Roskošs,
St. Jubuls, Fr. Kemps, Jez. Trasuns."

esam spiesti to darīt. Bez tam, tā sakot, ir ari vēl
otrs pamats, tas ir tas, ka mazākais dažām avizēm
būs atkal jauns materiāls, par ko rakstīt un nevajadzēs vienu un to pašu atkārtot par Latgales separātismu un par zināmo Trasuna seniora virzienu.
Lieta, kungi, ir tāda; mums visiem ir zināms, ka ministru kabinets ir griezies pie Latvijas bankas ar

priekšlikumu, lai Latvijas banka atvēl lētu 200.000.000

kreditu priekš Latvijas zemniekiem. Ievērojot to,
ka šinī gadā ir bijusi vāja raža un, otrkārt, ņemot
vērā to, ka ir bijis ļoti lietains rudenis un zemniekiem daudz labības sapuvis, Latvijas banka šim kabineta ierosinājumam ir nākusi pretim un ir paziņojusi, ka viņa nemaz nedomājot ierobežoties ar šo
200.000.000 kreditu, ka viņa līdz šim kredītus zemniekiem ir atvēlējusi un ari uz priekšu domā to pašu
darīt, ja ari kredīti pārsniegtu 200.000.000 rubļu. Bez
tam Latvijas banka nodomājusi šos kreditus zemniekiem izsniegt ne tikai uz nekustamo īpašumu, bet ari
uz labību un inventāru. Bet, kungi, visi šie kredi-

tēšanas veidi taisni par nožēlošanu nav piemēroti
Pirmkārt, kas zīmējas uz kreditēšanas
veidu pret nekustamu īpašumu, tad Latgalei šis aizdevuma veids nav pieejams. Nav pieejams tāpēc,
ka Latgalē zemes līdz šim nav koroborētas, likums
par zemes koroborēšanu nav pieņemts, un tāpēc uz
nekustamu īpašumu nevar ,otrralieši dabūt aizdevumus. Būtu vēl varbūt iespēja dabūt kreditu tādā
^ ka atrastos galvinieki, bet daži ari to izmēveida,
ģinājušiun viņiem dabūt kreditu ar galvinieku palīdzību nav izdevies. Kas zīmējas uz labības lom- ?
bardēšanu, tad par to varētu varbūt runāt tur, kur ir
lielākas saimniecības, kur labības ir pietiekoši un kur
irko lombardēt. Bet tur, kur saimniecības maziņas,
kā Latgalē, kur zemniekiem vajadzēs iegādāties ne
tikai sēklu, bet vajadēs iegādāties ari labību pārtikšanai, tur nevar būt runa par labības lombardēšanu.
Latgalei.

Kad tika runāts par kredita izsniegšanu zemniekiem
Kurzemē un Vidzemē, tad bija ņemts vērā tas, ka
šogad ļoti maz lopbarības izaudzis un ka tāpēc vajadzētu jegādātiesbarību priekš lopiem, lai nevajadzētu
likvidēt inventāru. Par pašiem zemniekiem, cilvēkiem,_ te gandrīz netika runāts, ka viņiem nebūtu ar
ko pārtikt. Latgaliešu stāvoklis ir daudz sliktāks.
Tur netikai nebūs ar ko uzturēt inventāru, lopus,
tur nebūs pārtikas pašiem zemniekiem un dabūt kaut
kādu kreditu no Latvijas bankas uz labības rēķina,
bombardējot labību, nav nekādas izredzes, tāpēc ka
nebūs labības ko lombardēt, mazākais pie lielākās
daļas. _ Ta tad, mani kungi, mums jāsaka, ka šis
kreditēšanas veids priekš Latgales atkrīt. Paliek trešais kreditēšanas veids — inventārs. Ja Kurzemē
un Vidzeme šis kredita veids ir vairāk izdevīgs, tad
tapec ka saimniecības tur lielākas un ari inventārs
lielāks. Bet par kaut kādu prāvāku inventāru nevar
but_ runas tur, kur saimniecības sastāv no divām,
trijām, četrām, piecām, sešām desetīnām; bez tam
jau tagad mums ir zināms, ka pie Lubanes ezera
atkal plūdi, ka daži ciemi tur spiesti lopus izdzīt no
ciemiem, lai tos izglābtu. Par labības glābšanu nevar but runa. Ciemos, kuros bij kautcik lopbarība
sapļauta, pie Lubanes ezera, ta tagad daudzās vietās
no ūdens noskalota.
Cik liela ir vajadzība, cik
zemnieki ir cietuši no neražas un no slapja rudeņa,
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to mēs nu gan paši nevarēsim pateikt. Es pat nezinu,
vai zemkopības ministrija ir pietiekoši par to gādājusi un ievākuši statistiskus datus. Tapec mes atradām par vajadzīgu griezties pļe valdības ar jautājumu, kādā ceļā valdība doma nākt ne tikai Latgales
zemniekiem palīgā šajā gad- kad raža ir vajā un kad
zemnieki ir cietuši caur sla^'o rudeni, bet ari kāda
ceļā valdība ir nodomājusi nākt palīga visiem jaunsaimniekiem, jo es domāju, ka jaunsaimnieki, kuri ir
Vidzemē un Kurzemē , gandrīz būtu nostādami tāda
pat kategorijā kā Latgales saimnieki. Es domāju,
ka ari inventārs viņiem bus tik pat mazska saimUn tāpēcmēs galdam, kādus
niecības ir mazas.
paskaidrojumus mums šajā lieta gribēs dot valdība.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegto jautājumu prezidijs virzīs tālāk kārtības rullī paredzēta
kārtā.
Pie dienas kārtības iesniegts priekšlikums, kurš

skan:Preses likumuapspriestka dienaskartības 4.punktu."
Pie priekšlikuma vārdu lūdz Bastjānis.

Vārds

Bastjānim.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pagājuša sēde
Saeima nolēma grozīt dienas kartību un likumu par
politisko apsardzi no beigām pārcēla uz dien_as _ kartības sākumu, lai tas nāktu ātrāk priekša, tapec ka
bija iepriekšējs lēmums, ka šis_ likums komisija ir
Domājams,
skatāms cauri steidzamības kārtība.
tādā pat kārtā tas ir jāapspriež ari Saeimas plenārsēdē. Politiskās apsardzes likums stāv sakara ar
likumu par presi, jo abu šo likumu deļ it ka nav
Tagad
iespējams atcelt pastiprināto apsardzību.
likums par presi ir izstrādāts no publisko tiesību komisijas un iesniegts Saeimā, betuzņemtsdienas kartībā tas ir pašā beidzamā vieta. Ta ka šie likumi
abi jau ar iepriekšējo Saeimas lēmumu ir saistīti, tad
es lieku priekšā ari preses likumu pārcelt uz 4._ dienas
kārtības punktu, lai viņa apspriešana naktu tūlīt pec
politiskās apsardzes likuma apspriešanas..
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk iesniegtais priekšlikums, kurš skan:

JPreses likumu apspriest ka 4. dienai kartības punktu."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas
36 balsis, pret to — 27, atturējušies 13. Priekšlikums
atraidīts.
Nākamais dienas kārtības punkts — redakcijas
komisijas ziņojums. Lūdzu redakcijas komisijas referentu sniegt ziņojumu.
Referents M. Vegezaks: Redakcijas komisijas
uzdevumā lieku Saeimai priekša sekošus pārlabojumus likumā par vienreizējā kara peļņas nodokļa
likuma atcelšanu.
2. pantā pēc vārda „rēķiniem"
iespraust komatu.
Tālāk tanīpašā panta vardu
„tiešo" rakstīt ar lielo burtu. Pēc tam 3. pantā pec
vārda „diena" strīpot garuma zīmi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem
pārlabojumiem? Tādu nav. Pārlabojumi pieņemti.
Nākamais dienas kārtības punkts — lik u m s
apsardzi. Referents Nonācs.
\> p a r politisko
^ Lūdzu'sniegt referātu.
Augstā sapulce! PoliReferents O. Nonācs:
tiskā aj>sardze ir tas institūts mūsu valstī, pret kuru
liela sabiedrības daļa izturas ja ne tieši naidīgi, tad
ar lielu neuzticību, ar lieliem aizspriedumiem. Šāda
parādība ir uzskatāma kā ļauns mantojums no citkārtējās cariskās Krievijas, kur politiskā apsardze
resp. žandarmērija bija tā iestāde, kura bremzēja, un
ne tikai bremzēja politisko dzīvi, bet vispār noliedza
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politisko pašdarbību, politisko dzīvi sarga, gribdot
viņai iespēju izteikties. Politiska apsardze, ka to
jau viņas nosaukums norada, ir politiskās dzīves
sargātāja, bet nevis viņas bremzētajā; līdz arto ari
pilsonisko brīvību sargātajā, cik tālu pilsoniskas brīvības ar šo politiskās darbības jēdzienu stāv sakara.
Aizspriedumi pret šo politisko apsardzi, ka jau sacīju, nāk mums līdzi kā ļauns mantojums no pagātnes.
Politiskās apsardzes uzdevums, ka jau priekša stāvošā likumprojekta 1. panta redzat, ir atklāt un novērst noziedzīgus nodarījumus pret valsts iekārtu
un drošību. Politiskā apsardze ir ļoti stiprs ierocis
valdošās varas rokās. Ka katrs stiprs ierocis var
izvērsties par abpusīgi griezīgu ieroci, ta tas var
būt ari šinī lietā. Bet ka tas nevar notikt _p a r [ amentariskā valstī, tam ir par ķīlu pirmkārt mušu
parlamentarisku iekārta, ka mes katru likuma pārkāpēju varam saukt pie atbildības jau parlamentariskā ceļā, prasot atbildību parlamenta priekša un
otrkārt šo policijas ierēdņu atbildība tiesas ceļā.
Tiesas priekšā ir jāatbild katram ierēdnim, kurš pārkāpj savas likumā paredzētas pilnvaras. Ne vienas
ne Otras no šīm atbildībam nebija cariska Krievija.
Un ar to izskaidrojamas visas tas bēdīgas parādības,
kādas bija saistītas ar politisko apsardzi Krievija.
Aizspriedumi pret politisko apsardzi zināmā
mērā bija par iemeslu, kapec pie šī_ likumprojekta
apspriešanas publisko tiesību komisija attīstījās plaun asas debates. Ap ko šīs debates grozījās? Pret
politisko apsardzi ka tādu iebildumu nebija. Visi,
ari tie, kuri cēla stiprus iebildumus pret likumu, politiskās apsardzes institūtu pašu par sevi atzīst, bet
ceļ iebildumus pret to, ka _šī_ politiska apsardze tiek
nostādīta atsevišķi no vispārējas kriminālas policijas.
Šī puse, kura ceļ iebildumus,, gribētu redzēt politisko
apsardzi ietilpinātu vispārēja krimināla policija. Ar
ko viņi motivē šo savu prasību ? Viņi negrib pielaist
tādu kārtību, ka dažādu noziegumu apkarošanai būtu
radītas dažādas juridiskas normas. Šī puse, kas ceļ
iebildumus pret politisko apsardzi, grib, lai visu noziegumu apkarošanai būtu vienādas juridiskas normas. Viņa negrib redzēt, ka politiskai apsardzei ir
plašākas normas, cit _adi noteikumi noziegumu apkarošanā nekā vispārējai policijai. Pret šo viedokli
no komisijas otrās puses* no vairākuma, tika celti
iebildumi.
Kādi bija šie atspēkojošie iebildumi? Politiskie
noziegumi un vispārīgie kriminālie noziegumi ir pretējādas dabas. Ja krimināliem noziegumiem ir individuāls raksturs, ja tie ir versti pret atsevišķa pilsoņa
dzīvību, mantu vai godu, tad politiskie noziegumi ir
vērsti pret visas valsts drošību, pret visas valsts
pastāvošo iekārtu. Politiskie noziegumi pec savas
dabas ir centralizēti. Viņus vada no viena zināma
centra. Turpretim kriminālnoziegumi, ka jau sacīju,
ir atsevišķu noziedzīgu personu darbs. Tapec šo
dažādu noziegumu apkarošanas veidiem ari jabut
dažādiem. Tai policijas daļai, kura iziet uz politisko
noziegumu apkarošanu, jabut centralizētai, viņai jābūt sistemātiski uzbūvētai, padotībai starp augstākiem Un zemākiem ierēdņiem jabut vairāk sistematizētai. Tikai tad šī policija var sekmīgi cīnīties ar
politiskiem noziegumiem.
Tālāk aizrādīja uz_ to, ka politiskas apsardzes
atdalīšanu no vispārējas policijas prasa tas konspiratīvais raksturs, kāds sevišķi jāietur politisko no^
ziegumu apkarošanā. Ir jāņem vēra, ka vispārēja
plašu
aparātu.
Vispārējas
polipolicija apņem lielu
cijas ierēdņus rēķina daudzos tūkstošos, pāri par
4000 ierēdņiem, kamēr politiskas apsardzes ierēdņus
skaita tikai ap simtu. Nevar pielaist tādu lietas sta-
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vokli, kur par politisko noziegumu apkarošanas pa-

ņēmieniem būtu informēts viss lielais policistu kadrs.
Tad zustu šo noziegumu apkarošanas konspiratīvais
raksturs un līdz ar to būtu stipri traucēta pati šo noziegumu apkarošana. Tas netiek novērsts pat tāda
gadījumā, ja politisko apsardzi pievieno pie vispārējās policijas kā atsevišķu nodaļu.
Tālākais motivs, kurš politiskai apsardzei liek
būt pilnīgi atsevišķai, ir tas, ka vispārīgi noziedzību
sekmīgas apkarošanas nolūkā ir vajadzīgs tāds stāvoklis, lai sabiedrība skatītos uz policiju ar pilnu uzticību, ka viņa pret to neizturētos rezervetiAttiecībā uz politisko apsardzi, kā es jau sakuma sacīju,
viena zināma sabiedrības daļa ir noskaņota neuzticīgi un skatās uz viņu ar aizspriedumiem. Janu
politisko noziegumu apkarošanu uzkraus vispārējai
policijai, proti kriminālpolicijai, tad šīs vienas sabiedrības daļas neuzticība un aizspriedumi griezīsies ari
pret šo vispārējo policiju, un ar to tiks traucēta sekmīga kriminālpolicijas darbība. Bet kriminālpolicija
pēc savas darbības rakstura visnotaļ ir atkarīga sava
sekmīgā darbībā taisni no sabiedrības uzticības; ir
atkarīga no tā, kā sabiedrība nāk viņai pretim, nak
viņai talkā pie noziedzīgo darbu atklāšanas un pie
noziedznieku uzmeklēšanas. Ja savienojam šos abus
uzdevumus kriminālpolicijas rokās, tad šī vienas sabiedrības daļas neuzticība gulsies ari uz kriminālpoliciju un viņas sekmīgā darbība netiks vis veicināta, bet tiks traucēta.
Tālākais iebildums, kas runā par atsevišķu patstāvīgu politisko apsardzi, ir tas, ka no politiskas
policijas darbiniekiem ir prasāma lielāka inteliģence.

Ja ir pilnīgs iemesls vispār no policijas ierēdņiem
prasīt augstu inteliģenci, tad sevišķi šī prasība ir
pamatota attiecībā uz politisko apsardzi. Par politiskiem noziegumiem nevar viscaur sacīt, ka tie ir
sabiedrības padibeņu darbi. Starp politiskiem noziedzniekiem atrodas bieži vien cilvēki ar augstu
inteliģenci un tiem, protama lieta, noziegumu paņēmieni ir rafinētāki un viņu noziedzības var novērst
tikai cilvēki ar augstāku inteliģenci. Pēdīgi, lai politiskā apsardze būtu kā atsevišķs institūts, prasa ari tas
apstāklis,ka ir vajadzīgaērtāka parlamentariskakontroles iespēja. Politiskā apsardze, ka jau_ aizrādīju,
ir loti svarīgs ierocis valdošās varas rokas. Ja šo
ieroci izlieto nevietā, tad viņš var but par Jaunu.
Tāpēc sabiedrības kontrole, parlamentariska kontrole, šai ziņā ir taisni vajadzīga un šī kontrole vislabāk! ir izdarāms, ja politiskā apsardze darbojas
pilnīgi šķirti no kriminālpolicijas.
Tie bija tie teorētiskie iebildumi pret prasību,
lai mēs politisko apsardzi kā atsevišķu institūtu likvidētu un viņu pievienotu pie vispārējas kriminālpolicijas. Ari praktiskā dzīvē mēs esam izmēģinājušiespievienot politisko apsardzi vispārējai kriminālpolicijai, bet šis mēģinājums nav bijis kronēts ar panākumiem un mēs esam pārgājuši uz to kartību, kāda
līdz šim bija un kāda domāta ari uz priekšu šinī likumā. Mēs neejam šinī ziņā nekādus jaunus ceļus, bet
ejam tos pašus ceļus, kādi ir par labiem un lietderīgiem atzīti mūsukaimiņu valstis. Vispirms jāaizrāda
uz Lietavas piemēru, kur taisni pirms nedaudziem mēnešiem ir pārgājuši uz atsevišķu politisko apsardzi un
kur līdz šim šī policija atradās pie armijas štāba. Somijā ir gan centralizēta kriminālā policija un šepie
centralizētās kriminālpolicijas, kādas nav Latvija, ir
atsevišķa politiskās apsardzes nodaļa, kura pec savas
būtības stipri atgādina to pašu stavoklķ kāds ir tagad paredzēts mūsu likuma. Atsevišķas politiskas
apsardzes pretinieki aizrāda ka to, ka atsevišķapolitiskā apsardze neesot vajadzīga, to jau pieradot
viņas darbs. Nekādas lielas valsti apraudošas ko-

munistu
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visādas sīkas parādības, nelegālas dabas parādības
mūsu valsti ari vēl tagad nākot priekša kas nevienam
^
politiskas
neesot noslēpums. Ar to it ka esot pieradīta
apsardzes tagadējās iekārtas neyeiksme._ No otras
puses pierāda, ka taisni šis apstāklis runa politisKai
apsardzei par labu. Ja mums nav tiešam attīstījušas
valsti apdraudošas komunistu vai citas — no labas
puses nākošas — valsti a"draud_ošas _ parādības, ja
tās nav varējušas attīstīties liela mēra, tad tas ir
līdzšinējās politiskās apsardzes nopelns, kura vienmēr visām šām lietām sekojusi un jau laika ir spērusi
soļus, lai valsts apdraudošas parādības neattīstītos
plašos apmēros.
Tāpēc tagad, kur mēs gribam izbeigt pastiprināto
apsardzību, likumdošanas iestādei jadoma par jauno
likumu, kurš regulētu politisko apsardzi uz priekšu.
Tas ir vajadzīgs tamdēļ, ka ar pastiprinātas apsardzības izbeigšanos izbeidzas ari tie noteikumi, to noteikumu spēks, uz kuriem atbalstās tagadēja politiska
apsardze.
Ja mēs gribam šo politiskas apsardzes
institūtu paturēt ari uz priekšu, tad mums ir jagada
par likumu, kurš stāv politiskas apsardzes pamatos
un šis likums tagad ir jūsu priekša.
Ja salīdzinām šo likumprojektu ar to redakciju,
kādā viņš bij no valdības izstrādāts, tad šis likums,
kas ir jūsu priekšā, ir manāmi īsāks. Valdības redakcijā viņš sastāvēja no 24 pantiem,_ te tas sastāv
tikai no 19. Izskaidrojams tas ir vairāk ar techniskiem iemesliem. Izmesti no likuma, kāds viņš bij
valdības redakcija, panti par policistu iecelšanas
kārtību, par galveno uzraudzību un par darba pārzināšanas pakāpēm. Izmesti šie panti tika tadeļ, ka
domāja, ka visus šos noteikumus varēs ietilpināt vispārējā ministriju satversme. Toties papildināja valdības redakcijas 1. pantu, proti, papildināja to ar norādījumu, ka politiskā apsardze atrodas pie iekšlietu
ministrijas ar departamenta tiesībām. Tas pašas
tiesības, kas ir vispār departamentiem, tas piekrīt ari
šai politiskai apsardzei, un šīs tiesības tuvāki atzīmēs pie ministriju satversmes izstrādāšanas.
Pakavēšos vēl īsuma pie tiem galveniem principiem, kādos ietveras politiskas apsardzes darbība.
un ap ko ari attīstījās galvenās domu starpības komisijas apspriedēs. Pirmais princips ir tas, ka politiskā apsardze izdara i z ziņ u, betne pašu nozieguma izmeklēšanu, pie kam politiska apsardze šo izziņu izdara ciešā kontakta, cieša saziņa ar prokuroru. Politiskā apsardze neizdara izziņu pati par sevi
vien, bet viņa par uzsākto izziņu pret kādu politiski

noziedzīgu parādibu 48 stundu laika z_ iņo apgabaltiesas prokuroram. Pret šādu lietas stāvokli, ka politiskā apsardze izdara tikai izziņu, bet ta nevar izdarīt pašu izmeklēšanu, t. i. nevar novadīt lietu līdz tam stāvoklim, kad lietu nodod tiesai, tika
komisijā celti iebildumi. Aizrādīja, ka izmeklēšanas
tiesneša institūts šinī gadījuma sevišķi ir nevēlama
Ir nevēlams, lai iespraustos šī noziedzīga nodarījuma
i/meklēšanā jauns institūts, kurš par šīs noziedzības pirmcēloņiem var informeties tikai no attiecīga
politiskās apsardzes ierēdņa materiāliem. _ Tas trau-'
cējot lietas sekmīgāku izmeklēšanu un grēkojot pret
vajadzību. Šādi iebildutiesas tiešamības
mi tika celti, bet jāsaka, ka šādi iebildumi komisijā
neatrada dzirdīgas ausis Aizrādīja, ja grib celt iebildumus pret izmeklēšanas tiesnešu institūtu, tad šis
iebildums jāceļ pret izmeklēšanas tiesnešu_ institūtu
vispārīgi, bet nevar šo jautājumu mēģināt izšķirt
taisni pie politisko noziegumu apakarošanas, jo nevar
šo noziedzību izmeklēšanu sākt un beigt vienīgi ar
politiskās apsardzes ierēdņiem vien, lai viņi jau sagatavotu pilnīgus materiālus priekš lietas nodošanas
tiesas iztiesāšanai. Tā kā šie iebildumi komisija pie-
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kus, tad, kad viņš nemaz vel nebūs konstatējis, vai
krišanu neatrada, tad palika tas stāvoklis, ka politāda vajadzība dēļ termiņa pagarināšanas tiešam ir.
tiskās apsardzes ierēdņi izdara tikai izziņu. Talaka
iespēju ar lietu iepazīties, komisija
pakāpe ir — Izmeklēšanas tiesnesis, kurš pagatavo Tādēļ, lai dotu
lietderīgu
šo termiņu pagarināt no 5 uz
par
atrada
materiālus priekš apsūdzības akta sastādīšanas.
tad tiešām noskaidrojas, ka lieta ir
Turpmākais etaps politiskas apsardzes darbība, 7 dienām, un ja
vajadzīgs
ka
tik svarīga,
_ termiņa pagarinājums, tad
kurš ari izsauca plašas pārrunas un debates, ir tieuz 3 nedēļām.
pagarinājumu
termiņa
lūgt
kratīšanu
var
sība politiskās apsardzes ierēdņiem izdarīt
panti, ap kuriem nolikuma
valgalvenie
papildinājumu
bija
tie
Tie
un aizturēšanu. Komisija ieveda
jāpiezīmē, ka polidības projektā, un proti, tāda kārta, ka kratīšanas un risinājās lielākās debates. Vel
atklāj
ja
viņa
kadu_ noziegumu, pie
aizturēšanas nevar notikt bez attiecīga katrreizeja tiskā apsardze,
talaka lietas izziņa
kareivji,
nebij
ir
tikai
prasības
dalībnieki
šādas
kura
ordera. Valdības projekta
priekšniecībai.
nodod
kara
likuma
tika
lietu
prasība
bet
šo
neiejaucas,
vienbalsīgi
šī
diezgan
un, jāsaka,
starp
kareivjiem ir
gadījumos,
Ja
ievesta. Tiesība izdot šo orderi ir tikai politiskas Turpretim tādos
turpina savu
apsardze
amata
civilpersonas,
politiska
tad
augstākam
ari
apsardzes augstākiem ierēdņiem,
priekškara
personām: politiskās apsardzes priekšniekam, viņa lietu, tikai paziņojot par to attiecīgai
Joprojām
valdības
_
niecībai.
palīgam un rajona pārziņiem.
Tie ir tie vispārīgie aizrādījumi, kādus es, ievaprojektā komisija ieveda aprobežojumu tam ziņa, ka
dīdams vispārējās debates par šo likumprojektu, košī kratīšanas tiesība nevar piederēt itin visiem polimisijas vārdā sniedzu..
tiskās apsardzes ierēdņiem, bet atstāj ārpus šis tiesības zemākos ierēdņus: šī tiesība nevar iet talak
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas
par vecāko uzraugu.
debates. Vārds Bruno Kalniņam.
Tālāk lielas debates komisija izsauca likumproBr. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputājekta 10. pants. Šis pants runa par izņēmuma gadi
Bij ļoti pārsteidzoši dzirdēt no ļoti demokungi!
jumiem, kur politiskās apsardzes amatpersonas var tu
referenta kunga, ka viņš savu referātu iesaka
izdarīt kratīšanu un aizturēšanu pat bez ordera_ krātiskā
ar mazu, bet no viņa puses ļoti noteiktu politiskas
No kreisās puses gribēja valdības projektu šim ziņa
raksturojumu. Nonāca kungs sacīja, ka
stipri sašaurināt un šos ārkārtējos gadījumus, kur var apsardzes
patiesība esot tautas politiskas
apsardze
politiskā
rīkoties politiskā apsardze bez orderiem, attiecināt
Lai atļauts no musufrakcijas
tikai uz vienu vienīgo gadījumu, proti, uz tādu gadī- pašdarbības sargātāja.taisni uz šīs politiskas apsaratsaucoties
jumu, kad attiecīga persona tiek pieķerta tieši pie viedokļa,
dzes pagājušo darbību, vispirms noradīt, ka šis retāda nozieguma nodarīšanas, kāds 1. panta ir miapgalvojums, no kura viņš izgāja un
nēts, t. i., kurs iziet pret valsts iekārtu un pret valsts ferenta kunga
uzbūvēja
visu savu referātu, ir cauri un cauuz kuru
drošību. Komisijas vairākumam izdevās aizstāvēt
nepatiess. Ja gribam raksturot mušu tagadējas
un izvest cauri ar maziem izņēmumiem visus tos ri
pedejo gadu darbību, tad gan
gadījumus, kādus paredz valdības projekts, un proti, politiskās apsardzes vienīgi ka tādu, kas pa lielāviņu
raksturot
varam
ka ir tiesība bez ordera kratīt personas, izdarīt pie
— atskaitot nedaudzus gadījumus — ir vērviņām izņemšanu un viņas aizturēt ne tikai tad, kad kai daļai
susies taisni pret tautas politisko pašdarbību. Si
tās pieķertas pie tiešas nozieguma izdarīšanas, bet
tautas politiskās pašdarbības apkarošana neattiecas
ari sekošos gadījumos: kad uz šiem noziedzniekiem
tiem virzieniem, kuri patlaban Lataizrāda acu liecinieks, ka viņi ir nodarījuši zināmu vienīgi tikai uz
tiesības. Vienādā mēra ta
legalitātes
vijā nebauda
noziegumu; tālāk, ja pie attiecīgas personas ir atorganizācijām, kuras Latpolitiskām
uz
rasti priekšmeti, kuri nepamrotami norada, ka viņš attiecas ari
pamata. Politiska
pastavošo
likumu
_
rīkojas
uz
vijā
gadīir šīs noziedzības izdarītājs — tas ir trešais
un ta ir līdzšinējas
jums. Un ceturtais — ja pret attiecīgu personu ir apsardze vienmēr un atkārtoti — apkarojusi un vasistēma
—
ir
politiskās
apsardzes
dibinātas aizdomas, vai pierādījumi, ka šī persona
jājusi Latvijas socialdemokrtisko strādnieku partiju.
taisās izbēgt un iznīcināt pēdas. _
partijas centrālkomitePēdīgi, ļoti strīdīgs biia jautājums par politiskas Pēc statistikas, kura ir mušu
apsardze
ir apcietinājusi sava
apsardzes ierēdņu kompetencēm tanī ziņa, _ uz cik jas rīcībā, politiskā
par
120 musu_ partijas
laikā
vairāk
ir
tiepastāvēšanas
ileru laiku -olitiskai apsardzei izziņas laikmeta
vienmēr izdarīapcietināšanas
sība turēt apcietinājuma personas. Valdibas projekta biedru. Pie tam šīs
Atpamatojumiem.
pierādījumiem
un
kādiem
tas bez
bija paredzēts, ka politiskai apsardzei ir tiesība tuiestādēm
kur
tiesu
gadījumus,
gaļoti
nedaudzus
skaitot
rēt apcietinājumā personas 5 dienas. Ārkārtējos
vajadzējis dot attaisnojošu spriedumu, pati politiskā
dījumos ar iekšlietu ministra un tiesu palātas prokuapsardze pēc vairāku mēnešu kverkšķinašanas un
rora piekrišanu ir tiesība šo aizturēšanas laiku pagailgāparedz
vazāšanas pa dažādiem cietumiem ir jutusies spiesta
rināt uz 3 nedēļām. Līdzšinēja kartība
šos sociāldemokrātiskās partijas biedrus atsvabināt.
kus termiņus, proti, tagad ir tiesība turēt apcietināBet tendence politiskai apsardzei _ vienmēr ir bijusi
jumā 2 nedēļas, un ārkārtīgos gadījumos 1 mēnesi.
^ kur iespējams uz denunciparedzēti
īsāki
tāda — katrā gadījuma,
Kā redziet, ari valdības projekta bija
ācijas, vai uz kāda cita pamata, vai vienkārši uz kātermiņi, iezīmējot tāda kārta pāreju no ārkārtēja izda politiskās apsardzes politiski analfabetiska ierēdņēmuma stāvokļa uz normālu stāvokli. Komisijas
ņa
iegribas pamata, socialdemokratiskāsstradnieku
pirmo
termiņu
vairākums tomēr atrada par lietderīgu
partijas
biedrus vienmēr vajāt, apcietināt un turēt
īss
likt
7
dienasTik
pagarināt, proti, 5 dienu vieta
cietumā. Un tikai tāpēc, ka sociāldemokrātiskai
termiņš kā 5 dienas var novest pie pretēja iznākunoziedzpartijai
ir Saeimā diezgan liela frakcija, kura ir spēma, proti, apcietina kādu svarīgu politisku
jusi savas partijas biedrus daudz _gadījumos_ aizstānieku un atklājas tā aina, ka viņš ir tikai maza savēt pie augstākām valdības iestādēm, tikai_ tapec šis
stāvdaļa lielā politisko noziegumu sistēma; lietas izskaits nav bijis vēl lielāks. Šie apcietinātie mušu
ziņas apstākli prasa šo cilvēku paturēt ilgāku laiku
partijas darbinieki ar laiku tomēr ir tikuši atsvabiapcietinājumā, lai varētu sekmīgāki visu lietu no-/
vesela rinda
skaidrot. Ja nu būs termiņš nolikts ļoti īss, tikai 5 nāti. Politiskās apsardzes darbība ir
kunodarījumi,
pat
patvarību
un
tādi
dienas, tad politiskās apsardzes priekšnieks varbūt nelikumību un
Jau nenoziegumus.
_
raksturot
ka
rus
citādi
nevar
griezties
pie
iekšlietu
būs spiests jau priekšlaikus
skaitāmas reizes, kā Satversmes Sapulce, ta ari Saministra un tiesu palātas prokurora ar lūgumu, lai
apsardzes
viņam termiņu pagarinātu. Es saku, jau priekšlai- eimā, ir nācies pārspriest šos politiskas
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noziedzīgos nodarījumus. Patiešām, nelūkojoties uz
to, ka katru reizi Saeimas vairākums, aizstāvēdams
savu valdību un iekšlietu ministrus, ir nostājies par
šo iestādi šeit augstā namā, tomēr-ir pierādīts fakts,
ka _ politiskā apsardzē ir notikusi sistemātiska ieslodzīto spīdzināšana. Ja nu tagad referents nāk un
saka, ka politiskā apsardze esot iestāde, kura stāvot
sarga vietā par tautas politisko pašdarbību, tad laikam pēc viņa domām ari spīdzināšana pieder pie
tautas politiskās pašdarbības apsargāšanas! Politiska apsardze, neskatoties uz to, ka iekšlietu ministrijas atbildīgie darbu vadītāji to vairākkārt no šī
katedra ir nolieguši, savā darbībā piekopj tieši vai
netieši provokācijas paņēmienus. Es gribu šeit noradīt, ka ir vesela rinda personas, kuras ir stāvēju
šas šādā vai tādā kārtā iekšlietu
ministrijas
skas apsardzes dienestā, pie viņas slepenās aģentūras un tai pašā laikā ir bijuši akti vi darbinieki Latvijas komunistu partijā. Es gribu minēt, ka viens no
tam personām ir Līcītis, kurš spēlēja galveno lomu
Liberta lieta. Tad tālāk Olga Strunke, kura bijusi
arodniecisko biedrību centralbiroja sekretāre. Tad
Folkmans — komunistu partijā pazīstams zem pseidonīma „Plebejs" un ari kā „ Vilis Toms". Tad
Augusts Jāņa dēls Rudzīts bijušais metalstrādnieku
arodbiedrības sekretārs. Tad Strauss, tās pašas
arodbiedrības darbinieks. Tad tālāk Kārlis Lapiņš
— būvstrādnieku arodnieku biedrības darbinieks.
Bez tam vel Kārkiiņš, bijušais Rīgas arodbiedrības
centralbiroja sekretārs. Tad atsevišķi darbinieki no
komunistiskas partijas, par kuriem zināmi viņu pseidonīmi. Kāds „Karlis" no Rīgas komunistu partijas
Rīgas arganizacijas III. rajona, kāda „Austra" no tā c
pašas organizācijas III. rajona, kāda „Arija" ari no
tas pašas Rīgas organizācijas, tikai I. rajona. Es
apgalvoju, ka visi nupat no saraksta minētie, kurš
patlaban man ir pie rokas, ir visi mūsu legālās politiskas apsardzes provokatori. Es domāju, ka šī
resora atbildīgam vadītājam ir zināmi tie nosaukumi,
zem kādiem katrs no minētiem darbojās politiskā
apsard_ze un saņem atalgojumu. Tos te pagaidām
neminēšu. Ja mes gribam atklāti paskatīties uz šīs
apsardzes darbiniekiem, jāsaka, ka tad pavisam grūti izšķirt tos, kuri ir komunistiskās partijas dalībnieki un kuri ir politiskās apsardzes, Āboltiņa kunga,
aģenti. Šis aģentu skaits ir ļoti liels un neapšaubāms pierādījums tam, ka mūsu politiskā apsardze
sava līdzšinēja darbībā ir balstījusies uz provokācijas sistēmu. Ja paskatāmies uz politisko apsardzi un
viņas sastāvu, tad nelūkojoties uz to. ka politiskā
apsardze darbojas jau ne īsu laiku, tomēr viņas ierēdņi sava politiskā attiecībā nav neko mācījušies
un ari izglītības līmenis pie viņiem nav visai augsts,
jo tie ierēdņi, kas politiskā apsardzē darbojas, nav
spējīgi izšķirt, kas ir sociāldemokrāts, nav spējīgi
izšķirt, kas ir kādas citas strādnieku kustības piekritējs, kas ir mazinieks. kas ir komunists. Diezgan
bieži viņa ari nepūlas šo izšķirību atrast. Viņiem
viss tas,_ kas liekas aiz viena vai otra motiva kaitīgs
vai nevēlams, tie ir komunisti. Neskaitāmas reizes
mums ir bijis gadījums konstatēt, ka šīs politiskās
apsardzes diezgan atbildīgi darbinieki nespēj saredzēt šo izšķirību, un, patiešām, ja nāk darīšanas ar
tagadējo politisko apsardzi, tad, salīdzinot to ar veco
cara laika žandarmēriju, jāsaka, ka ir nesalīdzināma
starpība.
Ja cara laika žandarmērijā bija ierēdņi,
kuri ar lielu niknumu nodarbojās ar strādnieku organizāciju vajāšanu, tad šie ierēdņi politiskā ziņā
bija diezgan izglītoti un informēti un viņi zināja tos
virzienus politiskā dzīvē, ar kādiem viņiem darīšana.
Par mušu politiskās apsardzes darbiniekiem to teikt
nevaram. Mums mēdz sacīt, un to ari referenta
kungs aizrādīja, ka politiskā apsardze ir tagadējās
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demokrātiskās iekārtas aizstāve. Es gribētu jautāt,
vai Latvijā ir līdz šim sperti, atskaitot aizvakardienu,
kaut kādi noteikti soļi pret monarķistiem, kuri šeit
darbojas? Tas, ka aizvakar ir notikušas kādas monarķistu kratīšanas, man atgādina to, ka Birznieka
kungs būtu atcerējies, ka šodien mums nāks politiskās apsardzes likums apspriešanā. (Saucieni pa
kreisi: „Pareizi!") Tāpēc to ari par nopietnu raonarķistu vajāšanu uzskatīt nevar. Mums ir bijušas
darīšanas Satversmes Sapulcē ar tā saukto „vrangeliadi" . Es gribētu jautāt, vai tā bij politiskā apsardze, kas nāca priekšā ar dokumentiem, ar pierādījumiem, ka pie mums te darbojas kādi cilvēki, kas vervē spēkus, apmāca un tad šos militāri apmācītos cilvēkus ved prom uz Poliju? Tā nebij politiskā apsardze, tā bij viena no Saeimas frakcijām, bet politiskai apsardzei taču to vajadzēja zināt. Mūsu politiskā apsardze no tam neko nedzird, neko neredz
un nezin!
Tālāk man no šī katedra noteikti jāapgalvo, ka
Latvijā ir vairākkārtīgi atgriezušies daži no niedriskās kustības vadītājiem, kuri pastāvīgi uzturas
ārzemēs. Man no šī katedra ir jāapgalvo, ka šie cilvēki ir vairākkārtīgi izbraukājušies pa Latviju un no
sava ceļojuma laimīgi atgriezušies uz savām paslēptuvēm ārzemēs. Es gribu vēl atsaukties uz to, ka
pats iekšlietu ministra kungs publisko tiesību komisijā uzsvēra, ka esot Latvija krievu un vācu monarķistiskās organizācijas. Esot ari legālas organizācijas, ap kurām monarķisti pulcējoties. Bet vai pret
šo monarķistisko kustību, kā krievu, tā vācu, mūsu
politiskā apsardze ir kā reaģējusi?
Man liekas, ka
politiskā apsardze, ja viņa tā apsargā Latvijas demokrātiju, tad tā nav nekāda demokrātijas aizstāve. To
var drīzāk kvalificēt kā krievu un vācu monarķistiskas darbības veicinātāju Latvijā. Bez šaubām, kamēr šie valsts noziedznieki zin, ka viņi var puslīdz
brīvi rīkoties, ka politiskā apsardze pret viņiem neuzstāsies, tikmēr viņi to darīs. Ir pilnīgi nevietā tā
ļoti optimistiskā pārliecība, pie kuras turas tagadējais iekšlietu resora vadītājs, ar kādu viņš izteicās
komisija, kur viņš teica, ka monarķisti mums patlaban nav bīstami, tāpēc ka viņiem nav nekādas slepenas organizācijas. Man liekas, ka Latvijā ari komunisti nav bīstami, jo mēs nevaram uzskatīt par
bīstamiem tos 5—600 komunistus. Man liekas, ka
monarķistu skaits stipri pārsniedz šo komunistu skaitu. Lai es nepareizi neapgalvotu šo politisko noziedznieku statistiku, tad es atsaukšos uz Birznieka
kunga izteicieniem publisko tiesību komisijā. Kad
^ darījiet pret monarķistiem. tad
mes jautajām, ko jūs
viņš mums atbildēja: ,,Kā. ko mēs darījuši pret monarķistiem?
Mums ir politisko noziedznieku saraksts un tanī 17.000 bermontiešu". Tā tad 600 komunistu un 17.000 bermontiešu. Ja pēc iekšlietu resora, vadītāja domām šī reakcionāru kustība ir nekaitīga. _tad šie 5—600 komunistu ir nesamērīgi mazāka mēra kaitīgi. Ja ņemam vērā to, ka tagad ir
600 komunistu un 150 politiskās apsardzes darbinieki,
tad caurmērā uz katriem 4 komunistiem iznāk viens
sniegs. _ Tad jādomā,ka komunisti kļuvuši vēl jo lielāka mēra nekaitīgi. Tas optimisms, ar kādu iekšlietu resora vadītais vēršas pret reakcionāriem, tas
var but tāds pat attiecībā pret komunistiem.
Ar to
nevar attaisnot taaradējo stāvokli, ka šie monarķisti
netiek vajāti. Mums tālāk referenta kungs uzstājās
ar ļoti lielu stingrību — un jāsaka, ka Nonāca kung.;,
la viņš kādu lietu aizstāv, tad viņš to dara ar loti
lielu sirsnību un bieži uzņemas aizstāvēt ļoti nenateiaeras lietas. Bet tā ir referenta kunga per^onīeā
un viņa demokrātiskās pārliecības darīšana. Bet es
gribu noradīt uz vienu gadījumu, ka mums Latvijā
ir neapšaubāmi fašistiska kustība, kurai ir sava le-
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gala organizācija un kura nodarbojas ar lietām, kuEs
te gribu minēt, ka nacionālā kluba „aktivā kolēģijā"
un „militarā sekcijā" vairāk reizes pārspriests, kā
vajadzības gadījumā uzstāties pret likumīgo Latvijas
valdību, ja tā viņiem neizrādīsies par padevīgu. Es
lāk un es varu apgalvot, ka tagadējā nacionālā klunotika valdības maiņa, pēc Saeimas sanākšanas bija
pat spēris noteiktus soļus par eventuelu militāro uzstāšanos pret valdību un pret Saeimu. Tomēr politiskā apsardze, kurai ļoti dzirdīgas ausis, par to neko
nezin. Vēl vairāk — šī politiskā apsardze iet vēl tālāk un es varu apgalvot, ka tagadējā nacionālā kluba valde, iekams viņa uzņem kādu biedri savā sastāvā, dabū tagadējās politiskās apsardzes atsauksmi,
vai to var uzņemt jeb nevar. Varbūt, ka iekšlietu
resora vadītājs un viņa aizstāvji augstā namā nāks

ras, bez šaubām, uzskatāmas par noziedzīgām.

un sacīs: „Jā, nacionālais klubs ir tomēr legāla organizācija, mēs pret viņu uzstāties nevaram". Uz
to man jāsaka sekošais. Pie mums Rīgā un visā
Latvijā ir vesela rinda citu organizāciju, pret kurām
iekšlietu ministrs atrod iespēju uzstāties un tās vajāt.
Vēl nesen iekšlietu ministrs slēdza ebreju biedrību

„Arbeiterheim", tāpēc, ka tā it kā atrodoties komunistu rokās. Bieži vien iekšlietu ministrs griežas
ar vajāšanu pret Rīgas arodbiedrību centralbiroju.
Nacionālais klubs pēc manām domām ir tādā pašā
stāvoklī kā šīs organizācijas, un ja iekšlietu ministr:
atrod, ka tur ir kādas nelikumības konstatētas, tai,
man liekas, ir pilna tiesība prasīt, lai iekšlietu ministrs ar tādu pat stingrību vērstos ari pret citām, kaut
ari legālām organizācijām, kuras uzstājas pret tagadējo iekārtu, tikai no otras puses, no labās puses,
(P. Kalniņš no vietas: „Visi ministri apsveic nacionālo klubu!" A. Veckalns: „Par goda biedriem ievēlēti!"). Man liekas, ka pēc šīkaut ari ļoti nepilnīgā raksturojuma, varētu būt skaidrs, ka politiskā apsardze nav tas, par ko viņu te mēģina kvalificēt referenta kungs, ka viņai nav nekas kopējs ar tagadējās demokrātiskās iekārtas sargāšanu, ar tautas poli-

tiskās pašdarbības un politisko brīvību sargāšanu,
ka viss, ko mēs zinām par politisko apsardzi, liecina
taisni pretējo. Ja mēs pārejam pie šī jautājuma pēc
būtības un apskatām mum^ priekšā stāvošo likumu,
tad mums jāizšķiras ^ar vienu jautājumu, vai mēs
varam būt pārliecināti, ka tā iestāde, kuru te tagad
grib ar likuma palīdzību nostiprināt un dot viņai-noteiktas, likumā nospraustas pilnvaras darbībai, vai
tā ir tas ko mēs varam uzskatīt par vajadzīgu mūsu
apstākļos jeb viņa tāda nav. Ja mēs savā iepriekšējā raksturojumā varējām konstatēt, kā politiskā apsardze līdzšinējā darbībā nemaz nav gājusi pa to ceļu, ko še referents sacīja un kā vārdā viņš ari politisko apsardzi aizstāvēja, tad tas gan ir pirmais iebildums pret to, ka mums ari turpmāk būtu jāuztur
politiskā apsardze. Tālākais jautājums ir tas, vai
mēs varam atzīt demokrātiskā valstī politisku policiju kā atsevišķu institūtu ar ārkārtējām, stipri plašākām pilnvarām nekā tās pilnvaras, kuras bauda
kārtējā policija, ari kriminālpolicija. Bez šaubām,
mes nevaram aizstāvēt tādu viedokli, ka policija un
tāpat ari kriminālpolicija var baudīt vienas tiesības,
turpretim politiskā apsardze baudīs citas tiesības,
viņai bus ārkārtīgas pilnvaras. Mēs patlaban izstrādājam likumu normāliem laikiem, un normāliem laikiem var dot tikai normālus likumus. Ja mums nāks
apstākļi, kuri nostādīs Latviju no jauna kādā paasinātā situācijā, tad mūsu valdībai ir iespējams izsludināt pastiprināto apsardzību, vajadzības gadījumā
iespēja pat ķerties pie kara stāvokļa. Tās iespēja*
mības ir, viņas paliek, bet priekš normāliem laikiem
nevar izstrādāt likumprojektu, kurš pēc satura patiesībā būtu tāds, ka viņš pārnestu uz normāliem lai-
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kiem ļoti daudz no tā, ko satur likumi par pastiprināto apsardzību un kara stāvokli. Mēs tāpēc ieskatām, ka nevar uzturēt politisko apsardzi kā sevišķa
institūtu ar sevišķām pilnvarām ari uz priekšu. Mēs
tāpēc izsakāmies pret šo likumprojektu.
Ir tālāk jautājums, vai tad patiešām sociāldemokrātiskā frakcija, aizstāvēdama šādu viedokli, līdz
ar to nevēlas to noziedznieku vajāšanu, kuru noziegumiem piekrīt politiska nokrāsa, kuri vēršas pret
Latvijas tagadējo demokrātisko iekārtu. Jau šo
dien kāds no mūsu reakcionāriem žurnālistiem
„Latvja" numurā bija izrakstījis diezgan plaši par to,
ka sociāldemokrātija aiz kādām „noputējušām programām" un citiem iemesliem, kuri tur bija diezgan
romantiski apcerēti, stāvot ^ar to, ka komunistiem
jāpiešķir pilnība rīcības brīvība, un tāpēc viņi nākšot
augstā namā ar nriekšlikumu par politiskās apsardzes likvidēšanu. Protams, ka tā jautājums nestāv
un ka tas pieder pie mūsu reakcionāro pretinieku
kārtējiem demagoģiskiem uzbrukumiem. Patiesībā
sociāldemokrātija, kā to jau vairākkārtīgi no šīs
vietas mēs esam noteikti pastrīpojuši, stāv par to,
ka tie, kas vēršas oret Latvijas demokrātisko iekārtu, no kādas puses tie ari nenāktu, būtu vajājami
un sodāmi. Viss jautājums grozās tikai ap to, ar
kādiem līdzekļiem viņus vajāt, ar kādiem līdzekļiem
pret viņiem vērsties. Un te, kā jau sacīju — gribu
to vēl reiz pastrīpot — sociāldemokrātiskā frakcija
nevar atzīt par pareizu, ja pret šādiem valsts noziegumiem vēršas ar šāda atsevišķa institūta palīdzību, kurš pēc savas uzbūves un pēc savām pilnvarām

lielā mērā pielīdzināms Krievijas cara laika žandar-

mērijai.
Mēs tāpēc ieskatām, ka tāpat, kā
tas
daudzās citās valstīs, ari Latvijā šīs funkcijas varētu
nodot parastiem policijas orgāniem un ka iekšlietu
ministrijai, — kā tas komisijā no mūsu puses jau tika
norādīts, ar konkrētiem priekšlikumiem, — ir pavisam citādas iespējamības, kā atrisināt šo lietu. Iekšlietu ministrija, kura tagad beidzot ar diezgan lielu
kavēšanos ir ķērusies pie centrālās kriminālpolicijas
radīšanas, var ar to saistīt ari politiskai apsardzei
piekrītošo noziegumu vajāšanu, radot šim darbam
piemērotu institūtu. Tādā kārtā viņai nevajadzētu
uz priekšu uzturēt politisko apsardzi kā atsevišķu
orgānu ar sevišķām ārkārtējām pilnvarām. Lai atļauts atsaukties uz to, ka ne Vācijā, ne kādā no Skandināvijas zemēm — Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, tāda politiskā apsardze nepastāv. Nav viņas ari Somijā, kur pastāv tā saucamā „centrālā detektīvā policija", tā tad centrālā slepenpolicija. Vēl dažās citās
Eiropas zemēs ir līdzīgs stāvoklis. Tāpēc, ja jau šinī virzienā grib atrisināt jautājumu no lietderības
viedokļa, tad to, kas atrasts par lietderīgu daudzās
no vecām Eiropas valstīm, var attiecināt pilnā mērā
ari uz mums. Bet te nu nāk tas redzes stāvoklis,
uz kuru ir nostājušās labā spārna frakcijas un uz kuru
zīmējoties viņas komisijā sacīja, ka Latvija atrodoties
citādā ģeogrāfiskā situācijā nekā Vakareiropas valstis, un tāpēc tas, kas tur esot derīgs, Latvijā neesot
derīgs. Latvijā politisko noziegumu vajāšanai vajagot lietot stiprākus līdzekļus. Lai tāpēc atļauts
konstatēt, ka Somijā, kura ari ir viena no jaunajām
zemēm, kura ir tādā pat ģeogrāfiskā stāvoklī, kādā
ir Latvijā, kuras robežas tāpat saiet kopā ar Krievijas robežām, nepastāv nekāda politiskā apsardze kā
sevišķs institūts ar sevišķām ārkārtējām pilnvarām.
Man liekas, ka tas, ko šī viena no jaunajām valstīm
ir atzinusi sev par derīgu, tas varētu būt derīgs un
attiecināms ari uz Latviju. Tie sevišķie apstākļi, kuri
ir kopēji visām jaunām valstīm, nepavisam nepierāda to, ka Latvijai vajadzētu uzturēt politisko apsardzi
ar tām pilnvarām, ar kādām viņu mums te lika priekšā. Referenta kungs savā runā nāca ar veselu rin-
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du iebildumu pret tiem priekšlikumiem, ar kādiem
mēs nācām komisija un kādus man ir tas gods celt
priekšā augstam namam ari šodien. Referenta kungs
sacīja, ka politisko noziegumu apkarošana prasot se_
višķas. konspirācijas ieturēšanu un tapec japolitiska
^
tikšot
apsardze tikšot likvidēta un viņas pienākumi
uzdoti sevišķai iestādei, kurā būšot apvienoti kriminālie un politiskie noziegumi, šis konspirācijas moments nevarēšot tikt ievērots. Man noteikti jāuzsver, ka tā jautājums nebūt nav. Neviens no politiskās apsardzes apkarotājiem nedoma, ka nododot
kriminālpolicijai vai saistot arto kriminālpoliciju atsevišķas policijas nodaļas veida, tas uzstājas par konspirācijas novēršanu. Šo konspirāciju tikpat labi var
ieturēt kā pie mūsu priekšlikuma, tā ari pie politiskas
apsardzes. Tikai, bez šaubām, ir viena starpība un
tā ir tā, ka pie mūsu priekšlikuma viņu varētu ieturēt labāki, jo, redziet, ir ne tik vien politiskas apsardzes aģenti komunistu partijā, bet komunisti ir ari
politiskā apsardzē. Tāpēc ari tā konspirācijas ieturēšana nekur neder, viņa neko nedod. Tas, ka politiskā apsardze līdz šim ir tikai retos _ gadījumos vērsusies pret reakcionāriem, tas ir tāpēc, ka politiski s
apsardzes darbinieku starpā ir daudz tādu, kuru simpātijas ir monarķistu pusē, vai kuri stāvļoti tuvu
reakcionāru kustībai. Referenta kungs sacīja, ka politisko noziegumu apkarošana esot iespējama centralizētā veidā. Ari tas ir pareizi, bet mušu priekšlikums taču neiziet uz to, lai politisko noziegumu apkarošanā radītu decentralizāciju. Mēs taču to neliekam priekšā. Taisni no mūsu puses bija dots aizrādījums Birznieka kungam ķerties pie kriminalpolcijas centralizēšanas. Mēs uzstājāmies par to tapec,
lai politisko noziegumu apkarošana tiktu centralizēta
un nevis decentralizēta. Tālāk Nonāca kungs sacīja, ka ja tikšot politiskā apsardze saistīta ar kriminālpoliciju, tad šī politiskā policija tikšot lielā mērā sava
darbībā identificēta ar kriminālpoliciju un-,tad kriminālpolicija pazaudēšot savu labo slavu. Man ir pa
tīkami konstatēt, ka te referenta kungs no politiskas
apsardzes cildināšanas izkrita un viņam nācās pateikt
to patiesību, ka sabiedrība novērtē politiskās apsardzes darbību ļoti negatīvi. Tālāk jāsaka, ka ja pie
kriminālpolicijas un viņas funkcijām tiks pielikta kkt

politisko noziegumu apkarošana, tad ar to nebūs
teikts, ka šī iestāde tiks tautas acīs sablamēta, kasvar notikties tanī gadījumā, ja kriminālā policija savu
pienākumu izpildīšanā turētos pie tiem pašiem pane
mieniem, nelikumībām un nielaistu tādas noziedzībai,
kādas līdz šim pielaidusi politiskā apsardze. Ja to
pašu grib uzturēt uz priekšu, tad šai gadījumā kriminālā policija tiks ātrā laikā sablamēta. Tāpēc nevar
^
labā slava
runāt, ka kriminālās policijas līdzšinējā
tiks zaudēta tad, ja šo iestādi, politisko apsardzi,
pievienos kriminālai policijai. Tālāk sacīts, ka kontroles iespējamība būšot vislabākā tad, kad politiskā
ansardze būšot kā atsevišķs institūts un tāpēc neesot izdevīgi to apvienot ar kriminālo policiju. ? Jāsaka, ka šis apstāklis, ka tad būšot iespējama labāka kontrole, daudz ko nedos, jo sabiedrība taču zin,
ka līdz šim politiskā apsardzē notikušas spīdzināša--i
nas, ka no politiskās apsardzes darbiniekiem pielaista vesela rinda nelikumību un patvarību, sabiedrība
zin, ka šī darbība ir nospicēta uz patvarīgu strādnie
ku organizāciju vajāšanu, ka tur notikusi kukuļu ņem
šana, nelūkojoties uz to, visa izmeklēšana no iekšlietu ministrijas, no tieslietu ministrijas un no atsevišķām tiesu iestādēm noteiktu neko nav devusi. Tāpēc, ja. šeitnāk un no šīkatedra apgalvo, ka kontrole
būšot iespējamāka un ka politiskās vajāšanas vārīšot izdevīgāki kontrolēt, tad tas taču nebūs uzskatāms kā nopietns arguments. L.oti jābrīnās, kaa.i
Petrevica kungs kādā nedēļas laikraksta nāk ar tādu
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pašu apgalvojumu, ka šis esot lietderības jautājums.
Kamēr būšot politiska apsardze ka atsevišķs institūts, varēšot kontrolēt, bet tiklīdz to pievienošot p^;
kādas citas iestādes, visa šī kontrole izjukšot. Jāprasa, cik līdz šim taustāmi šo kontroli varēja izvest un vai ir iemesls domāt, ka turpmāk tas buslabāki. Kāpēc līdz šim šī kontrole navbijusi iespējama, kad politiskā apsardze ir bijusi ka atsevišķs institūts? Beidzot tika sacīts, ka politiskai apsardzei
esot vesela rinda piedzīvojumu, ka politiska ans?-dze esot izstrādājusi darbiniekus, ka politiska apsardze taead esot jau pilnīgi iedzīvojusies sava da-_ba laukā. Jāsaka, ka tiešam mes jutām,ka politiska
apsardze ir tiešām iedzīvojusies", pie mums tuvu
stāvošiem cilvēkiem. Ja līdz šim notikušas nelikumības un patvarības, tad nebūs ^areizi taisīt slēdzienu, ka reiz viņa «iedzīvojusies" iekš tam_ noziedzībām, ka tāpēc politiska apsardze jāuztur tāda pat
veidā uz priekšu un jāļauj viņai dzīvot talak iekš ta,
iekš kā viņa «iedzīvojusies". Tas nebūs pareizi.
Ja te no augstā nama katedra, referenta kungam runājot, varbūt bija cits uzskats, ka nelūkojoties uz visām nelabvēlīgām pusēm, politiska apsardze tomēr
kādus materiālus ir iekrājusi un tāpat ari piedzīvojumus ir krājusi, kas izgaisīs, kadšis politiskas apsardzes institūts tiks likvidēts, tad jāsaka, ka ari šis ai guments nav nopietni ņemams. Neviens jau neliek
priekšā tos materiālus, kādi ari viņi nebūtu, iznīcināt.
Ir jāsaka, ka bieži vien šie materiāli ir jocīgi sastādīti
un daudz reizes ir minētas iestādes, kuras nemaz
nav pastāvējušas, tā kā bieži vien pati šī politiska
apsardze ir tā, kas komunistiem jaunus centrus nodibina, bet ir ari citādi materiāli, kuros starp citu. —
kā to dzirdēju publisko tiesību komisija — varētu minēt tos 17.000 bermondtiešus, kuri esot politiskās
apsardzes kartotēkā. Neviens jau neliek priekša šos

materiālus un piedzīvojumus, jātie vajadzīgi, iznīcināt. Vismaz no mušu puses, tāds uzskats nav izteikts. Ja pienākumi tiks nodoti kriminālpolicijai,
vai tiks saistīti ar to, tad lai ari savāktie materiāli
pāriet kriminālpolicijas zināšana, un tie darbinieki,
kas būs izrādījušies par spējīgākiem, varēs tad š^s
materiālus labāk izlietot ka līdz šim, tā ka tas,_ no ka
te referents Nonāca kungs bijās, bus vel labāki izpildīts. . Ar vārdu sakot, apskatot tagadējo politisko
apsardzi, viņas līdzšinējo darbību, apskatot likumprojektu, kāds mums ir priekšā un apskatot to, kāda
kārtā no lietderības viedokļa tagadēja Latvijas de-

mokrātiskā republika no politiskiem _noziedzniek''em,
kuri vērstos pret demokrātisko iekārtu, būtu labāk
apsargājama, mēs varētu nākt pļe viena slēdziena
to nevar sagaidīt paturot līdzšinējo politisko apsardzi
kā atsevišķu institūtu ar sevišķam tiesībām. Tapec
sociāldemokrātu frakcija balsos pret šī likumprojekta pieņemšanu, pret pāreju uz pantu lasīšanu (aplausi
pa kreisi) .
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim. (A. Veckalns no vietas: „Lai dzīvo Krievija!").
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Augstais
nams! Kalniņa kungs sava runa starp citu uzsvēra,
ka publisko tiesību komisijas referents, Non?ca
kungs, ar sevišķu sparu aizstāvējis šo likumprojekti!.
Kalniņa kungs vaicā, kamdēļNonaca kungam to vajadzējis darīt. Man jāteic, ka publisko tiesību komisijas priekšsēdētājam, ka Nonāca kungs netika lūdzis, lai katrā ziņā tikai viņam uzdotu referēt par Jo
likumprojektu, ka tikai viņš to vislabāk aizstāves.
Ja nemaldos, tad pat Nonāca kungam klāt neesot
viņu ievēlēja par referentu. Vai tad tas nebija pareizi, ka viņš kā šīskomisijas referents aizstāvēja to uzskatu, kāds izveidojās par šo projektu komisija? Ja
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viņš to nebūtu darījis, tad viņš nebūtu apzinīgi izpildījis šīs komisijas referenta_ uzdevumu. Ar sevišķu
sparu Kalniņa kungs uzstājas pret politiskas apsardzes institūtu un apkaroja visu to, ko politiska apsardze šai ziņā darījusi. Noklausoties_ tai liela sparā, ar kādu Bruno Kalniņa kungs uzstājas pret politisko apsardzi, man palika tāds iespaids, — palasoties tās ziņas, kuras vienmēr nākušas un daudzreiz
nākušas no Maskavas puses, komunistu laikrakstos,
kur sevišķi asi uzbrūk Bruno Kalniņa kungam, ka
viņš esot politiskās apsardzes aģents — ka Bruno
Kalniņa nupat noturēta runa izklausījās, ka _ reabl'.itēšanās pret Maskavu, lai Maskava dzirdētu: luk,
kā Kalniņa kungs sparīgi uzstājas pret politisko ap' sardzi. Kalniņa kungam vajadzēja tesevi nomazgāt
pret Maskavu, un paradīt, ka viņš stāv tālu nost no
šīs politiskās apsardzes. (Troksnis _ kreisa pus.r.)
Izbļaustīties varēsiet diezgan ari cita vieta. Ja j.is
nevarējāt sevi savaldīt pie Bruno Kalniņa runas un
vai ar 10 balsīm atbalsoiāt viņa teicienus, tad es nebrīnos, ka jūs sevi ari tagad nevariet savaldīt. Apskatot šo likumprojektu, no sakuma līdz beigām Kalniņa kungs atrod tajā visu tikai negatīvu un neko pozitīvu.

Politiskā apsardzeneesot panākusi Latvija

neko pozitīvu. Ja grib runāt par vienu vai otru kļ'ī
du, vai dažu nepareizu darbu no politiskas apsardzes
puses, jo tur ari ir tikai_ cilvēki, kuri var kļūdīties
vienā otrā lietā, tad tomēr_ nevajaga runāt par visas
politiskās apsardzes kā tādas nevajadzību. Ja tur
ir slikti darbinieki, tad vajaga izvēlēties darbiniekus,
kas būtu krietni un apzii.īgi sava uzdevuma. Ta ir
lieta par sevi. Bet vai tad tādēļ var nostāties f i,
kā Kalniņa kurtgs to dara, pret politisko apsard-i
vispār. Kalniņa kungs apbrīno, cik sevišķi lielas tiesības esot politiskai apsardzei, salīdzinot ar kriminālpoliciju un jautā, kāpēc tas vajadzīgs. Vaitas ir tās
lielās tiesības, kungi, ka policijavar paturēt apcietinājumā 24 stundas, bet politiskā apsardze 7 dienas.
Sakāt, vai tā ir tā lielā priekšrocība politiskai apsardzei? Es domāju, par kādu lielu priekšrocību to nevarētu apzīmēt. Tālāk Kalniņa kungs starp citu aizrādīja, ka ļoti maz no politiskās apsardzes puses darīts pret monarķistiskiem darbiniekiem, un aizrādīja, ka Birznieka kungs publisko tiesību komisija minējis, ka esot kādi 17.000 bermoudtiešvkuri būtu aizdomās turami, un izrēķināja, Ka esot kādi 500 komu
nisti visā Latvijā. Tā tad 17.600 būtu tādu cilvēku,
kas aizdomās turami. Man jāteic, ka ja Kalniņa
kungs dzirdēja komisijā šos ciparus, ka šie 17.000
būtu monarķistiskās kustības piekritēji, tad Kalniņa
kungam vajadzēja dzirdēt, ka tāpat publisko tiesību
komisijā tika konstatēts, ka politiskā apsardzē ir
reģistrētas politiski aizdomīgas personas ap 60.000.
Tā tad, atskaitot no šiem 60.000 tos 17.000, būs daudz
lielāks skaitlis, un ne tikai tie 600, kas tiek minēti kā
komunisti. Tad attiecībā uz apcietināšanām jūs sakāt, ka šad un tad jūsu partijas biedri tikuši apcietināti. Bez šaubām, var jau vienā, otrā gadījumā būt,
ka kļūdas un nepareizības ir notikušas, bet es nezinu, kādu līdzekli jūs varētu ieteikt, lai par kuru
katru, kuru politiskā apsardze notver, tūlīt varētu
teikt, ka tam jāiet uz katorgu, un ka nebūs neviena,
kas būs jāatsvabina, ka nevarētu gadīties tur ari
cilvēki, kas varbūt ir nevainīgi. Vai tā jūs varēsat
izlasīt noziedzīgos elementus? Man liekas, ka to
nevar prasīt no politiskās apsardzes; to mēs varam
tikai vēlēties; bet vai tas būs iespējams? Jūs sakāt:
tās ir legālas organizācijas. Bet vai jums nav zināms, ka komunisti taisni spiežas šajās legālās organizācijās, lai viņi būtu ar šo organizāciju tiesībām
bruņoti un lai nevērstuuz sevi uzmanību. Ja viņi šinīs
organizācijās nevarētu iespiesties, tad gan ari neatrastos tajās komunisti, kā tas ir nācis priekšā. (Sauciens
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pa kreisi: «Līcītis!") Jus minat vardu — Līcītis.
Atļaujiet man tad nosaukt vel vienu vardu — Vērsēns. Vai tad viņš nebija jūsu partijas biedrs statistiskā pārvaldē, kad tika atzīts par komunistu un par
tādu ari pierādījās? Ja pec biedru kartiņām jus gribiet izmeklēt, tad es saukšu jums priekša daudzus no
jūsējiem, kuri ir pierādījušies par komunistiem. Es
nešaubos, ka pie jums partijā var tādi ieiet, jums pašiem nezinot. Bez šaubām, viena otra persona ta
var ieiet. Un tā tad, vai jūs variet likt savu galvu
ķīlā, ka tādu starp jūsējiem nav. Bez šaubām, ne.
Tādi var atgadīties. Tāpēc, luk, nevar teikt, ka,
lūk, mūsu partijas biedrs_ aizķerts. Tadeļ ari šinī
zinā jūs nevariet taisīt nekādus pārmetumus politiskai
apsardzei, un tie ir pilnīgi nevietā. Kalniņa kungs
starp citu aizrādīja uz to, ka politiskā apsardze ir
izdarīti spīdzinājumi, dažādas pretlikumības. Bez šaubām, ja tādas ir bijušas, tad pret tam jus variet uzstāties, runāt, neviens viņas neaizstāv, bet tadeļ. jus
nevariet nākt pie tā slēdziena, pie kāda jus nonaciet,
ka politiskā apsardze kā atsevišķs institūts ir nevajadzīgs. Jūs neredziet politiskās apsardzes darbībā
to, ko viņa izdarījusi politisko noziegumu atklāšanas
ziņā. Jūs neminējāt ne Zemgales komunistu organizāciju, ne Vidzemes komunistu organizācijas atklāšanu. Tie ir lieli panākumi, lieli nopelni politiskai
apsardzei, ka iznīcinātas tādas lielas komunistu centrālās organizācijas, kādas pie mums.bija ieperinājušās. Vai jūs neziniet, ka dažu bridi mums bija stāvoklis tāds, kur komunistu pirksti bija izstiepusies
Latvijā, un kur vienā otrā vietā tie noteikta kārta
sāka parādīties, kur sāka pat Rīgā šaut uz mušu policistiem? Jūs ziniet, ka tādi gadījumi ir bijuši, un ja
viņi tagad visā lielumā nevar izplēsties, tad tapec
ka šīs komunistiskās organizācijas ir noteikti vajātas un atklātas. Tā tad te taisīt pārmetumus politiskai apsardzei, ka viņa šinī ziņā nebūtu neko varējusi panākt, es domāju, nevar. Ja te viens otrs, kas
domā, ka viņš zin, kur vēl varētu būt viena otrā tāda
organizācija, būtu nācis palīgā, tad, varbūt politiska
apsardze vēl pamatīgāki būtu iztīrījusi Latviju no
komunistiskām organizācijām. Ja tas līdz šim vēl
nav noticis, tad, varbūt, atradīsies ļaudis, kuriem
būs iespējams šinī ziņā piepalīdzēt politiskai apsardzei. Bet atraidīt šo likumprojektu tādēļ nevar, ja
jūs patiesi gribiet nostāties par to, lai politiskā pašdarbība Latvijā varētu būt brīva. Te Kalniņa kungs
apgalvoja, ka politiskā pašdarbība tiekot tikai traucēta. Bet tādā gadījumā var runāt galvenā kārtā par
tādas politiskās darbības traucēšanu, kas jāapzīmē
par komunistisku un monarķistisku. Šāda politiskā
darbība, bez šaubām, ir tikusi traucēta, un tā ir jātraucē, ir galīgi jāiznīdē. Tādēļ šie Kalniņa kunga
iebildumi bija pilnīgi nevietā. Šis likumprojekts katrā
ziņā jāpieņem. Ari mums vienā otrā vietā būs varbūt
jāiesniedz viens otrs pārlabojums, bet tā ir lieta par
sevi. Tādēļ šo institūtu nevar noraidīt kā nevajadzīgu. Varbūt to varētu pārveidot sakarā ar vispārējo policiju, bet par to varēs runāt tad, kad ienāks
ministriju satversmes. Tad varēs spriest par to, kā
iekārtot parocīerāk politisko apsardzi, bet šobrīd, kamēr visa tā mums vēl nav, kamēr atrodamies patreizējā stāvoklī, mums jāpieņem šis projekts tāds,
kādu to izstrādājusi publisko tiesību komisija.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Deputāts Goldmanis apzīmēja atsevišķus starpsaucienus, kuri at-,
skanēja pa viņa runas laiku no augstā nama sēdekļiem, par izbļaustīšanos.
Ieskatu šāda izteiciena
lietošanu par runājošu pretim kārtības ruļļa 69. panta
noteikumiem un taisu par to deputātam Goldmanim
piezīmi. Vārds Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Augstā sapulce! Referenta kungs savā referātā starp citu pareizi
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varēs balsot par politisko apsardzi un par tiem likumiem, kuri sakarā ar to tiek izdoti. Jus sapratīsiet,
ka mēs nebalsosim par tādu likumu, kurš atļauj darboties iestādei mūsu uzraudzīšanai, mušu .apkarošanai un kura savās apkarošanas metodes pielaiž dažādas nelikumības. Tādas lietas pabalstīt_ mes nevaram. Par šīs iestādes atsevišķu pastāvēšanu komisijas referenta kungs pūlējās pievestvairak pārliecinošus no sava redzes stāvokļa pierādījumus, ka
šī iestāde tiešām atsevišķi vajadzīga un ka viņai
varot būt ari turpmāk vajadzība kā tādai pastāvēt.
Viņas konspiratīvais raksturs to prasot. Šiskonspiratīvais raksturs ir runga ar diviem galiem. No vienas puses, ko dara nelikumīgi, to vajaga konspiratīvi
darīt parlamentarisku valstī. Tas ir tiesa. Bet talak
šis konspiratīvais raksturs, kurš pielaiž nelikumības
vienā virzenā, pielaiž tās ari otrā virzienā un šo
konspiratīvo raksturu bij izlietojis Alps, kuru sauc
ari par «Briljantu Kolu", bij izlietojis citā virzienā,
un vai tad ir noslēpums — naudas iespiešana un kukuļu ņemšana no apsardzes aģentiem. Es te negribu
apvainot visus politiskās apsardzes darbiniekus, es
nedomāju, ka tur visi cilvēki ir negodīgi, bet tā metode un sistēma, uz kuru ir uzbūvēta mūsu politiskā
apsardze, tā pamudina cilvēkus uz to, tā atver durvis šīm konspiratīvām metodēm.
Alpa kungs to
jau bija izlietojis un daudzi citi fakti mums ir nākuši
priekšā, kur mēs redzam, kā ir izlietota šī konspira-

atzina, ka politiskā apsardze esot ierocis valdošās
varas rokās. Tam patiešām var tikai piekrist. Mēs
jau vairākkārt esam teikuši, ka tas ir ierocis valdošo
aprindu rokās un ir tikai tālākais jautājums, kā tās
šo ieroci izlieto. Te referenta kungs ļoti diplomātiskā kārtā aizrādīja, ka politiskai apsardzei pie noziegumu atklāšanas un viņu apkarošanas vajadzīgas
savas speciālas metodes, tāpēc nevar viņu likvidēt
kā atsevišķu iestādi. Kādas tad nu ir tās speciālās
metodes? Tās gan Nonāca kungs nepūlējās tuvāki
apskatīt, bet no mūsu vairākkārtīgiem pieprasījumiem, no debatēm sakarā ar budžeta apspriešanu un
citos jautājumos, kuros mums nācies uzstāties pret
politiskās apsardzes rīcību, ir gan pierādījies, kādas
ir tās speciālās metodes. Visas citas iestādes ir padotas likumam, tāpēc viņas ir spiestas daudz maz

atklāti vest savu darbību, bet te nu ir viena iestāde,
kura nav padota likumam. Tā var darīt nelikumības.
Tas nu gan nav atklāti izteikts, bet faktiski tas tāir.
Tādu nelikumību ir vesela rinda. Mēs esam vairākkārtīgi pieveduši materiālus par to, ka politiskā apsardze piekopj spīdzināšanas politiku, ka piekaušanas, neskatoties uz visiem mūsu pieprasījumiem un
jautājumiem, vēl šo baltu dienu notiek politiskā apsardzē. Tas ir noteikti pierādīts. (A. Veckalns no
vietas: «Kur tad paliek dokumentu viltošana!?")
Ari dokumentu viltošana Saeimas deputātiem ir zināma, tāpat ari provokācijas sistēma. To mēs esam
pierādījuši, un neviens to nevar noliegt. Ir tikai jautājums, cik tālu tās lietas par pierādīto provokāciju
tiks virzītas, kā tās tiks izspriestas un izlemtas.
Lūk, tādas ir tās speciālās metodes, tās metodes,
kuras likumā nav paredzētas un paredzētas varbūt
tikai nerakstītās instru.kciiās politiskai apsardzei.
fr ari varbūt tādi uzdevumi, kā kādreizēji pakalpojumi augstākām amata personām popularizējot viņas,
nostiprinot viņu varu, sarīkojot fiktīvus atentātus.
Tas ari varbūt ir viens no politiskās apsardzes speciāliem paņēmieniem, kā stiprināt valdošo varu.
(K. Ulmaņa starpsauciens.) Te jau viens atsaucās
no tiem kungiem, pret kuru ir vairākkārtīgi rīkoti
atentāti un kuram ir laistas uz ceļa priedes priekšā.
Es domāju, ka ari tur neviens cits nebūs bijis vainīgs,
kā tikai politiskās apsardzes aģenti ar savām speciālām noziegumu apkarošanas metodēm, pievienojot
klāt vēl sevišķu speciālu uzdevumu valsts varas
popularizēšanā un stiprināšanā. Tā tad, ja mēs visus šos un tamlīdzīgus politiskās apsardzes uzdevumus, nerakstītās instrukcijas, aplūkojam, tad ir saprotams, kāpēc jūs gribat politisko apsardzi kā atsevišķu iestādi. Ja jau tā iestāde būs padota kaut
kādai citai iestādei, kura nar savu rīcību ir vairāk
atbildīga valsts priekšā nekā politiskā apsardze, tad
diezin, vai viņa varētu tik nelikumīgi rīkoties. At-

tīvā metode.

Bet kas vēl ir raksturīgi pie politiskās apsardzes,
tas ir tas — jo ilgāk šī iestāde pastāv kā atsevišķa
valstiņa valstī, jo vairāk viņa iedzīvojas savā stāvoklī. Tas ir tiesa, kā to teica viens no runātājiem,
laikam referenta kungs, — jo vairāk viņa iedzīvojas,
jo ilgāk tā grib pastāvēt. Neviena iestāde taču neizies uz to, lai sevi likvidētu. Un ja tai ari būtu pienācis laiks likvidēties, tad viņa pati meklēs argu-

mentus, kā attaisnot savu eksistenci. Mēs jau ilgāku
laiku novērojam, ka tai nav komunistu ko ķert, kad
monarķistus negrib ķert, tad tā nodarbojas ar fiktīviem sensacionāliem atklājumiem. Tā nesen mēs vēl
lasījām scnsacionelas ziņas par kādām Platnieku
mājām, kur politiskā apsardze bij tā sabiezējusi atmosfēru pret Platnieku mājām, ka visa prese rakstīja,
ka tur esot komunistu perēklis atrasts un taisījās pat

šīs mājas noārdīt. Beigu beigās šo māju saimnieks
izrādījās par ļoti konservatīvu pilsonisku kungu, kam
nekādu sakaru nav ar komunistiem, tā kā visas šīs
ziņas, kā izrādījās, bij speciāli priekš tam izgudrotas,
lai politiskā apsardze attaisnotu savu pastāvēšanu.
Nu kas tad tur, lai politiskā apsardze pastāvētu, vienas mājas taču var noārdīt.
Tālāk pēdējā laikā bieži nākuši priekšā gadījumi,
ka presē, pateicoties politiskās apsardzes gādībai,
dažādas sīkas lietas tiek izpūstas par ļoti lielām lietām. Tā vēl nesen parādījās viena ziņa, bet izrādījās
ka reiz jau tas ir ziņots. Man liekas, ka bez šo politisko apsardzes aģentu pamudinājumiem «Jaunākās
Ziņās" šāds ziņojums par arestiem un literatūras atrašanu nebūtu parādījies, jo uz tiem taču «Jaunākās
Ziņas" atsaucās.
Tad vairākkārtīgi ir izrādījušās
ziņas vai nu par pavisam nedibinātām, vai ari par
stipri izpūstām un pārspīlētām. Kamēr tāda atseviķa
iestāde būs, bez šaubām, būs spiesti ķerties vienmēr
pie tādiem līdzekļiem un meklēt vienmēr sev attaisnojumu. Tas nebūs tad, ja šie policijas uzdevumi
kas piekrīt politiskai apsardzei, tiks kaut vai no lietderības viedokļa savienoti ar vispārējo policiju. Tad,
bez šaubām, kad vadība atradīsies ne taisni šīs atsevišķās organizācijas rokās, bet ārpus viņas, tad varbūt noteikšana par viņas vajadzību vai nevajadzību
atrastos citā vietā. Kad nāksies atbildēt par to, cik
tur ierēdņi lieki un cik vajadzīgi, tad, varbūt, pienāks

tiecībā uz sociāldemokrātiem te jau mans kolēģis

Bruno Kalniņš aizrādīja, ka legāla partija nav jāuzrauga, tāpat kā arodnieciskā kustība.
Goldmaņa
kungs pūlējās pierādīt, ka varot notikt pārskatīšanās
ari pie sociāldemokrātiem, ja pret viņiem kādreiz
uzstājoties. Te gan, Goldmaņa kungs, neiet runa par
pārskatīšanos, bet par kaut ko tādu, kas noticis ne
aiz pārksatīšanās, un ka tas tā, to mēs redzējām, ka
sastādoties tā sauktajai lielajai koalīcijai bijušais iekšlietu ministrs bija spiests atcelt kādu rīkojumu, ar
kuru bija uzdots uzraudzīt sociāldemokrātu partiju,
kura turklāt vēl bija nosaukta par lieliniekiem. Fakts
ta tad bija tas, ka biia uzdots uzraudzīt šo partiju.
Pabalstīt iestādi, kura ar valsts līdzekļiem lai uzraudzītu likumīgi legālu partiju, kura šeit mums visiem
pazīstama, mēs nevaram. Tāpēc ari nevar teikt, ka
notikušas dažas nelikumības aiz pārskatīšanās. Jūs
sapratīsiet tāpēc, ka opozīcija, kura pate tiek apkarota ar tiem ieročiem, kādus izlieto valsts vara, ne-
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nav! Es atļaujos ari teikt piezīmi pie šīm 60.000
dzīgi 150, varbūt tikai 50 aģenti. Bet kamēr politiska aizdomīgām personām. Iznāk apmēram tā, _ ka 3U%
apsardze būs atsevišķa iestāde, viņa raudzīs uzturēt, no visiem Latvijas iedzīvotājiem ir aizdomīgi! Man
ka vajadzīgi 150 vai pat 200 aģenti. Ta tas jautā- liekas, tas būs viens no lielākiem sasniegumiem, kādus politiskā apsardze ir guvusi. Bez šaubām, ka
jums stāv un jūs to labi saprotiet. Bet lieta ta, ka
kartiņas
rakstīt ir viegli, un Āboltiņa kungs mums
priekš
kuriem
priekš tiem speciāliem uzdevumiem,
ka esot zināmi iestrādājušies speciālisti.
paturēsiet.
referēja,
Jus
vajadzīga,
jūs
viņu
šī
iestāde
jums
Bez šaubām, ka viņi ir labi iestrādājušies, ja viņi ir
negribiet iziet uz to, lai atklāti apkarotu noziedzniesastrādājuši līdz 60.000 kartiņām. Uz katriem 100
kus. Pievedīsim piemēram tādu gadījumu, ka nacionālais klubs atklāti savā uzaicinājuma paziņo, ka Latvijas iedzīvotājiem tā tad ir ,.sastradajuši" 4 aizviņš izdarījis lielu darbu, t. i. nodzinis 1. maija no domīgas personas! Man liekas, ka, nepieejbt pie lieEsplanādes laukuma sociālistus. Tas jr nelikumīgs tas sīkākas izmeklēšanas par komunistu biedru skaitu
Latvijā, ir skaidrs, ka Latvijā, kura nomierinājās,
darbs, tomēr nacionālais klubspaziņo, ka viņš izdaTā tad jznak, ka Bruno Kalniņš kuras dzīve iet vairākus gadus pilnīgi normālas slierījis lielu darbu.
dēs, nevar taču runāt nopietni par to, ka mums ir
nav vienīgais vainīgais. Jus runājiet par komunistiem. Jūs radiet noziegumu pat tur, kur viņa nav, veseli 60.000 politiski aizdomīgas personas, kuras ir
pret tagadējo valsts iekārtu un tā tad gaida tikai uz
un komunistus tur,-kur viņu nav. Bet no otras puses
organizāciju,
reakcioto, lai valsts iekārtu gāstu. 60.000, kungi, padomāir vesela rinda monarķistisku
jus
pret
kuriem
darbinieki,
jiet, tas ir tāds skaitlis, kas ir 3 reiz tik liels ka visa
un
redaktori
nāri avīžu
neuzstājāties. Ja jūs ķeriet tos vienus aiz rīkles, tad Latvijas armija. Ja tās lietas ir tik briesmīgas, tad
ķeriet ari otrus. Ir brīnums, ka jus neesiet lietojuši pat Ducena kungs ar saviem spēkiem nevarēs tikt
galā ar šiem politiskiem noziedzniekiem, kādi būtu
savas pilnvaras, savastiesības, bet jus to darāt tāpēc, ka jūs kā valdoša vara, kurai šis ierocis — Latvijā. Tādēļ ari Goldmaņa kungam, ja viņš būtu
politiskā apsardze — ir vajadzīgs, ka ta ir viena . loģisks, būtu jāizsniedz priekšlikums Latvijas armiju trīskārtīgi pavairot, jo citādi taču nevarēs atrast
šķiru organizācija un šie paši neatlau_tieslepenie
aizkulišu ieroči ir nepieciešami taisni ka tādi ieroči, mieru jūsu no komunistu apdarudētā tēvija! Man
liekas, ka 60.000 nebūtu tas labais pierādījums, kas
kurus nevienā likumā nevar minēt, kurus pasaulei
nevar rādīt, un kuri tomēr ir jālieto; bet mes pret varētu nākt par labu politiskās apsardzes uzturēšanai. Pilnīgi skaidrs, ka politiskā apsardze šinīs
šo likumu uzstāsimies un par viņu nebalsosim.
KalVārds
Bruno
60.000 ir ierindojusi daudz tādus cilvēkus, kuri patiePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
sībā nav aizdomīgi, kuri neuzstājās ari nemaz pret
niņam.
tagadējo valsts iekārtu. Ir zināmi tādi, kas atgrieBr. Kalniņš (sociāldemokrāts): Te deputāts
žas no Krievijas, varbūt ieņēmuši tur kādu vietu;
Goldmaņa kungs savā ļoti karstā runa, kura atgādināja kādreizēju viņa runu valsts dome, — mazākais tiek izdarīta denunciācija, un tie cilvēki, kās « iestrādājušies pie kartiņām", ieved šos cilvēkus aizdomīgu
pēc temperamenta spriežot, aizstāvēja politisko appersonu reģistri. Bez tam pēdējos gados ir notikusardzi, tā kā tas cildinājums, kuru te sniedza refešas politiskā dzīvē tik lielas sabiedriskas pārmaiņas,
rents Nonāca kungs, bija par bālu viņa priekša. Protams, kas attiecas uz krāsām, tad ar Goldmaņa kungu ka tagad patiešām vesela sabiedrības daļa, kura 1919.
gadā politiskā ziņā bija citādi noskaņota, nu ir pāršinī ziņā augstā namā, nezinu, vai kāds varēs konkutas,
kungs
mani
svērusies citā virzienā, bet ja mēs sāksim uzturēt
Goldmaņa
par
teica,
ka
viss
rēt,
uz ko aizrādīju, man esot nepieciešams reabilitešanas aizdomas, kādas ir bijušas pret visiem šiem cilvēdēļ pret Padomju Krieviju. Tas navmans nolūks. kiem, tad tālāk netiksim kā tikai pie mūžīgiem pretiniekiem, un tad mēs no šī skaitļa — 60.000 aizdoAtļaujat man, Goldmaņa kungs, Jūs apmierināt, _ķa
man šīs reabilitešanas tieksmes nav, _ un vismazāk, mīgu personu — neatsvabināsimies. Te Goldmaņa
kungs prasīja, vai mēs.par visiem saviem biedriem
ja man tās būtu, man ir vajadzīga Jūsu kareiviska
palīdzība, kuru Jūs, kā strēlnieku aizstāvis, varbūt varot galvot. Taču dažs labs no mušu biedriem
vēlētos sniegt. Man Jūsu kareiviskās palīdzības nav
varot būt ari valsts noziedznieks, tikai esot izņēmis
vajadzīgs, un tāpēc ir pilnīgi nevietā Jūsu aizdomu mūsu partijas kartiņu. Būtu jau ļoti labi, Goldmaņa
kungs, ja tas tā būtu. Bet vai jūs varat minēt no šī
celšana par manām reabilitešanas tieksmēm. Ja vispār izšķir kādu jautājumu, tad vajaga to izšķirt pec katedra kaut vienu faktu, kur sociāldemokrātiskas
būtības, bet nevis likt savu pretinieku aizdomās un partijas biedrs, ja viņu ir apcietinājusi politisā ap- to nomelnot. Tas Jums ari neizdosies ar to, ka Jūs sardze, būtu notiesāts. Ar vieglu muti Jus mīnējat
sakāt, ka es esmu pret politisko apsardzi tapec, ka vārdu «katorga"; tad atļaujat man jautāt, cik sociāl:man jāreabilitējas pret Padomju Krieviju. Bet prodemokrātiskās partijas biedru ir šinī «katorgā". Es
tams, tā ir takta un korektības lieta. Man liekas, ka varu ņemties droši apgalvot, ka nevienu sociāldemo-

laiks, ka pat no jūsupuses sacīs, ka mums nav vaja-

šīs divas lietas Goldmaņa kungam nekad nav bijis
par daudz. Tad Goldmaņa kungs sacīja, ka es_esot
minējis par 17.000 bermondtiešiem, kuri esot Āboltiņa kunga sarakstos, un neesot pateicis, ka Abaltiņa
kungam esot pavisam 60.000 šādas kartiņas. Es
tikai teicu, ka 17.000 ir tādu aizdomīgu personu, kuras esot it kā bermondtieši. Turpretim pēc puslīdz
noteiktas informācijas aktivo komunistu partijas

biedru ir tikai 600. Tas viens otram pretim nerunā.
Ja pēc politiskās apsardzes kartiņām ir vēl pāri desmiti tūkstoši citu aizdomīgu personu, tad tas viss jau
var būt, un to ari neviens neapšauba. Bet ar Goldmaņa kunga norādījumu, ka bez tam politiskā apsardzē ir vēl vairāki tūkstoši aizdomīgo personu, nav
pateikts, ka taisni komunistu partijas biedru skaits ir
pavairojies. Jums,Goldmaņakungs,nākas pateicība no
komunistiem, ka Jūs tādā kārtā gribiet viņu biedru
skaitu pavairot,, lai gan patiesībā viņiem tik daudz

krātiskās partijas biedri Latvijas tiesas nav notiesājušas uz katorgu. Tāpēc, iekams nākt ar drošu pieri
un izteikt līdzīgas lietas, vajadzēja padomāt un ievākt ziņas. Goldmaņa kungam bij tikai viens vienīgs vārds, ko pieminēt — Vērsēns. Tiešām zem
šāda vārda viens nelietis mums kādreiz bij. Bet man

liekas, Goldmaņa kungs, ka Vērsēns šinī gadījumā

nevarētu figurēt. Lieta tāda, ka šis Vērsēns kādreiz
ir bijis ari zemnieku savienības biedrs. Tā tad ar
šoVērsēnu pret mūsu partiju Jūs tālu netiksiet! Bez
tam, kas attiecas uz.šo Vērsēnu, ir ziņas, ka viņš ir
bijis ari politiskās apsardzes aģents. Par to Jūs varat painteresēties vai. nu pie tagadējā politiskās apsardzes vadītāja, vai pie tuvākiem, vai tālākiem viņa
priekštečiem, nesniedzoties tālāk par Alpa kungu.
Kā redziet, šis Vērsēns ir bijis ir pie komunistiem,
ir.politiskā apsardzē, ir Jūsu partijā. Goldmaņa kungs,
ir mūsu partijā. Ar vārdu sakot, tā nav tāda perso-
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na, ar kuru Jūs varētu kompromitēt Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Tapec, iekams
runāt par tādām lietām, Goldmaņa kungam vajadzēja mazāk aizrauties no tas lielas sajūsmas par politisko apsardzi un no ta trokšņa, kuru pilsoniska
prese taisa par labu politiskai apsardzei, bet vajadzēja drusku vairāk informācijas, drusku vairāk godprātības. Bij raksturīgi dzirdēt, ka vienīgais politiskās apsardzes aizstāvis pec referenta,. kas šinī
augstā namā uzstājās, neatrada neko vairāk ko sacīt,
kā tikai tos argumentus, pie kuriem nupat pakavējos.
Citu aizstāvēšanas argumentu nebijTas, ko es ceļu priekšā, no Goldmaņa kunga apgasts netika. Acīm
redzot Goldmaņa kungam viņa liela patosa par politisko apsardzi ari ir tikai šis patoss un vairāk nekas
nav! Te vajadzēja pierādīt, kādi ir politiskas apsardzes ieguvumi, kādi irtie labumi, kurus viņa ir devusi, bet ja jūs nevarējāt apgāzt mušu iebildumus, ja
nevarējāt to pieradīt, tad ar to lietu stāv slikti. Te
tika aizrāclīts.ka esot likvidētas dažādas organizācijas.
Vai tad nu mēs neesam dzirdējuši par komunistu partijas Zemgales organizācijas, tāpat Latgales organizācijas likvidēšanu. Es Jums, Golmaņa kungs, esmu ļoti pateicīgs par to, ka Jus manatgadjnajatšo
«likvidācijas" lietu. Patiešam, ja mes lasām mušu
pilsonisko presi, kurā informejas — mazākais viena
lielā daļa — no pašas politiskās apsardzes par šīs
iestādes darbību, tad tur gandrīz ik nedēļas ir kāda
«likvidācija". Visbiežāk šis «likvidācijas" notiek tad,
kad paceļas jautājums par to, ka politisko apsardzi

vajaga likvidēt. Tā tad viņa «likvidē" tad, kad viņu

pašu vajadzētu likvidēt. Šis «likvidācijas" ir biežas,
bet par nožēlošanu, tiklīdz viena «likvidācija" ir pagājusi, tad pēc zināma laika nāk atkal jauna « likvidācija", un nu iznāk tā, ka turpat, kur šodien pilsoniskā laikrakstā trekniem burtiem redzama vieta bija
ziņots, ka tāda un tāda komunis'tu _ organizācija ir
likvidēta, tad turpat blakus redzama vieta ir ziņojums par jaunas organizācijas likvidēšanu un teikts,
ka mūsu «drošsirdīgie" politiskās apsardzes darbinieki, — ar vārdu sakot, krāsas netiek taupītas, —
tie ir stāvējuši savu uzdevumu augstumos. Bet paiet neilgs laiks, un par jaunu atkal tiek likvidēta kāda komunistu partija. Tādā kārtā šīs komunistu partijas organizācijas tiek likvidētas jau trīs gadus, bet
ne pie kāda gala netiek. Ja jau politiskas apsardzes
panākumi būtu bijuši tik lieli, par kādiem viņu ta
cildināja, tad tās organizācijas vienreiz jau būtu likvidētas, bet acīm redzot tas tā nav. Acīm redzot
politiskā apsardze sniedz pārspīlētus ziņojumus jeb
izlaiž ziņas ne uz ko nedibinātas, vienīgais, lai paceltu savu prestižu, lai radītu, ka viņa kaut ko dara,
un ka viņa stāv savu uzdevumu augstumos. Bet pec
būtības šīs «likvidācijas" ir pārspīlētas vai pat no gaisa grābtas. Bez tam izdarot likvidācijas tur tiek
arestētas vesela rinda cilvēku, kuri ir pilnīgi nevainīgi pie šīs lietas un kurus vēlāk vai nu politiskā apsardze, vai tiesas iestādes ir spiestas atsvabināt
Tad nu izrādās, ka viņām nav nekas kopējs ar valsts
noziegumu. Tāpēc šie pierādījumi nevar nākt par
labu politiskai apsardzei. Bet ja mes gribētu jautājumu par politisko apsardzi izšķirt ar tik vieglu roku, kā to izšķīra Goldmanis, kurš teica, ka bez šaubām esot daži trūkumiņi, t. i. viņš no vienas puses
atzina, ka sociāldemokrātu iebildumi ir vietā, bet no
otras puses tie sīkie trūkumiņi nenotušē visus tos labumus, kādus ir izdarījusi politiskā apsardze valstij.
Tas atgādina Krievijas komunistus, kuri ari saka^cib
MajītHbKie HeaocTaTKH6ojibuiaroopraHH3Ma. 1ādnuiznāk.kā politiskai apsardzei irgan savi sīki trūkumiņi. Bet
ja nu paskatāmies uz atsevišķiem gadījumiem, tad
man liekas, ka tie trūkumi ir gan diezgan lieli. Reiz
bija politiskās apsardzes priekšnieks Martiņsona
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kungs, un šis Martinsons, ka tas tika tiesa pieradīts
un tāpat ari sabiedrībai ir zināms, bija tas, kas bija
iejaukts provokācijas afēra, kura tika vērsta pret
Rīgas arodbiedrību centralbiroja kasieri Libertu,
kurš nekad nav bijis komunists — to es no šīs vietas
varu apgalvot, — viņš ir tikai biji arodbiedrības darbinieks, kur ir bijuši iekšā daži komunisti. Vipš komunistiskā organizācija strādājis nav. Viena laika
viņš bijis pat ļoti mēreni noskaņota persona, un šis
incidents ar viņu ir tikai izrēķināšanasar nevainīgu
strādnieku. Tā nauda, kura, bez šaubām, ir viltota,
kauču ari no Padomju Krievijas puses, par ko no
mūsu puses jauagrāk tika noradīts, Rīgas arodbiedrību centralbiroja skapī varējaiekļut tikai caur polititiskās apsardzes aģentu rokām. Te nav no svara,
kas to naudu viltojis, bet tas, ka tā nauda ielikta skapī no politiskās apsardzes _ aģentiem, kas ari ir atbildīgi par to gadījumu, kāds ir inscenēts mušu tiesas priekšā. Mums ir pierādījumi, ka Martiņsona
kungs ir tas, kas to lietu vadījis. Ja šādi trūkumi
politiskā apsardzē var novest tik tālu, ka viņas vadītājs vada kriminālnoziegumu, ja pats vaditajsinscenē tādas lietas, tad tālāk vairs iet nevar! Ta ir
sistēma. Ko politiskās apsardzes vadītājs raksta
priekšā, to izpildīs viņa apakšnieki. Tāpēc pie politiskās apsardzes mums ir darīšana ar veselu rindu paņēmienu, kurus lieto politiska apsardze noziedznieku vajāšanai. Tie ir paņēmieni, kuri saistās
ar provokācijas sistēmu. Politiskā apsardze sava
līdzšinējā darbībā nav pierādījusi savu lietderīgumu,
nav devusi kādus sasniegumus par labu Latvijas demokrātiskai valsts iekārtai un viņas nostiprināšanai.
Tā gan var uzrādīt pretējo savā darbība. Neskaitāmus gadījumus, kur darbojušies reakcionāri dar^
binieki, viņa ir palaidusi garām. Aiz visiem tādiem
motiviem nevar būt šaubu, ka tāds institūts nav aizstāvams. Tie, kas viņu aizstāv, to dara tāpēc, ka
viņiem pašiem tur ir zināmas intereses. Darbinieki
politiskā apsardzē ir lielākais vairums no laba spārna politiskām partijām, un tāpēc par lietderības principu, šo jautājumu apskatot, te runa nevarētu but.
Gribētu beidzot aizrādīt_ deputātu kungiem, ka šis
jautājums ir daudz svarīgāks, nekā viņš _ te debates
nostādīts. Lieta negrozās tikai ap to, kāda ir bijusi
mūsu politiskā apsardze_ līdz šim, bet kāda tā bus
uz priekšu, kādai tai jābūt uz priekšu. Lieta grozās
lielā mērā ap to,vai normālos laikos mums būs garantēta personas neaizkaramība un dzīvokļu neaizkaramība vai nebūs. Ja būs politiskā apsardze ar
tām tiesībām, kādas viņai ir līdz šim, turēt apcietinātos 7 dienas, ar iekšlietu ministra piekrišanu pat vairākas nedēļas apcietinājumā, ja āri turpmāk dosim
pilnvaras izdarīt kratīšanas uz vietas, kā to redzam
daudzos gadījumos, ja dosim vajāšanas tiesības tik
plašos apmēros, tad patiesībā izmeklēšanas tiesneša
funkcijas ar to tiks sašaurinātas un iepriekšējā izmeklēšana tiks pārnesta zināmos gadījumos uz politiskās apsardzes darbiniekiem un mēs nevarēsim
tanīs gadījumos normālos laikos runāt, ka mušu Latvijas pilsoņiem būs viņu dzīvokļu un viņu personas
neaizkaramība. Taisni tāpēc, man liekas, augstais
nams nevar pieņemt šo likumprojektu, ja viņš grib
palikt uzticīgs tiem demokrātiskiem principiem, par
kuriem te ļoti bieži runā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Nonācām. Atsakās. Vārds Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā sapulce! Stājoties pie debatēm par politisko apsardzi ari man vispirms ir jākonstatē tas, ka politiskā
apsardze savā līdzšinējā darbībā ļoti bieži un ļoti daudz
gadījumos ir rīkojusies nepielaižamķnepiedodami, nelikumīgi un noziedzīgi. To faktu apstrīdēt nevar.
Vēl tālāk ir jāsaka, ka mūsu politiskās apsardzes
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personāls tiešām stāv ļoti bieži zem kritikas, jo nespēj izšķirt to, kas ir apkarojams un kas ne._ Jāsaka,
ka politiskās apsardzes darbiniekiem dažādu politisku ieskatu, politisko partiju nodalīšanas ziņa, tai
ziņā, kā saprast to, kas ir legāls un kas ir nelegāls,
vēl ļoti daudz ir jāmācas. Var pat teikt, ka daudzi
politiskās apsardzes ierēdņi ir vel bērni sava darba;
bet no šiem bērnu autiem tiem ir jāizraisās. Kas to
nevar, tiem no šīs iestādes ir jāaiziet, lai viņu vieta
varētu nākt citi, derīgāki darbinieki. Bet neskatoties
uz to, ka politiskā apsardze sava darba ir pielaidusi
un pielaiž pat vēl tagad daudz neciešamas kļūdas,
nevar sacīt, ka pati šī iestāde ir nevajadzīga. Mūsu
valstī ir daudz iestādes, kuras sava darba pielaiž
kļūdas un pat nelikumības. Nešaubāmi pat,_ ka visas
mūsu ministrijas ir pielaidušas sava darbība ļoti lielas kļūdas, pat nelikumības,_ par kuram ir bijuši šeit
pieprasījumi, piem. attiecībā uz iekšlietu ministriju.
Bet tāds priekšlikums, lai iekšlietu, ka ari visas citas ministrijas, kuras pielaidušas sava darbība nelikumības un kļūdas, tiktu likvidētas — ar tadupriekšlikumu šeit neviens nav nācis. Es minēšu vel divas
iestādes, kuras plašai iedzīvotāju daļai bijušas ļoti
nepieciešamas un bez kuram šī iedzīvotāju daļa savas vajadzības nevarēja apmierināt: tas ir centrāla
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skatītos uz politisko apsardzi ar uzticību, lai sabiedrība skatītos, ka šī ir ta iestāde, kas sarga Latvijas
demokrātisko iekārtu. Taisni tapec mes varam attaisnot politiskās apsardzes pastāvēšanu mušu valstī, ka šīs iestādes uzdevums ir apkarot tas organizācijas, kas uzstājas pret pastāvošo valsts iekārtu. Te
ir tā starpība starp žandarmēriju cariska Krievija,
kura nebija attaisnojama, un politisko policiju, kāda
var pastāvēt un kādai jāpastāv demokrātiska valsti.
Krievu žandarmērija aizstāvēja nevis tautas tiesības,
nevis demokrātiju, bet carisko valsts jekartu; viņa
aizstāvēja to iekārtu, pret kuru uzstājas visa tauta..
Tās nelegālās organizācijas, kuras darbojas sava
laikā Krievijā, uzstājās par patvaldības likvidēšanu
un par demokrātiskās iekārtas nodibināšanu par tā^
sadas iekārtas nodibināšanu, kur tauta pati ievelētu
ieceltu
atbildīgu
vus likumdevējus un likumdevēji
valdību. Tie bija tie ideāli, par kuriem Krievija cī-

nījās nelegālās organizācijas; tās bija tautas_ organizācijas un tāpēc airi žandarmērija, kura uzstājas pret
šīm organizācijām, nebija populāra. Žandarmērija
balstījās uz stiķiem un ar štiku palīdzību ta apkaroja tās organizācijas, kuras uzstājās par tautas tiesībām. Pie mums apstākļi ir grozījušies un tapuši
taisni pretēji. Pie mums tagad ir nodibinājusies dezemes ierīcības komiteja un zemkopības ministrija. mokrātiska valsts lekarta._ Ari jus, kreisie sociāldemokrāti, nevariet apstrīdēt to, ka Latvija izdod liPret abām šīm iestādēm no daudziem zemes piepratie, kurus uz to pilnvarojis Latvijas tautas vaipar
ka
tasrīkumus
to,
sītājiem nākušas ļoti asas kritikas
rākums.
Mūsu valdība savukārt atbalstās uz šo tauiestāžu
Vairāki
šo
nelikumīgi.
nepareizi
un
kojušās
pilnvaroto
vairākumu, kurš to iecēlis. (Sauciens
tas
lēmumi pārsūdzēti senātā un senāts daudzus no tiem
Mazākumu!").
Ja viņu būtu iecēlis mapa
kreisi:
centrālo
ze«
ir atcēlis. Bet, neskatoties uz visu to,
mes ierīcības komiteju un zemkopības ministriju taču zākums, tad viņa jau šodien nepastāvētu. (SauJ us
nevar likvidēt. Tāds priekšlikums ari nav ienaciS. ciens pa kreisi: «Pateicoties Reinhardam!"). _ _
bus
jagaž,
ja
viņa
šo
valdību
un
atbalstījuši
apsarari
esiet
politisko
Tāpēc, man liekas, ari attiecība uz
tad jūs vēl padomāsat, vai to darīt vai ne. Ta tad
dzi, tas arguments vien, ka šī iestāde pielaidusi nelimums
ir valdība, kura pastāv tāpēc, ka _ viņu atbal- .
kumības un kļūdas, ka tur ir bijuši un varbūt pat vel
sta
vairākums
ir zemē, ir še augstā nama. Vel talak
pietiekošs,
nav
tagad ir vairāki nederīgi darbinieki,
mūsu
tautai
ir
pastāapsardzes
dotas_ tiesības vispārēja balsošanā
pret
politiskas
pašas
lai izsacītos
ierosināt likumus. Mūsu tautai ir tiesība tos likumus,
vēšanu. Tālāk mums jāapsver jautājums, vai demone.
kas
Saeimā pieņemti, ar savu nobalsošanu vai nu
krātiskā valstī politiskā policija ir atzīstama vai
pieņemt,
vai atraidīt. (Sauciens pa kreisi: «Tas
reprezenpartijām,
jautājumā
kuras
neviena
no
Šinī
ir no pēdējās Gribovska lekcijas!") To neviens netētas šinī augstā nama, nav tadasdomas, ka politiska
apstrīdēs,
un ja tas ir tā, ka mušu demokrātiska
Ari
policija demokrātiskā valstī nebūtu vajadzīga.
apstrīdēta, tad acīm redzot tas organiiekārta
netiek
tiesību
kosociāldemokrāti,
vismaz
publisko
kreisie
zācijas, kuras uzstājas pret šo demokrātiju, ir pret
misijā, tādas domas, ka politiskā policija nav vajaka
nav
tautas tiesībām, pret Latvijas tautas milzīgo vairādzīga, neaizstāvēja. Viņi aizstāvēja gan to,
kumu.
Vai mēs varam_ ievest tādu kartību, kādu
institūts,
bet
policija
atsevišķs
kā
vajadzīga politiskā
liek priekšā tās nelegālās organizācijas, kūjas darka šī politiskā policija ir organizējama ka atsevišķa
bojas Latvijā? Uz to Latvijas tautas vairākums ir
sekcija, kā atsevišķa speciālistu nozare pie pastāvojau atbildējis ar nē, atbildējis, ka viņš tādu kartību
policijas.
kreiso
sociālde.Tāds
bija
šās kriminālās
_
mokrātu ieskats publisko tiesību komisija. No ta nevēlas, ka tā viņam ir pretīga. - Ja tas tatad acīm
es taisu slēdzienu, ka ari šī partija politisko policiju redzams, ka apkarot šīs nelegālas politiskas organiatzīst, un tā tad mums par principu, vai demokrātiska zācijas, kuras uzstājas pret Latvijas demokrātisko
valstī ir pielaižama politiska policija vai ne, nav jā- ' iekārtu, nozīmē nostāties par tautas tiesībām un pret
strīdas, jo pret to neviena partija iebildumus neceļ. tautas tiesību mīdītājiem, nicinātajiem un apkarotaAcīm redzot, mums ir jāstrīdas par citu jautājumu, jiem. Tāds stāvoklis ir pie mums Latvija, un tādi ir
mūsu politiskās policijas uzdevumi. Ta tad, ja polit. i. lietderības jautājumu, vai politiskai apsardzei
pastāvēt kā atsevišķai iestādei jeb kā iestādei, kura tiskā policija līdz šim nav pietiekoši labi veikusi savus uzdevumus, nav pareizitos daudzas_ vietas sapievienota kriminalpolicijai._ Vēl lai būtu atvēlēts
pratusi, tad tas vēl nenozīmē, ka viņa būtu likvidēsacīt sekošo: runājot par mušu politisko policiju, salīdzina to bieži ar krievu žandarmēriju. Man jāsaka, jama. Vēl tālāk jākonstatē ka ļoti bieži politiska
^
legālas organizācipolicija ir nevajadzīgi traucējusi
ka manas frakcijas ieskatsir tāds, ka politiska polijas. To viņa ir darījusi tāpēc, ka viņas ierēdņi nav
cija demokrātiskā valstī, kāda mušu valsts neapšaubijuši savu uzdevumu augstumos, nav pratuši izšķirt
bāmi ir, ir nepieciešama, un nepieciešama taisni_ tāsociāldemokrātus un strādnieku arodniecisko biedpēc, lai šī politiskā policija demokrātisko iekārtu
rību locekļus no komunistiemTikai tajjec, ka kāds
sargātu. Tam negatīvam ieskatam par politisko policiju, kāds daudzos mūsu zemes iedzīvotajos velir, ir biedrs zināmā arodbiedrībā, viņi ir ķērušies tam
^
klāt. Ari tikai tāpēc, ka kāds ir_ sociāldemokrātiskās
neapšaubāmi ir jāgrozās. Vispirms tas ir jāpanāk,
partijas biedrs, to mēģina arestēt. Viņi ir mēģinājucenšoties pieņemt politiskā apsardzē tādus darbinieši vadīties darbā no savām personīgam politiskam
kus, kas tur darbotos likumīgi un nesavtīgi. Ja par
simpātijām vai antipātijām. To nedrīkst darīt! Vipolitisko apsardzi tagad tiek sacīts, ka tā nebauda
to uzticību, kāda būtu vajadzīga, tad viņas pašas ņiem jāzin, ka ja reiz mušu demokrātiskā valstī sociāldemokrātu partija ir legāla organizācija, tad viierēdņi tur ir vainīgi. Ir jāpanāk tas, lai sabiedrība
13*
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ņas locekļi kā legālas partijas locekļi nav aizskarami.
To politiskās apsardzes ierēdņiem ir jāsaprot, ja viņi
to negrib saprast, tad viņiem tas būs jāsaprot.
(Sauciens pa kreisi: «Pirmais maijs!"). Es domāju,
ka jūs šinī ziņā nāksiet mums palīgā un liksiet viņiem
to saprast. (P. Kalniņš no vietas: «Bet jūs mums
nenākat palīgā!"). Kalniņa kungs, Jūs ari bijāt savā
laikā valdībā un ari tanī laikā, kad Jūs bijāt valdībā
nelikumības politiskā apsardzē ir atrodamas. Šinī
ziņā Jūs esiet tikpat labi, kā visi citi. Ja Jūs valdībā nebūtu bijuši, tad Jūs varētu tā runāt, bet tā
kā ari Jūs valdībā esiet bijuši, tād ari jums par šo
lietu jāatbild. (Balsis pa kreisi: «Mēs tīrījām!")
Jūs tīrījāt? Jā, jūs tīrījāt, bet ari mēs tīrījām un
tīram. Un šī tīrīšana ir jāpanāk. Šinī ziņā jūs neesiet labāki par tiem, kurus jūs kritizējiet. Mums
jāpanāk tas, lai šī iestāde stāvētu savu uzdevumu
augstumos. Tas ir šī augstā nama uzdevums, tas
ir jūsu un mūsu uzdevums mēģināt to panākt. Protama lieta, ka ar to vien, ka jūs izsakāt savu pretešķību šai iestādei, vēl nekas nav sasniegts. Bez
tam, sacīt, ka viena vai otra organizācija nevar attīstīties tikai aiz tā iemesla, ka viņu vājā politiskā
apsardze, būtu nepareizi. Es jau konstatēju, ka ir
gan bijušas nepareizas vajāšanas, bet tomēr nevar
katru reizi nostādīt jautājumu tā, ka ja ir arestēts
kāds arodnieciskās biedrības biedrs, tad arestēts
viņš ir tikai tāpēc, ka viņš ir arodnieks, vai ja are-
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pastāvēs kā atsevišķs institūts, un nebūs pievienota
kā atsevišķa sekcija pie kriminālpolicijas. Man jākonstatē, ka uzlabošanas ziņā jau daudz kas ir darīts un ari daudz kas panākts. Atceraties tikai,
augstā nama locekļi, kas savā laikā bijāt ari Satversmes Sapulcē, ka tad pieprasījumi par politiskās
apsardzes rīcību bij daudz biežāki nekā tagad. Ari
ziņas par spīdzināšanām nāca tad ļoti bieži. Tagad
šādas ziņas un pieprasījumi par spīdzināšanām, kas
būtu notikušas politiskā apsardzē Saeimas laikā, ja
nemaldos, nav bijušas. Acīm redzot,. spīdzināšanas
tur ir mitējušās. Ja viņas tur būtu, ja par to būtu kas
zināms, tad par to vajaga tūliņ ziņot. Ja tādas ziņas būs, tad es nešaubos, ka tie, kas tādas lietas piekopj, tiks likvidēti. Ja jums tādas ziņas un pierādījumi ir, tad ar tiem jūs varat nākt vai nu pieprasījumu veidā, vai griezties pie valdības locekļiem un šīs
lietas tiks likvidētas. Tā tad, šinī ziņā daudz kas ir
panākts,tim šinī virzienā ir jāstrādā tikai tālāk. Acīm
redzot šīs iestādes labošanās ir iespējama ari tad,
ja viņa.pastāv kā atsevišķa iestāde. Ari daudz citi
apstākļi runa par labu tam, lai viņa pastāvētu kā atsevišķa iestāde, jo tad viņa ir padota tieši pašam
iekšlietu ministrim un nevis kuram katram atsevišķam prefektam, vai apriņķa priekšniekam, kurus no
centra būs daudz grūtāk kontrolēt. Vēl tālāk jāsaka,
ka tagad šinī likumprojektā, kas mums te priekšā, lai
kontrole būtu stiprāka, ļoti daudzas vietas ir ierādīstētais ir kreiso sociāldemokrātu partijas loceklis, tas, prokuratūrai. Politiskās apsardzes darbība uz
vai mūsu sociāldemokrātu mazinieku partijas biedrs, katru soli tiks kontrolēta no prokurora, t. i. no tiesas
tad viņš ir arestēts tikai tāpēc, ka ir kreisais sociāliestādes. Ja tas tā, ja šinī likumprojektā ir kontrole
demokrāts vai sociāldemokrāts mazinieks. (Starppastiprināta, tad, mums liekas, ir cerības, ka šī konsaucieni.) Jums visiem, kungi, es nevaru atbildēt. trole tādā pastiprinātā kārtā ari tiks izvesta un poliJūsu ir par daudz. Jums taču ir zināms, ka komutiskās apsardzes darbība būs daudz likumīgāka, nekā
nistu partija ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru viņa ieteic
viņa ir bijusi līdz šim. Šeit vēl viens iebildums, ka
savas partijas biedriem iestāties legālās organizācipolitiskai apsardzei tiekot dotas lielākas tiesības, nejās — kreiso sociāldemokrātu partijā, arodnieciskās ka tas pastāvot mūsu kriminālai policijai. Kas attiebiedrībās, ari mūsu partijā un tur mēģināt attīstīt
cas uz šīm sevišķām tiesībām, kādas dotas polisavu darbību, to kaut kādi legalizēt. Bez šaubām, tiskai apsardzei salīdzinot ar kriminālo policiju, tad
komunistu partijas biedri šorīkojumu ievēro. Tāpēc, jāsaka, ka šo sevišķo tiesību ir ļoti maz. Te iet runa
bez šaubām, ir tādi gadījumi, kur, arestējot kādu kādā pantā par to, kādā laikā ir jāpaziņo par arestēkomunistu, pavedieni noved ari līdz jūsu partijai, šanu prokuroram ;_un šeit ir minētas 48 stundas, kaut
tāpat līdz mūsu partijai vai kādai arodnieciskai
gan priekš parastās policijas ir 24 stundas. Tā tad
biedrībai. Tādi gadījumi var būt ari turpmāk un starjiiība ir tikai 24 stundas. Politiskā apsardze 24
tapec es saku, ka ne katru reizi, kad ir arestēts kāds stundās vēlāk paziņo nekā kriminālā policija. Tā ir
arodnieciskās biedrības biedrs, var teikt, ka viņš ir it ka privilēģija. Bet kas pazīst lietas apstākļus, un
arestēts tikai tāpēc, ka viņš ir arodnieks. Protams, kas zin to, kas tagad notiek kriminālpolicijā, priekš
politiskai apsardzei gan vajadzētu šādus gadījumus tā ir skaidrs, ka ari kriminālā policija ne katru reizi var
atšķirt vienu no otra. Ir bijuši ari pretēji gadījumi, izpildīt to, ko likums no viņas prasa, nevar paziņot
kad cilvēki arestēti tikai tāpēc, ka viņi ir arodniecipar katru _ arestu 24 stundu laikā un tāpēc uz šī likusko biedrību biedri, vai kreisie sociāldemokrāti. Te ma izpildīšanu tagad ir spiesti skatīties caur pirkspolitiskai apsardzei jāprot novilkt savas robežas. To tiem, atvēlēt- ari kriminālpolicijai 48 stundas. Tā tad
viņa līdz šim nav pratusi. (Nik. Kalniņš no vietas: izrādās, ka ari kriminālpolicija šo savu uzdevumu
«Neizbalsinās!") Ja mēs pārejam tagad pie šī likuveikt 24 stundās nevar. (Starpsauciens.) Šeit Roma pēc būtības, tad, kā es jau minēju, starp šinī zentāla kungs ironiski saka: «Nevar izpildīt!" Doaugstā namā reprezentētām partijām nav domu starmāju, ka_ Rozentāla kungam būtu bijis gadījums, ka
pības par to, vai politiskā policija ir vajadzīga, vai viņam kāds kriminālists kaut ko būtu noņēmis, vai
nē. To, ka politiskai policijai jāpastāv, kā atsevišķai būtu noķēris viņu aiz krāgas, tad ari viņš uz tām liesekcijai pie kriminālpolicijas, to aizstāvat ari jūs, tam skatītos citādi. Tagad viņš negriež vērību uz
kreisie sociāldemokrāti. Tā tad jautājums ir tikai kriminālpoliciju, ir to aizmirsis tāpēc, ka personīgi
par lietderību. Bet no lietderības puses nevar saviņam neviens nav ķēries .klāt. Saprotama lieta,
cīt, ka lietderība prasītu to, lai politisko apsardzi pietas ir citādi priekš tiem, kuriem ir bijusi ar kriminālvienotu kriminālpolicijai. Es gribu uzstādīt jautā- policiju darīšana, kuriem kriminālpolicijas pakalpojumi ir bijuši vajadzīgi. (Starpsauciens.) Teit nejumu. Bruno Kalniņa kungs savā runā teica, ka neesot pierādīts, ka politisko apsardzi, pastāvot tai kā
iet runa par nepatiesu apcietināšanu, bet' gan par to,
atsevišķam institūtam, būtu iespējams labāki noorvai 24 stundu termiņu var ieturēt vai nevar. Apganizēt. Bet vai tas, ja viņa pastāvēs kā atsevišķa
stākļitnums tomēr pierāda, ka šī prasība faktiski nav
izpildāma. Un tapec, ka ta nav izpildāma ne tikai
sekcija_ pie kriminālpolicijas, ka tad viņa tiks labāki
nostādīta, ir pierādīts? Ari tas nav pierādīts! Tā politiskai policijai vien, bet ari kriminālpolicijai, tad
tad labākā gadījumā mēs varam uzskatīt, ka nav jaunu likumu rakstot, mums viņš nav jāraksta tāds,
pierādīts ne viens ne otrs. Acīm redzot šis argukādu faktiski dzīvē nevaram izpildīt. (Sauciens, pa
ments atkrīt kā nepierādīts. Drīzāk varētu sacīt, kreisi: «Bet Anglijā!") Par nožēlošanu mēs vēl
ka varēs šīs iestādes uzlabošanu panākt tad, ja viņa
tik tālu neesam aizgājuši un laikam ari tik ātri vēl
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neaiziesim, ka varētu ievest visu to, kas ir Anglija.
Mēs neesam nogājuši tik tālu ne tikai politiskas policijas kvalitātes ziņā vien. Ja jūs ņemsiet visas mušu valsts iestādes, pat augstākās, kādas mums ir un
salīdzināsiet ar tām pašāmiestādēm Anglija, tad jus
redzēsiet, ka kvalitātes ziņā viņas atrodas daudz_ zemāk, nekā tas ir Anglijā. Par nožēlošanu tas tā ir.
Mums, protams, ir jāpanāk šinī ziņā labošanas, bet
šimbrīžam viss, kas ir iespējams Anglijā, par nožēlošanu nav iespējams pie mums._ Varbūt tad, kad mušu
demokrātija būs izaugusi vairāk, kad bus mums vairāk prakses, tad mēs varēsim runāt par tādam lietām, kuras ir pielaižamas un iespējamas Anglija, bet
ne pie mums. Es gribēu tā sacīt — tas priekšrocības,
kādas šis likums piešķir politiskai policijai, ir ļoti
niecīgas un tāpēc nevar ar tām sevišķi rēķināties.
Manas frakcijas ieskati ir tādi, ka politiska policija
demokrātiskā valstī ir nepieciešama un sevišķi pie
mums, mūsu jaunā demokrātijā, kur mušu demokrātijas apdraudētāju ir_ diezgan daudz, var rasties vel
vairāk, kur mūsu stāvoklis ir tāds, ka mums vajaga
būt sevišķi uzmanīgiem. Varbut, _ kad mušu demokrātija būs nostiprinājusies, kad tā bus izaugusi, tad
varēsim runāt par to, ka šāds likums, nav vajadzīgs.
Bez tam stāvoklis ir tādš,_ ka atsakoties nepolitiskas
policijas, mēs varam nonākt pie ta, ka mes atsakāmies ne tikai no politiskās policijas, bet ari no demokrātiskās valsts iekārtas. Tāpēc mana frakcija balsos pie šī likumprojekta par pāreju uz viņa lasīšanu
pa pantiem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Kalniņa
kungs savā otrā runā, atgriezdamies pie politiskas
apsardzes darbības, minēja atkal bezdarbību, vainoja politisko apsardzi bezdarbībā. Viņš jautajā: «Cik
tad aizsūtīts apcietināto uz katorgu?"_ Man jāteic,
cik tad gan pie tādiem apstākļiem, kā tagad, var
būt tādu komunistu, kaš notiesāti? Kā tas tagad
notiek? Tiklīdz saķer politiskā apsardze kādus komunistus, tad tie tiek izmainīti ar Krieviju. Mēs viņus izdodam un tie mierīgi pārbrauc."par robežu. Ja
tik vieglas tās sekas, ka tikai pāris mēnešus jānosēž
cietumā, tad tie kungi nebaidās braukt atkal atpakaļ
uz Latviju. Ja tādi apstākļi pastāvēs ari .turpmāk, tad
ar to izķeršanu diezgan grūti būs. Tāpēc reiz jāizbeidz komunistu apmaiņa ar Krieviju. Kā lai viņus
notiesā, ja viņi jādod projām? Saprotama lieta, ka
tādā gadījumā nevar par to runāt. Bet esiet taisnīgi
un sakiet, kā var pie tādiem apstākļiem, kur Maskavā
atrodas lielā pasaules organizācija, kura grib internacionāli ievest visā pasaulē, kā var mazā Latvija
ar savu politisko apsardzi, kurā strādā 85 darbinieki,
kā viņa var noturēt to lielo komunisma vilni, kurš
ar visu baznīcu, klosteru un citu zeltu plūst uz šejieni? Kā mēs lai iznīcinām komunistus ar tām mazām budžeta sumām, kas mums ir priekš politiskās
apsardzes? Vai tas iespējams tik ātrā laikā? Bez
tam caur mums iet cauri uz citām valstīm komunistu
aģitācija. Vai tad nav bijuši gadījumi, kur plīst
kastes ar proklamācijām un proklamācijas birst laukā
tepat Latvijā. Vai tādos apstākļos ir bijis iespējams
vēl vairāk darīt? Ir ļoti daudz darīts, kas ticis līdz
šim panākts. Kas attiecas uz aģitāciju, tad .nevajaga
aizmirst, ka Pleskavā ir šis aģitbirojs, kurš sludina,
ka nākošos svētkus svinēšot sarkanā Latvijā. Saprotama lieta, ka tādēļ pēdējā laikā pret pastiprināto
komunistu darbību bijis jāsper stingrus soļus. Tad
attiecībā uz to, ka jūs sakiet, ka daži no jūsu biedriem
cietuši un tikuši arestēti. Man jāteic,ka te vienā otrā
gadījumā nebūtu bijis par ļaunu, ja jūs novilktu spilgtāku līniju starp sevīm un komunistiem; tad varbūt
ari viens otrs misēklis izpaliktu. Sakāt, kā lai poli-
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tiskā apsardze vienā otrā lietā tik piepeši izpēta, kas
ir zināmā persona, vai tas ir sociāldemokrāts jeb,
varbūt, komunists, kad no jūsu pašu frakcijas deputātu puses, kad apsprieda biedrību un sapulču likumu,
nāca un apgalvoja, ka starp jums un komunistiem
mērķu ziņā starpības neesot, ka starpība esot tikai
taktikas ziņā. Tā tad redzat, ka šīs linijas dažā ziņā
ļoti neskaidras, miglainas. Tad neaizmirstat, kad
senākā Satversmes Sapulcē tika deklarēti šie vārdi,
ka Latvija ir neatkarīga, patstāvīga demokrātiska
republika, ka starp jums sēž deputāts, kas nepacēlās
un nebalsoja par šo neatkarīgo un patstāvīgo demokrātisko republiku. Tāpēc jūsu iebildumi ir pilnīgi
nepamatoti un šis likumprojekts ir jāpieņem.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārds Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Petrevica kungs savā runā polemizēja ar
mūsu frakcijas runātājiem, un gribēja apstrīdēt no
mums izteikto apgalvojumu, ka politiskās apsardzes
ierēdņi nepiekopjot sistemātisku arodbiedrību un
mūsu partijas darbinieku vajāšanu, un ja kādreiz

kaut kādi aresti esot notikuši, tad tā esot vienkārša
pārskatīšanās, tā esot vienkārša kļūda, kādu varētu
pielaist kurš katrs darbinieks vienā vai otrā darba
laikā un ka tāpēc ne arodbiedrībām, ne sociāldemokrātiskai partijai neesot tiesības taisīt pārmetumus
par šādām kļūdām un ka aiz šiem motiviem nevarot
balsot pret priekšā celto likumprojektu. Man liekas,
ka Petrevica kungs varbūt vēl savā evolūcijas stadijā nebūs aizgājis tik tāļu, ka viņš neatzīst arodniecisko kustību vispār. Viņš ir karsts demokrātijas
aizstāvis un viņš taču saprot, ka arodnieciskā kustība demokrātiskā valstī nav noliedzama, un ja šodien Jūs viņu mēģināsat izdzīt par durvīm laukā, un
ar kādiem drakonskiem līdzekļiem viņu nemēģināsat
apkarot, tad rīt viņa lauzīsies pa logiem iekšā. Tā
ir veca patiesība, un ari Petrevica kungs ar mani būs
šinī ziņā vienis pratis. Bet lai man būtu atļauts
Petrevica kungam ar faktiem pierādīt, ka arodniecisko biedrību darbinieku vajāšana un terorizēšana
notiek sistemātiski, ka tā nav pārskatīšanās, nav
atsevišķas kļūdas, bet ir vesela izstrādāta sistēma.
Man liekas, ka ari laukstrādnieku savienību vienā
otrā gadījumā šie spaidi ķer, kaut gan ne tik stipri
un ne tik sistemātiski kā citas arodnieciskās biedrības. Es pievedīšu tādu faktu, kur vienas lielas arodnieciskas biedrības, kura apvieno 2000 srādniekus,
atbildīgie darbinieki sistemātiski ik pa 2—3 mēnešiem tiek arestēti. Viņi sistemātiski tiek izklausīti
un izprašņāti par vienu un to pašu. Tiek celti
priekšā vieni nu tie paši jautājumi: No kura
laika jūs esiet sociāldemokrātiskā partijā, pie
kādiem uzskatiem jūs pieturaties, pie labā vai kreisā
spārna šinī partijā, vai jums ir zināmi kādi komunisti
u. t. t. Šie arestētie un vajātie darbinieki nepieder
pie kreisā virziena. Tie ir mūsu partijas biedri,
aktivie darbinieki arodu kustībā. Kā tādi viņi bez
šaubām ir pazīstami ne tikai iekšlietu ministrijas atbildīgākiem darbiniekiem, bet vislabāk! gan tiem politiskās apsardzes aģentiem, kuri atrodas uz vietas
šinī pilsētā, t. i. Ventspilī. Tur sistemātiski pēc katriem 3 mēnešiem — es varu jau tagad pateikt, kad
Birznieka kunga ierēdņiem labpatiksies izdarīt kārtīgos arestus, spriežot pēc tās šemas, kāda līdz šim
tika ieturēta — arestē darbiniekus un ceļ priekšā tos
oašus vecos jautājumus. Nekas jauns nenāk klāt.
Izdara kratīšanu, neko neatrod, un pēc pāris dienām
aretētos atlaiž. Tā nupat nesen, apmēram 2 nedēļas
atpakaļ, atkal šī Ēģiptes tumsība nāca par strādniekiem : vienā naktī visi tika arestēti un atkal celti
priekšā tie paši vecie jautājumi: No kura gada jūs
esiet sociāldemokrātu partijā, pie kāda viņas virziena
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piederiet, vai jums nav zināmi kādi komunisti jūsu
aroda biedrībā u. t. t. Bet varbūt varētu nākt tādi
iebildumi, ka politikās apsardzes aģenti it kā vajā
tikai tās arodu biedrības, kuras esot kreisas. Tas ta
nav. Es gribētu aizrādīt, ka taisni otrādi, ka Latvijas

arodbiedrību centrālais bircjs ar datiem var pieradīt,
ka arodnieciskās biedrības, kuras tad, kad viņas bija
asā opozicijā pret Latvijas arodbiedrību centrālo
biroju, Latvijas arodkustības vadošo iestādi, tanī
momentā netika vajātas, bet gan no tā momenta, kad
tās pievienojās Latvijas arodbiedrību centrālam birojam, no šī laika sistemātiski tiek izdarīti šo arodu
biedrību darbinieku aresti. Tas mums liek domāt,
ka tā nav vairs nejaušība, bet ir vesela sīki izstrādāta
sistēma ar nolūku traucēt strādnieku legālo arodniecisko kustību, darbiniekus iebiedēt un padarīt nedrošus, lai arodnieciskā biedrība nīkuļotuun lai biedri
no tās atplūstu. Protams, tas nevar nākt par labu
strādnieku kustībai, tas nāk par labu strādnieku
kustības pretiniekiem. Tā nav nejaušība, tā ir vesela
sistēma.
Ja vajadzīgi piemēri, es varu tos pievest
lielā mērā tik noteiktus, tik pārliecinošus, ka Petrevica kungs droši vien neņemsies tos apstrīdēt un neteiks, ka tā ir pārskatīšanās, katās ir mazas mechanisma kļūdas. Tā tas nav. Tālāk Petrevica kungs
apšaubīja vēl vienu bēdīgu parādību, kura nekāda
ziņā nedrīkstētu notikt demokrātiskā valstī. Tas ir
spīdzināšanas, šinī lietā Petrevica kungs, ja viņš
man netic — to es jau starpsauciena aizrādīju — var
griezties pēc datiem pie sava frakcijas, biedra HolcMan liekas, viņš neatteiksies sniegt
maņa kunga.
Viņš pat pateiks Jums,
Petrevica kungam datus.
Petrevica kungs,'pēc kādas sistēmas notiek šīs spīdzināšanas. Ir izgudroti zināmi daikti, kurus uzliek
arestētam uz pleciem, lai nepaliktu zīmes, lai gadījumā, ja sāpju kliedzieni izkustos ārpus politiskas
apsardzes sienām, ja varbūt lieta nonāktu tik_ tālu, ka
tiek izsaukts prokurors un ārsts, tie nevarētu konstatēt, ka cilvēks sists. Arestētais ir spīdzināts un
mocīts, bet nav iespējams pierādīt. Jūs, Petrevica
kungs, varbūt teiksat, ka tas noticis Satvermes Sapulces laikā, kad politiskā aosardzē nav vel bijusi
nostiprinājusies demokrātisma apziņa, kas tagad tur
būtu stiprāka. Atļaujat man to apšaubīt. Latvijas
politiskā apsardzē ari vēl tagad nav tās apziņas, ka
nevar cilvēku sist un spīdzināt. To pierāda nesenie
fakti, kas* notikuši Daugavpilī, par kuriem runāja
mans frakcijas biedrs Maizels. Viņš ari pieveda jums
datus par faktiem, kur arestētie tikuši spīdzinātķka
ir bijis ierīkots sevišķs kabinets nama augšējā stāva
speciāli arestēto dauzīšanai, lai varētu izspiest no
viņiem kaut kādas liecības. Tas pierāda, ka politiskā
apsardze šinī ziņā nav mainījusi savas parašas un
savus netikunius. Tie visi ir palikuši pa vecam. Ja
mazinieku partija ari uz priekšu ar tādu pat dedzību
un sirdību ņemsies aizstāvēt šo iestādi, tad, man liekas, tuvākā nākotnē mēs nevarēsim izskaust šo apkaunojošo parādību no politiskās apsardzes sienām
un pagrabiem. Ir jau vecs paradums pie zemnieku
savienības, ka viņa vienā vaiotrā gadījumā gribēdama savu rīcību attaisnot, brūk virsū mūsu partijai
un mēdz pierādīt, ka lūk, ja pret sociāldemokrātiem
notiekot represijas, tad tas esot tāpēc, ka tur slēpjoties komunisti un citi noziedzīgi elementi. Ja nav
varēts pierādīt, ka sociāldemokrāti irsodīti par politiskem pārkāpumiem, tad tas esot tāpēc, ka politiskie
noziedznieki par nelaimi tiekot apmainīti ar Krieviju.
Goldmaņa kungs taisīja tādu seju, it kā mūsu partija
būtu bijusi vainīga pie komunistu apmaiņas. Man
liekas, ka pārāk skaidrs, kas ir tas vainīgais. Vainīgais sēž jums priekšā, un tas ir ministru prezidents
Meierovica_ kungs, kurš parakstīja apmaiņas līgumu.
Lai man būtu atļauts pakavēties vēl pie tām nepa-
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tiesībām, kuras šeit apgalvoja Goldmaņa kungs, teikdams ka starp parsutamiem _ uz Krieviju bijuši ari
mūsu partijas biedri, un tapec neesot noziedznieku
Ari šai ziņa Jus,
vidū neviens sociāldemokrāts.
Goldmaņa kungs, sarunājat nepatiesību. Starp izsūtāmiem nav bijis neviens mušu partijas biedrs. Bez
tam Goldmaņa kungs, gribēdams kaitat mušu partijai,
citu nolūku viņam droši vien nebija, minēja vienu
šaubīgu personu, Vērsēnu, kurš esot izrādījies par

noziedznieku un esot devis ziņas komunistiem. Izradās, ka Vērsēns ir bijis pakalpīgs ka komunistiem,
tā politiskai apsardzei un ir grūti pateikt, kurai iestādei viņš ir vairāk pakalpojis. Lai man būtu atļauts
pievest šeit dažus sīkumus, kas nav gluži neinteresanti. Man jāaizrāda, ka taisni šis Vērsēns ir pieņemts valsts iestādē, kurā viņš strādāja, uz zemnieku savienības lidera ieteikuma pamata. (Starpsauciens kreisā pusē.) Tā tad ari atkrīt tie ap vainojumi, kurus apzinīgi izplatīja visa pilsoniska prese,
ka

sociāldemokrāti

ieliekot

valsts iestādes savus

aģentus, kuri izrādoties vēlāk par komunistiem un
izdodot svarīgus valsts noslēpumus. Ari šim ziņa
mūsu patrijai domātais sitiens izrādījās par nedibinātu un Jums viņu, Goldmanakungs, gribot negribot
jāņematpakaļ. Vaina ir meklējama pie Jūsu partijas,
jo Vērsēns ir ticis pieņemts uz Jūsu partijas lidera
ieteikuma. Tā tad ari šis apvainojums uz mūsu partiju
nekrīt. Ņemot vērā visus šos svarīgos motivus, kas
pievesti pret politisko apsardzi, mūsu partija nevar
balsot par viņu, un mēs ari vēl tagad uzturam speķa
savu veco prasību par šīs iestādes likvidēšanu.
Priekšsēdētāja biedrsA. Alberings: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie tautas
priekšstāvji!
Kad uz šī katedra kāpj Goldmaņa
kungs un uzstājas par likumprojektu par politisko
apsardzi, tad tas saprotams. Goldmaņa kungs pats
pierādījis nesenā pagātnē šai pat namā, ka viņš savu
uzstāšanos dara atkarīgu ne tik daudz no saviem
ieskatiem kā no tās vietas, kurā viņš nosēdies. Krievijas valsts domē, kur viņš sēdēja starp krieviem,
viņš dziedāja slavas dziesmas Krievijas valdībai,
Krievijas divgalvainam ērglim (sauciens: «Pareizi!").
Ja šeit, Latvijā, Goldmaņa kungs sēž labā spārnā,
saimnieku vidū, tad viņš runā tādā garā, kas pieder
tai pusei, un ja Goldmaņa kungs sēdētu trešā vietā,
viņš runātu tā, kā tur būtu vajadzīgs. (Starpsaucieni,
reti aplausi. A. Veckalns no vietas: «Kā maizi ēd,

tā dziesmu dzied". J. Goldmanis no vietas: «Hinden-

burgs ari Jums aplaudētu"!). Tāda uzstāšanās ir
saprotama. Ja šeit nu uzstājas no labā spārna, no
tām aprindām, kuras pēc savām materiālām interesēm ir tādas, kam vajaga aizstāvēt tos, kas stāv
valsts varas priekšgalā, tad tas atkal saprotams, jo
tur ir zināma loģika un savi zināmi pamati. Valsts
vara ari pie mums Latvijā ir turīgo šķiru organizācija,
un šo organizāciju aizstāvji tad nu nāk un aizstāv ari
to institūtu (vai nu viņš labs vai ļauns, tā ir cita lieta),
kas viņus sargā, un tas atkal saprotams. Bet ja nu
kāpj uz šī katedra sociālists un ar sevišķu enerģiju
mēģina to pašu aizstāvēt, tad tas vairs nav saprotams, un tāpēc man Petrevica kunga uzstāšanās,
kurš skaita sevi par sociālistu, nepavisam nav saprotama. Ko Petrevica kungs mēģināja ieskaidrot? Viņš
vilka analoģiju starp krievu žandarmēriju un starp
mūsu politisko apsardzi un ņēmās pierādīt, ka bijušās
cariskās Krievijas žandarmērija ir vērsusies pret tautas tiesībām, bet mūsu politiskā apsardze to nebūt nav
darījusi. Tagad, lūk, pastāvot Latvijā demokrātiska
republika un politiskā apsardze esot tā, kas sargājot
šo republiku un tautas tiesības (starpsauciens). Petrevica kungs lietu mēģināja nostādīt uz tīri teorētiskiem pamatiem. Bet ja mēs nepieņemam vis gluži
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kailo filosofiju, bet pārejam uz reāliem un konkrētiem faktiem, kas jau nolikušies un tikuši vairākkārt
celti priekšā no šī katedra un paskatīsimies, ka stāv
ar tautas tiesībām un kas viņas aizstāv, tad, man
šķiet, ka pirmais arguments un pierādījums par ļaunu
politiskai apsardzei būtu tas, kopašu pirmo politiskas
apsardzes aizstāvji cēla priekša publisko tiesību komisijā pret politiskās apsardzes pievienošanu kriminālai slepenai policijai. Ko viņi sacīja? — Nevar
pievienot politisko apsardzi vispārīgai policijai tapec,
ka tā to sablamēs. Mūsu kriminālai policijai ir zināma uzticība pie iedzīvotajiem, bet polļtiska apsardze ir kritusi neslavā. Es gribētu jautāt, vai tas
sabiedrības spriedums, kurš šinī jautājuma pastāv
attiecībā pret politisko apsardzi, ir tik nedibināts
un vai Petrevica kungs to nezin, ka viņš uzskata politisko apsardzi par tautas tiesību sargātāju?
Tad tālāk tie fakti, kurus šeit pieveda. Politiska
apsardze visā savā darbība ir viena no tam, kas tieši
uzbrūk mums, sociāldemokrātiem, un tai demokrātiskai republikai, kuru sargāt viņa_ aicinata. Ja jus
paskatīsaties ciparus, tad jus redzesat, ka no mušu
partijas biedriem ir veseli leģioni līkti cietuma un
spīdzināti, turpretī neviens nav notiesāts. Ta tad
tiesu iestādes Latvijā nav atradušas noziedzīgus
darbus viņu rīcībā, bet politiska apsardze tos ķ apcietinājusi visu laiku. To viņa turpina ari vel šodien. Uz Krieviju vēl neviens no šiem apcietinātiem
mūsu partijas biedriem nav ticis aizsūtīts. Viņi atrodas Latvijā, viņus vajā, tikai nekādu noziedzīgu
nodarījumu pēc Latvijas krimināllikumiem mušu tiesas iestādes nav atradušas.
Man priekšā patlaban ir viena vēstule no mušu
partijas biedra, kurš visu laiku, kā komunistu laikos,
tā ari vēlāk dzīvojis Latvija,_ un vel šodien ir te.
Visu laiku viņš ir bijis skolotājs, bet, neskatoties uz
to, politiskā apsardze un policija viņu vļsu laiku vajā.
Visu laiku viņš tiek denuncēts, spīdzināts, kverkšķināts, klaušināts un vēl šodien nav no ta brīvs. Lai
gan piecus gadus tas ir nokalpojis ka skolotājs, tomēr
«Valdības Vēstnesī" viņš tiek meklēts ka noziedznieks, šis gadījums nav vienīgais. Mums tādu gadījumu ir bezgala daudz.
Mums visiem ir atmiņa notikums ar viltoto
naudu, par kuru šeit runāja,_ kur līdzdarbojušies un
to inscenējuši paši politiskas apsardzības aģenti.
Mēs no šī katedra dzirdējām ari par notikumiem
Rēveles un Tērbatas ielās, kur politiskas apsardzes
aģenti gājuši pa priekšu, ielikuši bumbu čaulas un
kompromitējošus dokumentus, un pec tam nākuši ar
atklājumiem. Tā ir neciešama provokācijas sistēma.
Petrevica kungs tomēr nāk un saka, ka politiska apsardze aizstāv tautas tiesības. Kā mes redzam, par
mūsu tagadējo politisko apsardzi to nevar teikt.
Kas tad ir gribējis Latvijas demokrātiju graut?
Mēs zinām tos, kas to ir gribējuši darīt. Bet es gribu
jautāt, cik ir to vajāto tanī lēģeri? Še Bruno Kalniņš pieveda piemērus, ka netraucēti izbraukājuši
Latviju monarķisti, un politiskā apsardze par to nemaz nav zinājuse? Mes zinām, ka rīkojas fašistu
organizācijas. Vai politiskā apsardze viņiemir ķērusies klāt? Tas nav ticis _darīts. Nu beigas nak
Petrevics un saka: «Jā, mēs zinām, ka tur ļaunumi
un nekrietnības notikušas, bet mēs viņas gribam_ tīrīt
un domājams, ja politiskā apsardze pastāvēs ka atsevišķa iestāde, tad mēs to darbu veiksim". Šī
iestāde. Petrevica kungs, darbojas jau diezgan ilgu
laiku, bet kas 'tad tur ir izlabots? (Sauciens pa
kreisi: ,.Netiks baltāka!") Man jāsaka, ka netiks
baltāka un ir daudzi gadījumi, kas to apstiprina. Es
jautāšu, vai ari tā valdība, kurā _Petrevica kungs ar
savu partiju atrodas, vai tā ir spējīga iztīrīt politisko
apsardzi? Es jums nolasīšu dažus gadījumus, kas

16. sēde

1923. gada 11. decembri.

398_

raksturo mūsu valdības izturēšanos pret tam orga-

nizācijām, kuras mes uzskatam par Latvijas demo-

krātijai kaitīgām un traucējošam organizācijām. Te
ir publicēts viens dokuments «Latvja" pielikuma
Nr. 640. par latvju nacionālo klubu, kur tiek apgaismoti zināmie notikumi krievu drāmas teātrī. Tur
ir pievesta saruna ar kluba priekšnieku Poni. kurš
izteicies, ka sabiedrībā izplatītas baumas, it ka nacionālais klubs būtu rīkojis vai piedalījies obstrukcija
krievu drāmā. Viņš saka: «Par traci krievu teātri,
kurš, spriežot pēc ta iniciatoru anonima paziņojuma,
vēl var atkārtoties, latvju nacionālais klubs, protams, nevar izteikties nosodoši, u. t. t." Šeit noskaidroja, ka latviešu biedrības telpasir izīrējusi pati
biedrība krievu drāmai, un te nu nak Pone, oficiāls
organizācijas priekšstāvis, un saka, ka tādi notikumi
var atkārtoties un ka tie nav nosodāmi.
Bet iesim vēl tālāk. Man ir otrs dokuments,
kas publicēts ari «Latvī". Šeit ir raksturotas pa daļai attiecības starp mušu valdību un starp nacionālo
klubu. Ne vienreiz vien mes esam dzirdējuši no
viena otra valdības locekļa izteicienus, ka nacionālais klubs dažā lietā rīkojas nepielaižami. Bet
kā izturas administrācija un paši šie valdības locekļi
pret šo klubu? Te ir rakstīts par Rēzeknes nodaļas
atklāšanas svētkiem, kur teikts:
viesu
«Baznīca pārpildīta ļaudīm, un svētku
administrācija."
gandrīz
visa
vietēja
starpā
Tālāk, kas apsveikuši šossvetkus?
Rakstiskus sveicienus atsūtījuši: ministru prezidenta vietas izpildītājs Pauļuks, kara ministrs Ducens, iekšlietu ministrs Birznieks, K. Ulmanis, ģenerālis Balodis u. 1.1., u. t. t.
Es gribētu prasīt Petrevica kungam, vai valdība,
kura tā izturas pret nacionālo klubu, pret_ vienu fašistisku organizāciju, kura mumssagada nevienu
vien ekscesu, kur var pat runa but par uzstāšanos
pret valdību, ja tā nedarbotos ta, ka veļas nacionālais
klubs, vai jūs domājat, ka šī valdība varēs ko darīt
ar politisko apsardzi? Es domāju, vajaga but pārak
naivam politiķim, lai būtu tādos ieskatos. Ta_ tad
tāda uzstāšanās politiskas apsardzes aizstāvētajā
lomā ir nesaprotama, un mes viņu citādi nevaram
uzskatīt, kā Petrevics uzņemas to nepateicīgo uzdevumu, izpildīt Arveda Berga, vai kāda cita lomu.
Es gribētu sacīt, ka to viņi varēja darīt, bet ne sociālists. Kad Petrevica kungs bus savu mora uzdevumu izpildījis, viņš droši viensaņems to pašu _algu,
ko dabūjuši visi mori. Aizstāvēt jestadi,_ kura vēršas
pret tautu, pret tautas interesēm, mes nevaram.
Mēs tāpēc ari sakām, ka visi pied_ zīvojunri mums ir
pierādījuši, ka šo iestādi nav iespējams izīrīt, betjr
icspējams tikai vilkt viņai krustu par un to 'ikvidet
Tāpēc mūsu priekšlikums ir tikai viens — pārvilkt
krustu pāri šai iestādei, kura tautas tiesības mīnā ar
kājām.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts rrnzinipks): Augstā sapulce! Vispirms man liekas, ka varētu ^rasīt
no pretiniekiem godīgāku argumentāciju. Nevaiae-a
uzvelt man to, ko es neesmu runājis. Es vispirms
neesmu aizstāvējis spīdzināšanu, neesmu abst-veiis
to, ka vajag arestēt tādus arodnieciskos bipdribu
darbiniekus, un sociāldemokrātisko partiju biedrus,
kuriem ar komunismu, ar mušu valsts s:ran_ šanu m>v
nekas kopējs. Taisni otrādi. Es esmu tādu politiskās apsardzes rīcību krasi nosodījis. To es Inetu
ņemt vērā. Te iet runa par citu ko. Mes te nerunājām par to, vai spīdzināšana ir attaisnojama vai ne.
Par to mums nav domu starpības. Ari par strādnieku organizāciju dalībnieku arestēšanu, kuri n?v
naidīgi Latvijas demokrātijai, mums nav domu star-
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pību, un par to mēs nestrīdamies. Mēs strīdamies
mības, tādas pat, kā tai laika, kad mušu frakcijas
tikai par to, vai politiskā policija ir vienādi vai otrādi
locekļi piedalījās valdība. (J. _ Višņa no vietas:
organizējama. Par to mēs šķiramies šinī jautājumā. «Mēs tās nesedzam.")._ Es gribētu lai jus pieradītu,
Jūs gribiet politisko policiju nodibināt pie krimināka mūsu frakcija ir slēpusi nelikumības, kuras notilās policijas. Ari Bastjāņa kungs nenoliedza, ka viņš
tikušas politiskā apsardzē, bet to jūs nevariet pierāpolitisko policiju atzīst. Tā tad šinī jautājumā mēs
dīt. (Starpsauciens pa kreisi.) Ar to nav pieradīts,
esam līdzīgi.
Ari jūs atzīstiet politisko policiju, ka mēs sedzam. Es vel reiz atkārtoju, ka mes katru
kaut gan kā atsevišķu sekciju pie kriminālās policireizi noteikti esam uzstājušies pret šīm nelikumībām
jas. Tā tad runājot par politisko policiju principā, un esam mēģinājuši darīt visu, lai šīs nelikumība_s,
mēs nešķiramies, bet šķiramies tikai jautājumā, kā
nekārtības i>olitiskā apsardzē tiktu likvidētas. Mes
viņu noorganizēt. Atvēliet sacīt, ka tā ir garšas lieta.
to esam darījuši līdz šim, un darīsim to ari turpmāk.
Vienam sociālistam garša var būt vienāda un otram
Mēs esam tai pārliecībā, ka mēs ar savu darbību pacitāda. Tāpat mums var būt dažādi uzskati par to, nāksim vairāk nekā jūs ar savu kritiku. Es nebūt
kā vislabāk noorganizēt strādniekus, vai partejiskās
negribu ņemt tiesības izsacīt kritiku. Kritika ir ļoti
arodu biedrībās, vai bezpertejiskās. Tāpat var būt
laba lieta, bet mēs būtu pateicīgi, ja jūs mēģinātu
starp sociālistiem dažādas domas par to, kā labāk
nākt ari ar konkrētiem datiem un pierādījumiem,
politisko policiju noorganizēt. Tas vairs nav principa,
kur šīs nelikumības notiek un tādā kārtā palīdzētu
vainīgos noķert un nodot tiesai. Ja jūs to būtu darījautājums, bet gan lietderības jautājums. Jūs kritizējiet šo iestādi, sakiet, ka viņa nekam neder, un, juši un devuši mums vairāk faktisku pierādījumu,
izejot no tā, kāda _ viņa ir tagad, sakiet, ka viņa ir
tad būtu daudz kas vairāk panākts. Tad politiskā
apsardze būtu vairāk izkopta nekā līdz šim. Ja jūs
likvidējama. Atvēliet man pievest jums vienu salīuz priekšu nāksiet ar faktiskiem pierādījumiem par
dzinājumu. Jūs līdzinājāties šinī ziņā cilvēkam, kas
nelikumībām, un it sevišķi tad, kad šis likums būs
iekāpis karstā vannā, noplaucējies un no šī sava sliktā
piedzīvojuma nāk pie slēdziena, ka mazgāšanās pieņemts, tad valdībai būs ari iespējams likuma un
vannā nav pielaižama. Mēs skatāmies otrādi. Mēs
savas varas robežas pārkāpošos politiskās apsardzes
ierēdņus saukt pie likumīgas atbildības un katru nesakām tā: Ja vanna ir bijusi par karstu un cilvēks
ir nonlaucējies, tad. jāuzstājas nevis pret vannu un
derīgu ierēdni atlaist. Tā tad . es gribu konstatēt, ka
mazgāšanos_ kā tādu, bet gan jāpanāk tas, lai tā iemums nav principielas domu starpības, un tādēļ nav
stāde, kur jūs ņemiet vannas, taisa viņas tādas, ka
ko brīnēties par to Bastjāņa kungam, kā var sociālists
cilvēkam nav jānoņtaucējas. Tā atkal, tā sakot, ir
aizstāvēt tādas lietas. Viņš saprastu, ja to aizstāvētu
garšas lieta. Es domāju, šinī ziņā taisnība ir mūsu
Berga kungs jeb labais spārns, bet ja to aizstāvot sopusē. Jūs sakāt, ka spīdzināšanas notiek vēl tagad. ciālists, to viņš nevarot saprast. Vispirms man jāsaika, ka par tādām lietām, ko nevar saprast, nevaNāciet ar pierādījumiem, kur tās notikušas, es dojaga runāt, vajaga nākt tādam runātājam no jūsu
māju, mēs tās novērsīsim. Tāpat mums visiem ir
frakcijas,
kas to lietu saprot. (V. Bastjānis no vietas:
zināms, ka ne tikai aarāk, bet ari vēl tagad mūsu
dažādās valsts iestādēs pie dažiem mūsu valsts ie«Mums tādu runātāju nav, ķ-as saprastu!") Varbūt,
kā jūsu frakcijā nav tādu, bet pasaules socialdemorēdņiem pastāv tāda lieta, ko mēs saucam parkukuļu
kratu _ frakcijā ir tādi, kas to saprot. Tur jūs atradīņemšanu. Ja runāsiet ar veikala cilvēku, kam ir dasiet tādus socildemokratus, kuri aizstāv politisko porīšanas ar dzelzceļu, tas jums sacīs, ka bez «smērēšanas" tur nevar iztikt, citādi vagonu nevarot dabūt. liciju. Te ir runā par politiskās policijas aizstāvēšanu
kā tādu, ka tā ir nepieciešama, nosodot visas šīs poJa jūs prasāt, lai dod tos cilvēkus šurp, kuriem kukuļi
jādod, tad atbild, ka to nevar, ka tā lieta nav tik
litiskās policijas nelikumības. Tāpēc es vēl reiz noteikti uzsveru, ka es, tāpat kā visa mana frakcija,
viegli izdarāma. Vai tad nu tāpēc, ka daži mūsu
nosodām politiskās apsardzības nelikumības, bet gan
dzelzceļu ierēdni nem kukuļus, jūs varēsiet nākt ar
aizstāvam tādu politisku policiju, kuras uzdevums
priekšlikumu likvidēt dzelzceļus? Tas būtu absurds,
ir sargāt mūsu demokrātisko iekārtu un līdz ar to ari
nejēdzība, ko taču nevar darīt. Šinī ziņā mēs atkal
tautas tiesības.
šķiramies no jums. Mēs visur cenšamies izskaust
nelikumības, ari politiskā apsardzē. Tāpēc ari atPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds iekšlietu
tiecībā pret politisko apsardzi mēs nostājamies uz
ministrim.
tāda viedokļa, ka vajaga mēģināt izskaust tur visas
tās nelikumības un ļaunprātības, kas tur notiek, vaIekšlietu munstrs A. Birznieks: Godātie deputātu
jaga panākt šīs iestādes uzlabošanu, vajaga panākt, kungi! Vispārējās debatēs par politiskās apsardzes
laiviņa tiešām sargā Latvijas demokrātiju no viņas likumu tika divējādi novērtēti politiskās apsardzes
grāvējiem. Tāds ir mūsu priekšlikums, un to mēs uzdevumi. Abi viņi puslīdz nepareizi. Jau referenta
gribam panākt ar šī likumprojekta
pieņemšanu. kungs uzsāka savu referātu ar to, ka politiskās apŠis likumprojekts ir atkal solis uz priekšu. Lai man
sardzes uzdevums esot sargāt tautas politisko pašatlants apgalvot, ka šinī lietā, neskatoties uz to, ka
darbību, pie kam viņa apgalvojumos izskanēja pat
nelikumības notiek vēl tagad, tomēr daudz kas ir ladrusciņ vairāk, nekā izteikts šajos vārdos, pat zibojies, salīdzinot ar to, kas ir bijis agrāk. Ja pieņemnāms glaims politiskai apsardzei un viņas uzdevusim šo likumprojektu, būs atkal solis uz priekšu. miem. Esot ne tikaļ jāsargā tautas politiskā pašBetja atraidīsim to — kas ar to būs panākts? Būs
darbība, bet vel jābūt vedēja lomā tautas politiskai
panākts tas, ka pastiprinātā apsardzība būs jāpatur
pašdarbībai. Tikpat nepareizi, pat daudz nepareizāki
vēl turpmāk, to atcelt nevarēs. Bastjānis saka, ka bija sociāldemokrātu apgalvojumi, ka politiskā apstāvoklis ir tāds, ka tagadējā valdība politisko apsardze ir ta iestāde, kura šo tautas politisko pašsardzi izabot nevar. Bet tad iznāk tā — ja būtu
darbību uz visas linijas bremzētu un neļautu viņai
cita valdība, tad, varbūt, ievērojot patreizējo stāattīstīties (Starpsauciens: ..Tas saskan ar patievokli, jūs, varbūt, balsotu par politisko apsardzi kā sību!") Tas saskanētu ar patiesību tādā gadījumā,
atsevišķu institūtu. Tikai pie tagadējās valdības jūs ja jus noziedzību apkarošanu, kas vērsta pret valsts
to negribat darīt. Atļaujat man norādīt, ka jūs taču
iekārtu un pret valsts drošību, uzskatītu par vērstu
ari reiz bijāt valdībā, tā tad principieli savas valpret tautas pašdarbību (starpsauciens). Vai jūs ari
dībās laikā atzināt politiskās apsardzes pastāvēšanu. noziegumu uzskatiet par tautas pašdarbību? Likumā
Ari jus valdības laikā, tad. kad jūs biiāt par miniir skaidri un gaiši nosprausti uzdevumi, kādi piekrīt
striem, ari tad politiskā apsardzē notikušas neliku- politiskai apsardzei un tajās robežās viņai uz priekšu
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ir jādarbojas. Politiskās apsardzes uzdevums ir apkarot noziegumus, un tālāk ir konkrēti uzrādīti nozieguma veidi un noziegumu kategorijas. Labi būs,
ja šī valdības iestāde, tāpat kā
visas pāiestādes, nemēģinās piesavināties
rējās valsts
pārāk plašas kompetences, tās skaistās idejas,
kādreiz
mēdz
nodarboties.
No
ar
kurām
sociāldemokrātiem tālāk nāca ar veselu rindu
apvainojumiem pret politisko apsardzi, tā kā,
patiesību sakot, šīs vispārējās debates par politiskās
apsardzes likumu var uzskatīt kā netiešu interpelaciju iekšlietu ministrim par politisko apsardzi. Saprotams, reiz viņa ir tāda, tad man vajadzētu izlietot tās tiesības, kādas paredz likums un atbildēt
uz visiem tiem 'apvainojumiem zināmā 7 dienu laikā.
Bet kamēr man nav iespējams pārbaudīt visus tos
faktus, kādi tika minēti, cik tālu viņi bijuši konkrēti,
atļaujiet man ari nākt pret jums ar tādu pat apgalvojumu, ar kādu nāciet jūs, sociāldemokrātu kungi.
Vispirms Kalniņa kungs aizrādīja uz dažām apcietināšanām, uz nepareizībām, spīdzināšanām, uz provokatorisku darbību politiskā apsardzē, uz arodbiedrību biedru vajāšanu, uz politiskās apsardzes ierēdņu zemo inteliģenci u. t. t. Tas ne ar ko navpamatots. Tas ir vēl jāpierāda, ka tas ir tā. Tālāk
tika aizrādīts, ka politiskā apsardze esot savā laikā
120 sociāldemokrātus apcietinājusi. Es acumirklī
jums nevaru pierādīt, ka tikai 119 ir bijuši apcietināti, tāpat kā nevaru jums pierādīt un negribu sacīt,
ka neviena tāda gadījuma nav bijis. Tāpat ari uz
citiem apvainojumiem es pašlaik jums nevaru dot
noteiktas pretatbildes, kamēr šo ienākušo jautājumu
būšu tuvāk noskaidrojis. Reiz še iet runa par tik
daudzu sociāldemokrātu apcietināšanu, tad gribētu
ari pastrīpot, ka ja neviens no apcietinātiem sociāldemokrātiem nav ticis notiesāts, tad ari neviens no

apcietinātiem sociāldemokrātiem nav cēlis sūdzību
par brīvības laupīšanu. Ja ir bijuši nevainīgi starp
apcietinātiem, tad šie ļaudis kā nevainīgi ir tikuši
atsvabināti, vai ari gadījumos, kur ir bijuši vainīgi,
ir palikuši apcietinājumā un izcietuši sodu, kurš
ir apspriests ne caur tiesu, bet uz 1917. gada 2. augusta likuma pamata, un tāpēc šie vainīgie tiesāto sarakstos nevarēja tikt uzņemti.
Kas attiecas uz spīdzināšanām, tad man ir jāapbrīno Višņas kunga fantāzija un man jābrīnās, ka
viņš ar tādu fantāziju nav sācis rakstīt kādus lielākus
romānus. Nepietiek ar to vien, ka pieraksta politiskai apsardzei piekaušanu, bet Višņas kungs sakās
zinot un dara līdzatbildīgu tieslietu ministri Holcmaņa kungu, ka pastāvot kāda speciāla inkvizīcija
Daugavpilī ar speciāliem aparātiem, kuri esot tādas
dabas, ka ja šos aparātus lietojot, tad spīdzināšanas
zīmes" pie apcietinātiern, pie kuriem tie izlietoti, nav
redzamas. Kā pastiprinājums viņa apgalvojumam
ir bijis Maizeļa kunga iečukstējums, ka viņš visas
tās lietas, Daugavpilī būdams, ir dzirdējis. Cik pareizi ir Maizeļa kunga apgalvojumi, ar kuriem viņš
nāca vienā no Saeimas sēdēm, kad man bij jāatbild
uz sociāldemokrātu iesniegto pieprasījumu, to rāda
tas, ko Daugavpils apgabaltiesa par šiem gadījumiem
ir ziņojusi. Abi gadījumi, par ko te ir bijusi runa, ir
tikuši no Latgales apgabaltiesas prokuratūras pamatīgi un sīki izmeklēti, ir tikuši noklaušināti kā cietušie, tā ari liecinieki un, saprotams, ka viss, ko te
toreiz apgalvoja Maizeļa kungs, un ko Višņas kungs
bij pārvērtis par 17. gada simteņa inkvizīcijas ietaisi,
izradīiās par nepatiesu.
Tad tālāk, Kalniņa kungs, man ir jāatzīstas, kā
jau es sacīju, ka politiskā apsardzē savā laikā ir noticis tas, ka apcietinātie ir tikuši piekauti. Tāds gadījums starp citu ir bijis Liepājā un tur lieta ir no
prokurora iesākta un neapšaubāmi, ka vainīgais sa-

16. sēde

1923. gada 11. decembrī.
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ņēmis pelnīto sodu. (Sauciens pa kreisi: «Bet Riga
tika nošauti!") Man nav zināms_ gadījums, kur Riga
par spīdzināšanu būtu lieta nonākusi tiesas priekša
un būtu konstatēti vainīgie. (Sauciens pa kreisi:
«Tādēļ, ka nošāva!"). Tālāk Kalniņa kungs pakavējās pie jautājuma, ka politiskā apsardze esot loti
daudz provokatoru un sauca veselu rindu vardu.
Kā jau sacīju, man nav iespējams atbildēt uz visiem
tiem apvainojumiem, kuri te tika uzstādīti, iekams es
neesmu pārbaudījis viņu pareizību. Bet tādā gadījumā mums būtu ar Kalniņa kungu jāvienojas par
vienu lietu, t. i., ko sauc par -rovokatoru. Ja Kalniņa
kungs grib saukt par provokatoru katru to, _ kurš,
strādādams nelegālā komunistu organizācija, nak pie
tā slēdziena, ka viņš dara noziegumu, kurš atmet
savu noziedzīgo darbību un nodod sevi un reize ar
to savus līdzbiedrus attiecīgās valsts iestādēs rīcība
— ja to jūs sauciet par provokatoru, tad mes nevarēsim saprasties. (Sauciens pa kreisi: «Vai jr atNē, neļauts darboties ilegalās organizācijās?")
vienam nav atļauts darboties ilegalās organizācijas.
(Sauciens pa kreisi:
«Bet naudu var saņemt no
abām pusēm!") Kalniņa kungs gan pieveda zināmus, vārdus, bet ne ar kādiem pierādījumiem, nepastiprināja. Kas zīmējas uz drusku principielākām
lietām — es nerunāšu par tādām lietām, ka politiskas
apsardzes aģentiem ir zema inteliģence, jo šinī ziņā
mēs arvien varam vairāk vēlēties — tad nāca apvainojums, ka politiskā apsardze esot neatļautā konkubinātā ar nacionālo klubu. Man liekas, ka politiskā apsardze nevar aizliegt nacionālam klubam, ja
tas tiešām tā ir, — lai gan es par to šaubos, — uzņemot jaunus biedrus, griezties pie politiskās apsardzes un prasīt, vai pret tādu cilvēku nav kādi apvainojumi. Tāpat nevar darīt atbildīgu politisko apsardzi par tām palaidnībām, noziegumiem vai pārkāpumiem, kurus izdarījis nacionālais klubs.
Ja
viņš tādus ir darījis, tad nav politiskās apsardzes,
bet gan policijas uzdevums šos noziegumus apkarot.
Galu galā tā lieta skaidra, ka nevis pret
likuma saturu jūs oponējat, bet oponējat pret
pret
agrāko
apsardzes
darbību.
politiskās

viņas tagadējiem darbiniekiem un viņas tagadējo vadību. Tādā veidā ari to strīdu_ vajadzētu
vest, un mums nekas nebūs pretim atbildēt uz attiecīgu iesniegumu no jūsu puses jautājuma vai pie- '
prasījuma veidā; bet pagaidām, ja mums iet runa par
kāda likuma pieņemšanu, tad jāprasa, vai ir labāki,
ja politiskā apsardze darbotos kā līdz šim bez kāda
likuma, jeb viņai ir vajadzīgs kāds likums. Bez šauh
bām, tāds likums ir vajadzīgs. Tāpat, kas vēl ir
skaidrs? Vai tā policija darbosies uz Alberta ielas,
vai pie stacijas, policijas mājā, kā kriminālpolicijas
atsevišķa nodala — nesaprotu, kāpēc jums _par to
sevišķa simpātija — kamēr būs tāds sastāvs, ta
vadība, ja jūs nevar esat piespiest tos laboties, paliks
tā lieta tāpat kā līdz šim. Bet mums ir tā cenšanās
panākt to labāko un es varu apmierināt Višņas kun! ru. ka es tikko esmu iepazinies ar Ventspils arodbiedrības vajāšanas materiāliem un esmu devis rīkojumu pārvest vainīgo punkta vadītāju uz Rīgu kā
uzraugu, jo viņš rīkojies ārpus savām kompetencēm,
pat nemākulīgi.

Es vēlētos nākt ar tādu apgalvojumu, ka nevis
atkarībā no tam, kur politiskā apsardze būs piederīga, vai viņa darbosies kā departaments pie iekšlietu ministrijas jeb kā nodaļa pie kriminālpolicijas,
ne caur to viņas darbība grozīsies, bet caur to, ka
viņa darbosies likuma noteiktās robežās. Viņa darbosies zem visām tām garantijām, kuras publisko
tiesību komisija šinī likumā ieved, lai politiskās apsardzes ierēdņi nevarētu pārkāpt viņiem noteiktās
kompetences pie noziedzību apkarošanas un lai ne-
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ņemtu zināmām personām brīvību, kur tas absolūti
nav vajadzīgs, lai viņi nekaitētu nevienas legālas
organizācijas darbībai, lai viņi nenodarbotos ar patvarībām u. t. t. Runājot par visu šo likuma garu, ir
jāsaka, ka publisko tiesību komisija ir šeit ielikusi
loti daudz garantijas, lai panāktu to ka tas sūdzības,
kas tagad dažreiz dibināti ienāk par politiskas apsardzes darbību, uz priekšu paliktu retākas vai pavisam izbeigtos. Man jāsaka, ka es ar lielām bažām
skatījos uz šī likuma caurskatīšanu publisko tiesību
komisijā, un šīs bažas bija pair to, lai publisko tiesību
komisija šinī likumā nesavestu tik daudz to garantiju,
ka varētu būt runa par pārspīlētām garantijām, kas
traucēs īsto politiskās apsardzes darbību pie noziedzību apkarošanas. Bet tomēr, iepazīstoties ar šo
likumu, man ir jāsakaL ka kaut gan politiskās apsar^
dzes darbība būs nostādīta tagad zem visdažādakam
kontrolēm un garantijām, viņa tomēr kaut cik necik
sekmīgi varēs savus uzdevumus veikt tajos apmēros,
kā tas rakstīts šī likuma 1. pantā: Pie noziegumu
apkarošanas, kas vērsti pret valsts iekārtu un

17. s C d e 1923. gada

12. decembrī.
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jūt politiskās apsardzes pastāvēšanu? Vai tas viens
fakts jau nenorāda, ka tanī brīdī, kad uz demokrātiju
tiktu izdarīts lielāks spiediens no labas puses, taisni
no turienes aizstāv un pabalsta politisko apsardzi.
Man bij pilna tiesība_ komisijā teikt, ka politiska apsardze slimo ar labas rokas paralīzi. Tie 17.000
bermontiešu saraksti, par kuriem šeit runāja, pastāv
tikai arķivā. Pievedīšu tikai vienu piemēru: uzbrukumu krievu drāmai. Es pavisam neaizskaršu
šīs lietas sabiedrisko pusi. Noziegumam ir politisks
raksturs un, lai to izvestu, bija vajadzīga organizēšanās. Vai politiskā apsardze nokļuva uz kaut kādām pēdām, vai tiek vesta tāda lieta?
Tagadējā politiskā apsardze neaizsarga demokrātiju no tās puses, no kurienes tagad draud vislielākās briesmas. Viņa neizpilda savus pienākumus
un tādā veidā, kādā viņa tagad darbojas, ta nedrīkst pastāvēt demokrātiskā valstī.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda neviens
Ludzu referentu dot atvairāk nav pieteicies.
sauksmi.
Referents O. Nonācs: Publisko tiesību komisijas priekšsēdētājs Goldmaņa kungs pareizi konstatēja, ka nevis manas simpatijas_ vai antipātijas pret
politiskās apsardzes institūtu kā tādu ir bijušas par

drošību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Maizelim.
N. Maizels (Latgales «Bunds", runā krieviski):*)
Augstā sapulce! Iekšlietu ministra kungs pārmeta
sociāldemokrātu frakcijas runātājam deputātam iemeslu tam, ka es esmu šī likumprojekta referents.
Kalniņam, ka viņš šos savus materiālus nav iesnieLieta bija tāda, ka komisijai draudēja situācija šinī
negaidot
pieprasījumu,
nostāatsevišķu
bet
dzis kā
jautājumā palikt pilnīgi bez referenta, jo visi priekša
dīja ministra kungu minēto faktu priekšā. Bet fakti, liktie kandidāti kategoriski atteicās no uzdevuma
par kuriem es minēju, tika no manis pievesti taisni būt par referentu politiskās apsardzes likumam un
pie pieprasījuma divus mēnešus atpakaļ. Tad iekštikai izlietojot to gadījumu, ka kādā sēde manis nelietu ministra kungs neatbildēja, neapgāza šps fakbija klāt, komisijā mani aizmuguriski bija ievelētus, bet šodien viņš tos apgāž. Deputātu kungi! Iz juši par referentu. Referātā neko savu neesmu ielitiem daudzajiem faktiem, par kuriem man iesniegtas cis, bet kā referents.esmu pūlējies bezpartejiski atresūdzības, es pievedu tikai divus, tādēļ ka ārsti tos ferēt komisijā izteiktās domas pro un contra. Kā
bija dokumentariski apliecinājuši. Vienā no prokušāda referenta uzdevums man nevarēja but pienārora izmeklēšanas protokoliem ir kāda arestētā sūkums te sniegt ziņojumu, kādi ir politiskas apsardzes
dzība par sevišķu spīdzināšanas veidu, kas lai gan ierēdņi
Latvijā. Šo uzdevumu izpildīt bij
kungs
un
visi
neatstāj nekādas sekas, rada jo lielas sāpes, un kuru uzņēmies
Kalniņa
Bruno
es no šī katedra nevaru aprakstīt. Par to sūdzējās pārējie runātāji no kreisiem sociāldemokrātiem. Bet
arestētais un ārsta klātbūtnē norādījis uz personām, man jāsaka, ka šo uzdevumu viņi veica ļoti slikti,
kas viņu spīdzinājušas. Pēc tam, kad viens, kas jo viņi sniedza tendenciozu, ļoti tendenciozu
sūdzējās, bij par jaunu izsaukts uz nopratināšanu ziņojumu, par politiskās apsardzes ierēdņiem. Man
apgaismojuma
un par jaunu viņu piekāva, pārējie vairs nesūdzējās. jāsaka, ka šāda tendencioza
augstā
katedra
ir
šī
sniegšana
augsta
katedra
politiskā
no
šī
deputātu
kungi!
Priekš
kā
ir
Godātie
apsardze, ko viņa sargā? Likuma 1. pants dod nozīmes nicināšana. Nevar ari uz tendencioza poskaidru atbildi uz šo jautājumu: Valsts Satversmi, litiskās apsardzes apgaismojuma pamata taisīt _ to
slēdzienu, it kā politiskās apsardzes institūts ka tāds
demokrātisko Satversmi, demokrātisko valsts iekārtu. Viņai vairāk par pārējiem katru brīdi _ vajaga ir nederīgs un atmetams. Es uzņemos droši jau
iepriekš pareģot, ka jūsu priekšlikums nekāda ziņā
vērst uzmanību uz to pusi, no kurienes minēta laineatradīs
šī augstā nama piekrišanu. Mans uzdekur
antidemokrātikā draud vislielākās briesmas,
skie elementi ir visstiprākie. No kuras puses mušu vums bij tikai ziņot savā referātā un izcelt, kādai
ir jābūt politiskai apsardzei demokrātiska parlaikos demokrātijas pretinieki ir vairāk stipri un akpievest
lamentariskā
valstī. Man vēl reiz jāatkārto.ka parkāda cilvēka liecību, kuru
tivi ? Es atļaušos
lamentariskā demokrātiskā valstī, kur pastāv atbiljūs neturēsat aizdomās par novēršanos uz kreiso
dība parlamenta priekšā un kur pastāv atbildība lipusi. Mūsu godājamais referents deputāts Nonācs,
apsprieda
par
sapulcēm,
pārliecinādams
kuma
un tiesas priekšā, politiskā apsardze nevar
kad
likumu
būt nekas cits, kā demokrātiskās iekārtas sargātajā
sociāldemokrātus, ka nepieciešama stingra vara, aizrādīja, ka taisni demokrātijas kreisiem elementiem un līdz ar to ari politiskās pašdarbības sargātāja no
visiem ļauniem pretvalstiskiem iespaidiem. Šāda
tas nepieciešams, ka tā vajadzīga,, lai aizsargātu demokrātiju no viņas ienaidniekiem pa labi. Un vai nozīmē uzturu ari tagad komisijas vairākuma lēmumu un uzaicinu augsto namu pāriet pēc šīm debalabās puses publicistu apgalvojums, ka valsts no demokrātisma un parlamentārisma ir nogurusi, nav ta tēm pie likumprojekta lasīšanas pa pantiem.
fakta atzīšana, ka taisni priekš labā spārna antidePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
mokrātiskām organizācijām ir zināms darbības pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos.kas
lauks. Būtu naivi domāt, ka šī kustība noturēsies būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu
legālos kunstitucijas rāmjos. Taisni otrādi, viņā arpacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu.
vien vairāk izpaužas stāvoklis, kas atgādina labo Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošapartiju vārdus Francijā 48._ gada revolūcijas laikā, nas. Balsošanas iznākums: par pāreju uz pantu lakad tie teica: legalitāte mus nokauj. Vai no posīšanu nodotas 45 balsis, pret — 28 balsis, atturēlitiskās apsardzes tiek uzsākts kaut kas šinī virjušies 8. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta.
zienā? Vai labās antidemokrātiskās organizācijas
Lai dotu iespēju frakcijām apspriesties, par nākošo darbību, prezidijs liek priekšā pārtraukumu,
*) Runātāja atreferējums.
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kuru varētu izlietotfrakciju biroja apspriedei. _ IeLudzu
Pārtraukums_ pieņemts.
bildumu nav?
frakciju biroja locekļus sapulcēties uz frakciju biroja sēdi frakciju biroja telpas.
(Pārtraukums no pīkst. 9.15—9.35 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde
turpinājās. Vēlā laika deļ prezidijs liek priekša šīs
(Sēdi slēdz

17. s ēde 1923. ga da

dienas sēdi slēgt.

12.deeembrī.

Iebildumu nav?

406

Priekšlikums

pieņemts.

Nākošā sēde rīt pīkst. 5 pēc pusdienas. _ Turpināsies šīs dienas sēde nepabeigta dienas kartība.
Sēde slēgta.

pīkst. 9.40 vakarā.)

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

Iebildumu nav?

Pieņemts.

„Pie iekšlietu ministrijas ar departamenta _ tiesībām pastāv politiskā apsardze, kuras uzdevums ir atklāt un novērst
noziedzīgus nodarījumus pret valsts iekārtu un drošību."

Saeimas III. sesijas 17. sēde 1923. gada 12. decembrī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.

1. Likums par politisko apsardzi (2.. lasījums):
0. Nonācs, reierents 409, 411,-413, 416, 417, 426,
427, 429, 431
406, 409
M. Lazersons (Ceire-Cion)
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) 407, 413, 419, 422, 427

,

2.

Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs)
407, 411, 415, 420, 428,
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) 410,
413,
.
.
411,
(zemnieku
savienība)
.
J. Goldmanis

8.

426

(sociāldemokrāts)

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
Pārgrozījumi likumos par ārvalstu tiesu

424
430
421
429

spriedumu

demokrātisko", lai iznāktu, ka politiskai apsardzei

431

431

432
432

A. Petrevics, referents
Pārgrozījums pagaidu noteikumos

par pilsētu

dom433

A. Petrevics, referents
Pārgrozījumi pagaidu noteikumos par miestiem (pie-

433

434

434

Priekšlikums grozīt dienas kārtību:
434
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) ...
Preses likums (referenta ziņojums; vispārējas debates):
Br. Kalniņš, referents . . 435, — 438, 443, <-r 446
A.

Bergs

(bezpartejiskais

nacionālais

centrs)
439, — 442

P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) ....

9.

415
418

F. Cielēns

ņem steidzamības kārtībā):
P. Lejiņš, referents
A. Petrevics, referents
7.

412,

415

nieku vēlēšanām (pieņem steidzamības kārtībā):
P. Lejiņš, referents

6.

431

G. Zemgais (demokrātiskais centrs)
416,
A. Birznieks, iekšlietu ministrs
424,
partija)
417,
418,
(Latgales
darba
J. Rubuls
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība)

atzīšanu un izpildīšanu (referenta neierašanās dēl atliek)
3. Likums par tiesu ziņnešu takses paaugstināšanu (pieņem steidzamības kārtībā):
A. Bočagovs, reierents
4. Pārgrozījumi pilsētu nolikumā (pieņem steidzamības
kārtībā):
P. Lejiņš, referents
5.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
klāta.
Turpināsies agrāk izsludināta dienas kartība.
Caurskatīšanā ir lik u rņ_s; pa.r poļ iJ i s k o
apsardzi 2. lasījumā. " Ludzu sekretāru nolasīt
vferai%nrr, '*^ -"-~?-—"
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Llkums par politisko apsardzi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lazersonam.
M. Lazersons (Ceire-Cion): Augsti godātie
deputātu kungi! Šī likuma 1. pants pirmoreiz! Latvijā formulē tādus nodarījumus, kuri versti pret
valsts iekārtu. Tāpēc būtu nepieciešami vajadzīgs
konkretizēt, pret kādu valsts iekārtu atsevišķi noziegumi būtu vērsti. Ja mes ņemsim mušu sodu likumus, tad 100. un 108. pants runa _ tikai par iekārtu,
kura pastāvēja līdz šim Krievija. Šajos pantos
teikts, ka visi noziegumi, kuri saistīti ar «pretestību ar varu Krievijas kara speķiem vai uzbrukšana
tiem". Tā ir sacīts 108- _pantā. _ Kaut gan jus esat
pieņēmuši kādā no pēdējam sedem juras programu,
100. pantā tomēr sacīts, ka «kas ar varu apdraudējis grozīt pastāvošo_ valsts iekārtu Krievija, vai atraut no Krievijas kādu viņas daļu...". Te ir normēti tie noziegumi, kuri versti pret Krievijas pastāvošo iekārtu, bet nevis tiem nodarījumiem, kuri
vērsti pret Latvijas pastāvošo iekartu._ Te pirmo
reizi mēs nākam pie tāda panta un tapec skaidri
noteiksim, kādi noziegumi ir versti pret Latvijas pastāvošo iekārtu. Tāpēc es lieku priekša iespraust
starp vārdiem «pret" un «valsts" vārdus «pastāvošo
ir jācīnās pret tiem noziegumiem, kuri ir versti pret
pastāvošo demokrātisko valsts iekārtu. Tas būtu
konkrētāki un noteiktāki. Bez tamjr vēl ari kāds
politisks nolūks. Līdz šim_ es domāju, ka daži politiskās apsardzes ieredņi_ vel nav īsti demokrāti, tomēr negribu pierakstīt tādu maģisku speķu manam
pārlabojumam, ka no šī laika, visi politiskas apsardzes ierēdņi kļūs par demokrātiem, vai īstiem demokrātiem. Man ir tikai jāpastrīpo tas,_ka valstī ari
politiskās apsardzes uzdevumos ir stavet par demokrātisko iekārtu Es sev_ tikai atļaušos citēt, ka ana^ kad Vācija bij izdots « Gesetz zum
loģiskā gadījumā,
tad Dr.Kestners, tagadējais
Republik",
Schutze der
Vācijas sūtnis Latvijā tā formulēja šī likuma nozīmi:
.,Wir wollen nicht warten_bis man der Republik den
Mals abschneidet", — «mēs negribam gaidīt, kamēr
republikai nogriež kaklu". Ta tad nevis Vācijai, bet
pastāvošai demokrātiskai republikai. Es domāju,
ja mēs gribam, lai prakse neklibo uz vienu vai uz
otru kāju, tas ir uz labo vai uz kreiso un ja mes gribam, lai politiskā apsardze cīnītos ar visiem noziegumiem, kuri ir vērsti pret pastāvošo iekartu,_ tad
man ir jāteic, ka demokrātija ir tāda valsts iekārta,
kura nekad necīnās pret idejām un virzieniem ka
tādiem, bet tikai pret noziedzīgiem nodarījumiem,
pret faktiskiem darbiem. Pret tādiem demokrātija
var uzstāties ar visu savu varu. Man ari šķiet, ka
šāds pants tikai var ievest labāku apziņu pilsoņu rindās. Es domāju, ari tagad debates bija jau aizrādīts, ka politiskā apsardze necīnās viena un tai paša
veidā pret kreisiem un pret labiem un man ari ir
aizrādījumi, ka nepastāv pavisam bezpartejisks vieI
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rētu dalīt; bet ka šim pārlabojumam būtu liela nozīme, to es ari nevaru atzīt. Ja jau grib deklarēt, ka
mūsu pastāvošā iekārta ir demokrātiska, tad, man
šķiet, šim nolūkam nebūtu jāizlieto likums par politisko apsardzi, bet jāpaskatās_ tikai_ uz šīm sienam,
kur stāv rakstīts, ka pastāvoša iekārta ir demokrātiska.
Bez tam, ka politiskai apsardzei, sargājot
valsts iekārtu, ir jāsargā pastāvoša Jekarta, tas jr
pats par.sevi saprotams, jo ko tad jus varat sargāt
„Likumā par politisko apsardzi 1. pantā starp vārdiem
citu, ja ne pastāvošo valsts iekārtu. Sargat_ var tikai
„valsts" un „iekārtu" iespraust vārdus «pastāvošo demokrāto, kas pastāv. Kas_ nav, to nevar sargāt, un ka
tisko". _
pastāvošā valsts iekārta ir demokrātiska, to mes
Vārdu vel lūdz Bruno Kalniņš. Vārds Bruno .
redzam no šīm sienām, no mūsu satversme_ s. Es
Kalniņam.
neredzu tāpēc lielu nozīmi Lazersona kunga pārlaboBr. Kalniņš (sociāldemokrāts'): Likuma 1. panjumam, bet man ari nav iebildumu pret to, un ar mietā ir sacīts, ka politiskās apsardzes uzdevums ir atrīgu sirdi es varu balsot ari par viņm Trasuna kunga
klāti novērst noziedzīgus nodarījumus pret valsts
pārlabojums ari neko nesniedz un_ grūti izšķirties, kurš
iekārtu un drošību. Publisko tiesību komisijas apakšno abiem priekšlikumiem ir labāks resp. nevajadzikomisijas redakcijā šis pants bij rediģēts citādi. Tur
gāks.Kalniņa kunga pārlabojums ir.strīpot šī panta beibij sacīts, ka politiskās apsardzes uzdevums ir- atun drošību". Publisko tiesību komiklāt un novērst noziedzīgus nodarījumus pret valsts dzamos vārdus «grozīja
sija vairākkārt
šo formulējumu. Valdības
iekārtu. Sociāldemokrātu frakcija liek priekšā strī- projektā bija «politiski noziedzīgu nodarījumu atklāpot vārdus «un drošību" . Lieta tā,, ja paliktu tagašana un novēršana". Skaidrs ir tas, ka esam domādējā redakcija, kura pieņemta publisko tiesību plejuši visus politiskos noziegumus. Ja tos gribētu apnārā komisijā, tad politiskās apsardzes uzdevumi zīmēt tikai kā noziegumus pret valsts
iekārtu, ka
formulēti pārāk nenoteikti. Ko nozīmē, ka politiskai Kalniņa kungs to liek priekšā, tad bez šaubām šis
apsardzei jācīnāspret visām parādībām, kas vērstas
apzīmējums ir par šauru, jo tie 5 nodalījumi mūsu
«pret valsts drošību?" Ar vārdu sakot, mēs nonāksodu likumos, kuri runā par politiskiem noziegusim bieži tādā stāvoklī, ka politiskās apsardzes
miem,
ir sekosi. Tur ir 3. nodalījums, kur iet runa
priekšnieks, resp. iekšlietu ministrs, vārēs tulkot pēc
par dumpi pret valsts augstāko varu, , kas paiet zem
savas labpatikas un iegribas tādas parādības, kuras
jēdziena par noziegumiem pret valsts iekārtu. 4.
vērstas pret valsts drošību. Mums no agrākās
, nodalījums runā par valsts nodevību. Zem šī apzīprakses ir neskaitāmi piedzīvojumi, kā tulko mūsu mējuma paiet ne tikai noziegumi tieši pret valsts ieadministrācijas ierēdņi uzskatu par drošības pārkāpkārtu, jo nodevība nav tieša vēršanās pret valsts
šanu. Viņi uzskata par drošības pārkāpšanu pat to,
iekārtu. Vārdu sakot politiskie noziegumi, ko mēs
kas ietilpst mūsu likuma legālās robežās. Mūsu frakplašāks nekā
oijaj šķiet, ka vārdi.«noziedzīgi nodarījumi pret valsts zem šī vārda saprotam, ir kaut kas
noziegums pret valsts iekārtu. Tālāk 5. nodalījums
iekārtu" ir precīzāki un noteiktāki. Šinī jēdzienā ierunā par nemieriem. Ari nemieri, nav vienmēr tas,
tilpst ari jēdziens par valsts drošību. Šaurāki viņu
kas ir vērsts pret valsts iekārtu. Tas var daudzēnevarētu pieņemt. Tas ir norādījums tiem deputātu jādā ziņā citādi izteikties. Piemēram šinī 5. nodalīkuņgiem, _ kuri domā, ka gadījumā, ja tiek strīpots
jumā ir pazīstamais 129. pants, kur noziegums ne«un drošību", tad tiek kaut kas no politiskās apsarvēršas nebūt pret kādu valsts iestādi, valsts iekārtu.
dzes funkcijām strīpots. Aiz šiem motiviem es ieBez tam šai nodaļā ir noziegumi, kuri' var izteikties,
sniedzu priekšlikumu vārdus «un drošību" strīpot.
piemēram, vienas tautas daļas rīdīšanai pret otru
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
tautas daļu. Tas, bez šaubām, rada nemieru un toTrasunam.
mēr nepaiet zem Kalniņa kunga jēdziena — tikai ieFr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku saviekārtu vien.
Beidzot 6. nodalījums sodu likumos
nība) : Es no savas puses Latgales kristīgo bloka
runā par nepaklausību pret valsts varu, tas evendoklis, uz kura stāv politiskā apsardze tad, kad viņai nākas cīnīties ar tādiem virzieniem kuri pastāv
^
starp cittautiešiem, t. i. atsevišķi pie žīdiem.
Es domāju, ka tā nav frāze un ka šādi 2 vārdi
būtu nepieciešami vajadzīgi un es ceru, ka augstais
nams nebūs pret demokrātisku iekārtu ari likumā
pair politisko apsardzi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lazersona
iesniegtais priekšlikums skan:

un centra apvienības frakciju. vārdā gribu izteikties
pret pārlabojumu ,.nastāvošo demokrātisko iekārtu", jo tāvar ari nebūt tāda, kāda tagad pie mums
ir, bet citāda (Saucieni pa kreisi: „Aha!" Smiekli.)
Redziet, kungi,_ es burtu neuztraukties kreiso spārnu _un noklausīties līdz galam, varbūt tad nevajadzēs kliegt tos „aha" un „e". Varbūt tā lieta nebūs
tik bailīga, kā jums tagad izliekas. Ja ari es liktu
priekšā monarķiju, pat tad nevajadzētu kliegt, jo
katram var but savi uzskati. Jūs drusku par daudz
uztraucaties par to lietu. Tā tad valsts, iekārta var
but dažāda, ne tikai tāda, kāda pastāv. Tāpēc mēs
no savas puses liekam priekšā sekošu pārlabojumu:
vārdu «valsts" strīpot un tā vietā likt «Latvijas Republikas demokrātiskā iekārta". (Sauciens pa kreisi: «Ak tā tā lieta!") Es domāju, ka tagad nebūs
vajadzīgs kliegt „aha". (Jautrība.)
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Arvedam

Bergam.

Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Augsti godātie deputātu kungi! Vispirms dažus vārdus
par
Lazersona
iesprauts
pārlabojumu,
vārdus

«pastāvošo demokrātisko"

valsts iekārtu.

Manjiekas, pret viņu iebildumus tieši nevarētu celt,
mazākais Trasuna kunga iebildumus es šai ziņā neva-

tueli varētu vēl segties ar kādu noziegumu pret
valsts iekārtu, kauču ari ne pilnīgi. Visus tos politiskos noziedzīgos nodarījumus, kuri ir šinīs nodalījumos, kurus es uzskaitīju, kurus vienmēr par tādiem
apzīmē, mēs gribam apzīmēt ar šo 1. pantu. To noziedznieku vajāšanu mēs gribam nodot politiskai apsardzei. Bet starp šiem 4 nodalījumiem ir tādi noziegumi, kuri pret pašu _valsts iekārtu konkrēti nevēršas. Es tūlīt pievedīšu piemēru. Kalniņa kungs
uzstādīja jautājumu, kas ir noziegumi, kas vēršas pret
valsts iekārtu, bet pret drošību nevēršas. Tas ir
pareizs jautājums, tādu noziegumu nav. Bet ir noziegumi, kuri pret valsts drošību vēršas, bet nevēršas tieši pret valsts iekārtu. Jau vakar vispārējās
debatēs norādīja, ka ja nodibinās kāda monarķistiska
organizācija, kura grib gāzt pastāvošo kārtību nevis
Latvijā, bet, teiksim, kaut kādā citā valstī, tad acīm '
redzot tas ir tāds nodarījums, kuru mēs gribētu, lai
politiskā apsardze to vajātu. Vakar visu laiku mums
sūdzējās par to, ka iebraukušos monarķistus pie
mums nevajā. Acīm redzot, jūs gribiet panākt,
lai politiskā apsardze viņus vajātu, gribat dot tiesības, lai tos vajātu, jo viņi tiešām vēršas pret mūsu
valsts drošību, var nostādīt mūs neērtā stāvoklī,
kurā mušu valsts drošība ir apdraudēta, lai gan pret
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mūsu valsts iekārtu viņi nemaz nevēršas. Ta tad,
ja formulējam tā un pieņemam Kalniņa pārlabojumu,
tad jāņem viņam viss tas atpakaļ, par koviņš vakar
sūdzējās, ka politiskā apsardze nedarbojas pret monarķistiem. To Kalniņa kungs acīm redzot nav domājis un, man liekas, viņa pārlabojums dibinājās uz
ļ-sl-Platumu.
Vārds Bruno
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Kalniņam.

Tikai dažas
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts):
piezīmes pie Berga kunga oponejuma. Katra ziņa
man liekas, ka mūsu priekšlikums ir pamatots un nav
dibināts uz pārpratumu, jo visas tāspolitiskas kustības, kuras būtu valstij naidīgas un ta tad būtu apkarojamas, nav un nevar but ņemamas tik šauri, ka
viņas savā darbībā vērstos tikai pret kādu ļoti aprobežotu konkrētu mērķi, bet ka viņas netiektos grozīt pastāvošo valsts iekārtu. Es gribētu jautāt, vai
kāds no klātesošiem kungiem var minēt -kādu politisko noziegumu, kurš pēc savas būtības netiektos
pret pastāvošo valsts iekārtu.
Tādu_ acīm redzot
gadņ'umu un mēpieveda
vienu
Berga
kungs
nebūs.
ģināja ar šo piemēru pierādīt, ka var. but tādas politiskās kustības, kuras patiesībā attiecas už ārvalstu
politisko dzīvi, bet kuras atrod piekritējus ari Latvijas pilsoņu vidū.. Par tādu piemēru viņš minēja
monarķistisko kustību. Šis piemērs nav izdevīgs,
jo patiesībā tiklab krievu ka vācu monarķisti sava
darbībā, bez šaubām, neiziet vienīgi tikai uz to, lai
atjaunotu monarķiju Vācijā. vai Krievija, bet gluži
noteikti viņi iziet uz to, lai ari Latvijas pastāvošo iekārtu grozītu tādā kārtā, ka Latvija tiktu _saistīta ar
kādu «nedalītu Krievijas monarķiju". Tapec, man
liekas, ka šinī gadījuma viņu darbība vēršas gluži
noteikti ari pret pastāvošo Latvijas iekārtu. Vardu
sakot, man šķiet, ka mūsu pārlabojums tomēr ir
vietā. Katrā ziņā vardi «un drošību" politiskai apsardzei jaunas pilnvaras un tiesības nepiešķir.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Deputāts Lazersons iesniedzis jaunupaziņojumu, kurš- skan:
„Savā pārlabojuma noņemu vārdu „pastavošo" un pievienojos priekšlikumam tā vietā likt vārdus „Latvijas republikas".

Tā tad deputāts Lazersons apvieno savu priekšlikumu ar Franča Trasuna priekšlikumu. Bruno Kalniņa iesniegtais priekšlikums ir
strīpot vārdus „un drošību".

Lūdzu referentu dot atsauksmi par šiem diviem
priekšlikumiem.
Referents O. Nonācs: Komisija neienaca _ nekādi priekšlikumi, kas tuvāk apzīmētu valsts iekārtu.
Bet es nešaubos, ka Komisija, ja viņai tādi priekšlikumi būtu iesniegti, tos būtu pieņēmusi. Man jāpiezīmē, ka Lazersona kungs par nožēlošanu savu
priekšlikumu noņēma. Man personīgi liekas, ka šinī
gadījumā vārds «Latvijas" būtu lieks, jo pats par
sevi saprotams, ka Latvija mes izdodam tādus likumus, kas attiecas tikai uz Latvijas valsts iekārtu.
Kaitēt šis vārds jau gan nekaite, bet viņš zināma
mērā ir lieks. Kas attiecas uz otru priekšlikumu no
Bruno Kalniņa, tad man jāizsakās pret to, jo var jau
būt ari tādi politiskas dabas noziegufni, kuri nav
vērsti pret valsts iekārtu kā tādu, bet ir versti pret
atsevišķām personām. Tad jau, piemēram, politiskie
atentāti ari nebūs vērsti pret pastāvošo valsts iekārtu. Tāpēc man komisijas vārdā jāizsakās pret
Bruno Kalniņa pārlabojumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Petrevics iesniedzis ziņojumu, ka viņš uztur Lazersona priekšlikumu.
Tā tad Lazersona priekšlikums nāk nobalsošana kā
Petrevica priekšlikums. Vispirms es likšu uz balsošanu Lazersona priekšlikumu, kuru tagad uztur Petrevics un kurš skan:

17. s.ē.de 1923. gada

410

12.decembrī.

starp vārdiem „valsts" un „iekārtu"
„pastāvošo demokrātisko".

iespraust vārdus

Ja šis priekšlikums tiktu pieņemts, tad atkristu
Franča Trasuna priekšlikums. Referents izsakās,
ka šāds priekšlikums būtu komisija ticis pieņemts.
Tagad lūdzu pacelties tos, kuri ir pret Petrevica uzturēto Lazersona priekšlikumu. Nav. Ludzu_ pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Lazersona iesniegto un Petrevica uzturēto priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret nav neviens, bet atturējušies 34. Ta tad priekšlikums pieņemts. Jautājums vēl varētu but par Franča Trasuna priekšlikumu I. daļas balsošanu — strīpot vardu
«valsts" un iespraust «Latvijas Renublikas" iesprau. sanu. Vai Francis Trasuns uztur sava priekšlikuma
1. daļu? (Fr. Trasuns no vietas: ..Uztur ".) Es
likšu tagad uz balsošanu Franča Trasuna priekšlikumu 1. daļu. Priekšlikuma 2. daļa «pastāvošo demokrātisko" ir jau pieņemta ar Lazersona-Petrevica
priekšlikuma pieņemšanu. Tagad jānobalso par vārda «Valsts" strīpošanu un «Latvijas Republikas"
iespraušanu. Viss tad skanētu:

„Latvijas Republikas pastāvošo demokrātisko iekārtu".

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Franča Trasuna
priekšlikumu.ievedot 1.panta vārdus «Latvijas Republikas". Tagad lūdzu pacelties tos; kas ir pret Franča
Trasuna priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par nolasīto Franča Trasuna priekšlikuma daļu nodotas 43 balsis, pret nav neviens, atturējušies 35. Priekšlikums pieņemts. Nobalsošana
nāk Bruno Kalniņa priekšlikums:
strīpot vārdus ,,un drošību".

Referents izsakās pret šādu priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, ka.s ir par priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, _kas ir pret Bruno Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no.
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Bruno Kalniņa priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret 49 balsis,
atturas 4 balsis. Priekšlikums noraidīts. Lieku tagad 1. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. ? Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta pieņemšanu.
Kas atturas no balsošanas? Nav. Balsošanas iznākums: par 1. panta pieņemšanu nodotas 50 balsis,
pret to 26,' atturējies nav neviens. Pants pieņemts.
2. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Ķemps:

..Politiskās

apsardzes sastāvs ir: priekšnieks, viņa palīgs,

sevišķu uzdevumu ierēdņi, sekretārs, aģentūras

un

izmeklē-

šanas nodalu vadītāji un ierēdni, rajonu pārziņi, vecākie un
jaunākie uzraugi un kanclejas personāls."

Priekšsēdētājs

vicaui.
A. Petrevics

Fr. Vesmanis:

Vārds

Petre-

mazinieks):
(sociāldemokrāts
Augstā sapulce! 2. pantā L uzskaitītas politiskas apsardzes amata personas. īstenībā šis uzskaitījums
no vienas puses par daudz garš, no otras puses par
daudz īss. Tur ir vesela rinda nosaukumu, bet nav
sacīts, cik ir tādas personas, kuras paiet zem zināma
. nosaukuma. Piemēram, aģentūras un izmeklēšanas
nodalu vadītāji. Cik būs tā_du nodaļu, tas šeit nav
.sacīts. No otras puses varētu vēl piekrist, ja būtu
minēts politiskās apsardzes priekšnieks un rajonu
pārziņi, tās personas, par kurām iet runa talak likumā. Pārējās personas ir liekas. _ Man liekas, ka
šis pants tāpēc vispāri jr lieks. Mes neesam paraduši likumā uzskaitīt kādas iestādes personālu, vai
kādas iestādes personāla nosaukumus. Tapec es
lieku priekšā šo pantu kā nevajadzīgu strīpot. Kādas personas būs politiskā apsardzē,' to noteiks tad,
kad mēs runāsim par štatiem pie iekšlietu ministrijas,
kurai politiskā apsardze būs padota._ Bet tagad,
kamēr Štati vēl nav likumdošanas ceļa pieņemti, tos
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var pieņemt caur Saeimas budžeta komisiju. Ar
vārdu sakot, šis 2. pants ir lieks, jo viņš itin neko
jaunu nedod un tāpēc tas būtu strīpojams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu lūdz vēl
Goldmanis. Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Šis Petrevica kunga priekšlikums gan nebūtu pieņemams, jo
te taču nav minēti skaitļi, cik īsti darbinieku politiskā apsardzē būtu pieņemami. To varētu apspriest
budžeta kārtībā. Bet šeit likumā par politisko ap-n
sardzi ir jāmin, kādi darbinieki varētu but. Ja tas,
kādi darbinieki varētu būt, netiks te uzskaitīts un
tiks atstāts budžeta komisijas izlemšanai, tad budžeta
komisija varētu nostrīpot dažus tādus darbiniekus,
kādi, skatoties pēc politiskās apsardzes vajadzībām,
būtu nepieciešami vajadzīgi. Te nu tie amatu veidi
ir noenkuroti, cik no katra būs vajadzīgs, to noteiks
budžeta komisija. Tā kā Petrevica kunga priekš-

likumu nevarētu pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Runātāju saraksts izsmelts. Lūdzu referenta atsauksmi. _
Referents O. Nonācs: Komisijā bija pārrunas
par šo priekšlikumu, bet viņš netika pieņemts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās pret Petrevica priekšlikumu
„2. pantu strīpot."

Es likšu priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir par Petrevica priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Petrevica priekšNav tādu.
likumu.
Kas atturas no balsošanas?
Balsošanas iznākums: par Petrevica priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret to — 35, atturējies nav neviens.
2. pants strīpots. 3. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

..Politiskas apsardzes amatpersonas sava amata ležitimešanai pie dienesta pienākumu izpildīšanas bez dienesta aplie-

cības nēsā žetonu pēc iekšlietu ministra apstiprināta parauga."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Bergam.
Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Ja augstā nama vairākumam likās par vajadzīgu
strīpot 2. pantu, tad, man liekas, ar vēl lielāku pamatu
varēs likties, ka 3. pants tiešām ir lieks šinī likuma.
Man liekas, viņš ir iemaldījies no kādas iekšējas
iekārtas instrukcijas, kuras pantiem likumā bez šaubām nav vietas, jo šis pants runā par to, ka amatpersonas sava amata leģitimēšanai pie dienesta pienākumu izpildīšanas bez dienesta apliecības nēsā
žetonu pēc iekšlietu ministra apstiprināta parauga.
Ja šo pantu pieņem tādā veidā, tad var rasties pat
kuriozi, tad pastāvīgi politiskās apsardzes amata personām būtu jāuzrāda sava amata apliecība. Pats par
sevi saprotams, ka katrai amata personai vajaga būt
iespējai leģitimēties. Ari mūsu ministriem, tiklīdz
viņi ieņem šo amatu, tiek izdota leģitimācija no valsts
kanclejas. Bet vienmēr nēsāt tcTdāt, nevar rakstīt
priekšā. Ja tā raksta priekšā, kā 3. pantā ir sacīts,
tad var iznākt tāds kuriozs gadījums, ka politiskā apsardzē ienāk kāda persona, kuru grib nopratināt, un
šī persona prasa iepriekš politiskās apsardzes ierēdnim, lai viņš uzrāda savu amata apliecību. Ja šo
pantu vispārīgi pieņem, tad tikai tādā veidā, ka varēs
prasīt no politiskās apsardzes darbinieka, lai viņš
ārpus savām dien es ta telpām uzrāda
dienesta apliecību. Tālāk, bez šīs apliecības jānēsā
klāt kāds žetons, kāds uniformas gabals. Kur viņš
jānēsā, tas nav teikts. Atklāti viņš nav nesams, jo
politiskās apsardzes aģentiem ļoti bieži jāstrādā tā,
ka viņus nepazīst. Tā tad atklāti nēsājams šis žetons nav. Viņš varētu būt noslēpts žetons, ar kuru
"varētu leģitimēties pret citām iestādēm vai amata
personām. Uzlikt par pienākumu visai publikai zināt
šī žetona nozīmi, nav iespējams. Katrā ziņā varētu
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būt šim pantam nozīme tikai iekšējas instrukcijas.
Politiskās apsardzes amata_ personām pastāvīgi jānēsā līdz kāda pieņemta zīme, ar kuras palīdzību viņš
var darīt sevi pazīstamu pret citam iestādēm. Bet
tas ir iekšējas instrukcijas jautājums. Ievest to likumā nav iemesla. Tā ir pavele,_ kura vērsta nevis
pret publiku, bet tikai pret politiskas apsardzes amata
personām, kas ir, ar vardu sakot, iekšējas iekārtas
jautājums. Tāpēc es lieku priekšā 3. pantu strīpot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
mazinieks):
(sociāldemokrāts
A. Petrevics
Augstā sapulce! Kas zīmējas uz žetoniem, ja tāds
priekšlikums būtu ienācis, — strīpot šī panta nosacījumu.ka bez dienesta apliecībām ir nēsājams ari žetons,
tad to varētu atbalstīt, bet kas zīmējas uz to, ka
jāstrīpo viss pants, tā tad ari tas, ka politiskas apsardzes amata personām pie sava dienesta izpildīšanas
ir jānēsā līdz apliecība savas personas leģitimēšanai,
tad to gan nevar. Piemēram, ja kāda politiskas apsardzes amata persona izdarītu kādā dzīvokli kratīšanu, tad vai dzīvokļa īpašniekam bez šī panta noteikumiem būs tiesība prasīt no šīs personas pēc dienesta apliecības uzrādīšanu. Jāsaka, ka politiskas
apsardzes amata personas varēs šo apliecību neuzrādīt. Tālāk Berga kungs saka, ka _ pantam paliekot,
politiskās apsardzes amata personām būtu jāuzrada
savas dienesta apliecības pat savā darba kabinetā.
Tas nebūtu par ļaunu, jo mēs zinām, ka līdz šim politiskās apsardzes kabinetos nopratināšanas ir notikušas dažreiz diezgan aktivi, pat ar iepļaukāšanu un
nebūtu par ļaunu, ja nopratināmais, pirms dod atbildes, zin, kas tā par personu, kas viņu nopratina.
Ja kāda no politiskās apsardzes amata personām
nopratināmo būtu situsi, tad savā sūdzībā cietušais to
varētu saukt vārdā. Pie manis jau vairāki griezušies
ar sūdzībām par piekaušanu politiskā apsardzē, bet
kad es jautāju pēc sitēja vārda, man atbild: «Vārda
es nezinu; bet ja mani novestu uz politisko apsardzi
un tur rādītu visus politiskās apsardzes ierēdņus, tad
to personu es varētu uzzīmēt." Pat kabinetā, kur
politiskās apsardzes amata personas izpilda savu pienākumu, nav par ļaunu, ja tas cilvēks, kas tur iekļuvis, prasītu, lai amata persona uzrāda dienesta apliecību. Bet tas nav galvenais un tur visretāk prasīs
apliecību. Biežāk varbūt prasīs tur, kur notiks kratīšana: uz ielas, vai dzīvoklī; tur pilsonis gribēs
zināt, vai zināmai personai ir tiesība viņu kratīt vai
nē. Nopratināšana tiks izvesta pēc šī likuma, kā tas
paredzēts tālākos pantos, tikai no augstākiem ierēdņiem, tā tad ne katram ierēdnim būs tiesība_ nopratināt. Ja nopratināmais nevarēs prasīt apliecību, tad
viņu varēs izklaušināt varbūt tikai aiz ziņkārības
tāda persona, kurai uz to nav tiesības. Ja arestētais
zinās, ka nopratināšanas tiesības piekrīt tikai zināmām personām, tad, pārbaudījis to pēc apliecības,
viņš citai personai atbildi nedos. Turpretim, ja apliecības prasīt nevarēs, atbilde būs jādod katrai personai. Vārdu sakot, šis pants pilsoņiem dos zināmas
garantijaspret ļaunprātībām, kuras iespējamas no politiskās apsardzes ierēdņiem, kuri nestāv savu_ uzdevumu augstumos un tos kārtīgi neizpilda. Tāpēc
es frakcijas vārdā izsakos pret šī panta strīpošanu.
PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi par
Berga priekšlikumu — 3. pantu strīpot.
Referents O. Nonācs: Ja pārlabojums iziet uz
to, lai ievestu šinī pantā lielāku skaidrību, tad par to
varētu runāt, jo var atzīt, ka šis pants vienā otrā
ziņā ir neskaidri rediģēts. Teikts, piemēram, «nēsāt apliecības", bet nav teikts, ka tās jāuzrāda uz pieprasījumu. Komisija bija diezgan vienbalsīgi domās,
ka apliecības ir vajadzīgas amata pienākumus izpildot, tā kā ma" šinī zinā jāizsakās pret priekšlikumu.
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Kas attiecas uz žetoniem, tad viņi tiešām bija vairāk
domāti priekš tam, lai paši policisti varētu orientēties, piemēram, lielā ļaužu drūzmā, kur politiskai apsardzei nāktos darboties, lai viņai padotie un vispār
policijas ierēdņi zinātu, ar ko viņiem ir darīšana.
Tā tad žetoni ir domāti vairāk policijas iekšējam vajadzībām, bet mazāk priekš publikas. Parasti žetonus nēsā apslēptus un tikai vajadzības gadījuma
tos varēs rādīt uz āru. Man jāizsakās pret Berga
kunga priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
pret Berga priekšlikumu — 3. pantu strīpot. Ludzu
pacelties tos, kas ir par Berga priekšlikumu. Par
Berga priekšlikumu nodotas tikai 5 balsis. Nepietiekošs skaits, priekšlikums atkrīt. Es lieku tagad 3.
celties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Kas atcelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Kas atturas pie šī panta? Tagad lūdzu pacelties tos. kas ir
par 3. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas balsošanā nav dalību ņēmuši. (Jautrība.) Balsošanas iznākums: par panta pieņemšanu nodotas 37
balsis, pret nav neviena balss, atturējušies 3. balsošanā dalību nav ņēmuši 26. Pants pieņemts. Nākamais, 4. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Kara apstākļiem iestājoties,
armijas virspavēlnieka rīcibā."

politiskā apsardze

pariet

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
4. pants pieņemts. 5. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Politiskas apsardzes attiecīgas _ amatpersonas par izzi-

ņas uzsākšanu 48 stundu laikā nosūta
apgabaltiesas prokuroram."

Priekšsēdētājs Fr.

paziņojumus vietējās

Vesmanis:

Vārds

Petre-

vicam.
mazinieks):
(sociāldemokrāts
A. Petrevics
Augstā sapulce!
Es_ šinī pantā gribu ienest tikai
vienu redakcionelu pārlabojumu. Panta sacīts, ka
politiskās apsardzes attiecīgās amatpersonas par izziņas uzsākšanu 48 stundu laikā nosūta paziņojumu
vietējās apgabaltiesas prokuroram. Man liekas, ka
vārds «attiecīgās" še ir lieks. _ Pats par sevi saprotams, ka paziņojumus var nosūtīt tikai tas personas,
kuras izziņu uzsāk, tā tad vārds «attiecīgas" ir pilnīgi lieks un tā_pēc strīpojams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno

Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): 5. panta ir atzīmēts laiks, kādā politiskās apsardzes amata personām
jānosūta paziņojumi vietējās apgabaltiesas prokuroram par lietas uzsākšanu. Publisko tiesību plenāra
komisija ir nolikusi šo laiku uz 48 stundām pretēji
24
apakškomisijas
lēmumam noteikt to uz
Sociāldemokrātiskā frakcija šo priekšlikumu uztur.
Te varbūt varētu iebilsts, ka laiks ir loti īss, bet jāsaka, ka ar to, ka attiecīgās amatpersonas paziņos par
kādas lietas uzsākšanu vietējās apgabaltiesas prokuroram 24 stundu laikā, viņas darbība nekādi traucē-

stundām.

jumi necelsies. Tas ir iespējams. Reiz tas ir iespējams un reiz pēc šī likuma politiska apsardze vispār
ir nostādīta zem apgabaltiesas prokurora pārzinās
un kontroles, tad gan būtu vajadzīgs, lai tas laiks,
kurā politiskā apsardze neinformē apgabaltiesas prokuroru par savu darbību, būtu samazināts līdz minimumam. Ir pilnīgi skaidrs, ka ja kāda_ persona ir
apcietināta un 24 stundu laika nopratināta, tad pilnīgi iespējams par to paziņot attiecīgam prokuroram.
Tāpēc mēs liktu priekšā skaitli „48" strīpot un ta
vietā likt skaitli „24".
Priekšsēdētājs Fr. Vemanis: Vardu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referentu izteikties.
Referents 0. Nonācs: Pret Petrevica priekšlikumu komisija nekādus iebildumus neceļ, bet man
jāizsakās pret Bruno Kalniņa priekšlikumu, 48 stun-
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du vietā likt 24 stundas. 48 stundas ir pieņemts
aiz praktiskiem lietderības motiviem, jo ja ari attiecībā uz vispārējo policiju pastāv 24 stundu termiņš,
tad amatpersonas, kuram ar šo lietu ir darīšanas,
konstatē, ka nav jespējams praktiski dzīve šo 24
stundu termiņu ievērot. Aizvien ir nepieciešams garāks termiņš. Bet likums jāraksta tāds. lai viņu
varētu izpildīt, un tāpēc, saskaņojoties ar dzīvi, ir
ievestas šīs 48 stundas.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Petrevica priekšlikums skan:

„5. panta strīpot vardu ..attiecīgas".

Referents izsakās par Petrevica priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret Petrevica priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Nav'. Petrevica priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. Talak nak Bruno Kalniņa priekšlikums.
5. pantā vārdu „48 stundu" vieta likt

vārdus „24 stundu".

Referents izsakās pret priekšlikumu. Ludzu pacelties tos, kas ir par Bruno Kalniņa priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Bruno Kalniņa
priekšlikumu. Kas atturas no balsošanas? Balsošanas iznākums: par Bruno Kalniņa priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret to — 41 balss, atturejušies_ 2. .
Priekšlikums atraidīts. Es likšu tagad 5. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 5. panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
to, kas ir par 5. panta pieņemšanu. Kas atturas no
balsošanas? Nav. Balsošanas iznākums: par 5.
panta pieņemšanu nodotas 44 balsis, pret 25 balsis,
atturējies nav neviens. 5. pants pieņemts. 6. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Ja politiskas apsardzes amatpersonas nav klāt pie 1.
pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu atklāšanas, tad izziņu
izdara policijas amatpersonas. Šādos gadījumos, uzsakot
izziņu, policijai par to nekavējoties jaziuo prokuratūrai un vietējai politiskās apsardzes iestādei, iesūtot pēdējai ari izziņas
materiālu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
nevēlas. Lieku pantu uz balsošanu. Kas būtu pret
panta pieņemšanu? Nav. Kas atturas? Nav. Pants
vienbalsīgi pieņemts. 7. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„lzziņu izdara vietējās apgabaltiesas prokurora uzraudzībā. Politiskās apsardzes amatpersonām jāizpilda prokuratūras priekšlikumi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 8. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 9. pants.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Bergam.

Vārds Arvedam

„Ja 1. pantā minēto noziedzīgo nodarījumu izdara vienīgi karavīri bez civilpersonu līdzdalības:_a) tādas vietas, kuras stāv
vienīgi kara priekšniecības pārziņa, vai b) pie denestu pienākumu izpildīšanas, kaut ari vietās, kuras stāv vispārējas administrācijas pārziņa, — tad politiska apsardze nosūta izziņas
materiālus vietējā karaspēka priekšniekam, ieskaitot aizturētos
viņa rīcībā. Visos pārējos gadījumos par 1. panta minētiem
noziedzīgiem nodarījumiem, ja tos izdara karavīri, izzinu izdara politiskās apsardzes amatpersonas, pie kam par izziņas
uzsākšanu, tās saturu un karavīru apcietināšanu nekavējoties
jāpaziņo viņu priekšniecībai. _
Izziņas ārvalstu militārās spiegošanas atklāšanas un novēršanas lietās piekrīt kara ministrijas galvena štāba operatīvās dalās ārējās izlūkošanas nodaļai.

..

Politiskās apsardzes priekšniekam, viņa palīgam un rajonu
pārziņiem ir tiesība dot pašrocīgi rakstītus rīkojumus izdarīt
kratīšanas un izņemšanas pie personām, kuras stāv aizdomas
par 1. pantā minēto noziedzīgo darbību, kā ari uz ievākto ziņu un pierādījumu pamata šīs personas aizturēt. Kratīšana, izņemšana un aizturēšana jāmotivē atsevišķā rakstiska lēmuma,
kurā aprādami kratīšanas, izņemšanas vai aizturēšanas motivi.
Uz minētā rīkojuma pamata kratīšanas izdara politiskas apsardzes ierēdņi, ne zemāki par vecāko uzraugu. Protokols par
kratīšanu jāsastāda uz vietas, pieaicinot pie kratīšanas 2 lieciniekus."
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Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
9. pants starp citu nosaka, ka attiecīgām politiskās
apsardzes amata personām pašrocīgi jāuzraksta
orderis par kratīšanām u. t. t.
Man liekas,
tas ir nepareizi, jo ir pārāk nepraktiski. Iedomāsimies, piemēram,_ tādu gadījumu, ka iet kāda lielāka

lieta, ka ir izdarītas daudzas kratīšanas un pēc materiāliem, kas ir uz vietas atrasti, izrādās, ka vēl ir
jāizdara citas kratīšanas un aresti u. t. t. un nu tai
atbildīgai personai, kas visu lietu vada, politiskās
apsardzes priekšniekam, viņa palīgam vai rajonu
pārziņiem, sava_ uzmanība ir jāatrauj no lietas un jāraksta orderi tālākām kratīšanām, ko taču ar sekmēm^ varētu izpildīt katrs kanclejas darbinieks un
varbūt pat ar lielākām sekmēm, ja viņam rokraksts
ir skaidrāks. Nekāda iemesla nav šādu noteikumu
radīt mušu likumā. Te aizrādīs uz to, ka būs garantija, ka kratīšanas notiks pareizi, ja orderi būs paš-

nīgi šīm minētām nedaudzām personām, lielākais —

7. Tā tad 7 personas var dot rīkojumu izkratīt. Ja
nu šīm 7 personām ir tiesība nevis pašrocīgi rakstīt
orderi, bet atvēlēt izrakstīt otram, tad orderus var
izdot iepriekš parakstītus, tā sakot avansa veidā,
atstājot tikai vietu, kur ierakstīt tās personas vārdu,
kuru grib kratīt. Tad faktiskās tiesības dot rīkojumu izkratīt, piederēs nevis vairs minētām 7 personām, bet kuram katram politiskās apsardzes ierēdnim. Berga kungs argumentēja savu priekšlikumu
ar. to, ka iepriekš jātaisa lēmums, ko kratīt un tikai
pec tam var rakstīt orderi. Saprotams, zināma
garantija tā ir. Bet ir iespējama ļaunprātība, proti
tā, ka lēmumu par kratīšanu nemaz iepriekš neuzraksta, bet sastāda viņu pēc tam, ar datumu, kuru
ieraksta ari pēc tam. Ar vārdu sakot, ja vārds «pašrocīgi" tiek strīpots, tad dot rīkojumu izdarīt kratīšanas dabū tās personas, kurām likumprojekts šīs
tiesības negrib dot. Tāpēc šis vārds «pašrocīgi" kā
ļoti svarīgs ir paturams. Varētu ari būt, ka tādā
gadījuma, ja tiek sacīts, ka orderi vajadzīgs izrakstīt
pašrocīgi, var notikt ļaunprātība, bet tādā gadījumā
tiesas ekspertīzes ceļā būs iespējams konstatēt, vai

rocīgi uzrakstīti. Bet šāds orderis taču būs parakstīts no tām personām, kurām ir dota tiesība apcietinājumus u. t. t. izdarīt, tā kā likt viņam pašam ari vēl
rakstīt orderi, nekādas vajadzības nav. Te bez šaubām cels ierunas, Kalniņa kungs sāk jau par to
runāt, kaut ari no vietas, ka paraksta iepriekš orderi minētais orders rakstīts pašrocīgi vai nē. Šos apuņ tad tikai ņem un izpilda to, kā tas tiešām ir noticis
stākļus ievērojot, man liekas, ir nepieciešams balsot
agrāk. Šādus gadījumus grib novērst ar to, ka attiepret Berga kunga priekšlikumu.
cīgai amata personai pašrocīgi jāuzraksta orderis.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda vairāk
Bet jāsaka, ka šādi gadījumi ir jau novērsti ar to, ka
neviens nav pieteicies. Vārds iekšlietu ministrim.
9. pants tālāk nosaka, ka iepriekš ordera izrakstīIekšlietu ministrs A. Birznieks: Loti godātie
šanasir jātaisa motivēts lēmums par apcietināšanām, kungi! Es gribētu paskaidrot, ka Zemgaļa kunga
kratīšanām u. t.-t. Tā tad iepriekš ir jābūt lēmumam, priekšlikums acīm redzot ir dibināts uz pārpratumu
kuru sastāda un paraksta priekšnieks vai cita attieun aiz sekošiem motiviem. Zemgaļa kungs vēlējās,
cīga amata persona un tikai pēc tam sastāda orderi. ka kratīšanai tiesības tiktu nodotas tikai augstāko
Ja nu pēc visa tā šim lietas -vadītājam orderis nav
ierēdņu rokās, nevis vecāko uzraugu rokās. Šinī
tikai jāparaksta, bet ari jāuzraksta, tad tam taču nenolūkā Zemgaļa kungs Mek priekšā pantā strīpot
kādas nozīmes nav. Nekādas pretlikumības un nevārdus «vecāko uzraugu" un Jo vietā likt «aģentūras
kārtības nevar notikt ari bez pašrocīgi rakstītā
vai izmeklēšanas nodaļas ierēdņus", nenorādot, kādi
ordera, jo, kā jau es teicu motivētam lēmumam ir tie ierēdņi ir. Kā aģentūrā, tā izmeklēšanas nodaļā
jābūt jau iepriekš ordera izrakstīšanas. Viss tas, ko ir ierēdņi sākot no izsūtāmā zēna līdz kādai jaunkunmēs gribam novērst, ir jau novērsts un tāpēc es lieku
dzītei, kas ieraksta ienākušo pastu un līdz nodalās
priekšā 9. pantā dzēst vārdu «pašrocīgi."
vadītajam. Tā tad ar šo pārlabojumu nav panākts
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zemgalim.
tas, ko Zemgaļa kungs acīm redzot vēlas panākt.
G. Zemgais (demokrātiskais centrs): Uz šī panta Bez tam vajadzētu komandēt no izmeklēšanas nodapamata kratīšanas izdara politiskās apsardzes ierēdņi lās speciālu ierēdni uz provinci, kur tādu nav. Man
ne zemāki par vecāko uzraugu. Kā es informējos liekas, ka ir jau pietiekošas garantijas, ka mūsu polipie iekšlietu ministra, tad zemākie uzraugi ir ierēdņi, tiskas apsardzes uzraugu vietā publisko tiesību kokas stāv, ja nemaldos, XIV. kategorijā pēc savas misija ieveda tikai. vecākos uzraugus, kuru mums
algas, un viņu izglītības līmenis ir ne visai augsts. visa zeme un visā politiskās apsardzes pārvaldē ir
Tāpēc es baidos par to, ka viņi, izpildot savu amatu, 40 cilvēku, izslēdzot visus jaunākos uzraugus; otra
var loti bieži grēkot. Izdarot kratīšanas bieži jāizgarantija ir tā, ka viņi var kratīt tad, kad viņiem
šķir jautājumi, kurus pusinteliģentam cilvēkam būs orderis, ir rokā,.kurš izdots no apriņķa priekšnieka
grūti izšķirt. Bez tam pats kratīšanas fakts prasa
vai nodaļas pārziņa. Kratīšanas uz ordera pamata
inteliģenta cilvēka spēku. Tāpēc es lieku priekšā 9. var izdarīt policijas vecākais kārtībnieks. Tampanta 8. rindiņā strīpot vārdus «ne zemāki par vedēļ mans priekšlikums un lūgums būtu Zemgala
cāko uzraugu" un to vietā likt «aģentūras vai izmekunga pārlabojumu atraidīt,
klēšanas nodalās ierēdņa vai augstāki stāvošas amata
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentu
personas vadībā". Ja Saeima pieņems šo pantu, tad dot atsauksmi..
pats par sevi saprotams, ar to būs teikts, ka politiReferents O. Nonācs:_ Attiecībā uz Berga kunga
skas apsardzes ierēdņi, viņas zemāki uzraugi būs jā- priekšlikumu — strīpot vārdu «pašrocīgi", komisijas
paceļ algas un inteliģences ziņā augstākā pakāpē.
vārdā man ir jāizsakās pret, kaut gan man jāatzīst
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam. viņa motivu svarīgums, proti, ka smaguma punkts
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Auggulstas uz atsevišķā rakstā motivētu lēmumu un nestā sapulce! Berga kungs liek priekšā strīpot vārdu
vis uz pašu orderi. Tomēr komisijas vairākums pie«pašrocīgi", kas nozīmē, ka orderus kratīšanām var
krita pašrocīgi.rakstītiem orderiem, un tāpēc man
izrakstīt nevis pašrocīgi, bet ka tos var izrakstīt ari
jāizsakās pret priekšlikumu. Kas attiecas uz Zemkanclejas darbinieki. Pret pašu izrakstīšanu nevar
gaļa kunga priekšlikumu, tad jāsaka, ka viņš prakbūt iebildumi,ka tos izraksta kanclejas darbinieki, bet
tiski nav izvedams, jo augstāko ierēdņu politiskā
tam ir sava principiela nozīme. Lieta tā, ka šeit apsardzē nav daudz. Viņus var saskaitīt pat uz pirkparedzēta tiesība izrakstīt orderus resp. dot rīkostiem, tie ir: politiskās apsardzes priekšnieks, viņa
jumus izdarīt kratīšanas tikai zināmām personām: palīgs, sevišķu uzdevumu ierēdnis, kurš ari ir tikai
politiskas apsardzes priekšniekam, viņa palīgam un 1, tad nak aģentūras nodaļas vadītājs, ari 1, un izlūku
rajonu pārziņiem. Protama lieta, kratīšanas izdarīt
nodaļas vadītājs, ari tikai 1. Galu galā ir tikai 5
var ari citas personas, bet dot rīkojumu ir tiesība vieaugstākie ierēdņi un vai tad viņi varēs iet līdzi citiem
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ierēdņiem uz kratīšanām? No kurienes tad tos
ierēdņus ņems? Apcietinātāju stāts galvenā kārta
rekrutējas no vecākiem uzraugiem, kuru ir pavisam
40. Ja šiem 40 vecākiem uzraugiem šīs tiesības atņemsiet, tad jaunepaliek neviena, kas kratīšanu izdarītu. Tas praktiski ir neizvedams, un tāpēc man jāizsakās pret Zemgaļa kunga priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispirms nobalsošanā nāk Arveda Berga priekšlikums, kurš skan:
„9. pantā strīpot vardu „pašrocīgi"."

Referents izsakās pret Arveda Berga priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda
Berga priekšlikumu. Par Arveda Berga priekšlikumu nodota tikai 21 balss, kas ir nepietiekošs
skaits. Priekšlikums atkrīt. Zemgais iesniedzis paziņojumu, ka viņš savu priekšlikumu noņem. Ta tad
tas atkrīt. Lieku tagad 9. pantu komisijas redakcija
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir pret 9.
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants
pieņemts. Nākamas, 10. pants.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
„Politiskās apsardzes amatpersonām ir tiesība aizturēt un
izkratīt personas un izdarīt pie viņām izņemšanas, bez 9. pantā
' minētā rīkojuma (ordera), ja: a) viņas tieši pieķertas pie 1.
pantā minētās noziedzīgas darbības vai ari tūliņ pec tās; b)
1. panta
uz viņām norāda aculiecinieki, kac) viņas izdarījušas
viņām pieder vai pie viminētos noziedzīgos nodarījumus^

ņām atrasti priekšmeti, kuri norāda uz 1. pantā minētiem no-

ziedzīgiem nodarījumiem un d) pret viņam ir dibinātas aizdomas vai pret kurām ir pierādījumi, ka viņas aizbēgs vai iznīcinās nozieguma pēdas.
Par aizturēšanu 48 stundu laika jānosūta paziņojums vietējās apgabaltiesas prokuroram."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Jezupam

Rtibulim.
Jez. Rubuls (Latgales darba partija): Augstā
sapulce! 10. pants vispār paredz, ka politiskas apsardzes darbiniekiem ir tiesība aizturēt personas,
izdarīt kratīšanas, izdarīt izņemšanas u. t. t. bez
kāda rakstiska rīkojuma resp. ordera. Jau ta visa
visumā ir iets stipri tālu tiesību paplašināšana, bet
daži no pirmiem punktiem kaut ko vel daudz maz
konkretizē, kamēr pēdējais_ „d" punkts, kura ir _ teikums «pret viņam ir dibinātas aizdomas", ir pārak
plaši tulkojams jēdziens, kuru kurš katrs var iztulkot
tā, kā viņam patīk. Ja jau politiskas apsardzes darbiniekiem ir atļauts izdarīt aizturēšanas un kratīšanas bez ordera, bez rīkojuma, tad, pamatojoties uz
šiem vārdiem, viņi to varēs darīt attiecība uz kuru
katru personu, kuru politiskā apsardze tur aizdomas.
Cik tas katrā gadījumā būs vajadzīgs, cik ne, tas ir
cita lieta. Tamdēļ es liktu priekša rediģēt d punktu
sekosi: «Pret kurāmjr dibināti pierādījumi, ka viņas
aizbēgs, vai iznīcinās pēdas", t. i. strīpot vārdus
«pret viņām ir dibinātas aizdomas".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nonācām.
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Man _ jāaizrāda, ka šinī pantā ir kāda pārrakstīšanas kļūda.
Šī panta d punktā ir strīpojami 3 vardi «pret kuram
ir" tā kā d punkts skanētu šādi: «pret viņam ir dibinātas aizdomas, vai pierādījumi, ka viņas aizbēgs,
vai iznīcinās noziegumā pēdas". _ No teikuma uzbūves redzams, ka te ir iezagusēs pārrakstīšanas kļūda,
un tādēļ šie vārdi «pret kurām ir" — jāstrīpo.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī panta
iesniegti divi priekšlikumi: Jezupa Rubuļa
10. panta beigas izteikt šādi: „pret kurām ir dibināti pierādījumi, ka viņas aizbēgs, vai iznīcinās pēdas."

un Bruno Kalniņa
10. pantā strīpot vārdus „d) pret viņām ir dibinātas aizdomas vai" un vārdu „48 stundas" vietā likt „24 stundas".

Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents O. Nonācs: Komisijas vārdā
jāizsakās pret visiem šiem pārlabojumiem.
KiBjumSSaeimas StenoĶiafiskāļ
(biroji Rlat, Jēkab» ic-lā Ns llj
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Bruno Kalniņa
priekšlikuma pirmā daļa sakrīt ar Jezupa Rubuļa
priekšlikumu, jo Jezupa Rubuļa priekšlikuma teksts
ietilpst Bruno Kalniņa priekšlikuma. Tadeļ Bruno
Kalniņa priekšlikuma pirmā daļa ar Jezupa Rubuļa
prekšlikumu atkrīt. Vispirms lieku uz balsošanu
Jezupa Rubuļa priekšlikumu. Referents izsakās pret
to. Lūdzu pacelties tos, kas ir par J. Rubuļa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Jezupa
Rubuļa priekšlikumu. Kas atturas no balsošanas?
Balsošanas iznākums: par Jezupa Rubuļa priekšlikumu nodotas 40 balsis, pret to — 20 balsis, atturējušies 16. Priekšlikums pieņemts. Talak nobalsošana
nāk Bruno Kalniņa priekšlikums
vārdu „48 stundu" vietā likt vārdus „24 stundu".

Referents ir pret priekšlikumu. Ludzu pacelties
kas
ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos,
tos, kas ir pret Kalniņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Bruno Kalniņa priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret to —- 46 balsis, atturējies nav

neviens. Priekšlikums noraidīts. Es likšu tagad 10.
pantu pārlabotā veidā uz balsošanu, pie kam jāaizrāda, ka pie nobalsošanas uz referenta norādījumu
vārdi «pret kurām ir" atkrīt, un lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 10.panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 10. panta pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Nav. Balsošanas
iznākums: par 10.'panta pieņemšanu nodota 51 balss,
pret to — 25 balsis, atturējies nav neviens. 10.
pants pieņemts. 11. pants.

Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

„Pblitiskās apsardzes priekšniekam un rajonu pārziņiem
ir tiesība, ja izziņas apstākli to prasa, turēt apcietinājuma aizturētās personas ne ilgāki par 7 dienām. Nepieciešamos gadījumos aizturēšanas laiku var pagarināt līdz 3 nedēļām ar iekšlietu ministra un tiesu palātas prokurora piekrišanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Rubulim.
Jezups Rubuls (Latgales darba partija) : _Man liekas, ka 11. pantā paredzētais termiņš, turēt apcietinājumā aizturētās personas, ir par garu, proti, ka ir
tiesības aizturēt 7 dienas un ar iekšlietu ministra un

tiesu palātas prokurora piekrišanu nepieciešamos
gadījumos aizturēšanu var pagarināt līdz 3 nedēlam.
Tas būtu par daudz, jo.politiskā apsardze pie izziņas
uzsākšanas un izvešanas var to darīt, neapcietinot
personas. Zināmos gadījumos, kur nepieciešami
tas vajadzīgs, var apcietināto noturēt apcietinājuma
mazāku termiņu. Visā visumā taču politiskās apsardzes izvestā izziņa netiek ņemta tiesā par pamatu,
bet tā tiek pārbaudīta no izmeklēšanas tiesneša, kurā
rokās atrodas lieta un tad tas taisa savu slēdzienu.
Tāpēc es lūdzu augsto namu pieņemt 7 dienu vieta 5
dienas un 3 nedēļu vietā 2 nedēļas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Ja pieņemtu Rubuļa kunga priekšlikumu, tad tas va*retu
daudzos gadījumos nākt par ļaunu pašiem apcietinātiem, jo samazinot dienu skaitu tik īsu, varētu iznākt tā, ka politiskās apsardzes priekšnieks vai
rajona pārzinis, kurš izdarījis apcietināšanu, bus
spiests griezties pie prokurora vai iekšlietu ministra
un prasīt 2 nedēļas, kā to liek priekšā Rubuļa kungs
vai pēc projektā domātām 3 nedēļām. Tas varētu
būt sekas no tā, ka pati lieta būtu sasteigta. _ Ja pieņem tik pārāk īsu laiku, tad ir ņemta iespēja tiem,
kam tiesība apcietinājumā turēt, kautkādu iespēju
cik necik izdarīt izziņu. Ja būs, pemeram,- jābrauc
no Liepājas, Ventspils vai no kāda Latgales stūra uz
šejieni, tad kamēr atbraucšurp, ceļam vien jaupaiet
dažas dienas, un vienā otrā atsevišķa svarīgāka lieta
izdarīt tik ātri izziņu un jau noskaidrot stāvokli, vai
14
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to personu var atsvabināt vai nē, tik īsa laika nebūs
iespējams. Tādēļ tas varētu tikai pirmkart_ nākt
tiem, kuri apcietināti, par ļaunu un ari otrkārt par
ļaunu pašai valstij valsts drošības ziņa, lai nebūtu
jāizsakās par dažu tādu izlaišanu no apcietinājuma,
kuri būtu jāpatur ilgāki apcietinājumā. Pretēja gadījumā būtu jābrauc katru reizi pie_ iekšlietu ministra
un tiesu palātas prokurora, jāmēģina dabūt viņa
piekrišana apcietinātā paturēšanai. Un vai tad
iekšlietu ministrs vai tiesu palātas prokurors dažas
minūtēs var iepazīties ar lielāku lietu, ko viņam liks
priekšā politiskās apsardzes priekšnieks. To tik īsā
laikā nevar, tur jāiedziļinās un jāiepazīstas ar pašu
lietu, jo pretējā gadījumā ļoti viegli notiks šajos jautājumos viegla izšķiršana un Rubuļa kunga_ priekša
liktais pārlabojums ir pilnīgi nevieta. Te jāatstāj 7
dienas un trīs nedēļas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno
Kalniņam.
Bruno Kalniņš (sociāldemokrāts): Mums liekas,
ka tie motivi, kuru vārdā Goldmaņa kungs aizstāvēja
šī panta redakciju, neiztur kritiku, jo tika sacīts, ka
gadījumā, ja politiskā apsardze varēs pati uz savu
tiesību pamata īsu laiku turēt apcietinājuma aizdomā
ieskatītas personas, tad tādā gadījuma lietai nonākot
prokurora rokās, prokurors varēšot vai nu pārsteigties, vai prasīt ilgu laiku šī jautājuma caurskatīšanai.
Man jāsaka, ka prokuroram, ka viena, ja politiska
apsardze pēc ļoti īsa laika iesniegtu šo lietu viņam,
tā ari tādā gadījumā, jātā pēc ilgāka laika šo lietu
iesniegtu, prokuroram naksiesar šo jautājumu iepazīties. Prokurors kā vienā, tā otra gadījuma skatīs
cauri materiālus, kādus politiska apsardze stāda
priekšā un uz šo materiālu pamata taisīs savu slēdzienu. Ja prokurors var pārsteigties, tad tas var
notikt kā vienā, tā otrā gadījuma. Ja prokuroram ir
vajadzīgs kāds noteikts laiks, lai noskaidrotu vienu
otru jautājumu, tad tas ir vajadzīgs ka viena, ta otra
gadījumā. Tā kā caur to nekas nemainās, ja politiskā apsardze būs turējusi materiālus savas rokas un
tikai pēc kāda laika tos iesniegs apgabaltiesas prokuroram.
Bet šis pants ir svarīgs ari tai ziņā, ka, ja mēs
dodam politiskai apsardzei tādas lielas tiesības, kādas tai te ir piešķirtas — piešķirot politiskai apsardzei pilnvaru apcietināt kuru katru personu un turēt
viņu ne ilgāk par 7 dienām, bet nepieciešamības gadījumā ar iekšlietu ministra un tiesas palātas prokurora piekrišanu šo laiku pagarināt līdz 3 nedēļām, —
tad tas nozīmē, ka mēs ar šo pantu piešķiram politiskai apsardzei visplašākās pilnvaras pret pilsoņu
brīvību un neaizskaramību. Tādā_ gadījuma tas, ko
mēs esam mēģinājuši nokārtot tāda kārta, ka pilsoņu
tiesības ir neaizskaramas, tas tiek te plaša mēra atcelts. Var jau sacīt, ka tas ir nepieciešami tapec, ka
politiskā apsardze nevar uzreizi to lietu, kura nonākusi viņas rokās, atrisināt un ka ir vajadzīgs ilgāks
^ citas
laiks, lai šo lietu skatītu cauri un lai atrastu vel
personas, kuras stāvētu ciešā sakarā ar jau apcienātām personām. Zināms, ka ilgāks laiks ir vajadzīgs, bet tas, kas ir vajadzīgs, ir darāms neatkarīgi
no tā, vai vienas personas lieta ir nodota prokuroram, vai nē. Tas, kas reiz ir kritis politiskās apsardzes rokās, ir kritis, un politiskai apsardzei ir jāizšķir, vai viņa lieta ir nododama prokuroram, vai tas
nav darāms uz to materiālu pamata, kas par šo
lietu ir. Domāt, ka pēc tām 7 dienām, vai 3 nedēļām
materiāli gadīsies, ir zīlēšana un uz zīlēšanu mes
neva-am likumu būvēt. Var jau būt, ka ari pēc tām
3 nedēļām nekādi jauni materiāli negadās, untada
gadījumā viss laiks būs notecējis par velti. Mes uz
piedzīvojumu pamata, kādi mums ir bijuši ārpolitisko

apsardzi, nevaram
neskaitāmi daudz
izlietojusi nevietā.
sības piešķirt, tad
vokli, kāds jau ir
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tai šīs tiesības piešķirt, jo ir bijuši
gadījumi, kur tašīs tiesības ir
Ja mesgribam tādas plašas tie-

ar to mes sankcionējam to stāun mesdodam iespēju politiskas
apsardzes ierēdņiem venmer pateikt, ka _„apstakļi to
prasa", mums ir jātur 7 dienas apcietinājuma kura
katra persona. Vēlāk atkal «mums apstākli to prasa",
un politiskā apsardze griežas pie iekšlietu ministra
un tiesu palātas prokurora un patur kādu cilvēku vel
3 nedēļas apcietinājumā! Uz šī panta pamata politiskā apsardze var izvest nevis lietderīgu apcietināšanu, bet šikanēt kādu personu, ja viņa to veļas.
Kurs tiesas palātas prokurors apņemsies drošību pateikt: jums to 7 dienu vieta 3 nedēļas netiek piešķirtas un jums tā persona jāatlaiž? Katru reizi, kad politiskā apsardze pieprasīs termiņa_ pagarināšanu, ta_d
viņi neliks tai šķēršļus ceja.Tapec šis pagarinājums nekādā gadījumā nebūtu uzturams. Tomēr tas
samazinājums, ar kādu nāca Rubuļa kungs, sociāldemokrātiskai frakcijai izliekas par nepietiekošu. Mes
tāpēc liekam priekšā 7 dienu_ vieta sacīt nevis 5 dienas, bet 3 dienas un 3 nedēļu vieta likt 1 nedēļu.
Mēs ieskatām, ka šis laiks ir pilnīgLpietiekošs, lai
politiskā apsardze ar savu darbu varētu tikt gala.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ar vedam
Bergam.
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Vakar pie vispārējām debatēm visi runātāji bija vienis pratis tanī ziņā, ka cīņa pret tā sauktiem politiskiem noziegumiem ir jāved. Bija domu starpība tikai
par to, vai to uzdot kādai atsevišķai iestādei, kāda ir
politiskā apsardze, vai kādai nodaļai pie kriminālas
policijas. Bet par pašu pamata jautājumu, ka šie noziedznieki ir . jāapkaro, nebija domu starpības. Ja
šinī ziņā visi ir vienis pratis, tad _ jātaisa loģiskais slēdziens, ka tai iestādei, kurai mes uzticējuši šo cīņu,
vai tā ir politiskā apsardze, vai cita kāda iestāde,
mums jādod ari iespēja, lai viņai nebūtu tikai laba
vēlēšanās šo cīņu vest, bet būtu ari vajadzīgie līdzekļi rokās. Un kad nu iet runa par to, cik dienas
lai tur apcietinājumā personu, pret kuru uzsākta izziņa, par kuru ir zināmi materiāli politiskai apsardzei rokās, tad še liek priekšā termiņu pamazināt uz
5 un pat 3 dienām. Ņemsim konkrētu gadījumu. Iedomājaties, kā lieta varētu norisināties un vai likuma nosacījums pavisam ir iespējams. Pieņemsim, ka
ir kāda politiska lieta iesākta, ir kādas personas apcietinātas, teiksim, piemēram. Veegulbenē, tādā vietā,
kur dzelzceļa satiksme ar Rīgu ir tikai reizi diena.
Ir kāda lielāka politiska lieta, kāda sarežģītāka lieta.
Jāpiezīmē, ka politiskās lietas pa lielākai daļai ir sarežģītas, tur nav vis viens notikums, kurš izsmelts
pats par sevi, bet viņam ir nozarojumi uz visām pusēm, viņā ir iepīts vienmēr lielāks personu daudzums
un tur no svara ir tikai viss notikumu kopsakars. Ja
tādā lietā izziņa ir iesākta, tad vislielākā daļā no gadījumiem nav paredzams, ka ne 3 dienās, ne 5 dienās, pat ne 7 dienās lietu varētu noskaidrot. Tas būs
jāatzīst visiem, kuriem Lūs bijusi darīšana ar tādām
lietām. Ko nu darīt politiskās apsardzes aģentam?
Viņš redz, ka ar tām 3 dienām, 5 vai 7 dienām viņš
cauri netiek. Nu viņam jādabū iekšlietu ministra un
prokurora piekrišanu. ' Viņām jāsēžas vilcienā un jābrauc uz Rīgu, lai dabūtu attiecīgo atļauju. Teiksim,
ka viņš tanī pašā dienā, kad atbraucis Rīgā, varēs
iekšlietu ministri informēt par lietu un varbūt iekšlietu ministrs tūliņ var dot savu piekrišanu, bet es
nezinu, vai visos gadījumos tas būs iespējams, jo
iekšlietu ministrim ari ir citas darīšanas un ne tikai
šī vien. Tālāk politiskās apsardzes amata personai
jāiet un jādabū tiesu palātas prokurora piekrišana,
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augstas amata personas piekrišana, kura ļoti apkrauta ar darbiem. Vai aģents to satiek jau otra diena,
tas ir liels jautājums, un vai vienā diena šī persona
var izšķirt visu lietu, tar» ir vēl lielāks jautājums. Ta
tad rēķināt: viena diena braukšanai, viena diena pie
iekšlietu ministra un viena diena pie tiesu palātas
prokurora. Bez tam taču ir jābrauc atpakaļ. Ta
tad nepietiek ar 3_ dienām, ja mes tas pieņemtu.
Tas ir fiziski neiespējams; pat 5 dienas nepietiek, jo
ja mēs pieņemsim 5 dienas, tad jau otra diena pec
izziņas uzsākšanas, kad kļūs redzams, ka ar to laiku nepietiks, politiskās apsardzes amata personai jādodas ceļā. Kādas ziņas tad varētu but savāktas
2 dienu laikā kādā komplicētā, daudz maz sarežģītā
politiskā lietā? Acīm redzot, ļoti nepietiekošas.
Man apgalvos: «Jā, politiskas lietas ir tadas kur
^ tiiepriekš savāc visas ziņas, dzen pēdas un velak

kai apcietina". Daudzkārt tas tā ir. Tas ir ideāls,
tā jāved politiskas lietas,_ jo lai noziedzniekus tiešām varētu ķert, tad ir jāgatavojas un jāgaida, kamēr noziegums nogatavojies. Bet vienmēr, augsti
godātie deputātu kungi, tas nav iespējams. Ir gadījumi, asi notikumi, kur jārīkojas tuht, jāapcietina, lai
nevarētu slēpt nozieguma pēdas un lietas pavedieni '
nevarētu izšļukt no rokām politiskai apsardzei. Ta
tad ir apcietināšanas, kur iepriekš noteiktu materiālu
nekādu pie rokas nevar būt. Un ta tad otra diena
pēc apcietināšanas politiskās apsardzes aģentam ir
jādodas ceļā, piemēram, no Vecgulbenes, lai tas 5.
dienā varētu tikt atkal atpakaļ. Ar kādiem materiāliem viņš varēs ierasties pie iekšlietu ministra, ar ko
viņš varēs pārliecināt palātas prokuroru par to, ka
apcietināšana ir jāpagarina no 5 dienam uz 2 resp.
3 nedēļām? Acīm redzot, ar tukšām rokam viņš
brauks šurp, un viņam nekādu pārliecinošu materiālu
nebūs. Bez tam izziņa uz vietām bus jāpārtrauc, jo
visi materiāli būs jāņem līdzi, jo taču ar tukšām ro-

kām nevar iekšlietu ministri vai palātas prokuroru
pārliecināt, ka apcietināšana jāpagarina uz 2—3_ ne-

dēļām. Tā tad visi materiāli šim cilvēkam jāved
līdzi, bet apcietinātam būs jāsēž un viņa lietu nevarēs noskaidrot, jo tā atvesta šurp, uz Rīgu. Tā tad:
kādi pārliecinoši materiāli varētu būt pēc divām dienām kādā politiski komplicētā lietā? Acīm redzot,
it nekādi, vai ļoti pavirši. Rīgā nu rodas dilema
iekšlietu ministrim un palātas prokuroram, ko _ darīt.
Vai palaist vaļā cilvēku, kas 5 dienas nosēdējis un
laikam būs vainīgs? Materiālu nepietiekoša formulējuma dēļ nevar dot parakstu par apcietināšanas
pagarināšanu, jo nav noteiktas izziņas un visi. materiāli nav savākti. Iznāks, ka vai nu palaidīs vaļā
noziedznieku, kurš tiešām būtu pelnījis sodu, kad būtu nepieciešams, lai to izņemtu no apgrozības, lai
viņš neslēptu savas pēdas un nedarītu tālāk noziedzības, vai ari prokuroram un iekšlietu ministrim
būs jāskatās caur pirkstiem un būs jādod paraksti
par lietām, kurās viņi nav pārliecināti. Tas ir kļūmīgs stāvoklis un es biedinu mūsu augstās amata per-

sonas nostādīt tādā stāvoklī. Viņām būs grūti, viņas

parakstu nedos, un tā cietīs lietas izmeklēšana. Mēs
nevaram skatīties, ka vienā otrā gadījumā cieš kāda
persona, kura varbūt ilgāki jāpatur apcietinājumā,
bet lielum lielā skaitā gan var ciest valsts drošība
un sabiedriskās intereses, kuras mums jāsargā un
par kurām mēs vakar bijām vienis pratis, ka viņas
jāsargā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstais nams! Še 11. pantā ir teikts, ka apcietināto personu aizturēšanas laiku var pagarināt
līdz 3 nedēļām vienīgi ar iekšlietu ministra un tiesu
palātas prokurora piekrišanu. Iepriekšējās izmeklē
šanas laiks, kad rajonu pārziņiem ir tiesība turēt aiz
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turētas personas apc:etinajuma,_ ir 7 dienas. Man
liekas, ka noskaidrot tik īsa laika, dažreiz ļoti svarīgas lietas, nāksies ārkārtīgi grūti. Laijietas apstākļus noskaidrotu, politiska apsardze bus spiesta iedziļināties visos sīkumus, un informēt iekšlietu ministri. Tāpat tiesu palātas prokurors, lai viņš varētu apzinīgi dot savu parakstu, vai piekrist apcietinājuma laika pagarināšanai, vai ne, _ bus spiests iepazīties ar lietu loti sīki. Es domāju, ka 7 dienu
laiks priekš tam ir pārak īss. Tomēr te iesniegti vel
pārlabojumi, kas iziet ari uz šī termiņa saīsināšanu.
Man liekas, ka tiesu palātas prokuroram nebūs iespējams sekot līdz visām lietām un dot apzinīgi atsauksmi, vai var kādu apcietināto paturēt apcietinājumā uz ilgāku laiku, vai ne. Man šķiet, ka parasti tiesu palātas prokurors to ari nedarīs un palaidīsies galvenā kārtā uz iekšlietu ministri, lai_ dotu
savu piekrišanu arestētā paturēšanai apcietinājumā
līdz 3 nedēļām. Es domāju, ka šinī gadījuma pilnīgi
pietiktu ar iekšlietu ministra piekrišanu, un tapec lieku priekšā strīpot vārdus «un tiesu palātas prokurora".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bruno

Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Pēc Berga kunga iebildumiem var likties, ka politiskas apsardzes
funkcijas stiepjas daudz tālāk nekā tās vakar vispārējās debatēs nosprauda paši šīs apsardzes aizstāvji.
Tāpēc patiesības labā jāatgādina,ka vakardienas debatēs politiskās apsardzes aizstāvji gribēja konkretizēt poltiskās apsardzes uzdevumus vienīgi uz daža^da veida politisku noziegumu atklāšanu, pec kam
tālākās funkcijas jau pārietu uz tiesu iestādēm. Šodien visi tie, kas uzstājās pie 11. pantarunā par to,
ka politiskai apsardzei būtu jādod zināms laiks šīs
lietas vešanai. Patiesībā tas ir vērsts uz to, lai politiskai apsardzei blakus dažādu politisku noziegumu atklāšanai būtu ari tiesība vest kaut ko līdzīgu
iepriekšējai izmeklēšanai. Tādā gadījumā tiek ierobežotas zināmā mērā tiesu iestādes savā darbībā.
Var jau aizrādīt — un komisijā bij tāds gadījums —
ka tagadējie izmeklēšanas tiesneši bieži vien rīkojas neapmierinoši un vienīgi uz policijas vai politiskās apsardzes iesniegto materiālu pamata. Bet
tas ir cits jautājums, tas jāatrisina citā veidā un pie
cita likuma. Tagad mums ir jānosprauž tās robežas, kurās jādarbojas politiskai apsardzei, un te nu
mums ir stingri jāpaliek pie tā principa, ka politiskai
apsardzei vienīgi jāatklāj noziegumi. Politiskās apsardzes pienākums ir sekot dažāda veida politiskiem
noziedzniekiem un tur, kur aizdomas liekas pietiekoši dibinātas, tur izdarīt kratīšanas un gadījumā, ja
kratīšanas dod pietiekošus pierādījumus, tad personas apcietināt, un ja pierādījumi ir pilnīgi gravējoši,
tad apcietinātās personas nekavējoši nodot tiesu
iestādēm. Tagad mums saka, ka politiskā apsardze
tik īsā laikā nevarot tikt galā ar savu darbu. Tad
jājautā, ko tad patiesībā politiskā apsardze darīs ar
to personu, kura tikusi apcietināta, kā aizdomīga
persona, bet kur pie kratīšanas nav atrasti nekādi
pierādījumi? Tad to personu nevar apcietināt! Tad
jau, protams, atkrīt viss tas, ka apcietināto personu
vajaga turēt zināmu laiku apcietinājumā, varbūt ka
pa txx laiku atradīs materiālus un pierādījumus lietas
tālākai virzīšanai. Tas ir pilnīgi nepareizs viedoklis. Mēs tiesiskā un demokrātiskā valstī varam skatīties uz lietu tā, ka politiskai apsardzei jārīkojas
iepriekšējā sekošanā un. ja viņa sekošanā taisa kādus slēdzienus, tad tūliīt taisa kratīšanu, un ja kratīšanā ir laimējies dabūc vajadzīgos pierādījumus, tad
tūlīt var rīkoties tālāk un var nodot apcietinātās personas lietu tiesu iestādei tālākai virzīšanai. Tiklīdz
mēs noiesim nost no šī viedokļa un piešķirsim poli14*
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tiskai apsardzei tiesības ilgu termiņu kadas_ apcietinātas personas lietu caurskatīšanai, tad mēs poltiskai apsardzei piešķirsim ārkārtīgas tiesības, mes
dosim viņas darbiniekiem tādaspilnvaras, kuras mes
nevaram kontrolēt un kuras pec būtības nav vajadzīgas. Mums ir konkrēti gadījumi, kas pierada sacītā pareizību. Tiek apcietināta kāda persona. Ari
līdz šim politiskai apsardzei bija tiesības ilgāku laiku turēt apcietinājumā vispirms uz savu noteikumu
pamata un otrkārt uz iekšlietu ministra resp. uz pastiprinātās apsardzības vai kara stāvokļa pamata.
Pēc apcietināšanas politiskā apsardze izlieto to laiku,
kāds viņai pašai ir paredzēts apcietinājumā turēšanai un pēc tam griežas pie sava augstākā priekšnieka caur savu tiešo priekšnieku, _un tas apstiprina, ka
lieta ir sarežģīta un ka izmeklēšana jāved tālāk un
dod tiesību apcietināšanas laiku pagarināt uz iepriekšējās izziņas pamata, kā tā tiek saukta, kas gan
patiesībā nav pēc būtības nekāda izziņa, bet kas ir
izmeklēšana. Pa '.o laiku politiskā apsardze daudzos
gadījumos neko nedara. Viņa daudzos gadījumos nogaida, kamēr nāks klāt kādi citi jauni materiāli, jo
daudzos gadījumos apcietināšana ir atkarīga no da-,
žu jaunu materiālu, jaunu pierādījumu pienākšanas.
Beidzot tādi jauni pierādījumi neienāk, paiet politiskās apsardzes termiņš, paiet no iekšlietu ministra
dotais pagarinājuma termiņš, un politiskā apsardze
apcietināto personu pēc mēneša atlaiž. Tāda prakse
ir bijusi līdz šim. To pašu praksi jūs gribiet atjaunot,
jūs gribiet dot politiskai apsardzei tiesības turēt apcietinājumā aizturētās personās 7 dienas plus 21 diena,
kuru var dabūt, kā pagarinājumu, tā tad 26 dienas. Veselu mēnesi var noturēt cilvēku apcietinājumā pēc
politiskās apsardzes ieskatiem un atkarībā no viņas.
Tam mēs nekad nevaram piekrist, tādu termiņu mes
politiskai apsardzei nevaram dot un tas ari nav vajadzīgs. Te nāca Berga kungs un sacīja, ka tomēr
varot būt atsevišķi gadījumi, kur politiskai apsardzei esot vajadzīgs garāks laiks, lai noskaidrotu kādu atsevišķu gadījumn Lai gan es pielaižu, ka tādiem gadījumiem varbūt nevajadzētu but, bet tomēr
izņēmumu veidā var uzskatīt, ka daži tādi var nākt
priekšā, man šķiet, ka tas termiņš, kuru ceļ priekšā
sociāldemokrātu frakcija, 3 resp. 7 dienas, dod politiskai apsardzei iespēju izmeklēšanu izdarīt, dod viņai iespēju noskaidrot to, ko viņai vajadzētu pašai

darīt līdz lietas nodošanai tālāk tiesai. Ne vietējais ierēdnis personīgi griezīsies tieši, vai brauks uz
Rīgu pie iekšlietu ministra, vai tiesu palātas prokurora, bet gan tas griezīsies vispirms pie sava priekšnieka, viņam tas jādara tikai caur savu priekšnieku,
kuram jābūt par visu informētam, un tad pēdējais

pēc viņam ienākušiem materiāliem, pēc izmeklēšanas, kas pirmās dienās ievadīta, varēs griezties pie
iekšlietu ministra vai tiesu palātas prokurora. To
darīs politiskās apsardzes priekšnieks, bet nevis
katrs atsevišķs ierēdnispersonīgi ierodoties Rīgā.
Tāpēc ari nevar ņemt tādu piemēru kā Vecgulbeni,
vai kādu citu tālāku vietu no Rīgas un_sacīt, ka _ tādos gadījumos var rasties sevišķas grūtības, kādas
ari te mums priekšā tika tēlotas un ar kurām gribēja
rādīt, ka tik īsā termiņā tās lietas patiesībā nevar izvest. Tā tas patiesībā nemaz nav. Mēs ar savu
priekšlikumu gribam, lai šinī ziņā tiesu iestādēm piekristu tas, kas viņām pienāktos un lai politiskā apsardze vestu izmeklēšanu tik tālu, cik tālu viņai tas
ir noteikts ar šo likumu, lai politiskā apsardze darītu
to, kas viņai pienākas, kas noteikts viņas uzdevumos
— atklāt un novērst noziedzīgus nodarījumus pret
valsts iekārtu un drošību, — un lai tājāk viņa tās
lietas nodotu pēc tam izmeklēšanas iestādēm, tiesām
pēc piederības.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jezupam
Rubulim
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kungs uzskaitīja dažus tādus gadījumus, ka ja Alūksnē, piemēram notiktu gadījums, kur vajadzētu
dabūt iekšlietu ministra piekrišanu turēt ilgaki_ apcietinājumā, tad paietu 4 dienasJa uzskata ta, ka
Berga kungs skatās uz apcietinājuma pagarināšanu,
tad var paiet ari 7 dienas. Var gadīties, ka atbrauks
ierēdnis, griezīsies pec piederības, lai saņemtu no
ministra kunga pozitīva vai negatīvu atbildi, bet šodien viņš nevar satikt ministri, jo ministrs, piemēram, var būt kabineta rede, tāpat prokurors bus tiesas sēdē, un var gadīties, ka ari 4 dienas par maz.
Varbūt ari 7, 8 dienas vai 2 nedēļas ir par maz. Ta
lieta nav. Vispirms politiska apsardze_ var vest izziņas vispārējos radījumos, neapcietinajot personas,
un vajadzīgo apcietināšanu izrdarīt tad, kad ir konkrēti pierādījumi, ja jr konstatētas vai atrastas pretlikumības, kuras runā pretim šī likuma nosacījumiem.
Tikai tad var uz tāda pamata noturēt personas apcietinājumā, bet tomēr viņas visa drīzumā jānodod
tiesas iestādēm. Ja tas nav vajadzīgs, janav nekas
atrasts, tad varbūt ari nevajaga apcjetinat._ Varbūt
vajaga dabūt kādu izziņu un tikai pēdīgi pec _ ilgāka
laika var nākt pie tāda slēdziena. Prakse rada, ka
bieži vien notur apcietinājuma 2 nedēļas, un tad uz
253. kriminālprocesa likuma panta pamata nosūta
lietu izbeigšanai. Goldmaņa kungs aizrādīja, kājas
par ļaunu nākšot pašiem apcietinātiem un vai būšot
kāds prokurors, kurš tad uzņemšoties uz_ sevi atbildību. Jāsaka, ka prokuroram nevajadzēs atbildību

ņemt, jo tādos gadījumos tiesas darbinieki netiek
saukti pie tiesas atbildības, jātiek attaisnota apvainotā persona. Kāda tad var but tur starpība, ja politiskā apsardze noturēs izziņas materiālus 7 dienas
un tikai 7. dienā nosūtīs lietu prokuroram, _ vai ja to
aizsūtīs 5. vai 3. dienā. Man liekas, jo mazāk noturēs
tos izziņas materiālus, jo mazāk apcietinātais cilvēks
sēdēs. Ir bijuši daudzi gadījumi, kad politiskā apsardze pati stāda priekšā lietu izbeigt. Tā tad rnazak
ļaunuma būs, ja izziņas materiālus noturēs īsāku
laiku un jabūs atiasts kas kompromitējošs_kādai_ personai, tad to taču varēs likumīgi tiesas ceļā nokārtot.
Tāpat Dzeņa prieKšlikums būtu nevietā, jo ja jau
termiņš izbeidzas 3, vai 5, vai 7 dienās un lieta pariet uz prokuroru, un ja ari ministrs ir piešķīris pagarinājumu, tad prokuratūrai vajaga par to zināt. Ja
ministrs ir sankcionējis, tad prokurora biedrs nevar
to uzraudzīt, jo viņam nav tik plašas kompetences
un tur ir vajadzīga tiesu palātas prokurora uzraudzība. Tā kā šis Dzeņa priekšlikums ari nevarētu
tikt pieņemts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds iekšlietu
ministrim.
Iekšlietuministrs A. Birznieks: Pie šī panta man
būtu dodami sekošie paskaidrojumi. Vispirms, es
lūdzu atcerēties iepriekšējā pantā to daļu, kur ir sacīts: «par izziņas uzsākšanu 48 stundu laikā nosūta
paziņojumus vietējās apgabaltiesas prokuroram."
Jau iepriekšējā 5. pantā bija runa par to, ka 48
stundu laikā prokuroru iepazīstina ar izziņas materiāliem. Politiskās apsardzes ierēdņiem būs, bez šaubām, vēlams pēc iespējas izsmeļošāku izziņu nosūtīt
prokuroram, jo prokurors pretējā gadījumā izlietos
to tiesību, kādu-viņam likums dod, kurš paredz, ka izmeklēšanas gaita atrodas zem prokurora kontroles
un politiskās apsardzes ierēdnim jāizpilda viņa
priekšraksti. Tāds priekšraksts var būt, ja izziņas
materali nebūs pietiekoši pārliecinoši — atsvabināt.
Tā tad jau no kādas personas aizturēšanas otras
dienas katrā gadņumā prokurors ir kompetents
spriest par kādas personas ilgāku paturēšanu apcietinājumā. Ko nozīmē šis 11. pants? Viņš nozīmē
sekošo. Ja te nebūtu paredzēts, ka politiskās apsardzes rajonu pārziņiem vai zināmos gadījumos iekš-
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lietu minisrim ir tiesība paturēt aizdomīgas personas
apcietinājumā ilgāku laiku, tad pec 2 _ dienam vēlākais no izziņas uzsakšaiiasšīs apcietinātas personas
jāpārskaita prokurora rīcība, nosūtot viņam visus izziņas materiālus. Ko prokurors ar tiem izziņas materiāliem darīs? Viņam tie jānodod izmeklēšanas tiesnesim, ja viņš tos neizbeidz tūlīt. Ta tad viņš saņem
materiālus un nodod talak izmeklēšanas tiesnesim.
Ko izmeklēšanas tiesnesis var darīt? Viņš var taisīt
lēmumu par izmeklēšanas uzsākšanu. Ta ka izmeklēšanas tiesnesim nav nekāda štata, izņemot uz privāta līguma algotu sekretāru, tad ir pilnīgi pamatotas tās bažas, kuras izteica Goldmaņa kungs, ka
saņemot pēc būtības diezgan sarežģītas lietas, izmeklēšanas tiesnesis sāks iepazīties aršo lietu un turēs tās personas apcietinājuma samēra ilgu laiku.
Turpretim politiskā apsardze, turpinot izziņu sai
lietā, var nonākt 5 dienas pie pārliecības, ka ta persona ir nevainīga un atsvabināma. Ir gadījumi, kur
tās personas netiks atsvabinātas. Ir gadījumi, kur
ir zināma vajadzība politiskai apsardzei turpināt uziņu pašai. Tas ir vajadzīgs tad, kad tiek atklāta
kāda lielāka organizācija, kura nedarbojas viena vietā, bet darbojas dažādas vietas. Tad skaidri un gaisi,
ka apcietinātās personas vispirms noklaušina. Viņas
dod zināmus paskaidrojumus un uzrada lieciniekus.
Še es varu aizrādīt uz Vidienas organizācijas lļetu,
kur atzinās 17 no apcietinātiem. Viņi sauc visādu^
vārdus, tās personas tiek klaušinātas, kuras atkal
sauc vārdus un tā tā lieta tiek skaidrota. Politiska
apsardze, kuras rīcība ir ierēdņi dažādos rajonos,
Ventspilī, Liepājā un t. t., var izdarīt šo noklaušināšanu samērā ātri. Šī noklaušināšana pieder pie izziņas, ne pie lietas izmeklēšanas stadijas. _ Kamēr
izmeklēšanas tiesnesis neko nevar dant,_ ka vienīgi
tās personas, kuras viņam nodod politiska apsardze,
klaušināt un ari to pēc kāda ilgāka laika, viss pārējais iznīkst. Tā 1ad šis priekšlikums, ar kuru nak
Rubuļa kungs, tāpat ari Kalniņa kungs, ir tiešam nepraktisks, jo ko viņš grib novērst? Viņš grib novērst
patvarības no politiskas apsardzes ierēdņu puses,
to lietu nododot otrā diena prokuroram. Bet ka es
jau paskaidroju, iepriekšējais pants, tapat_ ari 5. pants,
kā ari tas pants, kurš nosaka, ka politiskas apsardzes
ierēdņi ved izziņu, — šie panti dod to garantiju,ka tas
personas nevar par velti apcietināt, ka prokurors dos
rīkojumu tās atsvabināt. Ko jus negribējāt panākt, bet
ko jūs, diemžēl, ar to redakciju panaksat, tas ir sekošais. Var būt gadījumi, kur politiska apsardze personas tiešām nevietā apcietina, kur ir bijusi denunciācija,
provokācija vai citas tamlīdzīgas lietas un tas per-

sonas tiek apcietinātas. Nododot lietu izmeklēšanas
tiesnesim, šīs personas ilgāku laiku paliks apcietinājumā. Viss tas aizņem vel vairāk laika. Tādi gadījumi ir iespējami. Otrkārt bus tādi gadījumu kur no
svara būtu, lai politiskā apsardze darbojas talak lietas izmeklēšanas stadijā, jo viņai ir viss nepieciešamais aparāts, bet ta_ to_ nevares_ darīt. Mūsu tiesu
iestādes nav tā uzbūvētas, viņam nav ta aparāta,
tāpēc ļoti plaši noziegumi paliks neatklāti. Aiz šiem
motiviem, kuri publisko tiesību komisija, ļoti plaši tika
pārrunāti, komisija termiņu no 5 dienampagarinaja
uz 7 dienām, un nevis otrādi, no 7_ uz 5, kāto Rubuļa
kungs te teica. Tāpēc _mans lūgums būtu atstāt
šo pantu tai redakcijā, ka viņš te ir.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda neviens
Iesniegti ir sekosi priekšvaiiāk nav pieteicies.
priekšlikums,
kurš skan:
likumi: Jezupa Rubuļa

..

Likumprojektā par politisko apsardzi 11. panta strīpot
vārdus: „7 dienām" un to vietā likt vārdus „5 dienam" un vardu
«līdz 3 nedēļām" vietā likt „līdz 2 nedēļām".

Bruno Kalniņa priekšlikums skan:

„11. pantā strīpot vārdus „par 7 dienam" un tovieta likt
„par 3 dienām", kā ari strīpot vārdus «līdz 3 nedēļām" un to
vietā likt „līdz 7 dienām".

17. sēde
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Dzeņa priekšlikums:
Lieku priekšā 11. pantā strīpot vārdus: „un tiesu palātas
prokurora".

Es lūdzu referentu izteikties.
Referents O. Nonācs: Kas attiecas uz apcietināšanas termiņu pagarināšanu, tad komisijas _ vārda
man jāizsakās pret Jezupa Rubuļa un vel vairāk pret
Bruno Kalniņa priekšlikumu. Ir taisnība, ka Kalniņa
kungs teica, ka prokuroram un ministrim jāiepazīstas
ar lietām, par kurām viņam tiek ziņots; bet ir pilnīgi
skaidrs, ka jo īsāks būs šis pirmais termiņš.Jo vairāk
būs lūgumu, lai atļauj turēt apcietinājuma uz otro
termiņu, uz ilgāku laiku. Lai novērstu šādu ļaunu
parādību, ka politiskas apsardzes priekšnieks un rajonu pārziņi avansa veida lūdz to garāko apcietināšanas termiņu, komisija pieņēma 7 dienu resp. 3 nedēlu garu termiņu. Kas attiecas uz Dzeņa kunga
priekšlikumu, tad ari pret to man jāizsakās pret, un
proti sekošu iemeslu dēļ. _ Ta ir ļoti liela pilsoņa brīvības ierobežošana, ja kādu cilvēku nolemj turēt 3
nedēļas apcietinājumā. Laipie šīs brīvības ierobežošanas nenāktu priekša kādi pārpratumi vai pārsteigšanās, tad tiek paredzēta iekšlietu ministra un
tiesu palātas prokurora piekrišana. Dzeņa kungs nak
ar priekšlikumu, ka tiesu palātas prokurora piekrišanu vajadzētu strīpot, un proti, aiz tiem iemesliem,
ka tiesu palātas prokurors nevarēšot 7 dienas pamatīgi ar lietu iepazīties. Nu, ja jau tiesu palātas prokuroram nav iespējams iepazīties 7 dienu laika ar
kādu lietu, tad tas pats būtu jāattiecina ari uz iekšlietu ministri: kas jau nav iespējams vienam,_tas ari
otram nav iespējams. Konsekvences, deļ tapec strīpojums būtu jāattiecina uz abiem diviem. Bet iet
runa par ļoti svarīgiem gadījumiem, kur pilsoņu tiesības un brīvība tiek ierobežota, un ta tad kontrole
par politiskās apsardzes soļiem ir vajadzīga. Tā
tad Dzeņa kunga priekšlikums nav labi pārlikts, un
tāpēc komisijas vārdā man jāizsakās pret to.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Kā radikālākais
nobalsošanā kā pirmais ņak Bruno Kalniņa priekšlikums. Referents izsakās pret to. Ludzu pacelties tos, kas ir par to. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir oret Bruno ^ainiņa priekšlikumu. Kas atturas
no balsošanas? Balsošanas iznākums: par Bruno
Kalniņa priekšlikumu — 29 balsis, pret — 42, atturas
7. Priekšlikums atraidīts. Otrs priekšlikums ir
nolasītais Jezupa Rubuļa priekšlikums. Vardu_ pie
balsošanas kārtības lūdz Cielēns. Cielenam vārds.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Man būtu priekšlikums balsot Jezupa Rubuļa priekšlikumu atsevišķi:
vispirms attiecībā uz 5 dienam un tad attiecība uz
2 nedēļām.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Priekšb'kums ir
balsot dalītā veidā Jezupa Rubuļa iesnie^o priekšlikumu, balsot visņnms par priekšlikuma dalu stripot
vārdus «par 7 dienām" un to vieta likt vārdus .nar
5 dienām", un tad balsot par ..līdz 3 nedēlam" vieta
likt ..līdz 2 nedēļām". val būtu kādi iebildumi n^-et
dalītu balsošanu? Iebildumu nav. Balsošana notiks dalītā veidā. Vispirms es lieku Jezupa Rubuļa
priekšlikuma 1. dalu uz balsošanu.
„strīpot vārdus „par 7 dienām" un to vietā likt vārdus
„par 5 dienām"."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par_ Jezupa Rubuļa priekšlikuma
pirmo daļu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Jezupa Rubuļa priekšlikuma pirmo daļu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: nar Jezupa Rubuļa priekšlikuma
pirmo daļu nodotas 39 balsis, pret — 41 balss, atturējušies'3. Šī daļa atraidīta. Nobalsošana nak priekšlikuma otrā daļa
vārdu «līdz 3 nedēļām" vietā likt «līdz 2 nedēļām".
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Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikuma otro
daļu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Jezupa
Rubuļa priekšlikuma otro daļu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas
iznākums: par Jezupa Rubuļa priekšlikuma otro daļu
nodotas 39 balsis, pret - 44 balsis, atturējušies 3.
Ari šī daļa atraidīta. Nobalsošanā nāk Dzeņa priekšlikums:
Lieku priekšā

11. pantā strīpot vārdus „un tiesu palātas

prokurora".

Referents izsakās pret Dzeņa priekšlikumu.
Ludzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos. kas atturas no balso^
šanas. Balsošanas iznākums:
parDzeņa priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret to nodotas 47 balsis, atturējies viens. Priekšlikums atraidīts. Balsošanā
nak 11. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 11.
panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par 11. panta pieņemšana Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par 11. panta pieņemšanu nodotas 55 balsis, pret to nodotas 27 balsis, atturējies nav neviens.
Pants pieņemts. Vārds Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Lieku priekšā
pec 11. panta pieņemt vēl li, pantu šādā redakcijā:
«Politiskas apsardzes amata personām pie aizturēšanas nekavējoties jāuzrāda aizturētai personai aizturēšanas iemesli." Tā būtu dabīga prasība, lai
persona,_ kuru politiskās apsardzes amata persona
aiztur, tūliņ ari tiek skaidrībā par to, kāpēc viņa aizturēta, kādi jr _ iemesli, kas ir noveduši pie aizturēšanas. Pretējā gadījumā var notikt tas pats, kas ir
noticis jau līdz šim, ka dažas personas sēž cietumā
diezgan ilgu laiku, bet viņām nekas netiek sacīts,
kapec īsti viņas aizturētas. Es domāju, ka pret šo
prasību nevarēs celties iebilumi ne no vienas augstā

nama puses.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens neveļas? Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents _Q. Nonācs: Komisijā nav apspriests.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Priekšlikums komisija nav apspriests.
Iesniegtais Bruno Kalniņa
priekšlikums skan:
„Likumā
1P. pantu:

par politisko

apsardzi

pēc 11. panta

ievietot

_ «Politiskās apsardzes amatpersonām pie aizturēšanas nekavējoties jāuzrada aizturētai personai aizturēšanas iemesli."

Lūdzu pacelties tos, kas būtu par priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu.
Nav.
Kas atturas?
Balsošanas iznākums: par
Bruno Kalniņa priekšlikumu nodotas 50 balsis, pret
to nav neviens, atturējušies 34.

ņemts. Nākamais, 12 pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Priekšlikums pie-

«Aizturētas personas ir ieskaitāmas politiskās apsardzes
priekšnieka vai

attiecīga rajona pārziņa rīcībā.

Lēmumi par

aizturēšanu noraksta nosūtāmi reizē ar aizturētām personām
apcietināšanas
kuroram."

vietas

priekšniekam un attiecīgas

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 13. pants.
Sekretārs J, Vesmanis:

tiesas pro-

Iebildumu nav?

,.Izdarot kratīšanu, izņemšanu vai aizturēšanu, politiskās
apsardzes amatpersonām ir tiesība pieprasīt palīdzību no vietējās policijas vai citam attiecīgām iestādēm un vajadzības gadījuma no karaspēka dalām un komandām caur vietējo garnizona priekšnieku."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 14. pants.
Sekretārs .!. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Politiskās apsardzes priekšniekam un viņa pilnvarotām
amatpersonām ir tiesība izsaukt uz noklaušināšanu ar pavēstēm
personas, piemērojoties kriminālprocesa likuma 433. un 434.
pantam."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?
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Pants pieņemts. 15. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

«Noklaušināšana, kratīšana, izņemšana, lietišķo pierādījumu savākšana, apskatīšana un uzglabāšana izdarāmas, piemērojoties kriminālprocesa likuma noteikumiem par iepriekšējo izmeklēšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 16. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs.!. Vesmanis:

„Ja' politiskās apsardzes amatpersonas atklātu noziedzīgus nodarījumus, kuri nav paredzēti

1. pantā, tad viņam par to

nekavējoties jāpaziņo attiecīgām iestādēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 17. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Dibinātu aizdomu gadījumos, šī likuma 1. panta nozīme,
politiskās apsardzes amatpersonām ar prokurora piekrišanu, ir
tiesība izdarīt pasta un telegrāfa korespondences apskatīšanu
vai izņemšanu, kā ari telefona sarunu kontrolēšanu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī panta
Jezups Rubuls liek priekšā starp vārdiem «prokurora" un «piekrišanu" iespraust vārdus «katreizēju

rakstisku". Vārds Arvedam Bergam.
Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Runājot vispirms par Rubuļa kunga priekšlikumu,
man liekas, ka tas, mazākais, ir lieks, jo prokurora
piekrišana nekad nevar būt, tā sakot en bloc, blanko
piekrišana, bet katrā atsevišķā gadījumā. Tas citādi
nemaz nevar būt domāts, nevar domāt par kādu
blanko vekseli vai tamlīdzīgu. Citādi nevar nevienu
aizturēt tiesas iestāde, kā tikai katrā lietā uz atsevišķa lēmuma pamata. Tāpēc, vai to raksta šeit
iekša,' vai neraksta, tas ir gluži vienalga. Tas ir
lieks un to, kas jau ir izteikts, kaut ari citā likumā,
nevajag atkal atkārtot citā likumā. Tālāk gribu taisīt dažas piezīmes pie paša 17. panta. Publisko tiesību un valsts_ pārvaldes iekārtas komisija pieņēma
šo pantu, mazākais tā formulēja, kā viņš mums pašlaik priekša, tikai 3. lasījumā, t. i., uz ātru roku, un
caur vairākiem sietiem viņš nav gājis. Tāpēc ari
viņš diezgan pavirši un neskaidri formulēts. Vispirms šis pants sākas ar to, ka «dibinātu aizdomu
gadījumos" var to un to darīt. Protams, ka tikai aizdomu gadījumos var kaut kādus soļus spert kāda amata persona, jo taču uz zila gaisa neko nevar darīt.
Kaut gluži subjektivi ņemot, amata personai politiska apsardze, kūja spers kādu soli, kaut kādas aizdomas vienmēr bus. Še rakstīt par to, tas neko ne^ tas neko nedod ne par, ne pret. Tas ir gluži
nozīme,
lieks, un kas ir lieks, no ta mums vajadzētu izsargāties katra likumā. Tālāk ir teikts, ka uz dibinātu
aizdomu pamata «šī_ likuma 1. panta nozīmē".
1. panta ne par kādam aizdomām neiet runas,
un tapec šeit nevar atsaukties uz 1. pantu, bet
acīm redzot ir domātas aizdomas par noziegumu pastrādāšanu, kādi minēti 1. pantā. Ja tā ir domāts, tad

ta ari vajaga izteikt. Bet tas ari nav vajadzīgs likuma, ari tas šeit ir lieks, jo politiskā apsardze var
darboties vispāri tikai tādos gadījumos, kādi šinī likuma minēti un ne uz kaut kādu nedibinātu aizdomu
pamata. Ta ta_d šis izteiciens ir lieks, tas ir nepilnīgs,
pavirši formulēts un te iesprausts nevietā. Bet tas
vel nav pats svarīgākais. Šis pants min tiesības,
kuras bauda politiskas apsardzes amata persona zināmos gadījumos, izdarīt korespodences apskatīšanu,
izņemšanu, telefona saitiņas kontrolēšanu visos gadījumos tikai ar prokurora piekrišanu.
Jūs ziniet,
augsti godatie_deputatu kungi, ka mēs pieņēmām 10.
pantu, kur mes politiskas apsardzes amata personām devām tiesību spert pat svarīgākus soļus, t. i. izdarīt apcietināšanas bez prokurora piekrišanas zināmos, 10. panta atzīmētos gadījumos, kur lieta necieš atlikšanu un griešanos pie prokurora. Ja šajos,
svarīgākos gadījumos, esam paredzējuši ka prokurora
piekrišana katru reizi nav vajadzīga, lai spertu vajā-
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dzīgos soļus, tad, bez šaubām, mazāk svarīgos gadījumos, kādi ir pasta un tele_grafa korespondences apskatīšana un izņemšana, ka ari telefona sarunu pārtraukšana, tāpat kā 10. pantā minētos gadījumos, ari
še katrreiz prokurora piekrišanu nevajadzētu prasīt.
Ņemsim gadījumu, ja ir uzieta nelegāla sapulce, daļa
no līdzdalībniekiem ir apcietināta un ir atrasti aizrādījumi, ka kādā citā pilsētā ir kādaspersonas, vai kādas organizācijas, kuras stāv sakarā ar šo uzieto noziedzīgo organizāciju, vai šīs organizācijas dalībniekiem. Tagad politiskā apsardze novēro, ka kāda
persona no šīs uzietās organizācijas dalībniekiem iet
uz pastu, nodod telegramu vai ari pa telefonu saruTāda gadījuma
nājas, vai ari sūta kādu vēstuli.
skriet pie prokurora, dabūt viņa piekrišanu telegramu
aizturēt, telefona sarunu pārtraukt, vai ari vēstules
Pa to laiku
nosūtīšanu aizturēt, nav iespējams.
pabeigta
jau
aizgājusi,
saruna
telefona
būs
vēstule
resp. kaut kādā ceļā būs brīdināta šī organizācija,
kuru vēlams būtu uzieti Starp šīrn organizācijām
būs notikusi sazināšanās, kāda nebūtu pieļaujama.
Kur jānovērš sazināšanās ar cļtu organizāciju noziedzīgiem dalībniekiem, tur ir jāsper soļi tik ātri un
aši, ka prokurora piekrišanu nevar dabūt. Ja kāds ir
pie telefona klāt, tad tur skriet vel pie prokurora,
dabūt atļauju sarunas pārtraukšanai, nav domājams.
Tur ir jānostāda politiskas apsardzes amatpersona
tādā stāvoklī, ka viņa tiešam ari var panākt to, kas
ir viņas uzdevums. Ievērojot šī panta nelaimīgo formulējumu, es lieku priekša citu formulējumu, kurš
paredz novērst tos trūkumus, uz kuriem es aizrādīju.
Pēc mana priekšlikuma 17. pants skanētu ta: «Pasta
un telegrāfa korespondences apskatīšanai vai izņemšanai, kā ari telefona sarunu kontrolēšanai ir vajadzīga prokurora piekrišana, izņemot šī likuma 10.
pantā minētos gadījumos. "
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjanim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Korespondences neaizskaramība ir viena no tam lietam, par kuru
visās kulturelās valstīs ļoti cieši uzstājas. Aizskart
privātu personu korespondenci, iejaukties viņu noslēpumos, ari veikaliskos, nekur netiek pielaists.
Tāpēc mums jāskatās uz to, ka korespondences aizskāršana un telefonu sarunu noklausīšanas ir traucējums, kurš ir ārkārtīgi nevēlams un pret kuru jāuzstājas,. Berga kunga priekšlikums iziet uz to, ka zināmos gadījumos, kuri minēti šī likuma 10. panta,
t. i. visos gadījumos, kur laika.dēļ nav Iespējams dabūt orderi uz kratīšanu, ir iespējams izdarīt kontroli
bez prokurora piekrišanas. Tā' tad politiskas apsardzes aģentiem vajadzētu tikai aiziet uz pasta vai
telegrāfa kantori un pateikt, ka viņiem ir kāda steidzama lieta un lai tāpēc viņiem parāda zināmo korespondenci. Tas nozīmē ievest korespondences caurskatīšanu bez kādas tiesas iestādes sankcijas. Tāda
veidā priekšlikums nav pieņemams. _Komisijas redakcija pielaida korespondences aizskaršanu un telefona sarunu kontroli tikai ar prokurora piekrišanu.
Man tomēr liekas, ka šis pants ari tanī redakcija nav
vajadzīgs. Cik man zināms, vispārējais tiesu procesa
likums pielaiž pie korespondences un telefona sarunu
kontroles tikai tiesu iestādes, vai pareizāki sakot,
tikai izmeklēšanas tiesnesi. Šo svarīgo tiesību mes
nevaram izņemt no izmeklēšanas tiesneša kompetencēm un nodot zemākiem politiskās apsardzes ierēdņiem. Bez tam mums aizrāda, ka ja bus vajadzīga
prokurora piekrišana, tad tas radīs loti lielas neērtības u. t. t. Ievērojot to, es lieku priekša šo pantu pavisam strīpot. Tādāgadījumā mums paliks takartība,
kāda līdz šim pastāv, ka kontroli var izdarīt ar izmeklēšanas tiesneša un nevis politiskas apsardzes
atļauju.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk neviens nevēlas? Es lūdzu referentu dot atsauksmes.
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Referents O. Nonācs: Kasattiecas uz Jezupa
Rubuļa priekšlikumu par katrreizeju rakstisku atļauju,
tad komisijas vārdā jāizsakās pret šo prasību ka pret
lieku. Tālāk nāk Arveda Berga priekšlikums, šo
pantu ietērpt citādā redakcija. Jāatzīstas, ka panta
redakcija komisija radās piepeši, viņa_ netika pec
tam vairs pārkontroleta, jo nebija vairāk laika, un
visiem komisijas locekļiem bija ta sajuta, ka _ panta
redakcija ir sasteigta. Tagad Berga kungs nak, bez
šaubām, ar noteiktāku redakciju, bet viņai ir viens
trūkums, proti, nav uzsvērts, ka šādai vēstuļu resp.
telefona sarunu kontrolei _ ir vieta tikai ārkārtējos
izņēmuma gadījumos, tā kā var_ nakt pie pārliecības,
it kā tā varētu būt parasta parādība, vajadzīga tikai
attiecīga atļauja. Šinī ziņā man jāizsakās pret Be-ga
kunga pārlabojumu,kaut gan viņš ir noteiktāks. Tāpat
man jāizsakās pret Bastjāņa kunga priekšlikumu
—? pantu strīpot.
Priekšsēdētājs Fr, Vesmanis: Vispirms nak nobalsošanā Bastjāņa priekšlikums ka radikālākais. Ar
tā pieņemšanu atkrīt pārējie. Ja Bastjana priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošana Berga priekšlikums
— pieņemt pantu viņa priekša likta redakcija, ar ko
tad atkristu Rubuļa priekšlikums. Referents izsakās pret Bastjāņa priekšlikumu. Lieku tagad Bastjāņa priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret Bastjāņa priekšlikumu. Beizdot es
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Batjāna priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret — 47, atturas 6. Priekšlikums

Nobalsošana nak Berga priekšlikums,
atraidīts.
kurš skan:
«17. pantu izteikt šādi:
«Pasta un telegrāfa korespondences apskatīšanai vai izņemšanai, kā ari telefona sarunu kontrolēšanai ir vajadzīga prokurora piekrišana, izņemot šī likuma 10. pantā minētos gadījumus"."

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Arveda Berga
Par Berga priekšlikumu nodota 21
priekšlikumu.
balss; nepietiekošs skaits, priekšlikums atkrīt.
Jezupa Rubuļa priekšlikums:
«Likumprojektā par politisko apsardzi 17. panta starp
vārdiem «prokurora" un «piekrišanu" iespraust vārdus «katrreizeju rakstisku"."

Es lūdzu pacelties tos, kas ir par Rubuļa priekšlikumu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Nav. Kas atturas? Par priekšlikumu nodotas 48, pret nav neviena, atturas 38.
Pieņemts. Pārlabotā veidā 17. pants nak nobalsošanā. Kas būtu pret panta pieņemšanu? Ludzu pacelties tos, kas būtu par šī panta pieņemšanu. Kas
atturas no balsošanas? Balsošanas iznākums: par
panta pieņemšanu — 50 balsis, pret — 28, atturas 5.
Pants pieņemts. 18. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:
«Ja izziņas neapstiprinātu aizdomas par noziedzīgo nodarījumu, tad izziņas tālāk virzāmas kriminālprocesa likuma 253.
pantā paredzētā kārtībā."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 19. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Pabeigtās izziņas politiskās apsardzes amatpersonas nosūta attiecīgas tiesas prokuroram tālākai rīcībai."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Vārds Rubulim.
Jez. Rubuls (Latgales darba partija): Augsta
sapulce! Es liktu priekšā papildināt likumprojektu
vēl ar vienu jaunu pantu, kurš skanētu sekosi:
«Politiskās apsardzes ierēdņi par nepamatotu
personas apcietināšanu ir saucamļpie likumīgas atbildības," ja viņi to ir darījuši apzinādamies."
Te var krist svarā, kaut gan vispārīgi paredzēts
kriminālā procesā, ka katrs noziedzīgs darījums,
kurš izdarīts apzinīgi, bez šaubām, ir sodāms un ta
persona saucama pie atbildības. Tas varētu but, ja
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mes tikko vel buvetu politisko apsardzi, bet mums
prakse no politiskas apsardzes pagātnes ir daudz piedzīvojumu, ka politiskās apsardzes ierēdņi, neskatoties uz likumu, vienā otrā gadījumā apcietina personas, ka jau minēts, vai nu piederošas pie kādas legālas organizācijas, vai ari pilnīgi nepiederošas ne pie
vienas organizācijas, bet lai vienkārši personīgi izrēķinātos ar tādu personu, notura to apcietinājumā
likuma atļauto _ laiku,: pēc kam lietu stāda priekšā
prokuratūrai deļ izbeigšanas. Vēlāk, ja rodas vajadzība pieprasīt ziņas par to personu, tad dod atsauksmi, ka viņa ir politiski neuzticama, jo tādā un
tada_ laika atradusies : politiskās apsardzes rīcībā.
Tadeļ šādam pantam būtu praktiska nozīme, kurš
viena "otra gadījuma, apzinoties to, ka viņi dara tādu
pārkāpumu, skatoties pēc smaguma, pat noziegumu,
atturētu politiskas apsardzes ierēdņus no viena otrā
tāda nelikumīga soļa.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bergam.
Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs);
Ja Rubuļa kungs domā, ka viņa pārlabojumam vai
papildinājumam — ka lai nu _viņu_sauc — būtu praktiska nozīme, tad viņš katrā ziņā maldās, vienkārši
tapec ka tāds nosacījums jau ir. Tas, ko viņš grib
novērst, ir patvaļīga brīvības laupīšana, un to paredz
mušu sodu likumu, ja nemaldos, 498. pants. Tā tad
viņa priekšlikumam nav nekādas nozīmes. Šis nosacījums ir vienādā mērā stiprs, neskatoties uz to,
vai viņš rakstīts vienā vai divās vietās. Ja šāds noziegums nodarīts, tad par viņu atbild ne tikai politiskas apsardzes amata persona, bet pat privāta persona, bet amatpersona vēl stingrāki, jo amatpersona
ir noziegusies vēl smagāki. Bet pret to ir vēršams
attiecīgais sodu likumu pants. Tas rakstāms sodu
likumos, rte politiskās apsardzes likumā. Tādēļ tam
še nav vietas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentu
izteikties.
Referents O. Nonācs: Man jāizsakās pret priekšlikumu ka lieku, jo tas jau paredzēts sodu likumā.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
Jezupa Rubuļa priekšlikums ir:

pret priekšlikumu;

«Politiskas apsardzes ierēdņi par nepamatotu personu apcietināšanu ir saucami pie likumīgas atbildības, ja viņi ir to
darījuši apzinādamies."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Jezupa Rubuļa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelies tos, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Rubuļa
priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret — 34balsis, atturējušies 9. _ Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk

likums visa visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par likuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelies tos,
kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
likuma pieņemšanu nodotas 54 balsis, pret 26 balsis,
atturējušies 3. Likums pieņemts. 3. lasījums
bus 29. janvārī.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozijumilikumos parārvalstu tiesu spriedumu atzīšanu
un izpildīšanu. Referents Nikolajs Kalniņš. Referents nav ieradies.
Nākošais dienas kārtības punkts — l.ikums
par
tiesu
ziņnešu takses paaugstināšanu. Referents Bočagovs. Lūdzu referentu
Bočagovu sniegt referātu.
Referents A. Bočagovs: Augsti godātie deputātu kungi! Pec tagad pastāvošiem likumiem, t. i.
..noteikumiem par tiesu ziņnešu takses pārgrozīšanu"
(Lik. kr. 1920. g. Nr. 250) un «noteikumiem par tiesu
ziņnešu takses .paaugstināšanu" (Lik. kr. 1922. g.
Nr. 2.), tiesu ziņneši saņēma atlīdzību 6 santimu apmērā no katra raksta, ja adresāta dzīves vieta atrodas ne tālāk kā 4 verstes no tiesu iestādes, bet par

katru nākošo versti viņi saņēma 9 santīmus. Priekš
pasaules kara tiesu ziņnešu atlīdzība bij daudz lielāka, proti, 15 kapeiku apmērā par katras pavēstes
izsniegšanu Rīgas pilsētas teritorijā un vēl atsevišķas

braucamas naudas uz tālākiem pilsētas iecirkņiem;
tā piemēram no Ciekurkalna iznāca 1 rublis 8 kapeikas. Tagad pēc pastāvošiem noteikumiem atsevišķas
braukšanas naudas nav paredzētas. Tagadējā takse
ir daudz zemāka par to, kāda pastāvēja līdz pasaules karam un bieži nesedz visus faktiskos izdevumus,
kuri saistīti ar pavēstes izsniegšanu. Šī likumprojekta mērķis ir nokārtot šo jautājumu, un tāpēc likumprojekts par takses paaugstināšanu ir atzīstams par
pamatotu.
Par piemērotu tagadējiem apstākļiem
būtu uzskatāma atlīdzība 20 santimu apmērā no katJuridiskā
ras pavēstes, neatkarīgi no attāluma.
komisija pieņēma šo likumprojektu un es juridiskās
kbmisijas vārdā uzturu viņu. Tāpat ari uzturu jautājumu par steidzamību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es likšu uz

bajsošanu steizdamību.

Iebildumu nav?

Steizda-

mība pieņemta. Atklāju vispārējas debates. Neviens
vārdu nevēlas?
Es likšu uz balsošanu pāreju uz
pantu lasīšanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Nav.
Pāreja uz pantu
lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Es lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs j. Vesmanis:
«Likums par tiesu ziņnešu takses paaugstināšanu."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie virsraksta iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. Tālāk.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Tiesu ziņnešu takse Lik. kr. 1920. g., 250. un 1922.g.2.)
1. panta apradīto atlīdzību noteikt 20 santimus no katras pavēstes un ziņojuma, neatkarīgi no attāluma."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie vārda
neviens nepieteicas Es likšu uz balsošanu un lūdzu
^
pacelties tos, kas būtu
pret panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? NavPants pieņemts. Es likšu tagad
likumu visa visuma uz balsošanu un lūdzu pacelties

tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Likums visā visumā vienbalsīgi p i eņemts. Redakcijas komisijas ziņojums par šo
likumu nākoša sēde.
Nākošais dienas kārtības punkts mums ir pārgrozījums pilsētu
nolikumā.
Referenti
P. Lejiņš un A._ Petrevics. Lūdzu referentus dot
atsauksmes.
Vārds referentam Lejiņam.
Referents P. Lejiņš: Pēc pastāvošiem pilsētu nolikumiem domes tika velētas uz diviem gadiem. Tagad normāliem laikiem' iestājoties, valdība bija atradusi par jespejamu 81. panta kārtībā izdot pārgrozījumus pilsētu nolikuma, kuros domnieku pilnvaras tiek
pagarinātas par vienu gadu, tā tad divu gadu vietā tie
tiek ievelēti uz trijiem gadiem. Pārgrozījumu izsaukuši svarīgi motivi, taupības motivi: mazāk izdos
priekš velēšanām. Bez_ tam prakse pierādījusi, ka
uz diviem gadfem ievelētie domnieki pilsētas saimniecības dažādas nozares nespēj iedziļināties, kamdēļ ari nepieciešams 3 gadu garš darbības laiks. Pašvaldības komisija neatrada par vajadzīgu izdarīt kaut
kādus izlabojumus pie tiem pārgrozījumiem, kas izdoti
81. panta kartība. Komisija pārgrozījumu pieņēma
vienbalsīgi un lūdz to steidzamības kārtībā pieņemt
ari Saeima.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referents
liek priekša steidzamību. Vai otrs referents vēlētos
vardu. Vārds otram referentam Petrevicam.
Referents A. Petrevics: Publisko tiesību un
valsts pārvaldes iekārtas komisija vienbalsīgi pieņēma šojikumu aiz tiem pašiem motiviem, aiz kuriem
iepriekšējais referents no pašvaldības komisijas jums
to ceļa priekša,
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Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referents
liek priekšā steidzamību. Vai vēlētos kāds vārdu pie

grozījuma spēkā nākšanai ievelēti uz divi gadiem, paga-

rinātas par vienu gadu."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai vēlētos
kāds vārdu? Vārdu neviens neveļas. Es likšu pantu
uz balsošanu. Kas ir pret tā pieņemšanu? Nav.
Kas atturas? Ari nav. Pants pieņemts. Es likšu
likumu visā visumā uz balsošanu un lūdzu pacelties
tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas ? Ari nav. Likums visa visumā p i eņemts. Redakcijas komisijas ziņojums par šo li-

steidzamības?
Vārdu neviens nevēlas. Vai būtu
kādi iebildumi pret steidzamību? Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Tiek atklātas vispārējas debates.
Vardu neviens nevēlas.
Es likšu pāreju uz pantu
lasīšanu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Ludzu nolasīt virsrakstu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

kumu nākamā sēdē.

«Pārgrozījums pilsētu nolikumā."

«Pilsētu nolikuma 56. pantu izteikt sekosi:"

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai būtu
kādi iebildumi pie ievada? Ievads pieņemts. 56.
pants.

Sekretara_biedrs Fr Kemps:

«Dome sastāv, zem priekšsēdētaja priekšsēdības, no domniekiem, kurus ievēl uz trim gadiem.

Vai

Tālāk dienas kārtībā nāk — pārgrozījums
par
miestiem.
noteikumos
Referenti Lejiņš un Petrevics. Vārds Lejiņam.,
Referents P. Lejiņš: Tāpat kā pilsētu nolikumā,
ari pagaidu' noteikumos par miestiem, pašvaldības
komisija apstiprināja 81. panta kārtībā izdoto pārgrozījumu, ka miestu domes izvēlamas uz 3 gadiem
2 gadu vietā. Lēmums pieņemts vienbalsīgi un ajz
tiem pašiem motiviem, kādus minēju pie iepriekšējiem pārgrozījumiem. Pašvaldības komisija liek
priekšā steidzamību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Lūdzu ot-

pagaidu

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai būtu
pie virsraksta kādi iebildumi? Virsraksts pieņemts.
Ievads. Lūdzu to nolasīt.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings:
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vēlas

ro referentu.
Referents A. Petrevics: Publisko tiesību komisijā ari šo likumu pieņēma vienbalsīgi un tāpat
vienbalsīgi pieņēma steidzamību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referenti
liek priekšā steidzamību. Vai ir kādi iebildumi pret

kāds vārdu pie šī panta? Vārdu neviens nevēlas.
Būtu kādi iebildumi pret šo pantu? Kas būtu pret
panta pieņemšanu? Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pants vienbalsīgi pieņemts. Es lieku likumu visā
visumā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu
pret viņa pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav.
Likums visā visumā pieņemts. Redakcijas komisijas ziņojums nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījums pagaidu noteikumos par pilsētu
domnieku
vēlēšanām.
Referenti
P. Lejiņš un A. Petrevics.
Vārds referentam
Lejiņam.
Referents P. Lejiņš: No jau pieņemtā likuma
iztek ari tālākais. Tas pats pārlabojums tiek izdarīts
noteikumos par pilsētu domnieku vēlēšanām. Šeit
man būtu jāatkārto tas pats, ko teicu pie iepriekšējā
likuma. Pašvaldības komisija vienbalsīgi pārgrozījumu pieņēma _un_ lūdz ari augsto sapulci pieņemt

steidzamības kārtā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai otrs
referents velētos vārdu? Vārds referentam Petrevicam.

Referents A. Petrevics: Publisko tiesību komisija ari pieņēma šo likumu vienbalsīgi un tāpat liek
priekšā steidzamību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Referenti

steidzamību? Nav. Steidzamība pieņemta. Tiek
atklātas vispārējas debates. Vārdu neviens neveļas?
Es likšu uz balsošanu pāreju uz lasīšanu pa pantiem.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret. Nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Es lūdzu
nolasīt virsrakstu.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«Pārgrozījums pagaidu noteikumos par miestiem."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai vēlas
kāds vārdu pie virsraksta? Ja nevēlas, tad virsraksts pieņemts.
Sekretāra biedrs Fr, Kemps:

«Pagaidu noteikumu par miestiem (Lik. krāj. 1920. g.,
243.) 11. un 28. pantus izteikt sekosi:

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Pie ievada
kāds vēlas vārdu? Pie ievada vārdu nevēlas. Ievads pieņemts. 11. pants.
Sekretāra biedrsFr. Kemps:
«Miesta dome ievēlama uz trim gadiem, piemērojoties
likumam un noteikumiem par pilsētu domnieku vēlēšanām.
Domnieku skaitu noteic iekšlietu ministrs.
Piezīme.
Domnieku pilnvaras, kuri līdz šī pārgrozījuma spēkā nākšanai ievēlēti uz divi gadiem, pagarinātas par vienu gadu."

liek priekšā steizdamību. Iebildumu nav pret steidzaPriekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es likšu
mību? Steidzamība pieņemta. Tiek atklātas vispā11. pantu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
rējas debates. Vai vēlētos kāds vārdu? Vārdu nebūtu pret 11. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas?
viens nevēlas. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasī„Ari
nav. 11. pants pieņemts. Tālākais, 28. pants.
šanu. Kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu? Nav. i
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
Kas atturas? Ari nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu ļ
«Miesta valde ir miesta domes izpildu orgāns un sastās
vienbalsīgi pievemta. Es lūdzu nolasīt virsrakstu, iIļpno priekšsēdētāja
un 2 līdz 3 locekļiem, kuri ievēlami uz trim
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
«gadiem."
. «Pārgrozījums pagaidu noteikumos par pilsētu domniekuļ|

velēšanām."

?

Piezīme.

Miesta valdes locekli

sadala

amatus

pēc savstarpējas vienošanās."

Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vai pie |
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Es likšu
virsraksta velētos kāds vardu? Vardu neviens ne-1?pantu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu
veļas. Vai ir kādi iebildumi? Nav. Kas ir pret?H ļpret panta pieņemšanu. Na'v. Kas atturas? Nav.
Nav. Kas atturas? Ari nav. Virsraksts pieņemts.ļļ?Pants pieņemts. Es likšu tagad likumu visā visumā
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
ļ|uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret viņa
«Pagaidu noteikumu par pilsētu domnieku vēlēšanām (Lik.g [pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Ari nav. Likums
krāj. 1919. g., 125J 5. pantu izteikt sekosi:"
I visā visumā pieņemts. Redakcijas komisijas ziPriekšsēdētāja biedrs AAlberings: Vai piel |nojums nākošā
sēdē.
ievada veļas kāds vardu? Vardu neviens neprasa. !
Pie dienas kārtības vārdu lūdz Petrevics. Vārds
Iebildumu nav? Ievads pieņemts.
1? Petrevicam.
Sekretāra biedrs Fr. Kemps:
mazinieks):
A
Petrevics
(sociāldemokrāts
«Pilsētas domniekus ievēl uz trim gadiem. Domniekus
^
skaits katrai' pilsētai noteikts šo noteikumu 2. pielikumā un at-HļAugsta sapulce! Es liktu priekšā kā nākošo dienas
Ikartības punktu, t. i. 9., ņemt preses likumu. Kas
tiecīgos speciālos noteikumos.
Piezīme:
Domnieku pilnvaras, kuri līdz šī pār-B ? zīmējas uz tiem likumprojektiem, kas paredzēti tā-
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lakā dienas kārtībā, piemēram, Latvijas mākslas
akadēmijas satversmi, tas ir diezgan garš likums,
un tāpat ari citi, tad tie nav tik steidzami. Ja šinī
sesijā viņus neizņemtu cauri, tos varētu atlikt uz nākošo sesiju. Turpretim preses likums ir tāds, kas
stāv sakarā ar pastiprinātās apsardzības atcelšanu.
Ja preses likumu nepieņem divos pirmos lasījumos
pirms svētku pārtraukuma, tad to nevarēs pieņemt
galīgā veidā līdz tam laikam, kad notek termiņš pastiprinātai apsardzībai. Tas apstāklis, ka mums nebūs preses likuma, spiedīs par jaunu pagarināt pastiprināto apsardzību. Lai tas nebūtu, lai pastiprinātā apsardzība vairs nebūtu bez vajadzības jāpagarina, es lieku priekšā skatīt preses likumu cauri vēl
šinī sesijā. Mēs viņu varēsim pieņemt divos lasījumos. 3. lasījums varēs notikt janvārī un likums varēs stāties spēkā pirms pastiprinātas apsardzības
termiņa notecēšanas. Liekas, ka būtu taisni loģiski
ari no augstā nama pieņemt manu priekšlikumu, jo
augstais nams kādreiz uzdeva publisko tiesību komisijai, skatīt šo likumu cauri noteiktā termiņā. Komisijai bija dots 3 nedēļu termiņš. Šis termiņš no
komisijas ir izpildīts un jādomā, ka augstais nams
deva šo termiņu komisijai tāpēc, lai šis likums varētu
nākt tagad priekšā. Tāpēc es lieku priekšā skatīt
cauri preses likumu kā 9. dienas kārtības punktu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Es likšu Petrevica priekšlikumu uz balsošanu, kurš skan:
«Lieku

priekšā

preses

likumu

uzņemt

dienas

kārtības

9. vietā."

Es lūdzu tagad pacelties tos, kas ir par Petrevica priekšlikumu. Es lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Petrevica priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret to —
22, atturas 4. Tā tad priekšlikums pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — pjr e s e s
likums. Referents Bruno Kalniņš. Vārds Bruno
Kalniņam.
Referents Br. Kalniņš: Augstā sapulce! Latvijā patlaban ir spēkā 1890. gada likums par presi
un cenzūru ar papildinājumiem, kādi tika izdoti 1906.
gadā, ar vēlākiem grozījumiem 1912. gadā. Šiem likumiem un viņu papildinājumiem nāca vēl klāt Krievijas pagaidu valdības lēmumi par presi, kas pieņemti
1917. gada 27. aprilī un 12. jūlijā. Bez tam preses
darbību reglamentē vēl nosacījumi, kādi ietilpst noteikumos par pastiprināto apsardzību. Valdība sakarā ar to, ka pūlējās atcelt pastiprināto apsardzību,
ka jau diezgan ilgi atpakaļ bij paredzēts atcelt pastiprināto apsardzību, izstrādāja savu projektu, kuru
iesniedza Satversmes Sapulcei. Satversmes Sapulce sāka šo projektu apskatīt, nododot to juridiskai
komisijai. Tomēr Satversmes Sapulces plenārsēdē
projekts vēl nenonāca, un tāpēc Saeimai sanākot, to
nodeva publisko tiesību komisijai. Publisko tiesību
komisija apskatīja šo projektu virpirms apakškomisijā, kuras projektu galvenos vilcienos pieņēma ari
publisko tiesību komisijas plenārsēde. Komisija,
strādājot pie preses likuma apspriešanas, pārsprieda
vadošos principus, kādi būtu jāliek šī likuma pama^ atzina par vajadzīgu turētā. Komisijas vairākums
ties pie tiem principiem, kurus ir pieņēmušas Vakareiropas modernās demokrātijas. Tāpēc ari šis likuma projekts savos svarīgākos nosacījumos satur
ieskata izpaudumu, ka periodiskus izdevumus Latvijā
var izdot, reglamentējot viņu izdošanu vienīgi tikai
ar pieteikšanas sistēmu. Komisija noteikti atmeta
koncesiju sistēmu, t. i. to sistēmu, pēc kuras periodiskus izdevumus varētu izdot vienīgi ar attiecīgu
administratīvo iestāžu piekrišanu. Līdz ar to šinī
likumā tiek lauzta tā kārtība, kāda pie mums pa-

17. sēde

1923. gada

12. decembrī.
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stāvēja līdz šim, kad iekšlietu_ ministrim bij tiesība
pēc sava ieskata atzīt par iespējamu kāda laikraksta
iznākšanu, vai to noliegt. Otrs vadošais princips,
kuru satur šis likums, ir tas, ka preses vajjīšana un
sodīšana ir atņemta administratīvam iestādēm, un
nodota vienīgi tikai tiesu pārziņā._ Abi šie principi
ir pamatoti ar to, ka demokrātiska valsti nav _ vajadzīgs un nav pielaižams, ka prese sava darba tiktu
ierobežota, bet ir nepieciešami dot viņai visplašāko
rīcības brīvību, vienīgi uz likuma pamata, saucot pie
atbildības tos, kuru rakstos atrodamas noziedzīgu
nodarījumu pazīmes. Tāpēc ari ir atmesta koncesijas sistēma, kura piešķir administrācijai tiesības
izšķirt ne uz likuma pamata, bet pec saviem politiskiem uzskatiem, vai kāds periodisks izdevums
pielaižams vai nē. Tāpēc administrācijai ir ņemtas
sodīšanas un preses izdevumu vajāšanas tiesības, jo
administrācijas lēmumi var tikt vadīti dažjeiz no politiskiem uzskatiem un viņi mazāk pieturēsies pie likuma noteikumiem nekā tas notiks pie tiesu iestādēm. Tāpēc šīs funkcijas administrācijai ņemtas un
nodotas kārtējām tiesu iestādēm. _ Valdības projekts
šai ziņā atšķiras no tā projekta, kādu šeit ceļ priekša
publisko tiesību komisija. Valdības projekts nebij
pilnīgi uzbūvēts uz koncesiju sistēmas pamata. Lai
gan valdības projektā nebija pilnā mērā paredzētas
tiesības administrācijai vajāt presi, bet _ šīs tiesības
daudzos gadījumos administrācijai tomēr bija piešķirtas. Termiņi, kādi pastāvējalikumā pie pieteikšanas, tie bija sastādīti pēc iespējas garāki. Tāpat
ari pie pašas pieteikšanas izsniegšanas administrācijai bija zināmas tiesības, piešķirtas caur kādu attiecīga panta redakciju šinī likuma. Administrācijas
uzdevums nebij tikai skatīties uz formelo momentu,
kad jāizpilda nosacījumi, kādus likums prasa pie kāda laikraksta pieteikšanas un izdošanas. _ Tas piešķir, lai gan apslēptā un nenoteiktā veidā, valdībai
resp. iekšlietu ministrijai tiesību skatīties uz to, kas
ir kāda laikraksta vai žurnāla izdevējs. Ja ziņas
izrādās par tādām, kuras liek domāt, ka šī persona
nav politiski uzticama, tad tādai personai iekšlietu
ministrim var būt tiesības neizdot atļauju kāda periodiska vai neperiodiska raksta publicēšanai. Komisijā šos uzskatus aizstāvēja iekšlietu ministrijas
preses nodaļas priekšstāvis un daudzos gadījumos
mēģināja atjaunot valdības redakciju. Komisija tomēr pa lielākai daļai šos pārlabojumus noraidīja. Ta
attiecīgā vietā tika noraidīts kāds kardināls iekšlietu
ministrijas priekšlikums, ka tāda persona nevar būt
periodiska izdevuma redaktors, kura nodarbojas ar
pretvalstisku aģitāciju. Tāpat kā pie L, tā pie 3.
lasījuma šī resora priekšstāvja priekšlikumi tika pārlaboti tādā veidā,ka šīs tiesības nevar piešķirt tādai
personai, kura nodarbojās ar komunistisku, monarkistisku vai anarkistisku aģitāciju. Ari šis priekšlikums tika noraidīts un komisija visā visumā palika
pie sava principielā viedokļa, ka tika;pēc tam, kad
kādā laikrakstā vai neperiodiskā rakstā ir kāds noziedzīgs saturs ielikts, ka tad pret to var vērsties un
prasīt spert soļus kārtējā tiesas ceļā. Nekāda iepriekšēja noteikšana administrācijai nebūtu atļaujama. Pārejot pie likuma satura, būtu jāizceļ tikai
pats svarīgākais un pats galvenais. Likums vispirms nosaka un apzīmē tās personas, kurām ir tiesības būt par periodisko izdevumu atbildīgiem redaktoriem un izdevējiem un te komisijai bijušas vienādas
domas, ka šādas tiesības bauda tikai Latvijas pilsoņi, pie kam tālāk domas šķiras. Te ir veseli četri
varianti, kuri dažādos veidos atrisina vienu un to
pašu lietu un pēc vienas komisijas daļas ieskata ir
vajadzīgs šo personu daudzumu sašaurināt, ievedot
to priekšlikumu, ka vienai daļai no Latvijas pilsoņiem šīs tiesības nav piešķiramas. Otra komisijas
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daļa aizstāvēja to viedokli, ka šo pilsoņu daudzums
būtu pec iespējas plašāks. Stājoties pie pantu lasīšanas, varēsim tuvāki apstāties pie šiem dažādiem
uzskatierm kas dažādos variantos tikuši izteikti. Tālāka pantā ir runa par to, kādam jābūt tam pieteikumam, kurš jāiesniedz iekšlietu ministrijai, lai saņemtu atļauju kādu periodisku izdevumu izdot. Tanī pantā uzskaitītas galvenā kārtā tikai tās formelās
lietas, kuras pie šāda pieteikuma sastādīšanas jāievēro. Tiek prasīts tas pats, kas tiek prasīts visur
Vakareiropa, kur pastāv pieteikšanas sistēma — jāuzdod periodiskā izdevuma nosaukums līdz ar norādījumu par izdevuma raksturu, atbildīgā redaktora,
ka ari izdevēja vārds, uzvārds, vecums, pavalstniecība un pastāvīgā dzīves vieta u. t. t., jānorāda drukatava, kurā minēto izdevumu drukās, jāatzīmē izdevuma iznākšanas kārtība un izdevuma valoda.
Bez tam tiek prasīts, lai izdevējs pieliek pieteikumā
klāt redaktora rakstu, kurā pēdējais apliecina, ka
viņš patiešām uzņemas atbildību par periodiska izdevuma var zināmas daļas no šī periodiskā izdevuma rediģēšanu. Un ja viņš apmierina visas tās prasības, kuras tiek no šī likuma 2. panta noteiktas, tad
tas ir pietiekoši priekš pieteikuma iesniegšanas. Tālāk ir nosacīta tā kārtība, kādā izdevums var iznākt
pēc tam, kad šāds pieteikums iesniegts, un paredzēts
diezgan īss laiks, 14 dienas, iekšlietu ministrijai vai
attiecīgai preses nodaļai jāizsniedz divi eksemplāri
paziņojuma par pieteikuma saņemšanu, pie kam šāds
paziņojums no iekšlietu ministrijas tiek izsniegts tādā
gadījumā, ja pieteikumā ir izpildītas visas prasības,
kādas šis likums uzdod pieteikumā ievērot. Tālāk
likums satur nosacījumu, kādā veidā ir izdarāmi pārgrozījumi, viņš nosaka, piemēram, kas ir darāms
tad, kad vienā vai otrā nozīmē izdarīta maiņa vai
nu redakcijas sastāvā, vai izdevējs mainījies, vai ari
izdodamā žurnāla vai laikraksta raksturs šādā vai
tādā kārtā mainījies. Tas tiek pieteikts, kā tas reglamentā paredzēts. Pie tam komisija ir uzstādījusi
diezgan nelielus termiņus, lai pēc iespējas šinī ziņā
pi eses darbību atvieglotu. Vispārīgi te iet runa par
2 nedēļām, bet ārkārtējos gadījumos, piemēram, redaktora nāves gadījumos, šis laiks tiek saīsināts pat
līdz 7 dienām. Ir nosacījums, ka uz visiem periodiskiem izdevumiem ir jābūt drukātai tās drukātavas vai redakcijas adresei, kāda šim izdevumam ir.
Tāpat ari neperiodiskiem izdevumiem šis nosacījums
ir jāievēro. Tālāk ir sīkāki nosacījumi, kuri uzliek
nar pienākumu visļem preses izdevējiem ievērot to,
ka valstī pastāv tādas iestādes, kurām ir nepieciešams saņemt no katra iznākuša drukas darba dažus
eksemplārus. Kā tāda ir iekšlietu ministrija, šeit ir
domāta viņas preses nodaļa, kurai ir reģistrēšanas
funkcijas un zināmi sekošanas pienākumi preses izdevumiem, lai attiecīgos gadījumos varētu griezties
pie tiesu iestādēs ar ierosinājumu spert represijas
solus nret tādiem izdevumiem, kuri būtu kaut kādā
kārta likumu pārkāpuši. Tālāk pa>- tādām iestādēm
ir minētas — Latvijas augstskolas bibliotēka, Latvijas valsts bibliotēka un Rīgas pilsētas bibliotēka. Te
ir atkal iemesls tāds. ka tie izdevumi, kuri Latvijā
iznāk, ir_ uzglabājami un glabājami galvenās bibliotekās, _ kādas mūsu valstī pastāv. Bez tam likumā
ir zināmi ierobežojumi, ierobežojumi, kas tomēr preses pilm?u _ brīvību sašaurina. Šie ierobežojumi !r
izturēti tādā veidā, ka viņi attiecas tikai uz ārkārtējiem gadījumiem. JJkuma 14. pants nosaka, ka par
Saeimas slēgtam sēdēm un tāpat ari par tiesas prāvam, kuras tiek iztiesātas aiz slēgtām durvīm, nevar
presē zinot bez Saeimas un ari bez attiecīgās tiesas
priekšsēdētāja atļaujas. Likuma 16. pants pēc satura
aizķer līdzīgas lietas. Viņš nosaka, ka pirms lietas
izbeigšanas tiesā aizliegts publicēt presē ziņas, ku-

17. sēde 1923. ga d a 12. de ce mb r ī.
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ras ņemtas no izziņas vai iepriekšējās izmeklēšanas
materiāliem, kā ari aizliegts publicēt apsūdzības
rakstu saturu. Šis noteikums nepieciešams, lai netiktu traucēta tiesas darbība. Beidzot 17. pants attiecas uz tiem ārkārtīgiem apstākļiem, kuri iestājas
kara vai kara draudošā laikā. Kādā veidā šinīs apstākļos ierobežota preses brīvība, to 17. pants atrisina 5 variantos. Šie varianti tikai dažādā veidā izšķir jautājumu, kādām iestādēm kara vai draudoša
kara laikā piešķir tiesību izlemt, kad presē nevar parādīties ziņas par Latvijas kara un jūras spēkiem
un valsts ārējās aizsardzības līdzekļiem un ierīkojumiem. Pēc viena varianta šī tiesība pieder ministru
kabinetam, pēc otrā — iekšlietu ministrim saziņā ar
kara ministri. Vēl pēc dažiem citiem uzskatiem ir
jānosaka mazāk precizi tas laiks, kad ir tiesība attiecīgiem valdības orgāniem prasīt noliegt rakstīt
par Latvijas kara un jūras spēkiem un valsts ārējās
aizsardzības līdzekļiem un ierīkojumiem. Ari šis nosacījums attiecas uz tiem ārkārtīgiem apstākļiem, kad
Latvija ir vai nu kara priekšvakarā, kad tiek izdarīta
mobilizācija, vai citi_ kādi kara sagatavošanās soļi,
kad, protams, ir nevēlams lai presē tiktu šie sagatavošanās soļi apcerēti, jeb kad Latvija uzsākusi karu
un kara laikā, protams, vēl lielākā mērā nevēlams,
ka presē pilnīgi svabadi rakstītu par aizsardzības
lietām, un tādā kārtā izpaudīs kara noslēpumus. Citu
nekādu ierobežojumu pret preses pilnīgu brīvību šis
likums neparedz. Gan vēl 18. pants runā par to, ka
iekšlietu ministrim ir tiesība izdarīt konfiskācijas, bet
konfiskācijas, kuras zīmējas vienīgi uz ārzemēs iznākušiem poligrāfisko iestāžu ražojumiem, kuru saturs
pēc Latvijas likumiem ir noziedzīgs. Uz iekšzemē
iznākušiem ražojumiem iekšlietu ministrim konfiskācijas tiesības nav. Apskatot šo jautājumu, komisija
pakavējās pie šī jautājuma vispārējas apspriešanas,
un komisijas vairākums noteikti izsacījās par labu
tam uzskatam, ka Iekšlietu ministrim nav tiesības
izvest jepriekšējus soļus pret kādu laikrakstu, ? kurš
būtu pec viņa pārliecības pārkāpis pastāvošus likumus. Tas ir izdalīts ārā, ka tās funkcijas tiek piešķirtas tiesu iestādēm, kā to nosaka 19. pants, ka:
,.vaja un soda uz attiecīga likuma pamata tikai tiesas
iestādes." Beidzot vēl jāpiemetina,, ka šis likums satur tikai to noteikumu materiālo daļu, kas zīmējas
uz preses lietam; turpretim viņš nesatur sodu likumus
attiecība uz presi; tāpat ari viņš nesatur preses lietu
tiesāšanas kārtību — procesu. Šīs lietas ir atdalītas
sevišķos likumos, kuri patlaban atrodas publisko tiesību komisijas caurskatīšanā un tuvākā nākotnē Saeimai , pēc tam, kad šis likums tiks pieņemts, nāksies
pie viņām pakavēties, pareizāki sakot, pie šī likuma
atsevišķiem pantiem, pie sodu likumiem, kas zīmējas
uz preses lietām, tāpat pie procesa pantiem par preses lietu tiesāšanas kārtību. Tāpat šis likums nesatur noteikumus par poligrāfiskām iestādēm, jo poligrāfiskas iestādes ir izdalītas ari sevišķā likumā.
Tas ir darīts _ tāpēc, lai paātrinātu šī jautājuma atrisināšanu. Tāpat šinī likumā neietilpst jautājumi par
tirgošanos ar preses ražojumiem. Par to ir izdots
atsevišķs likums un ari tas tiks nodots Saeimai vēlāka laika. Vārdu sakot, Saeimas publisko tiesību komisija, sadalot_ visas tās lietas, kas attiecas uz preses reglamentēšanu, vairākos likumos, ir vēlējusies
paātrināt viņu pieņemšanu, izdarot to pa atsevišķām
daļam._ Tas ir tās vispārīgās piezīmes, kādas es pie
vļsparī.eam debatēm par šo preses likumu jeb pareizāki sakot par preses lietu reglamentēšanas materiālo daļu varu augstam namam sniegt.
Priekšsēdētāja biedris A. Alberings: Tiek atklātas vispārējas debates. Lūdzu pieteikties pie
vārda. Vārds Arvedam Bergam.
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A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Augsti godātie deputātu kungi! Šī likuma liktenis,
saprotams, ir izšķirts. Viņš ir skaidri paredzams,
jo ta jauna koalicija no minoritātēm līdz kreisiem
sociāldemokrātiem, kas prata viņu ārkārtīgā kārtā
^
nolikt uz dienas kārtību,
pratīs ari viņu izvest tādā
forma un veidā, kāds viņš tagad ir mūsu priekšā,
atraidot visus variantus, kuri šai koalīcijai nepatīk.
Es pavisam neloloju cerības, ka varētu šinī ziņā
jaukt koalīciju, pārliecināt viņu varbūt par nepareizibām, kas šinī likumā ir. Man liekas, ka tādam mēģinājumam nekādi panākumi nevar būt, un tāpēc es
aprobežošos ar īsiem aizrādījumiem, kādu principielu stāvokli mēs ieņemam pret šo likumu, kāpēc
viņš mums ir absolūti nepieņemams. Mums savā
laikā projektā bija Satversmes 2. daļa un tur bija
izliktas tās tiesības, kuras mēdz apzīmēt par subjektīvām publiskām tiesībām, t. i. tās tiesības, tie likumi,
noteikumi, ar kuriem valsts nosprauž robežas starp
savu varu un to apjomu, kurā viņa pilsonim atvēl
brīvi darboties, neiejaucoties no valsts puses. Bez
šādām subjektīvām publiskām tiesībām neviena kulturelā valsts nevar pastāvēt. Bet tikpat skaidrs ir,
ka bez šo tiesību ierobežošanas zināmā mērā ari
nevar būt, jo katrā valstī ir tādi centrifūgai! spēki,
kuri mēģina valsti un viņas iekārtu ārdīt, tāpēc ka tā
nav pēc viņu garšas, ka viņi vēlas Jo pārtaisīt pēc
savas gaumes. Šie centrifugalie spēki ir jāsavalda.
Un tāpēc bez kaut kādiem ierobežojumiem atļaut
šādiem spēkiem pilnīgu vaļu, nav iespējams. Tā tad
runājot par tiesībām, kuras mēs konkrēti tagad
gribam nospraust, mums jāizšķiras, kur jāsprauž robeža, kur atļauta valsts iemaisīšanās un kur atkal
atļauta pilnīga vaļa pilsoņiem darboties valstij neiejaucoties. Tā tad tas ir gluži praktisks jautājums,
nav principiels jautājums par reakciju vai par demokrātismu. Te ir jautājums tikai par to, cik tālu mēs
varam iet lietderības jautājumos, par kuriem mēs
jau vakar runājām, spriežot par politisko apsardzi.
Cik tālu mēs varam spraust robežas uz vienu vai
otru pusi? Mums jāatstāj saviem pilsoņiem vaļa,
bet neaprobežota patvaļa ari nevar būt. Ari jūs,
no kreisās puses, atzīstiet, ka ir noziegumi presē,
kuri jākavē, jāaprobežo. Bez šaubām, pareizi teica
referenta kungs, ka šinī likumā nav nekādu preses
brīvības aprobežojumu. Šis likums tiešām ir izstrādāts tāds, ka nekādā ziņā neaprobežo preses
brīvību. Ar vārdu sakot nodarījumos, kurus ar
preses palīdzību var izdarīt, nav nekādu ierobežojumu. Vai var iedomāties vēl kādu lielāku vaļu nekā
to, kuru dod šis jaunais likums. Katrs pilsonis var
izdot avizi, saskaņā ar vienu variantu, pat ar 21
gadu sākot. Tā tad gluži jauns cilvēks, kurš pats
vēl nav necik nogatavojies, var dabūt rokā tik bīstamu, tik lielu, tik svarīgu ieroci, kāds ir prese.
Pat tāda persona, kas atrodas zem tiesas par svarīgu noziegumu, par kuru draud pat tiesību aprobežošana vai zaudēšana, ja tikai tā vēl nav notiesāta,
var būt par redaktoru. Ari tādam cilvēkam šis
likums — mazākais viens viņa variants — nekautrējas dot rokā šo svarīgo ieroci. Vai var iedomāties
vēl lielāku vaļu nekā te ir? Pilnīga vaļa ir ari Saeimas locekļiem. Mēs ilgi cīnījāmies ap jautājumu, vai
Saeimas locekļi var būt par redaktoriem vai nē.
Mēs izšķīrām, ka var. Par ko ir pārvērtušās Saeimas locekļu tiesības būt par redaktoriem, par to nav
nekādu šaubu. Mēs zinām, ka tās faktiski ir pārvērtušās mūsu valstī par to, ka Saeimas locekļi ir
neatbildīgi redaktori, kuri ne par ko neatbild, kuri
var aizskart privātu personu tiesības, godu u. t. t.,
ne par ko neatbildot. Pēdējā laikā mēs esam grozījuši savu praksi šinī lietā, bet uz cik jlgu laiku, tas
nav zināms. Es jau pievedu komisijā to faktu, ka
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plenārsēdē vienu redaktoru uz privatsudzības pamata tiesāšanai neizdevām, kaut gan citus izdevām.
Cik konsekventi mēs būsim tagadējā praksē, par to
var būt dažādas domas, jo izdošana notika ar ļoti
nelielu balsu vairākumu. Mēs esam ieveduši noteikumu, ka jāizdod apliecība resp. paziņojums par
avižu pieteikšanu 7 resp. 14 dienu laikā. Tā tad 7
līdz 14 dienu laikā katrs pilsonis bez kaut kādiem
aprobežojumiem var sākt izdot avīzi. Ari šinī ziņā
referentam ir taisnība, ka nav nekādu aprobežojumu.
Bet zīmīgi nu ir tas, ka ja ministrijai ļoti ātri jāizšķiras par to, vai atļaut izdot kādu laikrakstu vai ne,
7 vai 14 dienu laikā, tad pašam redaktoram vai izdevējam ir dots daudz ilgāks laiks pārdomāšanai, vai
izdot laikrakstu; viņš var kaut _ vai veselu gadu
domāt par šo lietu. Ar to ir panākts tas, ka patiesībā iekšlietu ministrijai ir laupīta kura katra iespēja

konstatēt, kādi laikraksti faktiski acumirklī iznāk un
kādi neiznāk, jo koncesiju izņēmis, es varu veselu
gadu viņu noturēt savā kabatā un veselu gadu domāt, vai laikrakstu izdot vai nē. Piepeši vienā dienā
var iznākt laikraksts, par kuru jau gadu iepriekš
ir izdota atļauja, viņš var rasties gluži piepeši, un
tādā kārtā viņa uzraudzībai nekādi soļi nevar but
Visbīstamākos gadījumos
iekšlietu
sagatavoti.
ministrija resp. ministru kabinets var aizliegt laikrakstā apspriest jautājumus par karaspēku u. t. t.
Bet, cienījamie kungi, patiesībā tas aprobežojums
nekāds nav, jo tādi aprobežojumi, kā jus zināt, ir
paredzēti tikai kara vai draudoša kara apstākļos un
pat tādā gadījumā ir vajadzīgs šo ierobežošanu kabinetā apspriest. Kungi, tas nav nekāds aprobežojums. Mūsu likums noteic, ja tiesa konstatējusi, ka
kādā preses orgānā nodarīti noziedzīgi nodarījumi,
tad šāds izdevums konfiscējams, bet tūliņ tālāk ir
uzskaitītas visas tās personas un iestādes, kuras var
saņemt konfiscētos izdevumus. Starp tādām ir uzskaitītas zināmas bibliotēkas, piemēram, augstskolas
bibliotēka, pret to būtu mazāk ko iebilst, jo tur ir
ziniska satura grāmatas, viņas noder zinātniskiem
nolūkiem. Bet ņemsim, piemēram, Rīgas pilsētas
bibliotēku, kuras lasītājiem ne ikreizes ir zinātniski
nolūki, kura ir pieietama kuram katram cilvēkam,
kuram nav slinkums lasīt. Tur tā tad katrs, kurš
vēlēsies, varēs dabūt lasīt visus konfiscētos preses
ražojumus. Iznāk, ka šāda konfiscēšana ir _ gluži
iluzoriska. Tā tad apgalvot, ka mūsu likumā būtu
kaut kādas robežas vilktas preses patvaļaķ nekādā
ziņā nevar. Patiesībā ierobežojumu _ nekādu_ nav.
Var teikt, ka galu galā tiesu iestādēm tomēr ir
^
iespēja kādus soļus spert. Bet tikai tiesu iestādes
to var darīt, tomēr ari viņas avīzes nevar slēgt,
mazākais, tā nosaka procesa likums, kufš komisijā
vēl nav galīgi izspriests, bet komisijā pastāv doma,
ka tas nebūs iespējams. Tā tad preses likumā nav
nekādu ierobežojumu. Te ir pilsonisko brīvību, subjektīvo publisku tiesību sargāšana līdz pēdējam, līdz
patvaļai. Tagad atļaujiet no otras puses runāt par
tiem pārkāpumiem, kurus pret valsti, bez šaubām,
ar preses palīdzību var izdarīt. Nevar būt šaubas,
ka var izdarīt ar preses palīdzību valstī svarīgas
pārmaiņas. Lai būtu atļauts atsaukties vēsturē uz
piemēru. Francijā 1848. gada revolūcija atzīta, kā
izdarīta ar preses palīdzību, tāpēc ka prese varēja
netraucēti strādāt un sagatavot revolūciju, kura ari
tiešām notikusi. Toreiz bija pilsoniska revolūcija
pret monarķiju, bet kāda revolūcija ari nebūtu, tas
šinī gadījumā nekrīt svarā. Mums krīt svarā norādīt uz to, ka ar preses palīdzību var lielus pārgrozījumus valsts satversmē un valsts iekārtā radīt. Vai
pret to pēc mūsu likuma ir līdzekļi, ir iespēja spert
kādus soļus, vai ir iespēja mūsu valsts orgāniem pret
šādu nevēlamu presi ko nebūt izdarīt? Jāatbild, ka
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nav nekādu. Šai ziņa nekādas robežas neesam nosprauduši. Kādus soļus pec mūsu likuma administrācija var spert? It nekādus soļus pret preses
orgānu, kas atļāvies sev neapšaubāmus noziedzīgus
solus izdarīt, tādus, kurus mēs visi atzītu par noziegumiem. (Saucieni: «Piemēram!") Ir tikai teikts,
ka pret noziedzīgiem nodarījumiem preses orgānos
var spert soļus tiesas ceļā, un tālāk ir teikts, ka viņus
var konfiscēt. Bet 19. pants nosaka, ka konfiscēt
izdevumus var tikai kriminal procesa likuma paredzēta kartība un tikai tiesas ceļā. Atļaujiet apskatīt,
kas ir tiesas ceļš. Tiesas ceļš acīm redzot tikai var būt
domāts tāds šinī likumā, kas gan ari vēl nav galīgi
izšķirts komisijas plenārā sēdē, bet acīm redzot
domāts tiek, ka tiesas lēmumiem vajag būt. .Iedo-

1923. gada

12.de ce m b rī.
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kais tas, kas tikai paraksta un patiesībā nevada, ir
tas nesvarīgākais faktors. Ir no svara lasītāju
skaits, avīzes nosaukums, atrašanās vieta, ar vārju
sakot, viņas firma. Lūk, šo firmu pēc mūsu likuma
iznīcināt nevarēs. Tā iznāk, ja vienam redaktoram
aizliedz avīzi izdot, tad ar to pašu nosaukumu tikai
ar cita redaktora parakstu iznāk gluži tāds pat laikraksts un turpina to pašu. Te tad nekāda ieroča
nav pret pārkāpumiem, kuri ar preses palīdzību tiek
izdarīti. Nav nekāda faktiska ieroča, ar kuru pret
viņiem cīnīties. L-oti nepiedzīvojušiem cilvēkiem,

kas tikai grib, mēs dodam rokās ļoti asus līdzekļus,

kurus var vērst pret mūsu valsti, pret mūsu valsts
iekārtu. Ir gadījumi, kur to nevar pielaist un kur
mes visi busim vienis pratis par to. Bet šinī likumā
mājaties, kāda nozīme tam var būt, ja var konfiscēnav doti līdzekļi, ar kuriem varētu cīnīties pret tāšana notikt tikai pēc tam, kad taisīts tiesas lēmums. dām parādībām. Šinī likumā nav nekādas robežas
Preses izdevumus izplata ar lielu ātrumu, bet konnospraustas uz valsts sabiedrības interešu puses. Te
fiscēt viņus varēs tikai pēc divām, trijām stundām, ir pilnīga preses patvaļība, neaprobežota preses brīkad tiesas lēmums noticis. Tiesa var iepazīties ar
vība, kura var palikt stipri bīstama valstij. Vai šis
izdevumu tikai pēc tam, kad pats orgāns savu nolūku
likums ir vai nav, tas ir gluži vienalga, jo viņš nekāirjau sasniedzis un ir plaši izplatīts. Tādai konfisdus līdzekļus pret preses brīvības nelietderīgu izcēšanai nav nekādas nozīmes, jo neviens tad vairs lietošanu nedod. Tāpēc, vai šis likums ir vai nav,
neatradīs izdevumu pie avīžu pārdevējiem vai kur tas ir gluži vienalga, un tāpēc par viņu nekādi nevar
citur. Jūs sapratīsiet šo pantu varbūt citādi, t. i. balsot. Patiesībā likuma faktiskais efekts būs neai>
ta, ka uz rīkojumu pamata, bez tiesas sprieduma, robežota patvaļība, ka var rakstīt, kā grib. Par to
teiksim, prokuroram var atļaut izdevumu konfiscēt. mes pārliecināsimies ļqti drīz, tiklīdz šis likums
Tiešām, prokurors varētu lo izdarīt sekmīgāki, spestāsies spēkā. Tāpēc balsot par šo likumu un pielot vajadzīgos soļus. Bet tas ir ļoti neprincipieli, ja dalīties viņa labošanā, man liekas, nav nekādas
jūs prokuroram gribat nodot tādas tiesības, jo pronozīmes.
kurors taču nav tiesas iestāde. Viņš ir tāda pat
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vaiadministratīva persona, kāda ir preses nodaļas varāk neviens nevēlas?
Vārds Sīmanim.
dītājs, kurš varētu dot rīkojumus par preses orgānu
P.
Sīmanis
(vācu-baltiešu
partija, runā vākonfiscēšanu. Ja jūs sakāt, ka prokurors var konciski)*)
kungi!
:
Mani
Deputāta
Berga slēdzieni ir
fiscēt, tad taču neviens mūsu ministru kabinetu vai
tik
pesimistiski,
piekrist. Viņa
ka
es
tiem
nevaru
ministri nevarat kavēt, ka viņš preses nodaļas vadīpesimisms apņem pirmkārt apspriežamā projekta
tāju nosauc par prokuroru, nosēdina to apgabaltiesā, kur tad viņš taisa lēmumu par konfiscēšanu. faktisko saturu un ar to saistītos publisko tiesību
komisijas apstrādātos likumus, tāpat ari šo likumu
Tas principieli nebūtu nekas cits. Vai principieli kas
paredzamo
iespaidu uz mūsu valsts dzīvi. Ja Berga
grozītos, ja preses vadītājs nosēstos prokurora
kungs
ka komisijas vairākums nepavisam nedomā,
krēslā un no turienes vadītu konfiscēšanu? Ja jūs
pielaist kādus jūtamus sodus par preses pārkāgrib
gribat būt konsekventi un principieli, tad jums vajadzēja teikt, ka tiesu iestādes ir tās, kas var izdarīt pumiem, kā laikraksta aizliegšanu konfiskāciju u. t. t.,
tad tā ir ne visai saprotama kļūda. Apspriežot soda
konfiscēšanu un nevis prokurors. Bet tas nozīmētu
noteikumus,
uzskats, ka laikrakstu slēgšana nav
katru konfiscēšanu izdarīt par neiespējamu.
pielaižama, nepavisam nav izteikts, bet gan panākta
Jūs varat teikt, ka var aizliegt runāt par bīstapilnīga vienprātība par šādu sodu piedraudējumu.
mām lietām un kara gadījumā rakstīt par apsardzīDomu starpības bij tikai attiecībā uz manu priekšbas jautājumu. Jā, vai tad tie vien ir bīstami jau- likumu — bez slēgšanas attiecībā uz laikraksta notājumi valsts dzīvē? Kamēr karš neapdraud mūsu saukumu pieņemt vēl ari aizliegumu pret atbildīgo
ārējo drošību, vai nevar būt nekādi citi bīstami jauredaktoru un izdevēju. Tā tad patiesībā ir kaut kas
tājumi, piemēram, kad saceļas viena šķira pret otru? gluži pretējs tam, ko Berga kungs domāja par nepieTādus orgānus, ja ari nav nekāds draudošs karš, ciešamu konstatēt. Tāpat neviens nav paģērējis, lai
kas musina uz iekšējiem nemieriem, kas var stipri
pagaidu līdzekļus — apturēšanu un konfiskāciju ?—
apdraudēt valsts iekārtu, vai pret tiem nevajadzētu būtu iespējams pielietot tikai ar tiesas spriedumu,
spert soļus? Te saka — ir jau sodu likumi un var vairākums gan gluži nepārprotami nostājās uz tā
notiesāt redaktorus, kas noziedzas pret likumu. Bet redzes stāvokļa, ka . šī tiesība piešķirama prokuraotrādi, mēs zinām, ka preses orgānu nevar slēgt. tūrai, kā tas Eiropā vispār parasts. Un šeit nu gan
Vismaz viens variants tāds pastāv sodu likumu proir nesavienojama plaisma starp mūsu uzskatiem un
jektā. Ko tas nozīmē? Varbūt, ka notiesā kādu
labās opozīcijas uzskatiem. Lieta tā, ka jūs gribat,
redaktoru, kurš ir vēl nepiedzīvojis, tikai 21 gadu dot administrācijai rīcības brīvību par mūsu presi,
vecs, bet atrast otru tādu redaktoru, kurš turpina tai laikā, kad mēs prasām tiesas iestādi prokurora
šo preses orgānu tādā pat garā, nebūs grūti, sevišķi, personā. Tā kā visiem soļiem, kurussper pret presi,
ja var ņemt kā redaktorus 21 gadu vecas personas, jābalstās uz sodu likumiem, tad mēs domājam, ka
kuras par savu brīvību daudz nebēdā un savas dartas jādara personām, kuras, pateicoties savai juribības sekas pilnā mērā neapzinās. Varētu atbildēt, diskai izglītībai, prot tulkot likumus. Jūs turpretim
ka šādiem redaktoriem paredzēts, mazākais viens gribat dot šo tiesību iekšlietu ministrijas ierēdņiem,
variants to paredz, aizliegt no 1—5 gadiem but par kuriem nav juridiskas izglītības un kuri ļoti bieži neredaktoru. Tas esot tas lielais sods, kurš vēršoties spēj kādu likuma noteikumu korekti iztulkot, ka tas
pret šierri nelietīgiem redaktoriem. Ja vienam resakāms par tagadējo preses nodaļas vadītāju. Berga
daktoram aizliegs būt par redaktoru no 1—5 gakungam nekādā ziņā nav taisnība, ja viņš doma, ka
diem, tad citu viņa vieta atrast nebūs grūti, taos starp iekšlietu ministrijas ierēdņiem un prokuroru
redaktors vienmēr būs pieietams. Bez tam, ja
*) Runātāja atreferējums.
redaktoram aizliegs — redaktors katra avīze, mazā-
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principā nav izšķirības. Prokurors ir tieslietu ministrijas ierēdnis, un viņa pienākums kā tādam ir attu-

rēties no katra politiska aprēķina un paklausīt likumam. Iekšlietu minitsrs ir politisks darbinieks un
viņa ierēdņiem jāaizstāv parlamenta vairākuma domas. Tāpēc katrs parlamenta mazākums padots
šī vairākuma rīcībai. Komisijā nu gan mums ir atkal
un atkal apstiprināts, ka administratīvus solus spers
vienmēr tikai pret vispār valsti apdraudošiem vir-

zieniem. Atjaujiet man šiem solījumiem neticēt.
Mēs esam atkal un atkal piedzīvojuši, ka laikrakstus, par kuru valstisko raksturu nevar būt nekādas
šaubas, kaut kādu nepatīkami sajustu rakstu dēļ latviešu pilsoniskā prese denuncē kā valsti apdraudošus un sauc palīgā administrāciju. Nupat „Brīvā
Zeme" prasīja preses nodaļas vadītāja uzstāšanos,
jo vietējā krievu laikrakstā bij parādījies feļetons,
kur starp citu bij ari dažu latviešu tipu karikatūras.
Kas lai nu galvo, ka šis pats zemnieku savienības
orgāna darbinieks rit nav preses nodaļas vadītājs
un nu neslēdz visus minoritatu orgānus?
Demokrātiskas valsts drošība dibinājās uz likumību, bet ne uz varas patvaļu. Tāpēc mēs domājam, ka apspriežamais likumprojekts ir pieņemts, lai
tālāk attīstītu tiesiskuma garu un taisni caur to ķertu
kārtības ienaidniekus jūtamāki nekā to spētu jebkādi administratīvi līdzekļi.
Priekšsēdētāja biedrs A. Alberings: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vai referents vēlētos. Vārds
referentam Kalniņa kungam.
Referents Br. Kalniņš: Še debatēs no Berga
kunga tika vesta cīņa pret komisijā pieņemto likumu,
un šī kritika tika pamatota uz tēzi, ka likums pēc
sava satura patiesībā nedodot nekādu robežu, zīmējoties uz preses patvaļu, ka presei esot piešķirtas
vislielākās un pilnīgi neaprobežotas tiesības, rakstīt,
par ko viņa tikai grib un ar pilnīgi noziedzīgu saturu.
Konkrēti šis uzskats tika pamatots ar sevišķiem
norādījumiem. Lai tāpēc man būtu atļauts pakavēties pie dažiem no šiem norādījumiem. Vispirms
tika minēts, ka neesot noteikums, kādi Latvijas pilsoņi varētu būt par redaktoriem uņ izdevējiem, un
tas jau viens esot tas, kas nekādu robežu presei nedodot. Man jāsaka, ka pastiprinātas apsardzības un
kara stāvokļa laikā šādām personām vecums netika

noteikts.

Mēs esam laimīgi pārcietuši šo laiku un

uz šī fakta pamata nekādas kolīzijas nav cēlušās.
Tāpēc ir pilnīgi iemesls domāt, ka ja netiks ierobežots vecums, tas ne pie kādiem. sarežģījumiem nevedīs. Tālāk ir sacīts, ka iznākšanas tiesības ir
piešķirtas pieteikšanas kārtībā un pēc 14 dienām.
Tas novedīšot pie tā, ka visdažādāko virzienu preses izdevumi varēšot netraucēti iznākt un rakstīt
visu to, kas viņiem labpatikšoties. Protams, ka tas
tā ari nav. Tas vien, ka laikraksti varēs iznākt pieteikšanas kārtībā un ka pieteikšana būs laika ziņā
sašaurināta uz diezgan neilgu sprīdi, tas vien nedod
mums tādus apstākļus, ka mēs varētu rakstīt par ko
tikai vēlamies. Prese ir padota kontrolei, tai kontrolei, kurai faktiski padoti visi Latvijas pilsoņi —

tiesu iestāžu kontrolei.

Šī kontrole būs tik barga,

kā to noteiks Latvijas likumi. Tāpēc ir savādi dzirdēt no augstā nama locekļa Berga kunga, kurš pats
ir jurists, apgalvojumu, ka presē būs pilnīga patvaļa.
Berga kungs nejevēro, ka pastāv Latvijas tiesu
iestādes un ka tās pratīs pēc vajadzības un ar vajatīzīgo bardzību visos gadījumos uzstāties pret tiem
preses orgāniem, kas ievietojuši noziedzīga satura
rakstus. Tālāk tika sacīts, ka konfiskācija esot
nodota prokuroram, vai mazākais publisko tiesību
komisijā ir bijis tāds ieskats, un viņa nav atstāta
iekšlietu ministrijai resp. viņas preses nodaļai. Tas
novedīšot pie tā, ka patiesībā konfiskācijas netikšot

17. sēde

1923. gada
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izdarītas, jeb viņām nebūšot nekādas nozīmes un
tāpēc atkal netraucēti varēšot mušu preses orgāni
ievietot noziedzīga satura rakstus. Man jāsaka, ka
publisko tiesību apakškomisija šo jautājumu ir atrisinājusi sakarā ar likumu par preses lietu tiesāšanas
kārtību. 1213. panta 9. nodalījums paredz, ka šīs
tiesības ir piešķirtas tiesai resp. apgabaltiesas prokuroram. Prokurors bez šaubām ari ir uzraudzības
orgāns, lai gan tikai tiesas uzraudzības orgāns. Bet
kā jau noskaidrojās debatēs pie šī jautājuma apspriešanas komisijā, prokuroram ir tikpat liela
iespēja kontrolēt preses orgānus, kāda ir iekšlietu
ministrijai resp. viņas preses nodaļai, jo visi izdevumi, kas parādījušies Rīgā, tikpat ātri nak prokurora rokās, kā preses nodaļas rokās. Ja izdevumi
iznāk ārpus Rīgas, tad ari tur nepastāv preses nodaļa, bet galvenā preses nodaļa uzdod sekošanas
funkcijas vienam vai otram no vietējās administrācijas priekšstāvjiem. Gluži analogi ari _ attiecīgais
apgabaltiesas prokurors uz vietām var šīs funkcijas
uzticēt kādam viņam padotam ierēdnim, vai attiecīgam tiesu resora ierēdnim. Tāpēc tie uz vietām
tikpat ātri, cik tās personas, kurām kontroles tiesības būs nodevis iekšlietu ministrs resp. preses
nodaļa, izdarīs sekošanu vienam laikrakstam vai
žurnālam un vajadzības gadījumā pieprasīs no prokurora kaut vai telegrāfiski lēmumu par tāda vai
citāda laikraksta vai žurnāla apķīlāšanu. Ja mēs šīs
tiesības atstātu administrācijai, tad, bez šaubām, atkārtoti piedzīvotu tos neskaitāmos gadījumus, kurus
mum*s līdz šim nācās piedzīvot. Līdzšinējā preses
nodaļa ir izrādījusi pilnīgu politisko neiecietību pret
virzieniem, kas nestāv viņai tuvu. To es te nesaku
vienas frakcijas vārdā, to sakot es pastrīpoju un
izsaku publisko tiesību komisijas vairākuma domas,

jo taisni attiecībā pret tagadējās iekšlietu ministrijas

preses nodaļas rīcību komisijas vairākums izturējās noraidoši, kā to ļoti noteikti pastrīpoja Šīmaņa
kungs savā runā. Beidzot Berga kungs pieveda
kādu sevišķu gadījumu, sacīdams, ka neesot nekas
teikts pret preses patvaļu izņēmuma gadījumos, kaut
gan 17. pantā ir runa par soļiem, kādus varētu spert
pret laikrakstu kara vai draudoša kara gadījumā.
Berga kungs teica, ka neesot nekādu aizrādījumu, kā

būtu jārīkojas pie līdzīgiem gadījumiem, piemēram

pie nemieriem vai sacelšanās valsts iekšienē. Šis
piemērs mani mazliet pārsteidza, jo Berga kungam,
bez šaubām, taču zināms, ka ārkārtējos laikos valdībai ir tiesība ķerties pie ārkārtējiem līdzekļiem,
pie pastiprinātas apsardzības vai kara stāvokļa pasludināšanas. Pastiprināta apsardzība un kara stāvoklis var atcelt normāla laika preses likumus un
var ievest pilnīgi citādus noteikumus par presi, līdz
ar to ievedot tos aprobežojumus, pēc kuriem tiecas
nemiera vai sacelšanās gadījumā Berga kungs. Tāpēc tas nav nekāds pierādījums par labu tam, ka
mūsu tagadējais preses likums ir nederīgs. Mēs
šo preses likumu nerakstām priekš nemiera un sa-

celšanās gadījumiem. Mēs viņu rakstām priekš normāliem laikiem. Pašlaik mums nav ne nemiera, ne sacelšanās, ne ari kara draudošie apstākļi, tāpēc nor-

mālam laikam šis preses likums ir piemērots. Man
šķiet, ka šis likums nepavisam nerada preses patvaļu. Man liekas, ka nevar iztulkot par preses patvaļu to, ka Latvijas tiesām tiek uzticēta preses lietu
caurskatīšana un sodīšana. Man liekas, ka tas būtu
zināms apvainojums taisni pret Latvijas tiesas iestādēm, ja sacītu, ka ja Latvijas tiesai atstās iespēju
kontrolēt presi un ja Latvijas tiesu iestādei piederēs
preses lietu vajāšana un sodīšana, ka tad mūsu zemē
iestāsies patvaļa. Tad jau ar līdzīgām tiesībām var
teikt, tiklīdz ka tiesa visus jautājumus sāks izšķirt,
tad nu zemē iestāsies patvaļa un tikai vienīgi admi-
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nistracija ir tā, kura var garantēt zemei kārtību. Iebildumi pret preses likumu no šāda viedokļa ir pilnīgi nepamatoti. Es gribu atgādināt, ka Vakareiropa, tāpat ari dažās jaunās valstīs, mazākais tādās,
kuras atrodas līdzīgos apstākļos ar mums, ka ari
tur ir pieņemti analoģiski preses likumi un šinīs valstīs presē patvaļa nav iestājusies. Man šķiet, ka
domu starpība starp tiem, kas aizstāv preses likumu
publisko tiesību komisijas redakcijā un starp tiem,
kas viņam oponē, nav vis meklējama tanīs apstākļos, ka vieni grib ievest preses patvaļu un otri
grib sargāt likumību un grib tāpēc presi ierobežot,
bet patiesībā še starpība ir meklējama tanīs apstākļos, ka viena daļa no augstā nama locekļiem grib
izšķirt šo jautājumu tā, ka visas pilnvaras nododamas administrācijai un nevis tiesu iestādēm. Turpretim otra augstā nama deputātu daļa uzskata, ka
mēs tagad dzīvojam normālos laikos un tāpēc administrācijas ārkārtīgas funkcijas ir pārdzīvotas un ir
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pienācis laiks ievest normālus likumus. Šis likums
prasa, lai preses lietu vajāšana un sodīšana tiktu nodota tiesu iestādēm. Tāpēc komisijas vārdā es uzturu šo likumprojektu un lūdzu augsto namu pieņemt
pāreju uz pantu lasīšanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties
tagad tos, kas būtu par pāreju uz pantu lasīšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par pāreju uz
pantu lasīšanu nodotas 54 balsis, pret — 25, atturējies nav neviens. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemt a.
Prezidijs liek priekšā 2. lasījumu šim likumam
atlikt uz nākamo sēdi. Nākama sēde piektdien, 14.
decembrī, pīkst. 10 rītā. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 9.10 vakarā.)

Saeimas III. sesijas 18. sēde 1923. gada 14. decembrī.
(Atklāta pīkst. 10.10 no rīta.)
1.
2.

3.
4.
5.

Likumprojektu

Saturs.
nodošana komisijām
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Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem
Ministru prezidenta pieprasījums dot piekrišanu dažu

446

Saeimas deputātu saukšanai pie tiesas atbildības .

.

446

Redakcijas komisijas ziņojums:
K. Skalbe, referents
Latvijas mākslas akadēmijas satversme (1. un 2. lasī-

446

.

jums):
6.

7.
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K. Dēķens, referents
Priekšlikums grozīt dienas kārtību:
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
J. Goldmanis (zemnieku savienība)

447, 455
455

Preses likums (2. lasījums):
Br. Kalniņš, referents .

471, 474, 475, 484, 486, 48 *8

A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks)

.

456,

462, 476,

480

A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība)

457, 462, 473, 474, 485
J. Goldmanis (zemnieku savienība) . .

457, 466, 477

F. Cielēns (sociāldemokrāts) 458, 473, 475, 477, 488
A. Birznieks, iekšlietu ministrs . . . 459, 476, 478
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija) .... 460, 481
G. Zemgais (demokrātiskais centrs) 461, 475, 476, 482
P. Gailīts (zemnieku savienība)
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs)

461
.

463, 469,

486, 488
. . . 464, 476, 479
A. Rudevics (sociāldemokrāts)
P. Koreckis (krievu tautas partija) .... 465, 482

Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
467, 470, 478

8.

R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks) ....
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs) . .
Fr. Menders (sociāldemokrāts)

478
480
481

K. Pauļuks (zemnieku savienība)
VI. Rubuls (Latgales zemnieku partija)

483
487

A. Klīve
Nākošā sēde

(zemnieku savienība)

....

483
490

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde atklāta.

Turpināsies agrāk izsludināta un š. _g. 12. decembra plenārsēdē nepabeigtā dienas kartība, papildināta ar likumu par sekošiem starp Latviju un
Igauniju noslēgtiem līgumiem: 1) līgumu par aizsardzības savienību starp Latvijas un Igaunijas republikām; 2) pagaidu līgumu par ekonomisko un muitas savienību starp Latviju un Igauniju; 3) LatvijasIgaunijas papildlīgumu robežas jautājumos un _ 4) nolīgumu starp Latvijas un Igaunijas republikām par
savstarpēju prasību nokārtošanu, — un likumu par
konvenciju par ostas nodokļu ņemšanu Igaunijas un
Latvijas ostās no kuģiem ārzemes braucienos.
Prezidijam publisko tiesību komisija lūdz nodot
šai komisijai caurskatīšanai pagaidu noteikumus par
izrādēm un izrīkojumiem, kurus_ Satversmes Sapulce 1921. gada 25. janvāra kopsede nolēma nodot
izglītības komisijai. Prezidijs liek priekša nodot šos
noteikumus ari publisko tiesību komisijai. Iebildumu
nav? Noteikumi nodoti ari publisko tiesību komisijai.

Deputāts Fišmanis lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu no 20. decembra š. g. līdz 1924. gada 24. jan-

vārim ceļojumam uz ārzemēm veselības uzlabošanas
Vai būtu kādi iebildumi? Ja nav, tad atvaļinājums skaitās par piešķirtu. Tad deputāts Rancans lūdz viņam piešķirt atvaļinājumu no 14. decembra š. g. līdz 1924. gada 1. februārim, ārzemes
ceļojumam. Prezidijs piekrīt šim _ atvaļinājumam.
nolūkā.

Iebildumu nav? Atvaļinājums skaitās par piešķirtu.
Ministru prezidents iesūtījis 1923./24. g. valsts
papildu budžetu. Prezidijs liek priekša nodot to
budžeta komisijai. Iebildumu nav? Nodots budžeta
komisijai. Ministru kabinets iesniedzis likumprojektu par zemes ceļiem. Prezidijs liek priekša nodot to pašvaldības komisijai. Iebildumu nav? Nodots pašvaldības komisijai.
Ministru prezidents prasa Saeimas piekrišanu
2 lietās Saeimas deputāta Anša Rudevica saukšanai
pie tiesas atbildības uz sodu likumu 533. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot to Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?
Nodots Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.
Nākamais dienas kārtības punkts — redakcijas
komisijas ziņojums. Lūdzu redakcijas komisijas referentu sniegt ziņojumu.
Redakcijas komisija liReferents K. Skalbe:
kumā par tiesu ziņnešu takses paaugstināšanu liek
priekšā šādu pārlabojumu: 2. rindiņa vārda „san-
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timus" vietā likt „santimu". Talak likuma — pārgrozījums pilsētu nolikuma — _ virsraksta vardu
„pilsētu nolikumā" jāraksta „pilsetu" ar lielo burtu
kā likuma nosaukums. 1. pantā vārdu Nolikuma"
ar mazo burtu. Strīpojami vardi „zem priekšsēdētāja priekšsēdibas" un to vieta liekams „domes
sēdes vada priekšsēdētājs" kā jauns teikums. Pārgrozījumā pagaidu noteikumos par pilsētu domnieku
vēlēšanām jāraksta „pagaidu" ar lielo burtu. Piezīmes 2. rindiņā vārdu „divi gadiem" vieta jāliek
„diviem gadiem".
Pārgrozījumā pagaidu noteikumos par miestiem — „pagaidu noteikumos" jāraksta „pagaidu"
ar lielo burtu kā likuma nosaukums. Piezīme, kur
stāv „divi gadiem", jāliek „diviem gadiem".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai būtu kādi
iebildumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem
Pārlabojumi piepārlabojumiem?
Tādu nav.
ņemti.
Nākamais dienas kārtības punkts — preses
likuma 2. lasījums. Referents Bruno Kalniņš. Referents nav ieradies. Tā kā referents nav ieradies,
šis dienas kārtības punkts atkrīt.
Nākamais dienas kārtības punkts — Latvijas mākslas
satversme.
akadēmijas
Referents Dēķens. Lūdzu referentu sniegt referātu.
Vārds Dēķenam.
Referents K. Dēķens: Augsta sapulce! Mes
esam pieņēmuši jau universitātes un konservatorijas
satversmes. Nu mēs nonākam pie mūsu trešās
augstskolas, t. i. pie mākslas akadēmijas satversmes. Šīs 3 satversmes kādreiz tikušas iesniegtas
Satversmes Sapulcei, bet visas trīs ņemtas atpakaļ
un izsludinātas 16. jūlija likumdošanas kārtībā. Izglītības komisija, Saeimai sanākot, stājās pie šo satversmju caurskatīšanas un ir viņas caurskatījusi.
Divas satversmes jau no Saeimas pieņemtas, un tagad nāk trešā. Salīdzinot tagad izstrādāto un Saeimai priekšā ceļamo projektu ar kabineta izdoto, redzam, ka pantu skaits palicis gandrīz tas pats. Iepriekšējā satversmē ir 69 panti; tagad mes to ceļam priekšā ar 68 pantiem. Tomēr satversme ir
notikušas diezgan lielas pārgrozības, nepārveidoti ir
palikuši tikai kādi 8 panti; strīpoti 15 panti un vairākas piezīmes, pārveidoti kādi 26 panti, pavisam jauni
ievesti kādi 14. No strīpotiem pantiem daži ir agrāko pantu satura atkārtojums; citi ir instrukcijas
dabas. Nosripota nodaļa par dekāniem, ar kādiem
4 pantiem; tad strīpots ir pants, ka neatliekamos gadījumos rektors var patstāvīgi rīkoties; strīpots
starp citu ir bijušais 5. pants, ka administratīvam
personām jāprot valsts valoda, kā pats par sevi saprotams. Jauna nodaļa ievesta par revīzijas komisiju ar'2 pantiem; tad kādi 4 panti par audzēkņu
padomi, nodaļa par goda biedriem un vēl daži citi.
Pārgrozījumi, kas izdarīti, ir tādas dabas, ka ar tiem
šī satversme pieskaņota 2 iepriekš pieņemto satversmju garam un raksturam. . Mākslas akadēmija

..

kā jaunākā no mūsu mācības iestādēm ir darbojusēs
tikai 2 gadi. Mākslas akadēmijā ir šimbrīžam meistardarbnīcas un zemākas klases.
Šimbrīžam pavisam 240 audzēkņu. Pavisam strādā 5 profesori
mākslinieki, 1 profesors zinātnieks; bez tam docenti,
klašu vadītāji, lektori. Pēc šīm īsām ziņām lūdzu
pieņemt mākslas akadēmijas satversmi, kādu izglītības komisija to augstam namam ceļ priekšā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Atklāju vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Es lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vārdu lūdz Bastjānis.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es lūdzu vārdu
pie dienas kārtības tai ziņā, ka šis jautājums par

i o

14. decembri.
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mākslas akadēmijas satversmi nav steidzams jautājums. Mums ir tomēr (Sauciens pa labi: „Ir iesākts
jau!") ļoti liela dienas kārtība par_ konyenicījam ar
Igauniju un mēs domājam, ka ja mes stāsimies klāt
pie visas dienas kārtības, tad mums vajadzēs nolikt
ari rītdien sēdi. Lai tas nenotiktu, es lieku priekša
šo jautājumu, kuru mēs iesākām apspriest, ka nesteidzamu jautājumu, atlikt un nepariet_ uz pantu
lasīšanu. To varētu atlikt uz dienas kartības beigām, vai nākošo sesiju.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iesniegts priekš-

likums:
„Liekam priekša mākslas akadēmijas satversmes caurskatīšanu 2. lasījumā atlikt uz dienas kartības beigām."

Tā kā saskaņā ar kārtības ruļļa 46. pantu pāreja uz citu priekšmetu iespējama tikai tad, jāto
prasa 20 deputāti un zem šī pieprasījuma nav šāds
parakstu skaits, tad šāds priekšlikums nevar nākt
nobalsošanā. (Saucieni pa kreisi: „Var dabūt parakstus! Lai pagaida!") Lūdzu sekretāru nolasīt
likumprojekta virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
,.Latvijas mākslas akadēmijas satversme."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. nodaļa.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 3. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

..Akadēmijas

raksturs un uzdevumi."

„Latvijas mākslas akadēmija ir augstāka tēlojošas mākslas iestāde valstī. Viņas uzdevums ir sniegt saviem audzēkņiem augstāko izglītību tēlojošās un lietišķās_ mākslas nozarēs, kā ari veicināt mākslas attīstību valstī vispārīgi."

„Latvijas mākslas akadēmija aptver: a) vispārējas mākslas
klases, b) meistardarbnīcas tēlniecībā, glezniecībā, grafikā un
lietišķā mākslā, c) paidagoģiskus kursus."

„Mākslas akadēmija ir autonoma iestāde, kas uz savas
satversmes pamata patstāvīgi veido savu dzīvi un veic savus
uzdevumus."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pants pieņemts. Virsraksts 2. nodaļai.
Sekretārs J. Vesmanis:

..Pārvaldes

orgāni."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 4. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Akademiju pārvalda: 1) akadēmijas padome, 2) rektors
un prorektors, 3) saimniecības komisija, 4) revizijas komisija."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākamā nodalījuma virsraksts.
Sekretārs .1. Vesmanis:

..Akadēmijas

padome."

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

Iebildumu nav?

„Akademijas padome sastāv no goda biedriem, rektora,
prorektora, visiem mākslas profesoriem un docentiem, diviem
pārstāvjiem no citu mākslas priekšmetu pasniedzējiem, diviem
pārstāvjiem no zinātnisko priekšmetu profesoriem un docentiem, viena pārstāvja no citu zinātnisko priekšmetu pasniedzējiem, viena akadēmijas audzēkņu pārstāvja ar balsstiesību visās
lietās, izņemot vēlēšanas un mākslinieka grāda piešķiršanu."
Piezīme. Pie speciālu jautājumu apspriešanas rektors un padome pieaicina ari citus mācības spēkus ar
padomdevēja balsi."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 6. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 7. pants.

Iebildumu nav?

„Padome ir augstākais akadēmijas pārvaldes orgāns, kurš
apvieno un vada visu māksliniecisko, paidagogisko, saimniecisko un administratīvo darbību."
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Sekretārs J. Vesmanis:

kā ari goda biedru ievēlēšanai vajadzīgas */s no visām padomes

Akadēmijas padome

ievēlēšanai vajadzīgas L'/3 no klātesošo balsīm."

1) ievēl: a) rektoru un prorektoru;

b) saimniecības un revīzijas komisijas locekļus; c) goda biedrus;
d) mācības spēkus; e) bibliotekāru; f) šķīrēju un goda tiesas:

g) dažādas komisijas un delegātus pēc vajadzības; 2) apstiprina:
a) noteikumus par audzēkņu un brīvklausītāju uzņemšanu, izlaišanu, izslēgšanu, kā ari par viņu tiesībām un pienākumiem;
c) pārbaudīšanas
komisijas lēmumus; d) citu akadēmijas pārvaldes orgānu un
komisiju izstrādātas instrukcijas un projektus; e)_ saimniecības

b) studiju gaitu un pārbaudīšanas kārtību;

komisijas priekšā liktos līgumus; f) ikgadīgo ieņēmumu un iz-

devumu budžetu; g) kanclejas pārzini; 3) lemj: a) par audzēkņu
un brīvklausītāju uzņemšanu, izlaišanu un izslēgšanu no akadēmijas; b) par mācības programu; c) par mācības gada sakumu
un beigām; d) par mācības maksu; e) par diplomu un apliecību
izsniegšanu akadēmijas kursu beigušiem; f) par _ stipendijām, pa-

balstiem-un balvām audzēkņiem unbrīvklausītājiem;

ģ) par au-

dzēkņu un brīvklausītāju atsvabināšanu no mācības maksas;
h) par audzēkņu pulciņu dibināšanu un slēgšanu: i) par mācī^
pakāpēs;
j) par akade-

bas spēku paaugstināšanu augstākās

mijas ievēlētā administratīva un mācības personāla atstādināšanu no amata; k) par atvaļinājumiem rektoram uh prorekto-

ram, izraugot.tiem vietas izpildītājus, kā ari par atvaļinājumiem
mācības spēkiem mācības laikā ilgāk par vienu nedēju;
1) par nekustāmu īpašumu iegūšanu un atsavināšanu; m) par
līdzekļu izlietošanu budžeta robežās; n) par darbnicu, nodalu
un kursu atvēršanu, paplašināšanu un slēgšanu; o) par šīs satversmes grozīšanu; 4) izšķir sūdzības par akadēmijas pārvaldes orgānu un darbinieku rīcību; 5) stāda izglītības ministrim. priekšā apstiprināšanai:-a) lēmumus par atvaļinājumiem
rektoram un prorektoram, kā ari mācības spēkiem mācības

locekļu balsīm, bet mācības

spēku

administratīvā

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 14. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

personāla

Iebildumu nav?

,.Vēlot , paceļot mācības spēkus augstākas pakāpes, lemjot
par mācības spēku atstādināšanu no amata un grozot satversmi,
jābalso aizklāti. Aizklāti balsojams ari citos gadījumos uz kaut

ari viena padomes locekļa pieprasījumu."

Priekšsēdētājs Fr.. Vesmanis:
15. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Kartejie

katru

Pieņemts.

pārvaldes

orgāni

jāpārvēl

maija

gadu

mēnesī."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts.

2. nodalījums.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
,.Rektors un prorektors."

*-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 16. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:_

Iebildumu nav?

„1. variants. Rektoru ievēl akadēmijas padome no meistardarbnīcu vadītājiem uz vienu gadu ,.ar . pārvēlēšanas tie-

sībām.
Rektoru ievēl akadēmijas padome no
II. variants.
meistardarbnīcu vadītājiem uz trīs gadiem ar pārvēlēšanas tiesībām."

laikā ilgāk par vienu nedēlu; b) lēmumus par mācības spēku

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk

ievēlēšanu un atstādināšanu, izņemot profesorus un meistardarbnīcas vadītājus; c) lēmumus par mācības spēku paaugstināšanu augstākās pakāpēs; d) noteikumus par audzēkņu un brīvklausītāju atsvabināšanu no mācības maksas; 6). stāda izglītības ministrim priekša taļākvirzīšanai: a) lēmumus par rek-

16. panta I. variants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu

tora, prorektora, profesoru un meistardarbnīcu vadītāju ievēlēšanu un atstādināšanu; b) budžetus; c) mācības spēku un administratīvā personāla algu normas; d) lēmumus- par nekustama īpašuma iegūšanu un atsavināšanu; e) lēmumus par
jaunu klašu un darbnīcu atvēršanu; f) šīs satversmes* grozīšanu.
Piezīme.
Ja izglītības ministrs vai ministru ka-

binets neapstiprina priekšā likto kandidātu, tad akadēmija
va r_ to pašu kandidātu

stādīt priekšā ne ātrāki kā pēc 3

mēnešiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Nākamais, 8. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

.. Akadēmijas padomi 1sasauc rektors

Iebildumu nav?

pec vajadzības un ari

ja to prasa ne mazāk kā U no padomes locekļiem, aizrādot uz
apspriežamiem jautājumiem.
Pēdējā gadījumā padome sasau-

cama ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
9. pants.
SekretarsJ. Vesmanis:

Pieņemts.

Iebildumu nav?

,.Padomes sēdes laiku un dienas kārtību rektors izziņo

akadēmijas

padomes. locekļiem ne vēlāk kā 3 dienas pirms

sēdes."

Priekšsēdētājs Fn Vesmanis:
Pieņemts. 10. pants. Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Rektora uzstādīto dienas kartību padome var grozīt vai
papildināt."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 11. pants.
Sekretārs.!. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja piedalās vismaz puse
no padomes sastāva.
Piezīme.
Kvorumu visos gadījumos' noteic, goda
biedrus līdzi neskaitot."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 12. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Akademijas padomes sēdes vada rektors, protokolē kanc-

lejas pārzinis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 13. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

__ „Padome,

Iebildumu nav?

ka ari citi akadēmijas pārvaldes orgāni izlemj
jautājumus ar vairāk kā pusi no klātesošo balsīm. Satversmes
grozīšanai, jaunu klašu un meistardarbnīcu atvēršanu, kā ari
pastāvošo paplašināšanai, sašaurināšanai un slēgšanai, mācības spēku un administratīvā personāla atstādināšanai no amata,
KrājumāSaeimas Steno^rafi^kā

birojā Rit;», Jgkaba ielā Si 11.

pret 16. panta i. variantu. Nav. Kas atturas? Nav.
16. pants pieņemts I. varianta redakcijā. Nākošais,
17. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Rektors ir akadēmijas oficiālais pārstāvis visas akadēmijas darīšanās. Viņš gadā par kārtību un par pareizu darba
gaitu akadēmijā, rīkodamies šīs satversmes noteikumu un akadēmijas padomes lēmumu robežās:"

Priekšsēdētājs Ff. Vesmanis:
Pieņemts. Nākošais pants. ,
Sekretārs J. Vesmanis:
„Rektors var atvaļināt akadēmijas

laikā, bet ne ilgāk kā uz vienu nedēju."

Iebildumu nav?
darbiniekus

mācības

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 19. pants.
Sekretārs I. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 20. pants.
Sekretārs .1. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 21. pants.
Sekretārs .!.
_ Vesmanis:

Iebildumu nav?

„Rektora-slimības vai atvaļinājuma laika viņa pienākumus
izpilda prorektors."

..

Prorektors ir rektora biedrs; kuru' ievel no tiem macības spēkiem, kuri ir padomes locekli, uz vienu gadu ar pārvēlēšanai tiesībām."

«Prorektors pārzin audzēkņu

lietas un akadēmijas

saim-

niecību, rīkojoties šīs satversmes noteikumu un akadēmijas padomes lēmumu robežās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 22. pants.
Sekretārs j. Vesmanis:

Iebildumu

nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 23. pants.
Sekretārs j. Vesmanis:

iebildumu nav?

«Prorekģoram pēc vajadzības Mar būt palīgs, kuru pieņem
un atlaiž akadēmijas padome."

«Prorektora slimības vai atvaļinājuma gadījumā viņa vietu
izpilda viens akadēmijas padomes izvēlēts profesors vai docents. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 24. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 25. pants.
Sekretārs j. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Akadēmijas darbvedība apvienojas akadēmijas kancleja."

,.Kanclejas darbvedību vada kanclejas pārzinis."
15
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Republikas

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

Saeimas

Pieņemts.

III, sesijas

26.

«Akadēmijas kanclejas pārzini pieņem un atlaiž rektors ar
padomes piekrišanu. Citus kanclejas darbiniekus, technisko
personālu un kalpotājus pieņem un atlaiž rektors."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Nākamais nodalījums.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

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

Pieņemts.

21.

_ «Saimniecības komisija sastāv no prorektora kā priekšsēdētaja, diviem akadēmijas padomes uz vienu gadu ar pārvēlēšanas tiesībām ievēlētiem locekļiem un kanclejas jjārziņa,
kuram ir padomdevēja balss.
Pēc sava ieskata sēdēs var dalību ņemt ar balsstiesību
ari rektors. Meistardarbnīcu un klašu vadītāji var piedalīties
ar balsstiesību savu darbnīcu resp. klašu lietās.
Piezīme.
Saimniecības komisijas sēdēs var piedalīties ar padomdevēja balsi ari intendants."

Iebildumu nav?

«Saimniecības komisija: 1)' pārzin akadēmijas īpašumus,
inventāru, tekošo saimniecību, grāmatvedību, norēķinu izsniegšanu valsts iestādēm, naudas ieņēmumus un izdevumus apstiprināta budžeta un instrukciju robežās; 2) izstrādā: a) priekšlikumus par nekustamu īpašumu iegūšanu, par mācības maksu
un par maksāšanas kārtību, b) instrukcijas savai darbībai un
saviem darbiniekiem; 3) slēdz līgumus ar uzņēmējiem un piegādātajiem un iepērk akadēmijai vajadzīgos mācības līdzekļus un
materiālus; 4) sastāda ienākumu un izdevumu budžetu; 5) izslēdz nederīgus priekšmetus no inventāra saraksta."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 29. pants. .
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Saimniecības komisijas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc
vajadzības un tas ir pilntiesīgas, ja tanīs piedalās priekšsēdētājs,
vismaz viens pilntiesīgs loceklis un kanclejas pārzinis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts.

Iebildumu nav?

30. pants.

Sekretārs J. Vesmanis:
«Saimniecības komisijas sēdes vada priekšsēdētājs, protokolē kanclejas pārzinis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Virsraksts.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:
«Revizijas komisija."

Priekšsēdētājs Fr.

Pieņemts.

31.

«Revizijas komisija sastāv no trim locekļiem, kurus akadēmijas padome ievel uz vienu gadu no akadēmijas mācības
speķiem. Saimniecības komisijas locekli nevar būt par revizijas komisijas locekļiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 32. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Revizijas komisija revidē akadēmijas saimniecības stāvokli un kanclejas darbību un par revizijas iznākumiem ziņo
akadēmijas padomei."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. Nākamais nodalījums.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Mācības personāls."

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

Pieņemts.

33.

«Par mākslas_ profesoriem, docentiem un klašu vadītājiem var ievēlēt mākslas speciālistus ar augstāko izglītību. Ievērojamus māksliniekus bez augstākās izglītības un ārzemniekus var ievēlēt šajos amatos tikai ar 2U no visām akadēmijas padomes locekļu balsīm. Mācības spēkus zinātniskiem
priekšmetiem ievel no personām ar attiecīgo zinātnisko grādu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 35. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 36. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Darba minimums pamata algas saņemšanai profesoriem
un docentiem jr 6 lekciju vai semināru, vai 12 praktisku darbu
stundas nedēla, pie kam meistardarbnīcu vadītāju viņu darbnīcas pasniegtas stundas uzskatāmas par semināru stundām.
Darba minimums klašu"vadītājiem un lektoriem pamata algas
saņemšanai ir 12, skolotajiem 18 stundas nedēlā. Par virsdarbu saņem atsevišķu atlīdzību uz sevišķu noteikumu pamata."

Pieņemts. 37. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

«Akadēmijas padome var pieņemt mācības spēkus brīvi
līgstot, kuri tad saņem atalgojumus pēc akadēmijas padomes
lēmuma."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 38. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Mācības speķi, Jkas izpilda sevišķus amatus, par to saņem
sevišķu atalgojumu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 39. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Paidagoģisko un _technisko papildu personālu, kā instruktorus, mechaniķus, lējējus pieņem un atlaiž akadēmijas padome
uz brīva līguma pamata, bet dzīvos modeļus, tāpat uz brīva
līguma pamata, prorektors."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 40. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Mācības speķi, kuri izkalpojuši pilnu pensiju, var palikt
vieta, ja tosievel no jauna. No jauna tos var ievēlēt tikai uz
5 gadiem, pec kuru notecēšanas izdarāmas jaunas vēlēšanas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nākama nodalījuma virsraksts.
Sekretārs J. Vesmanis:

struktoriem.

Piezīme. 1. Par meistardarbnīcu vadītājiem ir
profesori, bet izņēmuma gadījumā uz mākslas akadēmijas
padomes noteiktu laiku pielaižami ari docenti.
Meistardarbnīcu vadītāju palīgi pie-

ņemami tikai uz brīva līguma pamata."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 34. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

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

Pieņemts.

41.

«Personas, kas ar savu darbību izcilus kārtā veicina tēlojošas un lietišķas mākslas, vai _ar sevišķiem nopelniem dar-

bojas latviešu tēlojošas un lietišķās mākslas laukā, var ievēlēt
par Latvijas mākslas akadēmijas goda biedriem."

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

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. Nākamais nodalījums .
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Goda biedru ievēlēšana notiek vienu reizi gadā, īsi pirms
mākslas akadēmijas gada akta, pilnā mākslas akadēmijas padomes sēde, šinī satversme paredzētā kārtībā, bet ievēlēšanas
svinīga paziņošana paša gada aktā. Citos svinīgos gadījumos
goda biedrusvar ievelēt tikai ar mākslas akadēmijas padomes
vienbalsīgu lēmumu."

«Audzēkņi."

«Akadēmijas mācības personāls sastāv no profesoriem,
docentiem, klašu vadītājiem, vecākiem klašu vadītājiem, meistardarbnīcu vadītāju palīgiem, lektoriem, skolotājiem un in-

2.
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«Goda biedri."

Vesmanis:

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Piezīme.

14. decembri.

«Mācības speķus ievel uzaicinājuma vai konkursa ceļā."

«Saimniecības komisija."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 28. pants.
Sekretārs J, Vesmanis:

18. sēde 1923. gada

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr.

Vesmanis:

Pieņemts.

43.

pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

«Akadēmija uzņem pec pārbaudīšanas mākslinieciski apdāvinātas personas."

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

Pieņemts.

44.

«Par pilntiesīgiem audzēkņiem ieskaita tādus, kas baudījuš j izglītību pilnas pamatskolas apmērā. Bez pilntiesīgiem audzēkņiem akadēmija var uzņemt ari brīvklausītājus.
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Latvijas

Republikas

Saeimas

III.

sesijas

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts. Nāka-

18. sēde 1923. gada

mais, 45. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 57. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

jas vispārizglītojošos priekšmetos, kurus pasniedz akadēmija.
Pie šiem priekšmetiem var pielaist ari brīvklausītājus."

akadēmijas padomes,
dzēkņiem. "

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 46. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts. 58. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

..Audzēkņiem ar pilnas pamatskolas izglītību japapildinā-

Iebildumu nav?

« Ja audzēkņi izrāda vajās sekmes, tad uz akadēmijas padomes lēmuma pamata viņiem ir jāizstājas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 47. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Audzēkņiem un brīvklausītājiem jāievēro visi akadēmijas

pārvaldes izdotie noteikumi."

Iebildumu nav?

«Audzēkņu padomes lēmumi, pec to apstiprināšanas no
ir obligatoriski

visiem

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

akadēmijas au-

Iebildumu nav?

«Audzēkņiem ir tiesība organizēt audzēkņu biedrības un
un
mākslinieciskiem nolūkiem."

pulciņus saimnieciskās pašpalīdzības, kā ari zinātniskiem

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 59. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«58. panta minētas organizācijas darbojas uz akadēmijas
padomē apstiprinātu noteikumu pamata. Ja viņu darbība nesa-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 48. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Pilntiesīgie audzēkņi, kas ar sekmēm beiguši vienu no
meistardarbnīcām un izturējuši pārbaudījumus visos macības
plānā atzīmētos priekšmetos, saņem akadēmijas diplomu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 49. pants.

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 60. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

sapulcēm atbild mākslas akadēmijas pārvaldei."

«Pilntiesīgiem audzēkņiem, kuri beiguši kādu no meistardarbnīcām, piešķir mākslinieka grādu ar attiecīgas specialitātes
atzīmi, piemēram mākslinieka gleznotajā, mākslinieka tēlnieka,

mākslinieka grafiķa un citus.
Piezīme. Brīvklausītājiem pec akadēmijas pilna
kursa sevišķi sekmīgas beigšanas var izsniegt diplomus uz
atsevišķa akadēmijas padomes lēmuma pamata, ar izglītības ministra piekrišanu."

Iebildumu nav?

Pieņemts. 50. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

« Akadēmija, audzēkņus izlaižot, bez diplomiem var izdot
ari apliecības uz sevišķu, izglītības ministra apstiprinātu instrukciju pamata."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts. 51. pants.

Iebildumu nav?

Sekretārs J. Vesmanis:

«Akadēmijas absolventi līdz ar diplomu iegūst visas likumā paredzētās tiesības."

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

Pieņemts.

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

Pieņemts.

52.

«Mācības nauda maksājama katra semestra sākumā. Iemaksāto naudu atpakaļ neatmaksa."

53.

«Mazturīgiem sevišķi apdāvinātiem un centīgiem audzēkņiem var piešķirt stipendijas un pabalstus, ka ari atsvabināt
tos no mācības maksas.
Piezīme. 1. Izņēmuma gadījumos, ar izglītības
ministra piekrišanu, stipendijas un pabalstus var piešķirt
ari brīvklausītājiem.
Piezīme. 2. Akadēmijas mācības speķu, ierēdņu
un kalpotāju bērni ir atsvabināmi no mācības maksas ārpus atsvabināmo normas."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 54. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Augstākais audzēkņu

Iebildumu nav?
ir audzēkņu

Pieņemts.

55.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
kamais nodalījums.
Sekretārs J. Vesmanis:

Pieņemts.

Nā-

«Akadēmijas tiesības."

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

Pieņemts.

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

Pieņemts.

61.

« Akadēmijai ir savs zīmogs ar valsts ģerboni un uzrakstu
«Latvijas mākslas akadēmija"."

«Pie valsts

iestādēm akadēmija

62.

griežas tieši ar saviem

iesniegumiem un priekšlikumiem, bet pie ministru kabineta un
likumdevējas iestādes caur izglītības ministri."

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

Pieņemts.

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

Pieņemts.

63.

«Akadēmijai, ka juridiskai personai, ir tiesība iegūt un atsavināt kustamus un nekustamus īpašumus, noslēgt līgumus,
stāties saistībās, celt prasību sūdzības un atbildēt uz tādam
tiesās, piemērojoties visos gadījumos noteikumiem par valsts
iestādēm."

64.

«Akadēmijai ir tiesība sarīkot mākslas izstādes Latvija un
ārzemēs, dibināt mākslas biedrības, sarīkot ekspedīcijas, ierīkot
muzejus, sasaukt kongresus, sapulces, atvērt mākslas kursus
un zemākas nodalās citās Latvijas pilsētās, organizēt un vadīt
techniskus, tirdznieciskus un rūpnieciskus uzņēmumus, kuri
saistīti ar akadēmijas māksliniecisko darbību."

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

Pieņemts.

«Akadēmijas štata ieskaitītie macības speķi, ierēdņi
kalpotāji bauda visas valsts darbinieku tiesības.

65.
un

Uz akadēmijas mācības spēkiem nav

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pieņemts.

Iebildumu nav?

«Audzēkņu padome: a) reprezentē audzēkņus iekšēja un

starptautiskā dzīvē un aizstāv viņu intereses; b) lemj par audzēkņu materiālās un kulturelās dzīves jautājumiem; c) ievēl
pārstāvi akadēmijas padomē,
audzēkņu tiesā un stipendiju

Nāka-

mais nodalījums.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Akadēmijas līdzekli."

«Audzēkņu padome sastāv no 7 locekļiem. Viņu ievēl
uz vienu gadu akadēmijas audzēkņi — Latvijas pilsoņi— uz
vispārēju, vienlīdzīgu, tiešu, aizklātu, proporcionālu velēšanu
pamatiem. Aktivas un pasivas vēlēšanas tiesības bauda tie
akadēmijas audzēkņi, kas sasnieguši 17. dzīvības gadu."

komisijā."

'«Audzēkņu organizācijas par akadēmijas telpas noturamam

Piezīme.

pašvaldības orgāns

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 56. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

attiecināms civildienesta likuma 36. pants."

padome."

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

skan ar statūtiem un akadēmijas noteikumiem, viņas ar akadēmijas padomes lēmumu var slēgt."

Sekretārs' j. Vesmanis:

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
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14. decembrī.

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

Pieņemts.

66.

«Akadēmijas rīcība atrodas.valsts budžeta paredzētas sumas un speciālie līdzekli."

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

Pieņemts.

67.

.«Akadēmijas speciālos līdzekļos ietilpst: 1) ziedotie kapitāli un mantaun ienākumi no tiem; 2) audzēkņu reģistrācijas
nauda; 3) ienākumi no izrīkojumiem un izstādēm; 4) ienākumi
no dažādu pasūtījumu izpildīšanas, atrēķinot
materiālu, iegādātu ar akadēmijas līdzekļiem "

izdevumus

par
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Latvijas

Republikas

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 68. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Saeimas

III. sesijas

Iebildumu nav?

«Akadēmijas speciālie līdzekli izlietcjami viņas vajadzībām saskaņa ar akadēmijas padomes lēmumiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav?
Pieņemts. Nobalsošana nak likums 2. lasījumā visā
visuma. Ludzu pacelties tos, kas būtu pret likuma
pieņemšanu. NavKas atturas? Nav. Likums 2.
lasījuma vienbalsīgi pieņemts. 3. lasījums notiks
29. janvāri.
Iesniegts priekšlikums
apspriest preses likumu pēc Latvijas mākslas akadēmijas
satversmes.

Parakstījuši Bastjānis un Petrevics.
Saskaņā ar kārtības ruļļa 44. pantu priekšlikums
nak nobalsošana. Pie priekšlikuma lūdz vārdu

Goldmanis. Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Attiecībā
uz Bastjāņa kunga priekšlikumu man jāteic, ka varētu gan varbūt sagaidīt vairāk cienības pret Saeimu
no sociāldemokrātu puses, ka tikai tāpēc, ka nav
ieradies referents, preses likums tiek noņemts no
dienas kartības. Komisija skatījās uz šo priekšlikukumu nopietni, viņa ir domājusi, lai šis likums tiktu
pieņemts steidzamības kārta. Man liekas, ka referents gan varēja tik daudz cienības parādīt pret
Saeimu un laika ierasties. Nevar taču nostādīt
Saeimas sēdi atkarībā no tā, kā Bruno Kalniņam
tīkas no rīta piecelties, vai agrāk vai vēlāk. Es domāju, ka neviens kārtīgs pilsonis pēc viņu svilpes

vis nedancos.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V Eastjanis (sociāldemokrāts): Goldmaņa kungs
^
šeit nāca
lielu cienību parādīt pret Saeimu. Viņš
doma, ka prasība pēc atlikta preses likuma apspriešanas ir liela necienības parādīšana pret Saeimu. Es
nezinu, vai Goldmaņa kungs ir informēts, kāda
iemesla deļ referents ir nokavējies uz šīs dienas sēdi.
(J. uoldmanis no vietas: „Tas jau komisijā ari nāca
priekša!") _ Ja tas ari noticis šāda vai tāda iemesla
deļ, tad tūlīt taču nevar būt runa par necienības
paraaīoanu. Likums netika noņemts no dienas kārtības, bet apspriešana tika nolikta beigās. Tagad
referents ir ieradies un mēs liekam priekšā apsprie-

šanu atjaunot tāpēc, ka Saeima bij vienojusies šo
likumu apspriest šīs sēdes sākumā. Mēs ari neatrodam nekādas Saeimas cieņas aizskāršanu, ja
likums tiek apspriests tūliņ pēc mākslas akadēmijas
satversmes.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais priekšlikums un lūdzu pacelties tos, kas ir
par nolasīto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par priekšlikumu nodotas 56 balsis, pret
to 21, atturējies _viens. Priekšlikums pieņemts. Nākamais dienas kārtības punkts — preses likums
2. lasījumā. Referents Bruno Kalniņš. Lūdzu sekretāru nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Vesmanis:
«Preses likums."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Virsraksts pieņemts. 1. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:

Iebildumu nav?

«Latvijā pastāv preses brīvība šī likuma robežās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 2. pants.
Sekretārs J. Vesmanis:'

Iebildumu nav?

«I. variants. Par periodisku izdevumu atbildīgo redaktoru un izdevēju var būt katrs Latvijas pilsonis, neatkarīgi
no dzimuma, ne jaunāks par 25 gadiem, kura tiesības nav aprobežotas ar tiesas spriedumu. Ja izdevējs ir juridiska persona,
tad ari tās priekšstāvim ir jāapmierina šī panta prasības.

18. sēde

1923. gada

14. decembrī.

45fj

II. variants.
Par periodisku izdevumu atbildīgo re
daktoru un izdevēju var būt katrs Latvijas pilsonis, neatkarīgi
no dzimuma, ne jaunāks par 25 gadiem, -kura tiesības nav aprobežotas ar tiesas spriedumu, v a i" k u' r š neatrodas zem
tiesas vai izmeklēšanas dēj noziegumiem, par
kuriem draud sods saistīts ar tiesību zaudēšanu vai aprobežošanu. Ja izdevējs ir juridiska persona,
tad ari tās priekšstāvim ir jāapmierina šī panta prasības.
III. variants. Pirmo un otro variantu papildināt ar
sekošu teikumu, kuru likt panta teksta beigās: «Par periodiska iz devuma atbildīgo redaktoru vai izdevēju nevar būt persona, kurai šīs tiesības ir
atņemtas ar tiesas spriedumu."
IV. variants. Pirmā un otrā variantā vārdu „25 gadiem" vietā likt: „21 gadu".
Piezīme. 1. Par periodiskiem, šī likuma nozīmē,
uzskatami izdevumi, kuri ar vienu un to pašu nosaukumu
iznāk pa laikmetiem, ne retāki, kā reizi par 3 mēnešiem.
Piezīme. 2. Ministru kabineta loceklis nevar būt
par periodiska izdevuma atbildīgo redaktoru.
Piezīme. 3. Ar iekšlietu ministra atļauju par periodiska izdevuma atbildīgo redaktoru un izdevēju var
but ari ārvalsts pilsonis."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā sapulce! Vispirms es lūgtu augsto sapulci pieņemt 4. variantu pie 1. varianta, t. i. „25 gadu" vietā
likt „21 gadu". Musukriminallikumi prasa no katra
pilsoņa nevis samazinātu, bet pilnu atbildību, ja viņš
pret šiem likumiem ir noziedzies. Tāpat mūsu
civillikumi paredz, ka katrs pilsonis, kurš sasniedzis
21 gada vecumu, var stāties visādas saistībās un atbildēt tiesas priekša bez kāda aizgādņa vai aizbildņa. Ari Saeimas velēšanu likums paredz, ka visi
pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, bauda vēlēšanu tiesības. Tas ir fiksēts ari satversmē. Ja nu
pilsonis, kas sasniedzis 21 gada vecumu, var izraudzīties priekš mušu valsts likumdevējus, vēl vairāk — ne tikai var izraudzīties likumdevējus, bet ari
pats var but likumdevējs, tad liekas, nav nekāda
iemesla nepielaist 21 gadu vecu pilsoni ari par avīzes atbildīgo redaktoru, šis darbs — rediģēt avīzes — nav svarīgāks par likumdošanas darbu, un ja
mušu satversme ir atradusi par iespējamu pielaist 21
gadu vecus pilsoņus par likumdevējiem; tad nešaubāmi, mes viņus varam pielaist ari par redaktoriem.
Kas zīmējas talak, uz 2. variantu, tad tur ir sacīts, ka par redaktoru nevar būt tāda persona, kura
atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas par tādiem noziegumiem, par kuriem draud tiesību zaudēšana vai
aprobežošana. Šis priekšlikums nebūtu pieņemams.
Kamēr cilvēks nav notiesāts no tiesas, viņu vēl par
noziedznieku nevar uzskatīt. Ir ļoti bieži gadījumi,
kur pilsoņi tiek apvainoti ļoti smagos noziegumos,
kas saistīti ar tiesību zaudēšanu vai aprobežošanu,
bet no tiesas faktiski tiek attaisnoti. Var nākt priekšā
gadījumi, kur redaktors tiek apvainots kādā ar tiesību zaudēšanu saistītā noziegumā, bet patiesībā, ir
nevainīgs, un no tiesas tiek attaisnots. Tāpēc būtu
nepareizi, ņemt tiesību but par redaktoru pilsonim,
kurš atrodas vel tikai zem tiesas un izmeklēšanas un
nav.notiesāts. Tāpēc es izsacītos ari pret 2. variantu Es izsacītos tālāk ari pret 3. variantu. 3. va^ ir norādīts, ka par periodiska izdevuma atbilrianta
dīgo redaktoru vai izdevēju nevar būt persona, kurai šīs tiesības ir atņemtas ar tiesas spriedumu. Ja
mēs ari naktu pie tāda slēdziena, ka nevar būt par
redaktoru vai izdevēju persona, kurai šīs tiesības ar
tiesas spriedumu ņemtas, tad tomēr tādam noteikumam nav vieta šinī likumā, bet būtu vieta sodu
likumos. Mes neesam vēl skatījuši cauri sodu likumus par preses noziegumiem un nezinām, kādi tie
bus. Nevajaga jau šeit iepriekš noteikt, kādi būs
sodu likumi par preses lietām. Ja, skatot cauri sodu
likumus par preses lietām, mēs nāktu pie slēdziena,
ka par periodiska izdevuma atbildīgo redaktoru vai
izdevēju nevar but persona, kurai šis tiesības ir at-
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ņemtas ar tiesas spriedumu, tad tādu noteikumu sodu
likumos varēs ievest.

Tādā gadījumā minētā per-

sona nevarēs but par atbildīgo redaktoru vai izdevēju, neskatoties uz to, vai šis noteikums būs preses likuma vai nebūs. Aiz visiem šiem motiviem es
lieku priekša noraidīt_ 2. un 3. variantu un balsot par
1. variantu, papildinātu ar 4., kurš dod tiesības 21
gadu veciem pilsoņiem būt par avizes atbildīgo redaktoru vai izdevēju.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība): Augsta sapulce! Manšeit pie 2. panta būtu
divi pārlabojumi. 1. piezīmē teikts: „Par periodiskiem šī likuma nozīmē, uzskatāmi izdevumi, kuri ar
vienu unto pašu nosaukumu iznāk pa laikmetiem, ne
retāki, ka reizi par trīs mēnešiem." Ja tiktu pieņemta piezīme šādā redakcijā, tad tiktu ļoti sašaurināts
šis likums, atņemot iespēju viņu attiecināt uz laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem, kuri iznāk
retāki. Tas nozīmē, ka likuma noteikumi neatteiktos
uz vairākiem laikrakstiem, kuri iznāk ļoti reti, varbūt, ar speciālu nolūku, lai uz viņiem netiktu attiecināti tie noteikumi, kuri paredzēti šai preses likumā.
Manapiezīme iziet uz to, lai likuma noteikumus attiecinātu uz plašāku un lielāku laikrakstu skaitu, kuri
iznāk ari retāk nekā reizi par trim mēnešiem. Mana
piezīme liek priekšā strīpot 4 pēdējos vārdus un visu
piezīmi izteikt šādi: „Par periodiskiem izdevumiem
uzskatāmi tie, kuri iznāk ne retāk kā divreiz gadā."
Tad man ir pārlabojums pie 2. panta 2. piezīmes:
Lieku priekšā pēc vārdiem: «ministru kabineta loceklis" likt vārdus „kā ari Saeimas

deputāts".
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notiesāti.

2. variants ir tas, kuru jāpieņem. Jo nav
izslēgta tāda varbūtība, ka cilvēks, kurš atrodas zem
tiesas un izmeklēšanas un kuram draud sods saistīts

ar tiesību zaudēšanu un ierobežošanu, ka tas atrodas
vai tiek ievietots cietumā. Nu, kādā stāvoklī tagad
mēs atrastos, _ ja tagad no cietuma kameras * šim cilvēkam būtu jārediģē laikraksts, būtu jāuztur visi sakari un jāsazinās ar ārieni. Un kāda būtu cieņa pret
pašu redaktora amatu? Var nākt priekšā gadījumi,
kur tiek atzīts par vajadzīgu par drošību ņemt nevis
kādas naudas surnas, bet taisni izvēlēties cietumu.
Tādu stāvokli nevar pielaist, ka par redaktoru būtu
kāds centrālcietumā aiz restēm sēdošs kungs. Tāpēc šis 2. variants būtu taisni pieņemams. Attiecībā uz piezīmes papildināšanu, par kuru runāja Dzeņa kungs, jāsaka, ka šis Dzeņa kunga ienestais papildinājums ir pieņemams. Ko tad mēs runājam visu
laiku par zināmām vienlīdzīgām tiesībām un. te gribam nostādīt Saeimas deputātus privileģētā izcilus
stāvoklī. Vai rnēs nezinām, kas notika tad, kad notika balsošanas par Saeimas deputātu izdošanu tiesāšanai? Mēs gribam tagad ierobežot šinī ziņā tikai
ministru kabineta locekļus. Kādēļ tad nostāties pašiem tādā neaizskaramības stāvoklī, ka. Saeimas deputāts var rediģēt laikrakstus un pat pielaist zināmas nelikumības, jo viņa izdošana stāv atkarībā no
tā, vai Saeima tai piekrīt vai nē. Visu laiku stāvoklis kā Satversmes Sapulcē tā Saeimā ir bijis tāds,
ka "tās ir bijušas pret izdošanu. Tikai pašā pēdējā
reizē zināmos gadījumos vienu daļu Saeimas locekļu
izdeva tiesāšanai. Bet kur mums ir garantija, ka
šāda izdošana varēs ari turpināties. Mums bija tomēr frakcijas, kuras balsoja par otras frakcijas redaktora izdošanu, bet nebalsoja tad, kad pienāca jautājums par viņas pašas redaktora izdošanu. (F. Cielēns no vietas: „Tas pēc avizēm!") Vai tad es nebiju klāt, ka nezinātu, kuras frakcijas tās bija? Tāpēc izcilus stāvokļa radīšanu priekš Saeimas deputātiem, kur jūs vienmēr runājiet par vienlīdzības ievērošanu, nav pielaižama. Tādēļ ari Dzeņa papildinājums pie 2. piezīmes ir vietā un to jāpieņem, un
katra taisnošanās un izrunāšanās, ka tas tomēr priekš
Saeimas deputātiem ir vajadzīgs, ir veltīga un lieka.

Es gribu panākt to, ka pie laikrakstu rediģēšanas par atbildīgo redaktoru nevar būt Saeimas deputāts, jo līdzšinējā prakse jau pierādījusi, ka pateicoties Saeimas deputātu imunitātei vairāki laikraksti
atrodas Saeimas deputātu vadībā, kuri pielaiž laikrakstos tādus rakstus plašos apmēros, par kuriem
redaktoru būtu jāsauc pie tiesas un laikraksts jāslēdz, bet to nevar izdarīt tāpēc, ka redaktori ir Saeimas deputāti. Dažas personas tiek viņu laikrakstos
stipri aizskartas un noķengātas, pie kam viņām nav
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam.
iespējams reabiliteties un saukt vainīgos pie atbildības, lai pierādītu, ka te notikusi ļaunprātīga persoF. Cieiens (sociāldemokrāts): Godājamie taunas aizskāršana un goda laupīšana. Var teiktika tas vietnieki! īsos vārdos es gribētu atbildēt GoldSaeima vainīgos izdod tiesai, bet to mēs labi zinām, maņa kungam, vispirms attiecībā uz 2. variantu, kuru
Goldmaņa kungs tik sirdīgi aizstāv. Viņš saka, ķa
cik ātri tas ir panākams un cikos gadījumos tas nepartejiskiem
Es
atja
šo variantu nepieņemšot, tad mēs nonākšot tādā
aprēķiniem.
notiek aiz dažādiem
^
tapec
nenormāls,
un
es
iestāvoklī,
ka ja gadījumā redaktoru apcietināšot, būka
tāds
stāvoklis
ir
rodu,
nesu savu pārlabojumu. Es ceru, ka augstais nams šot jādod viņam tiesības rediģēt avizi no apcietinājuma vietas. Šo argumentu runātājs pats nepavisam
atzīs, ka līdzšinējais, stāvoklis nav normāls un pienav pārdomājis, jo katram taču zināms, ka cietumā
ņems manu pārlabojumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim. pastāv instrukcijas un pēc šīm instrukcijām, kurš
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Petrevica katrs ieslodzītais nevar darīt to, ko grib, svilpot vai
dziedāt kādas dziesmas, vai darīt kaut ko citu. Šīs
kunga iebildumi pret 25 gadiem un par 21 gada ievešanu šinī likumā redaktora vecuma cenza zina un instrukcijas aprobežo cietumā esošo brīvību, un tāatsaukšanās uz to, ka Saeimā var ievēlētar 21 gadu, pēc neviens nevar ne svilpot, ne dziedāt, ne ari avizi
šeit nebūtu vietā, jo ar Saeimas velēšanām tomēr ta rediģēt, ar vārdu sakot, nevar darīt to, ko instrukcijas noliedz. Tādēļ Goldmaņa kunga arguments salietā ir tāda, ka paši vēlētāji var izšķirties un var balbrūk pilnīgi pats no sevis, jo nav pārdomāts. Pie 4.
sot par to, vai tam 21 gadu vecam deputātam Saeivarianta strīpošanas, kuru aizstāv Goldmaņa kungs,
mā būt vai nebūt. Bet vai ļaudis varēs balsot un izšķirties ari par to 21 gadu veco redaktoru? Vai še es negribu daudz pakavēties. Pats par sevi saprotams, ka laikraksta redaktors nes zināmu juridisku
nepietiek tikai vienīgi ar vēlēšanos? Pietiek pazigadu
atbildību
vispārējo likumu priekšā. Mēs zinām, ka
iznāks
un
tas
21
ņot, ka tāds un tāds laikraksts
vecais jauneklis nu būs par redaktoru. Man liekas, vispārējie likumi, kā civilie, tā kriminālie, priekš tam
ka presei ir pārāk liela nozīme, lai mes to pielaistu. nosaka 21 gadu vecumu. Tāpēc radīt speciālu likumu, speciālu atbildību šinī lietā, nav ne ar ko motiTādēļ šis 4. variants ir katrā ziņa jāatraida. 3. vavēts. Tas arguments, ka 21 gadu vecs cilvēks ir
riants ir lieks, jo tas ietilpst 2. variantā. Ja pieņem 2.
variantu, pēc kura par redaktoriem nevar but tie, jauns un nevar katrreiz saprast to, kas avizēs tiek
drukāts, nav pamatots. Mēs varam atrast ari 45
kas atrodas zem tiesas izmeklēšanas par noziegumiem, kas šinī pantā uzskaitīti, tad protama lieta, un 50 gadus vecus cilvēkus, kas ari politiskās lietās
jo vairāk vēl par redaktoriem nevar but tie, kas būtu ? daudz ko var nesaprast. Likums nav domāts atse-
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vīšķiem konkrētiem gadījumiem. Likumā ir domāts
un formulēts vienīgi vispārējais atbildības moments,
un tas jau ir izšķ_irts_ mušu civil- un krimināllikumos.
Tadeļ šinī likuma būtu jāpatur vispārējais atbildības
vecums. Attiecība uz Dzeņa kunga pārlabojumu, ka
Saeimas deputāti nedrīkst but par atbildīgiem redaktoriem, jāsaka, ka šo jautājumu ne Dzeņa kungs,

ne Goldmaņa kungs nekādā veidā juridiski nemotivēja. Tas arguments, ka ar šo likumu tiekot radītas
privilēģijas, ka te izteicas Goldmaņa kungs, formeli
ir pilnīgi nepareizs. Taisni otrādi, ja Goldmaņa kunga
priekšlikumu pieņemtu, deputātiem tiktu ņemtas zināmas tiesības. Dzeņa kunga priekšlikums, Goldmaņa kunga atbalstīts, taisni iziet uz to, lai Saeimas
deputātiem atņemtu zināmas tiesības. Nekādas privilēģijas šis likums nepiešķir. Ja Goldmaņa kungs
vispār deputātu imunitāti atzīst nar privilēģiju, tad
viņam jaruna par to mušu satversmes pantu, kurā
iet runa par imunitāti un jāiesniedz attiecīgs pārgrozījums par imunitātes atcelšanu. Nevar runāt par
imunitātes atcelšanu pie šī likuma, kurš nekādas privilēģijas nepiešķir. Taisni otrādi, Dzeņa kunga
priekšlikums iziet uz Saeimas deputātu tiesību aprobežošanu. Pamatoti motivi ari itin nekādi netiek
izteikti. Beit lai aprobežotu Saeimas deputātu tiesības, nriekš tam vajadzētu izvirzīt ļoti svarīgus un
ļoti lielus motivus.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds iekšlietu
ministrim.
Iekšlietu ministrs A. Birznieks: Man, ļoti godājamie kungi, liktos par_ pareizu aizstāvēt 2. panta 2.
variantu, un nevis tadeļ, ka tur iet runa par 25 gadiem, — ka tikai ar 25 gadiem var būt par avizes
redaktoru, to es skaitu par ļoti mazsvarīgu apstākli.
Ja es_ gribu aizstāvēt 2. panta 2, variantu, tad tas ir
tamdēļ, ka šinī varianta ir iekša teikums, kurš, man
liekas, ir no ļoti liela svara. Tas ir tas, ka par avizes
redaktoru var but persona, kuras tiesības nav ierobežotas ar tiesas spriedumu, vai kura neatrodas
zem tiesas vai izmeklēšanas dēļ noziegumiem, par
kuriem draud sods saistīts ar tiesību zaudēšanu vai
aprobežošanu. Kadeļ šis noteikums ir no svara?
Šis noteikums ir no svara tādēļ, ka par redaktoru
nevarēs but persona, kurat gan vēl ar tiesas spriedumu nav ņemtas tiesības būt par redaktoru, bet
kura atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas par noziegumiem, teiksim, par preses noziegumiem, tāda rakstu^ preses noziegumiem, par kuriem draud tiesību
zaudēšana vai ierobežošana. /Jašāda noteikuma nebūtu, tad līdz tam laikam, kamēr viņa lieta tiks izšķirta, viņš ir segts ar zināma veida imunitāti. Segts
ar tāda veida imunitāti, ka viņam nevar vairs nekādu
sodu_ uzlikt par visu to, ko viņš ievieto laikrakstā,
kamēr lieta par to rakstu, par kuru viņš ir saukts
pie atbildības uz sodu likumu panta, kas draud ar tiesību zaudēšanu vai ierobežošanu, nav izšķirta. Saprotams, ka tāds cilvēks mēģinās savu labo stāvokli
izlietoti/Ja jau viņam reiz tā kāja ir klupuši un klupuši tāda veida, ka viņš par vienu rakstu savā laikī āksta stāv zem tiesas vai izmeklēšanas uz sodu
likumu panta pamata, kurš starp citu draud ar tiesību
zaudēšanu vai ierobežošanu, tad viņš var visos nākošosnumuros — viņa lietas izšķiršana var vilkties pusgadu vai gadu, vai ari varbūt vēl ilgāki — ja viņš atrodas brīvība un ja ari viņš atrastos apcietinājumā, rakstītākas viņam patīk. Tā kā visas lietas tiek izšķirtas
kopatad katra nākoša lieta tiks pievienota klāt pie
pirmās lietas un kopējais sods atšķirsies tikai ar nedēļu, 2 nedēļām vai mēnesi, kurpretim par katru atsevišķu noziegumu viņam draudētu sods pusotra
vai 2 gadi pie spaidu darbiem un visu tiesību zaudēšanu. Ņemsim vēl citus gadījumus. Pieņemsim tādu
gadījumu, kad viens no avizes redaktoriem ir tāds,
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ka viņam tiek atņemtas tiesības par ļoti smagu kriminālas dabas noziegumu vispāri, piemēram, ka par
avizes redaktoru nejaušā kārtā, sabiedrībai nezinot,
ir ieticis zirgu zaglis (starpsaucieni, smiekli kreisā
pusē). Vai tiešām varētu prasīt no tādas personas,
lai viņa neizvairītos no tās atbildības, kādu viņai uzliek šis likums par pārkāpumiem presē. Vispirms šis
cilvēks ne tikai pārdos savu laikrakstu, pārdos savu
dvēseli, bet viņš par naudu būs gatavs izdarīt dažā-

dus citus noziegumus un viņšnebūt nejutīsies neomulīgi, ja viņam pieaugs viņa noziegumu skaits tāpēc,
ka viņš tiesā tiks tiesāts par visiem noziegumiem
kopā un viņa lielais noziegums absorbēs visus mazos
preses pārkāpumus vai smagos preses noziegumus.
Tādēļ, lai kādu variantu nepieņemtu pie 2. panta, vai
21 vai 25 gadi, tas ir gluži vienalga, bet ir nepieciešams, lai tanī variantā, kuru pieņems, būtu noteikts,
ka par redaktoru nevar būt ne tikai tāda persona,
kurai tiesības atņemtas vai ierobežotas, bet ari tāda
persona, kura atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas
par noziegumiem, kuri saistīti ar tiesību atņemšanu
vai ierobežošanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sīmanim.
P. Sīmanis (vācu baltiešu partija, runā vāciski)*): Mani kungi! Vācu frakcija, balsos par 2.
variantu. Patiešām, tāda situācija nebūtu patīkama,
ja iekšlietu ministrs būtu spiests apstiprināt par kāda

jauna

laikraksta redaktoru vai izdevēju personu,

kura pēc nedaudz nedēļām vai mēnešiem zaudē pilsoņa tiesības un ir ceļā uz cietumu. Šeit es ari neredzu nekādas briesmas, jo galīgā izšķiršana atrodas
tiesas rokās un iepriekšējas izmeklēšanas starplaiks
nes sev_ līdzi veselu rindu nepatikšanu, no kurām atteikšanās no redaktora posteņa būs gan laikam vis-

vieglāk panesama.
Vācu frakcija balsos ari par trešo variantu. Tas
ir pārpratums, ja iekšlietu ministra kungs domā, ka
šis trešais variants izslēdz otru. Šis variants, balstīdamies uz jaunajiem sodu noteikumiem, kuros paredzēts speciāls noteikums, ka var ņemt uz zināmu
laiku tiesību būt par redaktoru vai izdevēju, drīzāk

gan domātskā papildinājums. Šo aprobežojumu nevar ietilpināt vispārējā tiesību atņemšanas jēdzienā,
bet ļekšlietu ministrim ar to gan būtu nepārprotams
aizrādījums, ka uz šāda sprieduma pamata viņš var
pieteikumu noraidīt. Ceturto variantu mēs noraidām.
Turpretim man ļoti noteikti jāizsakās pret Dzeņa
kunga priekšlikumu. Ja papildinājums pie pirmās
piezīmes pamatojas vienkārši uz nepietiekoša periodisko laikrakstu jēdziena novērtējumu, tad priekšā
liktais 2. piezīmes papildinājums no politiskā redzes
stāvokļa pilnīgi nepieņemams. Tos argumentus, kurus labais spārns pieved, lai pierādītu, ka deputāts
nevar būt atbildīgais redaktors, loģiski var attieci- ?
nat tikai uz mūsu satversmi, bet nekādā ziņā uz preses likumu. Patiešām ir varbūt iemesls sajust par
nepielaižamu to kārtību, kā pie mums izveidojusies
tikai praktisku iemeslu dēļ ievestā parlamenta tiesība, liegt savu deputātu izdošanu tiesas vajāšanai;
tai forma, ka to paredz mūsu satversme, tā izveidojusies par sevišķu amnestijas veidu, tā kā var runāt
par deputātu nesodāmību gandrīz pie visiem noziegumiem. Betnav pareizi šo nepielaižamo parādību
nostādīt pirmā vietā taisni pie preses pārkāpumiem.
Jus pastrīpojat, ka taisni šīs dabas pieprasījumi so*dīšanai sevišķi daudz sakrājušies. Nu, beidzamā laikā
vairāk reiz nākuši priekša pieprasījumi izdot tiesāšanai, tapec ka deputati_ māju īpašnieki nav notīrījuši ielas. Vai tad nu jūs no tam gribat taisīt slēdzienu, ka deputāti nedrīkst vairs būt māju īpašnieki?
*)

Runātāja atreferējums,
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Vai jus gribat no cita priekšlikuma taisīt slēdzienu,
ka deputāti nedrīkst pārstrādāt linus, tāpēc ka tos
nevar saukt pie atbildības par balināšanu neatļautā
vieta? Nu man tomēr liekas šāds aprobežojums
daudz vairāk vietā nekā no jums pieprasītais. Deputāta darbs neprasa, lai viņš būtu māju īpašnieks,
nedz linu lauku īpašnieks,' bet tas gan prasa neierobežotu darbību žurnālistikā; frakcijas līderim ir no
izšķiroša svara, ja tas var izdot laikrakstu, kas informētu plašāko sabiedrību par viņa grupas virzienu
un politiskiem mērķiem. Un tas ir morālisks pienākums, ka viņš par šo virzienu uzņemas pilnu atbildību pret ārieni. Ja gribat ko labot patreizējos apstākļos, kuri patiešām nes sev līdzi dažu ko sliktu,
tad jums jāliek priekšā grozīt mūsu satversmi attiecībā uz pārāk plašo deputātu imunitāti, bet nevar ar
speciālu likumu aprobežot tautas priekšstāvjus pie

to uzdevumu izpildīšanas.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zemgalim.
G. Zemgais (demokrātiskais centrs): Manai
frakcijai ir jāizsakās pret to Dzeņa kunga papildinājumu, kurš aizliedz deputātiem .būt par redaktoriem.
Liekas, Latvija būtu vienīgā, kas tādu likumu būtu
pieņēmusi. Es saprastu vēl Dzeņa kunga priekšlikumu, ja viņš aizliegtu deputātiem nodarboties ar
tirdzniecību, advokatūru un t. 1., ja teiktu, ka tāda
nodarbošanās prasa daudz laika, un ka deputāts tad
visu savu laiku nevar ziedot likumdošanai. Bet noliegt deputātam būt par redaktoru un popularizēt savus uzskatus likumdošanā, kurus viņš Saeimā aizstāv un pūlas izvest, noliegt viņam tos darīt zināmus,
ne tikai saviem vēlētājiem, bet varbūt ari citiem pilsoņiem, saviem pretiniekiem, tas runātu pilnīgi pretī
deputātu pienākumiem. Mēs uzstājamies par to, ka
deputāta pienākums ir cik iespējams plaši iepazīstināt vēlētājus ar savu darbību Saeimā. Ja to viņam
liegtu, tad tas būtu nepareizi. Mēs balsosim tāpēc
pret. šo pārlabojumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Gailītim.
P. Gailīts (zemnieku savienība): Augstais nams!
Lai man būtu atļauts teikt pāris vārdu par priekšlikumu, ka Saeimas deputāts nevar būt par redaktoru.
Cielēna kungs teica, ka pieņemot Dzeņa kunga papildinājumu, mēs atņemtu deputātiem tiesības, kuras
ir citiem pilsoņiem. Var apskatīt šo jautājumu no
dažāda viedokļa. Ja nostājamies uz viedokļa, ka
deputāts kā redaktors var izdarīt noziegumu un neatbildēt tiesai par to, tad es uzskatu to par privilēģiju. Tāda privilēģija dota acumirklī Saeimas deputātiem.
Tālāk Cielēna kungs aizrādīja, ka būtu netaisni
ierobežot Saeimas deputāta tiesības, noliedzot tam
būt par redaktoru. Bet Saeimas kārtības ruļļa 7.
pants paredz šādus ierobežojumus un neviens to neuzskata par netaisnu. Minētais pants noliedz Saeimas deputātiem ieņemt zināmus valsts amatus bez
Saeimas atļaujas. Kāpēc tad mēs nevaram paplašināt
mūsu kārtības rulli un attiecināt šī panta noteikumus ari uz redaktora amatu? Tur es neatrodu nekādu Saeimas deputāta cieņas ierobežojumu. Zemgaia kungs teica, ka tādu ierobežojumu neesot nevienā citā valstī. Ir gan, viņi pastāv Polija, jo Polijas parlamenta deputāts nevar but par redaktoru.
Es domāju, ka šāds ierobežojums mums nāks tikai
par labu; pretējā gadījumā mūsu stāvoklis sabiedrībā ir tāds savāds. Mēs esam likumdevēja iestāde
un prasām, lai likumus ievēro, prasām no katra pilsoņa atbildību par izteiktiem vārdiem un nodarītiem
darbiem. Bet paši mēs sedzamies ar Saeimas deputāta imunitāti. Mūsu stāvoklis caur to cieš. Mums
ne tikai jāizdod likumi, bet ari pašiem viņi jāpilda; ja
esam noziegušies, tad par to ari jāatbild, neslēpjoties
aiz Saeimas deputātu imunitātes. Nākošais motivs
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bija, ka tad mums būtu ņemta tiesība kritizēt vai
brīvi apspriest vienu otru valdības soli. Bet mums
taču ir tiesas, kas stāv pāri partijām un politikai un
zinās katrā gadījumā izšķirt, vai ir noziegums pret
valsti un valsts iekārtu, vai nav. Kāpēc baidīties no
tiesas ari tādā gadījumā? Aizrādīja, ka mēs jau izdodam Saeimas deputātus. Šis aizrādījums neapmierina.

Deputātu izdošana ir problemātiska lieta.

Šodien Saeima nolemj izdot, rītā — neizdot. Saeima
pagājušo reizi, izdodot deputātus, šķiroja personīgas
lietas no politiskām: pirmā gadījumā izdeva, otrā —
nē. Kas kvalificēs to, kas ir personīgs.kas krimināls
un kas politisks noziegums? Šie ir pārāk subjektīvi
jēdzieni. Aiz šiem iemesliem atrodu Dzeņa kunga
priekšlikumu, ka Saeimas deputāts nevar būt par
redaktoru, par pieņemamu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts): Augstā sapulce! Man jātaisa daži iebildumi pret iekšlietu ministra Birznieka kunga argumentāciju. Viņš sacīja:
ja nebūs preses likumā ievests noteikums, ka par redaktoru nevar būt tāda persona, kura atrodas zem
tiesas un izmeklēšanas par noziegumu, par kuru
draud tiesību atņemšana vai ierobežošana, tad tāda
persona varēs rediģēt pat no cietuma. Jau cietumu
instrukcija nosaka, ka no turienes avizi rediģēt nevarēs. Gan ja tāda persona atrastos brīvībā, viņa
to varētu. Jāsaka vispirms, ka ja noziegums bus
smags, un ja būs skaidra pārliecība, ka tiesas par
kādu noziegumu zināmu personu notiesās, tad, bez
šaubām tāda persona atradīsies apcietinājumā
(starpsauciens). Te man saka: pret zalogu var izlaist. Ja noziegums būs ļoti nopietns, tad pret zalogu
neatsvabinās. Bet ja ari atsvabinātu un avizes rediģēšana no tādas personas, kuras tiesības apdraudētas, būtu iespējama, tīšu un atkārtotu _ noziedzību
avizē viņa bez riska dabūt par to smagāku sodu tomēr pielaist nevarēs, jo sodu likumu 64. pants nosaka, ka „kas izdarījis līdz sprieduma, rezolūcijas, vai
verdikta pasludināšanai divus vai vairākus pilnīgi
vienādus vai vienāda veida noziedzīgus nodarījumus
aiz pieraduma pie noziedzīgas darbības, vai tape_c,
ka tādu darbību viņš piekopj kā amatu, atbild pec
60.—63. panta noteikumiem par kopību, ja likuma
nav noteikts par tādiem nodarījumiem sevišķs sods."
Es izsakos pret 2. variantu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savieZemgaļa kungs uzstājas
nība) : Augstā sapulce!
pret manu pārlabojumu, kurš iziet uz to, ka Saeimas
deputāts nevar būt par periodiska izdevuma redaktoru. Taču man galīgi nav saprotams, kā jau Gailīša
kunars aizrādīja, kāpēc Saeimas deputāti grib sevi
nostādīt tādā priviliģētā stāvoklī, ka viņiem viss ir
atļauts, ka viņus nesniedz likums, ka viņus nevar
saukt pie atbildības. Ja manu pārlabojumu augstais
nams nepieņems, tad es nezinu, vai Zemgaļa kungs
piekristu tam, ja es nāku ar priekšlikumu, ka Saeima
iznestu lēmumu, ka visi deputāti, kas būtu saucami
pie tiesas atbildības par preses lietām, obligatoriski
būtu izdodami. Es domāju, ka ari tad Zemgaļa kungs
atrastu motivus, lai uzstātos pret šādu nriekšlikumu.
Es domāju ari, ka mēs nevaram nostādīt sevi tik privileģētā stāvoklī. Tas uz ārieni radīs nelabvēlīgu
iespaidu, kā tas jau līdz šim ir atskanējis no sabiedrības puses. Kad Saeimā nāk lieta par deputātu izdošanu tiesai, kā jau viens runātājs aizrādīja, tad ja iet
runa par savas frakcijas locekli, pēdējā neatrod par
iespējamu balsot. Balsošanas laikā mākslīeā ceļa iriet
laukā no sēžu zāles, vai atkal visi frakcijas locekļi
pilnā sastāvā nav ieradušies. Bet kad iet runa par
citas frakcijas locekli, kuru sauc pie atbildības par
^
nobalsot
preses lietu, tad visi citi atrod par iespējamu
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par viņa izdošanu._ Es domāju, ka tas Saeimas prestiža ziņa nebūtu vēlams un tāpēc es domāju, ka augstais nams atradīs par iespējamu nobalsot par manu
priekšlikumu, kurš pieprasa, ka Saeimas deputāts
nevar but periodiskā izdevumā redaktors.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jānim
Vesmanim.
.1. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Man palika pēc Dzeņa kunga runas
gluži nesaprotams, par kādām privilēģijām Dzeņa
kungs runāja. Vai rakstīt avizē, izdot avizi, vai rediģēt avizi — var uzskatīt par privilēģiju? Es domāju,
tas tiesības, kas piešķirtas visiem pilsoņiem, tās nav

privilēģijas.

Ja šādas tiesības būtu piešķirtas tikai

Saeimas deputātiem, tad es saprastu Dzeņa kunga
priekšlikumu, ka deputātiem tiek piešķirtas tādas
sevišķas tiesības un privilēģijas, kādas' pārējie pilsoņi
nebauda. Tā tad te par privilēģijām nevar būt runa,
bet runa gart ir par to, vai atļaut ari Saeimas deputātiem darboties presē līdz.
Kungi, es domāju, jūs
visi būsiet ar mani vienis pratis tai ziņā, ka viens no
deputātu pirmiem pienākumiem ir uzturēt sakarus ar
saviem vēlētājiem, ar visu sabiedrību, uzklausīt sabiedrības domas un ari neturēt kā noslēpumu to, ko
viņš pats saka, ko viņš pats domā. Šos sakarus ar
vēlētājiem mēs uzturam divējādā ceļā — vai ar dzīvā
vārda palīdzību, kad nobraucam uz vietām un uzstājamies
ar
tautas sapulcēs, vai ari uzstādamies presē
drukātā vārda palīdzību. Varbūt, varētu sacīt, ka
deputāts var rakstīt presē, var izteikt savas domas,
bet nedrīkst parakstīt avizē kā redaktors. Sakāt,
kungi, kāda te starpība.
Vai par tiem rakstiem,

*

kurus mēs nodrukājam nevis kā redaktori, bet kā
avīžu līdzstrādnieki, mūs nevar saukt pie atbildības?
Pļe atbildības sauc ne tik vien redaktoru un izdevēju, bet ari raksta autoru. Ir pat tādi likumu punkti,

kuri neparedz sodu redaktoram un izdevējam, bet paredz to raksta autoram resp. ziņu sniedzējam. Kāda
starpība caur to nu rodas? Man liekas, ka te nevar
but runa par deputātu privilēģijām, bet gan var būt
runa par deputātu tiesību ierobežošanu, salīdzinot ar
pārējo pilsoņu tiesībām. Un man liekas, runāt par
deputātu tiesību ierobežošanu šādā lietā, kur tiek laupīta

deputātiem tiesība stāties sakaros ar saviem

vēlētājiem, uzturēt sakarus ar sabiedrību, ir pavisam
nepielaižama lieta. Ja nu mēs pieņemam, ka ir nepieciešams, lai deputātiem būtu tiesība līdzdarboties
presē ir kā līdzstrādniekiem, ir ka redaktoriem, tad
rodas jautājums, vai šinī lietā deputātu imunitāte būtu
ievērojama vai nē. Man liekas, kungi, ka ari šinī

gadījumā mēs nevaram taisīt kaut kādu izņēmumu no
vispārējiem noteikumiem. Kamdēļ deputātam ir piešķirta imunitāte? Es domāju, kungi, ne deputāta
paša personīgā labā šī imunitāte viņam piešķirta, bet
gan likumdevējas iestādes un likumdošanas darba
labā. Ir taču iespējams, ka Saeimai un valstij naidīgas grupas mēģina šādā vai tādā ceļā traucēt likumdošanas darbu. Priekš tam tad ari ir paredzēta deputāta neaizskaramība. Tomēr šī imunitāte nav absolūta imunitāte. Katrā atsevišķā gadījumā Saeima
lemj par to, vai deputātam ļaut izlietot šīs imunitātes
tiesības. Es domāju, kungi, tik daudz cienības mums
vajadzētu just pret likumdevēju iestādi un domāt,
ka likumdevēja iestāde ari šai lietā būs bezpartejiska.
Mūsu pēdējā laika prakse rāda, ka mēs esam loti
plašos apmēros izdevuši tiesāšanai deputātus par
pārkāpumiem presē. Var būt dažreiz tādi politiskie
apstākļi, ka Saeima tik plašos apmēros deputātus tiesāšanai neizdos, bet tad tas būs darīts nevis aiz kaut
kādiem deputāta personas aizsargāšanas nolūkiem,
bet tamdēļ, ka to prasīs valsts resp. likumdošanas
intereses. Ja nu mēs laupām iespēju deputātam
rakstīt presē, laupām iespēju uzstāties presē kā peri-
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odiska izdevuma izdevējam vai redaktoram, tad ir
iespējams, ka ārpus likumdevējas iestādes nodibinājās naidīgas grupas ar lieliem līdzekļiem, kuras
uzsāks sistemātisku cīņu pret atsevišķu deputātu vai
pret atsevišķām deputātu grupām, vaiari pret visu
likumdevēju iestādi. Sakat, _kungi, kada _ ir iespēja
deputātiem cīnīties ar šādām parādībām, ja jus
viņiem laupīsiet iespēju brīvi izteikties prese, darboties līdzi presē. Ir pat tāda iespējamība, ka deputāta
raktsu neviens laikraksts-neuzņems, jo ir taču tādi
deputāti, kuriem nav neviens radniecisks preses orgāns, kurā deputāts varētu izteikties. Saķat, kungi,
kas atliekas deputātam tādā gadījumā, ja jūs viņam
laupāt kuru katru iespēju izdot savu laikrakstu. Dažos gadījumos varbūt ari būs. tāds laikraksts, kas
uzņems deputātu rakstu, bet pēc sava virziena un
rakstura šis- laikraksts deputātam ir nepieņemams,
jo ne katrs cilvēks var rakstīt kurā katrā laikrakstā.
Cilvēks, kuram ir sava pārliecība, pa lielākai daļai

var rakstīt tikai tāda virziena laikrakstā, kuram
viņš piekrīt. Tāpēc runāt par deputātu tiesību iero-

bežošanu šai ziņā ir pavisam neloģiski. Tas nesaskan
ar deputātu uzdevumiem un katrā, ziņā to nevar uzskatīt par lietderīgu, bet gan tikai par deputātu pienākumu izpildīšanas traucējumu. Tamdēļ šādi priekšlikumi ir noraidāmi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicam.
'A.-Rudevics (sociāldemokrāts): Te sevišķi no
labā spārna< izsakās pret tiesību deputātam būt par
atbildīgu redaktoru. Es no visām tām runām neesmu
vēl īsti samaitis, iekškam tad taisni pastāv tās privilēģijas, kuras grib ieraudzīt labā spārna deputāti
deputātam kā redaktoram. Cik es saprotu, tad šīs
privilēģijas pastāv pēc viņu domām iekš tam, ka
deputāts tādā gadījumā var izdarīt noziegumus. Ja
ta to lietu nostāda, ka deputātam ar to tiek dotas
privilēģijas izdarīt noziegumus, tad jāpielaiž tālāk
ari tas, ka deputāts tiešām ir tā persona, kura ir gata-

va izdarīt noziegumu. Pēc manas pārliecības tam tā

nevajadzētu būt, jo jūs cīnījāties par grozāmām listēm, lai tautai būtu tiesība ievēlēt tos, kuri ir labāki,
kuri nedara noziegumus un laikam ar mūsu vēlēšanu
sistēmu ari ievēlēti tiešām nevis lielākie noziedznieki,
bet atbildīgākie, labākie pilsoņi. Tā tad loģiski, ka
deputāts nav vairāk kā citi sagatavots uz noziegumu
izdarīšanu, un tāpēc baidīties no tās privilēģijas došanas viņam nav nekāda pamata. Ja jūs domājiet, ka
deputāts, varbūt, vienā otrā gadījumā var izlietot savu
imunitatijun izdarīt noziegumu, tad kāpēc jūs taisni šo
tiesību ka redaktoram viņam gribiet atņemt? Taisni
citās nozarēs daudz lielākā mērā viņš var izlietot savu
imunitātes stāvokli. Ja jūs negribiet atļaut viņam parakstīt avizi, tad viņam vajaga aizliegt vispāri rakstīt
avizes, viņam vajaga_ aizliegt runāt sapulcēs, vajaga
aizliegt uzstāties, tāpēc ka tās pašas privilēģijas dēļ
deputāts var uzstāties ar noziedzīgiem darbiem un
to viņš taču var izlietot visur citur, ne tikai presē.
To jus negribiet noliegt, un tāpēc-jūsu priekšlikumam
nav nekādas loģikas. Ja jūs domājiet, ka deputāts ir
noziedzīgs elements, vai ka viņš savu iespaidu nekautrēsies izlietot noziedzīgā virzienā, tad gribētu
sacīt, ka viņam iespēja_ to darīt ir ne tikai kā literātam prese, bet galvenā kārtā saimnieciskā darbībā.
Deputātam ir tiesība, ja viņš tikai vēlas, ņemt dalību
dažādas saimnieciskas organizācijās, akciju sabiedrības, bankas, bilt dažādos spekulatīvos uzņēmumos
par dalībnieku. Turviņš savu iespaidu var izlietot
vairāk neka avize kā redaktors vai avizes parakstītājs. Jurists vai advokāts būdams reizē deputāts,
var savu stāvokli izlietot pie valdības iestādēm daudz
vairāk neka cits, ja viņš to grib. Šīs tiesības jūs
neprasiet viņam atņemt, par to nerunājiet un to ari
jus nevariet atņemt deputātam, ja viņš pats apzinīgi
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neatturēsies no tādiem darbiem. Aizliegt parakstīt
avizi tāpēc ari nav pamata. Vai ir pierādīts, ka taisni
tās avizes, kuras no deputātiem parakstītas ir visnoziedzīgākās? Taisni prakse mums ir tāda, ka visi
tie laikraksti, kuri parakstīti no vienkāršiem pilsoņiem, ne deputātiem, kas nav segti ar savu imunitāti,
ka tādi laikraksti maz pamazām ir nākuši pie slēdziena, ka viņu laikraksti jāparaksta deputātam, varbūt
taisni tāpēc, ka ari viņi tiek saukti pie atbildības.
Tā tad noziegumi presē nedibinās uz tam, vai parakstītājs ir deputāts vai nav deputāts. Tas vienkārši
nav izbēgams, un es gribu aizrādīt tiem kungiem, kuri
sevišķi uzstājas ar runām pret imunitāti, vai viņi
paši ari nav segusies ar šo imunitāti. Es gribētu
domāt, ka ja viņi pārmet citiem noziegumu, tad vajadzētu domāt, ka Berga kungs pats negribēs tādus
noziedzīgus rakstus avizes pielaist. Bet ko mes
redzam? Kad nāk komisiju ziņojumi-par_ jautājumiem,
kur avižu redaktori ir saukti pie atbildības, tad mes
ari Berga kungu atrodam starp tiem. Ja Berga kungs
par to tik karsti uzstājas, tad es domāju, viņam vajadzēja rādīt zināmu priekšzīmi, bet viņš to nevar parādīt. Tā tad nav izšķirība praktiķa starp tiem, kuri
stāv par deputātu tiesībām būt par redaktoriem un
starp tiem, kuri ir pret šīm tiesībām. Tāpēc es domāju, ka nav iemesla ierobežot šeit deputātus, ļa viņi
savā saimnieciskā darbībā, citās brīvas profesijas nav
ierobežoti. Pie tam, pēdējās var būt daudz kaitīgākas nekā tas, ja deputāts ir redaktors. Neatņemsim deputātiem tās tiesības, kādas ir citiem pilsoņiem, ja mēs varam uz deputātiem ne mazāk palaisties kā uz citiem pilsoņiem, un nav iemesla domāt, ka
viņi noziegumus darīs vairāk kā citi pilsoņi.
Kas zīmējas uz 2. variantu, kur iet runa par to,
ka par redaktoru var būt persona, kura neatrodas
zem tiesas vai izmeklēšanas par noziegumiem, par
kuriem draud sods, saistīts ar tiesību zaudēšanu, tad
man jāizsakās pret to, ko te teica Birznieka kungs.
Un man ir jāaizrāda no prakses, ka mums „Liepajas
Strādnieku Avizē" kādreiz kāds no faktiskiem redaktoriem tika saukts, pie atbildības uz 102. panta pamata. Mēs ar Buševica kungu ari beigās tikām piesieti klāt par to, ka kādā redakcijas atvilktnē esot
atrastas kādas lielinieciska satura grāmatas. Protams, ka redakcijā atrastās grāmatas ir komunistu
laikā izdotas. Saukt pie atbildības. par to uz 102.
panta pamata, protams, ir nejēdzība augstākā mēra.
Bet tas pants viņam piekārts un par to viņam draud
tiesību zaudēšana. Pēc jūsu loģikas iznāk, ka viņš
nevar būt par redaktoru. Bet tā lieta izputēja un
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citiem vārdiem, atņemt deputātiem vispārīgas pUsoņu
tiesības. Līdzīgam capitis diminutio vajaga but pilnīgi pamatotam, jo pilsoņu tiesību ierobežošana vispāri un deputātu atsevišķi nevar novest tikai pie
domām, ka deputāti ieņem citādu stāvokli ka vispār
pilsoņi. Deputātiem, ja viņus demokrātiska republikā izvēl tauta kā savus priekšstāvjus un labākos cilvēkus, nevar atņemt parastās pilsoņu tiesības tikai
par to, ka vēlētāji uzskata viņus par labākiem pil-

soņiem. Domāt citādi nozīmē pielaist visrupjāko
loģikas kļūdu.
Tas pats apstāklis, ka deputāts bauda imunitāti
savā politiskā darbības laukā, izriet no tam. ka šeit
augstā sapulcē, kur sakopoja visa politiska un sabiedriskā valsts doma, kur vārda brīvība sasniedz visaugstāko izpaudumu, tā kā visu virzienu preses
priekšstāvji izlieto savas tiesības_ uz pilnīgi līdzīgiem
pamatiem, pati Saema, augstāka valsts iestāde,
spiesta izšķirt katra Saeimas deputāta pārkāpumu.
Tādēļ, mazinot deputāta stāvokli, atņemot viņam
^ izteikt bez tam
pilsoņa elementārās tiesības, nozīme
tiešu neuzticību Saeimai kā iestādei.
Bet kas attiecas uz aprobežojumiem, kas paredzēti otrā variantā par redaktora un i_zdeveja tiesību
atņemšanu personām, par kurām vel nav iznests
tiesas spriedums, bet gan tikai ierosinatajiesas izmeklēšana, tad tas no juridiskā un tiesiska viedokļa
nav pareizi! Tiesas izmeklēšana nav vel tiesību aprobežojošs faktors, kas rada jau noteiktas sekas, bet
gan tuvošanās faktam, kāds patiesība var ari nebuti
Aiz šiem iemesliem es aizstāvu apspriežama
likumprojekta oanta pirmo redakciju.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmaniin.
.1. Goldmanis (zemnieku savienība): Augsta
sapulce! Noklausoties redaktora deputāta Vesmaņa,
redaktora Rudevica runās iznāk tā, ka deputātiem
tiekot ņemta iespēja presē kaut ko rakstīt. Ka viņi
var rakstīt, to viņiem neviens neliedz, lai raksta. Bet
lai viņi, Skalbes kungs, nesedz ar sevi citus, rakstītājus, kuri jūt mazāku atbildību. (A. Veckalns no vietas:
„Kāpēc neizdevāt Mazvērsīti?") Jus, Veckalna kungs,
ari balsojāt pret izdošanu. Tiesība rakstīt un apgaismot vienu otru jautājumu deputātiem nav ņemta.
Te es gribu aizrādīt uz vienu, ko stāstīja Petrevica
kungs publisko tiesību komisijā. Pavisam citu atbildību jūt cilvēks, ja viņš zin, ka viņam pašam par to
Tad avīzei būtu pavisam cits
būs jāatbild.
izskats; bet tagad, kad viņi jūt, ka aiz viņiem
stāv liela baterija, kas neļauj tikt tiem klāt,
saprotama lieta, rakstīšana daudz vieglāka. Un_ vai
viņu saukt pie atbildības nevarēja. Tas pierāda, ka
tad patiešām deputati-redaktori var iedziļināties
tiesa rīkojas pilnīgi nepielaižami, uzlikdama bargus katrā lauku korespondencē, katrā sīkākā ziņa priekš
laikraksta, kura varbūt satur nepielaižamas lietas,
pantus par pavisam nesvarīgiem gadījumiem, kuri
izrādās ne uz ko dibināti. Birznieka kungs teica, ka _ vai deputāts pie saviem daudziem deputāta pienākuviens noziegums sedz otru un var pavedināt uz otra'!liniem var uzņemties vēl šo pienākumu — noskaidrot
nozieguma izdarīšanu. Tas var tikpat labi atsattk-ļtlkatrā atsevišķā gadījumā, vai tas ir taisnība vai ne.
ties uz gadījumu, kur nedraud tiesību zaudēšana.\IpTāpēc, nemaz nerunājot par deputātu neizdošanu
Ja es esmu saukts pie atbildības par kādu lietu, esļ ī|tiesai, runāsim tikai par to, kādi pienākumi līdz šim
tāpat varu iedomāties, ka man lielāks sods nebūs,;! linums šai ziņā ir. Vai visi tie gadījumi, kur deputāti
ja ari es izdarīšu vēl 10 pārkāpumus. Tā tad ari tas! ir saukti pie tiesas atbildības, ir beigušies ar to, ka
viņi tikuši attaisnoti? Jūs zināt, ka viens Satvermotivs atkrīt. Tāpēc pret otro variantu un Dzeņa
kunga pārlabojumu jābalso visiem tiem, kuri aiz ciesmes Sapulces loceklis tika saukts pie tiesas atbildīnības pret sevi un Saeimu negrib nostādīt deputātus! bas preses lietā un kad viņš netika ievēlēts Saeimā,
No tā jus
kā II. šķiras pilsoņus, un tādi viņi ari nav domāti ne!
| tiesa viņu notiesāja ar cietuma sodu.
Satversmē, ne citos likumos.
redzat, ka tādi notikumi tomēr nāk priekša, un lai

.

.Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Koreckim.
|
P. Koreckis (krievu tautas partija, runā krie-ļ
viski*): Deputātu kungi! Tiem runātājiem, kuri liek
Priekšā nepiešķirt deputātiem tiesību, būt par izdevējui
vai redaktoru, vajaga būt atklātākiem un savu priekšlikumu iesniegt skaidrā kategoriskā formā, t. i. at-ļ
uemt deputātiem izdevēja un redaktora tiesības,
*)

Runātāja atreferējums.

tādi noziegumi nepaliktu nesodīti, par to mums jāuz-

stājas. Zīmējoties uz balsojumiem deputāts redaktors
Rudevics aizrāda, ka tie tomēr ejot un tiesai atbildot
un neatsakoties parakstīt avizi kā redaktori un šeit

balsojot, ka tādas tiesības nevar dot — zīmējoties uz
Berga kungu. Man jāsaka Rudevica kungam, ja viņš
vienmēr būtu tā balsojis pie izdošanas ka Berga
I
I , kungs, tad par to mums še lieki būtu runāt; bet jus
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stāvat par to, ka viņus neizdot. Tā tad šie aizrādījumi ir pilnīgi Heki. (Sauciens no vietas.) Ierobežojumi ir paredzēti paša satversmē un tāpēc jāsaka, ka
var ierobežot ari deputātus. Tad, kas attiecas uz
instrukcijām, tad Cielēna kungs aizrādīja, ka ja kāds
cilvēks tiek saukts pie atbildības par smagu noziegumu, tas avizi rediģēt nevar, jo cietuma instrukcijas
to liedzot. Bet sakāt, vai nav iespējams tāds stāvoklis, kad instrukcijai gan ir jāpiemērojas likumam.
Varbūt no jusupašu puses var pacelt šo jautājumu
un teikt: „ta ka pie atbildības par smagiem noziegumiem sauktai personai, kauču ari tā ievietota cietumā,
nav ņemta iespēja but par redaktoru, tad vajadzīgs
attiecīgi instrukciju grozīt un piemērot likumam."
Tāda iespējamība ir. Tādēļ iebildumi, kurus ceļ tiklab pret 2. variantu, ka ari pret Dzeņa kunga priekšlikumu, ir nedibināti un atraidāmi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Fr. Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Mani kungi! Mes strīdamies par to, vai deputātam ir_tiesība būt par redaktoru vai nav tādas tiesības. Ka pamata motivs tiek uzstādīts tas, ka ja deputāts nebūs par redaktoru, tad varēs zināmā mērā
ierobežot avizes _nelabvēlīgo virzienu. Bet, kungi,
mums vaļag uzstādīt jautājumu, vai ir iespējams patiesi novērst preses noziegumus, vai ir iespējams
ierobežot zināmu ļaunu virzienu presē. Es domāju,
ka tāda līdzekļa, kā šo lietu novērst, nav. Tie kungi,
kuri sastāv par redaktoriem, to ļoti labi zin. Es
domāju, ka „Latvijas Sarga" un «Latvja" redaktori,
kuriem ta lieta ļoti skaidra, paskaidros, ka ir simtiem un tūkstošiem paņēmienu, kā izvairīties no tiesas
un vest aģitāciju vai nu pret valdību, vai pret valsti,
vai pret zināmam personām. Ir daudz paņēmienu,
ka vest ķengāšanos savā avizē. Absolūta līdzekļa
pret to nav un ari nevar_ būt. Viņa nevar būt tāpat
ka privāta dzīve. Ir zināmi noziegumi, kuri tiesai ir
viegli pieejami, bet ir dažu reiz zināmi neētiski Daliemien i, kurus mēs nesauksim par noziegumiem, bet
kuriem var but tikpat Jaunas sekas kā noziegumiem.
Jazus gribiet, piemēram, kādu personu viņas privātā
dzīve izķengāt, tad atradīsiet ļoti daudzus tādus paņēmienus, ar kuriem jūs variet vai nu šo zināmo personu, vai ari sabiedrisko šķiru izstādīt tā sakot
sabiedrības apsmieklam un jums ar tiesas līdzekļiem
nevarēs pietikt klāt. Tā tad nav nekādas iespējas
šo lietu pilnīgi novērst. Bet tad nu vajaga uzstādīt
jautajumu,_ vai ir kaut kāds līdzeklis ierobežot šo
ļauno parādību. Es domāju, tāds līdzeklis ir. Še
uzstājas Rudevica kungs par deputātu pielaišanu vai
nepielaišanu redaktora amatā. Rudevica kungs pieveda kā argumentu, kā motivu to, ka ja nu to deputātu nepielaidīšot redaktora amatā, tad vajadzēšot
^ ka nu visi deputāti esot noziedzīgi elementi.
domāt,
Es domāju, ka Rudevica kungam vajadzēja nostādīt
šo lietu citādi. Viņam vajadzēja nostādīt lietu tā:
vai deputāts var pielaist un izdarīt kādu noziegumu,
vai nē, vai deputāts ir imūns no visām noziedzībām,
vai nav.
Es domāju, neviens neteiks, ka viņš ir
imūns tikai tāpēc vien, ka viņš ir deputāts. Ar to,
es domāju, būs atbildēts ari Korecka kungam, jo ka
deputāts var izdarīt zināmu noziegumu, tas mums
pašiem ir ļoti labi zināms. Augstais nams, lai gan ļoti
retos gadījumos, tomēr dažos gadījumos ir nācis pie
tās pārliecības, ka vienu vai otru deputātu vajaga
izdot tiesāšanai. Tā tad šis motivs neiztur kritikas.
Tādēļ Rudevica kunga argumentācija nav nostādīta
pareizi, ka tikai tāpēc, ka deputātus nepielaidīs redaktora amatā, var nākt pie slēdziena, ka visi deputāti
ii noziedzīgs elements. To neviens nesaka, to neviens nav domājis un visiem ir tā pārliecība, ka tauta
par deputātiem izvēl tos labākos, bet tomēr tas vēl
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nenozīmē, ka deputāts nevarētu izdarīt kaut kādu
noziegumu. Vesmaņa kungs no savas puses pieveda
argumentu, ka nevarot liegt deputātam pieņemt redaktora amatu tāpēc, ka tauta esot viņu vēlējusi,
viņam vajagot stāvēt sakaros ar tautu, vajagot tautu
informēt, lai tā zinātu, ko dara tas, kuram viņa zināmā mērā ir uzticējusi savu likteni. Pēc šī argumenta
nu varētu jautāt, vai tad visi deputāti ir redaktori.
Ja deputātiem vajaga stāties sakaros ar saviem vēlētājiem un to viņi panāk tikai palikdami par redaktoriem, tad jau visiem deputātiem vajadzētu palikt
par redaktoriem. Bet mēs taču zinām, ka no visiem
deputātiem, kas ir še klāt, tikai viens, otrs vai trešais
ir redaktors. Es pateiktu, ka zīmējoties uz tautas
informēšanu, — es domāju, ka tas vislabāk sociāldemokrātu kungiem būs zināms, — ka visvairāk
tautu informē tie, kas nav redaktori, nekā tie, kuri
ir redaktori. Tie visvairāk apmeklē tautu, tun visvairāk sarīko mītiņus un informē tautu. (Starpsauciens
no P. Kalniņa) Jums, Kalniņa kungs, tas nepatīk, bet
tas tā ir. (StarDsauciens no P. Kalniņa) Tā tad, kungi,
mēs redzam, ka ari šis arguments neiztur nekādu kritiku. Bez tam, kungi, taču ir vēl cits līdzeklis, kā
deputātam izteikt savas domas.
Tas līdzeklis ir
tāds, ka katrs deputāts var rakstīt. Protams, var būt
gadījums, ka viena, otra, trešā un centurtā avize ar
zināmu virzienu nepieņems deputāta rakstu.
Sevišķi pie mums tas tā jau ir ieviesies. Senāk, kur
mums bija_ mazāk demokrātisma un mazāk liberālisma presē, tomēr ja vajadzēja noskaidrot un atspēkot kādam taisītos pārmetumus, tad vienkārši pie^ preses orgānam rakstu nodrukāšanai un tas to
sūtīja
pieņēma aiz objektivisma principa. Tagad demokrātiskos un liberālos laikos mēs esam tik tālu nonākuši,
ka dažreiz preses ograni, kuriem ir tikai drusku
savādāki politiskie uzskati, ari tie liedzas nodrukāt
viena vai otra deputāta rakstu. Es nerunāju par tiem
preses orgāniem, kuri preses etiķu ir gluži piemirsuši,
tiem ir savād_āki ētiskie paņēmieni, par tiem nav ko

runāt.

Varbūt ari viena, otra cita avize to nepie-

ņems. Tomēr, kungi, atradīsies kāda avize, kur
deputāts varēs izteikt savas domas. Tā tad ir citi
līdzekļi, ar kuru palīdzību deputāts var stāties sakarā
ar saviem vēlētājiem'caur preses orgānu. Tā tad,
kungi, ka mes redzam, visi šie motivi, kuri tika pievesti pret aizliegšanu deputātiem pieņemt redaktora
amatu, viņi nebija tik dibināti, ka viņus nevarētu
atspēkot. Nu paliek vēl, tā sakot, vai deputāta tiesības caur to netiek ierobežotas, ka viņiem tiek ņemta
tiesība but 'par redaktoru. Tur, kungi, nav nekādu
šaubu, ka tas ir loti liels ierobežojums. Es pateikšu
gluži atklāti, ka šis ierobežojums nebūtu vajadzīgs,
ja mēs stāvētu uz zināmiem ētikas pamatiem (es
runāju par presi). Ja mums būtu zināmi kultureli
paņēmieni presē, tad šis ierobežojums nebūtu nekādā
ziņā vajadzīgs. Bet kad, kungi, tā nav, tad man liekas, ka viņš ir nepieciešams, jo tomēr, lai gan mēs
visa visuma nespēsim novērst zināmas ļaunas tendences presē, ierobežot mēs viņas spēsim. Ir, kungi,
ļoti liela starpība starp redaktoru, kurš zināmam preses orgānam dod zināmu virzienu un pastāvīgu virzienu un kurš šo virzienu var ieturēt katru dienu, un
ir liela starpība starp atsevišķas personas rakstiem,
kurus viņš var iesūtīt šādam vai tādam preses orgānam. Atsevišķos gadījumos katrs', kurš var uzrakstīt
noziedzīgu artiķeli. var tikt saukts pie atbildības, bet
tie bus atsevišķi gadījumi. Turpretim kad cilvēkam
piemīt ļauna tendence un kad viņš ir redaktors un ja
viņš katru dienu mēģinās ieturēt šo ļauno virzienu, ari
viņu varēs saukt pie tiesas atbildības, bet to taču nedarīs katru dienu. Ari tiesa prasa zināmu laiku. Tā
tad_ liela starpība starp redaktoru un starp to, kas
iesūta zināmu artiķeli. Tāpēc mūsu frakcija uzturēs
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Dzeņa kunga iesniegto pārlabojumu, ka deputāti nebūtu pielaižami ka redaktori.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jānim Ves-

manim.
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saimnieciskiem uzņēmumiem, kuri parasti aizņem loti
daudz laika, — bet viņš nedrīkst nodarboties ar kulturelu darbu, nedrīkst būt par avizes atbildīgo redaktoru._ Cik tad redaktora darbs aizņem laika? Viņa
pienākumi prasa dienā tikai 1—3 stundas. Tas nevar
but par lielu traucējumu deputāta pienākumu izpildīšanai. Bez tam deputāts kā redaktors ari izpilda tieši
savus deputāta pienākumus, jo sabiedrības informēšana par viņa darbību, sabiedrības politiskā audzināšana ir deputata_ pienākums, un to viņš izpilda taisni
ar_preses_ palīdzību. Pēc Franča Trasuna kunga domam iznāk, ja deputāts ir redaktors, tad viņš nodarbojas tikai ar ķengāšanos. Ir tādi cilvēki, kuri ja viņi
taisa muti vaļā, tad tūliņ nāk laukā apvainojumi. Bet
kāda tad ir starpība starp uzstāšanos presē un starp
uzstāšanos tautas sapulcē? Ja Francis Trasuns at-

.1. Vesmanis (demokrātiskai centrs): Godātie
deputātu kune:i! Klausāties uz maniem vārdiem, bet
neskatāties uz maniem darbiem. Šie vārdi uzmācas
klausoties zemnieku savienības un Latgales kristīgo
zemnieku valodas. Viņi uzskata, ka būt par redaktoru deputātam ir kaut kas ārkārtīgs, pat absolūti
nepielaižams, bet tai pašā laikā ir par redaktoriem:
no zemnieku savienības — Augusts Kalniņš, Jānis
Mazversīts, Kārlis Ulmanis, Latgales kristīgo zemnieku savienībai ir Velkme redaktors. Nu teiksim tā,
ļauni piemēri samaitā labus tikumus. Var ari būt, ka
ļaunie piejneri no sociāldemokrātu un centra puses
ir samaitājuši ari zemnieku savienības un Latgales
zīst, ja cilvēks ir tik nevaidams un ētiski tik maz
kristīgo zemnieku savienības tikumus. Tālāk Goldattīstīts, ka viņš neatrod starpību starp neatļauto un
maņa kungs saka: „Ja, kas tad nelaiž rakstīt, rakstīt
atļauto, kāpēc tie apvainojumi un tās neķītrības, ko
jus varat, cik jums patīk bet tikai parakstīt laikrakstu
viņš izteic ar dzīvo vārdu tautas sapulcē, nav sodāmi,
nedrīkst." Es, kungi, savā pirmā runā aizrādīju uz bet tas, ko viņš izteic ar drukāto vārdu laikrakstā,
starpību — but par redakoru un — rakstīt laikrakstā: tasjr sodāms? Es še neredzu nekādas starpības.
tur atbildības ziņā nekādas starpības nav, jo žurnāTālāk, pē Franča Trasuna loģikas iznāk tā, ka labi
lists, laikraksta līdzstrādnieks par saviem rakstiem
jau būtu, varētu jau pielaist deputātus par redaktoatbild tāpat ka redaktors. Pie atbildības var saukt riem, bet tad visiem deputātiem vajadzētu būt redaki redaktoru, i ļzdeveju, i rakstītāju.
toriem. Te nu ir viena kolosāla pretruna ar Franča
Tades vēl gribētu jautāt kungiem, kas saka, — Trasuna apgalvojumiem. No vienas puses, redaktora
rakstīt jus varat, kur tad lai raksta. Es gribētu jaupienākumi, ja viņus izpilda deputāts, ir viens liels
tāt Goldmaņa kungam, vai viņš ir ar mieru rakstīt
ļaunumsļ no otras puses, tas ļaunums nebūtu ļaunums,
„Socialdemokrata" un vai „Socialdemokrata" redakja tas būtu vispārīgs ļaunums. Teiksim, piemēram,
cija viņa rakstus pieņems? Vai Goldmaņa kungs būs
tirgu zaglis nebūtu zirgu zaglis, ja visi būtu zirgu
ar mieru rakstīt „Latvijas Sargā", un vai „Latvijas
zagļi. Tas būtu gluži tas pats. Tāpat, ja visi atkal
Sargs" viņa rakstus pieņems? Tā taču nevar, lai būtu župa_s', ja tā būtu vispārēja parādība, tad žūpība
būtu ļauts katram izteikties, tad vajaga būt preses
vairs nebūtu ļaunums. Ja tā būtu vispārēja parādība,
orgānam, kur mes pec savas apziņas un pārliecības ja visi būtu tā morāliski grimuši, ka varētu sēsties
varam izteikt savus ieskatus un kur tos ņem pretim.
svešam zirgam mugurā, tad varbūt tas ari netiktu
Ja deputātam nevienatāda orgāna nebūs un ja jūs uzskatīts kā ļaunums; bet, kungi, tā mēs nevaram
gribat laupīt tam iespēju, ka viņš pats varētu vadīt
skatīties, ka ļaunums nebūtu ļaunums; ja visi ar to
nn rediģēt savu preses orgānu, kas tad iznāks? Es
ļaunumu nodarbotos. Tad, ja _ mēs tālāk sekojam
nevaru saprast, kāda briesmīga starpība tad starp
Trasuna loģikai, tad iznāk ari tā. ka ja visi neuzstātiem noziegumiem, ko izdara deputāts kā redaktors
jas tautas sapulcēs, tad neviens nedrīkst uzstāties
un starp tiem. kurus viņš var izdarīt pārējā dzīvē.
tautas sapulce. Piemēram, pieņemsim, es esmu ļoti
Ņemsim ta, ja es esmu nozadzis zirgu, tad nav tieslikts runātājs, mrmi balss līdzekli varbūt neatļauj
sības mani izdot tiesai ka deputātu, bet mēs atstājam man uzstāties taul *s sapulcē, — laikrakstā es varu
Saeimai lemt, vaļ zirgu zaglis ir izdodams tiesai vai
kaut ko uzrakstīt, bet nu iznāk, ka ja es nevaru uzne, un es esmu pārliecināts, ka Saeima viņu ari izdos
stāties tautu sapulcēs, tad ari Francis Trasuns to
tiesāšanai. Ja es esmu viltojis naudu, tad Saeima nevar. Šie neizdevušies aizstāvēšanas veidi tikai
atkal lemj, vai mani izdot tiesai vai neizdot. Tur mēs pierada to, ka pats aizstāvēšanas objekts pavisam
neuzskatam, ka noziegums ir tik kliedzošs, ka depunav aizstāvams. Mēs nevaram deputātiem laupīt
tātam jāstājas tiesas priekšā neatkarīgi no Saeimas
tas tiesības, kas ir piešķirtas katram pilsonim, un man
ieskata šinī lieta. Bet ja deputāts, pa lielākai daļai pilnīgi jāpiekrīt deputatam _Korecka kungam, ka mēs
neapzinīgi, pielaidis korespondencē kaut kādu nepadeputātus nevaram nostādīt necienīgākā stāvoklī
reizību, un uz sodu likumu 533. panta pamata viņš neka pārējos pilsoņus. Tāpēc mēs nekādā ziņā nevatiek saukts pie atbildības, tad tur ir tik briesmīgs ram atbalstīt Dzeņa kunga priekšlikumu.
noziegums, ka Saeima tur nemaz nedrīkst domāt par
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
līdzrunašanu. Deputātam iāstājas tiesas priekšā,- lai Trasunam.
šis lielais ļaunums _ tiktu novērsts un sodīts. Kungi,
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku saviees neredzu te nekādas loģikas. Kāpēc taisni jireses nība) : Vesmaņa kungs runāja par manu loģiku, bet
narkapumi ir tie pārkāpumi, kur deputātam katrā zinā
man liekas, kaviņš nav sapratis manu loģiku un no
. jāstājas tiesas priekša un kur Saeimai nav nekādas manam premisēm ir taisījis pavisam citus slēdzienus
i [esības līdzrunat. Vai tas pārkāpums ir tāds, kurš neka es esmu izteicies no šī katedra. Pirmkārt Vestulin uz pedam sodāms? Goldmaņa kungs pieveda, maņa kungs saka, ka vajaga saskaņot darbus ar vārka, luk, tāds deputāts — vārdu viņš neminēja, kurš diem. Ja, Vesmaņa kungs, es nemaz nenoliedzu, ka
pec tam, kad viņš s_avas deputāta pilnvaras nolicis,
no deputātiem viens otrs, trešs ir par redaktoru. Man
stājies tiesas priekšā un nosodīts. Ko tas nozīmē?
liekas, ka tas runa tikai mums un mūsu priekšlikuTas tikai pierada, ka deputāts savam sodam tā kā mam par labu, ka ari no mūsu frakcijas ir kāds par
ta neizbēgs, bet tikai bij sargāts no soda pa to laiku, redaktoru, un ka mēs sakām, ka viņam par to nevakamēr viņš bija deputāts. Kad deputāta pilnvaras izjaga but. Redziet, Vesmaņa kungs, īstā loģika ir
beidzas, viņš stiiias tiesas priekšā un tur taisnība patāda, ka mes nevaram pielaist bruņotus redaktorus.
nāk savu. Tālāk es nevaru saprast tādu loģiku, ka
Tas nav tas līdzeklis, ko Jūs sakiet, ka ja visi nevar
deputātam ir tiesība nodarboties ar visu ko, — viņš but par redaktoriem, tad nevienam nevajaga būt. Tas
nav, Vesmaņa kungs, tas slēdziens, bet slēdziens ir
var būt veikala īpašnieks, viņš var būt bankas direktors, fabrikas direktors, nodarboties ar visādiem tas, ka ja deputāti ir par redaktoriem, tad viņi ir bru-
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noti redaktori, jo nevienam citam redaktoram šādas
privilēģijas nav. Mes zinām, ka mums ir nākušas
priekša lietas, kur viens otrs deputāts tika saukts pie
tiesas atbildības un jūs ari Satversmes Sapulcē nobalsojat, ka viņu nevar izdot tiesāšanai. Taču viņš
ir bruņots redaktors, salīdzinot ar citiem redaktoriem.
Tas ir, Vesmaņa kungs, tas loģiskais

slēdziens,
un
nevis
tas,
Bez tam, _ Vesmaņa kungs,

ko
Jūs
sakiet.
Jūs, argumentējot,

gribiet it kasavu loģisko slēdzienu ielikt man mutē
un iztaisīt ka manu loģisko slēdzienu, it kā es būtu
teicis, ka visiem redaktoriem vajaga tikai ķengāties,
un ka visi redaktori tikai ķengājoties. Nē, Vesmaņa
kungs, to es neesmu apgalvojis. Es tikai teicu, ka ir
redaktori, kuriem ir iespēja visvisādi ķengāties un
kurus nevar _saukt pie tiesas atbildības. Jūs nenoliegsiet, ka tādi patiešam ir. Bez tam es saku, starpība ir tomēr, ļoti liela starp redaktoru un starp atsevišķu rakstītāju. Es nemaz nenoliedzu, ka nevar
saukt pie atbildības tāpat redaktoru kā atsevišķu rakstītāju. Bet ir ļoti liela starpība starp atsevišķu rakstītajuun redaktoru. Atsevišķs rakstītājs vai zinu
iesūtītājs raksta varbūt vienu reizi nedēļā, varbūt
vienu reizi mēnesī, varbūt' tikai dažas reizes gadā,
bet redaktors izdod avizi katru dienu. Un katru
dienu viņš var ieņemttādu vai citādu virzienu. Katru
dienu viņam ir iespēja ķengāties. Še ir ļoti liela
starpība. Tadeļ man jāsaka, ka iepriekšējais runātājs nav izpratis manu loģiku un manu argurnenticiju, ja viņš lietu_ nostāda tā. kā viņš to darīja. Kā
es jau no paša sakuma sacīju,, absolūti novērst visu
to nav līdzekļu ne mums, ne tiesai, ne parlamentam,
ne kādai privātai personai, ar vārdu sakot nevienam,
jo ir simtiem un tūkstošiem dažādu paņēmienu, kā
ķengāties un kur pat tiesai nav iespējas saukt pie atbildības, lai gan caur to nodara ļaunumu vai nu atsevišķai personai, vai zināmai sabiedrības š'tirai, vai
visai tautai nacionālā ziņā.u. t. t. Tādi piemēri mums
ir bijuši. Tomēr zināmā mērā visu to ierobežot lī-

dzeklis ir un to mēs varam.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Vardu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Kas zīmējas uz šī panta
4 variantiem, tad attiecībā uz tiem no komisijas puses _ nevaru dot nekādu atsauksmi, jo komisijā nēdējā
lasījuma balsis dalījās vienlīdzīgās daļās un nebij komisija noteikta vairākuma. Kas attiecas uz pārlabojumiem, kas šinī augstā namā celti priekšā pie šī
panta piezīmēm, tad ari tie komisijā ir apskatīti, bet
ar komisijas vairākumu noraidīti. Vispirms, zīmējoties uz Lpiezīmi, Dzena kunga priekšlikums izgāja
uz to, ka būtu jānosaka garāks termiņš izdevumu apzīmēšanai par periodiskiem un lika priekšā šādu termiņu paredzēt uz divām reizēm gadā. Komisijas ieskats bij tāds, ka šis termiņš ir par garu, ka ja kāds
izdevums zem viena nosaukuma iznāk mazākais divas reizes gadā, tad tomēr to vairs nevar nosaukt par
periodisku tanī nozīmē, kā to saprot šis likums un uz
to nav attiecināms likums par presi, bet tas. var iznākt parastā kārtībā kā kura katra grāmata. Dzeņa
kungs sava augumentacijā nosauca, šos izdevumus
par laikrakstiem. Ir taču pilnīgi skaidrs, ka šāds izdevums nav laikraksts, ja viņš iznāk tikai pāris reizes gada. Tādēļ ari komisija aiz šiem motiviem ieskatīja, ka termiņš būtu ņemams īsāks un palika, pie
3 mēnešiem, un tas šeit 1. piezīmē ari ir izteikts. Tad,
kas attiecas uz priekšlikumu pie 2. piezīmes, t. i., ka
ne tik vien ministru kabineta locekļiem, bet ari Saeimas deputātiem ņemta tiesība būt par periodiska
izdevuma atbildīgu redaktoru. Šis nriekšlikums komisijā tika apspriests, un šo priekšlikumu aizstāvēja
komisijas mazākums, turpretim vairākums uzska-
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tīja, ka nevar pie šī likuma izšķirt jautājumu par to,
ka būtu vajadzīgs vienu vai otru no Saeimas deputātiem izdot tiesāšanai par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas pret viņu tiek inkriminēti. Tas jautājums jāizšķir pie cita'likuma. Šī jautājuma atrisināšanai nav vietas preses likumā un tāpēc iebildumi, kas nāca no dažiem augstā nama deputātiem,
kuri aizstāv komisijas mazākuma domas, neķer šo
priekšā likto redakciju. Tomēr komisijas vairākums
atzina, ka gadījumā, ja šai likumā tiks noteikts, ka
Saeimas deputātam nav tiesības būt par periodiska
izdevuma atbildīgu redaktoru, tad tādā gadījumā tiks
loti lielā mērā ierobežotas deputātu politiskās tiesības.ķas pie citiem Latvijas pilsoņiem nav ne mazākā
mērā ierobežotas. Bez tam komisijas vairākums bija
tai pārliecībā, ka redaktora pienākums ir bieži saistīts .ar deputāta politisko pienākumu izpildīšanu, jo
bieži vjep deputātam,lai.izpildītu savu vēlētāju gribu, nākas, dibināt un rediģēt laikrakstu, kas varētu
izteikt to pārliecību, kuru aizstāvēt vēlētāji šo deputātu ir sūtījuši Saeimā. Tad tika vēl aizrādīts no dažiem deputātiem, ka līdzīgi noteikumi, ka deputātam
nav tiesības būt par avizes redaktoru, pastāvot ari
dažās ārvalstīs. Gailīša kungs te pieveda Poliju.
Man jākonstatē, ka Polija ir vienīgā valsts, kur tāds
ierobežojums pastāv. Turpretim pārējās valstīs, vecākās valstīs šādi ierobežojumi nepastāv, un tāpēc
meklēšana un atsaukšanās uz ārzemēm mums itin
neko nedod._ Aitz šiem motiviem komisija priekšlikumu noraidīja, un kā es jau teicu, komisijas vārdā
man jāizsakās pret priekšlikumu pie 2. piezīmes.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Balsošanas kārtibajpie 2. panta bus sekošā. Vispirms nāks nobalsošanā 3. un 4. varianti, kuri attiecas uz 1. un 2. variantu. Pēc tam, kad būs izšķirts jautājums par šiem
diviem variantiem, nāks nobalsošanā 1. variants, un
ja tas atkritīs, tad 2. variants. Pēc tam Dzeņa priekšlikumi^ izdarīt pārgrozījumus piezīmēs un beid zot
nobalsošana par pantu visā visumā. Nobalsošanā
nāk vispirms 3. variants. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu par 3. varianta pieņemšanu. Par 3. varianta

pieņemšanu nodotas tikai 10 balsis, nepietiekošs
skaits un 3. variants atkrīt. Tagad nobalsošanā nāk
4, variants. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par 4. varianta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret 4. varianta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par 4. varianta pieņemšanu nodotas 39 balsis, pret to — 45,_atturējies nav neviens. Atraidīts.
Tagad_ nobalsošanā nāk 1. variants. Lūdzu pacelties,
kas būtu par 1. varianta pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret I. varianta pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, ķas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par 1. varianta pieņemšanu nodotas 42 balsis, pret — 46 balsis, atturējušies
3. . Atraidīts. Nobalsošanā nāk 2. variants. Lūdzu
pacelties tagad, kas ir par 2. varianta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. varianta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Balsošanas iznākums: par 2. varianta pieņemšanu nodotas 50 balsis,
pret nav neviena, atturas 38. Šis variants pieņemts.
Tagad nobalsošanā nāk Dzeņa pārlabojums:
,.Lieku priekšā 2. panta 1. piezīmē strīpot pēdējos četri
vārdus un to vietā likt: „divreiz gadā"."

Referents izsakās pret Dzeņa priekšlikumu. Lūdzu pacelties, kas ir par to. Par priekšlikumu nodotas tikai 6 balsis. Atkrīt. Nobalsošanā nāk otrs
Dzeņa priekšlikums:
,.LIekti priekšā 2. panta 2. piezīmē pēc vārda ,.loceklis "
papildināt ar vārdiem „kā ari Saeimas deputāts"."

Referents * izsakās ari pret šo priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Tagad lūdzu pacelties tos, kas pret Dzeņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Bal-
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sošanas iznākums: par Dzeņa priekšlikumu nodotas
33 balsis, pret — 60, atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk tagad pants visā
^ Ludzu pacelties tos, kas būtu pret panta
visuma.
pieņemšanu. Nav. Kas atturas pie' panta? Nav.
Pants vienbalsīgi pieņemts. 3. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Periodisko izdevumu atbildīgā redaktora pastāvīgai dzī-

ves vietai jābūt Latvijas robežās."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pants pieņemts. 4. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

devuma nosaukums līdz ar norādījumu par izdevuma raksturu
(politisks, titerarisks, technisks u. -t. t.), b) atbildīgā, redaktora,
ka _ ari izdevēja vārds, uzvārds, vecums, pavalstniecība un pastāvīga dzīves vieta, bet ja izdevējs ir juridiskā persona, tad
minētās Zļņas jāuzdod par tās atbildīgo priekšstāvi, c) drukātava, kura minēto izdevumu drukās, d) izdevuma iznākšanas
kartība (ik dienas, ik nedēļas vai tamlīdzīgi), e) izdevuma valoda. Izdevēja pieteikumam jāpieliek ari redaktora raksts, kurā

pēdējais apliecina, ka viņš uzņemas atbildību par periodiska iz-

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
5. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Pants pieņemts.
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ņemšanu. Tās ziņas, kas minētas šī likuma 2. un 4.
pantā un kuras jāiesniedz iekšlietu ministrijai, var
pārbaudīt ari 7 dienu laikā. Bez tam atbildība par
ziņu pareizību jāuzņemas to iesniedzējiem, un par nepatiesu ziņu sniegšanu draud sods un diezgan smaga

atbildība tiesas priekšā. Tāpēc es uzstājos par 2. x
variantu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk ne-

viens pie šī panta nevēlas.
labojums skan:

Dzeņa iesniegtais pār-

Lieku priekšā 5. pantā strīpot vārdus: „izlaist periodisku

,.Katram , kas vēlas izdot periodisku izdevumu, jāiesniedz
iekšlietu ministrijai pieteikums, kurā jāatzīmē a) periodiska iz-

devuma vai tā zināmas dajas redakciju
šī likuma 2. panta prasības."

18. sēde

un ka viņš apmierina

Iebildumu nav?

„I. variants.

Periodisks izdevums var sākt iznākt, kad
saņemts paziņojums, ka no iekšlietu ministrijas puses pret to
nav šķēršļi, dibinātu uz 2.—4. pantu. Paziņojums izsniedzams
pieteikuma iesniedzējam 2 eksemplāros vēlākais 14 dienu laikā
pec pieteikuma saņemšanas. Drukātava var izlaist periodisku
izdevumu tikai pec šī paziņojuma saņemšanas. Ari atraidošā
iekšlietu ministrijas atbilde dodama 14 dienu laikā.
II. variants.
Pirmā varianta tekstā abos gadījumos
vardu „14 dienu" vieta likt „7 dienu"."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales_ kristīgo zemnieku savienība) : Man pie 5 panta būtu pārlabojums, kur iet runa
^
par to,_ka drukātava
var izlaist periodisku izdevumu
tikai pec šī paziņojuma saņemšanas no iekšlietu ministrijas. Bet es gribu panākt, ka tikai salikšana pielaižanm pec šī paziņojuma saņemšanas, bet ne izlaišana. Še ir liela starpība laika ziņā, lai dotu iespēju

iekšlietu ministrijai lielāku iespēju kontrolēt izdevuma saturu, kā ari to, kad notiek faktiskā periodiskā
izdevuma izdošana un izplatīšana. Pretējā gadījumā
iznāk ta, ka līdz paziņojuma saņemšanai no iekšlietu
ministrijas viss izdevums ir salikts un viss sagatavots priekš izdevuma izlaišanas un steidzīgas izplatīšanas, kas nedod iekšlietu ministrijai vajadzības gadījuma iespēju nepielaist izplatīšanu pēc satura caurskatīšanas. Bet lai dotu iespēju izplatīt jau iepriekš
sagatavotu periodisku izdevumu, kuram varbūt ir
noziedzīgs raksturs, tad ar šo manu priekšlikumu var
to panākt laika ziņā, pēc pirmo 2 eksemplāru piesūtīšanas iekšlietu ministrijai, kamēr pārējie tiek salikti.
Arto mes_ panākam, ka iekšlietu ministrijai būs iespēja viena otra gadījumā apturēt izplatīt noziedzīga
satura izdevumus. Tāpēc es lieku priekšā pieņemt
manu pārlabojumu, kurš skanētu: Lieku priekšā:
strīpot vārdus: ..izlaist periodisku izdevumu" un to
vieta likt vārdus: „stāties pie periodiska izdevuma

salikšanas".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Godātie tautas
vietnieki! Man jāizsakās pret Dzeņa kunga pārlabojumu, jo šis pārlabojums var radīt grūtības, kuras ir
nevajadzīgas. Piemēram, ja gribētu iznākt kāds zinātnisks žurnāls, 10—15 loksnes liels, tad pie viņa
salikšanas varētu stāties tikai tad, kad būtu saņemta
atbilde no iekšlietu ministrijas. Tas radītu tikai zināmus apgrūtinājumus pie drukātavas techniskās vadīšanas. Tas neko ari nenodrošina un tāpēc ir nevajadzīgs. Tas,tikai var apgrūtināt tipogrāfijas. Bez
tam es gribu uzstāties par šī panta 2. varianta pie-

izdevumu" un tā vietā likt vārdus: „stāties pie periodiska izdevuma salikšanas"".

Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Komisija priekšlikums

dabūja tikai vienu balsi un tika noraidīts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
pret priekšlikumu. Es likšu tagad nolasīto priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir
par to. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Dzeņa priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos,

kas atturas no balsošanas. Nav.

Balsošanas iznā-

kums: par Dzeņa priekšlikumu — 41 balss, pret —
50, atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts.

Nobalsošanā nāk tagad 2. variants, kurš skan:

.1. varianta tekstā abos gadījumos vardu „14 dienas" vieta
likt vārdus „7 dienas"..

Es lūdzu pacelties tos, kas būtu par 2. varianta
pieņemšanu. Tagad es lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 2. varianta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par 2. variantu — 40 balsis, pret — 38, attu-

ras 7. Atraidīts. Nobalsošanā nāk pants 1. varianta
redakcijā. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
viņa pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Vienbalsīgi pieņemts. 6._ pants.
Sekretāra bierlrs E. Knopps:
„Piekta pantā minēto paziņojumu iekšlietu ministrija

ne-

izsniedz, ja a) 4. pantā minētās ziņas ir nepareizas, b) izdevējs
vai redaktors neapmierina 2. pantā minētās prasības, c) izdevums ar tādu pašu nosaukumu jau iznāk, vai paziņojums par

tāda iznākšanu jau agrāk izsniegts, d) izdevums ar tādu pašu
nosaukumu ir apturēts vai ar tiesas spriedumu aizliegts.
Ja
pēc 5. pantā minētā paziņojuma izsniegšanas 4. pantā prasītās
ziņas izrādās par nepareizām, iekšlietu ministrs var apturēt
izdevuma iznākšanu un paziņojumu atsaukt.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts. 7. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

..

Periodiskam izdevumam iznākot 4. pantā prasīto izdošanas apstākļu pārgrozījums pielaižams tikai pēc tam, kad saņemts iekšlietu ministrijas papildu paziņojums, kurš izsniedzams
redaktora vai izdevēja maiņas gadījumā 2 nedēlu laikā, bet izdevuma nosaukuma vai rakstura, drukātavas, valodas maiņas,
vai iznākšanas kārtības grozīšanas gadījumā — 3 dienu laikā.
_ Ja redaktors nomiris vai piepeši atteicies no amata, izdevējs pats var uzņemties atbildīgā redaktora pienākumu izpildīšanu, paziņojot par to iekšlietu ministrijai, bet 7 dienu laikā
viņam jāstāda priekšā iekšlietu ministrijai jauns redaktors 4.
panta paredzēta kartība, pretējā gadījumā izdevums apturams.
Izdevēja nāves, gadījuma (juridiskas personas izbeigšanās
gadījuma) periodiska izdevuma atbildīgais redaktors pagaidām
var uzņemties izdevēja atbildību, paziņojot par to iekšlietu ministrijai, bet 1 mēneša laikā jāpaziņo par mirušā izdevēja tiesību
ņemeju vai viņa priekšstāvi, pretējā gadījumā izdevums apturams."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 8. pants.
.Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

,.Ja periodisko izdevumu nesāk izdot viena gada laikā pēc

5. panta minētā paziņojuma izsniegšanas vai ari, ja tā izdoša-

nas pārtraukums pārsniedz vienu gadu, tad ministrijas paziņojums zaudē savu speķu."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība): Es 8. panta gribu ienest pārlabojumu, kurš
noteic laiku, cik ilgi ir spēkā atļauja, izdota uz periodisku izdevumu, kad viņš to var izlietot jeb uz cik
ilgu laiku pārtraukt darbību. Še 8. pantā ir noteikts,
ka tāda tiesība ir 1 gada laikā. Es gribu ienest
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priekšlikumu, lai šī tiesība paliktu tikai 6 mēnešu
laika, jo iekšlietu ministrijai pie tik ilga termiņa ir
grūti konstatēt, kādi periodiski izdevumi iznāk, kādi
ne un kādi vel iznāks. Lai šīs iekšlietu ministrijas
kontroles grūtības atvieglinātu, lieku priekšā 8. pantā
pieņemt vardu „viena gada laikā" vietā „sešu mēnešu laika".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentu.
Referents Br. Kalniņš: Komisijā priekšlikums

neatrada piekrišanu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Referents izsakās
pret priekšlikumu. Priekšlikums skan:

_ „Lieku priekša 8. panta strīpot vārdus „vienu gadu" un to
vieta likt „6 mēnešus"."

Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par pārlabojumu nodotas 38 balsis, pret — 48 balsis, atturējies nav neviens.
Pārlabojums atraidīts. _ Nobalsošanā nāk 8. pants
komisijas redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
8. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pants vienbalsīgi pieņemts. 9. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Uz katra periodiska izdevuma eksemplāra jādrukā drukātavas un _ redakcijas adrese, kā ari atbildīgā redaktora un izdevēja vārds un uzvārds."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 10. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

„Uz visiem neperiodiskiem rakstiem jādrukā drukātavas
firma un adrese un ja neperiodisks raksts nolemts grāmatu
tirdzniecībai, tad ari izdevēja vārds."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zemgalim.
G. Zemgais (demokrātiskais centrs): Lieku
priekša ievest_ jaunu 10. pantu ar sekošu saturu:
„Tiesas apturēta, vai aizliegta periodiska izdevuma

izdevējs nevar izdot personīgi vai caur citu personu
izdevumus aizliegto vieta." Prakse ir pierādījusi,

ka ir bijuši tādi gadījumi, kur administratīvā vai pat
tiesas ceļa ir apturēts zināms izdevums, bet tomēr,
nelūkojoties uz to, tas pats izdevējs, varbūt, tikai ar
citu redaktoru — šinī gadījumā to varēs darīt ar to
pašu redaktoru — izdod atkal jaunu tamlīdzīgu izdevumu, ar tādu pašu saturu un tādā pašā virzienā.
. Lai tādas parādības neatkārtotos, es lieku priekšā
pieņemt šo jauno 10\ pantu. Mēs bieži sadūrāmies
ar administrācijas rīkojumu neievērošanu, savā ziņā
pat ļzzobošanu — kas, diemžēl, ir nācis priekšā —
tomer_ nekāda ziņā nevaram pielaist, ka tiktu apdraudēta mušu tiesu autoritāte.

Tas notiks tad, ja

tiesa bus aizliegusi zināmu preses izdevumu, bet
tas, nelūkojoties uz aizliegumu, atkal varēs iznākt.

Tadeļ šis pārlabojums būtu pieņemams.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumi pret 10..
pantu netiek celti. Es likšu 10. pantu uz balsošanu
un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 10. panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. 10. pants
vienbalsīgi pieņemts. Tagad nāk nobalsošanā priekšlikums par jauna 10\ panta ievešanu. Pie priekšlikuma vārdu lūdz Cielēns. Vārds Cielenam.
Fr. Cielēns (sociāldemokrāts): Attiecībā uz
Zemgaļa priekšlikumu vispirms man jāizsakās, ka šo
pantu no formelās puses nevar ietilpināt šinī likumā,
jo par to iet runa sodu likumos. Sodu likumos iet
runa par avīžu slēgšanu. Un tāpēc runāt šinī materiālā likumā par avīzes slēgšanu un mēģināt atrast
technisku veidu, lai avīzes slēgšana reāli tiktu izvesta dzīvē, tas, man liekas, būtu pilnīgi lieki un nevajadzīgi. Sodu likumu attiecīgais pants paredz, ka
šis jautājums šādā vai tādā veidā ir atrisināms. No
formelā viedokļa šis pants šeit ir pilnīgi lieks un
tāpēc noraidāms.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds iekšlietu
ministrim.
.
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Iekšlietu ministrs A. Birznieks: Man liekas, ka
Cielēna iebildumi nav pareizi. Sodu likumos, bez
šaubām, būs runa par šo pašu gadījumu, tikai ar to
starpību, ka sodu likumos būs ievesta vajadzīgā
sankcija par šī noteikuma pārkāpšanu. Sodu likumos attiecīgais pants paredz sodu par izdevuma
izdošanu aizliegtā vietā. Tā tad, bez šaubām, Zem-

gaļa kunga priekšlikums ir pareizs un nepieciešams.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zemgalim.
G. Zemgais (demokrātiskais centrs): Es lūdzu
atļaut papildināt manu priekšlikumu ar to, ka nevar
izdot personīgi vai caur citu kādu izdevēju aizliegto
izdevumu gada laikā. Tas domāts tādēļ, lai tas ne-

būtu nolikts uz visiem laikiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicām.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Kā zināms, pret
presi pastāvēja dažādi ierobežojumi, bet Krievijā
gan nepastāvēja tāds ierobežojums, ka izdevējam
nav tiesība izdot citu izdevumu tā vietā, kurš kādu
nebūt iemeslu dēļ ir aizliegts. Nebija ierobežojumu,
ka viņam pašam nebūtu iespējams izdot citu izdevumu. Prakse vienmēr bijusi tāda, ka ja redakcijas
koleģija _ vai redaktors ir pielaidis kādu noziegumu,
kādu pārkāpumu, kuru likums soda, tad par to neatbild izdevējs. Izdevējs jau cieš caur to, ka zem tā
nosaukuma viņam aizliegts turpmāk izdevumu izplatīt, bet viņš var izdot zem cita nosaukuma. Domāju,
ka mums ienest vēl vairāk apgrūtinošus aizliegumus

nebūtunekāda iemesla un pēc būtības ari nepareizi
būtu tā jautājumu izšķirt. Stādāties priekšā, ka
izdod laikrakstu, teiksim, kāda partija, kāda organizācija vai privāta persona un ka izdevējs ir pieņēmis redaktoru. Redaktors atbild juridiski par saturu. Redaktors pielaidis kādu kļūdu, par ko laikrakstu slēdz. Vai izdevējs ir tiešām vainīgs par to,
ka kļūda pielaista? Juridisku atbildību no viņa taču
neprasa, jo laikrakstu rediģē redaktors. Te jūsu
priekšlikumā nav loģikas, ja jūs prasiet aizliegt uz
vienu gadu vai uz visiem laikiem izdot citu izdevumu tanī vietā. Ja jūs tā domājat rīkoties, tad tāpat var, piemēram, rīkoties kurā katrā citā uzņēmumā, tīri veikalnieciskā uzņēmumā, t. i. kuru katru
veikalu, ja, piemēram, vienā otrā gadījumā slēdz, jūs
gribiet aizliegt tam atjaunoties-zem citādiem apstākļiem, jūs gribiet ari veikala atvēršanu ierobežot.
Tāpēc jūsu priekšlikums nav pieņemams. Izdevējs
faktiski avīzi nerediģē un tāpēc uzvelt viņam daļu
atbildības nav nekāda iemesla. Par izdevumu atbild
redaktors. Tādēļ šo priekšlikumu absolūti nevar
pieņemt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
(sociāldemokrāts mazinieks):
A. Petrevics
Augstā sapulce! Zemgaļa priekšlikums ir tāds, kas
iziet tiešām uz ļoti kardinālu preses brīvības ierobežošanu. Viņš var novest pie ārkārtīgi kļūmīga
stāvokļa sevišķi politiskās partijas. Var gadīties, ka

kādreiz redaktora neuzmanības dēļ ir ievietots kaut
kas tāds, kam šī partija, avīzes izdevēja, pat šīs par-

tijas vadošās iestādes, nebūt neniekrīt. Ja nu redaktora kļūdas, jeb varbūt pat ar nolūku izdarīta pārkāpuma dēļ varētu sodīt veselu partiju ar noliegšanu
izdot vesela gada laikā avīzi, tad tā būtu liela netaisnība. Dažreiz partijas locekļu starpā izceļas dažādi
strīdi, sevišķi tas notiek pie pilsoniskām partijām,
kad redaktors staigā no vienas avīzes
uz
otru. Iedomājaties tādu stāvokli: partija izdod laikrakstu, bet redaktoram ienāk prātā atspītēt, viņš
krietni sariebj savai partijai un ievieto tādu rakstu,
ka pēc tamšo avīzi slēdz. Nu iznāk, ka aiz redaktora ļaunprātības partija vairs nevar izdot gada laikā
avīzi. Vai to Saeima grib panākt? Es domāju, ka
taču nē. Var būt ļaunprātības no redaktora puses,
kuru dēļ nostāda izdevēju neiespējamā stāvoklī. Ja

Latvijas Republikas

177

Saeimas III. sesijas

nu tas notiek vel velēšanu laika, tad šāds apstāklis
var padarīt zināmas partijas stāvokli par pilnīsri
neiespējamu.
Bet nevēlams tas ir ari, ja apskatām šo jautā-

jumu no tīri

veikalnieciska

stāvokļa. Piemēram,

kāds izdod avīzi veikalnieciskā nolūkā, kā tas tagad
ir ar „Jaunakam_Ziņām";_ ja nu redaktors ir pielaidis
tādu rakstu avīze, kura dēļ būtu apturama šīs avīzes
izdošana, tad ne tik vien šis izdevējs pats, bet ari
cita persona nevar šo izdevumu izdot. Protama
lieta, ka- tas traucē šī cilvēka veikalnieciskos nolū-

kus.

Domāju, ka taču šos nolūkus jums, pilsoņiem,

vajadzēja ievērot, ja jūs negribat ievērot politiskās
intereses. Ar vārdu sakot, Zemgaļa priekšlikumu
pieņemt ir pilnīgi neiespējami, ja mēs negribam aprobežot preses brīvību.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam. _
(sociāldemokrāts): Augsti godātā
sapulce! Runājot pēc būtības par šo pantu, man jānorāda, ka šī panta saturs ir ārkārtīgi svarīgs.
Zemgaļa kungs liek priekšā pantu, kura konsekvences var būt ārkārtīgi lielas. Mēs zinām, ka turpmākā procesa kārtībā paredzēts, ka tiesa var slēgt
periodiskus izdevumus un līdz galīgai slēgšanai var
attiecīgu laikrakstu apturēt. Svarīgākais Zemgaļa
panta noteikums ir „vai caur citu personu". Stādāties sev priekšā, ka vienam politiskam virzienam,
kādai legālai partijai, kura Latvijā pastāv un darbojas jau 5 gadus, gadās kāds redaktors, kurš vai nu
neuzmanības vai cita iemesla dēļ pieļāvis laikrakstā
F. Cielēns

kādu rakstu, kas pēc sodu likumiem būtu vajājams.
Tiesa šinī gadījumā var taisīt lēmumu par laikraksta
apturēšanu un vēlāk par tā slēgšanu. Tad nu šie
nedaudzie vārdi „vai caur citu personu" juridiski
konstruē to, ko krieviski sauc par„KpyroBaa nop}a<a"
Vispirms finansielā ziņā tiek sodīta vesela rinda

personu, kas stāv šādā vai citādā sakarā ar slēgto
laikrakstu, jo liela daļa laikrakstu izdevniecības ir
akciju sabiedrības. Līdz ar to, ka avīzes izdevējs
tiek sodīts ar avīzes slēgšanu, tiesa var konstruēt,

ka tas nākošais laikraksts, no citas personas izdots,
ir tā slēgtā vietā. Otrkārt — politiskā ziņā. Par
laikraksta izdevēju parakstās ļoti bieži zināmas partijas komiteja. Ja pieņemtu pantu šinī redakcijā, tad
šie vārdiņi, „vai caur citu personu", rada pavisam
neiespējamu stāvokli. Ja viens partijas laikraksta
redaktors pielaidis kādu kļūdu vai izdarījis noziegumu, tad varēs noliegt visai tai partijai turpmāk
izdot laikrakstu, jo šos vārdus „vai caur citu personu" tiesa varēs attiecināt uz visiem šīs partijas
centrālās komitejas locekļiem un vispār partijas
dalībniekiem. Tulkojot šos vārdus „vai caur citu
personu", tiesa varēs konstruēt ļoti lielam personu
skaitam kādas nebūt personīgas vai politiskas attiecības pret slēgto laikrakstu. Pieņemot šo pantu
tādā redakcijā, tiek radīts noteikums, kurš pilnīgi
apgāž un atceļ to mūsu preses likuma principu, kurš
deklarēts 1. pantā un līdz šim iemiesots ari turpmākos pantos. Tāds noteikums runā pilnīgi pretim 1.
pantā deklarētai preses brīvībai. Tāpēc es uzaicinu
aiz konsekvences un aiz politiskas loģikas atraidīt
Zemgaļa priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Ja Zemgaļa
priekšlikumu atraida, tad nekādas nozīmes nav tiem
ierobežojumiem, kas varētu būt no tiesas puses caur
tiesas spriedumu šo noziedzīgo personu ziņā. Te
tiek runāts, ari Šīmaņa kungs par to minēja, cik
liela nozīme ir tam, ja preses lietas nodod tiesai, ja
tiesa tasskata cauri, bet te to vairs negrib atzīt. Te
zud it ka _ uzticība pret tiesu, jo tiesai, kas skatījusi
cauri zināmu preses lietu, un atzinusi kādu personu
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par vainīgu, atzinusi ka nevar zināma persona laikrakstu vairs izdot. Bez Zemgaļa kunga piezīmes
pieņemšanas iznāk, ka kuru katru dienu var iznākt
visnoziedzīgākā satura laikraksts, par kuru tiesa taisījusi savu spriedumu un atzinusi to par nepielaižamu un otra dienā tas tomēr tiek turpināts. Zemgaļa kunga priekšlikums ir pilnīgi vietā un pieņemams, un viņš ir tik svarīgs, ka ja viņu šeit atraida,
tad ir jautājums, ka vispār izturēties pret visu šo
preses likumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds iekšlietu
ministrim.
Iekšlietu ministrs A. Birznieks: Ļoti godātie
kungi! Man ir jāpiekrīt, ka tā redakcija, ar kuru
naca_ Zemgaļa kungs, var izsaukt dažus pārpratumus.
Tadeļ es naktu ar sekošo papildinājumu. Zemgaļa
kunga redakcija skan: „Tiesas apturētā vai aizliegtā
periodiska izdevuma izdevējs nevar izdot personīgi
vai citu personu vārdā citus izdevumus aizliegtā
izdevuma vieta." Es lieku priekšā papildināt vēl ar
sekošiem vārdiem: „Ar nolūku turpināt virzienu vai
noziedzīgo darījumu, kura dēļ pirmais izdevums apturēts vai aizliegts". (Nemiers pa kreisi.) To konstatēs tiesa, ka attiecīgā gadījumā jaunā izdevumā
nekas tamlīdzīgs nav bijis iekšā. Es saprotu, ka
administrācijai paturēt šādu tiesību varbūt būtu bijis
pie zināmiem apstākļiem _ riskanti. Bet no otras
puses ir nepieciešams novērst tādas parādības, par
kādam runāja Zemgaļa kungs, ka ja kāda noziedzīga
darījuma deļ presekads viens periodiskā izdevuma
numurs tiek apturēts vai aizliegts, tad otru dienu
var parādīties otrs numurs gluži ar to pašu izdevēju, varbūt ar citu redaktoru, ar nolūku turpināt
to pašu virzienu, par kuru jautiesa ir devusi lēmumu,
ka viņš nav ciešams. Ta ka šinī gadījumā pret to
jāreaģē, tad reaģēt var tieši ar to pantu, kādu ienesa
Zemgaļa kungs, pieliekot klāt, ka jaunam izdevuma
izdevējam vajaga but — lai varētu sodīt — nolūks
turpināt to pašu virzienu vai tos pašus noziedzīgos
darījumus, kuru deļ tiesa pirmo izdevumu ir slēgusi
^
vai apturējusi.
Ja tiesa šādu ļaunprātīgu nolūku
konstatēs, tad skaidrs un gaišs, ka viņai izdevējs ir
jāsoda un jaunais izdevums jāaptur.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Lindiņam.
R. Lindiņš (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce! Te tiek iesniegti ļoti kuriozi priekšlikumi.
Jo sevišķi tāds ir Zemgaļa kunga iesniegtais priekšlikums, kurš nav pieņemams ne no kāda redzes stāvokļa. Ko jus gribiet ar to panākt? Cīnīties pret
galēji kreisiem vai galēji labiem .laikrakstiem? Bet
kurai katrai partijai taču arvien būs iespējams atrast
tādu izdevēju, par kuru jūs neko nezināsiet, nezināsiet ari to, pie kādas partijas viņš pieder un tas laikrakstu varēs izdot. Ko jus gribat darīt? Jūs gribat
aprobežot privātīpašuma tiesības un iespēju attīstīties privātam kapitālam. Jūs zināt, ka ārzemēs bieži
^ laikraksti ka zināmi uzņēmumi peļņas nolūkā,
iznāk
nevis ar zināmiem politiskiem nolūkiem. Ja nu tagad
izradītos, ka redaktors nošāvis buku, tad par to jūs
izdevejam_ atņemtu peļņu un maizi. Sakāt, kas notiktu, jakāds no „Jaunāko Ziņu" redaktoriem gribētu
izazet viņu izdevēju. Viņš ieliktu tajās vienu rakstu,
par ko „Jaunakas Ziņas" uz kādu laiku slēgtu un
Benjamiņš paliktu bez maizes. Ņemiet paši savas
partijas orgānu. Divi vai trīs dienas atpakaļ no tā
aizgāja kads_ redaktors. Šis redaktors nu var ielikt
«Latvijas Vēstnesī" tādu rakstu, par kuru tas tiek
aizliegts uz vienu gadu un jus nu paliekat bez avizes.
Tāda kārta redaktori var izdevēju tādi vai citādi pilnīgi
terorizēt. Priekš kam jūs šo pantu gribiet pieņemt?
Vai priekš ta, lai ņemtuun apslāpētu tos cilvēkus, kas
izdod avizes un žurnālus peļņas nolūkā? Es jau
jums aizrādīju: ņemiet vai nu galējos labos, vai galē-
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jos kreisos, vienmēr viņi atradīs attiecīgu izdevēju
un varēs savu izdevumu turpināt. Ar šo pantu jūs
nepanāksiet to, ko gribiet panākt. Es domāju, jums
pašiem būtu jābalso pret savu priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rudevicām.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Tika jau aizrādīts, ka Zemgaļa kunga priekšlikums var novest mus
līdz absurdam. Ja iesniedz kādu priekšlikumu, tad
tam vajaga būt noteiktam nolūkam. Ja nu pašam
iesniedzējam tas nav skaidrs, tad vismaz tiem, kas
šo priekšlikumu lasa, jābūt skaidrībā par to, kādas
konsekvences šim priekšlikumam var būt. Jājautā,
priekš kam jūs izdodiet likumus? Lindiņš jau teica,
ka ne taču priekš tam, lai viņus apietu. Bet ja nav
citas izejas, tad jāmēģina likumu apiet. Patiešām ar
šo priekšlikumu nekas netiks sasniegts un likums tiks
apiets, jo partijas nekādā gadījumā nevar palikt un
nepaliks uz veselu gadu bez laikraksta. Bet vai ir
lietderīgi izdot likumu priekš apiešanas? To taču
neviens negrib. To negrib ari Zemgaļa kungs. Tomēr, ja viņa priekšlikumu pieņemtu, tam būs jānotiek. Man liekas, še nebūs neviena, kas vēlēsies,
lai kāda partija paliktu gluži bez laikraksta. Ja
mūsu laikrakstā ieliks kādu rakstu, par kuru laikraksts tiks sodīts, tad vismaz uz gadu viņš nevar
tikt izdots pēc Zemgaļa priekšlikuma. (Starpsauciens :„Redaktors apskatās.") Jā, redaktors apskatās. Pie mūsu disciplīnas, varbūt, redaktors apskatīsies un nepielaidīs tādu rakstu. Bet ņemsim pilsoņu laikrakstu, piemēram, «Jaunākās Ziņas" un
«Latvijas Vēstnesi", kur redaktori mainās katru
nedēļu. Piemēram, šonedēļ iet prom Kroders no
,.Latvijas Vēstneša" pie «Jaunākām Ziņām", pec
nedēļas atkal varbūt pāriet uz « Brīvo Zemi" u. t. t.
Viņš nu var tad orgānā, kuru viņš rediģē, ielikt
rakstu, par kuru avize tiek noliegta. Tad nu vairs
nebūs tiesības izdot laikrakstu uz veselu gadu, un
nu ir jāmeklē aplinkus ceļi, kā varētu apiet likumu.
Tāds absurds iznāks, ja pieņems priekšā likto pantu.
Es saprotu, ja jūs to gribat panākt, ka taisni organizācijai, sabiedrībai vai atsevišķai personai aizliegts
laikrakstu izdot, tad jūsu priekšlikums ir vieta. Bet
es domāju, ka jūs to negribat panākt. Jus taču negribat izdot likumu, lai ar to kultivētu nelikumību un
likuma apiešanu. Birznieka_ kungs domāja izlabot
šo priekšlikumu un nāk ar pārlabojumu, ka tikai tai
gadījumā, ja vecie izdevēji grib izdot jaunu izdevumu ar nolūku turpināt agrāko virzienu vai noziedzīgus, darījumus, tiem to neatļaušot.Virziens un noziedzīgs darījums nav viens un tas pats, un tāpēc ari
starp viņiem ir likts vārdiņš „vai". (Starpsauciens:
«Soda tad, ja turpina virzienu._ Es gribu jautāt,
kā, Birznieka kungs, Jūs to nolūku konstatēsiet?
Vai jūs varēsat noteikt to tad, kad _ laikraksts vel
nebūs iznācis jeb vai tad, kad būs sācis iznākt? Ja
runā par virzienu, tad tas var attiekties ari uz
politisku virzienu. (Starpsauciens.) Tikai par noziedzīgiem nodarījumiem, jūs sakāt. Labi, tas pats
par sevi saprotams, ja par tiem nodarījumiem ir sodīts, tad ir skaidrs, ka tas vairs nav jāatgādina
likumā. Bet atkal, ja kāds noziedzīgs raksts ir ielikts
avizē, tad tam taču kādreiz nav sakars ar politisko
virzienu. Ja es iešu otrreiz prasīt jaunu koncesiju
no iekšlietu ministra, kas tad konstatēs, kādi irmani
nolūki, vai noziedzīgi un atkal tādā pat virzienā, vai
nav noziedzīgi. Tas ienesīs vispirms lielāku neskaidrību un otrkārt neko nedos, jo to var tulkot, ka
vien vēlas, pats priekšlikums neko nenosaka. Mums
reiz jānostājas uz tā redzes stāvokļa, ka sodīt var
tikai noziegumu, kas notiek presē, bet nemēģināt lasīt
sirdī, ko darīs atkal tā persona, ja tā izdos avizi.
Uz tāda redzes stāvokļa nostāties ir gluži nepareizi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
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A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā sapulce! Visā šinī likuma nav neviens vārds
minēts par virzienu, un nu tikai ar savu 10. panta
papildinājumu Birznieka kungs nāk pirmo reizi ar
vārdu «virziens". Tas papildinājums runa pretim
visam šī likuma garam un es nesaprotu, ka tāds
priekšlikums varēja parādīties še plenārsēde, jo
Birznieka kungs taču bija publisko tiesību komisija,
kur šis likumprojekts tika apspriests. Otrkārt,
priekšlikums ir pilnīgi nepareizs no tīri juridiska viedokļa. Ja zināmai sabiedrībai, zināmai partijai, kas
ir juridiskas personas, aizliedz izdot laikrakstu uz
vienu gadu, tas nozīmē, šo juridisko personu sodīt.
Jāprasa, vai tad vispāri juridiskas personas tiek sodītas? Juridiskas personas taču nesoda. _ Gan soda
fiziskas, bet ne juridiskas personas. Tāpat sodu
likumi nesoda virzienu. Turpretim Zemgaļa kunga
un Birznieka kunga priekšlikums grib_ sodīt ka juridiskas personas, tā virzienu. No kādiem redzes
stāvokļiem jūs riepieietu pie šī priekšlikuma, vienīga
atbilde ir, viņu noraidīt un jābrīnās, ka še ar tādu
priekšlikumu varēja nākt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Bergam.

Vārds Ar vedam

nacionālais
Arveds Bergs (bezpartejiskais
centrs): Augsti godātie deputātu kungi! _ Acīm
redzot, šeit acumirklī ved tādu taktiku, kārnus grib
ņemt un pārliecināt ar iebaidīšanu; tēlo, kādas lielas
briesmas varētu rasties, pieņemot Zemgaļa priekš-

likumu, papildinātu ar iekšlietu ministra papildinā^
notikt, ka « Jaunākas Ziņas"
jumu. Varot, piemēram,
slēdz un Benjamiņam nebūšot maizes ko est, par ko
sevišķi norūpējās Lindiņa kungs, kurš bez tam baidījās pats ari par savu partijas orgānu. Es Jus varu
apmierināt, ir Benjamiņa likteņa, ir Jūsu partijas
orgāna dēļ. Ja kāds redaktors būtu aizgājis, bet vel
paspējis ielikt kaut ko avizē, kādēļ to vajadzētu
slēgt, tad es nevaru iedomāties, ka tiesa to tiešam
varētu apturēt. Bieži mainās redaktori un ne tikai
pilsoņu partijas orgānos, bet mainās ari Lindiņa. partijas preses orgānā. Un neviens nedoma sodīt avizi
par to, ka aizgājušais redaktors ir paspējis ielikt
iekšā avizē kādu noziedzīgu rakstu. Neviena tiesa
nerāsies, kas par tādu lietu aizliegtu kādu avizi.
Avizi aizliegs tad, kad ar nodomu sistemātiski ir izvests kāds noziedzīgs virziens, kur kāda partija vai
persona sistemātiski ir noziegusies ar preses palīdzību. Ja partija baidās, ka kāds viņas biedrs, avizes
redaktors varētu aiziet prom no avizes, bet varētu
vēl ielikt avizē kaut ko tādu, ka gada laika partija
šo avizi vairs nevarētu izdot, tad es tikai varu
ieteikt, lai partija ari ir uzmanīga un neliek par redaktoriem tādas personas, kuras var aiziet prom.
Pret to var nodrošināties, un tas ir taisni ieteicams,
jo citādi var gadīties, ka redaktors neraksta vairs
avizē to, ko prasa partijas virziens, bet, piemēram,
ar jūsu ievesto firmu turpina jums nevēlamu virzienu. Tā tad jums būtu taisni iemesls ienest papildinājumu, ka tādā gadījumā var šo avizi aizklapēt
ciet. Ja nu, piemēram, gadās tāda_ nelaime, ka kāda
grupa aiziet no kādas partijas — kā piemēram, mazinieki atdalījušies no jums — un paņem orgānu līdz
un, pieņemsim, ka viņi būtu tā šikanējuši savus bijušos partijas biedrus, ka ar noziedzīgiem rakstiem
panāktu avizes aizliegšanu, tad nebūt nav liegts ar
citu izdevēju — kaut kurš deputāts var parakstīt
avizi kā izdevējs un tāpat ari kā redaktors — izdot
jaunu laikrakstu. Tad neviens nevarēs to slēgt. la
kāda avize ir aizgājusi prom, tad viņa nav tā, kuras
vietā izdod jauno, un tānēc jauno slēgt nebūs iespējams. Tā tad ne par Benjamiņu, ne par jūsu partijas
orgānu nav ko bīties.
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rot iet daudz tālāk, kā patiešām ne sevišķi kautrīgie
likumdevēji. Ja mes_ balsojam_ pret ZemKrievijas
Fr. Menders (sociāldemokrāts): Godātie depugaļa
tad mes zinām, ka mes ar to nepriekšlikumu,
tātu kungi! Man šķiet, ja kādu likumu Saeima izdod,
apdraudam vis valsts drošību, bet ka mes aizstāvam
tad visos pantos zināmai loģikai vajaga būt. Es
objektīva tiesiskuma principu, kas taču ir labākais
saprotu, ka Zemgaļa kunga priekšlikums būtu vietā
valsts aizsargs.
ne demokrātiskā valstī, kUr dod tiesības un koncesiPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Zemgalim.
jas laikrakstam uz zināma virziena pamata. Tur
tāds priekšlikums būtu vietā. Bet mūsu valstī likumG. Zemgais (demokrātiskais centrs): _ Godātie
projekts paredz citādu kārtību un zināmam virzienam kungi! Mani nav sapratis tikai kreisais spārns. Es
mēs nevaram aizliegt kādu laikrakstu izdot tik viena domāju, ka mani oponenti taču zin, ka noziedzniekus,
virziena dēļ. Atbildību kriminālā ziņālikums pec kuri noziegušies tādā nozieguma, kur sabiedrība neprojekta uzliek tikai tad, ja kādā konkrētā raksta tiek vēlētos, lai tas atkārtotos, izolē, ieliek cietuma. Šinī
izdarīts kāds noziedzīgs nodarījums, kāds paredzēts gadījumā, turpretim, mēs atstājam tiem pašiem nomūsu sodu likumos; bet nevienam virzienam nevar
ziedzniekiem brīvas rokas. Šodien mes sakām: Tāaizliegt laikrakstu izdot, ne ari kādam virzienam da virziena, gara un satura preses izdevumi nedrīkst
koncesiju liegt. Tāpēc man ir ārkārtīgs brīnums, ka mūsu valstī tikt izplatīti: tie grauj valsts, morāles u.
var nākt jurists, un taisni vēl no demokrātiska t. t. pamatus. Un rīt tas pats izdevējs un galvena
centra, ar tādu priekšlikumu. Tikai tamdēļ vien, ka kārtā tikai tādi izdevēji, kas raida pasaule galvena
administrācijai aiz kaut kādiem iemesliem ir aizdokārtā pelņas nolūkos savus periodiskos ražojumus,
mas, ka zināms izdevējs var dot izdevumam admitie paši veikalnieki izdod atkal jaunu tādu pašu izdevumu, kura nolūks ir graut vai nu valsti, vai monistrācijai nevēlamu virzienu, laikrakstu aizliegt nevar un nevar ari atņemt tiesību to izdot. Šis likums rāli u. t. t. Jūs šo novērst negribiet. Jus sakiet, to
pēc saviem principiem nekādā ziņā nedod adminivar pielaist. Es atkārtošu savu priekšlikumu: «Tiestrācijai tiesības liegt kādam virzienam zināmu laiksas apturētā vai aizliegtā periodiskā izdevuma izdevējs nevar izdot personīgi vai caur citu (nevis starp
rakstu izdot. Tāpēc ari nevar radīt pantu, kas rucitu) personu izdevumus aizliegto vieta". Pats par
nātu tam pretim. Kā jau teicu, laikrakstu var slēgt
jeb pārtraukt tikai tad, ja tas nodarījis kādu noziesevi saprotams, ka te nebūs runa par redaktora piegumu, un tāpēc nevar ienest še tādu neloģisku pantu, laisto kļūdu, kā jau Berga kungs pareizi aizrādīja.
kas aizliedz izdot laikrakstu varbūtēja virziena deļ. Ir zināms, ka var pārskatīties, bet tapec avizi ciet
Tas ir viens. Otrkārt, ir pilnīgi neloģiski paredzēt, netaisīs. Bet ja tiesai ir darīšana ar veselu sistēmu,
ka administrācija var sodīt juridiskas personas, jo kur sistemātiski grauj valsts vai morāles pamatus,
izdevējs var būt ari juridiska persona un jūs ar savu tikai tad šo periodisko izdevumu aptures. Ja tiesai
papildinājumu gribat panākt to, ka juridiskai persobūs darīšana ar pilnīgi analoguizdevumu, vai tad
nai zināmā laikā nebūs iespējams laikrakstu izdot, mēs teiksim, ka viņu var turpināt_ izdot. Ar šo ret. i. viņai būs uzlikts sods. Tas runa pretim sava dakciju nemaz nav teikts, ka jautājumu izšķirs tikai
administrācija vien. ' Te izteikts tikai princips, ka
ziņā sodu likumiem. Tā tad, Zemgaļa kungs, jus izjuridiska
viekļūdu,
izdot tādus izdevumus. Tiesa spriedis par
kas
no
formela
aizliegts
darāt vēl otru
dokļa ir nepielaižams. Man liekas, ka aiz šiem to, vai šis izdevums ir analogs aizliegtam, vai nav.
diviem argumentiem papildinājums tādā veidā, ka to
Ja tādu analoģiju atradīs — nevis tādēļ, ka tur būtu
ir iesniedzis Zemgaļa kungs, ir jānoraida.
izteikta doma, domu neviens negrib ierobežot un
tas ari nav iespējams, bet pamatojoties uz saturu,
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Sīmanim.
noziedzīgiem nodarījumiem — tiesa spriedīs, vai tas
P. Sīmanis (vācu baltiešupartija, runā vāciski)*): ir tas pats izdevums vai nav, vai ir tie paši noziedzīMani kungi! Šeit jau daudz runāts par varbūtējam gie nolūki vai nav, kādi bij aizliegtā izdevuma. (P.
sekām, kādas varētu būt Zemgaļa priekšlikuma pieKalniņš no vietas: « Jus redziet, ka Birznieks citādi
ņemšanai, un kamēr vieni tēlo tās kā dziļi aizķeroto tulko.")
šas preses brīvību, Berga kungs apgalvo, ka ar šo
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Koreekim.
priekšlikumu varēšot ļoti labi iztikt. Jau tas, man
. P. Koreckis (krievu tautas partija, runā _ kriešķiet, ir-viens pierādījums, ka Zemgaļa priekšlikums
juridiskā ziņā nav laimīgi rediģēts,, jo pirmā prasība viski)*): Deputātu kungi! Mana otrā uzstāšanas
ierobežojas vienīgi ar to, ka vēlēdamies satriektliir, lai par katra likuma noteikumu konsekvencēm
kumu par preses brīvību, viņa pretinieki nogāja līdz
būtu pilnīga vienpusība, nelūkojoties uz politisko reacīm redzamu patiesību — aksiomu ignorēšanai.
dzes stāvokli. Patiešām, aizliegums izdot laikrakViens no runātājiem lika jums priekšā, ka pec kaut
stu ne tikai personīgi, bet ari «starp citu" tiesiski nav
kāda laikraksta slēgšanas iekšlietu ministrim pieaptverams. Kā tad jūs domājat pierādīt to, ka laikrakstu izdod caur citu? Vai prokuratūrai jāpierāda šķiramas tiesības neatļaut cita laikraksta izdošanu
sakars starp patieso un oficiālo izdevēju jeb vai — zem cita nosaukuma un pie tam no citām atbildīgam
personām. Šis deputāts, acīm redzot, apspriežot likā tas no iekšlietu ministra papildinājuma nepārprokuma
2. pantu, aizmirsa, ka balsojis par 1. pantu, kas
tami redzams — pietiek pierādīt politiskā virziena
noteic
preses brīvības principus. Pret šo priekšlivienādību? Ja tas ir tā, tad jūs nobīdiet tiesā nozieguma inkriminēšanu, kam jāpieturas pie faktiem, uz kumu ir jau izteikušies vesela rinda deputātu, cenzdamies apgāst iespēju šāda priekšlikuma pieņemnovada, kam sekos visu mūsu tiesu iestāžu pilnīga
šanai.
politizēšana. Zemgaļa priekšlikums nozīmē sodu liAtļaujat ari man mēģināt pierādīt aksiomu un
kumu 304. panta atjaunošanu, ko mūsu komisija ir
pie tam tādā veidā, kādu mums mācīja vel bērnība.
strīpojusi. Ari šeit mūsu valdība bij ievietojusi termiņu «starp citu", kas krievu tekstā nav atrodams. Pieņemsim, ka deputāta Zemgaļa priekšlikums ir
Ari- Krievijā gribēja aizliegt slēgtas avīzes izdošanu pareizs , un tas piepildāms ar kaut kādu materiālu no
zem cita vārda, bet no tā ceļa, ko te liek priekšā, dzīves. Pieņemsim, renitentā kārtībā tiek slēgts
juridiskais apzinīgums gan bij sargājies. Vajadzēja laikraksts «Policijas Vēstnesis". Tālāk pieņemsim,
aprobežoties ar to, ka aizliedza izdevējam piesūtīt ka sociāldemokrātu partija grib izlaist otru laikrakabonentiem jaunu avizi, ar noteiktu aizrādījumu, ka stu un griežas iekšlietu ministrijā. Tā noraida sociāldemokrātu partijas lūgumu, motivējot ar to, ka
ta ir vecās atvietojums. Jūs tagad domājiet, ka vaPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Menderam.

*) Runātāja atreferējums.
KrEjumāSaeimas Stenogiafi^kāJ
birojā Rīsā, Jēkaba ielā ,*fe llļ

*) Runātāja atreferējums.
16

483

Latvijas

Republikas

S aeim a s III. s e s i j a s 18. s ē d e 1923. gada

pec ministrijas pārliecības jaunizdodamais laikraksts
ir slēgtā «Policijas Vēstneša" turpinājums. Skaidri
redzams šāda slēdziena absurds. Tā tad stāvoklis,
no kāda 'radies šāds slēdziens, ir acīm redzot nepareizs. Viņa nepareizība spilgti noskaidrojas ari vēl caur
to, ka deputāta Zemgaļa priekšlikums runā pretim
jebkādas atbildības pamatnoteikumiem, un proti, ka
katrs atbild tikai par saviem darbiem. Ja reiz ir likums, ka redaktors un izdevējs atbild un saņem sodu
par laikraksta nepiederīgu vadību, nevar sodu paplašināt ari attiecībā uz citām personām. Beidzot
tas psicholoģiskais motivs, kādēļ liek priekšā tādus
izņēmuma līdzekļus, loti līdzinās tā saimnieka gara
stāvoklim, kurš, gribēdams cīnīties pret pelēm, kas
ieviesušās viņa šķūnī, nolēmis nodedzināt šķūni kopā
ar labību. Nevar, vadoties no nelabvēlības pret dažām partijām, iznīcināt pašu, visiem vajadzīgo, pre-

ses brīvības principu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Pauļukam.
i K. Pauluks (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Man jāatbild pāris vārdos Mendera
kungam uz viņa pārmetumu, ka ar šo likumprojektu,
vai pareizāki sakot, ar to pi iekšlikumu, kuru iesniedza Zemgala_ kungs, gribot sodīt juridiskas personas, kas runājot pretim, visiem juridiskiem pamata
nosacījumiem. Nevarot sodīt juridisku personu par
kaut kādu noziegumu. Man, kungi, liekas, ka Mendera kungs te ir pārskatījies. Te neiet runa par sodīšanu, te iet runa tikai par tiesībām un pienākumiem.

Tiesības un pienākumi ir tiklab katrai fiziskai, kā ari
juridiskai personai un tās var ņemt kā vienai tā
otrai. Ja'juridiskas personas priekšstāvji ir izdarījuši zināmu pārkāpumu, nelikumīgi izlietojot šīs personas tiesības, tad var aprobežot šīs juridiskās personas tiesības, kuras tā nelikumīgi izlieto. (Nik. Kalniņš no vietas: «Vai tas nav sods?") Tas nav sods,
tā ir tikai tiesību aprobežošana, bet sodīt par šo pārkāpumu var bez tam vainīgos priekšstāvjus. Ka tas
nav sods, to atkal ļoti labi demonstrēja pats Mendera
kungs, teikdams, ka sodīt var tikai par zināmiem izdarītiem noziegumiem. Ja sods var būt tikai par zināmu jau izdarītu noziegumu, tad tas nevar pastāvēt
zināmā aizliegumā uz nākamiem laikiem. Šādu aizliegumu tādēļ var uzskatīt gan par tiesību aprobežošanu, bet_ ne par sodu un šai ziņā nav starpības
starp fiziskām un juridiskām personām; pat vēl vairāk — jo juridiskai personai ir tikai tās tiesības, kas
viņai tiek dotas, kuras tai, saprotams, atkal var ņemt.
Ta tad še neiet runa par sodīšanu, bet tikai par tiesību un pienākumu konstatēšanu. Tālāk Mendera
kungs teica, ka šai likumā nevarot būt runa par virzieniem, bet_ tikai par nodarītiem noziegumiem. Ja
gribam nostāties uz tāda viedokļa un apspriest preses lietas no šāda redzes stāvokļa, tad vispār nevaram pielaist to, ka zināmu preses orgānu var aizliegt, jo aizliegums var zīmēties tik uz nākamo laiku, bet noziegums uz pagājušo laiku. Slēgt kādu izdevumu var, izejot no tā redzes stāvokļa, ka tur
ievietotie nelikumīgie raksti ir tāda rakstura, ka ir
dibināts iemesls domāt,ka uz priekšu tas pats atkārtosies. Tādā gadījumā zināmais preses orgāns tiek
slēgts ne tamdēļ, ka tas iir izdarījis zināmu noziegumu,
bet tamdēļ, ka ir sagaidāms, ka tas notiks ari uz
priekšu. Tādā gadījumā mēs loti labi varam runāt
par to ļauno virzienu, kas zināmam preses orgānam
ir bijis, kura dēļ viņš [r slēgts, un ka nav atļaujams
jauns preses orgāns nākamībā, kuram būtu tas pats
virziens un nolūks, kāds bija agrāk slēgtam preses
orgānam.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie vārda neviens
vairāk nav pieteicies. Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
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Referents Br. Kalniņš: Publisko tiesību komisijā šis jautājums tika pacelts unviņš tika atrisināts
vispirms no formelā viedokļa tāda veida, ka komisija
ieskatīja, ka šis jautājums par soda mēriem neattiecas uz preses likumu, bet ka šis jautājums jāatrisina
vienā no tālākiem likumiem, kurus jums nāksies apspriest, t. i. sodu likumā par spiestuvju, bibliotēku,
preses un izrāžu noteikumu pārkāpšanu. Es griežu
augstā nama vērību uz to, ka šo likumu 304. pants
runā par šo lietu. Šis pats 304. pants mazliet citādā

veidā nosaka:
«Pagaidām apturēta periodiska izdevuma izdevējs, kas pārkāpis aizliegumu izdot šo izdevumu var
izdot saviem abonentiem viņa vietā citu izdevumu
tās pašas redakcijas vārdā, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti rubļiem.
Ar citiem vārdiem sakot, tas jautājums šai pantā
ir ticis atrisināts. Bez tam sodu likumu 309. pants
runā par to, ka tiesa var taisīt zināmos gadījumos tādu spriedumu, ka kādam izdevējam vai redaktoram
tiek ņemta tiesība būt par redaktoru vai izdevēju uz
zināmu laiku. Publisko tiesību apakškomisija šo termiņu nolika uz viena līdz pieci gadiem, ar vārdu sakot, tas. ko šinīs debatēs izteica, attiecas uz citu likumu. Tas šeit šinī likumā nav jāatrisina. Aiz formeliem' iemesliem ir neloģiski šos jautājumus atrisināt ar preses likumu. Preses likuma debatēs komisija šo jautājumu apskatīja tādā veidā, ka viņa uzbūvēja šo likumu, ņemot vērā tikai materiālo pusi. Tāpēc ari komisija pieņēma, ka sodu likumu mēri šai
likuma nav jāparedz. Bez tam man jāaizrāda, ka
būtu nepareizi tas ari tādēļ, ka mēs visus pārējos
sodu likumu pantus esam izdalījuši laukā no šī likuma,
un nu uz reizi pie šī panta gribam ievest sodu likumu
pantu iekša. (Starpsauciens: «Tas nav sodu likumu
pants!") Debates tomēr tika aizrādīts, ka šis priekšlikums ir saskaņā ar sodu likumu atrisināms! Priekšlikums, kurš šeit iesniegts,_ bez šaubām neattiecas
uz preses likumu, kurš uzbūvēts, ņemot vērā materiālo daļu. Kas attiecas uz lietu pēc būtības, tad komisija šis jautājums tika izlemts. Debatēs tika izteikt^ tādi paši uzskati, kādi
izskanēja
še
augsta nama.
Tur tika pastrīpots, ka jāņem
vera _ konkrēti noziegumu gadījumi, un
nav
jaruna par vispārējiem politiskiem virzieniem.
Kas attiecas uz
jautājumu, kuru aizstāvēja
Pauļuka kungs, ka paredzēts sodu likumos pants,
kurš piešķir tiesai tiesību laikrakstu slēgt, tad komisija atrisināja šo slēgšanas tiesību tā, ka tas ir uzskatams par visaugstāko soda mēru zināmā jautājumā,
bet nav uzskatams par kādu soli, kas vērsts pret zināmu virzienu, lai zināmi uzskati uz priekšu netiktu
izteikti. Par līdzīgu uzskatu parādīšanos tiesai būtu
iespēja spriest _atkal no jauna un iznest savu lēmumu.
Zemgaļa uzturētais priekšlikums un no Birznieka papildinātais pec satura būtu tas, ka viņi savu priekšlikumu ved sakara ar to, lai uzstātos pret nelegāla
virziena legāliem izpaudumiem Latvijas presē. Pēc
viņu domam neciešams būtu stāvoklis, ka ja šodien
tādu izdevumu apturētu, tad otru dienu parādītos tāda pat virziena izdevums zem cita nosaukuma, un
trešo dienu atkal zem cita nosaukuma, ja iepriekšējais izdevums būtu atkal slēgts. Jāaizrāda, ka
priekšlikums, iesniegts no Zemgaļa ar Birznieka kunga papildinājumu, taisni nelegālos izdevumus neķer.
Viņš ķer tikai legālas partijas, tikai viņu izdevumus
var slēgt, un tas nevar citus izdot. Tādā gadījumā
kādai legālai partijai jālikvidējas, vai jādibinās citai
partijai. Nelegalas_ organizācijas savus laikrakstus
mēģinās izdot legāla veidā un neizdos kā partija, bet
gan ka viens otrs privāts izdevējs, un ja viens izdevums bus slēgts, viņa dabūs citu izdevēju, kas atkal
to pašu virzienu varēs turpināt. Tādēļ tiesas iestādes,
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ja ari varēs pierādīt, ka var slēgt zināmu izdevumu,
tomēr viņas nebūs spējīgas iznest lēmumu, ka tāda
pat virziena laikraksts nevar iznākt no cita izdevēja.
Jāaizrāda, ka šādi gadījumi ari bija praksē Krievija,
kur nelegāla partija izdeva kādu izdevumu, to slēdza,
tika sadabūta cita persona, kas to pašu laikrakstu
turpināja zem cita nosaukuma, un ja viņa to darīja
likumības robežās, tad šo izdevumu nevarēja darīt

sakarīgu ar iepriekšējo virzienu. Vārdu sakot, nelegālo organizāciju legālos izdevumus Zemgaļa un
Birznieka pārlabojums neķer, un tāpēc ari komisija
uzstājās pret tādu priekšlikumu. Komisijas vairākums
ajz tiem motiviem noraidīja šo priekšlikumu un es
ari komisijas vārdā tāpēc izteicos pret.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Zemgaļa priekšlikums skan:
„Ievest jaunu 10. pantu ar šādu saturu:
Tieas apturēta vai aizliegta periodiska izdevuma izdevējs
nevar izdot personīgi vai caur citu personu izdevumus aizliegtu vietā viena gada laikā"."

Pie šī Zemgaļa priekšlikuma iekšlietu ministrs
Birznieks iesniedzis papildinājumu, kurš skan:_

,.H). pantu papildināt ar sekošo: „ar _nolūku turpināt virzienu vai noziedzīgus darījumus, kuru dej pirmais izdevums
apturēts vai aizliegts"."

Vispirms nāk nobalsošanā iekšlietu ministra papildinājums pie Zemgaļa priekšlikuma. Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pacelties toskuri
būtu pār iekšlietu ministra Birznieka papildinājumu
pie Zemgaļa priekšlikuma. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret Birznieka papildinājumu. Kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Birznieka
priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret ?— 52 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums strīpots. (Sauciens pa kreisi: «Birzniekam jāiet. Demisiju!") Nobalošanā nāk nolasītais Zemgaļa 10\ pants.. Referents izsakās pret Zemgaļa priekšlikumu. Ludzu pacelties tos, kas ir par Zemgaļa priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret Zemgaļa priekšlikumu.
Kas atturas? Balsošanas iznākums: par Zemgaļa
priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret to
50 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts.
Nākamais, 11. pants. Lūdzu nolasīt.

Sekretāra biedrs E. Knopps:

..

Periodiska izdevuma un neperiodiska raksta 2 eksemplāri reizē ar to iznākšanu izdevējam nekavējoties jāpiesūta
pret kvīti Rīgā — iekšlietu ministrijai, bet citur — vietējam
policijas priekšniekam, pa 1 eksemplāram tieši Latvijas augstskolai un Rīgas pilsētas bibliotēkai un 6 eksemplārus tieši valsts

bibliotēkai, no kuriem 3 eksemplāri nolemti ārvalstu bibliotē-

kām. Reizē ar to iekšlietu ministrijai resp. vietējam policijas
priekšniekam jāuzdod neperiodisko rakstu nodrukātais skaits."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : 11. pantā ir teikts, ka «periodiska izdevuma_un
neperiodiska raksta 2 eksemplāri reizē ar to iznāk. sanu izdevējam nekavējoties jāpiesūta pret kvīti, Rīgā iekšlietu ministrijai". Es šeit gribētu ienest mazu
papildinājumu, kurš nosacītu, ka «pirmie 2 eksemplāri". Tas krīt šeit svarā, jo var būt tāds stāvoklis,
ka noziedzīga satura periodiski izdevumi un neperiodiski raksti tiks piesūtīti tad, kad visi pārējie eksemplāri jau sen būs izplatīti. Iekšlietu ministrijai tad
nebūs iespējams pārtraukt turpmāko izplatīšanu un
reizē ar to būs sasniegts tas, ko gribēja panākt izdevēji. Tāpēc es domāju, ka augtais nams manu
priekšlikumu pieņems. Tad otrs priekšlikums. Es
lieku priekšā 11. pantu papildināt ar piezīmi, kura
skanētu: „Šī panta nosacījumi attiecas ari uz tiem
periodiskiem izdevumiem un neperiodiskiem rakstiem, kurus Latvijas izdevējs licis iespiest kādā ārzemju grafiskā iestādē." Ar to es gribu panākt, lai
šienoteikumi tiktu attiecināti ari uz tiem izdevumiem,
kuri iespiesti ar speciālu nolūku ārzemju grafiskās
iestādēs. Tāpēc es domāju, ka augstais nams atradīs
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par lietderīgu pieņemt šos pārlabojumus un papildi-

nājumus.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu neviens nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi. _
Referents Br. Kalniņš: Komisijā pirmais Dzeņa
kunga priekšlikums par pirmiem 2 eksemplāriem dabūja tikai vienu balsi. Viņš tika pabalstīts no iekšlietu
ministrijas preses nodalās priekšnieka Vildes kunga.
Komisijas vairākums argumentēja pretim. Tie var
tikt aizsūtīti uz iekšlietu ministriju pilnīgi nesalasāmi,
un kas zīmējas uz to, kas ir labi salasāms, tad to var
tulkot dažādi. Kas attiecas uz otro priekšlikumu, tas
komisijā netika apspriests, un es par to izteikties ne-

varu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Dzeņa priekšlikums:
„Lieku

priekšā

11. pantu

pec

Nobalsošana nak

vārdiem

«neperiodiska

raksta" papildināt ar vārdiem „pirmie"."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Dzeņa priekšlikumu. Kas atturas no balsošanas? Nav. Par priekšlikumu nodotas
30 balsis, pret — 49, atturējies nav neviens. Priekšlikums atkrīt. Nobalošanā nāk Dzeņa otrais priekšlikums:
„P i e z ī m e. Šī panta nosacījumi attiecas ari uz tiem
periodiskiem izdevumiem un neperiodiskiem
rakstierri,
kurus Latvijas izdevēji likuši iespiest kāda ārzemju grafiskā iestādē."

Komisijā šis priekšlikums nav apspriests. Es likšu to uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, ka būtu par
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
priekšlikumu. Beidzot es lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums:
par Dzeņa priekšlikumu nodota 41 balss, pret — 40
balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums _pieņemts. Es likšu tagad 11. pantu pārlabotā veida uz
balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret 11.
panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants

pieņemts.

12. pants.

Sekretāra biedrs E. Knopps:

.Periodiskiem izdevumiem bez maksas,
skartas personas
vai iestādes atspēkojums
nepārgrozītā veidā — dienas laikrakstiem 3
atspēkojuma vai pārlabojuma saņemšanas, bet
diskiem izdevumiem — tuvākā vēl nenoslēgtā

kojums

vai pārlabojums

jānodrukā aizvai pārlabojums
dienu laikā pēc
pārējiem perionumurā. Atspē-

jāparaksta iesūtītājiem.

Redakcijas

piezīmes, nedz atspēkojuma vai pārlabojuma tekstā, nedz ari
tieši zem tā, nav atļautas. Atspēkojums vai pārlabojums jānodrukā tai pašā laikraksta nodaļā, kur bija ievietots aizskarošais raksts un ne mazākiem burtiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jānim Vesmanim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! 12. pantā ir noteikts, ka periodiskiem izdevumiem bez maksas jānodrukā aizskartās
personas vai iestādes atspēkojums vai pārlabojums
nepārgrozītā veidā. Piedzīvojumi rāda, ka parasti
šie, tā sauktie, atspēkojumi vai pārlabojumi tiek iesūtīti veselu olekti gari, vai pat vēl plašākos apmēros
un satur galvenā kārtā lamu vārdus, jo tas, kas jūtas
aizskarts, grib savam aizskārējam sadot. Pa lielākai
tiesai tie ir cilvēki, kuriem nav ar presi nekas kopējs
bijis, kas nepazīst preses tradīcijas un tāpēc domā,
ka jo stiprāki sados, jolabāk. Sakiet, kas nu lai iznāk?
Ja tagad iesūta tādu veselu brošūru, kura pa lielākai
daļai uzrakstīta ari nepielaižamā ortogrāfijā, redaktoram pēc šī noteikuma nav tiesība tur pat savu zīmuli
pielikt klāt. Tā tad jāizlaiž vesels numurs, vai pat 2
numuri, kuros būtu viss, tā saucamais, atspēkojums
nodrukāts, neskatoties uz to, kādā formā šis atspēkojums ir uzrakstīts. Tad tālāk — aizskartās personas
vai iestādes atspēkojums. Sakiet, kas tad ir ta aizskartā persona? Kas konstatēs, vai tā persona ir
aizskārta, vai nē? To var konstatēt tikai tiesa. Ja
tiesa tiešām atrastu rakstā apvainojuma pazīmes, tad
16*
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varētu runāt, ka persona aizskārta. Bet kā tas ir noteicams, _ ja_ tiesas spriedums vēl nav bijis? Kas tad
ir aizskartā persona? Pieņemsim tādu gadījumu —
es varu uzskatīt par apvainojumu ari to, ka mans
vārds vispārīgi tiek minēts kāda zināma laikraksta
slejas. Varbūt sakarā ar to, ka es no šī katedra uzstājos, manu vārdu nodrukā šādā laikrakstā. Es saku, tas ir priekš manis apvainojums, ņemu un uzrakstu veselu brošūru ar visādiem noķengājumiem un
laikrakstam 2—3 numuros ir jādrukā mans ķengāšanas raksts. Neko nevar darīt: saīsināt nevar. Tāda kārta viena persona, kura pilnīgi nepamatoti var
iedomāties sevi par aizskartu, var pilnīgi iznīcināt
vienu laikrakstu, ja pielaiž, ka redaktors neko nedrīkst strīpot. Otrs apstāklis ir tas, ka ja redaktors

pielaidis šādu ķengāšanas rakstu, kurš ir cita raksta
atspēkojums, tad redaktoru varēs saukt pie atbildības par to, ka viņš to pielaidis, jo izlabot pēc šī likuma
panta noteikuma ari neko nedrīkst. Tādēļ es lieku
priekša pie_šī panta pieņemt sekošā satura piezīmi:
«Šinī panta minētie atspēkojuma vai pārlabojuma
raksti nodrukājami, ja tie nesatur aizskarošus izteicienus un neieņem vairāk vietas kā pats atspēkojamais vai pārlabojamais raksts."
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vladislavam
Rubulim.
VI. Rubuls (Latgales zemnieku partija): Deputātu
kungi! 12. pantam, pēc mana ieskata, ir divi trūkumi.
Uz vienu no tiem pa daļai jau aizrādīja Vesmaņa
kungs; otrs ir citādas dabas. Es nepiekrītu Vesmaņa
kungam attiecība uz to, ka šo pārlabojumu vajadzētu
ievietot pie šī panta piezīmes veidā. Man liekas, ka
labāki būtu atjaunot šo pantu tādā redakcijā, kādā
to bij iesniegusi valdība un kādā tas bij pieņemts ari
Satversmes Sapulces laikā. Man liekas, ka šo teikumu varētu iespraust ari tekstā. Tas būtu šāds:
«Pretraksts nevar būt garāks par aizskarošo rakstu,
viņa nav pielaižami apvainojoši izteicieni un tanī jā^
aprobežojas ar faktiskiem aizrādījumiem
vai ari uz
faktiem dibinātiem iemesliem." Tās ir vajadzīgs taisni
no praktiska viedokļa._ Katrs, kad ir bijušas darīšanas ar avīzes rediģēšanu, zinās, ka atspēkojumi
dažreiz pienāk ne uz ko nedibināti un satur tikai polemisku izrunāšanos, pie tam ir dažreiz tik gari, ka
buru jāizlieto vai puse no avizes, lai varētu ievietot
šo pretrakstu. Attiecībā uz otru trūkumu jāsaka, ka
aizskartas personas šinī pantā nav garantētas ar
gandarījuma dabūšanu. Katru reizi, kad kāda aizskarta persona iesūta avizes redakcijai savu pretrakstu, neviena redakcija labprāt negrib to ievietot.

Tāda gadījuma būtu jāgriežaspie tiesas, bet katrs no
jums zinas, ka griezties pie tiesas un panākt, lai
pretraksts būtu iespiests uz tiesas aizrādījuma pamata, pec pusgada vai pēc gada, un vēl ilgāka laika,
nav nekādas nozīmes. Ja iespiešanai ir kāda nozīme, tad tikai tāda gadījumā, ja tā notiek ne vēlāk
ka vienas nedēļas laika Ja pretraksta iespiešana novilcinājās, tad tā zaudē^ katru nozīmi. Iekšlietu ministrija resp. viņas preses nodaļa jums katrā gadījuma teiks, ka ta ir likuma darīšana, tā ir tiesas darīšana un tai nav nekādu tesību likt ievietot laikraksta, vai piespiest laikrakstu ievietot attiecīgo atsaukumu. _Man liekas, ka patreizējais stāvoklis ir
tads.ka jagada, lai aizskartās personas intereses
katra gadījuma būtu nodrošinātas, un es domāju,
ka nodrošināt to varētu ar šāda satura piezīmi: «Pretraksta nenodrukāšanas gadījumā aizskartā persona
vai iestāde var griezties pie iekšlietu ministra, kurš
administratīva kārta rūpējas par pretraksta obligatorisku tūlītēju ievietošanu." Es ceru, ka šie abi
priekšlikumi augstam namam būs pieņemami, jo viņi
ir gluži praktiskas dabas.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Attiecība uz ie-

sniegtiem pārlabojumiem man jāizsakās, ka Vladislava Rubuļa priekšlikums ir eksantāks, un tāpēc sociāldemokrātu frakcija balsos par Vladislava Rubuļa
tekstu. Tad man vēl vens pārlabojums šai pantā attiecībā uz redakcijas piezīmēm pie atspēkojumiem vai
pārlabojumiem. Es ienesu priekšlikumu strīpot vārdus «nedz ari tieši zem tā", jo šie vārdi neko nedod.
Ja redakcija gribēs ievietot kādu atspēkojumu uz
iesūtīto atspēkojumu, tad viņa, formeli rīkojoties šī
likuma robežās, tikpat varēs to ievietot. Tā piemēram zem tā atspēkojuma divas rindiņas izlaiž un
ieliek kādu citu tekstu un tad savu piezīmi. Redakcija ari galu galā savas piezīmes var likt virs tā.
Tā tad tie vārdi neko nedod. Ar viņiem gribēts
kaut ko sasniegt, bet faktiski neko nesasniedz. Aiz
šiem iemesliem es lieku priekšā vārdus «nedz ari
tieši zem tā" strīpot.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Vesmanim.
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Tā kā
Vladislava Rubuļa priekšlikums izsaka to pašu domu,
ko es aizstāvēju un izsaka pilnīgāki nekā mans

priekšlikums, tad es savu priekšlikumu noņemu un
uzaicinu balsot par Vladislava Rubuļa priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī panta
vairāk neviens nav vēlējies. Rubuļa iesniegtais
priekšlikums skan: .

„12. panta 5. rindā pēc vārda „numurā" iespraust: „Pretraksts nevar būt garāks kā aizskarošais raksts, tanī nav pielaižami apvainojoši izteicieni un tanī jāaprobežojas ar faktiskiem aizrādījumiem vai ari uz faktiem dibinātiem slēdzieniem"."

Otrs Rubuļa priekšlikums:
Lieku priekša 12. pantam pielikt piezīmi:
. Pretraksta nenodrukāšanas gadījumā aizskartā persona
vai iestāde var griezties pie iekšlietu ministrijas, kura administratīva kārta rūpējas par raksta obligatorisku tūlītēju ievietošanu. "

Cielēna priekšlikums :

„12. pantā strīpot vārdus „nedz ari tieši zem tā"."

Vesmanis savu priekšlikumu noņem. Lūdzu referentu izteikties.
Referents Bruno Kalniņš: Man jāaizrāda augstam namam uz to, ka 12. panta pie pārrakstīšanas
ir ieviesusies kļūda, ir izlaists viens teikums, kurš

skanētu:

«Atspēkojums vai pārlabojums nevar būt garāks
ka aizskarošais raksts, tanī nav pielaižami apvainojoši vai sodu likumiem pretim runājoši izteicieni un
tam jāaprobežojas ar faktiskiem aizrādījumiem."
Šī izlaista teikuma teksts saskanētu ar Rubuļa
kunga_ iesniegto tekstu un viņa priekšlikumā ir vēl
klāt vardi «vai ari uz faktiem dibinātem slēdzieniem".
Visa pāreja daļa no Rubuļa kunga priekšlikuma sakrīt ar to redakciju, kura te izlaista. Kas attiecas
uz Rubuļa kunga otro priekšlikumu, par to, ka gadījuma, ja pretrakstu nenodrukā, tad var piespiest to
ievietot administrativa kārta, tad man jāaizrāda,
ka par šo gadījumu runa ari sodu likumi un sodti
likumu 300. panta irparedzets, ka tādos gadījumos
tiek sodīts tiesas ceļa. Man liekas, ka augstam namam būtu jāizšķiras par to, vai nu paredzēt sodīšanu tikai tiesas ceļa, vai nokārtot to administrativa
ceļa. Divi ceļi acīm redzot nav iespējami. Aiz tiem
motiviem es izsakos pret šo priekšlikumu. Attiecībā
uz Celena priekšlikumu jāsaka, ka komisijā tas nebija pārrunāts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai Vladislavs
Rubulis, ievērojot komisijas referenta paskaidrojumus, ka te ieviesusies drukas kļūda, un ka lielā mērā
Rubulapriekšlikuma teksts ir komisijas teksts, kurš
saskaņa ar kartības rulli tagad, kad tas no referenta
priekša celts, nāks nobalsošanā tai redakcijā, kā referents to pārlabojis, vai Vladislavs Rubuls tagad uz-

489

Latvijas

Republikas

Saeimas III. sesijas

19. sēde 1^23.

14. d e c e m b r ī.

ga d a

490

tur savu priekšlikumu? (Sauciens no vietas: «Uzturu gan!") Pie Rubuļa priekšlikuma pie balsošanas

celties tos, kas ir pret šo Rubuļa priekšlikuma daļu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balso-

kārtības vārdu lūdz Klīve.

šanas. Balsošanas iznākums: par Rubuļa priekšlikuma 2. daļu nodotas 27 balsis, pret — 30 balsis, atturas 17. Tā tad ari šī daļa ir atraidīta. Tālāk nāk
nobalsošanā Rubuļa priekšlikums ievietot piezīmi,
kuru nolasīju. Lūdzu pacelties tos, kuri ir par piezīmes ievietošanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Rubuļa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas. Nav tādu. Balsošanas iznākums: par Rubuļa priekšlikumu nodotas
39 balsis, pret — 41 balss, atturējes nav neviens. Tā
tad šis priekšlikums ari noraidīts. Nobalsošanā nāk
Cielēna priekšlikums:_

A. Klīve (zemnieku savienība): Cienījamie deputātu kungi! Mans priekšlikums būtu iesniegto Rubuļa priekšlikumu dalīt divās daļās un balsot atsevišķi par to redakciju, kura saskan ar komisijas redakciju un atsevišķi balsot par pārējo priekšlikuma
dalu, t. i. par pēdējiem vārdiem, « vai ari uz faktiem
dibinātiem slēdzieniem".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie Rubuļa pirmā
iesnieguma ir priekšlikums — dalīti balsot, t. i. balsot
atsevišķi pēdējo daļu no Rubuļa pārlabojuma — vārdus «vai ari uz faktiem dibinātiem slēdzieniem". Vai
būtu kādi iebildumi pret dalītu balsošanu? Ja nav,
tad notiks dalīta balsošana. Es likšu papriekšu uz
balsošanu Rubuļa iesnieguma 1. daļu, kura skan:
„Pēc vārda „numurā" iespraust:

„Pretraksts nevar būt

garāks kā aizskarošais raksts, tanī nav pielaižami apvainojoši
^
izteicieni un tanī jāaprobežojas ar faktiskiem aizrādījumiem"."

Šis teksts saskan ar komisijas pārlaboto tekstu,
tā kā tas nebūtu atsevišķi nobalsojams. Rubuls tomēr savu priekšlikumu uztur. Es likšu to uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu.
1 balss. Atraidīts. Tagad nobalsošanā nāk Rubuļa
priekšlikuma 2. daļa, ievietot nolasītos vārdus panta
tekstā attiecīgā vietā. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
par šo Rubuļa priekšlikuma dalu. Tagad lūdzu pa-

„12. pantā strīpot vārdus „nedz ari tieši zem tā".

Lūdzu pacelties tos, kas ir par Cielēna priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Cielēna
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas

no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Cielēna
priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret — 32 balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts. 12.
pants pārlabotā veidā ar to tekstu, kādu pēc referenta priekšlikuma komisija pieņēmusi, nāk uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pants vienbal-

sīgi pieņemts.
Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Pieņemts. Nākamā sēde pīkst. 5
pēc pusdienas. Sēde slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 2.30 diena.)
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J. Vesmanis (demokrātiskais centrs)
....
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks)
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
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J.

8.

Saturs.

1. Priekšlikums grozīt dienas kārtību:
F. Cielēns (sociāldemokrāts) .
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nodošana komisijām
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2.

Likumprojektu

3.

Priekšlikums uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu
par bijušo Vidzemes kroņa mežsargu māju piešķiršanu viņu lietotājiem:
J. Goldmanis (zemnieku savienība)

4.

Priekšlikums

uzdot valdībai

.

izstrādāt likumprojektu

par kopganību lietošanu un dalīšanas regulēšanu:
Kr. Bachmanis (demokrātiskā centra un jaunzem-

5.

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
J. Goldmanis (zemnieku savienība)
A. Birznieks,

9.

V.

(sociāldemokrāts)
.... 495, 498, 502
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
498, 501

6.

Valdības

7.

511
505

V. Holcmanis, tieslietu ministrs
P. Ulpe (sociāldemokrāts)
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ministrs
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zemnieku savie. . . . 550, 555
552
mazinieks)

.

.

.

darba partija)
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A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
12.

548

par palīdzības snieg-

A. Petrevics (sociāldemokrāts
J. Rubuls

(pieņem
544, 546

Fr. Trasuns (Latgales kristīgo
nība)
J. Rūdzis (sociāldemokrāts)

13.

505, 506, 509

finansu

valstīm

. t

atbilde uz jautājumu

H. Punga,
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izdošanu starp

dienas kārtības 4., 5. un 6.
(pieņem)

šanu no neražas un slapja
lauksaimniekiem:

nacionālais centrs) 499, 503

K. Skalbe, referents
J. Rūdzis (sociāldemokrāts)

referents

11.

496, 499, 503, 504
493
.... 493, 496
494, 502

Cielēns

Salnājs,

Priekšlikums noņemt no
dienas kārtības punktu

503, 504

A. Bergs (bezpartejiskais
Medību likums (3. lasījums):
Arv. Kalniņš, referents

par ostas nodokļu ņemšanu

Likums par līgumu par noziedznieku

10.

iekšlietu ministrs
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks) 494, 500,
F.

Likums par konvenciju

527
528
529
531

Igaunijas un Latvijas ostās no kuģiem ārzemju braucienos (pieņem steidzamības kārtībā):
F. Cielēns, referents
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Preses likums (2. lasījums):.
Br. Kalniņš, referents

(sociāldemokrāts)

Latviju un Amerikas Savienotām
steidzamības kārtībā):
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nieku bloks)

Rainis

Z. A. Meierovics, ārlietu ministrs
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība)
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511, 533, 534, 540

referents

K. Kasparsons (bezpartejiskais nacionālais centrs)
Fr. Menders (sociāldemokrāts)

558

Pārgrozījums rīkojumā par nodokli no nekustamiem
īpašumiem pilsētās un miestos (pieņem steidzamības
kārtībā):
J. Purgals, referents
Redakcijas komisijas ziņojums:

K. Skalbe, referents
14. Nākošā sēde

Priekšsēdētājs Fr.
atklāta.
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Vesmanis:

Saeimas sēde

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, preses likums, medību likuma 3. lasījums, agrārās reformas

t atvijas

^
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likuma W. daļas 5. panta pārgrozījumi, likums par
Rīgas pilsētas administratīvam robežām, likums par
pilsētu naudas zīmēm, likums par līgumiem ar Igauniju, likums par konvenciju par ostas nodokļu ņemšanu Igaunijas un Latvijas ostās no kuģiem ārzemju
braucienos, likums par līgumu par noziedznieku izdošanu starp Latviju un Amerikas Savienotām valstu, i, valdības atbilde uz iesniegto jautājumu, pārgrozījumi rīkojuma par nodokli no nekustamiem īpašumiem pilsētas un miestos. Vārds Cielenam.
F. Cieiens (sociāldemokrāts):
Man ārlietu

komisijas vārda būtu jāgriežas pie Saeimas ar lūgumu likumus par līgumiem arlgauniju un ar Amerikas
Savienotam valstīm, kūpi stāv nupat nolasītā dienas
kartība ka 7., 8. un 9. dienas kartības punkti, pārcelt
pec 3. dienas kartības punkta, t. i. pēc medību likuma.
Priekšsēdētājs Fr.
Vesmanis:
Iesniegtais
priekšlikums skan:
«Likumus par līgumiem ar Igauniju un Amerikas Savienotam valstīm, kas _ tagad stāv dienas kārtības 7., 8. un 9. punktos, apspriest pec 3. dienas kartības punkta, pēc medību
likuma."

Es likšu priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Prezidijam iesniegusi juridiskā komisija lūgumu
likt priekša Saeimai nodot ari finansu komisijas
caurskatīšanai Satversmes Sapulces 1922. gada
3. novembra kopsēdē juridiskai komisijai nodotos
noteikumus par kanclejas aktu nodevām; bez tam
uzdot finansu komisijai pie noteikumu par kanclejas
aktu nodevām caurskatīšanas apspriest jautājumu,
vai nebūtu iespējams šos noteikumus apvienot ar
caurskatamo likumu par zīmognodokli, nomaksājot
aktu nodokli markas. Vai būtu kādi iebildumi pret
juridiskas komisijas priekšlikumu? Iebildumu nav?
Tas pieņemts.
Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
ievedmuitas tarifa 33. panta grozīšanu. Prezidijs
liek priekša nodot likumprojektu finansu un tirdzniecības un rūpniecības komisijām. Iebildumu nav?
Nodots minētam komisijām. Ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegts likumprojekts par vācu tautības apvienības nacionali-kuJturelopašvaldību un vācu valodas lietošanu Latvijā. Prezidijs liek priekšā nodot to
publisko tiesību komisijai. Iebildumu nav? Nodots
minētai komisijai Iesniegts ar vajadzīgo skaitu
parakstu priekšlikums:

„Uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai līdz 1924.
gada 1. februārim likumprojektu par bijušo Vidzemes kroņa
mežsargu māju piešķiršanu viņu lietotājiem, pieturoties pie
principiem, uz kuriem, saskaņā ar 1869. gada 10. marta likuma
noteikumiem, tiek piešķirtas bijušo kroņa mežsargu mājas
Kurzeme."

Vārdu pie šī priekšlikuma lūdz Goldmanis.
Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Es divi
vārdus gribu sacīt par šo priekšlikumu. Lieta ir tā,
ka jauš. g. 20. jūlija Saeima vienbalsīgi taisīja lēmumu, kāds te tika nolasīts.
Lai pārāk nenovilcinātu
šī projekta iesniegšanu, _ jo caur to rodas lieli traucējumi saimnieciska dzīve, būtu vajadzīgs pasteidzināt
šī projekta izstrādāšanu. Uz to ari iziet šis priekš-

likums.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais priekšlikums. Kas būtu pret priekšlikumu?
Nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi
pieņemts.
Tālāk ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegts
šāda satura priekšlikums:
„Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesnigt Saeimai
likumprojektu par kopganību lietošanas un dalīšanas regulēšanu."

Vārds Bachmanim.
Kr. Bachmanis (demokrātiskā centra un jaunzemnieku bloks): Augsti godātie deputātu kungi!
Agrāras reformas likuma nav noteikumu par kopga-

19. sēde

D23. gada

14. decembrī.
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nību lietošanas un dalīšanas regulēšanu atkarībā no
agrārās reformas izvešanas gaitas. Tiesības uz sādžu kopganībām, kā ari uz lauku servitutu kopganībām, bez šaubām, prasīs dažādus pārgrozījumus,
pārejot sādžu saimniecībām viensētās. Tā tad nepieciešams ir kāds papildu likums attiecībā uz šīm
kopganībām. Bet ir vēl kāda cita kopganību kategorija, kuru lietošanas tiesības pamatojas uz atsevišķiem aktiem, kas saista vairākas liel- un sīksaimniecības. Sīs kopganības pēdējā laikā ir par
iemeslu dažādiem sarežģījumiem ganību lietotāju attiecībās. Lielāku zemes platību īpašnieki prasa, lai
kopganības tūliņ dala un lai piešķir viņiem proporcionāli lielākas daļas. Sīksaimnieki turpretim grib
palikt pie ganību kopīgas lietošanas vai ja dala, tad
prasa, lai piešķir viņiem no ganībām tādus piegriezumus, kas viņu sīksaimniecības pielīdzinātu agrārās reformas jaunsaimniecībām. Sīksaimnieki no
Liepājas apgabala aizrāda, kā uz piemēru^ ka viņiem uz 60 dzimtām pie tādas dalīšanas grib piešķirt tikai ĪS^ pūrvietas ganības, bet lielsaimnieki
prasa visu pārējo lielo ganību daļu. Tādā ziņā sīksaimnieki būtu spiesti iznīcināt savas saimniecības
un ari savu lopkopību. Aizstāvēdami savas intereses, šie sīksaimnieki jau ir griezušies pie visām mūsu
augstākām iestādēm ar lūgumu, lai nāktu viņiem pa-

līgā, vai nu izdodot atsevišķu likumu, kas paredz
kopganību dalīšana tādā kārtā, ka ari viņiem būtu

iespējams viņu saimniecības turpināt jeb piešķirot
viņiem piegriezumus no citiem fonda zemes gabaliem, kas paplašinātu viņu saimniecības. Liepājas,
Grobiņas un ari vēl citos apgabalos ir vairāki simti
tādu sīksaimnieku, kuriem jāiznīkst, ja viņiem atņem
kopganības un ja viņi vairs nevar turēt lopus. Tādu
sīksaimniecību iznīkšanu pielaist nevar. Visu to ievērojot centra frakciju apvienības vārdā es lūdzu
augsto namu pieņemt šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
nolasītais Bachmaņa un citu priekšlikums. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret priekšlikumu. Nav. Kas
atturas ? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — p-r-es .es
likums. Referents Bruno Kalniņš. Turpinājās
2. lasījums. Lūdzu nolasīt 13. panta tekstu.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Uz likumu, valdības un pašvaldību rīkojumu vai notei„Neoficials izdevums"."

kumu privātiem izdevumiem jādrukā vārdi

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārdu neviens

nevēlas? Iebildumus pret 13. pantu neviens neceļ.
Pants pieņemts. 14. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

_„Par Saeimas slēgtām sēdēm un prāvām, kuras iztiesā aiz
bez Saeimas rešp. tiesas
sēdes priekšsēdētaja atļaujas."
slēgtam durvīmnevar presē ziņot

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Pieņemts. 15. pants.

Iebildumu nav?

Sekretāra biedrs E. Knopps:
,.Neslavas celšanas lietās, kurās likums apsūdzētam nedod tiesības pievest pierādījumus par apvainojuma patiesību,
var ziņot prese _ tikai tiesas rezolūciju. Visu pārējo ziņošanu
tiesas priekšsēdētājs var atjaut vienīgi uz apsūdzētā lūguma."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Pieņemts. 16. pants.
i Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
17. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:

Iebildumu nav?

„Par tiesas lietu pirms ciesas sēdes vai pirms lietas izbeigšanas ir aizliegts publicēt presē ziņas, kas ņemtas no
izziņas vai iepriekšējas izmeklēšanas materaliem, kā ari apsūdzības raksta saturu."

Pieņemts.

„I. variants. Ministru kabinetam kara vai draudoša
kara laika ir tiesība uz noteiktu laiku aizliegt sniegt presē ziņojumus par Latvijas kara un juras spēku, kā ari par val.sfs
arējās apsardzības līdzekļiem un ierīkojumiem.
'II. variants. Ministru _ kabinetam ir tiesība uz noteiktu laiku aizliegt sniegt prese ziņojumus par Latvijas kara
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un jūras spēku kā ari par valsts ārējās apsardzības līdzekļiem
un ierīkojumiem.
III. variants. Iekšlietu ministrim, saziņā ar kara
ministri, kara vai draudoša kara laikā ir tiesība uz noteiktu
laiku aizliegt sniegt presē ziņojumus par Latvijas kara un jūras spēku, kā ari par valsts ārējās apsardzības līdzekļiem un
ierīkojumiem.
IV. variants. Iekšlietu ministrim, saziņā ar kara ministri, ir tiesība uz noteiktu laiku aizliegt sniegt presē ziņojumus par Latvijas kara un jūras spēku, kā ari par valsts ārējās
apsardzības līdzekļiem un ierīkojumiem.
V. variants. Iepriekšējo variantu tekstos strīpot
vārdu „ārējās".

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): 17. panta varianti atšķiras viens no otra starp citu ari ar to, ka
vienā variantā tiek lietots termiņš_ «draudoša kara
laikā", ka tad tiesības attiecīgai iestādei aizliegt drukāt ziņas par karaspēka kustībām u. t. t., kamēr otra
variantā šis termiņš ir izlaists. Man liekas, ka terminoloģija šī likuma 1. variantā, kur sacīts, ka ministru kabinetam ir tiesība kara vai draudošakara laikā
aizliegt presei sniegt ziņojumus u. t. t., ir diezgan
nenoteikta. Ko var apzīmēt par draudošu kara laiku? Tas ir tāds jēdziens, kuru var dažādi tulkot.
Var tikt ņemts, varbūt, tāds moments, kur kara notikumi patiešām ir durvju priekšā un teikt, ka tas ir
draudošs kara laikmets. Bet var būt ari tādi gadījumi,
kad mūsu kaimiņu valstīs ir kādi sarežģījumi, vai notikumi, kas nevar atsaukties uz Latvijas iekšējiem
apstākļiem, bet ministru kabinets vai iekšlietu ministrs var ieskatīt šo momentu par draudoša kara
laika momentu un aizliegt sniegt presei attiecīgus
ziņojumus. Lai šo likumu precizētu, tad es lieku
priekšā šo vietu rediģēt sekosi: «Ministru kabinetam kara vai vispārējās mobilizācijas gadījumā ir tiesība aizliegt u. 1.1." Tad tas jēdziens būs noteiktāks.
Sakarā ar šo es iesniedzu pilnīgu jaunu 17. panta
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rīkojumu vai divi ministri, tad pareizāki jautājumu ir
nostādīt, ka rīkojumu izdod iekšlietu ministrs saziņa
ar kara ministri, jo tagad, pēc konstitūcijas, kur katrs
atsevišķs ministrs atbild pret_ Saeimu, nav pieņemams noteikums, ka to izsludinātu ministru kabinets.
Protams, šie divi ministri apspriedīsies ar pārējiem
kabineta locekļiem, bet darīt visu ministru kabinetu
atbildīgu par . to, kur divi ministri var but atbildīgi,
nav vajadzīgs, jo atbildība var gulties tikaiuz šo
divu ministru pleciem. Tas ir nepareizi, un tadeļ še
jāstrīpo vārdi « ministru kabinets" un jāliek «iekšlietu ministrs, saziņā ar kara ministri"; tāpat jāstrīpo
vārds « ārējās", ka par ārējās apsardzības līdzekļiem

nevar runāt, jo var būt iekšienē vai nu attiecība uz
ceļiem, vai ari uz tiltiem vai ari dažādā citā ziņa, lietas, kas var stāvēt sakarā ar armijas stiprumu un
spēku un viņas novietošanu. Ja mes pieņemam, ka
tikai par ārējās apsardzības līdzekļiem var aizliegt
sniegt presē ziņojumus, tad var stipri cie_st_ visa apsardzības lieta, ja tādu vārdu atstāj. Tadel no vi-

siem 5 variantiem būtu jāpieņem 4. un 5.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds iekšlietu
ministrim.
Iekšlietu ministrs A. Birznieks: Bastjāņa kungs
nāca ar priekšlikumu, strīpot pirmos 2 variantos, ja
vienu no viņiem pieņemtu, vārdus: «draudoša kara
laikā" un likt viņu vietā «vispārējas mobilizācijas izsludināšanas gadījumā". Es gribētu atgādināt, kapie
tādiem apstākļiem, kad valsts atrodas karaar kādu
citu valsti, vai ari tiek izsludināta vispārēja mobilizācija, tad reizē ar to, bez šaubām, bus ievests kāja
stāvoklis. Pie mūsu apstākļiem tas ir pavisam-grūti
citādi iedomājams un noteikumos par kara stāvokli
būs noteikumi, ko prese var_ pie tādiem apstākļiem
rakstīt, zīmējoties uz karaspēku, uz apsardzības līdzekļiem, vai uz jūrasspekiem. Pieņemt pantu 1.
vai 2. variantā nav nekādas nozīmes. Es varētu gan
redakciju.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim. atzīt par pareizu vienīgi to,_ ja pieņemtu 4. variantu,
apstākļiem, kas ir, kad karš
J. Goldmanis (zemnieku savienība): Pie šī 17. kurš nerunā par tiem
vispārēja mobilizācija.
izsludināta
jau
izcēlies
vai
pašas
ne
ne
mazāk
kā
5
varianti
ir
no
panta
vairāk,
kungs
minēja,
ari pie mie_ra apte
jau
Goldmaņa
komisijas. Tas rāda, cik dažādas domas pie šī panta Kā
prese nebūtu vipar
kuram
lietas,
stākļiem
ir
dažas
apspriešanas ir bijušas komisijā. Bastjāņa kungs
teica, ka vārdi «draudoša kara laikā" neko nenoteic, sai ieteicams rakstīt, kaut airi par tam pašam nomans
ka tas ir nenoteikts jēdziens un tāpēc viņi būtu jā- liktavām, cik tur iekšā krājumu u. t. t. Tā ka
pašas
Pie
ta
4.
variantu.
s
pieņemt
lūgums
_
būtu
—
strīpo laukā, tad tiešām jāsaka, ka šie vārdi ir nenopieņemot 4. variantu, būtu strīteikti. Tālākais teikums nosaka, ka iekšlietu ministrs reizes es atrodu, ka
laiku", jo kāda būtu nopojami
„uz
noteiktu
vārdi
saziņā ar kara ministri vai pēc otrā varianta ministru
par
kara materiāla sastāzīme
aizliegumam,
rakstīt
kabinets ir tie, kuriem ir tiesība izsludināt zināmus
laiku,
jo,
rakstīt, kas atrodas
vu
uz
noteiktu
ja
nevar
par
ko
raksta
vai
aizliegumus presei
visu to,
kara
atradīsies jaunvai
ari.
kas
noliktavā
šonedēļ,
draudoša kara laikā. Ar to ir domāts tādos gadīju- kara
par to raktad
nevarēs
jaunnedēlas,
nedēļu,
vai
pēc
mos ierobežot presi, daudz ko viņai neatļaut rakstīt,
stīt ari februāra mēnesī.' Tādēļ šim noteikumam, ka
jo varbūt apstākli ir tādi, ka nevis kara laikā, bet
ir iespējams aizliegt rakstīt par juras vai parejo karajau daudz laikāk var būt daži jautājumi armijas dzīspēku
un apsardzības līdzekļiem uz noteiktu laiku,
vē, par kuriem vajaga aizliegt rakstīt. Tādēļ šie vārdi
pamata. Ja grib ievest aizliegumu, tad
nav
nekāda
ziņā
vai
draunekādā
nedrīkst tikt atstāti — «kara
tas aizliegums ir vajadzīgs uz nenoteiktu laiku.: va
doša kara laikā". Tie ir strīpojami. Mums var būt
gadījumi, kad sāk apcerēt presē, cik tanī un tanī vieta rētu strīdēties par to, vai šis aizliegums ir vajadzīg
vai tas ir lietderīgs, vai tas nav kādu nepatīkamu pair armijas noliktavu, cik tur un tur ir spridzināmo
vielu, cik daudz tur un tur ir novietotas šautenes rādību segšana. Bet, lai to novērstu, arvien ir iespēu. t. t., u. t. t. Tādi iepriekšēji apskati presē var būt, jamas zināmas parlamentariskas garantijas, ka tādus nederīgus aizliegumus novērst. _ Bet nevar aiz
un taisni prese var atklāt pilnīgi to, kas tiek kā noslēpums turēts. Lai tas nenotiktu, nevar atstāt tā- bailēm, ka šis aizliegums varētu iet pārak tālu, atstāt
pēc noteikumu, ka tas aizliedzams kara vai draudoša šinī ziņā pilnīgi neiespējamu brīvību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrekara laikā. Šie noteikumi, ka draudoša kara laikā
vicam.
šie divi ministri vai ministru kabinets var aizliegt
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): 5. vapresei rakstīt tādas lietas, taisni tie var uztraukt visu
nāksies
aizliegt
riants liek priekšā strīpot visos pārējos variantos
sabiedrību, jo tikai tādā gadījumā
vārdu «ārējās". Tas nozīmētu, ka ari par iekšējo
rakstīt. Sabiedrībai būs skaidrs, ka no tā laika ir
apsardzību var vai nu ministru kabinets, vai iekšdraudoši kara apstākļi iestājušies, jo tikai tādā laikā
lietu ministrs, saziņā ar kara ministri, noliegt rakstīt
stājas spēkā šādi noteikumi. Ienaidniekam tas ir vapresē. Pie mūsu iekšējās apsardzības pieder polijadzīgs, lai saceltu zināmu uzbudinājumu pretējā pusē pret valsti, lai valstī būtu nemiera stāvoklis. Lai cija un tās iestādes, kuras tagad noorganizējušas blato novērstu, tad šie vārdi katrā ziņā jāstrīpo. Kas kus policijai piemēram aizsargu nodaļas uz laukiem.
attiecas uz to, vai ministru kabinets var izdot šādu Tā tad iznāk, ka nevarētu rakstīt kara vai draudoša
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kara laika ne par policiju, ne ari par aizsargu nodaļām. Tas būtu par tālu iets, un tam kategoriski jāizsakās pretim. Tiesību rakstīt par policiju un iekšējo apsardzību vajaga atstāt ari tanī laikā, kad ir kara
vai draudoša kara stāvoklis. Kas zīmējas uz pārējiem variantiem, tad mana L akcija balsos par 3. variantu, kura ir sacīts, ka tiesības kara, vai draudoša
kara laikā aizliegt sniegt minētos ziņojumus presē
piekrīt iekšlietu ministrim saziņā ar kara ministri.
Pareizi, ka vārdi «draudoša kara laikā" mav visai noteikti, un šim ziņā Bastjāņa priekšlikums — likt to
vardu vieta «mobilizācijas laikā", ir noteiktāks. Bet
no otras puses jāatzīst, ka tad, kad tiks izvesta mobilizācija, var būt jau par vēlu dot rīkojumu par zinamuziņojumu nesniegšanu presē. Tāpēc būs tomēr jāpaliek pie kaut ari mazāk noteikta termiņa —
«draudoša kara laikā". Jau agrāk šāds ne visai noteikts termiņš mūsu satversmē ievests un neko ļauna
viņš neatnesis ari šinī likumā. Kas zīmējas uz 1. variantu, tad viņā tiesības, aizliegt sniegt minētos ziņojumus, ir piešķirtas ministru kabinetam; turpretim 3. variants, par kuru balsot liek priekšā mana
frakcija, paredz šīs tiesības iekšlietu ministrim, saziņā
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noslēpumu sargāšana, būs devusi kādam redaktoram
šīs ziņas, kas ir slepenas un nav izpaužamas presē,
tad par to sodu likumos ir paredzēti bargi sodi, kuri
dažos gadījumos var līdzināties sodiem par valsts
nodevību. Tāpēc neviens redaktors, no bargiem sodiem bīdamies, nekad un nekur valsts noslēpumus
nedrukās. Bet līdzeklis, ar kuru Goldmaņa kungs
grib it kā aizturēt šādu ziņu drukāšanu avizes, ir tāds,
kas ari tādos gadījumos var vērsties pret presi, kur
viņas līdzrunāšana var nākt valsts aizsardzībai un
drošībai par labu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Goldmanim.
J. Goldmanis (zemnieku savienība):
Cielēna
kungs nostādīja jautājumu tā, ka prese tiekot nostādīta aizdomās, ka tā nevarēs novērtēt to, kas ir valsts
noslēpums un kas vienā otrā ziņā varētu kaitēt valsts
drošībai.
Tā bez šaubām nevar skatīties uz visu
presi, nevar skatīties ari uz tagadējo šīs dienas presi.
Bet pieņemot preses likumu un atceļot pastiprinātās
apsardzības stāvokli, būs iespēja rasties citiem preses izdevumiem un Jūs, Cielēna kungs, nevariet likt
galvu ķīlā, ka neradīsies ļaudis un grupas, kuras centīsies iet cļtādus ceļus nekā mūsu šīs dienas prese.
ar kara ministri. Pareizāki būtu balsot par to kārtību, Ja Jus
^ runājiet par neuzticību preses vadītājiem,
ka aizliegums var nākt no iekšlietu ministra, saziņā mazāk iemesla Jums neuzticēties iekšlietu un tad
kara
ar kara ministri. Nebūtu ieteicams ministru kabinetu
ministriem, kuri ir atbildīgāki par redaktoriem. Ja
padarīt par tādu iestādi, kurā nodarbotos ar ļoti
Jus gribiet uzticēties, ka viņi izrakstīs tā, ka valsts
daudz jautājumu izlemšanu. Izlemšanas funkcijas
drošība necietis, tad ar ko tad Jūs darīsiet tos atbilvarētu uzlikt atsevišķiem ministriem. Atsevišķs midīgus. Turpretim šos divus ministrus katrā brīdī
nistrs jau visos svarīgākos soļos, kas attiecas ne Jus varat darīt atbildīgus. Tādēļ nekādā ziņā nevar
tikai uz viņa resoru, bet aizskar ari citus resorus,
to še noraidīt. Jus sakāt, ja šī atbildīgā persona būs
katru reizi tā kā tā sazināsies ar saviem kolēģiem.
kādam redaktoram vai reportieram devusi ziņas par
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam. kādiem armijas noslēpumiem un tas būs tās publicēF. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātā jis, tad šī atbildīgā persona tiks saukta pie atbildīsapulce! Tie motivi, kurus pieveda Goldmaņa kungs bas.
Bet var jau šīs ziņas izzināt pavisam no nepar labu 4. variantam, tomēr ar tādi, kuri maz dibiatbildīgas personas. Tādā gadījumā reportieram nenāti. 4. variants rada iespējamību, noliegt presei zibūs nekāds pienākums teikt, no kurienes viņš tās
ņot par dažādām parādībām, kas šai variantā minēziņas dabūjis. Viņš tās vienkārši kaut kur dabūjis
tas, arvien un pastāvīgi, vai ir kara laiks, vai draudoun liek tikai laikraksta iekša. Ka šinī ziņā no dažām
ša kāja laiks, vai tāda nav. Tad iekšlietu ministrs, pusēm ir zināmas tieksmes arvien pētīt, kur, kas un
saziņa ar kara ministri, kurā katrā brīdī var dot rī- ka, tas visiem zināms. Dažu labu reizi pavisam nekojumu, ar kuru presē var noliegt rakstīt un ziņot
jaušiiegūtas ziņās, kuras tiek izplatītas sensācijas novispārībai par dažādiem jautājumiem. Vispārīgi, labā lūkos, var nākt visai lietai par ļaunu. Vai mēs nespārna uzbrukumi preses likumam atstāj tādu ieredzam pedeja laikā šaubīgas ēnas ložņājam ap mūsu
spaidu, it kā prese būtu tāda, kas pastāvīgi vēršas kara noliktavām? Viss tas dod iemeslu domāt, ka
pret valsts labklājību un pret valsti. Tā mēs nevaari turpmāk var but tādi apstākļi, kad jāuzliek zināram šim jautājumam pieiet. Mēs zinām, ka prese
mi ierobežojumi.
ir ta, kas uztur valsts labklājību, prese ir tā, kas ļauPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Runātāju saraksts
numus, kurus
izsmelts. Ludzu dot referenta atsauksmi.
ir oficiālās valsts iestādes pieļauj, atklāj^ prese
tā, kas visādus trūkumus, vājības un
Referents Br. Kalniņš: Kas attiecas uz Bastjāņa
nebūšanas atklāj. Novērtēt presi tā, ka viss tas, ko priekšlikumu, tad komisija to apsprieda, bet komisita dara, dara valstij tikai ļaunu, ir principieli nepajas vairākums to neatbalstīja. Zīmējoties uz iekšreizi . Ari šinīs jautājumos, par kuriem te šinī pantā lietu ministra priekšlikumu, strīpot vārdus «uz noiet runa, presei resp. sabiedrībai un tautai ir jābūt teiktu laiku aizliegt sniegt prese ziņojumus par Latvivisdzīvakai un vislielākā! interesei. Kādā stāvoklī
jas kara un juras speķu, kā ari par valsts ārējās apatrodas mūsu vispārējā valsts ārējā drošība, vispāsardzības līdzekļiem un_ ierīkojumiem" — jāsaka, Ka
rēja viņas aizsardzība uz ārieni, tie ir jautājumi, par ari tas neatrada komisija piekrišanu, jo komisija turēkuriem ne tikai valdībai un attiecīgiem speciālistiem
jās pie ta ieskata, ka var noliegt 17. pantā minētās
ir jāinteresējas, bet kurus vispārējos vilcienos jāzin
ziņas sniegt prese gluži noteiktos apstākļos, kas stāv
ari visai tautai un sabiedrībai. Tāpēc meklēt te kaut
sakara ar karu vai ar tam nedaudzām dienām, kas ir
kādus norobežojumus jeb noliegumus, izņemot no pirms kara, kad valsts un armija ir pārgājusi sagatautas un sabiedrības redzes aploka tik svarīgus jautavošanas stadijā uz karu. Tāpēc visi tie iebildumi,
tājumus, ir nedibināti. Te, protams, Goldmaņa kungs kas nāca, ka ari miera laika varētu rasties tāda pat
varēs teikt, ka ir tādi noslēpumi armijā viņas dauvajadzība, komisijas vairākuma uzskatos neietilpa,
dzos organizācijas techniskos paņēmienos, kuri nav
un miera laikam komisijas vairākums neparedzēja
izpaužami ienaidniekam. Bez šaubām, ka tādi ir. nekādus ierobežojumus. Zīmējoties
uz Goldmaņa
Bet, man liekas, ka naidīgo valstu militārie izlūki
kunga runu, kura viņš aizstāvēja iekšlietu ministra
taču ne pa laikrakstiem meklēs izzināt tās ziņas, par kunga priekšlikumu, jāpiezīmē,
ka nav no svara, no
kuram viņi interesējas.
Ja viņi laikrakstos meklēs kurienes kāda laikraksta līdzstrādnieks
vai redaktors
šis ziņas, tad viņi nekad neko nevarēs panākt. Šinī smēlis ziņas par tādam
lietam, kuru izpaušana tiek
ziņā viņi tās mēģināspanākt ar citiem līdzekļiem, uzskatīta par valsts nodevību.
Vienā vai otrā gadīcaur uzpirkšanu, vispārīgi citādā ceļā. Bez tam, ja
juma, vai ziņas bus smeltas tieši no armijas aprindām,
kāda no valsts amata personām, kurai uzticēta valsts vai no citurienes, ta ir un paliek valsts nodevība un

497

Latvijas

Republikas

Saeimas III. sesijas 19. sēde

tiks sodīta daudz bargākā kārtā nekā to var paredzēt mūsu preses likums un tie sodu likumi, kas tam
sekos. Tāpēc šī argumentācija ir nevietā un nepierāda vajadzību rediģēt 17. pantu tādā veidā, ka šie
vārdi tiek strīpoti. Tāpēc es izsakos pret iekšlietu
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Piezīme. Nav konfiscējami nekādi iekšzemes un
ārzemju poligrāfisko iestāžu ražojumi, kuri adresēti Saeimai un tās deputātiem un valsts, augstskolas un Rīgas
pilsētas bibliotēkai. Tāpat navkonfiscejami ražojumi, ja
tie adresēti zinātniskām biedrībām un institūtiem un laikrakstu redakcijām, skaitā ne vairāk ka 3 eksemplāri."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pēc 17.
panta lūdzis Dzenis. Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība)
: Augstā sapulce! Man būtu priekšlikums pa„Ministru kabinetam ir tiesība kara vai visparejas_ mobipildināt likumprojektu ar 17. pantu, kurš pec būtības
lizācijas gadījumā uz noteiktu laiku aizliegt sniegt presē znjojumus par Latvijas kara un jūras spēku, ka ari par valsts arēbūtu 20. pants no ministru kabineta iesniegtā projās apsardzības līdzekļiem un ierīkojumiem."
jektā un viņš skanētu šādi:
Ar šī priekšlikuma pieņemšanu atkristuvisi pā«Uzsaukumi un izrīkojumu programas
rējie varianti un iesniegtie pārlabojumi. Lūdzu padrukājami pēc pieteikšanas vietējai policijai."
celties tos, kas ir par priekšlikumu. Referents izsaŠīm divām lietām, uzsaukumiem un programam,
kās, ka komisijā tas noraidīts. Tagad lūdzu pacelties būtu vajadzīga kontrole, jo bez caurskatīšanas viņas
tos, kas ir pret Bastjāņa priekšlikumu. Beikatrreiz drukāt nevarētu un viņu noteikšanu atstāt
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. iekšlietu ministrijai. Ja nebūs kontroles tiesības
Balsošanas iznākums: par Bastjāņa priekšlikumu noiekšlietu ministrijai, tad attiecībā uz uzsaukumiem var
dotas 35 balsis, pret _ to — 38 _ balsis, atturējušies, 14. viegli notikt tāda parādība, ka uzsaukumus nodrukā
Priekšlikums noraidīts. Tālāk nak nobalsošana 5. 10-^-20.000 eksemplāros un bez kādas kontroles vivariants, kurš attiecas uz visiem iepriekšējiem vaņus izplata ar pilnīgi noziedzīgusaturu, kuri nebūtu
riantiem un satur priekšlikumu
laižami apgrozībā. Tāpēc domāju lietas laba augiepriekšējo variantu tekstos strīpot vardu „arejas".
stais nams atradīs par iespējamu pieņemt šo pārLūdzu pacelties tos, kas būtu par 5. variantu. labojumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 5. variantu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godāta
Nav. Balsošanas iznākums: par 5. varianta pieņemsapulce! Dzeņa kunga pārlabojums nav pieņemams.
šanu nodotas 47 balsis, pret — 44 balsis, atturējies Vispirms jau attiecībā uz uzsaukumiem _ viņš grib
nav neviens. Variants pieņemts. Talak iesniegts ievest, lai gan skaidri to nesaka, iepriekšēju cenzūru,
pie 4. varianta iekšlietu ministra Birznieka priekštāpat ari attiecībā uz izrīkojumu programam. Ko tas
likums. Tas nāks nobalsošanā tad, kad būsim nonozīmē — «var drukāt, iepriekš_ pieteicot vietējai
nākuši pie 4. varianta. Tagad balsošana notiks tāda administrācijai". Tas taču nozīmē, ka administrācikārtībā, kādā pēC kārtas varianti ievietoti 17. panta. jai netiek vis nonests ziņojums, lai pieliktu stempeli
Ar viena varianta pieņemšanu atkritīs pārējie vaklāt un atnestu atpakaļ, bet lai administrācija izlasītu
rianti. Vispirms nobalsošanā nāks 1. variants. Luuri taisītu koriģējumus u. t. t. Dzeņa kunga pārlabodzu pacelties tos, kas ir par 1. varianta pieņemšanu. juma teksts ir tāds, kā to krieviski saka, ™ _ puča
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. varianta pienu
mhco. ' Viņš neizsaka skaidri, ka domāta ieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas priekšēja cenzūra, nedz to, ko tas grib sasniegt. Nono balsošanas. Balsošanas iznākums: par 1. variansakot, ka attiecīgais drukas darbs jāpienes ienriekš
ta pieņemšanu nodota 31 balss, pret to — 55 balsis, Dolicijai, bet nenosakot, kad tas ir jādod atpakaļ un
atturējies nav neviens. 1. variants noraidīts. 2. vako administrācija ar to var darīt, tiek radīta tāda neriants. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 2. vaskaidrība, kuru praksē varēs katrs tulkot ka viņam
Par 2. varianta pieņemšanu patiksies. Administrācija varēs teikt, ka ir nonests
rianta pieņemšanu.
nodotas tikai 11balsis. Nepietiekošs skaits. Šis vaiepriekšējai kontrolei, citi teiks, ka ir nonests zināriants atkrīt. 3. variants. Lūdzu pacelties tos, kas ir
šanai. Tas nav tāds formulējums, kuru varetu_ nopar 3. variantu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
teikti iztulkot kā iepriekšēju cenzūru, ne ari ka iepret 3. variantu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atpriekšēju paziņojumu. Šis priekšlikums__ nevajaturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par dzīgs un kaitīgs. Kaitīgs tāpēc, ka tagadēja prakse,
3. variantu nodotas 37 balsis, pret — 49 balsis, atsevišķi uz laukiem, rāda, ka ir ļoti apgrūtinoši izrīturējies nav neviens. Variants noraidīts. Nobalsokojuma afišas iepriekš pienest apriņķa priekšniekam.
šanā nāk iekšlietu ministra priekšlikums pie 4. vaKatrs, kuram ir daudz maz sakars ar_ laukiem, zinas,
rianta, kurš skan:
ka pret pastāvošo iekārtu ceļ vislielākos iebildumus
„17. panta 4. varianta strīpot vārdus „uz noteiktu laiku".
un sūdzības, jo lai sarīkotu kādu izrīkojumu, ir jāiziet
Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pacauri dažādiem šķēršļiem un nevajadzīgam formacelties tos, kas ir par iekšlietu ministra priekšlikumu. litātēm. Ja nu pieņemtu Dzena priekšlikumu šinī liTagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret iekšlietu minikumprojektā, tad nevajadzīgā kārtā tiktu apgrūtināta
stra iesniegumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atmūsu kultūras dzīve. Tāpēc šis priekšlikums ir gaturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: līgi noraidāms.
par iekšlietu ministra priekšlikumu nodotas 44 balsis,
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
pret to nodotas 43 balsis, atturējies _ nav neviens.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku saviePriekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk pants 4. nība) : Augstais nams! Cielēna kungs izteicas, ka
varianta redakcijā ar pieņemtiem pārlabojumiem.
manam pārlabojumam esot neskaidra redakcija, ka
Lūdzu pacelties tos, kas ir par panta pieņemšanu.
neesot noteikts, ko gribot sasniegt. Es varu paskaiTagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieņemdrot, ko es gribu sasniegt. Pirmkārt, policijai ka
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no tādai, kura rūpējas par iekšējo drošību, vajaga zināt,
balsošanas. Balsošanas iznākums: par panta 4. vakādus uzsaukumus izlaiž un kādas ir izrīkojumu proriantu nodotas 49 balsis, pret — 38 balsis, atturējugramas. Otrkārt, lai nenotiktu publikas mānīšana.
šies 3* Nākamais, 18. pants.
Es ar savu pārlabojumu gribu dot viņai to iespēju.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
Es domāju, ka tas varētu nākt par labu visam parti«Iekšlietu ministrim tiesība konfiscēt no ārzemēm pienājām un valsts drošībai. Pieņemsim tādu gadījumu, ka
kušos poligrāfisko iestāžu ražojumus, kā ari aizliegt zināmu
viena
avantūristu grupa sociāldemokrātu vārda izperiodisku izdevumu ievešanu no ārzemēm, ja to saturs pēc
laiž uzsaukumus, kuri ir pilnīgi noziedzīga satura, ar
Latvijas likumiem ir noziedzīgs.
ministra kunga priekšlikumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Bastjāņa priekšlikums, kurš skanj _
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nolūku sociāldemokrātus kompromitēt. Tādi gadījumi ir pilnīgi iespējami un grūti novēršami, ja iekšlietu ministrijai nebūs uz uzsaukumiem zināmas kontroles tiesības. Piemēram, ja ir uzsaukums pretvalstiska gara, tad policijai būs iespējams, lai tam uzsaukumam nebūtu reali _ panākumi, lai viņš netiktu
izplatīts plašākās masās, to aizliegt. Iepriekšējā
pieteikšana mums ir likumā par sapulcēm, un viņa
nav tik baļlīga. Līdz šim nekādi pārpratumi nav bijuši. Tāpēc es domāju, ka pārlabojums nekādus
šķēršļus neradīs .bet sabiedrisko dzīvi tikai veicinās,
novēršot varbūtējas nevēlamas parādības.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens

nevēlas? Vārds referentam.
Referents Br. Kalniņš: Komisijas

vairākums
priekšlikumu atraidīja. Komisijas vairākums ieskatīja, ka Dzeņa kunga priekšlikums nepārprotami iziet uz cenzūras atjaunošanu uzsaukumiem un izrīkojumiem. Citādi to nevar saprast. Policijai tiek dota
tiesība skatīt cauri programas un uzsaukumus un vajadzības gadījumā aizturēt. Tā tad policijai šinī ziņā
tiek pļešķirtastādas tiesības, kādas preses likumā attiecība uz citiem periodiskiem un neperiodiskiem izdevumiem nav paredzētas. Dzeņa kungs atbildēja,
ka viņš cenzūru ievest nedomājot. Ja viņš tā domā,
tad jāsaka ka tas priekšlikums vispārīgi ir pārpratums. Tāda^ gadījumā nav saprotams, kāds viņam nolūks. Ja Dzeņa kungs domā, ka policijai jāzin, kas
notiek,_ tad policija jau dabon par izrīkojumiem un
sapulcēm zināt uz pieteikumu pamata, viņai nav bez
tam_ jāskata cauri vēl programas un uzsaukumi. Kas
zīmējas uz to,_ ka viena vai otra organizācija var tikt
šokēta, kad _ kada anonima grupa piesavinās šīs organizācijas vardu _,tad_tas ir krimināls noziegums, par
ko vainīgiem bus jāatbild tiesas priekšā. Aiz šiem
motiviem komisijas vairākums Dzeņa kunga priekšlikumu noraidīja. Tāpēc es izsakos pret to.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iesniegtais Dzeņa
priekšlikums skan:
„Lieku priekšā papildināt likumu ar 17'. pantu sekošā
redakcija:
„Uzsaukumi_ un izrīkojumu programas drukājami pēc
pieteikšanas vietējai policijai".

Referents izsakās pret Dzeņa priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par Dzeņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Dzeņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav. Balsošanas iznākums: par Dzeņa
priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret to nodotas 60
balsis, atturējies nav neviens. Priekšlikums atraidīts. Nākamais, 18. pants. Es lūdzu nolasīt.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
.Jekšlietu ministrim tiesība konfiscēt no ārzemēm pienākušos poligrāfisko iestāžu ražojumus, kā āri aizliegt zināmu
periodisku izdevumu ievešanu no ārzemēm, ja to saturs pēc
Latvijas likumiem ir noziedzīgs.
Piezīme.
Nav konfiscējami nekādi iekšzemes un
ārzemju poligrāfisko iestāžu ražojumi, kuri adresēti Saeimaiun tas deputatiern un valsts, augstskolas un Rīgas
pilsētas bibliotēkai. Tāpat nav konfiscējami ražojumi, ja

tie adresēti zinātniskam biedrībām un institūtiem un laik-

rakstu redakcijām, skaita ne vairāk kā 3 eksemplāri."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Bergam.
Arv. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Piezīme pie 18. panta noteic veselu rindu personas
un iestādes, kuram ir tiesības saņemt tādus poligrāfisko iestāžu ražojumus, kuri ar tiesas lēmumu ir konfiscēti. Iestādes un personas, kas minētas piezīmē,
kuram tad nubutu tiesība saņemt konfiscētos preses
ražojumus, mes gribam nospraust tik plaši, ka nevar
but nekādas iluzjjas M ziņa, ka ja šis pants paliek nepārgrozīta veida, tad faktiski nekādas konfiskācijas
nevar notikt, jo neaprobežotā daudzumā poligrāfisko iestāžu preses ražojumus varēs saņemt ne tikai

1923. gada

14. decembrī.
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Saehna un viņas deputāti, bet ari augstskola un Rīgas
pilsētas bibliotēka, kur katrs tos varēs lasīt. Tālāk
ir noteikts, ka 3 eksemplārus no poligrāfisko iestāžu

izdevumiem var saņemt zinātniskas biedrības, institūti un laikrakstu redakcijas. Nu, zinātniskas biedrības ir ļoti plašs jēdziens. Kas mūsu dienās nav zinātniska iestāde? Ar tādu nosaukumu ir biedrības, kas
nodarbojas ar pavisam citām lietām. Laikrakstu redakcijas Mēs zinām, ka tādas pēc mūsu likuma var
^ kūjas ir gan pieteikušās, bet gada laikā
but ari tās,
nemaz nedomā uzsākt savas funkcijas. Tādu laikrakstu redakcijas var būt ļoti daudz, viņu skaits ir
pilnīgi neaprobežots. Man liekas, nekādas ilūzijas
mums nevarbut, ka ja šādā redakcijā pantu pieņemtu,
tad patiesība konfiskācija nav iespējama, visi noziedzīgie preses ražojumi varēs izplatīties pilnīgi neaprobežoti, kauču ari tiesa būs taisījusi lēmumu par viņu konfiskāciju. Mēs nevaram nostādīt tiesu tādā
stāvokli, ka viņas lēmumus faktiski neizpilda. Tāpēc
es liktu priekšā 18. panta piezīmi izteikt šādā veidā:
«Nav konfiscējami p'oligrafisko iestāžu ražojumi,
kuri adresēti Saeimai vai viņas deputātiem. Ari citam personām un iestādēm iekšlietu ministrs var dot
tiesību saņemt konfiscētus poligrāfisko iestāžu ražojumus."
Tā tad te paliek neaizskartas Saeimas un viņas
deputātu tiesības saņemt konfiscētus ražojumus. Deputātiem un Saeimai jābūt informētiem par to, kas
noziedzīgs ļr noticis valstī. Bet visas citas personas,
cik plaši mes ari gribētu robežas spraust, mēs priekš
visiem laikiem nevaram noteikt. Varbūt tas uzskaitījums, kas ir panta piezīme, ir nepilnīgs. Varbūt varētu atļaut šīs tiesības ari citām personām un iestādēm? Mes cieti un negrozāmi lietu nedrīkstam formulēt, bet elastīgi pēc apstākļiem un laika, pie katra
nozieguma saturaun veida iekšlietu ministrs var izšķirt, vai un kādam personām un iestādēm var šos
konfiscētos preses ražojumus piesūtīt, un kurām nē.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicarn.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augsta sapulce! Berga kungs nostādīja jautājumu tā, ka
ja mes pieņemtu 18. panta piezīmi, tad tā lieta būtu
ļoti briesmīga. Vardu sakot, tad nelegālā literatūra
varētu izplatīties tik plašos apmēros, ka tas varētu
apdraudēt mušu valsti. Man Liekas, ka tā lieta nebūt nav tik briesmīga. Attiecība uz deputatiern Berga kungs atrod par iespējamu neievest nekādus aprobežojumus. Ta tad par to mums nav jāstrīdas un
deputāti var saņemt nelegālu literatūru bez ierobežojumiem. Bettalak Berga kungs liek priekšā ierobežot visas pārejas iestādes tik tālu, ka tikai ar iekšlietu ministra atļauju viņas varētu dabūt kādus poligrāfiskus ražojumus, kas no mūsu valsts viedokļa
būtu atzīstami par noliedzamiem. Kas nu būtu tās
iestādes, kurarn bez iekšlietu ministra atļaujas noliegts saņemt tādus poligrāfiskus ražojumus? Vispirms tā ir augstskolas bibliotēka. Es nedomāju, ka
augstskolas bibliotēka, kuru taču pārzin ļoti cienījamas kolēģijas, bus ta iestāde, kas nodarbosies ar nelegālas literatūras izplatīšanu. Tas pats jāsaka par
Rīgas pilsētas bibliotēku. Vai tā būs tāda iestāde,
kura nodarbosies ar nelegālas literatūras izplatīšanu?
Es domāju gan, ka ne._ Vajadzība pēc šādas literatūras šīm iestādēm tomēr var rasties, jo dažu reizi zinatniskiern nolūkiem _šī literatūra taisni ir nepieciešama. Talak ir minētas zinātniskas biedrības, institūti un laikrakstu redakcijas. To eksemplāru skaits,
kurus _ var saņemt šīs iestādes, ir aprobežots uz 3.
Varbūt varētu teikt, ka nav vajadzības piesūtīt redakcijai vairāk par vienu eksemplāru no šādas literatūras. Bet te jāsaka, ka lielākām avizēm taču ir
savi 8 līdz 10 redaktori Es ctorāju, Skalbes kungs
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to apstiprinās, ka tas tā ir. Ja nu būs avizes redakcijā kādi 3 eksemplāri no šīs nelegālās literatūras, tad
vismaz lielākai daļai no redaktoriem būs iespējams
izlasīt šo nelegālo literatūru, par kuru viņiem kā avizes redaktoriem jābūt informētiem. Turpretim, ja
redakcijā būs tikai viens eksemplārs no šīs nelegālās
literatūras, paies ilgs laiks, kamēr visi 8 redaktori to
paspēs izlasīt un uz to reaģēt. Domāt, ka avižu redakcijas nodarbosies ar nelegālas literatūras izplatīšanu, ir pilnīgi nedibināti. Bet nu pieņemsim, ka šo
avižu redaktori grib nodarboties ar nelegālas literatūras izplatīšanu. Cik tad būs liels tas personu skaits,
kuras šos trīs eksemplārus dabūs lasīt? Ja pat redaktori speciāli būtu nodomājuši nodarboties tāda
veidā ar nelegālas literatūras izplatīšanu, tadcaur to
viņi taču neko nepanāks. Berga kungs doma, ka tādā gadījumā pieteiks ļoti daudz laikrakstus, bet faktiski nemaz neizdos un to darīs tadeļ, lai būtu iespējams saņemt nelegālu literatūru. Tas bažas nu ir pilnīgi nepamatotas. Man liekas, ka tiešam nav nekāda
iemesla aizliegt šo poligrāfisko ražojumu saņemšanu
tām iestādēm,.kuras ir minētas šai 18.panta piezīme.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstā sapulce! Berga kungs ir iesniedzis
pārlabojumu attiecībā uz 18. pantu, kurš paredz zināmā mērā stingrus noteikumus, bet daži deputātu
kungi ir tomēr izteikušies pret to. Ja nu Berga kunga
priekšlikums netiktu pieņemts, tad_ es iesniedzu
priekšlikumu, kurš ir daudz mīkstāks un skan ta:
«Strīpot 18. panta piezīme vārdus «Rīgas pilsētas" un
tur, kur ir teikts „3 eksemplāri" tam iestādēm, kurās ir pielaižami noziedzīga satura raksti, likt ,,1
eksemplārs". Es domāju, ka augstais nams*atradīs
par iespējamu pieņemt manu pārlabojumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk neviens nav vēlējies. Es lūdzu referenta atsauksmi.
Referents Br. Kalniņš: Komisija šie priekšlikumi gan netika iesniegti un apskatīti, bet tur pārsprieda
līdzīga satura priekšlikumus un tie tika noraidīti. Komisija uzskatīja, ka nebūtu pareizi baidīties no dažiem
eksemplāriem nelegālas literatūras, kuras varētu
atrasties valsts un zinātnisko organizāciju bibliotēku
. rīcībā. Komisija ari salīdzināja šo likumu ar attiecīgiem likumiem citās zemēs, salīdzināja ar bijušas
Krievijas likumu un atrada, ka tur ari pastāvējuši
analoģiski likumi. Tas ierobežojums uz viena vai dažiem eksemplāriem, man liekas, ir ļoti niecīgs un sīkumains. Aiz šiem motiviem man jāizsakās pret
Berga, kā ari Dzeņa kungu priekšlikumiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
vispirms Berga priekšlikums, kurš skan:
„Piezīmi pie 18. panta izteikt šādi: _ .,Nav konfiscējami
un tās
poligrāfisko iestāžu ražojumi, _ kuri adresēti Saeimai
deputātiem. Ari citām personām un iestādēm iekšlietu ministrs
var dot tiesības saņemt konfiscējamus poligrāfisko iestāžu

ražojumus."

Referents izsakās pret Arveda Berga priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Arveda Berga
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Berga
priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret — 49 balsis, atturējušies 6. Priekšlikums atraidīts. Nākošais, Dzeņa priekšlikums:
„Lieku priekša 18. panta piezīme strīpot vārdus ,.Rīgas
pilsētas" un bez tam ,,3" vietā likt „1"."

Referents ir pret priekšlikumu. (Sauciens pa
kreisi: «Puseksemplaru!") Lūdzu pacelties tos, kas
ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret Dzeņa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas no balsošanas.Balsošanas iznākums:
par Dzeņa priekšlikumu nodota 31 balss, pret — 54
balsis, atturējušies 7. Priekšlikums atraidīts. 18. pants
komisijas redakcijā nāk uz balsošanu. Lūdzu pacel-
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ties tos, kas ir pret panta pieņemšanu. Nav.
atturas? Nav. Pants pieņemts. 19. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
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,.Noziedzīgus nodarījumus preses lietas vajā un soda uz
attiecīgu likumu pamata tikai tiesas iestādes.
Periodisku un neperiodisku izdevumu apķīlāšana, konfiscēšana, apturēšana un vainīgo saukšana pte atbildības no^
tiek kriminālprocesa likuma paredzēta kartība."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds iekšlietu
ministrim.
19. pants paIekšlietu ministrs A. Birznieks:
redz, ka periodisku un neperiodisku izdevumu apķīlāšana, konfiscēšana, apturēšana un vainīgo saukšana
pie atbildības notiek kriminālprocesa paredzēta kartībā. Sakarā ar to varētu pilnīgi strīpot 19. panta
1. daļu, bet tas varētu izsaukt tādas domas, it ka es
apstrīdētu, ka sodus uz attiecīga likumu pamata preses lietās var uzlikt tikai tiesu ļestades. Lai tādas
domas neceltos, tad es ari nenāku ar priekšlikumu
strīpot šī panta 1. daļu, lai gan būtu gluži dabīgi par
to te runāt, tādēļ ka panta 2. daļa ir sacīts, «notiek
kriminālprocesa likuma paredzēta kartība". Bet man
ir jānāk ar priekšlikumupanta l.daļa, ja viņu pašu
nestrīpo, strīpot vienu vardu «vajāt", tad palļktu sekošais: noziedzīgus nodarījumus preses lietas soda
uz attiecīga likuma pamata tikai tiesas iestādes. Kāpēc ir jāliek iekšā vārds « vajāt"? Vai tas neizsauc
tādu iepriekšēju spriedumu, ka adnunistrativam iestādēm nebūs iespēja griezties_ pie tiesas iestādes uzsākt vajāšanu, ka tām nekādas tiesības nepieder no
šī redzes viedokļa. Par sodīšanu te_ nevar but runa,
bet administrativām iestādēm jāatstāj iepriekšēja apķīlāšana un tiesu iestādes var sodīt. Visas šīs lietas
ir jāizstrādā civilprocesa likumos. Mes par to šodien
nerunājam un tādēļ šis vārds «vajāt" šinī likuma ir
lieks. To izšķirs, kad pieņems civilprocesalikumu.
Mans priekšlikums būtu strīpot vārdus « vajā un".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Cielenam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godāta sapulce! Priekšlikums, kuru iesniedza iekšlietu ministra kungs, strīpot šī panta 1. daļu, vai vismaz vardu
« vajā" ir diezgan svarīgs, un proti, tai nozīme, ka tas
pārgrozīs zināmā mēra šī panta principielo nozīmi.
Panta tagadējā redakcija, lai gan tas ļoti īsi fiksēts,

tomēr nosprauž kriminālprocesa likuma kartības
principielo virzienu. Attiecīgas iestādes, kuram
būtu uzdots noziedzīgos nodarījumus sodīt un ari vajāt resp. uzsākt un izdarīt iepriekšēju tiesas izmeklēšanu, paredzēts konstruēt tāda virziena, ka administrācijas iestādes ir no šīm kompetencēm izslēgtas,
un varētu būt tikai dažādas tiesu ies _tades, ka prokurors vai taml. Lai gan formeli varētu teikt, ka pietiks ar panta 2. nodalījumu. ka tuvāk tas tiks apzīmēts kriminālprocesa likuma, tomēr izšķirot šinī likumā vispārējo preses brīvību, nav slikti, ja mes ari
principieli izlemjam garantijas par šī_ likuma izvešanu dzīvē. Šīs kompetences labāk būtu uzticēt tiesas iestādei kā orgānam, kuram būtu jaseko_likupārkāpēji.
ma pārkāpumiem un būtu jāsoda šī likuma
preses
ljkumu,
Vācijas
gribu
atsaukties
uz
_ kur ari
Es
ievesta šāda vispārēja tēze. Ar to mes nebūsim izdarījuši tādu juridisku formulejumukas runātu pretim likuma konstrukcijai. Ja mes tāpat nosakām, ķa
tā iestāde, tas valsts orgāns, kuram bus jāseko šī likuma izvešanai dzīve, atbildības ziņa par šī _ likuma
pārkāpšanām, būs nevis administrativa iestāde, bet
tiesas iestāde, tad ar to nav teikts, ka administratīvās iestādes nevar griezties pie tiesas iestādēm ar paziņojumiem un ierosinājumiem par dažam parādībām,
kurām būtu noziedzīgu nodarījumu pazīmes. Bet vajāšana kriminālprocesa nozīme, _ka izmeklēšanas uzsākšana vai citāda vajāšana, ka, piemeram._ iepriekšēja apķīlāšana, tas būtu jāatstāj tiesas iestādēm, ietverot starp tām ari prokuratūru.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Arvedam
Bergam.
A. Bergs (bezpartejiskais nacionālais centrs):
Man atliek tikai vilkt vajadzīgas konsekvences no tā,
ko teica iekšlietu ministrs. Panta 2. nodalījums nosaka, ka visādi soļi pret periodiskiem un neperiodiskiem izdevumiem sperami kriminālprocesa likuma
paredzēta kartība. Ar to aizrāda uz to likumu, kur
paredzēti visi soļi un viņu veidi, kādus var spert pret
noziedzīgiem preses ražojumiem. Tā tad mēs aizrādām uz gluži noteiktu citu likumu. Tāpēc nevar no
visa ta likuma satura jzņemt vienu jautājumu un notejkt, ka tikai tiesas kartībā var spert zināmus soļus.
Ka mes vajāsim, vai varēsim iztikt tikai ar tiesas iestādēm, vai bus jāņem palīgā prokuratūra, to atļausim izšķirt kriminālprocesa likumam. Tur būs visi
soļi pret preses noziegumiem salikti sistemātiskā
kartība, rikai tad mēs varēsim visu apsvērt.
Izņemt vienu jautājumu ārā un mēģināt iepriekš iz-

šķirt, tas likumdošanas ziņā ir nepareizi. Tāpēc 1. nodalījums strīpojams aiz formeliem iemesliem. Viņš
še nepieder. Šīs dienas priekšpusdienā referents komisijas vārdā dedzīgi uzstājās pret to, ka preses likuma ievestu noteikumu, ka nav izdodams kāda apturēta laikraksta vietā kāds cits laikraksts. Referents aizrādīja, ka tas pieder sodu likumiem, kaut gan
par sodiem_ apspriežamā pantā nekādas runas nebij.
Tagad nekādu šaubu nevar būt, ka še iet runa par

kādu procesa likuma pantu un es sagaidu, ka aiz konsekvences augstais nams nostāsies tāpat, kā viņš
zināmā gadījumā jau nostājies. Es iesniedzu priekšlikumu — 19. panta 1. nodalījumu strīpot.
Priekkšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Vārds Petre-

vicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augsta sapulce! Kaut gan mana frakcija piekrīt tam, ka
preses noziedzības sodāmas tikai tiesas ceļā un vajājamas tikai no tiesu iestādēm, tomēr no formelā viedokļa mēs atrodam, ka šiem noteikumiem ir vieta nevis šinī likumā, bet kriminālprocesa likumā, un tāpēc balsosim par 1. teikuma strīpošanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens nav velējies. Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents Br.Kalniņš: Kas zīmējas uz Berga un
Birznieka kungu priekšlikumiem, tad līdzīgas dabas
priekšlikums komisija tika apspriests, bet komisija
priekšlikumu noraidīja. Iemesli komisijai bija tie,
kautgan jautājuma sīkāka atrisināšana par to, kādā

kārta noziedzīgie nodarījumi preses lietā būtu vajājami un sodāmi, pieder sodu likumiem, tomēr preses
likumam sava materiālā daļā jānosaka princips, vai
šīs vajāšanas un sodīšanas izdarāmas administrativa
ceļavai tiesas ceļa. Tāpēc komisijas vairākums izteicas, ka 19. panta ir vieta tam noteikumam, ka šīs
vajāšanas un sodīšanas ir izdarāmas tikai tiesas ceļā.
Tapec cerams, ka. augstais nams rīkosies loģiski, nenākdams pretruna ar priekšpusdienas sēdes lēmumu
un šo priekšlikumu noraidīs, jo ar to, ko runā 19.
pants, nekas no sodu likumiem netiek aizķerts, viņš
tikaļ nosaka, kam vispār jābūt šinī likumā iekšā. Kas
zīmējas uz Birznieka kunga priekšlikumu, tad tas piespiež procesa likumu atrisināties jau zināmā virziena, ka _preses_ lietas vajāšanu varētu izdarīt administratīvas iestādes. Ja mēs ņemam vērā tās debates,
kas norisinājās publisko tiesību apakškomisijā, tad
Birznieka kunga priekšlikums loti labi saprotams. Bet
ta ka mes šeit gribam izšķirt visus pamatprincipus,
zīmējoties uz presi, tad būtu vietā, ka 19. pantā būtu
noteikts, ka vajāšanas un sodīšanas tiesības pieder
tikai tiesu iestādēm. Aiz tiem motiviem es izteiktos
kā pret Berga kunga, tā Birznieka kunga priekšlikumiem.
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Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Arveda Berga priekšlikums, kurš skan:
„19. panta pirmo nodalījumu strīpot."

Referents izsakās pret priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Berga priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Par priekšlikumu nodotas 57 balsis, pret — 38 balsis,

atturējies nav neviens. Priekšlikums pieņemts. Nākamais priekšlikums, kuru iesniedzis iekšlietu ministrs, skan:
„Lieku priekšā 19. pantā strīpot vārdus „vajā un"."

Šis priekšlikums atkrīt, tādēļ ka ir pieņemta 1.
nodalījuma strīpošana. Lieku tagad 19. pantu pārlabota veidā uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas
ir pret panta pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pants pieņemts. 20. pants.
Sekretāra biedrs E. Knopps:
„Preses lietas pārzin un instrukcijas šī likuma robežās
izdod iekšlietu ministrs.
Ar šo atcelti 1890. gada preses un cenzūras tikums līdz
ar 1912. gada papildinājumiem, kā ari 1917. gada 27. aprija
un 12. jūlija Krievijas pagaidu valdības lēmumi par presi un
preses iestādēm."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicam.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieks): Augsta sapulce! 20. pants nosaka divi lietas: pirmo, ka
preses lietas pārzin iekšlietu ministrs un otro, ka instrukcijas šī likuma robežās ari izdod iekšlietu ministrs. Protarns, ka preses lietas vienam no ministriem ir japarzin un runa var būt par diviem: vai
par iekšlietu ministri, vai ari par tiesliletu ministri.
Pareizāki būtu, ja preses lietas pārzin iekšlietu ministrs. Tapec pret pirmo daļu es iebildumus neceļu.
Turpretim, kas zīmējas uz instrukcijas izdošanu šī
likuma robežas, tad pats par sevim saprotams, ka šīs

instrukcijas izdošana ir iekšlietu ministra tiesībās.
Tapec likuma tas ir lieks un nebūtu minams. Mums
ieviesies tāds ieradums, ka vairākos likumos minam,
ka instrukcijas izdod attiecīgs ministrs. īstenībā tas
nozīme likuma nosacīt to, kas patiesībā bez šī nosacījuma katram ministrim jau pieder tāpēc vien, ka
viņš ir_ ministrs. Aiz visiem šiem iemesliem es lieku
priekša 20. pantā strīpot_ vārdus «un instrukcijas šī
likuma robežas izdod", ka liekus.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu vairāk neviens neveļas. Es lūdzu referentu izteikties.
Referents Br. Kalniņš: Komisija izstrādāja pantu
par instrukciju un pieņēma šo redakciju tāpēc, ka uzskatīja parvajadzīgu kādā pantā atzīmēt, kurš no ministriem pārzin preses lietas. Tā kā komisija savus
ieskatus tada_ kārta motivēja, tad domāju, ka nemaldīšos, ja zīmējoties uz Petrevica priekšlikumu, — 2.
daļu strīpot — teikšu, ka komisija tam varētu

piekrist.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
Petrevica priekšlikums, kurš skan:
_ „20. panta strīpot vārdus „un instrukcijas šī likuma robežas izdod"."

Lūdzu pacelties to, kas ir par Petrevica priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Petrevica priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas no balsošanas. Balsošanas iznākums: par
Petrevica priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 41
balss, atturējušies 5.
Priekšlikums atraidīts. Nobalsošana nak 20. pants komisijas redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šī panta pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Pants pieņemts. Lūdzu nolasīt
beigu nodalījumu. Ir jau nolasīts. Iebildumu pret
beigu nodalījumu nav? Beigu nodalījums pieņemts
vienbalsīgi.
Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu. Bei-
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dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas.
Balsošanas iznākums: par likuma pieņemšanu nodo-
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zaudējusi savu nozīmi un viņa būtu lieka. Komisija
nebija domājusi tulkot tā šo priekšlikumu, kā to darīja Rudža kungs, pēc kura domām ar viņa priekšlikuma pieņemšanu medību apliecības izsniedzamas,

tas 69 balsis, pret — 22 balsis, atturējies nav neviens.
Ta tad preses likums pieņemts 2. lasījumā. 3. lasījums notiks 29. janvārī.
kaut ari ieroču atļaujas attiecīgai personai nebūtu.
Nākamais dienas kārtības punkts ?— m e jjļ-īh u Tādas domas, kādas šeit Rudža kungs atļāvās pieliku m a 3. lasījums. Referents Arv. KālniņsTATveds vest, komisijā netika izteiktas un es to gribēju
*KSMfJš"iesniedzis paziņojumu, ka savu pirmo pārpastrīpot.
labojumu pie 2. panta viņš noņem. Tā tad tas atkrīt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisijā nolasīLūdzu nolasīt otro Arveda Kalniņa pārlabojumu pie tais Rudža pārlabojums pieņemts. Lieku pārlabojumu
2. panta.
uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
Rudža pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
Sekretāra biedrs E. Knopps:
«Papildināt ar sekošu — otru — piezīmi:
būtu par Rudža priekšā likto pārlabojumu pie 6.
,.Privatpersonas , kuras medību tiesības uz savas zemes
panta. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
iznomā, pusi no nomas naudas iemaksā zemkopības ministribalsošanas. Balsošanas iznākums: par Rudža priekšjas depozitā medību saimniecības pacelšanas izdevumiem
likumu nodotas 27 balsis, pret to — 31 balss, atturēvalstī.
Ja medību tiesību iznomāšana nav notikusi atklātos
torgos, vai ari, ja medību tiesības citai personai dāvātas, tad
jies — 1. Rudža priekšlikums atraidīts. Lieku
zemkopības ministrijas depozitā katru gadu iemaksājamā sutagad 6. pantu 2. lasījumā pieņemtā redakcijā uz balma nedrīkst būt mazāka par 20 santīmiem no hektāra.
sošanu
un lūdzu pacelties tos, kas ir pret panta pieKalniņš."
Arv.
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par panta
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu pie šī pārlabojuma neviens nav vēlējies. Vai referents vēlētos pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balasošanas. Par panta pieņemšanu nodotas
izteikties? Vārds referentam.
37 balsis, pret to — 23, atturējušies 2. Pants pieņemts.
Referents Arveds Kalniņš: Komisijā, šo priekšliAttiecībā
uz pārlabojumu pie 8. panta Veržbickis iekumu apspriežot, tika, no vienas puses, aizrādīts it kā
paziņojumu,
sniedzis
ka viņš šo savu pārlabojumu noprivātpriekšlikuma
pieņemšanu
caur šāda
notiktu
ņiem. Pārlabojums pie 8. panta atkrīt. Tālāk iesniegti
īpašuma tiesību aizskāršana. No otras puses turprepārlabojumi pie 16. panta. Lūdzu šos pārlabojumus
tim tika aizrādīts, ka uzlikts caur šo piezīmi tiek viennolasīt.
kāršs nodoklis, ko nekādi nevar uzskatīt par privātSekretāra biedrs E Knopps:
īpašuma aizskāršanu.
Runa iet par nodokli, kas
^
„septembrim" un tā vietā likt
„Punktā „d" strīpot vārdu
gulsies galu galā uz pašiem medniekiem. Mednieki vārdu:
„augustam".
J. Veržbickis.
šo nodokli aizstāv un tāpēc nebūtu nekādi iebildumi
Punktā „e" strīpot vārdus: „aizliegts medīt nomātos meceļami pret šo priekšlikumu, jo vairāk tāpēc, ka tāds
dību iecirkņos".
Arv. Kalniņš.
Punktā „h" strīpot vārdus „1. augustam" un tā vietā likt
nodoklis ir ievests ļoti daudzās citās zemēs un visos
vārdus: „15. jūlijam".
J. Veržbickis.
jaunākā laikā izdotos medību likumos. Ar balsu vaiPunktā „i" strīpot vārdu:
„aprila" un tā vietā likt:
rākumu agrarpolitikas komisija tomēr izteicās pret „maija".
J. Veržbickis."
priekšlikumu..
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens nePriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk vēlas? Lūdzu referentu dot atsauksmi.
Arveda Kalniņa nolasītais 2. pārlabojums pie 2. panta.
Referents Arv. Kalniņš: Pirmais priekšlikums
Referents aizrādīja, ka komisijā pārlabojums noraipie d punkta no Veržbicka kunga attiecas uz taupāmā
dīts.
Es likšu tagad nolasīto Arveda Kalniņa pārlaika samazināšanu rubeņiem. Šis priekšlikums kolabojumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas misijā balsu vairākumu nav atradis: balsis nodotas
būtu par Arveda Kalniņa 2. pārlabojumu pie 2. panta. 6 par, 6 pret, 1 atturējusies. Nākošais pārlabojums
Par Arveda Kalniņa pārlabojumu nodota tikai 21 e punktā strīpot vārdus: «aizliegts medīt nomātos mebalss. Šis skaits ir nepietiekošs un pārlabojums atdību iecirkņos", iziet uz to, lai ievestu taupāmo laiku
krīt. Es likšu tagad 2. pantu uz balsošanu tādā rezaķiem, visos gadījumos, visā zemē. Šis priekšlidakcijā, kādā pants pieņemts 2. lasījumā. Lūdzu pakums vairākumu komisijā nav atradis, par to ir nodocelties tos, kas būtu pret 2. panta pieņemšanu. Tādu tas tikai 4 balsis. Tā tad tas skaitās par noraidītu.
nav. Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi piePunktā h priekšlikums iziet uz taupāmā laika samaņemts 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu nolasīt
zināšanu pīlēm un punktā i — pīļu tēviņiem. Šie pēpārlabojumu pie 6. panta.
dējie 2 priekšlikumi komisijā ar balsu vairākumu pieSekretāra biedrs E. Knopps:
ņemti. Attiecībā uz debatēm es tikai vēl varētu aizJ. Rūdzis."
„Strīpot „c" punktu.
rādīt, ka nopietnākas debates izsauca pārlabojums
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu lūdz Rūdzis. pie e punkta, attiecībā uz taupāmo laiku zaķiem. Tur
Vārds Rudzim.
no vienas puses uzsvēra, ka taupāmais laiks nebūtu
J. Rūdzis (sociāldemokrāts): Ja c punktu strīvajadzīgs, izejot no tā viedokļa, ka zaķis ir kaitīgs
potu, tad. līdz ar to rastos iespēja kuram katram cildzīvnieks. No otras puses tika atkal aizrādīts, ka nevēkam dabūt medības apliecības.
Šis punkts dod vienā zemē nav medību likuma, kur nebūtu šāds tauiespēju administrācijai izsniegt apliecības ne visam pāmais laiks paredzēts. Aizrādīja vēl uz Krimas piepersonām, kuras vēlētos medības apliecības dabūt, mēru, kur caur to, ka zaķiem iznīcināja taupāmo laibet tikai tām, kuras stāvētu labās attiecībās ar vietēku, tomēr izdarītie postījumi dārzos nemazinājās. Aizjo administrāciju. Tāpēc lieku priekšā c punktu rādīts tika ari uz to, ka zaķiem kā medījumam ir liela
strīpot.
tautsaimniecības nozīme. (Smiekli un saucieni pa
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk nekreisi: «Ārkārtīgi liela!") Tā Berlinē vien pārdod
viens nevēlas? Lūdzu referentu izteikties.
gadā divi miljoni mārciņu zaķu. (Jautrība kreisa
Referents Arv. Kalniņš: Varu aizrādīt, ka komipusē.) Zaķu gaļa skaitās Vācijā par vienu ņo_ lētāsija ir šī c punkta strīpošanu pieņēmusi ar 8, pret 6 kām un pieietamākām taisni priekš nabadzīgākam,
balsīm. Tomēr domāju, ka nepareizi te Rudža kungs trūcīgākām šķirām u. t. t. Uz šiem aizrādījumiem es
ar savu paziņojumu gribēja dot šai strīpošanai zināskaitīju par savu pienākumu griezt augstā nama
mu tulkojumu. Komisijas domas tādas nebija. Komivērību.
sijā izteicās ari tie, kas aizstāvēja apspriežamo
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vispirms nak nopriekšlikumu, ka šī piezīme būtu nevietā pēc tam, kad
balsošanā Veržbicka priekšlikums:
būs atkrituši visi izņēmuma stāvokļi un kad ieroču
„Punktā d strīpot vārdu septembrim" un ta vietā likt
vārdu: „augustam"."
atļaujas nevienam netiks dotas. Tad šī piezīme būtu

..
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Komisija izteikusies pret priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par Veržbicka pārlabojumu. Par
tonodotas tikai 10 balsis, kas ir nepietiekošs skaits.
Pārlabojums atkrīt. Talak nāk nobalsošanā Arveda
Kalniņa priekšlikums:
„Pantā e strīpot

vārdus „aizliegts

medīt

nomātos me-

dību iecirkņos"."

Komisija izteikusies pret pārlabojumu.

Lūdzu

pacelties tos, kas ir par Arveda Kalniņa pārlabojumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Arveda Kalniņa
pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Balsošanas iznākums: par Arveda
Kalniņa priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret — 28
balsis, atturējies nav neviens. Arveda Kalniņa pārlabojums pieņemts. (Reti aplausi un jautrība zālē.) Nobalsošana nak Veržbicka nākošais pārlabojums, kurš

skan: Punktāhstrīpotvārdus„1.augustam"untāvietālikt
vārdus „15. jūlijam"."

Komisijā pārlabojums pieņemts. Lūdzu pacelties,

tos, kas ir pret Veržbicka pārlabojumu. Nav. Kas
atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir pār
Veržbicka pārlabojumu. Par Veržbicka pārlabojumu

nodotas 36 balsis, pret nav neviena, atturējušies 15.
Ta tad pārlabojums pieņemts.
Nākošais pārlabojums:
„Punktā i strīpot vārdu „aprija" un tā vietā likt „maija"."
z

Komisijā pārlabojums pieņemts. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par Veržbicka pārlabojumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Nav.
Balsošanas iznākums: par Veržbicka priekšlikumu
nodotas 12balsis, pret — 34 balsis, atturējies nav neviens. Nav kvoruma. Pārtraukums.

1923. ga d a 14. d e c e m b r ī.
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kus un medījumus, ieskaitāmas zemkopības ministrijas depozitā.
623. Kas patvaļīgi medījis, ķēris zivis vai citu ko uz
svešas zemes, svešā mežā vai svešos ūdeņos, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.
Ar to pašu sodu sodāms:
1) kas jeb kādā kārtā izdzinis zvērus vai putnus no svešas zemes;
2) kas ar šauteni vai jeb kādiem medījuma ķeramiem
rīkiem atradies svešā zemes vai meža īpašumā ārpus
ceļa.
Ja patvaļīgi medīts apžogotās zvēru vai putnu audzētavās, zvernica vai parka, tad vainīgais sodāms:
ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem
mēnešiem."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Pie šī pārlabojuma
Rūdzis iesniedzis priekšlikumu:
„Pie medību likuma tieslietu ministra Holcmaņa iesniegumu pie pantiem 247., 248., 249., 251., 252. un 623. sodu likumos balsot dalīti."

Vārds pie pārlabojuma tieslietu ministrim, Holcmaņa kungam.
Tieslietu ministrs V. Holcmanis: Atļaujat man
ka tieslietu ministrim aizstāvēt to priekšlikumu, kuru
es esmu iesniedzis kā deputāts, jo patiesībā tas
priekšlikums, kas pašlaik nāk apspriešanā, nav mans
personīgais pārlabojums, bet tieslietu ministrijas pārlabojums un nepieciešams aiz sekošiem iemesliem.
Mūsu pašreizējie sodu likumi ir stingri sistemātisks
darbs, un tapec, ja grib stāties pie šo likumu grozī-

šanas, tad nekādā ziņa nevar atteikties no tās sistēmas, kura ir likta sodu likumu pamatos. Tāpat tieslietu ministrija jau vairāk gadus tiek pārstrādāti šie sodu
likumi; pie šīs pārstrādāšanas tiek izdarīti pat lieli
pārgrozījumi, bet vienmēr tiek ieturēta zināma sistēma, untāpec ir no svara, lai to sistēmu ievērotu ari
(Pārtraukums no pīkst. 7.—7.15 vakarā.)
tanīs pārlabojumos, kurus izdara Saeima pati. Diemžēl, Saeimas komisijas ar šo sodu likumu sistēmu ne
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde turpinājās. Nobalsošanā nāk Veržbicka pārlabojums, vienmēr grib rēķināties un ir bijuši gadījumi, kuri gan
kurš skan:
līdz plenārai sēdei nav nonākuši, kur atsevišķās ko„16. pantā punktā i strīpot vārdu „aprila" un tā vietā likt
misijas man bij jāuzstājas, piem. juridiskā komisijā, un
„maija"."
no ministrijas puses bij jāienes diezgan lieli koriģējuKomisija izteikusies par pārlabojumu. Lūdzu pami, kas attiecas uz sodu likumiem. Tādi pārlabojumi
celties tos, kas ir pret Veržbicka pārlabojumu. Tabij jāienes piemēram likumprojektā par žūpības apgad lūdzu pacelties tos, kas ir par pārlabojumu. Lūdzu karošanu, kura ari sistēma nebij ievērota. Tādi pārpacelties tos, kas atturējušies. Balsošanas iznākums: labojumi bus, bez šaubām, ari citos likumos, tāpat tie
par Veržbicka pārlabojumu nodotas 13 balsis, pret to nepieciešami ari medību likumā, jo tas
teksts, kas ir
— 23 balsis, atturējies — 21. Pārlabojums noraidīts. pieņemts medību likumam, nesaskan ar vispārējo soTagad likšu 16. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu du likumu sistēmu. Šī likuma tekstā, piemēram, 247.
un lūdzu pacelties tos, kas ir pret 16. panta pieņempanta un turpmākos, tiek apspriests jautājums, kurš
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pants viennebūtu attiecināms uz to sodu likumu nodaļu, kurā šie
balsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt nākošo pārlabojumu
panti ir ietilpināti. Te, piemēram, iet runa par sootrā nodalījumā.
diem par patvaļīgu medīšanu uz svešas un valsts zeSekretārs J. Vesmanis:
mes. Tas ir jautājums, kurš nebūt neietilpst noda[ā
par tautas labklājības aizsardzību, bet gan ietilpst ta,,1903.gada sodu likumos izdarīt sekošus pārgrozījumus
un papildinājumus:
nī nodaļa, kur iet runa par sveša īpašuma patvaļīgu
1. 247., 248., 249., 250., 251., 252. un 623. pantus izteikt
lietošanu. Tapec attiecīgs nosacījums, kas atšādi: 247. Kas medījis:
tiecas uz sveša _ īpašuma _ patvaļīgu
lietošanu,
1) bez noteiktas medību apliecības;
būtu jāieved šim
nodaļa un nevis tur, kur
2) ar suņiem neatļautā laikā;
sodāms ar naudas sodu, ne augstāku par simts latas patlaban ietilpst. Tālāk komisija un ari Saeima
tiem.
2. lasījuma bija pielaidusi atkārtošanos, kura pēc bū248. Kas šāvis vai_ ķēris dziedātāju putnus, sodāms: ar
tības nav vajadzīga. Šeit šinī pašā 247. pantā atronaudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieciem latiem.
das noteikums par to, ka zināmam pārkāpumam atAr to pašu sodu sodāms, kas izpostījis nekaitīgu putnu
ligzdas, vai izņēmis no tām olas vai putnēnus.
kārtojoties sods tiek paaugstināts. Tāds nosacījums
249. _ Kas medīšanas laikā nav uzrādījis medību aplienav vajadzīgs tadeļ, ka sodu likumu vispārējā daļā
cību uz tas personas pieprasījumu, kura uzrauga medību no-

64. pants nosaka, ka zināmam pārkāpumam vai noziegumam atkārtojoties sodu var paaugstināti To pašu
tā tad var sasniegt uz vispārējās daļas pamata un
nekādi sevišķi noteikumi šinī likuma nodalījumā nav
ievedami. Kas talak attiecas uz pašu redakcionālo
uzbūvi, tad jāsaka, ka komisija ir ļoti tālu atkāpusēs
sājis, izvadājis, pārdevis vai nopircis pārdošanai nogalinātu
no ta redakcionāla teksta, kurš ieturēts sodu likumos.
medījumu bez pienācīgas plombēs, sodāms:
Sakara ar to bija jāienes vesela rinda pārlabojumu.
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ari
Pēdējais motivs, kurš mani spieda iesniegt pārlabojunaudas sodu, ne augstāku par simts latiem.
mus, bija tas, ka, pēc manas saprašanas, agrarlietu
252. Sodu naudas, kas noliktas 247.—251. pantā, kā ari
nauda, kas atņemta pārdodot vainīgiem atņemtos medību rī- 1komisija bija pielaidusi zināmu lokālu patriotismu.
sacījumu izpildīšanu, sodāms:
ar naudas sodu .ne augstāku par desmit latiem.
250. Kas medības nogalinājis tādu meža zvēru vai putnu,
kura medīšana pavisam aizliegta, sodāms:
ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti
latiem.
251. Kas pēc 5 dienām no taupāmā laika sākuma iznē-
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Viņa bija izgājusi no tā viedokļa, kurš varbūt no mednieku viedokļa ir attaisnojams, ka medību noteikumu
pārkāpšana ir viens no vissvarīgākiem pārkāpumiem,
un tapec sodi ļoti lielā mērā paaugstināti. Mēs to
pašu redzam ari citās komisijās. Piemēram, kad
nāca juridiskā komisijā apspriešanā sodu likumi par
žūpības likuma pārkāpšanu, tad atkal skaidri bija redzams, ka socialpolitikas komisija bijusi tanīs uzskatos, ka galvenie noziegumi, kurus var izdarīt, ir pārkāpt noteikumus par žūpības apkarošanu. Sakarā ar

to sodi bija saskrūvēti uz augšu līdz neiespējamībai.
Pie sodu likumu pārstrādāšanas tieslietu ministrijā
valda cita tendence, proti, ka jāievēro zināma sodu
ekonomija un nav no svara sodus paaugstināt līdz
maksimumam, bet gan drīzāk sodu mērs būtu pamazināms. Jāpanāk tas, ka katram noziegumam sekotu
ātrs un neizbēgams sods. Ja tieslietu ministrija vispārīgi domā sodu normas pazemināt, bet atsevišķas
komisijas nāk un liek priekšā Saeimai sodus par zināmiem pārkāpumiem paaugstināt, tad līdz ar to visa
sodu sistēma tiek izjaukta un galu galā mēs nepanākam mūsu sodu likumu labošanu, bet satricinām tos
pamatus, uz kuriem sodu likumi tiek uzbūvēti. Tie
bija tie motivi, kuri spieda mani iesniegt pārlabojumus. Pie tam es gribu konstatēt, ka viss pārlabojums, sākot ar 247. pantu un beidzot ar tiem pantiem,
kurus es lieku priekšā strīpot, sastāda vienu organisku vienību. Tiklīdz groza kaut jel vienu sastāvdaļu
no mana pārlabojuma, krīt visa sistēma, uz kuras uzbūvēts mans pārlabojums. Tāpēc es gribu strikti pretoties mana priekšlikuma dalītai balsošanai, jo tā
reāli nav iespējama. Ja dalītā balsošanā tiktu pie-

ņemti visi panti no mana pārlabojuma un kaut jel tikai
viens pants netiktu pieņemts, tad līdz ar to būtu radīts
jauns sodu likums, kurš neiztura kritikas. Tieslietu
ministrim nekas cits neatliktu, ka janvāra mēnesī
nākt atkal ar jaunu ierosinājumu tikko pieņemto sodu
likumu grozīt. Tāpēc es lūdzu uzskatīt medību likuma 2. daļu par vienu nedalāmu pārlabojumu un atraidīt priekšlikumu par dalītu balsošanu. Attiecībā
uz redakciju man jāpaskaidro, ka 252. panta ir iekļuvusi pārrakstīšanas kļūda un 2. rindiņā vārda «atņemtā" vietā jālasa «ieņemtā".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Augstā sapulce! Man

būtu dažas piezīmes pie tieslietu ministra norādījumiem. Attiecībā uz sodu likumiem ari sociāldemokrātiskā frakcija piekrīt Holcmaņa kunga pārlabojumiem. Visos šinīs pantos sodi ir saskaņoti ar esošo
likumu un pret to nebūtu ko iebilst. Caurmērā ņemot sodi ir pazemināti. Zemākie ir paredzēti tie sodi,
par kuriem iesniedzis pārlabojumu Holcmaņa kungs,
izņemot vienu pantu, proti 623. pantu. 623. pantā, ka
jūs paši redzat, ir sākumā šāds teikums: «Kas patvaļīgi medījis, ķēris zivis vai citu ko uz svešas zemes,
svešā mežā, vai svešos ūdeņos u. t. t." Nav zināms,
ko nozīmē vārdi «citu ko". Tas, kas šo pārkāpumu
izdarījis, sodāms ar 25 latiem. Holcmaņa kunga pārlabojumā sodi ir stipri augstāki: «Kas patvaļīgi būtu
medījis, ķēris zivis, vai citu ko uz svešas zemes, sodāms ar 100 latiem." Tas ir krietni augstāks sods
nekā tas, kuru ir paredzējusi agrārā komisija. Nav
zināms, aiz kādiem iemesliem šie sodi ir augstāki.
Sociāldemokrātiskā frakcija balsos par visiem šiem
pārlabojumiem, ko iesniedzis Holcmaņa kungs, izņemot 623. pantu, pret kuru mes balsosim pretī. Ja
šopantu Holcmaņa kunga redakcijā noraidītu, tad tas
nenozīmē, ka tā sistēma tiek lauzta. Še tas pants ir
patstāvīgs, un kā agrarkomisija noskaidrojas, ari
Holcmaņa kungs nāca pie slēdziena, ka noraidot 623.
pantu viņa redakcijā, kur viņš ir noteicis augstāku
sodu nekā agrarkomisija, jo to viņš darījis zem mednieku iespaida, nelauztu šo sistēmu. Ta tad, ja ari

19. sēde

1923. gada

14. decembrī.
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šis pants tiktu noraidīts Holcmaņa kunga redakcijā un
pieņemts agrarkomisijas redakcijā, tad tomēr tā sistēma nebūtu lauzta. Es lūdzu pieņemt priekšlikumu
balsot atsevišķi par katru Holcmaņa kunga pārlabojumu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārdu neviens
vairāk nevēlas? Es lūdzu referentu dot atsauksmi.
Referents Arv. Kalniņš: Vispirms man būtu
mazs paziņojums. Pie 623. panta ir noteikts sods,
ja kāds ar šauteni vai medījumu ķeramiem rīkiem
staigājis ārpus ceļa. Kā saprasts jēdzienu «ārpus
ceļa". Pārrunājot šo jautājumu, komisijā noskaidrojās, ka zem ceļa domāts atklātais satiksmes ceļš un
nav domātskāds nebūt meža taciņš, vai ari tieceļi, kurus var izlietot tikai ar zemes īpašnieka atļauju. Par tādiem ceļiem, zināms, nav brīv staigāt ar medījumu
ķeramiem rīkiem. Kas attiecas uz jautājumu pēc būtības, tad man jāaizrāda, ka komisija visus Holcmaņa
kunga priekšlikumus ir pieņēmusi, pie kam balsoja
par katru pantu atsevišķi. Vēlāk tomēr noskaidrojās,
kad nāca balsošanas par 623. pantu, ka šo vienu pašu
pantu izdalīt nav tik viegli, jo Holcmaņa kunga redakcijā ir ietverts ari 2. lasījumā pieņemtais 250.
pants, un tamdēļ, ja 623. pants tiktu izslēgts no Holcmaņa redakcijas, tad tiktu atraidīts ari 623. un 250.
Tas nu tomēr būtu zināmā mērā sistēmas traucējums
un tādēļ, lai sistēma būtu viengabalaina, tad būtu vēlams balsot kopā par visiem Holcmaņa kunga priekšlikumiem. Bez tam vēl otrkārt viņi atšķiras tikai
caur sodu apmēru. Sodu apmēri ir daudz mazāki.
Sīkāki pie jautājuma es neuzkavēšos.
Priekšsēdētājs Fr .Vesmanis: Nobalsošanā nāk
vispirms Rudža priekšlikums,
balsot nolasītos pārlabojumus dalītā veidā.

Referents izsakās pret Rudža priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas būtu par Rudža priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret Rudža priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no
balsošanas. Balsošanas iznākums: par Rudža priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret to — 47 balsis, atturas
2. Priekšlikums atraidīts. Nobalsošanā nāk nolasītais Holcmaņa priekšlikums, kas apzīmēts ar romiešu
skaitli viens. Lūdzu pacelties tagad tos, kas būtu pret
pārlabojuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt
otro Holcmaņa pārlabojumu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Ievest sekošu jaunu 247. pantu:
247. Kas medījis:
1) aizliegtā kārtā, izņemot iepriekšējā (247.) panta 2. pkt.
paredzēto gadījumu;
2) meža zvērus vai putnus to taupāmā laikā vai taupīšanas rajonos, sodāms:
ar arestu uz laiku ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar
naudas sodu, ne augstāku par 100 latiem. Aizliegtie medību
rīki atņemami."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Lūdzu referentu
izteikties.
Referents Arveds Kalniņš: Priekšlikums komisijā pieņeņmts.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Komisijā priekšlikums pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret
Holcmaņa 2. pārlabojuma pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu nolasīt 3. pārlabojumu.
Sekretārs J. Vesmanis:
„Sodu likumu 253. un 254. p. atcelt."

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Lūdzu referentu

izteikties.

Referents Arveds Kalniņš:
kums pieņemts vienbalsīgi.

Komisijā priekšliLūdzu

pacelties

tos, kas būtu pret Holcmaņa pārlabojumu.

Nav. Kas

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

atturas? Nav. Holcmaņa 3. pārlabojums vienbalsīgi
pieņemts. Zemgais savu priekšlikumu neuztur, jo tas
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atkrīt līdz ar iepriekšējā pārlabojuma pieņemšanu. Es
lūdzu redakcijas komisijas referentu sniegt redakcijas komisijas pārlabojumus.
Referents K. Skalbe: Medību likumā redakcijas
komisija liek priekšā šādus pārlabojumus. Pie virsraksta 1. rindā strīpot vārdus «ministru kabineta" kā
liekus. Tad tālāk «noteikumus par medīšanu", vārdu
«noteikumus" jāraksta ar lielo burtu kā likuma nosaukumu. Tad, 2. panta piezīmē, sākot no 3. rindas,
kur stāv «Turpretim no valsts un pašvaldību mežiem
ieslēgtā rajonā atrodošiem, atsevišķām personām vai
biedrībām piederošiem, medību iecerkņiem" šis teikums strīpojams un tā vietā liekams «Turpretim atsevišķam personām piederošiem mežu iecerkņiem,
kuri atrodas no valasts un pašvaldības mežiem ieslēgta rajonā" un tad tālāk turpināms «jābūt kopplatībane mazāk par 100 h". Tad tālāk 5. panta piezīme «mežu departaments" ir jāraksta ar lielu burtu.
6. panta b punktā beigās pēc vārda «pārkāpšanu"
liekama „—". Tad 8. pantā «iekšlietu ministrija" jāraksta ar lielo burtu. Tad 8. panta 1. piezīmē «mežu
departaments" jāraksta ar lielo burtu. Tad 16. pantā,
kur stāv «mežu zvēru" jāliek «meža zvēru". Tad
16. panta e. punktā, kur stāv «zaķus aizliegts medīt
nomātos medību iecerkņos", tā kā jau panta sākumā
ir sacīts, ka aizliegts medīt un tālāk nāk uzskaitījums,
tad ir jāstrīpo vārdi «aizliegts medīt nomātos medību
iecirkņos" un paliek «zaķus — no 15. februāra līdz 15.
septembrim". Tālāk h punktā ir jāstāv «15. jūlijam",
bet tas jau ir pieņemts. Tad nodalījumā «lauku irbes^' vieta jastav_„lauka tibes". 18. panta priekšpēdēja rinda pēc vārda «cālēnus" jāliek ,„". Tad 30.
panta «zemkopības ministrija" jāraksta ar lielo burtu,
tāpat «iekšlietu ministrija". 29. pantā «zemkopības

ministrija" jāraksta ar lielo burtu. Tad 17. pantā, kur
stāv « sprostam" jāliek «sprostiem". Pēc vārda «rīkiem" jāliek „,". Tālāk «sebiekstes" jāraksta ar

burtu z. 247 pantā pēc vārda «sodāms" zemikolons
strīpojams, tāpēc ka te nav garāks uzskaitījums. Tāpat 248. pantā pēc vārda «sodāms" zemikolons strīpojams. 252. panta 2. rindiņā, kur stāv «atņemta", jāstāv «ieņemta". 623. pantā pēc vārda «sodāms" strīpojams zemikolons. Tāpat ari 240. pēc vārda «sodāms" strīpojams zemikolons. Jāpastrīpo, ka ar Holcmaņa iesniegto pārlabojumu .pieņemšanu atkrīt 2.
lasījumā pieņemtais 250. un 251. panti. Tie būtu

visi pārlabojumi.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
redakcijas komisijas priekšā liktie pārlabojumi. Lūdzu pacelties tos, kas būtu pret redakcijas komisijas
priekšā liktiem pārlabojumiem. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Redakcijas komisijas priekšā liktie
pārlabojumi vienbalsīgi pieņemti. Nobalsošanā tagad
nāk medību likums 3. lasījumā visā visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav.
Kas atturas? Nav. Medību likums 3. lasījumā vienbalsīgi pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — Likums
par 1ī g u m i e m s t a r p Latvijas un Igaunijas republik ā m. Referents Cielēns. Lūdzu
referentu Cielēnu sniegt referātu par šiem līgumiem.
Referents F. Cielēns: Augsti godātā sapulce!
Šodien mums dienas kārtībā likums par 4 līgumiem
starp Latvijas un Igaunijas republikām. Šie līgumi
dibinās uz abu valstu kopējām interesēm gan politiskā, gan saimnieciskā laukā. Lai izveidotu un aizsargātu kopējās saimnieciskās un politiskās intereses, tad šīs konvencijas grib likt pamata akmeņus
savienībai, kas šīs intereses aizsargātu un aizstāvētu.
Es domāju, ka nebūs vajadzīgs augstā nama locekļiem tuvāki noskaidrot abu tautu kopējo vēsturisko pagātni. Tās naidīgās varas, kas nacionālā un
politiskā ziņā šīs abas tautas vēsturiskā pagātnē ap-
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spiedušas, vienā un tanī paša vēsturiska laika abām
tautām kritušas. Abas tautas guva savu brīvību ne
tikai dēļ lieliem vēstures lūzumiem, bet abu tautu
kopējā cīņā pret tām ārējam varam,_ kuras šīs abas
tautas nacionālās pašnolemšanas ziņa apspieda. Lai
aizsargātu šo vēsturiski iegūto nacionalopašnolenišanos, kura izpausta abu valstu suverena nodibināšanā un izveidošanā, lai sekmētu abu tautsaimniecisko spēku attīstību visplašākā iespējamība, tādiem
mērķiem šīs konvencijas grib likt plašākus pamatus.
Tai saimnieciskai un politiskai kopdarbībai, kura jau
faktiski šos 5 gadus ir pastāvējusi, šīs konvencijas
liek lielākus juridiskus un politiskus pamatus.
Pakavējoties tieši pie šīm konvencijām, par pirmo no viņām, kura saucas — «līgums par aizsardzības savienību starp Igaunijas un Latvijas republikām," būtu īsumā jāsaka sekošais. Šī konvencija
nodibina starp abām republikām politisku savienību.
Šīs konvencijas 1. pants, tāpat ari 2. pants nosaka,
ka šai aizsardzības savienībai jāņem savos pamatos
kopējā politika. Un citādi tas ari nevar but. Ja divas
valstis slēdz savienību kopēji aizsardzībai pret varbūtējiem spēkiem, kas varētu apdraudēt viņu patstāvību, tad pamatos jāliek šoabu valstu politikas saskaņošana. Šīs konvencijas 1. un 2. pants nosaka, ka
šai politikai jātiek saskaņotai, ka šī politika bus miera
politika, ka šī politika bus par labu attiecību uzturēšanu ar kaimiņu valstīm. Turpmākie panti nosaka,
ka abas valstis savstarpēji viena otru atbalsta. Viens
no turpmākiem pantiem nosaka, ja turpmāka arējas
politikas veidošanā gribētu dibināt kādas jaunas savienības, tam jānotiek abām valstīm piekrītot. Šīkonvencija gan tieši nenosaka to konkrēto palīdzības
veidu, kuru viena valsts sniegtu otrai varbūtēja kara
gadījumā; viņa nosaka tikai vispārējo tēzi, ka šāda
palīdzība jāsniedz gadījumos, ja kādai no šīm divām
republikām uzbruktukāda cita valsts, un ja kāda no
šīm republikām nebūtu provocējusi šo uzbrukumu.
Tuvākā noteikšanapar šīs savstarpējas palīdzības
veidiem piekrīt tālāk minēto speciālistu, attiecīgo
štābu uzdevumam. Tiem jāizstrādā attiecīgi noteikumi, kā šīs konvencijas būtu reāli, konkrēti, plānveidīgi izvedamas. Visi strīdi, kas varētu celties
starp Šīm republikām, jāizšķir miera ceļa, un ja
kādreiz gadītos kādas domu starpības starp šim
abām republikām, tad strīdu izšķir vai nu starptautiskā tiesa vai šķīrējtiesa. Šī konvencija tiek noslēgta uz 10 gadiem. Viņa var tikt uzteikta, 1 gadu
iepriekš par to paziņojot. Šīs konvencijas panti nosaka, ka turpmāk abu republiku likteņi ir saistīti.
Latvijas tautas politiskie likteņi pagātne ir bijuši jau
saistīti ar Igaunijas tautas likteņiem, ka to mes jau
sevišķi' piedzīvojām 1919. gada. Tāpat ari nākotne
šī konvencija nebūs tād_a, kas varētu palikt uz papira,
bet būs reāla. Kā pagātnes vēsturiskie piedzīvojumi
rāda, šī savienība būs reāla Latvijas tautas turpmākās varbūtējās nelaimes dienas Tāpat ari saprotams,
^
— un ja Igaunijas
ka šai konvencijai jābūt abpusejaj
stāvoklis kādreiz kļūtu apdraudēts, tad Latvijai no
savas puses būtu jāsniedz viņai palīdzība Galvenais,
protams, ka pamatos jāliek tas, ko nosaka li un 2.
pants par politikas saskaņošanu, jo šo abu divu valstu eksistenci, pastāvēšanu, galvena kārta var nodrošināt ne tikai savstarpējs spēku atbalsts, bet ari ta
gudrā politika, kura 1. un 2. pantā paredz miera uzturēšanu un savstarpēju atbalstīšanu pie šis politikas
izvešanas — valsts eksistences, drošības un interešu
aizstāvēšanas.
Pārejot, tālāk, pie otrās konvencijas jānorada,
ka šai konvencijā tiek uzmesti jauni principi, jauni
meti attiecību nokārtošanā ar vienu no mušu kaimiņu valstīm. Līdzšinējā saimnieciskā kopdarbība,
kas notikusi mums ar kaimiņu valstīm un ari ar Igau-
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niju, ir bijusi bez rakstīta līguma. jVlusuekonomiskas
attiecības ir veidotas uz vispārīgās ekonomiskas attīstības pamatiem, bet rakstīta līguma, kas fiksētu
šīs attiecības ciešāki, konkrētāki, līdz šim nav bijis.
Sī konvencija ietver divējāda rakstura noteikumus.
Pirmie noteikumi ir tādi, kuri ietilpst vispārējos tirdznieciskos līgumos un kuri dibināti uz.ta principa, ko
sauc par vislielākās labvēlības principu. — Tapē^ es
tuvāk nepakavēšos pie šī ekonomiska un muitas savienības pagaidu līguma tiem pantiem, kuri ir tādi,
kas ietilpst jau analoģiskās, ar citam valstīm noslēgtās, konvencijās. Pie tādiem pantiem pieder pirmais, otrais un daži citi panti, kuros iet runa parvispārējiem noteikumiem, kas dibināti uz vislielākās
labvēlības principu saimniecisko attiecību veidošana.
Galvenais šīs konvencijas pamats slēpjas 7. panta.
7. pants ieved jaunus principus mušu līdzšinējas arējās konvencijās. Nevienā konvencija ar ārvalstīm,
ar kurām mēs esam slēguši līgumus, nav ievests tik
svarīgs, tik izšķirošs un tik liels princips, kāds ir ievests 7. pantā. 7. pants nosaka, ka starp abām valstīm tiek veidota saimnieciskā attīstība tāda virziena,
kas iet pretim pilnīgai muitas savienībai. Šis ceļš,
protams, nevar būt ne vienas dienas, ne viena mēneša, nedz ari viena_ gada ceļš. Tomēr šinīs punktos
ir uzmests tas vispārējais ceļš, pa kādu mes gribam
tuvoties šai kopējai muitas savienībai. Pirmā pakāpe
ir paredzēts, ka tiks dibināta starp abām valstīm jaukta komisija, kura izstrādās kopīgu muitas tarifu un vēlāk cels to priekšā attiecīgam likumdevējam iestādēm ratificēšanai. Līdz ar to ari paredzēts, kā nākotnē šos vienreiz kopīgi izstrādātos un abos parlamentos ratificētos muitas tarifus nevarēs vienpusīgi
atcelt. Nedz Igaunijas parlaments, nedz Latvijas parlaments nevarēs grozīt muitas likmes ta katas viņiem
atsevišķi labpatiktu. Reiz noteiktie kopējie muitas
tarifi grozāmi tikai abām pusēm vienojoties. Konkrēti šos kopējos muitas tarifus saskaņot un panākt,
ir paredzēts caur jauktām komisijām, kuram jāmēģina veikt šo svarīgo darbuTad talak ir paredzēts,
ja panāks un ratificēs kopējos muitas tarifus starp
abām valstīm, tad tie ražojumi, tie produkti, ka lauksaimniecības un rūpniecības ražojumi, kas tiek ražoti šinīs zemēs, kā _ ari tās zemes bagātības, kādas
tiek atrastas šai zemē, tiks atsvabināti no muitas apgrozībā starp šīmabām divām valstīm. Tālākais solis
uz abu valstu tuvināšanos pretim pilnīgai muitas savienībai, ir paredzēts 7. panta 4. punkta, kurš nosaka,
ka jāturpina vēl tālāk šo abu valstu saimnieciska tuvināšanās, izstrādājot kopējus noteikumus un kopējus likumus par monopoliem, par akcizem un par citiem netiešiem nodokļiem. Panākot kopējo likumdošanu šai laukā, mēs varēsim runāt par pilnīgu muitas
savienību. Tikai tad ari varēs pilnīgi atcelt muitas
robežu ari uz tiem ražojumiem.kuri ir aplikti ar šī
veida netiešiem nodokļiem. Vel ir grūti paredzēt,
kādā virzienā un cik ātrā gaita mes nonāksim pie šī
kopējā ideāla, pie šī kopēja galīga mērķa — pilnīgas
muitas savienības. 7. pants uzmet toceļu, pa kuru ir
jātuvojas šim mērķim. Protams, mes nevaram vel
šodien pateikt, cik un kādā veida muitas kopēja saskaņošana un virzīšanas pretim muitas savienībai
var dot Latvijas tautsaimniecībaipositivus ieguvumus. Bez šaubām, pirmā sakuma atsevišķas mušu
rūpniecības nozares, atsevišķi uzņēmumi nesīs zināmus materiālus zaudējumus, jo mu"^ nnv jāaizmirst,
ka no pasaules kara rūpniecība Latvija ir daudz vairāk cietusi nekā Igaunija. Nav jāaizmirst, ka Igaunija netika no kara tā izpostīta, viņas fabrikas Revele
netika evakuētas uz Krieviju. ka tas notika Latvija—
Rīgā un citur. Tāpēc, varbūt, pirmā sakuma viens
pārdzīvos mazu
otrs Latvijas rūpniecisks uzņēmums
*
krizi, vismaz tanīs nozares, kuras Igaunija, pateicoKrājumāSaeimas Stenogianskā
[fcirojiJUgt, Jēkaba ieli Ni 11,
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ties labvēlīgākiem apstākļiem, ir plašāki attīstījušās.
Neskatoties uz šīm pagaidu krizes varbūtībām, kas
varētu rasties vienam otram rūpnieciskam uzņēmumam Latvijā, šīs konvencijas 7. pants būtu tomēr pieņemams, jo no otras puses atkal no šīs ciešākās un
plašākās saimnieciskās kopdarbības var rasties zināms plašāks tirgus tām rūpniecības nozarēm vai
uzņēmumiem, kuri pie mums Latvijā ir attīstījušies.
Mēs nevaram teikt, ka šis pants dotu Latvijai lielākas saimnieciskas priekštiesības kā Igaunijai, tāpat
Igaunija nevarētu pateikt, ka viņai šis pants dotu lielākas priekštiesības nekā Latvijai. Abas valstīs būs,
bez šaubām, viens otrs'rūpniecisks uzņēmums, kas
varbūt pirmā sākumā sajutīs zināmas grūtības, bet
visā visumā, izvedot dzīvē tos principus, kas šinī
pantā uzmesti, tas radītu plašāku bāzi visas tautsaimniecības attīstībai abās valstīs. Galvenā kārtā tas izpaustos abu valstu saimniecisko spēku izveidošanā
attiecībā pret ārvalstīm, jo ar abu divu tautsaimniecisko spēku savienošanu lielākā saimnieciskā vienībā
šī kopējā savienība atradīs lielāku saimniecisku un
ari politisku respektu visās ārvalstīs. Tāpēc šimkopējam saimnieciskam darbam, šai saimnieciskai kopdarbībai piekrīt ne tikai tīri saimnieciska, bet ari zināma politiska nozīme. 8. pants un tāpat citi turpmākie
nosaka dažādus citus noteikumus, pie kuriem sīkāki
negribu referātā pakavēties. Ar tiem augstā nama
locekļi būs ari iepazinušies. Gribu tikai piebilst, ka
turpmāk, kad tiks izstrādāta konvencija par muitas
saskaņošanu un turpmāko izveidošanu, tad šī konvencija ari būs jāpārveido un jāpapildina, un tāpēc
šis līgums ir nosaukts par pagaidu līgumu. _
Pārejot tālāk pie trešās konvencijas, jāsaka, ka
tā stāv sakara ar robežu galīgo nokārtošanu starp
Latviju un Igauniju. Robežas nokārtošanai ir jau zināma vēsture. Es negribu te uzskaitītvisus tos darbus, kas līdz šim ir veikti robežu nokārtošanā starp
Latviju un Igauniju. Es negribu te pakavēties pie
tā šķīrēju tiesneša lēmuma, ko savā laikā taisīja kolonels Tallents attiecībā uz robežas novilkšanu starp
abām valstīm. Toreizējais lēmums, kāds tas ari nebūtu bijis, ir ticis pieņemts un ratificēts abas valstīs.
1920. gadā ir noslēgta konvencija, kura nosaka robežas noteikšanu dabā starp abām republikām. Šī
Satversmes
Sapulce
konvencija
ir
ratificēta
1920. gadā 2. decembri. Šī konvencija un instrukcija,
kas pie šīs konvencijas ir pievienota, bij tā bāze, uz kuras darbojas jaukta robežu komisija, kas mēģināja fiksēt galīgo robežu starp
abām valstīm. Šis darbs ir prasījis daudz pūļu un
daudz enerģijas, bet par nožēlošanu līdz šimvel nebij
novedis pie galīgiem rezultātiem, pie pozitīviem mērķiem, kas būtu varējis abas puses pilnīgi apmierināt. Tomēr visi šādi robežas noteikšanas darbi nevar vilkties mūžīgi, nevar vilkties ilgstošu laiku.
Lai abu valstu politiskais prestižs citu valstu acīs
nesamaitātos, reiz tomēr šim robežu jautājumam ir
jātaisa gals. Galīgi nenokārtota robeža rada zināmu
rīvēšanos un neapmierinātību starp abām valstīm, it
sevišķi pierobežas iedzīvotājos un ari vispārīgi starp
abām valstīm. Šo rīvēšanos un neanmierinatību var
izmantot abu valstu pretinieki teikdami, jaabas šīs
valstis nevar uz samēra tik vienkārša jautājuma atrast kopēju valodu un saprašanos, tad viņas vispārīgi
nespēs saprasties ari citos svarīgos jautājumos. Un
tā tas ari ir — ja divas nācijas, divas valstis nespēj
novilkt galīgu robežu saprašanas ceļa, tad viņas nebūs spējīgas saprasties ari lielākos politiskos un ekonomiskos jautājumos. Un taisni tapec lai sekmētu un
panāktu šo lielo politisko un ekonomisko saprašanos
starp Latviju un Igauniju, ir jātaisa gals šim mūžīgam, jau vairākus gadu ilgstošam robežu nospraušanas darbam. Līgums jeb papildu līgums robežu jau17
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tajumos starp Latviju un Igauniju, kas šodien stāv
jūsu priekša ratificēšanai, izsĶir vairākus jautājumus.
Sis konvencijas 1. pants izšķir tā saukto Lauru kolonijas jautājumu. Lauru kolonijas jautājums nebija
izšķirts lailenta šķīrējtiesas lēmumā, nedz ari tanī
konvencijā, kuru es jau minēju, lagad šis strīdīgais
jautajums_ starp abām valstīm tiek izšķirts. Tiek
viiKta zināma līnija, kuras tekstu jūs lasiet 1. pantā.
Sī linija tagad galīgi izšķir \šo strīau tāaā veiaā, ka
tiek ņemts strīdus ābols un pārcirsts zināmā vietā uz
pusi. Kas, kāda teritorija, kādi iedzīvotāji tiek uz šī
1. panta pamata pievienoti Latvijai? Šī teritorija,
kas tiek pievienota Latvijai', sastāda 8428 hektāru
lielu zemes gabalu. Uz šis teritorijas dzīvo 489 latvieši, 334 krievi un 9 igauņi. Latvijai pievienotā
Lauru daļa ir 182 saimniecības, no kuru skaita 108
pieder latviešiem. Tuvāk varētu paskaidrot, ka te
3 saožas apdzīvo krievi, 5 sādžas latvieši un krievi
un 15 sādžas vienīgi latvieši. Tas ir tas pozitīvais
ieguvums, ko šīs robežu nospraušanas konvencijas
1. pants piešķir Latvijai. Tuvāk pakavējoties pie šīs
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Jaunrozes pagastā, Kalnpedeces pagastā. Kopsuma
pavisam 2628 hektāri. Tas ir tas minus, kas saskaņā
ar galīgu robežas nospraušanu tiek stādīts pretim tam
842b hektāru lielam plusam, ko Latvijas valsts iegūst
uz apspriežamās konvencijas pamata. Es sīkāki pie
šī jautājuma nepakavešos, jo tas aizņemtu daudz laika, ja gribētu vēsturiski noskaidrot, kā līdz šim ir
mēģināts šosstrīdus atrisināt, ka viņi cēlušies sakarā
ar ta sauktāsTallenta linijas reālo konkrēto iemiesošanas mēģinājumu. Sie dažādie strīdi izvirzījušies
pie robežas nospraušanas dabā. Satversmes Sapulces
1920. gadā ratificētā līguma instrukcijas, kas bija pielikums pie šī līguma, 3. un 4. pants paredz iespējamību
uz kompensācijas un savstarpējās vienošanās pamata
pie Tallenta linijas galīgas nospraušanas savstarpīgi
apmainīties ar dažādiem zemes gabaliem. Šī konvencija ir tas pamats, uz kura taisīts Rēvelēs 1. novembra protokols. Neskatoties uz to neapmierinātību, kas izsaukta vienā sabiedrības daļā sakarā ar
šo robežas novilkšanu, tomēr valsts vispārējās politiskas un saimnieciskās intereses gan prasa, lai šis
strīdīgais robežu jautājums tiktu galīgi izšķirts. Tāpēc ari ārlietu komisija šo konvenciju, tāpat kā ari
divas iepriekšējas, atzina par vajadzīgu ratificēt.
Tad ka 4. konvencija mums šodien stāv priekšā
nolīgums starp Latvijas un Igaunijas republikām par
savstarpīgu prasību nokārtošanu. 1919. gadā 21.
jūlija starp Latvijas un Igaunijasvaldībām ir parakstīts kāds līgums, kura ir paredzēta zināma savstarpēja palīdzēšanas, sevišķi no Igaunijas puses pret
Latviju, ka ari paredzēta zināmas atlīdzības sniegšana Igaunijai. Kaut gan šī konvencija nav ratificēta
no Latvijas likumdevējam iestādēm, tomēr morāliski,
vēsturiski un politiski ap šo atlīdzību saistās zināmas
prasības un zināmi strīdi. Juridiski un ari saimnieciski šis jautājums tagad tiek izšķirts galīgi ar šo nolīgumu starp abām valstīm. Principā un vispārējā
deklarativa veida šīs konvencijas pamata pants — 2.

konvencijas man jānorāda, ka viņas 3. pants gan ir
tāds, kas īsti neietilptu robežu konvencijā. 3. pants
fiksēts tadaveida, ka tam vispārīgi ņemot būtu vieta
tirdznieciska līgumā vai tanī līgumā, ko mēs saucam
par pagaidu līgumu saimnieciskos jautājumos starp
Igauniju un Latviju, jo tas ir saimnieciskas dabas jautājums. 3. pants pec satura atrada ārlietu komisijā
tāpat ari ārpus viņas diezgan lielus uzbrukumus, diezgan lielus pārmetumus, jo tika izteiktas aizdomas un
bažas, ka uz šī 3. panta pamata varētu rasties igauņu
saimnieciska tiekšanās uz dienvidiem resp. Latvijas
ziemeļiem. Un, bez šaubām, labāk būtu bijis, ja šis.
pantsbutu ne tikai ievests saimnieciskā līgumā, bet
ari būtu pieskaņots tiem vispārējiem saimnieciskā līguma noteikumiem, kuros iet runa par vislielākās
labvēlības principu. 4. pants runā par pierobežu ceļu
savstarpēju lietošanu. Te ir_jāpanāk vienošanās ar
atsevišķiem līgumiem šo ceļu lietošanā; tiek izšķirts
pants — nosaka, ka abas puses atsakās no savstarpēari par dažu ceļu lietošanu konkrētākā veidā. Pājam prasībām, bet 1. pantā Latvijas republikas valrējie panti ietver pa daļai dažādus pārlabojumus un dība uzņemas no savas puses zināmu pienākumu topapildinājumus pie tas konvencijas un instrukcijas, mēr dot Igaunijai zināmu materiālu gandarījumu,
—
kuras Satversmes Sapulce ratificēja 1920. gada 2. nevis rēķinot visos sīkumos un visos rēķinos, nevis
decembrī. Daži panti no jauna nosaka, kādā veidā sverot katru kritušu kareivi, vai katru flinti, vai katru
konkrēti daba butu_ jāfiksē robeža: kā stabi jāno- lielgabala lādiņu, ko mes 1919. gadā esam saņēmuši
sprauž ji. t. 1. Tapec pie šiem techniskiem pantiem no Igaunijas, — bet vienā vispārējā
kopsuma,
es tuvāk nepakavešos. Sakara ar šo robežu kon30.000.000 igauņu marku. Latvijas valdība dod to kā
venciju man būtu jāsaka vel pāris vārdu par vispāzināmu materiālu pabalstu to igauņu kritušo kareivju
rējo robežas nospraušanu. Vienā sabiedrības da[ā, it
ģimenēm un sakropļotiem kareivjiem, kuri krituši
sevišķi mušu pagastos, kas stāv pierobežā ar Igauvai ari sakropļoti uz Latvijas teritorijas cīņā par
niju, ir radies liels uzbudinājums sakarā ar robežu ga- Latvijas; aizstāvēšanu. Ārlietu komisija, apskatījusi
līgo nospraušanu. Tāpēc man būtu jāpiemetina vēl ari šo konvenciju, nāca pie slēdziena,
ka ari šī konsekošais. Šī konvencija, kura jums priekšā celta ravencija būtu ratificējama un pieņemama.
tificēšanai, neietver sevī to konkrēto fiksējumu, kurš.
_ Beidzot jānorada, ka attiecībā pret šīm konvennosaka, ka dažu pagastu daļas, mājas un mežu gacijām viena sabiedrības daļā, it sevišķi mūsu zemes
balus, Latvija no savas puses atdod Igaunijai, Tas
ziemeļu, pierobežu, apgabalos ir radušās zināmas
jautājums ir.izšķirts nevis ar šo konvenciju, kas rašaubas par šo konvenciju lietderību. Ir radušās zitificējama abu _ valstu parlamentos, bet tas noteikts nāmas bažas,
ir radušies pat zināmi protesti pret šīm
kādā protokola, kurš no abu valstu priekšstāvjiem konvenciļam. Saeimai caur viņas prezidiju
ir ienāparakstīts 1. novembrī š. g. Rēvelē. Šai protokolā kuši _ vairāki raksti, parakstīti gan
no atsevišķām perir fiksētas zināmas direktīvas jauktai robežu komisisonām, gan noatsevišķu pagastu priekšstāvjiem. Visi
jai, kura uz 1920. gada konvencijas pamata nodarbošie raksti norada, ka šī galīgā robeža, kas tiek nojas ar robežas nospraušanu starp abām divām valsprausta starp Latviju un Igauniju, neesot taisnīga,
stīm. Šis protokols no savas puses pārskaita tos neesot nacionāla ziņā pieņemama. Tāpat tiek celti
zemes gabalus, kurus Latvijas valsts pie galīgas roiebildumi pret robežas konvencijas 3. pantu, pie kura
bežu _novilkšanas,_ izšķirot tos strīdīgos jautājumus,
kas cēlušies sakara ar Tallenta linijas galīgu nospraušanu, piešķir Igaunijai. Pie šiem zemes gabaliem
pieder Ainažu pagasta 21 saimniecība, no kurām lielākai daļai ir igauņu īpašnieki un igauņu rentnieki
latviešu īpašnieku saimniecības; tad nāk kāds zemes
gabals Rūjienas pagasta, tad Ipiķu pagastā 5 saimniecības, tad dažas saimniecības Liellugažu pagastā,

es jau īsuma apstājos. Es še visus šos rakstus priekšā
celt nevaru, jo tas aizņemtu pārāk daudz laika. Gribu
tikai garāmejot uz viņiern norādīt. Šie raksti, šie
protesti ir ļzsaukti no zināmam jūtām, kuras pašas
par sevi būtu cienījamas un dzīli vērtējamas. Bet
tas iruti paliek tikai jutas, aiz kurām nestāv valsts
kopēja likteņa uztvērums, valsts vispārējo interešu,
ka saimniecisko, ta politisko saprašana. Ja piero-

517

Latvijas

Republikas

Saeimas

III.

sesijas

bežu iedzīvotājiem katra pēda latviešu apdzīvotas
zemes liekas vissvarīgākais valsts un nācijas pastāvēšanā, tad tomēr likumdevēju uzdevums ir novērtēt valsts un tautsaimniecības likteni nevis ar jūtām
un ne tikai priekš vienas dienas, bet ar politisku saprātu un priekš gadiem un gadu desmitiem. Mums ir
jāpaceļas pāri par šīm jūtām, kuras j>ašas par sevi
būtu ļoti cienījamas un augsti vērtējamas. Tāpēc
ārlietu komisija, kaut ari viņa uzklausīja šo pagastu
iedzīvotāju priekšstāvjus, ar viņiem konfereja, _ apmainīja ar viņiem domas, tomēr nevarēja nostāties
uz viņu viedokļa un noraidīt šeit priekšā stādītās konvencijas.
Tomēr tam pagastam, kas caur robežas galīgo
nospraušanu nonācis kļūmīgā stāvoklī, t. i. Liellugažu pagastam, kuram pie robežu galīgas nospraušanas Igaunijas daļā pāriet pagasta nams un skolas
ēka, šim pagastam ir jādod iespēja uzcelt Latvijas
teritorijā skolas ēku un pagasta namu. Ārlietu komisija uzskatīja par vajadzīgu likt priekša augstam
namam pārējas formulu, kura uzdod valdībai izsniegt pabalstu Liellugažu pagastam pagasta nama
un skolas ēkas uzcelšanai; tāpat ari uzdod valdībai
rūpēties par ērtu satiksmi, nodibinot pierobežu rajona
ērtu satiksmi tur, kur būtu cēlušās neērtības satiksmes ceļu ziņā; tāpat uzdod valdībai rūpēties par
tāda veida robežas jautājuma nokārtošanu, lai pierobežu iedzīvotājiem neceltos materiāli zaudējumi.
Es domāju, ka ar šo pārejas formulu, ja augstam
namam labpatiks to pieņemti bus zināma mēra iets
pretī tiem pagastiem un vietējiem iedzīvotajiem, kas
caur robežas galīgo nospraušanubutu cietuši._ Tāda
ceļā valsts būs par viņiem gādājusi un nebūs pret
viņiem- izturējusies tā, ka viņu domas nemaz nebūtu
uzklausītas un ievērotas pie šī svarīgā jautājuma
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robežu līgums pavisam negaidīts. Tas mūs ļoti pārsteidza. Atkal ifriežas ģeogrāfiskā robeža mūsu
etnogrāfiskā piederumā, iegriežas dziļāk, iegriežas

jaunās vietās. Un laureniešu novads! Pavisam cita
lieta būtu, ja laureniešu novads atrastos attālu no
mūsu valsts robežām, ja to visapkārt ielenktu mūsu
kaimiņu tautas etnogrāfiskā robeža. Bet faktiski
piekļaujas laureniešu novads ģeogrāfiski un etnogrāfiski tik cieši Latvijai, ka ciešāki vairs nav iespējams.
Un etnogrāfiskais princips taču ir tas princips, kas
vada un rāda, kam jāvada un jārāda, kā spraužama
robeža. Un pati abu valstu izveidošanās taču pama-.
tojas ari uz šī paša etnogrāfiskā principa. Tomēr šis
etnogrāfiskais princips nav vērā ņemts tā, kā to pienācās vērā ņemt. Šis etnogrāfiskais princips nav tā
aizstāvēts kā to pienācās aizstāvēt. Jākonstatē, ka
šis, varētu teikt, neatspēkojamais arguments nav
izlietots tā > kā pienācās to izlietot. Tas tā- ir. Un
iznākums nu ir —. robežas netaisnīgums, iznākums
ir — liels nemiers robežas apgabalos. Iznākums jr
tas, ka ļoti vēlamā, ļoti apsveicamā saprašanas tomer
te šai ziņā, robežu līgumā, nav iznākusi patiesa, saprašanās te šai ziņā nav īsta. Tāpēc mēs nevaram
balsot par šo robežu līgumu tādā veidā, kādā tas
patlaban atrodas mūsu priekšā. Par citiem līgumiem, kā jau es teicu, mēs balsotu. Bet tapec, ka par
šiem 4 līgumiem acīm redzot balsos reizā, un šajos
4 līgumos ietilpst ari šis mums nepieņemamais robežu
līgums, tad pie nobalsošanas mēs atturēsimies. Tāpat atturēsies ari kristīgi-nacionalā frakcija.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vardu vairāk
neviens nevēlas? Vārds Menderam.
Fr. Menders (sociāldemokrāts): Godātie Saeimas deputātu kungi! _ Jau referents sava referātā
aizrādīja, ka par noslēgtiem līgumiem ir līdz šim no
pierobežu apgabaliem atskanējis diezgan daudz asu
izšķiršanas.
protestu un, es gribētu piezīmēt, ļoti liela mēra dibiBeidzot referātu par šīm konvencijām, jākonstatē, ka ārlietu komisija ir izteikusies par visu šo 4 nāti protesti. Patiešām, pie konvenciju noslēgšanas,
konvenciju ratificēšanu un uztur pie šī jautājuma pie kuru ratificēšanas mēs tagad _ stājamies un par
kuru svarīgumu es negribu strīdēties, būtu bijis labi
izlemšanas steidzamību.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak un uzmanīgi, ja mūsu ārlietu politikas vadītāji, pirms
viņi deva šiem līgumiem savu saistošo parakstu,
vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas būtu
būtu,
kā tas bija norunāts kādā ārlietu < komisijas
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Ari
sēdē, ievākuši kaut mūsu parlamentariskas ārlietu
nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju
komisijas atsauksmi. Tad varbūt līgumu parakstīvispārējas debates. Vārds Kasparsonam. : 23* 7
nacionālais šana un līgumu tagadēja _ ratificēšana būtu noritējusi
K. Kasparsons (bezpartejiskais
mums mierīgāki iņi vienbalsīgāki, neka tas notiks ta^ad.
Ar
Igauniju
deputātu
.kungi!
centrs): Godātie
ir ļoti svarīgas intereses, vienādas, pat identiskas. Bet ja ir ievērojama atsevišķu līgumu kritika un ja
To vērā ņemot mēs jau visu laiku, kopš mums sava ari ir protesti pret atsevišķiem līgumiem, tad tomēr ir
ne sevišķi-lietderīgi un pat nav pareizi šinī sradījumā
neatkarīga valsts, esam vēlējušies ar Igauniju saprasties, saprasties pilnā mērā,' saprasties visgarām, likt visu un noteicošo svaru tikai uzatsevišķu līgumu
esam vēlējušies panākt ar Igauniju savienību, lai šis kritikas, vai uz protestiem, kas vērsti pret atsevikopējās intereses koptu un aizstāvetu_ roku rokā. šķiem līgumiem. Man šķiet, ka galvenais, kas jāņem
bez kaut
Tādu saprašanos un tādu savienību mes apsveiktu vērā, apspriežot šos līgumus aukstasinīgi,
darīt
aprēķiniem,
grib
—
ko
partiju
patiesa,
ja
saprašanas
ir
kādiem
sīkiem
ar sajūsmu, ja saprašanās ir
grupas,
galspārns
un
dažas
augstā
nama
labais
—
līgumi,
ko
valdība
paTagad
ir
mūsu-priekšā
īsta.
demokrātijai
līSgumi
dod
Latvijas
rakstījusi. Te nu gribot negribot jākonstatē,, ka venais ir, ko šie
saprašanās ir tomēr nepilnīga, ka saprašanas nav kopā ņemot. No šī viedokļa skatoties mums jāatzīst,
patiesa, nav īsta. Te gribot negribot jāceļ ierunas ka tas, ko šie 4 līgumi dod kopa priekš Latvijas
sevišķi pret vienu no līgumiem, pret robežu līgumu. demokrātijas rītdienas, priekš Latvijas demokrātijas
Par citiem līgumiem, par visiem citiem līdumiem nākotnes ir no lielākā svara, no noteicoša svara,
šo
mēs balsojam, lai gan pie saimnieciskajiem līgumiem svara, kas var piespiest augsto namu balsot par
lai
ari
kādas
rezultātu,
mums ir ko iebilst; tomēr mes balsojam par tiem kopējo Rēveles konferences
līgumiem.
tāpat kā par aizsardzības līgumu. Bet attiecība uz nebūtu mūsu attiecības pret atsevišķiem
robežu līgumu mums jāizsaka,nemiers, nepiekrišana, Man nebūs gari jārunā par to, ko dod šie 4 līgumi.
nepiekrišana tam, ko valdība tur parakstījusi. Jau Tas var būt pirmais solis uz mazo Baltijas valstiņu,
Baltijas demokrātiju savienību, par kādu savienību
Tallenta robeža — nerunājot nemaz par citām vielīdz zināmai robežai — un par šo robežu es runāšu
piedeetnogrāfiskajā
kur
tā
ieeriezās
mūsu
tām,
rumā — jauTallenta robeža atdeva mūsu kaimiņu vēlāk —> stāv visi augsta nama locekļi. Man nebūs
te jāpierāda tas lielais morāliskais labums, nebūs te
valstij Valku. Tas bija liels plus Igaunijai, -ta bija
jāpierāda
tas morāliskais plus, tas starptautiskais
bija
liels
minus
liela kompensācija Igaunijai, tas
plus,
ko
dotu
mazo Baltijas valstiņu _ apvienošanās
mums. ? Tas ir fakts, kas nav_ noliedzams. To vienvienā
savienībā.
Un bez šī morāliska plusa, bez šī
mēr vēl neaizmirsušiem nāca mums tagadējais
17*
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starptautiska un, varētu teikti ari aizstāvēšanas
plusa, nākamajam nelabam dienām, šī savienība paplašinās Baltijas valstu saimniecisko teritoriju. Tas
ir viens uzdevums, kas mūsu ārlietu politikā jāizved,
jo šīs mazas valstis, katra par sevi un viena no otras
noslēgtas, nevarēs savā šaurā teritorijā rūpniecisko
un tirdzniecisko dzīvi sekmēt tā, kā tas būtu iespējams tad, ja visas šīs mazās Baltijas valstiņas apvienotos viena kopējā saimnieciskā savienībā, ceļu uz
kurieni nosprauž preliminarais līgums par saimnieciskas politikas saskaņošanu. Kā soli uz Baltijas
valstu savienību var uzskatīt Rēvelē noslēgtos līgumus un tāpēc tie pieņemami. Bet ja, varbūt, diplomātija var noklusēt, tad politiskai partijai neder noklusēt, kur ir šādas savienības robežas, cik tālu
sociāldemokrātiskā frakcija var iet līdzi šai Baltijas
valstu savienības radīšanai, un kur mūsu uzskati no
pilsoniskam partijām var ļoti noteikti un asi Šķirties.
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vējoties ilgi nie atsevišķiem līgumiem, tāpēc ka man
šķiet, ka parlamentā, Latvijas tautas priekšstāvjiem,
kuriem pie ārlietu politikas jautājumiem nākas pieiet
no prāta un ne no jūtu viedokļa, ir no svara nevis tas
vien, kas notiek šodien, bet ari tas, kas būs rītdien,
pie katra ārlietu politikas soļa jāpatur prātā ari
nākotnes politiskās tendences. Tāpēc, ka tas tā ir,

es uzskatīju par vajadzīgu pakavēties pie tām ārlietu

politikas tendencēm, kuras izriet no noslēgtās Latvijas-lgaunijas savienības un pateikt cik tālu mēs
varam iet kopā, cik tālu varam atzīt Baltijas valstu
savienību, cik tālu to nevaram atzīt, cik tālu to apkarosim. Mums, protams, skaidrs, ka tam līgumam jeb
tai savienībai, kuru varētu noslēgt starp trim mazām
Baltijas valstiņām, nevar būt nekādu agresīvu nolūku,
pat ja šo līgumu pārnestu uz militāriem jautājumiem.
Šai savienībai var _būt tikai noteikts aizsargāšanās
raksturs'. Ar to mēs, protams, negribam sacīt, ka
Nav nekāds noslēpums, — un es neteikšu neko nevienā no šīm trim valstīm nebūtu atrodams viens
jaunu, — ka mušu ārlietu politikā, varētu teikt bez otrs individs, piederošs pie tās starptautiskās dedzisevišķa pārspīlējuma, jau no pašas pirmās Latvijas nātāju ģildes, kas domā par kariem un konfliktiem
demokrātijas dibināšanas dienas, pastāv divi virRlteiropa. Bet Latvijas demokrātijai visā visumā,
zieni, vai divi mērķi zīmējoties uz Baltijas valstu Igaunijas republikai visā visumā, Lietavas republikai
savienību. Tie ir, vispirms, lielā Baltijas valstu savisa visuma_ nevar būt prātā agresīvi mērķi. Šie
vienība, liela programa ar Polijas ietveršanu Baltijas agresīvie mērķi nevar iztecēt no šo triju mazo valvalstu savienība un, otrkārt, tā sauktā mazā saviestiņu kopības un būtības. Ne tāda būtu šī savienība
nība jebmaza programa, izslēdzot Poliju, un ieslēdzot tad, ja mes patiešām domātu spert tālākos soļus un
pie_ zināmiem apstākļiem Somiju, kam gan būs lielas
tuvāka vai tālākā nākotnē pievilkt pie šīs savienības
grūtības. Igaunijas parlamenta Igaunijas ārlietu miPoliju un iegrozītu savu politiku tā, lai šī Baltijas
nistrs doktors Akels, aizstāvēdams noslēgtos līgumus, valstu savienība tiktu kronēta ar Polijas klātpievilkuzsvēris,—ja pareizs viņa runas atstāstījums Latvijas
šanu. Tādai savienībai bus spice pret Krieviju. Visi
telegrāfa aģentūras t_ekstā_— ka līgumi starp Latviju soļi, kuri vedīs uz tādu politiku, tiks no mums apkaun Igauniju ir uzskatāmi kā pirmais solis lielākai Balroti uz to visasāko, ja ari mes šodien par šiem līgutijas valstu savienībai, neizslēdzot Poliju. Tam mēs miem balsosim, cerībā un pārliecībā, ka savienība ar
nepiekrītam. Man šķiet, ka es atkal neteikšu neko Poliju nenotiks.
#
jaunu augstam namam, bet es tomēr turu par vajaPriekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Jānim Vesdzīgu atkārtot, ka sociāldemokrāti grib un pēc iespēmanim.
jas drīzāk grib redzēt Baltijas valstu savienībā trešo
J. Vesmanis (demokrātiskais centrs): Godātie
biedri — Lietavas demokrātiju, bet cīnīsies un asi
deputātu kungi ! Es varu droši apgalvot, ka šinī
uzstāsies pretim kaut kurai Baltijas valstu savienības augsta nama, tāpat ka visa latvju tautā nebūs nepaplašināšanaitālāk uz dienvidiem, ieslēdzot Poliju. viena, kas nevelētos vispilnīgākā mērā saprasties ar
Te, cienītie deputātu kungi, mūsu ceļi šķirsies. Ja mušu kaimiņiem igauņiem un stāties
^
ar viņiem vismušu ārlietu politika uzskatīs turpmāk — j-? šodien ciešākā kopdarbība, un ne tik vien ar igauņiem, bet
laikam ratificēs līgumus starp Igauniju un Latviju — ari ar citiemmusu Baltijas kaimiņiem. Tā ir bijusi
šos līgumus ka pirmo soli uz plašo Baltijas valstu mušu cenšanās jauno mušu pastāvēšanas pirmām
savienību, ieslēdzot ari Poliju, tad mēs būsim šādai dienam. Katra gadījuma mes ari esam spēruši visus
politikai tikpat asi pretinieki, kādi mēs bijām Sasoļus, lai šo savu nodomu izvestu dzīvē. Jau no
tversmes Sapulceun Tautas Padomē. Mēs karosim Bulduru konferences laikiem mēs esam izrādījuši vispret šo politiku kā parlamentā, tā ārpus parlamenta. plašāko viesmīlību, visplašāko prntimnākšanu saviem
Es domāju, augsti godātie Saeimas deputāti, ka man kaimiņiem, lai realizētu šo savu ideju. Tomēr, kā
nebūs jāatkārto tie argumenti, kāpēc mēs uzstāsimies jums zināms, līdz šim tas mums nav izdevies.
5
pret katru Baltijas valstu savienības paplašināšanu valstu savienības ideja izrādījās vēl par pāragru.
ar Poliju. Man šķiet, ka nebūs jāatkārto tas, ka mēs Tad mes ķeramies pie 4 valstu savienības idejas
uzskatam tādu Baltijas valstu savienības plašo prorealizēšanas. Ari še mēs spērām pirmos soļus, jo
gramu par ārkārtīgi bīstamu_ mazajām Baltijas pieVaršavas konferences lēmumus vispirmā ratificēja
krastes demokrātijām, mazajām demokrātijām, kuras Latvija, Latvijas Satversmes Sapulce. Beidzot,
kad
sava saimnieciska politikā tuvākā nākotnē — vai jūs mums šī liela programa nebija izdevusies, mēs stāto gribiet atzīt, vai ne—būs saistītas ar Krieviju. Ja
jamies pļe šaurākas programas realizēšanas. Te nu
jus negribiet dzīt ķīli starp Baltijas valstīm un — kā mums ka rezultāts ir Revele noslēgtās
konvencijas,
mēdz ne sevišķi pareizi teikt — viņu saimniecisko kuras mus nostāda ciešākās attiecībās ar mūsu tuaizmuguri-un negribiet tādejādi apdraudēt mūsu likvāko kaimiņu — Igauniju. Kā rādās, pēc visām tām
teni no nākošas Krievijas, tad savienība ar Poliju ir
neveiksmēm, kādas mes esam cietuši, te nu vajadzētu
noraidāma. Ta būtu tas nepareizākais un kļūdaināļoti priecāties, ka rneš esam panākuši kaut kādu
kais ceļš. Betuzstajoties pret Baltijas valstu savierezultātu. Bet tomēr, kungi, kā jūs visi redziet, mēs
nības paplašināšanu ar Poliju, kāes jau teicu, mēs nepriecājamies, mušu sirdīs ir tomēr kaut kāds rūgts
gribētu redzēt turLietavu un gribētu domāt, ka mūsu piliens, kas neļauj mušu sejām priekā starot. Kamdēļ
ārlietu politikai jāsper visi soļi, lai visdrīzākā laikā tas ta? Tas tamdēļ, ka uz šīs saprašanās un kopdarun visciešākā kārta saistītu pie šī pirmā sola, kas bības altāra mums parasti nākas nest vislielākos
darīts Revele, mušu dienvidus kaimiņu — mazo Lieupurus. Ari šai gadījuma man jāsaka, ka mēs esam
tavas demokrātiju Es uzskatīju par vajadzīgu, cienībijuši vienīgie, kas esam šos upurus nesuši. Mēs piljamie kungi, _ īsuma^ precizēt, cik tālu tas ir iespējams nīgi piekrītam tam,
_ka lai varētu saprasties, ir jāizīsa runa, mušu principielo stāvokli un uzskatīju par rada plaša pretimnākšana, jo saprašanās
ir komprovajadzīgu pacelt šos principielos jautājumus, neka- miss, kur vajadzīga plaša piekāpšanās no abām pu-
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sem. Es atkārtoju, no abām pusēm. Šai gadījumā
man jāsaka, ka piekāpšanās ir bijusi tikai no vienas
puses, proti, no Latvijas puses. Ņemsim šīs konvencijas, kas mums tagad nodotas ratificēšanai. Piemēram ņemsim robežlīgumu vai tā saucamo papildu
līgumu robežu jautājumos. Ar to mēs esam uz visiem
laikiem atteikušies no savām dabiskām tiesībām uz
Roņu salu, mēs neesam izlabojuši nodarīto netaisnību
pie Valkas sadalīšanas, mēs neesam dabūjuši pat visu
Lauru koloniju, kuru uz pašnoteikšanas principa
pamatiem bija tiesības mums iegūt. Mēs pat esam
atdevuši vēl tālākus Latvijas zemes gabalus ar latviešu iedzīvotājiem. Pie šādas robežu nospraušanas
mēs esam uzņēmušies morālisko atbildību pret mūsu
pierobežas iedzīvotājiem, apņemoties uzcelt tās sabiedrības ēkas, kuras esam atdevuši igauņiem, izkopt jaunus ceļus, segt viņu materiālos zaudējumus
u. t. t. Viss tas ir savienots ar smagiem materiāliem
zaudējumiem un upuriem, kuru apmērus mēs acumirklī nevaram paredzēt. Bet tas visļaunākais šai
likumā ir 3. pants, kurš nosaka, ka abas puses atzīst
otras puses pavalstniekiem attiecībā uz nekustamas
mantas iegūšanu, lietošanu, valdīšanu un rīcību aitām vienādas tiesības ar saviem pavalstniekiem.
Ar šo pantu ir ne vairāk, ne mazāk kā atzītas tiesības ārvalstniekiem iegūt mūsu valsts iekšienē ari
lauku nekustamu īpašumu. Tā ir tāda prasība, pret
kuru ar sekmēm esam karojuši pretim citām valstīm.
Mūsu tirdzniecisko līgumu noslēgšana noilga ar lielvalstīm tādēļ, ka līdz šim viscauri esam uzstājušies
pret šādu principu. Tagad mēs ar vienu spalvas
vilcienu no šī sava līdzšinējā pareizā stāvokļa esam
atsacījušies. Šāda noteikuma ievešanai mūsu robežu
līgumā var būt ļoti kļūmīgas sekas. Bez šaubām,
Igaunijai kā mazai valstij pie savas turpmākās izplešanās ir viena iespēja izplesties — uz dienvidiem,
jo uz rietumiem, uz ziemeļiem un uz austrumiem
Igaunija ierobežota no ūdeņiem, uz kurieni viņa izplesties nevar. Igaunijai vienīgi atliek izplesties uz
dienvidiem un iespiesties Latvijas teritorijā. Tas var
nedaudzu gadu desmitos mūsu Ziemellatviju pārvērst
par Igaunijas teritoriju, (nedomāju valstiskā ziņā, bet
etnogrāfiskā ziņā), kas no valstiskā viedokļa nebūtu
vēlams. Tālāk, ja ņemam otro nolīgumu, kur iet
runa, par savstarpēju norēķināšanos, man būtu kategoriski jānoraida tāda doma, ka par savstarpējām
cīņām vienai valstij nākas maksāt otrai kaut kādu
atlīdzību. Es ņemos apgalvot, ka cīņas, visas cīņas
tika vestas ar kopēju ienaidnieku un par abu valstu
neaizskaramību un patstāvību. Tādas bija mūsu
cīņas pret lieliniekiem, tādas bija mūsu cīņas ar landesvēru, tādas bija mūsu cīņas ar Bermondtu. Tie
bija mūsu kopējie ienaidnieki un tāpēc runāt par
kaut kādu kara atlīdzību no vienas valsts otrai valstij ir pavisam nevietā. Es domāju, ja vispāri šeit
var būt runa par kaut kādu atlīdzību, tad drīzāk
varētu būt runa par atlīdzību no Igaunijas puses tiem
Latvijas iedzīvotājiem, kas kopēju cīņu laikā ir loti
cietuši no Igaunijas karaspēka daļām. Man ir bijusi
iespēja ļoti tuvu iepazīties ar tiem materiāliem, ar
tām sūdzībām, kas ienākušas savā laikā no Ziemeļlatvijas iedzīvotājiem, par tām rekvizīcijām, par tām
pārestībām, kuras viņiem savā laikā nodarītas. Man
negribas atšķirt šo diezgan tumšo mūsu vēstures
lapas pusi, bet gribētu gan teikt, ka man pilnīgi saprotami, ka Ziemeļvidzemes iedzīvotāji nekad nevarēs saprast to, ka Latvijai kaut ko jāmaksā Igaunijai,
bet ne otrādi. Un tomēr, mēs esam ari šeit zaudē-
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Igaunijas varoņiem, kuri tāpat kā mūsu varoņi sila
tēvijas mīlelstībā un upurēja savu dzīvību par tēviju.
Mums viņi ir tuvi, un mēs viņiem labprāt tos miljonus
dodam Kā mazu atzinības un draudzības balvu. Bet
priekš tam mums nebij nekādi starptautiski līgumi
vajadzīgi. To mēs varēiām tāpat ar brīvu roku darīt,
bet tagad starptautiskais līgums ir tas, kas mums šos
pienākumus uzliek.
Abi šie līgumi katrā ziņā uzrāda zaudējumus
priekš mums, šie abi līgumi ir noslēgti neizdevīgi
priekš mums. Tā ir mūsu visu doma, un neesmu ari
dzirdējis, ka kāds būtu apgalvojis, ka šie līgumi būtu
izdevīgi; protams, ka»to ir grūti apgalvot, un tā ir
visas mūsu sabiedrības doma.
Paliek vēl divi līgumi pāri, par kuriem teic, ka
tie dodot daudz pozitiva un tādēļ tie upuri, kurus mēs
nesam uz pirmo 2 līgumu pamata, tiek atsvērti ar
šiem 2 pārējiem, atsvērti ar ieguvumiem, kurus mēs
dabūjam ar tiem 2 līgumiem. Kādi tad nu ir šie
ieguvumi? Vispirms — līgums par aizsardzības
savienību, tā saucamais politiskais līgums. Man būtu
kategoriski jānoraida apgalvojums, it kā ar šo līgumu
mēs iegūtu vairāk nekā Igaunija. Es kategoriski
.gribētu apgalvot, ka mums šis līgums nav vairāk
vajadzīgs, nekā viņš ir vajadzīgs Igaunijai. Un ja
divas valstis, slēdzot tādu politisku līgumu, kaut ko
iegūst, tad arvienu vairāk iegūst mazākā valsts nekā
lielākā valsts; vairāk tā tad ir no svara Igaunijai apzināties, ka viņai ir sabiedrotais, kas pusotrās reizes
lielāks nekā viņa pati, nekā mums zināt, ka mums ir
1
sabiedrotais uz Imazāks nekā mēs; tā tad, ja iet
runa par ieguvumu, tad ir jāsaka, ka ari še Igaunija
iegūst vairāk nekā mēs. Es negribu teikt, ka mēs
neko neiegūstām, mēs ari iegūstam, bet kā kompensāciju par tiem zaudējumiem, kuri tiek mums nodarīti ar pārējiem 2 līgumiem, mēs šos ieguvumus uzskatīt nevaram. Nebūt nav iespējams apgalvot, ka
mums draud vairāk uzbrukuma briesmas nekā Igaunijai. Es domāju, neviens strateģis neteiks, ka Latvijai
draud lielākas briesmas no uzbrukuma. Katrs strateģis pierādīs, ka tikpat izdevīgi ir uzbrukt Latvijai kā
Igaunijai. Nekādā zinā mēs nevaram uzskatīt, ka
mūsu stāvoklis būtu vairāk apdraudēts nekā mūsu
kaimiņu stāvoklis, un ka tāpēc mums šis lī~ums būtu
vairāk vajadzīgs nekā mūsu kaimiņiem. Ja nu mes
ari pieņemtu, ka mūsu stāvoklis ir vairāk apdraudēts,
tāpēc vairāk palīdzība vajadzīga nekā mūsu kaimiņiem, ko tad mums faktiski konkrētu dod šis līgums?
Šī līguma svarīgākais nants ir 3. pants. Tur ir
teikts, ka viena līguma slēdzēja_ valsts apņemas palīdzēt otrai tanī gadījumā, ja kādai no tām uzbrūk
bez izaicināšanas no viņas puses viņas tagadējas
robežās. Tas ir tā sauktais neprovocētais uzbrukums. Kas ir neprovocēts uzbrukums? To jums
neviens jurists un neviens strateģis neņemsies noskaidrot. Kāds uzbrukums ir provocēts un kāds neprovocēts? Ja nav.laba griba Izpildīt šo līguma
pantu, tad jūsu sabiedrotais arvien jums pierādīs, ka
uzbrukums ir provocēts. Tāpēc šis līgums mums
nedod neko konkrētu. Galvenā garantija, ka mi
liktenīgā stundā iesim atkaļ kopā ar mušu kalmi' iem,
ir mūsu kopējie ārējie apstākli, mušu intere'u kopība
Tā ir tā, kas mūs ir raidījusi kopīgā cīna, ta bus ari
tā, kas mūs atkal raidīs kopīgā cīņā, ja tāda liktenīga
stunda atkal pienāktu, bet ne šis līgums. Talak —
ekonomiskais un muitas savienības līgums. Ari šim
līgumam tiek piešķirta ļoti liela nozīme. Patiesību
sakot, ja jūs ari šo līgumu atšifrējat un piegtiežat
vērību tam konkrētam, kas ir šai līguma iekra, tad
juši, jo nolīmuns uzliek nar pienākumu mums samakari tur ir diezgan liela _vilšanās._ Lielum liela līguma
sāt Igaunijai 30 miljoni igauņu markas. Es negribētu
pantu daļa runā par tādām lietam kadas_ parasti ir
celt nekādus iebildumus pret pašu sumu. Šī suma
pariešama
un
kurā
katrā tirdznieciskā līgumā. Tas itādas nāras
viņa
ir
nav tik sevišķi liela. Mums
vēl sevišķi, ja ievēro, ka šī suma nāk par labu tiem par sevi saprotamas lietas, kuras, ja starp valstīm
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pastāv draudzīgas attiecības, tiek ieturētas ari bez
kāda līguma. Sakiet, kungi, vai mūsu saimnieciskās
attiecības ar Igauniju nebija ari līdz šim normālas,
kaut gan nepastāvēja tāds tirdzniecības līgums. Vai
mes tāpat neievedam Igaunijā preces un vai neizvedām no Igaunijas? Tas, kas ir lielum lielā daļā pantu
šinī līguma, ir tāds, kas fiksē tikai mūsu līdzšinējo
faktisko stāvokli. Vienīgais, kas ir jauns šai līgumā
un ko te diezgan sajusmotos vārdos apskatīja, ir 7.
pants, kas paredz,_ka starp mums un igauņiem tiks
noslēgta sava laika muitas ūnija; bet, kungi, tas ir
tikai deklaratīvs pants, kurš mums konkrēti itin neko
nedod. Tur ir teikts, ka abas valdības ieceļ uz paritātes pamata jauktu komisiju, kurai trīs mēnešu laikā
no šī līguma speķa stāšanas dienas jāizstrādā kopējas muitas un vienota muitas_likumdošana abām valstīm. Jus zināt, kungi, ar kādām grūtībām ir savienota muitas likmju pieņemšana un izstrādāšana
mušu pašu mājas, tepat Saeimā. Tā komisija, kas
tika nodibināta-muitas tarifa izstrādāšanai, ārkārtīgi
intensīvi strādājot, tomēr pie kaut kāda noteikta rezultala nav nākusi. Pie katra svarīgāka jautājuma
ir tikdaidz variantu, cik frakciju ņem dalību šai komisija. Tas ta ir, kur mums ir darīšana tikai pie
mums pašiem, iedomājaties, kādas grūtības vēl
nestāv pnekša, ja mums nāksies šādu tarifu saskaņot
ar mušu kaimiņu valstīm, kur tāpat ir dažādas grupas,
katra ar, saviem ieskatiem un kur nāksies izšķirt jautājumu ari sakara ar šo dažādo grupu interesēm.
Bez tam, kungi, jums ari nav noslēpums tās domas
un tie uzskati, kādus šai gadījumā ir izteikuši igauņu
rūpnieki un dažādas saimnieciskas aprindas. -Jūs
zināt, ka igauņu rūpnieki izturas diezgan skeptiski
pret šo pantu un varbūt ari ne bez iemesla. Un tamdēļ,-ja šo pantu nāksies realizēt, tad es esmu pārliecināts, ka šis igauņu rūpnieku skepticisms izpaudīsies daudz stiprāka mērā nekā tagad, kamēr šim
pantam vel ir tikai deklaratīva nozīme, un tā tad
šīs mušu cerības uz saimniecisku kopdarbību, ir
pavisam problemātiskas un mēs to nevaram uzskatīt
par kaut ko reālu, kas mums pašlaik būtu jau rokā.
1a tadari saimnieciskais līgums tādā veidā, kā viņš
ir noslēgts, mums neko reālu nedod; vismaz mēs šo
līgumu nevaram uzskatīt kā kompensāciju par tiem
zaudējumiem, ko mes nesam caur pārējiem diviem
līgumiem. Tas interesantākais pie visas tās lietas ir
tas notas, _ ar kuram mušu priekšstāvji, ārlietu politikas vadītāji, ir apmainījušies pie šo līgumu noslēgšanas. Šīs notas taisni rada, kādā atmosfērā visas šīs
sarunas ir norisinājušās un kāda ir bijusi izturēšanās
no abām pusēm. Pirmā nota runa par Roņu salu. Igaunijas valdība mums noteikti pieprasa atsacīties no Roņu salas, vai no visiem līgumiem nekas neiznāks! Sakiet, priekš kam Igaunijai gan vajadzēja mūsu deklarāciju. Vai Igaunijai bija nopietnas bažas par to, ka
mes varētu Roņu salu viņai atņemt? Es domāju, taču
ne. Igaunļja nevarēja baidīties no tā, ka mēs ar bruņotiem, speķiem ieņemsim Roņu salu. Tādas bailes
Igaunijai nebija. Par to nevar būt ne mazāko šaubu.
Tāpat ievērojot patreizējo faktisko lietu stāvokli
Igaunijai nebija sevišķa iemesla uztraukties, ka kaut
kāda cita valsts iejauksies šinī lietā. Man liekas,
nekas nebija tāds, kas Igaunijas tiesības uz šo salu
pašreiz varētu apdraudēt. Un tomēr Igaunija piešķir Šai nesvarīgai, nabadzīgai salai tik ārkārtīgu
nozīmi, ka viņa saka: visi tie līgumi nav nekas, ja jūs
nedeklaresiet, ka atsakāties no Roņu salas uz visiem
laikiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka igauņi
ļotijabi apzinājās, kāds liels morālisks ierocis ir mūsu
rokās šī Roņu'sala. To igauņi ļoti labi apzinās, ka uz
šo salu visas dabiskās un morāliskās tiesības pieder
Latvijai. Igaunijai šī sala saimnieciskā ziņā pilnīgi
nenozīmīga, sevišķi ja ievēro, ka liela daļa Igaunijas
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teritorijas sastāv no salām. Mums turpretim šī sal-t
atrodas mūsu pievārtē un ir ļoti vērtīga bāze miīv.i
kuģniecībai. Bez tam etnogrāfiskā ziņā igauņiem ir
tik pat maz tiesības uz šo salu kā mums, jo tur nedzīvo ne igauņi, ne latvieši, bet_ dzīvo kāda sena
zviedru cilts. Tā tad etnogrāfiskā ziņa ari nekādas
priekštiesības Igaunijai uz šo salu nebija. Skaidra
lieta, ka visas tiesības kā morāliskās, tā dabiskās vr
mūsu pusē. Igauņi ļoti labi saprata, ka tiesības uz šo
salu ir ļoti bīstams ierocis pret viņiem, jo katrā gadījumā mēs varējām atkārtot un uzstādīt šo savu neapmierināto taisnīgo prasību uz Roņu salu. Igauņi šo
situāciju loti labi apsvēra, un tāpēc viņiem bija vēlēšanās šo ieroci reiz par visām reizām izņemt no
mūsu rokām. Tas viņiem ir laimīgi izdevies. Šis
ierocis ir no mūsu rokām izlaists. Mēs lasām laikrakstos, ka mūsu sūtnis Rēvelē, Seska kungs, ir paziņojis Igaunijas valdībai, ka Latvija atsakās no šīs

sāļas uz visiem laikiem. Mums vairs nav nekāda
morāliska ieroča, kuru mēs varētu izlietot pret saviem kaimiņiem. Otrai notai ir

tāds pats raksturs.

Mūsu rokās bij kā morālisks ierocis Roņu sala, bet
Igaunijas rokās bij kaut ari nedibinātas prasības uz
dažādiem īpašumiem, kuri agrāk piederējuši visai
Vidzemes guberņai, bet tagad pēc Vidzemes guberņas sadalīšanas ir palikuši Latvijai. Tie ir dažādu
fizisku tāpat juridisku personu dažāda veida īpašumi,
komunāli, muižniecības, ev.-lut. konsistorijas, pareizticīgās baznīcas sinodes, dažādu labdarības biedrību
un korporāciju īpašumi, dāvinājumi, novēlējumi u. 1.1.
Tas ir tas ierocis, kas bij igauņu rokās. Ja mēs ar
tik vieglu prātu izlaidām no savām rokām to ieroci,
kas mums bij, tad mums vajadzēja panākt to, lai mēs
ari igauņiem atņemtu šo kaut ari daudz nevainīgāko
ieroci, jo igauņu tiesībām

patiesībā

starptautiskos

likumos nav nekādu pamatojumu. Bet mēs ne tikai
to neesam panākuši, bet taisni otrādi — igauņi prasa
no mums pastiprinājumu, ka viņiem šis ierocis paliek
rokā. Viņi mums iesniedz notu un pasaka, ka lai gan
par visiem norēķiniem noslēgti līgumi, viņi tomēr
neatsakās no savām tiesībām uz tādām un tādām
lietām. Te ir taisni pretējais tam, ko mums vajadzēja panākt. Mums vajadzēja panākt to, lai Igaunija atsakās no šīm savām tiesībām uz Roņu salu, kā
mēs esam atsacījušies no savām tiesībām uz Roņu
salu, bet te ir kaut kas gluži pretējs. Igauņi ir iesnieguši notu un pasacījusi, ka viņi neatsakās no šīm
tiesībām. Protama lieta, mēs varam atbildēt viņiem,
ko gribam, bet viņi pateiks, ka viņi no šīm tiesībām
neatsakās. Tāpēc mēs varam paredzēt, ka katrā
izdevībā
gadījumā igauņi izlietos pret mums
atkal šo ieroci. Un es paredzu, ka ja mums
liktenīgā stundā varbūt vajadzēs griezties pie
igauņiem un atgādināt viņiem politiskā līguma noteikumus par palīdzības sniegšanu, tad — es nezinu
vai igauņi to darīs, varbūt viņi to darīs, varbūt ari
nedarīs — viņi varēs nateikt, ka viss tas jau ir ļoti
labi, bet mūsu starpā ir vēl daži nenokārtoti finansu
jautājumi attiecībā uz bijušiem kopīpašumiem. Ja
mēs gribam, lai igauņi izpildītu mūsu saimnieciskā
nolīguma 7. pantu un gribam panākt to vienošanos,
kas tur paredzēta, mēs atkal varam atdurties uz
igauņu aizr dījumu, ka viss jau ir ļoti labi, bet jūs,
luk, vēl arv.en kavējaties izpildīt mūsu taisnīgās prasības. Jā, redziet, kungi, cik nevienāda ir situācija,
cik dažādi ir panākumi, ko abu valstu diplomāti ir
ieguvuši šinī konferencē. Es nevaru tāpēc uzskatīt,
ka visļ šie līgumi būtu izdevīgi noslēgti, bet ka visā
visumā viss līgumu komplekss ir pavisam neizdevīgi
noslēgts, ka vismaz viss šis līgumu komplekss mums
patiesībā neko reālu nedod. Vienīgais, varbūt tā morāliskā apziņa; ka mēs esam panākuši kaut kādu vienošanos, esam vienošanos parakstījuši un mūsu par-
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laments šo vienošanos ir sankcionējis. Man šķiet,
es esmu pat pārliecināts, ka šie trūkumi zināmā mērā
šais līgumos varēja ieviesties ari tādēļ, ka konferences darbs tika veikts diezgan steidzīgā kārtā, bet
tomēr šos trūkumus bija iespējams viegli novērst ari
vēlāk. Mums ir bijuši ari citi līgumi, kurus mēs esam
vēlāk koriģējuši pat pie ratifikāciju grāmatu apmaiņas. Tā, piemēram, mums bija noslēgts līgums ar
Ukraini, kas savā laikā tika ratificēts no Satversmes
Sapulces, bet pie ratifikācijas grāmatu apmaiņas abu
valstu priekšstāvji bija ar protokolu anulējuši ne vairāk ne mazāk kā veselu svarīgu šī līguma punktu.
Tā tad jūs, kungi, redziet, ka iespējams tas ir. Vel
vairāk šādas lietas ir iespējamas tur, kur ne viena,
ne otra valsts līgumu nav ratificējusi. Uz šādu izeju
es aizrādīju ari ārējās politikas vadītājiem ārlietu komisijā, bet šāds aizrādījums netika ievērots un mums
līgumi tagad tiek celti priekšā tādi, kādi viņi ir noslēgti. Ievērojot visu to, es neatrodu par iespējamu
nodot balsi par šādiem līgumiem un pie balsošanas
mana frakcija atturēsies.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Salnajam.
V. Salnājs (sociāldemokrāts mazinieks): Cienījamie deputātu kungi! Es neapstāšos sīkāki pie katra
līguma analīzes un iztirzāšanas. Nenoliedzami ir, ka
no visiem šiem līgumiem vislielākos iebildumus varētu celt pie robežu līguma. Pret viņu ir paradīju-
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ka minētais pants paredz veselu rindu konkrētu ceļu,
pa kuriem ejot ir abām valstīm jānonāk pie saimnieciskas ūnijas. Līgumā ir paredzēts tas darbs, kurš
ir jāpadara, lai sasniegtu saimniecisku savienību
starp abām valstīm un beidzamais ir tas konkrētais,
ko vēlas Vesmaņa kungs un ko vēlamies mēs visi,
un, jādomā, ari otrā pusē līguma slēdzēji to vēlas.
(Saucieni pa kreisi.)

Kas attiecas uz politisko līgumu, tad tas pēc
savas formas ir bijis tāds arvienu visur ari starp
citām valstīm. Visu politisku frakciju vēlēšanās ir
radīt Baltijas valstu savienību. Šis politiskais līgums
tad nu ir viens no pirmiem soļiem šādas savienības
dibināšanai. Te mums aizrāda, ka līgums esot vispārīgs un konkrētu neko nedodot, nevarot saprast
ari, kas esot neprovocēts un kas provocēts uzbrukums. Ir jāsaka, ka līdz šim ari starp citām valstīm
pastāv politiska rakstura līgumi un jūs veselā rindā
no viņiem atradīsiet tādu pat formulu par neprovocētu uzbrukšanu kā tikko aplūkojamā. Tādā kārtā,
pieturoties pie Vesmaņa kunga loģikas, ari šie līgumi
būtu jāuzlūko par nekā nedodošiem. Bet lieta jau ir
tā, ka ne līguma burts ir tas, kas garantē divu valstu
politisko kopdarbību, bet gan šo valstu kopējas intereses. Ja visi tie, kuri šeitnostājās opozīcijā, varētu
pierādīt, ka abu līgumslēdzēju valstu likteņi neļauj
tām iet pa vienu un to pašu ceļu, tad varētu celt tādus
iebildumus pret šo politisko līgumu, kā to dara Vesmaņa kungs. Bet tā kā tas nav noticis, tad ari Vesmaņa kritika nav nopietni ņemama. Es domāju, ka
pie šiem līgumiem ir jāpieietkā pie vesela kompleksa.
Kungi, viens no viņiem saistāsar otru kā no loģiskās,
tā ari no faktiskās puses, un ja nu vienu no viņiem
pavisam gribētu atmest, tad līdz ar to strīpa būtu
pārvilkta ari pār visiem pārējiem. Bet mes taču visi
šai augstā namā izejam uz to, lai radītu priekš abām
republikām saimniecisku un_politisku neatkarību un
drošu nākotnes darbību un tālākattīstību. Man liekas,
ka ar šiem līgumiem mēs, ja ne pilnīgi sasniedzam
uzstādīto mērķi, tad vismaz tuvojamies viņam. Visas tālākās darbības uzdevums ir labot nepilnības,
ja tādas būtu ar līgumiem pielaistas. Bet būtu noziegums ar vieglu roku kādu nebūt sīku politisku aprēķinu dēļ iznīcināt padarīto darbu. Te tika aizskarts ari jautājums par to, ka ievērojot to, ka šie līgumi liek pamatu Baltijas valstu_ savienībai, ka tad
tādā gadījumā būtu jāpasaka, kādu Baltijas valstu
savienību mēs domājam. Mendera kungs uz šoj'autājumu deva noteiktu atbildi savas frakcijas vārda.
Šīatbilde bija skaidra, noteiktā un kategoriska. Proti,
ja mūsu ārlietu resora politika ies_ talak papildinot
divu Baltijas valstu savienību ar mušu lielo kaimiņu
dienvidos, tad pret šādu politiku tiks pieteikts karš ka
parlamentā, tā ārpus parlamenta no sociāldemokrātiskās frakcijas. Tas nav nekas jauns. Šis uzskats
pie kreisiem sociāldemokrātiem pastāv kopš Latvijas
valsts nodibināšanās. Bet es gribu teikt.ka par to
būs izdevība runāt tad, kad šis jautājums nāks uz dienas kārtības. Mani pārsteidza tikai šis kategoriskais apgalvojums un metafiziskais paņēmiens novērtēt sabiedrības parādības un dot uz sabiedriskiem
jautājumiem tik noteiktas un absolūtas atbildes, kamēr paši fakti vēl diezgan neskaidri. Neviens, ari
kreisie sociāldemokrāti, nevar pateikt, kāda Polija
būs rīt un parīt. Polija ir industrijaszeme, kura lielu
lomu spēlē strādniecība. TāPec mes nevaram pateikt kategoriski, ka mēs nekādas saistības neiesim
ar Poliju. Ar to tiek izteikta neuzticība ari Polijas
strādniecībai. Es neesmu pesimists un nedomāju, ka
jaari Polijā patlaban ir slikta un reakcionarapolitika,
ka tā ari tuvākā nākotnē un vienmēr tāda bus. Esmu

šās sabiedrībā visvairāk neapmierinātības balsis. Tas
pats ir bijis ari Saeimas aprindās, kā ari komisijas,
kurās šis līgums ir ticis apskatīts. Bet ja daudz maz
atcerēsimies to vēsturi, kāda ir bijusi robežu jautājumiem, tad jānāk pie viena slēdziena, ka diezin vai, ja
' nostādītu ari nezin kādu ārlietu ministri resora
priekšā, vai ari viņš sasniegtu kādus apmierinošakus
rezultātus, kā tps, kurus atrodam_ šai konvencija.
Vienu, ko vajadzēja panākt, ir panākts, ka tie neizšķirtie robežu jautājumi, kuri radīja pie mums un
mūsu kaimiņos atkal un atkal vielu jauniem strīdiem,
šie jautājumi tagad ir atrisināti. Šie strīdi robežu jau-.
tājumos daudzkārt bij sīki un niecīgi, par dažu labu
no kuriem varētu stāstīt pat veselas anekdotes. Bet
visiem šiem strīdiem un nesaskaņām bija lielas sekas
mūsu politiskā kopdarbībā ar mūsu kaimiņu tautu un
kaimiņu valsti Igauniju. Loti nevēlamas bija šīs
sekas un iespaidi ari uz saimnieciskas dzīves tālakizveidošanu. Ari šaī laukā nenokārtotie robežu strīdi
atstāja ļoti sliktu iespaidu. Tādā kārta man liekas,
ka pilnīgi saprotot to sašutumu, kurš atskanēja no
pierobežas iedzīvotājiem, saprotot pat vļņu protestus, ka tomēr ja mēs gribēsim objektīvi but, mums
būs jānāk pie viena slēdziena, ka robežu jautājuma
nokārtošanai bij pienāois pats beidzamais laiks, —
protams, ja vispāri šīs divas valstis _ grib un doma
attīstīt kopdarbību kā saimnieciskā, ta politiska lauka.
^
neizšķirta
Atstāt robežu jautājumu vēl tālāk tāda
stāvoklī, kādā tas atradās līdz šim, nevarēja. Ari
Vesmaņa kungs, kurš paziņoja, ka viņa frakcija atturēsies pie šo līgumu ratificēšanas, nevarēja pateikt
itin ne kaut kā tāda, kas rādītu kā jautājumu labāk
nokārtot. Konkrēti viņš nenorādīja ne uz vienu tādu
daudz maz taustāmu soli, kurš dotu mums nopietnas
garantijas, ka robežas varētu nospraust tā, ka viņš to
vēlētos. Viņš neuzrādīja ari, kā radīt attiecības starp
divām valstīm tuvākas, ja atstātu robežas nenokārtotas. Ja pāriet pie pārējiem līgumiem, tad liekas,
ka ari par viņiem tādu kritiku, kādu deva Vesmaņa
kungs, vismaz pēc manas saprašanas, nevarēja dot
un tā nebija dibināta. Es saprotu, ka pie robežu
līguma varēja attīstīt diezgan nopietnu kritiku, bet ja
pāriet pie saimnieciska līguma, tad ir jāsaka, ka
priekš abām valstīm viņš ar savu 7. pantu atvēra ļoti
r
st<'r>ra _
Plašas izredzes saimnieciskā attīstībā. Prasa, ko pārliecināts, ka Polijas strādniecība bn<= eiz tik
konkrētu mums dod šis līgums. Uz to var atbildēt, ka tā spēs un pratīs šo reakcionāro politiku patreizēja
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momentā padarīt atkal par pietiekoši progresīvu. Bet
šis ir nākotnes jautājums, un par to runāsim tad, kad
mūsu priekšā nostāsies jautājums par lielo Baltijas
valstu savienību. Kas attiecas uz mazās, šo divu
Baltijas valstu savienības paplašināšanu, tad jāiz-

manto visas iespējamības, lai saistītu ari Lietavu klāt

pie tiem līgumiem, kuri jau noslēgti. Cik tālu viņai
tāpat var nākt nebaltas dienas, kā ari tām divām
valstīm, kuras spērušas pirmos soļus savienības radīšanā, ' tik tālu ari viņa ieinteresēta, lai drīzāk pieslietos tam virzienam, kurš nosprausts Rēveles konferencē ar šiem līgumiem. Bet nav apšaubāms viens,
ka ja mēs negribam ārdīt pirmos nopietnos pamatus
Baltijas valstu savienībai, kuri ir likti ar Rēvelē. noslēgtiem līgumiem, tad, man liekas, šīs konvencijas ir
jāratificē, neskatoties varbūt uz atsevišķiem trūkumiem, kurus varētu rast vienā vai otrā konvencijas
pantā. Mana frakcija, stādīdama šinī momentā ārējā
politikā kā vienu no vissvarīgākiem uzdevumiem, —
varbūt pat kā vissvarīgāko — Baltijas valstu tuvināšanās veicināšanu un redzēdama, ka šie līgumi ir pirmais nopietnais solis Baltijas valstu savienības radīšanai, balsos par visām šīm konvencijām.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim

Trasunam.
Fr. Trasuns (Lagales kristīgo zemnieku savienība) : Mani kungi! Apskatot konvenciju starp Igauniju un Latviju un gribot iznest pareizu spriedumu,
man liekas, vajaga izšķirt divas lietas: pirmkārt,
vajaga izšķirt mūsu diplomātijas soli un otrkārt
vajaga izšķirt pašu konvenciju tādu, kā viņa ir. Kas
zīmējas uz diplomātijas soliem, tad vajaga atzīt, ka
viņi nav bijuši visai izdevīgi. Jau no paša sākuma
mūsu diplomāti ķērās

pie lielās savienības

radīša-

nas, kur būtu ieslēgtas: Polija, Somija, Igaunija Latvija un Lietava; bet mēs zinām, kungi, ka no šīs plašās savienības līdz šim vēl nekas nav iznācis. Nav
iznācis tāpēc, ka Somija noslēdzās pati par sevi, gribēdama uzturēt pilnīgu neitralitāti, ne ar vienu kaimiņu valsti nesaistoties. Polija no otras puses skatījās ar zināmu protekcionismu garu uz Latviju kā uz
mazāku valsti. Panākums bija tikai tas, ka mēs nokavējām savienību ar Igauniju un ka ari- mūsu attiecības ar Lietavu nebij tik tuvas, kā mēs to vēlējamies.
Bez tam otra mūsu diplomātijas kļūda pēc manām
domām bija tā, ka viņa pārāk uzticējās saviem kaimiņem, pārāk atklāti varbūt rādīja to, ka mums ir tuvāki
sakari ar mūsu kaimiņu valstīm ļoti vēlami. Un tas
darīja uz mūsu kaimiņu valstīm tādu iespaidu, it kā tā
tuvināšanās būtu vajadzīga tikai mums, bet viņa nebūtu vajadzīga mūsu kaimiņiene Bez Jam mūsu
diplomātijas trešā kļūda pēc manām domām bija tā,
ka viņa nebij diezgan noteikta, un tāpēc ari tie līgumi,
kurus mēs esam slēguši, nav bijuši tādi, ka viņi
varētu mūs pilnā mērā apmierināt. Mēs atceramies
ļoti labi mūsu pirmo līgumu ar Igauniju. Var pateikt,
ka Igaunijas diplomātija izrādījās daudz veiklāka
nekā Latvijas diplomātija. leprekš līguma ratificēšarnas mūsu Saeimā, Igaunijas parlaments jaubija iznesis lēmumu, ka Valka, Roņu sala u. t. t. tiek ieskaitīti
Igaunijas teritorijā. Tā tad mēs bijām nostādīti tādā
stāvoklī, ka fakts bija noticis. Vai nu mums atlika
līgumu atmest, vai atlika piekāpties un atzīt, ka mazākais lielākā Valkas daļa pieder Igaunijai. Tas pats,
kā redzams, no igauņu puses ari tagad notiek. Līgumi vēl nav ratificēti, bet Igaunija mums jau piesūta
zināmu notu, kurā izteic zināmas pretenzijas uz zināmiem nekustamiem īpašumiem. Bet, kungi, te ir cita
lieta. Diplomātijā aizvien tā notiek, ka izspēlē vairāk
tas, kas ir veiklāks un kas ir noteiktāks. Šajā ziņā
vair pateikt, mūsu diplomātija ir mazāk noteikta nekā Igaunijas diplomātija. Kas zīmējas uz pašu līgumu, tad ari viņš ir iznācis tāds, kādi bija tic diplo- -
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māti, kas sarunas veda. Ka viņš varētu mus pilna
mērā apmierināt, tad par to te jau neviens nestrīdas.
Ir daži panti, pret kuriem var celt iebildumus. Ta
piemēram par Roņu salu, kura daudz tuvāku stāv
mūsu valsts robežām un kurai vajadzēja pariet Latvijas īpašumā, šinī līgumā it nekas nav. Tad Lugažu novadā pāriet daži tīri latviski ciemi zem Igaunijas valdības; ari Vilandes ceļš, lai gan par viņu tiek
runāts, ka viņš būs kopējā lietošana. Bet ko, kungi,
nozīmē kopējā lietošana, ja viņš paliek Igaunijas īpa- ?
šumā. Tad šai lietošanai ir ļoti maza nozīme , un
mums tā kā tā vajadzēs būvēt jaunu ceļu. Ari Lauru
kolonijā mēs zinām, ka bez tiem latviešiem, kuri tiek
pievienoti Latvijas valstij, ir zināma daļa cittautiešu,
kuri uzstājušies pret to, ka viņus pievienotu Latvijai.
Tās Ir negatīvās puses. Bet neskatoties uz šīm negatīvām pusēm pozitīvās puses šinī līgumā ir lielas. Pirmkārt, uz visiem laikiem tiek noteiktas robežas starp
Igauniju un Latviju. Otrām kārtām panākumi ekonomikā dzīvē un ari aizsardzībā būs visai lieli. Ievērojot visu to, man jāsaka, ka mana frakciju balsos
par šo līgumu ratificēšanu.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Rainim.
J. Rainis—Pliekšans (sociāldemokrāts): Mani
kungi! Atļaujat ari man šinī vēsturiskā brīdī teikt
nedaudzus vārdus. Es saucu šo brīdi par vēsturisku

tādēļ, ka mēs šinī brīdī sākam realizēt vienu vecu

senu sapni, jo kad mēs esam domājuši par savu valsti,
par savas tautas organizēšanu valstī, tad mās vienmēr pavadījusi doma, ka šai valstij jābūt tuvu kopā
ar mūsu kaimiņvalstīm, mūsu kaimiņtautām. Tagad
šis sapnis sāk .piepildīties, un mēs šodien spersim pirmos soļus viņa realizēšanai. Visas līdzšinējās konferences beigsies ar reāliem panākumiem. Man pret
šo realizāciju nav nekas ko iebilst. Mani valdzina
tas, ka jautājums iziet uz lielumu un lielums vienmēr
ir bijis tas, kuram es esmu padevies, paar ko vienmēr
esmu varējis sajūsmināties. Tas mani ari šoreiz ņem
savā varā. Es domāju, tā laikam domās ari lielākā
daļa no jums, mani kungi. Šis lielums, tas liks aizmirst visus sīkumus. Bet lai ari cik liels būtu šis

sapnis, cik lieli būtu soļi uz viņa realizēšanu, mums
paliek'pāri viena vēlēšanās, kaut jel mēs būtu stājušies pie viņa ar lielāku nopietnību, ja tā varētu teikt,
katrā ziņā ar lielāku dziļumu, jo ir redzams, ka ir
pielaistas nevien kļūdas, bet varbūt pat ir pielaista
zināma paviršība. Mūsu vēlējums būtu, lai varbūt
vēl pēdējā brīdī varētu izlabot šīs kļūdas, lai nepadarītu šo paviršību vēl dziļāku. Ja šis realizējums
būtu tik pareizs, ka ar viņu varētu apmierināties abas
tautas, tiklab mūsu, kā igauņu tauta, tad šī līguma
pastāvība būtu stiprāka. Pie tam šis līgums jau nestāv viens pats par sevi, viņš ved uz vēl lielāku vienību, viņš ved uz Baltijas valstu savienību. Ja nu
tagad pirmie soli, kas tiek sperti, nav pilnīgi izdevīgi
abām pusēm, ja katra puse sajūt rūgtumu — un katrā
ziņā zināmu rūgtumu mēs sajūtam — tad vēlāk tas
vairs nebūs tik viegli novēršams. Rūgtums paliks
un apgrūtinās vēl vairāk iedvesmi uz visu Baltijas
valstu savienību. Vēl ir vecāks sapnis par šo. Vēl
tuvāks ilgu piepildījums nekā šis ir visas mūsu tautas
ilgas pēc tuvākas kopības ar mūsu brāļu tautu — lietaviešiem. Šīs ilgas ir tikpat vecas kā mūsu pasu
ilgas pēc patstāvības, mūsu tautas un valsts patstāvības. Mūsu tautas savā dvēselē nevar iedomāties, ka
mēs vieni paši varētu pastāvēt kā valsts, ja mēs ne-

esam' kopībā ar brāļiem lietaviešiem. Mums šī brā-

ļu tauta stāv tikpat tuvu kā paša dvēsele, kā pašu
sirds. Un nu liktenīgs notikums ir tas, ka mēs iesākām savienības realizēšanu ne ar šo brāļu tautu, bet
ar otriem mūsu kaimiņiem, ari dārgiem kaimiņiem,
ar kuriem mēs esam labi. dzīvojuši,.un ceram ari uz
priekšu labi dzīvot. Bet tā nav mūsu brāļu tauta.
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Ja nu vēsture gribējusi to tā, tad mēs vismaz pūlēsimies, undarīsim visu, kas vēl pēdējā brīdī iespējams,
lai šis līgums ar kaimiņiem igauņiem būtu vismaz
bez rūgtuma. Ja būtu pirmais līgums bijis ar mūsu
brāļiem lietaviešiem, tad mums nebūtu liela apdomāšanas bijusi. Tad visi sīkumi būtu paši par sevi krituši, tad mēs būtu ar sajūsmu šo līgumu apsveikuši un
nevis ar aukstu prātu. Es gribu cerēt, ka pieņemot
šo līgumu ar Igauniju, sperot pirmo soli uz tuvināšanos ar mušu kaimiņu tautu Igauniju, mēs spersim otro
svarīgāko, lielāko soli — uz tuvināšanos ar mūsu
brāļu tautu lietaviešiem, ar kuriem mūsu liktens ir
tuvāks. Vienīgās skumjas tagad ir, ka mēs jau šobrīd to nevaram darīt. Politiskie aprēķini vēl šķir
mūs. Ja mēs šo Igaunijas līgumu pieņemsim un galu
galā būsim apmierināti ar viņu, tad tas būs solis uz
nākošo — lietaviešu līgumu, uz to līgumu, kuram pieder jvisa mūsu sirds un kurš būs politiski stiprāks
nekā tas, kurš mums pašlaik tiek likts priekšā. Tā
ideja bus daudz stiprāka, tā ideja ir tikpat stipra, kā

mušu Latvijas valsts pastāvības ideja.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds ārlietu mi-

nistrim.
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics: Loti cienītie
kungi! Šovakar daudzi sacīja, ka jaunie līgumi mūs
pilnā mērā neapmierina. Ir pat ticis teikts, ka šie līgumi mūs nepavisam neapmierina. Ja līgumi mūs
pavisam neapmierina, viņi jānoraida, bet ja līgumi
mūs pa pusei apmierina, tas es domāju, ir zināms pamats sacīt, ka viņi ir taisnīgi.
Apspriežot līgumus, visvairāk kritizēja robežu
jautājumu. Ja analizē reāli nosprausto robežu, tad
pirmais jautājums, uz ko jāatbild, ir sekošais: vai tā
robeža, kura tagad ir mūsu rīcībā, ir labāka jeb sliktāka nekā jaunā robežas linija, kura stāsies spēkā
pēc šo līgumu apstiprināšanas. Ja līdzšinējā robeža
ir labāka par to, ko iegūstam pēc jaunajiem lūrumiem,
tad, protama lieta, mums jāpaliek pie vecās linijas un
jaunie līgumi jāizgāž cauri. Ja es, kā še pareizi viens
no priekšrunātājiem aizrādīja, parakstīju jauno robežas līniju, nesazinājies ar ārlietu komisiju, tad to darīju tādēļ, ka man toreiz un vēl tagad ir tā pārliecība,
ka_ jauna robežas linija par tagadējo sliktāka nav.
Mēs iegūstam 8.428 ha, bet atdodam 2.628 ha, mēs iegūstam 182 saimniecības, bet atdodam 58 saimniecības. No iegūtām saimniecībām 108 ir latvie-m saimniecības, pret 26 latviešu saimniecībām, ko atdodam.
Mēs iegūstam 913 pilsoņus, bet atdodam 432 uilsoņus.
No šiem pilsoņiem 519 ir latvieši, pret 189latviešiem,
kurus bijām spiesti atdot. Šie skaitļi nav apstrīdami.. Dodot atbildi uz jautājumu vai līdzšinējā robeža
ir labāka par jauno, izejot no pievestiem objektīviem
datiem, var teikt tikai vienu, ka jaunā robežas linija

19. sēde

1923. gada

14. decembrī.

530

pēc vēl sen pirms 1921. gada 3. jūlija mēs vairākkārtējās mutiskās sarunās ar Igaunijas valdību pastāvējām, lai ari šie 2 objekti tiktu nodoti šķīi ējtiesai.
1921. gada 3. jūlijā mēs pieprasījām šķīrējtiesu ar notu. Šī sarakstīšanās, kura ilgst vairāk kā 2 gadi, nav
devusi neko citu, kā Igaunijas noteiktu noraidošu atbildi par Lauru kolonijas un Roņu salas jautājuma
nodošanu šķīrējtiesai. Varētu prasīt, vai pēc ? tam,
kad diplomātiskā ceļā šo lietu nodošana šķīrējtiesai
izrādījās par neiespējamu, valdība nav mēģinājusi iet
uz Hagas starptautisko tiesu, bet visiem ir zināms,
ka to var darīt tikai tad, kad ir bijis noslēgts līgums.
Ja tāda līguma nav un otra puse līgumu neslēdz, tad
šis ceļš diemžēl ari atkrīt.
Ir vēl trešais ceļš — prasīt plebiscitu. Ja Lauros
plebiscits būtu noticis pirms tam, kamēr vēl nebij
izvesta Igaunijā tā sauktā pierobežas agrārā reforma,
tad, protams, nav divu domu par to, ka šis plebiscits
Lauru kolonijā būtu bijis mums izdevīgs, bet tāpat nav
divu domu par to, ka pēc šīs agrārās reformas ievešanas stāvoklis Lauros ir grozījies mums par ļaunu.
Lauru kolonija nav etnogrāfiski latviska, jo apm. */«
no visiem iedzīvotājiem ir krievi un tikai ap 1k latviešu. Tā tad plebiscita iznākums atkarājas nevis no

latviešiem, bet no krieviem. Ja latvieši un krievi
balsotu kopā, tad, protams, Lauru kolonijas plebiscits būtu mums labvēlīgs, bet pēc minētās pierobežu
agrārās reformas izvešanas apstākļi pārveidojušies
tanī ziņā, ka krievi vairs nebalso par Latviju. Lai
atceramies tikai pēdējo gadījumu, kurš notika dažas
dienas atpakaļ Igaunijas parlamentā, kad krievu
priekšstāvis noteikti protestēja pret Lauru kolonijas
pat daļas atdošanu Latvijai. Tas ir pilnīgi dabīgi un
saprotami. Ja mēs iedomāsimies sevi līdzīgos apstākļos, tad atzīsimies, ka ari Latvijas valsts vara
prastu izvest tādu plebiscitu, kādu tā vēlas. Sakarā
ar agrārās reformas un zināma kolonizācijas plāna
izvešanu Igaunija Lauru kolonijā nodrošinājusi sev
labvēlīgu plebiscitu. Plebiscitu Lauros panākt mēs
varam, pat varbūt pēc nākošiem Jurģiem, bet tā negatīvais rezultāts priekš Latvijas man ir skaidrs un
pēc tam nebūs vairs iespējams pretendēt pat uz Lau-

ru kolonijas dienviddaļu.
Ir ari plebiscita iespējamība zīmējoties uz Roņu
salu. Ja izdarītu plebiscitu Roņu salā, tad iznākums
priekš mums būs negatīvs aiz tā iemesla, ka Roņu
salu apdzīvo ne igauni, ne latvieši, bet gan 264 zviedri, bet Zviedrija vēlas šos savus līdztautiešus labāk
redzēt aiz ekonomiskiem apstākļiem pie Igaunijas piešķirtus nekā pie Latvijas. Zīmējoties uz Roņu salu

var runāt ari par šīs salas iegūšanu pirkšanas ceļā,
un to varētu nopirkt nēc manām domām pat par lētu
cenu. _ Es tomēr neieteiktu to darīt tāpēc, ka tādā ganav sliktāka par līdzšinējo.
dījumā mums būtu jāmaksā vienreizīgi par pašu salu
Ir cits jautājums, vai nebija iespējams vēl labāku
un ikgadus par salas administrāciju un iedzīvotāju
robežu panākt, vai nebija iespējams dabūt visu Lauuzturēšanu. Tādas pastāvīgas piemaksas par mazu,
ru koloniju, vai nebija iespējams neatdot Vilandes ce- . niecīgu un nevērtīgu salu nav pēc manām domām
ļu, vai nebija iespējams paņemt Roņu salu. Lai atattaisnojamas. Protams, ja grib šīs sumas maksāt tābildētu uz šo jautājumu, es vispirms atļaušos aizrāpēc vien, lai varētu teikt, ka mums ir viena sala, tad
dīt uz tiem veidiem, ar kuriem vispāri robežu strīdi
to var izdarīt ir tasrad, ir nākotnē. Ir izteikta brīnīvalstu starpā nokārtojami. Es domāju, ka nav jākašanās, pat zināmas aizdomas par to, kāpēc Igaunija
vējas pie kara kā viena no robežu nospraušanas veipastāvējusi, lai mēatsakāmies no savām pretenzidiem. Ar karu mēdz izšķirt robežas lielas valstis. jām uz Roņu salu. Es gan, kungi, neatrodu tur neko
Mums, kā ari mūsu kaimiņvalstij šis līdzekl's nekrīt
brīnišķīgu. Ja Latvija slēgtu ar kādu citu valsti līsvarā, jo karš maksā 100 un 1000 reizes vairāk nekā
gumus un ja nebūtu skaidrības par robežām, tad mēs
visas mūsu robežas to ir vērtas.
rīkotos uz mata tāpat kā Igaunija. Vai ir iedomāOtrs veids ir — šķīrējtiesa. Varētu prasīt šai jams savienot divas gluži pretējās lietas: nenokārtovēsturiskā brīdī, vai šislīdzeklis ir izsmelts un kātas robežas un plašu savienību? Nē, jāizšķiras par
pēc mēs neesam pastāvējuši uz šķīrējtiesu. Mums vienu no tām: pretenzijas jeb savienība, bet slēgt saviena šķīrējtiesa bija. Šī šķīrējtiesa uz konvencijas vienību tad, kad abu sabiedroto starpā ir robežu strīpamata ir nospraudusi robežu, izņemot Lauru kolonidi — nav iespējams, to izdarīt nevar. Tomēr tā lieta
ju un Roņu salu, jo šķīrējtiesnesis uzskatīja tos par tā- nav ti^da, ka to nevarētu glābt. Ja augstam namam
diem objektiem, kas viņa kompetencē neietilpst. Tālabpatīk šos līgumus atraidīt, tad tai pašā brīdī krīt
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ari mūsu atteikšanās no Roņu salas, jo viņa ir fakultatīva un manam pēcnācējam ari Roņu salas lietā būs

blīvas rokas.
Ir tiesa, ari es būtu labprāt vēlējies redzēt pievienotu Latvijai vismaz Lauru centru, kurš pēc jaunām
konvencijām paliek Igaunijai. Es ari vēlos, lai pat
visa Lauru kolonin mums būtu tikusi piešķirta, bet
mums jābūt realpolitiķiem un jāparedz, ka tuvojas tas
laiks, kad Igaunija liks priekšā Lauru kolonijā sarīkot
plebiscitu un pēc tam mēs neko neiegūsim, pat ne tos
507 latviešus un tās 108 latviešu saimniecības, kuras
mēs tagad varam dabūt.
Robežas arvienu var kritizēt un- vienošanās ceļā
robežas nekad nav tā izvedamas, ka viena puse būtu
pilnīgi apmierināta. Ja būtu tāda robeža, kuru viena
puse uzskatītu sev -ņt izdevīgu, tad tā būtu tā netaisnīgākā robeža, kāda vien ir iedomājama. Es neslēpšu nemaz ari to, ka tāds pat nemiers par jauno
robežu un dibināts nemiers, kā pie mums, ir airi Igaunijā, bet tas ir tikai pierādījums tam, ka ne viena ne
otra puse robežas nospraužot nav varējusi izvest
savu absolūto gribu. Robežas nospraušana ir kompromiss. Mana dziļākā pārliecība ir — un ar šo pārliecību es augstā namā ņemos apgalvot, ka nospraustā
robeža ir tikpat taisnīga Latvijai, kā Igaunijai. Tikdaudz par robežām.

Asu opozīciju un daudz pārrunas izsaucis ari
„Latviias-IgauniJas papildu līguma robežu jautājumos" 3. pants. Es atzīstos, ka šis pants nav sevišķi
laimīgi rediģēts, bet no otras puses neko bīstamu šinī
pantā es ari neredzu. Vispirms es nepielaižu domas,
ka pēc valsts robežas galīgas nospraušanas latvieši
gribētu kultureli iekarot Dienvidigauniju un igauņi
mēģinātu iespiesties Ziemeļlatvijā, — vienkārši jau
tāpēc, ka ar noslēgtiem līgumiem Latvija un Igaunija
top ne tikai par draugiem, bet pat par sabiedrotiem.
Bet pielaidīsim, ka mans ieskats ir maldīgs, pieņemsim, ka igauņi patiešām grib Latvijas ziemeļus miera
ceļā iekarot. Bet ari tādā gadījumā Latvijas valsts
varai ir līdzekļi, lai to novērstu. Pie mums pastāv
valdības atļaujas sistēma pie nekustamu īpašumu
pirkšanas un pārdošanas. Teiks, ka šo kārtību ar
laiku atcels. Viņu bez šaubām ar laiku atcels, bet
to neatcels un nevar atcelt zīmējoties uz pierobežu
apgabaliem. Varētu sacīt, ka šis līdzeklis nav pietiekošs. Tādā gadījumā, sekojot vairākiem precendentiem vēsturē, mēs varam izdot tā saukto preferences
likumu, kādi likumi pastāv starp daudzām valstīm,
kā par piemēru starp Beļģiju un Franciju. Un mēs
redzam, ka pat stiprā Francija nav ieguvusi mazās
Beļģijas teritorijā nevienu nekustamu īpašumu. Ar
šādu preferences likumu, uz kura pamata valdībai ir
pirkšanas priekštiesības uz pierobežu apgabalos pārdodamiem nekustamiem īpašumiem, šo pantu var padarīt par pilnīgi nekaitīgu.. Beidzot, ja zin, ka ari
Igaunija pret šo pantu ceļ stipras ierunas un tāpat no
viņa baidās, tad ari tas ir pierādījums tam, ka jr nedibināti uzlikt tumšas pesimisma brilles, zīmējoties
uz 3. panta sekām. Protams, ka šais līgumos ir ari
savas kļūdiņas, un augstā nama uzdevums ir tos
svērt. Ja šis darbs tiek svērts un atrasts par vieglu,
tad lai nāk manā vietā cits un panāk ko labāku. Es
būšu pirmais, kas viņam uz to vēlēšu laimes. Ja
augstais nams turpretim domā, ka šī darba pozitīvie
ieguvumi ir smagāki par viņa negatīvām pusēm, tad
lai viņš līgumus ratificē.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Nonācām.
O. Nonācs (jaunzemnieku savienība): Augstā
sapulce! Latvijas-Igaunijas vienība, var teikt, ir
rakstīta jau dabas likumā. Tas ir rakstīts šinī likuma
ar viņu kopējām robežām un ai _ tiem vienādiem apstākļiem, kādi ir šīm abām zemēm daudzējāda ziņā.
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Bet kā mēs šo likumu ietveram juridiskas normas,
tas atkarājas no mūsu diplomātijas veiklības. Šinī
brīdī man jārunā taisni par šopusi.
Ar Tallenta šķīrējtiesas lēmumu mēs zaudējām
Valkas pilsētu. Kā kompensācija par šo lielo zaudējumu mums bija zināmā mērā Tallenta linija viņas
lauku daļā. Tāpēc Igaunijas priekšstāvji visas robežu sarunās neatlaidīgi izgāja uz to, — panākt šīs
Tallenta linijas grozīšanu. Mūsu priekšstāvji robežu
sarunās visu laiku tikpat neatlaidīgi stāvēja uz pretējā viedokļa, proti, ka šī Tallenta linija ne zem kādiem apstākļiem nav grozāma. Ar 1. novembra līgumu šinī mūsu politikā ir noticis spējš lūzums. Pie
Valkas zaudējuma ir pievienojušies citi stipri sajūtami zaudējumi. Mēs esam zaudējuši Latvijas zemi
Ainažu ostas rajonā,bet, galvenais, mēs esam atdevuši svarīgus Latvijas zemes gabalus jau tā daudz cietušās Valkas pilsētas apkārtnē. Te ministru prezidents mums nolasīja veselu rindu skaitļu, mēģinādams
attēlot labvēlīgā gaismā 'notikušo apmaiņu. Bet vai
Lauru kolonija ir kompensācija pret atdotām latviešu
zemēm Ziemeļlatvijā? Man jāsaka, ka pie šī jautājuma noskaidrošanas nevar stāties ar skaitļu mērauklu vien; nevar šo jautājumu izšķirt ar vienkāršu
matemātiku, sakot, ka mēs esam atdevuši igauņiem
tikai 2000 ha, iegūstot no igauņiem varbūt 8000 ha,
Šī mēraukla šai gadījumā ir nepietiekoša. Ir jāņem
vērā vēsturiskās tradīcijas; ir jāņem vērā tie
neapšaubāmi lielie politiskie nopelni, kādi ir ikvienai
pēdai Ziemeļlatvijas zemes; kādi neapšaubāmi nopelni ir ikkatram iedzīvotājam, kas šo zemi apdzīvoj_a
mūsu valsts kļūmīgajā 1919. gadā. Un ja tas ir ta,
tad jāsaka: vai tad valdībai, kura šīs vēstures tradicijas netur svētas; vai tai valdībai, kura netur par
vajadzīgu turēt tos solījumus, kurus viņa Ziemeļlatvijasiedzīvotājiem ir devusi! Šīs Ziemeļlatvijas iedzīvotāji savos daudzos protestos ir norādījuši uz valdības solījumiem; viņi ir gaidījuši, lai valdība šos solījumus tur. Ilustrācijas dēl es nolasīšu kādu dokumentu, kurš ir iesniegts kā ārlietu komisijai,' tā ari
man personīgi un, man liekas, ari vairākiem citiem
deputātiem. Šis dokuments skan sekosi:
..Latvijas Republikas ārlietu minstrija 18.
septembrī 1920 gadā, Nr. 15052.
. .. . ārlietu ministra kunga uzdevumā lūdzu
paziņot lūgumu parakstītājiem, ka valdība nepielaidīs nekādas pārmaiņas robežu lietā, nesazinoties ar vietējiem iedzīvotājiem un nedabūjusi viņu piekrišanu . . ."
Kļūmīgo robežu līguma 3. pantu tagad mēģina
attaisnot starp citu ar to. ka no šī kļūmīgā panta ari
Igaunija baidoties, tāpat kā mēs. Tas nav attaisnojums. Mums ir jāņem vērā igauņu tautas ekspansīvās tieksmes uz izplešanos, kuras dibinātas, pirmām
kārtām, uz Igaunijas ģeogrāfisko stāvokli un, otrkārt,
kuras sekmē ari igauņu tautas raksturs. Mums nav
ne mazākās izredzes, ka mēs šinī savstarpējā sacensībā — pat vienādos apstākļos nostādīti — iziesim kā
uzvarētājs. Tāpat visi tie līdzekļi, kādus eventueli
varētu mūsu valdība lietot, no šī 3. panta sekām mus

neglābs.
Mēs esam izlaiduši no savām rokām visas ķīlas,
mēs esam atdevuši kaut ari to_ pašu Roņu salu jau
pirms līguma ratifikācijas un tāpat izlaiduši no rokām visas citas ķīlas, kuras varētu izlietot mūsu stāvokļa uzlabošanai pie līgumu techniskās izvešanas,
kāda vēl mums stāv priekšā. Igauņi, turpretim,
saistīdami ar līgumiem zināmas notas. ir_savās rokās paturējuši vēl lielu trumpi, un taisni vārīgajā norēķināšanās jautājumā. Izlaizdami no savām rokam
visas ķīlas, mēs esam atstājuši šo svarīgo jautājumu
nenokārtotu.
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Mums tagad ir jāratificē dokuments, kurš visā
visumā jāapzīmē par Igaunijas diplomātijas uzvaru un
par mušu diplomātijas sakaušanu. Mana roka nepaceļas, lai parakstītu šo dokumentu, sevišķi vēl tādēļ,
ka man ir bijusi izdevība būt . par acu liecinieku tiem
lieliem upuriem, kādus Ziemeļlatvijā ir nesusi; tai
lielai atsvabināšanas cīņai, ko viņa ir vedusi, un vispār! tiem ārkārtīgi lieliem nopelniem, kādi Ziemeļlatvijas iedzīvotājiem ir pie mūsu valsts tapšanas.
Tāpēc mana frakcija pie līguma ratificēšanas atturēsies no balsošanas.

brīdinājums: sverot šo līgumu pozitīvās un negatīvās
puses, sverot viņu trūkumus un pilnības, lai tomēr
augstais nams nenonāk tādā situācijā, ka kāds no lat-

PriekšsēdētājsFr. Vesmanis: Runātāju saraksts
izsmelts. Lūdzu referentu.
Referents F. Cielēns: Augsti godātā sapulce!
Novērtējot šo konvenciju kā pirmos soļus uz lielāka
veida abu tauru, abu valstu, Latvijas un Igaunijas, tuvošanos un nostiprināšanos, kā iekšēji saimnieciski,
tā ārēji saimnieciski un politiski, esam dzirdējuši vairākas kritikas un starp tām dažas diezgan asas. Es
īsos vārdos gribētu dažiem šiem oponentiem tomēr
atbildēt. Vispirms Kasparsona kungs pakavējās pie
robežu konvencijas un norādīja, ka tā esot tik neizdevīga, šīs konvencijas dēļ neesot iespējams resp. nav
vērts šīs lielās konvencijas ratificēt, To pašu teica
Nonāca un Vesmaņa kungi. Bet man tomēr jāaizrāda, ka tanīs četrās konvencijās, kuras stāv priekša
ratificēšanai, šo konvenciju tekstos tieši nemaz neiet
runa par to, ko Latvija no Tallenta nospraustās linijas atdod Igaunijai. Ratificējamā robežu konvencijā
iet runa tikai par to, ko Latvija no Igaunijas teritorijas iegūst. Blakus tam, protams, kā jau referātā noskaidroju, stāv vienošanās protokols par robežas nospraušanu no Latvijas puses, un šinī protokolā iet runa par to, ko Latvija dod Igaunijai. Ja atzīst šo protokolu par neizdevušos, tad, man liekas, šos pārmetumus un attiecības pret šo protokola novērtējumu būtu
lietderīgi izdarīt kādā citā veidā un nevis balsojot
pret šīm konvencijām. Ir mums paredzēts kārtības
rullī dažādas iespējas izteikt valdībai pārmetumu,
vai nu caur neuzticības izteikšanu, vai kādā citā veidā. Tiem, kuri izteica robežu jautājumā tos visasākos pārmetumus, tomēr būtu ieteicams galu galā dēļ
viena jautājuma, dēļ vienas problēmas neapgāzt tās
problēmas un tos jautājumus, kuri tiek izšķirti pirmā
un. otrā konvencijā. Es negribu pakavēties plašāk
pie Vesmaņa kunga argumentiem, kuros tika norādīts, ka galu galā neviena no šīm konvencijām neko
nedodot. Tas tika teikts gan attiecībā uz aizsardzības savienību, gan par ekonomisko un muitas savienību, un visur un vienmēr tika taisīts tas pats slēdziens, ka līgumi neko reālu nedod. Man liekas,
kungi, ka kritika un pesimisms var būt uz šo līgumu
dažiem punktiem, uz dažām no šīm konvencijām, bet
attiecībā uz 1. un 2. līgumu pateikt, ka tie itin neko
nedod un itin nekas viņos nav, tas nozīmē, pateikt
to, ka mēs vispārīgi savā politikā, savā tālākā kopdarbībā ar Igauniju neko nevaram sasniegt un ari
nesasniegsim. Šādu pesimistisku slēdzienu taisīt un
tādas konzekvences vilkt, nozīmētu izteikt vispārīgi
šaubas par jaunoBaltijas valstu turpmāko pastāvēšanu. Ja mēs nespējam noslēgt ne saimniecisku, ne
politisku savienību ar Igauniju, tad tas nozīmē, ka mēs
to nevarēsim sasniegt ari ar Lietavu. Tādas konsekvences taisīt ir pilnā mērā nedibināti. Ja var ari pie
1. un 2. līguma atrast vienu otru pantu, par kuriem
var teikt, ka būtu vēlama labāka redakcija, bet tomēr galvenā pamatdoma ir pietiekoši skaidri izteikta.
Šīs konvencijas faktiski grib atrast šīm divām nācijām kopdarbības pamatu, atrast vēsturisko likteņu
saskaņošanu. Laiks ir vēls. Mēs esam svēruši gan
to negatīvo, gan pozitīvo, gan pozitīvo šinīs dažādās
konvencijās. Tomēr, beidzot šīs īsās piezīmes, ka
referentam gala vārdā man jāsaka viens vēsturisks

Vārdu neviens pie priekšlikuma nevēlas? Es
lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas būtu par priekšlikumu. Acīm redzot vairākums. Pārtraukums uz 25 minūtēm.

viešu tautas turpmākiem vēsturniekiem varētu teikt
par mūsu šīs dienas sēdi: „Jūs esiet svērti un par
viegliem atrasti".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Ar vajadzīgo skaitu parakstu iesniegts no Rudevica un citiem priekšlikums:
„Lūdzam pirms nobalsošanas par pāreju uz pantu lasīšanu pārtraukumu uz 25 minūtēm."

(Pārtraukums no pīkst. 10.25—10.55 vakarā.)

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Saeimas sēde tur
pinājas. Nobalsošanā nāk pāreja uz caurskatāmā
likumprojekta lasīšanu pa pantiem. Es lūdzu pacelties tos, kas būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav.
Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kuri būtu
par pāreju uz pantu lasīšanu. Balsošanas iznākums:
par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 64 balsis, pret
to nav neviens, atturējušies 13. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Nobalsošanā nāk vispirms konvenciju teksti. Vai augstais nams vēlas, lai izdalītos
tekstus nolasītu? (Saucieni: „Nav vajadzīgs!").
Vispirms nāk nobalsošanā līgums par aizsardzības
savienību starp Latvijas un Igaunijas republikām.
Virsraksts.
(Līgums par aizsardzības savienību starp Latvijas un
Igaunijas republikām.)

Iebildumu nav?

Pieņemts.

Ievads.

(Stingri apņēmušās aizstāvēt savu nacionālo suverinitati
un neatkarību, kuras iegūtas ar tik daudz upuriem, kā ari savu
teritoriju neaizskaramību, Latvijas un Igaunijas republikas ir
nolēmušas noslēgt savā starpā līgumu par aizsardzības savienību.
Šai nolūkā par pilntiesīgiem delegātiem no Latlijas puses
iecēla

ministru prezidentu un ārlietu ministri Z. A. Meierovica kungu,
un no Igaunijas puses —
ārlietu ministri F r. A k e 1a kungu,
kuri apmainījušies ar. savām labā un pienācīgā formā atrastām
pilnvarām, vienojās par sekošiem noteikumiem:)

Pieņemts.
(Augstās

1. pants.

līgumslēdzējas valstis apņemas piekopt tikai
tīru miera politiku ar nolūku uzturēt un nostiprināt draudzības
saites, kā ari izveidot saimnieciskās attiecības ar visām_ nācijām, bet it sevišķi starp Baltijas valstīm un kaimiņu zemēm.)

Referents pie 1. panta lūdz vārdu.
Referents F. Cielēns: Man būtu mazs redakcioriels pārlabojums. Es lieku priekšā «Tallina" vietā
likt „Rēveli", tā ka dažās konvencijās ir lietots vārds
„Rēvele", tāpēc saskaņošanasnolūkā es lieku priekšā
ari še likt vārdu „Rēvele".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Tas laikam attiecas uz pašu likumu, bet ne uz konvenciju. Pret 1.
pantu iebildumi netiek celti. Pieņemts. 2. pants.
(Lai saskaņotu savus miera centienus, abas valdības apņemas saprasties tajos ārējās politikas jautājumos, kuriem kopēja nozīme, un sniegt savstarpēji politisku un diplomātisku
palīdzību savos starptautiskos sakaros.)

Pieņemts. 3. pants.
(Augstās līgumslēdzējas valstis apņemas palīdzēt viena
otrai tai gadījumā, ja kādai no tām uzbruktu, bez izaicinājuma no viņas puses, viņas tagadējās robežās.
Tā tad, ja uzbruktu kādai no augstām līgumslēdzējām
valstīm bez izaicinājuma no viņas puses, tad otra uzskatīs
sevi par kara stāvoklī esošu un sniegs pirmai bruņotu palīdzību.)

Pieņemts.

4. pants.

(Latvijas un Igaunijas republiku kompetentām techniskām
iestādēm, savā starpā vienojoties, jānosaka, kādā veida abām
zemēm jāsniedz savstarpējā palīdzība un kādi noteikumi
vajadzīgi šī līguma trešā panta izpildīšanai.)
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Latvijas

Pieņemts.

Republikas

Saeimas III. sesijas

19. sēde

1923. gada

14. de ce m b r ī.
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5. pants._

Viņiem nevar uzlikt militārā nolūkā nekādus citus die' nesta pienākumus un rekvizīcijas, kā tās, kurām padoti pašas
valsts pilsoņi, un viņiem tiesība, uzreciprocitates pamata saņemt atlīdzību, kas paredzēta spēkā esošos likumos katras
līgumslēdzējas valsts pilsoņiem.
Tāpat viņi atsvabināmi no visādiem uzdevumiem un
Pieņemts. 6. pants.
amatiem tiesās vai pašvaldību iestādēs.)
(Visi strīdus jautājumi, kas varētu rasties starp augstām
līgumslēdzējam valstīm un kurus nav iespējams izšķirt dipPieņemts. 6. pants.
(Akciju sabiedrības, sabiedrības ar aprobežotu atbildīlomātiska ceļa, ir ceļami priekša Sarptautiskai tiesai vai nododami starptautiskai šķīrējtiesai.)
bu un visas citas tirdzniecības, rūpniecības, finanselas un apdrošināšanas sabiedrības un savienības, kuru valde atrodas
Pieņemts. 7. pants.
vienas līgumslēdzējas valsts teritorijā, uz kuras nodibinājušas
(Neviena no līgumslēdzējām valstīm nevar noslēgt sakā juridiskas personas un darbojas saskaņā ar šīs valsts likuvienību ar kādu trešo valsti bez otras piekrišanas. Viņas apmiem, atzīstamas otrā valstī kā likumīgi pastāvošas, un šinī
ņemas no šī brīža piesūtīt viena otrai to līgumu tekstus, kas
otrā valstī, saskaņā ar vietējiem likumiem, viņas var brīvi
noslēgti starp kādu no tām un vienu vai vairākām citām valgriezties pie tiesu iestādēm kā savu tiesību pieprasītājas vai ari
stīm.)
aizstāvētājas.
Pieņemts. 8. pants.
Katras līgumslēdzējas valsts augšā minētās sabiedrības
(Šī līguma ilgums ir desmit_ gadi, skaitot no ratifikācijas
var, ja otras valsts likumi un noteikumi nav tam pretim, un ja
dokumentu apmaiņas dienas. Pec šī laika notecējuma katra
izpildītas visas šajos likumos un noteikumos paredzētās forno līguma slēdzējam valstīm var līgumu uzteikt, paziņojot par
malitātes, attīstīt savu darbību šīs pēdējās valsts teritorijā un
to otrai pusei vienu gadu iepriekš.)
tur nodibināties: viņas tur bauda attiecībā uz nodibināšanos
Pieņemts. 9. pants.
tādas pašas tiesības, kādaspiešķirtas vislielāko labvēlību bau(Šis līgums jāpiesūta Tautu Savienībai reģistrācijas un
došas nācijas augšā minētām sabiedrībām.
publikācijas nolūka.)
Iepriekšējais noteikums nekādā ziņā nevar iespaidot jauPieņemts. 10. pants.
tājumu, vai tādai sabiedrībai, kura nodibinājusies vienā no
(Šis, līgums jāratificē un ratifikācijas dokumenti jāapmaiabām_ valstīm, ir vai nav tiesības nodarboties ar tirdzniecību
na Rīga visdrīzākā laika.
vai rūpniecību vai attīstīt savu darbību otrā valstī, jo šāda tieSo apliecinot, pilnvarotie parakstījuši šo līgumu un uzsība vienmēr ir atkarīga no attiecīgā valstī spēkā esošiem lispieduši tam savus zīmogus.
kumiem un rīkojumiem.
Izgatavots divos eksemplāros Rēvelē tūkstoš deviņi simAugšā minētām sabiedrībām un savienībām, ja viņas
ti divdesmit treša gada pirmā novembrī.
reiz atjautas nevar uzlikt otrā valstī nekādus citus vai augZ. A. Meierovics (paraksts).
stākus nodokļus, maksājumus, nodevas, lai viņu nosaukums
būtu kāds būdams, kā tos, kuri tiek vai tiks ņemti no pašas
Fr. Akel (paraksts).
valsts sabiedrībām un savienībām.)
Pieņemts.

(Ja augstās līgumslēdzējas valstis pretēji saviem miermīlīgiem centieniem, saskaņa ar trešo pantu atrastos aizsargkara stāvoklī, viņas apņemas nelīgt un neslēgt viena bez otras
ne pamieru, nedz ari mieru.)

Tālāk nāk nobalsošanā pagaidu līgums pair ekonomisko muitas savienību starp Latviju un Igauniju.
Virsraksts.
(Pagaidu
starp Latviju

līgum^ par ekonomisks un muitas
un Igauniju.)

savienību

Iebildumu nav? Pieņemts. Ievads.

_ (Latvijas valdība, kuru reprezentē ministru prezidents
un ārlietu ministrs ZigfridsA. Meierovica kungs un Igaunijas
valdība, kuru reprezentē ārlietu ministrs doktors Frederiks
Akela kungs, nolemj noslēgt pagaidu līgumu par ekonomisko
un muitas savienību uz sekošo noteikumu pamata.)

Pieņemts.

1. pants.

(Katras līgumslēdzējas valsts pilsoņi bauda otras valsts

teritorija visas tiesības un priekšrocības, kuras ir vai tiks pie-

šķirtas kādas trešās valsts pilsoņiem.
Attiecībā _uz tirdzniecību, rūpniecību un kuģniecību vienas līgumslēdzējas valsts pilsoņi bauda otras valsts teritorijā
tās pašas tiesības un priekšrocības, kuras ir vai tiks piešķirtas kādas trešās valsts pisoņiem, izņemot šinī līgumā paredzētos gadījumus.)

Pieņemts. 2._pants.

(Katras līgumslēdzējas valsts pilsoņiem ir savstarpēji
otras valsts teritorijā pilna brīvība iegūt, valdīt un atsavināt
visāda veida īpašumus, kustamas un nekustamas mantas, ko
valsts likumi atļauj vai atļaus iegūt un valdīt trešās valsts pilsoņiem Viņi tāpat var brīvi izvest par savu pārdoto īpašu^
mu iegūtas
sumas, _ ka ari vispār savas mantas, nemaksājot
pie izvešanas, kā ārzemnieki, citādus _vai augstākus nodokļus
ka tikai tos, kuri līdzīgos apstākļos jāmaksā pašas valsts pil-

Pieņemts. 7. pants.

(Ekonomiska^ un muitas savienība izvedama dzīvē sekošā kārtā:
1) Abas valdības iecel uz paritātes pamata jauktu komisiju, kurai trīs mēnešu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas jāizstrādā kopējs muitas tarifs un vienota muitas likumdošana abām valstīm.
2) Minētās jauktās komisijas izstrādātais kopējais muitas tarifs ratiicējams abu valstu piekritīgās iestādēs, un uzņemams šinī līgumā, kā viņa sastāvdaļa, papildprotokola veidā.
3)_ Līdz ko kopējs muitas tarifs būs abās valstīs stājies speķa, abu līgumslēdzēju valstu zemes bagātības, lauksaimniecības un rūpniecības ražojumi atsvabināmi otras līgumslēdzējas" valsts teritorijā no visiem ieved- un izvedmuitas
nodokļiem, izņemot gadījumus, kuri paredzēti šā panta 4.

punkta.

4) Ražojumi, kuri sastāda valsts monopolu, un ražojumi,
kuri aplikti ar akcizi vai netiešiem nodokļiem, kā dažāda veida spirta ražojumi, vīnus ieskaitot, alus, raugs, tabaka, sērkociņi u. t. t. bauda šī panta 3. punktā paredzētās priekšrocības
tikai pēc tam, kad abujvalstu likumdošana par monopoliem un
netiešiem nodokļiem būs tanī pašā jauktā komisijā apvienota
un kad sevišķa vienošanās būs ratificēta abu līgumslēdzēju
valstu likumdevējās iestādēs.)

Pieņemts.

Pieņemts.

soņiem.)

Pieņemts.

3. pants.

(Ciktali šis līgums nenosaka citādi, vienas līgumslēdzējas
valsts pilsoņus nevar aplikt otras valsts teritorijā, vai tas attiektos uz viņu personām, viņu ienākumiem vai viņu mantām,
kustamam vai_ nekustamām, vai ari uz nodarbošanos ar tirdzniecību vaļ rūpniecību, ne_ ar kādiem vispārējiem vai vietējiem maksājumiem, nodevām vai nodokļiem, lai viņu nosaukums būtu kāds būdams, kuri būtu citādi vai smagāki par
tiem, kas ir vai tiks uzlikti pašas valsts pilsoņiem.)

Pieņemts.

4._ pants.

(Katras līgumslēdzējas valsts pilsoni bauda tiesības, sa-

skaņa ar otras valsts likumiem, uzstāties tiesās, visās jurisdikcijas pakāpēs, vai nu ierosinot kādu lietu, vai ari aizstā-

vot tur savas tiesības. Viņi tāpat var visās instancēs pieņemt valsts likumos paredzētus advokātus, aizstāvjus vai ari
pilnvarniekus, un viņi bauda šinī ziņā tās pašas tiesības un
priekšrocības, ka pašas valsts pilsoņi.)

Pieņemts.

5. pants.

(Katras līgumslēdzējas valsts pilsoņi savstarpēji atsvabi-

nāmi no jebkādas personīgas kara klausības, no piedalīšanās
kara organizācijas, no visiem kara spaidu maksājumiem naudā
vai graudā.

8. pants.

(Attiecībā uz transporta maksām un visiem citiem dzelzceļu un ūdensceļu maksājumiem un to piemērošanas nosacījumiem, kā ari attiecībā uz apiešanos ar personām, bagāžu un
precēm vispārīgi, abu līgumslēdzēju valstu pilsoņi nekādā ziņa
netiks šķiroti.)

9. pants.

(Vienas līgumslēdzējas valsts kuģi, kā ari viņu kravas

bauda otras līgumslēdzējas valsts teritoriālos ūdeņos un viņas
teritorijā tādu pat labvēlību, kā pašas valsts kuģi un to kravas neatkarīgi no viņu izvedamās un adresējamās vietas.)
Izņēmums paredzēts sekošos gadījumos:
1) Attiecībā uz dažiem nodokļiem, ar kuriem katra līgumslēdzēja valsts apliek vai apliks zvejniecību un tās ražojumus.

2) Attiecībā uz atvieglinājumiem, likmju pazeminājumiem
un ristornējumiem, kurus katra līgumslēdzēja valsts varētu
piešķirt saviem pilsoņiem kā prēmiju nacionālai kuģu būvei.
3) Attiecībā uz atvieglinājumiem, kādi piešķirti piekrastes
un velkoņu kuģniecībai.
Visas priekšrocības un atvieglinājumi, kurus viena līgumslēdzēja valsts piešķirtu kādai citai valstij, piemērojami ari
otrai līgumslēdzējai valstij.)

Pieņemts.

10. pants.

(Vienas līgumslēdzējas valsts izdotās kuģu mēru grāmatas atzīstamas otrā valstī, ja ietilpība izmērīta pēc Mursoma
sistēmas.
Līgumslēdzējas valstis apņemas noslēgt trīs mēnešu laikā
vienošanos par to, kādā veidā novērtējams atvilkums no brutotonažas.)

_^L

Latvijas

Pieņemts.

Republikas

Saeimas

Iii, sesijas

11. pants.

(Vienas līgumslēdzējas valsts pilsoņi, kuri vēlas nodrošināt otra valstī īpašuma tiesības uz savām fabrikā 1 vai tirdzniecības aizsargu zīmēm, var pieteikt tās vienīgi: Igunijas piederības aizsargu zīmes — Rīga un Latvijas piederības aizsargu
zīmes — Revele, piekritīgas iestādēs.
Šaubu vai apstrīdējuma gadījumos jāsaprot, ka šis pants
piemērojams tam fabriku un tirdzniecības aizsargu zīmēm, kuras2 katra līgumslēdzēja valstī likumīgi ieguvuši šo zīmju lietotāji — rūpnieki un tirgotāji — saskaņā ar savas valsts likumdošanu.
Piedraudot ar_ valsts likumos noteiktiem sodiem, ir aizliegts abu _ līgumslēdzēju valstu teritorijās taisīt pakal kādā
līgumslēdzēja valstī fabrikas un tirdzniecības aizsargu zīmes,
ar kuram apzīmētas otra valstī dažādas preces viņu ražošanas
vietas vai labuma noteikšanai, _ vai ari laist pārdošanā vai apgrozība ražojumus, kas apzīmēti ar kaut kādā ārvalstī pakaļtaisītam Latvijas vai Igaunijas fabriku vai tirdzniecības aizsargu zīmēm.
šinī pantā minētā nelikumīgā rīcība var dot iemeslu zaudējumu atlīdzības nolūka celt likumīgu prasības sūdzību, kuru
iesniedz cietuse pusepret tiem, kas izrādījušies par vainīgiem,
tas valstu tiesu iestādēm un saskaņā ar tās valsts likumiem,

kur minēta rīcība konstatēta.)

Pieņemts.

12. pants.

(Katras līgumslēdzējas _ valsts pilsoņi, kuri cietuši no nelaimes gadījjimiem darba rūpniecības uzņēmumos otras valsts
teritorija, ka ari tās personas, kurām pienākas šo cietušo tiesības, bauda attiecība uz atlīdzību par šo nelaimes gadījumu
nodarītiem zaudējumiem tas pašas atlīdzības un tās pašas garantijas, kuras piešķir pašas valsts pilsoņiem tās valsts likumdošana, kura nelaimes gadījums noticis.)

Pieņemts.
(Strīdus

un

13. pants.

domstarpības starp abām līgumslēdzējām
valstīm attiecība uz šī līguma _ piemērošanu un iztulkošanu .izšķirs jaukta šķīrējtiesa.
Šķīrējtiesu sastādīs ad hoc ar vienlīdzīgu priekšstavju skaitu no abām pusēm.
Ja šiem priekšstāvjiem neizdodas vienoties, viņi griežas pie trešā neitrālā
šķīrējtiesneša, kura iecelšana eventueli pieprasāma no Pastāvīgas starptautiskas tiesas priekšsēdētāja.)

Pieņemts.

14. pants.

(Šļs Jīgums ratificējams līgumslēdzēju valstu likumdevējas iestādes un stājas speķa trīs dienas pēc ratifikācijas dokumentu apmaiņas Rīga. Viņš paliek spēkā līdz tam laikam, kad
stāsies speķa galīgais ekonomiskas un muitas
savienības
līgums.

Šo līgumu

apstiprinot,

abu līgumslēdzēju valstu piln-

varotie to parakstījuši un uzspieduši tam savus zīmogus.
Izgatavots divos eksemplāros franču valodā un parakstīts
Revele, tukstots deviņi simti divdesmit trešā gada 1. novembrī.
Z. A. M e i e r o v i c s (paraksts).
F r. Ak e 1 (paraksts).

Pieņemts.
Nākamais līgums — Latvijas-Igaunijas papildlīgums robežu jautājumos. Virsraksts.
(Latvijas-Igaunijas

Pieņemts.

papildlīgums robežu

jautājumos.)

Ievads.

(Latvija no vienas puses un Igaunija no otras puses, vēlēdamas noteikt starp tam galīgu valsts robežu tiklab kolonela
Tallentsa lēmuma paredzēta rajona ka ari tanīs rajonos par
kuriem līdz _ šim laikam šinī ziņā nebija atsevišķas vienošanās,
un ari velēdamas izbeigt pārpratumus, kuri cēlušes izvedot
dzīve Rīga 1920. gada 19. oktobrī parakstīto „konvenciju par
valsts robežu noteikšanu un novilkšanu dabā starp minētām
republikām, vienas līdzējas puses pilsoņu tiesībām otras teritorija un arrobežu Hniju pārdalītu nekustamu īpašumu stāvokli"
un taī paša datuma parakstīto „instrukciju jauktai komisijai
robežu nospraušana daba starp Latviju un Iguniju", nolēma
noslēgt atsevišķu papildlīgumu, kādam nolūkam pilnvaroja:
Latvijas republikasvaldība — Zigfridu A. Meierovicu,
ministru prezidentu un ārlietu ministri,

Igaunijas republikas valdība — Dr. Fridrichu A k e 1i,
ārlietu ministri.
Minētie pilnvarotie, sanākuši Rēvelē un uzrādījuši savas
pilnvaras, kuras atzītas pilnīga kārtībā un attiecīgā formā
sastādītas, vienojās par sekošo:)

Pieņemts.

1. pants.

(Valsts robeža starp Šarlotenburgu un Latvijas-Igaunijas
robežas _saeju ar krievu valsts robežu Babino rajonā iet sekosi:
nojauktas robežu komisijas daba nospraustā punkta Nr. 3 valsts
robeža iet taisna linija uz Šarlotenburgu, atstājot pie Latvijas
Sarlotenburgas muižas māju ēkas, iziet uz kara ceļu, iet pakāra
ceļa ziemeļu malu, atstājot ceļu Latvijā, cauri Selechovas,
Zabolotjes sadžam Šprechtiču virziena līdz šī ceļa krustojumam
ar otru ceļu netālu no Terechovo sādžas, tālāk pa šī pēdējā
ceļa_ austrumu malu uz dienvidiem garam
Terechovas sādžai,
atstājot pedejo Igaunija, līdz krustojumam ar tās robežlīnijas
virziena pagarinājumu, kura noteikta Terbatā 1920 g. 2. febru-

19. sēde

1923. gada

14. decembrī.
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ārī starp Igauniju un Krieviju parakstītā miera līgumā, tad
pieņemot Igaunijas-Krievijas miera līgumā noteiktās linijas
virzienu, iet līdz Šprechtiču trigonometriskai piramidai. No
Šprechtiču trigonometriskas piramidas līdz Babino robeža iet
pa linijām, kuras noteiktas Igaunjas-Krievijas miera līgumā.)

Pieņemts.

2. pants.

(Ja abu valstu valdības nākotnē atrastu par iespējamu uz
kompensāciju pamata izdarīt dažus pārgrozījumus nospraustā
robeža visa viņas garumā, tad tādu pārgrozījumu iespējamība

principa nav liegta.)

Pieņemts. 3. pants.

(Abas puses atzīstotras puses pavalstniekiem attiecībā uz *
nekustamas mantas iegūšanu, lietošanu, valdīšanu un
rīcību ar
tam vienādas tiesības ar saviem pavalstniekiem.)

Pieņemts.

4. pants.

(Pierobežu ceļi tiks nodoti abu valstu iedzīvotāju savstarpējai brīvai lietošanai. Šādas lietošanas sīkākus nosacījumus noteic ar sevišķiem nolīgumiem starp Latvijas un Igaunijas valdībām, pie kam pirmnolīgums jānoslēdz ne vēlāk kā
14 dienas pec šī līguma spēkā stāšanās.
Piezīme. Līdz sevišķa nolīguma noslēgšanai vietējiem Igaunijas iedzīvotajiem piešķirta tiesība brīvi un
netraucēti lietot ceļu, kas iet no Plāteres pagasta caur
Brindas, Rijas (Ermesaras) un Bērzkalnes zemes gabaliem uz Moizeķiles miestu, tāpat ari vietējiem Latvijas
iedzīvotajiem piešķirtas tādas pašas tiesības lietot ceļu,
kas iet no Kirbeļu muižas caur Plāteres muižu uz Arak-

stes pagastu.)

Pieņemts. 5. pants.
(Jaukta robežkomisija tiek pilnvarota apmainīt vienai
valstij piederošu zemi pret otrai valstij piederošu zemi, kā
ari vienai valstij pederošu zemi pret privātīpašnieku zemi otrā
valstī.
Jauktai robežkomisijai jāveicina ar robežlīniju pārdalītu
privātīpašnieku zemju savstarpēja apmaiņa starp abu valstu
pierobežas joslas iedzīvotajiem, kā ari nekustamu
īpašumu
savstarpēja apmaiņa starp Latvija dzīvojošiem igauņiem no
vienas puses un Igaunija dzīvojošiem latviešiem no otras puses.
Par notikušām apmaiņām jauktā robežkomisija sastāda
aktus, kurus paraksta ka puses, ta ari minētās komisijas abas
delegācijas, vai delegāciju šim nolūkam
pilnvarotas personas.
Šiem aktiem ir notarielu līgumu spēks un tie ir brīvi no visiem nodokļiem un nodevām, to starpā ari no zemes grāmatu
nodokļa, pa visu šī līguma 6. pantā noteikto laiku.)

Pieņemts.

6_. pants.

Pargrozot _ minētas 1920. g. 19. oktobra konvencijas 18.
pantu, tam noradīto nekustamu īpašumu dalu likvidācijas laiks
tiek noteikts divi gadi, skaitot no valsts robežas linijas galīgas nospraušanas.
Sakarā ar to noteiktska nav jālikvidē tā norādīto nekustamu īpašumu dala, kura ietilpst nekustama
īpašuma saimniecības centrs.)

Pieņemts. . 7. pants.
(Lai sekmīgāki veiktu robežas izbūves darbus dabā, robežas līnija no juras līdz Šarlotenburgai tiek
dalīta izbūvei
divas daļas. Izbūves darbus no jūras (Rīgas
jūras līča) līdz
Lieliugazu pagastam uzņemas Latvija, turpretim izbūves darbus no Liellugažu pagasta līdz
Šarlotenburgai uzņemas Igaunija.
Valsts robežas daļa no Sarlotenburgas līdz tās saejai Babino rajona ar krievu valsts robežu tāpat tiek sadalīta divās
vienlīdzīga garuma daļas, pie kam Igaunija uzņemas vienas
(austrumu) puses izbūvi, bet Latvija otras.
Materiālos izdevumus par robežas izbūves darbiem savās dalās uzņemas katra valsts atsevišķi, neceļot pēc darbu
nobeigšanas jautājumu par faktisko izdevumu sumas nolīdzināšanu.
Šie noteikumi attiecīgi pārgroza 1920. g. 19. oktobra konvencijas 2. panta piezīmi un konvencijai pieliktās instrukcijas
11. un 12. pantu.)

Pieņemts.

8. pants.

(Minētas instrukcijas 2. panta beigas, sākot ar vārdiem
„starp kuriem nepieciešams sapieru virsnieks", atcelt, un šo
pantu papildināt ar sekošu piezīmi: „Technisku projektu
izpildīšanai un jauktas _ robežkomisijas lēmumu izvešanai pēdējā
ir pilntiesīga nodibnat technisku apakškomisiju, kuras sastāvā
bez komisijas locekļiem, var but personas no komisijas rīcībā
eso5a techniska personāla,")

Pieņemts. 9. pants.
(Minētas
kosi:

instrkcijas 8. pantu līdz ar piezīmi izteikt

se-

Visi stūru punkti, t. i. Jiniju lūzuma punkti tiek apzīmēti
uz vietas ar robežu kupačam 2 metri diametrā un 1 metru
augstuma. Apakš kupačas zem zemes horiconta jāieliek no ne-

pustoša materiāla ķieģeļos vai akmeņos iemūrēts centrs; virs
ša centra jāuzceļ dzelzs vai koka stabs, skatoties pēc punkta
svarīguma; ap stabu taisāma akmeņu kupača, kas salejama ar
cementu un apmetama ar zemi: ap kupaču
izrokams mazs
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Latvijas

grāvītis.

Visiem

Republikas

robežas

stabiem

Saeimas III.

jābūt nokrāsotiem

sesijas

tumši

pelēkā krāsā un uz tiem liekami Latvijas un Igaunijas valstu
ģerboņi, jeb nozīmes un robežstabu numurs. Robežu uz vietas
apzīmē ar taisnā linija no kupačas līdz kupačai raktu grāvi;
grāvja apmēri: platums augšā 1,2 metri, dziļums 0,45 metri,
dibena platums 0,3 metri ar sanu slīpumu 45".
Robežu joslu nosprauž 4 metru platuma un tai atsavina
no Latvijas un Igaunijas teritorijām bez atlīdzības līdztekus
valsts robežas līnijai uz abām pusēm pa 2 metri, skaitot no
robežas matemātiskās linijas.
Atsavināta josla_ skaitāma par

Līdz 4,4 metru attālumā uz abām pusēm no robežas
joslas tiek ierobežotas zemes lietošanas tiesības, pie kam šāda

neitrālu.
#

ierobežojuma apmēri tiks

noteikti pec abu

valdību sevišķas

vienošanās.
Robežu stabi ar kupačarn jāceļ uz robežas linijas pie
lielceļiem un pie dabiskām robežām, kur to robežkomisija

atzīst par vajadzīgu.

Robežas līnijās, kuru garums pārsniedz 1,5 kilometri,
ik pēc katra kilometra taisāma kupača ar koka stabu, kas līdzīgs robežstabiem.
Pa dabiskām robežām robežlīniju noteic ar perpendiku^
kuru lūzumiem jālāriem no poligonalām maģistrāļu linijam,

būt atzīmētiem ar koka stabiem un kupačam.
12,8 metru
Mežu apvidos uz robežām jaizcert

plata

stiga.

Robežas juridiska plāna sastādīšanai par pamatu ņemams
trigonometriskais tīkls, kura atsevišķiem punktiem jabut aprēķinātiem pēc ģeogrāfiskām koordinātam. Uz juridiskaplana
situācija uzņemama 100 metru plata josla uz abām pusēm no
robežas matemātiskās linijas.
1. piezīme.
Cērtot stigas pa valsts zemēm, mežu materiāli paliek tai valstiJkuras puse tie izcirsti,
Uz, privātīpašskaitot no robežas matemātiskas linijas.
nieku zemēm izcirstais mežu materiāls paliek īpašniekam.
2. piezīme. Muklājos robežstabu un kupaču vietā var celt stabus uz pāļiem.)

Pieņemts.

10. pants.

(Augšminētas instrukcijas

9. pantu izteikt sekosi:
Robežas juridiskie plāni sastādami mēroga 1:5000. Plānam pievienojami pieņemto nozīmju zīmējumi un paskaidrojumi un robežu apraksta akts, kura sīki aprakstīta vieta, uz
kuras celtas robežzīmes. Plānos tekstam jabut latviešu un
igauņu valodās.
Priekš katras valsts jāizgatavo divi eksemplāri juridiska
kā valsts robežas aprakstam, pielikti oriģināli,

plāna, kuri,

jāparaksta jauktās komisijas locekļiem.
Valsts robeža uzskatama par galīgi noteiktu no ta brīža,
kad jauktā robežkomisija parakstījusi valsts robežlīnijas sīku
juridisko
aprakstu,
proti, robežas apraksta aktu un
tii
Bez tam vēl sastādāma topogrāfiska karte mēroga
versti collā, bet uz īpašu abu valdību vienošanos ta var palikt

planu

ari nesastādīta.)

Pieņemts.

11. pants.

(Minētās instrukcijas 12. pantu izteikt sekosi: _
Jauno robežu zīmju neaizskaramības apsargāšana līdz
galīgai valsts robežas linijas nospraušanai uzlikta abu valstu
robežapsardzībai pēc jauktās komisijas aizrādījumiem un sadalījuma.
Izdevumi, sakara ar robežzīmju apsardzībai spertiem soliem robežu izbūves laikā, krīt uz to valsti, kura attiecīga robežas daļā izdarījusi izbūves darbus. Attiecība uz iebūvēto
robežu zīmju neaizskaramības apsardzību un uzturēšanu kārtībā un viņu izlabošanu pēc robežas apraksta akta un robežjoslas karšu apstiprināšanu, abas valdības noslēdz sevišķu

līgumu.)

Pieņemts.

12. pants.

Pieņemts.

13. pants.

(Abas valdības var uz savstarpēju
instrukciju pārgrozīt un papildināt.)

vienošanos minēto

(Valsts robežu novelkot no Sarlotenburgas līdz tās saejai ar krievu valsts robežu Babino rajona, paliek spēka minētās 1920. g. 19. oktobra konvencijas un_ tai pieliktas instrukcijas noteikumi, līdz ar visiem viņu tālākiem papildinājumiem un pārgrozījumiem.)

Pieņemts.

14. pants.

(Šis līgums ratificējams .pēc iespējas drīzākā laikā, un
izdarāma
grāmatu apmaiņa
ratifikācijas
Līgums stājās spēka no ratifikācijas grāmatu apmaiņas
brīža.
_,
,...,.
Sastādīts Rēvelē, 2 eksemplāros, ttikstots deviņi simti
mēneša
pirmā
diena.
divdesmit trešā gada novembra
To apstiprinot, abu pušu pilnvarotie pašrocīgi parakstījuši šo līgumu un uzspieduši savus zīmogus.
Paraksti: Z. A. Meierovics.

Revele

Fr.

Akel.)

Pieņemts.
Tālāk nāk nolīgums starp Latvijas un ļgaunijas
republikām par savstarpēju prasību nokārtošanu.
Virsraksts.

1923. gada

19. sēde
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14. decembri.

(Nolīgums starp Latvijas un Igaunijas
savstarpēju prasību nokārtošanu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts.

Iebildumu nav?

Pieņemts.

republikām

par

Ievads.

(Latvijas un Igaunijas republiku valdības, velēdamās nokārtot savstarpējās prasības, kuras _ radušas: l) vispār no kara
notikumiem kopš pasaules kara sakuma un 2) it sevišķi tas
specificētās prasības, kuras izriet no 1919. g. 21. jūlija Rīga
starp Latviju un Igauniju noslēgtas konvencijas 9. un 10. panta, ir vienojušās par sekošiem noteikumiem:)

I. nodalījums.

(Latvijas republikas valdība, atzīdama Igaunijas republikas Latvijai viņas atbrīvošanas cīņa sniegtas militāras palīdzības nozīmi, un konstatēdama, ka šo palīdzību nevar materieli aprēķināt, ieskata par savu morālisku pienākumu, apliecinot
Latvijas pateicību, nodrošināt Igaunijas kara invalidu un par
Latvijas brīvību kritušo Igaunijas varoņu ģimeņu likteni un
liek priekšā Igaunijas republikas valdībai pieņemt šim nolūkam 30 miljonu Igaunijas marku lielu sumu.
Igaunijas republikas valdība pieņem Latvijas republikas
valdības priekšlikumu.)

11. nodalījums.

Pieņemts.

(Latvijas republikas valdība un Igaunijas republikas valdība atsakās savstarpīgi no atlīdzības par saviem kara izdevumiem, t. i. no izdevumiem, kuri bijajataisa valstij kara vešanai kopīgu militāru operāciju laika, ka ari no kara zaudējumu
atlīdzības, t. i. no to zaudējumu atlīdzības, kas nodarīti pašam
valstīm vai viņu pilsoņiem militāro rīkojumu dēļ, ieskaitot
visāda veida rekvizicijas, kuras vienas puses karaspēks izdarījis otras teritorijā, kā ari no to vienas līgumslēdzējas puses mantu atdošanas vai atlīdzināšanas, kuras palikušas otras
līgumslēdzējas puses teritorijā.)

III. nodalījums.

Pieņemts.

pec
spēkā no ratifikācijas

(Šī vienošanas ir ratificējama
laikā. Tā stāsies
brīža Rīgā.

iespējas visdrīzākā
grāmatu apmaiņas

Sastādīta divos eksemplāros franču valodā un parakstīta

Rēvelē tūkstots
vembrī.

deviņsimt

divdesmit

Parakstījuši:

trešā gadā pirmā no-

i

Z. A. M e e r o v ies.
Fr. Akel.)

Pieņemts. Caurskatīšanā nāk likums par sekošiem starp Latviju un Igauniju noslēgtiem līgumiem.
Uzskaitītas nupat pieņemtās konvencijas.
(Likums par sekošiem starp Latviju un Igauniju noslēgtiem
līgumiem:
1) Līgums par aizsardzības savienību starp Latvijas un
Igaunijas Republikām;

2) Pagaidu līgums par ekonomisko un muitas savienību
starp Latviju un Igauniju;
3) Latvijas-Igaunijas papildlīgums robežas jautājumos un
4) Nolīgums starp Latvijasun Igaunijas Republikām par
^ prasību nokārtošanu.)
savstarpēju

Iebildumu nav? Pieņemts.
(1.

1. pants.

1923. g. 1. novembrī Tallina parakstītie

gumi starp Latviju

un Igauniju:

sekošie lī-

1) Līgums par aizsardzības

savienību starp Latvijas un Igaunijas Republikām; 2) Pagaidu
līgums par ekonomisko un muitas savienību starp Latviju un
Igauniju;3) Latvijas-Igaunijas papildlīgums robežas jautājumos
un 4) Nolīgums starp Latvijas un Igaunijas Republikām par
savstarpēju prasību nokārtošanu — ar šo likumu pieņemti un

apstiprināti.)

Vārds Cielēnam.
Referents F. Cielēns: Man ir pārlabojums —
vārda „Tallina" vietā likt „Revele". Dažos līgumos
ir Tallina, dažos Rēvelē minēts, un saskaņošanas deļ
ārlietu komisija liek priekšā visur Rēvelē.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošana nak
1. pants izlabotā veidā. Iebildumu nav? Pieņemts.

2. pants.

(2. Likums stājas spēkāno izsludināšanas ^ dienas.
Līdz ar likumu izsludināmi 1. panta minētie līgumi
to tulkojumi latviešu valodā.)

Iebildumu nav?
(3.

un

Pieņemts. 3. pants.

1. pantā uzskaitītie līgumi stājas

spēkā tanī laika,

kāds paredzēts attiecīgā līguma.

Ratifikācijas dokumenti apmainanu pec tam kad visi šī
^
likuma 1. pantā minētie līgumi ratificēti no abām līgumslēdzējām valstīm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Eslieku tagad uz
balsošanu konvencijas un likumu visa visuma un lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī likuma pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
ir par likuma pieņemšanu. Balsošanas iznākums:
par likuma pieņemšanu nodotas 64 balsis, pret nav
neviena, atturas 12. Likums pieņemts.
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Latvijas

Republikas

Saeimas III.

sesijas

Pec šī likuma ir_ iesniegta pārejas formula, kura
iepriekš jāizšķir. Pārejas formula skan:

„Uzdot valdībai izsniegt Liellugažu pagastam pabalstu
pagasta nama un skolas eku uzcelšanai, kā ari rūpēties par
ērtas satiksmes nodibināšanu un par to, lai caur valsts robežas galīgu nospraušanu pierobežas iedzīvotājiem neceltos materiāli zaudējumi."
i

Vārdu neviens nevēlas. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pārejas formulu. Nav. Kas atturas? Nav.
Pārejas formula vienbalsīgi pieņemta.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par
konvenciju
«par ostas
nodokļu
ņemšanu Igaunijas un Latvijas ostās
no kuģiem ārzemju braucienos.
Referents Cielēns.
Referents F. Cielēns: Augsti godātā sapulce!
Sī konvencija paredz praktisku kopdarbību zināmā
konkrēta jautājumā, proti, jautājumā par ostas nodokļu ņemšanu Igaunijas un Latvijas ostās no kuģiem
ārzemju braucienos, šie nodokļi ir vairāki un dažādi: no tonažas, loču, bāku, glābšanas stacijas uzturēšanai, par labu jūrnieku namam un no minēto
kuģu ievedamo un izvedamo preču svara. Tālākos
pantos ir fiksēta kopējā norma pēc kādas tiks ņemti
uzskaitītie nodokļi. Ne tikai šie nodokļi tiks saskanot^ abas valstis vienādi, bet ari nodokļu ņemšanas,
aprēķināšanas veidi tiks fiksēti zelta frankos. 6.
panta paredzēti _ techniskas dabas noteikumi, kā šie
nodokļi aprēķināmi. Šis jautājums ir sīki pārbaudīts
no mušu speciālistiem jūrniecības departamentā un
konvencijas noteikumi pieņemti tādi, kādi likti priekša konferencei no mūsu speciālistiem. Ārlietu komisija, konvenciju caurskatījusi, to pieņēma vienbalsļgi.
Es lieku priekšā augstam namam to ratificēt. Ārlietu komisijas vārdā man jāuztur steidzamība.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Nobalsošanā nāk
steidzamība. _ Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārējas de-

bates.

Vārdu neviens nevēlas.

Nobalsošanā nāk

pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
būtu pret pāreju uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais nams vēlās konvencijas teksta
nolasīšanu? (Saucieni no vietām: „Nav'vajadzīgs!").
Nevēlas. Vispirms ir jāpieņem konvencijas virsraksts, kurš skan sekosi:
,.konvencija par ostas nodokļu ņemšanu Igaunijas un
Latvijas ostās no kuģiem ārzemju braucienos."

Iebildumu nav?

Pieņemts. Ievads.

(Latvijas Republikas valdība, ministru prezidenta un ārlietu ministra Zigfrīda A. Meierovica personā, un Igaunijas Republikas valdība, ārlietu ministra Dr. Friedricha A k e l'a
persona, nolēma noslēgt sekošu konvenciju:)

Iebildumu nav?

Pieņemts.

1. pants.

(Abu līgumslēdzēju valstu ostas no visiem kuģiem ārzemju braucienos, ar zemāk aprakstītiem izņēmumiem, ņemams ostas nodoklis, un protij tonažas, loču, bāku, glābšanas
staciju uzturēšanai, par labu jūrnieku namam un no augšā apradīto kuģu ievedamo un izvedamo krāvu svara.
Piezīme.
Bez šinī (1.) paragrāfā uzskaitītiem
nodokļiem, kuru _ ņemš_ana katrai pusei ir obligatoriska,
katrai no līgumslēdzējam pusēm ir atstātas tiesības ņemt
vel citu nosaukumu nodokļus, ka sanitāros, ledlaužu un
taml. nodokļus.)

Iebildumu nav?

Pieņemts.

2. pants.

(Šīs konvencijas 1. paragrāfā uzskaitīto nodokļu samērs
zemāk noteikts un aprēķināts zelta frankos, pie kam katrai
līgumslēdzējai valstij ir tiesība tos ņemt savas valsts valūtā
pec cieta, katras puses ar viņas valdības finansu ministra rīkojumu noteikta kursa, ar to nosacījumu, ka gadījumos, ja
starpība starp biržas kursu Londonā uz viena zelta franka
un tāda cieta kursa, noteikta no finansu ministra, pārsniegs
vai uz vienu vai otrupusi desmit procentus (10%) no minētā
biržas kursa Londona, tad finansu ministrim uzliekams par
pienākumu ne vēlāk ka viena mēneša laikā, skaitot no tā brīža, kad kursa nosvēršanas sasniegumi augstāko pakāpi, grozīt,
ar viņa rīkojumu noteikto cieto zelta franka kursu, saskaņojot to ar augšminēto Londonas biržas kursa
samēru

19. sēde

1923. ga da

14. d e c e m b r ī.
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Abas puses vienojās, ka pārrēķinot zelta franka kursu
savas valsts valūta, katra puse rīkosies saskaņā ar brīvo
biržas kursu uz angļu mārciņām, kāds pastāv Igaunijā — Rēveles biržā un Latvijā — Rīgas biržā.)

Pieņemts. 3. pants.

(Kuģu tonažas nodoklis, kuru aprēķina atsevišķi kā par
iebraukumu, ta par izbraukumu, ņemams sekošos apmēros:
a) no piekrautiem tvaika un motora kuģiem piecpadsmit
simtdaļu (0,15) zelta franka apmērā par netto reģistra
tonnu;
b) no piekrautiem buru kuģiem, uz kuriem nav mechaniska dzinējspēka — divpadsmit simtdaļu (0,12) zelta
franka apmēra par netto reģistra tonnu;
c) no kuģiem ar balastu vai ar daļu krāvu — septiņdesmit pieci procentu (75%) apmērā no attiecīgi šī
paragrāfa „a" un „b" punktā noteiktā nodokļa.
Piezīme.
Par kuģi ar daļu krāvu uzskatāms
tāds kuģis, kura osta iekrautais.vai izkrautais krāvs pēc
svara, vai tilpuma nepārsniedz vienu divdesmito daļu
(V20) no tīras tilpības, pie kam abas līgumslēdzējas puses
vienojas pie pāriešanas no tilpuma mēriem uz svara mēriem rīkoties pec noteiktas samērības: četrdesmit kub.
ped. līdzināt vienam tūkstotim kilogramu (40 kub. pēd.
= 1000 kg.).
d) no kuģiem, kuri ienāk osta ar nolūku saņemt orderi
tālākam braucienam, uzņemt kurināmo, pārtiku vai
ūdeni, škipera krājumu un tāpat no kuģiem, kuri ienākuši osta aiz avārijas, bet kuri neapmaina pasažierus
un nenodarbojas ar kuģu piekraušanu un izkraušanu — divdesmit procentu (20%) apmērā no attiecīgi
šī paragrāfa „a" un „b" pkt. noteiktā nodokļu samēra.

Piezīme. Kad kuģis šinī_ punktā aprādīto vajadzību deļ apstājas ārpus ostas, arējā reidā vai priekšosta un neizdara ne pasažieru apmaiņu, nedz kuģu piekraušanas un izkraušanas operācijas, tad viņš atsvabināms no visiem ostas nodokļiem, izņemot loču nodokli,
no kura atsvabināms vienīgi, ja viņš nav iegājis rajonā,
kur loču piepalīdzība ir obligatoriska. Ja kuģis izdara
pasažieru apmaiņu vai krava _ iekraušanas un izkraušanas operācijas, tad tas maksā ostas nodokli uz vispārējiem noteikumiem.)

Pieņemts. 4. pants.

(Kuģi, kuri uztur regulārus vai_ termiņa reisus, nomaksā
šīs konvencijas 3. paragrāfa paredzēto tonažas nodokli katrā
kalendāra gada pie tuvbraukšanas par pirmiem astoņiem reisiem un pie talbraukšanas par pirmiem četriem reisiem katrā
osta atsevišķi.
_ Ja _uz termiņa reisu linijas mazākās netto tonažas kuģa
vieta nāks ar lielāku netto tonažu, tad pirmā kuģa attiecīgā
kalendāra gadā izdarītos ostas nodokļu maksājumus par regulāriem vai termiņā reisiem ieskaita otrā kuģu ostas nodokļu maksājumos, bet tikai zem tā noteikuma, ka viņš pie^ starpību ostas_ nodokļos par iepriekšējiem regulāriem
maksas
vai termiņa reisiem, kāda raduses kuģa tonažu mainot.
1. piezīm _e._ Par
un tuvbraucieniem uzskatāmi brauBaltijas jūra
viņas līčos, Beltā, Zundā un Kacieni
^ līdz linijai Skagena—Lindesnesa un caur ķeizara
tegata
Vilhelma kanālu līdz Emsas ietekai.
2. p i e z ī m e. Kuģa pienākšana un noiešana, saskaņā
ar šo konvenciju, uzskatama par vienu reisu.)

Pieņemts.

5. pants.

(Baku nodoklis ņemams uz tā paša pamata, kā tonažas
nodoklis, divkārtēja samēra, salīdzinot ar pēdējo, ar sekošiem
izņēmumiem:
a) kuģis, kurš tai pašā reizē iebrauc vairākās vienas
līgumslēdzējas valsts ostas, maksa šinī part grafā paredzēto baku nodokli tikai vienu reizi, un proti, izbraucot no pirmās šīs valsts ostas, kurā viņš bija iebraucis;
b) katra kalendāra gada bāku nodoklis no tūvbraucēju
kuģiem ņemams tikai par pirmiem astoņiem reisiem,
bet no tālbraucēju kuģiem tikai par pirmiem četriem
reisiem,_ neatkarīgi no tam, kādas valsts ostā viņš ir
nomaksāts.)

Pieņemts.

6. pants.

(Glābšanas kuģi maksā tonažas un bāku nodokļus katrā
kalendāra gada tikai par pirmiem pieciem reisiem.
Tonažas un baku nodokļu nomaksas dod glābšanas kuģiem
tiesību ienākt, nemaksājot šos nodokļus attiecīgā kalendāra
gada katra no tas_ līgumslēdzējas puses ostām, kur tie nomaksājuši šinī paragrāfa minētos nodokļus. Ja glābšanas kuģi izdara
.<r viņu tiešo uzdevumu nesaistītas tirdznieciskas operācijas,
tiem jāmaksā parastie ostas nodokļi.
Piezīme. Tonažas un bāku nodokļus, saskaņā ar
4., 5. un 6. paragrāfu, kuģi maksā pēc to nodokļu likmēm,
kādas noteiktas kuģiem ar pilnu krāvu.)

Pieņemts. 7. pants.

(Loču nodoklis par kuģu ievešanu no reidas ostā un
atpakaļ ņemams sešu simtdaļu (0,06) zelta franka apmērā par
katru netto reģistra tonnu.
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19. sēde- 1923. gada

c) speciāli kara krāvi un akmeņogles, kuras pārvada

Piezīme.
Šinī (7.) paragrāfa paredzētais nodoklis
neattecas uz kuģa novietošanos ost _as _robežās; kas attiecas
uz jautājumu, kādā veidā un apm_ era_ ņemami nodokļi par
tamlīdzīgu pārvietošanos, līgumslēdzējas puses atstāj sev
pilnu rīcības .brīvību.)

Pieņemts.

kara resora vajadzībām;
d) kuģi, kuri atvesti veselā veida vai izjaukti uz kuģa
deķa vai otra kuģa telpās;
e) preces, kuras ievestas osta un tiek aizvestas ar to
pašu kuģi tālāk un tāpat tās, kuras tiek pārkravātas
no viena kuģa uz otru, bet nekraujot tas uz krastu;
f) preces, kuras ienākušas ostā pa ledu;
g) vienkāršais akmens un sasisti dakstiņi;
h) preces, kuras saskaņā ar valsts likumiem jāiznīcina;
i) preces, kuras pie apskates izrādījušāspar sabojātam
un tādēļ nelietojamām ne veselā veidā, nedz kā materiāls;
k) preces, kuras pavisam*zaudējušas savu vērtību vai
kuras iznīcinātas aiz. nejaušiem iemesliem, iekam
sastādīts muitas apskates saraksts.
3. piezīme:
a) no tranzitprecēm, kuras sūta bez pārt/aukuma caur
ostām tālāk pēc piederības, šinī paragrāfā paredzētais nodoklis no preču svara ņemams divdesmit procentu (20%) apmērā no visas sumas;
b) no tranzitprecēm, kuras atstāj ostās un novieto noliktavās, no kurienes viņas iekrauj vagonos un ku-

8. pants.

(Ievedot kuģus ostās ar velkoņu palīdzību, loču nodokli
aprēķina pēc velkamo kuģu tonažas, izņemot gadījumus, kad
velkoņu netto tonaža pārsniedz velkamo kuģu kopēju netto
tonažu, kādā gadījumā nodokļu apmēru aprēķina pec velkoņu

netto tonažas.)

Pieņemts.

9. pants.

kuģiem, kuru
piecas (75) reģistra tonnas.)

(Loču piepalīdz ība ir obligatoriska
pārsniedz

septiņdesmit

Pieņemts.

10. pants.

Pieņemts.

11. pants.

tilpums

(Katrs no augšminētiem nodokļiem atsevišķi, tonažas, baku
un loču, ir ņemams no kuģiem par katru reisu vismaz pieci (5)
zelta franku apmēra.)
(Nodoklis glābšanas staciju uzturēšanai ņemams no kuģa
vienas simtdaļas (0,01) zelta franka apmēra par netto reģistra
tonnu, kamēr katrā ostā vienā kalendāra gada tikai vienu reizi
un ne mazāk par divi zelta frankiem.)

Pieņemts.

12. pants.

(Nodoklis par labu jūrnieku namam ņemams no kuģa triju
simtdaļu (0,03) zelta franka apmērā par reģistra tonnu, bet
viena kelendara gada laika tikai vienu reizi un tikai pirmajā no
tās valsts ostām, kurā kuģis iebrauc, tomēr ne mazāk par
vienu zelta franku.)

Pieņemts.

(No visu nodokļu maksas, izņemot tikai loču nodokli ir
atsvabināti:
a) visi valdības un pašvaldības iestāžu kuģi, ka _ savas
valsts, tā ari ārvalstu, kad uz viņiem neparvada ļirdzniecības nolūkos pasažierus un preces Pie tādiem
kuģiem pieder kara kuģi, hidrogrāfiski kuģi, kabelkuģi, traleri, bāku kuģi, zemes suceju karavani, ledlauži, peldošie ceļamie krāni, peldošie doki, pontoni
un tamlīdzīgi dienesta kuģi;
b) jachtas, kuras reģistrētas jatchtklubos.)

Pieņemts.

14. pants.

(Aprēķinot augšminētos nodokļus, tonažas, baku, loču,
glābšanas stacijas uzturēšanai un par labu jūrnieku namam,
abas līgumslēdzēju puses liks par pamatu kuģu mēru apliecības
datus tikmēr, kamēr tādu kuģu izmērīšana notiek pec Mursoma
sistēmas.
Piezīme. Ja buksierkuģadokumentos nav noradītā kuģa reģistra tonažas, tad ta ostas nodokļus aprēķinot pieņemama līdzīga divdesmit pieciem procentiem
(25%) no kuģa brutto tonažas.)

Pieņemts.

ģos, šinī paragrāfā paredzētais nodoklis no preču
svara ņemams trīsdesmit
no kopējās sumas.)

Pieņemts.

15. pants.

(No precēm, kuras ieved no ārzemēm un izved uz turieni,
ņemams nodoklis no krāva svara, un proti, no katriem simts

kg;
b) balasts, ogles bunkeros, ledus, pārtika kuģa ekipāžām un pasažieriem;

i

_K

16. pants.

17pants.

(Šī konvencija jāratificē. Ratifikācijas dokumenti apmaināmi pēc iespējas drīzākā laikā Rēvelē.)

Pieņemts.

18. pants._

(Šī konvencija stājas spēkā mēnesi pec ratifikācijas dokumentu apmaiņas un paliek spēkā vēl sešus mēnešus, skaitot
no dienas, kad. viena no līgumslēdzējām pusēm paziņo otrai
par līguma uzteikšanu.
Šī konvencija noslēgta latviešu un igauņu valodas. Abi
teksti uzskatami par autentiskiem. Izgatavota divos eksemplāros un parakstīta Rēvelē 31. oktobrī tūkstots deviņi simti
divdesmit trešā gadā.
Z. A. Meierovics.
Fr. Akel.)

Ratifikācijas likuma virsraksts.
(Likums
par konvenciju par ostas nodokļu ņemšanu Igaunijas un Latvijas
/
ostās no kuģiem ārzemju braucienos.)

Iebildumu nav?

Pieņemts.

1.pants.

1923. g. 31. oktobrī Revele starp Latvijas un Igaunijas
republikām noslēgtā konvencija par ostas nodokļu ņemšanu
Igaunijas un Latvijas ostās no kuģiem ārzemju braucienos ar
šo likumu pieņemta un apstiprināta.)

(1.

Pieņemts.

(100) kilogramiem:

a) četri simtdaļas (0,04) zelta franka no labības (graudu
un pākstu) krāviem, kartupeļu, siena, salmiem, sals
kalijsāls, glaubersāls, strasfurtsals, _ chlorkalija, sera,
kaolina, no visāda veida mēslojamam vielām, visādām zemēm rūpniecības vajadzībām, smiltīm, māliem
(izņemot krāsojošos), ģipša, alabastra, krīta, kaļķiem,
cementa, vienkārša ķieģeļa, veseliem (bet ne bojātiem)
dakstiņiem, neapstrādātiem mazvērtīgiem akmeņiem
(izņemot marmoru), neapstrādātiem trinamiem akmeņiem un dzirnakmeņiem apstrādāta un neapstrādāta
veidā, dzelzs sārņiem, vecas dzelzs, akmeņoglēm un
visāda labuma un veida koksa, jēlas naftas, naftas atliekām, kūdras, koku oglēm, sveķu, malkas, neaptēstiem baļķiem (izņemot dārgas sugas kokus), visādu
šķirtņu stutmalkas, mietiem, kārtīm, dēļu atgriezumiem,
kuru garums ne mazāks par vienu un ne vairāk par
sešām pēdām, koku skaidām un celulozas;
b) astoņas simtdaļas (0,08) zelta franku no visādam seklām, liniem, kaņepājiem, pakuļam, kokvilnas, papīra,
eļļas raušiem, miltiem, putraimiem, iesalu, gudrona,
koku materiāliem, izņemot šī paragrāfa „a" _punkta minētos, finieru dēļiem, krēslu sēdamiem un pārējiem koka izstrādājumiem pusgatava veida;
c) sešpadsmit simtdaļu (0,16) zelta franka no pārejam šī
paragrāfa „a" un „b" pk. neapradītam precēm.
Svara nodoklis no jelvielam viņu da1. piezīme.
biskā stāvoklī nedrīkst pārsniegt svara nodokli no izstrādājumiem, kuri izgatavoti no šīm jelvielam.
2. piezīme.
No svara nodokļa ir atsvabināti:
a) pasažieru bagāža, kas atrodas pie pasažiera, pasta
krāvi un preces, kuru svars nepārsniedz simts (100)

procentu (30%) apmērā

(Aprēķinot svaru nodokli par ievestam no ārzemēm precēm, piemēro tās nodokļa likmes, kādas bija noteiktas tanī dienā, kad minētās preces pienāca ostā.)

Pieņemts.

13. pants.
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14. decembrī.

(2.

2. pants.

Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas.

Līdz ar likumu izsludināma ari 1. panta
cija latviešu un igauņu valodās.)

minēta konven-

Pieņemts.
3._
(Konvencija
laikā.)

pants
speķa konvencijas 5 18., paredzēta

stājas

Pieņemts. Nobalsošanā nāk konvencija un likums visā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šī likuma un konvencijas pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Likums vienbalsīgi pieņemts.
Nākamais dienas kārtības punkts — likums
izdopar līgumu par noziedznieku
šanu starp Latviju un Ziemeļamerikas Savienotām valstīm. Referents Sal-

nājs.
Referents V. Salnājs: Augstais nams! 1921.
gada jūlija mēnesī jau tika ar Igauniju un Lietavu noslēgts līgums par noziedznieku apmainīšanu. Šo līgumu Satversmes Sapulce ratificēja pag. gada 14.
jūlijā. Ja jūs salīdzināsiet tagadēja līguma tekstu ar
noslēgtā līguma tekstu, tad redzēsiet, ka patiesība šis
līgums ne ar ko neatšķiras no tiem līgumiem, kuri
noslēgti ar Igauniju un Lietavu. Vienīgais pants,
kurš atšķiras no agrākam divām konvencijām ir 2.
pants, bet ari še pēc būtības nav nekas jauns, tikai
sīkāks formulējums. Kamēr līguma ar Igauniju un
Lietavu noziegumi nav tik sīki specificēti, tas ir izdarīts konvencijā ar Amerikas Savienotam valstīm.
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Ta ka šīs konvencijas ātra spēkā nākšana ir no ārkartīgasvara taisni Latvijai, es ārlietu komisijas uzdevuma lūdzu pieņemt viņu steidzamības kārtā.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vai referents pieprasa steidzamību? (Referents V. Salnājs: „Jā!").
Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu pacelties tos,
kas būtu pret steidzamības pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? . Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
Vai augstais nams vēlas konvencijas teksta nolasīšanu? (Saucieni: „Nē!"). Nevēlas. Vispirms jāpieņem konvencijas teksts. Ievads.
(Latvijas un Amerikas Savienotās Valstis, velēdamas veicināt taisnību, nolēma slēgt līgumu starp abām valstīm par noziedznieku izdošanu un iecēla šai nolūkā sekošus pilnvarotos:
Latvijas Republikas Prezidents: Hermani Albatu, pilnvarotu ministri, ārlietu ministrijas ģenerālsekretāru, un
Amerikas Savienoto Valstu Prezidei.ts: F. W. B. Coleman'u, Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri Rīgā,
kuri, savstarpēji apmainījuši attiecīgās pilnvaras, kas atrastas pienācīgā un labā formā, vienojās un noslēdza sekošo
līgumu:)

Iebildumu nav?

Pieņemts.

1. pants.

(Panākta vienošanās, ka Latvijas un Amerikas Savienoto
Valstu valdības, pēc šinī līgumā paredzēta attiecīga pieprasījuma, izdos tiesai katru personu, kura tiktu apsūdzēta _ vai atrasta par vainīgu jebkurā šā līguma 2. pantā aprādītā noziegumā, kas izdarīts vienas līgumslēdzējas valsts jurisdikcijas
robežās, ja tāda persona meklētu patvērumu vai to atrastu otrās līgumslēdzējas valsts teritoriju robežās. Šāda izdošana
var notikt tikai uz tādu noziedzīga nodarījuma pierādījumu pamata, kas, pēc tās vietas likumiem, kur izbēdzējs vai apsūdzētais tiktu atrasts, attaisnotu viņa aizturēšanu un nodošanu tiesai, ja noziedzīgais nodarījums tur būtu izdarīts.)

Pieņemts. 2. pants.

(Saskaņā ar šā līguma noteikumiem tādas personas, kuras apsūdzētas vai nodotas tiesai par jebkuru no sekošiem
noziegumiem:
1) Slepkavība, kas aptver noziegumus ar šādiem nosaukumiem: tēva slepkavība, slepkavība ar _ iepriekšēju
nodomu un ar nodomu, nozāļošana un bērna slepkavība.

2) Mēģinājums izdarīt slepkavību.
3) Izvarošana, augļa nodzīšana, kopošanās ar bērniem zem
divpadsmit gadiem.
4) Sieviešu vai jaunavu nolaupīšana vai aizturēšana netikumīgiem nolūkiem.
5) Daudzlaulība.
6) Dedzināšana.
7) Cilvēku dzīvību apdraudoša tīša un pretlikumīga
dzelzceļu izpostīšana vai aizsprostošana.
8) Uz jūras izdarīti noziegumi:
a) jūras laupīšana, parasti pazīstamā un tautu likumos
vai ari noteikumos aprādītā;
b) kuģu pretlikumīga nogremdēšana vai iznīcināšana
jūrā vai ari mēģinājums to izdarīt;
c) divu vai vairāku kuģa ļaužu vai citu personu dumpis
vai sazvērestība uz kuģa atklātā jūrā ar nolūku sacelties pret kuģa kapteiņa vai komandiera autoritāti, vai šāda kuģa iegūšana ar viltu vai vardarbību;
d) uzbrukums uz kuģa atklātā jūrā, ar nolūku izdarīt
miesas bojājumu.
9) Ielaušanās zādzība nakts laikā un ieiešana cita dzīvoklī
nakts laikā ar nolūku izdarīt tur noziegumu.
10) Ielaušanās un ieiešana valsts iestāžu un amatpersonu
telpās, vai ari banku telpās, baņķieru namos, krājkasēs, kreditbiedrībās, apdrošināšanas un citās sabiedrībās vai ari citos neapdzīvotos namos, ar nolūku izdarīt tur noziegumu.
11) Laupīšana, izdarot otrai personai viņas kustamas mantas vai naudas atņemšanu ar vardarbību vai liekot viņai ciest bailes.
12) Dokumentu viltošana vai viltotu dokumentu tālākdošana.
13) Valdības >ai amatpersonu, ieskaitot ari tiesas iestāžu,
oficiālu aktu viltošana vai pakaļtaisīšana, kā ari šādu
aktu tālākdošana vai lietošana viltotā veidā.
14) Viltotas naudas, kā kaltas tā ari papira naudas, izgatavošana; valsts parādu dokumentu vai zīmju, kas izdoti no nacionālās, valsts, provinciālās, teritoriālās,
vietējās vai municipālās valdības, banknotu vai citu
sabiedriska kredita dokumentu viltojumu izgatavošana;
valsts vai valsts amatpersonu un iestāžu zīmogu, marku, kalumu un zīmju viltojumu izgatavošana, kā ari
augšā minēto objektu tālākdošana, apgrozībā laišana
vai lietošana viltotā veidā.
Kiāļumft Saeimas Stenošiafi^kāļ
biroji Rlgi, J*k«ba ielā Xs ll.ļ
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15) Amatpersonu vai sabiedrisku mantu glabātāju izdarīta uzticētas mantas piesavināšanās vai izšķērdēšana,
kas izdarīta vienas vai otrās līgumslēdzējas puses jurisdikcijas robežās, ja piesavinātā suma pārsniedz divi
simti dolārus vai līdzīgu vērtību Latvijas valūtā.
16) Ikvienas nolīgtas, algotas vai nodarbinātas personas
vai personu izdarīta piesavināšanās, ar kuru nodarīts
zaudējums viņu darba devējam vai principāliem, ja
tāds noziedzīgs nodarījums pēc abu valstu likumiem
sodāms ar ieslodzījumu vai citu personīgu sodu un ja
piesavinātā suma pārsniedz divi simti dolārus vai līdzīgu vērtību Latvijas valūtā.
17) Mazgadīgo vai pieaugušo nolaupīšana, kas aptver personas vai personu patvarīgu aizvešanu vai viņu aizturēšanu ar nolūku izspiest no viņiem, no to ģimenes
locekļiem, vai no kādas citas personas vai personām
naudu, vai ar kādu citu pretlikumīgu nolūku.
18) Zādzība, kas aptver svešā valdīšanā atrodošās kustamas mantas, personīga īpašuma vai naudas piesavināšanu vērtībā no divdesmit pieciem dolāriem un augstāk vai līdzīgā vērtībā Latvijas valūtā.
19) Naudas, vērtslietu vai citas kādas mantas iegūšana ar
viltu, vai ari naudas, vērtslietu vai citas kādas mantas
saņemšana, zinot, ka tās nelikumīgi iegūtas, ja šādi
iegūtās vai saņemtās naudas suma vai mantas vērtība

pārsniedz divi simti dolārus vai līdzīgu vērtību Latvijas valūtā.
20) Nepatiesas liecības došana zem zvērasta vai uzkūdīšana uz nepatiesas liecības došanu zem zvērasta.
21) Krāpšana vai uzticēšanās laušana, ko izdarījusi persona, kurai deponētas mantas, baņķiers, aģents, komisionārs, pilnvarnieks, testamenta izpildītājs, aizgādnis,
aizbildnis, kādas sabiedrības vai korporācijas direktors
vai ierēdnis, vai jebkura persona, kas atrodas kādā
uzticības dienestā, ja šādas pretlikumīgi piesavinātās
naudas suma vai mantas vērtība pārsniedz divi simti
dolāru vai līdzīgu vērtību Latvijas valūtā.
22) Noziedzīgi nodarrjuuu pret abu valstu likumiem attiecībā uz verdzības noliegšanu un tirgošanos ar vergiem.
23) Mazgadīgo vai atkarīgo bērnu ļaunprātīga atstāšana.
24) Izdot var ari personu, kas kā līdzdalībnieks piedalījušās kādā no augšminētiem noziegumiem, ja šāda piedalīšanās pēc abu līgumslēdzēju valstu likumiem so-

dāma ar ieslodzījumu.)

Vārdu lūdz referents.
Referents V. Salnājs: 2. panta 1. punktā „tēva"
vietā jāstāv „vecāku".
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
2. pants nāk ar
referenta izlaboto tekstu nobalsošanā. Lūdzu pacelties, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Nav\ Kas atturas? Nav. 2. pants pieņemts. 3. pants.
(Šā līguma noteikumi nedod tiesību prasīt personu izdo-

šanu par politiska rakstura noziegumiem vai pārkāpumiem, vai

ari par darbību, kas savienota ar šādiem noziegumiem vai pār-

kāpumiem un nevienu personu, kura uz šā līguma pamata varētu tikt izdota no vienas līgumslēdzējas valsts otrai nevar tiesāt vai sodīt par kādu politisku noziegumu vai pārkāpumu. Ja

noziegums ietver sevī pabeigtu iepriekš nodomātu vai nodomātu slepkavību vai slepkavības mēģinājumu vai nožēlošanas
aktu, tad gadījumā, ja noziegums izdarīts pret kādas ārvalsts
pārvaldītājā jeb galvas vai ari pret kāda viņa ģimenes locekļa
dzīvību, vai ari ja noticis šāda nozieguma mēģinājums, šis fakts
pats par sevi nav pietiekošs, lai atzītu, ka šādam noziegumam
vai pārkāpumam ir bijis politisks raksturs vai ka tas ir bijis
ar politiska rakstura noziegumiem vai pārkāpumiem savienots
akts.)

Pieņemts.

4. pants.

(Nevienu personu nevar nodot tiesāšanai par citiem kādiem noziegumiem vai pārkāpumiem, izņemot tos, par kuriem
tā ir izdota.)

Pieņemts.

5. pants.

(Izbēgušo noziedznieku nevar izdot uz še minēto nosacījumu pamata, ja pēc tās vietas likumiem, kuras jurisdikcijas
robežās izbēgušo atrastu, viņš būtu atsvabināms no apsūdzības vai no soda par noziegumu, kura dēl viņa izdošana pieprasīta, uz noilguma vai uz kāda cita likumīga pamata.)

Pieņemts. 6. pants.
(Ja pret izbēgušo noziedznieku, kura izdošana tiktu pieprasīta uz še minēto nosacījumu pamata, ierosināta kriminalvajāšana un viņš atsvabināts pret galvojumu vai atrodas apcietinājumā par noziegumu vai pārkāpumu, izdarītu tanī valstī,
kurā tas meklējis patvērumu, vai ari minētos nodarījumos būtu
^ _ šāatzīts par vainīgu, viņa izdošanu var atlikt līdz tam, kamēr
das lietas iztiesāšana nav pabeigta un kamēr tas likumīgā kārta
netiek atlaists brīvībā.)
18
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Pieņemts. 7. pants.
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līguma notecēšanas neizteiktu nodomu šo līgumu izbeigt, viņš

(Ja izbēgušo noziedznieku,-kas pieprasīts no vienas vai
otras līgumslēdzējas puses, bez tam vēl pieprasītu uz līgumu
nosacījumu pamata viena vai vairākas citas valstis par šo valstu
jurisdikciju robežās izdarītiem noziegumiem, tad šāds noziedz-

paliek spēkā vienu gadu skaitot no viņa uzteikšanas dienas no

nieks izdodams tai valstij, kuras pieprasījums ienācis pirmais.)

parakstījuši un uzspļeduši tam savus zīmogus.
Izgatavots Rīgā, 1923. g. oktobra 16. dienā, divos eksem-

Pieņemts.

8. pants.

(Sakara ar ša līguma nosacījumiem neviena no līgumslē-

jebkuras līgumslēdzējas

Pieņemts.
(Šo līgumu

Pieņemts.

10. pants.

(Pie izbēguša noziedznieka apcietināšanas atrastā,

caur

noziedzīgu nodarījumu iegūtā manta un viss tas, kas varētu
but no svara ka nozieguma pierādījuma materiāls, cik tas iespējams un saskaņojams ar vienas vai otrās līgumslēdzējas valsts
likumiem, jānodod līdz ar personu pie viņas izdošanas. Tomēr
trešās personas tiesības attiecībā uz minētām mantām pienācīgi
jāievēro.)

Pieņemts.

11. pants.

(Ša līguma nosacījumi attiecināmi uz ikvienu teritoriju,
kura atrodas vienas vai otras līgumslēdzējas valsts robežās

un pieder šai valstij, vai ari atrastos viņas okupācijā un zem
viņas kontroles, pa visu šādas okupācijas vai kontroles laiku.
Izbēgušo izdošanas pieprasījumu ceļ līgumslēdzēju

attiecīgie diplomātiskie aģenti.

valstu

Gadījumā, ja šādi aģenti

at-

rastos prombūtne no attiecīgās valsts vai viņas valdības sēdekļa vietas, vai ja izdošanu prasītu kāda iepriekšējos pantos

minēta teritorija, kura neietilpst Latvijā var Savienotās Valstīs,
tad pieprasījumus var celt augstākie konsulārie ierēdņi. Šādi
diplomātiski aģenti un augstākļe konsulārie ierēdņi ir kompe-

tenti prasīt un saņemt apcietinājuma mandātu vai pagaidu pavēli pret to personu, kuras izdošana tiek pieprasīta, pie kam
abu'valstu tiesnešiem un maģistrātiem attiecīgi pieder vara un
tiesība, _ saņemot zem zvērasta celtu sūdzību, izdot pavēli apsūdzētas personas spaidu atvešanai tiesneša vai maģistrāta
priekša noziedzību pastiprinošo liecību izklausīšanai un pārbaudīšanai, un ja pēc pierādījumu pārbaudīšanas tie izrādītos
par pietiekošiem apsūdzības atstāšanai spēkā, tad izmeklēšanas
tiesneša vai maģistrāta pienākums ir to apliecināt attiecīgai izpildu varai, pavēles izsniegšanai par, izbēgušā noziedznieka
izdošanu.
Steidzamības gadījumā apcietinājuma vai spaidu atvešanas pieprasījumu, saskaņa ar spēkā esošiem noteikumiem,
var adresēt tieši pienācīgam maģistrātam.
Persona, kura atrodas pagaidu apcietinājumā, ir atsvabināma no apcietinājuma, ja divu mēnešu laikā no viņas apcietināšanas Latvijā vai lēmuma taisīšanas par apcietināšanu Savienotas Valstīs _ pieprasītājas valdības diplomātiskais aģents
vai, viņa prombūtnes laika, attiecīgais konsulārais ierēdnis neiesniegtu iepriekš _ norādītā kārtībā formālu izdošanas pieprasījumu ar še tālāk paredzētiem dokumentariskiem pierādījumiem.
Ja izbēgušais noziedznieks ir jau notiesāts par noziegumu,
kura dēļ viņš tiek pieprasīts izdošanai, tad jāstāda priekšā pienācīgi apliecināts tiesas sprieduma noraksts. Bet ja. izbēgušais
ir tikai apsūdzēts noziegumā, tad jāstāda priekšā pienācīgi apliecināts tās zemes aresta pavēles noraksts, kurā noziegums
izdarīts, kā ari noraksts no lēmuma, uz kura pamata šāda pavēle izdota, līdz ar citam liecībām un pierādījumiem ,^kādus
tādā gadījumā atrastu par vajadzīgiem.)

Pieņemts.

12. pants.

(Katrā gadījumā, kad viena vai otra no līgumslēdzējām
pusēm pieprasa izbēgušā apcietināšanu, aizturēšanu vai izdo-

šanu, tad attiecīgiem likumā norādītiem tās valsts ierēdņiem,
kur izdošanai jānotiek, jāpiepalīdz ar katru viņu varā esošu
likumīgu līdzekli izdošanu prasošās valsts ierēdņiem, pie ties* nešiem un maģistrātiem, caur kuriem šī valdība uzstājas par
tādu izdošanu; nekādas atlīdzības prasības par šādi sniegtu
pakalpojumu pret to valdību, kura prasa izdošanu, nevar celt;

še tomēr jāņem vēra, ka ikvienam izdevējas valsts ierēdnim
vai ierēdņiem, kuri sniedz pakalpojumus un kuri sava dienesta
parastā kārtā saņem speciālu atlīdzību par izdarītiem darbiem,

ir tiesība saņemt no izdošanu pieprasījušās

valdības parasto

atlīdzības maksu par viņu izdarītiem darbiem vai pakalpojumiem tādā pat kārtībā un tādā pat lielumā, kā kad šādi darbi

vai pakalpojumi būtu izdarīti kārtējā kriminalgaitā pēc tās valsts
likumiem, par kuras ierēdņiem tie skaitās.)

Pieņemts.
13.
(Šis līgums

pants

līgumslēdzējām valstīm jāratificē savu kon-

stitūciju kārtībā, un tas stājas spēkā no ratifikācijas dokumentu
apmaiņas dienas. Ratifikācijas dokumentu apmaiņai jānotiek
Rīgā pēc iespējas drīzākā laikā.)

Pieņemts.

14. pants.

(Šis līgums paliek speķa desmit gadu laika un gadījuma,
ja neviena no līgumslēdzējām valstīm vienu gadu priekš šā

augšā nosauktie

pilnvarotie

to

Oriģinālu parakstījuši:
H. Albats.

9. pants.

(Izdevumi, kas cēlušies sakarā ar apsūdzētās personas apcietināšanu, aizturēšanu, nopratināšanu un pārsūtīšanu, jāsedz
tai valdībai, kura pieprasījusi izdošanu.)

apstiprinot,

plāros.

dzējām valstīm nav spiesta izdot savus pilsoņus.)

Pieņemts.

valsts.)

Noslēgums.

F. W. B. Coleman.)

Pieņemts. Likuma teksts.
(Likums
par līgumu par noziedznieku izdošanu starp Latviju un Amerikas
Savienotām valstīm.)

Iebildumu nav?
(1.

1923. g.

Pieņemts.

1. pants.

Rīgā parakstītais līgums starp
^
Latviju un Amerikas Savienotam
Valstīm par noziedznieku izdošanu ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.)

Pieņemts.

16. oktobrī

2. pants._

(2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas.
Līdz ar likumu izsludināms ari 1. pantā minētais līgums un
ta tulkojums latviešu valodā.)

Pieņemts.

3. pants.

(Līgums stājas speķa līguma 13. pantā paredzētā laikā.)

Pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā.
Ludzu pacelties tos, kas būtu pret tā pieņemšanu.
Nav. Kas atturas? Nav. Likums vienbalsīgi p i e-

ņemts.-

Attiecībā uz nākošiem dienas kārtības punktiem
iesniegts ar vajadzīgo skaitu parakstu priekšlikums:

„liekam priekša 4., 5., 6'. dienas kārtības punktus, tas būtu:
agrāras reformas likuma III. dalās 5. panta pārgrozījums, likums par Rīgas_ pilsētas administratīvās robežas paplašināšanu,
likums par pilsētas naudas zīmēm — noņemt no šīs sēdes die-

nas kartības."

Es likšu priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu pacelties tos, kas būtu pret tā pieņemšanu. Nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Šie likumi noņemti no dienas kārtības.
Nākamais dienas kārtības punkts — atbilde uz
iesniegto jautājumu. Vārds finansu ministrim.
Finansu ministrs H. Punga: Augsti godātie deputātu kungi! Saeimas š. g. 11. decembra plenārsēdē
vairāki Latgales deputāti iesnieguši caur Saeimas
prezidiju valdībai jautājumu — kādus soļus ir nodomājusi spert valdība, lai nāktu palīgā Latgales zemniekiem, cietušiem no neražas un slapjā laika. Atvēliet man, cienījamie deputātu kungi, valdības uzdevumā dot jums atbildi uz šo jautājumu. Vispirms
būtu jāziņo, ka patiesībā cietuši no neražas šogad
nevien latgalieši, bet ari lauksaimnieki pārējā Latvijā.
Un tāpēc visi tie soļi, ko valdība ir spērusi līdz šim
un ko tā ir nodomājusi spert, attiecas tiklab uz Latgali, kā ari uz pārējiem lauksaimniekiem. Tiklīdz noskaidrojās lauksaimnieku smagais stāvoklis, valdība
pasteidzās papildu budžetā, kurš tagad jau ir nodots
Saeimas budžeta komisijai, ievest lielāku izdevumu
posteni, pāri par 5 miljoni latu lauksaimnieku stāvokļa atvieglošanai. 1 miljons latu tur ir paredzēts
seklas iegādāšanai. Lauku nekustamu īpašuma nodokļa atlikšanai līdz nākamā gada rudenim paredzēts
ari 1 miljons latu, progresīva ienākuma nodokļa atcelšanai ! — 1 miljons latu. 2 miljoni latu paredzēts
nodot kara resoram lauku ražojumu uzpirkšanai vēl
šī gada budžeta laikā. Bez tam tuvu pie pusmiljona
latu citām vajadzībām. Galveno vērību valdība grieza
uz to, lai radītu tādus apstākļus, kuri darītu vieglāk
pieietamus lētus kredītus lauksaimniekiem. Lai šo
panāktu valdība griezās pie Latvijas bankas ar lūgumu izsniegt no saviem līdzekļiem pret valdības
garantijām un ja vajadzētu pret to procentu starpības
atlīdzību, ko zaudētu Latvijas banka šinī gadījumā
lauksaimniekiem aizdevumus. Latvijas banka šo
priekšlikumu pieņēma un pat atsacījās no šīs
procentu starpības samaksas no valdības puses;
tā tad garantēdama pat uz labvēlīgākiem noteikumiem aizņēmumus nekā līdz šim. Pastāvošie

,
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• kredītu veidi sadalas _ divējādi: vispirms aizdevumi

nauda un tad preču pārdošana uz nomaksu. Šie abi
kredita veidi pieejami ka vecsaimniekiem, tā jaunsaimniekiem, rentniekiem un Latgales sādžiniekiem.
Ari Latgales sādžinieki, jaunsaimnieki un rentnieki,
kas vel nav savas mājas ievedši zemes grāmatās,
var uz šiem noteikumiem saņemt aizdevumu pret diviem galviniekiem. Šinī pieprasījumā jeb jautājumā
starp citu aizrādīts, ka Latvijas bankas kredita veidi
navpiemeroti Latgales apstākļiem. Bet tanī pašā
reize jautājuma parakstītāji nav aizrādījuši valdībai,
kādi būtu tie aizdevuma veidi, kuri apmierinātu latgaliešus. Valdība varēja griezties pie Latvijas bankas ar zināmu lūgumu, ar zināmu priekšlikumu, bet
dot kādus priekšrakstus, kādā veidā krediti jādod,
tas nebij iespējams tāpēc vien, ka Latvijas banka ir

neatkarīga un autonoma iestāde. Viņa darbojas uz
to statūtu pamata, kuri ir tikuši pieņemti no šī augstā
nama. Tā tad, kaut kādus priekšrakstus dot viņai
nevar. Bet valdība, lai tiešām Latvijas banka atspoguļotu visu aprindu domas, ir iecēlusi bankas padomē, kura faktiski lemj par šiem kreditu veidiem,
locekļus no dažādām aprindām, un to starpā ir ari
divi latgalieši, kuri šo pieprasījumu iesnieguši. Tagad
tiek aizrādīts, ka šie kredita veidi neapmierina latgaliešus, un nav piemēroti to apstākļiem. Bet toreiz,
kad tas tika izlemts, divi no parakstītājiem bez iebildumiem to lēmumu ir parakstījuši, tā tad piekrituši.
Tālāk tiek sacīts, ka Latgalē esot ļoti vāji attīstīts
kredītiestāžu tīkls. Bez šaubām, te laikam iet runa
par lauku kreditkooperativiem. Bet ari te nav vainīga valdība, jo ir zināms, ka ar Tautas Padomes pieņemto likumu lauku kreditkooperativi ir izņemti no
finansu ministrijas iespaida_ sfēras un atstati vieteļo
iedzīvotāju pašdarbībai. Tā tad, ja Latgale būtu velējusies nodibināt šādus kooperativus,_ tad viņai būtu
iespēja bijusi tos nodibināt, jo vairāk tapec, ka Latvijasbanka iet ārkārtīgi pretim šādu kreditkooperativu
nodibināšanai, sniegdama ari rīcības kapitālu katrai
šādai iestādei līdz pus miljona rubļu. Ir ari citas kreditiestādes Latgalē, vļsmaz Rīgas banku nodaļas.
Tās ari tur nav mazāk kā še. Ar vardu sakot, kreditu
dabūšanas iespējamība Latgalē nebūt nav ļaunāka ka
te. Pieprasījumā aizrādīts, ka Latgale esot ārkārtīgi
niecīgs inventārs un mazas saimniecības. Man liekas, ka gluži dabīgi, ka uz mazām saimniecībām var
prasīt mazus aizņēmumus, bet neloģiski būtu. ja mazas saimniecības prasītu lielus aizdevumus. Pats par
sevi protams, ka Latvijas banka uz savu statūtu pamata var izsniegt aizdevumus tikai pret zināmam
drošībām. Dot aizdevumus bez_ drošībām, to nu laikam neviens neprasīs. Te varētu but runa vel par
pabalstiem. Bet nelūkojoties_ uz visu to, ko nupat
aizrādīju, valdība tomēr virzīs šo jautajumu_ talak,
nodos to Latvijas bankas valdei, lai viņa ievēro tos
aizrādījumus un vēlēšanos, ko latgaliešu deputātu
kungi aizrādījuši. Tad ari tiem padomes locekļiem
būs iespēja varbūt revidēt savu pirmo lēmumu, kura
viņi parakstījušu ka šie aizdevumu veidi viņus pilnīgi
apmierina. Visā visuma man jāsaka, ka valdība_ ir
darījusi visu, kas ir bijis viņas speķos, ņemot vēra
protams mūsu valsts kases patreizējo finansielo stāvokli.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Fr. Trasuns un
citi, pavisam 21 paraksts, iesnieguši priekšlikumu:
„Mēs apakšā parakstījušies lūdzam atklāt debates pēc valdības atbildes uz jautājumu, uzstādītu no latgaliešu bloka."

(Saucieni no vietas: „Kas parakstījuši?) Parakstījuši: Fr. Trasuns, V. Rubuls, Roskošs, Velkme,
Rancans, Skalbe, Veržbickis, Jez. Trasuns, Zemgais,
Nonācs, Bruno Kalniņš, Dzenis, Kublinskis, Jez. Rubuls, Bachmanis, Arveds Kalniņš, Pēteris Bergis,
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Francis Kemps, J. Jaunzems, J. Rubuls. Atklātas debates.

Vārds Francim Trasunam.

Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Mani kungi ! Jāsaka, ka mēs bijām sevišķi
pārsteigti, kad redzējām, ka uz mūsu jautājumu dod
atbildi ifnansu ministrs un ne zemkopības ministrs.
Mes cerējām, ka uz mūsu jautājumu atbildēs zemkopības ministrs, jo, ka mums likās, tā lieta vairāk attiecas uz zemkopības ministriju nekā uz finansu ministriju. Bet janu ari ņemam to atbildi .kuru dzirdējām no finansu ministra kunga, tad dabūjām tādu iespaidu, it ka valdība gribētu mums teikt, ka tas ir tikai tāds jokošanas jautājums par zemnieku bēdām
un viņa netura par vajadzīgu uz to nopietni atbildēt.
Patiešam, kungi, šo atbildi, kuru mēs saņēmām, nevar uzskatīt par nopietnu un pamatīgu atbildi uz mūsu

jautājumu. Vispirmām kārtām, kungi, mēs ļoti labi
zinām, ka musu_ lauksaimnieki ir stipri cietuši no neražas un lietainā laika, bet kādā mērā viņi ir cietuši,
cik liels pabalsts būs vajadzīgs, cik lieli krediti būs
vajadzigi\ cik seklas būs vajadzīgs, vai vispār tā
viņiem bus vajadzīga — par to mēs neviens neko nedabūjam dzirdēt. Mēs pat nedabūjām dzirdēt, vai
valdība vismaz ir nodomājusi savākt kaut kādus statistiskus datus par to, cik un kādā mērā zemnieki ir
cietuši. Kungi, man jāatzīmē, ka tāda izturēšanās ir
nicināšana pret zemniekiem. Bet es nesaprotu, kā
varēja izturēties pret zemniekiem ar šādu nicināšanu
un dot šādu atbildi. Ja mēs iesniedzām šo savu pieprasījumu, tad mēs to darijām tāpēc, ka mums bij
aizdomas, ka valdība varbūt nemaz nav domājusi ievākt kaut kādus datus, cik un kādā mērā būs jānāk
palīgā zemniekiem. Bez tam finansu ministra kungs
mums pateica, ka mēs, latgalieši, gan esot iesnieguši
jautājumu, bet neesot aizrādījuši, kas valdībai būtu
darāms.

Janu mūsu valdība šādā kārtā nostājas

auklējama bērna lomā, kurš nezina, kas viņam darāms, un kas gaida, ka viena vai otra frakcija aizrādīs, kas valdībai jādara, tad, kungi, es patiešām
brīnos, kā ministra kungs varēja uzstāties ar šādu atbildi un kā tāda valdība spēj valdīt? Jo, mani kungi,
ja patiesībā apstākļi būtu tādi, ka valdība sastādītos
no mūsu frakcijas, tad mums nevajadzētu griezties
pie valdības ar šo jautājumu, bet mēs paši būtu izstrādājuši to programu, kādā veidā un cik mums vajadzīgs nākt palīgā. Bet mēs bijām tai pārliecībā, ka
valdība pateiks, ko viņa ir nodomājusi darīt šai lietā,
mēs bijām tai pārliecībā, ka valdība izstrādās zināmu programu, kādā ceļā nākt palīgā zemniekiem.
Finansu ministra kungs vēl aizrādīja uz to, ka valdība
griezusies pie Latvijas bankas un tā atvēlējusi zināmu kreditu un bez tam aizrādīja ari uz to, ka nav
cietuši tikai Latgales zemnieki vien, bet ir cietuši visi
Latvijas zemnieki. Jā, kungi, mēs ari to nemaz nenoliedzam. Mēs nenoliedzam to ari savā jautājumā,
ka cietuši ir. visi zemnieki. To mums nevajadzēja
nemaz atgādināt, to mēs atgādinājām mūsu valdībai
savā jautājumā, ka ir cietuši visi. Mēs aizrādījām ari
valdībai uz' to, ka tie kriditēšanas veidi, kādi ir paredzēti, ka viņi nav piemēroti Latgales zemnieku apstākļiem un, otrkārt, nav piemēroti ari jaunzemnieku
apstākļiem, jo tur no tām sumām, kādas atvēlētas
priekš Lativjas bankas, no tām var kreditēties gandrīz tikai vecsaimnieki un lielgruntnieki. Tā tad mēs
cerējām, ka valdība gribēs atbildēt uz to, kādu kreditēšanas veidu viņa ir atzinusi par vēlamu priekš jaun-

saimniekiem un mazsaimniekiem.

Finansu ministra

kungs aizrādīja ari uz to, ka nu varot ari Latgales
zemnieki kreditēties uz galvinieku pamata. Bet es
domāju, ka finansu ministra kungam būs itin labi zināms, ka ar tiem galviniekiem vien nepietiek. Man
liekas, viņam ir zināms, ka Latvijas banka ir pieņēmusi noteikumus, ka garantijai par to kreditu, kāds
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tiks izsniegts zemniekiem, ir vajadzīgs, vispirmām
kārtām, vai nu nekustāms īpašums, vai ari labība,
kuru varētu lombardēt, vai ari vajadzīgs inventārs un
tad tikai pēc tam klāt galvinieki. Tā tad jūs redzat,
ka ar tiem galviniekiem vien nepietiek, ka tie galvinieki vien neko nepalīdz. Jo kad zemniekam pietrūks pavasarī ne tikai sēkla, bet viņiem pietrūks
cauru gadu ari labības, tad, kungi, nevar but vairs
runa par labības lombardēšanu. Par to nevar būt
nekāda runa, un ja nebūs labības ko lombardēt, nevar
būt runa ari par galviniekiem, galvinieki ari neko dot
nevarēs. Kas zīmējas uz ministra kunga aizrādījumu, ka Latvijas bankā esot divi latgalieši, un tie lai
gādājot par līdzekļiem, tad, kungi, es šādu atbildi uzskatu pavisam pa jokam. (A. Petrevics no vietas:
„Tāpat kā jautājums pa jokam iesniegts!") Ta nav
atbilde uz jautājumu. Tā ir tikai jokošanas. Te es
dzirdu no Petrevica, ka jautājums esot iesniegts pa
jokam. Jā, Petrevica kungs, Jūs še esat apgādāti ar
lielāku algu un Jums tās lietas var būt ir pa jokam.
(Starpsaucieni.) Bet ja jūs paņemsiet zemnieku, kuram tagad Lubanes plūdi ir aizlejuši viņa tīrumus un
viņa arumus, kuram ūdens aizskalo viņa labību un
viņa lopbarību, tad tiem, kungi, tas nav joks. Mes
zinām, kāds liels bij uztraukums, kad bija uznākuši
plūdi pie Daugavpils, aizlejuši Grīvu un dažusciemus pie Lubanes esera u. t. i, ka tad tika sastādīta
komiteja, tika vāktas dāvanas, lai tiem cilvēkiem
nāktu palīgā, un tāpēc Petrevicakungam, kā sociāldemokrātam, kas sevi tur par strādniecības un nabadzīgo šķiru priekšstāvi, laikam, še nenaktos uzstāties un nosaukt šādu lietu par joku. (Starpsauciens.)
Tāpēc domāju, ka Jūs, Petrevica kungs, gribiet jokoties ar zemnieku likteni. (Starpsaucieni.) Kas zīmējas uz ministra kunga atbildi, es viņu nosaucu tikai
par joku atbildi. Es domāju, kad banka var izsniegt
zemniekiem aizdevumus uz zināmiem noteikumiem,
ir viens, un valdības pienākums, nākt zemniekiem
palīgā, ir pavisam kas cits. Valdībai ir pienākums
nākt zemniekiem palīgā, kas ir cietuši no neražas un
lietus. Kas zīmējas uz latgaliešu priekšstāvjiem, ka
divi latgaliešu priekšstāvji esot Latvijas banka, tad,
kā redzu, ministra kungs domā, ka tie latgalieši vieni
paši visu var darīt valstī, ka tas nav ari baltiešu kungu pienākums. Bet cik daudzreiz esmu dzirdējis, ka
mēs, latgalieši, iedrošinājoties uzņemties uz sevi tiesību runāt latgaliešu vārdā, ka ari viņi esot sūtīti no
Latgales un ka ari viņiem esot_ tiesības _runat latgaliešu vārdā. Bet ja jūs esat izvēlēti, kapec tad neaizstāvat Latgali. Nevajaga būt ne latgalietim, ne ievelētam no Latgales. Vajaga būt tik latvietim un Latvijas valsts deputātam, lai sanrastu zemnieku bēdas.
Un ja jūs nedomātu, ka Latvijas robeža nobeidzas ar
Aiviekstes krastiem, tad jūs tā nerunātu ka taerad. Un
jūs zināt, ka bankā ir 11 baltieši un 2 latgalieši. Es
domāju, ka šai lietai, kad ir neraža pie zemniekiem
vajadzētu visus deputātus vienādi interesēt. Mēs,
kungi, neesam pirmo reizi vien pieraduši, kad runājam par latgaliešu vajadzībām, tad jūs saceļat brēkas i no labā, i no kreisā spārna. Kungi, šī jūsu draudzība mums jau sen pazīstama. No labā spārna arvienu kliedz un brēc oar Latgales separātismu, — no
kreisā spārna ari, kad iesākam runāt par latgaliešiem.
Kā redzams, kungi, jūs vēl neesat to mācījušies un neesat pieraduši oie tā, ka Latgale ir viena no Latvijas
valsts sastāvdaļām. Ja jūs pie tā būtu pieraduši, tad
tādas brēkas šeit augstā namā nedzirdētu, un sevišķi
nedzirdētu tādā radījumā, kad vajaga Latgales zemniekiem nākt nalīgā. Tā tad, tāda atbilde, kādu mēs
saņēmām no finansu ministra kunga, un ar to viņš
varbūt gribēja kaitēt latgaliešiem sabiedrības acīs, Šitik joki. Bet ar to viņš vairāk kaitēja sev nekā latgaliešiem. Bet ja ari pielaistu tādu gadījumu, ka ne-
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viens no Baltijas latviešiem neturētu par pienākumu
rūpēties un gādāt par Latgales zemniekiem un ne tikai par zemniekiem vien, bet ari par jaunsaimniekiem, un tad vēl vajaga saprast, ka 2 latgalieši neko
nespēj pret 11 baltiešiem, un ja finansu ministra kungam rūp un nav zināms, ka Latvijas banka ta lieta ir,
tad es varu paskaidrot, ka es to jautājumu iekustināju Latvijas bankā par Latgales zemniekiem, aizrādīdams, ka paredzētie kreditēšanas veidi Latgales
zemniekiem nav piemēroti. Bet tāpat, ka šinī augsta
namā, es tur dabūju par atbildi, ka viņi citu neko nespēj darīt un Latvijas_ banka izsniedz kredītus tikai
pret zināmām garantijām. Kas zīmējas uz nākošo finansu ministra argumentu, ka vainīgiesot paši latgalieši, kāpēc Latgalē tik maz kredītiestāžu, latgaliešiem
vajagot pašiem rūpēties nodibināt savas kredītiestādes. Tā tad pēc ministra kunga domam tas kredītiestādes var kā pupas no kabatas izbērt viena gada
un viņas būs nodibinātas. Tā tā lieta neiet, un tāpēc vajaga konstatēt, ka mēs šādu valdības atbildi neturam ne par nopietnu, ne par apmierinošu.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: VārdsRudzim.
J. Rūdzis (sociāldemokrāts): Augstā sapulce!
nedomāju
šovakar vēlā laika dēļ ilgi uzkavēt augEs
stās sapulces uzmanību, kā ari nostāties kroņa advokāta lomā, lai aizstāvētu valdību un finansu ministri, bet man jāsaka daži vārdi, lai apgaismotu pašreizējo stāvokļi. Vispirms es citu neko nesagaidīju
no Latgales kristīgās partijas, kā tās pašas žēlabas,
to pašu zināmā mērā aiz politiskiem motiviem izsaukto uzstāšanos par Latgales zemniekiem. Latgales kristīgie aizmirst, ka Latgales zemniekus nereprezentē šinī augstā namā tikai Latgales kristīgie,
bet ari citas partijas, to starpā sociāldemokrāti. Tāpēc man ari to zemnieku vārdā, kurus reprezentē sociāldemokrāti, jāizsaka pārmetums Latgales kristī-

giem par vajadzīgā likumprojekta nevirzīšanu uz
priekšu. Šovasar, kad pie budžeta debatēm tika iesniegts no deputāta Vladislava Rubuļa un no manis
ierosinājums griezties ar priekšlikumu pie valdības,
lai tā izstrādātu likumprojektu ar sādžu zemjusadalīšanu viensētās, Latgales kristīgie negribēja šo
priekšlikumu atbalstīt. Pateicoties tam iemeslam , ka
viss lielais pārejas formulu vairums kas nāca pie budžeta, tika noraidīts, netika nemaz nobalsots, pateicoties tam, šis priekšlikums
nenāca uz
noLatgalieši visu laiku ir centušies,
balsošanu.
es negribu teikt, ka visi latgalieši, bet Latgales kristīgie, lai netiktu izstrādāts likumprojekts par sādžu
zemju īnašumu noteikšanu un šņoru zemes piešķiršanai. Šis likumprojekts gādātu par to, lai Latvijas
banka varētu piešķirt kreditus Latgales zemniekiem
pret zināmu drošību. Šis projekts no Latgales kristīgiem augstā nama komisijās ir ticis pilnīgi sabotēts
un nav tāpēc ticis uz priekšu virzīts. Tālāk man jāsaka, ka pēc tam, kad dzīves atjaunošanas padomē
visu Latgales lietu vadību saņēma Latgales kristīgo
priekšstāvji, kad viņi dabūja savu priekšstāvi zemkopības ministrijā, tāpat ari iekšlietu ministrijā, viņi
nav darījuši itin neko, lai Latgales vajadzības tiktu
apmierinātas. Dzīves atjaunošanas padome, kurā
ieiet tikai Latgales kristīgo priekšstāvji, neko nav darījuši, lai Latgales sīkzemniekiem, kuru zemes norma
ir zem 6 ha. lai tiem tiktu piešķirti atvieglinājumi un
aizdevumi. Tajos laikos, kad vara Latgalē piederēja
Latgales zemnieku partijai, tad par to tomēr tika
gadats. Bet man jāsaka, ka Latgales kristīgie nedala
arito. Ari pārejas Latvijas jaunzemniekiem nav iespējams saņemt aizdevumus tikai tāpēc, ka prasa galviniekus, bet šos galviniekus negrib dot vecsaimnieki,
kuru priekšstāvji šeit augstā namā ir zemnieku savienība._ Tas pats ari Latgalē. Tālāk man jāsaka,
ka ja Jus, Fr. Trasuna kungs, nākdams šovakar uz
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šo katedri, žēlojaties par Latgales zemnieku sūro
likteni, tad man jāsaka, ka ari mēs šo Latgales zemnieku grūto likteni esam arvien atbalstījuši un ari
atbalstīsim. Mēs gribam, lai Latgales zemnieku prasības tiktu apmierinātas; bet es šeit noteikti pastrīpoju, ka mēs šinī ziņā neiesim pa Latgales kristīgo
pēdām. Jūs aiz politiskiem motiviem gribiet taisīt
zināmu blīkšķi (zālē smiekli). Mēs pa šo ceļu neiesim. Mēs prasām noteikti, lai Latgales zemnieku
prasības tiktu apmierinātas, jo Latgale atrodas daudz
sliktākā stāvoklī, uz daudz zemāku kulturelā līmeņa
nekā pārejā Latvija. Latgalei materiāls pabalsts ir
vajadzīgs daudz lielākā mērā nekā pārējai Latvijas
daļai. Bet pa tiem ceļiem, kādus jūs liekiet priekšā,
mēs neiesim. Mēs zinām, ka jums visa vara Latgalē
pieder, jūs esiet monopolizējuši visu Latgales pārvaldību savās rokās. Ja jūs neesiet varējuši darīt ko
labu līdz šim, tad tā ir jūsu vaina un nevis pārējo deputātu vaina, kuri nākuši no Latgales. Tāpēc šodien
neaizstāvēdami valdības paskaidrojumu Latgales
zemnieku lietā, mēs noraidām visu to lielo vainu, jo
viņa krīt uz jums.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Petrevicām.
A. Petrevics (sociāldemokrāts mazinieksļ: Augstā sapulce! Es gribu būt ļoti īss vēlā laika dēļ. Bet
man jāsaka Trasuna kungam, ka viņš, nākot ar savu
jautājumu, tiešām grib jokus dzīt un dzen jokus. Un,
lūk, kāpēc viņš dzen jokus: Trasuna kungs ļoti labi
zin, ka no viņa frakcijas valdībā ir viens ministrs —
Dzeņa kungs. Otrs, ari no Trasuna frakcijas ir zemkopības ministra biedrs, kurš taču ļoti labi pazīst Latgales zemnieku intereses un var tās ievērot. Ir vēl
trešais ministrs — iekšlietu ministrs, kuru ari Trasuna frakcija skaita_ par savu. Tā tad veseli 3 ministri jums ir valdībā; tomēr ar jautājumu jus griezāties nevis pie saviem ministriem, lai viņi šo jautājumu
iekustinātu valdībā, bet lūdzāt Saeimu likt jūsu jautājumu priekšā valdībai. Jūs neizlietojiet jūsu rīcība
esošos līdzekļus, lai dabūtu atbildi uz savu jautājumu
tieši ministru kabinetā, bet gaidāt valdības atbildi šeit
augstā namā, celiet valdībai šeit prasību. Kāpēc jūs
ministru kabinetā neesiet prasījuši? Vaļ jums laika
trūcis? Es domāju, ka nē. Citos jautājumos, kur
runa neiet par Latgales zemniekiem, bet par citam
personām, nu piemēra dēļ, kad vajadzīgs bankas padomē vietu dabūt, (A. Veckalns no vietas: „Franci,
Franci!") tad jūsu priekšstāvji zin atrast ir ministru
kabinetu, ir valdības frakciju apspriedes un uzstādīt
prasību, ka ari latgaliešiem vajaga būt reprezentētiem
Latvijas bankas padomēs Es negribu teikt, ka ir
slikta lieta Latgali reprezentēt, bet es norādu, ka
banku lietās jums ir lielāka griba atrast valdības frakcijas. Turpretim, kad runā par Latgales zemnieku
vajadzībām, tad jums nav laika paprasīt valdībai, kas
tur darāms. Man nupat 2 ministri apgalvoja, ka ar
šādu jautājumu jūsu ministri kabinetā nav nākuši.
Dzeņa kungs neko nav prasījis, viņš pats pat balsojis
par tiem priekšlikumiem, kādi no kabineta pieņemti.
Tāpēc es saku, Trasuna kungs, ir joki nākt še Saeimā
ar tādu jautājumu. Kas zīmējas uz lielām algām, par
ko Trasuna kungs savā runā minēja, tad es domāju,
ka Trasuna kungam bij vismazāk iemesla par to runāt. Labāki būtu bijis jums to nemaz nerunāt. Vardu sakot, es gribu teikt, ka vienai valdības frakcijai,
kurai ir 3 ministri, vajadzēja just vairāk cienības pret
šo valdību un šinī augstā namāar pretenzijām pie viņas nenākt. Es saprastu, ja nāktu opozīcijas partija
un prasītu, kas šai lietā tiks darīts, jo viņai nav ministru pie kuriem apjautāties. Bet jus! Jus esat, es
gribētu teikt, vai nu bērni parlamenta, vai ari gribat
ar vieglu spēli rādīt, ka jūs kaut ko darāt un pacelt
savu dziļi nokritušo politisko prestižu. Jums no
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kreisa Rudža ir bailes, ka viņš jums neizgriež pogas
un tāpēc jūs še prasāt.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:
Vārds Rubulim.
J. Rubulis (Latgales darba partija): Augstā sapulce! Man liekas, ka nav no svara, cik ir Latgales
priekšstavju bankas padomē, nav no svara kāda
rakstura ir bankas padomes statūti. Augstais nams
bez šaubām nevarēja pieņemt šos statūtus ar pabaidu
raksturu, kuri būtu piemēroti viena vai otra apgabala
patreizējam stāvoklim. To augstais nams nevarēs
darīt. Uz to ari norādīja zināmā mērā finansu ministra kungs. Bet no tā.vajaga atrast izeju. Finansu
ministra kungs atzīmēja, ķa valdība nav vainīga, ja
Latgalē uz vietām nav nodibinātas pietiekošā skaitā
krāj-aizdevu sabiedrības, krāj-aizdevu kases.
Šinī
jautājumā gluži pareizi valdība nav vainīga. Nevar
uzkraut valdībai vainu par to, ka Latgalē nav nodibinājies attiecīgais skaits krāj-aizdevu sabiedrību. Bet
nevar taču tā skatīties, jāsaka, gandrīz vai priecāties
par tiem grūtiem apstākļiem, kādos atrodas Latgale,
ka viņā nav pietiekoši krāj-aizdevu kasu, caur kurām
izsniegt kredītus un tāpēc teikt, ka neko nevar darīt.
Izeja no šī stāvokļa ir jāatrod. Ja saka, ka jaunsaimnieki pārējā Latvijā esot vienādā stāvoklī, tad uz šo
jautājumu varbūt neko nevar iebilst un neviens neko
ari neiebilst. Bet nevajaga aizmirst, ka Latgales sīkzemnieki ir pavisam citādos apstākļos nekā pārejas
Latvijas sīkzemnieki, it sevišķi tagadējā pārejas laikmetā, kur sādžas iziet uz viensētām. Viņi atrodas
tikpat grūtos apstākļos kā kurš katrs jaunsaimnieks,
it sevišķi tad, kad visa sādža iziet uz viensētām, kad
nav neviena, no kā prasīt palīdzību. Man jāsaka, ka
mēs nevaram paiet garām šai lietai un it sevišķi mes
viņu nevaram nosaukt par joku. Es vēl saprastu, ja
šo jautājumu nosauktu par joku, kāds nolaba spārna
deputātiem, kurš gan mēdz rakstītun uz ārieni deklarēt to, ka aizstāv zemniecību, sūtīt uz turieni jaunus
laikrakstus un saukt: „Mēs esam jūsu draugi!" To es
saprastu, to varētu labajam spārnam piedot, bet es
nevaru piedot, ka var nākt ar šādu uzskatu deputāts
Petrevica kungs, kā viņš to varēja teikt attiecība uz
Latgali kā sociāldemokrāts. Izeja tomēr jāatrod. Ja
paskatāmies tais kreditos, kādi jāizsniedz zemniekiem, ja proporcionāli sadalām, tad redzam, kaLatgales zemnieks saņem, kā tas redzams no tekoša budžeta, tikai 'ib daļu, lai gan zemkopības ministra
kungs no šī katedra sacīja, ka latgalieši saņems savu
pienācīgo daļu resp.U daļu. Kungi, bet tas ta nav.
Pats par sevi saprotams, ka nevar latgalieši saņemt
ilggadējus kreditus, jo viņu zeme nav koroboreta.
Tāpat ari īstermiņa krediti ir ierobežoti. Es negribu
teikt, ka ja kāds atsevišķa indivīda pieprasījums ir
noraidīts, ka tas jau visā visumā attiecas uz visu
kopskaitu. Bez tam ari, ja mums nav organizāciju,
caur kurām varētu izsniegt kreditus, ja zeme nav koroboreta, ja Latgales zemnieku zeme nav ieskaitīta
par privātīpašumu, tad tomēr neskatotiesuz visu ti)
mēs nevaram apmierināties ar to vien, ka _ tagad tas
lietas stāv. Mēs nevaram nostāties uz tāda redzes
viedokļa, ka ja mums nav iestāžu, kuras varētu but
ftar vidutājiem, ka tad jau neko nevar darīt un tam ta
jāpaliek. Tāpēc ari tā atbilde, kā _ Trasuna kungs
teica, mūs neapmierina. Bez tam mes sagaidījām atbildi vairāk no zemkopības ministra puses un negaidījām, ka uz šo jautājumu atbildes finansu ministrs.
Uz to bij jāatbild vairāk zemkopības ministrim. jo
šī lieta atradās viņas pārziņā. Man liekas, ka valdībai nevajadzētu tā vienkārši paiet garām šim jautājumam. Šeit tagad tiek paredzēti 50 miljoni rubļu.
Tur nu mums jāsaka.ka gribot negribot pec pagājuša
gada un tāpat ari pec tekoša gada piezdivojurniem
un konkrētiem gadījumiem ir jāsakaun tas jau ir
daudz reiz no šī katedra izteikts, ka citādi nevarēsim
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t6 lietu veikt, ka saņemot zināmu daļu tieši vietējam
organizācijām, kuras to izdalītu. Mums ir pietiekoši
^ liecības par to, ka
daudz piedzīvojumu un vislabākās
apgalvojumiem
nav nekas paneskatoties uz visiem
nākts. Bez šaubām vienā otrā gadījumā atsevišķa
persona nav vainojama, bet gan visa iestāde, piemē-

izteic' tikai brīnīšanās. Kungi, jums sociāldemokrā-

un kavēšana nav ciešama un ta var novest pie vislabākās gribas pie_ viena otra incidenta, kurš iziet nevis mākslīgi no kādas politiskas partijas, bet dabīgi
izveidosies no vietējās zemnieku dzīves.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Francim
Trasunam.
Fr. Trasuns (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Kungi, ir jau vecs sakāms vārds — iekāpa
bumbieru kokā, plūca pētersīļus un iesaucās: , „ah!
kādi saldi sīpoli" (jautrība zālē). Jūs, kungi, smejaties, bet smejaties paši par sevi — tādu iespaidu
atstāj sociālista Rudža kunga atbilde. Kungi, es
iesāku runāt par Latgales zemnieku stāvokli, ka
viņam varētu nākt palīgā, un Rudža kungs iesaka
runāt par Latgales kristīgiem zemniekiem, iesāka
runāt par likumiem u. t. t. Es redzu, ka Rudža kungs
nevar sakombinēt, ka likumiem un tam, par ko viņš
runāja, nav nekāda sakara ar mūsu jautājumu. Bez
tam, kā redzu, Rudža kungs, lai ari ir agrarkomisija,
bet viņš tik maz informēts par lietām, kas agrārā
komisijā notiek un kas Saeimā notiek, ka man ir jā-

tas palīdzēs kabinetā, lai varētu kaut kādā veidā nākt
Latgales zemniekiem palīgā." Redziet, Petrevica
kungs, tie joki nav tādi joki, kā Jums liekas. Es redzu,
ka kreisais un labais spārns smejas. Bet ir ari tādi
gadījumi, ka dažreiz, ķad deg māja, bērni spēlējas,
smejas un dejo. Te nu gan nav tā, ka māja deg, bet ir
neraža un paredzams, ka zemniekiem pietrūks maizes
un sēklas, ka zemniekam nebūs, kur dabūt aizdevumus, tā tad smiekliem šeit nav vietas, kur ir bēdas.
Šī ir pārāk nopietna lieta, lai tā varētu ar viņu jokoties. (Starpsaucieni.) Tālāk, kungi, finansu ministrs
nezin, kas viņam jādara, kad saka, ka mēs neesot
viņam izstrādājuši projektus. Lai gan es ari neturētu
par savu pienākumu priekš viņa izstrādāt, vai ari
priekš valdības zināmu plānu, es tomēr atgādināšu,
kā krievi saka, meždu pročim, kā darīja vecā cara
valdība Krievijā. Lai gan Latgale bija viena no Krievijas provincēm, kur dzīvoja vairumā latvieši, bet ne
krievi, un lai gan toreiz bija cara valdība un ne demokrātiska valdība, un tādu demokrātu, kā kreisais
spārns pie mums tagad, toreiz Krievijā bija ļoti

tiem, neviens nenoliedz, ka daži esat ievelēti no Latgales. Bet, kungi, jūs neesat nākuši ne ar vienu
priekšlikumu, kas būtu zīmējies uz Latgali. Bez tam,
kungi, jūs piemirstat, ka mes, Latgales kristīgie,
iesniedzam vienu pēc otra likuma ierosinājumus, kuri
ram, zemkopības ministrija, tur tā aina ir tāda. Te nāca Latgales zemniekiem un pa daļai ari Kurzemes
nu nāca Rudža kungs un uzbruka latgaliešiem. Es un Vidzemes zemniekiem par labu. Mes iesniedzam
negribu viņu aizstāvēt. (A. Veckalns no vietas: „Nav likuma ierosinājumu par progresīvo ienākuma nodokli
vērts aizstāvēt!") Pareizi, Veckalna kungs, nav no zemēm, tāpēc ka tas ļoti apgrūtina zemniekus un
ir grūti viņu konstatēt. Tad mes iesniedzam likuma
vērts viņus aizstāvēt, un es ari viņus neaizstāvu. Nevar skatīties uz lietu tomēr tā, kā Rudža kungs uz to ierosinājumu par Latgales zemnieku zemes koroboskatījās, ka to lietu dabūjuši savās rokas latgalieši rēšanu un par sadalīšanu viensētās u. t. ti Bet sociāldemokrātu kungi visu laiku par šīm lietam gulēja, un
un tagad viņi sabotējot. Es tālāk viņa vārdus neatkārtošu (starpsauciens). Pareizi, Alberinga kungs. nu iznāk tas lielais darītājs un darbinieks Rudža
Es gribētu pastrīpot, ka nav tieši tā, kā Rudža kungs kungs, kurš saka — kristīgie to un to ir noziegušies,
teica. Cik nesen atpakaļ tas tika nodots jums no un mēs tik, sociālisti, esam zemniekus aizstāvējuši.
agrarpolitikas komisijas, tas ari ir zināms. Tapec Bez tam, kungi, izrādās, ka jūs esat nostājušies uz tas
pašas linijas kā Berga kungs. Jūs esat nostājušies
nevajadzētu pārspīlēt,_nevajadzētu nevainīgi runāt ka
Latgale samērā ar pārējām daļām saņēmusi tikpat tā, it kā tagad Latvijā nav nekādas citas frakcijas,
nav nekādas citas varas un valdības, kā tik latgalieši,
daudz. Ja tagad ari pārsvarā šeit ir zemnieku priekšpartija,
tad
ari
tas
nekrīt
šeitsvara.
ka
valsts vara ir tikai latgaliešu un kristīgo latgaliešu
stāvji un ne darba
Nekrīt svarā ne darba partijas daudzums, ne kristīgo rokās, ka tie ir visi tie darītāji, ka neviens vairāk
nedrīkst ko darīt. Redziet, tas tā izklausās, ja jūs
zemnieku partija, ne sociālistu, bet faktiskais_ zempie
glābtu,
janak
mums
palasiet „Latvi" un „Latvijas Sargu". Kas tur ir
niecības stāvoklis. Lai to
slēdziena, ka visā visumā tomēr maz kas ir darīts presē, tas ir jūsu mutē šeit. Tā tad jūs, sociālisti, un
labais spārns, berģisti un kristīgie nacionālisti, esat
un maz tieši reāli ņemot ir nācis uz Latgales apgaviens un tas pats, tik citādi nokrāsoti. Tie ir melni
baliem. Tagad taisni mēs redzam, _ cik maz tas uz
un jūs esiet sarkani. Es domāju, ka ar šo atbildi pieLatgali ir nācis. Bet jau paredzētā fonda — 50_miljoniem, mums jāsaka, ka valdībai nepieciešami gadat, tiks. Es nedomāju, ka jūs pie katra nopietna jautālai Latgale pienācīgi saņemtu savu daļu, un tapec bus juma, kurš nāk no latgaliešiem, gribiet iztaisīt joku.
jādod tieši šī suma Latgales vietējam organizācijām, Es to dzirdu ne pirmo reizi, un esmu pierādies pie
tādām lietām. Es jūsu garu ļoti labi pazīstu. Mūsu
kuras tālāk to izdalīs uz vietas. Kamēr tas _ netiks
linija vienmēr bijusi visas valsts linija. Jūsu linija
darīts, tikmēr Latgales zemnieks atradīsies tāda pat
arvien bijusi tikai līdz Aiviekstai un ne tālāk. Latstāvoklī kā tagad. Nevar uzskatīt ari to par Latgagali jūs uzskatiet par tādu koloniju jeb provinci, kuru
les vainu, ja saka, ka Latgale ir sīkākas saimniecīvar tikai izsūkt, bet kurai nevajaga neko dot.
bas un ka šogad sliktā ražas gada latgalieši stāvot
labākā stāvoklī. Varbūt viena otra atsevišķa saimKas zīmējas uz Petrevica kunga aizrādījumiem,
niecība. Tas var būt, ka vienam otram, kam mazāka tad es saprotu Petrevica kungu, ka viņš aizstāv
saimniecība, ir izdevies novākt drīzāk savu labību, finansu ministri kā savas frakcijas locekli. Bet es
bet visā visumā tas nevar būt par pamatu šādam uznedomāju, ka ari Petrevica kungs uzstājas pa jokam.
skatam. Pašos pamatos vēsturiskos apstākļos jau Viņš gribēja attēlot, ka latgalieši domā pa jokam un
Latgale no seniem laikiem bija sliktākos apstākļos un pats pārvērtās par joku. Ir jau tiesa. Mūsu priekšlīdz šim viņa nav mēģinājusi uzlabot savu stāvokli, stāvji sēž kabinetā, un ja kabinets ir nācis ar zināmu
un ja tagad Latgale pāriet uz viensētām, tad viņa projektu, lai palīdzētu visiem zemniekiem, tad par to
pārdzīvo pārbaudīšanas laikmetu. Lai panaktuto var pateikt paldies ari mūsu priekšstāvjiem kabinetā.
uzlabošanu, tad pēc mūsu pārliecības turpmāk mušu Es vēl atgādināšu otru lietu Petrevica kungam.
valdībai jāpiegriež nopietnāka vērība ka līdzekļu saPirms šis jautājums tika iesniegts Saeimā, es par to
dalīšanā, tā ari pārējos jautājumos, Latgales zemniepaziņoju zemkopības ministrim Bauera kungam, kas
kiem, lai viņu vajadzības tiktu apmierinātas tik tālu, ne tikai pieder pie valdības, bet ir ari tā resora vadīcik tas vispār iespējams. _ James pagātni nevaram
tājs, kura rokās visa šī lieta atrodas. Bauera kungs
griezt atpakaļ, tad turpmāk tāda lietas vilcināšana man uz to atbildēja: „Labi, dariet, , mazākais man
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maz, — cik es atceros, tad pirmā valsts domē bija
tikai 5 sociāldemokrāti, kas gan brēca toreiz ne mazāk kā mūsējie sociālisti — tomēr es pateikšu, ka
toreiz pie vecās cara valdības, kad dažreiz uznāca
izrakstīja labību un
sēklu no Krievijas dienvidguberņām. kur bija labāka
raža. Šo sēklu viņa izdalīja zemniekiem uz atdošanu
rudenī. To darīja vecās Krievijas valdība. Tur nebija vajadzīgi ne galvinieki, ne ari nekustamu īpašumu ieķīlāšana. Kungi, es negribu šeit runāt par
projektiem, es neesmu uzaicināts, ne ari mans nodoms ir izstrādāt priekš valdības plānu, es tik konstatēju, kā tas bija pie cara valdības. Tagad es gribētu zināt, kā mūsu demokrātiskā valdība un mūsu
demokrātiskās frakcijas uz šo lietu skatīsies, kā viņas
skatīsies nevis uz sveštautiešiem, bet tieši uz saviem
tautiešiem, kādus ceļus viņi mēģinās atrast, lai Latgales zemnieku prasības apmierinātu. Kungi, tad, kad
es iesniedzu šo jautājumu, ari tad es ieminējos, ka
šeit neiet runa tikai par Latgales zemniekiem vien,
bet ari par visiem jaunsaimniekiem, kuri pilnā mērā
pielīdzināmi Latgales zemniekiem, jo viņiem nav tāda
nekustama īpašuma, kurš būtu koroborēts un uz kura
viņi varētu dabūt aizdevumus. Viņiem nav ari liela
inventāra, lielu lauku, lielas zemes platības. Nav
lielākas ražas, kur viņi varētu labību pat lombardēt.
Viņiem ir tik labības, ka pašiem pietiek. Ja viņiem
ir neraža, tad viņiem ari nav ko lombardēt. Tā tad
redziet, Retrevica kungs, ka te nav vis joki. Mēs.
esam ari mēģinājuši runāt ar resoru priekšstāvjiem, kā viņi uz to lietu skatās. Bet, kungi, par nožēlošanu es vēlreiz konstatēju, ka cik reiz mēs
esam spiesti ieminēties par Latgali, tik reiz mēs
sastopamies ar tādu pretimnākšanu kā šodien, ar
smiekliem un troksni. Šo godu, kungi, gādāt par
Latgales zemniekiem, ja jūs par. viņiem patiešām
gādāsiet, mēs, latgalieši, labprāt jums atstāsim, bet
tikai gādājiet par viņiem. Kad jums palīgā nāk ar
visiem kreditēšanas veidiem, tad redzam, ka latgalieši nav dabūjuši ne ^m no tā, ko jūs dabūjuši. Latgalieši var dabūt tikai to, ko mēs, tā sakot, ar varu
no jums izplēšam. Kungi, es jums atgādināšu visu
koalīcijas valdību, visus līgumus un norunas, atgādināšu par kultūras fondu. Salīdziniet, cik dabū Latgale no kultūras fonda un cik pārējās Latvijas daļas.
To pašu sacīšu, kas zīmējas uz agronomisko palīdzību. Kungi, ja jūs vienādi domātu par visu valsti
un Latvijas daļām, tad mums nevajadzētu te atgādināt par Latgali. Jūs dotu lielākas sumas, lai tur
paceltu kultūru un ekonomisko dzīvi. Bet jūs, kungi,
mākiet tikai sūtīt kā uz kādu koloniju ierēdņus, kas
te neder, kuri dažreiz tikai kaitina vienu tautas daļu
pret otru. Jūs protiet tikai tos ierēdņus aizstāvēt,
kuri kā te, tā ari tur neder. Jūs protiet tikai runāt
par Latgales separātismu un par ienaidu pret baltiešiem. Jums mēs simtām reizēm esam atkārtojuši un
atkārtojam vēl: „Lūdzu, kungi, dodiet mums godīgus
ierēdņus, dodiet mums tādus baltiešus, kuri grib saprast tautas garu un dvēseli." Tādus rnjjs labprāt
lūgsim. Mēs pateiksim paldies Dievam. Bet jūs
aizstāviet tādus, kādus savā laikā aizstāvēja Berga
kungs, kad viņš bija par iekšlietu ministri, pret kuriem uzstājas pertim visas Latgales frakcijas, visi
Latgales sabiedriskie slāņi un kurus vēlāk vajadzēja,
nodot prokuratūrai. Tāda ir tā lieta. _ Tur, Berga
kungs, nekas nelīdz. Jūs variet smērēt Latgali uiķ
latgaliešus savā avizē, cik gribiet, caur to nebūs'
panākta ne šīs tautas daļas tuvināšana, ne ari vienība
valstī. Tā ir, Berga kungs, Jūsu ārdošā politika, tāda
pat kā kreisā spārna ārdošā politika, kas pārvērš par
joku kādu jautājumu, kas ir nopietns un kas ir nopietni apspriežams. Vēlreiz es atkārtoju, _ ka šādu
nopietnu jautājumu un šādu atbildi uz jautājumu mes

neraža, tad Krievijas valdība
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atrodam par jokošanos un ne par izsmeļošu atbildi
un gribu kautkādi apmierināt vienas tautas daļas
prasības.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Vārds Dzenim.
A. Dzenis (Latgales kristīgo zemnieku savienība) : Augstā sapulce! Finansu ministrakungs, atbildēdams uz mušu jautājumu valdībai mēģināja bāzēt savu atbildi galvenā kārtā uz to, ka Latgales
priekšstāvji ne Latvijas bankas padomē, ne ari ministru kabinetā neesot paši pietiekoši rūpējušies par
Latgales vajadzību apmierināšanu un palīdzības
sniegšanu zemniekiem sakarā ar viņu grūto stāvokli.
Šis norādījums man jānoraida uz to visstingrāko,
tādēļ ka tā palīdzība, par kuru tagad tiek runāts, un
kuru tagad zināmā mērā, varbūt, var uzskatīt par
reālu faktu, tika ierosināts no manis. Es pirmaisierosināju šo jautājumu ministru kabinetā. To aizrādījumu un pārmetumu, kurš nāca no finansu ministra puses, un tika pastrīpots no Petrevica kunga ar visādām asprātībām, kaut gan viņas bija pilnīgi nevietā,
es kategoriski noraidu. Kas attiecas uz atbildi, kuru
deva finansu ministra kungs, tad es domāju, ka tā
nav pilnīgi saskanoša ar to jautājumu, kurš bij iesniegts valdībai. Mēs taču iesniedzam jautājumu un
lūdzām atbildēt, kādus soļus nodomājusi spert valdība, bet ne Latvijas bankas padome, lai palīdzētu
zemniekiem sakarā ar šī gada neražu. Finansu ministra kungs atbildēja, ka ir nodomāts kaut ko darīt tādā veidā, ka jautājums tiks virzīts tālāk uz bankas
padomi, bet ministru kabinets ir jau pieņēmis to principu, ka bankas padomei jānāk pretim zemniekiem
kreditu dabūšanā uz atvieglotiem noteikumiem. Tāpēc man jāsaka, ka šis jautājums vēl nav uzskatāms
par pilnīgi nokārtotu. Tā atbilde, kuru deva uz mūsu jautājumu, nevar mūs pilnīgi apmierināt. Valdība
nav devusi noteiktu un izsmeļošu atbildi, kā viņa ir
nokārtojusi vai nokārtos tuvākā nākotnē jautājumu,
uz kuru mēs esam pieprasījuši valdību atbildēt.
(Starpsaucieni.) Par to jautājumu kabinetā nebija
runa. Tas nav taisnība. Es kabinetā divas reizes
atgādināju par ienesto no manis priekšlikumu, ka visdrīzākā laikā jāsastāda komisija, kura rūpētos par to,
kādā veidā šo lietu nokārtot un mēģināt kaut cik pietiekoši noskaidrot visas vajadzības un faktisko grūto stāvokli, kādā atrodas šogad zemnieki. Tālab
tāds jautājumstika uzstādīts. Tāpat savā laikā es aizrādīju un to es varu pastiprināt ar datiem, kuri gan
pašlaik man nav pie rokas, ka ar palīdzības veidu ar
kredītiem caur Latvijas banku vien nevar iztikt, un
palīdzība mums ir jāsniedz daudz plašāka uz vēl
vieglākiem noteikumiem, budžeta kārtībā. Iesniegt
konkrētu priekšlikumu es nevarēju, jo tā nav mana
specialitāte un kompetence, to vajadzēja darīt finansu vai zemkopības ministriem, bet viņi nenāca un neko nedarīja apmierinoties ar Latvijas bankas projektu. Viņi neparūpējās par šo jautājumu, neskatoties
uz vairākiem atgādinājumiem. Tāpēc mēs bijām
spiesti šo jautājumu iesniegt, citas izejas mums absolūti nebija, lai valdību pamudinātu sākt nopietnāk
pārdomāt palīdzības jautājumu zemniekiem.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Punātāju saraksts

izsmelts.
'' Nākošais dienas kārtības punkts — p ā r g r o i īj I m s 1 i k um ā par nodokli uz nekust ājh i e m īpašumiem pilsētās un miestos.
Referents Purgals. Vārds Purgalim.
Referents J. Purgals: Augstais nams! Finansu
komisijas uzdevumā es lieku pieņemt steidzamības
kārtā šopārgrozījumu likumā par nodokli no nekustamiem īpašumiem pilsētās un miestos pēc izdalīta plāna. Pēc būtības man jāsaka, ka likums satura ziņa jr
vienkāršs pārgrozījums. Viņš ir pieskaitāms pie tādiem, kur nekas jauns nav ievests, bet tikai šī gada
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noteikumi ir jāatiecina uz pagājušo gadu. Tā kā
komisija atzina šo likumu oar steidzamu, tad es lieku
priekšā pieņemt šo likumu steidzamības kārtā. Pie
tam man ir jāienes divi lēmumi. Viens lēmums, ka
šis likums stājas spēkā ar publicēšanas dienu un otrs
lēmums, ka uzdod rediģēt šo likumu augstais nams
redakcijas komisijai kopīgi ar prezidiju, saskaņā ar
kārtības ruļļa 87. panta 2. piezīmi. Tas būtu viss, kas
man jāsaka.

Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis:

Nobalsošanā nāk

vispirms steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
steidzamību. Nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta.
Atklāju vispārējas debates.

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz

pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju
uz pantu lasīšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Vienbalsīgi pieņemta pāreja uz pantu lasīšanu. Vai augstais nams vēlas teksta nolasīšanu. (Balsis: „Nē!")

Virsraksts.

(Pārgrozījumi
rīkojumā par nodokli no nekustamiem īpašumiem pilsētās un
miestos.)

Pieņemts. Ievads.
(Rīkojumā par nodokli no nekustamiem īpašumiem pilsētās un miestos (Lik. kr. 1921. g. 199. un 1922. g. 35.) izdarīt
sekošus pārgrozījumus un papildinājumus:)

Pieņemts.

1. pants.

(1. 4. panta 2. piezīmi izteikt šādi: „Nodokla aprēķināšanai
par 1921., 1922. un 1923. g. par pamatu ņem 2 reiz palielinātu
1921., 1922. un 1923. g. brutto ienākumu par pirmo pusgadu (no
1. janvāra līdz 30. jūnijam.")

Pieņemts. 2.

pants.'

(II. Tā paša (4.) panta 3. piezīmes otro daļu izteikt
šādi: ,,1921. g. normas ir uzrādītas pielikumā pie šī panta, bet
1922. un 1923. g. normas noteicamas atsevišķi un apstiprināmas
no finansu ministra".)

Pieņemts. 3. pants.
(III. 7. pantu papildināt ar sekošu piezīmi: „Par 1921.,
1922. un 1923. g. nodoklis aprēķināms par katru gadu atsevišķi".)

Pieņemts. 4. pants.

19. sēde

1923. gada

14. decembrī.
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(IV 13. panta pēdējo teikumu izteikt šādi: ,,1921., 1922.
un 1923. gadā īres vai rentes apmērs jāuzrāda par pirmo pusgadu (no 1. janvāra līdz 30. jūnijam)".)

Pieņemts.
Referents liek prieka pec 4. panta šādu papildina jumu :
„Likums stājās spēka ar publicēšanas dienu.'

Iebildumu nav? Priekšlikums pieņemts. Nobalsošanā nāk likums visā visumā. Ludzu pacelties tos,
kas būtu pret likuma pieņemšanu. Nav. Kas atturas? Nav. Pārgrozījumi rīkojuma par nodokli no
nekustamiem īpašumiem pilsētās un miestos vienbalsīgi pieņemti. Prieklikums uzdot redakcijas komisijai kopīgi ar prezidiju izdarīt likuma rediģēšanu ir
lieks, jo redakcijas komisija var sniegt savu referātu
tūlīt. Vārds redakcijas komisijas referentam.
Referents K. Skalbe: Mam jāziņo augstai sapulcei, ka visas konvencijas un līgumi ir izrediģēti pirms
viņu iesniegšanas drukā un redakcijas komisijai pie
šiem līgumiem un konvencijām kā ari pie likumapar
šo konvenciju ratificēšanu pārlabojumu nav. Tāpat
nav pārlabojumu pie konvencijas ar Amerikas 'Savienotām Valstīm un nav pārlabojumu pie likuma par šīs
konvencijas ratificēšanu. Tāpat pārlabojumu nav
pārgrozījumos rīkojumā par nodokli no nekustamiem
īpašumiem pilsētās un miestos.
Priekšsēdētājs Fr. Vesmanis: Iebildumu nav pret

šo redakcijas komisijas ziņojumu? Skaitās apstiprināts.
Sesiju slēdzot prezidijs var sniegt sekošo ziņojumu par Saeimas III. sesijas darbību. Komisijas noturējušas pavisam 360 sēdes, apakškomisijas 103
sēdes; Saeima ir noturējusi pavisam 19 kopsēdes,
kurās pieņemti 20 likumi un apskatītas 57 lietas par
deputātu nodošanu tiesāšanai. Frakciju birojs ir noturējis 19 kopsēdes; Saeimas prezidijs 21 sēdi.
IV. sesijas pirmā sēde būs 15. janvārī pulksten
5 pēc pusdienas. Šīs dienas sēde un līdz ar to III.
sesija slēgta.

(Sēdi slēdz pīkst. 0.20 naktī.)
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