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PADOMJU SOCIĀLISTISKĀS DEMOKRĀTIJAS 
ATTĪSTĪBA LATVIJĀ KOMUNISMA 
CELTNIECĪBAS PERIODĀ 

Sociālisma pilnīga un galīga uzvara, personības kulta 
pārvarēšana, visas tautas valsts izveidošanās un pāreja uz 
komunisma celtniecību radīja jaunas iespējas padomju sociālistis
kās demokrātijas attīstībai un pilnveidošanai. PSKP Programmā, 
ko pieņēma PSKP XXII kongress, ir sacīts: «Sociālistiskās demo
krātijas vispusīga attīstīšana un pilnveidošana, visu pilsoņu aktīva 
piedalīšanās valsts pārvaldīšanā, saimnieciskās un kultūras celt
niecības vadīšanā, valsts aparāta darba uzlabošanā un tautas kon
troles pastiprināšanā pār tā darbību — tāds ir galvenais sociālis
tiskās valsts attīstības virziens komunisma celtniecības periodā.»1 

Sos norādījumus Latvijas Komunistiskā partija konsekventi īsteno 
dzīvē Padomju Latvijā. 

Apskatāmajā laika periodā (1959.—1967. g.) ievērojami uzplau
kusi sociālistiskā ekonomika un krasi uzlabojušies darbaļaužu ma- , 
teriālie un kultūras dzīves apstākļi. Tas pavēra lielākas iespējas 
plašu masu politiskās aktivitātes izvēršanai. Par to liecina repub
likas pilngadīgo iedzīvotāju piedalīšanās padomju valsts varas 
orgānu vēlēšanās, notikumā, kas jau kļuvis par tradīciju. Sabied
rības morāli politiskā vienotība spilgti izpaužas vēlētāju politis
kajā* aktivitātē un vienprātīgā balsošanā par komunistu un bezpar
tejisko bloka kandidātiem (sk. 1. tabulu). 

Sakarā ar iedzīvotāju pieaugumu republikā palielinājies vēlē
tāju skaits. Raksturīgi ir ari tas, ka līdz ar strauju rūpniecības 
attīstību pieaudzis vēlētāju skaits pilsētā un ciematos. No tabulas 

1 PSKP Programma. R., LVI, 1961,, 90—91. Ipp. 



1. t a b u l a 
Latvijas PSR Iedzīvotāju piedalīšanās vietējo valsts varas orgānu 
vēlēšanās (1959. — 1967. g.)» 

G a d s Vē lē tā ju 
s k a i t s 

P i e d a l ī j ā s v ē l ē š a n ā s 
Ba l so ja par k o m u n i s t u un 
bezpartej i sko bloka kandi

dāt iem 
G a d s Vē lē tā ju 

s k a i t s 

vē l ē tā j i 
% no v ē 
lē tāju 
ska i ta 

ve lē tāj i 
% no vē lē tā
ju skai ta 

Rajonu darbaļaužu deputātu padomēs 

1959. 99,89 99,86 
1961. 823 524 821 945 99,81 819 899 99,75 
1963. .— — 99,85 — 99,78 
1965. 882 718 881 219 99,83 879 542 99,81 
1967. 883 072 881 780 99,85 880 815 99,89 

Pilsētu darbaļaužu deputātu padomēs 

1959. 99,81 , 99,85 
1961. 936 627 933 795 99,70 931 875 99,79 
1963. — — 99,96 — 99,81 
1965. 938 331 934 661 99,61 932 896 99,81 
1967. 985 036 982 126 99,70 980 993 99,89 

Rīgas pilsētas rajonu darbaļaužu deputātu padomēs 

1959. 99,88 99,88 
1961. 460 411 • 459 130 99,72 458 415 99,84 
1963. — — 99,69 .— 99,80 
1965. 489 607 487 449 99,56 486 497 99,80 
1967. 511 095 509 185 99,63 508 461 99,86 

Ciemu un ciematu darbaļaužu deputātu padomēs 
1959. 

ciemu un 
ciematu — — 99,83 — 99,75 

1961. 
ciematu 59 656 59 556 99,87 59 368 99,68 
ciemu 636 537 635 648 99,86 633 206 99,62 
1963. 
ciemu un 
ciematu — — 99,83 — 99,67 
1965. 
ciematu 72 666 72 507 99,78 72 201 99,58 
ciemu 596 125 595 340 99,87 593 515 99,69 
1967. 
ciematu 70 251 70 170 99,88 70 049 99,83 
ciemu 582 104 581 334 99,87 580 302 99,82 

1 «Cīņa», 1959. g. 7. martā; 1961. g. 22. mar tā ; 1963. g. 7. martā; 1966. g. 
20. martā; 1967. g. 17. martā. 



datiem varam secināt, ka, lai gan pēdējos gados izdarīti grozījumi 
republikas administratīvi teritoriālajā iedalījumā un samazināts 
vietējo padomju skaits, tomēr deputātu skaits vietējās padomēs ir 
palielinājies. Tā 1959. gadā tika ievēlēti 20 873 deputāti jeb par 
4 161 deputātu vairāk nekā 1957. gadā, bet 1967. gadā ievēlēja 
23 976 deputātus jeb par 3 103 deputātiem vairāk nekā 1959. gadā. 
Deputātu skaita palielināšanās izskaidrojama ne tikai ar iedzīvo
tāju pieaugumu, bet arī ar pārstāvības normu grozījumiem. Noli
kums par vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanām, kuru 
pieņēma 1959. gadā, palielināja deputātu skaitu rajonu padomēm 
no 35—60 līdz 40—80 deputātiem, bet ciemu un ciematu padomēm 
no 15—35 līdz 20—50 deputātiem. 1 1963. gadā deputātu skaitu nosa
cīja rajona padomēm ne mazāk par 75, bet ciemu un ciematu pado
mēm ne mazāk par 25. 2 

Padomju tauta ievēlē savos pārstāvības orgānos priekšzīmīgā
kos pilsoņus. Jāatzīmē, ka pēdējos gados palielinājies vietējos pār
stāvības orgānos sieviešu un ražošanā strādājošo deputātu īpat
nējais svars (sk. 2. tabulu) . 

2. t a b u l a 
Latvijas PSR vietējas darbļaužu deputātu padomes ievelētie 
deputāti 3 

P S K P biedri S iev ie tes R a ž o š a n ā 
Ievē lē to un kandidāt i 

S iev ie tes 
s t r ā d ā j o š i e 

G a d s deputātu 
skai ts 

G a d s deputātu 
skai ts e,'si no ve  % no vē lē  % no 

i e v ē l ē t s lētāju 
skaita 

i evē lē tas tā ju 
skai ta 

ievēlēti vē l ē tā ju 
skai ta 

1959. 20 873 8 958 42,92 7 760 37,18 11 892 56,97 
1961. 20 968 8719 41,58 8 794 41,94 12 643 60,30 
1963. 23 909 9 483 39,66 10 688 44,70 15 528 64,95 
1965. 23 924 9 935 41,50 10 853 45.40 15 534 64,90 
1967. 23 978 10 367 43,24 11 002 45,89 15013 62,62 

1959. un 1963. gadā notika Latvijas PSR Augstākās Padomes, 
bet 1962. gada 18. martā un 1966. gada 12. jūnijā arī PSRS Augstā
kās Padomes vēlēšanas. To rezultātus raksturo dati 3. un 4. tabulā. 

1963. gadā deputātu skaits palielinājās sakarā ar to, ka noteica 
jaunu pārstāvības normu — 1 deputāts no 7 tūkstošiem iedzīvo
tāju. 4 

1 «Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs». 1959. g., 1. nr. 
2 «Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1963. g., 2. nr. 
3 «Cīņa», 1959. g. 7. martā; 1961. g. 22. martā; 1963. g. 7. martā; 1965. g. 

20. martā; 1967. g. 17. martā . 
4 «Latvijas PSR Augstākas Padomes un Valdības Ziņotājs», 1963. g., 2. nr. 



3. t a b u l a 
Vēlētāju skaits un to piedalīšanās Latvijas PSR Augstākās Padomes 
vēlēšanās 1 

G a d s 
V ē l ē t ā j u 
s k a i t s 

P i e d a l ī j ā s v ē l ē š a n ā s 
Balsoja par k o m u n i s t u un 
bezparte j i sko bloka kandi
dāt iem 

G a d s 
V ē l ē t ā j u 
s k a i t s 

vē l ē tā j i % n o vē l ē 
tāju ska i ta 

vē lē tāj i % no vēlē
tā ju skaita 

1959. 
i I I I 1 543 979 1 542 411 99,90 1 540 940 99,90 
1963. 

99,90 

1. I I I 1 579 141 1 594 027 99,81 1 591 583 99,85 
1967. 

99,81 99,85 

12. I I I 1 652 150 1 648 879 99,80 1 647 286 99,90 

4. t a b u l a 
Latvijas PSR Augstākas Padomes deputātu sastāvs 2 

Tai skai ta 

D e p u 
tā tu 
s k a i t s 

P S K P biedri 
un kandidāt i 

s i e v i e t e s strā d nieki kolhoznieki 

G a d s 
D e p u 
tā tu 
s k a i t s 

depu
tāti 

% n o 
depu
tātu 
skai ta 

depu-
ā te s 

% n o 
depu
t ā t u 
?j\aita 

depu
tāti 

% no de
putātu 
okaiia 

depu
tāti 

% no de-
nutātu 

skaita 

1959. 
1963. 
1967. 

200 
310 
310 

151 
197 
198 

75,5 
63,55 
63,87 

62 
102 
101 

31,0 
32,93 
32,58 

32 
72 
80 

16,0 
23,23 
25,80 

46 
79 
67 

23,0 
25,48 
21,61 

Deputātu skaita palielināšana Latvijas PSR vietējās padomēs 
un Augstākajā Padomē veicināja darbaļaužu plašāku iesaistīšanu 
valsts pārvaldīšanā, paplašināja padomju saites ar darbaļaužu 
masām, pavēra lielākas iespējas aktivizēt padomju un to pastāvīgo 
komisiju darbību, padarīt pašu padomju darbu efektīvāku. 

1962. gadā notikušo PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu gaitu 
ietekmēja PSKP XXII kongresa vēsturiskie lēmumi. Vēlēšanu kam
paņas laikā Komunistiskā partija plaši izskaidroja darbaļaudīm 

1 «Cīņa», 1959. g. 7. mar tā ; 1963. g. 7. mar tā ; 1967. g. 17. martā. 
2 Turpat. 



kongresa lēmumu lielo nozīmi, kas radīja lielu politisku aktivitāti 
tautā . Par to liecina vēlēšanu rezultāti Latvijas PSR teritorijā. 1 

Vēlēšanās piedalījās 1 590601 vēlētājs jeb 99,83% no visu vēlētāju 
skaita republikā. Par komunistu un bezpartejisko bloka deputātu 
kandidātiem Savienības Padomei nobalsoja 1 585 562 jeb 99,68%, 
Tautību Padomei — 1 587 675 jeb 99,80% vēlētāju, kas piedalījās 
balsošanā. Savienības Padomē ievēlēja 7 deputātus, tai skaitā 2 sie
vietes, pēc sociālā stāvokļa — 2 strādniekus, 1 kolhoznieku, 4 kal
potājus. Tautību Padomē ievēlēja 25 deputātus, tai skaitā 8 sievie
tes, pēc sociālā stāvokļa — 7 strādniekus, 4 kolhozniekus, pārējos 
kalpotājus. 

1966. gada jūnijā PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu platfor
mas pamatā, ar kuru Komunistiskā partija uzstājās tautas masās, 
bija XXIII kongresa lēmumi. Latviešu tauta vienprātīgi atbalstīja 
šo platformu un sagaidīja vēlēšanas ar jaunām darba veltēm. Tieši 
pirms vēlēšanām celtnieki iesāka darbus Rīgas HES būvlaukumā. 
Lauksaimniecības darbaļaudis pirms termiņa izpildīja pusgada 
plānu produktu pārdošanā valstij. 

Lietišķā un principiālā darba atmosfēra, kas valdīja PSKP 
XXIII kongresā, novērtējot kā sasniegumus, tā arī trūkumus un 
apspriežot izvirzītos uzdevumus, ietekmēja vēlēšanu kampaņu. Ko
lektīvu sapulcēs, kur vēlētāji tikās ar deputātu kandidātiem, notika 
vispusīgas un dziļas pārrunas par komunisma celtniecības svarī
gākajām problēmām — par tautas materiālās un kultūras dzīves 
līmeņa celšanu. Part i jas, padomju, arodbiedrību, komjaunatnes un 
pārējās sabiedriskās organizācijas, kas aktīvi piedalījās vēlēšanu 
kampaņas organizēšanā, veica lielu darbu PSKP XXIII kongresa 
lēmumu izskaidrošanā plašām darbaļaužu masām un vēlēšanu kam
paņas sekmīgā norisē. Vienlaikus arī padomes guva jaunu pieredzi 
masu politiskajā darbā un nostiprināja savas saites ar tautu. Visi 
izvirzītie komunistu un bezpartejisko bloka deputātu kandidāti sa
ņēma absolūtu balsu vairākumu un tika ievēlēti par deputātiem. 

1966. gadā palielināja deputātu skaitu no savienotajām repub
likām PSRS Augstākās Padomes Tautību Padomē. Līdz tam ievē
lēja 25, bet tagad 32 deputātus no katras savienotās republikas. 2 

Padomju Latvijā PSRS Augstākās Padomes vēlēšanās 1966. 
gadā no kopējā vēlētāju skaita piedalījās 99,72 procenti. Par 
komunistu un bezpartejisko bloka kandidātiem Savienības Padomē 

1 «Cīna», 1962. g. 21 martā . 
2 «PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs», 1966. g. 12. nr. 171. pants. 



nobalsoja 99,91%, Tautību Padomē 99,90% no visiem vēlētājiem, 
kas piedalījās balsošanā. 1 

Ievēlēto deputātu vidū ir visu padomju sabiedrības slāņu pār
stāvji. Līdzās partijas un valsts vadošajiem darbiniekiem, zināt
nes un tehnikas darbiniekiem, rūpniecības un lauksaimniecības 
uzņēmumu, izglītības un kultūras iestāžu vadītājiem par deputā
tiem ievēlēja lielu skaitu strādnieku un kolhoznieku. No deputātiem, 
ko ievelēja Latvijas PSR darbaļaudis, vairāk nekā 40% nodarbināti 
tieši ražošanā (Marija Gailīte — Madonas rajona Aiviekstes sov
hoza strādniece, Leontīne Jermaka — VEF montētāja, Velta Kan-
cere — Saldus rajona kolhoza «Druva» kolhozniece, Ričards 
Plēpis — Daugavpils sintētiskās šķiedras rūpnīcas strādnieks un 
citi). 2 

Valsts varas orgānu velēšanas īsteno dzīve padomju demokrā
tijas principus. Sabiedrisko organizāciju ieteikto deputātu kandi
datūras vēlēšanu kampaņas laikā tiek vispusīgi apspriestas vēlē
tāju sapulcēs darba un dzīves vietās, kā arī darbaļaužu pārstāvju 
sapulcēs vēlēšanu apgabalos. Tādējādi vēlētāji vispusīgi iepazīstas 
ar katra kandidāta biogrāfiju, viņa morālajām īpašībām un vien
prātīgi balso par izvirzītajiem deputātu kandidātiem. Vēlēšanu 
likums neierobežo izvirzāmo kandidātu skaitu vēlēšanu apgabalā. 
Parasti vēlēšanu apgabalu sapulcēs darbaļaužu kolektīvu pārstāvji 
vienojas par noteiktas kandidatūras izvirzīšanu un atbalstīšanu 
savā vēlēšanu apgabalā. Tādējādi būtībā 'paši vēlētāji izvirza no 
kolektīva vidus viscienījamākos cilvēkus, kas spēj pārstāvēt viņu 
intereses. 

Darbaļaužu līdzdalība pārstāvības orgānu izveidošanā izpau
žas ne tikai kandidātu apspriešanā un izvirzīšanā, bet arī padomju 
vēlēšanu kampaņas organizēšanā. Vēlēšanu apgabalu un iecirkņu 
komisijās darbojas vairāki desmiti tūkstoši cilvēku. Ta 1959. gadā 
par komisiju locekļiem darbojās Latvijas PSR Augstākās Padomes 
vēlēšanu apgabalu komisijās 2200, Latvijas PSR vietējo darbaļaužu 
deputātu padomju vēlēšanu apgabalu komisijās — 75 836 un iecirk
ņu vēlēšanu komisijās 19 375 cilvēki. 1965. gadā Latvijas PSR vie
tējo padomju vēlēšanās 23 927 apgabalu vēlēšanu komisijās dar
bojas 85 348 cilvēki, 1643 iecirkņu vēlēšanu komisijās — 14 656. 
Darbaļaužu piedalīšanos vēlēšanu komisiju darbā 1967. gada Lat
vijas PSR Augstākās Padomes un vietējo padomju vēlēšanās rak
sturo šādi dati: 

1 «PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs», 24. nr.. 442. Ipp. 
2 «Cīņa», 1966. g. 15. jūnijā. 



V ē l ē š a n u komis i ja s Komis i ju ska i t s Locekļu ska i t s 

Centrālā 1 15 
Pārējās vadošās 666 3 842 
Apgabalu 24 288 89 595 
Iecirkņu 1 721 14 760 

26 676 108 212 

Pie tam liels skaits politiski sagatavotāko pilsoņu bija aģita
tori, pilnvarotās personas utt. 

Pēdējos gados, īstenojot dzīvē PSKP Programmu, pēc katrām 
vēlēšanām tiek atjaunināts padomju deputātu sastāvs. Tā 1963. gadā 
Latvijas PSR Augstākajā Padomē ievēlēja 87,7%, bet vietējās 
padomēs — 59,8% no visa deputātu skaita tādas personas, kas ag
rāk nebija deputāti. 1 1965. gadā vietējo padomju vēlēšanās depu
tātu sastāvs Latvijas PSR atjaunināts vairāk nekā par 55%, Savie
nības mērogā par 56,6 procentiem. 2 1967. gada vēlēšanās no ievēlē
tajiem Latvijas PSR Augstākās Padomes deputātiem 214 cilvēki 
jeb 69,03%, bet no vietējo padomju deputātiem 11079 cilvēki jeb 
46,2% nebija iepriekšējā sasaukuma deputāti. 3 Deputātu sastāva 
atjaunināšana izvērsa deputātu rosmi un uzlaboja padomju darbu. 

Par tradīciju padomju darbā ir kļuvuši deputātu pārskati par 
savu darbu vēlētājiem. 1964. gadā sniedza pārskatu vēlētājiem 94% 
Latvijas PSR Augstākās Padomes un 79,6% vietējo padomju depu
tātu, bet 1965. gadā — 78,4% vietējo padomju deputātu, 1966. 
gadā — 89% Latvijas PSR Augstākās Padomes un vietējo padomju 
deputātu. Pārskatu sapulcēs iedzīvotāji vērtēja kā deputātu, tā arī 
padomju darbību. 

Svarīga deputātu atbildības garantija ir deputātu atsaukšanas 
tiesības, kas nostiprinātas Latvijas PSR Konstitūcijā. Ilgu laiku 
nebija sevišķa likuma, kas konkretizē šo tiesību un nosaka depu
tātu atsaukšanas kārtību. Tas traucēja šīs tiesības realizēšanu. 
1959. gada 27. novembrī Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma 
likumu par Latvijas republikas Augstākās Padomes deputātu at
saukšanas kārtību, 4 bet 1961. gada 6. janvārī — likumu par vietējo 

1 «Cīņa», 1963. g. 7. martā. 
2 «Cīna», 1965. g. 20. martā. 
3 «Cīņa», 1967. g. 17. martā. 
4 «Latvijas PSR Augstākas Padomes un Valdības Ziņotājs», 1959. g., 32. nr. 



padomju deputātu atsaukšanas kārtību. 1 Tādējādi tika radīts liku
mīgs pamats konstitūcijā paredzēto a tsaukšanas tiesību praktiskai 
realizēšanai. 1964. gadā, izmantojot savas tiesības, vēlētāji atsauca 
17 Latvijas PSR vietējo padomju deputātus, kuri nebija attaisno
juši viņu uzticību. 

PSKP Programmā norādīts, ka «Komunisma celtniecības gaitā 
palielināsies padomju loma, kuras ir visaptveroša tautas organizā
cija, tās vienības iemiesojums. Apvienodama sevī valsts un sabied
riskās organizācijas iezīmes, padomes arvien vairāk kļūst par sa
biedriskām organizācijām, kuru darbībā plaši un tieši piedalās 
masas.» 2 Šajā ziņā liela nozīme bija Latvijas PSR Ministru Pado
mes 1962. gada 10. janvāra lēmumam «Par sabiedrības lomas palie
lināšanu Cēsu rajona saimnieciskās un kultūras dzīves celtniecībā» 
un 1962. gada 4. jūlija lēmumam «Par Valmieras rajona Darba
ļaužu deputātu padomes izpildu komitejas darbu, lai palielinātu 
ciemu, ciematu un pilsētu padomju lomu sadzīves un kultūras pa
kalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem». Lēmumos norādīts, ka padom
ju sesijās plašāk jāizskata aktuālie vietējās dzīves jautājumi, kuru 
sagatavošanā jāiesaista visi deputāti, pastāvīgās komisijas un 
sabiedriskais aktīvs, aizvien biežāk jāpraktizē rajona padomju 
izbraukuma sesijas un izpildu komiteju un pastāvīgo komisiju 
izbraukuma sēdes, sistemātiski jāsasauc sabiedriskā aktīva sanāk
smes, jānodrošina pastāvīgo komisiju un padomju deputātu cieša 
sadarbība ar iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām, jāpa
lielina ciemu padomju — visplašāko padomju varas masu orgānu 
loma visu vietējās nozīmes jautājumu risināšanā, tieši piedaloties 
plašām darbaļaužu masām. 

Norādītajā virzienā att īstās vietējo darbaļaužu deputātu pa* 
domju darbība. Jūtami palielinās rajonu un ciemu padomju ietekme 
visās sabiedriskās dzīves sfērās uz laukiem, sevišķi sadzīves pakal
pojumos un kultūras darbā. 

Pēc PSKP Centrālās Komitejas 1964. gada oktobra un novem
bra un 1965. gada marta un septembra plēnumu lēmumiem, kas pār
kārtoja lauksaimniecības un rūpniecības vadīšanu, pavērās jaunas 
iespējas vietējo padomju lomas palielināšanā, plašu darbaļaužu 
masu iesaistīšanā valsts pārvaldīšanā, lauksaimniecības un rūp
niecības vadīšanā. Tika aktivizēta deputātu sabiedriskā darbība 
to dzīves un darba vietās, vēlēšanu apgabalos, nostiprinot ciešā
kus sakarus ar sabiedriskajām organizācijām, izveidojot deputātu 

1 «Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1961. g., 3. nr. 
2 PSKP Programma, R., LVI, 1961., 91. lpp. 



grupas uzņēmumos, kolhozos un pie namu pārvaldēm. Augstākās 
Padomes un rajonu padomju deputāti, sagatavojot jautājumus 
izskatīšanai padomju sesijās, bieži vien sadarbojas ar vietējo 
padomju deputātiem. 

Liela vērība, kā jau iepriekš atzīmēts, šajā sociālistiskās sabied
rības attīstības posmā tiek veltīta padomju pastāvīgo komisiju 
darba uzlabošanai. Pēc 1963. gada darbaļaužu deputātu padomju, 
vēlēšanām republikas vietējās padomes izveidoja 3 769 pastāvīgas 
komisijas. 1964. gada beigās tajās darbojās 20 647 deputāti un 
19 982 aktīvisti, tai skaitā daudz speciālistu, kuru līdzdalība pada
rīja komisiju darbu kvalificētāku un efektīvāku. 1966. gada sākumā 
republikā bija 3965 vietējo padomju pastāvīgās komisijas, kurās 
darbojās 20 441 deputāts un vairāk nekā 18 000 aktīvistu. Pēc 1967, 
gada vēlēšanām Latvijas PSR izveidotas 3920 pastāvīgās komisi
jas , kurās darbojas 19 687 deputāti. Republikā izveidotas šādas pa
stāvīgās komisijas: 

Mandātu 666 
Budžetu un finansu 643 
Budžeta, finansu un tirdzniecības 23 
Rūpniecības, transporta un sakaru 27 
Lauksaimniecības 624 
Kultūras un izglītības 666 
Veselības aizsardzības un sociālās 
nodrošināšanas 356 
Ceļu būves un labierīcības 58 
Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas 48 
Komunālās saimniecības 361 
Sociālistiskās likumības 264 
Dzīvokļu saimniecības 13 
Sadzīves pakalpojumu 122 
Fiziskās kultūras un sporta 14 
Sociālās nodrošināšanas 5 
Celtniecības un arhitektūras 4 
Komunālo un sadzīves pakalpojumu 5 
Transporta un sakaru 1 
Dabas aizsardzības 1 
Zvejniecības 5 

Pastāvīgās komisijas 1964. gadā sagatavoja apspriešanai vie
tējo darbaļaužu deputātu padomju sesijās 3247 jautājumus, par 
kuriem tās uzstājās ar referātiem un ziņojumiem. Darbaļaužu 



deputātu padomju izpildu komiteju sēdēs komisijas sniedza 4124 
ziņojumus. 

Padomju demokrātijas attīstība apskatāmajā laika posmā izpau
dās plašā sabiedriskā aktīva radīšanā pie visām rajonu padomju 
izpildu komitejām, to pārvaldēm un nodaļām. Tika izveidotas 
sabiedriskās nodaļas, komisijas, inspektoru grupas, padomes un 
citi sabiedriskie pārvaldes orgāni, kuru locekļi darbojās uz sabied
riskiem pamatiem (bez atlīdzības). Pie rajonu izpildu komitejām 
galvenokārt izveidoja tirdzniecības, kultūras un sadzīves pakal
pojumu sabiedriskās nodaļas. Tādējādi tika radīta iespēja samazi
nāt algoto darbinieku skaitu vietējo padomju aparātā. 1965. gada 
sākumā republikā darbojās 58 nodaļas, kurās bija iesaistīti 927 ak
tīvisti. 

Sabiedrisko nodaļu izveidošanā bija arī nopietni trūkumi. Daž
reiz tās tika izveidotas paralēli štata nodaļām, un tas bija jāno
vērš. Tādējādi uz 1967. gada 1. janvāri republikā darbojās tikai 26 
sabiedriskās nodaļas (kultūras nodaļas — 4; tirdzniecības noda
ļas — 14; komunālās saimniecības nodaļas — 2; veselības aizsar
dzības nodaļa — 1; plānu komisija — 1; sociālās nodrošināšanas 
nodaļas — 4), kurās strādāja 331 cilvēks. Nodaļu darbs kļuva efek
tīvāks un lietišķāks. 1 

Pie rajonu (pilsētu) izpildu komitejām nodibinātas arī vairākas 
komisijas: nepilngadīgo lietu komisija, administratīvā, novēroša
nas, jauno tradīciju ieviešanas, dabas aizsardzības komisija un 
citas, kurās darbojas deputāti un aktīvbti , kā arī izveidotas nodaļu 
un pārvalžu sabiedriskās padomes, kurās darbojas šo iestāžu sabied
risko organizāciju pārstāvji un aktīvisti, ārštata sabiedriskie in
spektori un instruktori. Tā milicijas nodaļām palīdz sabiedriskie 
autoinspektori, sabiedriskie iecirkņu pilnvarotie, milicijas bērnu 
istabas sabiedriskie inspektori un citi. 

Ap vietējām darbaļaužu deputātu padomēm un to orgāniem gru
pējas dažādas sabiedriskas pašdarbīgas organizācijas: namu un 
ielu komitejas, vecāku komitejas, pensionāru padomes, biedru tie
sas pie namu pārvaldēm un citas. Šajās organizācijās 1965. gadā 
darbojās apmēram 130 tūkstoši aktīvistu. Speciāli normatīvi akti 
nosaka vairāku šo organizāciju konkrētos uzdevumus. Aktīvistu 
skaits 1966. gadā samazinājās un 1967. gada sākumā nedaudz pār
sniedza 100 tūkstošus cilvēku. Tas izskaidrojams ar to, ka tika 
veikti pasākumi, lai uzlabotu šo organizāciju darbu. Sakarā ar to 

Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija arhīva materiāli. 



tika «atsijātas» tās personas, kas bija sarakstos, bet praktiski 
nekādu darbu neveica. 

Darbaļaužu deputātu padomes, to pastāvīgās komisijas un pla
šais aktīvs ir milzīgs spēks, kas, ja viņu darbs ir pareizi organi
zēts, veicina komunisma celtniecības uzdevumu sekmīgu izpildi. 
«Mums ir brīnišķīgs līdzeklis»,» norādīja V. I. Ļeņins, «kā uzreiz, 
vienā rāvienā desmitkāršot savu valsts aparātu, līdzeklis, kāds 
nekad nav bijis un nevar būt nevienas kapitālistiskās valsts rīcībā. 
Šī brīnišķīgā lieta ir darbaļaužu iesa is t ī šana . . . valsts pārvaldīša
nas ikdienas darbā.» 1 

Komunistiskā partija velta lielu uzmanību padomju valsts apa
rāta darbības uzlabošanai, jo no tā daudzējādā ziņā ir atkarīga 
mūsu zemes resursu pareiza izmantošana, darbaļaužu kultūras un 
sadzīves vajadzību savlaicīga apmierināšana. «Padomju aparā
tam,» norādīts PSKP Programmā, «jābūt vienkāršam, kvalificē
tam, lētam un operatīvam, bez jebkādām birokrātisma, formālisma 
un vilcināšanās izpausmēm.» 2 

Svarīgs līdzeklis valsts aparāta darba uzlabošanai ir pastāvīga 
valsts un sabiedriskā kontrole. «Partija uzskata,» sacīts PSKP 
Programmā, «tautas kontroles inspekcijas par efektīvu līdzekli 
plašu tautas masu iesaistīšanai valsts pārvaldīšanā, likumības 
st ingras ievērošanas kontrolēšanā, par ieroci valsts aparāta uzla
bošanai, birokrātisma izskaušanai un darbaļaužu priekšlikumu 
savlaicīgai realizēšanai.» 3 

1961. gadā saskaņā ar PSKP XXI kongresa lēmumu, lai uzla
botu valsts aparāta darba kontroli, nodibināja koprepublikānisku 
PSRS Ministru Padomes kontroles komisiju un attiecīgo savienoto 
republiku ministru padomju komisijas. Arī Latvijā nodibināja šādu 
komisiju. 4 Tas zināmā mērā paplašināja valsts kontroles orgānu 
sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām. Uz vietām pie darba
ļaužu deputātu padomju izpildu komitejām izveidoja ārštata kon
troles grupas, izvirzīja sabiedriskos inspektorus, kas darbojās valsts 
kontroles komisiju vadībā. Tomēr šī reorganizācija principiālas 
izmaiņas kontroles orgānu darbā vēl neradīja. 

PSKP Centrālās Komitejas 1962. gada novembra plēnums no
lēma būtiski pārkārtot kontroles sistēmu valstī pēc V. I. Ļeņina 
norādījuma par vienotu, visaptverošu, pastāvīgi darbojošos partijas 

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 26. sēj., 84. lpp. 
2 P S K P Programma. R., LVI, 1961. 93. lpp. 
3 Turpat. 
4 «Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1961. g., 32. nr. 



un valsts kontroli, kurā piedalās plašas darbaļaužu masas. Uz šī 
lēmuma pamata izveidoja partijas un valsts kontroles sistēmu. Par 
tijas un valsts kontroles komitejas nodibināja kā centrā, tā arī uz 
vietām no partijas, valsts, arodbiedrību un citu sabiedrisko organi
zāciju pārstāvjiem 7—11 locekļu sastāvā. 1 Komitejas priekšsēdē
tājs ir štata darbinieks, bet komitejas locekļi, nodaļu vadītāji un 
inspektori izpilda savus pienākumus bez atalgojuma, uz sabiedris
kiem pamatiem. 1964. gadā republikā pie partijas un valsts kon
troles komitejām bija nodibinātas 250 nodaļas, kurās darbojās 1500 
inspektoru. Fabrikās, rūpnīcās, kolhozos un sovhozos, valsts un 
mācību iestādēs izveidoja partijas un valsts kontroles veicināšanas 
grupas un posteņus, kuros iesaistīja lielu skaitu darbaļaužu. Lai 
vēl plašāk iesaistītu darbaļaužu masas pārbaudes un kontroles 
darbā, kā arī vēl vairāk celtu viņu lomu kontroles orgānos, 
PSKP CK 1965. gada decembra plēnums pieņēma lēmumu pārveidot 
partijas un valsts kontroli par tautas kontroli. Sis lēmums spilgti 
atspoguļo to faktu, ka Padomju valstī kontroles tiesības pieder 
tautai — vienīgajam savas zemes saimniekam. 

PSRS Augstākā Padome 1965. gada 9. decembrī pieņēma likumu 
«Par tautas kontroles orgāniem PSR Savienībā», ar kuru realizēja 
dzīvē PSKP CK 1965. gada decembra plēnuma lēmumu. Saskaņā 
ar šo likumu Latvijas PSR Augstākā Padome 1965. gada 20. de
cembrī pieņēma likumu «Par tautas kontroles orgāniem Latvijas 
PSR» 2, ar kuru noteica, ka Latvijas PSR tautas kontroles orgāni 
ir Latvijas PSR Tautas kontroles komiteja, pilsētu un rajonu tautas 
kontroles komitejas, kā arī tautas kontroles grupas un posteņi pie 
ciemu un ciematu darbaļaužu deputātu padomēm, uzņēmumos, kol
hozos, iestādēs un organizācijās. Latvijas PSR Tautas kontroles 
komitejas priekšsēdētājs ir Ministru Padomes sastāvā. 

Tautas kontroles orgānos darbojas vairāk nekā 70 tūkstoši tau
tas kontrolieru, kas apgūst z ināšanas sabiedriskajā ražošanā un tās 
pārvaldīšanā, cīnās pret bezsaimnieciskumu, materiālu un naudas 
līdzekļu izšķērdēšanu, birokrātismu un formālismu, cīnās par darba 
ražīguma celšanu un produkcijas kvalitātes uzlabošanu, par valsts 
disciplīnas nostiprināšanu. Tautas kontrole ir komunisma celtnie
cības skola, kur plašas darbaļaužu masas mācās pārvaldīt valsti, 
komunistiski saimniekot. Darbaļaudis uz sabiedriskiem pamatiem 

1 «Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1963. g., 50. nr . 
2 «Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1965. g... 

52. (241.) nr. 



aizvien plašāk iesaistās republikas valsts pārvaldes un saimnieciskā 
aparāta darbā, tādēļ laika posmā no 1959. līdz 1964. gadam repub
likā varēja samazināt 9 tūkstošus štata vienību un ietaupīt ap 10 
miljonu rubļu valsts līdzekļu. 

«Partija uzskata par nepieciešamu arī turpmāk,» sacīts P S K P 
Programmā, «attīstīt demokrātiskos principus pārvaldīšanā. Prin
cips, ka vadītājam ir jābūt vēlētam un tam jādod pārskats par 
savu darbu pārstāvības orgānā un vēlētājiem, pakāpeniski jāattie
cina uz visiem valsts orgānu vadošajiem darbiniekiem.» 1 Šie prin
cipi ir plaši ieviesti Latvijas PSR Augstākās Padomes un vietēja 
padomju darbā. 1964. gadā par savu darbību sniedza pārskatus 
padomju sesijās 659 jeb 79,5% no visām izpildu komitejām, 1965. 
gadā — 658 jeb 98,5% izpildkomiteju. Plaši praktizē arī vietējām 
padomēm pakļauto uzņēmumu un iestāžu vadītāju atskaitīšanos 
sesijās un pastāvīgo komisiju sēdēs. Kopš 1963. gada Latvijas PSR 
Izglītības ministrija sāka izmēģinājumu veidā ievēlēt arī skolu 
direktorus. 

Padomju sociālistiskās demokrātijas pilnveidošanas process 
ietekmē arī tiesas orgānu darbību. 1961. gada 28. decembrī apstip
rināja nolikumu par tautas tiesnešu un tautas piesēdētāju atsauk
šanas kārtību. 2 Tautas tiesu vēlēšanas notika 1960. un 1965. gadā, 
bet tautas tiesu tautas piesēdētāju vēlēšanas ik pāris gadu (1961., 
1963., 1965. un 1967. gadā) saskaņā ar 1959. gada likumu «Par Lat
vijas PSR tiesu iekārtu» 3 (sk. 5. un 6. tabulu) . Rajonu (pilsētu) 
tautas tiesnešus ievēlē rajona (pilsētas) pilsoņi uz pieciem gadiem 
vispārējās, vienlīdzīgās un tiešās vēlēšanās, aizklāti balsojot. Ra
jonu (pilsētu) tautas tiesu piesēdētājus (pienākumu pildīšanas laikā 
viņiem ir visas tiesneša tiesības) ievēlē uz diviem gadiem strād
nieku, kalpotāju un kolhoznieku kopsapulcēs pēc viņu darba vai 
dzīves vietas un karavīru kopsapulcēs karaspēka daļās. Tautas 
tiesnešu kandidātus izvirza darbaļaužu sabiedriskās organizācijas 
un apvienības. Kā 1960., tā arī 1965. gadā vēlētāji vienprātīgi no
balsoja par kandidātiem, kurus izvirzīja darbaļaužu sabiedriskās 
organizācijas un apvienības tautas tiesnešu amatam. 

Padomju tiesa kā pēc saviem uzdevumiem un mērķiem, tā arī 
pēc dibināšanas kārtības, tiesnešu un tautas piesēdētāju sociālā 
sastāva, darba formām un metodēm ir tautas tiesa pilnā šī vārda 
nozīmē. Tās organizācijas un darbības pamatā ir sociālistiskā 

' PSKP Programma. R., LVI, 1961., 93. un 94. lpp. 
2 «Latvijas PSR Augstākas Padomes un Valdības Ziņotājs», 1962. g., 2. nr. 
3 Hronoloģiskais likumkrājums. R., 1960., 348.-352. lpp. 



S. t a b u l a 

1960. un 1965. gadā ievēlēto tautas tiesnešu sastāvs 

P S K P 
biedri un 
kandidāt i 

I zg l ī t ība Taut ība 

G a d s 
Ievē lē to 
t i e s n e š u 
ska i t s 

P S K P 
biedri un 
kandidāt i 

VLKJS 
biedri S i ev ie te s a i; e s t u kā 

juridisku 
vidējā 
Juridiskā 

juridiskie 
kursi latvieš i krtevl 

ukrai
ņi 

l ietu
v ieš i 

19G0. 74 72 1 39 42 26 6 57 16 1 — 

1965. 88 79 5 45 73' 14 1 65 21 1 1 

Tai skaitā 12 ar nepabeigtu augstāko juridisko izglītību. 

6. t a b u l a 

Tautas piesēdētāju sastāvs (1961. — 1967. g.) 

G a d s 

Ievē l ē to 
tau tas 
piesēdētāju 
skai ts 

P S K P 
biedri un 
kandidāti 

VIK.IS 
biedri S iev ie tes 

Izg l ī t ība S o c i ā l a i s s tāvok l i s Tautība 

G a d s 

I evē l ē to 
tau tas 
piesēdētāju 
skai ts 

P S K P 
biedri un 
kandidāti 

VIK.IS 
biedri S iev ie tes 

a u g s t ā k ā vidējā 
pamat
sko las 

s trād
nieki 

kolhoz 
nieki 

kalpo-
tin 

lat
vieš i krievi 

1961. 6 550 2 771 287 2 393 755 2 281 2 514 1 762 993 2 473 3 352 1 644 

1963. 5 700 2 721 1 888 2 588 ,K-,4 2 276 2 568 1887 882 2 524 3 326 1 830 

1965. 5 775 2712 154 2 671 917 3 067 l 791 1 782 746 3 237 3 535 1 697 

1967. 7 275 3 310 177 3 504 — — — 2 152 1 019 4 104 — — 



demokrātisma principi: vienota tiesa, vienota likumība, pilsoņu vien
līdzība tiesas priekšā, koleģialitāte lietu izskatīšanā, tiesnešu neat
karība un pakļautība tikai likumam, atklātība lietu iztiesāšanā, 
aizstāvības tiesību nodrošināšana apsūdzētajam, tiesvedības valo
das brīvība un tā tālāk. Padomju tiesas galvenais uzdevums ir au
dzināt pilsoņus tā, lai tie būtu uzticīgi Dzimtenei un komunismam, 
precīzi un stingri ievērotu padomju likumu, saudzīgi izturētos pret 
sociālistisko īpašumu, ievērotu darba disciplīnu, godīgi izturētos 
pret valsts un sabiedriskajiem pienākumiem, respektētu pilsoņu 
tiesības, godu, cieņu un sociālistiskās sadzīves noteikumus. Piemē
rojot kriminālsodus, tiesas mērķis ir ne vien sodīt noziedzniekus, 
bet tos arī pāraudzināt. Tiesa sargā pilsoņu tiesības un brī
vības. 

Sie demokrātiskie padomju tiesas uzdevumi un darbības prin
cipi ir attiecīgi konkretizēti jaunajos Latvijas PSR kodeksos, kurus 
izstrādāja, balstoties uz PSRS un savienoto republiku kriminālās, 
kriminālprocesuālās, civilās un civilprocesuālās likumdošanas pa
matiem, kas stājās spēkā 1958.—1962. gadā. Latvijas PSR Krimi
nālkodekss un Latvijas PSR Kriminālprocesa kodekss stājās spēkā 
ar 1961. gada 1. aprīli. Latvijas PSR Civilkodeksa un Civilprocesa 
kodekss stājās spēkā ar 1964. gada 1. jūniju. Līdz ar to zaudēja 
savu spēku attiecīgie Krievijas PFSR kodeksi, kurus piemēroja 
Latvijas PSR teritorijā kopš 1940. gada 26. novembra. Jaunie ko
deksi tika izveidoti uz proletāriskā internacionālisma, sociālistiskā 
visas tautas demokrātisma un humānisma principiem padomju so
ciālistiskās sabiedrības ekonomisko un politisko pamatu, padomju 
valsts un pilsoņu tiesību un interešu sargāšanai. Kriminālprocesa 
un civilprocesa kodeksi palielināja sabiedrības lomu krimināllietu 
un civillietu izskatīšanā. 

Kriminālprocesa kodekss nosaka, ka «Padomju kriminālprocesa 
uzdevums ir ātri un pilnīgi atklāt noziegumus, noskaidrot vainīgos 
un nodrošināt likuma pareizu piemērošanu, lai katra persona, kas 
izdarījusi noziegumu, tiktu taisnīgi sodīta un neviens nevainīgs 
netiktu saukts pie kriminālatbildības un notiesāts» (2. pants) . 
Kodeksā tika ietverts arī šāds jauns noteikums: «tiesai, prokuroram, 
kā arī ar prokurora piekrišanu izmeklētājam un izziņas iestādei ir 
tiesība nodot izskatīšanai biedru tiesā materiālus vai izbeigt kri
mināllietu, ja noskaidrots, ka noziegums ir mazsvarīgs, izdarīts 
pirmo reizi, un ja vainīgo iespējams labot ar sabiedriskās ietekmē
šanas līdzekļiem» (7. pants) . Kriminālprocesa kodekss paredz arī 
sabiedrisko apsūdzētāju un sabiedrisko aizstāvju iespēju piedalī
ties krimināllietu tiesvedībā. 



Latvijas PSR Kriminālkodekss paredz kā jaunu institūtu atbrīvo
šanu no kriminālatbildības pret sabiedrisko galvojumu (49. pants) „ 
ar ko palielina sabiedrisko organizāciju un darbaļaužu kolektīvu 
lomu to personu labošanā un pāraudzināšanā, kas izdarījušas pār
kāpumus, kuriem nav liela sabiedriskā bīstamība un smagas sekas. 
Kriminālkodekss daudzos gadījumos paredz arī sabiedriskās ietek
mēšanas līdzekļu piemērošanas iespēju (tādā gadījumā tautas tiesa 
lietas materiālus nosūta izskatīšanai biedru tiesai). 

Objektīvs sociālistiskās demokrātijas attīstības likums ir aiz
vien plašāku darbaļaužu masu iesaistīšana sabiedriskajās organi
zācijās un šo organizāciju nozīmes konsekventa palielināšana 
sabiedriski politiskajā dzīvē. PSKP Programmā norādīts, ka «so
ciālistiskā valsts attīstoties pakāpeniski pārvērtīsies sabiedriskā 
komunistiskā pašpārvaldē, kurā apvienosies padomes, arodbiedrī
bas, kooperatīvās un citas darbaļaužu masu organizācijas. Sis pro
cess nozīmēs, ka tālāk attīstīsies demokrātija, kas nodrošinās visu 
sabiedrības locekļu aktīvu piedalīšanos sabiedriskās dzīves vadī
šanā.» 1 

Komunisma celtniecības apstākļos sabiedriskās un pašdarbigās 
darbaļaužu organizācijas kļūst par skolu, kur plašas darbaļaužu 
masas apgūst valsts un sabiedrisko lietu pārvaldīšanas mākslu. 
Vispirms jāatzīmē Komunistiskās partijas vadošās un virzošās 
lomas palielināšanās, tās autoritātes milzīgais pieaugums. Komu
nisma celtniecības apstākļos Komunistiskā partija nav vairs tikai 
strādnieku šķiras partija, bet ir jau visas padomju tautas partija, 
par ko liecina jaunu biedru ieplūdums partijā. Laika posmā no 
Latvijas KP XVII kongresa (1960. gadā) līdz XVIII kongresam 
(1961. gadā) partijā iestājās 10 700 biedru, no XVIII līdz XIX kon
gresam (1963. gadā) — 10 840 biedru, bet no XIX līdz XX kongre
sam (1966. gadā) — 13 130 biedru un 12849 kandidāti. LKP 
XX kongresam sanākot, republikas partijas organizācija bija 102 806 
komunisti, kas darbojās 3842 pirmorganizācijās. Apmēram 45 000 
komunistu strādāja rūpniecībā un celtniecībā, sakaru un transporta 
uzņēmumos, bet vairāk nekā 19 000 — lauksaimniecībā, 16 000 zi
nātnes, kultūras, izglītības un veselības aizsardzības iestādēs. 2 

Komunistiskā partija ir padomju tau tas avangards, kas uz brīvprā
tības pamatiem apvieno padomju strādnieku šķiras, kolhozu zem
niecības un inteliģences progresīvāko un visapzinīgāko daļu. 

1 P S K P Programma, R., LVI, 1961., 97. lpp. 
2 «Cīņa», 1963. g. 25. decembri; 1966. g. 3. martā. 



PSKP iestājas aizvien vairāk cilvēku, kas strādā materiālās 
ražošanas jomā. Tā laika posmā pēc PSKP XXII kongresa (līdz 
1964. gadam) 50% no partijā uzņemtajiem biedriem ir strādnieki 
un kolhoznieki, bet 2 / 3 partijas biedru ir no inteliģences vidus — 
speciālisti, kas strādā dažādās materiālās ražošanas sfērās. 1 Arī 
turpmākajos gados partijā iestājās vairākumā strādnieki un kol
hoznieki. 

Vienlaikus ar partijas pārveidošanos par visas tautas partiju 
pilnveidojās tās iekšējā demokrātija, nostiprinājās kolektīvā vadība, 
kas veicināja sociālistiskās demokrātijas tālāku attīstību. Sevišķi 
svarīga nozīme šajā laika posmā bija 1964. gada oktobra un novem
bra PSKP CK plēnumiem, kas lielu uzmanību veltīja partijas iek
šējās demokrātijas nostiprināšanai, partijas un valsts vadības stila 
pilnveidošanai un nosodīja pārlieku administrēšanu valsts un par
tijas darbā, subjektīvismu valsts un tautas saimniecības vadīšanā, 
kas traucēja sociālistiskās ekonomikas tālāku attīstību. PSKP CK 
1965. gada marta un septembra plēnumi izskatīja lauksaimniecības 
un rūpniecības vadīšanas pilnveidošanas jautājumus. Pieņemtie 
lēmumi nostiprināja tautas saimniecības plānveidīgo attīstību un 
palielināja uzņēmumu patstāvību, kā arī savienoto republiku un 
vietējo valsts varas orgānu un sabiedrisko organizāciju lomu saim
niecības un kultūras celtniecības jautājumu risināšanā. īstenojot 
dzīvē PSKP CK 1965. gada septembra plēnuma lēmumu, Latvijas 
KP CK ierosināja un Latvijas PSR Augstākās Padomes sesija 
1965. gada oktobrī izlēma jautājumu par republikas Tautas saim
niecības padomes likvidēšanu un ministriju un pārvalžu izveido
šanu rūpniecības nozaru vadīšanai atbilstoši ļeņiniskajiern demo
krātiskā centrālisma principiem. 2 Realizējot šos pasākumus, partija 
rūpējās par tautas saimniecības straujāku attīstību, tautas labklā
jības un kultūras līmeņa celšanu, sociālistiskās demokrātijas piln
veidošanu, sevišķu uzmanību veltot darbaļaužu komunistiskajai au
dzināšanai, jauna — komunistiskās sabiedrības cilvēka izveido
šanai. 

Padomju sociālistiskās demokrātijas tālākajā attīstībā ievēro
jama nozīme bija PSKP XXIII kongresam, kas sanāca 1966. gada 
marta beigās. Kongress pieņēma Direktīvas par PSRS tautas saim
niecības attīstības piecgadu plānu 1966.—1970. gadam 3 , kas paredz 
jaunu ekonomikas kāpinājumu un tautas labklājības pieaugumu. 

1 «Padomju Latvijas Komunists», 1964. g., 6. nr. 
2 «PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs», 1965. g., 39. (1282.) nr. 
3 PSKP XXIII kongresa Direktīvas par PSRS Tautas saimniecības attīstības 

piecgades plānu 1966.—1970. gadam. R., «Liesma», 1966. 



Piecgadu plāna izpilde ir cieši saistīta ar partijas organizāciju 
lomas palielināšanu darba |aužu masu idejiski politiskajā audzinā
šanā, ar komunistu organizatoriskā darba izvēršanu masās un tā 
pilnveidošanu, lai vēl plašāk izraisītu darbaļaužu radošo aktivitāti 
komunisma celtniecībā. Sim nolūkam komunisma celtniecības ap
stākļos ievērojami tiek palielināta arodbiedrību kā masu vadīšanas, 
saimniekošanas un komunisma skolas loma. «Partija rūpēsies,» 
sacīts PSKP Programmā, «lai arodbiedrības pastiprinātu savu 
darbību saimniecības vadīšanā, pārvēršot ražošanas apspriedes 
arvien efektīvākos orgānos, kas palīdzētu vadīt uzņēmumu darbu 
un ražošanas kontroli.» 1 

Sakarā ar republikas strādnieku šķiras izaugsmi arodbiedrību 
biedru skaits ievērojami palielinājies. 1965. gadā 900 tūkstoši 
strādnieku un kalpotāju bija arodbiedrības biedri, bet 1967. gada 
sākumā — 1 046 301. Republikas arodbiedrības sākušas labāk orga
nizēt sociālistisko sacensību, popularizēt novatoru pieredzi, cīnīties 
par strādnieku un kalpotāju darba un sadzīves apstākļu tālāku 
uzlabošanu, audzināšanas darba un kultūras masu darba līmeņa 
celšanu un darba disciplīnas nostiprināšanu. Padomju Latvijā 
1965. gadā vairāk nekā 360 tūkstoši strādnieku un kalpotāju pieda
lījās kustībā par komunistisku darbu, t. i., par 39 tūkstošiem cil
vēku vairāk nekā 1963. gadā. 

Līdz ar izvirzīto komunisma celtniecības uzdevumu apjomu pie
augšanu paplašinātas arodbiedrību tiesības un palielināta to atbil
dība. Tām ir nodota dažu valsts orgānu funkciju realizēšana: darba 
strīdu izšķiršana, darba aizsardzības inspekcija, kontrole pār uz
ņēmumu administrācijas darbību, sanatoriju un kūrortu pārvaldī
šana, līdzdalība dzīvokļu sadalīšanā un citas funkcijas. Arodbied
rības organizē biedru tiesu izveidošanu un vada to darbību uzņē
mumos un iestādēs, aktīvi piedalās svarīgāko likumdošanas aktu 
izstrādāšanā un apspriešanā, darbaļaužu deputātu padomju un 
tautas tiesu vēlēšanu kampaņā, izvirza darbiniekus valsts aparātam. 

PSKP CK 1965. gada marta un septembra plēnumu lēmumi 
ievērojami palielināja arodbiedrību lomu ražošanas organizēšanā 
un vadīšanā. Nolikumā par sociālistisko valsts ražošanas uzņē
mumu 2 arodbiedrību rūpnīcu, fabriku un uzņēmumu vietējām komi
tejām ierādīta ievērojama loma uzņēmuma pārvaldīšanā. Adminis
trācija arodkomitejas sēdē ziņo par plānu projektiem, par uzņē
mumu saimniecisko darbību, par plānu un kolektīvā līguma izpildi, 

1 PSKP Programma, R., LVI. 1961., 95. lpp. 
2 Co6panne nocraHOBJiemiH npaBHTe.ribCTBa CCCP, 1965, N° 19, cr. 155, n. 98. 



par darba organizācijas, kultūras un sadzīves apstākļu uzlabošanu. 
PSKP XXIII kongress Direktīvās par piecgadu plānu norādīja, ka, 
lai to izpildītu, arī arodbiedrību orgāniem jārisina partijas izvirzī
tais uzdevums pārvaldes demokrātisko pamatu maksimālā attīstī
šanā, vienlaikus nostiprinot un pilnveidojot centralizēto plānveidīgo 
tautas saimniecības vadīšanu. 

Komunisma celtniecības apstākļos ievērojami palielinās komu
nistiskās jaunatnes savienības loma. Komjaunatnes savienība ir 
pašdarbīga sabiedriska jaunatnes organizācija, kas palīdz par
tijai audzināt jaunatni komunisma garā, iesaistot to jaunās sabied
rības praktiskajā celtniecībā, gatavot vispusīgi attīstītu cilvēku 
paaudzi, kas dzīvos, strādās un vadīs sabiedrisko dzīvi komunismā. 1 

1966. gada sākumā Latvijas Komunistiskās jaunatnes savienī
bas organizācijā bija 190 tūkstoši biedru; 2 to skaits katru gadu pa
lielinās par vairākiem tūkstošiem jaunu biedru. Komjaunatnes 
organizācija aktīvi piedalās komunisma celtniecībā. Vairāk nekā 
10 tūkstošu jauniešu strādāja komjauniešu triecienceltnēs, tai skaitā 
lielās ķīmijas celtnēs Valmierā un Daugavpilī un Pļaviņu HES celt
niecībā. Ik gadu liels skaits komjauniešu un jauniešu izbrauc uz 
neskartajām zemēm palīdzēt novākt ražu un strādāt celtniecībā, 
izmantojot dažādas masu darba formas, cīnās par produkcijas kva
litātes uzlabošanu, rūpniecības estētikas izkopšanu, ražošanas re
zervju izmantošanu utt. Tā, sagaidot Latvijas PSR 25. gadadienu, 
viņi noorganizēja ražošanas rezervju skati, kas noslēdzās Lielās 
Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50. gadadienā. Komjaunieši ak
tīvi piedalās vēlēšanu kampaņās kā aģitatori un vēlēšanu komisiju 
locekļi, kā arī tautas kontroles darbā un sabiedriskās kārtības sar
gāšanā. Pēc PSKP XXIII kongresa Padomju Latvijas komjaunieši 
aktīvi iekļāvās jaunās piecgades plāna īstenošanā. 

Viena no masu iesaistīšanas formām komunisma celtniecībā ir 
kooperācija (kolhozu, patērētāju, dzīvokļu celtniecības un citas 
kooperatīvās organizācijas). 

1966. gadā Latvijas PSR bija 804 kolhozi, no tiem 16 zvejnieku 
kolhozi. 

Padomju sabiedrības jaunajā attīstības posmā Komunistiskā 
partija nemitīgi rūpējas par kolhozu iekšējās demokrātijas tālāku 
paplašināšanu — tiek izstrādāti jauni Lauksaimniecības arteļa 
statūti, kas to vēl vairāk nostiprinās. PSKP XXIII kongress uz
deva PSKP CK izskatīt jautājumu par vēlētu kolhozu — koopera-

1 PSKP Programma, R., LVI, 1961., 96. lpp. 
2 « C o B e T C K a a J laTBHH», 1966, 11 cļļeBpajia. 



tīvu orgānu izveidošanu rajonos, republikās un centrā. Sāds demo
krātisks pārvaldes veids sekmētu visplašāko kolhozu zemniecības 
masu aktīvu piedalīšanos saimnieciskajā, kultūras un sabiedriskajā 
dzīvē.1 

1964. gadā patērētāju kooperatīvos sastāvēja 478 tūkstoši biedru. 
Patērētāju kooperācijai ir ievērojama loma padomju tirdzniecības 
un sabiedriskās ēdināšanas tīkla attīstīšanā laukos, kā arī koope
rācijas biedru iesaistīšanā saimniecības vadīšanā, kooperatīvo 
uzņēmumu un organizāciju darbības kontrolēšanā. 

Pēdējos gados darbaļaužu atzinību ieguvusi arī dzīvokļu koope
rācija. 1965. gadā Latvijā jau bija nodibinājušies 35 kooperatīvi, 
kuru darbības pamatā ir sociālistiskā demokrātisma principi. 

Komunisma celtniecības apstākļos attīstās arī citas darbaļaužu 
sociālistiskās apvienības — zinātniskās, zinātniski tehniskās un 
zinātniski izglītojošās biedrības, racionalizatoru un izgudrotāju 
organizācijas, literatūras un mākslas un žurnālistu savienības, 
kultūras un izglītības, kā arī sporta biedrības. Tā Latvijas 
PSR Zinību biedrībā uz 1965. gada 1. janvāri bija 18282 biedri, 
republikas Armijas, aviācijas un flotes veicināšanas brīvprātīgajā 
biedrībā uz 1965. gada 1. jūliju —446 370 biedru. Ārstu zinātniskajā 
biedrībā 1964. gadā sastāvēja 60% republikā strādājošo ārstu 
(3600 biedru). Latvijas PSR Mednieku un makšķernieku biedrībā 
1964. gada beigās bija 28 750 biedru (25 659 mednieki un 3091 mak
šķernieks). Latvijas PSR Arhitektu savienībā 1964. gadā bija 230 
biedru (Latvijas arhitektu biedrībā 1940. gadā bija 82 biedri). Lat
vijas Žurnālistu savienībā 1966. gada vidū bija 737 biedri. Repub
likā ir vairāki desmiti šādu biedrību un apvienību, kas ir izveidotas 
un darbojas, pamatojoties uz sociālistiskās demokrātijas princi
piem. 

Pēdējos gados radušās vairākas jaunas sabiedriskās pašdarbī
bas formas, kurās izpaužas sociālistiskās demokrātijas dzīvinošais 
spēks. Pirmkārt jāatzīmē brīvprātīgo kārtības sargu vienības un 
biedru tiesas. Tautas brīvprātīgo vienības sabiedriskās kārtības 
sargāšanai sāka veidoties republikā jau 1959. gadā. 1959. gada 
beigās bija nodibinātas 1200 vienības ar 15 tūkstošiem dalībnieku. 

1959. gada 19. martā Latvijas KP CK un Latvijas PSR Ministru 
Padome apstiprināja Pagaidu nolikumu «Par tautas brīvprātīgo 
vienībām sabiedriskās kārtības sargāšanai» 2 . 1960. gadā 27. sep
tembrī apstiprināja pastāvīgu Nolikumu «Par sabiedriskās kārtības 

1 L. Brežņevs. PSKP Centrālās Komitejas pārskats partijas XXIII kongresam. 
R., «Liesma», 1966., 61. un 62. lpp. 

2 «Hronoloģiskais likumkrājums» 1940.—1959. R., 1960., 291. lpp. 



sa rgāšanas tautas brīvprātīgo vienībām» 1. Sabiedriskās kārtības 
sa rgāšanas tautas brīvprātīgo vienības organizē no pirmrindas 
strādniekiem, kalpotājiem, kolhozniekiem, studentiem, skolu audzēk
ņiem un pensionāriem uz brīvprātības pamatiem pēc ražošanas 
teritoriālā principa uzņēmumos, celtniecības organizācijās, t rans
portā, iestādēs, mācību iestādēs, namu pārvaldēs, kolhozu brigādēs, 
padomju saimniecību nodaļās un tā tālāk. Galvenais vienību uzde
vums ir tiesību pārkāpumu novēršana un audzināšanas darbs. Tās 
savu darbību veic saskaņā ar padomju likumiem, kontaktā ar sa
biedriskajām organizācijām un administratīvajiem orgāniem. Vie
nības dalībnieki savus pienākumus pilda ārpus darba laika uz 
sabiedriskiem pamatiem. Ar katru gadu palielinās vienību dalīb
nieku skaits. 1965. gadā republikā to bija pāri par 50 tūkstošiem, 
bet 1967. gada sākumā bija 2300 vienību ar 62 tūkst, dalībnieku. 

Biedru tiesas pastāvēja jau kopš 1961. gada, bet tikai rūpniecī
bas uzņēmumos, un to funkcijas bija ļoti šauras. 1961. gada 6. sep
tembrī Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs apstiprināja 
Nolikumu par biedru tiesām 2, kas noteica biedru tiesu izveidošanu 
arī kolhozos, sovhozos un lauku apdzīvotajās vietās, kā arī iestā
dēs, augstākajās un speciālajās vidējās mācību iestādēs, namos, 
kurus apkalpo namu pārvaldes vai ielu komitejas. Biedru tiesas 
Nolikums grozīts un papildināts ar Latvijas PSR Augstākās Pa
domes Prezidija dekrētiem 1962. gada 16. aprīlī, 1963. gada 28. de
cembrī un 1965. gada 24. maijā, kas paplašināja biedru tiesas kom
petenci. 

Biedru tiesas ir vēlētas sabiedriskas iestādes, kuru uzdevums ir 
aktīvi audzināt pilsoņus tādā garā, lai tiem būtu komunistiska 
attieksme pret darbu un sociālistisko īpašumu, lai tie ievērotu so
ciālistiskās sadzīves normas, palīdzēt attīstīt padomju cilvēkos 
kolektīvisma un biedriskas savstarpējas palīdzības jūtas, iemācīt 
viņiem turēt augsti pilsoņa cieņu un godu. Sā sabiedriskā institūta 
darbā galvenais ir novērst tiesību pārkāpumus un nodarījumus, kas 
kaitē sabiedrībai, audzināt cilvēkus ar pārliecināšanu un sabiedrisku 
ietekmēšanu, radīt neiecietību pret jebkuriem nodarījumiem, kas 
vērsti pret sabiedrību. Biedru tiesa tiek nodibināta pēc strādnieku, 
kalpotāju, mācību iestāžu audzēkņu, kolhozu biedru, namu iedzīvo
tāju, ciema vai ciemata pilsoņu kopsapulces lēmuma ar attiecīgā 
darbaļaužu deputātu padomju izpildkomiteju vai arodbiedrības 
orgāna piekrišanu. Biedru tiesas bauda kolektīva uzticību, pauž tā 

1 Latvijas PSR spēkā esošo normatīvo aktu hronoloģiskais krājums, II sēj., 
R., 1960., 887—891. lpp. 

2 Komentāri Latvijas PSR biedru tiesas nolikumam, R., «Liesma», 1966. 



gribu un ir atbildīgas kolektīva priekšā. 1965. gadā republikā dar
bojās vairāk nekā 2000 biedru tiesu, bet 1967. gada sākumā — 2577 
(rūpniecības, celtniecības un transporta uzņēmumos — 910; kol
hozos — 793; sovhozos — 160; iestādēs — 392; mācību iestādēs — 
48; pie ciemu padomēm — 79; pie namu pārvaldēm — 195). 1 

1964. gada 6. jūnijā Latvijas PSR Ministru Padome un Republi
kāniskā arodbiedrību padome apstiprināja Nolikumu par rajona 
(pilsētu) biedru tiesu padomi. 2 Prakse rāda, ka šāda padome nepie
ciešama biedru tiesu saskaņotākai darbībai un labākai pieredzes 
apmaiņai. Padomi ievēlē biedru tiesu priekšsēdētāju rajona (pilsē
tas) sanāksmē. Vēlēšanas notiek, atklāti balsojot. Biedru tiesu pa
dome sadarbojas ar rajona (pilsētas) darbaļaužu deputātu padomi, 
tās izpildu komiteju, sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtī
bas sargāšanas pastāvīgo komisiju, kā arī ar rajona (pilsētas) 
tautas tiesu, prokuratūras orgāniem, miliciju un rajona (pilsētas) 
sabiedriskajām organizācijām. 

Ārzemju reakcionārajā presē brīvprātīgo vienību un biedru tiesu 
izveidošanu melīgi iztēloja kā represiju pastiprināšanu sakarā ar 
to, ka it kā valsts varas orgāni nespējot apkarot noziegumus. Te 
jānorāda, ka noziegumu skaits Padomju Savienībā un arī Padomju 
Latviju pakāpeniski samazinās. Pēc ekspluatatoru šķiru likvidāci
jas un sociālisma pilnīgas un gal īgas uzvaras cīņā pret tiesību 
pārkāpumiem arvien lielāku nozīmi iegūst audzināšanas darbs un 
sabiedriskie ietekmēšanas līdzekļi. Tieši tāpēc padomju valsts va r 
uzticēt sabiedriskās kārtības sargāšanu arvien vairāk pašai sabied
rībai, tās pašdarbīgajām organizācijām. Sabiedriskās kārtības sar
gāšanas tautas brīvprātīgo vienības, kā arī biedru tiesas savā darbā 
lieto vienīgi audzināšanas un sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļus. 

Sabiedriskās pašdarbības formas izveidojās arī citās sabiedriskās 
dzīves sfērās, kā ražošanā, tā arī kultūras dzīvē. Uz sabiedriskiem 
pamatiem izveidojas klubi, bibliotēkas, tautas teātri, konstruktoru 
biroji, tautas universitātes, grāmatu draugu padomes, sani tārās 
grupas un posteņi un citi. 

Pēc 1964. gada P S K P CK oktobra un novembra plēnumiem, bet 
it sevišķi pēc 1965. gada marta un septembra plēnumiem ievērojami 
palielinājās darbaļaužu kolektīvu loma ražošanas vadīšanā un 
organizēšanā, izskaužot ieviesušos administrēšanu un voluntā-
rismu ražošanas jautājumu ris ināšanā. Administrēšana traucēja 

5 Latvijas PSR Augstākas tiesas dati. 
2 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija un Valdības Ziņotājs», 1964. 

g., 27. (2065.) nr. 



izmantot sociālistiskās demokrātijas priekšrocības ekonomikas va
dīšanā, kā arī kavēja demokrātisma izvēršanu ražošanas sfērā. 
Reformas pamatā ir V. I. Ļeņina izstrādātie demokrātiskā centrā-
lisma principi, kas būtiski palielina darbaļaužu kolektīva, ikviena 
tā locekļa nozīmi ražošanas organizēšanā un vadīšanā. Jaunās 
ekonomiskās reformas uzdevums ir celt ražošanas plānošanas zi
nātnisko līmeni, ieviest zinātnisko vadīšanas un saimniekošanas 
sistēmu, kuras pamatā ir uzņēmums kā darbaļaužu kolektīvs, kam 
valsts uztic pārvaldīt un izmantot visai tautai piederošo ražošanas 
fondu noteiktu daļu. Uzņēmums tiešu -akaru ceļā rūpējas par 
izejvielu un pārējo ražošanas materiālu iegādi un par saražotās 
produkcijas realizāciju. Pamatojoties uz valsts noteiktajiem norma
tīviem, uzņēmums no iegūtās peļņas izveido un pārzina tā rīcībā 
esošos ražošanas fondus, tai skaitā ražošanas attīstības un darbi
nieku stimulēšanas fondus. Kolektīvs rūpējas par jaunas tehnikas 
ieviešanu, ekonomiskā darba uzlabošanu utt. 

Nolikums par sociālistisko valsts ražošanas uzņēmumu, kuru 
1965. gada 4. oktobrī apstiprināja PSRS Ministru Padome, ievieš 
ražošana> uzņēmumos stingru vienvadību. Uzņēmumu vada direk
tors (priekšnieks, pārvaldnieks), kuru ieceļ un atbrīvo no amata 
augstākstāvošais orgāns. Direktors organizē visa uzņēmuma darbu 
un atbild par ražošanas tin saimnieciskās darbības stāvokli. Vien
laikus Nolikums arī palielina arodbiedrības organizācijas un citu 
sabiedrisko organizāciju nozīmi uzņēmuma darbā. 

Administrācija kopā ar fabrikas, rūpnīcas vietējo arodkomiteju 
izstrādā saskaņā ar paraugnoteikumiem iekšējās darba kārtības 
noteikumus, apstiprina uzņēmuma fonda un citu strādnieku un kal
potāju stimulēšanas fondu līdzekļu izlietošanas tāmi, piešķir prē
mijas, izsniedz vienreizējus pabalstus no šo fondu līdzekļiem, 

adala dzīvojamo platību kā uzņēmuma namos, tā arī namos, kas 
nodoti tā rīcība, un kopā ar arodorganizāciju organizē sociālis
tisko sacensību, sasauc ražošanas tehniskās un ekonomiskās kon
ferences, ražošanas pirmrindnieku apspriedes, izstrādā pasākumus 
trūkumu novēršanai uzņēmumā utt. 

Uzņēmuma kolektīvs kopsapulcēs apspriež administrācijas ziņo
jumus ražošanas jautājumos, kā arī jautājumus par strādnieku un 
kalpotāju sadzīves apstākļu un kultūras darba uzlabošanu utt. 
Administrācija atskaitās kolektīva priekšā par iepriekš pieņemto 
lēmumu izpildi. 

Lai attīstītu darbaļaužu radošo iniciatTvu, uzņēmums iesaista 
izgudrotāju un racionalizatoru biedrības un zinātnes un tehnikas 
biedrību pirmorganizācijas jaunās tehnikas un tehnoloģijas ievie-



šanas plānu izstrādāšanā un to realizēšanā, veicina sabiedrisko 
konstruktoru, tehnologu un normatīvu izstrādātāju biroju, novatoru 
padomes, zinātniskās pētniecības laboratoriju, ekonomiskās analī
zes biroju un grupu darbību, nodrošina šīs organizācijas ar telpām, 
ierīcēm, aparatūru, inventāru, tehnisko un informatīvo literatūru. 
Uzņēmumos izveido no kolektīva locekļu vidus arī tautas kontroles 
grupas un posteņus. 

Tādējādi tiek īstenota ražošanā PSKP CK 1965. gada septembra 
plēnumā pieņemtā ekonomiskā reforma, kas paplašina sociālis
tiskā demokrātisma principu darbības sfēru uzņēmumā. Jaunās 
kārtības ieviešanu sociālistisko valsts ražošanas uzņēmumu darba 
plānošanā un saimniecības vadīšanā uzsāka 1966. gadā un pa
beigs tuvākajos gados. Tas būs nozīmīgs solis uz priekšu sociā
listiskās demokrātijas attīstībā, kas padarīs to par vēl efektīvāku 
institūtu komunisma celtniecībā. 

No teiktā varam secināt, ka sociālisma pilnīga un galīga uz
vara un komunisma celtniecība likumsakarīgi rada jaunas iespējas 
padomju sociālistiskās demokrātijas pilnveidošanā. Sīs perspektī
vas ir saskatāmas P S K P Programmā, kuru konkretizē PSKP 
XXIII kongresa lēmumi. 

Komunisma celtniecības gaitā arvien plašākas kļūs darbaļaužu 
sociālās un ekonomiskās tiesības, vēl pilnīgāk un efektīvāk aiz
sargās komunisma cēlāju personību. Demokrātijas pilnveidošana 
nozīmē ne tikai jaunu tiesību un iespēju rašanos, bet arī lielāku 
pienākumu un atbildības uzlikšanu katram padomju pilsonim. 
Viens no svarīgākajiem komunisma cēlāju pienākumiem ir strādāt 
neatlaidīgi un ar degsmi, stingri ievērot sabiedrības un valsts 
disciplīnu. 

Sociālistiskās demokrātijas tā lākās attīstības procesā vēl vai
rāk attīstīsies ļeņiniskais demokrātiskā centrālisma princips, no
stiprināsies un pilnveidosies valsts centralizētā tautas saimniecī
bas vadīšana, bet vienlaikus paplašināsies savienoto republiku un 
vietējo valsts orgānu loma un atbildība saimniecības un kultūras 
pārvaldīšanā. 1 Tālāk attīstīsies demokrātiskie principi valsts pār
valdes un tiesas orgānu darbā. Turpinās augt sabiedrisko organi
zāciju loma visās sabiedriskās dzīves nozarēs un darbaļaužu 
kolektīvu līdzdalība uzņēmumu darbības jautājumu risināšanā. 

1 Nevaram piekrist B. Kravcova domai, ka valsts aparāta darbība samazinā
sies tādās nozarēs kā kultūras darbs, patēriņa sfēra, darbaļaužu apkalpošana, 
sabiedriskās kārtības sa rgāšana , ideoloģiskais darbs utt. Rakstu krāj. « Z l e M O K p a -
THfl II KOMMVHH3M», M., 1961, CTp. 76. 



Protams, tas nenozīmē valsts orgānu lomas samazināšanos komu
nisma celtniecībā. 

Visas tautas sociālistiskā valsts ir svarīgākais komunisma 
celtniecības ierocis. Tā ir vienīgā politiskā organizācija, kas ap
vieno visus sabiedrības locekļus, vismasveidīgākā, visaptvero-
šākā organizācija, kuras rīcībā ir sevišķs aparāts, juridiski 
līdzekļi, kas dod iespēju visas tautas interesēs operatīvi pārvaldīt 
ekonomiku, centralizēti vadīt tautas saimniecības attīstību. Valsts 
rīcībā ir nodoti milzīgi ražošanas resursi un līdzekļi, kas vajadzīgi 
komunisma celtniecībai. Tai ir bruņotie spēki sociālisma iekaro
jumu nosargāšanai pret uzbrukumiem no ārienes. Neviena sabied
riska organizācija, lai cik masveidīga tā arī būtu, nevar aizstāt 
vai nomainīt valsti komunisma celtniecībā. Sociālistiskā valsts un 
sabiedriskās organizācijas nav antipodi, kuri viens otru noliedz, 
bet ir padomju tautas politiskās organizācijas sistēmas sastāv
daļas, kas viena otru papildina, atbalsta un veic kopēju darbu. 
Tāpēc, attīstot sociālistisko demokrātiju, jārūpējas par to, lai ko
munisma celtniecībā sabiedrisko organizāciju darbība, kas arvien 
vairāk paplašināsies, būtu pareizi saskaņota un koordinēta ar 
sabiedrības valsts vadības darbu, kuras nozīme arvien palielinā
sies. Dažu valsts orgānu funkciju nodošana sabiedrisko organizā
ciju pārziņā nebūt nemazina valsts vadības nozīmi sabiedrībā. 

PSKP Programma norāda galvenos virzienus, kādos attīstīsies 
sabiedrisko organizāciju darbība. Tās arvien vairāk piedalīsies 
valsts pārstāvību orgānu likumdošanas darbībā, saimniecības un 
kultūras vadīšanā, plašākā mērā izvērsīs savu darbību sabiedris
kās kārtības un sociālistiskās likumības nostiprināšanā, tautas 
kontroles realizēšanā. Jāizvairās no paralēlisma valsts orgānu 
un sabiedrisko organizāciju darbā, lai viena organizācija nedub
lētu otras darbu, lai netiktu lieki šķiesti spēki un laiks. Tāpēc 
precīzi jānoteic katras organizācijas funkcijas un kompetences, 
pareizi jāorganizē to darbs. 

PSKP XXIII kongress izvirzīja jaunus konkrētus uzdevumus 
partijas organizācijām, darbaļaužu deputātu padomēm, arod
biedrībām un pārējām sabiedriskajām organizācijām sociālistiskās 
demokrātijas pilnveidošanā. PSKP CK lēmumā «Par ciemu un 
ciematu darbaļaužu deputātu padomju darba uzlabošanu» 1 uzdeva 
attiecīgajiem centrālajiem un republikāniskajiem orgāniem izstu
dēt jautājumu par iespējām paplašināt ciemu un ciematu padomju 
tiesības saimniecisko, finansiālo un zemes jautājumu risināšanā, 

1 «Cīna», 1967. g. I I . martā. 



vietējās rūpniecības uzņēmumu, sadzīves, sociālo un' kultūras 
iestāžu darba vadīšanā, par pasākumiem to materiālās un finan
siālās bāzes nostiprināšanai, kā arī deva principiālus norādīju
mus, kā šie jautājumi risināmi, atzīmējot, ka jāpaplašina vietējo 
padomju darbības demokrātiskie principi un jānodibina ciešāki 
sakari ar plašām iedzīvotāju masām. Sekmes padomju darbā ir 
lielā mērā atkarīgas no tā, norādīja PSKP XXIII kongress, kā 
šai darbā iesaista plašas tau tas masas . Tapec pats svarīgākais 
padomju demokrātijas pilnveidošanas uzdevums ir nodrošināt 
visu sabiedrības locekļu aktīvu piedalīšanos sabiedriskās un 
valsts dzīves vadīšanā. 

Padomju demokrātijas tālākā attīstība prasa sociālistiskās 
likumības visstingrāko ievērošanu. «Padomju likumi, kuri iemieso 
dzīves pārbaudītās sociālistiskās tiesiskās kārtības normas, ir visu 
darbaļaužu gribas izpausme. Tajos strāvo rūpes par tautu, un tie 
droši sargā mūsu sabiedrisko iekārtu, padomju pilsoņu intereses 
un tiesības.» 1 Komunistiskā partija neatlaidīgi rūpēsies par sociā
listiskās likumības nostiprināšanu, vienlaikus turpinot tiesību 
normu pilnveidošanu, kas regulē mūsu valsts dzīves demokrātis
kos pamatus. 

Sabiedriskās funkcijas, kas analoģiskas visas tautas sociālis
tiskās valsts funkcijām saimniecības un kultūras vadīšanā, sagla
bāsies arī komunismā, bet to raksturs un realizēšanas veids būs 
citāds nekā sociālisma apstākļos. «Plānošanas un uzskaites, saim
niecības un kultūras attīstības vadīšanas orgāni, kas pašlaik ir 
valsts orgāni, zaudēs savu politisko raksturu un kļūs par sabied
riskās komunistiskās pašpārvaldes orgāniem.»' 2 

Komunistiskā partija uzskata, ka darbaļaužu un to kolektīvu, 
uzņēmumu, valsts un sabiedrisko orgānu iniciatīva, pašdarbība 
un jaunrade, zinātniski pamatota plānveidīga sabiedrības vadība 
ir komunistiskās sabiedrības celtniecības vitāla nepieciešamība 
mūsdienu apstākļos. Panākumi komunisma materiāli tehniskās 
bāzes veidošanā, kā arī padomju sociālistiskās demokrātijas piln
veidošanā ir ķīla tam, ka komunisma celtniecības uzdevumi Komu
nistiskās partijas vadībā tiks sekmīgi veikti. 

1 L. Brežņevs. PSKP Centrālās Komitejas pārskats partijas XXIII kongresam. 
R., «Liesma», 'l966., 90. lpp. 

2 Turpat, 97. un 98. lpp. 
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DEMOKRĀTIJA UN LIKUMĪBA VIETĒJO PADOMJU 
ORGANIZĀCIJĀ UN DARBĪBĀ 

1. PSKP XXIII KONGRESA VIETĒJĀM PADOMĒM IZVIRZĪTIE 
UZDEVUMI 

«Paceldama augstu pār pasauli Lielā Oktobra iedegto 
sociālisma lāpu, padomju tauta. Ļeņina partija ievadījušas jaunu 
laikmetu vispasaules vēsturē . . . Mēs esam uz visas padomju sa
biedrības pusgadsimta attīstības sagatavotā pareizā ceļa, kas 
ved uz mūsu mērķi — komunisma uzcelšanu.» 1 

Komunisma celtniecībā izcila loma ir vietējām padomēm — 
vietējiem valsts varas orgāniem. Pašlaik padomēm jāorganizē 
masas PSKP XXIII kongresa nosprausto piecgadu plāna uzdevumu 
īstenošanai. Pēc tā sekmīgas izpildes padomju tauta jau būs spērusi 
krietnu soli tuvāk komunismam. «Komunisms mums nav abstrakts 
ideāls,» teica PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājs A. Kosigins 
PSKP XXIII kongresā. Komunisms «ir objektīva vēsturiska nepie
ciešamība. Tas ir dzīvais ikdienas darbs, ko miljoniem darbaļaužu 
veic cilvēku laimes vārdā, viņu labklājības un vispusīgas brīvas 
attīstības vārdā.» 2 

Jaunais piecgadu plāns izstrādāts uz droša saimnieciska un 
zinātniska pamata; tā uzdevumi noteikti saskaņā ar padomju sa
biedrības augošajām vajadzībām, mūsu ekonomikas faktisko līmeni 
un sabiedriskās ražošanas paplašināšanas reālajām iespējām. Plāna 

! PSKP Centrālās Komitejas tēzes «Lielā Oktobra sociālistiskās revolūci
jas 50 gadi», «Cīņa», 1967. g. 25. jūnijā. 

2 A. Kosigins. PSKP XXIII kongresa Direktīvas par PSRS tautas saimnie
cības attīstības piecgadu plānu 1966.—1970. gadam. R., «Liesma», 1966., 80. lpp. 



teorētiskais pamats ir marksisma-ļeņinisma zinātne, V. I. Ļeņina 
mācība par komunisma celtniecību, par sociālistisko ekonomiku, 
par sociālistisko valsti un par ekonomisko un sociālo procesu 
zinātnisku vadīšanu. Plānu izstrādājot, ievērota pieredze, kas gūta 
sociālisma un komunisma celtniecībā Padomju Savienībā un citās 
sociālistiskajās valstīs. 

PSKP XXIII kongress norādīja, ka viens no komunisma celtnie
cības priekšnoteikumiem ir vispārējas demokrātijas attīstība, vis
plašāko tautas masu piedalīšanās valsts darbā. «Partija uzskata 
par savu pienākumu,» lasām PSKP Centrālās Komitejas pārskatā 
partijas XXIII kongresam, «stiprināt saites ar masām, attīstīt sociā
listisko demokrātiju, uzlabot valsts un sabiedrisko organizāciju 
darbību.» 1 Demokrātiju īsteno dzīvē pirmām kārtām darbaļaužu 
deputātu padomes, kas ir mūsu valsts politiskais pamats. Par de
mokrātijas tālāku attīstīšanu un padomju nostiprināšanu norādīts 
arī PSKP Centrālās Komitejas 1967. gada 4. janvāra lēmumā «Par 
gatavošanos Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50. gadadie
nai». Tajā teikts: « . . . T ā l ā k pilnveidot sociālistisko demokrātiju, 
palielināt darbaļaužu deputātu padomju lomu, pilnīgāk izmantot 
to pilnvaras saimniecības un kultūras celtniecības uzdevumu risi
nāšanā.» 2 

Padomes, darbodamās Komunistiskās partijas vadībā, devušas 
lielu ieguldījumu sociālisma un komunisma celtniecībā. Tomēr, kā 
tika atzīmēts PSKP XXIII kongresā, komunisma celtniecības mūs
dienu posma uzdevumi ir tik daudzveidīgi un sarežģīti, ka mums 
kritiski jānovērtē līdzšinējais padomju darbs. Pēc PSKP XXIII 
kongresa partijas Centrāla Komiteja un Padomju valdība veica 
pasākumus, lai vietējās padomes nostiprinātu un to darbība kļūtu 
vēl efektīvāka. Te jāatzīmē PSKP Centrālās Komitejas 1967. gada 
8. marta lēmums «Par ciemu un ciematu darbaļaužu deputātu pa
domju darba uzlabošanu» 3 , kurā noteikti konkrēti uzdevumi, kādī 
šobrīd jāveic ciemu un ciematu padomēm, lai celtu komunistisko 
sabiedrību. 

Sajā rakstā analizēsim galvenokārt divus uzdevumus — demo
krātijas tālāko attīstīšanu un sociālistiskās likumības nostiprinā
šanu vietējo padomju organizācijā un darbībā. 

1 L. Brežņevs. PSKP Centrālās Komitejas pārskats partijas XXIII kongre
sam. R., «Liesma», 1966., 89. lpp. 

2 «Cīņa», 1967. g. 8. janvārī. 
3 «Cīņa», 1967. g. 11. martā. 



2. DEMOKRĀTIJA VIETĒJO PADOMJU ORGANIZĀCIJĀ UN 
DARBĪBĀ 

Sociālistiskā demokrātija — jauna, augstāka tipa demo
krātija. Demokrātiju, tāpat kā jebkuru politiskās virsbūves formu 
nosaka sabiedrības ekonomiskā struktūra. Demokrātijas sociālais 
pamats, saturs un funkcijas vienmēr ir atkarīgas no ražošanas 
attiecību rakstura. 

Sociālistiskā demokrātija radās Oktobra sociālistiskajā revolū
cijā. Pirmoreiz cilvēces vēsturē tā parādās kā patiesa demokrātija, 
īsta, reāla un pilnīga, jauna, augstāka tipa demokrātija. Padomju 
vara nodeva darbaļaužu rokās ražošanas rīkus un līdzekļus, radot 
darba cilvēkiem iespējas pārvaldīt valsti savās interesēs. Tādējādi 
demokrātija vārda tiešajā nozīmē ir politiska iekārta, kurā vara 
pieder tautai un valda oficiāli atzīts princips, ka mazākums pa
kļaujas vairākumam. 

Buržuāzija deklarēja brīvību un vienlīdzību kā cilvēka neatņe
mamas tiesības, bet tajā pašā laikā savās konstitūcijās pasludināja 
kapitālistisko privātīpašumu par svētu un neaizskaramu, tā atstā
jot neierobežotu iespēju cilvēkam ekspluatēt cilvēku. Buržuāziskajā 
iekārtā «vienlīdzības vietā», lasām PSKP Programmā, «radies 
jauns, ārkārtīgi dziļš sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības bez
dibenis» 1. Pat visdemokrātiskākā buržuāziskā republika ir buržuā
zijas diktatūra, mašīna, ar kuras palīdzību kapitālistu saujiņa eks
pluatē un apspiež milzīgo darbaļaužu vairākumu. Buržuāziskajās-
valstīs darbaļaudis cīnās par demokrātiju. Bet cīņa par demokrā
tiju ir sastāvdaļa cīņā par sociālismu. Tikai sociālistiskā revolūcija 
iznīcina visas ekspluatācijas un apspiestības formas un nodibina 
pašas tautas varu — patiesu demokrātiju, proletārisko demo
krātiju. 

Sociālisma celtniecības gaitā proletāriskā demokrātija kļuva 
aizvien pilnīgāka un dziļāka. Līdz ar ekonomikas uzplaukumu un 
kultūras līmeņa celšanos tautas masām radās aizvien lielākas iespē
jas piedalīties valsts darbā, radās arī plašākas iespējas piešķirt 
pilsoņiem lielākas tiesības un brīvības. 1936. gada PSRS Konstitū
cija paplašināja demokrātiju un radīja labvēlīgus apstākļus tās 
tālākam uzplaukumam un attīstībai. Izzūdot antagonistiskām šķi
rām, tika atcelti tām paredzētie tiesību ierobežojumi. Nobrieda ap
stākļi demokrātijas tālākam uzplaukumam. Tomēr Lielais Tēvijas 

1 PSKP Programma. R., LVI, 1962., 30. lpp. 



karš un pirmie pēckara gadi nebija labvēlīgi demokrātijas attīstī
bai, kaila administrēšana un voluntārisms valsts pārvaldīšanā 
nesekmēja demokrātijas paplašināšanos. Pēc PSKP XX kongresa 
partija veica pasākumus, lai tālāk attīstītu demokrātiju, atdzīvinātu 
padomju darbību, lai celtu tieši vietējo orgānu lomu saimnieciskajā 
un kultūras dzīvē un nostiprinātu sociālistisko likumību. Demokrā
tijas attīstībā jaunu posmu iezīmēja P S K P XXII kongress, kurā 
tika pieņemts mūsu laiku diženākais cilvēces dokuments — Padomju 
Savienības Komunistiskās partijas Programma. PSKP Programmā 
nosprausts galvenais sociālistiskās valsts attīstības virziens — 
demokrātijas vispusīga attīstīšana un pilnveidošana, visu pilsoņu 
aktīva piedalīšanās valsts pārvaldē, saimnieciskās un kultūras celt
niecības vadīšanā. 

Padomju sociālistiskā demokrātija ir daudzveidīga sabiedriska 
parādība. Tā aptver sabiedrības politisko, ekonomisko un garīgo 
dzīvi, tā palīdz iesaistīt sociālisma un komunisma celtniecībā dar
baļaužu miljonu masas. 

Radikālās pārmaiņas sabiedrības locekļu tiesiskajā stāvoklī 
raksturo padomju sociālistisko demokrātiju kā jaunu augstāka tipa 
demokrātiju, kura nepārtraukti att īstās pa augšupejošu līniju. Jo 
augstāku attīstību sasniegs sociālistiskā demokrātija, jo stiprāka 
un spēcīgāka būs mūsu Padomju sociālistiskā valsts — komunisma 
celtniecības galvenais līdzeklis. Sociālistiskās demokrātijas aug
stākā attīstības pakāpe ir sabiedriskā pašpārvalde, tiešā demokrā
tija, kad sabiedrības lietu pārvaldīšanā piedalās visa tauta, t. i., 
visu sabiedrības locekļu aktīva piedalīšanās sabiedrības lietu pār
valdīšanā. Sabiedriskās pašpārvaldes tapšana sociālisma un ko
munisma celtniecības gaitā ir sarežģīts process, kas atkarīgs no 
sabiedrības materiālajiem apstākļiem, kultūras līmeņa, no valsts 
dzīves konkrētiem iekšējiem un ārējiem faktoriem. Vislielākā loma 
šeit ir vietējām padomēm kā tautai vistuvākajiem orgāniem, tur
klāt tieši zemāko posmu padomēm — ciemu un ciematu darbaļaužu 
deputātu padomēm. «Ceļš uz sabiedrisko pašpārvaldi ved caur 
sociālistiskās valsts un sociālistiskās demokrātijas tālāku attīstī
šanu un pilnveidošanu. Konkrēti tas izpaužas tādējādi, ka palieli
nās darbaļaužu deputātu padomju loma, pastiprinās sabiedriskie 
elementi to darbībā, aug darbaļaužu kolektīvu un sabiedrisko orga
nizāciju loma ražošanas, sociālās un garīgās dzīves jautājumu 
risināšanā.» 1 

1 PSKP Centrālās Komitejas tēzes «Lielas Oktobra sociālistiskās revolūci
jas 50 gadi», «Cīņa», 1967. g. 25. jūnijā. 



Vietējo padomju demokrātiskie organizācijas un darbības prin
cipi. Sociālistiskās valsts organizatoriskie principi izteikti jau 
marksisma pamatlicēju darbos. K- Marksa un F. Engelsa «Komu
nistiskās partijas manifestā» lasām, «ka pirmais solis strādnieku 
revolūcijā ir pacelt proletariātu par valdošo šķiru, iekarot demo
krātiju. Proletariāts izmantos savu politisko varu . . . lai centrali
zētu valsts . . . rokās visus ražošanas rīkus un lai iespējami ātri 
pavairotu ražošanas spēku masu.» 1 Pie tam centrālismarri jābūt 
demokrātiskam pretstatā «buržuāziskajam, militārajam, ierēdnie-
ciskajam centrālismam» 2 , norādīja V. I. Ļeņins darbā «Valsts un 
revolūcija». Padomju organizācijas un darbības galvenos princi
pus izstrādājis V. I. Ļeņins. So principu spilgtākā un raksturīgākā 
iezīme ir konsekvents demokrātisms. Padomes tūlīt pēc Oktobra 
revolūcijas tika organizētas uz demokrātiskā centrālisma pamatiem. 
Demokrātiskais centrālisms izpaužas tādējādi, ka padomes no 
augšas līdz apakšai ievēlē darbaļaudis; padomes dibina savus 
izpildu un rīcības orgānus, kas tām ir pakļauti un par savu darbību 
atbildīgi; zemākstāvošās padomes pakļautas augstākstāvošām, bet 
zemākstāvošo padomju izpildu un rīcības orgāni pakļauti ne vien 
padomēm, kas tos nodibinājušas, bet arī augstākstāvošo padomju 
izpildu komitejām; vietējās padomes kā valsts varas orgāni vada 
visu valsts pārvaldes vietējo orgānu darbību; augstākstāvošo or
gānu akti obligāti izpildāmi zemākstāvošajiem, tomēr tas neizslēdz 
pēdējo iniciatīvu un patstāvību vietējo jautājumu kārtošanā. Visi 
PSR Savienības, savienoto un autonomo republiku, kā arī vietējie 
valsts varas orgāni pēc savas būtības ir vienoti. Tomēr katram no 
tiem ir savu pilnvaru sfēra un tātad arī zināma patstāvība valsts, 
saimnieciskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumu risināšanā. 
No šā viedokļa augstākstāvošais valsts orgāns nedrīkst patvaļīgi 
iejaukties zemākstāvošā orgāna darbībā, ja pēdējā rīcība ir liku
mīga un lietderīga. Visus varas orgānus vieno kopīgs mērķis — 
komunisma celtniecība. 

Augstāko un vietējo varas orgānu vienotības princips nostipri
nāts Padomju Konstitūcijā (3. pants) . Konkrēti tas izpaužas tā, 
ka augstākais valsts varas orgāns — PSRS Augstākā Padome, ko 
ievēlē visa tauta un kas izteic tautas gribu, — dibina citus valsts 
orgānus, kas tai pakļauti un kas saņem savas pilnvaras no Augstā
kās Padomes. Visi šie orgāni ir vēlēti pēc tādiem pašiem principiem 

1 K. Markss un F. Engelss. Komunistiskas partijas manifests. R., LVI, 1948., 
69. lpp. 

2 V. I. Ļeņins. Raksti, 25. sēj., 394. lpp. 
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kā PSRS Augstākā Padome. Tās ir vietējās padomes — tau tas 
pārstāvības iestādes noteiktā teritorijā, kurām ir precīzi jāpilda 
likumi, dekrēti, valdības lēmumi un citi akti. V. I. Ļeņins prasīja» 
lai likumi un citas centra direktīvas, kas būtībā sevī ietver vietējās 
iniciatīvas un vietējās pieredzes vispārinājumus, uz vietām tiktu 
pildīti precīzi un bez ierunām. 1919. gada 17. janvārī runājot VCIR 
apvienotajā sēdē, V. I. Ļeņins uzsvēra: «Tieši šeit, kur sapulcēju
sies VCIK kā augstākais orgāns kopā ar Viskrievijas arodbiedrību 
kongresa orgāniem . . . lai stingri pasaka un paziņo uz vietām, ka 
vietējiem orgāniem jāpierod pie tā, ka mums tie jāpiespiež konsek
venti realizēt centrālo politiku. Tas ir ļoti grūti, un šeit ir dabiski, 
ka daudziem miljoniem ļaužu, kas centrālajā varā paraduši redzēt 
laupītājus, muižniekus, ekspluatatorus, dabiski, ka viņiem nevar 
būt uzticības pret centru, un šī neuzticība jāpārvar, un, ja to nepār
varēsim, tad nevar uzcelt sociālismu, jo tā ir centralizētas saimnie
cības celšana . . . » ' 

Demokrātiskais centrālisms ir pamats pārvaldes aparāta orga
nizatoriskās uzbūves divkāršai pakļautībai: tas ir vienlaikus pa
kļauts valsts varas orgānam, kas to dibinājis, un atbilstošam aug
stākstāvošam valsts pārvaldes orgānam. Tādējādi tiek nodrošināta 
masām iespēja kontrolēt vietējo administratīvo aparātu, kā arī 
radīta reāla bāze vietējo padomju lomas celšanai visās dzīves no
zarēs. Sociālistiskās demokrātijas tālākā attīstība ir cieši saistīta 
ar divkāršās pakļautības sistēmas vēl plašāku ieviešanu vals ts 
pārvaldē. 

Mūsu dienās ir nobriedis jautājums par rajonu lauksaimniecī
bas vadības orgānu — lauksaimniecības pārvalžu pakļaušanu 
rajonu darbaļaužu deputātu padomēm, tajā pašā laikā saglabājot 
to pakļautību republikas lauksaimniecības vadības orgāniem. Lauk
saimniecības pārvalžu pakļaušana vietējām padomēm nekādā ziņā 
nemazinās to specializācijas pakāpi lauksaimnieciskās ražošanas 
procesu operatīvā un tehnoloģiskā vadīšanā. Pakļautība vietējām 
padomēm ieviesīs lauksaimniecības vadībā vairāk demokrātisma un 
kolektīvisma elementu, nekā tas ir līdz šim. 

Demokrātiskais centrālisms ir Komunistiskās partijas un Pa
domju sociālistiskās valsts celtniecības vadošais princips. Uz t ā 
pamatojas arī proporcionāla, plānveidīga tautas saimniecības un 
sociālistisko sabiedrisko attiecību attīstība. Bez centrālisma nevar 
būt arī sabiedriskā pašpārvalde, ko realizē paši darbaļaudis savās 

1 V. I. Ļeņins. Raksti, 28. sēj., 366. un 367. lpp. 



interesēs. Tā, piemēram, J. Jerjomins norāda, ka neatkarīgi no tā, 
kādā formā šī pašpārvalde izpaudīsies, visos gadījumos tajā būs 
saskaņotas atsevišķa indivīda intereses ar kolektīva un visas sa
biedrības interesēm. Tādēļ pašpārvaldes attīstība prasa saglabāt 
un pilnveidot pasākumus sabiedrības centralizētai pārvaldei. 1 Cen
trālisms un pašpārvalde ir dialektiska vienība. Sīs vienības sagla
bāšana un nostiprināšana praksē prasa ievērot katrās konkrētās 
vēsturiskās situācijas savdabīgumu, bet visos apstākļos tās pamats 
būs viens — darbaļaužu aktīva piedalīšanās sabiedrības lietu pār
valdīšanā. Sis aspekts vienmēr jāpatur vērā, risinot centrālisma 
un pašpārvaldes savstarpējo attiecību problēmu. 

Sociālistiskā demokrātija padomēs izpaužas arī kā to pilntiesība. 
Kā jau iepriekš atzīmēts, padomēm katrai savā teritorijā pieder 
visa vara, ko tās realizē likumā noteikto tiesību robežās. Padomju 
pilntiesību noteica Viskrievijas II Padomju kongress, kura lēmumā 
ierakstīts: «Visa vara uz vietām pāriet strādnieku, kareivju un zem
nieku deputātu padomju rokās, kurām jānodrošina patiesa revolu
cionāra kārtība.» 2 Padomju pilntiesība nostiprināta vairākos kon
stitucionālos aktos, kā arī Nolikumos par vietējām padomēm. 

Komunisma celtniecības gaitā, kā norādīts PSKP Programmā, 
vietējo padomju tiesības tiks paplašinātas un «tās galīgi izlems 
visus vietējās nozīmes jautājumus» 3 . Šobrīd ir svarīgi, lai vietējās 
padomes izmantotu tās tiesības, kas tām piešķirtas. PSKP Centrā
lās Komitejas lēmumā «Par ciemu un ciematu darbaļaužu deputātu 
padomju darba uzlabošanu» 4 atzīmēts, ka daudzas ciemu un cie
matu padomes pilnā mērā neizmanto savas tiesības, pienācīgi neie
tekmē kolhozu, padomju saimniecību, uzņēmumu un iestāžu darbu, 
to organizatoriskais masu darbs vēl tiek vāji saistīts ar konkrēto 
saimniecības un kultūras celtniecības uzdevumu risināšanu, kā ari 
norādīti vairāki citi trūkumi padomju darbā. PSKP Centrālās Ko
mitejas lēmums uzlika par pienākumu partijas orgāniem aktivizēt 
ciemu un ciematu padomju darbību saimnieciskajā, sociālajā un 
kultūras celtniecībā un vietējās nozīmes jautājumu risināšanā. 

Demokrātija vietējo padomju organizācijā un darbībā izpaužas 
arī ļeņiniskajā tautību tiesību vienlīdzībā. Padomju varas politi
kas pamatprincipi nacionālajā jautājumā formulēti «Krievijas tautu 

1 K). [7. EpeMuH. Pa3BHTHe c a M o v n p a B j i e H H a b npouecce C T a H O B j i e H H H k o m -
MVHHCTHMeCKOH ())OpMaUHK. «BeCTHHK MoCKOBCKOrO VHHB6pCHT6Ta*>, 1966 , >fe 2 . 

2 « H c T o p H H CoBeTCKOH K o h c t h t v u . H H , 1 9 1 7 — 1 9 5 6 » . M „ r b c i o p H 3 A a T , 1957, 
CTp. 4 3 . 

3 P S K P P r o g r a m m a . R., L V I , 1962. , 9 0 . l p p . 
4 «Cīņa», 1967 . g . 11 . m a r t ā . 
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tiesību deklarācijā» 1, kas publicēta 1917. gada 15. novembrī. Tau
tību tiesību vienlīdzības princips vietējās padomēs izpaužas tā, ka 
šo orgānu vēlēšanās piedalās visi Padomju Savienības pilngadīgie 
iedzīvotāji neatkarīgi no viņu tautības, rases un nacionālās izcel
šanās. Par padomju deputātu jebkurā padomē var ievēlēt ikvienu 
pilsoni neatkarīgi no viņa rases un nacionālās piederības. Tādējādi 
mūsu zemē vietējie valsts varas orgāni pēc sava sastāva ir dziļi 
internacionāli. Tā ir viena no garanti jām, ka šo orgānu darbībā 
tiek ievērotas ne vien visas valsts intereses, bet arī atsevišķu nāciju 
un tautību specifiskās intereses, viņu nacionālās īpatnības sadzī
ves un kultūras attīstībā. Mūsu dienās, kad tiek veikti plaši pasā
kumi komunisma materiāli tehniskās bāzes radīšanā, nācijas vēl 
vairāk tuvinās, nostiprinās tautu savstarpējā uzticība un drau
dzība. 

Sociālistiskais demokrātisms padomju organizācijā visspilgtāk 
izpaužas tajā apstāklī, ka visas padomes ir vēlētas. Tātad padomju 
organizācijas pamatā ir ievēlējamības princips. Padome ir vienī
gais valsts varas pārstāvības orgāns pilsētā, rajonā, ciemā un 
ciematā, ko ievēlē tauta vispārējās, vienlīdzīgās un tiešās vēlēšanās, 
aizklāti balsojot. 

1967. gada martā vietējās padomēs tika ievēlēti 2 045 277 depu
tāti, Latvijas PSR — 23 976 deputāti 2 . Sie skaitļi liecina, ka pati 
tauta pārvalda valsti. To vidū Latvijas PSR no visu ievēlēto depu
tātu kopskaita 6480 jeb 27% ir strādnieki un 8533 jeb 35,6% ir 
kolhoznieki. Būdami cieši saistīti ar ražošanu un kolektīvu, viņi 
vienmēr zina darbaļaužu intereses un vajadzības un var tās visla
bāk izteikt un aizstāvēt. Padomes deputātu kolektīvā doma, dzīves 
pieredze un gudrība, viņu kopīgā sabiedriskā un politiskā darbība 
un organizatoriskās iemaņas visspilgtāk izpaužas sesijās, kas ir 
galvenā padomes darbības konstitucionālā forma. Deputāti tajās 
izlemj visus pilsētas, rajona, ciema un ciemata vitāli svarīgos 
jautājumus. Latvijas PSR Konstitūcijā noteikts, ka republikānis
kās pakļautības pilsētu padomju sesijas jāsasauc ne mazāk kā čet
ras reizes gadā, bet rajonu, rajonu pakļautības pilsētu, ciematu un 
ciemu padomju sesijas — ne mazāk kā sešas reizes gadā. PSKP 
XXIII kongresā tika norādīts, ka jāceļ padomju sesiju loma. Tās 
jāorganizē tā, lai ietekmētu visa rajona, pilsētas, ciema vai ciemata 
sabiedrisko, saimniecisko un kultūras dzīvi. 

1 « H c T o p H H C o B ē T C K O H KOHCTHTVLUIH, 1 9 1 7 — 1 9 5 6 » . M „ r o c i o p H 3 A a T , 1957, 
CTp. 5 7 — 5 8 . 

2 «Cīņa», 1967 . g. 26 . mai tā . 



Mūsu republikā pēdējo desmit gadu laikā darba|aužu deputātu 
padomes savās sesijās izskatījušas gan saimnieciskās un sociāli 
kulturālās celtniecības, gan sadzīves pakalpojumu un sociālistiskās 
likumības nostiprināšanas jautājumus. 1965. — 1966. gadā Balvu 
rajona Darbaļaužu deputātu padome sesijās apspriedusi, kā rajonā 
norisinās kapitālā celtniecība un kā tiek ievēroti drošības tehnikas 
noteikumi; Daugavpils, Liepājas un Jēkabpils rajonu padomes se
sijās izskatījušas jautājumus par demokrātisko principu ievērošanu 
kolhozos; Talsu rajona padome sesijā noklausījusies lauksaimniecī
bas pārvaldes ziņojumu par sociālistisko saistību izpildi kolhozos; 
Liepājas pilsētas padomes sesijā iztirzāts aktuāls temats — par 
sporta masveidību un meistarību, par sporta bāzu celšanu pilsētā; 
Saldus rajona padome lēmusi par meliorētās zemes racionālu iz
mantošanu rajonā; Gulbenes rajona padome — par jaunatnes 
audzināšanu. Daudzas vietējo padomju sesijas veltītas sociālistis
kās likumības un sabiedriskās kārtības jautājumiem. Sesijās nereti 
tiek apspriests deputātu darbs. 

Arī ciemu darbaļaužu deputātu padomju sesijās izskatīts plašs 
jautājumu lok^. Piemēram, Rīgas rajona Ādažu ciema padome, kas 
sociālistiskajā sacensībā 1967. gadā atzīta par uzvarētāju, 1966. 
gadā lēmusi par šādiem jautājumiem: 1) par darba ražīguma kāpi
nāšanas un ražojumu pašizmaksas pazemināšanas iespējām lop
kopībā; 2) par sabiedriskās kārtības stāvokli un turpmākajiem uz
devumiem tās nostiprināšanā; 3) par sociālistiskā īpašuma sagla
bāšanu Ādažu ciema kolhozos; 4) par tirdzniecības iestāžu darbu; 
5) par skolas sagatavotību jaunajam mācību gadam; 6) par gata
vošanos Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50. gadadienai. 
Izskatīti arī citi jautājumi. 

Padomes darbība ietekmē visu vietējās dzīves norisi, tādēļ sesi
jās jārada apstākļi, lai deputāti varētu brīvi un netraucēti izteikt 
savas domas par padomei pakļauto iestāžu un organizāciju darbu, 
atklāt to trūkumus un norādīt ceļus, kā tos novērst. Ievērību pelna 
Kandavas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes pieredze. Depu
tāti tur aktīvi piedalās sesiju sagatavošanā, izvirza padomes ap
spriešanai aktuālas vietējās dzīves problēmas, kas interesē visus 
pilsētas iedzīvotājus. Sesijās viņi lietišķi un prasmīgi kritizē trūku
mus, izsaka konkrētus, pārdomātus priekšlikumus. Pilsētas iedzī
votāji aktīvi atbalsta deputātu ierosinājumus, rūpējoties par pilsē
tas labiekārtošanu, bērnu vasaras atpūtu un bērnu istabām. 1 Pado-

1 «Cīna», 1966. g. 11. decembrī. 



mes sesijās pieņem lēmumus un arī organizē to izpildi. Ikviena 
lēmuma izpilde prasa lielu organizatorisku darbu, kurā jāpiedalās 
deputātiem, pastāvīgajām komisijām, padomes izpildu komitejai, 
aktīvistiem. Lēmuma pieņemšana un izpilde ir vienots process, kas 
norisinās uz demokrātiskiem pamatiem, ar plašu masu līdzdalību. 
Padomju darbā iedzīvotājus iesaista ar pastāvīgo komisiju palī
dzību, kuras dibina galvenajās padomju darbības nozarēs un ITuras 
savā darbā iesaista aktīvistus. Arī padomju izpildu komitejas savā 
darbā iesaista aktīvu, izveidojot dažādas masu sabiedriskās paš
darbības organizācijas, kurās aktīvs pilnīgi vai daļēji veic patstā
vīgi vairākas valsts funkcijas. Sajā apstāklī var jau saskatīt zinā
mus komunistiskās sabiedriskās pašpārvaldes dīgļus, kuru attīstība 
visiem līdzekļiem jāsekmē. 

Sabiedrisko pamatu attīstībai visās sabiedriskās dzīves sfērās 
ir milzīga nozīme. Tomēr vienmēr jāatceras, ka demokrātijas ne
valstiskās formas vislabāk var attīstīties tikai ciešā saistībā ar 
visas valsts un tās atsevišķo orgānu vispārēju demokrātisku piln
veidošanu. Visām demokrātijas formām jāatt īstās sociālistiskās 
likumības ietvaros, sabiedrisko un vals ts orgānu mijiedarbībā, 
valsts orgāniem viscaur atbalstot un sekmējot demokrātijas sabied
riskās formas. Sabiedriskās organizācijas — arodbiedrības, kom
jaunatne, masu sabiedriskās pašdarbības organizācijas kopīgi ar 
valsts orgāniem veido vienotu padomju sabiedrības politisko orga
nizāciju un palīdz realizēt svarīgākos padomju tautas uzdevumus — 
komunisma materiāli tehniskās bāzes izveidošanu, sociālistisko sa
biedrisko attiecību pāraugšanu komunistiskās attiecībās un jaunā 
cilvēka audzināšanu. 1 

Sabiedrisko pamatu paplašināšanās pārvaldes aparātā liecina 
par demokrātisko principu tālāku attīstību, par atsevišķu valsts 
funkciju vai nu pilnīgu, vai daļēju pildīšanu sabiedriskā kārtā. 

Valsts un sabiedrisko iezīmju attiecības pārvaldē nav nemainī
gas. Tās ir atkarīgas no konkrētiem apstākļiem. Komunisma plašas 
celtniecības periodā jāsekmē abu — kā valsts, tā sabiedrisko iezīmju 
attīstība. Viena vai otra šo iezīmju nenovērtēšana var būt par 
cēloni tam, ka tiek kavēta valsts orgānu pakāpeniska pāraugšana 
komunistiskajā sabiedriskajā pašpārvaldē. Tomēr pārvērtēt sabied
risko pamatu nozīmi arī nedr īks t , Jo p ā r v a l d e s d a r b a vajadzīgas 
dziļas un speciālas zināšanas — ka juridiskas, ta ekonomiskas, arī 
tehniskās, kuras vēl nav katram pilsonim. Pārvaldes darbs prasa 
sistemātiskumu, nepārtrauktību, ko nevar nodrošināt darbinieki, 

1 Tuvāk p a r š ī m p r o b l ē m ā m sk. « C o B e T C K o e r o c v A a p c T B o H n p a B o » , 1966, Kg5. 



kuru pamatdarbs ir ražošanā vai iestāde. Pārvaldes darbā jāievieš 
zinātniski pamati, atsevišķi darba procesi jāmehanizē, ieviešot mo
dernās mašīnas, ceļot darba ražīgumu un paātrinot atsevišķus dar
ba procesus. 

3. SOCIĀLISTISKĀ LIKUMĪBA VIETĒJO PADOMJU DARBĀ 

Sociālistiskās likumības uzdevumi. Likumība un demo
krātija ir savā starpā cieši saistīti jēdzieni. Bez demokrātijas nav 
likumības, un otrādi — bez likumības nav demokrātijas. 

Buržuāziskā likumība pēc savas šķiriskās dabas ir vērsta pret 
tautu un izteic buržuāzijas gribu. Tā ir viens no līdzekļiem, ar ko 
apspiest ekspluatējamās masas un nostiprināt tādas sociāli eko
nomiskas attiecības, kuras var izmantot tikai valdošās šķiras pār
stāvji. Likumība buržuāziskajā sabiedrībā saplūst ar buržuāzijas 
un tās ierēdņu patvaļu pret darbaļaudīm. 

Patiesa likumība var attīstīties tikai pēc sociālistiskās revolūcijas 
uzvaras, kad pie varas nāk tauta, kas nekavējoties likvidē nevienlī
dzības, nebrīvības un ekspluatācijas galveno cēloni — ražošanas 
rīku un līdzekļu privāto īpašumu. Likumības avots un juridiskais 
pamats ir demokrātiski likumi, ko izdod revolūcijā uzvarējusī 
tauta . Reakcionāros, vecos likumus revolucionārā vara neatzīst. 
Vecie likumi, kā norāda K- Markss, «ir radušies no agrākajām at
tiecībām un reizē ar tām tiem jāiet bojā» 1. 

Starp likumību un demokrātiskiem likumiem pastāv visciešākais 
sakars , bet likumi vien vēl nav likumība. Likumība ir tāds politis
kais režīms, kad visi sabiedrisko attiecību dalībnieki nelokāmi pilda 
likumus un kad viņu uzvedība atbilst likuma prasībām. Sociālis
tiskā likumība pašos pamatos atšķiras no visiem ekspluatatoru val
s tu likumības veidiem. Padomju juristi sociālistisko likumību traktē 
kā visas valsts un sabiedrisko iestāžu un organizāciju darbības un 
pilsoņu uzvedības atbilstību likumam. Sociālistiskā likumība nozīmē 
arī to, ka visi Padomju valsts orgāni, iestādes un amatpersonas, 
sabiedriskās organizācijas un padomju pilsoņi stingri un nelokāmi 
ievēro un pilda padomju likumus. 2 Ja likumus vajag grozīt, norā-

1 K. MapKC, 0 . SHeeAbc. COM., T. 7, M. 2, 1930, crp. 254. 
2 « T e o p H H r o c v A a p c T B a \i n p a s a » , M., H3A-BO AH C C C P , 1962, c r p . 352—353. 



dīja Ļeņins, tad to var darīt tikai likumdošanas orgāns, nevis likuma 
izpildītājs. 

V. I. Ļeņins uzsvēra likumības milzīgo lomu sabiedrības sociā
listiskajā pārkārtošanā. PSKP XXIII kongresā PSRS Augstākās 
Padomes Prezidija priekšsēdētājs N. Podgornijs norādīja: «Liku
mība ir viens no efektīvākiem līdzekļiem saimniecības vadīšanā, 
saimnieciskā aprēķina ieviešanā, valsts disciplīnas nostiprināšanā, 
cīņā pret tiesību pārkāpumiem.» 1 Sociālistiskās likumības nostipri
nāšana ir viena no objektīvajām Padomju sociālistiskās valsts un 
tiesību attīstības likumsakarībām. Demokrātijas un likumības prin
cipu stingra ievērošana ir nepieciešams priekšnoteikums, lai sabied
rības sociālistiskā un komunistiskā pārkārtošana norisētu sekmīgi 
un visa Padomju valsts pāraugtu par komunistiskās sabiedrības 
pašpārvaldi. Sociālistiskā likumība attīstības gaitā aizvien vairāk 
nostiprinās un pieaug tās loma valsts un sabiedriskā dzīvē. Likumī
bas stingra ievērošana ir visu padomju iestāžu darbības pamats, 
cīņa pret likumības pārkāpumiem — to darbības galvenais saturs. 

Vietējo padomju loma sociālistiskās likumības nodrošināšanā. 
Sociālistiskās likumības nodrošināšanā ievērojama loma ir visu 
posmu padomēm, sākot ar PSRS Augstāko Padomi un beidzot ar vis
zemāko valsts varas orgānu šūniņu — ciema padomi, — tām jāgā
dā, lai tiktu ievērota un nostiprināta sociālistiskā likumība. 

Mūsu valsts saimnieciski organizatoriskā funkcija izpaužas 
likumos par tautas saimniecības attīstības plāniem, budžetu un 
citos aktos, kas regulē saimniecisko dzīvi. So likumu izpildes orga
nizēšana, to precīza īstenošana dzīvē ir vietējo padomju tiešais 
uzdevums. Tādējādi tiek nodrošināta likumības ievērošana saim
nieciskajā darbībā attiecīgās padomes teritorijā. 

Pašreizējā posmā vietējām padomēm jāorganizē tautas saimnie
cības attīstības piecgadu plāna 1966.—1970. gadam izpilde. P S K P 
XXIII kongress izvirzīja uzdevumu tuvināt laukus pilsētai. Sajā 
nolūkā uz laukiem plašā apjomā tiek celtas dzīvojamās mājas, sko
las, bērnudārzi, mazbērnu novietnes, slimnīcas, klubi, bibliotēkas, 
kinoteātri, veļas mazgātavas, maizes ceptuves, veikali un citas 
iestādes un uzņēmumi. Sie uzdevumi, ietverti plānā, kļūst par ne
grozāmu likumu, kas jāpilda. Vietējām padomēm ne vien pašām 
jāorganizē plāna izpilde, bet arī jākontrolē plāna izpildes gaita tām 
pakļautajos uzņēmumos un iestādēs, jā raugās , lai to vadītāji un 
darbinieki stingri ievērotu valsts disciplīnu, lai darbā neieviestos 
nesaimnieciska rīcība, bezatbildība, birokrātisms, formālisms, neiz-
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paustos lokālisma tendences, lai visu šo uzņēmumu, iestāžu un 
organizāciju darbs norisētu visciešākā saskaņā ar likuma prasī
bām. 

Mūsu valsts kultūras un audzināšanas funkcija izpaužas dau
dzos likumos, kas izdoti, lai celtu tautas kultūras un izglītības līmenL 
PSKP XXIII kongress atzina, ka apstākļos, kad mūsu zemē 
plašā frontē realizē komunisma celtniecību, arvien lielāku nozīmi 
iegūst jaunā cilvēka vispusīga audzināšana, tautas izglītības un 
kultūras tālāka attīstīšana. Kongress nolēma, ka šajā piecgadē gal
venajos vilcienos jāpabeidz pāreja uz jaunatnes vispārējo vidējo 
izglītību. 1 Vietējām padomēm jāraugās, lai to darbības teritorijā 
nelokāmi tiktu izpildītas likuma «Par skolas sakaru nostiprināšanu 
ar dzīvi un par tautas izglītības sistēmas tālāku attīstīšanu Latvi
jas Padomju Sociālistiskajā Republikā» 2 prasības par obligātu 
astoņgadīgo izglītību un tiktu realizēta pāreja uz vispārējo vidējo 
izglītību. 

Vietējo padomju organizatoriskās iespējas sociālistiskās liku
mības nodrošināšanā. Konstitūcija un citi likumdošanas akti pie
šķir vietējām padomēm plašas iespējas likumības nodrošināšanā 
un nostiprināšanā. Padomes un to izpildu komitejas var izmantot 
visas savas organizatoriski tiesiskās darbības formas: sesijās un 
izpildu komitejas sēdēs izskatīt kā vispārējus jautājumus par liku
mības stāvokli pilsētā, rajonā, ciemā vai ciematā, tā arī konkrētus 
likuma pārkāpšanas gadījumus. Sociālistiskās likumības pastāvī
gās komisijas, kas darbojas katrā pilsētā un rajonā, kā arī daudzos 
ciemos un ciematos, tāpat deputāti un deputātu grupas var veikt 
zināmu darbu, lai izskaustu attiecīgās padomes teritorijā likum
pārkāpumus. Kārtības un likumības ievērošanu uzrauga pilsētas un 
rajona padomes izpildu komitejas milicijas nodaļa, bet ar šiem jau
tājumiem nodarbojas arī citas iestādes un organizācijas, piemēram, 
administratīvā komisija un citas. 

Sesija ir tautas pārstāvju forums, kur padome principiāli, lie
tišķi uz plašiem kolektīvisma pamatiem un atklāti analizē sociālis
tiskās likumības stāvokli visā padomes darbības teritorijā. Tā, pie
mēram, 1965. gadā Smiltenes pilsētas Darbaļaužu deputātu pado
mes sesijā izskatīts jautājums «Par sociālistiskās likumības stā
vokli pilsētā un pasākumiem tā uzlabošanai»; Valmieras, Ludzas, 
Gulbenes rajona darbaļaužu deputātu padomes 1965.—1966. gadā 

1 PSKP XXIII kongresa rezolūcija par PSKP Centrālās Komitejas pārskata 
referātu. «Liesma», 1966., 17. lpp. 

2 «Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1959. g., 11. nr. 



sesijās izskatījušas jautājumus par lauksaimniecības arteļu sta
tūtu ievērošanu kolhozos un sociālistiskās likumības stāvokli pa
domju saimniecībās. Balvu, Preiļu un Bauskas rajona darbaļaužu 
deputātu padomes sesijās lēmušas, kā kolhozos un padomju saim
niecībās ievēro drošības tehnikas noteikumus un darba aizsardzī
bas likumus. 

īpaši jāpakavējas pie Valkas rajona Darbaļaužu deputātu pado
mes 1966. gada marta sesijas, kas bija veltīta jautājumam «Par 
sociālistiskās likumības un demokrātisko vadīšanas principu ievē
rošanu rajona padomju saimniecībās un kolhozos» 1. Sesijā tika 
izteikta doma, ka liela nozīme kolhozu organizatoriski saimniecis
kās darbības nostiprināšanā, partijas un valdības lēmumu izpildē 
ir sociālistiskās likumības ievērošanai, kas dod iespēju tālāk attīs
tīt kolhozu iekārtas demokrātiskos pamatus . Sesijā tika nosodīti 
gadījumi, kad kolhozos pārkāpti likumi, nepamatoti izslēdzot kol
hozniekus (piemēram, kolhozā «Zvaigzne», «Liesma», «Vāle»), 
ierobežojot kolhoznieku tiesības piemājas zemes un ganību lieto
šanā (kolhozā «Straume»), bet ciemu padomes uz to nav reaģēju
šas. Bilskas, Virešu, Trapenes un Zvārtavas ciemu padomes, kā arī 
Apes pilsētas padome (Apes pilsētai pakļauta arī lauku teritorija) 
ilgāku laiku sesijās nav izskatījušas jautājumus, kā kolhozos ievēro 
sociālistisko likumību un Lauksaimniecības arteļa statūtus. Kā pati 
sesijas norise, tā padomes pieņemtais lēmums pievērsa sabiedrisko 
domu sociālistiskās likumības jautājumiem. Rajonā tika veikti pa
sākumi, lai nodrošinātu sociālistiskās likumības ievērošanu un 
nostiprinātu kolhozu iekšējo demokrātiju, kā arī lai aizsargātu kol
hoznieku tiesības un likumīgās intereses. 

Sociālistiskās likumības nostiprināšanai bija veltīta arī Tukuma 
rajona Darbaļaužu deputātu padomes sesija 1966. gada augustā. 
Padome iepazinās ar likumības un sabiedriskās kārtības stāvokli 
rajonā, izlēma, kādi pasākumi jāveic, lai izpildītu PSRS Augstākās 
Padomes 1966. gada 26. jūlija dekrētu «Par atbildības pastiprinā
šanu par huligānismu». Padome atzina, ka jāveic sistemātisks 
darbs gan jaunā dekrēta, gan padomju tiesību izskaidrošanā un 
propagandā, jāvirza sabiedriskā doma pret antisabiedriskiem ele
mentiem un jārada tādi apstākļi, lai tiem nebūtu patvēruma mūsu 
sabiedrībā. 2 

Valmieras rajona Darbaļaužu deputātu padomes 1966. gada 
jūnija sesijā tika nosodīti darba likumu pārkāpumi rajona uzņē-

1 Valkas rajona izpildu komitejas materiāli. 
2 «Komunisma Rīts», 1966. g. 25. augustā. 



mumos un iestādēs. Tā padomju saimniecībā «Limbaži» netika ievē
roti darba likumu noteikumi par pusaudžiem. Tos nodarbināja virs
stundu darbos, nepiešķīra viņiem kārtējos atvaļinājumus likumā 
noteiktajā laikā u. tml. 

Sevišķi audzinoša nozīme ir padomes izbraukuma sesijām, kas 
tiek organizētas tajā uzņēmumā, iestādē vai kolhozā, kur noticis 
likumības pārkāpums. Likumības pārkāpumu novēršanā visnozīmī
gākais ir padomes pieņemtais lēmums, kurā paredzēti pasākumi 
likumības nostiprināšanai. Tā izpildes organizēšanā un izpildes 
gai tas pārbaudē bez izpildu komitejas piedalās padomes pastāvīgās 
komisijas, deputāti un aktīvs. Kā lēmuma izpildes organizēšana, 
tā izpildes gaitas pārbaude savukārt ir komplekss pasākums, kurā 
piedalās daudz cilvēku. Tā cīņā par likumības nodrošināšanu un 
sabiedriskās kārtības aizsardzību tiek iesaistītas plašas iedzīvotāju 
masas, kas darba gaitā audzina un māca citus un aug un mācās 
arī pašas. Jo plašāk sabiedrība piedalās cīņā par likumību, jo 
efektīvāki panākumi. 

Sabiedrības līdzdalībai likumības un sabiedriskās kārtības tālākā 
nostiprināšanā, kā ari pilsoņu tiesību aizsardzībā liela uzmanība 
tika veltīta PSKP XXII kongresā. Partijas Programmā ierak
stīts un nostiprināts padomju cilvēku pienākums — «sargāt liku
mību un tiesisko kārtību, neciest ļaunprātības un cīnīties pret 
tām» 1 . 

Sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības nodrošināša
nai jāizmanto kā likuma spēks, tā sabiedriskās ietekmes spēks, ko 
nedrīkst pārspīlēt. Pēdējo gadu prakse rāda, ka valsts piespiedu 
spēka aizstāšana ar sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļiem bijusi 
par iemeslu tam, ka pieaudzis atsevišķu likumpārkāpumu skaits. 
To samazināšanos nesekmēja arī nepārdomātā delikventu nodo
šana kolektīva galvojumā, administratīvo orgānu aparāta samazi
nāšana, biedru tiesu un brīvprātīgo tautas kārtības sargu atzīšana 
turpat vai par galvenajiem sabiedriskās kārtības aizsardzības orgā
niem. Nenoliedzami, sociālistiskajā iekārtā sabiedrības ietekme ir 
liels spēks. Bet tikai stingri pārdomāta, uz zinātniskiem pamatiem 
un patiesiem sabiedrības attīstības procesu pētījumiem balstīta 
sistēma, kurā prasmīgi savienota pārliecināšana un sabiedriskā 
ietekmēšana ar valsts piespiedu līdzekļiem, var palīdzēt ieviest 
dzīvē padomju tiesību priekšrakstus. 2 

1 PSKP Programma. R., LVI, 1961., 93. l p p . 
2 « c C o B e r c K o e r o c v A a p c T B O H n p a B O » , 1966, N° 5, CTp. 8. 



Vietējo padomju organizatoriskai darbībai sociālistiskās likumī
bas nodrošināšanā, valsts kārtības un pilsoņu tiesību aizsardzībā 
]oti liela nozīme. Tā nostiprina darbaļaudīs pārliecību, ka konstitū
cijā garantētās pilsoņu tiesības stingri sargā valsts. Iespēja padomju 
pilsoņiem vispusīgi izmantot ar likumu piešķirtās tiesības ir pa-
domju demokrātijas realitātes nosacījums. 

Sociālistiskās likumības nodrošināšanā svarīga loma padomju 
sistēmā ir sociālistiskās likumības pastāvīgajai komisijai. Tās dar
bības lauks ir plašs un daudzveidīgs. 

Sociālistiskās likumības pastāvīgās komisijas parasti palīdz 
sagatavot materiālus padomes sesijai, kurā izskata ar sociālistisko 
likumību saistītus jautājumus. Jau pašai sesijas gatavošanai, ar to 
saistītajām pārbaudēm un materiālu vākšanai ir liela audzinoša un 
mobilizējoša nozīme. Pārbaudēs tiek saasināta sabiedrības uzma
nība par nelikumībām, nolaidību, birokrātismu un citām nosodā
mām parādībām padomes darbības teritorijā. Piemēram, Dobeles 
rajona Darbaļaužu deputātu padomes sociālistiskās likumības pa
stāvīgā komisijā iesaistīja plašas iedzīvotāju masas cīņā par liku
mības nodrošināšanu. Lai sagatavotu padomes sesijas lēmumu pro
jektu par likumības stāvokli Dobeles rajonā, sociālistiskās likumības 
pastāvīgā komisija izdarīja vairākas pārbaudes Zaļenieku, Svētes, 
Platones, Valgundes un Līvbērzes ciemu padomēs. Kopīgi ar 
lauksaimniecības pastāvīgo komisiju tika pārbaudīts, kā Suvorova 
kolhozā, kolhozā «Zemgales komunists» un «Lielauce» tiek ievēroti 
lauksaimniecības arteļa statūti. Pārbaudes notika vispusīgi, lietišķi, 
iedziļinoties visos apstākļos. Uz pārbaudes materiālu pamata komi
sija izstrādāja padomes lēmuma projektu un komisijas priekšsēdē
tājs ar dziļi argumentētu ziņojumu uzstājās padomes sesijā. Komi
sijas veiktie pasākumi visai labvēlīgi ietekmēja stāvokli Dobeles 
rajonā. 

Sociālistiskās likumības pastāvīgās komisijas darbības lauks 
neaprobežojas tikai ar padomes sesiju sagatavošanu. Tās darbība 
aptver visdažādākās likumības ievērošanas puses. Komisija, pie
mēram, pārbauda, kā padomei pakļautie orgāni, iestādes un uzņē
mumi ievēro un pilda likumus, lēmumus un citus juridiskus aktus, 
kā dzīvokļu, zemes lietošanas un tirdzniecības noteikumus u. tml. 
Sociālistiskās likumības komisija var patstāvīgi savās sēdēs ap
spriest likumības stāvokli uzņēmumos, iestādēs un organizācijās. 

Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes sociālistiskās 
likumības pastāvīgā komisija 1965.—1966. gadā savās sēdēs izska
tījusi svarīgus likumības un sabiedriskās kartības jautājumus, pie
mēram, par sabiedrisko kārtību pilsētas parkos; kā novērst bē rna 



bezuzraudzību un pusaudžu likumpārkāpumus skolu brīvlaikā; par 
darbu ar pilsoņu sūdzībām un iesniegumiem pilsētas izpildu komi
tejas noda[ās un pārvaldēs; par rajonu izpildu komiteju adminis
tratīvo un novērošanas komisiju darbu; par biedru tiesu un biedru 
tiesu padomju darbu. 

Aktīvākās sociālistiskās likumības komisijas rīko izbraukuma 
sēdes uzņēmumos, kur vāja disciplīna un notiek dažādi pārkāpumi, 
valsts mantas piesavināšanās. 

Sociālistiskās likumības komisija, tāpat kā citas padomes pastā
vīgās komisijas, nevar izdot juridiskus aktus, kas būtu saistoši 
iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un amatpersonām. Tomēr 
tās ir liels spēks, kā pamatā ir komisijas autoritāte, kuru iegūst ar 
labi pārdomātu, mērķtiecīgu darbību un konkrētiem priekšlikumiem 
likumības nostiprināšanā. 

Likumības nostiprināšanā ievērojamu darbu veic arī vietējo 
padomju deputāti, kas savā vēlēšanu apgabalā, saņemdami pilsoņu 
sūdzības, izskaidro viņiem likumus un padomes lēmumus, palīdz 
pilsoņiem atjaunot viņu tiesības, kas dažādu iemeslu dēļ nepama
toti pārkāptas. Ja deputāts nespēj novērst likumības pārkāpšanas 
gadījumus, viņš par to ziņo attiecīgiem valsts orgāniem, lai pret 
likumpārkāpējiem tiktu vērsti piespiedu līdzekļi. Lai šos uzdevu
mus varētu veikt, ikvienam deputātam jāapgūst padomju tiesību 
pamati . 

Komunisma celtniecības gaitā valsts orgānu piespiedu līdzekļu 
lietošanas sfēra aizvien vairāk sašaurināsies. Par galveno darbības 
metodi kļūst pārliecināšana, masu audzināšana un organizēšana. 

Deputātiem, tāpat kā pastāvīgajām komisijām, nav adminis
tratīvu pilnvaru, viņu rīcībā nav piespiedu līdzekļu. Tāpēc gadīju
mos, kad nepieciešama administratīva iejaukšanās, viņiem jāgrie
žas pie padomes izpildu un rīcības orgāniem. 

Izpildu komiteja vada saimniecisko, sociālo un kultūras celtnie
cību padomei pakļautajā teritorijā. Tā raugās, lai visas iestādes, 
organizācijas un uzņēmumi, kas atrodas padomes teritorijā, savā 
darbībā un izdodamajos aktos stingri ievērotu sociālistisko liku
mību. Tāpat izpildu komiteja raugās, lai zemākstāvošās padomes 
un to izpildu un rīcības orgāni stingri ievērotu likumību, konstitū
cijā garantētās pilsoņu tiesības un intereses. 

Izpildu komitejas sēdēs, līdzīgi kā padomes sesijās, apspriež 
likumu, dekrētu un lēmumu izpildes gaitu padomes teritorijā un 
pieņem atbilstošus lēmumus, tādējādi sekmējot likumības nostipri
nāšanos. Kā piemēru var atzīmēt Valkas rajona Darbaļaužu depu-



tātu padomes izpildu komiteju, kas 1965. gada 24. decembra sēdē 
apspriedusi, kā norit Latvijas PSR Augstākās Padomes likumu un 
Prezidija dekrētu, Ministru Padomes, rajona padomes un pašas 
izpildu komitejas lēmumu izpilde un izpildes kontrole rajonā. 1 

Rajona izpildu komiteja nolēma uzdot visām vietējo padomju iz
pildu komitejām sistemātiski izskatīt sēdēs jautājumus par likumu, 
dekrētu un lēmumu izpildes gaitu, nepieļaut vilcināšanos to izpildē 
un veikt organizatoriskus pasākumus, lai iesaistītu pastāvīgās 
komisijas, deputātus un sabiedrības aktīvu likumu, dekrētu un 
lēmumu izpildes kontrolē. 

Izpildu komiteja ir pārsūdzības instance pensiju piešķiršanas 
komisijas lietās. Pensiju piešķiršanas komisijas saskaņā ar 1956, 
gada Likumu par valsts pensijām darbojas pie rajonu (pilsētu) 
darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām. So komisiju lēmu
mus var pārsūdzēt rajona (pilsētas) izpildu komitejai, kura pār
bauda pensiju piešķiršanas vai noraidīšanas likumību. Izpildu komi
teja var īpašā sēdē apspriest sociālās nodrošināšanas darbu, lai 
tādējādi sekmētu stingru likumības ievērošanu pilsoņu pensionē
šanā, palīdzētu nostiprināt finansu disciplīnu un taupīt valsts 
līdzekļus. 

Rajonu un republikāniskās pakļautības pilsētu izpildu komitejās 
ir milicijas pārvaldes vai nodaļas, kuru tiešais uzdevums ir rūpē
ties par sabiedrisko kārtību un pilsoņu tiesību aizsardzību, par 
valsts, sabiedriskā un pilsoņu personīgā īpašuma aizsardzību pret 
noziedzīgiem apdraudējumiem. Vietējās padomes un to izpildu or
gāni nevar jaukties milicijas operatīvajā izmeklēšanas darbā. Pa r 
likumību izmeklēšanas darbā raugās prokuratūra. Padomes savās 
sesijās, pastāvīgo komisiju un izpildu komitejas sēdēs var noklau
sīties milicijas vadošo darbinieku ziņojumus par milicijas cīņu pret 
huligānismu, žūpošanu un citām sabiedrībai kaitīgām parādībām, 
kā ari par milicijas pasākumiem, lai novērstu noziegumus. Izpildu 
komiteju pienākums ir uzklausīt un izskatīt arī pilsoņu sūdzības 
par milicijas rīcību atsevišķos konkrētos gadījumos. Ja milicija 
pārkāpusi pilsoņu tiesības, tad izpildu komitejai jāgādā, lai neka
vējoties likumība tiktu atjaunota. 

Vietējie valsts varas orgāni — padomes, lai varētu veikt lielos 
uzdevumus sociālistiskās likumības nodrošināšanā, pie izpildu ko
mitejām nodibina vairākas komisijas, kurās uz plašiem sabiedris
kiem pamatiem darbojas liels skaits aktīvistu. 

1 Pēc Valkas rajona izpildu komitejas arhīva materiāliem. 



Administratīvās komisijas1 izskata lietas par administratīviem 
pārkāpumiem un uzliek vainīgajiem atbilstošus administratīvus 
sodus. Par administratīvo komisiju darbības apjomu var spriest pēc 
izskatīto lietu skaita un uzlikto naudas sodu summām. Tā, piemē
ram, Rīgas pilsētas administratīvās komisijas 1965. gadā no 1. jan
vāra līdz 1. jūlijam izskatījušas 9 869 lietas un vainīgos sodījušas 
ar naudas sodiem par 48 421 rubli. 2 Administratīvās komisijas var 
uzlikt arī cita veida sodus, kā arī ierosināt noteikumu pārkāpēju 
darba vietu attiecīgiem orgāniem lietot pret tiem sabiedriskās ietek
mes līdzekļus un veikt atbilstošus audzināšanas pasākumus. 

Nepilngadīgo lietu komisijas veic audzināšanas darbu jauniešu 
vidū, rūpējas par viņu iekārtošanu darbā, seko, lai pusaudži neiz
vairītos no skolas apmeklēšanas, lai iestādes un uzņēmumi stingri 
ievērotu likumus par pusaudžu darba aizsardzību, un raugās, lai 
nepilngadīgie ievērotu likumību. Nepilngadīgo lietu komisiju tie
sisko stāvokli nosaka Nolikums par nepilngadīgo lietu komi
sijām. 3 

Novērošanas komisijas, kas nodibinātas pie rajonu un republi
kāniskās pakļautības pilsētu izpildu komitejām, kontrolē labošanas, 
darbu koloniju darbību, pārbauda, kā uzņēmumos un iestādēs veic 
audzināšanas darbu to personu vidū, kas šīm iestādēm nodotas 
pret sabiedrisko galvojumu. Komisijas palīdz arī no ieslodzījumu 
vietām atbrīvotām personām iekārtoties darbā, 4 

Dabas aizsardzības komisijām* jāraugās, lai visas iestādes, or
ganizācijas, uzņēmumi un pilsoņi pildītu noteikumus par dabas, 
aizsardzību. 

Izpildu komitejai cieši jāsadarbojas arī ar tādiem sociālistiskās 
likumības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas orgāniem kā 
biedru tiesām un sabiedriskās kārtības brīvprātīgo sargu vienībām. 
Mūsu republikā biedru tiesās darbojas ap 10 tūkst, cilvēku un brīv
prātīgo kārtības sargu vienībās ap 62 tūkst, cilvēku. Tas ir milzīgs 
spēks, kura darbība jāvada un jākontrolē vietējiem padomju orgā
niem respektīvi izpildu komitejām, lai šie orgāni savā darbībā stin-

! Tiek dibinātas un darbojas saskaņā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes 
Prezidija 1961. gada 23. decembra dekrētu «Par administratīvā kārta uzliekamo 
naudas sodu piemērošanas tālāku ierobežošanu». «Latvijas PSR Augstākās Pa
domes un Valdības Ziņotājs», 1961. g., 51. nr. 

2 Rīgas pilsētas izpildu komitejas materiāli. 
3 «Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1962. g., 8. nr.. 
4 «Latvijas PSR Augstākās tiesas bi|etens», 1961. g., 3. nr. 
5 Nolikums par dabas aizsardzības komisijām publicēts «Latvijas PSR A u g 

stākās Padomes un Valdības Zioņtāja», 1962. g. 7. nr. 



gri ievērotu likumību un sekmētu likumības nostiprināšanu rajona, 
pilsētā, ciemā un ciematā. 

īpašu vietu likumības nostiprināšanā un pilsoņu tiesību aizsar
dzībā ieņem tiesu un prokuratūras orgāni. Tiesai un prokuratūrai 
likumības nostiprināšanā ir specifiskas funkcijas un īpašas darbī
bas metodes. Tomēr neatkarīgi no tā vietējām padomēm un to iz
pildu komitejām jāuztur visciešākais kontakts kā ar tiesu, tā pro
kuratūru, jo šīm iestādēm ir viens mērķis — nodrošināt nelokāmu 
sociālistiskās likumības ievērošanu. 

Padomju Konstitūcija nosaka, ka tiesa un prokuratūra ir neat
karīga un tā pakļaujas tikai likumam. Konkrētu lietu izšķiršanā 
neviens valsts vai sabiedriskais orgāns nedrīkst iejaukties. Tāpēc 
arī vietējās padomes tiešajā tiesas darbībā nepiedalās, bet sadarbo
jas ar to organizatorisku jautājumu jomā. Tā, piemēram, padomes 
noteic tautas piesēdētāju skaitu, apstiprina tautas tiesas priekšsē
dētāju un viņa nostbūtnes laikā uzdod tā pienākumus pildīt kādam 
no tautas piesēdētājiem. Izpildu komitejas organizē tiesnešu tikša
nos ar vēlētājiem, nodrošina tautas tiesu ar telpām un inventāru. 

Lai nostiprinātu sociālistisko likumību, vietējām padomēm jāsa
darbojas arī ar tautas kontroles orgāniem, kuri raugās, lai saimnie
ciskās un citas organizācijas pildītu plānus, taupīgi un saskaņā ar 
likumu izlietotu naudas līdzekļus, materiālos un darba resursus, 
lai tiktu ievērota valsts disciplīna. Tautas kontroles orgāniem ir 
tiesības apturēt amatpersonu nelikumīgos rīkojumus un ierosināt 
jautājumu par to atcelšanu atbilstošajās iestādēs, arī vietējo pa
domju izpildu komitejās. Izpildu komitejām uz tautas kontroles 
orgānu signāliem pareizi un ātri jāreaģē, nekavējoties atceļot iz
pildu komitejai pakļautā orgāna vai amatpersonas nelikumīgo 
aktu, un jāveic pasākumi, lai turpmāk šādi nelikumīgi akti netiktu 
izdoti, kā arī lai nepieļautu nelikumīgu rīcību, ar ko pārkāpj sociā
listisko likumību. 

Vietējo padomju atsevišķie uzdevumi likumības nodrošināšanā. 
Sociālistiskās likumības nodrošināšanā vietējām padomēm jāveic 
vairāki speciāli uzdevumi, kas atkarīgi no posma, kādu tās ieņem 
vietējo padomju sistēmā. 

Rajonu darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejas reģis
trē Lauksaimniecības arteļa s tatūtus un kolhozu lietošanā nodoto 
zemi. Lauksaimniecības arteļa statūti, kas pieņemti kolhoznieku 
kopsapulcē un reģistrēti rajona darbaļaužu deputātu padomes iz
pildu komitejā, kļūst par kolhoza iekšējās dzīves un darbības liku
mu, kas obligāts visiem šī kolhoza biedriem. Arī tiesas, izskatot kol-



hozu civillietas, vadās no attiecīgā kolhoza statūtiem un no spēkā 
esošajiem likumiem. Kolhoza statūti ir likumam pakļauts norma
tīvs akts. Tiem jāsaskan ar padomju likumiem, partijas un valdības 
lēmumiem, valsts, kolhoza un kolhoznieku interesēm. Ja rajona 
izpildu komitejai iesniegtie statūti neatbilst šīm prasībām, izpildu 
komiteja tos nereģistrē un uzdod attiecīga kolhoza valdei pārstrā
dāt statūtu nepieņemamos punktus. 

Dažos mūsu republikas rajonos vēl nav pienācīgas kārtības 
Lauksaimniecības arteļa statūtu reģistrācijā. Tā, piemēram, Valkas 
rajonā no 33 kolhoziem līdz 1966. gada 31. martam statūti bija 
reģistrēti tikai 8 kolhoziem. Lielai daļai kolhozu noraidīta statūtu 
reģistrācija sakarā ar to, ka statūtos pieļauti likumības pārkāpumi. 
Te var minēt Palsmanes ciema kolhozus «Oktobris» un «Palsmane», 
kuru statūtos bija paredzēts, ka gados vecajiem kolhozniekiem, kas 
nepietiekami vai nemaz nepiedalās kolhozu darbos, piemājas zemes 
apmēri nosakāmi no 0,15 līdz 0,30 ha. Sādi statūtu noteikumi ir ne 
vien nelikumīgi, bet tie ir par cēloni pamatotām sūdzībām. Dažiem 
kolhoziem («Kalna straume», «Ēvele», «Gauja», «Trapene», «Stars» 
u. c.) Valkas rajona Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja 
atteikusies reģistrēt s tatūtus formālu trūkumu dēļ (trūkst, piemē
ram, parakstu, zīmoga u. c.) 1 

Ciemu darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām jākon
trolē, kā Lauksaimniecības arteļa statūti tiek ievēroti, jāseko, lai 
kolhozos netiktu pārkāpti demokrātiskie pārvaldes principi, lai revī
zijas komisijas pildītu savus pienākumus, lai darbotos visi kolhozu 
pārvaldes orgāni. Ja kolhoznieku kopsapulces vai kolhoza valdes 
sēdes tiek reti sasauktas, bet svarīgus finansiālus un saimnieciskus 
jautājumus izlemj kolhoza priekšsēdētājs viens pats, tad kolhozos 
nereti ieviešas nelikumības un kolhoza saimniecība nīkuļo. 

Ciema padomei kā valsts varas orgānam jāraugās , lai kolhozos 
tiktu sargāts un saglabāts sociālistiskais īpašums, stingri ievēroti 
likumi, noteikumi un demokrātiskie pārvaldes principi, lai tiktu 
respektētas kolhoznieku tiesības. 

Sociālistiskās likumības jomā speciāli uzdevumi jāveic rajonu 
un pilsētu darbaļaužu deputātu padomju izpildu komitejām: jāvada 
dzimtsarakstu biroju un notariālo kantoru darbs un stingri jārau
gās, lai šo iestāžu darbā viscaur tiktu ievērota likumība. 

Ciemu un ciematu padomju izpildu komitejas pašas izpilda da
žas notariālas darbības (apstiprina līgumus, kuru summa nepār-

Valkas rajona izpildu komitejas materiāli. 
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sniedz 100 rubļu, testamentus, pi lnvaras; apliecina dokumentu no
rakstu pareizumu, dokumentu parakstu īstumu; apsargā manto
jumu) un reģistrē civilstāvokļa aktus. Ar notariālajām darbībām 
dokumenti un fakti tiek padarīti neapstrīdami, pastiprināta to tica
mība un tādējādi novērsti varbūtēji pārpratumi un strīdi kā starp 
pilsoņiem, tā uzņēmumiem, iestādēm, kolhoziem un citām organizā
cijām par viņu savstarpējām tiesībām un pienākumiem. 

Dzimšana, miršana un laulība ir tādi notikumi cilvēku dzīvēT 

kas rada noteiktas juridiskas sekas. So notikumu rezultātā rodas, 
pārveidojas un izbeidzas dažādas civiltiesiskas attiecības. Tāpēc li
kums paredz, ka šie notikumi jāreģis trē attiecīgās valsts iestādēs — 
dzimtsarakstu birojos, ciemu un ciematu padomju izpildu komite
jās. So notikumu, faktu ierakstīšana īpašās grāmatās nosaukta par 
civilstāvokļa aktu reģistrāciju. Civilstāvokļa aktu reģistrācija no
tiek kā valsts un sabiedrības interesēs, tā arī tādēļ, lai aizsargātu 
pilsoņu personiskās un mantiskās tiesības. Reģistrācijas mērķis — 
stiprināt mūsu valsts tiesisko kārtību un sociālistisko likumību. 

Vietējo padomju izpildu komitejas, sevišķi ciemu un ciematu 
padomju izpildu komitejas, izsniedz pilsoņiem dažāda veida izzi
ņas viņu tiesību apstiprinājumam. Izziņu izsniegšanā stingri jāie
vēro likumība. Tām jābals tās uz dokumentiem un pierādītiem fak
tiem. 

Likumība vietējo padomju lēmumos. Vietējo darbaļaužu depu
tātu padomju un to izpildu komiteju lēmumiem un rīkojumiem 
pilnīgi jāsaskan ar konstitūciju, likumiem, dekrētiem, valdības 
lēmumiem un citiem likumdošanas aktiem. Bez tam lēmumi un 
rīkojumi jāizdod tikai padomes un izpildu komitejas kompeten
ces robežās. 

Tomēr ir gadījumi, ka izpildu komitejas pieņem lēmumus, a r 
kuriem nepamatoti tiek ierobežotas pilsoņu tiesības. Tā, piemēram; 
Saldus pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja pie
ņēma lēmumu, ar ko aizliedza pilsoņiem izsniegt atļaujas kombinē
tās lopbarības iepirkšanai, iekams viņi nav uzrādījuši kvīti, ka no
maksāts mājlopu nodoklis. Tas ir nepareizi. Nevar saistīt nodokļu 
iekasēšanu ar pilsoņu kādu citu tiesību ierobežošanu. 

Likumības pārkāpumi vietējo padomju un izpildu komiteju lēmu
mos daļēji izskaidrojami ar to, ka padomju darbinieki nepietiekami 
zina likumus, nepārzina vietējo padomju kompetenci. Izskaidrojums 
meklējams ari tajā apstāklī, ka izpildu komitejās maz vai pavisam 
nav kvalificētu juristu (tikai nedaudzās izpildu komitejās ir jur is
konsulta amats ) . 



Padomju darba panākumi vislielākā merā atkarīgi no ta, kā 
PSKP organizācijas vada padomju darbību. 

V. I. Ļeņins kā negrozāmu principu izvirzīja Komunistiskās par
tijas vadošo lomu visā valsts un sabiedrisko organizāciju darbībā. 
Komunistiskā partija, kas zina sabiedrības attīstības likumus, no
drošina pareizu visu komunistiskās celtniecības darba vadīšanu un 
piešķir šim darbam organizētu, plānveidīgu, zinātniski pamatotu 
raksturu. «Pamatojoties uz Ļeņina mācību, partija pilnveidojusi 
tautas saimniecības pārvaldīšanas formas un metodes,» lasām 
PSKP XXIII kongresa rezolūcijā, «atmezdama visu to, kas neiztu
rēja prakses pārbaudi un sāka kavēt mūsu gaitu uz priekšu.» 1 Par
tija droši ved padomju tautu pa komunisma celtniecības ceļu, sek
mīgi pilda savu lomu kā visas padomju tautas organizētāja un poli
tiskā vadītāja. 

Part i jas organizāciju galvenais uzdevums ir noteikt padomju 
darba galveno virzienu, sekmēt derīgu ierosmi, to atbalstīt, palīdzēt 
izraudzīt un izvietot padomju kadrus, tos audzināt. Bet, kā tika 
norādīts kongresā, partijas orgāniem jāatsakās no sīkumainās aiz
bildnības pār padomēm, jāatsakās no padomju aizstāšanas. 
« . . .Par t i jas organizācijām jāliek lietā savas organizatoriskā un 
audzināšanas darba raksturīgās metodes, nestājoties padomju un 
saimniecisko orgānu vietā un nenodibinot pār tiem sīkumainu aiz
bildnību.» 2 Tomēr praksē, kā atzīmēja partijas XXIII kongresā, vēl 
gadās, ka šī ļeņiniskā norma tiek pārkāpta un dažas partijas orga
nizācijas nevis iemāca saimnieciskos darbiniekus cienīt padomes un 
respektēt padomju lēmumus, bet gan uzņemas pildīt tiešus padomju 
pienākumus. Nereti gadās, ka pilsētu un rajonu partijas komitejas 
izlemj tādus jautājumus kā autotransporta tehniskā apskate, ganī
bu sadale, ceļu remontēšana u. tml., kas ir tiešie padomju pienā
kumi. 

Kompetences norobežošanai starp partijas un padomju orgā
niem ir divēji uzdevumi: neierobežot padomju kā valsts varas or
gānu patstāvību savu konstitucionālo tiesību un pienākumu reali
zēšanā, pirmkārt, un, otrkārt, nostiprināt partijas vadošo lomu 
visā mūsu sabiedrības dzīvē. 

Komunistiskās partijas vadība padomēs izpaužas dažādā 
veidā: partijas vietējās organizācijas noteic un realizē padomju 

1 P S K P XXIII kongresa Rezolūcija par PSKP Centrālās Komitejas pārskata 
referātu. R., «Liesma», 1966., 4. lpp. 

2 Turpat, 20. lpp. 



darbā pareizu politisko līniju, raugās , lai padomju kadri tiktu izrau
dzīti un izvirzīti saskaņā ar jeņiniskajiem principiem, lai padomēs 
nelokāmi ievērotu valsts disciplīnu un sekmīgi pildītu valsts plāna 
uzdevumus, lai padomju aparāts tiktu nostiprināts un pilnveidots, 
lai tajā izskaustu birokrātismu un vilcināšanos. Padomju darba 
vadīšanai padomēs tiek dibinātas parti jas grupas. Ir gadījumi, kad 
partijas grupas pastāv tikai formāli. Tā, piemēram, nesen Ogres 
rajonā partijas grupa sapulcējās tikai īsi pirms rajona padomes 
sesijas. Tagad šī grupa darbojas pastāvīgi , palīdz padomei veikt 
organizatorisko darbu, noklausās deputātu komunistu ziņojumus 
par savu pienākumu pildīšanu. Ogres rajona Darbaļaužu deputātu 
padomes grupa kļuvusi par ietekmīgu faktoru padomes darbības 
vadīšanā, kas rosina deputātu aktivitāti un ceļ to autoritāti. 1 

Padomēs ievēlē lielu skaitu komunistu. No 1967. gadā visā 
Padomju Savienībā vietējās padomēs ievēlētajiem deputātiem 
46,12% ir partijas biedri un kandidāti , t. i., no 2 045 277 deputātiem 
943 314 ir partijas biedri un kandidāti . 2 Latvijas Padomju Sociālis
tiskajā Republikā 1967. gadā vietējās padomēs no ievēlētajiem de
putātiem 43,24% ir P S K P biedri un kandidāti jeb no 23 976 depu
tātiem 10 367 ir partijas biedri un kandidāt i . 3 Deputāti komunisti 
ir partijas politikas tiešie realizētāji padomēs. Komunistiskās par
tijas un padomju tautas galvenais uzdevums ir cīnīties par komu
nisma uzcelšanu. Sajā cīņā un darbā milzīga loma ir vietējām pado
mēm — visaptverošām tautas organizācijām. 

1 «H3BecTHH», 1966, 4 cem-flCpn. 
2 «Cīņa», 1967. g. 26. martā. 
8 Turpat. 



/. KRASTIŅS, 
vec. pasniedzējs 

RĪGAS PILSĒTAS DARBAĻAU2U DEPUTĀTU 
PADOME UN SABIEDRĪBAS PIEDALĪŠANĀS TĀS 
DARBĪBĀ 

IEVADS 

Komunistiskās sabiedrības celtniecība ir plašs un daudz
veidīgs process. Tas aptver visas sociālistiskās sabiedrības dzīves 
puses — ekonomiku, kultūru, cilvēku savstarpējās attiecības. So 
procesu pareizi vadīt var tikai ar miljoniem darbaļaužu līdzdalību, 
balstoties uz masu kolektīvajām domām un pieredzi. Tāpēc komu
nisma celtniecība nav atdalāma no demokrātijas attīstības. Komu
nistiskā partija iesaista darbaļaudis šajā lielajā jauncelsmes darbā, 
izmantojot plašas masu organizācijas, vispirms darbaļaužu depu
tātu padomes, kā arī citas sabiedriskās organizācijas. Part i jas 
spēks ir tās stiprās saites ar tautas masām, kuras tā visnotaļ no
stiprina, attīstot sociālistisko demokrātiju, uzlabojot valsts un 
sabiedrisko organizāciju darbību. Padomju sociālistiskais demokrā
tisms vispilnīgāk iedzīvināts darbaļaužu deputātu padomēs, kas ir 
tiklab valsts varas orgāni, kā arī visplašākās masu organizācijas. 
Sekmes vietējo padomju darbā ir lielā mērā atkarīgas no tā, kā šai 
darbā iesaista plašas tautas masas. 1 

Pašreizējā sociālistiskās sabiedrības attīstības posmā visas 
tautas valsts darbības galvenais virziens ir sociālistiskās demokrā
tijas vispusīga attīstīšana, visu pilsoņu iesaistīšana saimniecības 
un kultūras celtniecības vadīšanā, lai, kā norādīja V. I. Ļeņins, visi 
cilvēki iemācītos patstāvīgi pārvaldīt visas sabiedrības lietas. 

1 L. Brežņevs. P S K P CK pārskats partijas XXIII kongresam. R., «Liesma», 
1966., 89. un 90 lpp. 



Padomju demokrātija nozīmē mūsu zemes ekonomikas un kul
tūras uzplaukumu, darbaļaužu tiesību un interešu nodrošināšanu 
un aizsardzību, materiālo un garīgo priekšnoteikumu radīšanu 
komunismam. Tautas līdzdalība saimniecības un kultūras celtniecī
bas jautājumu risināšanā, iedzīvotāju materiālās labklājības 
celšanā ir demokrātisma vispilnīgākā izpausme un tautas suvereni
tātes realitāte. Tas ieinteresēja šā raksta autoru pievērsties demo
krātijas attīstības jautājumiem Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu 
padomes darbībā. Autora mērķis nav sīki analizēt Rīgas pilsētas 
padomes darbu, bet gan apskatīt, kā att īstās sabiedriskie pamati tās 
darbībā, parādīt, kā pilsētas darbaļaudis piedalās padomes sesiju 
un pastāvīgo komisiju darbā, kā risina pilsētas celtniecības jautā
jumus un apgūst valsts pārvaldīšanas prasmi. 

1. SABIEDRISKO PAMATU PAPLAŠINĀŠANĀS VIETĒJO 
PADOMJU DARBĪBĀ 

Jau pirms Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas uz
varas V. I. Ļeņins, raksturodams padomju sabiedrības organizācijas 
galvenās iezīmes, norādīja, ka starp tām centrālo vietu ieņem ak
tīva un apzinīga darbaļaužu masu līdzdalība valsts pārvaldīšanā. 
Sajā sakarībā V. I. Ļeņins rakstīja: «Mūsu dzīvais, radošais 
darbs — lūk, jaunās sabiedrības pamatfaktors . . . Sociālismu ne
rada dekrēti no augšas. Tā garam ir svešs kroņa birokrātiskais 
automātisms; dzīvais, radošais sociālisms ir pašu tautas masu vei
dojums.» 1 Tautas līdzdalība padomju valsts aparāta darbā likum
sakarīgi saistās ar sociālisma un komunisma celtniecību. Uzsau
kumā «Iedzīvotājiem» V. I. Ļeņins norādīja: «Biedri darbaļaudis! 
Atcerieties, ka jūs paši tagad pārvaldāt valsti . Neviens jums ne
palīdzēs, ja jūs paši neapvienosities un neņemsit visas valsts lietas 
savās rokās. Jūsu padomes kopš šās dienas ir valsts varas orgāni, 
pilntiesīgi, lēmēji orgāni.» 2 

Risinot valsts celtniecības problēmas, V. I. Ļeņins mācīja, ka 
pareiza vadīšana nav iespējama bez prasmes plaši jo plaši iesaistīt 
strādnieku šķiru un pārējās darbaļaužu masas valsts saimniecības 
un kultūras celtniecībā. Padomju vara mobilizē desmitiem miljonu 
darbaļaužu jaunam demokrātismam, vēsturiskai jaunradei. Tieši 
šajā apstāklī meklējams sociālistiskās vals ts spēka un neuzvara-

1 V. /. Ļeņins. Raksti, 26. sēj., 1951., 251. lpp. 
2 Turpat, 262. lpp. 



mības avots, tās būtiskā atšķirība no kapitālistiskās valsts, kas bal
s tās uz ierēdnieciski birokrātisku aparātu. Turpretim padomju 
valsts aparāts ir cieši saistīts ar masām, nestāv tām pāri, bet tieši 
aptver darbaļaužu miljonus un pauž viņu intereses. Sis aparā ts ir 
darbaļaužu deputātu padomes. Tās tika veidotas V. I. Ļeņina tiešā 
vadībā. Vladimirs Iļjičs bieži vien norādīja, ka pareizi un plaši 
jāizmanto tās iespējas, kas iedzīvinātas jaunajā, sociālistiskajā 
valsts aparātā. Kā vienu no galvenajiem uzdevumiem šajā laukā 
viņš uzskatīja darbaļaužu apmācīšanu valsts lietu pārvaldīšanā. 
Vispirms viņš vērsa uzmanību uz to, lai tūlīt atmestu to aizsprie
dumu, «it kā pārvaldīt valsti, strādāt ikdienišķo katru dienu darāmo 
pārvaldīšanas darbu spēj tikai bagātie vai no bagātnieku ģimenēm 
ņemtie ierēdņi» 1. Viņš aicināja « . . . mācīt tautai, līdz apakšai, 
mākslu pārvaldīt valsti . . .»2, lai iesaistītu itin visus trūcīgos ļaudis 
praktiskā valsts pārvaldīšanas darbā. Sim nolūkam jāveic plašs 
organizatorisks darbs, «lai tā pirmrindas slāņa vietā, ko proleta
r iāts devis no sava vidus . . . ierastos desmit tādu pašu slāņu» 3 . 

V. I. Ļeņins ir zinātniski pamatojis padomju valsts aparāta dar
bības galvenos principus. To vidū sevišķa nozīme — plašu darba
ļaužu masu iesaistīšanai valsts pārvaldīšanā. Tāpēc šo principu 
mēs pilnīgi varam nosaukt par padomju valsts aparāta organizā
cijas un darbības ļeņinisko principu 4 . Tauta — vienīgais varas 
avots, augstākais likumdevējs, izpildītājs un tiesnesis valstī. «Pro
letāriskā demokrātija,» norādīja V. I. Ļeņins, «ir miljonreiz demo
krātiskāka par ikkatru buržuāzisko demokrātiju; Padomju vara ir 
miljonreiz demokrātiskāka par visdemokrātiskāko buržuāzisko 
republiku.» 5 Sociālistiskās demokrātijas nesalīdzināmo pārākumu 
par buržuāzisko demokrātiju nosaka sociālistiskās valsts ekono
miskais pamats, sociālistiskais īpašums uz ražošanas rīkiem un 
ražošanas līdzekļiem. Tikai sociālistiskās ražošanas attiecības 
garantē darbaļaudīm īstu brīvību un vienlīdzību. Sociālistiskajai 
demokrātijai piemīt liels vitāls jaunrades spēks. Tā iedvesmo dar
baļaudis jauncelsmes darbam, cīņai par komunisma uzcelšanu. 

Lai veiktu tos grandiozos komunisma celtniecības uzdevumus, 

1 V. L Ļeņins. Raksti, 26. sēj., 1951., 85. lpp. 
2 Turpat, 24. sēj., 1951., 138. lpp. 
3 Turpat, 28. sēj., 1951., 393. l p p . 
4 K). O. K03A08. J l e H H H C K H H npHHUHn V ^ a C T H H TpyflmUHXCH B COBeTCKOM 

r o c v a a p c T B e H H O M vnpaBJieHHH. M. , H3A-BO MOCKOBCKOTO r o c v a a p c T B e H H o r o VHH* 
» e p c H T e T a , 1962. 

5 V. I. Ļeņins. Raksti, 28. sēj., 1951., 222. l p p . 



ko izvirzīja PSKP XXII un XXIII kongress, visiem spēkiem jāat
tīsta sociālistiskā demokrātija, jānostiprina visu padomju orgānu 
saites ar masām. Katram padomju cilvēkam jāk]ūst aktīvam dalīb
niekam sabiedrisko lietu pārvaldīšanā — tāds ir mūsu lozungs un 
reizē uzdevums. 

Ceļot komunismu, ļeņiniskais darbaļaužu masu līdzdalības prin
cips valsts pārvaldīšanā pastāvīgi attīstās un pilnveidojas. Darba
ļaužu aktivitāte valsts lietu izlemšanā ievērojamā mērā atkarīga 
no praktisko iemaņu apgūšanas, kā arī no vals ts orgānu darbības 
organizatoriski tiesisko formu pilnveidošanas. Valsts aparātam, 
sevišķi vietējām padomēm, ir jāpalīdz darbaļaudīm apgūt valsts 
pārvaldīšanas organizatoriskās iemaņas. 

Vietējās padomes apvieno kā valsts, tā sabiedriskās organizā
cijas iezīmes. Valstisko un sabiedrisko iezīmju dialektiska vienība 
padomju darbā ir likumsakarīgs to vēsturiskās attīstības rezultāts. 
Tā 1906. gadā V. I. Ļeņins rakstīja: «Strādnieku deputātu pado
mes ir tiešas masu cīņas orgāni. Tās radās kā streiku cīņas orgāni. 
Ļoti drīz, nepieciešamības spiestas, tās kļuva par orgāniem vispār-
revolucionārajai cīņai pret valdību. Notikumiem attīstoties un pār
ejot no streika uz sacelšanos, tās neatturami pārvērtās par sacel
šanās orgāniem.» 1 Strādnieku deputātu padomes radās stihiski uz 
politisko masu streiku pamata kā plašu strādnieku masu bezparte
jiskas organizācijas. Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 
padomes vienmēr sevī iemiesoja kā valsts varas orgānu, tā arī 
masu sabiedriskās organizācijas iezīmes. Sī divējādā padomju 
daba saglabājas un tālāk attīstās visas tau tas valsts apstākļos, jo 
vietējās padomes nevar zaudēt valsts varas orgāna īpašības, kamēr 
vēl pastāv šī vara. Padomju juridiskajā literatūrā ir izteikti ari 
citi uzskati. Tā kā vietējās padomes ir plašas darbaļaužu masu or
ganizācijas un sas tāv no deputātiem, bet ne no valsts kalpotājiem, 
tad uzskata, ka tās vispār valsts aparātā neietilpst. Ja tagad pado
mes izpilda to vai citu funkciju, ko agrāk veica izpildu orgāni, tad 
uzskata, ka šīs funkcijas zaudē valstisko raksturu. 2 Daži autori 
izvirza priekšlikumu likvidēt ciemu padomes un to funkcijas nodot 
kolhoziem un padomju saimniecībām. 3 Sādi uzskati pēc būtības ir 

1 PSKP k o n g r e s u , k o n f e r e n č u u n CK p l ē n u m u r e z o l ū c i j a s u n l ē m u m o s , 1. s ē j . 
R.f LVI, 1954., 393. l p p . 

2 B. MuofceneK. K B o n p o c v o n p e f l e j i a . K n p a B o r o p e r y ; m p o B a H H H o p r a H H 3 a u u -

OHHO-MaccoBofl p a ō o T b i M e c T H b i x c o b c t o b . — T p v / i u HpKVTCKoro r o c y f l a p c T B e H -
H o r o v H H B e p c H T C T a h m . )K^aHOBa, t . 18, 1961, c r p . 34. 

3"./7. Kapanerm, B. Pū3uh. C o B e r u O f i m e H a p o A H o r o r o c v A a p c T B a . M., H3A-BO 
« n o j i H T H H e c K a f l j i H T e p a T y p a » , 1964, crp. 108—115. 



pretrunā ar vietējo padomju attīstības tendencēm komunisma celt
niecības periodā. Tajos izpaužas padomju kā mūsu valsts varas 
orgānu lomas nenovērtēšana. 

Darbaļaužu deputātu padomes pēc sava rakstura ir tādas orga
nizācijas, kas palīdz sagatavot pāreju uz sabiedrisko komunistisko 
pašpārvaldi. Sabiedrisko pamatu paplašināšana padomju organi
zācijā un darbībā ir svarīgākā padomju attīstības likumsakarība 
komunisma celtniecības periodā. 

Plašas komunisma celtniecības periodā darbaļaužu deputātu 
padomju lomu pakāpeniskā sociālistiskās valsts pārveidošanā sa
biedriskajā komunistiskajā pašpārvaldē nosaka šādi faktori: 

1) padomes ir vienota un visaptveroša tautas organizācija, kas 
pārstāv visus padomju-valsts iedzīvotājus. Tāpēc ari tām ir liela 
nozīme visu iedzīvotāju iesaistīšanā valsts pārvaldīšanas darbā; 

2) padomes izveido visa valsts aparāta pamatu, koncentrē savās 
rokās svarīgākās, galvenās valsts varas funkcijas, un to lomas 
palielināšana valsts jautājumu risināšanā vienlaikus arī veicina 
sabiedrisko pamatu attīstību visā valsts organizāciju sistēmā; 

3) padomes tieši ietver sevī plašu iedzīvotāju masu līdzdalību 
uz sabiedriskiem pamatiem sabiedrības vadīšanā, t. i., tos pamatus» 
kas nepieciešami pārejai uz sabiedrisko komunistisko pašpārvaldi 1 . 
Pašreizējā sabiedrības attīstības pakāpē nepieciešami pārvaldes 
orgāni ar algotiem darbiniekiem, kas pakļauti padomēm, nepiecie
šamas varas pilnvaras padomēm, kas nodrošina tiesību normu izpil
dīšanu tajos gadījumos, kad tās tiek pārkāptas, bet audzinošie pa
sākumi tiesību normu pārkāpējus neietekmē. 

Kopā ar padomju aparāta štata darbiniekiem deputāti piedalās 
valsts pārvaldīšanā. Pie Rīgas pilsētas vai rajonu izpildu komite
jas darbojas tā vai cita sabiedriska nodaļa, sabiedriskie instruktori 
vai kāds cits pašpārvaldes orgāns, kura darbība noris uz sabiedris
kiem pamatiem. Aktīvi strādā sabiedriskās tirdzniecības nodaļas» 
kā arī citas sabiedriskās nodaļas, kas nodibinātas pie visām Rīgas 
pilsētas rajonu izpildu komitejām. Tā, piemēram, pie Rīgas pilsētas 
Maskavas rajona padomes izpildu komitejas darbojas sabiedriskās 
tirdzniecības, veselības aizsardzības un kultūras nodaļas. Pie Rīgas 
pilsētas izpildu komitejas izveidota un ar sekmēm darbojasilēmumu 
un rīkojumu izpildes kontroles komisija, dzīvokļu nodaļas, pieņe
mamās daļas, kadru nodaļas un citi sabiedriskie inspektori un kon
sultanti. 

1 C6.: «<J>opMbi y q a c T H H o ō m e c T B e H H O C T H b pa6crre M e c r H b i x c o B e - r o B a e n y T a -

t o b T p y f l a m H x c H » , n o A p e & . H. T. KHpimeHKO. M., H3A-BO «dOpHflHHecKaa j i h t c -

p a T y p a > , 1963, c r p . 17—18. 



Rīgas pilsētas sabiedrisko namu komiteju padome vada namu 
komiteju, vecāku komiteju, biedru tiesu un citu sabiedrisko paš-
darbīgo organizāciju darbu. Pavisam pie Rīgas pilsētas izpildu 
komitejas, tās nodaļām un pārvaldēm nodibinātas 38 dažādas sa
biedriskas komisijas, padomes un organizācijas, kurās strādā 1870 
cilvēku. Plašas komunisma celtniecības periodā jārūpējas, lai algo
tais valsts aparāts samazinātos, lai aizvien plašākas masas iegūtu 
pārvaldīšanas iemaņas un darbs šai aparā tā nākotnē vairs nebūtu 
īpaša profesija 1. 

Sī jaunā posma attīstību nosaka sociāli ekonomiskā rakstura 
faktori: ražošanas spēku izaugsme, komunisma materiāli tehniskās 
bāzes radīšana, pilsoņu izglītības un kultūras līmeņa celšanās, 
masu apzinīguma un aktivitātes izaugsme. Visa tā rezultātā darba
ļaudīm rodas iespēja aktīvāk līdzās materiālo un garīgo vērtību 
ražošanai piedalīties arī sabiedriskajā un vals ts darbā. 

Sabiedrības līdzdalība vietējo padomju darbībā kļūst daudzvei
dīga. Tagad sabiedrība arvien vairāk uzņemas izpildīt atsevišķu 
amatpersonu un valsts orgānu funkcijas. Šajā apstāklī tieši izpau
žas vietējo padomju organizācijas un darbības demokrātiskie prin
cipi. 

Jāatzīmē, ka, lai gan pēdējā laikā sevišķi strauji attīstās vie
tējo padomju sabiedriskās iezīmes, tomēr padomes ir visas tautas 
valsts varas orgāni. Tās raksturo šādas iezīmes: 

pirmkārt, tās ievēlē konstitūcijā noteiktajā kārtībā. Padomēm 
ir valsts varas pilnvaras, to tiesiskajiem aktiem ir saistošs spēks 
visā pārvaldāmajā teritorijā, un tie obligāti jāpilda amatpersonām 
un pilsoņiem. Pret juridisko aktu pārkāpējiem tiek vērsti valsts 
piespiedu līdzekļi; 

otrkārt, padomes kā visas tau tas valsts politiskais pamats sa
stāda valsts aparāta galveno kodolu. Tieši padomes dibina un 
virza citu valsts orgānu darbību; 

treškārt, padomes dibina sev pakļautus izpildu un rīcības orgā
nus — izpildu komitejas, nodaļas un pārvaldes, kas ir algots valsts 
aparāts, kurā strādā profesionāli darbinieki. Šāds aparāts ir vaja
dzīgs, jo darbaļaudis vēl nevar pilnībā veikt valsts daudzveidīgās 
un sarežģītās funkcijas; 

ceturtkārt, vietējām padomēm ir sava materiāli tehniskā bāze. 
Padomju sabiedriskās iezīmes ir šādas: 
pirmkārt, vietējo padomju deputāti savus pienākumus veic bez 

atlīdzības, savienojot tos ar darbu ražošanā « . . . Tas dod stipru 

i PSKP Programma. R., LVI, 1961., 94. lpp. 



sasaisti ar visdažādākajiem arodiem, ar to atvieglinādams visda
žādākās visdziļākā rakstura reformas bez birokrātijas.» 1 norādīja 
V. I. Ļeņins. Tajā pašā laikā deputāti ir atbildīgi valsts darbi
nieki; 

otrkārt, katrs padomes deputāts atsevišķi nav apveltīts ar varas 
pilnvarām. Pārliecināšana, audzināšana, masu mobilizēšana pa
domes pasākumu īstenošanai ir to vienīgās darbības metodes; 

treškārt, valstiski svarīgus jautājumus izlemj padomju sesijās. 
Tas nozīmē, ka arī padomju lēmumi tiek pieņemti uz sabiedriskiem 
pamatiem; 

ceturtkārt, deputātu darbības formas un metodes tiesiskajai re
gulēšanai nav pakļautas. Tāpēc tās parasti ir dinamiskas, daudz
veidīgas, bieži vien vēl atbilstoši nenoformētas; 

piektkārt, deputātu darbība norisinās pašā sabiedrībā, vēlētā
jiem visu redzot. Tas dod iespēju viņiem kontrolēt savu pārstāvju 
darbu un katrā laikā likumā noteiktā kārtībā tos atsaukt. « . . . Sis 
aparāts dod tik ciešu, nesaraujamu, viegli pārbaudāmu un atjauno
jamu sasaisti ar masām . . .» 2 rakstīja V. I. Ļeņins. 

Sabiedriskās iezīmes vietējo padomju darbībā attīstās un piln
veidojas aizvien vairāk līdz ar to lomas palielināšanos saimniecis
kajā un kultūras celtniecībā. Tā 1961. gada 6. janvārī izdots likums, 
kas paplašina vietējo padomju tiesības budžeta sastādīšanas un 
naudas līdzekļu izlietošanas jautājumos. To pārziņā nodota gan
drīz visa tirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana. Padomes atbild par 
dzīvokļu, sadzīves, sociālās un kultūras celtniecības plāna izpildī
šanu neatkarīgi no resoru piederības. 

Komunisma celtniecības gaitā, norādīts PSKP Programmā, 
pakāpeniski paplašināsies vietējo padomju tiesības, — to galīgā 
izlemšanā nodos visus vietējās nozīmes jautājumus. 3 

Sabiedrisko pamatu attīstība aptver dažādas vietējo padomju, 
to izpildu komiteju un dažādo sabiedrisko pašdarbīgo organizāciju 
darbības formas. Padomju juridiskajā literatūrā ir izteiktas dažā
das domas par šo daudzveidīgo formu klasificēšanu. 4 Tās var iedalīt 
t r i jās grupās. 

1 V. L Ļeņins. Raksti . 26. sēj., 1951., 76. l p p . 
2 Turpat. 
3 PSKP Programma. R., LVI, 1961., 92. l p p . 
4 K). Ko3Aoe: J l e H H H C K H H npHHUHn yqacTHa T p y x u m H X C H B COBĒTCKOM r o c y -
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Pirmā grupa aptver pašas vietējās padomes kā tautas pārstā
vības orgānu darbību. Vietējo padomju, pastāvīgo komisiju un de
putātu lomas palielināšana un to darbības pilnveidošana tieši 
attīsta sabiedriskos pamatus padomju darbībā. 

Otra grupa aptver sabiedrības līdzdalības dažādas formas pa
domju izpildu un rīcības orgānu un tiem pakļauto organizāciju 
darbā. Pie tām pieder izpildu komiteju sabiedriskās nodaļas, sa
biedriskie instruktori un inspektori, nodaļu un pārvalžu sabiedris
kās padomes, izpildu komiteju komisijas, kuru sastāvā ietilpst 
sabiedrības pārstāvji (nepilngadīgo lietu komisijas, administratī
vās komisijas) u. c. 

Trešo grupu veido dažādas sabiedriskās pašdarbīgās organizā
cijas, kas darbojas vietējo padomju un to izpildu komiteju vadībā 
vai arī ciešā kontaktā ar tām (ielu komitejas, namu komitejas, 
biedru tiesas, vecāku komitejas u. c ) . 

2. RĪGAS PILSĒTAS DARBAĻAUŽU DEPUTĀTU PADOME — 
TAUTAS VARAS ORGĀNS 

Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padome 1 ir saistīta 
ar plašām darbaļaužu masām. Tā ir centrs, kas organizē un vada 
darbaļaužu sabiedrisko pašdarbīgo organizāciju un pilsētas iedzī
votāju darbību. 

Rīgas pilsētas padomē spilgti izpaužas viena no padomju tau
tas pārstāvības orgāna specifiskajām īpatnībām: tā sevī apvieno 
kā valsts orgāna, tā sabiedriskās organizācijas iezīmes. Tā ir vie
tējais valsts varas orgāns pilsētas administratīvajās robežās, ko 
ievēlē Rīgas iedzīvotāji vispārējās, vienlīdzīgās un tiešās vēlēšanās, 
aizklāti balsojot. Vēlēšanu tiesību realizēšanā nav nekādu ierobe
žojumu, un tās piešķirtas visiem PSRS pilsoņiem, kas sasnieguši 
18 gadu vecumu, neatkarīgi no dzimuma, tautības, rases, mantas 
stāvokļa, ticības, izglītības, sociālās izcelšanās un agrākās nodar
bošanās, izņemot personas, kas likumā paredzētā kārtībā atzī tas 
par garā slimām (PSRS Konstitūcijas 134., 135. pants) . Padomju 
vēlēšanu sistēma pauž konsekventu demokrātismu. Turpretim bur
žuāziskajā Latvijā pilsētas pašvaldības iestāžu vēlēšanās varēja 
piedalīties pilsoņi, kuri bija sasnieguši līdz pirmajai vēlēšanu dienai 
21 gadu vecumu un līdz šai dienai pilsētā bija nodzīvojuši pēdējos 
2 mēnešus (pilsētas pašvaldības 1930. gada likuma 71. pan t s ) . 

1 Turpmāk lietots saīsināts nosaukums — Rīgas pilsētas padome. 



Balsstiesību ierobežojums jaunatnei līdz 21 gada vecumam bija 
domāts revolucionārās jaunatnes atstumšanai no politiskās dzīves. 
Tika diskutēts arī jautājums par obligātā dienesta karavīru nepie-
laišanu vēlēšanās. Dzīves vietas cenzs bija vērsts pret darbaļau
dīm, kas bija spiesti mainīt dzīves vietu, meklējot darbu. Visa tā 
rezultātā, piemēram, 1931. gadā Rīgā šī iemesla dēļ nevarēja pieda
līties pilsētas domes vēlēšanās 15 000 cilvēku.1 Buržuāziskajā Lat
vijā konstitūcijas noteikumus par vispārējām vēlēšanām iznicināja 
vēlēšanu likums un prakse, sevišķi vietējo pašvaldības iestāžu vē
lēšanās. To uzdevums bija nepieļaut darbaļaudīm piedalīties valsts 
politiskajā dzīvē. 

Spilgtas sociālistiskās demokrātijas izpausme ir arī tā, ka PSKP 
vēlēšanu politikas pamatā ir likusi ideju par komunistu un bezpar
tejisko piedalīšanos vietējo padomju vēlēšanās vienotā blokā. Vē
lēšanās komunistiskā partija iziet ciešā savienībā ar bezpartejis
kajiem strādniekiem, kalpotājiem, komjaunatni un citām sabied
riskajām organizācijām un biedrībām. Komunistu un bezpartejisko 
blokam ir kopīgi deputātu kandidāti un arī kopīga aģitācija par 
tiem. Par pilsētas padomes deputātu kandidātiem tiek izvirzīti 
labākie pilsētas darbaļaudis: strādnieki, zinātnieki, ārsti, kultūras 
darbinieki, partijas un padomju iestāžu darbinieki. Komunistu un 
bezpartejisko bloks Rīgas pilsētas padomes vēlēšanās vienmēr 
guvis spožas uzvaras. Tā, piemēram, pilsētas padomes vēlēšanās, 
kas notika 1967. gada 12. martā, balsošanā piedalījās 99,70% no 
kopējā vēlētāju skaita. Par komunistu un bezpartejisko bloka kan
didātiem, kas bija izvirzīti Rīgas pilsētas padomes vēlēšanām, 
balsoja 99,89% vēlētāju. Visi Rīgas pilsētas padomes vēlēšanām 
izvirzītie deputātu kandidāti, ko bija reģistrējušas apgabalu vēlē
šanu komisijas, saņēma absolūtu balsu vairākumu un tika ievēlēti 
par pilsētas padomes deputātiem. 

Rīgas pilsētas darbaļaudis pilnīgi brīvi uz demokrātisma pama
tiem ievēlē savu pārstāvības orgānu — pilsētas Darbaļaužu depu
tātu padomi, kura īsteno viņu gribu un aizstāv viņu intereses. Rīgas 
pilsētas padomē 1967. gada 12. martā ievēlēti 450 deputāti: 277 
strādnieki un 183 kalpotāji. 303 deputāti strādā tieši rūpniecībā, 
celtniecībā, t ransportā un sakaru dienestā; 30 deputāti ir pārvalžu, 
trestu, uzņēmumu vadītāji un speciālisti; 21 deputāts ir dzīvokļu, 
komunālās saimniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu dar
binieks; 54 deputāti — medicīnas, izglītības un kultūras darbi-

1 L. Birziņa. «Latvijas PSR vietējo padomju attīstība.» R., LVI, 1960., 158. lpp. 



nieki utt. Ievēlēto deputātu vidū ir 189 sievietes, 131 deputātam ir 
augstākā izglītība. Padomē ievēlēti šādi tautību pārstāvji: lat
vieši — 265, krievi — 137, ukraiņi — 16, baltkrievi — 10 u. c. 

Pavisam citāds stāvoklis bija buržuāziskās Latvijas Rīgas pil
sētas domē. Tā 1931. gadā tika ievēlēta šādā sastāvā: no 100 dom
niekiem 26 bija lielrūpnieki un tirgotāji, 16 lielie namu īpašnieki, 
2 banku direktori, 7 garīdznieki, 25 advokāti, 6 ārsti, 3 rakstnieki, 
7 armijas virsnieki un ierēdņi, 8 strādnieki. 1 Rīgas pilsētas domes 
sastāvs liecina par to, ka tā bija tikai mantīgo šķiru interešu pār
stāve. 

Turpretim Rīgas pilsētas padomē ievēlētais lielais deputātu 
skaits un viņa ievēlēšanas kārtība liecina par padomju vals ts 
iekārtas patieso demokrātismu un pārākumu par jebkuru citu vals ts 
iekārtu. 

Jāpiezīmē, ka izdaudzinātās buržuāziskās demokrātijas ap
stākļos ne vienmēr ir pastāvējušas tautas ievēlētās pārstāvības 
iestādes. Tā 1934. gada 15. maijā fašistiskie spēki izdarīja vals ts 
apvērsumu Latvijā un nodibināja atklātu fašistisku diktatūru. Lat
vijas buržuāzijai tā bija nepieciešama, lai apspiestu augošo darba
ļaužu revolucionāro kustību, jo ar buržuāziskās demokrātijas me
todēm tā vairs nevarēja valsti pārvaldīt. Fašistiskā kliķe likvidēja 
visas vēlētās iestādes, tai skaitā arī Rīgas pilsētas domi. Jau 1934. 
gada 16. maijā uz kara stāvokļa likuma pamata iekšlietu ministrs 
aizliedza noturēt pilsētas domes sēdes. 2 Pēc tam šo jautājumu regu
lēja 1934. gada 25. maija Noteikumi par pilsētas pašvaldības darbī
bas ierobežošanu un 1938. gada likums par pilsētas pašvaldības 
darbības ierobežošanu. 3 Sā likuma 1. pants noteica, ka pilsētas do
mes darbība apturēta un tās kompetence pāriet uz pilsētas valdi. 
Līdz ar to Rīgas pilsētas iedzīvotājiem faktiski bija atņemta iespēja 
savus pārstāvjus vēlēt. Rīgas pilsētas galvu iecēla ministru kabi
nets pēc iekšlietu ministra priekšlikuma, bet pārējās pilsētas valdes 
amatpersonas — iekšlietu ministrs. So amatpersonu pilnvaru laiks 
nebija noteikts. 4 Plaši reklamētā demokrātija buržuāziskajā Lat
vijā palika tikai uz papīra . 

Turpretim sociālistiskās demokrātijas apstākļos visus vals ts 
varas orgānus ievēlē tauta. Katrā Rīgas pilsētas padomes sasau-

1 « C o B e T C K a n J laTBHH», 1951, 4 a n p e j i n . 
2 «Valdības Vēstnesis», 1934. g., 107. nr. 
3 «Valdības Vēstnesis», 1938. g., 35. nr._ 
4 Rīgas pilsētas valdes rakstītā hronika noradīts — ne ilgāk par jauna paš

valdību likuma izdošanu, bet šāds likums netika izdots. 



kuma pirmajā sesijā deputāti ievēlē izpildu komiteju (priekšsēdē
tāju, viņa vietniekus, sekretāru un locekļus), nodibina pas tāvīgās 
komisijas, apstiprina nodaļu vadītājus un pārvalžu priekšniekus. 

P lašas komunisma celtniecības apstākļos, lai padomēs ieplūstu 
jauni spēki un valsts pārvaldīšanas skolu izietu jauni darbaļaužu 
miljoni, ir lietderīgi katrās vēlēšanās atjaunot vismaz vienu t reš
daļu padomju deputātu sastāva. 1 So PSKP Programmas notei
kumu īsteno dzīvē visās darbaļaužu deputātu padomēs. Tā no Rī
gas pilsētas padomes desmitā sasaukuma 450 deputātiem 303 de
putāti ievēlēti pirmo reizi, t. i., 68,5% no visa deputātu skaita. 

Rīgas pilsētas padomē vērojama pozitīva prakse bijušo deputātu 
iesaistīšanā pilsētas pārvaldīšanas darbā. Tie deputāti, kas apzi
nīgi veikuši savus deputāta pienākumus, tiek iesaistīti kā aktīvisti 
pastāvīgajās komisijās, dažādās sabiedriskās pašdarbīgās organi
zācijās. Sevišķi daudz no padomes iepriekšējo sasaukumu deputā
tiem strādā pilsētas izpildu komitejas lēmumu un rīkojumu izpildes 
kontroles sabiedriskajā komisijā. 2 Pašreiz uz sabiedriskiem pama
tiem pilsētas padomes darbā piedalās 50 tās kādreizējie deputāti. 

Svarīgs jautājums, kas saistīts ar Rīgas pilsētas padomes 
lomas palielināšanu un darbības pilnveidošanu ir padomes kompe
tences precizēšana un atspoguļošana vienotā normatīvā aktā. 

Vietējo padomju kompetenci nosaka Latvijas PSR Konstitūcija, 
likumi un uz to pamata pieņemtie citi normatīvie akti. Kā PSRS 
Konstitūcijā, tā Latvijas PSR Konstitūcijā vietējo padomju kom
petence noteikta vispārējos vilcienos, un tā nav konkretizēta katram 
padomju posmam. Vietējās padomes vada kulturāli politisko un 
saimniecisko celtniecību savā teritorijā, noteic vietējo budžetu, 
vada tām pakļauto pārvaldes orgānu darbību, nodrošina valsts 
kārtības aizsargāšanu, veicina valsts aizsardzības spēju pastipri
nāšanu, nodrošina likumu ievērošanu un pilsoņu tiesību aizsargā
šanu (Latvijas PSR Konstitūcijas 54. pants) . 

Nav vienota juridiska akta, kas noteiktu Rīgas pilsētas padomes 
un tās izpildu komitejas kompetenci. Tas, protams, negatīvi atsau
cas uz padomes un tās izpildu un rīcības orgāna darbību. Pašreizējā 
valsts attīstības posmā ir stipri pilnveidojusies Rīgas pilsētas pa
domes darbība. Nostiprinājusies tās materiāli tehniskā bāze. Dau
dzi valsts pārvaldes jautājumi tagad ietilpst padomes darbības 

1 PSKP Programma. R., LVI, 1961., 91. lpp. 
1 Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1962. gada 

8. augusta 373. lēmums. 



sfērā. 1 Paplašinātas padomes un izpildu komitejas tiesības, sevišķi 
budžeta un finansu, kapitālās celtniecības, plānošanas, tirdzniecī
bas un daudzos citos jautājumos. 2 Tas vēl vairāk nosaka nepiecie
šamību pēc vietējo padomju nolikuma, kurā atspoguļotos arī Lat
vijas PSR galvaspilsētas padomes tiesiskais stāvoklis, būtu noteikta 
tās ekskluzīvā kompetence, attiecības ar izpildu un rīcības orgā
niem, ministrijām, tiesu, prokuratūru, sabiedriskām organizā
cijām u. c. 

Bieži praksē rodas domstarpības par to, vai attiecīgais jautā
jums jāizskata padomei vai izpildu komitejai (piemēram, pilsētas 
tirdzniecības tīkla attīstības perspektīvas u. c ) . Pašreiz konstitu
cionālas normas nosaka, ka vietējās padomes (arī Rīgas pilsētas 
padome) var pieņemt lēmumus tām ar PSRS un savienotās repub
likas likumiem piešķirto tiesību robežās. Tas nozīmē, ka padome 
pati var noteikt, kādi konkrēti jautājumi tai jāizskata. No vienas 
puses, šāda padomes kompetences noteikšanas forma dod tai lielas 
iespējas visu aktuālu problēmu izskatīšanā un izlemšanā. Tomēr 
mūsdienu apstākļos, lai vēl vairāk celtu padomes lomu, nepiecie
šama padomes un izpildu komitejas kompetences norobežošana un 
precizēšana. Tāpēc nevar piekrist M. Kozlova izteiktajai domai par 
varas orgānu ieskatiem izlemjamo jautājumu izvēlē. 3 Arī pašrei
zējā sociālistiskās valsts attīstības posmā pilnīgi jāizmanto sabied
risko attiecību tiesiskā regulēšana. 4 

Pilsētas padomes kompetenci nepieciešams precizēt šādos trijos 
galvenajos virzienos: 

1) precīzi jānosaka padomes ekskluzīvā kompetence. Likumdo
šanas aktos par vietējām padomēm jānostiprina svarīgākie jautā
jumi, kas izskatāmi un izlemjami tikai padomei, paaugstinot pār
stāvības orgāna lomu saimniecības, sociālās un kultūras dzīves 
celtniecībā; 

1 10. TuxoMup08. C o B c T b i ii pa3BHTiic r o c v ^ a p c T B e n H o r o y n p a B . i e H H 5 i . M. t 

rociopH3AaT, 1963, c r p . 53—72. 
2 Likums p a r Latvijas PSR un v i e t ē j o darbaļaužu deputātu padomju budžeta 
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2) pie tam būtu lietderīgi Nolikumā par Latvijas PSR vietējām 
padomēm nostiprināt tām tiesības izskatīt jebkuru jautājumu, kas 
ietilpst izpildu komitejas kompetencē. Tas novērsīs nepieciešamību 
grozīt daudzus normatīvos aktus, paplašinot padomes kompetenci. 
Padome, ievērojot konkrētos apstākļus, varēs vēl elastīgāk un efek
tīvāk vadīt pārvaldes nozaru attīstību, vēl vairāk palielināsies t ās 
iniciatīva un patstāvība vietējo jautājumu risināšanā; 

3) jānosaka arī izpildu komitejas kompetence valsts, saimniecis
kās un sociāli kulturālās dzīves celtniecībā. Tas nozīmē atteikties 
no pašreiz pastāvošā principa, saskaņā ar kuru izpildu komiteja 
padomes sesiju starplaikā izlemj daudzus tādus jautājumus, kas 
faktiski ietilpst padomes kompetencē. 

Pēc mūsu ieskata Rīgas pilsētas padomes ekskluzīvajā kompe
tencē vajadzētu ietilpināt šādus jautājumus, kurus arī paredzēt 
Nolikumā par Latvijas PSR vietējām padomēm: 

1) mandātu komisijas ziņojuma izskatīšanu un apstiprināšanu 
par deputātu pilnvaru atzīšanu un jautājuma izlemšanu par depu
tātu pilnvaru atņemšanu; 

2) pastāvīgo komisiju nodibināšanu, likvidēšanu un pārkārto
jumu izdarīšanu to personālajā sastāvā; 

3) izpildu komitejas ievēlēšanu, tās nodaļu vadītāju un pār
valžu priekšnieku apstiprināšanu, kā arī pārkārtojumu izdarīšanu 
to personālajā sastāvā; 

4) padomes sesijas priekšsēdētāja un sekretāra ievēlēšanu; 
5) zemākstāvošo padomju un izpildu komiteju nelikumīgo 

lēmumu un rīkojumu atcelšanu; 
6) pilsētas budžeta apstiprināšanu; 
7) pilsētas tautas saimniecības attīstības plāna apstiprinā

šanu; 
8) pilsētas apbūves perspektīvā plāna noteikšanu; 
9) deputātu pastāvīgo komisiju un izpildu komitejas darba ap

spriešanu; 
10) vēlētāju norādījumu izskatīšanu un to izpildes pasākumu 

plāna apstiprināšanu; 
11) sociālistisko saistību izpildīšanu un sociālistiskās sacensī

bas rezultātu apspriešanu; 
12) jebkuru valstiski svarīgu jautājumu apspriešanu un priekš

likumu iesniegšanu augstākstāvošiem valsts varas un pārvaldes 
orgāniem; 

13) atsevišķu izpildu un rīcības orgānu funkciju nodošanu pastā
vīgajām komisijām, jautājumu iepriekš saskaņojot ar Latvijas PSR 
Augstākās Padomes Prezidiju; 
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14) lēmumu pieņemšana, kas par to pārkāpšanu paredz admi
nistratīvu atbildību. 1 Protams, Rīgas pilsētas padomei piekrīt jeb
kura cita jautājuma izskatīšana, kas ietilpst izpildu komitejas kom
petencē. 

Pilsētas padomes kompetences jāprecizē vēl arī tāpēc, lai no
vērstu augstākstāvošo pārvaldes orgānu, kā arī ministriju un citu 
resoru mēģinājumus iejaukties pilsētas padomes funkcijās. Padomes 
un izpildu komitejas kompetences st ingra norobežošana nepiecie
šama tādēļ, lai izpildu komiteja savā darbībā neaizstātu padomi. 
Tas celtu pilsētas padomes, tās deputātu lomu pilsētas pārvaldīša
nas darbā. 

3. RĪGAS PILSĒTAS DARBAĻAUŽU DEPUTĀTU PADOMES 
DARBĪBAS GALVENĀS ORGANIZATORISKI TIESISKĀS 
FORMAS 

Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes sesijas. 
Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes darbības organizato
riski tiesiskās formas vienlaikus ir arī galvenās sabiedrības līdzda
lības formas tās darbībā. Tāpēc padomes darbības formu un me
tožu pilnveidošana ir nepieciešama, lai stiprinātu sakarus ar masām, 
attīstītu padomes darbības koleģiālos pamatus un darītu zināmu 
plašām masām tās darbības rezultātus. 

Viena no galvenajām Rīgas pilsētas padomes darbības organi
zatoriski tiesiskām formām ir sesija. Padomes sesija ir deputātu 
kopsapulce, kura ir tiesīga izskatīt un izlemt visus svarīgākos pil- -
sētas politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves jautājumus, kas 
ietilpst tās kompetencēs. PSKP XXIII kongresā tika norādīts, ka 
«vēl augstāk jāpaceļ darbaļaužu deputātu padomju sesiju nozīme, 
jāpiešķir lielāka patstāvība vietējām padomēm saimniecisko^ 
finansu un agrāro jautājumu risināšanā, vietējo rūpniecības uzņē
mumu vadīšanā un iedzīvotāju sadzīves, sociālo un kultūras vaja
dzību apkalpošanas nokārtošanā» 2 . 

Padomju sesiju atklātība nodrošina vēlētājiem iespēju kontrolēt 
savu pārstāvju deputātu, kā arī padomes darbu un ir priekšnotei-

1 Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1961. gada 23. decembra de
krēts «Par administratīvā kārtā uzliekamo naudas sodu tālāku ierobežošanu». — 
«Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1961. g., 5. nr. 

2 L. Brežņevs. PSKP CK pārskats parti jas XXIII kongresam. R., «Liesma»^ 
1966., 89. lpp. 



kums plašākai pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanai tajā. Rīgas pilsētas 
padome ir vietējais valsts varas orgāns, kura darbības pamatā ir 
koleģialitāte. Sesijās deputāti kolektīvi apspriež darba kārtībā 
paredzētos jautājumus, pieņem lēmumus un īsteno tos dzīvē. 

Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai sesijas sasauktu regulāri — atbilstoši 
likumdošanas aktos noteiktajos termiņos. Rīgas pilsētas padomes 
sesijas sasauc izpildu komiteja ne retāk kā 4 reizes gadā (Latvijas 
PSR Konstitūcijas 60. pants) . Par padomes sesijas sasaukšanu 
izpildu komiteja pieņem lēmumu, kurā paredz sesijas sagatavoša
nas un norises organizatoriski tehniskos pasākumus. 1 Sesiju mate
riālu analīze rāda, ka katras padomes pilnvaru laikā vidēji sasauk
tas 9 sesijas. Tas liecina par darbības atklātības principa īstenošanu 
Rīgas pilsētas padomes darbā, par tās saitēm ar masām un sesijas 
sasaukšanas konstitucionālo normu pilnīgu ievērošanu. 2 Ļoti liela 
nozīme sesiju sasaukšanā ir izpildu komitejai, kura ir visa organi
zatoriskā un masu darba štābs. Ja sesijas nenotiek regulāri, tad 
padome nepietiekami pilda savus uzdevumus un tās kompetenci 
realizē izpildu komitejas; ar to tiek pārkāpts darbības koleģialitātes 
princips, zūd padomes sakari ar masām. Padomju juridiskajā lite
ratūrā izteikta doma, ka jānosaka stingra atbildība izpildu komite
jām par sesiju sasaukšanas termiņu ievērošanu, kā ari par sesiju 
vāju sagatavošanu. 3 Sājos gadījumos kā soda veidu iesaka izpildu 
komiteju pirmstermiņa atlaišanu. Sāds pasākums atbalstāms, jo 
tas ļoti ietekmētu to padomju darbinieku rīcību, kuri uzskata, ka 
atsevišķos gadījumos varētu ignorēt padomju darbības demokrā
tiskos principus. 

Ievērojamu pagriezienu vietējo padomju sesijas darba uzlabo
šanā iezīmēja PSKP XX kongress, kas konstatēja lielus trūkumus 
vietējo padomju darbā — gan sesiju sasaukšanas konstitucionālo 
termiņu neievērošanu, gan formālismu un birokrātismu to darbā. 
Saskaņā ar PSKP XX kongresa izvirzītajiem uzdevumiem Latvijas 
PSR Augstākās Padomes Prezidijs 1956. gada 16. novembra lēmumā 
«Par Latvijas PSR vietējo padomju sesiju sasaukšanas praksi» 

1 Norādījumi par republikāniskās pakļautības pilsētas darbaļaužu deputātu 
padomes sesijas sagatavošanu un padomes darbību sesijas laikā. R., Latvijas 
PSR Augstākās Padomes Prezidija izdevums, 1949. gadā. 

2 Rīgas pilsētas izpildu komitejas Protokolu un tiesību daļas arhīvs par 
1965. gadu. 
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atzīmēja, ka vietējām padomēm apspriešanai tiek iesniegti vienpu
sīgi, mazsvarīgi jautājumi, ka sesijas tiek sasauktas formāli un 
nereti tās pārvēršas no varas orgāna sēdēm par savdabīgām pa
domju un saimnieciskā aktīva apspriedēm, un uzdeva pilnveidot 
vietējo padomju darba metodes, nostiprināt sakarus ar masām, 
iesaistīt deputātus un aktīvu svarīgāko jautājumu sagatavošanā 
un izskatīšanā, aktīvi organizēt padomju pieņemto lēmumu izpildi.1 

Padomju darbības uzlabošanā un aktivizēšanā liela nozīme bija 
arī PSKP CK 1957. gada 22. janvāra lēmumam «Par darbaļaužu 
deputātu padomju darba uzlabošanu un sakaru nostiprināšanu ar 
masām» 2 , kas sevišķu uzmanību veltīja padomju demokrātisko prin
cipu attīstīšanai. 

Vadoties no šiem lēmumiem, tika veikti pasākumi trūkumu no
vēršanai Rīgas pilsētas padomes darbā. Ja līdz 1956. gadam pado
mes sesijās izskatāmo jautājumu tematika bija samērā šaura, tos 
parasti gatavoja izpildu komitejas nodaļas un pārvaldes, darbā 
maz iesaistot deputātus un aktīvu, tad veikto pasākumu rezultātā 
sesijās izskatāmo jautājumu dažādība pavairojās un nozīme uzla
bojās. To sagatavošanā un darbā arvien vairāk piedalās deputāti, 
aktīvs, sabiedrisko organizāciju pārstāvji un paši pilsētas iedzī
votāji. 

Rīgas pilsētas padomes un izpildu komitejas darba uzlabošanā 
PSKP CK lēmums «Par Poltavas apgabala vietējo darbaļaužu pa
domju darbu» 3 ir kļuvis par padomes darbības programmu. 4 Visus 
šos izcilos partijas dokumentus Rīgas pilsētas padome ir likusi 
savas darbības pamatā. Par to liecina padomes sesijās izskatīto 
jautājumu dažādība, to aktualitāte 5 , kā arī sesiju sagatavošana un 
norise augstā organizatoriski politiskā līmenī. 

Rīgas pilsētas izpildu komiteja kopīgi ar deputātiem un sabied
risko aktīvu meklē jaunas padomes darba formas un metodes, lai 
plašās darbaļaužu masās ieaudzinātu valsts pārvaldīšanas iema-

1 «Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs», 1956. g.. 14. nr. 
2 C n p a B o q H ī i K n a p T H H H o r o pa6oTHHKa. M., rocno . iHTH3^aT, 1957, CTp. 44Š— 

457. 
3 « C o B e T b i a e n v T a T O B T p y / i f l m u x c H » . 1966, N ° 1, CTp. 2 0 — 2 3 . 
4 Rīgas pilsētas izpildu komitejas Organizatoru un instruktoru sektora ar

hīvs par 1966. gadu. 
5 No 1963. līdz 1966. gadam Rīgas pilsētas padome izskatījusi šādus galve

nos jautājumus: padomes uzdevumi vēlētāju norādījumu izpildīšanā, dzimtās pil
sētas skaistums, Rīgas ģenerālā plāna ekonomiski tehniskais pamatojums līdz 
1980. gadam, d a r b a | a u ž u a tpūtas organizēšana, pārskats par izpildu komitejas 
darbu, par atsevišķu Augstākās Padomes lēmumu izpildes gaitu u. c. 



ņas. V. I. Ļeņins vairākkārt uzsvēra, ka jaunu formu un metožu 
ieviešana padomju darbā paver plašas iespējas pilnveidot padomju 
organizāciju un uzlabot to darbu, norādot, ka «nav nekā muļķī
gāka kā pārvērst padomes par kaut ko sastingstošu un sevī pilnīgi 
noslēgtu» 1 . 

Pēdējos gados visu jautājumu gatavošanā, kas paredzēti izska
tīšanai padomē, vienmēr piedalās pastāvīgās komisijas un aktīvs. 
Deputāti sadarbojas ar pilsētas darbaļaužu kolektīviem, tiekas ar 
vēlētājiem un uzklausa viņu ieteikumus. Sāda sesijas sagatavoša
nas kārtība dod iespēju tautai kontrolēt savu vēlēto padomi un 
ietekmēt tās darbu. Kā ziņotāji padomes sesijās aizvien biežāk 
uzstājas pastāvīgo komisiju priekšsēdētāji, nevis izpildu komitejas 
nodaļu un pārvalžu priekšnieki, kā tas bija senāk. Tas arī sapro
tams, jo deputāti tieši saistīti ar saviem vēlētājiem. Viņi atrodas 
visu dzīves jautājumu centrā un tādēļ labi zina vēlētāju vajadzības. 

Lai vēl vairāk aktivizētu darbaļaudis Rīgas pilsētas padomes 
darbā, tās izpildu komiteja, gatavojot nākamo sesiju, izsūta iedzī
votājiem aicinājumus ar lūgumu izteikt piezīmes un ierosinājumus 
jautājumos, kurus izskatīs sesijās. 2 Šādus aicinājumus ievieto arī 
laikrakstos, paziņo pa radio, izsūta namu un ielu komitejām u. c. 
Tā, gatavojoties pilsētas padomes astotā sasaukuma 2. sesijai «Par 
dzimtās pilsētas skaistumu», izpildu komiteja publicēja atklātu 
vēstuli galvaspilsētas iedzīvotājiem. Uz šo aicinājumu atsaucās 
simtiem rīdzinieku, iesniedzot rakstiski, kā arī izsakot mutiski vēr
tīgus priekšlikumus, kā Rīgu izveidot vēl skaistāku, kā labāk orga
nizēt padomes sesiju. Izpildu komiteja saņēma vairāk nekā 200 
vēstuļu. To saturs liecina par to, ka rīdziniekiem kā savas pilsētas 
saimniekiem rūp"tās skaistums. Tika iesniegti visdažādākie priekš
likumi dzīvokļu celtniecības, labiekārtošanas, sabiedriskās kārtības, 
veselības aizsardzības un citos jautājumos. Turklāt izpildu komi
teja saņēma priekšlikumus arī pa telefonu un no deputātiem vēlē
šanu apgabalos. Tos apkopoja un iesniedza padomei apspriešanai. 
Daudzus no izteiktajiem priekšlikumiem ierakstīja padomes lēmumā. 
Tā līdztekus pastāvīgajām komisijām, padomes aktīvistiem un de
putātiem sesijas sagatavošanā piedalījās simtiem rīdzinieku. Tādē
jādi sesija noritēja mērķtiecīgi un lietišķi, izvēršot kritiku un paš
kritiku. Darba kārtībā paredzēto jautājumu aplūkoja vispusīgi un 
dziļi. Tāpēc arī Rīgas pilsētas padomes 1963. gada 26. jūnija 
lēmums «Par dzimtās pilsētas skaistumu» ir saturīgs un konkrēts, 

1 V. I. Ļeņins. Raksti, 27. sēj., 1951., 237. lpp. 
2 Rakstu krāj.: «Sabiedrības spēkiem». R., LVI, 1964., 59. lpp. 



tas atspoguļo pilsētas iedzīvotāju intereses un vajadzības. Jau tūlīt 
pēc sesijas pastāvīgās komisijas, deputāti, padomei pakļautās 
izpildu un rīcības iestādes, sabiedriskās un pašdarbīgās masu orga
nizācijas, kā arī pilsētas iedzīvotāji uzsāka tā īstenošanu. So lē
mumu publicēja prese. 1 Aicinājumus pilsētas iedzīvotājiem, gatavo
joties kārtējai sesijai, izsūta gandrīz par katru padomes sesijā 
izskatāmo jautājumu. 

Ievērību pelna presē ievietotie pilsētas izpildu komitejas pazi
ņojumi par padomes sesijas sasaukšanas vietu, laiku un apsprieža
majiem jautājumiem, kas zināmā veidā ir uzaicinājums ne tikai 
padomes deputātiem, bet arī visiem vēlētājiem ņemt dalību tās 
darbā. Praksē ir daudz gadījumu, kad vēlētāji iesniedz izpildu ko
mitejai vai tieši padomes sesijas vadībai vērtīgus priekšlikumus 
izskatāmajos jautājumos. 2 P lašas komunisma celtniecības periodā, 
kad iedzīvotāju masu sabiedriskā darbība ir radikāli kvalitatīvāka, 
vairs nevar ar vecām darba metodēm gatavot padomju sesijas. 
Visi darba kārtībā ietvertie jautājumi jāizstudē un jāizlemj ar sa
biedrības aktīvu līdzdalību. 

Deputātu sagatavošanās sesijai daudzējādā ziņā ir atkarīga no 
viņu savlaicīgas iepazīstināšanas ar padomes lēmumu projektiem. 
To satura uzzināšana dod iespēju deputātiem tikties ar saviem vēlē
tājiem, apspriesties, uzzināt viņu domas un priekšlikumus par 
lēmuma projektā skartajiem jautājumiem. PSKP Programmā no
rādīts: «Tam, ka darbaļaudis apspriež likumu un citu lēmumu pro
jektus kā ar vispārvalstisku, tā arī vietējo nozīmi, jākļūst par 
sistēmu.» 3 Analizējot pēdējo gadu izpildu komitejas darbu sesiju 
sagatavošanā, konstatējām, ka tā atteikusies no .agrāk piekoptās 
pozitīvās prakses un pārstājusi sūtīt deputātiem lēmumu projektus 
pirms padomes sesijas. Deputāti tos saņem tikai pirms sesijas sāk
šanās. Protams, šāda prakse atņem deputātiem iespēju savlaicīgi 
izanalizēt lēmumu saturu, apspriesties ar vēlētājiem un izteikt 
savas piezīmes un priekšlikumus. So trūkumu iespējams novērst, 
panākot padomes lēmuma projektu savlaicīgu sagatavošanu un 
iesniegšanu izpildu komitejai. Lietderīga prakse šajā jautājumā 
vērojama Latvijas PSR lauku rajonos, kur lielākoties padomju 
lēmumu projektus iespiež vietējos laikrakstos. Pēc mūsu ieskata, 
izpildu komitejas vadītājiem jārūpējas, lai Jēmuma projektus svarī
gākajos jautājumos, kas skar plašu iedzīvotāju masu intereses, 

1 «Rīgas Balss», 1963. g. 27. jūnija. 
2 Rīgas pilsētas padomes sesiju protokoli par 1963.—1965. gadu. 
3 PSKP Programma. R., LVI, 1961., 93. lpp. 



varētu kaut vai tēžu veidā publicēt presē. Tas dotu lielu ieguldī
jumu izpildu komitejas darba uzlabošanā, vēl vairāk iesaistītu 
iedzīvotājus valsts lietu izlemšanā. 

Lai tuvinātu pārstāvības orgānu darbību iedzīvotājiem, liela 
nozīme ir vietējo padomju izbraukuma sesijām. Padomju juridis
kajā literatūrā ir izteikts ne mazums derīgu domu par to nepiecie
šamību. 1 

Izbraukuma sesijās padomes apspriež un izlemj tos vai citus 
saimnieciski organizatoriskus jautājumus tieši iedzīvotāju dzīves 
vietās, darbaļaužu kolektīvos, piedaloties strādniekiem, kolhoznie
kiem un kalpotājiem. 

Rīgas pilsētas padome nav noturējusi nevienu izbraukuma se
siju. Pēc mūsu ieskata, Rīgas pilsētas padomes izbraukuma sesijas 
nav lietderīgi organizēt, jo tā risina galvenokārt jautājumus, kas 
skar visus pilsētas rajonu iedzīvotājus. Atsevišķus jautājumus 
izbraukuma sesijās varētu apspriest pilsētas rajonu padomes, kuru 
deputātu skaitliskais sastāvs daudz mazāks un kuras izskata daudz 
šaurāka rakstura jautājumus. Tā, piemēram, Proletāriešu rajona 
padome, apspriežot sabiedriskās kārtības un darba likumdošanas 
ievērošanu rajona lielākajā rūpnīcā «VEF», varētu organizēt sesiju 
šajā rūpnīcā. 

V. I. Ļeņins norādīja, ka padomju vara atklāta un pieejama vi
siem. Atklātību viņš nosauca par dziedējošu šķēpu. Tādējādi lie
lāka uzmanība jāvelta pilsētas rajonu izpildu komiteju un to sa
biedrisko komisiju (sevišķi administratīvo komisiju) izbraukuma 
sēžu organizēšanai iedzīvotāju darba un dzīves vietās. 

Liela loma ir ne tikai sabiedrības līdzdalībai padomes sesiju 
sagatavošanā, bet arī pieņemto lēmumu izpildes organizēšanā. Jo 
saprotamāki ir padomes lēmumi masām, jo aktīvāk tās piedalīsies 
padomes darbā, un lēmumu izpilde būs kvalitatīvāka. Padomju 
celtniecības prakse pierāda, ka padomju lēmumus lietderīgi publi
cēt presē. Tad paši vēlētāji var pārliecināties, ka viņu dotie ierosi
nājumi tajos ir ietverti un ka ar deputātu starpniecību jāiesaistās 
šo pasākumu realizēšanā. Tas atvieglo arī deputātu darbu, izskaid
rojot padomes lēmumus darbaļaudīm un mobilizējot tos lēmumu 
izpildīšanai. 

Rīgas pilsētas izpildu komiteja veikusi zināmu darbu padomes 
lēmumu publicēšanā, tomēr tas vēl būtu pilnveidojams. Laikrakstā 

L. Birziņa. Padomju celtniecība. R., «Liesma», 1966., 155. lpp. 



«Cīņa» un «Rīgas Balss» publicēti tikai daži svarīgākie lēmumi, 
kas skar visu pilsētas iedzīvotāju intereses («Par dzimtās pilsētas 
skaistumu» u. c ) , un tie lēmumi, kas obligāti publicējami (par ad
ministratīvo sodu uzlikšanu). 1 Daļa padomes lēmumu ievietoti atse
višķos normatīvo aktu sakopojumos, kas galvenokārt domāti izpildu 
komiteju darbiniekiem, deputātiem, nevis plašām iedzīvotāju ma
sām. Lielākā lēmumu da|a, tai skaitā arī padomes 1964. gada 
24. aprīlī pieņemtie lēmumi, kas nosaka administratīvo atbildību, 
netiek publicēti. Daži padomju darbinieki uzskata, ka lēmums skai
tās publicēts, ja tā nosaukumu (bez teksta) min presē, bet lēmumu 
nosūta izpildītājiem. Tas, protams, ir nepareizi. Lēmums ir publi
cēts tad, ja tā tekstu ievieto laikrakstos vai paziņo pa radio, vai 
izliek sabiedriskās vietās iedzīvotājiem zināšanai (klubos, veikalos, 
pilsētas dārzos u. c ) , vai arī publicē speciālos vietējo padomju biļe
tenos. Pēc mūsu ieskata, Latvijas PSR galvaspilsētas padomei būtu 
ļoti nepieciešama šāda biļetenu izdošana. 2 Tas atrisinātu daudzus 
līdz šim sasāpējušus jautājumus, kas saistīti ar padomes un izpildu 
komitejas lēmumu un citu aktu paziņošanu pilsētas iedzīvotājiem, 
iestādēm un uzņēmumiem. Biļetens daudzējādi atvieglinātu depu
tātu, sabiedrisko pašdarbīgo organizāciju darbu, kā arī noderētu 
sakaru nostiprināšanai starp padomi un visiem pilsētas iedzīvo
tājiem. 

Prakse rāda, ka padomes un izpildu komitejas lēmumus pārkāpj 
iestādes, amatpersonas un pilsoņi nevis ļaunprātīgi, bet reizēm to 
nezināšanas dēļ. Tāpēc Rīgas pilsētas izpildu komitejai vairāk 
jārūpējas par lēmumu un citu svarīgu aktu publicēšanu un izskaid
rošanu plašām darbaļaužu masām. 

Rīgas pilsētas darbības praksē ir izveidojušās ne mazums tādu 
formu, kas aktivizē deputātu darbu sesijās, stiprina viņu sakarus 
ar vēlētājiem. Aplūkosim dažas no tām. 

Daudzu Latvijas PSR vietējo padomju praksē ieviesusies sesiju 
rīkošana bez galvenā ziņotāja. 3 Vispirms šādu formu lietoja tikai 
atsevišķas rajonu padomes. Sevišķi lielākajās pilsētās uzskatīja, 
ka sesija bez galvenā ziņotāja nav iespējama. Tagad šādas padomju 
sesijas notiek visur, arī Rīgas pilsētas padomē. Gatavojot sesiju 
bez galvenā ziņotāja, darbā iekļaujas visi deputāti, ka arī plašs 
darbaļaužu aktīvs. Šādas sesijas īpatnība ir tā, ka tai jāgatavojas 
ļoti rūpīgi, organizēti un savlaicīgi, jāizstrādā konkrēts darbības 

1 «Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1961. g., 51. nr. 
2 Biļetenus izdod Maskavas , Ļeņingradas vietējās padomes u. c. 
3 L. Birziņa. Padomju celtniecība. R., «Liesma», 1966., 156. lpp. 



plāns katrai pastāvīgajai komisijai un deputātam. Ir jau notikušas, 
vairākas Rīgas pilsētas padomes sesijas bez galvenajiem ziņotā
jiem. Tās noritējušas sekmīgi, ar lielu aktivitāti, kritiku un paškri
tiku, dziji analizēti apspriežamie jautājumi. Prakse liecina, ka 
sesijās bez galvenā ziņotāja mērķtiecīgi apspriest tādus jautāju
mus, kas skar visus pilsētas iedzīvotājus, kā sadzīves, komunālā 
un medicīniskā apkalpošana, tirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana. 
Nereti šo iestāžu darbs raksturo arī visas padomes darbu. 1 Pēdējos, 
gados bez galvenā ziņotāja ir izskatīti jautājumi, kas radījuši lielu 
interesi pilsētas iedzīvotājos un deputātos: «Par dzimtās pilsētas 
skaistumu» 2 , «Par darba stilu, valsts disciplīnas ievērošanu un iz
pildes kontroli Rīgas pilsētas un rajona darbaļaužu deputātu iz
pildu komitejās, nodaļās un pārvaldēs» 3 u. c. Sajās sesijās katra 
deputāta runa bija pārliecinošs, paškritisks un lietišķs ziņojums. 
Sesijās bez ziņotāja vispirms uzstājās atsevišķi pastāvīgo komisiju 
priekšsēdētāji, bet pēc tam deputāti un uzaicinātās personas. Tā 
ļoti plānveidīgi, rūpīgi, iesaistot plašu aktīvu, tika sagatavota Rī
gas pilsētas padomes sesija par darba stilu un izpildes kontroli. 
Bez deputātiem sesijas sagatavošanā piedalījās ārštata darbinieki, 
sabiedriskās organizācijas, kā arī P. Stučkas LVU Ekonomikas un 
juridiskās fakultātes mācību spēki — speciālisti vietējo padomju 
darba jautājumos. 

Jāatzīmē, ka šādu jautājuma izskatīšanas formu sesijās ne vien
mēr var pielietot. Tā, piemēram, tautas saimniecības attīstības 
plāna, budžeta un citi jautājumi jāapspriež pēc galvenā ziņotāja 
referāta. Tādējādi izpildu komitejai katrā atsevišķā gadījumā jāiz
lemj, kāda forma dos vislabāko rezultātu. 

Liela nozīme Rīgas pilsētas padomes mērķtiecīgas darbības 
organizēšanā ir darba plānošanai. Līdz šim ir izveidojusies tāda 
prakse, ka padomes sesijas sasaukšanas laiku un izskatāmos jautā
jumus nosaka izpildu komiteja. Rezultātā rodas tāds stāvoklis, ka 
pats varas orgāns nenosaka sesijā izskatāmos jautājumus. Pastā
vot šādai padomes darba plānošanas kārtībai, daļēji sašaurinās 
pastāvīgo komisiju un deputātu iniciatīva. Atsevišķu vietējo pa
domju darbības prakse pierāda, ka nākamās sesijas sasaukšanas 
laiku un darba kārtību ir lietderīgi apspriest un apstiprināt jau 
iepriekšējā sesijā. 4 Tad deputātiem būtu iespēja izteikties par ap-

1 E. Fifuškina, N. Vorobjovs. Talkā savai padomei. R., LVI, 1965., 90. lpp^ 
2 Rīgas p i l s ē t a s p a d o m e s 1963. g a d a 26. j ū n i j a l ē m u m s . 
3 Rīgas p i l s ē t a s p a d o m e s 1965. g a d a 22. d e c e m b r a l ē m u m s . 
4 C6.: « M e c T H b i e coBeTbi na c o s p e M e H H O M 3 T a n e » . IIOA pefl. J\. TaHAVKOBa 
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spriežamā jautājuma nepieciešamību un jau savlaicīgi uzsākt tā 
sagatavošanu un pārrunas ar vēlētājiem. Sāda prakse iesakāma 
arī Rīgas pilsētas padomei. Perspektīvai padomes sesiju darba 
plānošanai būtu jākļūst par vispārēju noteikumu, kas jāparedz arī 
Nolikumā par Latvijas PSR vietējām padomēm. 

Lai augtu padomes deputātu aktivitāte, liela nozīme ir tam, kā 
viņu sesijās izteiktie praktiskie priekšlikumi un kritiskās piezīmes 
tiek realizētas dzīvē. Rīgas pilsētas izpildu komitejas darbā vēro
jams labs pasākums, ka sesijās izteiktās deputātu kritiskās piezīmes 
un priekšlikumus apkopo, izskata un uzdod attiecīgajām nodaļām 
un pārvaldēm atklātos trūkumus novērst. Atsevišķos gadījumos 
atkarībā no jautājuma rakstura tos apspriež izpildu komitejas sēdēs 
un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu vai jau par izpildīto lēmumu 
ziņo deputātiem nākamajā padomes sesijā. 

Rīgas pilsētas izpildu komiteja padomes sesijās sistemātiski 
informē deputātus par pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

Pamatojoties uz sniegto ziņojumu, deputāti savukārt informē 
savus vēlētājus par viņu norādījumu un priekšlikumu īstenošanu. 
Sāda darba forma nostiprina deputātu un vēlētāju sadarbību. 

Padomes darba pilnveidošanā un tās autoritātes celšanā svarīga 
nozīme ir deputātu pieprasījumam. 1 Deputātam ir tiesības un reizē 
arī pienākums kontrolēt izpildu un rīcības orgāna darbu. Deputāta 
pieprasījums ir sava veida pārvaldes orgāna darba kontrole. To var 
iesniegt rakstiski, var arī izteikt vārdiski padomes sesijā, kā ari 
izpildu komitejai. Atbilde deputātam jādod nekavējoties, \ē\ tajā 
pašā sesijā. Tikai atsevišķos gadījumos, ja jautājums prasa sīkāku 
iedziļināšanos, padome var pagarināt atbildes sniegšanas termiņu. 
Praksē bieži ir gadījumi, ka sajauc deputāta pieprasījumu ar viņa 
iesniegumu lūguma vai priekšlikuma veidā. Deputāta pieprasīju
mam vienmēr jāseko tās vai citas amatpersonas īsai atskaitei pado
mei par interesējošā jautājuma būtību. Par deputāta pieprasījumu 
sesijā var izvērst arī debates, un padome var pieņemt par to lēmumu 
neatkarīgi no tā, vai šis jautājums ir vai nav bijis sesijas darba 
kārtībā. 

Sai deputāta darbības formai ir liela nozīme, jo tā 
1) dod iespēju deputātiem kontrolēt izpildu un rīcības orgānu 

darbu, uzliek par pienākumu to vadītājiem būt lietas kursā par vi
siem sava darba iecirkņiem; 

1 CM. B. Ochosuh. r i p a B O 3 a n p o c a a e n v T a T O B M e c T H U x c o B e r o B . M M Tociop-
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2) ir labs ierocis cīņa pret formālismu un birokrātismu pārval
des orgānu darbā; 

3) paaugstina deputātu aktivitāti un līdz ar to veicina padomes 
darba uzlabošanu. 

Parast i deputāti pieprasījumus iesniedz par jautājumiem, kas 
saistīti ar vēlētāju norādījumu izpildīšanu vai kādas citas svarīgas 
problēmas atrisināšanu. Tomēr jāsecina, ka praksē deputāti šo sva
r īgo tiesību izmanto reti. Rīgas pilsētas padomes darbības laikā ir 
bijuši tikai daži deputātu pieprasījumi (pilsētas ūdensapgādes, 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un citos jautājumos). Ja 
atsevišķi deputāti arī pieprasījumus iesniedz, tad tomēr šie jautā
jumi ne vienmēr tiek atrisināti līdz galam sekmīgi. 1 Tas daļēji no
tiek tāpēc, ka deputāti nezina savas tiesības, bet Rīgas pilsētas 
izpildu komiteja pietiekami neizskaidro viņiem pieprasījuma tiesību 
būtību. Sīs tiesības saturs plašāk jāizskaidro deputātiem un jāno
stiprina Nolikumā par Latvijas PSR vietējām padomēm. 

Sabiedrības līdzdalības formu jauni meklējumi sesiju darbā dos 
iespējas vēl vairāk pilnveidot esošās un rast jaunas. «Jo lielāka 
daudzveidība, — jo labāka, jo bagātāka būs kopējā pieredze,» 2 

mācīja V. I. Ļeņins. 
Rīgas pilsētas padomes pastāvīgās komisijas. Ar pastāvīgo 

komisiju palīdzību iespējams vispilnīgāk panākt, lai «itin visi iedzī
votāji tiktu pakāpeniski iesaistīti tiklab padomju organizatoriskajā 
darbā, kā arī valsts pārvaldes dienesta pildīšanā» 3, saimnieciskā 
un kultūras celtniecībā. 

Pastāvīgās komisijas ir padomes vēlēti palīgorgāni, tās sastāv
daļa, darbojas pastāvīgi un nodrošina padomes darba nepārtrauk
tību. Komisijas var sistemātiski iesaistīt darbaļaudis padomes dar
bā, tādējādi ievērojami paplašinot tās darbības loku. Tās apvieno 
sevī valsts un sabiedriskās organizācijas iezīmes. Par savu dar
bību komisijas atskaitās padomei. Deputāti pilda savus pienākumus 
pastāvīgajās komisijās sabiedriskā kārtā, nesaņemot par darbu 
atlīdzību. 

Deputāti un to aktīvs, darbodamies pastāvīgajās komisijās, 
apgūst nepieciešamās valsts pārvaldīšanas iemaņas. Tas pilnīgi 

1 Sk. L. Birziņa, L Ķrastiņš. Kā strādā vietējo padomju deputāti. R., LVI, 
1957.; Rīgas pilsētas padomes astotā sasaukuma 2. sesijas stenogramma, 25. lpp. 

2 V. /. Ļeņins, Raksti. 26. sēj., 1951., 369. lpp. 
3 Turpat, 27. sēj., 1951., 125. un 126. lpp. 



atbilst V. I. Ļeņina norādījumiem, ka deputātam jābūt gan likum
devējam, gan ari likuma izpildītājam. 1 

Nolikumā par Latvijas PSR vietējo padomju pastāvīgajām 
komisijām 2 noteikts, ka to galvenais uzdevums ir organizēt darba
ļaužu deputātu padomju aktīvu no strādnieku, zemnieku un inteli
ģences vidus, piedalīties padomju praktiskajā darbā, veicināt 
saimniecisko un kultūras celtniecību, padomju valsts varenības 
augšanu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, padomju likumu 
pildīšanu un pilsoņu tiesību aizsardzību. 

Ļoti svarīga nozīme ir pastāvīgo komisiju izveidošanas sistē
mai. Atkarībā no tās padomes pastāvīgās komisijas var konkrēti un 
diferencēti ietekmēt saimniecisko un kultūras celtniecību padomes 
darbības teritorijā. Komisiju skaitu un to skaitlisko sastāvu nosaka 
padome atkarībā no saimniecības īpatnībām un padomes deputātu 
skaita. Tā Rīgas pilsētas padomes 10. sasaukuma pirmajā sesijā 
nodibināja 14 pastāvīgās komisijas, kurās ievēlēja 422 pilsētas pa
domes deputātus: mandātu, budžeta un iinansu, transporta un sa
karu, kultūras, tautas izglītības, veselības aizsardzības un sociālās 
nodrošināšanas, tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas, komu
nālās saimniecības un labiekārtošanas, rūpniecības, sociālistiskās 
likumības, celtniecības un arhitektūras, dzīvokļu saimniecības, fiz
kultūras un sporta, sadzīves un komunālo pakalpojumu komisijas. 3 

Kā redzams, pastāvīgās komisijas veidotas pēc tautas saimniecības 
nozaru principa, un tās aptver visas galvenās pilsētas saimniecības 
un kultūras celtniecības nozares. Deputātu skaits visās komisijās, 
nav vienāds. Tas svārstās no 16 līdz 38 atkarībā no komisijas 
darba rakstura un apjoma. 

Svarīga nozīme ir arī pastāvīgo komisiju sastāvam. Komisijas 
sekmīga darba pamatā ir pareiza komisiju sakomplektēšana. Depu
tātu ievēlēšana tai vai citā komisijā jānotiek, ievērojot viņu profe
siju, specialitāti un personisko vēlēšanos. Prakse rāda, ka aktīvi 
un ar labiem panākumiem komisijā var strādāt arī deputāti, kas nav 
attiecīgās nozares speciālisti, ja tikai viņiem ir vēlēšanās šajā no 1 

zarē darboties. 4 

Nolikumā par Latvijas PSR vietējo padomju pastāvīgajām ko
misijām kā viens no to galvenajiem uzdevumiem noteikts organizēt 

1 V. 1. Ļeņins. Raksti. 27. sēj., 105. lpp. 
2 «Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija Ziņotājs», 1951. g., 29., 30. 

un 31. nr. 
3 Rīgas pilsētas padomes 10. sasaukuma pirmās sesijas stenogramma. 
4 L. Birziņa, 1. Krastiņš. Kā strādā vietējo padomju deputāti. R.f LVI, 1957., 

25. un 26. lpp. 



padomju aktīvu no darbaļaužu vidus. Vislabākos panākumus savā 
darbā gūst tās komisijas, kas pratušas ap sevi pulcēt plašu aktīvu: 
strādniekus, inženiertehniskos darbiniekus, pensionārus ar lielu 
dzīves un darba pieredzi, bijušos deputātus, jaunatni. Paras tā me-
Tode, kā komisijas iesaista sabiedrību savā darbā, ir atsevišķu 
komisijas locekļu pārrunas ar uzņēmumu, iestāžu un organizāciju 
darbiniekiem par attiecīgās komisijas veicamo darbu, uzdevumiem, 
tiesībām, reizē iesaistot viņus pienākumu veikšanā. To vislabāk var 
izdarīt tad, kad pastāvīgo komisiju locekļi pārbauda atsevišķu 
iestāžu darbu, kontrolē pieņemto lēmumu izpildi, organizē darba
ļaužu vēstuļu, iesniegumu un sūdzību pārbaudes u. tml. Liela no
zīme aktīvistu iesaistīšanā ir arī pastāvīgo komisiju darba piere
dzes propagandai. Rīgas pilsētas padomes pastāvīgajās komisijās 
ir daudz aktīvistu no dažādām darbaļaužu pašdarbīgajām organi
zācijām (ielu un namu komitejām, vecāku komitejām skolās u. c.). 1 

Tas arī ir pareizi, jo pastāvīgās komisijas un darbaļaužu pašdarbīgās 
organizācijas saista kopīgi mērķi un uzdevumi attiecīgā saimniecī
bas vai kultūras darba nozarē. Ar pareizi izraudzītu un skaitliskā 
ziņā lielu aktīva palīdzību pastāvīgās komisijas var veikt ievēro
jamu darbu, iesaistot pilsētas iedzīvotājus dažādos pasākumos. 
Rīgas pilsētas padomes 14 pastāvīgās komisijas savā darbā iesais
tījušas 132 pastāvīgus aktīvistus. To skaits varētu būt vēl lielāks, 
ja tajā ieskaitītu visus tos, kuri darbojušies komisiju darbā īslaicīgi, 
izpildot atsevišķus uzdevumus. Lai celtu aktīvistu iniciatīvu un 
lomu, pēc mūsu ieskata, nepieciešams tos apstiprināt pastāvīgo ko
misiju sēdēs, kā arī izsniegt speciālas apliecības, ko ne vienmēr 
praksē dara. 

Analizējot pilsētas padomes pastāvīgo komisiju aktīva sastāvu, 
vērojams, ka tajās tikpat kā nav jaunatnes pārstāvju, kā arījieviena 
augstāko un vidējo mācības iestāžu studenta. Darbs pastāvīgajās 
komisijās viņiem dotu pirmās iemaņas valsts lietu pārvaldīšanā, kā 
arī modinātu interesi par savu nākamo specialitāti (piemēram, nā
kamie juristi varētu darboties sociālistiskās likumības un sabiedris
kās kārtības nodrošināšanas komisijā, nākamie skolotāji — tautas 
izglītības vai kultūras komisijā utt .) . 

Nolikuma 5. punktā norādīts, ka par pastāvīgās komisijas priekš
sēdētāju un sekretāru nevar būt izpildu komitejas locekļi, nodaļu 
un pārvalžu priekšnieki. Sāds noliegums nosaka komisiju neatka-

1 Rīgas pilsētas izpildu komitejas Organizatoru un instruktoru sektora ar
hīvs par 1965. gadu. 



ribu no izpildu un rīcības orgāniem (pastāvīgās komisijas kontrolē 
izpildu komitejas, tās nodaļu un pārvalžu darbu). Taču jautājums 
par to, vai izpildu komitejas locekļi, nodaļu vadītāji un pārvalžu 
priekšnieki var būt par pastāvīgo komisiju locekļiem, padomju juri
diskajā literatūrā, likumdošanā un praksē tiek risināts dažādi. 1 

Rīgas pilsētas 9. sasaukuma padomes pastāvīgajās komisijās 
izpildu komitejas locekļi, nodaļu un pārvalžu vadītāji nav ievēlēti. 
Tā kā spēkā esošais Nolikums par pastāvīgajām komisijām tikai 
neatļauj ievēlēt izpildu komitejas locekļus, nodaļu vadītājus un pār
valdes priekšniekus par pastāvīgo komisiju priekšsēdētājiem un 
sekretāriem, tad tas faktiski nozīmē, ka par komisijas locekļiem 
viņus var ievēlēt. No praktiskā darba viedokļa ir ļoti svarīgi, lai 
nodaļu vadītāji un pārvalžu priekšnieki piedalītos katrā komisijas 
sēdē, jo viņiem jāzina, kādus trūkumus deputāti atklājuši nodaļu 
un pārvaldēm pakļauto uzņēmumu un iestāžu darbā, kādus priekš
likumus ierosina. Vadītājiem piedaloties komisijas sēdēs, būtu iespē
jams jautājumus tūlīt atrisināt, negriežoties ar rakstiskiem iesnie
gumiem attiecīgajā nodaļā vai pārvaldē. Tādējādi tiktu nodrošināta 
arī lielāka pastāvīgo komisiju sadarbība ar nodaļām un pārvaldēm. 
Ja nodaļu un pārvalžu vadītāji nav attiecīgo komisiju locekļi, tad 
viņu piedalīšanās komisiju sēdēs nav obligāta un, kā rāda prakse, 
uz komisiju uzaicinājumiem ne vienmēr ierodas. Apgalvojums, ka 
nodaļu un pārvalžu vadītāji, būdami pastāvīgo komisiju locekļi, 
varētu ietekmēt komisiju darbu savās interesēs, nav pārliecinošs 
un arī praksē nav vērojams. Pēc autora ieskata, pareiza bija Rīgas 
pilsētas padomes agrāko gadu prakse, kad nodaļu vadītājus un pār* 
valdes priekšniekus ievēlēja par locekļiem pastāvīgajās komisijās. 
Sāda prakse pastāv vēl šodien citās vietējās padomēs (Maskavā 
un citur). Arī padomju juridiskajā literatūrā sastopams šāds uz
skats. 2 

Ļoti svarīgs ir jautājums par to personu ievēlēšanu pastāvīgo 
komisiju sastāvā, kas nav vietējo padomju deputāti. Padomju lite
ratūrā šajā jautājumā varam sastapt dažādus uzskatus. Atsevišķi 

1 L. Birziņa. P a d o m j u ce l tn iec ība . R., «Liesma» , 1966., 164. l p p . 
K). TodopoecKuu. n o c T O H H H b i e KOMHCCHH MecTHbix c o B e r o B A e n v T a - r o B T p v A f l -

LUHXCH. AL, TocK)pH3AaT. 1955, c T p . 58; FIojīo>KenHe o nocTOHHHbix KOMHCCHHX 
MecTHbix coBeTOB 3 e n y T a T 0 B Tpyjrjnn.KxcīL M. t r o c i o p H 3 . aaT, 1958; C. CoAOebeea. 
n o c T O f l H H h i e KOMHCCHH M e c T H b i x coBeTOB Ha coBpeMeHHOM 3 T a n e , M., «KDpHAHie-
C K a n . i H T e p a T y p a » , 1963., CTp. 83. 

2 C6*.: « M e c T H b i e coBeTbi n a coBpeMCHHOM s r a n e » . M., «Havna», 1965., c r p . 
172—173. 



autori pilnīgi noliedz nepieciešamību pastāvīgajās komisijās ievē
lēt aktīvistus no sabiedrības vidus, motivējot ar to, ka padomju 
deputātu skaits nemitīgi augot. 1 Turpretim citi autori uzskata, ka 
speciālistu, darba pirmrindnieku un citu kompetentu personu ievē
lēšana pastāvīgajās komisijās nenozīmē to, lai aktīvisti obligāti 
būtu depjatāti. Vairāki autori uzskata, ka vislietderīgākā forma, lai 
izmantotu speciālistu un darba pirmrindnieku pieredzi, ir viņu ievē
lēšana pastāvīgajās komisijās, piešķirot balsstiesības. 2 Jānorāda, 
ka šis priekšlikums pelna ievērību: tas celtu padomju aktīvistu 
autoritāti, nodrošinātu viņu līdzdalību komisiju sēdēs, pārbaudēs 
un kvalificētu lēmumu sagatavošanā. Tā kā viens no galvenajiem 
pastāvīgo komisiju uzdevumiem ir plašu darbaļaužu masu iesaistī
šana valsts pārvaldīšanā, tad nepieciešams pilnveidot esošos notei
kumus par padomju aktīvistu tiesisko stāvokli un jaunajā Nolikumā 
par Latvijas PSR vietējo padomju pastāvīgajām komisijām šo jau
tājumu vēlams atrisināt pozitīvi. 

Rīgas pilsētas padomes pastāvīgo komisiju tiesības un pienā
kumus nosaka Nolikums par Latvijas PSR vietējo padomju pastā
vīgajām komisijām. Nolikums ir ļoti novecojis, jo kopš tā pieņem
šanas mūsu valstī notikušas grandiozas pārmaiņas, un tas vairs 
neatbilst pašreizējiem uzdevumiem. Tā Rīgas pilsētas padomei un 
tās pastāvīgajām komisijām nosprausti jauni uzdevumi, ievērojami 
paplašinātas tās tiesības, izveidojušās jaunas darba formas un me
todes. 

Tā kā līdz šim nav izdots vienots likumdošanas akts par pastā
vīgo komisiju tiesību paplašināšanu, tad to izlemj pašas vietējās 
padomes. Tā Rīgas pilsētas padome 1962. gada 21. novembrī pie
ņēma lēmumu 3, kurā noteikts, ka pastāvīgajām komisijām ir tiesī
bas 

1) pieņemt lēmumus, kuru izpildīšana ir obligāta, ja tā saistīta 
ar Rīgas pilsētas padomes un tās izpildu komitejas lēmumu izpildi, 
izņemot grozījumus plāna, budžeta un materiālo fondu sadalē; 

2) izteikt sabiedrisko nosodījumu organizāciju vadītājiem par 
nesavlaicīgu Rīgas pilsētas padomes, izpildu komitejas un pastā
vīgo komisiju lēmumu izpildi, par to paziņojot pilsētas padomei. 

1 K. XaepoHUH. K B o n p o c v o npaBOBOM ĪIO^OJKCHHH ceJibCKHx COBCTOB aeny-
T3T0B TpyAHiUHxcH Mo^AaBCKOH CCP. — y q e H h i e 3 a n u c K H KHiiiHHeBCKoro rocy-
^ a p c T B e H H o r o yHHBepcHTera, T. 52, KnunuieB, 1960, CTp. 82. 

2 C6.: « M e c T H b i e c o B e T b i n a coBpeMeHHOM 3Tane». M . , « H a y K a » , 1965, c r p . 171. 
3 Rīgas pilsētas padomes 1962. gada 21. novembra lēmums «Par Rīgas pil

sētas padomes pastāvīgo komisiju paplašināšanu». 



No pieņemtā lēmuma redzams, ka pastāvīgo komisiju tiesības 
paplašinātas tikai kontroles funkciju jomā, nenododot tām nekādus 
pārvalžu un nodaļu kompetencē ietilpstošus jautājumus. 

Visas tautas valsts apstākļos ir vērojama tendence, ka vietējo 
padomju komisijām nodod atsevišķas izpildu un rīcības orgānu 
funkcijas.1 Padomju juridiskajā literatūrā šajā jautājumā izteikti 
daudzi un dažādi uzskati. Esošās neskaidrības saistītas ar diviem 
momentiem: 

a) tieši kādi pārvaldes jautājumi jānodod pastāvīgo komisiju 
pārziņā; 

b) pastāvīgo komisiju pieņemto lēmumu juridiskā spēka noteik
šana. Sie jautājumi zinātniskajos un praktiskajos darbiniekos radī
juši lielu interesi. Tā R. Safarovs iesaka daļēji nodot pastāvīgajām 
komisijām nodaļu funkcijas, bet nav skaidrs, ar kādam funkcijām 
autors iesaka sākt nodošanu, kā arī par to, vai visiem pastāvīgo 
komisiju lēmumiem piešķirt juridisku spēku. 2 J. Kozlovs iesaka 
nodot pastāvīgo komisiju izlemšanai tikai atsevišķus pārvaldes 
jautājumus, neskarot galvenās izpildu komitejas nodaļu funkcijas. 3 

Dažādi ieskati šajā jomā ir arī praktiskajiem darbiniekiem. Viņi 
iesaka piešķirt pastāvīgajām komisijām tiesības pieņemt atsevišķos 
jautājumos lēmumus ar saistošu raksturu 4 , citi autori uzskata par 
lietderīgu pastāvīgo komisiju izlemšanai nodot tikai konkrētus jau
tājumus 5 . 

Pēc mūsu ieskata, atsevišķu izpildu komitejas nodaļu un pār
valžu funkciju nodošana pastāvīgajām komisijām var notikt pakā
peniski, rodoties objektīviem apstākļiem un uzlabojot komisiju orga
nizatorisko darbu. Sis process jāatt īsta, ieviešot tajā organizētību 
un plānveidību. Pareizi ir rīkojusies Rīgas pilsētas padome, sākot 
komisiju tiesību paplašināšanu ar kontroles sfēru. 

1 C6.: « C o u n a . i w c T H M e c K o e o Ō m e H a p o j ļ i i o e r o c v A a p c T B O » . M., HHCTHTVT rocy-
A a p c T B a H n p a B a A H C C C P , 1965, C T p . 57; 

//. CTapoeouToe. P a c m u p e n n e ($iy HKUHH nocroflmībi.K KOMHCCHH. «CoBeTbi a e -
n y T a T O B T p y A & i i i H x c H » , 1962, «Nb 9; 

K). TuxoMtip08. CoBeTbr H p a 3 B H T H e r o c v A a p c T B C H H o r o y n p a B ; i e H H f l . M , 
«ZOpHjumecKan J i i i T e p a T y p a » , 1963, C T p . 82—95. 

2 P. Cacpapoe. 0 6 o c y m e c T B j i e H H H noCToHHHBIMH KOMHCCHHMH <ļ)yHKiu-iH o p r a -
HOB y n p a B j i e H ! i f l . — COBCTU /ienyTaTOB T p y A H m n x c f l B n e p n o n p a 3 B e p H y T O r o 
CTpoHTe^bCTBa KOMMynH3Ma. M., H3M-BO BnLŪ II A O H npn IļK K H C C , 1961, CTp. 
228-249. 

3 «CoBercKoe r o c y £ a p c T B O H n p a B O » , 1963, N° 1. 

4 «H3BCCTHH», 1961. J3 OKTflŌpH. 
5 «CoBetbi AenyTaTOB T p y . a s i m H . x c H » , 1961, JSfs 9, CTp. 61. 
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Lai katra vietējā padome nerisinātu patstāvīgi komisiju tiesību 
paplašināšanu pēc saviem ieskatiem, jaunajā nolikumā būtu jāno
saka principi, kā kārtot nodošanu un kādus jautājumus no nodaļu 
un pārvalžu kompetences iespējams nodot pastāvīgajām komisijām 
visā Latvijas PSR vispirms, neierobežojot padomju tiesības šo jau
tājumu loku paplašināt, ievērojot vietējos apstākļus, pastāvīgo 
komisiju sagatavotību un nododamā jautājuma raksturu. Nododot 
nodaļu un pārvalžu atsevišķas funkcijas pastāvīgajām komisijām, 
padomēm katrā atsevišķā gadījumā jautājums būtu jāsaskaņo ar 
Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidiju. Ja pastāvīgo komisiju 
kompetence paplašinās, tad, dabiski, Nolikumā jāparedz arī tām 
tiesības pieņemt saistošus lēmumus jautājumos, kas tiek nodoti 
komisiju pārziņā. 1 Tajā pašā laikā jānosaka pastāvīgo komisiju 
attiecības ar izpildu komiteju, tās nodaļām un pārvaldēm un jāreg
lamentē arī to attiecības ar darbaļaužu pašdarbīgajām organizāci
jām. 2 Pastāvīgo komisiju darbs jāorganizē tā, lai tās kļūtu par 
sabiedrisko pašdarbīgo organizāciju vadošo centru. Sie nedaudzie 
apskatītie jautājumi rāda, ka nepieciešams izstrādāt jaunu Noli
kumu par Latvijas PSR pastāvīgajām komisijām atbilstoši Komu
nistiskās partijas dokumentiem un plašas komunisma celtniecības 
laikmeta prasībām. 

Rīgas pilsētas padomes pastāvīgo komisiju darbā vērojamas 
dažādas organizatoriskas formas, lai realizētu Komunistiskās par
tijas un padomju valdības politiku darbaļaužu masu iesaistīšanā 
komunisma celtniecības darbā. 

Komisijas darbojas uz koleģiāliem pamatiem un jautājumus 
izskata un izlemj sēdēs, kurās noklausās nodaļu vadītāju un pār
valžu priekšnieku vai citu padomei pakļauto iestāžu vadītāju pār
skatus un informāciju, apstiprina darba plānus, izskata organiza
toriskā darba jautājumus, deputātu pārskatus par veikto darbu, 
apspriež viņu priekšlikumus. Komisiju sēdēs piedalās deputāti, 
aktīvisti un uzaicinātās personas. 

Svarīga nozīme ir pastāvīgo komisiju paplašinātajām sēdēm, 
kad jautājumu apspriešanā bez deputātiem piedalās komisijas ak
tīvs, attiecīgo iestāžu un organizāciju vadītāji, atsevišķi tautas 

1 P. ĶatoMoe. P a c u i H p e H H e o 6 m e c r B e H H b i x H a n a ^ B AeaTejibHOCTH M e e r H b i x 
c o B e T O B j i e n v T a T O B tp^HLUHXCH. «CcmeTCKoe r o c y , a a p C T B O H n p a B O » , 1963, Ne 1, 
CTp. 109. 

2 B. ra6pumid3e. O (ļ)opMax p v K O B O A C T B a M e c x H w x c o B ē T O B c a M O i i e H T e n b -

HUMH o p r a H H 3 a u H H M ī i TpyAHUļHXC5i. «CoBeTCKOe r o c y i i a p C T B O H npaBO», 1962, N* 11, 
C T P . 126-131 . 
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saimniecības nozaru speciālisti, izpildu komitejas pārstāvji u. c. 
Paplašinātās sēdes var noturēt arī divas vai vairākas pastāvīgāk 
komisijas kopīgi. Piemēram, kad Rīgas pilsētas 8. sasaukuma pado
mes pastāvīgā finansu un ekonomikas komisija apsprieda sēdē jau
tājumu par pirts uzņēmumu saimnieciski finansiālo darbību, bez 
deputātiem piedalījās komisijas aktīvisti, rajona padomju pastāvīgo 
budžeta komisiju priekšsēdētāji, pilsētas Komunālo pakalpojumu 
pārvaldes pārstāvji un visu pirts uzņēmumu direktori. Rīgas pilsē
tas padomes pastāvīgās komisijas bieži organizē paplašinātās sē
des, kurās uzaicina piedalīties visu piecu rajonu attiecīgo komisiju 
priekšsēdētājus. Sēdēs uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji 
uzklausa deputātu un speciālistu domas par iestāžu darbu, trūku
miem un priekšlikumus to novēršanai. Sādi organizētas sēdes pa
līdz nostiprināt komisiju saites ar masām un celt to autoritāti. 

Raksturīga pastāvīgo komisiju darbības forma ir vairāku komi
siju kopējās sēdes. Tā jautājumu par pirmsskolas vecuma bērnu 
iestāžu celtniecību Rīgā izskatīja pilsētas padomes pastāvīgās izglī
tības un celtniecības komisijas kopējā sēdē, bet par sporta laukumu 
ierīkošanu namu pārvalžu teritorijās izskatīja dzīvokļu saimniecī
bas un fizkultūras un sporta komisijas. Kopēji sagatavojot un iz
skatot jautājumus, tiek maksimāli izmantotas deputātu un aktīvistu 
zināšanas, daudz dziļāk izpētīti konkrētie apstākļi, nostiprināta 
komisiju sadarbība svarīgāko lietu izlemšanā. 

Sevišķi nozīmīgas ir pastāvīgo komisiju izbraukuma sēdes. Pē
dējo 2—3 gadu laikā tās gūst arvien lielāku atsaucību un nozīmi. 1 

Pastāvīgo komisiju izbraukuma sēžu mērķis ir iesaistīt jautājumu 
izlemšanā pēc iespējas plašākas darbaļaužu masas un radīt labvē
līgus apstākļus to līdzdalībai padomes darbā. Jautājumu izskatī
šanai uzņēmumā, iestādē vai organizācijā, kuru darbu apspriež, ir 
liela audzinoša un mobilizējoša nozīme. Šādas sēdes dod iespēju 
deputātiem uzzināt kolektīva domas par izskatāmo jautājumu. Kri
tizējot savas iestādes darbu, vietējie darbinieki var palīdzēt pilnīgi 
atklāt trūkumus un to cēloņus, izstrādāt kopīgus pasākumus to 
novēršanai un iesaistīt kolektīva locekļus šajā darbā. Protams, ka, 
organizējot izbraukuma sēdes, pastāvīgajām komisijām ļoti no
pietni jāgatavojas tām. Deputātiem kopā ar aktīvistiem rūpīgi jā
veic attiecīgās iestādes pārbaude, jāanalizē iegūtie materiāli, labi 
jāpārzina pārbaudāmās iestādes darba pozitīvās un negatīvās pu
ses un jāizstrādā lietišķi priekšlikumi. Tā, piemēram, Rīgas pilsētas 

1 B. fīonoea u H. CaeeHKoe. PaHOHHbift c o B e T n c n v T a T O B TpynamHXCH. M.^ 
rociopH3AaT, 1962, CTp. 164. 



padomes sociālistiskās un sabiedriskās kārtības sargāšanas komi
sija izbraukuma sēdi noturēja ādas izstrādājumu kombinātā «Blāz
ma». Darba kārtībā bija jautājums par to, kā kombināta sabiedris
kās organizācijas cīnās par sociālistiskā īpašuma saglabāšanu un 
darba likumdošanas ievērošanu. Iepriekšējās pārbaudēs deputātu 
grupa atklāja, ka kombinātā vāji darbojas sabiedriskie kontrolieri, 
tautas kārtības sargu vienība, biedru tiesa, nepilnīgi tiek uzskaitīti 
izlietotie materiāli. Tas viss apstiprinājās sēdes gaitā daudzajās 
kombināta strādnieku un inženiertehnisko darbinieku runās. Depu
tātu un kombināta darbinieku piezīmes un priekšlikumi palīdzēja 
pieņemt mērķtiecīgu lēmumu. Pēc zināma laika komisija atkal iera
dās kombinātā, lai pārbaudītu, kā tiek pildīts pieņemtais lēmums. 
Deputāti konstatēja, ka izbraukuma sēde nav bijusi veltīga. Lielākā 
daļa trūkumu bija jau novērsti, izstrādāts pasākumu plāns to pil
nīgai novēršanai. Komisijas izbraukuma sēde bija cēlusi strādnieku 
aktivitāti kombināta lietu pārvaldīšanā, kas pozitīvi ietekmēja arī 
kombināta darba rezultātus: uzlabojās produkcijas kvalitāte, pie
auga darba ražīgums un samazinājās reklamāciju skaits. 

Izbraukuma sēdes organizē gandrīz visas Rīgas pilsētas pado
mes pastāvīgās komisijas, un to darba rezultāti ir sekmīgi: šādas 
sēdes aktivizē ari visu pilsētas rajonu padomju pastāvīgo komisiju 
darbību un māca tās pareizi strādāt. 1 

Lai gan pastāvīgo komisiju sēdēm ir liela nozīme, tomēr gal
venā uzmanība jāvelta organizatoriskajam darbam, līdzdalībai 
padomes funkciju realizēšanā. 2 Rīgas pilsētas padomes komisiju 
organizatoriskajā darbībā ievērojamu vietu ieņem dažādas pārbau
des. Atkarībā no jautājumu sarežģītības pārbaudes tiek veiktas ar 
dažādām metodēm. Tās var būt individuālas vai grupveida. Grupā 
parasti ietilpst deputāti, komisijas aktīvs, pieaicinātie atsevišķu 
nozaru speciālisti, ko vada pilsētas padomes deputāts — komisijas 
loceklis. Viņa pienākumos ietilpst grupas locekļu darba koordinē
šana un pārbaudes rezultātu apkopošana. Tā Rīgas pilsētas pado
mes sadzīves pakalpojumu komisija, pārbaudot sadzīves pakalpo
jumu uzņēmumu darbu, izveidoja piecas grupas, kuru sastāvā iesais
tīja divus locekļus no pilsētas, divus no rajonu padomes sadzīves 
pakalpojumu komisijas un divus finansistus — finansu un ekono
mikas komisijas aktīvistus. Grupas vadīja pilsētas padomes depu-

1 L Birziņa. P a d o m j u celtniecība. R., «Liesma», I966. t 178. lpp. 
2 C. MuxauAoe. LJpeJKAe B c e r o opraHH3aTopcKaa p a ō o T a . «CoseTbi a e n v i a 
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tāti. 1 Sādi sakomplektētās grupas varēja izdarīt vispusīgu pār
baudi un iesniegt konkrētus, mērķtiecīgus priekšlikumus pārbau
dāmā objekta darba uzlabošanai. 

Prakse rāda, ka pārbaudes dziļums un vispusība, komisiju seci
nājumu vērtība ir daudzējādi atkarīga no tā, cik plaši pārbaudēs 
iesaista aktīvistus un atsevišķus speciālistus. Kompleksās pārbau
dēs ļoti noderīgi jau iepriekš organizēt īpašu instruktāžu, lai depu
tātus un aktīvistus sagatavotu pārbaudes darbam: iepazīstinātu 
ar pārbaudāmā objekta struktūru, uzdevumiem un darbības īpatnī
bām, kādiem jautājumiem jāpievērš īpaša uzmanība utt. Raksturīga 
ir pastāvīgās transporta un sakaru komisijas Rīgas Autobusu parka 
darba pārbaude. 2 Tajā piedalījās 11 deputāti, 9 komisijas aktīvisti, 
Latvijas PSR Autotransporta un šoseju ceļu ministrijas inženieri 
un citi speciālisti. Pārbaudes komisijas locekļi neaprobežojās ar 
dažādu izziņu savākšanu Autobusu parka kantorī, bet vispusīgi 
iepazinās ar visa parka saimniecību uz vietas, pārbaudīja darba 
disciplīnu, kadru sastāvu, kvalifikācijas celšanas gaitu, autobusu 
kustības regularitāti un daudzas citas darba jomas. Tādējādi iegu
va vispusīgu pārskatu par parka darbību. Pārbaudes rezultātus 
apsprieda izbraukuma sēdē Rīgas Autobusu parkā, kur bez depu
tātiem piedalījās uzņēmuma administrācija un ap 40 kolektīva lo
cekļu. Darba uzlabošanai deputāti ieteica organizēt mācības strād
nieku kvalifikācijas celšanai, celt ideoloģiskā darba līmeni, plašāk 
iesaistīt darbiniekus racionalizatoru un izgudrotāju kustībā, kā arī 
iesniedza vēl daudzus citus tehniska rakstura ierosinājumus. Kon
troles kārtībā pārbaudot Autobusu parku, pastāvīgā komisija kon
statēja ievērojamu darba uzlabošanos. Rīgas pilsētas padomes pa
stāvīgās komisijas seko sevišķi izbraukuma sesijās pieņemto 
lēmumu izpildei. 

Pamatojoties uz pārbaudēs iegūto materiālu dziļu analīzi, pastā
vīgās komisijas izstrādā savus priekšlikumus, ko iesniedz padomei, 
izpildu komitejai un tai pakļautajām iestādēm un uzņēmumiem. 
Padomei vai izpildu komitejai priekšlikumus iesniedz galvenokārt 
tad, ja vajadzīga to palīdzība priekšlikumu īstenošanai. Pastāvīgo 
komisiju priekšlikumi pēc būtības ir ieteicami, bez juridiska spēka, 
izņemot jautājumus, kuros komisijas var pieņemt saistošus lēmu
mus. 3 Gadījumos, kad pastāvīgās komisijas priekšlikumus iesniedz 

1 Rīgas pilsētas izpildu komitejas Organizatoru un instruktoru sektora 
arhīvs par 1964. gadu. 

2 Rīgas pilsētas izpildu komitejas Organizatoru un instruktoru sektora 
arhīvs par 1964. gadu. 

3 Rīgas pilsētas padomes 1962. gada 21. novembra lēmums. 



padomei pakļautajām iestādēm, bet tās atstāj iesniegumu bez ievē
rības, komisija var pielietot pret nepildītajiem arī sabiedriskās 
ietekmēšanas līdzekļus: uzstājoties ar kritiku padomes sesijās, 
izpildu komitejas sēdēs, presē u. tml. Pareizi norāda L. Birziņa, ka 
pastāvīgo komisiju priekšlikumu izpildes pamatā ir to autoritāte. 1 

Pastāvīgo komisiju pārbaudēs sevišķi izceļas deputāta kā orga
nizatora loma. Viņa pienākums ne tikai atklāt trūkumus, bet arī 
panākt to novēršanu, veicot attiecīgu organizatorisku darbu uz vie
tām. Rīgas pilsētas pastāvīgo komisiju darba praksē ir daudz gadī
jumu, kad deputātu aktīva darbība sekmējusi atklāto trūkumu 
novēršanu. Tā, piemēram, pastāvīgā dzīvokļu saimniecības komi
sija, pārbaudot Proletāriešu rajona namu pārvalžu sagatavotību 
darbam ziemas apstākļos, konstatēja šādus trūkumus: nevienādu 
darba sadali amatniekiem, paviršu darba organizāciju, nepietie
kamu ziemas inventāra iegādi. Apspriežot jautājumu kopīgi ar 
namu pārvalžu darbiniekiem un aktīvu, konstatētos trūkumus no
vērsa uz vietas. 

Lielu palīdzību pastāvīgās komisijas sniedz izpildu komitejai 
pilsoņu vēstuļu, iesniegumu un sūdzību pārbaudīšanā. Arī šī darbī
bas forma ir cieši saistīta ar plašām darbaļaužu masām. Pa lielā
kajai daļai pārbauda darbaļaužu vēstules, iesniegumus un sūdzības, 
kas skar atsevišķu uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbu, 
amatpersonu dienesta pārkāpumus u. tml. Rīgas pilsētas izpildu 
komiteja izskaudusi tādu praksi, ka pastāvīgas komisijas pārmē
rīgi noslogo ar pilsoņu vēstuļu, iesniegumu un sūdzību pārbaudī
šanu, atraujot tās no savu galveno uzdevumu veikšanas. Darba
ļaužu vēstuļu, iesniegumu un sūdzību pārbaudes galvenokārt palīdz 
pastāvīgajām komisijām tuvāk iepazīties ar atsevišķu saimniecības 
nozaru un iestāžu darbu, ar pilsoņu vajadzībām un interesēm, at
klāt trūkumus un saasināt komisiju uzmanību aktuālo jautājumu 
izlemšanai. 

Svarīgs organizatorisks uzdevums ir padomes sesiju sagatavo
šana, jo lēmumiem jābūt tādiem, kas mobilizē pilsētas iedzīvotājus 
to izpildei. Te lielu palīdzību izpildu komitejai sniedz padomes 
pastāvīgās komisijas, gan izvirzot aktuālus jautājumus, gan veicot 
praktisku darbu. 2 Tās izdara pārbaudes, savāc un apkopo iedzīvotāju 
priekšlikumus, dod savus ierosinājumus, piedalās lēmuma projekta 

i L. Birziņa. P a d o m j u c e l t n i e c ī b a . R., « L i e s m a » , 1966., 172. l p p . 
2 B. BactiAbee. C o e e T b i KaK « p a O o T a K m u i e o p r a H b i » . « C o e e T b i AenyTa*roB 
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sagatavošanā, gatavo ziņojumus un līdzziņojumus, bet atsevišķi 
komisijas locekļi uzstājas debatēs. Rīgas pilsētas 8. sasau
kuma padomes pastāvīgās komisijas sagatavojušas 8 līdzziņojumus 
padomes sesijās un 57 reizes piedalījušās debatēs. 1 Ļoti nozīmīga 
ir izpildu komitejas un pastāvīgo komisiju sadarbība, gatavojot 
padomes sesijas bez galvenā ziņotāja. 

Lielu palīdzību pastāvīgās komisijas sniedz arī izpildu komitejas 
sēžu sagatavošanā, kas dod iespēju katru jautājumu sagatavot dzi
ļāk un vispusīgāk. Komisijas pēc izpildu komitejas lūguma vai pēc 
savas iniciatīvas izdara pārbaudes, apkopo to rezultātus un iz
strādā priekšlikumus par izskatāmajiem jautājumiem, kā arī sastāda 
lēmuma projektu un piedalās ar līdzziņojurniem sēdē. Rīgas pil
sētas 8. sasaukuma padomes pastāvīgās komisijas sniegušas vai
rāk nekā 30 līdzziņojumu izpildu komitejas sēdēs. Pastāvīgās komi
sijas var arī pilnīgi pēc savas iniciatīvas ierosināt jautājumus 
izskatīšanai izpildu komitejas sēdēs. Parast i šādos gadījumos attie
cīgā komisija izdara vajadzīgo pārbaudi, gatavo lēmuma projektu 
un uzstājas ar ziņojumu sēdē, bet iestādes, uzņēmuma vai organi
zācijas pārstāvji, uz ko jautājums attiecas, sniedz līdzziņojumu. 
Tā Rīgas pilsētas padomes pastāvīgā tirdzniecības komisija 1964. 
gadā pēc savas iniciatīvas sagatavoja jautājumus par kooperatīvās 
tirdzniecības veikalu un grāmatnīcu darba uzlabošanu. Sociālistis
kās likumības un sabiedriskās kārtības sargāšanas komisija saga
tavoja izpildu komitejas sēdei jautājumus par Ļeņina rajona biedru 
tiesu un visu Rīgas pilsētas rajonu izpildu komiteju administratīvo 
komisiju darbu. 

Pastāvīgās komisijas organizē arī Rīgas pilsētas padomes, tās 
izpildu komitejas, kā arī augstākstāvošo orgānu lēmumu izpildi 
un kontrolē tās gaitu. Pēc lēmumu pieņemšanas pastāvīgo komisiju 
locekļi izvērš plašu organizatorisko darbu iedzīvotāju vidū, vēlēšanu 
apgabalos un savās darba vietās, ar savu personīgo piemēru mobi
lizē darbaļaudis to izpildei. Rīgas pilsētas 8. sasaukuma padomes 
pastāvīgās komisijas pārbaudījušas 23 padomes un izpildu komite
jas lēmumu izpildi. Vadoties no pārbaudes rezultātiem, tos izskata 
komisijas sēdē, ziņo izpildu komitejai vai padomei. Izpildu komiteja 
diendienā sadarbojas ar pastāvīgajām komisijām, palīdz tām sastā
dīt darba plānus, organizēt pārbaudes, iesaka labākās organizato
riskā darba formas un metodes. 

1 Rīgas pilsētas izpildu komitejas Organizatoru un instruktoru sektora ar
hīvs par 1963. un 1964. gadu. 



Specifiska pastāvīgo komisiju darbības forma ir pārskati pado
mei. Sīs darbības formas mērķis ir aktivizēt un uzlabot pastāvīgo 
komisiju darbu. Padomju juridiskajā literatūrā pēdējā laikā ir iz
teikti uzskati, ka pastāvīgo komisiju pārskati par savu darbu pado
mes sesijās esot jauna to darbības forma. 1 Sāds uzskats nav pareizs, 
jo, kā rāda Rīgas pilsētas padomes prakse, pastāvīgo komisiju pār
skati ieviesti jau vairāk nekā pirms 10 gadiem. Pēc mūsu domām, 
pastāvīgo komisiju darbības pārskata sniegšanu padomei vajadzētu 
nostiprināt jaunajā Nolikumā par pastāvīgajām komisijām. 

1 Jl. ĶapaneTHH u B. Pa3un. C o B e T H o 6 i u e H a p o A H o r o r o c v a a p c T B a . M M «no-
j i H T i m e c K a H J i H T e p a i v p a » , 1964, CTp. 81. 



V. KALNIŅŠ, 
docents, jur. zin. kand. 

TIESĪBAS VIDZEMĒ ZVIEDRU KOLONIĀLĀS 
KUNDZĪBAS LAIKĀ (1629.—1721.) 

Nepilnus simt gadus zviedri valdīja Vidzemē un to saim
nieciski intensīvi izmantoja. Atrazdamies gandrīz nepārtrauktos 
karos, kas prasīja milzīgus līdzekļus, zviedru kolonizatori vadījās 
galvenokārt no viena principa — kā pavairot valsts (kroņa) ienā
kumus. Dažādi pasākumi, kā luterāņu reliģijas izplatīšana, baznī
cai padotu skolu organizēšana, tiesu iestāžu dibināšana un citi, 
bija tikai līdzekļi zemes pakļaušanai un dzimtzemnieku labākai 
izmantošanai. 

Ar vietējo Baltijas vācu muižniecību zviedriem bija jārēķinās. 
Tā nemaksāja nodokļus, bet pildīja atvieglotu militāru dienestu, 
dodot zināmu skaitu jātnieku (Rossdienst) . Zviedru valdība vācu 
muižniecībai atļāva netraucēti ekspluatēt latviešu un igauņu dzimt-
zemniekus. Muižu redukcija neskāra visas tās privātmuižas, kas uz 
agrāko dokumentu pamata likumīgi piederēja senām vācu dižciltī
gām ģimenēm. Bez tam Vidzemes muižniecības sastāvā lielā skaitā 
ieplūda zviedru feodāļi, kuriem personīgi patika Vidzemes dzimt-
būtnieciskā iekārta (Zviedrijā dzimtbūšanas nebija) un gandrīz 
pilnīgā patvaļa dzimtļaužu izmantošanā. Dažas zviedru valstsvīru 
balsis, kas bija it kā par dzimtbūšanas atcelšanu Vidzemē, palika 
neuzklausītas. Sai jautājumā visi Vidzemes muižnieki (kā vācieši,, 
tā zviedri) sapratās . 

Muižniecības stāvokli vēl vairāk juridiski nostiprināja zviedru 
izdotie likumi par Vidzemes bruņniecības (die Ritterschaft) un pā
rējās muižniecības (die Landschaft) kārtu organizācijām un paš
valdības tiesībām. 

Vidzemes pilsētās zviedri tāpat kā līdz tam visu varu atstāja 



vācu birģeru rokās. Turpināja pastāvēt agrākie tirdzniecības likumi 
un parašas (die Gesetze und Usancen). 

Visvairāk zviedru kolonizētajā Vidzemē cieta iedzīvotāju pamat-
masa — dzimtzemniecība. Uz tās pleciem gūlās gandrīz visas no
dokļu un klaušu nastas. 

1. TIESĪBU AVOTI ZVIEDRU LAIKU VIDZEME 

Zviedrijas karaļa likumdošanas akti pēc nosaukuma un 
rakstura bija dažādi (plakāti, reglamenti, ordonances, rezolūcijas 
un instrukcijas). Karalis tos izdeva vai nu tieši Vidzemes teritori
jai, vai pašai Zviedrijai, bet attiecināja arī uz aizjūras zemēm (Vid
zemi). 

Par plakātiem (Placa't) jeb stadgām (Stadga) sauca Zviedrijas, 
karaļa izdotos svarīgākos likumdošanas aktus, kurus publicēja pla
kātu veidā visu iedzīvotāju zināšanai. Tā, piemēram, Sodu likumi 
(Straff-Ordnung — Stockholm, 1653),1 Vekseļu likumi (Wexel-
Recht — Stockholm, 1671),2 Testamentu likumi (Ih. Konigl. Majest. 
Stadga und Verordnung angehende die Testamenten — Stockholm, 
1686), 3 Robežstrīdu plakāts (Placat wegen Grentz-Streit — Stock
holm, 1685)4 u. c. 

Par reglamentiem (Reglament) sauca zviedru amatpersonām 
Vidzemē adresētos noteikumus viņu dienesta pienākumu pildīšanai. 
Piemēram, Amatpersonu rangu reglaments (Ordnung und Regla
ment, angehend den Range — Stocholm, den 21 Febr. 1696).5 

Pie karaļa likumdošanas aktiem pieskaitāmas arī ordonances 
(Ordinantz) jeb pavēles, kas izpildāmas amatpersonām vai iestā
dēm Vidzemē, piemēram, 1632. gada ordonances Vidzemes ģenerāl
gubernatoram J, Sitem par zemes tiesas iekārtošanu (Ordinantz, 
so Anno 1632 den 1 Februar publiciret, wornach die Hn. Hn. Land-
richter sich zu hal ten) . 3 

Arī Zviedrijas karaļa rezolūcijas (Resolution) uz Vidzemes pār
valdes iestāžu vai atsevišķu personu iesniegumiem pēc sava rak
stura un tiesiskām sekām ir uzskatāmas kā likumdošanas akti, pie-

1 Liefflāndische Landes Ordnungen. Nebst dārzu gehōrigen Placaten und 
Stadgen, Riga, 1707, S. 9 2 - 9 8 

2 Turpat, S. 262—282. 
3 Turpat, S. 422—431. 
4 Turpat, S. 419—421. 

5 Turpat, S. 635—642. 
6 Turpat, S. 54—69. * 



mēram, 1687. gada karaļa rezolūcija par reducēto muižu iznomā
šanu (Gnādige Resolution, angehend die Ihro, Kōnigl. Majest. und 
Dero Kron durch die Reduction zugefallenen Gūter Verpachtung 
unter perpetuellem oder immer wehrenden Arrenden, in dem Her-
zogthum Lieffland. Gegeben zu Stockholm den 6 Juni 1687).1 

Beidzot dažādas karaļa izdotas instrukcijas (Instruction) amat
personām Vidzemē bija būtībā Zviedrijas karaļa likumdošanas 
akti, piemēram, 1695. gada dienesta instrukcija apriņķa fogtam 
(Instruction, wornach der Creyss-Vogt bey seinem anvertrauten 
Dienste und Ampte sich zu richten hat. Gegeben auff dem Schlosse 
zu Riga den 29 Octobr. Ao. 1695). 2 

Minētie Zviedrijas karaļa likumdošanas aktu veidi bija Vidzemē 
visizplatītākie. Atsevišķos gadījumos sastopami arī karaļa akti ar 
citādiem apzīmējumiem («Verboht» — aizliegums, «Schreiben» 
raksts, «Privilegīen» — privilēģijas u. c.) . ' 

Ģenerālgubernatora likumdošanas akti. Zviedrijas aizjūras 
teritorijās ģenerālgubernators tika uzskatīts kā karaļa vietnieks, 
kuram vajadzības gadījumā bija tiesības izlietot monarhistisko 
likumdošanas kompetenci un izdot savus patstāvīgus likumdošanas 
aktus no «Rīgas karaliskās pils» kā savas rezidences. Raksturīgi, 
ka ģenerālgubernatora publicētos likumdošanas aktus arī mēdza 
saukt par plakātiem (izlika pie tiesu iestāžu vai baznīcu durvīm), 
piemēram, 1699. gadā gubernatūras plakāts — par zemnieku 
nepaklausību un ietiepību (Gouvernementliches Placat wegen der 
Bauern Ungehorsam und Widerspenstigkeit, Gegeben auff dem 
Kōnigl. Schlosse zu Riga, den 26-sten May 1699. Erich Dahlberg). 3 

Vairums gubernatūras aktu bija ar paskaidrojošu un ilustrējošu 
raksturu sakarā ar karaļa izdoto likumu realizēšanu. No Vidzemes 
ģenerālgubernatoriem, kas izdevuši visvairāk likumdošanas aktu, 
minami J. Site (Juhan Skytte), B. Uksenšterna (Benedict Ochsen-
stierna), E. Dālbergs (Erich Dahlberg) , K. Tots (Claudius Tott) 

Kodifikacijas mēģinājumi un projekti 

a) Zemes tiesības (Landlag, Landrecht) . Uz laukiem Vidzemē 
Zviedrijas koloniālā režīma laikā turpināja pastāvēt dzimtbūšana. 

1 Liefflāndische Landes Ordnungen. Nebst dārzu gehōrigen Placaten und 
Stadgen, Riga, 1707, S. 590.—594. 

2 Buddenbrock, G. J. v., Sammlung der Gesetze, welche das heutige livlān-
dische Landrecht erhalten, Zweiter Band, Erste Abteilung, S. 1533—1535. 

u. c. 



Vietējie muižnieki (vācieši un zviedri) centās juridiski nostiprināt 
savus zemes īpašumus un savu zemnieku verdziski dzimtbūtnie-
cisko pakjautību. Lai gan pašā Zviedrijā nebija dzimtbūšanas, to
mēr Vidzemē to atzina un paturēja. Sai ziņā vienisprātis bija Zvied
rijas ģenerālgubernators Rīgā un Vidzemes muižnieku landtāgs. 
Tie vienojās izstrādāt šā režīma likumdošanas aktu — vispārinātu 
kodifikāciju. 

Projektu izstrādāt uzdeva vācu tautības zviedru ierēdnim — kara 
padomniekam, vēlāk Vidzemes hoftiesas viceprezidentam muižnie
kam E. Mengdenam (Engelbrecht von Mengden), kas to arī sarak
stīja laikā no 1640. līdz 1642. gadam. Projekts saucās «Vidzemes 
firstu valsts zemes tiesības» (Land-Recht des Fūrstenthums Liv-
land»). 1 Zviedrijas karalis tika uzskatīts par Vidzemes firstu, bet 
ģenerālgubernators viņa vietnieks. Vidzemes landtāga delegācija 
1643. gadā ieradās Stokholmā lūgt karalieni Kristīni apstiprināt 
Mengdena sastādīto Vidzemes zemes tiesību projektu. Tomēr pro
jekts, liekas, aiz politiskiem apsvērumiem netika apstiprināts. Ka
raliene pagaidām piešķīra likuma spēku «Vidzemes vidējām bruņi
nieku tiesībām» (Livonijas laika tiesību avotam). Mengdena pro
jekts nav ticis arī iespiests, tas palicis rokrakstā. 2 

Mengdena projekts sastādīts, vadoties savukārt no šādiem tie
sību avotiem: vidējām bruņinieku tiesībām, dažādām privilēģijām, 
zviedru likumdošanas aktiem, parašu tiesībām un jaunos laikos 
atzītām romiešu tiesībām (gemeines Recht). Jāatzīmē, ka projektā 
bija ļoti liela romiešu tiesību ietekme. Autors vadījies lielā mērā 
no poļu laiku Vidzemes jurista Hilhena zemes tiesību projekta 
(Lieflāndische Landt-Rechte und Constitutiones). Mengdena pro
jekts iedalīts piecās grāmatās . Pirmās grāmatas 5. nodaļas 19 pan
tos noteikts dzimtcilvēka beztiesiskais stāvoklis («atrasties sava 
dzimtkunga varā») gandrīz tādā pašā redakcijā kā Hilhena pro
jektā (Vidzemes muižniecības ietekme). 

b) Pilsētu tiesības (Stadtlagh das Stadtrecht). Vidzemes pil
sētās Zviedrijas koloniālā režīma laikā saglabājās visumā agrākās 
pilsētu tiesības. Rīga, kapitulējot Zviedrijai, 1621. gada 15. septem
brī parakstīja padošanās līgumu, kurā bija Zviedrijas karaļa solī
jums ievērot privilēģijas, tiesības un parašas, kādas Rīgas pilsētai 
bija Polijas varas laikā. Pēc dažām dienām, 1621. gada 25. sep
tembrī, sekoja Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa oficiāls Rīgas 

1 Schmartz. C. J., Versuch einer Geschichte der livlāndischen Ritt- und Land-
rechte (Hupels Neue Nord. Miscell. V—VI, Riga, 1794). 

2 Landrecht des Fūrstenthums Lieffland, 1643 von Engelbrecht von Mengden. 
(Rokraksts, Latv. PSR Centr. Valsts arhīvs, 214. f., 288. lieta.) 



privilēģiju apstiprinājums (Corpus priviiegiorum Gustavianum) 
Sis akts daļēji atkārtoja poļu karaļa Stefana Batorija privilēģijas 
Rīgai 1581. gadā. Turpmāk Rīgai starp daudzajām apsolītajām 
priekšrocībām kā galvenās jāatzīmē šādas: 

1. Rīgai nodrošināta Augsburgas konfesija 2 (ev. luterticības 
brīvība) baznīcās, baznīcu pārvaldē un skolās. 

2. Atzīta līdzšinējā pilsētas pašvaldība un pilsētas tiesas (arī 
Polijas koloniālās pārvaldes laika burgrāfu t iesa) . Tiesu spriež 
pēc Rīgas tiesībām. 

3. Birģeriem apst iprinātas vecās tiesības, parašas, viņu īpa
šumi un tirdzniecības brīvība, kā arī atzītas abu cunftu šragas. 

4. Pilsētai tiek nodrošināta bezmuitas tirdzniecība pa Daugavu 
līdz Daugavpilij, kā ari īpašumtiesīga Daugavas un tās krastu lie
tošana (dominium utile) līdz jūrai. 

5. Saglabāts agrākais poļu laiku noteikums — birģeri var pirkt 
un pārdot arī lauku muižas un kļūt par zemes īpašniekiem uz lau
kiem. 

6. Izbēgušie lauku dzimtļaudis, kas 2 gadus nodzīvojuši Rīgā, 
vairs nav izdodami atpakaļ muižniekiem. 

Zviedrijas koloniālā pārvalde Vidzemes pilsētās atzina visumā 
agrāko laiku pilsētu tiesības, kas bija izveidojušas Hanzas pilsētu 
savienības (Hanseatischer Bund) parauga ietekmē. Tomēr radās 
arī vajadzības pēc reformām, it sevišķi Rīgas statūtu un līdzšinējo 
tiesību pārs t rādāšanas tendences. Zviedrijas noteicošās aprindas 
vēlējās pastiprināt zviedru pilsētu tiesību ieviešanu Vidzemes pil
sētās, turpretim vietējie birģeri orientējās uz vācu pilsētu tiesību 
attīstību un atzina par vēlamu ari romiešu tiesību recepeiju. 

Pirmo projektu 1653. gadā izstrādāja Rīgas rātes loceklis Mei-
jers (Johann Meyer) un rātes sindiks (jurists) Flīgels (Johann Flū-
gel) — «Karaliskie jūras un Vidzemes galvaspilsētas Rīgas statūti 
un parašas» («Statūta und Gewohn_heiten der koniglichen See-
und Hauptstadt Riga in Liefland»). 3 Sī projekta autori, pārstrādā
jot Rīgas pilsētas tiesības, ievērojami daudz pārņēmuši romiešu 

1 Geschichtliche Oebersicht der Grundlagen und der Entwicklung des Pro-
vinzialrechts in den Ostseegouvernements, Besonderer Theil, St. Petersburg, 1845 
(Druckerei der Zweiten Abteilung S. K. Eigener Kanzellei), S. 57. 

2 Protestantu (ev. luterāņu) ticības mācības izklāsts salīdzinājumā ar Romas 
katoļu ticības dogmām — feodālās Vācijas impērijas vara atzinusi un apstipri
nājusi 1530. gadā Augsburgas pilsētā. 

3 Schwartz C. J. Versuch einer Geschichte des Rigaschen Stadtrechts (Gade-
busch F. K- — Versuche in der livlānd. Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit, 
II Bd., Riga, 1785, S. 166—205). (Rokraksts, Rīgas pils. Valsts arhīvs, 58. nr., 
I. f., I. apr.) . 



tiesību institūtus, gan tieši no pirmavotiem, gan no vācu pandek-
tistu mācību grāmatām. Zviedru valdībai aiz koloniāli politiskiem 
apsvērumiem nepatika šis Rīgas rātes izstrādātais pilsētas tiesību 
projekts — to neapstiprināja. Projekts palika neiespiests (rok
rakstā) . 

Zviedrijas valdība uzdeva Rīgas rātei izstrādāt jaunu pilsētas 
tiesību projektu. Komisija šo otro projektu pabeidza 1673. gadā — 
«Rigas pilsētas statūti un tiesības» (Der Stadt Riga Statūta und 
Rechte). 1 Taču Zviedrijas valdība vilcinājās to apspriest, un pro
jekts palika neapstiprināts. Tomēr ap 1680. gadu Rīgas tiesu iestā
des sāka tos pielietot praksē. Beidzot arī Stokholmas apelācijas 
tiesa atzina Rīgas tiesu praksi. Tādējādi otrais projekts neoficiāli 
prakses ceļā kļuva par spēkā esošām tiesībām Rīgā. Šie «Rīgas pil
sētas statūti un tiesības» sastādīti, vadoties no agrākajiem Rīgas 
statūtiem un pa daļai no iepriekšējā Meijera un Flīģeļa projekta, 
atmetot no tā vairākus romiešu tiesību institūtus. Ārēji jaunie Rī
gas statūti saturēja 386 pantus, kas iedalīti 6 nodaļās. I — Pilsē
tas rātes satversme, II — Tiesu iekārta un process, III un IV — Civil
tiesības, V — Jūras un vekseļu tiesības, VI — Krimināltiesības. 

Neraugoties uz to, ka minētie Rīgas pilsētas statūti nebija ofi
ciāli Zviedrijas valdības apstiprināti, bet tikai tiesu praksē atzīti 
un pielietoti, tie palika spēkā arī cariskās Krievijas laikā līdz 1864. 
gadam. 

Citās Vidzemes pilsētās bija izplatījušās Rīgas parauga tiesī
bas jau no Livonijas laikiem. Polijas un Zviedrijas karaļi tās ne 
tikai atzina, bet turpināja Rīgas tiesību piešķiršanu arī pārējām 
Vidzemes pilsētām. 

Vidzemes tiesību kopojumi. Zviedrijas varas orgānu zviedru 
valodā izdotie likumdošanas akti tika tulkoti un publicēti arī vācu 
valodā, lai tos saprastu vietējie vācu muižnieki un pilsētu vācu bir-
ģeri. Vidzemes ģenerālgubernators Klaudijs Tots (Claudius Tott) 
1668. gadā sastādīja likumu un rīkojumu krājumu «Zemes un polici
jas noteikumi («Landes-Polizey-Ordnungen»). Sis Vidzemes likumu 
un rīkojumu krājums tika izdots Rīgā 1673. gadā. Pēc tam tas vai
rākkārt izdots no jauna. Pēdējais izdevums bija 1707. gadā ar no
saukumu «Vidzemes zemes noteikumi» (Liefflāndische Landes Ord-
nungen. Nebst dārzu gehōrigen Placaten und Stadgen. Anno 1707, 
Riga in Verlegung Georg Matthias Nōller). Sai tiesību krājumā 
sakopoti 185 likumdošanas akti, kas izdoti laika posmā no 1630. 

1 Oelrichs, hersg., Die in ganz Liefland ausgenommen Reval und Narva 
annoch geltende Statūta und Rechte der Stadt Rīga, Bremen, 1780. 



līdz 1705. gadam. Teksts aizņem 779 lappuses, pievienots samērā 
plašs reģistrs (satura rādītājs) . «Vidzemes zemes noteikumi» pēc 
sava rakstura ir krājums (ārēja inkorporācija), bet ne kodiiikācija, 
jo katrs atsevišķais l ikumdošanas akts ir ievietots negrozītā veidā 
sistemātiskā kārtībā. 

«Vidzemes zemes noteikumi» satur likumdošanas aktus no vi
sām tiesību nozarēm. Te atrodama Vidzemes pārvaldes iekārta 
(administratīvās tiesības), baznīcas tiesības, krimināltiesības, civil
tiesības, tiesu iekārta un procesuālo tiesību normas; pēc feodālo 
šķiru un kārtu grupējuma: bruņinieku tiesības (muižnieku privilē
ģijas), pilsētu tiesības (birģeru privilēģijas), t. s. «Zemnieku tiesī
bas» (dzimtbūtnieciskās pakļautības un nebrīves režīma notei
kumi). 

«Vidzemes zemes noteikumi» bija spēkā ne vien zviedru laikos, 
bet tos atzina arī Krievijas impērijas valdība XVIII gadsimtā. 

Pēc Nīštates miera līguma 1721. gadā Krievijas impērijas val 
dība atzina daudzus zviedru laiku Vidzemes likumdošanas aktus. 
Turpinājās pat vietējo likumu kopošana un krājumu izdošana, kuru 
saturā bija Vidzemes zviedru laiku likumi. Minams G. J. Buden-
broka 1821. gada vietējo likumu krājums, kur II sējumā (divās grā
matās) sakopoti zviedru laiku likumi. (Buddenbrock, G. K. v., Samm-
lung der Gesetze, welche das heutige livlāndische Landrecht 
erhalten, kritisch bearbeitet, II Band. Aeltere hinzugekommene 
Landesrechte 1. Abt. Landesordnungen, Riga, 1621 — vom Jah r 
bis 1680; vom Jahr 1680 bis 1710.) Sis krājums ievērojami papildina 
iepriekšējo krājumu — K- Tota «Vidzemes zemes noteikumus». 

Bez minētajiem krājumiem vēl atrodami ari atsevišķi Vidzemes 
zviedru laiku likumdošanas akti. 

Zviedrijas kā metropoles karalisko tiesību loma Vidzemē, 
(zviedru tiesību recepcijas jautā jumi) . 

Izveidojot koloniālo režīmu Vidzemē, Zviedrijas valdība vēlē
jās ieviest šeit arī savas metropoles tiesības. Bet tai bija jārēķinās 
ar Vidzemes vācu muižniecības (Ritterschaft) pretestību, kura cieši 
turējās pie feodālās Vācijas tiesību avotiem un iepriekšējos gad
simtos Vidzemes muižniecības izveidotajām privilēģijām. Vietējā 
muižniecība pat negribēja Zviedrijas tiesībām atzīt subsidiāru (pa
pildu) lomu Vidzemē. Toreiz Vācijā sakarā ar buržuāzijas veidošanos 
noritēja straujš romiešu tiesību recepcijas process un izveidojās tā 
saucamās pandektu jeb tagadnes romiešu tiesības (usus modernus 
pandectarum, heutiges rōmisches Recht) . Vidzemes vācu muižnieki 
orientējās uz tām un uzskatīja, ka Vidzemē, it sevišķi civiltiesībās 
subsidiāri (papildus) piemērojami pandektu (romiešu) tiesību 



avoti. Tomēr Zviedrijas varas orgāni noteica, ka Vidzemē pastāvo
šajām tiesībām subsidiāri (kā papildu tiesības — «als Subsidiar-
recht») piemērojamas Zviedrijas tiesības (Landslag — zemes tiesī
bas un Stadt lag — pilsētu tiesības). 1 

No šī viedok|a kļūst saprotama Zviedrijas valdības kavēšanās 
un nevēlēšanās atzīt iepriekš minētos Vidzemes tiesību krājumu 
projektus, kas bija sastādīti romiešu tiesību garā. Cik vērojams, 
Zviedrijas" varas iestādes Vidzemē gribēja ieviest savas tiesības, 
izņemot tikai noteikumus par brīviem'zemniekiem Zviedrijā. Dzimt
būšanu atcelt Vidzemē nevēlējās ne Vidzemes muižnieki, ne Zvied
rijas valdība. 

Lai Zviedrijas tiesības būtu pieejamākas Vidzemes valdošajām 
aprindām, tās pārtulkoja un izdeva arī vācu valodā. Iznāca pat 
oficiāls Zviedrijas tiesību krājums vācu valodā (Schwedisches 
Land-Recht und des Reiches Schweden Stadt-Recht, Riga, 1709, im 
Verlegung G. M. Nōller). Sis tiesību krājums kā subsidiāras (papil
du) tiesības ir bijis spēkā Vidzemē ne vien Zviedrijas varas laikā, 
bet arī vēlāk — Krievijas impērijas pārvaldes sākumā. 

Krājums aptver visas tiesību nozares — valsts tiesības — «ka
raļa tiesības» (1. t i t .) ; laulības tiesības (2. ti t .); mantošanas tie
sības (3. t i t . ) ; nekustamas mantas zemes īpašuma tiesības (4. t i t ) ; 
dzirnavu tiesības, ciemu tiesības, kopganību tiesības, mežu aizsar
dzības tiesības, medību tiesības, zvejas tiesības un citas «tauku tie
sības» (5. t i t .) ; saistību jeb tirdzniecības tiesības (6. tit.)_; proce
suālās tiesības (7. t i t . ) ; krimināltiesības (8. — 114. t i t . ) . Nākamais 
tituls (15.) praktiski atkrita, jo tur bija agrāko laiku Zviedrijas 
katoļu baznīcas tiesības. To vietā lietoja evaņģēliskās luterticības 
noteikumus. 

Tā kā Zviedrijas tiesībām Vidzemē bija tikai subsidiara (papil
du) tiesību loma, tad tās būtībā negrozīja vietējās Vidzemes tiesī
bas — muižnieku privilēģijas un zemnieku dzimtbutniecisko bez
tiesību. 

2. TIESĪBU RAKSTURĪGĀKĀS IEZĪMES ZVIEDRU LAIKU 
VIDZEMĒ 

Zemes tiesības (Landlag, das Landrecht). Zviedrijas 
karaļi visumā atzina Vidzemes muižniecības agrākās privilēģijas. 
Sākumā atzīšana bija atturīga — sarunu un solījumu veidā. Zvied
rija nebij"a ieinteresēta visā pilnībā apstiprināt Polijas karaļa Sigis-

1 Bunge, Fr. G. v., Das liv- und estlāndische Privatrecht I. Reval, 1847., § 7. 
Rechtquellen aus der Zeit der schwedischen Herschaft, S. 12—14. 



munda Augusta atzītās zemes īpašumu privilēģijas Vidzemes muiž
niecībai. Oficiālu pagaidu apstiprinājumu deva Zviedrijas karalis 
Gustavs II Ādolfs 1629. gadā Dalerhāfenas ostā, posdamies ceļā uz 
Trīsdesmitgadu karu. Sis dokuments nosaukts šādi: Zviedru karaļa 
atzīšanas apstiprinājums Vidzemes bruņniecības privilēģijām un 
tiesībām (Schwedisch-K6nigliche Verwahrungs-Bestatigung der 
Privilegien und Rechte der Livlāndischen Ritterschaft). 1 Karalis 
steigā ar vispārēju apstiprinājuma formulu (eine General-Confir-
mation) atzina par pagaidām spēkā esošām vecās bruņniecības 
privilēģijas un muižu valdījumu tiesības. « . . . bruņniecība un pā
rējā muižniecība savas vecās brīvības (privilēģijas) var pilnā mērā 
baudīt, un katrs atsevišķi drīkst un viņam jāpaliek savā (muižas) 
valdījumā, kamēr Mēs viņu lietas un vēlēšanos varēsim tuvāk izskatīt 
ērtākā laikā un parocīgākos apstākļos» (« . . . Ritter- und Landschaft 
ihre alte Freyheiten vollkommen geniessen, und ein jeder absond-
erlich in seiner Possession verbleiben solle und mōge, und das so 
lange, bis sie Uns ihre Sachen und Begehren, zu einer bequemern 
Zeit und Gelegenheit, umstāndlicher unterthānigst werden antragen 
und vorbringen kōnnen»). 

Sekoja arī atkārtoti vēlāko Zviedrijas karaļu (Kristīnes un 
Kārļa XI) atzīšanas un apst ipr ināšanas akti Vidzemes muižniecī
bas privilēģijām. 2 

Zviedrijas likumdošanas un koloniālās politikas ietekmē mainī
jās lēņu juridiskās koncepcijas Vidzemes zemes tiesībās. Piešķirot 
no jauna lēņus Vidzemē, zviedru gubernatūra vadījās no Norčēpin
gas reihstāga (Norkōpinger Reichstage) 1604. gada lēmuma? kas 
noteica dienesta zemēm stingru lēņtiesisku režīmu. Norčēpingas 
lēņu galvenie principi bija šādi: I) karaļu maiņas gadījumos lēņu 
muižas valdītājam (Gutsbesitzer) jālūdz jaunā karaļa piekrišana 
lēnim; 

2) lēņu vīrs nedrīkst bez karaļa atļaujas muižu pārdot vai ieķī
lāt; 

3) pec teva nāves leni var mantot tikai lejupejās līnijas vīriešu 
dzimuma mantinieki (dēli vai mazdēli) ; ja tādu mantinieku nav, 
lēnis atgriežas atpakaļ valsts rokās (kronim). Sāņu līniju radinie
ki netiek ņemti vērā; 

1 Buddenbrock, G. I. v., Sammlung der Gesetze, welche das heutige livlān-
dische Landrecht erhalten, II Bd., 1. Abt., Riga, 1821. S. 3—4. 

2 Christina s, v. 6 Aug. 1634 un 4 Juli 1643, Kari XI r. 10 Mai 1678 (Budden
brock, G. L v., Sammlung der Gesetze. II Bd., Riga, 1821, S. 125, 179, 721). 

3 Hupel, A. W., Neue Nordische Miscellaneen, 18 Stūcke, Riga, 1792—1797, 
Stuck 22 un 23. 



4) ja mirušajam lēņu vīram palikusi tikai meita, tad lēnis gan 
atgriežas atpakaļ kronim, bet valsts izmaksā meitai pūru atbil
stoši muižas lielumam. Var arī muižu piešķirt lēņos šīs mantinieces 
vīram, ja tas izrādītos pieņemams karalim. 

Norčēpingas lēņu režīms bija izdevīgs valstij, bet tas ierobe
žoja Vidzemes lēņu muižniecību. Vidzemes muižnieki mēģināja 
apstrīdēt tā piemērošanu Vidzemē, aizrādot, ka riksdaga lēmums 
bijis izdots pirms Vidzemes pievienošanas Zviedrijai, kā arī atsau
cās uz Kārļa XI paskaidrojumu, 1 ka katra province pārvaldāma pēc 
tās īpatnējām tiesībām (nach ihren Gesetzen und Verordnungen). 
Tomēr agrāko Vidzemes muižnieku pretestībai nebija lielu panā
kumu, izņemot dažus atvieglinājumus: meitu mantošanas tiesību 
jautājumā; arī lēņu vīrs karaļa maiņas gadījumā varēja atjaunot 
lēni pie ģenerālgubernatora Rīgā u. c. Norčēpingas lēņu koncep
cija bija izdevīga Zviedrijas ekonomiskajām interesēm provinču 
ekspluatācijā. Jaunais lēņu režīms veicināja kroņa muižu labāku 
saimniecisku izmantošanu. 

Muižu redukcijas noteikumi. Lai palielinātu valsts ienākumus, 
kas Zviedrijai toreiz bija sevišķi nepieciešami sakarā ar pastāvī
gajiem kariem, radās doma par bijušo kroņa un lēņu muižu atgrie
šanu atpakaļ valsts rīcībā, izdarīt tā saucamo muižu redukciju. Sī 
politika saskanēja ar karaļa absolūtisma tendencēm un koloniju 
iekarošanu. Zviedrijas riksdags 1655. gadā nolēma reducēt (einzu-
ziehen) tās lēņu muižas, kuras pašreizējie valdītāji ieguvuši kaut 
kādā veidā nelikumīgi (ungesetzlich). Daļa muižnieku agrākās 
valsts zemes bija pārvērtuši par saviem īpašumiem (alodiem), citi 
turpināja lietot neatjaunotus lēņus utt. Zviedru valdība šos muižu 
redukcijas noteikumus sāka realizēt vispirms pašā Zviedrijā. Muiž
nieku pretestības dēļ redukcija tomēr ritēja gausi. Tāpēc 1680. gadā 
sekoja jauns Zviedrijas riksdaga lēmums par muižu redukcijas pa
stiprināšanu. Rezultātā uzlabojās Zviedrijas finansiālais stāvoklis. 
Zviedrija attiecināja muižu redukcijas noteikumus arī uz visām 
koloniālajām provincēm, tai skaitā — uz Vidzemi. Vidzemes vācu 
muižnieku lielās pretestības dēļ to izdevās realizēt tikai pēc 1681. 
gada, kad nodibināja muižu redukcijas komisiju Vidzemē. 2 Tā sāka 
darbu, kaut gan Vidzemes landtāgs bija atteicies pieņemt reduk
cijas priekšlikumus. Atklājās, ka Vidzemē bija sevišķi daudz muižu 

* Resoi v„ 10 Mai 1678 § 3 (Buddenbrock, G. J., Sammlung der Gesetze, II 
Bd., Riga, 1821, S. 724). 

2 Das Reduction und Liguidations Werk (samt der Stānde grossen Commis-
sion Urtheile), Datum Stockholm den 13 April. An. 1700 (Liefflāndische Landes 
Ordnungen, Riga, 107, S. 738—743). 
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nelikumīgu valdījumu. Pēc Livonijas sabrukuma gandrīz visi agrā
kie vasa]i bija faktiski pārvērtuši savas senās lēņu muižas par pri-
vātmuižām (alodiem) un valstij vairs nodokļus nemaksāja. Daļa 
no tiem bija pratuši pat maskēties aiz Polijas karaļa Sigismunda 
Augusta privilēģijām. Līdz 1687. gadam apmēram 5/6 visu Vidze
mes muižu tika atdotas atpakaļ valstij (kronim). Liela daļa redu
cēto muižu bijušo valdītāju turpmāk tika noformēti kā valsts muižu 
arendatori (nomnieki) vai lēņu vīri pēc zviedru (Norčēpingas) lēņu 
noteikumiem. Visi šie jaunie muižu valdītāji izdarīja regulārus 
maksājumus valstij. Zviedrijas valsts ienākumi ievērojami palieli
nājās, bet pieauga arī Zviedrijas ienaidnieku skaits Vidzemes muiž
nieku vidū. 

Pilsētu tiesības (Stadt lagh, das Stadtrecht) . Vidzemes pilsētu 
tiesības, galvenokārt Rīgas pilsētas tiesības Zviedrijas pārvaldes 
laikā turpināja pastāvēt visumā t ādas kā iepriekšējos gadsimtos 
(Zviedrijas karaļa Gustava Ādolfa Rīgas privilēģijas). Tomēr 
Zviedrijas varas orgāni centās Vidzemē ieviest papildu (subsidiāri) 
Zviedrijas pilsētu tiesības (S tad t lagh) . Vairāki Zviedrijas pilsētu 
tiesību likumi 1 tika publicēti Vidzemē vācu valodā, acīm redzot, lai 
radītu šo tiesību recepciju. Zviedrijas pilsētu tiesību ietekme Vid
zemē tomēr bija vāja. Vācu birģeri Rīga un pārējās pilsētās cieši 
turējās pie savām vēsturiski nodibinātajām pilsētu tiesībām un 
parašām. To viņiem bija apsolījuši un garantējuši Zviedrijas karaļi. 
Kā reformu un jauninājumu paraugus R'gas birģeri uzskatīja nevis 
Zviedrijas pilsētu tiesības, bet gan Vācijas pilsētu tiesību pārvei
dojumus. Tanī laikā Vācijas Hanzas pilsētu tiesībās tika recipēti 
romiešu civiltiesību institūti. 

Ari Vidzemes birģeri vairāk orientējās uz romiešu tiesībām nekā 
uz Zviedrijas pilsētu tiesībām. Tiesu praksē, izšķirot dažādus civil
tiesiskus strīdus, Rīgas tiesas papildus piemēroja vācu pandektu 
tiesības (jaunlaiku romiešu t iesības). To liecina Rigas tiesas sprie
dumu krājums no 1563. lidz 1664. gadam (Praejudicate Curias 
Rigensis ad certum Titulorum seriem redacta) 2 , kur redzams, no 
kādām normām ir vadījusies Rīgas rā te , realizējot savu pilsētas tie
sas funkciju. Romiešu tiesību ietekme šajos tiesas spriedumos ir 

1 Allgemeine Ordnung und Schragen Handuerke r in Schvveden und Finnland, 
Stockholm, 1669; Privilegium die Handvvercks- Hāuser betreffend. Stockholm, 
1669 e. c. (Liefflāndische Landes Ordnungen, Riga, 1707, S. 143—182; 182—205). 

2 Nicolaus Brauer's, Sammlung von Prājudicaten des Rigischen Rathes 
(J. G. L. Napierskv — Die Quellen des Rigischen Stadtrechts bis z u m Jahr 1673, 
Riga, 1876, S. XCV—VII). 



liela, it sevišķi tas s a k ā m s par saistību tiesību un ķīlu tiesību noza
rēm. Plaši pielietoti šādi romiešu tiesību institūti: pirkuma un pār
devuma līgums (emptio et venditio), maiņas līgums (permutatio), 
īres līgums (locatio et conductio), pārjaunojums (novatio), ieskaits 
(compensatio), sabiedrības līgums (societas), romiešu ķīlu tiesību 
veidi (pignus et hypotheca) utt. Arī mantošanas prāvās pielietoti 
romiešu testamentu un legatu noteikumi (De testamentis et lega-
tis) u. c. 

Retāk šais Rīgas tiesu prakses materiālos sastopami zviedru 
tiesību daļēji pielietojumi: Kaņepju un linu šķirotāju, svērāju no
teikumi (Der Henff-, Flachswrackere und Wāgere O r d i n a n t z ) . 

Baznīcas tiesības (Das Kirchenrecht). Zviedrijas valdošās 
aprindas vēsturē pazīstamas kā neatlaidīgas luterānisma ideju aiz
stāvētājas. Tas izskaidrojams pa daļai ar ticību kariem, kad Zvied
rija karoja protestantu pusē pret katoļiem, pa daļai ar luterticības 
priekšrocībām tautas masu reliģiski politiskajā pakļaušanā jaunos 
vēsturiskos apstākļos. Tūlīt pēc Vidzemes iekarošanas zviedri ap
spieda katoļus un atbalstīja luterticīgos. Toreiz Vidzemē lielais 
vairākums vācu muižnieku un birģeru bija luterāņi, kas ar simpā
tijām raudzījās uz zviedru nostāju ticības jautājumos. Bet Vidze
mes zemnieku masu zemais kultūras līmenis un verdziski dzimt-
būtnieciskā apspiestība padarīja tos ticību jautājumos pilnīgi vien
aldzīgus. Lai turētu zemnieku masas, kā arī pilsētu plebejiskos 
slāņus savā pakļautībā, Zviedrijas vara organizēja Vidzemē baznī
cas pārvaldes iestādes un ievērojami palielināja luterāņu mācītāju 
skaitu. 

Luterāņu baznīcas juridisko iekārtojumu Vidzemē noteica 1634. 
gada likums par konsistorijām (Konsistorial- und Visitations-
Ordnung, wie es im ganzen Liefflande hinfūhro zu halten. Gegeben 
zu Stockholm, den 13 August 1634).1 Sī likuma ievada daļā skaidri 
izteikts luterāņu reliģijas politiskais uzdevums Vidzemē: ( « . . . un 
ne tikai tiesu darbība, laba policija un kārtība, bet arī cienījams 
mācītāja amats neatliekami vajadzīgs, kā arī baznīcas un skolas 
ceļamas, kur viņu trūkst» (« . . . und dahero nicht allein das Justi-
tion-Werk sammt guter Policey und Ordnung, sonder auch das 
ehru'ūrdige Predigt-Amt fleissig zu bestellen, Kirchen und Schu-
len, da sie sind zu erhalten, da sie mangeln, zu erbauen»). 

1 Buddenbrock, G. J. v., Sammlung der Gesetze, welche das heutige livlān-
dische Landrecht erhalten. Zweiter Band. Erste Abt. Landesordnungen vom 
Jahr 1621 bis 1680, Riga, 1821, S. 133—150. 
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Kā redzams, zviedru pārvalde ar luterāņu reliģijas ietekmi cen
tās pārņemt Vidzemē savās rokās visu garīgo dzīvi. Likumā piemi
nētas arī skolas, bet tanīs laikos, kad skolu Vidzemē uz laukiem 
nemaz nebija, skolas jēdziens nozīmēja kaut kādu baznīcas organi
zētu pirmapmācību, kur visa mācību viela bija bībeles stāsti un 
baušļi. 

Likums paredzēja Vidzemei kā luterāņu baznīcas augstāko pār
valdes orgānu virskonsistoriju (Ober-Consistorium), kas reizē bija 
arī augstākā baznīcas tiesas iestāde. Tā sastāvēja no šādiem locek
ļ iem— prezidenta (jeb direktora), superintendanta (garīgā direk
tora) , kas vairākos gadījumos atvietoja prezidentu (cap. 3) , 3 lai
cīgiem piesēdētājiem, 3 garīdzniecības piesēdētājiem un sekretāra 
(cap. 4 ) . Prezidentu un superintendantu iecēla Zviedrijas karalis, 
bet piesēdētājus dubultskaitā izvēlēja pati virskonsistorija un vienu 
no diviem tās izvēlētajiem kandidātiem ģenerālgubernators iecēla 
amatā. Tātad virskonsistorijai bija laicīgās un garīgās varas jaukts 
sastāvs (Collegium ecclesiasticum mixtum), un tā bija iedarbīgs 
aparāts Zviedrijas pārvaldes rokās Vidzemē. Atsevišķos laika pos
mos (piemēram, no 1648. līdz 1662. gadam un no 1694. līdz 1711. 
gadam) virskonsistorijas sastāvā bija tikai garīdznieki (Collegium 
ecclesiasticum purum), bet t as nemainīja šīs iestādes šķirisko rak
sturu un Zviedrijas koloniālās politikas virzienu. 

Virskonsistorijas prezidenta (direktora) darbība vairāk ir lai
cīga rakstura funkciju kārtošana (pieņēma sūdzības, lika izpildīt 
spriedumus utt .) . 

Superintendants būtībā bija garīgo lietu direktors. Viņa gal
venās funkcijas bija šādas : 

1) pārbaudīt mācītāja amatam ieteiktos kandidātus, vai tie ir 
piemēroti savam darbam. Viņš tos eksaminēja virskonsistorijas 
kolēģijas priekšā teoloģijas un filozofijas priekšmetos, kā arī latīņu, 
grieķu un senebreju valodā. Pēc tam superintendants ordinēja kan
didātu par mācītāju. Ievešanu amatā izdarīja vai nu viņš pats, vai 
uzdeva to kādam prāvestam. Tādējādi mācītāju amati bija atka
rīgi galvenokārt no superintendanta; 

2) superintendanta uzdevums bija pārraudzīt prāvestu (vecāko 
mācītāju) darbu. Parast i katrā apriņķī bija divi prāvesti; 

3) ik gadus superintendantam bija pienākums sasaukt sinodi 
(mācītāju sanāksmi), lai pārrunātu mācītāja darba pieredzi; 

4) viņa uzdevumos ietilpa arī «uzraudzīt baznīcas, skolas, grā
matu spiestuves, hospitāļus» («sein Augenmerk auf Kirchen, Schu-
le, Druckereien, Hospitale»). Tādējādi grāmatu izdošanai bija vaja
dzīga superintendanta atļauja (garīdzniecības cenzūra). 



Virskonsistorija bija ari augstākā baznīcas tiesa Vidzemē 
(Oberste Konsistorialgericht, supremum judicium consistoriale), 
kura lēma šādas lietas (cap. 8 ) : 

1) reliģisko dogmu izprašanas strīdi. «Nevienādība, atšķirības 
reliģijā, strīdi ceremoniju kārtībā, dažādības un strīdi s tarp mācī
tājiem» («Uneinigkeiten und Trennungen in der Religion, Streit 
ūber Ordnung der Kirchen Ceremonien, Differentien und Streitig-
keiten der Pastoren»); 

2) visas laulību lietas (aile Matrimonial Sachen) — laulības 
pārkāpšana, asinsgrēks un citi tikumības pārkāpumi. Interesanti 
atzīmēt, ka šeit minēta arī senā līgavu laupīšanas paraša zemnie
kiem kā likumības pārkāpums, kas tai laikā kā palieka vēl bijusi 
sastopama. «Tāpat pagāniskā sievu laupīšana; šai zemē pēc seniem 
noteikumiem ir bijusi aizliegta ar miesas un nāves sodu» («Inglei-
chen heydnische Raubungen der\Veiber, so in diesen Landevermōge 
oder alten Recesse bei Leib- und Lebens-Straffe verbohten gewe-
sen) . 1 Redzams, ka baznīcas laulība vēl nebija iznīcinājusi zemnie
ku senos uzskatus. Seit bija jāiejaucas pat augstākajai baznīcas 
tiesai; 

3) konsistorijas iztiesāšanai piekrita arf mācītāju un skolotāju 
amata pārkāpumi; 

4) izsprieda dažādus strīdus baznīcas ienākumu un naudas lie
tās . 

Līdzās virskonsistorijai 1634. gada likums (cap. 20) paredzēja 
2 apakškonsistorijas (Unter-Consistorium) 2 — vienu Rīgā, otru — 
Tērbatā. Par apakškonsistorijām 1636. gadā tika izdots īpašs 
likums. Par direktoru apakškonsistorijai bija paredzēts zemes ties
nesis, par superintendantu — prāvests; no 4 piesēdētājiem 2 bija 
zemes tiesas piesēdētāji un 2 garīdznieki. Apakškonsistorijām bija 
ievērojama loma kā baznīcas tiesas orgānam. Abas apakškonsis
torijas 1694. gadā likvidēja. 3 

Vidzemes ģenerālgubernators K. Tots (Tott) 1671. gadā nodi
bināja katrā apriņķī vienu baznīcas virspārstāvju amatu (Von 
Ober-Kirchen-Vorstehern und deren Ampte). 4 Sai amatā ģenerāl
gubernators iecēla uz trim gadiem kādu no landrātiem. Likums 
paredzēja virspārstāvim 2 palīgus: 1 prāvestu — baznīcas lietās un 

1 Buddenbrock, G. J. v., S. 139. 
2 Turpat, S. 144—145. 
3 Turpat, S. 157. 
4 Liefflāndische Landes-Ordnungen. 

Stadgen, Riga, 1707., S. 4—9. 
Nebst dārzu gehōrigen Placaten und 



1 bruņniecības asesoru (piesēdētāju) laicīgās lietās. Baznīcas virs-
pārstāvja amata galvenie uzdevumi bija gādāt par baznīcu būvi 
un ierīkošanu vietās, kur to atzina par nepieciešamu; rūpēties, laī 
mācītāji saņemtu kārtīgi algas un no zemniekiem sieciņus; rūpē
ties par mācītāju atraitnēm un bāreņiem; pārraudzīt nabagu mājas; 
rūpēties par baznīcas ceļu taisīšanu utt. Baznīcas virspārstāv-
jiem uzlikts arī pienākums raudzīties vai viņu apriņķī nav māņ
ticības upuru gadījumu (aberglāubische Opfern, § 10), kas, kā liku
mā norādīts, bija ļoti izplatīta parādība. Acīm redzot, luterāņu 
reliģija, kuru sludināja vācu mācītāji kropļotā latviešu vai igauņu 
valodā, nespēja pārliecināt zemnieku masas. Tie pielūdza vēl sen
senos pirmskristiānisma dievus. 

Luterānisma nostiprināšanā Vidzemē liela loma bija Zviedrijas 
evaņģēliskās luteriskās baznīcas 1686. gada satversmei , kas bija 
tulkota vācu valodā Vidzemei (Kirchenordnung). Oficiāli to ieveda 
Vidzemē 1694. gadā, 1 jo vietējā muižniecība, kas orientējās uz Vāci
jas likumiem, ilgi pretojās. Sī satversme ārēji aptvēra 28 nodaļas. 
Tās saturā bija noteikts baznīcas tiesiskais stāvoklis, luterānisma 
ticības dogmas un ceremonijas — dievkalpojumu kārtība, grēksū
dze utt., kā arī noteikumi par mācītāja amatu, baznīcas mantām 
u. c. Paredzētas arī baznīcas grāmatas , kuras jāved draudzes mā
cītājiem, ierakstot ziņas par dzimšanu, kristīšanu, laulību, miršanu 
u. c. (metrikas ziņas) . Sī baznīcas satversme uzlika mācītājiem 
pienākumu rakstīt arī draudžu hronikas, atzīmējot svarīgākos noti
kumus draudzē (dabas katastrofas, kara postījumus u. c ) . Visumā 
šie priekšraksti Vidzemē ir tikuši realizēti. 

Baznīcas tiesību mērķis un uzdevums bija visiem līdzekļiem 
nostiprināt Zviedrijas koloniālo režīmu Vidzemē. 

Tautas masu tumsība un māņticība Zviedrijas pārvaldītajā Vid
zemē. Zviedrijas koloniālā vara Vidzemē gan mēdza lielīties, ka tā 
ceļot baznīcas un dibinot skolas, bet noklusēja faktus, ka baznīcas 
bija nepieciešamas masu turēšanai feodāli dzimtbūtnieciskā pakļau
tībā un skolas pieejamas tikai vietējiem muižniekiem un pilsētu bir-
ģeriem. Iztapdama Vidzemes valdošajai šķirai, Zviedrijas vara pat 
1632. gadā nodibināja Tērbatā universitāti, kas kļuva par Baltijas 
vācu muižniecības un birģeru kultūras centru. 2 Likums gan noteica, 

! Buddenbrock, G. J. v., Sammlung der Gesetze, vvelche das heutige Iivlān-
dische Landrecht erhalten. Zweiter Band, Erste Abt.. Landesordnung vom 1680 
bis 1710, Riga, 1821, S. 1336—1337. 

2 Neander, Th., Die deutsche Universitāt Dorpat im Lichte der Geschichte und 
der Gegenwart, 1882. 



ka ikviens no jaunatnes («da ein jeder die Jugend») 1 tur var mācī
ties, bet Zviedrijas varas laikā šai mācību iestādē nav iekļuvis ne
viens zemnieku kārtas jaunietis. Zviedrijas varai Vidzemē izdevī
gāk bija plašas tautas masas turēt gara tumsībā, lai tās vieglāk 
pārvaldītu un ekspluatētu. 

Evaņģēliskā luterāņu baznīca Vidzemes zemniekiem tika ārēji 
uzspiesta, jo vācu mācītāji, kas vāji prata vietējo valodu, nespēja 
zemniekus iekšēji reliģiski pārliecināt. Klaušu darbos izmocītie 
dzimtcilvēki nesaprata baznīcas dogmas. Sie fakti uztrauca ne tikai 
mācītājus un baznīcas iestādes, bet arī koloniālās pārvaldes orgā
nus. Zviedrijas vara Vidzemē sāka izdot likumdošanas aktus māņ
ticības un tā saucamo «elku upuru» apkarošanai. Tā, piemēram, 
1693. gada ģenerālgubernatora izdotais plakāts — Māņticības 
upuri (Aberglāubische Opffer) 2 liecina, kādā tumsībā atradusies 
Vidzemes zemniecība vēl Zviedrijas varas pēdējos gadu desmitos. 
Likums konstatē « . . . ka vēl daudzās vietās atrodami tādi nepatī
kami krusti, koki un citi priekšmeti, turklāt daži (neziņas) aklumā 
nokļuvuši zemnieki svētku un apustuļu dienās noliek savus māņti
cības upurus — naudu, vasku, dziju un tamlīdzīgi, kā arī citkārt 
(vēl) vairāk, daļēji bezdievīgi, pa daļai māņticības būšanas pie
kopj». ( . . . dass annoch an vielen Oertern solche ārgerliche Creu-
tze, Bāume und andere Dinge gefunden \verden, wobey einige in 
Blindheit steckende Bauersehaft an den Fest- und Apostel-Tagen 
ihre aberglāubische Opffer an Gelde, Wachs, Garn und derglei-
chen anlegen, und sonst mehr, theils abgōttisch, teihls aberglāubi-
sches Wesen betreiben sollen»). Zviedru likums aicina visus kristī
gos, kā mācītājus, tā muižniekus, paskaidrot zemniekiem, lai viņi 
tā nedara, un piedraud arī nepaklausīgajiem, kas apmeklē krogus 
un atturas arī no dievkalpojumiem, ar sodu. 

Sis piemērs un daudzi citi liecina, ka zviedru luterticīgās baz
nīcas ietekme Vidzemes zemniekos ir bijusi vāja. Zemniecība izjuta 
baznīcu tikai ārēji, kā vienu no dzimtbūtnieciski koloniālās apspie
šanas līdzekļiem. 

Dzimtbūšanas noteikumi Vidzemes zemniekiem. Lai gan Zvied
rijā nebija dzimtbūšanas un Zviedrijas karaļi un muižniecība vai
rākkārt pārrunāja par zemnieku stāvokļa pārkārtošanu, tomēr dzimt
būšana Vidzemē netika atcelta. Zviedrijas likumdošanas akti to 
tikai nostiprināja un papildināja. 

1 Wegen der Academi und studierenden Jugend (Governementliches Placat, 
1698. (Buddenbrock. G. J. v., Sammlung der Gesetze, S. 1510—1511). 

2 Lieļflāndische Landes Ordnungen. NeDst dārzu gehōrigen Placaten und 
Stadgen, Riga, 1707, S. 570—574 und 8. 
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Noteikumi par zemnieku izdošanu (Von Aussantwortung der 
Bauern) . 1 Runa ir par aizbēgušu zemnieku atprasīšanu un izdošanu 
atpakaļ viņu kungiem. Likumā bija paskaidrots, ka dzimtzemnieks 
(Erbbauer) piedzimst no dzimtzemniekiem («vom Erb-Bauern ge-
boren», § 1) un pieder dzimtkungam (Erbherr). Tekstā minēts vēl 
otrs zemnieku apzīmējums — dzimtcilvēki (Leibeigene), ar ko pa
svītrota viņu verdziskā pakļautība (wan Sie Leibeigene geboren 
sind», § 2); vārds «Leibeigene» atbilst latīņu terminam — homines 
proprii — savi paša vergi . 

Aizbēgšanas gadījumā dzimtzemnieki var būt jau apmetušies 
uz cita muižnieka zemes un kļuvuši viņa dzimtcilvēki («seinen 
ersten Rauch auffgehen lassen» — «saviem pirmajiem dūmiem Jā
vuši pacelties») 2 , tomēr zviedru likums tos uzskata par agrākā 
kunga piederīgiem un izdodamiem atpakaļ pirmajiem (§ 3). 

Arī dzimtzemnieku ģimenē uzaudzināts atradenis — ielasbērns 
(Knaben von der Strassen) tiek uzskatīts par dzimtzemnieku (ein 
Erbbauer), kas pieder muižniekam. To var meklēt un atprasīt no 
citiem ( § 9 ) . 

Ja no citurienes (Kurzemes vai Lietuvas u. c.) ienācis iedzīvo
tājs (Eimvohner) kādā Vidzemes dzimtkunga novadā palika uz 
dzīvi, tad viņš pats un viņa bērni kļuva par šā muižnieka dzimt
zemniekiem (§ 14). 

Sai likumdošanas aktā izteiktie principi lielā mērā atgādina 
romiešu vergu juridiskos noteikumus. Acīm redzot, Zviedrijas kolo
niālā vara, iztapdama Vidzemes muižniecībai, nostiprināja vietējo 
dzimtbūtniecisko kārtību. 

Dzimtbūšanai raksturīgi bija arī Zviedrijas pārvaldes notei
kumi «Par zemnieku piespriešanu un viņu taksi» (Von Zuschlagung 
der Bauern und deren Taxa ) 3 . Ar tiesas spriedumu Vidzemes 
muižnieki varēja nodot dzimtzemniekus savu kreditoru rīcībā parādu 
atstrādāšanai un gadskārtējo procentu nomaksai. Noteikta zem-

1 Liefflāndische Landes Ordnungen. Nebst dārzu gehorigen Placaten und 
Stadgen, Riga, 1707., S. 2 1 . 

2 P i rmo dūmu parādīšanās dzimtkunga zemē deva muižniekiem tiesību uzska
tīt šo svešinieku par savu dzimtcilvēku (Rauchfangsrecht — tiesība svešinieku 
iegūt par savu dzimtcilvēku ar pirmo dūmu parādīšanos no viņa būdas) . 

3 Liefflāndische Landes Ordnungen. Nebst dārzu gehorigen P laca ten . und 
Stadgen. Riga, Anno 1707, S. 19—21. Par zemnieku piespriešanas institūta izcel
šanos un vēsturi sk. Af. Stepermanis — Zemnieku piespriešana zviedru laikos 
Vidzemē (Filologu biedrības Raksti, 10. sēj . , Rīgā, 1930., 116.—163. lpp.). 



nieka un viņa darba ražīguma takse. Pēc parāda un procentu galī
g ā s samaksas piespriestais zemnieks (Zugeschlangener Bauer) tiek 
atkal tiesas ceļā atgriezts parādniekam (wieder gerichtlich relaxiret 
iverden). Sis noteikums apkaunojoši nonicina zemnieka personu, 
pielīdzina to lietai. 

Zemiski, cilvēka cieņu pazemojoši bija arī noteikumi «Par zem
nieku kāzām» (Vom Bauer-Hochzeiten) 1 . Lai darbā tos vairāk 
izdzītu un, cik vien iespējams, izmantotu, tiek regulēts kāzu ilgums 
(2 dienas), kā arī noteikts produktu un dzērienu daudzums, ko 
drīkst patērēt. Aizliegts ielūgt vairāk par 16 pāriem kāzu viesu. 
Nedrīkst arī dāvināt vērtīgas lietas, izņemot cimdus (Handschuh) 
un linu jostas (Leinene Gūrtel, § 3) . Sīs dāvanas bija tautiska pa
raša. Par kāzu sarīkojuma atļauto normu neievērošanu piedraudēts 
ar naudas un miesas sodu. 

§ 4. «Ja kāds no zemniekiem notur kāzas ilgāk par divām dienām 
(vai ielūdz vairāk viesu, nekā likumā at ļauts) , tad par katru dienu, 
kas vairāk, jāmaksā desmit valsts dālderi vai jāsaņem desmit pāri 
rikšu (un par katru personu, kas vairāk, jāmaksā divi valsts dāl
deri vai jāsaņem divi pāri rikšu kā sods no saviem kungiem).» 

(§ 4. «Hālt einer aus der Bauersehaft nun ūber die zwei gesetzte 
Tage lānger Hochzeit (oder ladet auch ūber die gesetzte Zahl mehr 
ein) soli Er vor jeden Tag mehr ist zehen Reichs-Thaler oder zehen 
Paar Ruthen (und vor jede Persohn drūber in zwey Paa r Ruthen 
zur Straffe bei seiner Herrschaft verfallen sein»). Tā kā zemniekiem 
naudu samaksāt bija grūti, it sevišķi pēc kāzām, tad varēja gadī
ties, ka kāzu sarīkojums beidzās ar apkaunojošu pērienu. Likums 
gan uzlika mācītājiem par pienākumu jauno pāri brīdināt (§ 4) . 

Vidzemē XVII gs. beigās, saasinoties šķiru cīņai, Zviedrijas 
likumdošanas akti kļuva vēl asāki un reakcionārāki. Lai cīnītos ar 
dzimtzemnieku bēgšanu, vairs nepietika ar civiltiesiskām prasībām 
par viņu izdošanu, bet noteica kriminālatbildību, piedraudot ar so
diem. Ģenerālgubernators E. Dalbergs 1697. gadā izdeva plakātu 
«Par dzimtzemnieku bēgšanu no vienas muižas uz otru, viņu uz
ņemšanu un pieturēšanu» («Wegen Entlauff-Auffnehm- undVorent-
haltung der Erb-Bauern von einem Guthe zum andern») 2 . Šai 
likumdošanas aktā norādīts, ka bēg ne tikai atsevišķi jauni, nepre
cēti cilvēki, bet arī veselas ģimenes ar bērniem un visu iedzīvi. Zem
niekiem piedraudēts ar sodu, ja savlaicīgi neziņos par aizdomīgu 

1 Liefflāndische Landes Ordnungen. Nebst dārzu gehorigen Placaten und 
S tadgen . Riga, Anno 1707, 29—30. 

2 Turpat, S. 6 7 7 - 6 7 9 . 



kaimiņu rīcību. Tāpat arī, ja bēgļiem sniegs atbalstu, pieturēs tos 
un tā tālāk, sodīs ar sodiem, kas paredzēti Vidzemes Zemes notei
kumos (« in der Landes Ordnungen gesetze Strafe»). Mācītājiem 
uzdots šo ģenerālgubernatora patentu nolasīt un izskaidrot vietējā 
valodā. 

Cīņai ar zemnieku nepaklausību un pretošanos Zviedrijas varas 
orgāni Vidzemē izdeva vēl stingrākus noteikumus. Ģenerālguber
nators E. Dalbergs 1699. gadā publicēja plakātu «Par zemnieku 
nepaklausību un ietiepību» (Wegen der Bauern Ungehorsam und 
AViderspenstigkeit).1 * Likumā norādīts, ka pastiprinās zemnieku 
nepaklausība, ietiepība un pretošanās gan ar vārdiem, gan ar dar
biem, kas beidzot pāriet vardarbībā un slepkavībās (der Ungehor
sam, Widerspenstigkeit und Widersetzlichkeit der Bauerschaft, in 
Worten und Wercken hervor gethan, die endlich in gewalthātigen 
Ueberfall, ja Mord und Todtschlag hervorgebrochen). Seit atspogu
ļojas Vidzemes zemnieku izmisīgā cīņa pret saviem apspiedējiem — 
vācu un zviedru muižniekiem. Zviedru likuma bardzība bija ļoti liela. 
Gadījumos, kad, zemniekiem pretojoties, nonāvēti kungi, Hoftiesai 
jāsoda vainīgie un viņu līdzdalībnieki ar nāvi uz rata, iepriekš 
kniebjot miesu ar sakarsētām knaiblēm un beidzot uzspraužot līķi 
ceļmalā citiem par biedinājumu (an unterschiedenen Land-Stras-
sen zum Schreckmahl auffgestecket). Ar šādu teroristisku iebiedē
šanas paņēmienu zviedri centās apspiest zemnieku pretošanos. 
Likums paredz arī smagus miesas sodus — pēršanu (mit schwerer 
Ruthen-Straffe) citos pārkāpumu gadījumos. Lai iebiedētu plašā
kas zemnieku masas, uzdots mācītājiem šo plakātu (likumu) izziņot 
no visām baznīcu kancelēm un izskaidrot saprotamā dzimtā va
lodā. 

Viens no Zviedrijas ienākumu avotiem bija Vidzemes naturālā 
saimniecība — valsts muižas, kuras vadīja īpaši pārvaldītāji (Pos-
sessores) vai muižu nomnieki (Arrendatores). Visa saimniecība 
balstījās uz klaušu zemnieku darbu. Sai sakarībā 1696. gadā Vid
zemē tika izdots noteikums «Par neražu un zemnieku atbildības pie
nākumu» (Wegen des Misswachses und der Bauern schuldige 
Pflicht). 2 Likumā aizrādīts, ka zemnieki, aizbildinoties ar neražu 
kas ne vienmēr ir īstais cēlonis, neizpilda nodevu pienākumus, pat 
daļēji to necenšas darīt. Zviedru likums piedraud ne tikai ar pērie-

1 Liefflāndische Landes Ordnungen. Nebst dārzu gehorigen Placaten und 
Stadgen, Riga, Anno 1707, S. 719—722. 

2 Turpat, S. 719—722. 



nu («ar sešiem rikšu pāriem», «mit sechs Paar Ruthen»), bet arī ar 
nodevu piedziņu vai mantas apķīlājumu (und daneben mit der 
execution oder Auspfāndung beleget werden). Kā redzams, pats 
galvenais, kas interesēja zviedrus, bija ienākumi no valsts muižām. 
Visumā gan valsts (kroņa) muižās zemnieku dzimtbūtnieciskā 
ekspluatācija bija mazliet vieglāka. Zviedri izdarīja zemes kadas
tru un ieveda grāmatas ar klaušu un nodevu ierakstiem vairāk vai 
mazāk atbilstoši zemes vērtējumam. Turpretim privātmuižās zem
nieku izmantošana bija atstāta nereglamentētai un neierobežotai 
dzimtmuižnieku patva|ai. 

Iepriekš apskatītie likumdošanas akti liecina, ka zviedru kolo
nizatori Vidzemē, iztapdami vietējiem vācu muižniekiem, necentās 
dzimtbūšanu atcelt, bet gan to nostiprināja un padziļināja. 



S A T U R S 

G. K|ava, Padomju sociālistiskās demokrātijas attīstība Latvijā 
komunisma celtniecības periodā 

L. Birziņa, Demokrātija un likumība vietējo padomju organizā
cijā un darbībā 

I. Krastiņš, Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padome un sa
biedrības piedalīšanās tās darbībā 

V. Kalniņš, Tiesības Vidzemē zviedru koloniālās kundzības laikā 
(1629.—1721.) . 

Pētera S t u č k a s L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t e 

Z I N Ā T N I S K I E RAKSTI 97. SEJ . 

Demokrāt i ja s , l i k u m ī b a s un v a l s t s u n t ies ību v ē s t u r e s Jau
tājumi 

Redaktore S. V o s a . T e h n . redaktore V. L a z d i ņ a . Korektore 
V. Fr idr ihsone . Nodota s a l i k S a n a l 1967. g . 11. novembrī . 
Parakst ī ta i e s p i e š a n a i 1968. g . 24. aprīl ī . Tip . p a p . Nr. 3. 
Pap īra f o r m ā t s 60X84/16. 6,75 f iz . iespiedi . ; 6.75 uzsk . 
iespiedi . ; 7.62 i z d e v n . 1. M e t i e n s 1 000 eks . JT 03048. M a k s ā 
52 kap. I z d e v n i e c ī b a « Z v a i g z n e » R ī g ā , Gorkīja ie lā 105. 
I z d e v n . Nr. 595/62. I e s p i e s t a L a t v i j a s P S R Min i s t ru P a 
d o m e i P r e s e s k o m i t e j a s P o l i g r ā f i s k a s rūpn iec ības p ā r v a l d e s 
23. t ipogrā f i jā J e l g a v ā , R a i ņ a ielā 27. Pašūt . Nr. 4604 . 346 



LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA 

0509024047 


