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vēsture
Ineta Didrihsone-Tomaševska

valsts zemju inspekciju darbības 
vadlīnijas laikā no 1919. līdz 1944. gadam

Rakstā pievērsta uzmanība vienam no būtiskākajiem Latvijas agrārās reformas elementiem – 
valsts zemju apriņķu inspektoriem un valsts zemju rajonu pārziņiem, kas līdz šim historiogrāfijā 
plašāk nav apskatīts. Zemkopības ministrijas uzdevumā viņi nodarbojās ar Valsts zemes fonda 
izveidošanu un atbildēja par pārņemto zemju un nekustamo īpašumu apsaimniekošanu līdz 
to iznomāšanai un piešķiršanai privātpersonu īpašumā agrārās reformas laikā. Sadarbībā 
ar Zemkopības ministrijas mērniecības daļas darbiniekiem, kuri sastādīja zemju sadalīšanas 
projektus un izlika tos dabā, apriņķu inspektori un rajonu pārziņi atbildēja par agrārās reformas 
praktisko pusi. Rakstā īpaša uzmanība veltīta vēsturiski sarežģītākajam un aktīvākajam laikam 
valsts zemju inspekciju pastāvēšanas laikā – sākot no Pagaidu valdības pirmajiem soļiem 
agrāro jautājumu risināšanā 1918. gada beigās līdz pēdējo priekšdarbu sagatavošanai sekmīgas 
agrārās reformas uzsākšanai, kā arī tās pirmajos gados, kad valsts apsaimniekošanā atradās 
ievērojamas zemes platības. Tāpat ieskicēta situācija padomju pirmās okupācijas un nacistiskās 
Vācijas režīma laikā, kad Valsts zemes fonda zemju apzināšana un iznomāšana bija uzticēta 
apriņķu mērniekiem. 
Atslēgvārdi: agrārkomisijas, agrārā reforma, apriņķu mērnieks, rajonu pārziņi, reorganizācija, 
rīkojums, noma, šķīrējkomisijas, valsts zemju inspektors, Valsts fonds, Zemkopības ministrija.

 

Starpkaru periodā realizētā agrārā reforma bija politiskajā un ekonomiskajā 
ziņā nozīmīgākais Latvijas Republikas pasākums, kas skāra sabiedrības 
visdažādākos sociālos slāņus, ievērojami mainot lauksaimniecības struktūru 
un laucinieku lielākās daļas turpmāko dzīvi. Reforma prasīja ne tikai daudz 
darba un strīdu, bet arī samērā ilgu tās īstenošanas laiku  – septiņpadsmit 
gadu.1 Tomēr šajā rakstā galvenā uzmanība ir veltīta nevis agrārajai reformai, 
bet gan tās darbības platformas īstenotājiem – Zemkopības ministrijas 
darbiniekiem – valsts zemju inspektoriem un rajonu pārziņiem. Viņi bija 
tie, kas īsajā, bet sarežģītajā reformas sagatavošanas laikā nodarbojās ar 
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bijušo kroņa un muižniekiem atsavināto zemju un citu nekustamo īpašumu 
pārņemšanu valsts pārziņā un nodrošināja to apsaimniekošanu līdz 
piešķiršanai īpašumā visiem, kas uz to bija pieteikušies.

Raksta pamatā izmantoti dokumenti no Latvijas Valsts vēstures arhīva 
plašā krājuma, kas sniedz daudzveidīgu informāciju par valsts zemju 
inspektoru un rajonu pārziņu darbību agrārās reformas sagatavošanas un 
īstenošanas laikā, kā arī ieskicē situāciju pirmajā padomju un vācu okupācijas 
režīmu laikā. Minētie dokumenti atrodami 14 valsts zemju inspekciju fondos, 
ieskaitot vienu apvienoto apriņķu valsts zemju inspektoru fondu, un to 
funkciju pārņēmēju apriņķu mērnieku astoņos fondos. 

Šajos fondos interesenti var atrast Zemkopības ministrijas un tās pakļau-
tības iestāžu apkārtrakstus, instrukcijas un rīkojumus apriņķu inspektoriem, 
inspektoru instrukcijas un sarakstes ar  rajonu pārziņiem darba organizācijas, 
saimnieciskos, finanšu, valsts zemju pārraudzības u.c. jautājumos. Vēl tajos ir 
materiāli par valsts muižu saimniecisko darbību un strādnieku sociālo situāciju 
pirmajos pēckara gados, par zemes fonda zemju, augļu dārzu, tirdzniecības 
– krogu, iebraucamo vietu u.c. – un rūpniecības – dzirnavu, smēžu, cepļu, 
alus brūžu u.c. – uzņēmumu un zvejas tiesību iznomāšanu, kā arī nomas 
parādnieku saraksti, nomas līgumi, skices un plāni. Tāpat fondos ir lietas par 
saimniecību robežu regulēšanu, zemju apmaiņu, kopīpašumu sadalīšanu, 
par muižu neatsavināmo daļu nodošanu bijušajiem īpašniekiem un pārējo 
zemju sadalīšanu jaunsaimniecībām u.c. Atsevišķos valsts zemju inspekciju 
fondos ir sastopami dokumenti par zemju atsavināšanu Ķeguma spēkstacijas 
izbūves teritorijā, brīvciemu zemju sadalīšanu un robežu regulēšanu, sādžu 
sadalīšanu un Latgales bezzemnieku pārcelšanu uz Kurzemi, vācu izceļotāju 
atstāto lauku nekustamo īpašumu saraksti un lietas par to sadalīšanu. Tāpat 
fondos glabājas atsevišķi pirms Pirmā pasaules kara uzmērīti un sastādīti 
zemju plāni, kas izmantoti saimniecību robežu noteikšanai un laika gaitā 
papildināti ar 20. gs. 20. un 30. gados notikušām izmaiņām. Jāatzīmē, 
ka saistīta un papildinoša informācija atrodama arī citos Latvijas Valsts 
vēstures arhīva fondos, no kuriem lielākie ir Zemkopības ministrijas fonds  
(1676. f.), Zemkopības ministrijas Zemkopības departamenta fonds (1677. f.) 
un Zemkopības ministrijas Zemes ierīcības departamenta fonds (1679. f.).

Pagaidu valdības laiks un Valsts zemes fonda veidošana. Dienu pēc 
tam, kad 1918. gada 18. novembrī Tautas padome pasludināja Latvijas valsts 
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neatkarību, bija nodibinātas atsevišķas ministrijas. To vidū bija Zemkopības 
ministrija, kas no vācu okupācijas pārstāvjiem pārņēma bijušās Krievijas 
impērijas Baltijas Domēnu valdes kanceleju un arhīvu, kā arī pārskaitīja 
dienestā Domēnu valdes darbiniekus. Zemkopības ministra biedra  
A. Kalniņa 1918. gada 16. decembra rīkojuma 2. punktā bija noteikts, ka 
Vidzemē un Kurzemē valsts zemju pārvaldīšanai ir jāieceļ valsts zemju 
pārziņi ar vienu rakstvedi. Taču ministrijas ieceres drīz pārtrauca lielinieku 
karaspēka ienākšana Latvijas teritorijā, un Pagaidu valdība kopā ar daļu 
ministriju darbinieku bija spiesta pārcelties no Rīgas uz Jelgavu un tālāk uz 
Liepāju.2  

1919. gada 27. februārī Liepājas posmā Pagaidu valdība izdeva pirmo 
tiesisko dokumentu par zemes ierīcības darbu sākšanu. Ar “Rīkojumu 
par bezzemnieku apgādāšanu ar zemi”3 valdība paziņoja par Valsts 
zemes fonda dibināšanu. Zemes fondā ieskaitīja valsts jeb kroņa muižas, 
zemnieku agrārbankas iegādātās muižas, kā arī valstij piederošās un 
lauksaimniecībā izmantojamās mežu zemes, ko paredzēja piešķirt pagaidu 
nomā bezzemniekiem. Vēl rīkojums paredzēja dibināt Agrārpadomi, bet 
apriņķos – agrārkomisijas. Ņemot vērā Agrārpadomes norādījumus, apriņķu 
agrārkomisijām bija jāveic zemi alkstošu bezzemnieku reģistrācija, jāpārbauda 
viņu tiesības to saņemt un jāsagatavo zemes dalīšanas plāni. Bija noteikts, 
ka apriņķa zemju inspektors darbojas kā viens no apriņķa agrārkomisijas 
locekļiem, bet komisiju vada zemkopības ministra iecelts priekšsēdētājs. 
Sākotnēji apriņķa komisijas darbojās Grobiņas, Aizputes, Kuldīgas un 
Ventspils apriņķī, un pirmie valsts zemju inspektori Aizputes un Kuldīgas 
apriņķī tika iecelti 1919. gada 22. martā.4  Pagaidu valdība, rūpējoties par 
saimnieku pamestajām zemēm, 11. aprīlī izdeva rīkojumu, kas noteica, ka 
zemju inspektoriem 1919./20. saimniecības gadā īpašnieku atstātās lauku 
saimniecības ir jāiznomā nomniekiem, kuriem ir lauksaimniecības inventārs 
un kuri spēj apstrādāt zemi. Savukārt saimniecības, kurās karadarbības 
rezultātā nebija izvazāts attiecīgais inventārs, pārņēma valsts pārziņā un 
ielika tajās pārvaldniekus.5 Iekšpolitisko sarežģījumu dēļ rīkojumus zemes 
lietās varēja attiecināt uz teritoriju ap Liepāju, t.i., uz Liepājas, Grobiņas un 
Aizputes apriņķi, pārējā teritorijā atradās lielinieku un vācu okupācijas spēki.6 

Interesantas liecības par valsts zemju inspektoru darbību sarežģītajos 
iekšpolitiskajos apstākļos 1919. gada pavasarī ir saglabājušās Tukuma 
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valsts zemju inspektora A. Fridrihsona7 (vēlākā Tukuma apriņķa mērnieka) 
darba pierakstos. Ņemot vērā zemkopības ministra 1919. gada 1. jūlija 
rīkojumu,8  A. Fridrihsons ziņoja par situāciju pēc 16. aprīļa. Viņš rakstīja, 
ka “es palikos no likumīgas valdības ieliktā vietā un turpināju savu darbību 
pēc viņas rīkojumiem. No nelegālās ministrijas nekādu rīkojumu pirmajā 
laikā nepienāca, bet toties vietējais vācu saimniecības priekšstāvis grāfs 
Lambsdorfs iedomājās, ka nu man būs jārīkojas pēc viņa pavēlēm”9. Valsts 
pārziņā esošo un iznomāto Abavas muižu pēc 16. aprīļa apvērsuma ar grāfa 
Lambsdorfa atļauju bija pārņēmis kāds O. Tomass, kurš šo muižu bija nomājis 
vācu okupācijas laikā. A. Fridrihsons jautājumu atrisināja, vispirms piešķirot 
Abavas muižas zemi bezzemniekiem, bet pārpalikušo – O. Tomasam.10   
A. Fridrihsona pieredze apliecina, ka strādāt un uzturēt kārtību šādos 
apstākļos bija grūti. Lai gan viņš darbojās kā Latvijas Pagaidu valdības 
pārstāvis, viņam nācās izjust spiedienu ne tikai no vāciešiem – tā sauktās 
nelikumīgās varas, bet raizes sagādāja arī zemnieku dažādā izpratne zemes 
nomas un apsaimniekošanas jautājumos.

Pagaidu valdības darbība tika atjaunota 1919. gada 27. jūnijā, un pēc 
pusotras nedēļas tā atgriezās Rīgā. Darbību atsāka arī Zemkopības ministrijas 
iestādes. Tās turpināja zemes pārvaldības organizāciju veidošanu reģionos, 
kas bija atbrīvoti no vācu landesvēristiem, Dzelzs divīzijas un Sarkanās 
armijas. Latgale vēl palika Padomju Krievijas ietekmes zonā. Ar Polijas 
atbalstu Sarkano armiju no Latgales padzina 1920. gada sākumā.11 

Vēl pirms atgriešanās Rīgā zemkopības ministrs 1. jūlija rīkojumā aicināja 
atjaunot darbību visiem ministrijas pilnvarniekiem, valsts zemju inspektoriem 
un mežsaimniecību pārziņiem.12  Precīzi nav nosakāms, cik daudz valsts 
zemju inspektoru šis rīkojums skāra, bet, domājams, ka tie bija darbojušies 
Kurzemes reģiona apriņķos – Aizputē, Kuldīgā, Ventspilī un Tukumā.13  
Savukārt, piemēram, Jaunjelgavas apriņķī valsts zemju inspekciju izveidoja 
1919. gada jūlijā, bet atsevišķs rajona pārziņa amats noformējās tikai pēc  
1920. gada 1. maija.  

Valsts zemju inspektori. Līdz 1919. gada 5. septembrim agrārkomisijas 
nodibināja un valsts zemju inspektorus iecēla Valkas, Valmieras, Cēsu, Rīgas, 
Dobeles, Bauskas, Kuldīgas, Grobiņas, Aizputes, Ventspils, Jaunjelgavas, 
Talsu, Tukuma un Ilūkstes apriņķī, nedaudz vēlāk arī Latgalē – Daugavpils, 
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Ludzas un Rēzeknes apriņķī.15 Valsts zemju inspektoru un apriņķu 
agrārkomisiju funkcijas bija reglamentētas 1919. gada 8. augusta instrukcijā.16  
Saskaņā ar to inspektoru galvenie uzdevumi bija:

– pārvaldīt valsts lauksaimniecības zemju īpašumus un ar tām saistītus 
nomas objektus, kā zvejas tiesības, dzirnavas, rūpniecības uzņēmumus, ēkas 
u.c., rūpējoties par to lietderīgu izmantošanu;

– izpildīt darbus, kas saistīti ar zemes fonda sadalīšanu, bezzemnieku un 
mazzemnieku apgādāšanu ar zemi;

– informēt pagastu pašvaldības agrārlietās, apkopot informāciju par 
jautājumiem, kas  saistīti ar lauksaimniecību, un veicināt to risināšanu;

– organizēt un vadīt sev pakļauto rajonu pārziņu darbību.

Tāpat apriņķa valsts zemju inspektoram bija jāorganizē un kā 
priekšniekam jāvada apriņķa agrārkomisija. Kā agrārkomisijas priekšnieks 
inspektors sagatavoja un iesniedza lietas izskatīšanai komisijā vai nodeva 
tālāk Zemkopības ministrijā, ja bija nepieciešams tās apstiprinājums; sasauca 
un vadīja sēdes; izpildīja agrārkomisiju lēmumus vai iesniedza tos izpildei 
pagastu izpildkomitejām, kā arī organizēja un atbildēja par komisijas 
lietvedību. Agrārkomisija pieņēma lēmumus un uzraudzīja zemes pārvaldi 
un tās sadalīšanu apriņķī. Vēl agrārkomisijā strādāja bezzemnieku un 
saimnieku pārstāvji un delegāti no Tieslietu un Finanšu ministrijas. 

Apriņķu agrārkomisiju darbība. Pēc valdības atgriešanās galvaspilsētā 
ar jaunu intensitāti atsākās apriņķu agrārkomisiju darbība. Tā, piemēram, 
ar pagastu valžu starpniecību agrārkomisijas ievāca ziņas par visu 
zemju un apsaimniekoto aramzemju platību apriņķu pagastos.17 Tā kā 
27. februārī izsludinātā bezzemnieku reģistrācija bija veikta fragmentāri 
un militāri politisko apstākļu dēļ nelielā valsts teritorijā, 1919. gada  
4. augustā Zemkopības ministrija izdeva apkārtrakstus18 par bezzemnieku 
un mazzemnieku reģistrācijas uzsākšanu (atsākšanu), zemes uzmērīšanu un 
jaunu saimniecību ierīkošanu Valsts zemes fonda zemēs. Ministrijas piesūtītos 
reģistrācijas sarakstus apriņķu agrārkomisijas un valsts zemju inspektori ar 
8. augustā izveidoto agrārlietu rajonu pārziņu, vēlāk – valsts zemju pārziņu, 
starpniecību izsūtīja vietējām pašvaldības iestādēm un kara iestāžu pārvaldes 
orgāniem. Diemžēl arī otrreiz uzsāktais reģistrācijas process uzskatāms kā 
daļēji izdevies. Jau laikabiedri norādīja, ka reģistrācijas anketās bija neskaidri 
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Fragments no Rīgas apriņķa valsts zemju pārziņa agronoma R. Tillaka ziņojuma 
Rīgas apriņķa valsts zemju inspektoram. 1919. gada 24. jūlijs. 

LVVA, 6405. f., 1. apr., 979. l., 1., 2. lp. 
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formulēti jautājumi un tos interpretēt varēja dažādi. Tāpat nebija iespējams 
apzināt un reģistrēt lielo bēgļu masu, kas turpināja atgriezties dzimtenē. Savu 
darīja gausā reģistrēšanas gaita, kas kopumā ilga no 1919. gada pavasara līdz 
1920. gada 1. martam.19 Arī valsts zemju inspektoru novērojumi apstiprina 
minēto. Piemēram, dažos pagastos cilvēki nesteidzās reģistrēties, jo vēlējās 
iepriekš zināt, kur valdība piešķirs zemi.20 Savukārt to pagastu iedzīvotāji, 
kuru teritorijas atradās tā sauktajos šaujamos plačos, vēl atgriezās no bēgļu 
gaitām, un šajos pagastos tika reģistrētas vien dažas bezzemnieku ģimenes, 
kas neatspoguļoja patieso situāciju. Tā tas, piemēram, bija Stūru pagastā, 
kur bija reģistrētas tikai septiņas ģimenes.21 Citviet bezzemnieki pirms 
valsts inspektoru amata izveidošanas paši bija iekārtojušies par rentniekiem 
pie saimniekiem, “kuri bija 1915. gadā izbēguši, bet bija jau atgriezušies 
atpakaļ 1918. gada pavasarī un rudenī”22. Apzinoties, ka valsts realizētie 
agrārreformas sagatavošanas darbi nezināšanas dēļ iedzīvotājos varētu 
radīt nevajadzīgus pārpratumus, baumas un pat varbūtējus nemierus, 
Zemkopības ministrijas amatpersonas lika visiem valsts zemju inspektoriem 
noorganizēt bezzemnieku sapulces. Ministrijas noteiktajā dienaskārtībā bija 
iekļauti vairāki pamatjautājumi,23  par kuriem zemju inspektoriem vai rajonu 
pārziņiem bija jāinformē bezzemnieku pārstāvji. Tāpat viņiem bija jāuzklausa 
bezzemnieku domas un priekšlikumi attiecīgajos jautājumos, tie jāprotokolē 
un jāiesūta ministrijai.24  

Rajonu pārziņi. Lai inspektoriem ar to pakļautībā esošiem kancelejas 
darbiniekiem – darbvežiem, grāmatvežiem un kantoristiem – būtu iespējams 
veikt visus minētos uzdevumus, katrs apriņķis atkarībā no tā lieluma un 
darbu apjoma bija sadalīts no diviem līdz astoņiem agrārlietu rajoniem, 
kuru pārzināšanai iecēla rajonu agrārlietu pārziņus, ko vēlāk pārdēvēja par 
rajonu pārziņiem. Rajonu pārziņu amatā parasti iecēla personas ar agronoma 
izglītību. Ir zināms vismaz viens gadījums, kad rajona pārziņa amatu 
pildīja sieviete, un tā bija Ventspils apriņķa 2. rajona pārzine Berta Rihteres 
jaunkundze.25  

Rajonu pārziņi darbojās kā apriņķu valsts zemju inspektoru tuvākie 
palīgi un viņu rīkojumu izpildītāji uz vietām. Savukārt rajonu pārziņu 
pakļautībā līdz valsts muižu saimniecību likvidēšanai 1921./22. saimniecības 
gadā atradās attiecīgajā rajonā ieskaitīto muižu un muižu mežu pārziņi.26   
1919. gada decembrī jau bija izveidoti 50 agrārrajoni, ar vidēji trīs rajonu 
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pārziņiem katrā apriņķī. Līdz ar darbības paplašināšanos darbinieku skaits, 
īpaši rajonu pārziņu skaits, palielinājās.27 Lai viņu darbību apriņķos pēc 
iespējas ātrāk ievadītu jaunajos darba apstākļos un pienākumos, apriņķu 
zemju inspektoriem deva rīkojumu pēc iespējas “intensīvāk pārraudzīt un 
instruēt rajonu, muižu un muižu mežu pārziņus un dot tiem vajadzīgos 
aizrādījumus”28.  

Rīgas apriņķa valsts zemju inspektora P. Plostiņa pakļautībā 1919. gada 
jūlijā atradās septiņi agrārlietu rajoni.29 Rajonu pārziņi parasti bija apmetušies 
uz dzīvi kādā no to pārraudzībā esošajiem pagastiem. Tā, piemēram, Rīgas 
apriņķa valsts zemju inspektors dzīvoja Rīgā, Basteja bulvārī 9. Kaimiņos, 
Basteja bulvārī 2, atradās 1. rajona pārziņa mājvieta, jo viņš bija atbildīgs 
par pilsētas tuvumā esošo pagastu uzraudzību. Savukārt Mangaļu, Ādažu, 
Ropažu, Allažu un Inčukalna pagasta jeb 2. rajona pārziņa dzīvesvieta bija 
Ropažos, Sajes vasarnīcā. Pārējie Rīgas apriņķa valsts zemju pārziņi bija 
atrodami: 3. rajona pārzinis – Vidrižu muižā; 4. rajona – Paltmales muižā; 
5. rajona – Vecbebru muižā, 6. rajona – Krapes muižā, bet 7. rajona pārzinis 
dzīvoja Ogrē, Landovska vasarnīcā.30  Tiesa, laika gaitā gan kadru mainības, 
gan citu apstākļu dēļ pārziņu dzīvesvieta mainījās, bet par tām vienmēr 
tika informētas atbildīgās iestādes, lai vajadzības gadījumā attiecīgās 
amatpersonas būtu sasniedzamas.31 Visi apriņķi nebija tik lieli, tā, piemēram, 
Jaunjelgavas apriņķis bija sadalīts četros rajonos, kas laika gaitā samazinājās 
līdz diviem rajoniem.32 Rajonu skaita samazināšana apriņķos nenotika 
vienlaikus, bet atkarībā no katrā apriņķī veicamo darbu apjoma. 

Lai nodrošinātu valsts fonda zemju un pārņemto muižu saimniecību 
apsaimniekošanu un amatpersonas godprātīgi veiktu pienākumus,  
1920. gada maijā strādāt sāka revidenti.33 Viņi regulāri veica pārbaudes 
valsts zemju inspekcijās un rajonu pārziņu kancelejās, izmeklēja sūdzības 
par rajonu pārziņu un muižu pārvaldnieku rīcību, kā arī sniedza padomus 
darbības uzlabošanai. Revidentu darbības efektivitāti apliecina fakts, ka pēc 
četru mēnešu laikā veiktām pārbaudēm Liepājas, Valkas, Rēzeknes un Ludzas 
inspekcijās, 15 rajonu pārziņu kancelejās, kā arī vairāk nekā 30 muižās no 
amata tika atstādinātas 10 personas, kuras “savā rīcībā bija pārkāpušas viņām 
dotās varas robežas un darbā bijušas nolaidīgas”34.  Protams, ne vienmēr pēc 
pārbaudēm sekoja darbinieku atlaišana. 
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Sadarbībā ar Zemkopības ministrijas Mērniecības daļas darbiniekiem, kas 
sastādīja zemju sadalīšanas projektus un izlika tos dabā, apriņķu inspektori 
un rajonu pārziņi atbildēja par agrārās reformas praktisko pusi, kas īpaši 
grūta un atbildīga bija to darbības pirmajos gados. Atbildīga, jo ar rajonu 
pārziņu starpniecību Zemkopības ministrija kārtoja konkrētu Valsts fonda 
zemju, saimniecību, zvejas un rūpniecības objektu apsaimniekošanas un 
nomas jautājumus, veicot zemju un objektu un ar to saistītā inventāra 
pieņemšanu, uzskaiti, novērtēšanu, nodošanu nomniekiem, nomas naudas 
iekasēšanu un piedziņu u.tml.35 Bez šiem pamatdarbības virzieniem rajonu 
pārziņiem ar rīkojumu starpniecību uzdeva pildīt arī dažādus papildu 
pienākumus, kā ziņu ievākšanu par iznomātajām un apstrādātajām zemes 
platībām, izdarītiem sējumiem, gaidāmo ražu un tās plānoto izlietojumu.36 
Šīm ziņām bija svarīga nozīme, jo valsts apsaimniekotajās muižās ievākto 
labības ražu nodeva Apgādības ministrijai37 armijas vajadzībām un apgādāja 
lauksaimniekus, kuriem nebija sēklas labības.38  1920. gada sākumā valsts 
zemju inspektoriem ar rajonu pārziņu starpniecību bija jāapzina kara radītie 
zaudējumi valsts pārņemtajās muižās un par to jāziņo kara zaudējumu 
komisijām.39 Tāpat pēc Lauksaimniecības departamenta lūguma rajona 
pārziņiem bija jāveic privātpersonu rīcībā esošo ērzeļu apskatīšana un 
novērtēšana, lai vēlāk ar labākajiem ērzeļiem nodrošinātu topošo vaislas 
staciju pamatsastāvu.40  

Pēc Agrārās reformas likuma 1. daļas pieņemšanas rajonu pārziņi izpildīja 
valsts īpašumā pārņemto muižu inventāru pieņemšanu un novērtēšanu, 
par to sastādot attiecīgus aktus. Muižu pārņemšanu veica attiecīgā rajona 
pārziņa vadīta komisija ar trijiem locekļiem, kas parasti bija muižas īpašnieks, 
pārvaldnieks vai pagasta valdes priekšsēdētājs un divi liecinieki, kas varēja 
būt, piemēram, vai nu muižas strādnieki, vai tuvāko māju iedzīvotāji. 
Komisijas sastādītajā muižas pārņemšanas aktā bija uzskaitīts viss muižā 
esošais dzīvais (mājlopi) un nedzīvais inventārs (lauksaimniecības tehnika, 
mēbeles utt.), ēkas, raksturotas muižai piederošās zemes platības, augļu dārzi, 
meži, rentes mājas u.c.41 Tāpat, reaģējot uz Bermonta armijas uzbrukumu  
1919. gada oktobrī, valdība pieņēma lēmumu par vācu muižnieku un  
A. Niedras valdības dalībnieku īpašumu sekvestrēšanu un to īpašnieku 
pasludināšanu par valsts nodevējiem. Kopumā iekšlietu ministrs no  
1919. gada 15. oktobra līdz 1920. gada vasarai izdeva rīkojumus par aptuveni  
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98 īpašumu, pārsvarā muižu, sekvestrēšanu. Tiesa, vēlāk daļai muižu 
sekvestru atcēla un tās nodeva atpakaļ īpašniekiem.42 Arī ar šo īpašumu 
pārņemšanu valsts pārziņā nodarbojās Zemkopības ministrijas darbi-             
nieki – rajonu pārziņi.

Pagastu un rajonu šķīrējkomisijas. 1919. gada 5. augustā Pagaidu 
valdība izdeva rīkojumu, ar kuru atcēla vācu okupācijas varas un 
Padomju valdības dekrētus, pavēles un norādījumus un atjaunoja bijušo 
īpašnieku privātīpašuma tiesības. Neskaidrības zemes, māju, dzīvokļu u.c. 
īpašumattiecībās un nomas jautājumos izskatīja īpaši izveidotas pagastu un 
rajonu šķīrējkomisijas, kuru darbību reglamentēja 1919. gada 9. septembra 
instrukcija.43 Pagastu un rajonu šķīrējkomisijām bija milzīga nozīme 
pirmajos pēckara gados, kad vēl tikai veidojās valsts pārvaldes iestādes un 
iedzīvotājiem pašiem bija jātiek galā ar abu okupācijas spēku izraisītajām 
jukām īpašumattiecībās. To apliecina arī fakts, ka vairākkārt tika pagarināts 
strīda lietu iesniegšanas termiņš, kas sākotnēji bija noteikts līdz 1919. gada  
1. oktobrim, bet galu galā šķīrējkomisijas pastāvēja līdz Agrārās reformas 
likuma pieņemšanai un zemes ierīcības komiteju ievēlēšanai.44 Īsi pēc 
šķīrējkomisiju nodibināšanas viens no akūtākajiem konfliktu iemesliem 
bija labības ražas dalīšana – bija jāizšķir vācu okupācijas laikā sēto rudzu 
piederības un sēklas dalīšanas lietas, kā arī jāseko līdzi, lai visu pagastu 
saimniecībās notiktu aktīva saimnieciskā darbība un tiktu domāts par nākamo 
ražu.45 Tāpat šķīrējtiesām bija jāatrisina konflikti par īpašumu piederību, 
jāpiedzen no darba devējiem neizmaksātās algas u.c.46 Reizēm komisiju 
darbībā bija arī kuriozi gadījumi. Tā, piemēram, Eķengrāves škīrējkomisija  
1919. gada septembrī izskatīja lietu par laulātā Bulduru pāra prasību sadalīt 
ražu, jo “turpmāka kopdzīve Bulduru pārim nav iespējama”47. Taču vēlāk 
atbildīgās amatpersonas konstatēja, ka minētā lieta neatbilst šķīrējkomisijas 
darbības jomai, jo pāra kopdzīve bija “saistīta ne caur lielinieku dekrētiem jeb 
vācu okupācijas varu, bet caur laulības saitēm jau kādus 20 gadus atpakaļ uz 
vēl spēkā esošiem ciešiem civil un baznīcas likumiem”48. Lai nākotnē izvairītos 
no līdzīgiem gadījumiem, šīs lietas protokolu noraksti pedagoģiskos nolūkos 
bija izsūtīti citiem rajonu pārziņiem.49 Šis gadījums lieku reizi apliecina, 
ka jaunās valsts veidošanās process bija sarežģīts un tajā ne vienmēr spēja 
orientēties arī atbildīgo iestāžu darbinieki. 
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Fragments no akta par Tukuma apriņķa Lauku muižas dzīvā un nedzīvā 
inventāra  pārņemšanu. 1920. gada 5. novembris. 

LVVA, 7457. f., 2. apr., 236. l., 6. lp. 
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Agrārā reforma. Saspringtais pārejas periods beidzās līdz ar Agrārās 
reformas likuma pieņemšanu. Likuma 1. daļu par Valsts zemes fonda 
izveidošanu Satversmes sapulce pieņēma 1920. gada 16. septembrī,  
2. daļu  par Valsts zemes fonda izlietošanu – 1920. gada 21. decembrī. Agrārā 
likuma praktiskā īstenošana notika saskaņā ar likuma 4. daļu, ko pieņēma 
1920. gada 17. septembrī. Valsts zemes fonda zemju sadalīšanai un platību 
piešķiršanai nodibināja miestu, pagastu un apriņķu komitejas un Centrālo 
zemes ierīcības komiteju. Saskaņā ar reformas 4. daļas 1. nodaļas 2., 3., 5. 
pantu un Centrālās zemes ierīcības komitejas prezidija rīkojumu Zemkopības 
ministrijas intereses pagastu, miestu un pilsētu zemes ierīcības komitejās 
pārstāvēja valsts zemju rajonu pārziņi, bet valsts zemju inspektori vadīja 
apriņķu zemes ierīcības komiteju darbību.50 Papildinājums pie Agrārās 
reformas likuma 4. daļas 8. panta noteica, ka pagastos, kur galvenie zemes 
ierīcības darbi bija pabeigti, pagastu zemes ierīcības komitejas jālikvidē, 
un nepabeigtie darbi jānodod pagastu valdēm.51 Minētā iekārta laika gaitā 
mainījās saistībā ar zemes jautājumu risināšanas centralizāciju. Agrāro 
reformu pabeidza 1937. gada 1. jūnijā.52 Tās rezultātā Valsts zemes fondā 
ieskaitīja: 1479 muižas, 171 mācītājmuižu, 294 pusmuižas, 202 mājas, 546 
atsevišķus zemes gabalus un 5865 dzimtnomas gabalus, kopā 8557 vienības. 
1935. gadā Valsts zemes fonds tika papildināts vēl ar 427 zemes vienībām 
jeb 4323 ha, balstoties uz likuma par bezzemnieku nekustamās mantas 
ieskaitīšanu Valsts zemes fondā. Kopumā Valsts zemes fondā bija ieskaitītas 
zemes 3 396 815 ha kopplatībā.53 

Pārkārtojumi Zemkopības ministrijas struktūrās. Laika gaitā notika 
rajonu pārziņu kanceleju apvienošana un to skaita samazināšana. Saistībā 
ar Zemkopības ministrijas darbības vispārējo reorganizāciju un Valsts zemes 
fonda iznomājamo platību samazināšanos 1921. gada otrajā pusē apriņķu 
pilsētu tuvumā esošās rajonu pārziņu kancelejas pievienoja inspektoru 
kancelejām vai likvidēja.54  

Kā notika rajonu pārziņu kanceleju slēgšana, ļauj rekonstruēt, piemēram, 
Rīgas apriņķa valsts zemju 5. rajona likvidācijas dokumenti. Pamatojoties 
uz Zemju departamenta 1921. gada 8. novembra rīkojumu un Rīgas apriņķa 
valsts zemju rajona pārziņu 17. novembra apspriedes protokolu, 29. novembrī 
Kokneses muižā sanākusī komisija Rīgas apriņķa 5. rajona pārziņa J. Miesta,  
6. rajona pārziņa J. Rudzīša un abu rajonu darbvežu A. Kārkliņas un  
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N. Bardziņa sastāvā nodeva un pieņēma 6. rajona pārziņa J. Rudzīša rīcībā 
likvidējamā 5. rajona aktus un dokumentus. Savukārt Kokneses pagasta 
zemes ierīcības komitejas glabāšanā uz laiku tika nodots Vecbebru muižā 
novietotais lauksaimniecības inventārs, tvaika kuļmašīna un lokomotīve.55 
Savukārt 4. rajona pārzinis E. Alberings 13. decembrī pārņēma dokumentus, 
nomas līgumus un “vēl nelikvidēto inventāru” no likvidējamā rajona 
Meņģeles, Plāteres, Ķeipenes un Aderkašu pagasta un muižām.56 Jau kā  
2. rajona pārzinis J. Rudzītis 23. decembrī pēc reskontro grāmatas ierakstiem 
pārņēma no 5. rajona vēl nepārņemtos 1921./22. saimniecības gada nomas 
līgumus par Bebru, Stukmaņu un Kokneses pagastu un Pļaviņu miestu, kopā 
703 līgumus.57 Bijušā 5. rajona pārzinis J. Miests procesa noslēguma fāzē 
visus nodošanas un pieņemšanas aktus divos eksemplāros nosūtīja Rīgas 
apriņķa valsts zemju inspektoram Plostiņam. Tāpat Rīgas apriņķa valsts 
zemju inspekcijas inventārā tika ieskaitīts likvidētās rajona pārziņa kancelejas 
dzīvais un nedzīvais inventārs, zīmogi, bet lietvedības un grāmatvedības  
akti – inspekcijas grāmatvedībā.58 Pēc līdzīgiem principiem notika arī  
P. Freimaņa vadītā 2. rajona likvidācijas process, kas pilnībā noslēdzās  
1922. gada 18. janvārī.59 Reorganizācijas gaitā likvidējamo rajonu pagastus 
sadalīja un 1921. gada 1. decembrī Rīgas apriņķa pagastus iedalīja četros 
rajonos.60

Saskaņā ar Saeimas budžeta komisijā pieņemto Zemkopības departamenta 
budžetu 1927./28. gadam Zemkopības ministrijas budžets tika samazināts, kā 
rezultātā 1927. un 1928. gadā Zemkopības departamentā notika ievērojama 
reorganizācija. Ņemot vērā darba apstākļus, reorganizācijas laikā, galvenokārt 
Kurzemē un Vidzemē, likvidēja astoņus apriņķu valsts zemju inspektoru 
amatus. Septiņpadsmit apriņķu zemju inspektoru vietā palika deviņi 
inspektori. No darba atlaisto inspektoru pienākumus uzdeva pildīt attiecīgo 
apriņķu mērniekiem, viņu amatu nosaukumu papildinot ar vārdiem “valsts 
zemju inspektora vietas izpildītājs”61.  

Apriņķu mērnieki. Valsts zemju inspektoru un apriņķu mērnieku amatu 
apvienošana nebija nejauša, jo kopš agrārās reformas sagatavošanas posma 
tie bija cieši saistīti. Zemkopības ministrijas Mērniecības daļas darbinieki 
bija tie, kuri faktiski nodarbojās ar Valsts zemes fonda sadalīšanu. Viņi 
uz vietām sastādīja zemju sadalīšanas projektus un izlika tos dabā. Katrā 
apriņķī bija viens apriņķa mērnieks, kurš pārzināja visus apriņķī notiekošos 
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zemes ierīcības darbus, sastādīja darba plānus un sekoja līdzi to padotībā 
esošo mērnieku darbam. Apriņķu mērnieki bija arī apriņķu zemes ierīcības 
komiteju locekļi, bet pēc šo komiteju likvidēšanas 1930. gadā izpildīja to 
funkcijas. Līdz ar zemes ierīcības darbu pabeigšanu dažos apriņķos notika 
blakusesošu apriņķu mērnieku amatu apvienošana.62 Nedaudz vēlāk kā 
citur Latvijā, 1934. gada maijā, apriņķu zemes ierīcības komitejas likvidēja arī 
Latgales reģionā63 – Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas un Jaunlatgales apriņķī.64  

Noslēdzot jau iepriekšējos gados iesāktos centralizācijas procesus,  
1935. gada aprīlī zemkopības ministrs izdeva rīkojumu par valsts zemju 
inspektoru funkciju pilnīgu nodošanu apriņķu mērniekiem. Turpmāk 
apriņķa mērnieka pienākumus pildīja: Rīgā – A. Nedeļa, Cēsīs un  
Madonā – A. Dombrovs, Valkā un Valmierā – J. Putnis, Jelgavā – F. Stiliņš, 
Tukumā – A. Fridrihsons, Talsos – F. Fibigs, Kuldīgā – K. Rubulis, Ventspilī 
– A. Ozoliņš, Liepājā un Aizputē – O. Lorencs, Bauskā – K. Ozols, Jēkabpilī –  
J. Pētersons, Daugavpilī un Ilūkstē – J. Šiliņš, Rēzeknē – T. Jeromans, Ludzā – 
J. Strauhs un Jaunlatgales apriņķī – E. Ozols.65 

Valsts zemju pārvaldīšana okupācijas varu laikā. Latvijas teritorijā jaunu 
agrāro reformu 1940. gada 29. jūlijā izsludināja Latvijas PSR valdība jeb 
Tautas Saeima. Dažas dienas iepriekš tā bija nacionalizējusi un konfiscējusi 
zemi visās saimniecībās platībā virs 30 hektāriem. Drīz sekoja banku, 
kredītiestāžu, vidējo un lielo tirdzniecības, rūpniecības un transporta 
uzņēmumu u.c. nacionalizācija un konfiskācija.66 Jaunizveidotā valsts Zemes 
fonda zemes dzimtas lietošanā piešķīra tiem Latvijas Padomju Sociālistiskās 
Republikas pilsoņiem un aktīvā karadienesta karavīriem, kuri līdz  
1940. gada 22. jūlijam bija nodarbojušies ar lauksaimniecību.67 Reformu 
īstenoja steigā, proti, no jūlija beigām līdz 25. septembrim.68 Likumu praktiski 
realizēja pagastu zemes ierīcības komitejas, ko vadīja Zemkopības ministrijas 
atsūtīts pārstāvis un kā locekļi darbojās vietējais mērniecības darbu vadītājs, 
viens pagasta valdes izvēlēts loceklis, pagasta sekretārs un divi attiecīgajā 
pagastā dzīvojoši zemes pieprasītāju vēlēti pārstāvji.69 Liela atbildība gūlās 
uz apriņķu mērnieku pleciem. Viņi bija atbildīgi, lai reformu izpildītu līdz 
noteiktajam termiņam. Apriņķu mērniekiem bija jāsadala savā rīcībā esošie 
mērnieki, lai katrā pagastā būtu vismaz viens pastāvīgs mērnieks, kurš 
vajadzības gadījumā kā papildu darbaspēku varēja piesaistīt agronomus, 
būvtehniķus, mežziņus, mežsargus un vietējos skolotājus.70 Pēc reformas 
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realizēšanas likvidēja vēl esošo valsts zemju pārziņu amatu, bet vēlāk pēc 
Zemkopības tautas komisariāta Zemes ierīcības pārvaldes priekšnieka  
1941. gada 5. marta rīkojuma likvidēja arī apriņķu mērnieku amatu.71 
Piemēram, 1940. gada 15. oktobrī Rīgas apriņķī no dienesta atlaida šī apriņķa 
valsts zemju pārzini A. Doršu, viņa pienākumus pārņemot apriņķa mērniekam 
A. Nedeļam.72 Apmēram piecus mēnešus vēlāk, 1941. gada 5. martā, likvidēja 
arī Rīgas apriņķa mērnieka amatu, ko A. Nedeļa pārtrauca pildīt 1941. gada 
14. martā. Pēc tam līdz 31. jūlijam viņš strādāja Zemes ierīcības pārvaldē 
par Tehniskās daļas inspektoru. Apriņķa mērnieka kancelejas dokumentus 
pēc piederības nodeva Rīgas apriņķa izpildu komitejas Zemju daļai, 
Zemes ierīcības pārvaldes Tehniskajai daļai un Iekšlietu tautas komisariāta 
Centrālajam valsts arhīvam.73  

Pēc vācu okupācijas režīma ienākšanas 1941. gada 22. jūnijā vācu 
civilpārvalde atstāja spēkā padomju laikā veikto kustamo un nekustamo 
īpašumu nacionalizāciju un atcēla padomju realizēto agrāro reformu. 
Nacionalizēto īpašumu apsaimniekošanai 24. oktobrī tika izdots rīkojums par 
Fiduciārās pārvaldes izveidošanu.74 Daļu Latvijas rūpniecības uzņēmumu 
iznomāja Vācijas firmām, bet daļu saimnieciskās efektivitātes uzlabošanai 
atļāva reprivatizēt to bijušajiem īpašniekiem. Neraugoties uz to, ka bija atļauta 
sīkuzņēmumu privatizācija, līdz 1943. gada februārim vācieši bijušajiem 
īpašniekiem nelabprāt atdeva nekustamos īpašumus, bet atļāva tos iznomāt 
no vācu iestādēm, turklāt bija noteikts, ka no vācu un latviešu iestādēm 
nomas maksa ir līdzvērtīga ar pārējiem nomniekiem.75 Pēc neveiksmēm pie 
Staļingradas vāciešu politika Baltijas valstīs kļuva pielaidīgāka, un 1943. gada 
18. februārī tika izdoti noteikumi par privātīpašuma atjaunošanu, priekšroku 
dodot režīmam lojālām personām.76  

Vācu okupācijas režīma pārvaldes aparāts sāka veidoties 1941. gada 
vasarā, bet konkrētus dekrētus tas izdeva no 1942. gada sākuma.77  Atjaunotais 
apriņķa mērnieka amats bija pakļauts Galvenās lauksaimniecības direkcijas 
Zemes ierīcības pārvaldes Mērniecības daļai. Darbības sākumā Mērniecības 
daļa uzdeva visiem apriņķu mērniekiem apkopot stāvokli zemes ierīcības 
darbos, apzināt apriņķos vēl nepiešķirtās Valsts zemes fonda zemes, 
sastādīt to sarakstus, kā arī sagatavot veicamo darbu plānus nākamajam 
vasaras periodam 1942. gadā.78 Tā kā apriņķu mērniekiem nebija paredzēti 
kancelejas darbinieki, tad vajadzības gadījumā to funkcijas izpildīja apriņķu 
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Galvenās lauksaimniecības direkcijas Zemes ierīcības pārvaldes 
Mērniecības daļas apkārtraksts apriņķu mērniekiem. 1943. gada 7. janvāris. 

LVVA, 7457. f., 1. apr., 5. l., 40. lp. 
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vecāko agronomu kancelejas darbinieki – darbveži grāmatveži, darbveži 
mašīnrakstītāji un kurjeri apkalpotāji, jo parasti apriņķu mērnieki dalīja 
vienas darba telpas ar apriņķu vecākajiem agronomiem.79 Līdz ar Galvenās 
lauksaimniecības direkcijas Mērniecības daļas arhīva pārkārtošanu apriņķu 
mērniekiem bija jāveic apriņķu mērnieku kanceleju dokumentu un arhīvu 
sakārtošana, šķirojot tos trijās grupās. Bija noteikts, ka pirmajā grupā 
jāieskaita visi kancelejas un arhīvu dokumenti, kam “vairs nav nekādas 
paliekamas un vēsturiskas vērtības un kuras paredzams nodot utilizācijai”80. 
Utilizāciju varēja veikt tikai ar Centrālā Valsts arhīva atļauju. Otrajā grupā bija 
ieskaitāmi dokumenti, kam “nav vairs darba dokumentu nozīmes, bet kuriem 
var gan būt un ir vēsturiska nozīme un kurus paredzēts nodot Centrālajam 
Valsts arhīvam”. Otrajai grupai pieskaitīja arī tās agrārās reformas fonda 
zemju lietas, kam “kadastrs galīgi nobeigts”, taču fonda zemju plānus bija 
paredzēts atstāt apriņķu mērnieku kancelejā.81 Trešajā grupā atstāja tekošajā 
darbībā nepieciešamos dokumentus, kas bija no jauna jāsakārto, jāsanumurē 
un jānovieto ērtai pieejamībai. Galējais minēto pārkārtojumu realizācijas 
termiņš bija noteikts 1942. gada 15. februāris.82 Tas, ka šādi priekšdarbi 
notikuši, apliecina 1941. gada 17. novembra apkārtraksta papildinājums  
1942. gada 6. martā.83 Taču, visticamāk, līdz Centrālajam Valsts arhīvam tie nav 
nonākuši vācu okupācijas laikā, bet gan krietni vēlāk, tā sauktajos padomju 
laikos, kad Centrālajam Valsts vēstures arhīvam dokumentus nodeva arhīva 
filiāles reģionos.84 

Lauksaimniecības ģenerāldirekcijas uzdevumā pēc 1941./42. gada ziemā 
veiktajiem priekšdarbiem 1942./43. un 1943./44. saimniecības gadā apriņķu 
mērnieki iznomāja bijušās valsts zemes, kas tādas skaitījās līdz 1940. gada  
17. jūnijam. Par pamatu nomas maksas aprēķināšanai Galvenā 
lauksaimniecības direkcija ieteica ņemt 1939./40. saimniecības gada nomas 
maksu latos un rēķināt Ls 1 kā 0,75 reihsmarkas. Potenciālo nomnieku 
atbilstību noteica saziņā ar pagasta vecāko, bet strīda gadījumos – pēc 
apriņķa vecākā un apriņķa mērnieka priekšlikumiem. Nomas naudu un 
parādus par iepriekšējiem gadiem iekasēja apriņķa mērnieks. Lai izsekotu 
nomas objektus un veiktos nomas maksājumus, sastādīja iznomājamo 
objektu sarakstus pa pagastiem.85 Kara apstākļu un darbinieku trūkuma dēļ 
zemes ierīcības darbus veica, ja bija radušās neskaidrības zemes lietošanas 
gadījumos un ieinteresētās puses bija izrādījušas iniciatīvu to novēršanā.86 
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Kad Galvenās lauksaimniecības direkcijas direktors J. Andersons 1943. 
gada 16. jūnijā pārņēma zemes ierīcības komitejas funkcijas un iecēla 
Zemes ierīcības komisiju triju locekļu sastāvā, par zemes ierīcības pirmajām 
instancēm iecēla apriņķu mērniekus.87 Līdz ar to bija atjaunota zemes ierīcības 
iestāžu darbība un apriņķu mērniekiem tika dotas plašākas pilnvaras zemes 
ierīcības lietās.88 Vēlāk saskaņā ar jauno amatu sarakstu 1944. gada 5. janvārī 
apriņķu mērniekus pārdēvēja par apriņķu zemes ierīcības inspektoriem 
(Kreisinspektoren für Landeinrichtung) un līdz atkārtotai Padomju Savienības 
okupācijai viņi turpināja apsaimniekot Zemes apsaimniekošanas sabiedrības 
(Land Bewirtschaftungsgesellschaft Ostland) fiduciārā pārvaldīšanā esošās 
Valsts fonda zemes.90 

Secinājumi. Viens no pirmajiem Latvijas Republikas uzdevumiem bija 
agrārjautājuma risināšana, bet to sākotnēji kavēja tās teritorijā notiekošā 
karadarbība. Neraugoties uz to, Pagaidu valdība pirmos rīkojumus par 
agrārlietām izdeva laikā, kamēr tā uzturējās Liepājā. 1919. gada februārī 
apstiprināja rīkojumu par Valsts zemes fonda dibināšanu, un tas bija sākums 
tālākajiem agrārajiem pārkārtojumiem, kas notika gandrīz visu Latvijas 
Republikas pastāvēšanas laiku.  

Valsts zemes fondā ieskaitīja valsts jeb kroņa muižas, zemnieku 
agrārbankas iegādātās muižas, kā arī valstij piederošās un lauksaimniecībā 
izmantojamās mežu zemes. Ar valsts rīcībā nonākušo zemju pārvaldīšanu 
un izmantošanu  nodarbojās Zemkopības ministrijas ieceltie apriņķu valsts 
zemju inspektori. Labākai pārvaldībai katrs apriņķis bija sadalīts divos līdz 
astoņos agrārlietu rajonos, un tos pārzināja apriņķu valsts zemju inspektoriem 
tiešā padotībā esošie rajonu agrārlietu pārziņi, ko vēlāk pārdēvēja par rajonu 
pārziņiem. Valsts zemju inspektoru galvenie uzdevumi bija valsts zemes 
īpašumu pārvaldīšana un ar to saistīto nomas objektu – zvejas tiesību, 
dzirnavu, rūpniecības uzņēmumu, ēku u.c. – izmantošana. Tāpat viņi 
sadarbojās ar pagastu pašvaldībām un nodrošināja, lai iespēju robežās tiktu 
apmierinātas visu uz zemēm pretendējošo personu vēlmes, jo valsts zemju 
inspektori arī organizēja un vadīja apriņķa agrārkomisijas. Agrārkomisijas 
pieņēma lēmumus un uzraudzīja zemes pārvaldi un tās sadalīšanu apriņķī. 
Pēc agrārās reformas pieņemšanas Zemkopības ministrijas intereses pagastu, 
miestu un pilsētu zemes ierīcības komitejās pārstāvēja valsts zemju rajonu 
pārziņi, bet valsts zemju inspektori vadīja apriņķu zemes ierīcības komiteju 
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darbību. Paralēli valsts interešu pārstāvībai zemes ierīcības komitejās 
pārziņu ikdienas darba pienākumos ietilpa konkrētu Valsts zemes fonda 
zemju, saimniecības, zvejas un rūpniecības objektu apsaimniekošana un 
nomas jautājumu kārtošana, zemes un objektu un ar to saistītā inventāra 
pieņemšana, uzskaite, novērtēšana, nodošana nomniekiem, nomas naudas 
iekasēšana, parādu piedziņa u.tml.

Saprotamu iemeslu dēļ visvairāk darba apriņķu zemju inspektoriem un 
viņu uzraudzībā strādājošo rajonu pārziņiem bija to darbības pirmajos gados 
jeb laikā, kad notika Valsts zemes fonda izveide, un ko kopā ar mērniecības 
darbiniekiem faktiski uz vietām paveica rajonu pārziņi. Tāpat, apzinoties, ka 
valsts realizētie agrārreformas sagatavošanas darbi iedzīvotājos varētu radīt 
nevajadzīgus pārpratumus un  nemierus, apriņķu zemju inspektori un rajonu 
pārziņi nodarbojās ar sabiedrības izglītošanu. 

Rajonu pārziņu nozīme un skaits samazinājās līdz ar valsts īpašumā 
esošo apsaimniekojamo platību un īpašumu skaita samazināšanos, kam 
periodiski sekoja reorganizācija no Zemkopības ministrijas puses, ņemot 
vērā specifiskos apstākļus katrā apriņķī. Tāpat līdzīgu iemeslu dēļ vairākos 
piegājienos sākot no 20. gs. 20. gadu vidus notika apriņķu zemju inspektoru 
un apriņķu mērnieku funkciju un amatu sapludināšana vienā personā. Tā 
pilnībā noslēdzās 1935. gadā, kad visos apriņķos līdz ar saviem līdzšinējiem 
pienākumiem un uzdevumiem apriņķu mērnieki izpildīja arī valsts zemju 
inspektoru pienākumus.

Zemju inspekciju un apriņķu mērnieku fondi ir saistošs un interesants 
materiāls ne tikai Latvijas saimniecības un agrārās reformas pētniekiem, bet 
arī novadpētniekiem un sociālās vēstures interesentiem. 
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Ineta Didrihsone-Tomaševska 

hauptlinien der tätigkeit der staatlichen 
bodeninspektionen in der zeit von 1919 bis 1944

Eine der ersten Aufgaben der neugegründeten Republik Lettland war 
die Lösung der Agrarfrage. Eine konkrete Tätigkeit begann mit der von der 
provisorischen Regierung erlassenen „Verordnung über die Versorgung 
aller Landlosen mit dem Boden“, welche die Gründung eines staatlichen 
Bodenfonds vorsah. Dieser Bodenfonds wurde aus den früheren Kronsgütern, 
aus den von der Bauern-Agrarbank angeschafften Gutshöfen, sowie aus den 
staatlichen, für die Landwirtschaft tauglichen Waldböden gebildet.

Als die wichtigsten Aufgaben der staatlichen Boden-Kreisinspektoren 
galten die Verwaltung der staatlichen Grundbesitze und die Nutzung der 
mit diesen verbundenen Pachtobjekten (Fischereirecht, Mühlen, Industriebe-
triebe, Gebäude etc.). Sie wirkten zusammen mit Gemeindeverwaltungen 
und versuchten im Rahmen ihrer Möglichkeiten alle Wünsche der 
Personen, die auf den Bodenbesitz prätendierten, zu befriedigen. Von den 
staatlichen Bodeninspektoren wurden auch die Kreis-Agrarkommissionen 
organisiert und geleitet, die ihre Tätigkeit im Juli 1919 aufnahmen und die 
Bodenverwaltung und -aufteilung in betreffenden Kreisen überwachten. 
Damit die Inspektoren und die Mitarbeiter ihrer Kanzleien ihre Aufgaben 
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besser ausüben könnten, wurden die Kreise je nach ihrer Größe und dem 
Umfang der Arbeit in zwei bis acht Rayons aufgeteilt. Die Rayons wurden 
von den dem Inspektor unterstellten Rayonverwaltern kontrolliert. 

Nach der Verabschiedung des Gesetzes zur Agrarreform wurde zur 
Durchführung desselben das Zentrale Komitee für Bodenbewirtschaftung 
sowie die lokalen Kreis-, Gemeinde- und Fleckenkomitees für Bodenbewirt-
schaftung gegründet, die für die praktische Durchführung der Reform zu-
ständig waren. Die Tätigkeit der Kreiskomitees für Bodenbewirtschaftung 
wurde von Bodeninspektoren geleitet; die Interessen des Landwirtschaftsmi-
nisteriums wurden in den Kreis-, Städte- und Fleckenkomitees für Bodenbe-
wirtschaftung durch die Kreisverwalter der staatlichen Ländereien vertreten.

Infolge der Reform reduzierte sich die Größe der staatlichen Ländereien, 
und es wurde die Optimierung der mit der Verwaltung der staatlichen 
Ländereien verbundenen Struktureinheiten vorgenommen: die Zahl der 
Kanzleien der Kreisverwalter wurde reduziert, indem diese vereint oder 
aufgelöst wurden. Seit 1927 wurden allmählich auch die Ämter der staatlichen 
Kreisinspektoren für Bodenbewirtschaftung aufgelöst. 1935 wurden 
alle Pflichten der staatlichen Bodeninspektoren auf die Kreislandmesser 
übertragen.

Eine neue Agrarreform wurde am 29. Juli 1940 von der Regierung der 
Lettischen SSR ausgerufen. Sie wurde im Laufe von drei Monaten nach deren 
Verkündigung durchgeführt. Für die praktische Durchführung dieser Reform 
waren die Kreiskomitees für Bodenbewirtschaftung und Kreislandmesser 
zuständig. Das Amt der Kreislandmesser wurde im März 1941 nach der 
von dem sowjetischen Okkupationsregime durchgeführten Agrarreform 
aufgelöst. Während des deutschen Okkupationsregimes wurde die Tätigkeit 
der Kreislandmesser, die der Verwaltung für Bodenbewirtschaftung der 
Hauptdirektion für Landwirtschaft unterstellt waren, wiederhergestellt. Ihre 
Aufgabe bestand in der Verpachtung der Ländereien des früheren staatlichen 
Bodenfonds, die der Gesellschaft für Bodenbewirtschaftung treuhändisch 
übergeben worden waren.

Schlüsselwörter: Agrarkommissionen, Agrarreform, Kreislandmesser, Kreis-
verwalter, Reorganisation, Verordnung, Pacht, Schiedskommissionen, staatli-
che Bodeninspektoren, staatlicher Bodenfonds, Landwirtschaftsministerium. 
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