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Priekšvārds 

Modrītes Mazures-Vucānes pētījums izstrādāts Latvijas 

tiesību vēstures zinātnes ietvaros, izmantojot apbrīnojami plašu, 

tematam atbilstošu literatūras, normatīvo aktu, judikatūras un 

arhīvu materiālu bāzi. Šo bagātību veido vairāk nekā 550 

zinātnisku avotu vienību. Turklāt liela daļa ir vairāku arhīvu 

materiāli. Tie pētīti ne tikai Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 

Valsts vēstures arhīvā, bet arī divos Sanktpēterburgas arhīvos – 

Krievijas Valsts vēstures arhīvā un Centrālajā Valsts vēstures 

arhīvā. Līdz šim atrastie materiāli nav tikuši publicēti. 

Modrītes Mazures-Vucānes pētījums nepavisam nav 

arhaisks darbs, jo jēdziens "pagasts" Latvijas laukos joprojām 

dzīvo mazākās administratīvās vienības izpratnē. No Latvijas 

iedzīvotāju vēsturiskās apziņas pagastus nav spējuši izdzīt 

nekādi padomju varas pasākumi – ne tas, ka Latvijas PSR 

Augstākās Padomes Prezidijs ar 1945. gada 1. marta dekrētu par 

republikas teritoriālā iedalījuma pamatvienību noteica 

samāksloto "ciemu", ne arī tas, ka ar 1949. gada 31. decembra 

dekrētu pagasti tika likvidēti. Gadsimtu gaitā pagasti Latvijas 

zemē bija laiduši tik dziļas saknes, ka pēc valsts neatkarības 

atjaunošanas nebija nekādu šaubu, ka teritoriālā iedalījuma 

pamatvienībai, protams, atkal jābūt pagastam. 

Autore sava darba ievadā pareizi atzīmē, ka 1995. gada 

novembrī pieņemts likums "Par bāriņtiesām un pagasttiesām", 

kas stājās spēkā 1996. gadā. Tiesa gan, 2006. gadā tika 

pieņemts "Bāriņtiesu likums", ar kuru visas pagasttiesas kopš 

2007. gada 1. janvāra pārdēvēja par bāriņtiesām. Atbilstoši šim 

nosaukumam tika sašaurinātas bijušo pagasttiesu funkcijas. 

Autore atzīst, ka pagasti un pagasttiesas pastāvējušas 

tagadējā Latvijas teritorijā jau kopš 8.–9. gadsimta, tātad pirms 

vācu ienākšanas. Livonijā pagasttiesas kļuvušas par zemnieku 

kārtas tiesām, kas izskatījušas civillietas saskaņā ar zemnieku 

paražu tiesību normām. Jaunu attīstības pakāpi pagasttiesas 

ieguvušas pēc dzimtbūšanas atcelšanas, turklāt Kurzemē un 

Vidzemē tām bijusi atšķirīgāka kompetence nekā Latgalē. 

Piemēram, 19. gadsimtā abās šajās Baltijas guberņās 

pagasttiesas veica aizbildnības iestāžu funkcijas, taču Latgales 

pagasttiesām šādu funkciju nebija. 

Modrītes Mazures-Vucānes pētījums ir labi strukturēts. Tas 

sastāv no četrām nodaļām, kuras sīkāk iedalītas apakšnodaļās. 

Autore darbu noslēdz ar kopsavilkumu, kas sastāv no 20 

izvirzītām un argumentētām tēzēm. Tajās reljefi izceltas 12 

pētījuma novitātes. 

Kopumā darbs ir oriģināls. Tas izstrādāts patstāvīgi, 

nevairoties no zinātniskas diskusijas un atsevišķu citu autoru 

viedokļu kritikas. Pētījums izstrādāts pietiekami augstā 

zinātniskā līmenī un uzrakstīts labā latviešu valodā. Tas ir 

jūtams pienesums Latvijas tiesību vēstures zinātnē. Grāmatu 

varētu izmantot kā mācību līdzekli augstskolu studenti – 

galvenokārt topošie juristi un vēsturnieki. Tā būtu lietderīga arī 

jebkuram lasītājam, kas interesējas par Latvijas tiesību vēsturi. 
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