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PAŠVALDĪBAS DARBS

Apgarotā dzīve.

Alberts Sprūdžs

Par zemi nācis maijs, lapu izraisītājs un ziedu atvērējs mēnesis.

Latvijas pļavas upju līčos jau krustām šķērsām pārskraidijuši
bērni basam kajam, ar strazdiem un cīruļiem sacenzdamies pavasara

gavilēs. Un kur vien tie ieminuši siltas pēdas, tur zied pureni, šūpoda-
mies savās platajās lapās, kā laivās.

Strautu krastmalās pār straumi un dārzos pār žogiem liecas ievas,

maigā zaļumā tinušās un it kā jau reibdamas baltās ziedu bagātības
gaidās.

Zaļš, plaukst un zied visapkārt.

Smaržas, kas izplūst no stādu un koku lapām un pavērtiem ziedu

pumpuriem, viļņainiem mākoņiem vērsmo gaisā, vēsmo pār visu zemi.

Mums šķiet, ka tās nav tikai smaržas vien, bet kāds dziļa un neiz-

mērojama prieka izpaudums.
Ir tiesa apgalvojumam, ka nekas tā neprot priecāties, kā priecājas

dzīvā daba pavasarī.

Putnu dziesmās, lapu krāsās un ziedu smaržās nav nekā no tā sa-

pīkuma un dzīves apnikuma, ar kādu cilvēkiem savā attīstībā nācies

cīnīties. Augšanas prieks ir bijis un paliek dabas vienīgais likums.

Tāds augšanas prieka mēnesis maijs mums ir kļuvis arī visa valsts

un tautas dzīvē, un kļuvis īpaši kopš 1934. gada pavasara, kad valsts

dibinātājs un Ministru Prezidents Kārlis Ulmanis lika pamatus vienī-
bas valstij un nosprauda tai jaunus attīstības ceļus.

Šos jaunos ceļus iedami un staigddāmi, latvieši sāka mācīties atzīt

sevī un savā darbā piepildīt augšanas likumu — vienīgo likumu, kas

tā pildītājus dara stiprus un nesalaužamus. Stiprus spēkā, nesalauža-

mus ticībā nākotnei un neatraujamus no tās zemes, kurā viņi laiduši

saknes, lai arī kādas vētras pār to nāktu.

Nu pieci gadi jau pagājuši, kopš latvieši domā tikai augšanas do-

mas.

Tas nav ilgs laiks, pavisam īss priekš valsts un tautas, bet kā pār-
vērtušies paši cilvēki un visa mūsu dzīvei

Lielākais noliedzējs un iznīcības saucējs tagad ir dzīves atzinējs un

dedzīgs tās slavinātājs.



Nokārtās galvas, kas tikai bezceri redzēja pie kājām, cilvēki tagad
nes, augstu paceltas, un skaidrām un mierīgām acīm vēro nākotnes

apvāršņus.

Viņi vairas visa vārgā, nīkstošā un gaistošā, viņi tiecas pēc spē-
cīgā, stiprā un mūžīgā. Tā darīdami, viņi paši ir kļuvuši stipri, bet tie

darbi, kas augšanas priekā paveikti visās gara, sabiedriskās un saim-
nieciskās dzīves nozarēs, nes mūžības zīmi.

15. maija gars cilvēkus ir pilnīgi pārradījis uz labo, skaisto un spē-
cīgo. /

Atjaunotās Latvijas sasniegumi vairs nav vārdos izsakāmi. Tie ir

tik lieli, tie piepilda mūsu saprāta telpu līdz pašām gara debesīm ar

tādu spožumu, ka mēs varam tos tikai apbrīnot.

Redzēju latviešu zemnieku, kas pirmo reizi vaigu vaigā skatīdams

topošo Ķegumu, noņēma cepuri.

Apbrīnošanā, godbijībā un bezgalīgā pateicībā latviešu tautas ģē-
nijam visā tā daudzveidībā viņš to bija darijis.

Kā Ķegums vienības valsts gados ir izaudzis Daugavas krastos, tā

auguši un sazarojuši spožos augstumos sasniegumi mākslās, celtnie-
cībā un sabiedriskā un saimnieciskā teikšanā.

Bet pār visu
— vienības apziņa sakalusi ļaužu sirdis tēvzemes cel-

šanas darbam un arvien labākai tā izdarīšanai. Pēc darba, ko sašķelti
kādreiz cietām kā slogu, tagad vienoti tiecamies kā pēc pašmērķa.

Katrs savu, bet visi valsts darbu veikdami augšanas priekā, mēs

līdzinām ceļu Latvijas mūžībai.

15. maija apgarotā dzīve ir labākā nākotnes ķīla.
SLAVA LATVIJAI!

cigo

Daiļā Latvija.

E. Brastiņš.

Mūsu karavīri mums izkaroja brīvo

Latviju — mūžīga piemiņa kritušiem!

Mūsu Vadonis Kārlis Ulmanis gādāja par
vienoto Latviju — gods un slava viņam!
Pašiem mums atliek parūpēties par dai-

ļo Latviju — tas ir katras zemes iedzīvo-

tāja pienākums.

Daiļā Latvija ir viens no ideāliem,
kas gaida savu piepildīšanu. Šis ideāls

bijis pacietīgs, viņš nostājies tālu aiz ci-

tiem steidzamiem darbiem un ilgi gaidi-
jis savu kārtu. Bet kad neatliekamie

darbi ir apdarīti, kad nokārtotas saim-

nieciskās un politiskās lietas, tad zemes

daiļuma jautājums ir beidzot panācies uz

priekšu un nostājies pašā pirmā vietā

starp darāmiem diždarbiem.

Laimīgas tās zemes, kurās pati daba

gādājusi par daiļumu, apveltot tās skais-

tiem kalniem, krāšņiem augiem un glez-
nainām ainavām. Latvija nevar ar šā-

dām dabas dāvanām lepoties. Latvijas
daba, salīdzinot ar dažām citām zemēm,

nav sevišķi daiļa. Mēs dzīvojam vienmuļā
ziemeļzemes līdzenumā, kur nav augstu
kalnu, strauju upju un mūžīgi zaļojošu
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koku. Gada lielāko daļu te aizņem ru-

dens, ziema un vēsais pavasaris. Tikai

jūsmīgs dzimtenes mīlētājs var mūsu tēv-

zemi turēt par skaistāko stūrīti pasaulē.
Tā just nav negods, bet negods būtu sa-

vas zemes daiļuma vairošanā palikt dī-

kam.

Tamdēļ to, ko daba mūsu zemei nav

piešķīrusi, mums viņai jāsagādā pašu

spēkiem. Pašiem latviešiem jāpadara

Latvija daiļa ar savu roku pūliņiem.
Latviešiem apzinīgi un neatlaidīgi jāno-
dodas savas zemes izdaiļošanas darbam,

jātur šis darbs par tikpat svarīgu kā ze-

mes aršanas un apsēšanas darbs.

Nav jau tā, ka par Latvijas mākslīgo
izdaiļošanu nebūtu nemaz domāts un ne-

kas arī darīts. Valdība ir rūpējusies par
skaistiem ceļiem, glītiem tiltiem un cē-

lām ēkām, pašvaldības un biedrības gā-
dājušas par pieminekļiem, mājturībnie-
ces mācijušas, kā piekopjama un uztura-

ma spodrība un tīrība mājokļos. Arī

grāmatu izdevēji laiduši klajā dažu labu

sacerējumu par to, kādiem līdzekļiem un

kādā veidā daiļums vislabāk panākams.
Bet ļaužu nevižība daiļuma ziņā ir lielā-

ka par šiem pūliņiem un Latvijā vēl dau-

dzas, pārāk daudzas vietas gaida uzkop-
šanu daiļumam.

Apzinoties to, ka Latvijas daiļums at-

karīgs vairāk no mūsu pašu pūliņiem,
nekā no dabas dāvanām, ir nopietni jā-
ķeras pie Latvijas iedzīvotāju daiļaudzi-
našanas un daiļmācīšanas, lai tie varētu

un prastu daiļdarbus veikt. Audzināša-

nas ceļā katram jāieaudzina daiļuma dzi-

ņa un jāattīsta gaume, bet ar mācīšanas

palīdzību jānoskaidro daiļuma likumības

un izpildīšanas paņēmieni. Teorētiskā

un praktiskā daiļuma mācība jeb estētika

līdz šim ir bijusi tikai mākslas skolu au-

dzēkņu daļa, bet plašākām iedzīvotāju
aprindām tā palikusi pilnīgi nepazīstama.

Ja atceras to tautas daiļaudzināšanas
darbu, ko plānveidīgi savā laikā izdarija
Anglijā Morriss un Vācijā novadu izdai-

ļošanas biedrības, tad rodas pārliecība,
ka šādam darbam būs paliekamas sekmes
un neizmērojama svētība arī mūsu zemē.

_

Lai latvieša roka droši un bez vilci-
nāšanās varētu ķerties pie Latvijas izdai-
ļošanas darba un lai šis darbs tiktu da-

rīts latviski un pareizi, nāktos vispirms
jo plaši noskaidrot dažus tīri principiālus
jautājumus. Pat tie, kas savas mājas un

iedzīvi jau iekārto pēc daiļuma prasībām,
pat tie bieži vien ir neskaidrībā par pa-
šām galvenām latviskā daiļuma problē-
mām.

Latvijas izdaiļošana jāsāk ar lauku

māju un tās apkārtni. Tālāko zemes dai-

ļuma vairošanu ir jāveic pagastu valdēm

un apriņķu vadībām. Lauku mājā līdz

šim ir valdijis pārāk praktisks gars, kas

visur meklējis tikai ienesību, noderību

un lētumu. Protams, ka daiļums nav ne

mazākā mērā ienesīgs un noderīgs. Tam-

dēļ noticis, ka laukos saceltas tūkstošiem

derīgu, bet tomēr neglītu ēku, kas gadu
desmitiem ilgi bojās apkārtnes izskatu

un riebsies daiļumu meklējošai acij. Tam-

dēļ noticis, ka neglīti un nekārtīgi pa-
galmi, nolaisti dārzi, nesalaboti žogi, pēc
ļaužu ieskatiem, ne mazākā mērā vēl ne-

apkauno mājas saimnieku, ja vien viņš
citādi ir pietiekoši praktisks cilvēks.

Laukos vēl nedaiļumu neuzlūko par ļau-
numu.

Nevar, diemžēl, sacīt, ka visos pagasta

namos, skolās un citās sabiedriskās ēkās

un vietās būtu visur vērā ņemts daiļums.
Pie labas gribas daudz kas arī tur varētu

izskatīties citādi. Ceļi un gatves būtu ap-
dēstītas kokiem, košuma dārziņi rotātu

sienmales, ēkas būtu nobalsinātas, sētas

nokrāsotas, ja viss būtu tā kā vajaga būt.

To visu redz tikai nedaudzās vietās. le-

priecinošs paraugs šai ziņā ir dažas Rīgas
Jūrmalas dzelzceļa piestātnes: smilšaino,
zemi un nemīlīgo silu cilvēku labā gau-
me un daiļuma dziņa ir rotājusi celiņiem,
apstādi jumiem, soliem. Tā varētu izska-

tīties katrā lauku sabiedriskā vietā, ja
vien glītība būtu atzīta par tikpat rūpē-
jamu lietu kā ienesība.

Laukos ļaudis savā ikdienā dzīvo

diezgan neglīti ģērbušies. Viņi nevien

savā mājā atļaujas pavirši un šā tā ģērb-
ties, bet nekautrējas noplukušā veidā

rādīties arī citu acīs. To nevar izskaid-

rot ar trūcību, bet tikai ar izlaidību. Nav

jāaizmirst, ka arī darba drēbes var būt

glītas un tām arī jābūt glītām. Mūsu

Prezidents ir licis darba vajadzībām
vairumā izgatavot lētu un glīto «virs-
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valku», kas katram strādniekam dod dai-

ļu izskatu un apvieno visus darbiniekus

vienā lielā un skaistā darba armijā. Dai-

ļas dabas un uzpostas mājas ainu var sa-

bojāt nekārtīgi apģērbies cilvēks. Tas

pārāk bieži notiek vēl mūsu laukos un

mājās.

Veltīgi sludināt, aicināt un spiest ļau-
dis uz daiļuma darbiem, ja pašos cilvēkos

nebūs tieksme pēc skaistuma. Daiļums

nav prāta, bet gan jūtu lieta un ar pie-

spiešanu jūtas maz var grozīt. Tamdēļ

jau no agras bērnības ir jācilina jaunās

paaudzes 'krūtīs daiļuma jūtas un jāvin-

grina acis atšķirt glīto no neglītā. Gau-

mes audzināšana mūsu apstākļos ir tik-

pat svarīga lieta kā patriotiskā audzinā-

šana, jo abas nodrošina tēvzemes goda

pilnu pastāvēšanu.
Estētikas jautājumi mūsu kultūras

dzīvē diemžēl gandrīz nemaz netiek cilā-

ti. Protams, estētika ir prātniecības no-

zare un nav no vieglajām, bet izglītotām
aprindām būtu tomēr viņa kaut cik jā-

pārzin. Pat mākslinieki iztiek ar tām

estētikas zināšanām, ko ieguvuši savās

skolās, bet dzīvē savā starpā vairs neiz-

tirzā daiļuma teorētiskos jautājumus.
Taču mūsu dienās bez prātnieciski un

teorētiski pieņemtiem principiem vairs

netiek darīts neviens kultūras darbs.

Visur valda viedoklis un iestāja, kas pār-

domās un apcerēs atzīts par pareizāko.

Arī daiļuma kultūrai vajadzīgi šādi teo-

rētiski nodrošināti galvenumi.

Mūsu tautas senais kultūras radīšanas

laiks ir izbeidzies līdz ar daiņu jaunradī-
šanas laiku. Viņa vietā stājies tagadējais
skolu un avīžu laikmets, kur uz senajiem
latviešu kultūras pamatiem ceļamas jau-

nas gara augstceltnes. Vissenais šai laikā

tiek atzīts par labu un tālāk izkopjamu.

Senais latviskais daiļums tiek kāpināts

krāšņā Latvijas daiļumā. Tā tam vaja-
dzētu būt, bet tā tas vēl nav. Vēl nāka-

mās dienās šī doma ir steidzīgi jāizplata

un jāizklāsta, lai sāktos vienots, plānvei-

dīgs un latvisks Latvijas izdaiļošanas
darbs.

Daiļā Latvija ir ideāls, kas jāpiepilda

jo ātrāk, jo labāk. Pie laika ir jāmo-
dina un jārosina visi darbīgie spēki šim

neatliekamam darbam. lerēdņi, priekš-
nieki un vadītāji, visi ļaudis, kam iespēja
virzīt un iespaidot sabiedrisko domu, lai

pirmie sāk to darīt. Viņu paraugs pielips
citiem un radīsies ar laiku ieskats, ka ne-

daiļi dzīvot, un nedaiļumu paciest ir ne-

gods un kauns. Kad šāds ieskats būs

kļuvis vispārīgs, tad Latvijas daiļums būs

tikpat kā nodrošināts uz visiem laikiem.

Pagasttiesu instrukcijas pamatprincipi.
(3. turpinājums.)

J. Drande,
Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs.

Mantojumu lietu kārtošanas darbā uz-

peld arī tādi jautājumi, kuru atrisināšanai

pagasttiesai rodas grūtības. Dažas pa-

gasttiesas izeju rod tādu, ka viņas ar

rakstu jautā miertiesnesim vai apgabal-
tiesai, kā izlemt konkrēto lietu. Ja agrāk
tādu soli attaisnoja tas apstāklis, ka in-

strukcija bija izdota no apgabaltiesas un

pēdējā principiālos jautājumos varēja
dot vispārējus norādijumus, tad tagad,
kad instrukcija izdota no Tieslietu mi-

nistrijas, tam nav dibināta pamata. Ir

jāizbēg arī no visa tā, kas varētu veicināt

dažādas prakses ievešanu katras apgabal-
tiesas darbības apgabalā.

Ir tiesa, ka arī turpmāk notiks pagast-
tiesu amatpersonu sanāksmes vai nu pēc
miertiesnešu iecirkņiem, vai plašākā mē-

rogā, bet visiem tur iztirzātiem jautāju-

miem, tāpat kā personīgām pārrunām un

rakstiem presē, ir tikai domu izmaiņas

nozīme, kas nebūt neliedz arī citādi iz-

lemt lietu. Tāpat kā vispārējām tiesu ie-

stādēm, arī pagasttiesām ir saistošs Ci-

vilprocesa lik. 11. pants, kas nosaka, ka

visām tiesu iestādēm lietas jāizspriež pēc

pastāvošo likumu tiešā jēguma, bet ja ga-

dītos nepilnība, neskaidrība, trūkumi vai

pretrunības likumos, tad spriedums jā-

pamato uz likumu vispārējo izpratni. Ja
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uz pagasttiesas rakstiem augstākās tiesu

iestādes dotu norādijumus, tad tiem būtu

saistošs spēks, bet ar to zustu izlēmējas
tiesas patstāvība un uzraudzības vai pār-
sūdzības instance būtu jau izlēmusi jau-

tājumu, kas viņai varēja nonākt tikai

pārsūdzības vai uzraudzības kārtībā.

Lai te izteikto nepārprastu, tad uz-

svērsim, ka visiem līdzekļiem tomēr jā-
veicina savstarpēja domu izmaiņa par

pagasttiesas interesējošiem jautājumiem
un šai darbā jāaicina visas pagasttiesu
un vispārējo tiesu v. c. iestāžu amatperso-

nas. Bet kā ātrākais un tuvākais palīg-
līdzeklis lai noderētu prese.

Grūtāk ir nospraust robežu un pateikt,
kādus jautājumus pagasttiesas drīkst kār-

tot. No likumu teksta izriet, ka labprā-
tīgas mantojumu kārtošanas lietās pa-

gasttiesa sniedz palīdzību formālo manto-

juma tiesību noskaidrošanai, bet piespie-
du kārtošanas lietās seko visai lietas gai-
tai līdz tai stadijai, kamēr mantinieki no-

stiprinājuši savas tiesības zemes grāma-
tās vai šo darbu veicis lietvedis. Doma

liktos skaidra, bet tā ne vienmēr paliek
tāda, kad lieta patiesi kārtojama. Blakus

formālām tiesībām uzpeld vesela rinda

materiālas dabas jautājumu, kas no lietas

kārtotāja viedokļa ir tūliņ atrisināmi, bet

pēc likuma un instrukcijas norādiju-
miem to izlemšana nepiekrīt pagasttie-
sām.

Šis viens no grūtākiem jautājumiem
instrukcijā izteikts, pirmkārt, vispārējā
norādijumā, ka pagasttiesas palīdzība
mantojuma kārtošanā pieļauta vienīgi
aizsardzības kārtībā izlemjamās lietās, un,

otrkārt, piemēra veidā pateikts, kādas

lietas nedrīkst kārtot (108. p.). Tie ir

strīdi par mantojuma tiesībām, par tes-

tamenta spēku v. t. 1. Ņemsim konkrē-

tus gadijumus: kādā mantojuma lietā

mantinieki cenšas ieskaidrot, ka kopā ar

brāļiem nemanto mirušā brāļa bērni un

lūdz brāļa bērnus nemaz neuzrādīt ie-

sniegumā tiesai. Pacelsies jautājums, vai

ir strīds par mantojuma tiesībām, vai

ne, un vai pagasttiesa drīkst lietu tālāk

kārtot. Atbilde var būt tikai viena, un

proti ,strīds iet tikai par pozitivo likumu

iztulkošanu, kādu iztulkošanu izdara tie-

sa, kas apstiprinās mantiniekus, bet tas

nav materiālas dabas strīds. Pēdējais
būs, ja mantinieki lūgs izgatavot prasības
lūgumu vispārējai tiesas iestādei, kura

lūgs atzīt, ka viens līdzmantinieks visu

savu mantojuma daļu saņēmis un no

mantojuma atteicies pirms vai pēc man-

tojuma atstājēja nāves. Savkārt, nav jā-

apstrīd tāda mantinieka tiesības, kas saņē-
mis tikai daļu mantojuma un no mantoju-
ma tiesībām nav atteicies. Tādam manti-

niekam ir tiesība vai nu deklarēt, ka viņš
ar savu daļu ir apmierināts (C L. 760. p.
1. d. 1. pkts) vai ņemt dalību mantoju-
mā un, to dalot, pievienot kopējai ma-

sai savu saņemto dalu (CL 729. p. 1. pkts,
757. v. t. p.).

Kādā citā lietā mantinieki cels iebil-

dumus, ka iesniegtais un apgabaltiesai
nosūtamais testaments ir viltots, liecinie-

kiem nav bijis vajadzīgo īpašību (CL
447.—449. p.) vai to nav bijis pienācīgā
skaitā (446. p.) v. t. 1. Uz šāda veida

strīdiem pagasttiesai nav griežama nekā-

da vērība. Pēc CPL 1573. panta izteiktā

prasijuma katrs pēdējās gribas rīkojuma
akts iesniedzams attiecīgai tiesai un pē-
dējā lems ko darīt ar pieteikto strīdu vai

pati to izlems, vai testamenta lietu aptu-
rēs un dos ieinteresētām personām iespē-
ju pierādīt savu strīdu prasības kārtībā.

Kā pirmā, tā otrā piemērā pagasttiesai
nav jāielaižas paskaidrojumu došanā, cik

tālu celtais strīds ir pamatots. Pagast-
tiesa ir techniskā lietas kārtotāja un ne-

vis padomdevēja materiālistiskās dabas

jautājumos. Nav jāaizmirst, ka pat ne-

oficiāli pateikts padoms var kādreiz būt

kļūdains vai padoma uzklausītājs var to

pārprast un sekas tam būs nepareizi ie-

vadīta strīdus lieta, patērēti lieli līdzekļi
un naids iesēts mantinieku starpā. Ne-

viens pagasta iedzīvotājs nedrīkst ņemt
ļaunā, ja pagasttiesas atbilde viņam būs,
ka lieta nepiekrīt pagasttiesai un ka strī-

dus lieta kārtojama pašam vai ar juris-
tiem lietpratējiem.

Viens no parastiem strīdus jautāju-
miem ir pēc kāda kursa aprēķināt legata
izmaksas, ja testaments taisīts pirms vai

kara laikā, kad pastāvēja cita naudas sis-

tēma. Tā kā testaments ir vienpusīgs
akts, tad spaidu kurss nav piemērojams
un vairākos spriedumos Senāts ir atzinis,
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izlabo (piem., ja pase ierakstītas neparei-
zas ziņas, pase jāizlabo). Ja pretrunas

nav iespējams izlabot, tad apliecībā jā-
uzrāda abas ziņas. Piem., Jānis Bērziņš
dzimis 1900. g. 5. jūnijā (pasē 3. jūnijā)

ka jāpiemēro zelta paritāte pēc legata iz-

maksas dienas naudas vērtības (Senāta

c. k. d. 1930. g. spried. 628, 1933. g. spried.
526. v. c). Teiktais atkal neattiecas uz

mantojumu dalīšanas līgumiem, kas ir

divpusīgi līgumi. Šais un tamlīdzīgos

jautājumos pašiem mantiniekiem jāpanāk

labprātīga vienošanās vai strīdi jāizšķir
tiesā. Pagasttiesas darbība te var izpaus-
ties vienīgi vienošanās līguma apliecinā-
šanā (piem., mantojuma dalīšanas līgu-

mos).

Pie šiem vispārējās dabas norādiju-
miem vēl piebildīsim, ka pagasttiesu

amatpersonām nevajadzētu atturēties in-

formēt lietvežus, aizbildņus, aizgādņus

un personas, kas to lūgtu, par likumu sa-

turu. Jaunais civillikums ir katram pie-
ietams un ērti pārskatāms (drīz arī iz-

nāks komentētais izdevums). Turpretim

grūti ir uzzināt, ko attiecīgos gadijumos
nosaka 1864. g. Civillikums, Vidzemes

un Kurzemes zemnieku likumi un Krie-

vijas lik. kop. X sēj., kad jākārto vecās

lietas. Kā visi atceras, mantojumi, kas

atklājušies pirms 1938. g. 1. janvāra, kār-

tojami pēc agrākiem likumiem (CL pār-

ējas laika not. 21. p.) ar izņēmumiem

pēdējās gribas rīkojumu lietās (turp. 23.,

24., 25., 26. p.). Vecie likumi vai nu nav

dabūjami pirkt (abi zemnieku likumi), vai

uzrakstīti svešā valodā (X sēj.).

Priekš pagasta iedzīvotājiem ļoti svē-

tīgs, bet pagasttiesām atbildīgs pienā-
kums ir apliecību izdošana par ģimenes
sastāvu. Ja tāda apliecība iesniegta, tad

tiesu iestādes retos gadijumos izlieto Pgt.
lik. 110. p. 3. daļas noteikumus, kas vi-

ņai dod tiesību pieprasīt metrikas aplie-
cības par laulību vai radniecību. Aplie-
cībai ar tik svarīgu nozīmi tad arī vajaga
būt rūpīgi sastādītai. Personu vārdiem

un uzvārdiem jābūt rakstītiem tā kā tie

ir civilstāvokļa aktos, kristītiem vārdiem

jābūt visiem uzrādītiem, nedrīkst iztrūkt

dzimšanas laiks un vieta un laikam jābūt
uzrādītam jaunā stilā. Pirmo apliecību
izdodot, tā pēc iespējas jāsalīdzina ar

personu pasi vai citiem dokumentiem,

lai pārbaudītu vai vārdu rakstībā, datu-

mos vai citos apstākļos nav nesaskaņas.
Katra pretruna tūliņ jānoskaidro un jā-

.. . . pagastā. Nekad nav jāaizmirst, ka

dati no apliecībām tiek ierakstīti tiesas

lēmumā par mantinieku apstiprināšanu

mantojuma tiesībās, un vēlāk vai nu ne-

būs iespējams tiesības nostiprināt zemes

grāmatās, pirms kļūdas izlabošanas, vai

nepareizie dati ieies zemes grāmatās, kas

vēlāk var būt par lielu traucējumu īpaš-
niekam. Agrāk, kad personas identitātes

pierādīšanai kalpoja tēva vārds, dzimša-

nas laikam un vietai bija mazāka nozī-

me. Tagad ir citādi, un paies ilgs laiks,
kamēr izlabosim tās daudzās kļūdas, kas

pielaistas vedot aktus par personu civil-

stāvokļiem. Sevišķi tas sakāms par

dzimšanas aktiem, kas uzrādīti vecā stilā,

bez norādijuma uz to. Liekas, ka apstāk-
ļi pat prasa piešķirt dzimtsarakstu no-

dalām elastīgākas tiesības šo kļūdu la-

bošanā.

Mantojumu dalīšanas lietās jaunu

spraigumu ienesīs atvieglojumi, ko pa-

redz drīz izdodamais likums. Šķērslis,
kas pagasttiesas kavēja intensivāk strā-

dāt šai virzienā, bija bailes, vai nodevu

aprēķināšanā neieviesīsies kāda kļūda,
kuras sekas ir amatpersonu sodīšana,

piem. ar vairākkārtīgu zīmogsodu. Visu

nodevu atlaišana likumā paredzētās kop-
mantas dalīšanas lietās šo šķērsli novērš.

Mantas dalīšanas līgumi, kā tas redzams

no instrukcijai pieliktiem paraugiem, var

būt sastādīti pēc brīvas formas un tāpēc

grūtības neradīs. Atgādināsim te arī jau
daudzkārt radiofona priekšlasiiumos, pre-

sē un sanāksmēs izteiktos vēlējumus, lai

pagasttiesas veicinātu kopmantas sadalī-

šanu. Ir lieki atkārtot to pozitivo, ko

dod tas apstāklis, ja mājas, daudzu īpaš-
nieku vietā, valda viens saimnieks un ja
to panāk labprātīgā ceļā. Pāri likuma

normām, instr. 124. pants, izsaka arī dzi-

ļu lauksaimniecības politikas domu un,

proti, ka sastādot mantas dalīšanas sada-

lijuma projektus, pagasttiesai, cik iespē-

jams, jāraugās, lai netiktu veicināta ze-
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mes sadrumstalošana, un jāsekmē lauku

sētas saglabāšana nedalītā veidā arī tajos

gadijumos, kad pēc likuma dalīšana bū-

(Turpinājums sekos.)

tu atļauta. Ne skaldīt līdz minimāliem

10 ha, bet pastāvošo saimniecību atstāt

tādu, kāda viņa bijusi līdz šim.

Likums par Igaunijas pagastu iekārtu.
(Beigas.)

Tulkojums no «Riigi Teataja»

2. nodaļa.

Klaušas.

§ 165. Pašvaldības nodokļa maksātā-

jiem pagasta padome var uzlikt par pie-
nākumu sagatavot un nekustamu īpašu-

mu īpašniekiem — pievest pagasta paš-
valdības iestāžu būvkokus un malku.

§ 166. lekšlietu ministra apstiprinā-
tos miestos pagasta padome var uzlikt

nekustamu īpašumu vai gruntsgabalu

īpašniekiem būvēt un uzturēt kārtībā

kājceliņus un tās ielas, kas neietilpst klau-

šu ceļu tīklā.

§ 167. lepriekšējos 165. un 166. §§

paredzētās klaušas attiecīgā persona var

likt izpildīt caur citām personām, pie
kam par klaušu neizpildīšanu ir atbildī-

ga persona, kurai klaušas uzliktas.

§ 168. Klaušu sadalīšana notiek sa-

skaņā ar iekšlietu ministra instrukcijām.

§ 169. Neizpildītās klaušas izpildā-
mas ar pagasta vecākā rīkojumu uz vai-

nīgās personas rēķina, pie kam izdevu-

mi piedzenami no attiecīgās personas ad-

ministrativā kārtā.

§ 170. Klaušas pagasta padome var

atvietot ar naudā izpildāmām klaušām.

§ 171. Pašvaldības nodokļu maksātā-

ji un nekustamu īpašumu īpašnieki iz-

pilda šķūtis attiecīgos likumos paredzē-
tos gadijumos.

Pašvaldības nodokļa maksātāji un

nekustamās mantas īpašnieki ir spiesti
etapa kārtībā sūtīt tālāk zināmas perso-
nas, ja attiecīgos likumos nav paredzēts
citādi. Tās klaušas, kas uzliktas ar se-

višķiem likumiem, izpildāmas šajos liku-

mos paredzētā kārtībā.

Ja speciālie likumi tuvāk neparedz
klaušu izpildīšanas kārtību, jārīkojas sa-

skaņā ar šo likumu.

3. nodaļa.

Pagasta pašvaldības budžeti un

pārskati.

§ 172. Pagasta pašvaldības ienāku-

miem un izdevumiem katru gadu sastā-

dams budžets.

Budžeta gads sākas 1. aprili un bei-

dzas nākamā kalendāra gada 31. martā.

§ 173. Pagasta pašvaldības budžetā

uzņemami visi budžeta gada ienākumi

un izdevumi.

Izdevumu postenī vispirms uzņema-

mas šādas sumas:

1) saistību pildīšanai, kādas ar liku-

mu uzliktas pagasta pašvaldībai;

2) neparedzētiem izdevumiem — ma-

zākais pusotras procentes no budžeta

kārtējiem ienākumiem;

3) rezerves kapitālam — mazākais

pusotras procentes no budžeta kārtējiem
ienākumiem.

Atlikušos ienākumus pagasta pašval-
dība var izlietot citām vajadzībām.

Budžeta ienākumi un izdevumi līdz-

svarojami.

§ 174. Nomenklatūras, uz kuru pa-

mata ienākumi un izdevumi uzņemti

budžetā, sadaļas pantos un — vajadzības

gadijumā — apakšnodali jumos.

Nomenklatūras nosaka iekšlietu mi-

nistrs saziņā ar saimniecības ministri.

§ 175. Bez kārtējiem ienākumiem un

izdevumiem budžetā var būt arī ārkār-

tēji ienākumi un izdevumi.

Par ārkārtējiem ienākumiem uzska-

tamas gadijumā sumas, kas pa lielākai

daļai ienāk vienu reizi. Par ārkārtējiem
izdevumiem var uzskatīt tādus, kas ce-

ļas sakarā ar lielākām gadijumā vaja-
dzībām.
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§ 176. Pagasta pašvaldības budžeta

projekts iesniedzams pagasta padomei
vēlākais līdz 15. februārim.

Budžeta projektam pievienojami:

1) izdevumu un ienākumu pamato-

jumi;

2) attiecība uz kreditiem, kādus pa-

redzēts izlietot vecākiem gadiem, datus

par paredzamo izdevumu kopsumu;

3) algas kredita noskaidrošanai ziņas

par pagasta pašvaldības darbinieku skai-

tu un algām nākamajā gadā līdz ar gro-

zijumiem, salīdzinot ar tekošo budžeta

gadu.

§ 177. Pagasta padome caurskata un

pieņem pašvaldības budžetu vēlākais līdz

1. martam.

Pagasta padome pieņemto budžetu ie-

sniedz apriņķa valdei apstiprināšanai.
Budžets stājas spēkā līdz ar apstiprinā-
šanu. Ja līdz 1. aprilim budžets nav

pieņemts un apstiprināts, tad uz nākamā

budžeta gada izdevumu rēķina katru mē-

nesi var izdot ne vairāk kā Vl2 daļu no

iepriekšējā budžeta gada normas. Ārkār-

tējos gadijumos ar pagaidu apriņķa val-

des priekšsēdētāja atļauju šo normu var

palielināt.

§ 178. Pagasta padomes lēmumos,

kas izsauc jaunus izdevumus vai budže-

tā paredzēto ienākumu samazināšanos,
uzrādāmi reāli ienākumu avoti, no kā-

diem sedzami šie izdevumi vai ienākumu

iztrūkums.

§ 179. Pagasta pašvaldībām un dar-

biniekiem nav atļauts pārkāpt budžetu:

dot rīkojumus, slēgt līgumus vai uzņem-

ties saistības, kas izsauktu izdevumus,
kādus neatļauj budžetā paredzētie kre-

diti.

Katrā budžeta izdevumu pantā pare-

dzētos kreditus var izlietot vienīgi to

izdevumu segšanai, kādi šai pantā pare-
dzēti.

§ 180. Sumu pārvietošana no viena

izdevumu panta uz otru var notikt ar pa-

gasta padomes lēmumu un pagaidu ap-

riņķa valdes priekšsēdētāja piekrišanu,

izņemot neparedzēto izdevumu kreditu,

kuru var grozīt ar pagasta vecākā lē-

mumu.

§ 181. Neparedzēto izdevumu kredi-

tu var izlietot ar pagasta vecākā lēmumu

arī citu izdevumu posteņu papildināša-

nai, ja attiecīgos posteņos rodas iztrū-

kums.

§ 182. Rezerves kapitālu var izlietot:

1) ārkārtējos gadijumos — tām vajadzī-

bām, kādām atļauts izlietot neparedzētu
izdevumu kreditu (181. §), ja no pēdējā

nepietiek minētām vajadzībām; 2) teko-

šu kreditu pagaidu palielināšanai, ja ie-

nākumi neienāk un 3) pēc budžeta iz-

smelšanas radušos iztrūkumu segšanai.

lepriekšējās rindkopas 2. pantā pare-

dzētām vajadzībām rezerves kapitālu var

izlietot vienīgi aizdevuma veidā, ar no-

teikumu, ka, ja pagasta pašvaldības kasē

ienāks vajadzīgās sumas, aizņemto sumu

atmaksās. Uz iepriekšējās rindkopas 1.

punkta pamata rezerves kapitālu var iz-

lietot vienīgi papildu budžeta kārtībā.

§ 183. Pagasta pašvaldības budžetā

paredzētos izdevumu kreditus var izlie-

tot vienīgi attiecīgā budžeta gadā, izņe-
mot gadi jumus, ja līdz budžeta gada bei-

gām nav paspēts (budžeta paredzētos ap-

mēros) :

1) pabeigt būvdarbus vai nokārtot at-

tiecīgos maksājumus;

2) iegādāties nekustamu īpašumu;

3) nokārtot pagasta pašvaldības pa-

rādus un to procentus, vai

4) izpildīt budžeta gadā radušās sais-

tības.

Uzskaitītos gadijumos pagasta pašval-
dība var izlietot iepriekšējā gada attiecī-

gos kreditus līdz nākamā budžeta gada
beigām.

Budžetā paredzētie ienākumi, kas līdz

gada beigām nav ienākuši, uzskatami par

tā gada ienākumiem, kad tie faktiski sa-

ņemti.

§ 184. Rezerves kapitāls papildināms
no budžeta atlikumiem.

§ 185. Ja pirms budžeta gada bai-

gām ir nepieciešami izdevumi, kurus n>

var segt no attiecīgā postenī paredzētiem
kreditiem vai kuriem krediti vispār nav

paredzēti, tad sumas šīm vajadzībām

piešķiramas vienīgi papildu budžeta kār-

tībā, izņemot neparedzēto izdevumu su-

mas, ko var pārnest bez papildu budžeta

181. § paredzētā kārtībā.
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Papildu budžets sastādams, apsprie-
žams un apstiprināms tāpat kā kārtējais
budžets.

Papildu budžeta projektam pievieno-

jami:

1) pamatojumi, kamdēļ attiecīgie kre-

diti budžetā nav paredzēti un kamdēļ at-

tiecīgie izdevumi uzskatami par neizbē-

gamiem un neatliekamiem, un 2) ziņas

par to kreditu stāvokli, kurus nepiecie-
šams papildināt, tāpat arī datus par pa-

pildu ienākumiem un atlikumiem, ar

kuriem varētu segt papildu kreditus.

§ 186. Pārskatu par notecējušā gada
budžeta izpildijumu pagasta vecākais no-

dod revizijās komisijai caurskatīšanai vē-

lākais līdz nākamā budžeta gada 1. jūni-

jam. Savu viedokli un atzīmes revizijās

komisija paziņo vēlākais līdz 1. jūlijam.
Vēlākais līdz 15. jūlijam minēto pārska-
tu līdz ar revizijās komisijas ziņojumu
un saviem paskaidrojumiem pagasta ve-

cākais iesniedz pagasta padomei. Pagas-
ta padome skata cauri pārskatu līdz 1.

augustam.

Ja revizijās komisija līdz noteiktam

laikam nepaziņo savu viedokli, tad pa-

gasta vecākais var iesniegt pārskatu pa-

gasta padomei arī bez revizijās komisijas
atzinuma.

§ 187. Uz revizijās komisijas priekš-
likumu pagasta padome var uzlikt pa-
gasta vecākam, viņa palīgiem un citiem

pagasta pašvaldības darbiniekiem pie-
maksas un atmaksas, kā arī pieprasīt, lai

viņi atmaksā pagastam nodarītos zaudē-

jumus.

Ja iepriekšējā rindkopā minētās per-
sonas līdz noteiktam termiņam neatmak-

sā tām uzliktās piemaksas, atmaksas un

nodarītos zaudējumus, tad piemaksas un

atmaksas piedzenamas administrativā

kārtā, bet zaudējumi tiesas ceļā.

4. daļa.

Pārraudzība.

§ 188. Pagasta pašvaldības pārrauga
lekšlietu ministrija, apriņķa valde un

pagaidu apriņķa valdes priekšsēdētājs.

§ 189. Pagasta pašvaldības darbību

pārrauga likumības un 191. § paredzē-
tos gadijumos arī lietderības ziņā.

§ 190. lekšlietu ministrijai un ap-

riņķa valdei ir tiesības caur saviem ie-

rēdņiem revidēt pagasta pašvaldības ie-

stāžu darbvedību katrā laikā.

§ 191. Apriņķa valde apstiprina pa-

gasta padomes lēmumus par:

1) nodokļu un klaušu uzlikšanu;

2) budžetu un papildbudžetu, kā arī

pārskatu;

3) nekustamu īpašumu atsavināšanu

un ieķīlāšanu;

4) līgumu slēgšanu uz laiku ilgāku

par 10 gadiem;

5) aizņēmumu izdarīšanu;

6) pagasta nama atrašanās vietu, pa-

gasta vecākā palīgu darbības rajonu un

viņu kanclejas darbvedībaskārtību;

7) pārējos pagasta padomes lēmumus,

saskaņā ar likumiem jāapstiprina ap-

riņķa valdei.

Bez tam apriņķa valde apstiprina pa-

gasta vecākā 61. § 4. punktā paredzētos
lēmumus, ja likums neparedz, ka tie jā-
apstiprina kādai citai iestādei.

§ 192. Ja apriņķa valde vai šinī li-

kumā paredzētos gadijumos pagaidu ap-
riņķa valdes priekšsēdētājs neapstiprina
pagasta padomes vai pagasta vecākā lē-

mumu, pagasta padomei vai pagasta ve-

cākam ir tiesība griesties ar sūdzību pie
iekšlietu ministra.

§ 193. Lēmumus, kurus jāapstiprina

apriņķa valdei vai pagaidu apriņķa val-

des priekšsēdētājam, nevar izpildīt

pirms to apstiprināšanas.
Tāpat nevar izpildīt pirms apstiprinā-

šanas pagasta padomes lēmumus, kurus

saskaņā ar likumu jāapstiprina iekšlietu

ministram.

§ 194. Pārraudzības atvieglošanai

pagasta padomes protokolu noraksti, līdz

ar attiecīgiem pielikumiem, piesūtāmi 7

dienu laikā, skaitot no sēdes dienas, at-

tiecīgai apriņķa valdei.

§ 195. Ja apriņķa valde atrod, ka lē-

mumu, kuru pārraudzības iestādei nav

jāapstiprina, pagasta padome pieņēmusi

pretlikumīgā kārtībā vai ka tas ir pretli-
kumīgs, tā aptur lēmuma izpildīšanu un

paziņo par to, līdz ar motivējumiem, pa-

gasta vecākam 2 nedēļu laikā, skaitot no

dienas, kad saņemts protokola noraksts

vai papildus pieprasītie materiāli. Pret
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lēmuma apturēšanu pagasta padome var

iesniegt sūdzību administrativā tiesā.

§ 196. Pagasta padomes lēmumus,
kurus pārraudzības iestādēm nav jāap-
stiprina, var izpildīt, ja apriņķa valde ir

ziņojusi, ka tai nav iebildumu pret lēmu-

mu, vai ja tā nav paziņojusi par lēmu-

ma apturēšanu 2 nedēļu laikā, skaitot no

dienas, kad saņemts lēmums vai papil-
dus pieprasītie materiāli.

§ 197. Ja pārraudzības iestāde atrod

pagasta pašvaldības izpildu orgānu rīcībā

kādas nelikumības, tās sper attiecīgus so-

ļus nelikumību novēršanai.

§ 198. Ja pagasta pašvaldības orgāni
nepilda ar likumu uzliktos pienākumus,
tad pārraudzības iestāde vērš uz to pa-
gasta pašvaldības attiecīgā orgāna uzma-

nību, norādot, kādā laikā nekārtības no-

vēršamas.

Ja pagasta pašvaldības pārraudzības
iestādes noteiktā termiņā nav izpildiju-
šas minētos pienākumus, tad tie izpildā-
mi ar pārraudzības iestādes rīkojumu uz

pagasta pašvaldības rēķina.

§ 199. Ja pārraudzības iestāde atrod

pagasta pašvaldības darbinieka darbībā

nozieguma pazīmes, tā ziņo par notikušo

attiecīgām tiesas iestādēm.

§ 200. Pārraudzības iestādei ir tiesī-

ba pagasta pašvaldības darbiniekus pa-
gaidām atstādināt no dienesta pienāku-
miem saskaņā ar šā likuma 88. §, kamēr

stājas spēkā tiesas lēmums vai lietu iz-

beidz, un iecelt viņu vietā, no piemērotu

personu vidus, pagaidu vietas izpildītā-

jus, kamēr attiecīgā pagasta pašvaldības
iestāde ievēl vai ieceļ vietas izpildītāju.

§ 201. Republikas valdība var atstā-

dināt no dienesta uz iekšlietu ministra

priekšlikumu pagasta pašvaldības darbi-

niekus, ja tā atrod, ka viņu darbība ir

vērsta pret valsts vai pašvaldības inte-

resēm. Pirms priekšlikuma iesniegšanas
iekšlietu ministrs liek lietu vispusīgi iz-

meklēt un pieprasa no attiecīgā darbinie-

ka rakstisku paskaidrojumu.

Uz iepriekšējās rindkopas pamata at-

celtos pagasta pašvaldības vēlētos darbi-

niekus atstādina arī no pagasta padomes
un komisijām, kurās viņi bijuši kā pa-

gasta pašvaldības pārstāvji.

Uz šī likuma pamata atstādinātos dar-

biniekus var ievēlēt no jauna vai iecelt

pašvaldības dienestā vienīgi ar Valsts ve-

cākā atļauju.

§ 202. lekšlietu ministrs var atcelt

no amata pagasta sekretāru, ja pēdējais

nav spējīgs izpildīt savus pienākumus.
Šai gadijumā pagasta sekretārs zaudē sa-

vu agrāk iegūto pagasta sekretāra cenzu.

§ 203. Republikas valdībai ir tiesī-

bas uz iekšlietu ministra priekšlikumu

pašvaldības vai valsts interesēs atlaist

pagasta padomi un izsludināt atsevišķā

pagastā, kādā apriņķī vai visā valstī

jaunas pagasta padomes vēlēšanas, ku-

rām jānotiek vēlākais 2 mēnešu laikā pēc

attiecīgā lēmuma izsludināšanas.

Ja jaunas vēlēšanas izsludinātas atse-

višķā pagastā vai kādā apriņķī, tad jau-
nu padomi ievēl līdz citu padomju piln-
varu notecēšanai.

Pagasta padomes atlaišanas gadijumā

pagasta vecākais dod rīkojumus arī tā-

dās lietās, kuras jāizlemj padomei, pie
kam pagasta vecākā lēmumus šinīs lietās

apstiprina apriņķa valde, izņemot lēmu-

mus, kurus, saskaņā ar likumu, apstipri-
na attiecīgs ministrs vai iestāde.

§ 204. Republikas valdībai ir tiesība

uz iekšlietu ministra priekšlikumu aptu-
rēt maksātnespējīgas pagasta pašvaldības

darbību, ja tā nav vairs spējīga kārtot

savas materiālās saistības.

Pagasta pašvaldības darbības apturē-
šanas gadijumā pagasta valdes un pado-
mes uzdevumi pāriet uz iekšlietu minis-

tra iecelto pagasta vecāko. Pagasta ve-

cākam iekšlietu ministrs var iecelt arī

palīgus.
leceltā pagasta vecākā lēmumus lie-

tās, kas jāizlemj padomē, apstiprina at-

tiecīga apriņķa valde, izņemot lēmumu,

ko, saskaņā ar likumu, jāapstiprina attie-

cīgam ministram vai iestādei.

Ja šī paragrāfa otrās rindkopas pare-
dzētā kārtībā ieceltā pagasta valde ir

savedusi pašvaldības saimniecību kārtī-

bā, tad valdība, uz iekšlietu ministra

priekšlikumu, lemj par pagasta pašvaldī-
bas orgānu darbības uzsākšanu no

jauna.

§ 205. lekšlietu ministrs var atstādi-

nāt atsevišķus pagasta padomes locekļus,
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ja izrādās, ka viņi traucē vai kavē pado-
mes vai pagasta valdes darbību, vai, ja
viņa darbība ir vērsta pret pagasta vai

vispārības interesēm.

Atsevišķa padomes locekļa atstādinā-

šanas gadijumā viņa vieta aizpildāma pa-

gasta padomju vēlēšanu likumā paredzē-
tā kārtībā.

5. daļa.

Pārejas noteikumi.

§ 206,. lekšlietu ministrs var dot rī-

kojumus vai instrukcijas šī likuma pie-
mērošanai dzīvē.

lekšlietu ministrs var dot rīkojumus
un instrukcijas īpaši par:

1) pagasta pašvaldības darbvedību;
2) budžetu un pārskatu sastādīšanu;
3) budžeta izpildīšanu;
4) budžeta kreditu izlietošanu gada

beigas;

5) pagasta pašvaldības kapitālu un

brīvo sumu noguldīšanu;
6) pagasta pašvaldības īpašumu, kapi-

tālu un speciālo kapitālu pārvaldīšanu;
7) pagasta pašvaldības rēķinvedību,

nodokļu un klaušu uzlikšanu un nodokļu
piedzīšanu;

8) klaušu izpildīšanas kārtību;
9) iedzīvotāju piederību pie pagasta.

11.

Ar ši likuma spēkā stāšanos pastāvo-
šās pagasta padomes turpina darbību

līdzšinējā sastāvā līdz viņu pilnvaru no-

tecēšanas laikam.

111.

Viena mēneša laikā, pēc šī likuma

spēkā stāšanās, pagasta padomes stāda

priekša amatā esošos pagasta vecākos un

viņu palīgus iekšlietu ministram apstip-
rināšanai. Ar pārraudzības iestāžu pie-
krišanu pagasta padomes var pārvēlēt
pagasta vecākos un viņa palīgus.

Ja pagasta padome neliek priekšā
amatā esošos vai jaunievēlētos pagasta
vecākos un viņa palīgus iekšlietu minis-

tram apstiprināšanai, vai, ja iekšlietu mi-

nistrs neapstiprina šīs personas, pagasta
vecāko vai viņa palīgus ieceļ iekšlietu

ministrs uz pagaidu apriņķa valdes

priekšsēdētāja priekšlikumu.
IV.

Ar ša likuma spēkā stāšanos amatā
esošie sekretāri un viņu palīgi paliek die-

nestā tik ilgi, kamēr viņu amata pienāku-
mi izbeidzas šī likuma 89. § paredzēto
iemeslu dēļ.

V.

Ne mazāk kā 18 gadus veci Igaunijas
Republikas pilsoņi, kam iekšlietu minis-

tra attiecīgos noteikumos paredzētos ter-

miņos bijusi noteikta dzīves vieta vai no-

darbošanās pagastā, uzskatami par šī pa-
gasta iedzīvotājiem, ja viņi 3 mēnešu

laikā nepaziņo pagasta valdei, ka vēlas

palikt par savas agrākās pastāvīgās dzī-

ves vietas vai darba vietas pašvaldības
pilsoņiem.

Ne mazāk kā 18 gadus veci Igaunijas
Republikas pilsoņi, kas iekšlietu minis-

tra attiecīgos noteikumos paredzētā ter-

miņā uzturas pagasta robežās, bet kam

nav pastāvīgas dzīves vietas vai nodar-

bošanās, uzskatami par šī pagasta iedzī-

votājiem, ja tie 3 mēnešu laikā nav pa-
ziņojuši pagasta valdei, ka viņi vēlas pa-

likt par kādas citas pašvaldības pilso-
ņiem, kur viņiem agrāk bijusi pastāvīgā
dzīves vieta vai nodarbošanās.

lekšlietu ministra attiecīgos noteiku-

mos paredzētā termiņā obligatoriskā ka-

ra dienestā, mācībās vai sociālās apgādī-
bas iestādēs, slimnīcās vai cietumos ie-

vietoti, ne mazāk kā 18 gadus veci, Igau-
nijas Republikas pilsoņi uzskatami par
tā pagasta iedzīvotājiem, kur viņiem bi-

jusi pastāvīga dzīves vieta vai nodarbo-

šanās, bet ja tādas nav, tad par tā pa-

gasta iedzīvotājiem, kur viņi patlaban uz-

turas, ja viņi 3 mēnešu laikā nav pazi-
ņojuši pagasta valdei, ka vēlas palikt par
kādas citas pašvaldības pilsoņiem, kur

viņiem agrāk bijusi pastāvīga dzīves vie-

ta vai nodarbošanās.

Par pagasta iedzīvotājiem uzskatami

arī tie. Igaunijas Republikas pilsoņi, kas

iekšlietu ministra attiecīgos noteikumos

paredzētā termiņā uzturas ārzemēs, ja vi-

ņu pastāvīgā dzīves vieta vai nodarboša-

nās pirms aizbraukšanas bijusi pagasta
robežās.

Ja ārzemēs uzturošos Igaunijas Re-

publikas pilsoņu piederību pie kādas paš-
valdības nav iespējams noteikt pēc pastā-
vošā likuma, tad to dara lekšlietu minis-

trija.
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Šīs nodaļas iepriekšējās rindkopās
minēto personu sievām un bērniem, jau-
nākiem par 18 gadiem, piemērojami šā

likuma 7. § 3., 4. un 5. rindkopas notei-

kumi.

Atraitnēm piemērojami šīs nodaļas

pirmās, otrās, trešās un ceturtās rindko-

pas noteikumi, pie kam viņu bērnu, jau-
nāku par 18 gadiem, piederības vieta no-

sakāma pēc mātes piederības vietas.

Bāriņiem, jaunākiem par 18 gadiem,

piemērojami šīs nodaļas pirmās, otrās,

trešās un ceturtās rindkopas noteiku-

mi.

Adoptētiem bērniem un atradeņiem,

jaunākiem par 18 gadiem, piemērojami
šī likuma 7. § sestās un septītās rindko-

pas noteikumi.

VI.

Līdz ar šī likuma spēkā stāšanos pa-

gaidu apriņķa valdes pārņem šādus no-

dokļus, parādus par 1936. un iepriekšē-

jiem gadiem:

1) tirgus nodokli apriņķiem piekrīto-
šā daļā;

2) ūdensceļu satiksmes līdzekļu no-

dokli;

3) motorlaivu un jachtu nodokli;

4) vasarnieku nodokli.

VII.

Šis likums stājas spēkā 1937. g. pir-

majā maijā.

Tallinā, 1937. g. 3. augustā.

Atvieglojumi rēķinot.

Cand. oec. N. Buliņš,
Liepājas apr. revidents.

Ar š. g. 19. janvāra pārgrozi jumiem
un papildinājumiem Nodokļu likumos un

š. g. 17. apriļa noteikumiem valsts un

pašvaldību nodokļu rēķinvedībai pagastu
valdēs, pagastu valdēm uzlikts jauns pie-
nākums — jāaprēķina lauku nekustamās

mantas nodokļa valsts daļa ar iemaksām,
ko līdz šim izdarija nodokļu inspektori.
Šis pienākums jāizpilda ne vēlāki par 1.

jūniju, līdz kādam laikam aprēķinātā no-

dokļa un iemaksu kopsuma jāpaziņo no-

dokļu inspektoram.

Tuvojas arī pārējo nodokļu un node-

vu aprēķināšanas termiņi. Šogad no ne-

kustamās mantas ienesīguma vērtības

pagastu valdēm būs visā drīzumā jāap-
rēķina vismaz 2 nodokļi — valsts daļa ar

iemaksām un pašvaldības daļa. Ja pare-

dzēta vēl atsevišķa ceļu un tiltu labošanas

nodeva un klaušas naudā, tad būs jāizda-
ra 4 atsevišķi aprēķini no nekustamās

mantas ienesīguma vērtības.

Viss tas prasīs daudz darba. Attiecībā

uz valsts nodokli ar iemaksām, šis darbs

ar Pašvaldības darbā 4. numurā ievietoto

tabulu, samazināts līdz minimumam. At-

liek tikai paņemt vajadzīgos skaitļus un

ierakstīt nodokļu maksātāju kartiņās vai

grāmatā. Pārējie aprēķini tomēr būs jā-
izdara pašiem. Lai arī tajos rastu iespē-

jamo darba ietaupijumu, ieteicams lietot

dažus tirdzniecībā izveidojušos saīsinātus

rēķināšanas un tās pārbaudīšanas paņē-
mienus.

1. Saskaitīšana. Lai gūtu pār-
liecību, ka vairāki skaitļi pareizi saskai-

tīti, skaitijums jāpārbauda. Parasti lie-

tojamais pārbaudīšanas paņēmiens ir at-

kārtota saskaitīšana, kuru ieteicams izda-

rīt pretējā virzienā. Ja pirmo reizi skai-

tam no augšas uz leju, tad pārbaudot jā-
skaita no lejas uz augšu. Tas tāpēc, ka

bieži vien saskaitot vienādus ciparus, tai-

sām arī vienādas kļūdas.
leteicamāks pārbaudīšanas paņēmiens

ir tā saucamā deviņu pārbaude.

Piemēram, lai pārbaudītu kādas skait-

ļu rindas saskaitijuma pareizību, tad rī-

kojas tā: saskaita katra saskaitāmā skait-

ļa atsevišķās zīmes un kopsumu dala ar 9.

Dalīšanas atlikums būs katra saskaitāmā

pārbaudes skaitlis. Tad saskaita visus at-

sevišķos pārbaudes skaitļus un atkal da-

la ar 9. Dalīšanas atlikums būs atsevišķo

pārbaudes skaitļu kopsumas pārbaudes
skaitlis. Beidzot saskaita pie saskaitīšanas

PAŠVALDĪBAS DARBS Nr. 5116



dabūtās sumas zīmju kopsumu un dala Ja jāatņem skaitlis tuvs apaļam skait-

ar 9. Atlikums būs sumas pārbaudes lim ar nullēm, tad atņem šo tuvo apaļo
skaitlis. Ja saskaitīšana bus izdarīta pa- skaitli un pieliek starpību,
reizi, tad sumas pārbaudes skaitlis līdzi-

_.. _ on_ onno ____ „ nnA_,_ o

nāsies saskaitāmo pārbaudes skaitļu kop-
Plem

"
7896-3998= 7896-4000+2=

sumas pārbaudes skaitlim. Ja bus pielais-
o»y».

ta kļūda, tad minētās vienlīdzības nebūs. Ja no dotā skaitļa jāatņem vairāki

Pirmā saskaitāmā pārbaudes skaitlis skaitļi, tad atņem to kopsumu.
būs: Piemērs:

236548 2+3 +6+s+4 + 8=28:9 =3, atlikums 1

39475 otrā 3+9+4+7 + 5=28:9 =3,
„

1

59532 trešā 5 +9 + 5 +3 + 2=24:9= 2,
„

6

48937 ceturtā 4 +8+ 9 +3 +7 =31:9 =3,
„

4

4894 piektā 4+B+9 +4 =25:9 =2, „
7

329856 sestā 3+ 2+9 +B+s+ 6 =33:9 =3,
„

6

758 septītā 7+5+ 8=20:9=2,
„

2

3956 astotā 3+9+5 + 6=23:9 =2,
„

5

723956

Pārbaudes skaitļu suma: I+l+ 6+ 4 + 7+6 +2+5 =32:9=

=3, atlikums 5

Sumas pārbaudes skaitlis: 7+2 +3+9+5 + 6=32:9=

=3, atlikums 5

5= 5, tā tad saskaitijums pareizs.

Lai izbēgtu zīmju kopsumu dalīšanu, Piem.: 72381042

ar 9, tad var skaitīšanu turpināt tik ilgi, 7

kamēr dabū vienzīmja skaitli, kas arī būs

meklētais pārbaudes skaitlis. -4- o^noion
Piemērs:

z/u»4^y

486201 4+8 +6+2 +0+ 1 = 21; 2+l = 3 [ 5069678-

-108 1 + 0 +8 =9 52631198

43529 4+3 +5 + 2+9= 23; 2+3 =5 Lai atņemtu kopsumu to iepriekš ne-

-569789 s+6+9+ 7 + 8+ 9 =44; 4+4 =8 atrodot, rīkojās šādi:

109S
■*+ft=9,.0+, = 7

3+4+9+ 8 =24+8, (iztrūkstošais, lai
o

, 3-1-dTo dabūtu vieninieku suma 2, jo mazinatajs
Sumas: 1+0 + 9+9+6+2+7= 34; + atiikums = mazināmam) rakstam 3

. . '
.

zem strīpas ka vieninieku atlikumu. 3
Ja pieskaitāmais skaitlis tuvs apaļam deSmitus pieskaita pie mazinātāju desmi-

skaithm ar nullēm, piem., 3998 tuvs 4000, tu skaita:
tad pieskaita šo tuvējo apaļo skaitli un

atņem starpību. Piem.: 7896+ 3998=
3+B+s +2+ 7=25+9 (iztrūkstošais) =34

=7896+4000—2= 11894. 3+9 + 7+ 4 +6 =29 + 1 —

„— =30

2. Atņemšana. Atņemšanas parei- 3+4+6+ 8 +9 = 30+1 —„
— =31

zības pārbaudei, tāpat kā pie saskaitīša- 3+7+9 +0 +6 = 25+3 —„— =28

nas pārbaudes, arī lieto deviņpārbaudi. 2+5+3+7+ 0= 17+ 6 —„—
=23

Jāievēro tikai, ka te pie pareizi izdarītas 2+6+5 +2+s=20 + 2 —„— =22

apņemšanas mazinātāja pārbaudes skait- 2+5 —~—
=7

lim + atlikuma_pārbaudes skaitlim, jālī- Atlikums 52631198.
dzinās mazināma pārbaudes skaitlim.

Piemērs: 74968; 7+4+9+ 6+ 8 =34; 3+4= 7

— 25939; 2+5 +9+3 + 9= 28; 2+B = 10; I+o= 1

49029; 4+9 +o+2+ 9= 24; 2+4=6

6+l = 7; 7= 7. •
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= 14

= 13

= 15

= 18

= 12

= 4

3. Reizināšana. Lietojot deviņ-

pārbaudi reizināšanas pareizības pārbau-

dīšanai, rīkojas šādi: atrod reizināmā pār-
baudes skaitli un to pareizina ar reizinā-

tāja pārbaudes skaitli. Ja tas līdzinājās

reizinājuma pārbaudes skaitlim, tad rei-

zināšana izdarīta pareizi.

Piemērs:

3946 3+9+ 4 +6 = 22; 2+2 =4

X 246 2+4+ 6 = 12; I+2=3

23676 4X3 = 12; I+2=3

15784

7892

970716 9+7+o+7 + 1 +6 = 30; 3+o=3

3 = 3.

Ja reizinātājs satur zīmi 1, tad, darbī-

bas saīsināšanas nolūkā, reizināmo uzska-

ta kā pirmo reizinājumu ar šo 1 un pie tā

pieskaita reizinājumus ar citām reizinā-

tāja zīmēm, parakstot tos zem pirmā, ie-

vērojot vietu.

Piem..: 4876 X 312

4676
.

12 9752

9352 14628

56112 1521312

Abos dotos piemēros, rēķinot ar 2,

reizinājums jāraksta zem reizināmā, at-

kāpjoties pa labi par vienu vietu. Tas tam-

dēļ, ka abi minētie reizinātāji atrodas no

vieninieka vienu vietu pa labi. Tā paša

apsvēruma dēļ otrā piemērā reizinot ar 3,

reizinājums jāparaksta zem pamatskait-
ļa, atkāpjoties vienu vietu pa kreisi.

Reizinot ar 11, jāievēro, ka reizinā-

jums līdzināsies skaitlim, kādu dabūjam
saskaitot no labās uz kreiso pusi 2 blakus

stāvošās zīmes, pie kam vieninieki būs

tikpat, cik tie ir reizināmā. Desmitus da-

būsim saskaitot vieniniekus ar desmitnie-

kiem. Simtus dabūsim saskaitot desmit-

niekus ar simtniekiem, v. t .t.

Piem.: Vieninieki 3

389576823.11 Desmiti 3+2= 5

Simti 2 + 8= 10

4285345053 Tūktoši B+6+ 1

(desmiti no iepriekšējā skaiti jumā) = 15

6+7+ 1 (desmiti no iepriekšēja)

7+s+l (
„ „ „

)

s+9+l (
„ „ „

)

9+B+l ( „ „ „
)

B+3+l (
„ „ „

)

3+l

Reizinot ar 111, rīkojas tāpat, pie kam

vienus dabūjam no reizināmā vieniem

desmitus — saskaitot vienus un desmitus

simtus — saskaitot vienus, desmitus un

simtus; tūkstošus — saskaitot desmitus

simtus un tūkstošus un t. t., saskaitot 3

zīmes.

Piemērs:

389576823
.

111 3

3+2=5

43243027353 3 + 2 + 8= 13

2+B+ 6 + 1 =17

B+6+ 7 + 1 =22

6+7+5 + 2 =20

7+ 5+ 9+2 =23

s+9+8 + 2 =24

9+B+3 + 2 =22

8+ 3+ 2 = 13

3+l = 4

Reizinot ar 1111, pakāpeniski saskaita

4 zīmes.

Tuvināta reizināšana.

Bieži gadās, ka jāpareizina skaitli ar

vairākām decimalzīmēm. Pareizinot tā

dus skaitļus pilnībā, dabūjam nevajadzīg
daudz šo decimalzīmju.

Piemēram, pareizinot 3,54279487 ar

28,6974549, dabūsim 15 decimalzīmes

Tik liela pareizība praktiskā pagasta val-

des darbā nav vajadzīga. Parasti pietiek
ar 2 decimalzīmēm, ņemot vērā arī tre-

šo. Lai izbēgtu no liekā darba, kāds ro-

das pareizinot nevajadzīgās decimalzīmes

rīkojas šādi: Reizinātāju raksta zem rei-

zināmā apgriestā kārtībā tā, lai reizinā-

tāja vieni atrastos zem reizināmā par 2

decimalzīmēm tālāk par vajadzīgo dcci

maldaļu. Reizina tikai ar tām zīmēm

kurām reizināmā stāv pretim zīmes.

Pareizinot dotos skaitļus ar pareizību
līdz 0,01, rakstam:
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1354279487 Reizinām:

945|479682 • 2.9= 18

. 2 .7=l4+ 1 = 15

708558 2
.

2= 4+ 1= 5

283416 2
.

4= 8

21252 2 . 5=10

3186 2 . 3= 6+ 1= 7

245

12 8
.

7= 56

2
.

2=16+5=21

1016669= 101,67 8 .4=32+ 2 =34

8 . 5=40+ 3=43

8 .
3=24+4 =28

6 .
2= 12

6
.

4=24+1=25

6
.

s=3o+2=32

6
.

3=lB+ 3=21

9
.

4=36

9 .
5=45+ 3=48

9
.

3= 27+4 =31

7
.

5=35

7
.

3=21 +3=24

4 .3= 12

Aprēķinot procentus, rīkojamies tā:

Uzd.: atrast 0,5375°/o no Ls 6845,—.

1% no 6845 ir 68,45.

0,5375% būs 0,5375 reizes vairāk.

Izdarot tuvinātu reizināšanu, dabūsim:

6845

5735 Atbilde: Ls 36,79

342250

20535

4788

340

367913= 36,79

4. Dalīšana. Lietojot deviņpār-
baudi dalīšanas pareizības pārbaudīšanai,

rīkojas šādi: atrod pārbaudes skaitļus da-

lāmam, dalītājam, dalijumam un atliku-

mam (ja tāds ir). Ja dalīšana izdarīta

pareizi, tad dalāmā pārbaudes skaitlim

rakstam 8 vienu desmitu atceramies

ej

tļ
5

>> M >>

>>
8

~ ~ ||

>>
0

it

7

„
6 piecus ~ i,

1 divus

4 trīs
„. „

~
3 četrus

„

28

2 vienu

5 divus

ii
2 trīs

ii h

21

6 trīs

8 četrus
„

31

ii
5 trīs

ii 11

24

12

jālīdzinās dalītāja pārbaudes skaitlim,

reizinātam ar dalijuma pārbaudes skaitli

plus atlikuma pārbaudes skaitlis.

Piem.: 438523:375= 1169 atlik. 148.

4+3+B+5 + 2+ 3 = 25; 2+5 =7

3+7+ 5 = 15; 1+ 5= 6

I+l+6 +9 = 17; I+7=8

I+4+8= 13; I+3= 4

Dalāmā pārbaudes skaitlis 7 = dalītāja

pārbaudes skaitlim 6, reizinātam ar dali-

juma pārbaudes skaitli 8 plus atlikuma

pārbaudes skaitlis 4

7 =6XB+4= 52; 5+2= 7; 7=7.

Bez atlikuma: 4850:25= 194

4+B+5 +0 = 17; I+7=8

2+5=7

I+9+ 4 = 14; I+4=5

8 =7X5=35; 3+5=8

8 =8.
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Tauta, kas ilgojas mūžības.

Vērojumi un piezīmes pārbaudijumu

divās nedēļās.

Arvīds Borincs,
Lauberes pag. sekretāra v. p. i.

Strādājis esmu, mācijies cik spēka;
arī sirds man droša — lai nāk pretī vis-

niknākās pārbaudīšanas ugunis! Ja arī

izkritīšu, man tomēr paliks mierīgs

prāts: cilvēk, tu visu esi darijis pēc labā-

kās apziņas...

Tā pārbaudi jumu pirmās dienas rītā

jautrs, drosmīgs un pašpārliecināts runā-

ja kāds vīrs, Aizsargu nama vestibilā stā-

vēdams.

Tādam gan pasaulē viegla dzīve! —

nodomāju: — ber vai kvēlošas ogles uz

galvas, viņš pat nesakustēsies...

Tā bija pirmā tikšanās. Otrā iz-

nāca pēc nepilnām divām nedēļām. Mie-

rīgā dzīvē tas būtu pavisam niecīgs laika

sprīdītis, kuru mūžā ir tik daudz, ka pat

prāts apmulstu, ja kādam īpatnim pēk-

šņi iešautos galvā traks jautājums: pasa-
ki man, kas notika tai jaukā un mierīgā
pirmdienā, pirms trim mēnešiem?

Daudzas dienas mūsu dzīvē ir tik lī-

dzīgas viena otrai kā ūdens lāses. Mēs

par viņām jūsmojam, kamēr acu priekšā
turas kairais mirdzums, bet tiklīdz tas

pazūd — beigts arī prieks... Tādām die-

nām nav lielas vērtības. Tās ir kā māk-

slīgi uzskaistināti, bet apputējuši un iz-

kaltuši pilsētu parki, kuri gan izskatās

jauki no tālienes, bet kuros velti meklēt

bērzu birzs mierinošo šalkoņu vai pieli-

jušu egļu vareno krākoņu rudens vētrā...

Vērtība nav sasukātais glītums, bet

raksturīgā vienreizība, kaut arī tā ārēji
būtu rupja kā sastrādāta arāja roka. Tā-

du dienu dzīslās tek un mutuļo karstas,
dzīvības spēka pārpilnas asinis, kā visa

trūkst vēsam, savās domās un sajūtās
remdenam vienmuļīgumam. Nē — šīs

divas nedēļas tādas nebija. Tā nebija
garlaicīga pastaigāšanās. Tā bija cīņa,
kurā pagurst mazdūšīgie, gluži kā visā

dzīvē. Un atkal manas acis apstājas pie
pašpaļāvīgā vīra. Kā mani saprasdams,
viņš pats pirmais steidzās atbildēt:

— Kaut viens cilvēks varētu to sajust,
cik es esmu noguris!

Patiesi, viņš bija noguris: seja iekri-

tusi, acis drudžaini spīdīgas, kustības ner-

vozi saraustītas... Jā, šis cilvēks varēja
teikt savai sirdij: redzi, esmu visu dari-

jis, kas ir stāvējis manos spēkos...

— Mēs, latvieši, esam dīvaina tauta —

pēc brītiņa viņš lēni iesāka. — Citi cīnās

pēc bagātības, slavas un varas... Mūsu

acīs tam visam nav lielas vērtības: bagā-
tība kā viegla pūka izput biržu vējos...
Līdzi tai izkūp slava un vara... Varbūt

dažkārt to, pat neapzinīgi, apjauzdami
mēs alkstam kā cita: mēs alkstam darba...

Darbs ir mūžīgs un tauta, kas tam cieti

pieķērusies, arī kļūst mūžīga... Latvieši

ir mūžīga tauta, lūk, tas man lielākais

prieks!
*

Lielā cīņa ir sākusies. Gaišā Aizsar-

gu nama zālē mēs visi stāvam kā kara-

vīri pirms kaujas, un vareni skan mūsu

nemirstīgā himna: «Dievs, svētī Latviju».

Tas reizē ir lūgums un .solijums. Soli-

jums, ka mūsu darbs, par kuru mēs te

visi esam sacensībai stājušies, nebūs vel-

tīts mūsu sīkam, personīgam labumam,

bet viņai — mūsu mātei — Latvijai —

latviešu tautai un valstij.

Varbūt dažs apstrīdēs mana slēdzie-

na pareizību, bet tā gribētos teikt:

— Ne tāpēc, ka kāds būtu vairijies li-

teratūras vēstures akāčaino atvaru, mēs

bēgām no prof. Ble sc s uzdotā temata

«Spilgtākie varoņa tipi latviešu literatū-

rā», bet gan tāpēc, ka otrais uzdevums

ļāva mums pilnīgāk izteikt savas sabied-

riskās izaugšanas gatavību. Te mēs va-

rējām skaidrāk un nepārprotamāk izsa-

cīt savas domas par valsti un tās nozīmi.

Bet sava brīva un neatkarīga valsts ir

katra domātāja cilvēka, katras dzīvot

spējīgas tautas ideāls!

Vai visiem tas izdevās? Vai dažs ne-

bija uzņēmies pārāk smagu nastu, zem

kuras jāliecas arī vislepnākiem pleciem?
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Bet arī par to nebūtu daudz jāskumst.

Ar pirmo lāsi arī neviena klints nav sa-

šķaidīta, bet — raugi — nāk otrā, trešā;

nāk laiks un varenais akmens bluķis pa-

dodas. Kamdēļ lai tiem, kam šoreiz vi-

su noslēpumu durvis vēl spītīgi turējās

pretī, lai tās laipni neatdarītos nākošā

reizē? Kamdēļ?
*

Labs piemērs tam bija darbvedības

pārbaudījums. Vēl gadu atpakaļ dažu

labu varēja redzēt gauži apmulsušu, kad

viņš no vicedirektora G. C a v č a rokām

bija saņēmis sīki apdrukāto uzdevumu

lapu. Cilvēks izskatijās pēc tāda, kas

ieslodzīts dīvainā krātiņā, kuram visap-
kārt durvis, bet nevienas negrib atvēr-

ties. Cik mans novērojums patiess — ne-

zinu, jo visus sīkumus uzcītīgi glabā pār-
baudijumu komisijas mēmā akts, bet šo-

gad neredzēju neviena izmisuša cilvēka.

Mēs bijām izauguši par sevi lielāki un

tas, kas vēl gadu atpakaļ no mūsu rokām

vairijās kā tramīga lauku irbe, tagad jau
daudz vieglāk ļāvās saķerties...

•

— Es pagājušā naktī dariju kā Ķen-
cis «Mērnieku laikos» — otrdienas rītā

stāstija kāds omulīgs vidzemnieks.

— Ko tad tā īsteni pats darījāt?
— Lūdzu, lai eksaminatoram A.

Blankām būtu aizmirsušies visi grā-

matvedības āķi, visas slepenās vilku bed-

res, visi lāga nesaprotamie un pārnrota-
mie gājieni, lai uzdevums būtu gluži tāds

pats — skaidrs un vienkāršs — kā ikdie-

nas darbs.

Tikko saņēmu uzdevumu, pametu acis

sāņis. Tur, galvu rokās atbalstiiis, sēdē-

ja mans Ķenča vietnieks un viņa seja

gaiši liecināja: lūgšana nav uzklausīta.

Kas lai zina, bet varbūt tomēr vina

lūšanai biia savs pamats: mēs visi taču

gribējām pierādīt savu noderību ikdienas

darbam, bet laipnais un sirsnīgais eksa-

minators gribēja, lai zinām vēl daudz,

daudz vairāk. Protams, tas nav ļauni,

bet vai cilvēks, kas tikai nesen iemācijies
staipāt, jau spēj piedalīties skriešanas sa-

cīkstēs?
*

Nudien, nebūtu ticējis, ka doc. P. Mu-

cinieks, kuru visi pazīst kā stingru.

bet augstākā mērā korektu pārbaudītāju,
var tā uztraukt cilvēku, kā tas gadijās ta-

jā novakarē. Tas bija kas ārkārtīgs! Bet

jautājums pavisam vienkāršs:

— Pagasta valde soda sekretāra palī-
gu. Vēlāk noskaidrojas, ka lietā vainīgs
arī pats sekretārs — to soda apriņķa ve-

cākais. Sakiet man, kam pienākas soda

naudas?

Puisis domā, domā, tad godīgi atzīs-

tas:

— Docenta kungs, uz šo jautājumu
es jums nevaru atbildēt!

Un kas izrādijās vēlāk? Izrādijās tas,

ka pārbaudāmais nebija vērību piegriezis
sīkai likuma panta piezīmei, kuru zinot,

viņš varētu droši sacīt:

— Sekretāra palīga soda nauda jāie-
maksā valsts ienākumos, bet pagasta sek-

retāra sods nākas pašai pašvaldībai, jo

apriņķa vecākais viņu soda uz Likuma

par pagasta pašvaldību pamata...

Bet pārbaudāmais to bija vai nu aiz-

mirsis, vai vispār nezināja un neganti uz-

traucās. Viņam bija pietrūcis «sīkuma»

— vienas mazas piezīmes, bet kad tā pa-

rādiia savu nozīmi, cilvēks pārsteigts

zaudēja vai valodu.
*

Otrā vai trešā dienā notika kas cits:

pašvaldības darbvedībā eksaminēiās mū-

su vienīgais militārs — 7. Siguldas kāj-
nieku pulka kaprālis. Kā jau armiias

cilvēks, savas atbildes viņš prata pateikt

ātras, skaidras un noteiktas. Noteikti

piecās minūtēs viņš arī jau bija beidzis,

līdz ar to uzstādot iaunu «ātruma rekor-

du». Tajā dienā mēs visi bijām lepni par

lieku.
*

Pagasttiesas iekārta un likumi vēl ne-

sen bija stipri vienkārša lieta. Cik tad

seni tie gadi, kad pagasttiesas neņē-

ma rokā mēnešiem? Un Šodien

pagasta tiesa ir pilnīgi līdzvērtīga valdei.

Pagasta tiesas darbs ir kļuvis plašs un

sarežģīts. Ko agrāk veica mācīti juristi,

to šodien jau daudzās lietās, savas dzīves

gudrības vadīti, veic vienkārši zemes vī-

ri, protams, visās lietās sekretāra, kā «li-

kumu zinātāja», atbalstīti. Bet sekretā-

ram tad nu arī savā darbā iābūt kompe-

tentam. No šīs atziņas, acīmredzot, va-
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dijās Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdē-

tājs T. Dran d c, jo, laikam, neviens

eksaminators tik sīki neinteresējas par

pārbaudāmo zināšanām kā viņš. Sīki, jo
sīki viņš noskaidroja visus jautājumus,
neaizmirstot pat:

— Ko jūs darīsiet, ja nāksies izkratīt

sievieti?
*

Kā katrā cīņā, arī šeit netrūka dezer-

tieru. Arvien mazāks kļuva to skaits,
kas gribēja izturēt līdz galam. Dažu la-

bu, varbūt, bija sabiedējusi pavisam maz-

nozīmīga nelaime; cits, varbūt, arī pa-

matoti sevi atzina uzvarētu. Lai nu kā,
bet arī 26. marta priekšpusdienā, Lauku

daļas vadītājs J. Ziema n i s, šo grūto
pārbaudijumu patiesā, tēvišķā sirds, va-

rēja apmierināts pasmaidīt: te nu bija
palikuši labākie: 19 jauni sekretāri un arī

19 jauni viņu palīgi. Daudz tas nebija,
bet tik sīvā pārbaudē — arī pilnīgi pie-
tiekoši.

Sirsnīgā pateicībā jaunie pašvaldību
darbinieki saņēma iekšlietu ministra K.

Veitm a ņ a kunga sveicinājumu, ko

nesa Pašvaldības departamenta direktors

J. Zankēvics, arī no savas puses do-

dams līdzi ceļa maizei pa derīgam pado-
mam jauniem sekretāriem un pa dedzī-

gam mudinājumam tiem, kam vēl nebija

pienācīgi sekmējies. Vēl himna, vēl lai-

mes vēlējumi un visi izklīst.

Kāpņu telpās sastopos ar savu paziņu
no pirmās dienas:

— Ziniet ko? — viņš jautri man uz-

sauca: — es tagad gribētu runāt ar pār-
baudijumu «techniskās dvēseles» Liep-
kalna vārdiem: tik traka tā lieta nemaz

nav!

Apskats.

Atalgojums pagastu sekretāriem ar

augstskolas izglītību. Uz R. apriņķa lau-

ku pašvaldību vecākā lūgumu par atlī-

dzības izmaksu pagastu sekretāriem, ku-

riem nobeigta augstskolas izglītība, Paš-

valdības departaments devis šādu paskaid-

rojumu: Saskaņā ar Lauku pašvaldību
darbinieku dienesta likuma (1931. g. Lik.

kr. 68.) 14. un 16. p. p., pagastu sekretāri

saņem algu ne mazāku par valsts darbi-

nieku algas XI kategoriju ar attiecīgām
izdienas pakāpēm un piemaksām. Senāts

vairākkārt paskaidrojis, ka, ja likumā nav

atrodams par zināmu jautājumu notei-

kums, tad tāds jautājums izšķirams pēc
tiem noteikumiem, ar kuriem viņam ko-

pējs pamats un tāpēc iekšējā radniecība.

Senāta Administratīvais departaments
1934. g. 7. maija sēdē (lieta 1631.) tieši at-

zinis, ka Lauku pašvaldību darbinieku

dienesta likums nesatur tuvākus norādiju-
mus attiecībā uz algu kategorijām, izdie-

nas piemaksām, pakāpēm un ģimenes pie-

maksām, kāpēc šai ziņā jāpiemēro tie no-

teikumi, ar kuriem šim likumam tuvāka

iekšējā radniecība un uz kuriem tas at-

saucas, t. i. noteikumi par valsts darbi-

nieku atalgojumu, ciktāl tie nerunā pre-

tim augšminētam likumam. Šinī gadiju-

mā, trūkstot tuvākiem noteikumiem, Lau-

ku pašvaldību darbinieku dienesta likuma

16. pantā par sekretāra ieskaitīšanu XI ka-

tegorijā par 2 pakāpēm augstāk uz izglī-
tības pamata, subsidiari būtu piemērojams
valsts darbinieku dienesta likumu (1938.

g. izdev.) 33. panta noteikums, ka, ja dar-

biniekam ir pabeigta augstskolas izglītība

un tā ir piemērota ieņemamai dienesta

nozarei, tad attiecīgā kategorijā, ja pa-

kāpju skaits to atļauj, viņš ieskaitāms par

2 pakāpēm augstāk nekā tas viņam pie-
nāktos uz izdienas pamata. Ka pabeigta

augstākā izglītība tautsaimniecības un tie-

sību zinātnēs, pagastu sekretāriem atzīta

par piemērotu ieņemamā dienesta noza-

rei, to norāda Lauku pašvaldību darbi-

nieku dienesta likuma 6. panta (1934. g.

Lik. kr. 253.) noteikums, ka minētām per-
sonām attiecīgā amata ieņemšanai, pare-

dzēts uz pusi īsāks prakses laiks.

Ņemot verā teikto, Pašvaldības depar-
taments atrod, ka pagasta sekretārus un

viņu palīgus ar pabeigtu augstskolas iz-

glītību tautsaimniecības un tiesību zināt-

nēs, turpmāk var ieskaitīt savās katego-

rijās par 2 pakāpēm augstāk uz izglītības

pamata.
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Sabiedriskās apgādības izdevumu pie-

dziņa no tuviniekiem. Latvijas Suverenās

Tautas vārdā, Senāts, Apvienotās sapulces

1936. g. 17. jūnija tiesas sēdē caurlūkojis

Senāta civilā kasācijas departamenta kop-

sēdes 1936. g. 10. marta iesniegumu, iz-

šķirt jautājumus: 1) vai likumā par sa-

biedrisko apgādi (Lkr. 28/73) 4. pantā mi-

nētās attiecīgās valsts vai pašvaldības ie-

stādes var piedzīt bezstrīdus kārtībā savus

izdevumus, ja viņas nav ievērojušas šī li-

kuma 4. pantā paredzēto kārtību, proti,

ja viņas nav noskaidrojušas, vai tuvinieks

atsakās apgādāt apgādājamo, un nav pa-

ziņojušas tuviniekam, ka ņem apgādājamo
savā apgādībā uz tuvinieka rēķina; 2) vai

tuvinieks uz minētā likuma 4. panta 3.

daļas pamata var apstrīdēt piedziņu ar

prasību tiesā arī tādā gadijumā, ja attie-

cīgā iestāde piedzen savus izdevumus, ne-

ievērojot šī panta 2. daļas noteikto kārtī-

bu par apgādājamā ņemšanu savā apgā-
dībā uz tuvinieka rēķina, izklausijusi virs-

prokurora atzinumu, atrod:

Likuma par sabiedrisko apgādību (Lkr.
28/73) 4. p. 2. daļas nosacījumi uzliek at-

tiecīgai valsts un pašvaldības iestādei par

pienākumu: 1) noskaidrot, a) vai tuvi-

nieks, kam pēc attiecīgiem civillikumiem

pienākās sniegt apgādi, pēc sava mantas

stāvokļa un ienākumiem ir spējīgs savu

apgādājamo tuvinieku pabalstīt vai uztu-

rēt; b) vai tas ir ar mieru to apgādāt vai

atsakās no apgādāšanas; 2) ja tuvinieks

ir spējīgs apgādāt, bet atsakās to darīt,
tad ņem nespējnieku savā apgādībā uz

tuvinieka rēķina, paziņojot par to pēdē-

jam. Apgādāšanas spējīgu kvalifikācijas
tiesības pabalsta sniegšanas momentā li-

kums piešķīris valsts vai pašvaldības ie-

stādei, kura pabalstu izsniedz. Tā kā šīs

kvalifikācijas ziņā, tanī brīdī, kad attie-

cīga valsts vai pašvaldības iestāde atzi-

nusi sabiedriskās apgādības nepieciešamī-
bu (lik. 3. p.) var būt arī domstarpības
starp minēto iestādi un tuvinieku, tad pa-

ziņojums pēdējam par nespējnieka apgā-
des sniegšanu uz tuvinieka rēķina uzska-

tams par nepieciešamu, jo tikai pēc pazi-
ņojuma tuviniekam kļūst zināms attiecī-

gās iestādes galīgais lēmums, un ar to

saistītās sekas. Pēc paziņojuma saņemša-
nas, tuviniekam tiesība izšķirties, vai at-

stāt apgādājamo attiecīgas iestādes apgā-
dībā un maksāt ar to saistītos izdevumus,

vai arī ņemt to savā apgādībā, raugoties,
kas viņam izdevīgāki. Šāda tiesība tuvi-

niekam ar likumu piešķirta, lai aizsargātu

viņa intereses.

Izdevumus, kas cēlušies valsts vai paš-
valdības iestādei, pēdējā piedzen no tuvi-

nieka, kārtībā, kas paredzēta noteikumos

par neapstrīdamu valsts parādu piedzīša-

nu vai pašvaldībām pienācīgo nodevu un

maksājumu piedzīšanu (lik. 4. p. 2. d.).
Šādā kārtībā attiecīgā iestāde var piedzīt
izdevumus tikai tad, ja viņa izpildijusi vi-

sus 4. p. 2. daļā minētos nosacijumus, t. i.

noskaidrojusi, vai tuvinieks ir spējīgs

sniegt apgādājamam pabalstu, vai viņš at-

sakās to darīt, un tuvinieka atsacīšanās

gadijumā paziņojusi pēdējam, ka ņem ap-

gādājamo savā apgādībā uz tuvinieka rē-

ķina. Šāds secinājums izriet, pirmkārt, no

tā, ka tuviniekam nepaziņošanas gadijumā
varētu celties zaudējumi, bet lik. 4. p. 2.

d. nosacijumi viņu no tā pasargā. Ja nu

pats likums aizsargā tuvinieka intereses,

tad viņa intereses nevar tikt aizkārtas ar

valsts vai pašvaldības iestādes nelikumīgu
rīcību. Otrkārt, lik. 4. p. 2. daļā minētā

piedzīšanas kārtība pielietojama tikai li-

kumā par nodokļu un neapstrīdamu nau-

das sumu piedzīšanu (Lkr. 28/119, ar vēl.

groz.) minētos gadijumos un atsevišķos li-

kumos paredzētos gadijumos, kad uz to

tieši aizrādīts. Šo piedziņas kārtību, ku-

ru izņēmuma un turklāt tikai tieši liku-

mā paredzētos gadijumos var apstrīdēt un

pie tam tikai prasības ceļā (Lik. par no-

dokļu etc. 6. p., Lik. par sab. apg. 4. p.

3. d.) nevar paplašināt un tāpēc to nevar

pielietot arī tad, ja iztrūks kaut viens no

tiem nosacijumiem, ar kuriem šāda pie-
dzīšanas kārtība atļauta. Treškārt, katram

4. p. 2. d. minētam nosacijumam ir sava

nozīme; ja atzītu, ka piedzinēja iestāde

var tos arī nepildīt, vai piedzīt pēc savas

izvēles, tad tas novestu pie patvaļīgas rī-

cības un likums vairs nesasniegtu savu

mērķi.

Saskaņā ar 4. p. 3. daļas tekstu, tuvi-

nieks var celt attiecīgu prasību tiesā pret
piedzinēju iestādi un pret nespējnieku ti-

kai divos gadijumos: 1) ja viņš atzīst, ka

viņam nespējnieks nav jāapgādā un 2) ja
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viņš nav spējīgs to apgādāt. Šie 3. daļas

nosacījumi nav burtiski iztulkojami, jo
tie nav saskaņoti ar 4. p. 2. daļas saturu.

Piem. valsts vai pašvaldības iestāde nemaz

nav noskaidrojusi 4. p. 2. daļā minētos

apstākļus, tuviniekam neko nav ziņojusi,
pat nemaz nav interesējusies par nespēj-
nieka tuviniekiem, bet nespējnieku apgā-
dājusi un tikai pēc tam sākusi meklēt tu-

vinieku, to arī atradusi un vērš pret to iz-

devumu piedziņu. Ja nu tuvinieks pēc
lietas noskaidrošanas tiesā izrādās nespē-
jīgs apgādāt, tad viņš neko nav zaudējis,
izņemot nepatikšanas, kas viņam cēlušās

ar tiesāšanos. Turpretim, ja tuvinieks iz-

rādās spējīgs apgādāt un pēc attiecīgiem
civillikumiem viņam apgādāšana piekrīt,
tad viņš pēc 4. p. 3. daļas nosacījumu bur-

tiska tulkojuma, piedziņu apstrīdēt nevar,

neraugoties uz to, ka attiecīgā iestāde nav

izpildijusi viņai ar 4. p. 2. daļu uzliktos

pienākumus un viņam minētās iestādes

nolaidības dēļ cēlušies zināmi zaudējumi.
Vēl otrs piemērs. Valsts vai pašvaldības
iestāde aiz nepilnīgas apstākļu noskaidro-

šanas atzinusi tuvinieku par nespējīgu ap-

gādāt un ņēmusi nespējnieku savā apgā-
dībā. Šādā gadijumā minētai iestādei nav

uzlikts par pienākumu ziņot tuviniekiem.

Vēlāk noskaidrojot vēl reiz tuvinieku ma-

teriālos apstākļus, izrādās, ka tuvinieks ir

spējīgs apgādāt, pēc kam attiecīga iestāde

tūdaļ sāk piedzīt izdevumus. Šajā gadi-
jumā, ja tuvinieks tiešām spējīgs apgādāt
un pēc civillikumiem viņam apgādāšana
piekrīt, pēc 4. p. 3. daļas burtiska tulko-

juma, nevar apstrīdēt piedziņu, kaut gan

viņam aiz piedzinējas iestādes neparei-
zas rīcības cēlušies zaudējumi. Ja nu at-

zītu, ka valsts vai pašvaldības iestādei tie-

sība rīkoties nespējnieku apgādāšanā glu-
ži pēc saviem ieskatiem un, proti, ka viņai
tiesība arī nemaz nenoskaidrot tuvinieku

mantas stāvokli un tuviniekam neziņot
par nespējnieka ņemšanu savā apgādībā
uz tuvinieka rēķina, tad būtu jāatzīst par

gluži lieku arī 4. p. 2. daļas pirmais tei-

kums. Bet atzīt pēdējo par nenozīmīgu,
nav iespējams, jo tas paredz tuvinieku in-

terešu aizsardzību un likumdevējs atradis

to par nepieciešamu. Tā tad 4. p. 2. da-

ļas nosacījumi ir nepieciešami un valsts

vai pašvaldības iestādei sava rīcība ar

tiem jāsaskaņo, tad nevar neatzīt, ka tu-

viniekam tiesība apstrīdēt tiesā pret viņu
vērsto piedziņu visos gadijumos, kad at-

tiecīgā iestāde nav izpildījusi 4. p. 2. da-

ļas nosacijumus. Tomēr jāpiezīmē, ka lik.

4. p. 2. daļas neizpildīšana no valsts vai

pašvaldības iestādes puses nedod tuvinie-

kam tiesību apstrīdēt pilnā apjomā pie-
dziņu, ja ir konstatēts, ka tuviniekam ne-

spējnieks tomēr bija jāapgādā saskaņā ar

civillikuma noteikumiem. Ja šādā gadi-

jumā tuviniekam piešķirtu neaprobežotu
tiesību apstrīdēt piedziņu, tad viņš netais-

ni iedzīvotos uz valsts vai pašvaldības ie-

stādes rēķina, kas izpildijusi, kaut arī,
neievērojot likumā paredzētās formalitā-

tes, to pienākumu, kas patiesībā ir jāpilda
tuviniekam (sal. Sen. CKD spr. 32/886,

33/956), tādēļ gadijumā, ja valsts vai paš-
valdības iestāde nav izpildi jusi likuma 4.

p. 2. daļas noteikumus, tuviniekam būtu

tiesība apstrīdēt piedziņu tikai tik tālu,
cik viņš pierādītu, ka viņš pats būtu bijis

spējīgs nespējnieku apgādāt lētāk, kā

valsts vai pašvaldība. Tā tad viņš šādā

gadijumā varētu tikai prasīt piedzenamās
sumas samazināšanu līdz sumai, kāda vi-

ņam pašam būtu bijusi jātērē, personīgi
apgādājot nespējnieku. Varētu vēl rasties

jautājums, vai tuviniekam tajos gadiju-
mos, kas nav tieši minēti 4. p. 3. daļā,
nebūtu jāceļ zaudējumu prasība pret at-

tiecīgo iestādi vispārējā kārtībā. Šāds uz-

skats tomēr būtu noraidāms, jo nevar at-

zīt, ka valsts vai pašvaldības iestādei būtu

atļauts ar savu nelikumīgo rīcību nostā-

dīt tuvinieku sliktākā stāvoklī, kāds vi-

ņam var rasties ar izdevumu faktisku pie-
dziņu un zaudējumu prasības celšanu pret
piedzinēju iestādi.

levērojot teikto, Senāts nolemj :
atzīt, ka pirmais jautājums izšķirams no-

raidoši, bet otrs — apstiprinoši.

Kumeļu pārdošana nav apliecināma.
Uz kādas pilsētas valdes lūgumu, Pašval-

dības departaments paskaidrojis, ka ku-

meļu pārdošana nav jāapliecina pilsētas,

(pagasta valdei vai policijas amatperso-
nām, kā to attiecībā uz zirgu pārdošanu,
nosaka noteikumi par zirgu pasēm un tir-

gošanos ar zirgiem. Instrukcijas par zirgu

pasēm un zirgu reģistrēšanu (V. V. 26.

1935. g.) 4. pants paredz, ka kumeļu pār-
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dodot, tam jādod līdzi reģistrācijas zīme

ar īpašnieka parakstu par kumeļa pārdo-

šanu, bet pārdevēja paraksts nav jāaplie-
cina. Pārdevējam tomēr 14 dienu laikā

par to jāziņo kumeļa reģistrācijas iestādei,

uzrādot pircēja vārdu, uzvārdu un dzīves

vietu. Kumeļa pircējam savukārt tas jā-
reģistrē pašvaldības iestādē pēc savas dzī-

ves vietas.

V.

Chronika.

Pašvaldību darbinieku gaitas.

JAUNI PAŠVALDĪBU DARBINIEKI. Par

Valkas apr. Jērcēnu pagasta sekretāru pieņemta
Rembates pagasta sekretāra palīdze Valentine

Plūme, 26 g. veca, ar komercskolas izglītību un

6 gadupraksi Rozēnu un Rembates pagastu val-

dēs. P. ieguvusi pagasta sekretāra cenzu 1939.

g. pavasara pārbaudijumu sesijā.

Par Rīgas apr. Katlakalna pagasta sekretāru

ievēlēts Grenču pagasta sekretāra palīgs Jānis

Skudra 25 g. vecs, ar ģimnāzijas izglītību un

ZYi gadu praksi Lutriņu, Bukmuižas un Grenču

pagastu valdēs. S. ieguvis pagasta sekretāra

cenzu 1938. g. rudens pārbaudijumu sesijā.

Par Jēkabpils apr. Vārnavas pagasta sekre-

tāru ievēlēta Sēlpils pagasta sekretāra palīdze
Zenta - Aleksandra Liepiņš 24 g. veca, ar ģim-

nāzijas izglītību un 3 gadu praksi Saukas un

Sēlpils pagastu valdēs. L. ieguvusi pagasta sek-

retāra cenzu 1938. g. pavasara pārbaudijumu

sesijā.
Par Rīgas apr. Pabažu pagasta sekretāru pie-

ņemts Bīriņu pagasta sekretāra palīgs Vilhelms

Meisītis 26 g. vecs, ar pamatskolas izglītību un

10 gadu praksi Vecgulbenes un Bīriņu pagasta
valdēs. M. ieguvis pagasta sekretāra cenzu 1938.

g. pavasara pārbaudijumu sesijā.

Par Jelgavas apr. Bukaišu pagasta sekretāra

palīgu ievēlēts tā paša pagasta kanclejas ierēd-

nis Rūdolfs - Kristaps Freimanis 26 g. vecs, ar

ģimnāzijas izglītību un 2 gadu praksi turpat.
F. ieguvis pagasta sekretāra palīga cenzu 1939.

gada pavasara pārbaudijumu sesijā.
Par Ludzas apr. Mērdzenes pagasta sekre-

tāra palīgu ievēlēts Kaunatas pagasttiesas sek-
retārs Ādams Gaveika 28 g. vecs, ar nenobeigtu
ģimnāzijas izglītību un 3 gadu praksi turpat. G.
ieguvis pagasta sekretāra palīga cenzu 1938. g.

rudens pārbaudijumu sesijā.
Par Rīgas apr. Bīriņu pagasta sekretāra pa-

līgu pieņemts Andrejs Karašnieks 31 g. vecs,

ar ģimnāzijas izglītību un 2 gadu praksi Vec-

saules, Rundāles, Mangaļu un Pabažu pagastu
valdēs. K. pagasta sekretāra palīga cenzu iegu-
vis 1935. g. rudens pārbaudijumu sesijā.

_

PĀRMAIŅAS DIENESTA. Valkas apr. Jēr-

cēnu pagasta sekretārs Arnolds Jekalis pārgājis
pagasta sekretāra palīga amatā uz Rīgas ap-

riņķa Rembates pagastu.

Aizputes apr. Alšvangas pagasta sekretāra

palīgs Jānis Kulakovs pāriet tādā pat amatā

uz Abrenes apr. Upmales pagastu.

Abrenes apr. Upmales pagasta sekretāra pa-

līgs Ignats Čivčs pāriet tādā pašā amatā uz Rē-

zeknes apr. Maltas pagastu.

Rēzeknes apr. Maltas pagasta sekretāra pa-

līgs Pēteris Kļučnieks pāriet tādā pašā amatā uz

Aizputes apr. Alšvangas pagastu.

ATSTĀJ DIENESTU: Jēkabpils apr. Vārna-

vas pagasta sekretāre Elfrīda Palms; Rīgas apr.

Jumpravas pagasta sekretārs Pēteris. Matulis.

AIZIET ATPŪTĀ. S. g. 27. februārī
_

lab-

prātīgi atstāja dienestu un aizgāja pensija ilg-
gadīgais Kuldīgas apr. Lutriņu pagasta sek-

retārs Alfrēds Valters. Dzimis 1889. g. 5. jan-

Varī Zvārdes pagastā. Beidzis Kursīšu 2-kl.

ministrijas skolu, pēc kam strādājis lauksaim-

niecībā. 1907. g. 27. novembrī iestājies par sek-

retāra palīgu Kursīšu pagasta valdē un pēc 4

gadu nostrādāšanas pāriet par darbvedi Kul-

dīgas pilsētas policijas kanclejā un no 1913. g.

12. augusta strādā Lutriņu pagastā kā sekretārs,

nepārtraukti līdz pēdējam laikam.
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Valters darbojies vietējās organizācijās un

biedrībās: Lutriņu dārzkopības un biškopības
pārraudzības biedrībā kā valdes loceklis, lauk-

saimniecības biedrībā, meliorācijas sabiedrībā

«Kritums», vietējā krāj-aizdevu sab-bā kā re-

vizijas komisijas loceklis, savstarpējā apdroši-
nāšanas biedrībā kā darbvedis-grāmatvedis,
vietējā aizsargu nodaļā no 1920. g. un Latvijas
aerokluba Lutriņu nodaļas valdes loceklis. Ap-
balvots ar aizsargu medaļu «Par centību».

Biedrības dzīve.

VALDES DARBĪBA.

Valdes sēde 1939. g. 17. aprilī biedrības bi-

rojā. Piedalās K. Flugins, J. Vītoliņš, V. Cālers,

P. Lībtāls, Ed. Zeipe, P. Pilips, Ed. Putniņš.
Lai sīkāki iepazītos ar biedrības īpašumu

Carnikavā un noskaidrotu «Darbveži» turpmāku
izmantošanu, nolemj nākošo valdes sēdi š. g. 8.

maijā noturēt Atpūtas namā.

Atbildot Lietuvas pašvaldību darbinieku ap-

meklējumiem 1937. un 1938. g., nolemj rīkot

ekskursiju uz Lietuvu no š. g. 20.—23. maijam.
Dalības maksu nolikt 30 ls no personas. Braukt

ar autobusu.
Sakarā ar rīkojamo ekskursiju, paplašināto

valdes sēdi maija mēnesī nenoturēt, bet atlikt uz

augusta mēnesi.
Tā kā vēl daudzi biedri nav nokārtojuši savas

tekošā gada biedra maksas, nolemj par to atgā-
dināt ar atklātnēm, norādot uz statūtu 11. § pa*

redzētām sekām.

Priekšnieks ziņo, ka, neskatoties uz katego-
riskiem pieprasijumiem, daži biedri nav vēl no-

kārtojuši savas vienreizējās iemaksas. Valde

nolemj: par šiem nekārtīgiem biedriem ziņot
Pašvaldības departamentam.

Uzņem par biedriem: Jaunsvirlaukas pagasta
sekretāra palīdzi Margritu Lāče, Dobeles pagas-

ta valdes kanclejas ierēdņus Elzu Neilands un

Žani Ansi Grīsli.

Uz pašas lūgumu izslēdz no biedrības Emmu

Nāburdzi, kas pašvaldības darbu atstājusi.

Sakarā ar Liepājas nodaļas lēmumu, izslēdz

no biedrības un dzēš vienreizējās iemaksas pa-

rādu bij. Pērkones pagasta sekretāram K. Strau-

tiņam.

Revizijās komisija savā š. g. 26. marta

sēdē, konstruējoties, par priekšsēdētāju ievēlēja
Kārli Reiznieku, viņa biedri P. Meieru un par

sekretāru P. Maču.
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NODAĻU DARBĪBA.

1. Liepājas nodaļas apspriede 1938. g.

19. decembrī, Liepājā, miertiesas telpās. Pro-

tokols saņemts 20. janvārī.
Apspriedē piedalās 26 pagastu sekretāri, 26

palīgi, 6 kanclejas ierēdņi un viesi: apriņķa
vecākais, revidents, zemes grāmatu nodaļas
priekšnieks ar sekretāru.

Apriņķa vecākais dod norādijumus par bu-

džetu sastādīšanu, nodokļu iekasēšanu un pā-
rējo pašvaldības darbu. Lai amatpersonām ne-

būtu jānodarbojas ar ziņojumu izsniegšanu, ob-

ligatoriski algojams ziņnesis. Sēdes sākamas

laikā. Apliecībās uzrādāms, kādām vajadzībām
tās izsniegtas. Visi darbi veicami termiņos.

Atvaļinājumi izmantojami brīvā laikā — va-

sarā.

Zemes grāmatu nodaļas priekšnieks referē

par pagasttiesas darbību un sniedz paskaidroju-
mus uz uzstādītiem jautājumiem. lerosina ko-

mandēt pagasttiesas sekretārus uz zemes grā-

matu nodaļu, iepazīties ar tās darbību.

Zemesgrāmatu nodaļas sekretārs apskata no-

devas, kādas ņemamas pagasttiesās.
Apriņķa revidents nolasa referātu par no-

dokļu maksātāju kartiņu, un apspriede atzīst

revidenta izstrādāto nodokļu maksātāju karti-

ņas projektu par vislabāko.

Nākošo apspriedi noliek Liepājā, februāra

mēnesī.

2. Cēsu nodaļas apspriede 1939. g. 21. jan-

vārī, Cēsīs.

Piedalās 24 pagastu sekretāri, 3 palīgi, 1 kan-

celejas ierēdnis un viesi: biedrības valdes lo-

ceklis P. Pilpis un apr. vecākā sekretārs.

P. Pilpis referē par pagasta sekretāra pie-

nākumiem. Pēc referāta un debatēm apspriedes
dalībnieki atzīst, ka pagasta sekretāram vie-

nam pašam piekrīt parakstīt: atzīmes pilsoņu
pasēs par reģistrēšanu, atzīmes zirgu pasēs par

to reģistrēšanu, paziņojumus par iedzīvotāju
pierakstīšanu, protokolu, dokumentu un rakstu
norakstu apliecinājumus, aicinājumus rakstu un

dokumentu saņemšanai, nodokļu samaksai, ceļu
klaušu un nodevu pildīšanai, dažādu ziņu snieg-
šanai, aicinājumus uz pagasta valdes un pa-

domes sēdēm, paziņojumus par nodokļu un

klaušu uzlikšanu, pavadrakstus nosūtot izsnieg-
tos aicinājumus, parakstu apliecinājumus par
lēmumu pasludināšanu un dokumentu saņem-

šanu, atbildes iestādēm ar ziņām, kas atrodamas

pagasta valdes kanclejā, ziņojumus kartotēkas

birojam .par amatpersonu maiņu. Apsprfiede
nolemj lūgt biedrības valdi panākt instrukcijas
grozijumus, kurā noteikt pagasta sekretāru

tiesības parakstīt rakstus.

Apskata jauno pagasttiesas darbības instruk-

ciju un uz uzstādītiem jautājumiem atbildes

dod miertiesneši, zemes grāmatu nodaļas priekš-
nieks un viņa palīgs. Apspride atzīst, ka būtu

vēlama sanāksme, kurā piedalītos instrukcijas
autors. Jautājumi attiecībā uz instrukciju, ie-

sniedzami pirms sanāksmes nodaļas priekš-
niekam.

Nodaļas valdē ievēl līdzšinējos: priekšnieku
P. Pilpi, kasieri J. Krievu un sekretāru Ed.

Sliedi.

Nodaļas izdevumiem nolemj iemaksāt: sek-

retāri 6 ls, palīgi 4 ls un kanclejas ierēdni

2 ls.

Nākošo apspriedi noliek Cēsīs, maija mē-

nesī, kurā sīkāk iztirzās pagasttiesas darbības

instrukciju, lūdzot piedalīties instrukcijas au-

toru un miertiesnešus.

3. Aizputes nodaļas apspriede 1939. g.

21. janvārī, Apriķu pagasta namā.

Apspriedē piedalās 12 pagastu sekretāri, 1

palīgs, 1 kanclejas ierēdnis, apriņķa vecākais

ar sekretāru. Nav ieradušies 5 sekretāri.

Alšvangas pagasta sekretāra palīgs referē

par zirgu un kumeļu reģistrāciju. Referents at-

zīst, ka atmetama kumeļu reģistrācijas grāmata,
tā atvietojama ar nedaudz papildinātu reģistrā-
cijas zīmi. Zīmes iesienamas grāmatā, apstip-
rināmas no apriņķa lauku pašvaldību vecākā

un izgatavojamas 2 eks., lai ar vienu ierakstu

varētu izgatavot kā pašu zīmi, tā arī pasakni.

Apspriede referenta projektu atzīst par pareizu.

Pārrunā jauno grozijumu Nodokļu liku-

mos, ar kuru apvienoti valsts un pašvaldības
nodokļi no nekustamas mantas un atzīst, ka arī

grāmatās, resp. kartiņās nodokļi nebūtu šķiro-

jami, bet soda nauda aprēķināma ar 1. jan-
vāri.

Apriņķa vecākā sekretārs paskaidro budžetu

sastādīšanu, norādot, ka nodokļi aprēķināmi

pēc jaunās kadastrālās vērtības. Apspriede at-

zīst, ka pašvaldību darbiniekiem par braucie-

niem uz nodaļas apspriedēm izmaksājami ko-

manrdējuma izdevumi, kādai vajadzībai līdzek-

ļi paredzami pagastu budžetos.

Nolasa jauno instrukciju pagasttiesām un

pārrunā dažus jautājumus.
Nodaļas vajadzībām nolemj iemaksāt: sekre-

tāri 3 ls, un palīgi 1 ls.

Nākošo sanāksmi noliek 29. aprilī, Kazdan-

gas pagasta namā.

4. Siguldas nodaļas apspriede 1939. g.

21. janvārī, Siguldā, miertiesas namā.

Piedalās 15 pagastu sekretāri, 5 palīgi, 3 kan-

clejas ierēdņi, Allažu un Siguldas pagastu ve-

cākie, apriņķa vecākā sekretārs, policijas iec.

pr-ks, pilsētas galva, miertiesnesis.

Nodaļas priekšnieks, atklājot apspriedi, ai-

cina biedrus ievērot disciplinu kā sanāksmēs,

tā sadzīvē, būt iecietīgiem pret citādi domājo-

šiem, piedalīties biedrības sapulcēs, pierādot
interesi par pašu lietām, kārtot laikā pienāku-
mus, abonēt biedrības žurnālu, izpildīt darbus

laikā, lai priekšniecība nebūtu spiesta pielietot

represijas. Ziņo, ka pag. gada 4. decembrī pen-

sijā aizgājis Sidgundas pagūsta sekretārs Miķel-

sons, kas kārtīgi nostrādājis 37J/2 gadus un go-

dam veicis savus pienākumus, un aicina ņemt
priekšzīmi no šī sirmā darbinieka. No nodaļas,
kā maza atmiņa, pasniegts spieķis.

Apriņķa vecākā sekretārs nes sveicienus no

apriņķa vecākā. Norāda uz principiem pie jau-

no budžetu sastādīšanas. ledalot maksātājus

grupās nebūtu vēlams pārāk sīki sadalīt «C»

grupas maksātājus, jo algu starpība vīriešiem

un sievietēm tagad nav liela, bet gan šķirojami
ģimenes apgādnieki no vieniniekiem.
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Nosaka iemaksas nodaļas vajadzībām: sek-

retāriem 5 ls, palīgiem 3 ls un kancelejas ie-

rēdņiem 1 ls 50 sant. Nolemj visiem pensijā
aizejošiem nodaļas biedriem pasniegt piemiņas
pēc nodaļas valdes ieskata.

Apspriedē ierodas Siguldas pilsētas galva un

ziņo par ierosinājumu pasniegt karogu Siguldas

kājnieku pulkam. Apspriedes dalībnieki apņe-

mas ierosinājumu atbalstīt.

Nodaļas priekšnieks ziņo, ka, sakarā ar ap-

riņķa vecākā rīkojumu pagastu valdēm, izstrā-

dāts apskats par sadarbību ar valsts iestādēm,

pagastu valžu un kanclejas darbu racionalizā-

ciju. Apspriedes dalībnieki atzīst, ka būtu vē-

lami šādi grozijumi un uzlabojumi: pilnvaras iz-

dodamas no pagastu valdes, pārsūdzības instan-

ce par pagasta valdes lēmumiem nosakāms ap-

riņķa vecākais un administrativā tiesa, pagastu
valdes protokoli rakstāmi uz lapām, iekārtoja-
mas nodokļu kartiņas, jāizdod noteikumi par

pagasta valdes archivu uzglabāšanu, lai nekrā-

tos nenozīmīgi papīri, atmetama pastā saņema-
mās naudas grāmata un pasta pārvedumi ie-

skaitāmi tekošos rēķinos; ieņēmumu, izdevumu

un memoriālie ordri apvienojami, attaisnojošo

dokumentu glabāšana uzticama pagasta sekre-

tāram; izbeidzama šķūšu došana ierēdņiem, pa-

gasta vecākais atbrīvojams no tirdzniecības un

rūpniecības deputāta pienākumiem, apkārtraksti
pa eksemplāram atstājami katrā mājā, atmeta-

ma paraksta prasīšana uz pieteikumiem, lai zi-

ņas varētu ievākt pa telefonu un atsevišķiem
rakstiem un lauksaimniekiem lieki nekavētu lai-

ku; jāatbrīvo pagastu valdes no tiesu pavēstu,
dokumentu un naudas izsniegšanas, jo to ērtāk

var izdarīt ar pasta iestāžu starpniecību; iemaksas

slimo kasei un pensiju fondam pieskaitāmas ie-

maksām skolotāju algošanai; visas piemaksas
lauksaimniekiem par bekonu, liniem v. c. izsū-

tāmas pa pastu tieši saņēmējiem; pagastu valdes

atbrīvojamas no ziņu sniegšanas par kritušiem

mājlopiem, jo tādas ziņas pagastu valdēm nav;

atmetamas labības grāmatiņas; ērzeļu turēšanas

maksa iekasējama cur policiju uz izlases komi-

siju datu pamata; pagastu valdes atbrīvojamas
no buļļu reģistrācijas un kontroles; atmetama

mežu materiālu pieteikšana jūlija mēnesī, jo tā

praktiski neko nedod; atmetamas darba grāma-
tiņas, jo lauku dzīvei tās neko nedod; atmetama

paziņojumu sūtīšana par ceļu labošanai pieve-
damo grants daudzumu, apmierinoties ar atgā-

dinājumiem apkārtrakstos.

Par jauno pagasttiesu darbības instrukciju
paskaidrojumus sniedz miertiesnesis. 56.-58. p. p.

paredzētos gadijumos lietas jāiesūta mierties-

nesim; ja vienā lietā vairāki aizgādņi apliecībā
jāuzrāda arī līdzaizgādņi; ja vecāki dzīvi, aiz-

bildņi nav vajadzīgi, bet aizbildnības lieta

vedama. Apspriede atrod, ka gada norēķins ne-

dod vajadzīgo pārskatu par mantas stāvokli; par

glabāšanā saņemtiem testamentiem jāizdod kvīts

ar amatpersonu parakstiem; aktu reģistrs jāap-
stiprina miertiesnesim; paju zīmes ierakstāmas

vērtspapīru grāmatā.
Nosūta apsveikuma telegramu jaunajam lekš-

lietu ministra kungam.
Pēc apspriedes dalībnieki apskata Preses pili.

NĀKOŠAS NODAĻU APSPRIEDES.

1. Bauskas nodaļai — 1939. g. 7. maijā,
Bauskā.

2. Kokneses nodaļai — 1939. g. 18. maijā,
Kokneses pagasta namā.

3. Abrenes nodaļai — 1939. g. 21. maijā,
Šķilbēnu pagasta namā.

4. Ludzas nodaļai — 1939. g. 20. maijā,
Kārsavas pagasta namā.

JURIDISKA PALĪDZĪBA VALSTS UN

PAŠVALDĪBU DARBINIEKIEM.

Organizētiem valsts un pašvaldību darbi-

niekiem līdz šim lielas neērtības sagādāja ju-
ridiskā biroja trūkums, kur darbinieki savās

dienesta un dažādās privāta rakstura tiesas lie-

tās varētu saņemt nepieciešamos padomus, kā

arī juridisko aizstāvību tiesā. Bieži vien dar-

binieki savu lietu kārtošanā griezās pie dažā-
diem nespeciālistiem, maksāja tiem samērā aug-

stus honorārus, bet neguva vēlamos rezultātus.

Vēlāk šādas nemākulīgi ievadītas tiesu lietas

bija grūti labojamas arī advokātiem
— speciā-

listiem, un darbiniekiem bija jācieš zaudējumi.

Lai juridiskās palīdzības sniegšanu valsts un

pašvaldību darbiniekiem noorganizētu un no-

stādītu pienācīgā augstumā, Valsts un Pašval-

dību Darbinieku Centrālā Savienība, kura ap-
vieno 8 valsts un pašvaldību darbinieku bied-

rības ar apm. 25.000 biedriem, ir stājusies pie

šī jautājuma kārtošanas, un pie savienības no-

organizējusi juridisko biroju. Juridiskā birojā
savienība ir saisti jusi vairākus redzamus ad-

vokātus — speciālistus dažādās jurisprudences
nozarēs. Ja turpmākā darbā tas izrādīsies par

nepieciešamu, savienība juristu skaitu ir pare-

dzējusi vēl attiecīgi papildināt.

Savienības juridiskā birojā saistītie advokāti

kārtos kā darbinieku dienesta, tā arī privāta
rakstura tiesu lietas, sniegs padomus juridiskos

jautājumos, izgatavos lūgumus, sūdzības, ape-

lācijas v. t. t.

Par privāta rakstura lietu vešanu un cita
veida juridisko palīdzību darbiniekiem būs jā-

maksā neliela, bet noteikta atlīdzība, turpretim
par dienesta lietu vešanu atlīdzība nebūs jā-
maksā tādos gadijumos, ja biedrība, kurā dar-

binieks sastāv par biedri, izdevumus uzņemsies
segt no saviem, šim nolūkam paredzētiem lī-

dzekļiem.

Darbinieki, kuri vēlas izmantot Valsts un

Pašvaldību Darbinieku Centrālās Savienības

juridiskā biroja palīdzību, var griezties savā

biedrībā, kur tie saņems paskaidrojumus un

vajadzīgo orderi savienības juridiskam birojam.

DZĪVOKĻI ĀRSTĒJOTIES ĶEMEROS.

Tuvojoties laikam, kad valsts un pašvaldību
darbinieki gatavojas doties ārstēties Ķemeru
sēravotu iestādē, slimniekiem rūpes sagādā pie-
mērotu dzīvokļu trūkums Ķemeros, kur ap-

mesties ārstēšanas laikā. Privātās pansijas bie-

ži pārpildītas, sevišķi vasaras mēnešos, un dar-

binieki spiesti par istabām maksāt samērā aug-

stas cenas.
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Lai dotu iespēju arī plašākām valsts un paš-
valdību darbinieku aprindām, ārstējoties Ķe-

meru sēravotu iestādē, dabūt lētas un ērtas dzī-

vojamās telpas, Latvijas dzelzceļnieku biedrības

valde atradusi par iespējamu savās Ķemeru sa-

natorijās, Zaļā ielā Nr. 3 un 4, telpas izīrēt arī

citu resoru darbiniekiem. īres maksa, ieskaitot

aptīrīšanu un apgaismošanu, noteikta: atsevišķā

istabā Ls 15,— mēnesī, bet kopējā Ls 8,— mē-

nesi personai. Par uzturu jārūpējas sanatoriju
iemītniekiem pašiem. Rītos un vakaros dabū-

jams karsts tējas ūdens bez atlīdzības.

Biedri, kas vēlētos sanatorijā uzturēties, var

pieteikties biedrības birojā personīgi un pa tāl-

runi 22446.
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Izdevējs: Latvijas pagastu sekretāru biedrība
Atbildīgais redaktors- lānis Vītolinš

Rīgā, Lāčplēša ielā Nr. 24, dz. 1. ! Atbildīgais reaaKtois. janis vitonns.

Grāmatspiestuves A-S.«HOTA» Rīgā, Blaumaņaielā 38-40 1^057

Transporta izdevumi ar zirgiem samazinās uz pusi

iegādājoties ļ||ļ|ļ j^JJB

—Jl INI l/jT"
PNEUMAT,SKĀS RIEPAS UN R,TEŅUS

rFēlĒ^ļ/CD^^
sevišķi pa nelīdzenu un mīkstu zemi,

ļ pmļ ) l ari v*sos citos braukšanas apstākļos.

lllliLLl""l i Lielākus vezumus var vestarmazāku zir-

ļ_
ml Pi ePŪlēšanu. Taupa laiku. Zirgu pie-

ļļ WfSK{H 'pūlēšana samazinājās un tāpēc viņu darba

Gumijas apriepotusratus bū- vibrācijas no-

vē A-S TOSMARE Liepājā zime ietaupl~

un pārdod C-S TURĪBA, kur V^P/^ ļ jumus ratu

variet pieprasīt tuvākas ziņas 1 .' uzturēšana.



V

r>ļ T ~Ķ~7\ T7I ļ~> Galvenais kantoris: Rīgā, Elizabetes iela 51.

• J. Jl ■ li O Telefoni: 28682, 25806, 20646 un 25810.
* *

Fabrika: Rīga, Podraga ielā 2.

Telefoni: 39215 un 43172.

Ražo dažāda veida ŠĪFERA PLĀKSNES

ugunsdrošu jumtu iesegšanai, kā arī sienu un griestu apšūšanai.

Plākšņu cenas par gabalu:
Sidrabpelēkās Sarkanās

krasas krasas

Jumtu plāksnēm, 40X40 cm 0,21 0,24
Cukuru plāksnēm, 15X40 cm 0,21 0,24
Jumtu viļņplāksnēm, 2,50X0,97 mtr 5,20 5,60
Viļņčukuriem, a un b veidam 1,70 1,90
Viļņčukuriem, v veidam 1,30 1,50
Sienu apšuvumu plāksnēm, 6 mm biezām, 2,50 X 1,20mtr. 5,40 —

Stūreņiem, sienu apšuvumiem 2,30 —

Lauksaimniekiem pēc Zemkopības ministrijas noteikumiem:

Sidrabpelēkās Sarkanās

krāsas krāsas

Jumtu plāksnēm, 40X40 cm . 0,14 0,17
Čukuru plāksnēm, 15X40 cm 0,14 0,17
Jumtu viļņplāksnēm, 2,50X0,97 mtr 4,— 4,40

Viļņčukuriem, a un b veidam 1,50 1,70

Viļņčukuriem, v veidam 1,20 1,40
Cenas skaitās franko fabrika Podragā, vai vagons visas Latvijas dzelzceļa stacijās,

izņemot Rīgas mezgla stacijas.
Pārsūtot šīferi pa dzelzceļu mazāk par 1000 gab. mazās vai 60 gab. lielās šīfera

plāksnes, pircējam pašam jāmaksā dzelzceļa vedmaksa.

Jumtu segšanas piederumu cenas:

Vara satveres 1,1 sant. gabalā. '

Cukura satveres, cinkotās 1,5 „ „

Naglas, cinkotas
....

85
„ kilogramā.

Skrūves, cinkotas
....

12
~ komplekts.

Tepe 80
„ kilogramā.

Uz 1 m 2 jumta vajadzīgas 9—lo gab. 40x40 cm lielas plāksnes. Ar vienu viļņ-
plāksni var iesegt 2 kv. mtr. jumta.

Šīfera jumtu sedzēju adreses dabūjamas sabiedrībā un Lauksaimniecības kamerā,
kā arī C/S «Turībā» un viņas nodalās, resp. šīfera atkalpārdošanas vietās.

Šīfera izturība ir neaprobežota. Šifers nedeg, nerūsē, nepūst, nebojājas no atmosfe-
riskiem iespaidiem, vāji vada siltumu un elektrību, kādēļ ir vislab. jumtu segmateriāls.

Šīfera jumti ir viegli, gludi, glīti un samērā lēti. Pareizi iesegti jumti ir blīvi un

pilnīgi droši pret salu, lietu un sniega ieputināšanu.
Paskaidrojumi par izsniegšanas kārtību uz atvieglotiem noteikumiem iespiesti «Lau-

ku Pastnieka» š. g. 4. numurā..

a s«LIGNUM»
FINIERU FABRIKA

Daugavgrīvas šosejā pie Bolderājas. — Telegr. adrese: Lignum — Rīgā.
Tālruni: Direkcija (40157) 35857.— Galvenam inženierim (40182) 35882. —

Ekspedicijai — (40143) 35843.

KOKU lEPIRKŠANAS NODAĻA ŪDENSDĀRZA PĀRZ. UN KOKU LAUKUMS

Kungu ielā Nr. 2. Tālr. 22731. Bolderājā. Tālr. 35849.



i Lauksaimniecības mašīnas, rīkus,

~1 piederumus, sēklas, mākslīgus

iff&i
mēslus, lopbarību v. 1.1

A piedāvā no krājuma

Voldemārs Majors
Rīgā, Pasta ielā Nr. 6,

Tālr. 22406 un 31420. 13. Janvāra ielas stūrī, pie dzelzs tilta.

Šokolāde GOEGGINGERAM
LATVIJAS SĒRKOCIŅU FABRIKU

sirdslieta, katrs
%#■ ■■ mw āk ■VI//

to izjūt un prasa A.15.,,VULKAN

GOeagingGra Šokolādi Liepājā, Sarkanā ielā 3, tālr. 2013.

Mašīnu darbn., čuguna un metālu lietuve
_ _„

t. matisons LIEPĀJAS PIENSAIMNIECĪBAS

Liepājā, Jaunā ostmalā 1. Tālrunis 148. SAVIE NIBA
Izpilda ātri par taisnīgām cenām visādu

mašīnu jaunbūves, remontus un pieņem
dažādus atlējumus pēc pasūtijuma. Pieņem

pasūtījumus uz kapu žogiem, krustiem un Liepāja, Jauna ostmala 3/4.

soliem. Tālr.: 2345, 1039, 2085, 2383.

Autogeniska metināšana (šveisēšana).

Atki. sab. Katra eleganta dāma valkā

S. MICHELSONS
CARBD un GHIFFOH FIH zehes

Metālu un būvmateriālu lieltirgotava
UllllMU un vii■i i v ii &iv uuijuu

Liepājā, Zivju ielā 3. no Bemberg zīda.

Telefoni: 18 un 1152. Pasta kastīte 72.

Telegr. adr.: Michelsons - Liepājā. Zeķu fabrika PJS. „REK A"
RUDOLF MOSSE CODE.

"

R [9 ° s Baltijas papiru un papes

Būvbiedrības A/S (abr. akciju sabiedrība
Brīvības ielā Nr. 31. Tālr. 96586.

Pārdod izdevīgi gruntsgabalus Mežaparkā Rlgā) 15 maija laukumā Nr. 2.

un Ciekurkalna.

A-S «RĪGAS RAUGS» rauga fabrika
Rīgā, Aizsargu ielā Nr. 117. Tālr. 93968.



Valsts cukura monopola pārvalde

Jelgavas, Krustpils un Liepājas
cukurfabrikas

K. I. VĀGNERS

SĒKLU TIRGOTAVA, KOKU AUDZĒTAVA

Rīgā Nītaures ielā 1, pie Valdemāra ielas Nr. 77, tālr. 91086. Pasta kaste 78.

Piedāvā sēklas: dārzāju, lopbarības sakņu un puķu.
Lielā izvēlē: augļu kokus, ogulājus, greznuma kokus un krūmus un ilggadīgās

dārza puķes.

Techno-Aģentūra E, CHRISTS

AKC. SAB.

SILENIEKS un REMESS

Zāģētava un koku eksports

Materiālu noliktava

Mašīnas un darba rīki. NSU motocikleti. Liepājā, Jaunā ielā Nr. 74. Tālrunis 766.

CONTINENTAL riepas. Priv. tālr. 2112, 71.

Rīgā, Vaļņu ielā Nr. 1. Tālr. 22532.

Koku eksports Kaulu dedzināšanas un

A. ŠlapOČnjkS KM. BērS Pārstrādāšanas fabriku

sabiedriba
Rīgā, Latgales ielā 227, tālr. 30974, 33617.

Līme, kaulmilti - mākslīgi mēsli,

Liepājā, Lielā ielā 12/3, tālr. 1474. lopbarības kaulmilti, tauki.



»
STANDARD" motocikleti

Jffiki vienmēr —VADOŠIE
ĀTRI — ĒRTI — EKONOMISKI

— IZTURĪGI —

|0 PIEMĒROTI VISIEM CEĻIEM!

priekšst,

EJi Br. Antonišk LIEPĀJA, Rožu laukuma 2.

Grāmatspiestuves akc. sab.
«ROTA»

IZPILDA DAŽĀDA VEIDA lESPIEDDARBUS

SPIESTUVES: Rīgā, Blaumaņa ielā Nr. 38/40

„
Dzirnavu ielā Nr. 57

„
Elizabetes ielā Nr. 83/85

Jelgavā, Poruka ielā Nr. 5

Daugavpilī, Vienības namā.

LATVIJAS ZĒMNIDEDCU

KGIĒDDTA BAINIKA

Rīgā, 15. maija laukumā 1.

AKCIJU KAPITĀLS Ls 10.000.000.—

NODAĻAS: Liepājā, Lielā ielā 23. Rēzeknē, 15. maija ielā 26.

IZSNIEDZ AIZDEVUMUS

lauksaimniekiem, lauku amatniekiem, lauku rūpniekiem, zvejniekiem, lauk-

saimnieku organizācijām, lauku pašvaldībām, lauku krājaizdevu sabiedrībām

un kooperatīviem.

PIEŅEM NOGULDĪJUMUS

maksājot par terminētiem nogul dijumiem uz laiku ne mazāku par vienu gadu
4% tfadā, pārējiem noguldījumicm un tekošiem rēķiniem 3% gada.



Kalējs, mechaniķis, atslēdznieks ņem dzīvu dalību velosipēda ražošanā.

Katrs no viņiem nes atbildību par savu darbu: kalējs izvērtē un iz-

veido izturīgāko materiālu, mechaniķis — stabilāko un vieglāko kon-

strukciju, atslēdznieks — precizāko darbu un montāžu.

Visu šo trīs amatnieku aroda prasme apvienota velosipēdu fabrikas

LIVA techniskā vadītājā, kas ir trīskārtējs amata meistars.

Tā LIVA dod Jums trīskāršu garantiju, ka par savu naudu saņemsiet

lielāko pretvērtību, kādu vien velosipēdu rūpniecība šodien var sniegt...

H ĒĒ Mk VELOSIPĒDU FABRIKA

I IļfA Br. Antoniški,
HH ■ wĒ Liepājā, Rožu lauk. 2. Tālr. 705

jūrmalas zvejnieku

Par mazu naudu

dod lielu baudu!

Liepājā, Zvejnieku ostā. Tālr. 2296, 569.

(30 .Rokoko" -35 sani)


	Pašvaldības darbs no. 5 01051939
	Title
	Piektās burtnīcas saturs: Apskats Chronika Biedrības dzīve
	Article
	Apgarotā dzīve.
	Daiļā Latvija.
	Pagasttiesu instrukcijas pamatprincipi.
	Likums par Igaunijas pagastu iekārtu.
	2. nodaļa. Klaušas.
	3. nodaļa. Pagasta pašvaldības budžeti un pārskati.
	4. daļa. Pārraudzība.
	5. daļa. Pārejas noteikumi.

	Atvieglojumi rēķinot.
	Tauta, kas ilgojas mūžības.
	Vērojumi un piezīmes pārbaudijumu divās nedēļās.
	Apskats.
	Chronika.
	Pašvaldību darbinieku gaitas.

	Biedrības dzīve.
	VALDES DARBĪBA.
	NODAĻU DARBĪBA.
	JURIDISKA PALĪDZĪBA VALSTS UN PAŠVALDĪBU DARBINIEKIEM.
	DZĪVOKĻI ĀRSTĒJOTIES ĶEMEROS.

	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 24
	Adv. 2 Page 27
	Adv. 3 Page 28
	Adv. 4 Page 29
	Adv. 5 Page 30
	Adv. 6 Page 31
	Adv. 7 Page 32

	Illustrations
	Varī Zvārdes pagastā. Beidzis Kursīšu 2-kl. ministrijas skolu, pēc kam strādājis lauksaimniecībā. 1907. g. 27. novembrī iestājies par sekretāra palīgu Kursīšu pagasta valdē un pēc 4 gadu nostrādāšanas pāriet par darbvedi Kuldīgas pilsētas policijas kanclejā un no 1913. g. 12. augusta strādā Lutriņu pagastā kā sekretārs, nepārtraukti līdz pēdējam laikam.


