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DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS
Atkal pienācis 28. janvāris jau

piekto reizi, kā Draudzīgā aicinā-

juma diena.

Par visu šo Draudzīgā aicinā-

juma garo ceļu zelta ābele mūsu

skolām bērusi klēpjiem ziedu un

augļu — grāmatu, gleznu un

daudz citu skaistu un derīgu
mantu. Prieks un pateicība par to.

Patīkama mums ir patiesība, ka

mēs visi alkstam gaismas, skolas,

izglītības, gara spēka un kul-

tūras.

Mīļa šī patiesība — bet tad arī

palīdzēsim visi, palīdziet arī jūs
visi, aizvien stiprākus darināt pa-

matus šai patiesībai, tik stiprus
un nesagraujamus, ka šī patiesī-
ba var palikt patiesība mūžu

mūžos.

Lai pieaug katrā nākošā audzē

izsalkums un slāpes pēc grāma-
tas, gudrības, cildenuma un dai-

ļuma.
Lai top grāmata, raksti, māksla

un gara dzidrība par ticīgāko vie-

nības ieroci, kas dod iespēju
mums savā starpā sasaukties un

sazināties pāri lejām un kalniem,

pāri mežu galiem, pāri gadu des-

mitiem un simtiem, pāri cilvēku

dzīves metiem, no sirmo matu rā-

majām atziņām uz jaunības acu

mirdzumu.

Lai atskan šās balsis un lai at-

saucas atbalsis tekās un ceļos no

jūsu mājām uz jūsu mīļo pirmo
skolu.

Jūsu atsaucīgais sirds siltums

sasildīs tūkstošiem jaunākās sir-

dis, un jūsu sirds kvēle iedegs ne-

skaitāmas jaunas karsta ideā-

lisma un sajūsmas liesmas, kas,
vīdamās debesīs, apgaismos ce-

ļus un tekas jaunībai un no turie-

nes līdz mūža galam — visiem.

Kas būs tie, kuru rokas atteik-

sies savu dāvanu, kaut mazu, pa-

sniegt savai pirmajai skolai? Tā-

du nebūs, un tu, draugs, kas la-

sīsi šos vārdus, jau nebūt nē!

Kad šogad, Atjaunotās Latvijas
piecu gadu jubilejas gadā, tu

pirksi sev kādu grāmatu, kas tevi

pievelk un valdzina, kuru tu ceri

iemīlēt, domādams, ka tā remdēs

tavas daiļuma alkas un pildīs ta-

vu sirdi ar paliekamu prieku, —

tad nopērc šo grāmatu arī. savai

pirmajai skolai!

Ja tev mājās ir kāda laba grā-

mata, kuras saturs tevi ir sajūsmi-

nājis, mudinājis dižiem, cēliem

darbiem, mudinājis būt labam un

krietnam, mudinājis izturībai, ticī-

bai, paļāvībai, drosmei, stiprinā-

jis tavu gribu, kaldinājis tavu rak-

sturu, devis tev sirdsskaidrību,
sirdsmieru, — tad nopērc taisni šo

grāmatu arī savai pirmajai skolai.

Atminies savas jaunības dienas

un padomā, ka ir tūkstošiem jau-



nu siržu, kas karsti ilgojas pēc la-

bas grāmatas, bet nespēj to iegā-
dāties. Bet pievienota skolas grā-
matu krātuvei, tā būs sasniedza-

ma simtiem un tūkstošiem.

Uzklausi un paklausi! Savu

skolu atminējies un apdāvinājis,

tu pats augsi savās acis un vērtē-

jumā, tu būsi pievienojies tiem

daudzajiem savas dzimtenes dē-

liem un meitām, kas pierādījuši,
ka viņu ausis dzirdējušas un viņu
sirdis uzņēmušas šo aicinājumu,

manu draudzīgo aicinājumu.

Pievienojies viņiem!

Kārlis Ulmanis,

Valsts un Ministru Prezidents.

Ministra maiņa Iekšlietu ministrijā.

lekšlietu ministrs un mūsu pagastu

pašvaldību augstais šefs Vilis Gulbis

pēc gandrīz pieciem ražena darba gadiem

atstāja savu posteni, lai atkal uzņemtos
cita atbildīga darbalauka vadību, ko tam

izraudzijis Valsts un Ministru Prezidents.

Tādēļ arī š. g. 18. janvārī lekšlietu minis-

trijā notika ministra maiņa un par iekš-

lietu ministru kļuva cand. iur. Kornēlijs
Veitm a n i s. Pagastu pašvaldību dar-

biniekiem labi pazīstama un īpatnēji tu-

va ministra V. Gulbja darbība atjaunotās

Latvijas laukā, kur pagastu dzīvē šis laiks

iezīmējies ar neatsverama darba plauksmi

un nacionāla gara modrību. Daudz ir pa-

gastnamu, kurus bij. ministra kungs pats

personīgi apmeklēja, bet pagastu pašval-
dību vadošām amatpersonām un technis-

kiem darbiniekiem paliks arvien vislabā-

kā atmiņā cienijamā ministra V. Gulbja

vienkāršība, taisnīgums un dziļā smalk-

jūtība veicot darba gaitas, un viņa pār-

liecinošā saskaņotas pašvaldību darbības

rašana un ievirze 15. maija ideju garā. —

Ar lielāko cieņu un pateicību bij. ministra

kungu atcerēsies arī Latvijas pagastu sek-

retāru biedrība, kurai arvien bija iespēja
sazināties un sadarboties ar lekšlietu mi-

nistriju. —

Cik ministrs V. Gulbis savā resorā bija

iemīļots, to apliecināja arī iekšlietu minis-

tra maiņas brīdis lekšlietu ministrijā. Kad

lekšlietu ministrijas sēžu zālē bija pulcē-

jušās iekšlietu resora augstākās amatper-
sonas un preses pārstāvji, tad visu sveikti

ieradās aizejošais ministrs Vilis Gulbis un

jaunais ministrs Kornēlijs Veitmanis. Brī-

dis bija dziļi sirsnīgs un nopietns.
Ministra' V. Gulbja uzrunā izpaudās

tās darbības un rosības gars, kāds līdz ar

viņu mita lekšlietu ministrijā, kad pēc

15/16. maija nakts, kurā viņš stāvēja bla-

kus Prezidentam Kārlim Ulmanim, sākās

tiešais visas zemes dzīves atjaunošanas

darbs. Zīmīgi viņa vārdi: «Šķiroties šo-

dien pēc vairāk kā 4 gadu nostrādātā dar-

ba lekšlietu ministrijā, lai man atļauts

dziļā pateicībā pieminēt mūsu Tautas Va-

doni, augsti godājamo Valsts un Ministru

Prezidenta kungu, kurš man šinī laikā ir

devis savus norādijumus, un šie norādīju-

mi ir devuši mums darbā sekmes un va-

dījuši mūsu darba virzienu. Mēs esam no-

strādājuši kopā vairāk kā 4 gadus. Šis 4

gadu laiks paliks man vienmēr atmiņā:

tas bija bagāts dažādiem jauniem ierosi-

nājumiem un jauniem pasākumiem. Par

visu to darbu un pūlēm šinī laikā, kas go-

dam veikts, lai viss lekšlietu ministrijā

risinātos atjaunotās Latvijas garā, visiem

resora darbiniekiem no savas puses izsaku

sirsnīgu un mīļu paldies.» Aizejošais iekš-

lietu ministrs V. Gulbis sirsnīgi apsveica

jauno iekšlietu ministru K. Veitmani ar

stāšanos amatā, novēlēja personīgi visla-

bākos sasniegumus, sekmes un panāku-

mus atbildīgā darbā, atzīmējot, ka no

darba lekšlietu ministrijā lielā mērā atka-

rājas mūsu dzīves labklājība visā valstī.

Pārliecinoši sirsnīgos un dziļas cienī-

bas pilnos vārdos no aizejošā ministra V.

Gulbja resora darbinieku vārdā atvadijās

PAŠVALDĪBAS DARBS Nr. 226



ilggadīgais Pašvaldības departamenta di-

rektors J. Zankevics. Viņš norādija uz

iekšlietu resora vadītāja maiņas svarīgu-

mu un teica, ka pēdējos 4 gados darbs

lekšlietu ministrijā kļuvis plašāks, dziļāks

un atbildīgāks, pie kam uzsvēra, ka neva-

rēdams pateikt visu darīto, atzīmējot to,

ka vadot resoru 15. maija ideju garā mi-

nistra V. Gulbja darbībā valdījusi likumī-

ba, lietderība un taisnība, kas sekmējis
veikt paliekošu darbu un ministra kungs
arvien darijis tā, kā likusi skaidra sirds.

Direktors J. Zankevics pateicās par atzi-

nību resora darbinieku darbam un lūdza

ministru V. Gulbi pieņemt visa resora

darbinieku dziļi izjustu pateicību par at-

bildīgo un saskaņoto ministrijas vadību,

īpaši par takta izjūtu un korektām attie-

cībām ministrijā, kas tik svētīgi darbam,

un novēlēja vislabākās sekmes jaunajā
darba laukā, beidzot atvadvārdus šādi:

«Zinām, ka atbildības Jūs nevairāties un

darbu Jūs mīlat, bet, kas darbu mīl, tam

arī darbs veicas. No sirds novēlam jums

personīgi vislielākos panākumus.»
Jauno iekšlietu ministru K. Veitmani

visa resora darbinieku vārdā apsveica Ad-

ministratīvā departamenta direktors J.

Anšmits. Viņš teica, ka darbinieku vēlē-

šanās ir, lai ministra kungs dāvātu tiem

uzticību, jo tik savstarpējā uzticībā iespē-

jams sekmīgs darbs, un atzīmēja, ka mi-

nistra kunga plašie piedzīvojumi valsts

darbā dod vislabākos pamatus lietderī-

gam darbam lekšlietu ministrijā un soli-

jās, ka iekšlietu resora darbinieki apņe-

mas pildīt bez iebildumiem visus uzliktos

pienākumus 15. maija ideju garā. Direk-

tors J. Anšmits novēlēja ministram K.

Veitmanim veiksmi darbā, vadot resora

darbību par svētību valsts dzīvei un Lat-

vijai.
Jaunais iekšlietu ministrs cand. iur.

Kornēlijs Veitm a n i s sirsnīgi un no-

pietni uzrunāja sapulcējušos, vispirms pa-

teikdamies aizejošam ministram V. Gul-
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bim par labajiem novēlējumiem — novē-

lot arī viņam panākumus tai svētīgā dar-

bā, ko Tautas Vadonis tam uzticējis. Jau-

nais ministra kungs norādija, ka uzņemo-

ties iekšlietu resora vadību ar gandari ju-
mu varot atzīmēt, ka no līdzšinējā resora

vadītāja varot saņemt mantojumu, kas ne

tikai labi kopts un labi glabāts, bet pavai-

rots lielām vērtībām, kas neapšaubāmi
Gulbja kunga nopelns, tā kā viņam atlie-

kot tikai turpināt uzsāktās darba gaitas,
padziļināt un nostiprināt. Viņš izteica

cerību, ka visi iekšlietu resora darbinieki

tāpat arī uz priekšu priecīgi strādās, lai

godam turpinātu iesākto darbu, kas svē-

tīgs mūsu Latvijai. Savas uzrunas beigās
ministrs K. Veitmanis teica šādus dziļi

nozīmīgus un izteiksmīgus vārdus: «Mans

vēlējums būtu, lai mūs vienotu saskaņa
un kopējs darbs, lai vienotu uzticība Tau-

tas Vadonim, griba ziedot darbam visus

savus spēkus un droša paļāvība valsts

stiprumam un tautas labklājībai. Lai katrs

mūsu darbs būtu apgarots ar dziļu sirds

dedzi, kalpojot savai valstij, tās drošībai,
visai tautai. Tam saņemiet manus labā-

kos novēlējumus.»
Jaunais iekšlietu ministrs Kornēlijs

Veitmanis nāk no Latvijas atbrīvotāju ka-

ravīru vidus — ir bijis atbrīvošanas cīņu
laikā virsnieks. Tā tad viņš pieder pie

tiem, kuriem Latvijas valsts sākumos ne-

mirstīgā latviskās sirds liesma un iedzim-

tais tēvzemes mīlestības spēks lika nemal-

dīgi iet apskaidrotu ceļu — tēvzemei un

brīvībai.

Kornēlijs Veitmanis dzimis latviešu

zemnieku mājā, 1899. g. 31. martā, Vidze-

mē, Cēsu apriņķī, Rāmuļu pagastā, kur

Veitmaņu ģimene dzīvo jau vairākas pa-

audzes. Uzaudzis viņš senās latviešu dzī-

ves tradicijās, ar Vidzemes vidienai raks-

turīgo darba mīlestību, gara spraigumu un

stipro latvietību. Pēc Vaives pamatskolas

un Cēsu augstākās tautskolas pabeigšanas

karalaikā nonāk Maskavā, kur iztur ģim-

nāzijas abiturija pārbaudījumus, beidz

Maskavas Aleksandra karaskolu un 1917.

g. kļūst par virsnieku bij. Krievijas 74.

kājnieku pulkā. Atgriežas tēva mājās.

lestājas Kalpaka bataljona Cēsu rotā. Iz-

lūku gājienos saaukstējas un grūti sa-

slimst, kādēļ nonāk lielinieku gūstā, to-

mēr izbēg un atkal cīnās atbrīvotāju rin-

dās. Armiju atstāj 1922. g. Kļūst par

Drabešu pagasta vecāko policijas kārtīb-

nieku un rosīgi darbojas 10. Cēsu aizsar-

gu pulkā. 1924. g. K. Veitmanis pāriet
darbā uz Tieslietu resoru. Te sākas viņa

panākumiem vaiņagotās darba gaitas: ar-

vien bez apstāšanās uz priekšu. Atzīmē-

jams, ka Kornēlijs Veitmanis, atrazdamies

atbildīgos valsts ierēdņa amatos, pats ar

saviem līdzekļiem beidz 1933. g. mūsu Uni-

versitātes Tautsaimniecības un tiesību zi-

nātņu fakultātes juridisko nodaļu ar cand.

iur. grādu. Viss tas no cilvēka prasa bez-

gala daudz nevien darba, bet vēl vairāk

izturības un gara spēka, ko droši pārvar
latviešu zemnieka dēla slāpes pēc izglītī-
bas un gara mundrums. Un atjaunotās

Latvijas laikā, kad valsts darbs ievirzās

latviskā gultnē, Kornēliju Veitmani 1934.

g. ieceļ par Tieslietu ministrijas Kriminal-

politiskā departamenta direktoru. Zinā-

šanu papildināšanas pēc viņš apceļo Lietu-

vu, Poliju, Čechoslovakiju, Vāciju, Fran-

ciju, Beļģiju, Igauniju un arvien aizrautīgi
strādā. K. Veitmanis arvien centies mācī-

ties un likt lietā tieši darbā savas zināša-

nas. Nav brīnums tad, kad karavīra —

atbrīvotāja, latvieša - censoņa, kas jau
daudzus gadus strādājis valsts darbā, dar-

ba ceļš iet arvien uz priekšu un cand. iur.

Kornēlijs Veitmanis ir kļuvis par iekšlie-

tu ministru, kur viņam paveras plašs dar-

ba lauks, kas jo svētīgs var būt tad, kad

veikts tiek nevien čakli un lietderīgi, bet

dziļā mīlestībā tēvzemei un mūžīgai Lat-

vijai.
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Pagasttiesu instrukcijas pamatprincipi.

A. Drande,
Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs.

Sistēma. Lai orientēties plašākā

likumdošanas darbā, nepieciešami zināt,

no kādas sistēmas vadijies likumdevējs,

t. i. kādā kārtībā sakārtota likumā ietver-

tā viela. Ir saprotams, ka vairāk simtu

pantu plašu likumu neviens nevar pilnīgi
zināt arī tad, ja to ir vairākkārt izlasijis

un rūpīgi iedziļinājies tā saturā. Tāpēc
likumu vieglāk lietot, ja vispirms iegaumē
tā uzbūvi. Tāds plašs darbs ir arī Ties-

lietu ministra izdotā jaunā instrukcija pa-

gasttiesām, kur 276 pantos apskatīti dau-

dzi likumi un darbvedības techniski jau-

tājumi.
Kā lasītājs redz, instrukcijas sastādītāji

darbā ir vadijušies no vienkārša principa
materiālu sakārtot tā, kā tas pēc iespējas
atbilstu Pagasttiesu likuma iedalijumam

un beigās kā atsevišķa daļa pievienoti

jauni noteikumi par kanclejas iekārtu un

darbvedību. Bet uzstādītam principam
visur nav varēts sekot. Pagasttiesu li-

kums ir neliela daļa no plašā Baltijas gu-

berņu pagasttiesu nolikuma. Izņemot
no pagasttiesu kompetences kriminal, ci-

vilprasību un mantojuma lietas, likuma

veselas nodaļas zaudēja savu nozīmi un

tās nācās izmest. Atlikušiem pantiem ko-

difikacija gan deva jaunu numerāciju,
bet iedalijumu grozīt nevarēja. Ar to iz-

skaidrojama tāda savādība, ka par pār-
sūdzības instanci likumā iet runa pirmās
daļas ceturtā nodaļā un otrās daļas pirmā
nodaļā (26.-292. 'un 122.—124. panti).
Tāpat tikai ar sistēmas trūkumu izskaid-

rojams tāds apstāklis, ka vienādi notei-

kumi atkārtojas vairākās vietās. P. p.

norma, ka spriedumu izpildīšanas lietās

pārsūdzības instance ir miertiesnesis, iz-

teikta 292. un 139. p.; noteikums, ka kasā-

cijas instance miertiesai ir Senāts, ir pa-
teikts 29 1. p., bet par kasācijas iesnieg-
šanas kārtību 1231

. p. Loģiski būtu no-

teikumus par pārsūdzības instancēm un

pārsūdzību iesniegšanas kārtību ievietot

vienā nodaļā. Instrukcija to ir darijusi
un par pārsūdzības instanci izteikusies

tikai vienā vietā (35.—49. p.).

Atsevišķās instrukcijas nodaļās, pēc

iespējas, vispirms doti vispārēji noteikur

mi (sal. 1.—4., 107.—109., 197.—202. p.) un

pēc tam seko speciāli noteikumi.

Pazīstamais iekārtojums, katras daļas
īpatnējie noteikumi un satura rādītājs dod

iespēju instrukcijā ērti orientēties un tā-

pēc alfabētiskais satura rādītājs nav pie-
vienots. Instrukcijai pieliktie paraugi sa-

kārtoti tādā pat kārtībā kā iedalīts Pgt.
likums. Beigās pieliktais paraugu uzskai-

tijums ar sīku apzīmējumu novērsīs vienu

otru nepareizas veidlapas izlietošanas ga-

dījumu.

Saturs. No praktiskā viedokļa
instrukcijas mērķis ir dot tuvākus norā-

dijumus par likuma izpratni un piemēro-
šanu. Visumā pagasttiesu instrukcija tam

seko, bet daudzos gadijumos sastopamies
ar parādību, kādas nav citās instrukcijās.

Instrukcija dod ne tikai jaunas normas,

bet atkārto gan paša Pgt. likuma, gan

citu likumu, ar kuriem pagasttiesai jāsa-

stopas darbā, dažus pantus vai veselas

nodaļas. Ja sekotu Pgt. lik. 32. pantam,
tad instrukcijā būtu jādod noteikumi tikai

par pagasttiesu un miertiesu darbvedību,

tāpat lieki būtu citēt daudzos Civillikuma

un Civilprocesa likumu pantus, jo saska-

ņā ar Pgt. lik. 471. pantu šie likumi nosa-

ka pagasttiesu darbību kā subsidiaras

normas un tāpēc tie ir. pamatlikumi, bet

ne instrukcijas materiāls.

Ceļš, par kuru gājusi Tieslietu minis-

trija, ir skaidrs. Instrukcija ir devusi arī

iespējami plašu, pārskatāmu un ērtu iz-

palīgu sevišķi tiem pagasttiesu darbinie-

kiem, kam nav viegli sasniedzamas dau-

dzās likumu grāmatas. Pat tiem, kam

likumi bija pieietami līdzšim, daudz dar-

ba prasi ja pārliecināšanās, ko likums īsti

prasa. Piemēram, vissīkākā aizbildnības

jautājumā nācās atbildi meklēt Pagast-
tiesu likumā un instrukcijā, Civillikumā

un dažreiz arī Civilprocesa likumā. Šādu

lieku darbu tagad instrukcija ir centusies

novērst.
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Tomēr jāatkārto arī te jau citos preses

orgānos izteiktos brīdinājumus izsargāties

no šādas kārtības ēnas puses un, proti,

paļaušanos uz instrukciju vien, neintere-

sējoties vairs par citiem likumiem. Sa-

protams, ka instrukcijas sastādītāji nekad

nav domājuši un techniski nevarēja ins-

trukcijā atkārtot visus tos daudzos liku-

mus, kas ir saistoši arī pagasttiesām. Se-

višķi tas jāuzsver par plašiem ģimenes
tiesību noteikumiem Civillikumā, vecāku

un bērnu attiecībām, aizbildnības un aiz-

gādnības lietām. Nekad neviens nevarēs

aizbildināties ar kāda likuma neievēroša-

nu, tāpēc vien, ka tas nav minēts instruk-

cijā vai, otrādi, ar sekošanu instrukcijas

noteikumiem, ja vēlāk attiecīgs likums

tiktu atcelts vai grozīts.

Instrukcijas panti tā tad iedaļas: pil-

nīgi jaunos un pārņemtos no citiem liku-

miem. No patapinātiem pantiem tikai

vienā gadijumā no cita likuma uz ins-

trukciju ir pārnests vesels institūts un

proti no Civilprocesa likuma ir pārņemts
7. pielikums — noteikumi par mantojumu
lietu piespiedu kārtošanu (instr. 131. p.).

Citos gadijumos citēti tjl' ai atsevišķi panti.
Ja citētie panti nav pietiekoši izprotami
vai nedod noteiktu atbildi, vienmēr jāuz-

šķir pamatlikums un jāpārbauda, vai tanī

nav kādi izņēmumi vai citi tuvāki norādi-

iumi. Tā no Civilprocesa plašās nodaļas

par spriedumu izpildīšanu atkārtota tikai

daļa. Tas pats sakāms par Notāru un Ze-

mesgrāmatu v. c. likumiem. Pārņemtiem

pantiem lielākai daļai klāt ir atsauces, no

kāda likuma tie cēlušies, kas atvieglo to

uzmeklēšanu.

Dažus citus likumus instrukcija ir uz-

ņēmusi ar lielu rezervi, brīdinot, ka tie

var tikt grozīti. Te, galvenām kārtām, ir

minami Nodevu likumi. Patlaban pilnīgi

pārstrādā Zīmognodevu un Mantas bez-

atlīdzības (mantojuma, dāvinājuma un

t. t.) pārejas nodevu likumus (turpmāk
nodevas saucot par nodokļiem) un pa da-

ļai grozīs un atcels citus likumus. No

divām iespējām: pilnīgi atteikties no šiem

likumiem vai dot piemērus, ar norādiju-
mu, ka tāda kārtība bij piemērojama ins-

trukcijas izdošanas laikā, instrukcija ir

izvēlējusies otru ceļu, ar to nākot talkā

pagasttiesām viņām vēl gaužām svešā

darba laukā — aktu apliecināšanā.

Turpmākiem likumu grozijumiem pa-

gasttiesu sekretāriem ir vieglāk sekot, tā-

pēc viņu pienākumos ietilpst par to infor-

mēt pagasttiesas priekšsēdētāju un ties-

nešus.

Ja apskatam instrukciju pēc iedaliju-

ma materiālās un procesuālās normās, tad

ievērojam, ka pēdējām ir pārsvars. Ma-

teriālās normas pagasttiesām nākas mek-

lēt Pagasttiesas likumā un
Civillikumā

un tas sevišķas grūtības nedara. Proce-

suālās normas Pgt. likumā mazāk sasto-

pamas, bet Civilprocesa likums ar savu

divkārtējo iedalijumu (tiesāšanas kārtība

miertiesās un vispārējās tiesu iestādēs) ir

lietošanai neērts pat juristiem. Instruk-

cijā uzņemtie noteikumi par sēžu notu-

rēšanas kārtību, tiesnešu atstatīšanu, lie-

cinieku aicināšanu un nopratināšanu, lē-

mumu pasludināšanu, daudzie norādijumi

par civiltiesisko palīdzību mantojumu

kārtošanas, aktu apliecināšanas, spriedu-

mu izpildīšanas un citās lietās ir proce-

suālas dabas, jo apskata tiesas darbības

norises kārtību. Tas savkārt noved pie

secinājuma, ka līdzīgi tam, ka krimināl-

tiesas tiesājot vadās no kriminālprocesa,
civiltiesas — no civilprocesa, tā pagasttie-
sas, galvenām kārtām, rīkosies pēc ins-

trukcijas. Ar to ir aizpildīts jūtams robs

pagasttiesu darbā.

Instrukcijai pieliktos paraugos nav šķi-

rots, kādi paraugi obligatoriski jālieto un

kad parauga saturu var grozīt pēc vaja-
dzības. Atstājot paraugu apskatīšanu pēc

būtības vēlākam laikam, te apstāsimies pie

vispārējas dabas apsvērumiem. Neapšau-
bāmi ka norādijumi par grāmatu iekārto-

jumu un vešanas kārtību ir stingri jāie-
vēro. Vienāda darbvedība un lietvedība

visās pagasttiesās atvieglos darbu tiem

darbiniekiem, kas pāriet no vienas tiesas

uz otru, tāpat uzraudzības iestādēm būs

vieglāk dot vispārējas dabas norādijumus.

Sevišķa vērība tiks piegriezta naudas su-

rau, vērtspapīru, vērtslietu pieņemšanai,
glabāšanai un izsniegšanai. Ja arī vienā

otrā gadijumā grāmatu vešanā daži ie-

raksti jāizdara vairākās grāmatās, tad ar

to ir domāts panākt lielāku skaidrību un
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pārbaudes iespēju. Nav jāaizmirst, ka

daži konti (nepilngadīgo, garā vājo) lie-

tās var turpināties vairāk desmit gadu.
Naudas sumu un vērtību apgrozījumiem

pa visu šo laiku jābūt izredzamiem no

grāmatām. Tas ir nepieciešami, lai nodotu

pareizu norēķinu tiem, kuru manta ir ti-

kusi pārvaldīta, tā arī pašas pagasttiesas

tiesnešiem, kad viens tiesas sastāvs nodod

amata pienākumus otram tiesas sastāvam.

Reģistru vešana nepieciešama arī tāpēc,

ka daudzreiz lietas neatrodas tiesā (no-

sūtīta lēmumu apstiprināšanai mierties-

nesim vai apgabaltiesai vai lieta izprasīta
kādas iestādes citām vajadzībām), bet bez

reģistra nav redzama lietas gaita.

Paraugi mantojumu apsardzības un

spriedumu izpildīšanas lietās (protokoli,

pavēstes, mantu saraksti, sludinājumi) ir

grozsmi tikai tad, ja attiecīgos likumos

sekotu kāds grozijums. Turpretim tikai

informativas dabas veidlapas ir mantoju-
mu kārtošanas un mantojuma dalīšanas

lietās dotie paraugi. Mantojumu dalīšanas

līgumos līdzēji var ienest daudz un dažā-

dus noteikumus, bet tos iepriekš paredzēt
nevar. lesniegumos mantojumu lietās,

šķiet, radikāli grozīsies ziņojums par man-

tojuma sastāvu un vērtību, jo paredzams,
ka pēc jaunā likuma mantojuma nodokli

aprēķinās un uzliks nodokļu inspektors
un sīkāk būs jāuzrāda un jānovērtē kusta-

ma manta. Līdz šim kustamas mantas

vērtību noteica pats mantinieks, turpmāk

projektā paredzēts, ka tās faktisko vērtī-

bu nosaka nodokļu inspektors, vajadzības
gadijumā pieaicinot lietpratējus. Lauk-

saimniecības inventāru un mājas iekārtu

arī turpmāk nav domāts aplikt ar nodokli.

Pieliktie reviziju protokoli rāda, ka

tanīs nav iespējams dot izsmeļošus datus,

ja revīzija rūpīgi nav izdarīta. Tā gal-
venā grāmata (11. par.) virskasē naudas

sumu ailē jāiegrāmato skaidra nauda un

noguldijumu grāmatiņās uzrādītās sumas

(228. p.), turpretim revizijas protokolā

(48. par.) atsevišķi jāuzrāda skaidra nau-

da un noguldijumi. Revizija nav iedomā-

jama bez noguldijumu grāmatiņu ierakstu

pārbaudīšanas. Protokols, kāds jāsastāda
miertiesnešiem par izdarīto pagasttiesas

reviziju, dos pārskatāmu ainu par pagast-
tiesas darbību un novērotiem trūkumiem.

(Turpinājums sekos.)

Likums par Igaunijas pagastu iekārtu.

Tulkojums no «Riigi Teataja»

2. nodalijums.
Ciemu vecākie.

§ 67. Pagasta vecākā un viņa palīgu rī-

cībā atrodas ciemu vecākie (kūlavanem)
un pēdējo vietnieki, katrs savā dzīves vie-

tas rajonā.
Ciema vecākā vietnieks izpilda ciema

vecākā pienākumus, ja pēdējais slimības

vai cita iemesla dēļ pagaidām nevar izpil-
dīt savus pienākumus.

Ciema vecākā un viņa vietnieka amats

ir obligatorisks, pie kam bez attiecīgās
personas piekrišanas tas nevar ilgt vairāk

kā 3 mēnešus. Ciema vecākais un vina

vietnieks algu nesaņem.

§ 68. Izpildot amata pienākumus, cie-

ma vecākie un viņu vietnieki valkā amata

nozīmi, kuras veidu apstiprina lekšlietu

d. turpinājums.)

ministrs. Pēdējais nosaka arī amata nozī-

mes valkāšanas kārtību. Amata nozīmes

paraugs publicējams Valdības Vēstnesī.

§ 69. Ciemu vecākiem un viņu vietnie-

kiem jāpilda šādas prasības:

1) jābūt vismaz 25 gadus veciem;
2) jābūt materiāli nodrošinātiem;
3) jābūt spējīgiem veikt ciema vecākā

pienākumus.

§ 70. Ciema vecākā un viņa vietnieka

pienākumus var uzlikt tikai sava pagasta

iedzīvotājiem.

Pagasta iedzīvotājiem, kuri nedzīvo pa-
gasta robežās, nevar uzlikt ciema vecākā

un vietnieka pienākumus, bet ja viņiem

pagasta robežās ir patstāvīga saimniecība,
ciema vecāko vai viņa vietnieku var ie-

celt no minēto personu saimniecības strād-
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nieku vidus, kuri ir pagasta iedzīvotāji un

pilda šī likuma 69. § prasības, izņemot
2. punkta prasību par materiālo nodroši-

nātību.

No iepriekšējā rindkopā minēto strād-

nieku vidus var iecelt par ciema vecāko

vai viņa vietnieku arī 71. § 3. punktā mi-

nētās personas.

Šī panta otrās rindkopas noteikumi pie-

mērojami arī personām, kuras nav pagasta

iedzīvotāji, bet kurām pagasta robežās ir

sava patstāvīga saimniecība.

§ 71. No ciema vecākā un viņa viet-

nieka pienākumiem atsvabināmi šādi pa-

gasta robežās dzīvojoši tā paša pagasta

iedzīvotāji:

1) valsts un pašvaldību darbinieki, ku-

riem pagasta robežās nav savas patstāvī-

gas saimniecības, vai kuriem tāda piešķir-
ta kā atalgojums algas vietā;

2) obligatoriskā kara dienestā esošās

personas, pie kam gadijumā, ja tām paga-

sta robežās pieder patstāvīga saimniecība,

tām piemērojami šī likuma 70. § otras

rindkopas noteikumi;

3) personas, kurām pagasta robežās

pieder patstāvīga saimniecība un kuras at-

rodas kādas citas saimniecības dienestā,

pie kam piemērojami šī likuma 70. § otras

rindkopas noteikumi.

§ 72. No ciema vecākā vai viņa viet-

nieka amata var atteikties:

1) pagasta iedzīvotāji, kurus grib ie-

celt ciema vecākā vai vietnieka amatā ār-

pus noteiktās kārtības;

2) pagasta iedzīvotāji, kuri sirgst ar

ilgstošu slimību, nav spēiīgi pildīt ciema

vecākā vai vietnieka pienākumus vājās

veselības dēļ un kuri pārsnieguši 60 gadu

vecumu;

3) pagasta robežās dzīvoiošās personas,
kurām pagasta robežās pieder patstāvīga
saimniecība un kuras ir pagasta iedzīvo-

tāji, pie kam atteikšanās gadiiumā piemē-
rojami šī likuma 70. § otrās rindkopas no-

teikumi.

§ 73. Pagasta vecākais kopā ar palī-

giem var atbrīvot no ciema vecākā vai vi-

ņa vietnieka pienākumiem pagasta iedzī-

votājus, kuru nodarbošanās neļauj viņiem
pildīt ciema vecākā vai viņa vietnieka pie-
nākumus, pie kam gadijumā, ja viņiem pa-

gasta robežās pieder patstāvīga saimniecī-

ba, piemērojami šī likuma 70. § otrās rind-

kopas noteikumi.

Tādā pat kārtībā pagasta vecākais var

atbrīvot no ciema vecākā vai viņa vietnie-

ka pienākumiem citus ģimenes locekļus, ja
kāds no tiem kārtēji ir bijis ciema vecā-

kais vai vietnieks.

§ 74. Ciemu vecākos un viņu vietnie-

kus ieceļ amatā pagasta vecākais kopā ar

saviem palīgiem, pēc kārtas, no pagasta

attiecīgā rajona iedzīvotājiem. Tuvākus

noteikumus par ciema vecāko un viņu
vietnieku iecelšanu izstrādā pagasta pa-

dome.

§ 75. Ciema vecākais:

1) paziņo iedzīvotājiem pagasta vecākā

vispārējus rīkojumus un paziņojumus;
2) nosūta pēc piederības vēlēšanu ma-

teriālus;

3) nodod pēc piederības nodokļu pazi-

ņojumus;

4) vāc statistiskas un citas ziņas;

5) gādā par ceļiem pagasta vecākā vai

viņa palīga vadībā;

6) ziņo pagasta vecākam vai viņa palī-

gam par nelaimes gadijumiem un sērgām;
aicina palīgā vietējos iedzīvotājus uguns-

grēku un dabas katastrofu gadijumā;

7) ziņo policijai, pagasta vecākam vai

viņa palīgam par izdarītiem noziegumiem;

8) izlieto visus līdzekļus nozieguma no-

vēršanai kā arī noziedznieka aizturēšanai,

ja tas notverts pie nozieguma un ir bažas,
ko policijas vai tiesas iestāžu iera-

šanās tas varētu aizbēgt, pie kam aizturē-

tās personas nekavējoties nododamaspoli-

cijas vai tiesas iestāžu rīcībā;

9) palīdz policijai un tiesas iestādēm

novērst noziegumus un vajāt noziedznie-

kus.

Pagasta padome var atbrīvot ciema ve-

cāko no iepriekšējā rindkopā 1.—5. punktā
uzskaitītiem pienākumiem, uzliekot tos

kādam no pagasta pašvaldības darbinie-

kiem.

3. nodalijums.

Pagastu pašvaldības
darbinieki.

§ 76. Pagasta pašvaldības dienestā at-

rodas pagasta sekretārs (vallasekretāre)
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un nepieciešams skaits kanclejas darbinie-

ku un palīgspēku.
Pagasta sekretāram var nozīmēt vienu

vai vairākus palīgus.
Noteikumus par pagasta valdes kanc-

lejas sastāvu apstiprina lekšlietu ministrs

visā valstī vai pa atsevišķiem apriņķiem

uz attiecīgo apriņķu valžu priekšlikumu.

§ 77. Pagasta sekretārs:

1) vada un pārzin pagasta pašvaldības
administrativos un kanclejas darbus un

grāmatvedību;

2) raksta pagasta padomes protokolus;

3) kārto apcietināto pieņemšanu un

nosūtīšanu;

4) apliecina parakstus un norakstus;

5) ved dzimtsarakstu reģistru;

6) izpilda citus ar likumu uzliktos pie-
nākumus.

Pagasta vecākā vai viņa palīgu prom-

būtnes laikā pagasta sekretārs var dot pa-

gasta vecākā vietā nepieciešamos rīkoju-

mus steidzīgās lietas, ziņojot par to paga-

sta vecākam.

§ 78. Citu pagasta pašvaldības darbi-

nieku uzdevumus nosaka pagasta vecākais

uz sekretāra priekšlikumu, cik tālu liku-

mos nav paredzēts citādi.

§ 79. Pagasta sekretāram un viņa palī-

gam jāpilda šādas prasības:
1) jābūt Igaunijas Republikas pilso-

nim;

2) jābūt vismaz 20 gadus vecam;

3) jābūt ieguvušam pašvaldības sekre-

tāra cenzu;
4) jābūt darba spējīgam;
5) jāpārvalda igauņu valoda, bet pa-

gastos, kur pārsvarā ir kāda minoritāte,
arī šīs minoritātes valoda.

Bez tam pagasta sekretāram jābūt iz-

pildījušam obligatorisko kara dienestu, ja
tas nav atsvabināts uz likuma pamata.
Sekretāra palīgam jābūt arī izpildijušam

obligatorisko kara dienestu, ja viņš nav

atsvabināts uz likuma pamata vai ja ie-

saukšana kara dienestā viņam nav at-

likta.

§ 80. Par sekretāru un viņa palīgu ne-

var ievēlēt personu:

1) kurai ar tiesas spriedumu atņemtas
tiesības strādāt valsts vai pašvaldības die-

nestā;

2) kura atrodas tiesas izmeklēšanā par

noziegumu, par kādu draud sods ar ieslo-

dzīšanu cietumā;

3) kura ar Valsts vecākā vai Valdības

lēmumu atcelta no amata par valstij vai

pašvaldībai kaitīgu darbību un kurai nav

atļauts iestāties valsts vai pašvaldības die-

nestā no jauna;
4) kuru lekšlietu ministrs atcēlis no

pagasta sekretāra amata nepietiekošu zi-

nāšanu dēļ, ja tā nav ieguvusi no jauna

pašvaldības sekretāra cenzu (202. p.);

5) kura kā izšķērdētāja atrodas aizgād-

niecībā;

6) kura ievēlēta par pagasta padomes

locekli;

7) kura ar pagasta vecāko vai viņa pa-

līgiem ir radniecībā taisnā linijā vai līdz

otrai pakāpei blakus linijā, laulībā, svai-

nībā pirmā pakāpē, vai arī ir adoptētāji

un adoptētie.

Bez tam pagasta sekretārs nevar būt ar

saviem palīgiem un palīgi savā starpā ie-

priekšējā rindkopā 7. punktā minētās at-

tiecībās.

Attiecībā uz iepriekšēiā rindkopā uz-

stādītām prasībām lekšlietu ministrs var

pielaist arī izņēmumus.

§ 81. Pašvaldības sekretāra cenzu var

iegūt attiecīgā valsts pārbaudes komisijā.
Eksāmenu programu un komisijas sastā-

vu nosaka lekšlietu ministrs. Cenza iegū-
šanai nepieciešama vidusskolas izglītība

un bez tam vēl praktiskas un teorētiskas

zināšanas savā arodā.

§ 82. Citiem ieceļamiem pašvaldības
darbiniekiem jāatbilst šī likuma 79. § pir-

mās rindkopas 1., 2., 4., 5. punkta un 80.§

pirmās rindkopas 1., 2., 3., 5., 6., un 7.

punkta prasībām.

Bez tam iepriekšējā rindkopā minētie

pagasta pašvaldības darbinieki nevar būt

80. § 7. punkta minētās attiecībās ar pa-

gasta sekretāru un viņa palīgiem.

Pagaidu apriņķa valdes priekšnieks var

pielaist izņēmumus attiecībā uz 79. § 2.

punktu un šī panta otrās rindkopas prasī-
bām.

§ 83. Pagasta sekretāru apstiprina
amatā uz nenoteiktu laiku lekšlietu mi-

nistrs no pagasta vecākā un pagaidu ap-
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riņķa valdes priekšnieka uzstādīto kandi-

dātu vidus.

Ja pagasta vecākais neuzstāda lekšlietu

ministram pagasta sekretāra kandidātus 2

mēnešu laikā skaitot no sekretāra amata

atbrīvošanās, tad pagasta sekretāru ieceļ
lekšlietu ministrs no pagaidu apriņķa val-

des priekšnieka uzstādītiem kandidātiem.

Pagasta sekretāra palīgu apstiprina
amatā pagaidu apriņķa valdes priekšnieks,

pie kam pagaidu apriņķa valdes priekš-

niekam, apstiprinot amatā pagasta sekre-

tāra palīgu, ir tādas pat tiesības kā lekš-

lietu ministram apstiprinot amatā pagasta
sekretāru.

§ 84. Pagasta pašvaldības citus darbi-

niekus ieceļ ar pagasta vecākā lēmumu,
cik tālu likums neparedz citu kārtību, uz

nenoteiktu vai noteiktu laiku. Kanclejas
darbiniekus ieceļ uz pagasta sekretāra

priekšlikumu.

§ 85. Pagasta sekretārs un citi pagasta
pašvaldības darbinieki pirms amata pienā-
kumu uzņemšanās nodod amata zvērastu

pēc valsts darbiniekiem paredzētās for-

mas.

Personas, kuras pārnākušas pagasta

pašvaldības dienestā no kāda cita pašval-
dības vai valsts dienesta un kuras agrāk
nodevušas līdzīgu amata zvērastu, atsva-

bināmas no zvērasta nodošanas.

Pagasta sekretāra zvērastu pieņem pa-

gaidu apriņķa valdes priekšnieks, citu

darbinieku zvērastu — pagasta vecākais.

§ 86. Pagasta sekretārs pakļauts tieši

pagasta vecākam, kamēr sekretāra palīgs
un pagasta pašvaldības kanclejas darbi-

nieki un palīgspēki — sekretāram.

§ 87. Pagasta vecākais nosaka, kādā

kārtībā atvietojami atvaļinājuma vai citu

iemeslu dēļ klātneesošais pagasta sekre-

tārs un citi pagasta pašvaldības darbi-

nieki.

Pagasta sekretāru var atvietot personas
ar attiecīgu cenzu. Ja starp pagasta paš-
valdības darbiniekiem nav personas, kurai

būtu pašvaldības sekretāra cenzs, tad pan-
ta pirmajā rindkopā minētos gadijumos

pagaidu apriņķa valdes priekšsēdētājs var

uzdot izpildīt pagasta sekretāra pienāku-
mus kādai citai tā paša apriņķa citas pa-

gasta pašvaldības dienestā esošai personai,
kurai ir pašvaldības sekretāra cenzs.

§ 88. lestāde, kura ieceļ amatā pagasta

pašvaldības darbinieku, var pēdējo pagai-
dām atcelt līdz tiesas spriedums stājas

spēkā vai līdz lietu izbeidz, ja attiecīgai
tiesas iestādei iesniegts lūgums saukt pa-

pasta pašvaldības darbinieku pie atbildī-

bas noziegumā, par kuru likums paredz
ievietošanu cietumā vai smagāku sodu, ja
darbinieks par šādu noziegumu atrodas

tiesas izmeklēšanā.

§ 89. Pagasta sekretāra un viņa palīga
dienesta attiecības izbeidzas:

1) ar nāvi;

2) disciplinārā kārtā saskaņā ar attie-

cīgiem likumiem;

3) uz paša vēlēšanos mēnesi pēc die-

nesta uzteikšanas vai agrāk ar lekšlietu

ministra atļauju;
4) ar spēkā stājušos tiesas spriedumu;

5) ja dienesta laikā rodas 79. un 80. §
minētie šķēršļi;

6) ja pagasta sekretārs vai viņa palīgs
iztrūkst bez dibināta iemesla ilgāk kā 2

nedēļas, dibinātu iemeslu dēļ ilgāk kā 3

nedēļas, izņemot kara dienestā pavadīto
laiku Likumā par kara dienestu paredzē-
tos gadijumos, slimības gadijumā vairāk

kā 26 nedēļas no vietas un vairāk kā 30

nedēļas ar pārtraukumiem gadā;
7) ja pagasta sekretārs vai viņa palīgs,

neraugoties uz pagasta vecākā aizliegumu,
tura veikalniecisku uzņēmumu vai atrodas

privātā dienestā;

8) šī likuma 90., 201. un 202. § pare-
dzētos gadijumos;

9) ja viņš sasniedzis 65 gadu vecumu.

Citu pagasta pašvaldības darbinieku

dienesta attiecības izbeidzas Civillikumā

un darba līgumā paredzētos gadijumos vai

arī Disciplinarlikumā paredzētā kārtā.

§ 90. Pensiju izdienējušu pagasta sek-

retāru vai palīgu lekšlietu ministrs var

atbrīvot no amata dienesta labā uz pagai-
du apriņķa valdes priekšsēdētāja priekš-
likumu- 4. nodalijums.

Pagasta pašvaldības darbi-

nieku tiesības un pienā-
kumi.

§ 91. Pagasta pašvaldības ievēlētie un

ieceltie darbinieki saņem atalgojumu no
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pagasta pašvaldības saskaņā ar pagasta

padomes izstrādātiem noteikumiem.

§ 92. Pagasta vecākā un viņa palīgu,

pagasta sekretāra un viņa palīga, kā arī

pagasta pašvaldības kanclejas darbinieku

algas minimumu un maksimumu normas

apstiprina lekšlietu ministrs uz attiecīgo

apriņķu valžu priekšlikumu katram apriņ-

ķim atsevišķi vai arī visiem kopā.

§ 93. Par laiku, kas nokavēts bez dibi-

nāta iemesla, nemaksā. Ja darbinieks ne-

ierodas dienestā 98. § 3., 4. un 5. punktā
minēto dibinātu iemeslu dēļ, tad viņam

alga izmaksājama ne ilgāk kā par 2 mē-

nešiem. Slimības gadijumā alga izmaksā-

jama līdzīgi valsts darbiniekiem.

§ 94. Pagasta pašvaldības darbinie-

kiem, kuri pagaidām atsvabināti no amata

pamatojoties uz 88. vai 200. §, pārtrauca-

ma algas izmaksa, kamēr lietu izbeidz vai

tiesas spriedumu apstiprina.
Lietas izbeigšanas vai attaisnošanas ga-

dijumā pagaidām atstādinātam darbiniē-

kam izmaksājama alga par pienākošos
laiku.

Pagaidām atstādinātais pagasta pašval-

dības darbinieks atbrīvo viņam ierādīto

dzīvokli pagasta vecākā noteiktā laikā, pie
kam šis termiņš nevar būt īsāks par 2 ne-

dēļām; viņam ierādītā saimniecība atstā-

jama viņa rīcībā līdz saimniecības gada

beigām, pie kam par saimniecības izman-

tošanu piedzenama taisnīga atlīdzība, ja
tiesa darbinieku atzinusi par vainīgu.

Pagasta pašvaldības darbiniekam die-

nestu atstājot viņš pats, vai viņa nāves

gadijumā viņa mantinieki var palikt die-

nesta dzīvoklī 1 mēnesi; šādas tiesības nav

personām, kuras atstājušas dienestu uz

pašu vēlēšanos.

No dienesta pagaidām atstādinātam,

tāpat arī no dienesta aizgājušam pagasta

pašvaldības darbiniekam vai viņa manti-

niekiem jāatstāj dienesta dzīvoklis un

saimniecība noteiktā laikā, pretējā gadi-

jumā pagasta vecākais var tos izlikt ad-

ministratīvā kārtā.

§ 95. Pagasta pašvaldības darbinieki

saņem braukšanas un komandējuma nau-

du pēc pagasta padomes noteikta tarifa.

§ 96. Pagasta pašvaldības darbinieki

saņem pensiju saskaņā ar likumu; medi-

cinisku palīdzību viņi saņem no pagasta

pašvaldības līdzīgi valsts darbiniekiem.

§ 97. Pagasta pašvaldības darbinie-

kiem ir tiesība saņemt atvaļinājumu lī-

dzīgi valsts darbiniekiem.

Atvaļinājums ieskaitāms nodienētā lai-

kā, pie kam šai laikā izmaksājama pilna

alga.

Pagasta pašvaldības darbiniekiem un

pagasta vecākā palīgiem atvaļinājumu pie-

šķir pagasta vecākais, pagasta vecākam —

pagaidu apriņķa valdes priekšsēdētājs.

§ 98. Pagasta pašvaldības darbinieki

var neierasties dienestā vienīgi dibinātu

iemeslu dēļ.
Par dibinātu iemeslu uzskata:

1) slimību;

2) kara dienesta izpildīšanu;

3) neierašanos dienestā ugunsgrēka, sa-

tiksmes līdzekļu resp. satiksmes pārtrauk-
šanas un nepārvaramu dabas spēku gadi-

jumā;

4) atrašanās apcietinājumā;

5) vecāku, sievas vai bērnu nāvi vai

grūtu slimību.

Izņēmumu gadijumā par dibinātiem

uzskatami arī citi iemesli.

Par iemeslu dibinātību attiecībā uz pa-

gasta vecāko, viņa palīgiem un pagasta

sekretāru lemj pagaidu apriņķa valdes

priekšsēdētājs, attiecībā uz citiem darbi-

niekiem — pagasta vecākais.

Slimības ilgums pierādams ar oficiālu

ārsta apliecību.

§ 99. Jautājumā par aizliegumu pie-
dalīties pagasta pašvaldības īpašumu pirk-

šanā, nomas līguma noslēgšanā ar pašval-

dību, kā arī par aizliegumu piedalīties uz-

ņēmumos, pagasta pašvaldības darbinie-

kiem piemērojami noteikumi par valsts

darbiniekiem.

§ 100. Pagasta pašvaldības darbinieki

var atrasties privātā dienestā un vadīt

personīgi vai arī caur pilnvaroto vai rad-

nieku veikalnieciskus uzņēmumus vienīgi

ar pagasta vecākā atļauju, pagasta sekre-

tārs, turpretim, ar pagasta vecākā atļauju

un pagaidu apriņķa valdes priekšsēdētāja

piekrišanu.
Ja šāda blakus nodarbošanās traucē pil-

dīt amata pienākumus, tad pagasta vecā-

kais, vai pārraudzības orgāni var aizliegt
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darbiniekam to turpināt, pie kam, gadiju-

mā, ja šādu blakus nodarbošanos ir aizlie-

dzis pagasta vecākais, tad viņš ziņo pagai-
du apriņķa valdes priekšsēdētājam, ja lie-

ta attiecas uz pagasta sekretāru.

§ 101. Pagasta pašvaldības darbinie-

ki atbild par savu darbību līdzīgi valsts

darbiniekiem.

§ 102. Par pagasta pašvaldības darbi-

nieku dienesta gaitu ved sarakstus līdzīgi
valsts ierēdņu dienesta gaitas sarakstiem.

Pagasta vecākā un viņa palīga, kā arī

pagasta sekretāra un viņa palīga dienesta

gaitas sarakstus ved attiecīgā apriņķa val-

dē, kamēr citu pagasta pašvaldības darbi-

nieku dienesta gaitas sarakstus — attiecī-

gā pagasta valdē.

Pagasta pašvaldības dienestu atstāju-
šām personām vajadzības gadijumā var iz-

sniegt dienesta gaitas saraksta norakstu.

4. nodaļa.

Revizijas komisija.

§ 103. Pagasta padome ievēl no sava

vidus revizijas komisiju, sastāvošu mazā-

kais no trim locekļiem uz to pašu laiku, uz

kādu ievēlēta pagasta padome.

Savā pirmajā sēdē revizijas komisijas
locekļi ievēl no sava vidus priekšsēdētāju
un sekretāru.

§ 104. Revizijas komisija savā darbā

var pieaicināt lietpratēju un uzdot re-

vidēt atsevišķas lietas revizijas komisijas

atsevišķiem locekļiem.
§ 105. Revizijas komisijas pirmo sēdi

sasauc pagasta vecākais vēlākais 2 nedēļu
laikā pēc revizijas komisijas ievēlēšanas.

Nākamās sēdes sasauc revizijas komi-

sijas priekšsēdētājs.
§ 106. Revizijas komisijas sēdes ir

pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 3 lo-

cekļi, starp tiem komisijas priekšsēdētājs.
Revizijas komisijas atzinumi ierakstāmi

protokolu grāmatā, un tos paraksta klāt-

esošie locekļi.
Komisija izlemj lietas ar vienkāršu

balsu vairākumu. Balsīm līdzīgi daloties,

izšķir priekšsēdētāja balss.

§ 107. Ja revizijas komisijas loceklis

sēdē nevar piedalīties, tam jāpaziņo par to

laikus revizijas komisijas priekšsēdētājam.

Revizijas komisijas loceklis, kas iztrūcis

3 sēdēs no vietas, uz komisijas attiecīgu
lēmumu uzskatams par izstājušos.

§ 108. Revizijas komisijas protokols
nolasāms nākamajā padomes sēdē.

(Turpinājums sekos)

Pagastu pašvaldību un to darbinieku interešu

saskara.

Cand. iur. Dž. Raudziņš.

Pagastu pašvaldību dzīvē ir kārtoja-
mas daudz tādas lietas, kuru kārtošana

nav pietiekoši skaidri noteikta likumos un

rīkojumos. Tas ir arī saprotams, jo visus

iespējamos gadijumus likumos un rīkoju-
mos nevar ietvert, un bez tam katru die-

nu nāk jauni, neparedzēti gadijumi. Tā-

dos gadijumos pagasta pašvaldības darbi-

niekiem ir jārīkojās tā, kā to ikviens at-

rod par labāko un pareizāko. Lietu kār-

tošana tad ir atkarīga no katra darbinieka

personīgās pārliecības un sirdsapziņas.
Bet tas rada vienādu lietu kārtošanā

dažādu, pat pretēju, praksi, un to pašu ie-

meslu dēļ arī dažādus, pat pretējus, atzi-

numus un novērtējumus par šādi padarītu
darbu. Tas rāda, cik grūti šādas lietas

labi un atzīstami nokārtot.

No šāda veida lietām visgrūtāk ir kār-

tojamas tās, kur saskaras pagastu pašval-
dību un tās darbinieku savstarpējās, pre-

tējās intereses, un no tām visgrūtāk kār-

tojamas atkal tās lietas, kad darbiniekam

piekrīt kārtot savas intereses.

Šīs pretējās intereses izteicas galvenā
kārtā abu pusu — pašvaldību un darbinie-

ku— gribā iegūt no otra vislielākos labu-

mus, piemēram: pagasta pašvaldības inte-
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resēs ir no darbiniekiem (amatpersonām

un techniskiem darbiniekiem) saņemt vis-

labāko un lētāko darbu, bet darbinieku

interesēs ir par savu darbu saņemt vislie-

lāko atlīdzību. Šīs intereses gan noteic

līgumi (ar ārstu), likumi (lauku pašvaldī-

bu darbinieku dienesta likums v. c), gan

arī uzraudzības iestāžu norādijumi, tomēr

aizvien radīsies dažādas iespējas, kas nav

regulētas, bet kas jānosaka pašiem darbi-

niekiem. Bieži vien lietu kārtošana ir ļo-
ti delikāta, ja ieinteresētam darbiniekam

jālemj savā lietā vai arī jāstrādā cieši ko-

pā ar lemjošām personām. Trešās perso-

nas tad aizvien mēģina saskatīt personīgu
interešu pārmērīgu ievērošanu.

Pagastu pašvaldību intereses pēdējos

gados ir lielā mērā pastiprinājušās. Tas ir

sekas no jaunuzņemtiem un jaunuzliktiem

pienākumiem un darbiem. Bez tam tagad

pašvaldību pienākumos ir arī pienākums

sargāt un glabāt savu labumu un neļaut,
kā tas vēl bija pirms vairākiem gadiem, to

izmantot darbinieku un ārpus pagastu

oašvaldībām atrodošo personu interesēs.

Šo pienākumu izpildīšanai tiek arī- stingri
sekots — no pašvaldības puses to dara re-

vizijas komisija, bet no pārraudzības ie-

stādēm pirmā kārtā apriņķu lauku paš-
valdību vecākie un viņu revidenti. Pama-

ta prasība gan ir, lai tam sekotu paši da-

rītāji.

Par pagastu pašvaldību interešu sliktu

sargāšanu uzskatīt vienīgi tos gadījumus,
kad darbinieks savas rīcības dēļ ir nonā-

cis konfliktā ar kriminal, civil un discipli-
nārsoda likumiem, ir par šauru. Par paš-
valdību interešu neievērošanu ir uzskata-

mi arī tie gadijumi, kad nav piemērojami

attiecīgie pārkāptie likuma panti, bet kad

darbinieks ir varējis rīkoties arī citādi un

ar to pašvaldībai būtu izdari]is lielāku la-

bumu. Pēdējo gadijumu kārtošana nav

noteikta likumos un priekšrakstos, bet at-

karājas vienīgi no to kārtotāja.
Arī darbinieki uzstāda pašvaldībām

daudz un dažādas prasības, kuras pašval-
dības ir centušās izpildīt, ar to parādot
vislielāko pretimnākšanu. Bet ir arī bi-

juši gadijumi, kad pašvaldības ir noraidī-

jušas darbinieku pamatotās prasības, un

tiem bijis jāiet pārsūdzības ceļš.

Pašvaldību un darbinieku interešu sa-

skāra parādās ,pēc maniem novērojumiem,
trīs veidos — savstarpēju materiālu prasī-
bu kārtošanā, dienesta izpildīšanā un ār-

pus dienesta attiecībās. lespējams, ka tās

var arī citādi klasificēt.

Kas ar šiem veidiem saprotams, negri-
bu definēt, jo kā mēdz teikt, «katra defi-

nicija ir bīstama» 1 ), bet ar dažiem piemē-
riem gribu tos aprakstīt un arī rādīt, kā

tie dažās vietās atrisināti.

a) Malku, petroleju un elektrību var

patērēt ļoti dažādi, kas saistās ar lielākiem

vai mazākiem izdevumiem. Tā kā pagas-

tu pašvaldības tos izsniedz pēc pieprasīju-

ma, tad tāda kārtība nevar pamudināt pa-

gasta sekretāru, skolotājus, ziņnesi v. c.

taupīt. Dažās pagastu valdēs mēdz tikko

izsniegto malku arī tūlīt norakstīt kā pa-

tērētu un budžeta gada beigās arī nepār-
bauda, cik tā faktiski patērēta. Tomēr ir

pagastu valdes, kas izstrādājušas normas

un pie tām arī pieturas.

Šinī sakarībā daži pašvaldību darbinie-

ki ir uzstādijuši jautājumu, vai pagasta

valdes izsniegto malku dzīvokļa apkurinā-
šanai drīkst lietot dienesta zemes saimnie-

cības vajadzībām, piem., labības kulšanai,

un atzinuši, ka nedrīkst.

b) Pagasta sekretāra, skolotāja, vai kā-

da cita pašvaldības darbinieka virtuves

sienas ir apkvēpušas melnas, un tās ir jā-
izbalsina. Darba vērtība apmēram Ls 25,
tā tad maza. Darbiniekam zināms, ka pa-

gasta pašvaldībai priekš tam nav līdzek-

ļu. Darbinieks negaida, kamēr pašvaldī-
ba tos sagādā, bet virtuvi izbalsina ar sa-

viem līdzekļiem, jo viņš, civilizēts un kul-

turāls cilvēks nevar ciest netīru dzīvokli.

Vai šādos gadijumos pašvaldībai sekretā-

ram būtu jāatmaksā par balsināšanu izdo-

tie līdzekļi?

c) Pagastu valdes abonē dažādus laik-

rakstus un žurnālus — «Rīts», «Brīvā Ze-

me», «Sējējs», «Pašvaldības darbs», «Pa-

gasta Dzīve», «Lauku pastnieks», «Zemko-

pis», «Tūrisma apskats», «Sētā un Druvā»,

«Policija» un citus, vienā vai otrā pagasta
valdē vairāk vai mazāk., Daži šie izdevu-

mi ir nepieciešami tiešām pašvaldības

') «Omnia definitio periculosa est».
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darbam, bet daži tikai lasāmgaldam. Ir

pagastu valdes, kas šos izdevumus rūpīgi

krāj un sašuj, bet ir arī pagastu valdes,

kas par tiem nerūpējas. Ja varētu celt

iebildumus pret visu šo izdevumu krāša-

nu, tad gan, liekas, to nevarētu darīt pret

«Pagasta Dzīve», «Pašvaldības darbs» sa-

kopojumiem, jo tanīs aizvien, ja ne tūlīt,
tad vēlāk, varēs atrast vienā otrā jautāju-

mā atbildi. Tāpat katrā ziņā ir jāsakopo
un jāiesien abonētie žurnāli pagasta val-

des bibliotēkai. Nav attaisnojams, ka žur-

nālus lasa tikai pagasta valde, un pēc tam

žurnāli pazūd, jo lasāmgalds kalpo pagas-

ta valdes apmeklētājiem, bet ne tikai pa-

gasta valdei. Bez tam pašvaldības darbi-

niekiem, ja viņi grib sekot laikam, ir tie

jāiegādā un jāatbalsta ar saviem personī-

giem līdzekļiem. Tikai par saviem lī-

dzekļiem iegādātā bibliotēka dara godu tās

īpašniekam. Lai pagasta valdes līdzek-

ļiem iegādātās grāmatas nepazustu, un

nesamaisītos ar pašvaldības darbinieku

personīgām grāmatām, tās ir jāieraksta

inventārā un jāpaglabā pagasta valdes

skapjos.

d) Tamlīdzīgus piemērus varētu vēl

turpināt, ja aprakstītu gadijumus par aug-

ļu koku un sēklu iepirkšanu iedēstīšanai

pagasta pašvaldības vai dienesta zemēs,

dienesta zemes ierādīšanu v. c.

Attiecībā uz dienesta izpildīšanu.
Pagasta pašvaldības interesēs ir, lai pada-
rītais darbs būtu labs. To saprot arī dar-

binieki un tamdēļ cenšas iegūt jaunas at-

ziņas, pieredzējumus un zināšanas. To

darīt spiež arī pieaugošās darba prasības,
un ar to centīgu darbinieku atšķiro no

darbinieka «tālumnieka». Kļūdas var būt

katrā darbā. Arī centīgākā darbinieka

darbā atrodamas kļūdas. Svarīgi ir, kādu

iemeslu dēļ tās radušās. Ir liela starpība,
vai tās radušās attaisnojamas nezināšanas

vai pārskatīšanās dēļ, vai arī tās radušās

aiz nolaidības sistemātiski, apzinīgi pielai-
žot.

Ja pēdējās kļūdas ir lielas, tad to pie-
laidējam vieta bijusi nekavējoties jāatstāj.
Bet ir arī kļūdas, kuras paciešamas — un

par kurām darbinieks saņem aizrādijumu.
sliktākā gadijumā, sodu. Šādas kļūdas —

uz orderiem trūkst paraksti, akti par dar-

bu atņemšanu sastādīti tos neparakstot,
vai arī nemaz netiek rakstīti, grāmatās la-

bojumi neatrunāti, pagasta valdes lēmumi

nav ierakstīti protokolu grāmatā, protoko-
li nav parakstīt v. c. Viss tas norāda uz

zināmu «mājas kārtību», kurā. liela nozī-

me darbinieka atmiņai. Ar to darbinieks

gribējis sagādāt sev mazāk darba, radīt

vieglākus darba apstākļus.

Pirmā acumirklī tas tā arī izliekas. Pēc

kāda laika aina stipri mainas — pēc doku-

mentiem un rakstiem nav iespējams
skaidri saskatīt notikumus, no darītāja

aizvien jālūdz paskaidrojumi, ar laiku at-

sevišķi fakti aizmirstas vai arī tos «nevar

atcerēties».

Tādā kārtā ērtākie darba apstākļi pār-

vērtušies par neērtiem.

Kādas sekas ir «mājas kārtībā» padarī-

tam darbam, redzams no šāda piemēra: N.

pagasta valde uz ceļa rajona inženiera uz-

aicinājumu izdevusi izsolē klaušu ceļa ne-

labotā] a A darbus — 20 m 3 grants izve-

šanu. Sastādīts izsoles akts, pēc kura šīs

grants izvešana izdota B par Ls 35. Pēc

vietējiem apstākļiem nosolīts pilnīgi zem

cenas.
Aktu parakstijis vienīgi pagasta

vecākais. Izsole nav protokolēta. Visi

izsoles dokumenti nozuduši. No izmaksas

ordra redzams, ka B. izvedis tikai 10 m3
grants un par to samaksāts Ls 35, —,kāda

izmaksa atbilst vietējām cenām. Pagasta
valde pieprasa šo sumu no A. atmaksāt.

A. atsakās un lūdz uzrādīt izsoles aktu,
kas tiek atteikts. Lieta paliek nenokārto-

ta veselu gadu, kad A. iesniedz sūdzību.

Notiek izziņa, kurā nevar noskaidrot, vai

izsole vispār notikusi un kas nosolīts, jo

pēc ievāktām ziņām pagasta valde bija

gan izsludinājusi izsoli, bija ieradušies

vairāki solītāji, esot notikusi it kā solīša-

na (liecinieki izsoles faktu nevar apstipri-
nāt), pie kam B. esot nosolijis tikai 10 m 3
grants uzvešanu, bet par Ls 35,—; izsoles

dokumenti nozuduši, pagasta vecākais sa-

stādījis izsoles aktu, pēc kura 20 m 3grants
uzvešana par Ls 35,— uzņēmies 8., lai va-

rētu ziņot rajona inženierim, ka tā rīko-

jums izpildīts (izsoles akts tā tad fiktivs).
Bez tam izziņā radās versiia, ka pagasta
vecākais uz vēlāk notikušās vienošanās

pamata ar B. izdevis 10 m 3grants izveša-
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nu par Ls 35,—, jo cerējis, ka pārējos 10

m 3grants uzvedīs ceļa nelabotājs A. Vis-

pār ziņas bija ļoti trūcīgas, jo svarīgākie
fakti bija aizmirsti. Vēlāk A. vēl iesniedza

sūdzību tiesā par nepareiza akta sastādī-

šanu.

Esmu pārliecināts, ka arī Jūs pie do-

tiem apstākļiem uz reizi nedosiet pareizā-
ko atrisinājumu. Bet tas pierāda, ka dar-

binieka šāda darba metode nav bijusi at-

zīstama.

Attiecībā uz ārpusdienesta attie-

cībām. Šīs attiecības, sakarā ar zināmiem

Jelgavas notikumiem, ir radijušas dzīvas

pārrunas darbiniekos. Šinī sakarībā tad ir

arī jāatceras disciplinārsoda likuma 28. p.,

pēc kura «dienestpersona, kas ārpus die-

nesta atklātībā izturējusies nepiemēroti
sava dienesta stāvokļa cieņai, sodāma».

Neskaidrs un nenoteikts ir jēdziens par

«nepiemērotu izturēšanos ārpus dienesta

attiecībām», kas dod iespēju to tulkot gan

no pašvaldības, gan arī no to darbinieku

viedokļa. Pēdējiem tas nozīmē, ka aiz-

vien ir jāapsver katra sava rīcība ārpus
dienesta. Šī prasība ir taisnīga. Pēc iz-

turēšanās, izteicieniem spriež arī par dar-

ba vietas darba norisi. Piemēram — ir

liela starpība, ja pagasta vecākais Kalniņš

ārpus dienesta attiecībām izsaka domas, ka

nodokļi ir paaugstināmi, vai arī to saka

kāds tā paša pagasta saimnieks Kalniņš.
Pirmā gadijumā izteikto pagasta iedzīvo-

tāji uzņems kā nopietnu iespējamību un

taisīs attiecīgus apsvērumus, bet otrā ga-

dijumā izteiktais paliks bez ievērības.

Šāds stāvoklis ierobežo darbinieku rī-

cību, aizliedzot tiem darīt savā privātā
dzīvē to, ko darīt atļauts citiem pilsoņiem.

Norādot uz dažām attiecībām, kurās

pagastu pašvaldības un tās darbinieku in-

tereses saskaras, palika tomēr nenoskaid-

rots, kā šādas lietas kārtojamas.

No uzraudzības iestāžu viedokļa pirmā
vietā ir stādamas pagasta pašvaldības in-

tereses. To dara arī katrs labs pilsonis,

jo vispārējais labums ir pirmā vietā (sa-
lus respublica prima est!), bet darbinieku

intereses — par tik, cik tās neskar pašval-
dības intereses.' Praksē šī vispārējā for-

mula rada grūtības atsevišķos konkrētos

gadijumos. Vai tādos gadijumos būtu jā-

izprasa uzraudzības iestāžu atzinumi?

Uzraudzības iestādes ir vairākas, viena

no otras neatkarīgas. Tāpēc tās savos lē-

mumos būs patstāvīgas, kas radīs dažādus,

pat pretējus atzinumus līdzīgās lietās. Ar

to tikai atbildība būs pārnesta no pašval-
dībām uz uzraudzības iestādēm.

Lai šinī jautājumā ienestu vienveidību,
tad ir vajadzīgi attiecīgi augstāku instan-

ču priekšraksti konkrētās lietās. Bet tas

lielā mērā sašaurinās pašvaldību patstāvī-
bu.

Ar jau pieminētiem Jelgavas notiku-

miem augctākā uzraudzības iestāde ir pa-

rādijusi interesi par pašvaldību darbinie-

ku attiecībām pret darba devēja iestādi.

Publicētie motīvi un komentāri pamudi-

nājuši vienu otru grozīt līdzšinējo tamlī-

dzīgu izturēšanos pret dienestu un vēl

vairāk — padomāt, vai arī citādā ziņā ne-

būtu jāgroza sava izturēšanās pret dienes-

tu. Tāpēc būtu vēlams, lai arī citos inte-

rešu saskaras jautājumos pašvaldības lite-

ratūrā parādītos attiecīgi augstāko uzrau-

dzības iestāžu atzinumi. Pēc tiem varētu

vadīties līdzīgās lietās.

Šie atzinumi dotu morālisku un arī ju-
ridisku atbalstu darbā pret darba biedru

un sabiedrības kritiku, tāpat arī pret uz-

raudzības iestāžu rīcību kārtojot lietas,
kurās saskaras pašvaldības un darbinieku

personīgās intereses.

Kartiņas vai grāmata?

J. Brakšķis,
Kokneses pagasta sekretārs.

Pēdējā laikā arvien biežāk sāk runāt

par kartiņu sistēmas ievešanu pagastu
pašvaldību kancleju darbā. ledzīvotāju

reģistrācijā tā ir jau obligatoriska, un no-

dokļu maksātāju saraksta atvietošanai at-

ļauta izmēģināšanai.
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Tā kā iedzīvotāju reģistrēšanā jau labu

laiku strādājam ar kartiņām, tad katram

ir jau piedzīvojumi ar šo sistēmu, kurai ir

savas labās un sliktās puses.

Kartiņu sistēmas nenoliedzama priekš-
rocība ir ērtā kartiņu atjaunošana un pa-

pildināšana, ko nevar teikt par grāmatu,
kuru pārrakstot jāpatērē daudz darba.

Nevēlama parādība ir kartiņu sistēmas

lielais kustīgums, kādēļ ir jāstrādā ar lie-

lu uzmanību un precizitāti. Pagastos, kur

pie kartiņām strādā viens un tas pats dar-

binieks, šis kartiņu kustīgums tik lielu

iespaidu nevarētu atstāt, jo attiecīgais
darbinieks pie kartiņu novietošanas kar-

totēkā būs vairāk iestrādājies, apzināsies,
ka viņam pašam kļūdas būs jāsameklē un

kartiņu novietošanu izdarīs ar vajadzīgo
uzmanību. Kur pie kartiņām strādā vai-

rāki darbinieki, kas notiek katrā lielākā

pagastā, tur lieta jau ir sliktāka, jo darbi-

nieki kļūdu gadījumos centīsies vainu no-

velt viens uz otra, un grūti būs noskaidrot

kas tiešām vainīgs. Kartiņu lielais kustī-

gums sekmē kļūdas, jo steigā strādājot pat
visuzmanīgākais un labākais darbinieks

reizēm kartiņu var novietot kartotēkā ap-

lam, kādā gadijumā zūd lietas pārskatāmī-
ba un meklējot nozudušo kartiņu jāpār-
šķirsta visa kartotēka, kas prasa daudz

laika un darba. Šis kartiņu kustīgums,
sliktākā gadijumā, neizslēdz pat pašas
kartiņas nozušanu, kas ir liels ļaunums.

Otra kartiņu sistēmas ēnas puse ir

grūtāka pārskatāmība un ilgāks laika pa-

tēriņš pie vajadzīgo datu savākšanas no

kartotēkas, kā arī nejauši radušos ierak-

stu kļūdu atrašana, jo no piedzīvojumiem
zinu, ka ar grāmatām šis darbs ir ērtāks.

Trešā kartotēkas nevēlamā īpašība ir

samērā neērtā uzglabāšana, jo vajadzīgi
speciāli galdi, kastes v. t. t.

Pats nebūdams kartotēkas pretinieks,
tomēr ieteicu pie to ievešanas nopietnākā
un svarīgākā darbā, piemēram nodokļu
un citās naudas lietās, pieiet ar lielu, uz-

manību un laikus, kamēr kartiņas vēl nav

ievestas kā obligatoriskas, padomāt vai to-

mēr nav vēl kāds labāks līdzeklis, kas iz-

slēgtu kartiņu sistēmas nevēlamās puses
un uzlabotu darbu ar nodokļu maksātāju
saraksta grāmatu.

Atgriežoties pie kartotēkas sliktajām

īpašībām, lūdzu padomāt kādu sajukumu

un sliktu iespaidu uz pilsoni atstās, ja tas

ieradīsies pagasta valdē maksāt nodokļus
un redzēs, ka sekretārs ilgāku laiku rakā-

jas pa kartotēku, meklēdams, kā par ne-

laimi, tieši šā pilsoņa noklīdušo kartiņu.
Labākā gadijumā, pēc kāda laika meklē-

šanas to atrodot, būs pieliktas prāvas pū-

les, bet pilsonim, kas to redzēs un dažbrīd

arī pagasta valdes klātesošām amatperso-
nām radīsies iespaids, ka kanclejā nav

kārtības, kaut gan pats ļaunais liktenis ar

darbinieku būs spēlējies tieši ar šī maksā-

tāja kartiņu, novietojot to nepareizi kar-

totēkā.

Sliktākā gadijumā, ja kartiņu nevarēs

atrast, ļaunums būs daudz lielāks un se-

kas nepārredzamas, jo naudas lietas pa-

liek naudas lietas un te nu tādas varbūtī-

bas nemaz nedrīkst notikt.

Ja šāds gadijums notiktu ar iedzīvotā-

ju reģistrācijas kartiņu, kaut kā to vēl

varētu atjaunot pēc pilsoņa pasē redza-

mām reģistrācijas atzīmēm, bet ar nodok-

ļu maksātāju kartiņu tas nebūs iespējams,

un tad var celties lieli pārpratumi ar pil-

soņiem, pagasta valdi un uzraudzības ie-

stādēm.

Vienīgais iebildums pret tagadējo mak-

sātāju sarakstu ir tas, ka saraksts katru

gadu pārrakstāms, kas lielākiem pagas-
tiem tiešām sagādā daudz darba, bet citā-

di šis saraksts ir ērti pārskatāms un viegli
pārbaudāms.

Nenoliedzami, ka kartiņu sistēma no-

dokļu lietās, lielākos pagastos darbu kriet-

ni ietaupītu, bet tieši tur arī visvieglāk tā

var parādīt savas ļaunās puses.

Mazākos pagastos, kur nodokļu maksā-

tāju skaitlis būs zem 1000 — nekāds seviš-

ķi jūtams darba ietaupijums nebūs, jo ne-

lielo maksātāju skaitu, jaunajā sarakstā

var ievest dažās dienās.

Tagadējais maksātāju saraksts iekārtots

pēc tā saucamās «rūtiņu» sistēmas, kuras

nevēlamā puse ir tā, ka grāmata lietojama
tikai vienu gadu.

Lai izbēgtu no aprādītām kartotēkas

sliktajām īpašībām, vai nederētu padomāt,
ka nodokļu maksātāju sarakstu varētu ie-
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kārtot grāmatā uz lapu sistēmas, kā tas ir

ar citām palīggrāmatām.
Šāda grāmata neprasītu ikgadīgu pār-

rakstīšanu un praktiski iekārtojot varētu

kalpot ilgus gadus.
Kamēr vēl galīgi nav izkristalizēiies

kādā veidā izpaudīsies valsts un pašvaldī-
bas nodokļu kopīga aplikšana un iekasē-

šana, par grāmatas formu vēl nevarētu

runāt, bet principā derētu izšķirties kura

sistēma labāka, un gan jau tad visus prā-
tus kopā liekot, grāmatas paraugu izdo-

māsim.

Pēc mana ieskata nodokļu lietās diezin

vai šāda grāmata nebūtu labāka, jo tā sa-

turēdama sevī kartotēkas labās īpašības

(biežo nepārrakstīšanu), izslēdz ļaunās,
jo kas grāmatā būs ierakstīts — to ar cir-

vi neizcirtīsi.

Naudas grāmatas, sevišķi nodokļu mak-

sātāju sarakstu, katrā ziņā būtu jāuzglabā

ugunsdrošā skapī, jo nelaimes gadijumā,
sarakstam ejot bojā, zaudējumi var cel-

ties lieli. Sarakstu ir grūti, pat pilnībā

neiespējami, atjaunot un tad sameklēt,
kas ir savus nodokļus samaksājis un no kā

vēl būtu jāiekasē, būs pavisam grūti. La-

bai daļai pagastu jau piemēroti ugunsdro-
ši naudas skapji grāmatu uzglabāšanai ir

iegādāti, bet vai tanīs būs iespējams arī

jauno kartotēku ievietot, grūti sacīt.

Grāmatā katram nodokļu maksātājam
varētu iekārtot vienu vai pat divas lapas
un tādā gadijumā grāmata bez pārrakstī-
šanas kalpotu ilgu laiku. Nodalījumus
iekārtotu kādi vajadzīgi, jo arī jaunā kar-

tiņa vēl jāizdomā, un tādā kārtā būtu pa-
nākts tas pats, kas ar jaunprojektētām

kartiņām, bet darbs būtu ērtāks, jo neno-

liedzami grāmatā ierakstus saskaitot un

citu darbu izvedot, daudz ērtāk pāršķirstīt
būs grāmatas lapas, kā pārcilāt kastiņā
jeb atvilknē kartiņas.

Saprotams, grāmata iznāks pabieza,
daudzos pagastos tās būs vajadzīgas pat
vairākas, tomēr mar? šķiet, ka uzglabāšana
un strādāšana būtu daudz vieglāka kā ar

kartotēku, bez tam atkristu katras šaubas

vai tik kāda kartiņa nav kādā nebūt ga-

dijumā noklīdusi.

Nododams šīs savas personīgās domas

atklātībai, lūdzu pārdomāt, kas šai svarī-

gā nodokļu darbā tiešām būtu labāks —

kartiņa vai grāmata un tikai tad sāksim

meklēt to izskatu.

Piezīme. Rakstu ievietojam pārrunu kār-

tībā.

Vel par nodokļu kartiņām.

P. Lībtāls,
Ādažu pagasta sekretārs

Pagastu sekretāru biedrības vairākās

nodaļu apspriedēs izsacītas domas pret no-

dokļu kartiņu ievešanu pagastu valdēs.

Tādās domās ir arī vēl daudzi mūsu kole-

gas. Bet ja aprunājamies tuvāk, tad re-

dzam, ka šī negativā nostāšanās ir tikai

jaunās iekārtas nepazīšana un nevēlēšanās

viņā iedziļināties. Nedomāju, ka vēl ta-

gad būs pagastu sekretāri, kuri gribētu at-

mest iedzīvotāju reģistrācijas kartiņas un

atgriezties pie bijušām iedzīvotāju reģis-
trācijas grāmatām. To pašu stāvokli pa-

nāksim, ja tik dažus gadus pastrādāsim ar

nodokļu kartiņām. Ādažu pagastā no-

dokļu parādu nebija un tekošā gada no-

dokļi arī visi jau iekasēti, tā kā varu sacīt,

ka vienu gadu jau esmu nodokļu kartiņas
izmēģinājis. Kā jau rakstiju pagājušā

gada «Pašvaldības darbs» 4. numurā, ne-

uzskatu savu nodokļu kartiņas paraugu

par ideālu. No visiem «Pašvaldības dar-

bā» iespiestiem paraugiem vislabākais,

pēc manām domām, ir Vircavas sekretāra

Barona paraugs, bet arī to bez pārlaboju-
miem nevarēs izlietot.

Nevaru piekrist Krimuldas sekretāra

Blanka viedoklim (1938. g. P. D. 10. num.)

pēc kura nekustamu īpašumu nodokļu
maksātājiem būtu kartiņas sakārtojamas

māju nosaukumu alfabēta kārtībā, bet

pašvaldības nodokļu maksātājiem — uz-

vārdu alfabēta kārtībā. Jāņem vērā, ka

PAŠVALDĪBAS DARBSNr. 2 41



mums ir īpašumu nosaukumi sastāvoši no

vairākiem vārdiem, pie kam tauta nereti

viņus dēvē saīsināti un pat pavisam citā-

di; tāpat sastopamies ar apbūves gaba-

liem, atdalāmo īpašumu pagaidu nosauku-

miem, vēl Latgalē ir sādžas. Kartiņu sis-

tēmas pamatprincips ir vienveidība un

vienkāršība. Nav še nekādas vajadzības
iekārtot vienai nodokļu maksātāju grupai

kartiņu novietošanu pēc īpašumu nosau-

kumu alfabēta un otrai grupai — pēc

maksātāju uzvārdu alfabēta. Šī dažādība

tikai traucē un var radīt neskaidrības.

Visas nodokļu kartiņas novietojamas

pēc uzvārdu alfabēta, atšķirības labā,

kartiņās zem uzvārda un vārda jāuzrāda

nodokļu maksātāja dzimšanas vieta, laiks

un dzīves vieta. Uzsveru, ka strādāšana

ar kartiņām būs ērta un patīkama tikai

tad, ja tās būs sakārtotas un uzglabātas

pēc tādas kārtības, kādu aprakstiju 1938.

g. P. D. 4. numurā.

Manā nodokļu maksātāju kartotēkā ir

pie divi tūkstoši kartiņu, kuras sākumā vi-

sas novietoju vienā kartotēkas galda at-

vilknē. Kam nav šāda galda, tam pirmā
laikā jāizpalīdzās ar kartiņu kastītēm. Pir-

mā maksāšanas mēnesī man samaksāja ti-

kai 55 maksātāji. Atzīmējot maksājumus

kartiņās, šīs 55 kartiņas izņēmu no kopē-

jās glabātuves un alfabēta kārtībā novie-

toiu atsevišķā atvilknē resp. kastinā. Mē-

neša slēgumu taisot, man biia darīšana ti-

kai ar tām atsevišķi novietotām kartiņām,
nepieskaroties visai pārēiai kartotēkai. Pēc

mēneša noslēguma kartiņas, pēc kurām

bija samaksāti visi gada nodokļi, noliku

īpašā glabātuvē, bet tās kartiņas, pēc ku-

rām bija samaksāta tikai daļa nodokļu,
ievietoiu atpakaļ visnārējā nodokļu karto-

tēkā alfabētiskā kārtībā. Nākošā mēnesī'

jau man samaksāja pie 800 maksātāiu, kā-

pēc pie mēneša slēguma rīkojos tikai ar

tām 800 kartiņām. Ar katru nākošo mē-

nesi man samaksāto nodokļu kartiņas, vi-

ņu glabātuvē pieauga, bet nemaksāto vai

daļu maksāto nodokļu kartiņas saruka.

Noslēdzot decembra mēnesi, man pirmā
atvilknē palika tik dažas kartiņas, kamēr

samaksāto nodokļu kartiņu atvilkne jau
bij piepildījusies tik pilna, kāda bija pir-

mā atvilkne, pirms nodokļu maksāšanas.

Maksājumu saskaitīšana, pārcilājot zinā-

mā mēnesī atsevišķi atliktās kartiņas, bij

ērta, parocīga un veicās daudz ātrāk, nekā

pāršķirstot visu nodokļu maksātāju grā-

matu un taisot vispirms ar zīmuli maksā-

jumu pārnesumus un pēc tam kad maksā-

jumi saskaņoti un, saskaitījumu kļūdu
dēļ, vairākkārt dzēsti un ierakstīti parei-
zie skaitļi, vēl jāieraksta galīgie skaitļi ar

tinti un atkal jāizdzēš ar zīmuli rakstītie.

Vēl lielākas neērtības būtu, ja līdzšinējās

maksātāju grāmatas vietā ievestu nodokļu
maksātāju reskontrus, atstājot katram

maksātājam pat vairāk kā vienu lapu. Cik

tad nevajadzēs reizes pāršķirstīt tos biezos

maksātāju reskontrus, kamēr veiks mēne-

ša noslēgumu. Nevaru iedomāties, kādi

izskatītos reskontri pēc vairāku gadu ne-

mitīgas lapu šķirstīšanas. Šo darbu par

vieglu un patīkamu var uzskatīt varbūt

tikai iesūnojušies grāmatveži, kas nosēdu-

šies tikai uz grāmatvedību. Mēs, sekre-

tāri, šai lietai nevaram vairāk ziedot, kā

vienu vai divas dienas mēnesī un pa to

laiku, pie tādas iekārtas, nekas nav pa-
darāms.

Nav grūti pārliecināties, ka strādājot
ar kartiņām panākam darba samazināša-

nu, vienkāršošanu, lielāku pārskatāmību
un ērtāku skaitļu apstrādāšanu, nodarbi-

not pie šā darba pat vairākus darbinie-

kus vienā reizē. Atkrīt grāmatu pārrak-
stīšana, skaitļu pārnešana pa lapām un vi-

sai apgrūtinošā maksājumu saskaitīšana.

Oponenti baidās no kartiņu lielā kustī-

guma, kurš prasot uzmanīgu un precizu
darbu. Darbs nav izprieca un, uzlabojot
darba apstākļus, samazinot darba stundas,
var arī prasīt precizu un uzmanīgu darbu

no visiem pašvaldību darbiniekiem. Vēl

žēlojas, ka kartiņas esot neērti uzglabāt.
Protams uzglabāt skapī 2 vai 3 grāmatas
ir daudz vieglāk, kā kartiņu kastīti. Do-

māju, ka līdztekus kartiņu ievešanai

mums jāpārveido arī kanclejas iekārta,

pārejot uz kartiņu galdiem vai iekārtojot
kartiņu uzglabātuves letēs.

Daži baidās no sajaukuma kartiņu no-

vietošanā, ko gan nekādi negribu saprast.

Nedomāju, ka ar kartiņām pagastu valdēs
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rīkosies tādi darbinieki, kuri vēl nav sa-

vās galvās iekaluši alfabētu un tāpēc nezi-

nātu pareizi kartiņas novietot. Vēl daži

kolegas baidās no kartiņu nozušanas un kā

tad viņas varēšot atjaunot? Var jau no-

zust un citādi bojā iet arī grāmatas, bet

vai tāpēc mēs grāmatas neatjaunotu? Tā-

pat, ja mums nozustu kartiņas, viņas va-

rētu atjaunot. Maksātāju paziņojumu ot-

ros eksemplārus tak mēs rūpīgi uzglabā-

jam; tāpat mums ir ienākumu ordri un

kases grāmatas. Tiešām neredzu nekādu

grūtību maksātāja kartiņas atjaunošanā

kaut kurā laikā.

Vērā ņemot tikko izteikto, būtu laiks

izbeigt kartiņu sistēmas apkarošanu un

nešķiest veltīgi enerģiju meklējot kartiņu
sistēmas ēnu puses, bet gan koncentrēt

enerģiju, parocīgāko kartiņu formu un ie-

dalījumu atrašanā, kas stipri mūsu darbu

atvieglinās. Sekretāru biedrības valde no-

dibināja komisiju kartiņas parauga izstrā-

dāšanai. Gaidīsim tuvākā nākotnē rezul-

tātu publicēšanu.

Sekretāru biedrības pilnsapulcei sanākot

K. Flugins,
Latv. pagastu sekretāru biedrības priekšnieks.

Ir pagājuši 20 gadi, kopš Latvijas vārds,
kā patstāvīgas un neatkarīgas valsts vārds

ir atskanējis. Ilgi gaidīts, cerēts un no

Dieva izlūgts vārds — Latvija. Šajos ga-

dos kopā esam nākuši gan kā rakstveži,

darbveži, bet šogad atjaunotās Latvijas, ko

devis 15 maijs, 5 gadu pastāvēšanas gadā

pirmo reizi kā sekretāri. Ja nu mēs pēc

sava darba esam atzīti kā tādi, tad arī bū-

sim cienīgi to vārdu nest, ne tik vien kā

darba darītāji uz vietām, bet arī citur un

pret savu biedrību, kurai daudz pateicības

esam parādā. Lai pulcējamies 26. februā-

rī viesīgajās māmuļas telpās zem sava zi-

li-zaļā karoga - vienotāja, aicinātāja, kopā

saucēja un kopā turētāja, lai sadotu rokas

kopīgam darbam, kopīgam uzdevumam.

Lai cik daudz arī nebūtu darba, vismaz

vienreiz gadā no tā atraujamies un visi

darbinieki sapulcējamies galvas pilsētā,

sirmajā Rīgā savā tradicionālā gada sa-

pulcē. Dzīve ir cīņa un būs cīņa un mums

vajaga asināt mūsu cīņas ieročus. Audzi-

nāsim stiprus un stingrus raksturus, kas

nav tik viegli salaužami. Nekas netiks

dots, ko paši sev neizpelnīsim. Viss tas,
kas patiesi labs, ko ir vērts iegūt, iegūs-

Katram jāzina, kas ir pienākums.

tams tikai ar cīņu. Lai mūsu dzīve varē-

tu uz priekšu iet un cīņā uzvaru gūt,

mums visiem kopā plecu pie pleca, sirdi

pie sirds jāstrādā darbs, kas nestu svētību

ne tikai mums personīgi, bet visiem —

valstij. Lai dzīves prieks un darba mīles-

tība mūs pavada ik uz soļa, tad nepietrūks

spēka veikt visus tos lielos un atbildības

pilnos uzdevumus, kurus mums uzliek 15.

maijs. Centīsimies savā darbā ielikt ik

brīdi tik daudz, cik vien varam, un lai to

pildām pēc vislabākiem spēkiem un iespē-

jas, tad mazāk būs neveiksmes un nesīs

mums dzīves prieku.
Līdz pilnsapulcei atlicis nedaudz laika,

gatavosimies uz šo dienu, būsim discipli-
nēti un ieradīsimies kuplā skaitā. Discip-
lina ir vajadzīga, lai katrs varētu visdro-

šāk un vislabāk stāvēt un pastāvēt dzīvē

savā vietā un pildīt tos uzdevumus, kas

viņam pienākas. Disciplina. nozīmē, ka

kopējai dzīvei ir kāds mērķis, kas kopē-

jiem spēkiem jāsasniedz.

Uz redzēšanos pilnsapulcē, sadoties ro-

kās, smelties spēkus darbam, kas rada jau-

nas vērtības, kas paceļ Latvijas un līdz ar

to katra Latvijas pilsoņa labklājību.
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Latvijas pagastu sekretāru biedrības

1938. gada pārskats
[.

BIEDRU SASTĀVS.

uz 1938. g. i. janvāri skaitijas:

a) goda biedri 6

b) pārējie biedri 643 649

1938. g. 1. decembrī skaitijās:

a) goda biedri 6

b) pārējie biedri, kas nokārtojuši savas biedru maksas 596 602

1938. G. MŪŽĪBA AIZGĀJUŠI:

1. Lielplatones pag. kanclejas ier. Vilis Šuberts
— 1938. g. 3. janvārī.

2. Bukaišu pag. sekretāra palīgs Fricis Gredzens —
1938. g. 20. februārī

3. Naukšēnu pag. sekretārs Augusts Vīpu 1 i s — 1938. g. 29. septembrī.
4. Sērenes pag. sekretārs Kārlis Strūbergs —

1938. g. 28. oktobrī.

5. Olaines pag. sekretārs Žanis Valdmanis — 1938. g. 11 novembrī.

ii.

Žurnāla — galvenās grāmatas apgrozijumi.

Saldo uz 1938. g.
3 '

Saldo uz 1939
-

Konti I- īanvari
biland «ada *■ janvari

Debets Kredits Debets ļ Kredits Debets Kredits

Kase 27,71 — 20.287,51 19.248,87 1.038,64

Tekoši rēķini un no-

guldījumi 6.822,35 — 23.816,87 11.934,84 11.882,03 —

leņēmumu budžets pa-

gājušā gadā . . . 2.418,18 — 3.234,74 3.069,99 164,75 —

tekošā gadā .... — — 23.205,96 23.205,96 —
—

Izdevumu budžets

pagājušā gadā ... — 700,— 700,— 1.566,28 — 866,28

tekošā gadā .... — — 20.180,— 20.180— — —

Dažādas iestādes un

personas
4.514,06 25.209,08 4.928,53 27.038,14 2.685,— 24.794,61

Preces un materiāli . 1.154,27 —
- 1.154,27 168,28 985,99 —

Caurejošās sumas
.
. 1.256,30 2.464,40 3.720,70 4.813,68 — 1.092,98

Vērtspapiri 10.100,— — 10.100— — 10.100— —

Inventārs 1.382,74 — 2.228,34 — 2.228,34 —

Nekustami īpašumi . 92.088,08 — 92.088,08 — 92.088,08 —

Kapitāli . . . . . . — 91.390,21 3.549,23 97.968,49 — 94.418,96

121.021,10 121.021,10 209.194,23 209.194,23 121.172,83 121.172,83

Kredits
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111.

1938. g. ieņēmumu budžeta izpildīšanas.

Agr. gadu Paredz. leņemts •
leņēmumu avoti budžetu tek. g. , lekasējams leņemts leņemts

ieņēmumi budžetā
.

,

nak- šada vairak mazāk

agr. g. tek. g.

1. §.

leņēmumi no kapitāliem

un uzņēmumiem.

Biedrības atbalstītu uzņē-

mumu peļņa .... 2.222.73 4.000— 2.222,7-: 1.668,07 —
— 2.331,93

Dividendes no pajām . . — 380— — 600,— — 220—

Noguldijumu procentes . — 200,— — 217,— — 17,—

2. §.

Biedru maksas.

lestāšanās nauda • .• • — 100,— — 106,— — 6,—
Biedru nauda — 5.450— 666,1C1 6.880,12 —

—

3. §.

īpašumu izmantošana.

[resnauda 155,45 1.000,— 73,68 1.047,02 34,75 — _

Atpūtas nama noma . . . — 1.500,— — 1.475,— 50,— 25,
Pļavu noma 40,— 100,— — 56—

. 80,— I — 4,—

4. §.

«Pašvaldības Darbs»

leņēmumi no abon.
...

— 6.600— 107,48 6.948,02 — 455,50
Par atsevišķ. burtn. . . — 50— — 118,38 — —

Sludinājumi — 800,— — 1.540,— — 740,— —

Neparedzēti ieņēmumi .. || — ļļ — — 49,67 — 49,67

2.418,18 20.180,— 3.069,99120.705,28 || 164,75 ļ 3.677,77 || 2.335,93

IV.

1938. g. izdevumu budžets.

ttdu
1938-g" IZd ° tS hSS4"

Pali<* Izmak-
Izdevumu nosaukums

budžetu
budžeta \?Ak brīvas sāts

izdevumi
"devumi agr. tekošā sumas vairāk

gadu gada 6

1. §. Pārvaldes uzturēšana.

Alga valdes priekš. ... — 900—
— 900— — — —

kasierim
— 240— — 240—

— —

valdes locekļiem . . — 900,— — 630,— — 270,—
Ceļa izdevumi

— 465—
— 377,45 — 87,55 —

Alga revizijas komisijai . — 150— — 310—
— — 160,—

Ceļa izdevumi rev. kom. .ļļ 165,— — ļ 132,50 ļļ — 32,50 —

Kopā par 1. §. — 2.820— — ļ 2.589,95 |j
— 390,05 160,—
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A
f- 1938. g.

Izdots. ļlzmaksā"

Paliek Izmak-

Izdevumu nosaukums i budžeta
J ļ brīvas sāts

Duazetu
izdevumi agr- tekošā

"a

J: sumas vairāk
izdevumi

g£fdu gada
gada

2. §. Biedrības darbības

sekmēšana.

Atalgojums valdes locek-

ļiem brauc, uz nod. ap-

spriedēm — 300— — 65,— — 235,— —

Ceļa izd. vaid. loc. brauc.

uz nod. apspriedēm . . — 400,— — 104,— — 296,— —

Biedru jubilejas apsv. un

balvas —

*

200— —
169—

— 31,— —

Nāves ziņas un vaiņagi . — 300,— — 301,79 — — 1,79

Pilnas sapulces sasaukš. . — 600,— — 327,30 — 272,70 —

Biedru naudas savienībās. 200,— — 90,45 — 109,55 —

Reprezentac. un ekskurs. .|[ 300,— — i — |[ 300,— || — ļļ —

Kopā par 2. §. — 2.300,— 1.057,54 300,— II 944,25 1,79

3. g. Biroja uzturēšana

Alga biroja pārzinim . . — 960,— — 960,— — — —

Alga grāmatvedei .... — 540,— — 615,— 75,--

Telpu īre, apkur. un ap-

gaismošana ...... 480— 330,99 149,01 —

Pasts un telefons
....

350— 13,28 378,17 — 41,45

Saimnieciskie izdevumi . — 30,— — 24,50 — 5,50 —

Grām., kanci. pied. ... — 300— 393,69 — — 93,69

Neparedzēti izdev. . . . 300,— 106,20 54,26 || — 139,54 ļļ
_

Kopā par 3. §. —
2.960— 119,48 2.756,61 — \ 294,05 210,14

4. §. īpašumi.

Termiņmaksas Hipotēku
bankā — 1.797— — 1.802,98 — — 5,98

Termiņmaksas Zemes b-ka — 180,— — 181,54 — 1,54
Selgu noma — 200,— —

— 200,— — —

Eku apdrošināšana. ...
— 150,— — 76,20 73,80

Remonti 700— 200,— — 533,72 366,28 —
—

Pārvaldnieka alga .... — 240, —

Kopā par 4. §. 700— 2.767— — I 2.834,44 566,28 73,80 7,52^

5. §. «Pašvaldības Darbs».

lespiešana — 3.900— — ' 3.362,53 537,47 —

Honorāri speciālistiem . . — 1.500,— — 1.953,82 — 453,82
Honorāri biedriem.

... — 900,— — 650,30 — 249,70 —

Alga atbild, redak. . . . 240—
— 240,— —

— —

„
fakt. redakt.

...

— 780— — 780,— — — —

Ekspedicija 150—
— 138— — 12—

—

Pasta izdevumi 700,— — 752,26 —
— 52,26

Nodokļi un citi izd.
...

— 150,— — 119,75 — 30,25 —

Inventāra iegādāšana . . 400— 830,60 — 430,60
Kapitāla iekrāšana . . .

— 613,— — — — 613,— —

Kopā par~sT§. || ļļ 9.333,— || — | 027,26 || — ļļ 1.442,42T~937M3ĪT
Kopā 700— ļ| 20.180— fļ 119,48 | 18.065,80 || 866,28 ||3.144,57 || 1.316,13

Budžeta realizēšanas.

leņemts vairāk Ls 3.677,77
Izdots mazāk 3.144,57 Ls 6.822,34

leņemts mazāk . . . ,
Ls 2.335,93

Izdots vairāk . . „ 1.316,13 Ls 3.652,06

Atlikums Ls 3.170,28
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v.

Caurejošu sumu apgrozība 1938. gada.

Apgrozījums no

Saldo uz gada sākuma, iesk. Saldo uz 1939. g.

Kontu nosaukums 1938. g. 1. janv. saldo !• janvāri

Debets | Kredits Debets Kredits Debets j Kredits

Uzvaras laukuma izbū- i

ves konts .... 1.256,30 — 1.256,30 1.256,30 — ļ —

Uz priekšu samaksātas

abon. naudas
...

— 1.325,70 1.325,70 2.161,20 — 835,50

Uz priekšu samaksātas

biedru naudas
...

— 278,70 278,70 536,18 — 257,48

Kasierim P. Pilpim . .
— 860,— 860,— 860,— — —

1.256,30 2.464,40 3.720,70 89'Sī8t> — 1.092,98

VI.

Dažādu iestāžu un personu kontu apgrozijums 1938. gada.

Apgrozijumi no

...

Saldo uz gada sākuma iesk. Saldo uz

Kontu apgrozījumi 1938. g. 1. janv. saldo 1939. g. 1. janv.

II Debets | Kredits | Debets Kredits | Debets Kredits
n

j
-

|
Vienr. iemaksas parādi ļ 4.274,06 — 4.274,06 1.629,06 2.645,— —

Hopoteku Bankas aiz-

ņēmums ......
— 21.309,40 414,47 ; 21.309,40 — 20.894,93

Valsts Zemes Bankas

aizņēmums . . . . ļ — 3.899,68 _ 3.899,68 — 3.899,68

Drošības nauda
. . 40,— — 40, — 40,— —

A/S. «Zemnieka Do-

mas» 140,— — 140,— 140, —

Valsts Saimniec. dep.
apdroš. nod

... . fl 60— ļ — || 60,— j 60— || — , —

4.514,06 ļ 25.209,08 4.928,53 27.038,14 J 2.685,— | 24.794,61

VII.

Nekustamu īpašumu izmantošana.

leņēmumi.

īres nauda Ls 1.120,70

Atpūtas nama un Selgas īre . . . „ 1.475,—

Pļavu noma
„ 56,—

Piemaksāts
„ 182,74

_____

Ls 2.834,44

Izdevumi.

Termiņmaksas Hipotēku bankā . . Ls 1.802,98

Termiņmaksas Valsts Zemes bankā
„ 181,54

Remonti
„ 533,72

Apdrošināšana „ 76,20

Pārvaldnieka alga ..... . . „ 240,—

Ls 2.834,44
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VIII.

Žurnāla „Pašvaldības Darbs" pārskats 1938. gada
leņēmumi.

Žurnāla abonēšanas nauda
... . Ls 7.055,50

Par sludinājumiem ... .. „ 1.540,—

Atsevišķas burtnicas . ... . „
118,38

Ls 8.713,88

Izdevumi.

Žurnāla iespiešana . . . Ls 3.362,53

Honorāri biedriem . . . . „ 650,30

Honorāri zinātniekiem
..--.„ 1.953,82

Atalgojums fakt. redaktoram . . . „ 780,—

Atalgojums atbild, redaktoram . . „ 240,—

Ekspedicija ....
„

138
—

Pasta izdevumi
„ 752,26

Pašvaldības darbs dažādi izdevumi.
„

137,90

Ls 8.014,81

Atlikums
„ 699,07

Ls 8.713,88

Žurnālu «Pašvaldības Darbs" 1938. gada abonēja.

Rīgas apriņķi ...

55 pagastu valdes, 33 sekretāri, 15 kanci, darbinieki — 106 eks.
Cesu

„ ...
29

„ „
17

„
11

„

*

„
—

61
„

Valmieras
„ ...

50
„ „

23
„

13
„ „

—
86

„

Valkas
„ ...

38
„ „

17
„

14
„ „

— 69
„

Madonas
„ ...

40
„ „

21
„

7
„

—
69

„

Ilūkstes
„ ...

19
„ „- 16 14

„ „
— 49

„

Jēkabpils
„
.

.
. 18

„
7

„
9

„ „
— 35

„

Bauskas
„ ... 18

„ „
15

„
13

„ „
—

48
„

Jelgavas „ ...
40

„ „
29

„
19

„ „
— 88

„

Tukuma 23
„ „

20
„

17
„ „

— 64
„

Talsu
„ ...

17
„ „

10
„

6
„ „

—
33

„

Aizputes
„ ...

19
„ „

12
„

4
„
.

„
— 35

„

Ventspils „ .
12

„ „
10

„
13

„ „
— 35

„

Kuldīgas „ ...
20

„ „
15

„
37

„ „ —
72

„

Liepājas „ ...
28

„ „
20

„
14

„ „
— 65

„

Daugavpils „ ...
24

„ „
11

„
9

„ „
— 44

Rēzeknes „ ...
19

„ „
7

„
15

„ „
— 41

Ludzas
„ ...

12
„ ||

10
„

12
„ „

— 34
„

Abrenes
...

14 10 15 - 40
„

495 pagastu valdes, 303 sekretāri, 257 kanci, darbinieki — 1074 eks.

Dažādi abonenti abonēja 49 eks.

Kopā 1123 eks.

Pagājuša gada žurnāla līdz strādāja: Latvijas pagastu darbvežu biedrības valdes lo-

ceklis P. Pilp i s, Vircavas pagasta sekretārs

A. Barons, Krimuldas pagasta sekretārs E.

Blan k s, Priekuļu pagasta sekretārs A. Grā-

bis, Turaidas pagasta sekretārs A. Klan i s,

Ādažu pagasta sekretārs P. Lībt ā 1 s, Kacēnu

pagasta sekretārs A. Puna n s, Sarkanmuižas

pagasta sekretārs E. Putns, Svētes pagasta se-

kretārs J. Št c i ne r ts, Kalncempju pagasta se-

retars J. Segl i s, Taurupes pagasta sek-

retārs J. Upīt i s, Babītes pagasta sekretāra

palīgs A. Bori n c s, Slokas pagasta sekretārs

A. Kalnpurs, Babītes pagasta kanclejas ie-

rēdnis Ev. Pladars, P. Dzērve, B. Igals,
A. L ā c i s.

Sirsnīgs paldies žurnāla līdzstrādniekiem!

Pašvaldības depļartamenta vicedirektors G.

C au c is, docents P. Mucenieks, Rīgas ap-

gabaltiesas vicepriekšēdētājs- J. D r a n d c, lekš-

lietu ministrijas revidents A. Blan k s, cand.

iur. G. Bērziņš, cand. iur. J. Pagasts, cand.

iur. Dž. R a v dzi ņ š, cand. iur. A. V ī to 1 i ņ š,
Pašvaldības departamenta vec. sev. uzdev. ie-

rēdnis cand. iur. Kr. Zīver t s, Jēkabpils un

Ilūkstes apr. revidents cand. iur. Fr. Balodis,
Liepājas apriņķa revidents cand. oec. N. Bu -

liņ š, Cēsu apriņķa revidents A. Buš s, Val-

mieras apriņķa revidents O. Cimermanis,
S. L. M. tūrisma nodaļas vadītājs K. Vanags,
Bauskas apr. vecākā sekretārs J. Priedīte,
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XI.

Bilance uz 1939. g. 1. janvāri.Akt i v s
Pas i v s

Kasē Ls 1.038,64

Tekoši rēķini un noguldijumi:

Tekoši rēķini:

Pastā Nr. 10274 . Ls 3.112,78

Pastā Nr. 1469 . „
244,85

Latvijas Zemnieku

Kredita B-kā Nr. 3 „ 8.516,98

Noguld. Ādažu pag.

krāj-aizd. sab. . 7,42 ~ 11.882,30

leņēmuma budžeta nesaņemti

maksājumi:

lekasējamās īres un

noma 164,75 „ 164,75

Dažādas iestādes un personas:

Vienreizēju iemaksu

parāds „
2.645 —

Drošības nauda . . « 40,— „
2.685,—

Preces un materiāli:

Žurnāls «Pašvaldī-

bas Darbs» krāju-

mā „ 527,99

Biedru krūšu no-

zīmes 458—
„

985,99

Vērtspapiri:

A/S. Zemnieka Do-

mas 100 akc. . „
10.000 —

Pajas Ādažu krāj-
aizdevu sab. . . . 100-

„
10.100 —

Inventārs
„ 2.228,34

Nekustami īpašumi:

Atpūtas nams . . . „ 86.408,08

Darbveži „
5.680—

„ 92.088,08

Ls 121.172,83

Izdevumu budžets:

Noma par Selgām . Ls 200,—

Reprezentācijas, eks-

kursijas „ 300,—

Remonti 366,28 Ls 866,28

Dažādas iestādes un personas:

Parāds Hipotēku
bankai „ 20.984,93

Parāds Zemes ban-

kai
~ 3.899,68 „ 24.794,61

Caurejošas sumas:

Uz priekšu samak-

sāts žurnāla abo-

nements . . . . „
835,50

1939. g. biedru mak-

sas 257,48 „ 1.092,98

Kapitāli:

Pamatkapitāls . . „ 69.521,81

Rīcības kapitāls . . „
24.897,15

„ 94.418,96

iP s
Ls 121.172,83

XII

Budžets 1939. gadam

lEŅĒMUMI.

1. §. lEŅĒMUMI NO KAPITĀLIEM UN UZŅĒMUMIEM:

1. Biedru- atbalstītu uzņēmumu peļņa Ls 3.600,—

2. Dividendes par akcijām »
760,—

3. Noguldijumu un tekošu rēķinu %% 200,— Ls 4.560 —

2. §. BIEDRU MAKSAS:

lestāšanās nauda no 50 biedriem āLs 2, — . •
Ls 100,—

Biedru maksas no 450 sekretāriem ā Ls 10,— » 4,500,—

Biedru maksas no 100 palīgiem un tiesas sekretāriem āLs 7,— . „ 700,—

Biedru maksas no 50 kancelejas darbiniekiem āLs 5,— ... 250,— Ls 5.550,—
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3. §. ĪPAŠUMU lENĀKUMI:
1. īre par Atpūtas namu Ls 2.200,—

2. īre par Darbvežu telpām „
1.332,—

3. Noma par pļavām „ 96,— Ls 3.628,—

4. §. ŽURNĀLS «PAŠVALDĪBAS DARBS»:

1. Abonements par 1.100 eks. ā Ls 6— Ls 6.600 —

2. Sludinājumi „
1.200 —

3. Atsevišķi eksemplāri 50,— Ls 7.850,—

Kopā ieņēmumu Ls 21.588,—

IZDEVUMI.

1. §. PĀRVALDES UZTURĒŠANA:
1. Dienas un ceļa izdevumi bez norēķināšanās biedrības priekš-

niekam Ls 75,— mēnesī Ls 900,—

2. Atalgojums kasierim Ls 20,— mēnesī
„ 240,—

3. Dienas nauda 6 valdes locekļiem 15 sēdes š Ls 60,— Ls 900,—

Ceļa izdevumi 7 valdes locekļiem „ 750,— „ 1.650,—

4. Dienas nauda 3 revizijas komisijas locekļiem 5 sē-

des a Ls 60— Ls 300 —

Ceļa izdevumi revizijas komisijai „ 200,— 500,— Ls 3.290,—

2. §. BIEDRĪBAS DARBĪBAS SEKMĒŠANA:

1. Dienas nauda valdes locekļiem braucienos uz no-

daļu apspriedēm ā Ls 5, — Ls 150,—

Ceļa izdevumi tiem pašiem „ 200,— Ls 350,—

2. Biedru jubilejas, apsveikumi, balvas
„ 200,—

3. Nāves ziņas, vaiņagi „ 300,—

4. Pilnas sapulces un nodaļu pārstāvju apspriežu izdevumi . . „ 1.100,—

5. Biedru maksas biedrībās un savienībās „ 200,—

6. Reprezentācija, ekskursijas 500,— Ls 2.650,—

3. §. BIROJA UZTURĒŠANA:

1. Alga biroja pārzinim Ls 80,— mēnesī Ls 960,—
2. Alga grāmatvedei Ls 60,— mēnesī

„ 720,—

3. Telpu īre, apkurināšana, apgaismošana . „ 480,—

4. Grāmatas, kanclejas piederumi „ 300,—

5. Pasts, telefons , 350,—

6. Saimnieciskie izdevumi . . . . . ~ 30,— Ls 2.840,—

4. §. ĪPAŠUMU UZTURĒŠANA:
1. Termiņmaksas par aizdevumiem Ls 1.980,—

2. Noma par «Selgām» „ 200,—

3. Ēku apdrošināšana, nodokļi „ 120,—

4. Remonti
, 1.088,—

5. Pārvaldnieka atalgojumi Ls 20,— mēnesī 240,— Ls 3.628,—

5. §. ŽURNĀLS «PAŠVALDĪBAS DARBS»:

1. lespiešana caurmērā Ls 325,— par butnīcu Ls 3.900,—
2. Honorāri speciālistiem 1.500,—

3.
„

biedriem . „
900 —

4. Atalgojumi:

atbildīgam redaktoram Ls 25,— mēn. . . . Ls 300,—

faktiskam redaktoram Ls 40,— mēn
„ 480,—

techniskiem darbiniekiem
„

480,—
„ 1.260,—

5. Ekspedicija, pasta izdevumi
. . , „ 750,—

6. Nodokļi un citi izdevumi
„ 100,— Ls 8.410,—

6. §. NEPAREDZĒTI IZDEVUMI Ls 300,—
7. §. KAPITĀLIE lEGULDĪJUMI Ls 470 —

Kopā izdevumu Ls 21.588,—

Budžets pieņemts Latvijas pagastu sekretāru biedrības valdes

1938 gada 19. decembra sēdē.

Biedrības priekšnieks: K. Flugins.
Valdes locekļi: J. Vītoliņš, Ed. Putniņš,
V. Cālers, P. Lībtāls, P. Pilpis, Ed. Zeipe.
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Apskats.
Racionalizācijas gaitā. Dzīvei strauji at-

tīstoties un uz priekšu ejot, agrākā bez-

darba jautājuma veitā ir pacēlies jautā-

jums kā atvietot darba roku trūkumu, ne

tikai lauksaimniecībā, kur tas kopš seniem

laikiem ir bijis sajūtams, bet arī citās dar-

ba nozarēs, arī kanclejas darbā. Sekojot

Valsts Prezidenta norādijumiem, ka nā-

kotnes darbam ir jābūt ražošanas raciona-

lizācijai, tiek meklētas metodes un veidi

kā ar mazāku darba spēku panākt labākus

rezultātus darbā, kā strādāt labāk un lē-

tāk. Darba racionalizācijas jautājumu ap-

skata visi arodnieciskie žurnāli, meklējot

ceļus kā pacelt darba ražību un kvalitāti.

Žurnāls «P. T. Dzīve», piegriežoties

jautājumam par ierēdņu darba racionāli

zaciju, atrod, ka tā izvedama ciešā sakari

bā ar darbinieku izlasi pēc Tailora meto

des, iepriekš pārbaudot darbinieka spējas
un piemērotību zināmam arodam. Žur

nals «Pašvaldības Balss» atrod, ka kancle

jas darba racionalizācija panākama ar dar

ba metodes racionalizēšanu, mechanizējo
darbvedību un grāmatvedību. Ne visur

tas iespējams liekot darbā mašinas, jo tās

prasa zināmu darba minimumu lai atmak

sātos, bet ļoti labi rezultāti panākami ie

vedot caurrakstīšanas sistēmu. Tā vien

kāršo un samazina grāmatvedības darbu

un tai pašā laikā dod labu pārskatāmību.
Par grāmatvedības vienkāršošanu paš

valdībās, pielietojot caurrakstīšanas siste

mv, ir sākusi interesēties ari Pagastu sek

retaru biedrības valde, sakarā ar paredza
mo nodokļu kartiņu ievešanu. Katrs pār
domāts norādijums un ierosinājums no ko

lēgu puses šai virzienā būtu apsveicams
Darba racionalizācijai ir savas pamat

prasības pret darba darītājiem. Tiem ir

jābūt labi sagatavotiem savam darbam vi

spējīgiem veikt svarīgos un daudzpusīgo
pašvaldības uzdevmus. Tamdēļ moši jā
seko dzīves progresam, apmeklējot rajona
apspriedes un lasot sava aroda literatūru

J. V.

Kur iespējams darbu samazināt?

gastu valžu kanclejās tiek veikti darbi,
kuru vajadzība un lietderība tagadējā lai-

kā ir apšaubāma. Kā viens no tiem mi-

nams darba grāmatiņu izsniegšana. Par-

tiju laikos, kad laukos darba roku trūka,
bet pilsētās tai pašā laikā valdībai bija jā-
uztur bezdarbnieku armijas un jāizdomā
dažādi sabiedriski darbi viņu nodarbinā-

šanai, šīm grāmatiņām bij sava nozīme.

Tagad pilsētās bezdarbnieku vairs nav,

pilsētas strādnieki apvienoti Darba kame-

rā un savās arodorganizācijās, bet lauk-

strādnieki — Lauksaimniecības kamerā,
kas rūpējas par viņu novietošanu darbā.

Darba grāmatiņas tagad atvieto darba lī-

gumi, tamdēļ liekas, ka tās savu laiku bū-

tu pārdzīvojušas.

Arī labības grāmatiņu izsniegšana bū-

tu revidējama. Pēc pastāvošiem noteiku-

miem labības grāmatiņas katru gadu at-

jaunojamas, kaut gan to īpašnieki -
lauk-

saimnieki mazākais 95% ir tie paši. Tur-

klāt grāmatiņu apmaiņa izdarāma tādā

laikā, kad lauksaimnieki ražu vēl nav ie-

vākuši un nevar uzdot pareizus grāmati-

ņā ierakstāmos datus. Vai Zemkopības

ministrija neatrastu par iespējamu labības

grāmatiņas iekārtot vairākiem gadiem.
Vēl lietderīgāki būtu, ja labības grāmati-

ņas tiktu apvienotas ar apliecībām pašra-

žotajiem, tā sauktām tirgus apliecībām.
J. V.

Celsim sava pagasta saimniecisko un

kulturālo dzīvi. laikraksta «Brīvās Ze

mes» 16. janvāra numurā, rakstā «Ēna

un saule» notēlota divu pagastu dzīv

Raksta autors norādijis uz galīgi vēl ne

izskausto lauku dzīvē «kliķes garu», ka

traucē attīstīties rosīgai sabiedriskai dz

vei, nelaižot pie vārda spējīgākos, gaišāk
skatu darbiniekus. Pagasta dzīvi notei

nedaudzi vīri, kuri cenšas būt visu

priekšgalā, kaut gan nav sabiedriskas lab

klājības cēlāji, bet pašlabuma meklētā]
īstam sabiedriskam darbam tiem «laik

diezgan ...» un viņu parastā aizbildināša

nās — «gan jau . . .». Rezultātā — no da

bas ar daudzām priekšrocībām apveltīta

pagasts nīkuļo, kā saimnieciskā, tā kultu

ralā ziņā. Turpretim otrs pagasts, noma

ļus no satiksmes ceļiem, saimnieciskās v

kulturālās dzīves centriem, ar liesu zemi,
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pateicoties iedzīvotāju rosībai, enerģis-
kiem pašvaldības un sabiedriskiem darbi-

niekiem, kā arī vienprātībai darbā uz-

plaukst. Tā tuvinieki savas izlaidības,
kūtruma un ķildu dēļ, kā arī rosīgu un

nesavtīgu vadītāju trūkuma dēļ, paliek tā-

iumniekos, bet īstie dabas tālumnieki gan

saimnieciskā, gan kulturālā ziņā aiziet

tiem tālu priekšā.
Par nožēlošanu šādi gadijumi vēl ir

novērojami un pirmā kārtā, tie ēnu met uz

pagasta pašvaldības darbiniekiem, arī uz

pagastu sekretāru. Protams, ka pagasta
sekretāram ir grūti izskaust kūtrību un

kliķes garu kur tie no partiju laikiem ir

stipras saknes laiduši, jo nākas izturēt

pret pašu vērsto kliķes uzbrukumu. Bet

pagastu sekretāriem ir jābūt garīgi stip-
riem un jāpaceļas pāri visām kliķēm un

patmīlībai, viņiem ir jābūt stipriem ticībā

savam darbam pašvaldībā un uzdevumiem

sabiedriskā darba laukā, un jācīnās gara
ieročiem. Tad tie gūs cieņu sabiedrībā

un pret tiem vērstie šķēpi salūzis pašu

uzbrucēju rokās. Sekretāriem darbā jā-
iet jaunā laikmeta un atziņu garā, tiem jā-
būt jaunā laika darba darītājiem, šī laik-

meta domu paudējiem un idejiskiem cīnī-

tājiem. Celsim sava pagasta saimniecisko

un garīgo kultūru, jo līdz ar to būsim cē-

luši savas tautas un valsts labklājību.
J. V.

Jautājumi un atbildes.

Jautājums par pensijas piešķiršanu un ap-

rēķināšanu: l. Pagasta sekretārs, 51 g. vecs,

nokalpojis amatā 33 gadus. Algu saņem pēc
XI pateg. 3. pak., bet maksā pensiju fondā pēc
IV pak. un tagad, skaitot no 1938. g. septembra
mēneša ieskaitīts V algu pakāpē. Piedalij ies

Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919. g. un 1920. g.

un dienējis pārvalžu kancelejās kā vec. rakst-

vedis un darbvedis (dienesta laiks ieskaitīts

augšā min. izdienas gados).

Cik lielu pensiju viņš tagad varētu saņemt?

2. Vai iemaksas pensiju fondā jāizdara pēc

saņemamās algas lieluma vai ari pēc izdienas

algu pakāpes (šinī gad. V pak.) un vai pensiju

aprēķinās pēc saņemtās algas lieluma vai arī

pēc pienākošās algu kat. un pakāpes?

Atbilde. 1. Ja nokalpoto un pensijas izdienā
ieskaitāmo gadu skaitu jautātājs pareizi aprē-

ķinājis, tad viņam, kā atbrīvošanas cīņu dalīb-

niekam ir tiesība saņemt pensiju 70 % apmērā
no caurmēra mēneša algas. Šo caurmēru aprē-

ķina saskaitot 5 gadu laikā saņemto augstāko

algu kopsumas, pie kam šim 5 gadu laikam nav

jābūt nepārtrauktam, bet var saskaitīt kopā al-

gu pa visiem tiem atsevišķiem laika sprīžiem,
kad tā bijusi augstāka, ar tādu aprēķinu, lai iz-

nāk kopā pavisam 5 gadu pilna alga, un no tās

aprēķina caurmēra mēneša algu.
2. Pensiju fondā iemaksas jāizdara no tās

algas, kādu darbinieks faktiski saņem. (Likums

par algas izmaksu valsts darbiniekiem pēc pa-

kāpēm, 1938. g. V. V. 75.). Pensiju aprēķina

pēc pienākošās algu kategorijas un pakāpes.

Chronika.

Pašvaldību darbinieku gaitas.

JAUNI PAŠVALDĪBU DARBINIEKI. Par

Liepājas apr. Gramzdas pagasta sekretāru ie-

vēlēts līdzšinējais Vaiņodes pagasta sekretāra

palīgs Ādolfs Eisteris, 32. g. vecs, ar pamatskolas

izglītību un 15 gadu praksi Bārtas, Embūtes un

Vaiņodes pagastu valdēs. E. ieguvis pagasta
sekretāra cenzu 1937. gada rudens pārbaudijumu

sesijā.

Par Liepājas apr. Vaiņodes pagasta sekre-

tāra palīgu ievēlēts līdzšinējais Gaviezes pagasta
valdes kancelejas ierēdnis Pēteris - Gotfrīds

Remess, 25. g. vecs, ar pamatskolas izglītību un

2IA gadu praksi Bunkas un Gaviezes pagastu

valdēs. R. ieguvis pagasta sekretāra palīga cen-

zu 1938. g. rudens pārbaudijumu sesijā.
Par Rīgas apr. Sējas pagasta sekretāru pie-

ņemts tā paša pagasta sekretāra vietas izpildī-

tājs Osvalds Rutkelis, 26. g. vecs, ar pamat-
skolas izglītību un 5 gadu praksi Ķēču un Smār-

des pagastu valdēs. R. ieguvis pagasta sekre-

tāra cenzu 1936. g. rudens pārbaudijumu sesijā.

PĀRMAIŅAS DIENESTĀ. Aizputes apr.

Alšvangas pagasta sekretārs Pēteris Gaudiņš un

Kuldīgas apr. Cieceres pagasta sekretārs Antons

Saulītis pārgājuši viens otra vietā.

Valmieras apr. Ķieģeļu pagasta sekretārs

Oskars Āboltiņš un Talsu apr. Mērsraga pa-

gasta sekretārs Fricis Sproģis pārgājuši viens

otra vietā.
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Biedrības dzīve.

VALDES DARBĪBA

Valdes sede 1939. g. 30. janvārī, biedrības

birojā Rīga. Piedalās biedrības priekšnieks K.

Flugins, valdes locekļi J. Vītoliņš, Ed. Putniņš,
V. Cālers, P. Lībtals, P. Pilpis un Ed. Zeipe.

Biedrības priekšnieks iepazīstina sēdes dalīb-

niekus ar sastādīto 1938. gada darbības pārska-
tu, ko valde atzīst par pareizu un nolemj to pie-

ņemt, atlikumu pieskaitot rīcības kapitālam un

lūgt revizijas komisiju dot par pārskatu savu

atsauksmi.

Izlozējot konstatē, ka no valdes 1939. gadā
izstājas un pārvēlami P. Lībtals un P. Pilpis.

Biedrības priekšnieka vietnieks J. Vītoliņš
ziņo, ka Sabiedrisko lietu ministra kgs apstip-
rinājis jaunos biedrības statūtus un viņš šodien

pārreģistrētos statūtus saņems. Valde nolemj:
statūtus iespiest 1000 eks. un izsūtīt biedriem.

Pēc statūtu pārreģistrēšanas Sabiedrisko lie-

tu ministrijā biedrībai tiesība uzņemt atkal

biedrus un valde izskata iesniegtos lūgumus.
Nolemj uzņemt par biedriem šādus pašvaldību
darbiniekus: sekretārus — Katvaru - Vil-

helmu Argali, Pastendes — Kārli Glūdu, Vār-

kavas — Antonu Putānu, Kapiņu — Miķeli Upe-
nieku, Taurupes — Jāni Upīti, Odzienas — Ar-

vīdu Kļaviņu, Kusas — Kārli Sebri, Kacenu
—

Albertu Punanu, Olaines — Alfrēdu Burķevicu,
Augstrozes — Ernestu Golveri, Lādes

— Hertu

Galiņu; sekretāru palīgus — Bīriņu —

Vilhelmu Meisīti, Naudītes — Paulu Tauriņu,
Zvirgzdenes — Ļevu Grigorjevu, Vīksnas —

Broņislavu Ločmeli, Upmales — Vladislavu

Pazenkovski, Sēļpils — Zentu Liepiņu, Rudzē-

tu — Staņislavu Rutkovski, Atašienes — Sta-

ņislavu Kipļuku, Jasmuižas — Jāni Zeili, Kri-

muldas
— Jāni Pakūli, Kalvenes — Eduardu

Zītaru, Stopiņu — Zelmu Kupči, Mētrienas —

Ernestu Aunu, Katlakalna — Metu Stallīti;
kanclejas ierēdņus — Ikšķiles — Almu

Šiliņu, Mēmeles — Alfrēdu Spēlmani, Bikstu —

Osvaldu Apšu, Cīravas —
Mildu Grundmani,

Bēnes — Birutu Grinvaldi, Naudītes — Olgu

Prokofjevu, Gaviezes — Pēteri Remesi, Nīcas —

Ernu Briedi, Nīcas — Jāni Laipnieku, Embū-

tes — Vēru Prūsi, Siguldas — Veroniku Putni-

ņu un Pēteri Zariņu, Arlavas — Annu Dāvid-

soni, Valgales — Valiju Jansoni, Spāres —
Fri-

ci Fricsonu, Mežotnes — Moniku Ploni, Zente-

nes — Viktoru Pēdu, Kandavas — Ellu Jan-

kovski, Rēznas
— Jāzepu Beitanu, Bukmuižas —

Jāni Lukaševicu, Rēznas — Ernestu Auziņu,
Preiļu — Boļeslavu Vurču - Aniņu, Līksnas —

Annu Lītiņu, Jasmuižas — Jāni Lauski, Vārka-

vas — Pēteri Cišu, Preiļu — Jāni Dabaru, Rū-

jienas — Beatrisi Sproģi, Sēļu_ — Zelmu Zu-

menti, Mazsalacas — Valteru Ādmini, Lubeze-
res — Ellu Purvišķi, Nurmuižas — Maiju Brig-

mani, Ķoņu — Elfrīdu Danderi, Kabiles — Er-

nu Gurkevici un Aleksandru Gaili, Cieceres
—

Mildu Eglīti, Liepas — Ludvigu Kramiņu, Sa-

kas — Eduardu Ozoliņu, Ulmales — Vilmu Ozo-

liņu, Zalves — Ženiju Dravnieci, Vārnavas
—

Jāni Kaņepēju, Slates — Konrādu Kvālu, Ka-

cēnu — Valentinu Ņemiro un Kārli Dzeni, Liel-

vārdes
— Vilmu Miezīti, Padures — Annu No-

vici, Kapiņu — Valerianu Skrabi, Jumpravas —

Maigu Matuli, Aizkraukles — Zelmu Ērgli, Meņ-

ģeles — Jāni Lazdiņu, Pampāļu — Almu Šilleri

un Pēteri Birbelu un Saldus un apkārtnes slim-

nīcas sadarbes apvienības grāmatvedi -
sekre-

tāru Tālivaldi Griķi.
Atbrīvo no biedra pienākumiem uz paša lū-

gumu Jāni Kalniņu, kas pašvaldības darbu at-

stājis. Tāpat atbrīvo no biedra pienākumiem
Juzefu Cers un Jezupu Bobri, kuri no pašval-
dības darba aizgājuši un biedru maksas ne-

kārto.

Dzēš 1937. un 1938. g. biedra maksas parādu
Česlavam Leonovičam, kas izpilda kara klau-

sību.

NODAĻU DARBĪBA

1. Abrenes nodaļas apspriede 1938. g. 11.

decembrī Gauru pagasta namā. Protokols sa-

ņemts 1939. g. 26. janvārī.

Piedalās 6 pagastu sekretāri, 3 palīgi, 6 kan-

clejas ierēdņi un viesi: apriņķa vecākais, re-

vidents, sekretārs, sadarbes apvienības sekre-

tārs, vietējais pagasta vecākais, valdes locekļi
un biedrības valdes loceklis Ed Putniņš.

Gauru pagasta sekretārs referē par savu

pagastu, tā saimniecisko un sabiedrisko dzīvi,

kanclejas iekārtu un darbu.

Gauru iec. mežzinis referē par meža mate-

riālu izsniegšanu un meža aizsardzības likumu.

Par pazeminātu maksu būvkokus var izsniegt

ugunsdrošu ēku būvēm, bet likums nenoliedz

tādus izsniegt arī citām ēkām, kuras cēļ pēc ap-

stiprinātiem plāniem vai normalprojektiem.
Tiltu būvēm koki pieprasāmi ziemā. Apspriede
atzīst, ka kokus tiltu būvēm būtu vēlams iz-

sniegt bez projektiem, lai tos varētu turēt re-

zervē.

Gauru pagasta sekretārs iepazīstina apsprie-
des dalībniekus ar pagasta nama iekārtu, darb-

vedību un grāmatvedību.

Apriņķa vecākais dod norādijumus darbve-

dības un grāmatvedības jautājumos. Paredza-

ma valsts un pašvaldības nodokļu apvienošana.
Principā pieņemts iekārtot pagastu valdēs no-

dokļu maksātāju kartiņas. Apspriede uzdod

Liepnas un Kacenu pagastu sekretāriem nolasīt

nākošā apspriedē referātus par nodokļu maksā-

tāju kartiņām un izstrādāt kartiņu projektus.

Biedrības valdes loceklis Ed. Putniņš ziņo
par biedrības darbību un aicina strādāt līdz

biedrības žurnālā.

Apriņķa revidents runā par nodokļu iekasē-

šanas gaitu apriņķī.

Apspriede atzīst, ka atmetama pastā saņe-

mamās naudas grāmata, jo pa pastu piesūtītās

naudas sumas var ieskaitīt tekošā rēķinā. La-

bības grāmatiņas iekārtojamas vairākiem ga-

diem. Valdes un padomes lēmumi rakstāmi uz

atsevišķām lapām, atmetot tagadējās grāmatas.
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Nākošo apspriedi noliek š. g. 12. marta, Bērz-

pils pagasta namā.

2. Siguldas nodaļas apspriede 1938. g.

5. novembrī, Bīriņu pagasta namā.

Piedalās 12 pagasta sekretāri, 9 palīgi un

kanclejas ierēdņi, apriņķa vecākais ar sekre-

tāru, vietējais pagasta vecākais un valdes lo-

ceklis. Nav ieradušies 7 sekretāri.

Par 1938. gada pašvaldības technisko darbi-

nieku kursos dotiem norādijumiem ziņo nodaļas

priekšnieks.

Bīriņu pagasta sekretārs referē par sava pa-

gasta vēsturi, ģeogrāfisko stāvokli, pašvaldības,
sabiedrisko un saimniecisko dzīvi.

Siguldas, Krimuldas un Turaidas pagastu
sekretāri referē par vēlamiem grozijumiem in-

strukcijā pagastu padomēm un valdēm, jo dzī-

ve iet uz priekšu un jauniem apstākļiem piemē-

rojama instrukcija.

Krimuldas pagasta sekretārs norāda, ka

aresttelpas nebūtu ierīkojamas pagastu namos,

jo tas apgrūtina arestēto apsardzību; jaunos pa-

gastu namu normalplanos aresta telpas nav pa-

redzētas.

Apspriede priekšlikumam piekrīt un atzīst

par vajadzīgu pagastu namos divus ugunsdro-
šus skapjus: vienu pagasta vecākam naudas un

vērtību uzglabāšanai, bet otru sekretāram do-

kumentu un svarīgāko grāmatu uzglabāšanai.
Tālāk referē Siguldas un Turaidas pagastu

sekretāri, pēc kam apspriede pieņem šādus at-

zinumus par vēlamiem grozijumiem instrukcijā

pagastu padomēm un valdēm: Pagasta valdes

kanclejai nepieciešamas mazākais 4 telpas:

uzgaidāmā, kanclejas, apspriežu un arķiva.
Aresta telpas iekārtojamas tikai tādā gadijumā,
ja pagasta namā dzīvo policijas kārtībnieks.

Vispār pagasta namā aresta telpas nav vēla-

mas, bet tādas iekārtojamas pie sarīkojumu

telpām. Pagasta namā jābūt dzīvokļi pagasta
sekretāram, viņa palīgam un kanclejas darbi-

niekiem, Pagasta namam un dienesta zemes

izmantošanai jābūt par paraugu pagasta ie-

dzīvotājiem. Pagasta nama inventārs apgādā-

jams pēc lietpratēju zīmējumiem. Pagasta na-

mā jābūt diviem ugunsdrošiem skapjiem —

viens pagasta vecākā un otrs sekretāra rīcībā.

Brīvo naudu var noguldīt arī vietējās krāj -

aizdevu sabiedrībās. Pagasta valdes lēmumi

rakstāmi uz atsevišķām lapām un lēmumu ori-

ģināli sakopojami atsevišķā lietā. Nosakāms

laiks dažādu pagasta valdes lietu uzglabāšanai,

jo pretējā gadijumā pagastu namos būs jāie-
kārto atsevišķas telpas nozīmi zaudējošo grā-
matu un lietu novietošanai. Klaušas fiziskām

personām uzliekamas pēc maksājamo nodokļu
lieluma. Kases pārbaude izdarāma mēneša

pirmā valdes sēdē un pārbaudes aktā atzīmē-

jams faktiskais kases stāvoklis un kontu stā-

voklis pārbaudes dienā. leņēmumu budžeta

grāmata rakstāma pēc itāļu parauga, jo tagadē-

jais grāmatas lielais apmērs traucē darbu. No-

dokļu maksātāja saraksta vietā iekārtojamas

kartiņas. Izdevumu budžeta norēķinu grāmatā
iekārtojama aile «atrakstijumi» arī slēguma

daļā. Nekustamu īpašumu aprakstā ierakstā-

ma īpašumu vērtība pēc to apdrošināšanas su-

mas, jo iegūšanas un tirgus vērtība svārstīga,
īpašumu pārvērtēšana nav vajadzīga. Pagasta
valdē jāraksta viena inventāra grāmata visam

pagasta pašvaldības inventāram. Vienādi

priekšmeti ierakstāmi ar vienu ierakstu, piem.
skolas bibliotēka ar .... sējumiem. Katrā ie-

stādē rakstāma sava inventāra grāmata, biblio-

tēkas grāmatu, mācības līdzekļu v. t. 1. saraksti.

Inventāra pārvērtēšana nav vajadzīga. Materiā-

lu un preču grāmatā jāieraksta visi materiāli

un preces, kas stāv krājumā. Grāmatā jārak-
sta arī iepirktie produkti nespējnieku uzturam.

Materiāli, kurus tūlīt pēc iepirkšanas nodod

iebūvēšanai, šai grāmatā nav rakstāmi. Pro-

duktu grāmata atmetama un visi produkti rak-

stāmi materiālu un preču grāmatā. Pa pastu

saņemtās naudas grāmata likvidējama, jo nau-

das sūtijumus var ieskaitīt tekošā rēķinā. Ka-

ses dienas grāmata jāraksta pagasta vecākam,

tā katru operācijas dienu noslēdzama un pa-

rakstāma. Kvītes un ordri atmetami, bet to

vietā iekārtojami aprēķini, kuros var ierakstīt

kā ienākumus, tā izdevumus un memorialope-
racijas. Attaisnojošie dokumenti glabājami
ugunsdrošā skapī, bet sekretāra pārziņā, jo tie

nepieciešami ikdienas darbā. Kumeļu reģistrā-

cijas zīmes papildināmas ar atzīmēm par kume-

ļa pirkšanu - pārdošanu. Būvmateriālu grāma-
ta papildināma ar jaunu aili «faktiski saņemtie
būvmateriāli». Pagastu pašvaldību amatperso-
nas atbrīvojamas no tirdzniecības iestāžu kont-

roles. Pagasta valdes apkārtraksti pa eksem-

plāram atstājami katrā apdzīvotā vietā.

Tālāk apspriede atzīst, ka būtu grozāms li-

kums par pagastu pašvaldību un likums par pa-

gastu pašvaldību darbības ierobežošanu. Piln-

varu izdošana atstājama pagastu valdēm, ja pie

tagadējās prakses padomes sēde jāsasauc tikai

pilnvaras izdošanai. Pagasta zīmoga glabāšana
būtu uzticama pagastu sekretāriem, kā tas ir

tiesu un kara iestādēs, jo tagad pagasta vecā-

kam jābūt pagasta namā katrā publikas pie-
ņemšanas dienā un to nevar atvietot viņa viet-

nieks. Nosakāma jauna pārsūdzības kārtība,

paredzot, ka pagasta valdes lēmumus var pār-
sūdzēt apriņķa lauku pašvaldību vecākam un

tiesai, jo pārsūdzības pagasta padomei nevaja-

dzīgi vilcina lietu nokārtošanu. Izņemama no

pagasta padomes kompetences tiesība lemt par

kustamas mantas ieūgšanu un atsavināšanu.

Apriņķa vecākais dod norādijumus darbā:

kases dienas grāmatas noslēgt katru dienu, tāpat
turēt kārtībā citas grāmatas, rakstus izpildīt
laikā, ievērot tīrību un kārtību sabiedriskās

ēkās un to apkārtnē, pagasta nekustamā un ku-

stamā manta jāapdrošina par pilnu vērtību.

3. Rīgas nodaļas apspriede 1938. g. 7. no-

vembrī, Rīgā, biedrības biroja telpās.

Piedalās 16 pagastu sekretāri, 5 palīgi, 4

kanclejas ierēdņi, biedrības priekšnieks, apriņ-

ķa vecākais ar revidentu un sekretāru.

Apriņķa vecākais dod norādijumus turpmākā
darbā. Pārrunā valsts 20 gadu pastāvēšanas
svinību sarīkošanu un sekretāri paskaidro par

sarīkojumu gaitu katrs savā pagastā.
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Biedrības priekšnieks ziņo par biedrības val-

des darbību un aicina biedrus aktivi piedalīties
kā biedrības dzīvē, tā biedrības žurnālā.

Par obligatorisko ugunsapdrošināšanu refe-

rē Slokas pagasta sekretārs. Apspriede atzīst,

ka likums vēl jauns, nav praksē pielietots un

tādēļ par to tagad nebūtu daudz jārunā, bet

krājami materiāli par iespējamo darbu samazi-

nāšanu šai darba nozarē.

Apspriede apskata līdz šim izstrādātos no-

dokļu maksātāju kartiņu projektus un iztirzā

to labās un sliktās īpašības. Piemērotākais bū-

tu Vircavas pagasta sekretāra Barona projekts,
bet arī t"s nav bez trūkumiem, jo stipri raibs.

Par saviem novērojumiem darbā ar nodokļu

maksātāju kartiņām_ ziņo Ādažu un Mārupes

pagastu sekretāri. Ādažu pagasta sekretārs no-

rāda, ka projektā ir dažu nodokļu apvienošana
un tāpēc ar kartiņu parauga izstrādāšanu ne-

būtu jāsteidzas.

Nākošo apspriedi noliek Stopiņu pagasta na-

mā 1939. g. 16. janvārī.

NĀKOŠAS NODAĻU APSPRIEDES:

1. Abrenes nodaļai — 1939. g. 12. marta,

Bērzpils pagasta namā.

2. Liepājas nodaļai — 1939. g. 29. aprilī,

Kazdangas pagasta namā.

3. Krustpils nodaļai — 1939. g. 12. februārī,

Līvānu pagasta namā.

4. Tukuma nodaļai — 1939. g. 19. februārī,

Sēmes pagasta namā.
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Izdevējs: Latvijas pagastu darbvežu biedrība
Atbildīgais redaktors- TānLs Vītoliņš

_

Rīgā, Lāčplēša ielā Nr. 24, dz. 1. ļ Atbildīgais redaktors. Jānis Vītoliņš

Grāmatspiestuves A-S. «ROTA» Rīga, Blaumaņaiolā 38-40 16529
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1 Smagumu transports ar zirgiem iznāk letāks lietojot

Lielākus vezumus var vest ar ma- j I
IHfIG9HaH zāku piepūlēšanu. Braukšana ir ērta ļ MftSn fflt /

ari pa vietām, kuras ir pārāk nelī- /Js^//////
. dzenas vai pārāk mīkstas. Ar gu- \ VlBE^/Fil^M/^f///w

mijas riteņiem vilkšanas spēks sa- \ vjnJf il
mazināts un tāpēc zirgu mūžs pa-

~'l(fel!HP' "~^^^y*g ietaupijums vien samaksā
_

gumijas riteņu iegādes izdevumus

I vienā sezonā.

Gumijas apriepotus ratus būvē a/s «TOSMARE» Liepājā un pārdod c/s «TURĪBA»,
kur variet pieprasīt tuvākas ziņas.



flīņas Vilnas Rūpnieks Šokolāde Goeņņimjeram

Audumi sirds lieta, katrs

— to izjūt un prasa

Tālr. 21934 li ii im| f| i ii i| k i1 a šokolādi

ZEĶU UN VEĻAS FABRIKA

ĀDOLF VVEGELIN
P'S »REKA"

————————————Rīgā, Jumāras ielā Nr. 21. Tālr. 33704.

Izgatavo KOTTON - ZEĶES zem markas

AĢENTŪRAS KANTORIS,
«laima>>, «manon», «marga,, un no

' Bemberga zīda «GARBO».

VILNA UN KOKVILNA

E. Burbulis
Audēju ielā Nr. 8, Tel. 21500

Malkas noliktava Zasulauka stacija.

Tālr. 42216.

RĪGAS NAGLU FABRIKA

BABERGS un B-ri

Rīgā, M. Nometņu ielā Nr. 6. Tālr. 41793. ZĀĢU MOTORS lietošanā.

Izgatavo: dažādas stiepuļu naglas un pa-
———«—^————

pēžu štiftes. Roku un mašinu teksu un

«čenels». Zilās grieztās tapsētāju naglas. LClbcHciG SUICIITIiC
Pilsētas noliktava un pārdošana I

M. Pils ielā Nr. 1. Tālr. 20868. diegi
Rīgas Kokvilnas Manufaktūras Sabiedrībā

\ļ f% Strazdu muižā
— Rīgā,

¥. VJIIdUEIIiMJ
parka iel

_

4 Tāh. 26Q77

Augļu, konfekšu un šokolādes tirgotava ~~"™""™_
————^——— DAMU UN KUNGU DRĒBNIECIBA

'V.HO R S T S

Rīgā, Tērbatas ielā Nr. 15/17. Tālr. 34062.
Rīga, Elizabetes iela Nr. 21-a.

P. ZUJE V S, gaļas tirgotava. E. STEINVEISS,
Rīgā, Centrāltirgū, I paviljonā Nr. 120.

. 13C .„

t.5,'. 00014
Rīga, Dzirnavu iela Nr. 43.

lair.
Tālr 29426

«MIEŽU VĀRPA», īpašn. E. Purmalis
*«j » un,nn * * i

Rīgā, Kungu ielā 28, tālr 20754.
GUTMAŅA HIMMELHOCHA mant-ku

lesala ekstrakts, ievārijumi, konservi, si- Ogres kokshpetava un papes fabr.

nepes, marinēti gurķi, Dundagas sīrups, Rīgā, Blaumaņa ielā 16/18. Tālr. 26762.

piena konfektes, kakao.



APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA jl
Rīgā, Vaļņu ielā Nr. 1, savā namā

Tālruņi: Tekoši rēķini:

Ugunsapdrošināš. nod. 22046. Pasta kastīte 746.

Transporta, ielauš. zādz.
Akciiu kapitāls

Latvijas banka 4912

un autom. apdr. nod. 21928. p

Latvijas kredītbankā . 1900

Dzīvības un nel. gad. Ls 2.500.000,—

apdrošinās, nodaļa Sissg Pasta tek. reķ. daļā . . 492

Pieņem uz izdevīgiem noteikumiem:

ugunsapdrošinājumus, dzīvības apdrošinājumus, apdrošinājumus pret nelaimes gadijumiem,

transporta apdrošinājumus, valoru apdrošinājumus, apdrošinājumus pret ielaušanas zā-

dzībām, civiltiesiskās atbildības apdrošinājumus, automobiļu apdrošinājumus.

Juglas elektrības uzņēmums

ļ^Rīgā^Brīvības^lā^/6^^

lerīko elektrības apgaismošanas un spēka ietaises laukos un pilsētās. Būvē lauku augst-

sprieguma un zemsprieguma linijas. Sniedz padomus lauksaimniecību elektrofikacijā.

as«LIGNUM»
FINIERU FABRIKĀ

Daugavgrīvas šosejā pie Bolderājas. — Telegr. adrese: Lignum — Rīgā.

Tālruņi: Direkcija 40157. — Galvenam inženierim 40182. — Eksped. 40143.

KOKU lEPIRKŠANAS NODAĻA ŪDENSDĀRZA PĀRZ. UN KOKU LAUKUMS

Kungu ielā Nr. 2. Tālr. 22721 Bolderājā. Tālr. 35849.



Latvijas pagastu sekretāru biedrība

sasauc 1939. gada 26. februārī pīkst. 11 no rīta,

Rīgā, Merķeļa ielā Nr. 13, Latviešu biedrības baltajā zālē

kārtējo pilnu sapulci
Darbu kartība:

1. Sapulces amatpersonu vēlēšanas

2. 1938. gada darbības pārskats

3. Valdes un revizijas komisijas

ziņojumi

4. 1939. gada budžets

5. Valdes locekļu un revizijas komi-

sijas vēlēšanas

6. lerosinājumi

Saskaņā ar biedrības statūtu 11 § sapulcē var pieda-

līties biedri, kas nokārtojuši savas 1939. gada biedra maksas

K. FLUGINS

Biedrības priekšnieks
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