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Pagasta sekretārs jauna likuma gaidās

P. PILPIS, L. P. S. biedrības valdes loceklis

Mums ir divas lielas pašvaldību

grupas — pilsētu un lauku. Idejiski tās

kalpo vienam mērķim, bet pēc būtības

lielā mērā viena no otras atšķiras. Pil-

sētu pašvaldības, kā lielsaimniecības,

pēc savas uzbūves sadaļas nodalās un

nozarēs ar darba dalīšanu pēc uzdevu-

mu veidiem, specialitātēm un citādi,

kur darbinieki dara un zin katrs tikai

vienu savu speciālu darbu. Pagastu

pašvaldības turpretim sava mazā apmē-

ra dēļ nevar pienākumus un darbus, va-

dītājus un darītājus dalīt, bet tie jāap-
vieno. Tālab te darbiniekiem jāpārzin
un jāstrādā visi dažāda veida darbi, uz-

devumi un pienākumi, kas veicami paš-
valdībai un ko no tās prasa visi valsts

resori. Šis apstāklis tad nu arī noteic,

ka pagasta pašvaldību var vadīt tikai

vispusīgi sagatavoti darbinieki. For-

māli vadība piekrīt vēlētiem amatu vī-

riem, visvairāk pagastu vecākiem, bet

tā kā tie šim uzdevumam īpaši nav sa-

gatavoti, pašvaldībās darbojas ne pastā-

vīgi, bet tikai pieņemšanas un sēžu die-

nās kā rīkotāji un lēmēji, darba kār-

tošana, virzīšana un piepildīšana gul-
stas galvenokārt uz pastāvīgo darbinie-

ku — pagasta sekretāru. Vēl vairāk.

Pagastnamā koncentrējas un risinās pa-

gasta sabiedriskā dzīve un biedrību, sa-

biedrību un organizāciju darbība. Sek-

retāram, kā pastāvīgam pagastnama ie-

mītniekam, it dabīgi nākas vienmēr at-

rasties šīs dzīves un darbības vidū. Šīm

kopām, vai tā nu ir lauksaimniecības

biedrība, patērētāju biedrība, savstar-

pējās apdrošināšanas biedrība, krāj-
aizdevu sabiedrība vai aizsargu or-

ganizācija, visām vajadzīgi lietpra-

tīgi darbinieki, gan organizēšanas,
gan likumiski pareizas vadīšanas,

gan it sevišķi grāmatvedības darbam.

Visām šīm biedrībām un sabiedrībām

dubultgrāmatvedība ar plašiem gada

pārskatiem obligatoriska, bet bilancspē-

jīgi grāmatvedības pratēji starp lauci-

niekiem reti sastopami. Mazā darbības

un līdzekļu apmēra dēļ tās speciālus

grāmatvežus nevar uzturēt. Izeja nu

atkal meklējama pie pagasta sekretāra.

Ja nu sekretārs norobežotos vienīgi ar

savu sekretāra amata darbu, atteiktos

uzņemties pienākumus sabiedriskajā
darbā un aizpildīt tur nepieciešamo vie-

tu, tad viņš sarūgtinātu sabiedrību, ku-

ras vidū jādzīvo, radītu pret sevi ne-

mieru un, noslēgdamies no sabiedriskās

dzīves, paliktu ārpus tās, kā sveša gara

ierēdnis-algotnis, kam nav daļa, ne bē-

da par sava pagasta iedzīvotāju saim-

nieciskām un kulturālām vajadzībām.
Šādi apstākļi jau ārēji vien spiež pagas-

ta sekretārus uzņemties blakus saviem

tiešajiem amata pienākumiem vēl dažā-

dus sabiedriskus pienākumus. Bet ir

taču vēl pilsoņa pienākuma apziņa, ka

jādara viss iespējamais sava pagasta un

reizē tautas un valsts labā. Tālab lau-

ku pagastu sekretāri redzami kā darbi-

nieki pa lielākai daļai visās pagasta

biedrībās, sabiedrībās un organizācijās.

ledziļinoties un tuvāk pētot pēc ie-

mesliem, kāpēc viena jeb otra pagasta
saimnieciskā, sabiedriskā vai kulturālā

dzīve un labklājība ir uz augstākas pa-

kāpes, visbiežāk nākas konstatēt, ka ie-

vērojama loma šeit piekritusi pagasta
sekretāra kā pagasta pašvaldības un sa-

biedriska darbinieka spējām un orga-

nizatora dāvanām. Lai šīm labām īpa-
šībām un spējām apveltītu darbinieku

būtu vairāk, nopietni jāapsver viņu au-

dzināšana un sagatavošana svarīgajam



pagasta sekretāra amatam. Tas sekre-

tāru saimei un viņu vadībai uzliek ļoti

svarīgus pienākumus tagad un nākotnē.

Biedrības vadība ir sapratusi šo uzde-

vumu un savā žurnālā, kā arī sekretā-

ru apspriedēs to stādijusi redzamā vie-

tā. Tālākais atkarājas no tā, cik re-

dzama vieta tiks ierādīta pagasta sekre-

tāram pašvaldības darba laukā ar jauno

pagasta pašvaldības likumu. Jo lielā-

kas sekmes darbam var būt tad, ja pats

darītājs arī tiesiskā ziņā būs pienācīgi
nostādīts un nodrošināts.

«Pašvaldības Darbs» savās slejās
vairākos apcerējumos (A. Melnalkšņa,
E. Grantskalna, J. Vītoliņa un vēl citu)

apskatijis sekretāra — senākā skrīvera

un darbveža — gaitas, stāvokli un lomu

visā pagastu pašvaldību pastāvēšanas
laikā un meklējis atbildi, kas viņa dar-

bā, uzdevumos un nostājā atrodams po-

zitivs, kas negativs un kādam tam būt

turpmāk?
Pārlaižot skatu pār pagājību, vis-

pirms redzam, ka pagasta sekretāram

vienmēr piekritis ievērojams svars pa-

gasta dzīvē — lai kā senākam skrīverim

muižnieku atkarībā un ietekmē, lai vē-

lāk krievu komisāra uzraudzībā, lai

mūsu valsts pirmsākumā, partiju laikā,

kad dēļ tā notika partiju cīņas, gan ta-

gadējā laikā, kad sekretārs darbojas ar

lielāku patstāvību. Salīdzinājumā va-

ram nu spriest, vai pašvaldību un vis-

pārējā labā noderīgāks no visiem vē-

jiem atkarīgs kalps, vai patstāvīgs un

tiesiski nodrošināts darbinieks. Slēdzie-

nā jāsaka, ka lauku īpatos apstākļos
sekretārs nevar būt tikai ierēdnis-algot-
nis, kā pilsētā, kas, izpildijis noteiktās

stundās savus amata pienākumus kanc-

lejā, aizslēdz pagastnama durvis un no-

dodas tikai personīgai dzīvei. Tam pil-

nīgi jāiekļaujas sava pagasta dzīvē, jā-

pazīst tā, jāsaprot un jāizjūt līdzpilsoņu

prieki un bēdas; jābūt vispirms apzinī-

gam, krietnam, nosvērtam, taisnīgam
darbiniekam ar nesavtīgu, rosinošu, va-

došu gribu; jābūt sabiedriskam darbi-

niekam ar priekšzīmīgu stāju, dzīvu,

vienojošu, iecietīgu garu; jābūt tiesiski

un materiāli nodrošinātam, kas atļauj

droši, brīvi un neatkarīgi pret visiem

taisnīgi pildīt amata pienākumus un li-

kumu prasijumus un strādāt pašvaldī-
bas un sabiedriskā labā. Patlaban, kad

valdībā tiek pārstrādāts likums par pa-

gastu pašvaldību, paceļas jautājums,
vai sekretāram turpmāk tiks ierādīta

ierēdņa vai darbinieka vieta?

Vērā ņemot visus iepriekšējos ap-

svērumus un pagastu sekretāru saimes

ilggadīgo noteikto gaitu, valstiski stin-

gro nostāju dažādos pārdzīvotos laikos,

neseno darbveža amata pārvēršanu sva-

rīgākajā sekretāra amatā un sekretāru

biedrībai iekšlietu ministrijas dāvāto

uzticību iepazīties un līdzrunāt minētā

likuma izstrādāšanā, rodam pārliecību,
ka jaunajā likumā pagasta sekretāram

tik ierādīta pienācīga vieta un tiesiskā

ziņā tas tiks nostādīts uz augstākas pa-

kāpes kā līdz šim. Ir iemesls cerēt, ka

ar jauno likumu pagasta sekretāram

tiks dota iespēja pieiet pašvaldības dar-

bam ar līdzrunātāja un lēmēja tiesī-

bām.

No sava mūža darba prakses ar vis-

lielāko pārliecību varu teikt, ka tas

nāks par svētību kā pašvaldībai, tā

valstij.

Daži aizrādijumi par mūsu oficiālo rakstu

valodu un stilu
(Turpinājums un beigas)

Prof. E. BLESE

Pats par sevi saprotams, ka vairāk

izglītotie un apzinīgākie latviešu ļaudis

uz pārmērīgi lielo svešo elementu dau-

dzumu mūsu valodā nevarēja noskatī-

ties vienaldzīgi. Tādēļ cīņa pret pār-

mērīgi spēcīgo vācu ietekmi mūsu va-

lodā sākās jau pag. g. s. 60-os gados.
Juris Alunāns pavisam atklāti jau to-

reiz dzejoja, ka viņam zobens uz asu

karu trinams pret tiem, kas latviešu va-
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lodu vēl maisa. īpaši Alunāns uzstā-

jās pret nepareizajām mūsu tā laika

valodā lietojamām vācu galotnēm un

pret pašiem nevajadzīgiem aizgūtiem
vācu vārdiem, cenzdamies likt to vietā

paša darinātos jaunvārdus. Kaut gan
viņš sajuta mūsu valodā arī ārkārtīgi
stipro un visai dziļo vācu stila ietekmi,
tomēr pret to cīnīties viņš vēl bija bez-

spēcīgs. Tādēļ arī paša Jura Alunāna

stils, sevišķi viņa agrākos prozas rak-

stos, liek mums vēl visai daudz ko vē-

lēties. Labākā stilā raksta Krišjānis
Barons, bet diezgan pavājš stils, it īpa-
ši vēstulēs, ir Krišjānim Valdemāram,
samērā labs jau Kronvaldam. Jura

Alunāna un vēlāk Kronvalda darinātie

jaunvārdi gan izskauda no mūsu va-

lodas labu daļu nevajadzīgi aizgūto vā-

cu vārdu, bet citi jaunāki un abstrak-

tāku jēdzienu apzīmējumi gan tieši aiz-

gūtu, gan pārmērīgi burtiski tulkotu

krievu un vācu vārdu veidā tomēr nāca

arī klāt. Jau dzirdējām, ka laikā no

60.—90. gadiem mūsu valodā bija ienā-

cis liels daudzums tādu jaunu svešu

stila elementu un ietekmju, un to re-

zultātā mūsu valodas stils bija kļuvis
visai raibs. Pret to nu atkal bija jā-
uzsāk cīņa.

Labvēlīgs apstāklis šai ziņā bija tas,
ka šai cīņai latvieši 90-os gados bija
tomēr jau daudz vairāk un labāk saga-
tavoti nekā Alunāna un Kronvalda lai-

kā. Latviešiem bija izauguši tomēr jau
akadēmiski izglītoti ļaudis, kas prata
valodai pieiet no dziļāka izpratnes vie-

dokļa ar nacionāli - smalkāku tās pa-
reizības izjūtu. 90-os gados šādi dar-

binieki bija valodnieks Kārlis Mīlen-

bachs, redaktors Jēkabs Velmē un to-

reiz vēl jaunais, tagad jau astotā gadu
desmitā esošais, bet arvienu vēl dzīvais

un rosīgais prof. Jānis Kauliņš. Bija
arī citi ne tik izglītoti, bet tomēr go-
dam minami darbinieki. Lai sāktu cīņu
pret svešām stila ietekmēm, vajadzēja
vispirms vairāk vai mazāk noskaidrot,
kādas svešas stila ietekmes īsti mūsu

valodā ir, t. i. konstatēt faktisko lietu

stāvokli. Tādēļ jau arī pag. g. s. 90-to

gadu beigās Mīlenbachs, bet it sevišķi
Kauliņš sāka krāt un darīt atklātībai

zināmus mūsu valodā lietojamos nepa-

reizos sveša gara apdvestus izteicienus,
lai apzinīgākiem latviešu ļaudīm rādī-

tu, kā īsti viņi runā, un lai tādējādi pa-

mācītu, kā nevajaga runāt un rakstīt.

Nevar teikt, ka šādai rīcībai nebūtu bi-

jušas sekmes. No mūsu labākās lite-

rārās valodas izzuda vēl lielāks dau-

dzums nevajadzīgi aizgūto vārdu, kuru

vietā stājās jau agrāk darinātie un arī

vēlāki, jaunāku darbinieku, sevišķi Mī-

lenbacha, un arī pašas mūsu rosīgākās
dzīves radītie jaunvārdi. Arī praktis-
kā valodā šur tur kļuva labāks mūsu

stils. īsti gan tikai jau 20. g. simteņa
pirmajā gadu desmitā sāka parādīties
pirmie šo pamācību augļi, un daži no

mūsu jaunās paaudzes ļaudīm, kaut arī

krievu skolās gājuši, šā gadu simteņa
pirmajā desmitā jau raksta savam lai-

kam ļoti labā valodā un stilā.

Pasaules karš ar savu pārmērīgi
spēcīgo krievu ietekmi mūsu valodas

tīrīšanas darbu atkal padarīja grūtāku.
Tomēr jau pasaules kara beigās Krie-

vijā turienes "latviešu žurnālos un pat
vācu okupācijas laikā Latvijā atkal pa-
rādijās raksti, kas bija vērsti pret pār-

mērīgi lielo runas valodā lietojamo
aizgūto vācu un krievu vārdu daudzu-

mu, cenzdamies tādējādi kaut drusku

labot un latviskot vispārīgās mūsu tā

laika valodas stipri nelatvisko frazeo-

loģiju.

Tomēr tikai ar neatkarīgās Latvijas
nodibināšanu sākās apzinīga darbība

mūsu valodas stila labošanā, tīrīšanā

un atlatviskošanā. Te vislielākie no-

pelni prof. Endzelīna šiem jautājumiem
veltītiem rakstiem (it īpaši viņa vairāk

iespiedumos iznākušajam krājumam
Dažādas valodas kļūdas 1928. g.j. To-

mēr jau priekš tam par šiem jautāju-
miem bija parādijies lielāks daudzums

rakstu mūsu dienas presē — arī no ci-

tiem autoriem —, un valodas pareizības
jautājumi bija iztirzāti arī dažādās sa-

nāksmēs, lekcijās un kursos. Ne bez

nopelniem te bija arī Terminoloģijas
komisijas darbība, kas rādija ne tikai

jaunus vārdus, bet šur tur arī veselus

jaunus techniskā rakstura izteicienus.

Rezultāts bija tas, ka drīzi vien dažas
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mūsu inteliģences aprindas, it īpaši tās,
kas bija nākušas no universitātes filo-

loģijas un filozofijas fakultātes vai arī

kam bija ar šīm valodas ziņā akadē-

miski izglītotām aprindām ciešāks sa-

kars, bija paguvušas jau diezgan no-

pietni iedziļināties mūsu valodas lietās

un nopietni sekoja prof. Endzelīna un

citu mūsu valodnieku aizrādījumiem.

Citas mūsu inteliģences aprindas pret

šiem aizrādijumiem bija palikušas diez-

gan vienaldzīgas. Pie pēdējām, diem-

žēl, lielā mērā piederēja mūsu ierēdņu,
it sevišķi administrātīvo iestāžu darbi-

nieku, kā arī juristu aprindas. Bez tiem

svešajiem frazeoloģijas elementiem, ko

sastopam plašāko aprindu valodā, ad-

ministrātīvo un it sevišķi tiesu iestāžu

darbinieku valodā ir vēl savas īpatnē-

jās, ar svešu valodu paraugiem atbal-

stītās valodas īpatnības.

Mūsu dienās mūsu valodā vēl jopro-

jām sastopamās svešu valodu leksikā-

lās un stila īpatnības tāpat kā agrāk

jāiedala divās grupās: vecākās ir vācu

ietekmes, jaunākās ir krievu. Dažreiz

stingra robeža nav novelkama. Jāšķiro
šīs ietekmes arī pēc tam, vai tām ir

vairāk ārējs — tieši pārmērīgi burtiska

tulkojuma raksturs, jeb vai tām ir dzi-

ļāks raksturs. Nereti ir tā, ka zināma

sveša valoda ar saviem paraugiem var

būt ierosinājusi, uz dažām atsevišķām
valodas parādībām zīmējoties, mūsu

psīchē īpatnēju valodisku domāšanas

veidu, īpatnēju pieeju izsakāmām parā-
dībām jeb īpatnēju to uztveri un skatī-

jumu, kas tad izpaužas būtībā neparei-

zu, kaut arī no svešiem paraugiem tieši

netulkotu konstrukciju veidošanā.

Pie svešām leksikālām un frazeolo-

ģiskām ietekmēm, kas mūsu valodā iz-

veidojušās jau agrāk vācu valodas

ietekmē, pieder šāda tipa pārmērīgi
burtiski tulkoti vārdi un garāki iztei-

cieni: bez kā lai kaut ko da-

rītu (ohne was zu tun, == neko neda-

rīdams), nāk priekšā (es kommt

vor,
= gadās), daudz par vēlu

(viel zu spāt, =
par daudz vēlu, pār-

mērīgi vēlu), piepaturēt (beibe- 1
halten, = paturēt), piekrist (bei-
fallen, = piebalsot, pieslieties, pievie-

noties) un vispārīgi prepozicijas pie
pārmērīga lietošana, it sevišķi ab-

straktākas nozīmes izteicienos, piem.,
pie Blaumaņa (sal. vāc. bei

Goethe), picPo r v ka v. t. t. (— Blau-

maņa, Poruka v. t. t. rakstos), pie
rakstīšanas, pie lasīšanas

(sal. vāc. beim Schreiben, beim Lesen;

latviski jāsaka rakstot, lasot; vēlāk, kā

redzēsim, atsevišķos gadijumos šāds

pie ieviesies arī krievu valodas ie-

tekmē). Vācisks ir izteiciens caur to

«dadurch», latv. labāk tādēļ, tā-

dēļ arī. Arī drusku pārmērīgai pre-

pozicijas caur lietošanai konkrētā

nozīmē tāpat ir vācisks raksturs: caur

logu, caur durvīm (vāc. durchs

Fenster, durch die latv. pa logu,

pa durvīm). Latviski nelietojami un

pārmērīgi vāciski pēc sava veidojuma
ir pārmērīgi daudzie atvasinājumi ar

līdz: līdzbiedri, līdzcilvē-

ki, līdzskolnieki. Līdzbied-

ri ir tie paši biedri, līdzcilvēki

ir citi cilvēki, tuvinieki, līdzskol-

nieki ir skolas biedri. Arī līdz-

pilsoņi ir patiesībā pilsoņi, citi pil-

soņi. Latviski var lietot tikai tādus

vārdus kā līdzskrējējs, līdz-

strādnieks, līdzgaitnieks,
līdzdalībnieks, kur līdz ir īsti

latvisks apstākļa vārds līdz; par ve-

cu īpašības vārdu var uzskatīt līdz-

vārdā līdzsvars. Vāciska ir arī vēl

sastopamā priekš lietošana finālā

nozīme: strādāt priekš sa-

viem bērniem, latv. strādāt, dar-

boties savu bērnu labā. Pārmērīgi bur-

tiski no vācu valodas tulkoti izteicieni

ir krist svarā (vāc. ins Gewicht

fallen, = latv. ir visai svarīgi, ir liela

nozīme), ir no svara (vāc. vom

Gewicht, = ir visai svarīgi). Vēl*

vāciski ir izteicieni: visā drīzumā,
visā krāšņumā, visā pilnī-
bā (latv. labāk drīzumā, jo drī-

zi, jo krāšņi, visā savā

krāšņumā, visā savā pilnī-
bā vai vienkārši pilnībā); dzīt

politiku, jokus (vāc. Politik trei-

ben, Scherze treiben, latv. labāk pie-

kopt politiku, jokus taisīt jeb jokot),
arī dzīt propagandu (latv. lab.
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attīsta propagandu); mācīties pa-

zīt (vāc. kennen lernen, latv. lab. ie-

pazīties) ;uz pavēli (vāc. auf Be-

fehl, latv. lab. pēc pavēles, pa pavēlei);
uz viņa iniciatīvu, (vāc. auf

seine Initiative, auf seine Anregung,
latv. viņa iniciatīvā, viņa ierosmē jeb
ierosinājumā; no suņiem sa-

plēsts, (= latv. suņu saplēsts); ņemt

galu (vāc. ein Ende nehmen, = latv.

beigties); beidzas uz - a (= bei-

dzas ar - a), uzkrist, uzkrī-

tošs (vāc. auffallen, auffallend, latv.

zīmīgam būt, ir zīmīgs); acīs krist

(vāc. m die Augen fallen, latv. acīs

durties); licies uz stāstu rak-

stīšanu (= nodevies stāstu rakstī-

šanai) ; vidūtājs (v. Vermittler, kas

neveikli atvasināts no vārda vidus, latv.

pareizi starpnieks); vainīgi

pie savām neveiksmēm esam

mēs paši (vāc. an unseren Mißer-

folgen sind wir selbst schuld, latv. lab.

savās neveiksmēs esam vainīgi

paši). Mūsu priekš vārds ir pār-

mērīgi burtiski tulkotais vācu Vorvvort

bet latviski nav arī tagad ieteicamie

priekšvārdi; varētu teikt ievada

vārdi vai priekšteiksme, kas

vairāk atgādina fr. prēf ac c. Mūsu

juristu valodā sastopam izteicienu ru-

nā esošais spriedums «der

m Rede stehende Beschluû; mūsu iz-

teicieni klātbūtnē un prom-

būtnē ir tuvākā kārtā tulkoti no

vācu m der Anwesenheit, m

der Gegenwart un m der

Abwesenheit; latv. labāk teikt

klātesot, klāt neesot. Jauns,

tikai beidzamos gados radies vācu aiz-

guvums mūsu valodā ir izvērtēt,

vāc. verwerten, latv. izmantot, iz-

lietot, pārvērst naudā.

Daudzreiz nevar pasacīt, vai kādas

nelatviskas sintaktiskas konstrukcijas

pamatā ir kāds vācu vai krie-

vu izteiciens. Jau minējām, ka nepa-

reizās konstrukcijas ar pie var bal-

stīties arī uz krievu paraugiem: y riyui-
KHHa, npH MTemn, npii nncbM'fe. Mūsu

klātbūtnē, un prombūtnē var

balstīties arī uz kr. bt> npncyTCTßin
nn bt> oTcyTCTBin. Konstrukcija v z

ielas pa daļai balstās uz v. auf

der Stra Cc, pa daļai uz kr. Ha

v.niU'fe; savā laikā uz kr. bt>

CBoe BpeMH un vācu seinerzeit; uz-

skaitīt uz kr. nepemicjniTb un

vāc. aufzāhlen. Tādi paši divdabiski

pēc savas izcelšanās ir izteicieni pie-

ņemt, pieņemsim (= iipMMeMT>,

hto 3to TaK h, vāc. nehmenwir an, = latv.

iedomāsimies); pievest piemē-
ru (LipußecTH npiiM-kp-B, ein Beispiel
anfuhren, labāk gan arī vāc. ein Bei-

spiel geben, latv. minēt piemēru, dot

kādu paraugu); pievest argu-
mentus ( = minēt argumentus); pār-
valda valodu (kr. BJīajrEen. h3li-

komt>, vāc. beherrscht eine Spra-

che, latv. valodu labi prot); spēlēt
lielu lomu (urpaTb 6ojibinyio pojib,

eine große Rolle spielen, latv. svarīgam
būt, tam liela nozīme); vest miera

sarunas ißecni .Miipiiue neperoßopu

Friedensverhandlungen fūhren, latv'
labāk mieru derēt, mieru līgt; notiek,

sarunas par mieru); pie labākās

gribas (ripu HaH;iyqmeM'b /KejiaHin,
beim besten Willen, latv. ar vislabāko

gribu); dienas kārtība (dīc Ta-

gesordnung — no turienes gan ievie-

sies
—,

bet arī kriev. nopnuoicb rhh,
latv. labāk darba kārtība, darbu kār-

tība); sastāvēt no kā (cocroHTb
H3 qero, vāc. woraus bestehen, latv.

var teikt veidot, piem. ūdeņradis
un skābeklis veido ūdeni, nevis: ūdens

sastāv no ūdeņraža un skābekļa; tiesa,
valde sastāv no 5 locekļiem, labāk:

tiesā, valdē 5 locekļi); mīlēt ko da-

rīt (jiioČHTb hto Hn6ynb n'fejiaTb, vāc.

was zu tun lieben, latv. labāk: man

patīk kaut ko darīt), zem virsrak-

sta (noflt 3arjiaßieMi>, unter dem Titel,
latv. ar virsrakstu).

Dziļāka vācu ietekme izpaužas mūsu

jaunatvasinājumos: degpunkts, deggāze,

degviela (Brennpunkt, Brenngas,
Brennstoff), degvīns (Branntvvein),

sēdvietas, stāvvietas (Sitzplātze, Steh-

plātze), ievedmuita, izvedmuita (Ein-
fuhrzoll, Ausfuhrzoll), pievedceļš (Zu-
fuhrbahn), lidmašīna (Flugmaschine,

Flugzeug), lidosta (Flughafen). Pēc vā-
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cv parauga darināti arī lietošanai neie-

teicamie kuļmašīna (jaunākos laikos

nācis klāt pavisam nelabais kuļmuca),
šujmašīna un dzensiksna (vāc. Dresch-

maschine, Nāhmaschine un Treibrie-

men): to vietā jāsaka: kuļammašīna,
šujammašīna, dzenamsiksna. Tā kā

mums ir līdzīgi īsti latviski vārdi: guļ-
koku (= guļus esošu) celtne, stāvkoku

(— stāvus esošu koku) ēka, gājputni
jeb gāju putni, tad, atskaitot kuļmašī-
nu, šujmašīnu un dzensiksnu, — nav

laba arī tagad lietojamā pildspalva: zē-

ni te runā par pildeni (nom. pildene,
sal. slaucene) —, visi pārējie augšmi-
nētie vārdi tomēr paturami un lietoja-
mi. Jaunākos laikos radies vēl vārds

iestāj lekcija jeb iestāju
lekcija, vāc. Antrittsvorlesung.

Lielākai stilistisku (stilisku) neparei-
zību daļai tomēr pamatā neapšaubāmi
krievu paraugi. Tādi ir vārdi un iztei-

cieni : aizvietot (kr. 3aM'bmaTi>,
latv. vietā likt, aizstāt), pielietot
(npnM'fenaTb, arī vāc. anwenden; pie-
lietojamās zinātnes, kr. npu-
KJīajuifciH HayKH, vāc. angewandte
Wissenschaften; latv. labāk teikt 1i e-

tā likt, lietot, lietojamās
zinātnes; kam patīk, var lietot vie-

tā teikt lietāt); piedot spēkus
(npiītfaTb CHjībi, latv. piešķirt spēkus),
piedot gāzi (= palaist gāzi),
piedot par palīgu (= pie-
likt par palīgu), piedeva palīgā
divas rotas (sūti ja palīgā, pie-
šķirt par palīgiem divas rotas); pie-
likt spēkus, pūles, rokas

(npiijiomiTb CHJīti, vCmiiH, pyKn, latv. ie-

guldīt spēkus, veltīt pūles, ķerties
klāt); izsaukt sarežģījumus,

ugunsgrēku, (abOßaTb 3aTpv;uiem>i
no>Kap-b,latv. radīt sarežģijumus, uguns-
grēku); izdot grāmatas (n3-
naTb KHiirn, latv. laist klajā grāmatas,
apgādāt grāmatas); turpināt strā-

dāt (npono;i>KaTb pa6oTaTb, latv. strā-
dāt joprojām); ciest neveiksmi

(Tepn-feTb Heynaqy, latv. neizdoties, va-

rētu varbūt teikt~piedzīvot neveiksmi);
nākt pie pārliecības, nākt pie
atziņas, nākt pie slēdziena

(npi#TH K-b y6'B/KZj.enito, kt> co3HaHiio,
X b 3aKJiiOHeHiio, latv. iegūt pārliecību jeb

pārliecināties, atzīt, secināt); slē-

dzienu taisīt (jrkiaTb 3aKJiio<ienie,
latv. pieņemt jeb nodot atzinumu); iz-

vest remont u'(npoH3BecTH peMOHTT>
latv. izdarīt remontu); kā tas arī

nebūtu, ko viņš arī- neda-

rītu (KaK-b 6bl TO HH ObLJO, HTO 6bl OUT,

hii n-knajit, latv. lai tas arī kā būtu,
lai viņš arī ko darītu); maz pa ma-

zām (.\iajio no Many, latv. pamazām);
nozīmēt(Ha3HamiT'b, latv. izraudzīt,
izvēlēt); kā piemērs (Kan-b rrpn-
Misp-b, bt> KaqecTß'b npiiM'kpa, latv. pa-,
raugam; vispārīgi pārmērīgi bieža

vārda piemērs lietošana ir rusismš;
piemērs vietā bieži der paraugs);
tālu ne tā (najieno ne Tairb, latv.

nebūt nē); iznest lēmumu, iz-

nest rezolūciju (BbinecTii p-fcme-
nie, BbiuecTH pe3ojnouiio, latv. pieņemt
lēmumu, pieņemt rezolūciju); kas

nebūt, kā nebūt (kr. Tro-Hn6vnb,
KaK-b-HH6ynb, latv. kaut kas, kaut kā);
lietas apstākļi pastāvējuši
iekš tā (labāk būtu: iekš tam), kr.
06cT0HTeJIbCTBa H'EJia COCTOHJIII B'b TOM'!,,

latv. lietas apstākļi bijuši tādi; uz tā-

diem noteikumiem (kriev. Ha

TaKnx-b ycjioßiHXT>, latv. lab. ar tādiem

noteikumiem, piem.: salīga mieru ar

tādiem noteikumiem; latv. arī: vieno-

jās par šādiem noteikumiem); ņemt
dalību (kr. ripuHflTb yqacrie, latv.

piedalīties); bija jāpieved sprie-
dumā apsvērumi (kr. oirEnoßajio

npHBecTH B-b npnroßop'B MOTiīßbi, latv.

labāk: bija jāmin v. t. t); izziņas
izvedējs (kr. iipoH3BO£HTejib

hih, labāk: izziņas izdarītājs); attier

cībā uz viņu (kr. no oTHOureHuo kt>

neMy,latv. zīmējoties uz viņu); strīds

iet, strīds neiet (cnop*b HneTb,

cnop-b ne imeT-b, latv. strīds grozās,

negrozās; strīds pastāv par to); runa

i c t (kr. p-EHb imerb, latv. labāk runa

i r); gadijumā, ja (kr. bt, cavsa-ļļ

ec;m, latv. vienk. ja); pamatojot
prasību uz to (= ar to); deļ at-

svabināšanas no mācības mak-

sas, dēļ iestāšanās armijā (kr.
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jijifl ocßo6o>KjieHiH oti-> ruiaTbi 3a yqeHie,

fljiH nocTynjiema Ha BoeHHyio cjiy>tv6y,
latv. lai atsvabinātu jeb par atsvabi-

nāšanu — piem., lūgums — no mācī-

bas maksas, lai iestātos jeb par iestā-

šanos armijā); atklāt uguni pa

ierakumiem (kr. no oKonaM-b. latv.

lab. uz ierakumiem); sastāvējis
firmas dienestā (kr. coctoh;it> Ha

c;iy>K6'k y (ļnīpMu; latv. atrazdamies

firmas dienestā); sastāvēdams par

galveno redaktoru (latv. būdams par

galveno redaktoru); piecus gadus

atpakaļ (kr. 5 jvkrh tomv Ha3ajrb,

latv. lab. priekš pieciem gadiem); pie-
vesto iemeslu dēļ ( == minēto

iemeslu dēļ), par pievestām
zādzībām (= par minētām, aizrā-

dītām zādzībām); pierakstīt vai-

nu (kr. iipimiicaTb bhhv, latv. pie-

šķirt vainu), pierakstīt kādu

netikumu (= piedēvēt kādu neti-

kumu) ; caurlūkoja, caurska-

ti ja (kr. pa3CMO'qrh.n>, latviski lū-

koja cauri, skati ja cauri; bet nekonju-

ģējamās formās var lietot arī kopā:

caurskatīt, caurlūkot, caurskatīts, caur-

lūkots; sal. mūsu caurausts); stāvēt

uz Daugavas (kr. croHTb Ha

jļBHH-E, latv. stāvēt pie Daugavas);

pēc iespējas ātrāk (kr. no 803-

---mohvhocth CKop'fce, latviski cik vien

iespējams ātri, iespējamā ātrumā); par

nožēlošanu (kr. kt, conojrßHiio,
latv. labāk diemžēl); redaktors-

izdevējs, direktors- rīkotājs

(kr. peaaKTopi> - H3naTejib, flHpeKTopt-

pacnopflUHTejibj latv. labāk redaktors

un izdevējs, redaktors un publicētājs,

tāpat rīkotājs direktors — kā

dancotājs kumeliņš); uzstādīt sev

par mērķi (kr. nocTaßiiTb ce6ij

irhvibio, labāk: spraust sev par mērķi),
uzstādīt sekošas prasības

(kr. BbicTaßiiTb cjrEAVKMiūfl Tpe6oßanifl,
latv. labāk nākt ar šādām prasībām,
prasības bija šādas) v. c.

Ir arī dažas dziļākas krievu stila ie-

tekmes mūsu valodā. Krievi bieži lie-

toja KaKT>, BT> KanecTß'k, un vel ne

tik sen arī mēs latviski sacijām: strā-

dāja kā skolotājs, darbojās kā advokāts,

uzstājās kā mākslinieks. Tagad jau
sakām: strādāja par skolotāju, darbojās

par advokātu, uzstājās par mākslinie-

ku, par aizstāvi. Tomēr jāsaka: dzimis

kā saimnieka dēls, dzimusi kā rentnie-

ka meita. — Krievi par relātlvo viet-

nieka vārdu visbiežāk lietoja koto-

puii. To mūsu ļaudis bija pār-

tulkojuši ar kurš, un līdz pašiem

pirmājiem Latvijas pastāvēšanas ga-

diem arī mēs apzīmētāja palīga teiku-

mus parasti pievienojām ar kurš. Ti-

kai beidzamos 10—15 gadus mēs kon-

sekventi lietojam kas, un tikai ja
divas dažādas attieces jeb attiecības

līdzās, tad vienu izsakām ar kas, otru

ar kurš, piem., zemnieks, kas brauca

uz tirgu, kurš notika laukumā pie baz-

nīcas. Kurš lietojam arī tad, ja var

rasties zināmi pārpratumi satura ziņā
vai neērtības izteiksmes ziņā (piem., no

kas nav lokatīva).

Krievu valodā stipri izplatīti tagad-

nes aktīvie divdabji, t. i. divdabji ar

galotoi -nimfi, -Hiiuft, -viiuh, -iomifi,
kurus krieviski var darināt gan no ne-

pārejošiem, gan no pārejošiem darbī-

bas vārdiem. No šādiem divdabjiem
krievi diezgan bieži darina arī apstāk-

ļu vārdus, piemēram, ncnepnußaiome.

Latviski turpretī tagadnes darāmās

kārtas divdabjus var atvasināt tikai no

tā sauc. nepārejošiem darbības vār-

diem, sal. skrejošs, bet nevaram teikt

nesošs, rakstošs. Apstākļu vār-

dus mēs reti darinām (piem., nevar

teikt - skrejoši iet vai līdzīgi).
Tikai kur ir sveši paraugi, mēs tos lie-

tojam arī latviešu valodā, piem., mir-

dzoši spīdēt, kriev. apm. inepiian 6jiec-

TETb, vāc. schimmernd glānzen. Bez

tam krieviem izplatīta arī verbātu

īpašības vārdu kategorija ar -aTejib'

Hbifi. Arī tos mūsu latviešu ļaudis

bija pārtulkojuši ar tagadnes aktīvā

divdabja formām, un tā nu mums radās

ārkārtējas simpātijas pret tādiem dari-

nājumiem. Kopš tā laika arī mēs ilgus

gadus runājām par valdošām ap-

rindām, nospiedošo vairā-

kumu, spiedošo karstumu,

attaisnojošiem dokumen-

tiem, pārliecinošiem argu-
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mentiem, ierosinošiem pasā-
kumiem (tagad runājam par valdītā-

jām aprindām, ļoti lielu vairākumu,

spiedīgu karstumu, attaisnojumu doku-

mentiem, pārliecības spēka pilniem ar-

gumentiem, ierosinātājiem pasāku-
miem, vēl labāk ierosmīgiem jeb ieros-

mes pilniem pasākumiem). Vēl tagad
šur tur lasām, ka nepiederošiem ieeja
aizliegta (pareizi nepiederīgiem), lasām,
ka runātājs runāja dziļi pārlieci-
noši, ierosinoši, aizgrābj o-

š i (kr. y6-BjiHTejibHo, nooin.piiTe;ibHO,

TporaTejibHo), kur labāk teikt, ka ru-

nātājs runāja, visus dziļi pārlieci-
nādams, pamudinādams, aiz-

grābdams. Krievu ietekmē radu-

šies arī vārdi izsmeļoši (kr. Hcnep-

nbißaiome, pa daļai arī vācu erschop-
fend ietekmē; arī izteiciens Jautāju-
mu izsmelt" ir rusisms — HcnepnaTb

Bonpocb, jo vāciskais „eine Frage er-

schopfen" mums, gan maz bijis pazī-
stams; latviski labāk teikt jautājums
sīki pārrunāts, izrunāts līdz galam),
pietiekoši jeb pietiekami (nocTa-
tomho, vāc. genūgend; šos latv. vārdus

var lietot, lai gan tauta vienkārši saka

pietiek vai diezgan), apmieri-
noši (kr. yaoßJieTßopHTejibHo), vili-

noši (kr. onapoßaTejibHo). Arī agrāk
programmās lasāmās darbojošās
personas ir kr. fl-BHCTByiomifl jinua.

Arī pārmērīgā nelokāmo divdabju pa-

teicoties, neskatoties (latv. labāk

sacīt neraugoties) lietošana ir ru-

sisms. «Neskatoties uz visu to» vietā

bieži var teikt «ar visu to». Rusisms

un pie tam neattaisnojams ir izteiciens

nekavējoši, kas ir krievu HeMea-

jieHHo, He3aMefljiHTejibHo tulkojums. Jā-

saka ir nekavējoties vai bez

kavēšanās.

Krieviem raksturīgi ir salikteņi >k«3-

HepaaocTHbift un pa6oTocnoco6HbiH, ko

mūsu ļaudis bija latviskojuši ar vārdiem

dzīves priecīgs un darba

spējīgs. Pa daļai tos atbalstija ari

vācu lebensfroh un arbeits-

fāhig. Ar visu to tie tomēr latviešu

valodā atzīstami par nepareiziem dari-

nājumiem: ir gan mums dzīves

prieks un darba spējas, bet

no tādiem, kaut arī salikteņiem, patstā-

vīgi īpašības vārdi nav darināmi. Tā-

dēļ jāsaka dzīves prieka pilns
un darbam spējīgs, arī dar-

bam nespējīgs (kā darbam

derīgs, darbam nederīgs).
Plašu šādu nelietojamu vārdu katego-
riju esam darinājuši tieši vācu valodas

ietekmē. Vēl tagad plaši lieto vārdus

sniegbalts, debesszils, līķa

bāls, ledus auksts, kristāl-

dzidrais v. c. Labāk tomēr teikt

nevis sniegbaltas drēbes

v. t. t., bet drēbes sniega bal-

tumā (= arī auksts kā ledus, ledains).

Degvīna apzīmējumam derēja cits no-

saukums (varbūt kristaldzidrums, kri-

staldzidrenis).

Krieviem un vāciešiem stipri izplatīti
abstraktu un kolektīvu jēdzienu nosau-

kumi, krieviem ar -anie, -nuie, -ctbo,

-HHecTBO, -onecTßo, vāciešiem ar -heit,

-keit, -schaft, -ung. Jau 60-gados,
kā atzīmē Juris Alunāns, abstraktas

nozīmes vārdu atsavināšanai latviešu

inteliģenti plaši lietoja piedēkli -ība,
un Alunāns jau toreiz pareģo, ka

uz priekšu viņi to lietos vēl bie-

žāk. Šis pareģojums arī piepildījās pil-

nīgi, it īpaši 80-os un 90-os gados, kā

arī vēlākos gadu desmitos, jo krievu un

vācu vārdus ar nupat minētiem sveša-

jiem piedēkļiem latviskojot, tā laika

latviešu inteliģenti tajos atkal plaši lie-

toja -ība. Daudzos gadijumos tas bija

piemērots, attiecīgi vārdi mūsu valodā

ieviesās un pastāv vēl šodien. Tas vai-

rāk abstraktu jēdzienu apzīmējumos.

Turpretī kolektīvu jēdzienu apzīmēju-
mos tos tā neieviesās. Gan diezgan

plaši mūsu literatūrā izplatīta muiž-

niecība, zemniecība (zißopHH-
ctbo, KpecTbHHCTBo), bet strādniecī-

ba jau daudz mazāk (to atbalstija arī

tikai vācu Arbeiterschaft, bet krieviem

attiecīga vārda nebija un tie lieto iz-

teicienu pa6oqifi KJiacct). Nemaz ne-

ieviesās studentība, virs-

niecība, ierēdniecība, kaut

gan ap 1925. g., kad -ība uzplūdi mū-

su valodā sasniedza pašus augstākos

kalngalus, bija mēģinājumi tos lietot.
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Lauku māju dalīšana
(1. turpinājums)

J. DRANDE,

Rīgas apgabaltiesas

vicepriekšsēdētājs

No vispārējā principa, ka tiesiskās at-

tiecības apspriežamas un mantojums da-

lāms pēc mantojuma atklāšanās laika

likumiem, likums taisa izņēmumus. īs-

tenībā iegūto tiesību aizsardzību galve-

nām kārtām prasi ja viens apstāklis, un,

proti, agrākās zemnieku tiesībās spilgti

izceltā dažu mantinieku priekšrocība sa-

ņemt mājas dabā, izmaksājot pārējiem
mantiniekiem viņu daļas naudā. Ja nu

mantinieki šādas savas priekšrocības iz-

lietojuši, tad jaunam likumam, kas tā-

das priekšrocības neatzīst, nebija pama-

ta tās atņemt tāpēc vien, ka mantinieki

mantojumu nav vēl sadalījuši. Tagad at-

celtu priekšrocību tāpēc atstāja, bet tās

realizēšanai tika noteikts laiks. Šai sa-

karībā radās Pārejas not. 30. pants, kas

nosaka, ka, ja līdzšinējie likumi nepie-

šķir kādam līdzmantiniekam priekšrocī-

bu dabūt mantojuma daļu dabā, tad šajā

jautājumā piemērojami attiecīgie Civil-

likuma noteikumi — arī sadalot tādu

mantojumu, kas atklājies pirms Civilli-

kuma spēkā stāšanās. Priekšrocības, ko

līdzšinējie likumi piešķir kādam līdz-

mantiniekam, nav ņemamas vērā, ja

mantojums atklājies pirms Civillikuma

spēkā stāšanās un dalīšanu neuzsāk vie-

na gada laikāpēc Civillikuma spēkā stā-

šanās. Priekšrocību nezaudē mantinieks

uzsākot dalīšanu pēc šā termiņa, ja viņš

pierāda, ka termiņā dalīšanu uzsākt nav

tam bijis iespējams.

Tā kā šīs normas bija paredzētas tikai

tām dalīšanas lietām, kas nebija vēl uz-

sāktas, tad tām lietām, kur dalīšanas

process bija jau tiesā iesākts, izdeva Ci-

vilproc. lik. pārejas not. 27. pantu, kas

liek piemērot Civillikuma pārejas laika

Nevaram atzīt par nepareizu iztei-

cienu atbildēt uz jautājumu:
tas ir patstāvīgs veidojums un nav tul-

kojums no kr. oTB'BTHTb Ha Bonpocb.

Tādēļ nevaram sacīt atbildēt jau-

tājumam, bet joprojām jāsaka v z

jautājumu. Atbildēt varam gan

kādai personai un tādēļ jāsaka atbil-

dēt skolotājam uz jautāju-

mu, tiesai uz jautājumu.

Turpretī rusisms un ģermānisms ir iz-

teiciens uzstādīt jautājumu

(kr. nocTaBHTb Bonpocb, vāc. eine

Frage stellen); jāsaka ir uzdot

jautājumu vai vienkārši jautāt.

Tādi būtu paši zīmīgākie barbarismi

mūsu tagadējā rakstu un līdz ar to

mūsu oficiālā valodā. Nav jau te mi-

nēti absolūti visi šādi peļami un no

mūsu valodas izskaužami pārmērīgi
burtiski tulkoti vārdi un izteicieni, bet

svarīgākie tomēr aizrādīti. Daži no

tiem jau tikai vairs vāji turas mūsu

valodā un drīz izzudīs paši no sevis,

bet daži turas vēl stipri. Ir tikai viens

līdzeklis, kā atsvabināties no tiem. Šis

ceļš ir vēl joprojām nopietna pašu

dzimtās valodas mācīšanās un līdz ar to

savas nacionāli pareizās latviskās valo-

das pareizības izjūtas asināšana. Mūsu

valodas pareizības izjūtai jākļūst tik

asai, lai mēs bez sevišķas domāšanas un

šaubīšanās varētu teikt, ka zināms iz-

teiciens ir nelatvisks, barbarisks un tā-

dēļ nelietojams. Lai savu dzimto va-

lodu mācītos, jābūt arī mīlestībai pret

to un jājūt vai jāattīsta sevī vispārīgi

griba mācīties, cenšanās laboties. Jā-

būt kritiskiem pašiem pret sevi, jāpa-
zīst pašiem sava lietojamā valoda, jāzi-

na tur sastopamās nepareizības. Neap-

vainosimies, ja mums kāds uz tām aiz-

rāda, bet būsim tam pateicīgi un lik-

sim lietā dotos aizrādijumus. Valoda

ir tautas garīgā acs, ar ko tauta ska-

tās uz pasauli, jo visas lietas mēs tomēr

tuvākā kārtā uztveram caur valodas

prizmu, tās nosaukdami. Bībelē ne par

velti uzsvērts acu skaidrums: tad

skaidra būs arī cilvēka sirds. Tādēļ
skaidrai jābūt tautas valodai runa un

rakstos. Tad skaidra būs arī tautas

sirds mīlestībā pret savu dzimto zemi,

dzimto tautu, dzimto neatkarīgo valsti

un tās Vadoni.
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noteikumus arī mantojuma vai kopīpa-
šuma dalīšanas lietām, kas uzsāktas

pirms šā likuma spēkā stāšanās un ku-

ras nav vēl izspriestas pirmās instances

tiesā, bet CL 749. p. un pārejas not.

30. panta pirmo daļu un 31. panta otro

daļu piemēro arī otrās instances vēl ne-

izspriestās lietās (1937. g. Lik. kr. 202.

num., 1353. lp., Sen. ckd. 38/1062, XV,

4., 39/806, XVI, 17.*). Blakus minot, jā-
aizrāda, ka Pārej. not. 30. pants runā

vienīgi par mantojuma, bet ne arī par

kopīpašuma dalīšanu (Sen. ckd. 39/120.,

XV, 165.). Pārejas not. 31. pants vēl

uzskaita veselu rindu gadījumu, kad

jāpiemēro Civillikums, ja pati dalīšanas

darbībanorit Civillikuma laikā, negrie-
žot vērību uz mantojuma atklāšanās

momentu. Šie gadijumi ir: aizliegums
dalīt nelielus mantojumus nepilngadīgu
bērnu labā (CV 394., 395. p.), vai, ja
bērns vēl nav piedzimis (725. p.), notei-

kumi par mantinieku savstarpējām at-

tiecībām attiecībā uz norēķināšanos
(716. p.), izpirkuma vai pirmpirkuma
tiesību, ja kāds mantinieks savu daļu at-

savina (720. p., 1073., 2060., 2062., 1381.

p.), vispārēji noteikumi par kopmanto-

juma turpināšanu, vienošanās par man-

tojuma nedalīšanu vai aizliegumu ne-

dalīt mantojamu (726. —728. p.), atskai-

tijumi un citas privilēģijas mājas patu-

rētājiem, ja dala lauksaimnieciski iz-

mantojamu zemi (747.—752. p.) v. t. t.

Lai dotu pietiekamu pārskatu par li-

kumu noteikumiem, pēc kuriem manto-

jumus dālija pirms Civillikuma izdoša-

nas, īsumā pakavēsimies pie zemnieku

likumu (kuru teksts daudziem vairs nav

pieietams) un Latgales Civillikumu nor-

mām. Tie būs noderīgi arī citu tiesisku

*) Atsaucēs saīsinājumu un ciparu nozī-

me ir šāda: Sen. ckd. = Senāta civilais ka-

sācijas departaments, daļu skaitļos virsējie
cipari ir gada skaitļa saīsinājums, bet apak-
šējais Senāta sprieduma numurs (

88/i062 =

1938. g. 1062 spried.), romiešu cipars nozīmē

Senāta spriedumu izvilkumu krājuma sējumu
un pēdējais skaitlis sējuma lapas pusi. Vēl

būs atsauce uz Sen. ckd. kops. = Senāta

civilā kasācijas departamenta kopsēdes un

Sen. Apv. Sap. = Senāta Apvienotās Sapul-
ces spriedumi.

attiecību kārtošanai, kas radušies uz ag-

rāko likumu pamata.

Vidzemes zemnieku likumos svarīgs bija

notikums, ka mantojums nepāriet uz

mantiniekiem un to nevar sadalīt viņu

starpā, kamēr nav galīgi nomaksāti visi

mirušā parādi. Pretējā gadijumā visi

mantinieki nedalīti atbildēja kredito-

riem par parāda samaksu. Ja, turpre-

tim, mantinieki pārņem mantojumu «ar

tiesas piekrišanu» (pēc 983. p. 2. teik.),
tā tad iepriekš nokārtojot parādus, tad

par viņu solidāro atbildību nevarēja būt

runas un viņi pispār bija atbildīgi tikai

ar mantojuma sastāvu (sal. 983., 984. p.,
1889. g. red., Sen. ckd. kops, 37/37, XIV

235.). Dalot nekustamu īpašumu, vīrie-

šu kārtas mantiniekiem bija priekšrocī-
ba pret sieviešu kārtas mantiniekiem

(V. z. 1. 1000. p.). Vīriešu kārtas manti-

niekiem savā starpā nekādu priekšrocī-
bu nebija (Sen. ckd. 39/806., XVI, 17.).
Vīriešu kārtas mantinieka priekšrocība
pret mantiniecēm-sievietēm, paturēt vi-

su dalāmo nekustamu īpašumu sev, pa-

stāvēja, neatkarīgi no tam, vai vispār
būtu iespējams māju sadalīt divās vai

vairākās reālās daļās (Sen. ckd. 26./73.,

11, 62.). Konkurence bija pielaižama ti-

kai starp asinsradniekiem, tāpēc, piem.,
vīrs-atraitnis nevarēja atstumt sievas

asinsradniekus — sievietes (Sen. ckd.

39./1025. XVI 34.). Ja tēvam palika divi

dēli, tad vecākais novērtēja un atļāva
jaunākam izvēlēties, bet ja palika vai-

rāk kā divi, tad dalāmo mantību novēr-

tēja visi kopā un ar lozi izšķīra, kāda

daļa katram piekrīt. Kad, novērtējot

starp daudziem dēliem, radās nesaska-

ņas, tad novērtējuma izdarīšana piekrita
tiesai (V. z. 1. 1001. p.). Novērtējot ze-

mi, uz tās esošās ēkas netika ņemtas vē-

rā, tādēļ, ka tās neienes nekādu ienāku-

mu (V. z. 1. 1002. p.). Šis noteikums bi-

ja piemērojams ne tikai tiem gadīju-

miem, kad mājas sadalija starp vairā-

kiem dēliem, bet visos gadijumos, kad

mājas jānovērtē sadalīšanai. Tas izteic

vadošo principu, neatkarīgi no tā, starp
kādām personām mājas sadali ja (Sen.
ckd. 247339., 11, 62.).
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Kurzemes zemnieku likuma 122.pants
nosacija, ka, dalot nekustamu īpašumu,
vīriešu kārtas mantiniekiem ir tā

priekšrocība pret sieviešu kārtas man-

tiniecēm, ka viņi dabū kā savu daļu vi-

su šo mantu, samaksājot no tās sieviešu

kārtas mantiniecēm viņu pienākošās da-

ļas naudā, pēc mērena tiesas novērtēju-

ma, pie kam uz dalāmā zemesgabala
esošās ēkas vērtībā nav ieskaitāmas.

Sieviešu kārtas personas tikai tad varē-

ja mantot nekustamu īpašumu, kad ne-

bija vīriešu kārtas mantinieku, kas at-

rastos ar mirušo tādā pat radniecības

pakāpē kā viņas.

Arī te iet runa tikai par mantinie-

kiem, kas sastāv asinsradniecībā ar

mantojuma atstājēju.

Šis vispārējais princips par vīriešu

kārtas mantinieku kā asinsradnieku

priekšrocību paturēt mantojumā ietilp-
stošo mantu dabā, izskaidrojams ar li-

kumdevēja vēlēšanos, lai manta paliktu

mantojuma atstājēja ciltij un ka no

šī principa likumdevējs pielaiž izņēmu-
mu tikai tai gadijumā, ja ir palikuši sie-

viešu kārtas mantinieki, kuri atrodas

tuvākas pakāpes radniecībā ar manto-

juma atstājēju, nekā vīriešu kārtas

mantinieki. Tādēļ arī pārdzīvojušais
laulātais, kas ar mantojuma atstājēju
asinsradniecībā nesastāv, vispār nevar

konkurēt ar mantiniekiem-asinsradnie-

kiem (Sen. ckd. 01./20., 28./1061., 31./

/686., 35,/211., 37./1449., 39./1025., Sen.

apv. sap. 35./14. v. c). Vīriešu kārtas

mantinieka priekšrocība paturēt nekus-

tamu īpašumu dabā bija personiska tie-

sība, kas nevarēja pāriet uz citu perso-

nu mantošanas vai cesijas kārtībā (Sen.

apv. sap. 35./14., XII 96.). Ja nekustams

īpašums dabā piešķirts sieviešu kārtas

mantiniecei, tad arī viņa baudija priekš-
rocību uz ēkām (39./516.). Mantojuma
sadalīšana reālās daļās atkarājās no

mantinieku vienošanās vai no tiesas ie-

skata, bet likums nebūt neprasi ja, lai

tādu māju, ko varēja dalīt, sadalītu

starp vīriešu kārtas mantiniekiem (Sen.
ckd. 32./158., VIII, 61.). Dalot laukus,

starp vīriešu kārtas mantiniekiem, gan

bija jāievēro, lai tos nesadrumstalotu

pārlieku mazos gabalos. Šādā dalīšanā

vīriešu kārtas mantiniekiem bija priekš-
rocība pret jaunākiem, tākā šie pēdējie,
ja nav tik lielas zemes platības, lai vi-

ņus varētu no tās apmierināt, saņēma

par to atlīdzību naudāpēc tiesas novēr-

tējuma. Ēkas vienmēr piekrita vecāka-

jam no vīriešu kārtas mantiniekiem, ne-

ieskaitot tās nemaz viņam piešķiramās
daļas rēķinā (K. z. 1. 123. p.).

Latgales Civillikums paredzēja divus

gadus labprātīgai sadalīšanai (1317. p.*),
pēc kam katrs varēja prasīt sadalīšanos

vai nu labprātīgi vai tiesas ceļā (550.,
1315. p.). Tais gadijumos, kad reāla sa-

dalīšana nebija iespējama, priekšrocība
bija vecākam mantiniekam (1324. p.
3. pk.). Viensētu sadalīšana Latvijas
laikā piekrita Zemes ierīcības komitejai
(287379. V, 86.). Dalīšanas līgums, ja da-

lāms bija nekustams īpašums, bija jā-
slēdz notariālā kārtībā (1337. p.), jo ti-

kai tad nodibinājās lietu tiesības. Līgu-
mi, kas nebija slēgti notariālā kārtībā,
bija spēkā, bet saisti ja tikai līdzējus
(287339., 37V224. XIII, 541., 38./350,

XIV, 378.). Kustamas mantas sadalei

liecinieku klātbūtne nebija vajadzīga
(25V395., 26./79., IV, 60.). Mājas kārtībā

izdarītu dalīšanu apstrīdēt nevarēja
(1332. p.), bet dalīšana tiesas ceļā pie-
šķīra tiesību mantiniekam, kas atrod, ka

viņam ar dalīšanu nodarīta pārestība,
prasīt pārdalīšanu gada laikā pēc pir-
mās izdalīšanas apstiprināšanas dienas

(1332. un 1335. p.).
Līdzmantinieka jēdziens. CL 715.

pants nosaka, ka ja mantojums piekritis
vairākām personām kopīgi, tad viņas
var vai nu valdīt to nedalīti vai prasīt
tā dalīšanu. Tā tad, te iet runa par vie-

nu mantojumu, kas piekritis vairākām

personām. Tas pats izriet no CL 384.

panta, pēc kura tiesību iestāties mirušā

mantisko attiecību kopībā sauc par

mantojuma tiesību, bet personu, kam

pieder tāda tiesība, sauc par mantinie-

ku. Šai sakarībā Senāts interpretējot
Kurz. zemn. lik. 123. pantu, ir devis

*) Atcēla 1928. g. (Lik. kr. 134)
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vispārējo atzinumu, ka «nav nekāda pa-

mata pieņemt, ka likumdevējs, runājot

par nekustamā īpašuma dalīšanu starp
mantiniekiem, ar jēdzienu «mantinieki»

būtu sapratis tādus dalāmās mantas

līdzīpašniekus, kuru mantojuma atstā-

jējs nav viena un tā pati persona.» Par

līdzmantiniekiem nevar uzskatīt perso-

nas, kas manto pēc dažādiem mantoju-

ma atstājējiem (39./120., XV, 185.). Da-

lāmai mantai ir jāietilpst vienā manto-

jumā, bet ja mantojumu iegūst no da-

žādiem mantiniekiem, tad ir kopīpa-
šums. Atšķirība nepieciešama, lai zinā-

tu, kādi likumi piemērojami, jo manto-

juma dalīšanai jāpiemēro CL 715.—765.,

bet kopīpašuma dalīšanai — CL 1074.

un 1075. panti. Sen. ckd. 1939. g. 1119.

spriedums atzīts, ka, ja sadala īpašumu,
kas pa daļai iegūts pirkšanas, pa daļai

mantojuma ceļā, jāpiemēro nevis notei-

kumi par mantojuma, bet gan par kop-

īpašuma dalīšanu (teze minēta Tieslietu

Min. Vēstn. 1940. g. 2. burtn. 254. lp.,
bet spriedums nav vēl publicēts). Teik-

tais nebūtu attiecināms uz tiem gadīju-

miem, kad līdzmantinieki, kuri nebauda

CL 747.—749. pantā paredzētās privilē-

ģijas, varētu likumu apiet tādā veidā,

ka līdzmantinieks savu daļu atsavina ci-

tai personai vai nu īstā vai fiktīvā dari-

jumā un ar to, par kaiti citiem līdzman-

tiniekiem, panāks kopīpašuma attiecī-

bas, pēc kurām nevienam mantiniekam

priekšrocības vairs nav. Kādā citā

spriedumā Senāts (ckd. 30./51., VII, 27.)

jau norādijis, ka «pie mantojuma dalī-

šanas jāņem vērā tas stāvoklis, kas bija

mantojuma tiesību iegūšanas momentā

un ka nav no svara tas apstāklis, ka

kāds līdzmantinieks vēlāk ir piepircis

no citiem līdzmantiniekiem viņu domā-

tās daļas un tās nostiprinājis uz sava

vārda. Tāds slēdziens tieši izriet no

mantojuma dalīšanas institūta, jo man-

tojums ir tas, ko mantinieki ir manto-

juši, bet nevis tas, par ko šis mantojums

varēja pārvērsties caur dažādām vēlā-

kām transakcijām mantinieku starpā.»
CL. 726. pants nosaka, ka, ja pēc vie-

na vai vairāku līdzmantinieku prasiju-
ma mantojums jādala, tad tie, kas vēlas

palikt nedalītā mantojumā, var savas

daļas paturēt mantojuma kopībā (piem.
no 5 mantiniekiem divi atdalās, bet pā-

rējie trīs turpina valdīt mantojumu ko-

pīgi). CL izstrādāšanas komisija aizrā-

da, ka arī pēc viena līdzmantinieka at-

dalīšanās mantojums turpina pastāvēt,

ja pārējie mantinieki turpina kopīgo

mantojumu. Līdzšinējā tiesu prakse iz-

teica viedokli, ka vēlākā dalīšanā, starp

personām, kas palika mantojuma kopī-
bā, nav vairs piemērojami noteikumi

par mantojuma, bet par kopīpašuma
dalīšanu. Mantojuma dalīšana apņem
visu mantojumu kā universalsukcesiju
un pielaižama tikai vienu reizi (Erd-

mans, 111, 466. lp.), tāpēc līdz ar to jau-
na universāla mantojuma dalīšana nav

iespējama (Sen. ckd. 37./265. XIII, 287.).

Ja uz kopīgu mantojuma tiesību pa-
mata īpašums iegūts izpirkšanas ceļā un

zemesgrāmatās kā īpašuma iegūšanas

pamats atzīmēts izpirkšanas akts, tad

nav līdzmantinieku, bet kopīpašnieku
attiecības (Sen. ckd. 377265. XIII, 287.).

Līdzmantinieka attiecību nodibināša-

nai principā nav prasāms, lai mantinieki

būtu apstiprinājušies mantojuma tiesī-

bās tiesas ceļā un lai īpašums būtu no-

stiprināts uz viņu vārda zemesgrāmatā

(Sen. ckd. 277300., IV, 139., 297489.,

VI, 23.). Līdzmantinieku skaitu un per-

sonas tomēr visvieglāk pierādīt ar tiesas

lēmumu par mantinieku apstiprināšanu

mantojuma tiesībā.

Mantinieki mantojumu iegūst uz liku-

ma, testamenta un mantojuma līguma
pamata (CL 389., 390. p.). Visi šie iegū-
šanas veidi var radīt līdzmantinieku at-

tiecības un visiem viņiem piemērojami
noteikumi par mantojuma dalīšanu.

Mantojuma dalīšanu vispār nevar

prasīt legators (Erdmans, 111, 466. lp.),

jo viņam ir tikai personisks prasijums
izdot legata priekšmetu (CL 534. p.),

mantojuma aizgādnis, jo viņš mantoju-
mu pārvalda līdz tā nodošanai mantinie-

kiem (CL 666. p.), testamenta izpildītājs,

jo viņam nepiekrīt mantinieku interešu

aizstāvēšana (sal. CL 624., 629. p.), man-

tojuma piespiedu kārtošanai ieceltais

108



lietvedis (CPL VII piel. 6. p.); turpre-

tim, nepilngadīgo aizbildnim un aizgād-
nībā esošo personu aizgādnim tāda tie-

sība ir (skat. CL 731. p.), ar ierobežoju-

mu, ka aizbildņi un aizgādņi dalīšanu

var prasīt tikai ar bāriņtiesas atļauju
(CL 724. p.) un labprātīgs (bet ne pie-
spiedu) dalīšanas akts jāapstiprina bā-

riņtiesai un ja pārvaldāmā manta pār-
sniedz 1000 latus — arī apgabaltiesai

(CL 731. p.).

Bērni par savu brīvo mantu (CL 195.

p.) var prasīt dalīšanu vai nu paši vai

izdot pilnvaru personai, kam ir tiesība

vest svešas lietas (CPL 27. p. 2. d.).
Personas, kas ir aizgādībā izlaidīgas vai

izšķērdīgas dzīves dēļ var prasīt dalīt to

savu mantu, kas paliek pēc visu ar man-

tas pārvaldību un ģimenes uzturu sais-

tīto izdevumu segšanas (CPL 27. p.
4. d., CL 367. p.).

Jautājums par to, vai vīram ir tiesība

prasīt sievas mantojuma dalīšanu, ir jā-
izšķir negativi. Pēc CL 90. panta vīra

lietojuma tiesībā neietilpst ne tiesība

pieņemt vai noraidīt sievas mantojumu,
nedz arī tiesība rīkoties pie šī mantoju-
ma sadalīšanas. Likums vispār runā

par parastās pārvaldīšanas un lietošanas

robežām, un vīrs tās var pārkāpt tikai

ar sievas piekrišanu (94. p. 111 d.). Sie-

vas mantas parastās pārvaldīšanas un

lietošanas robežās neietilpst tiesība rī-

koties savā vārdā mantojuma dalīšanas

lietā, kurā noskaidrosies, kādu īsti man-

tu sieva saņems no viņai piekrītošā

mantojuma. Tikai tad, kad sieva man-

tojumu būs ieguvusi, mantojumā ietilp-
stošās mantas nonāks vīra pārvaldīšanā
un lietošanā, bet pašu iegūšanu, kurā ie-

tilpst arī mantojuma dalīšana, izdara

sieva, resp. tās vārdā viņas pārstāvis

(Sen. ckd. 39./1011.).

Šķēršļi dalīšanai. Pamatnoteikumam,

ka neviens nevar piespiest palikt man-

tojuma kopvaldijumā un katrs līdzman-

tinieks var prasīt tā dalīšanu (CL 724.

p.), ir vairāki izņēmumi. Šie izņēmumi
ir: 1) pamatoti uz likuma, ja laulātais

nevēlas sadalīt mantojumu pirms trīs

mēnešu paiešanas pēc mantojuma at-

(Turpinājums sekos)

stājēja nāves (724. p. piez.) un ja jāievē-
ro nepiedzimušā bērna tiesība (725. p.),

2) sakarā ar mantinieku vienošanos, kas

tomēr nedrīkst iet tik tālu, ka pavisam

nepieļauj dalīšanu (727. p.), 3) ja man-

tojuma atstājējs aizliedz uz noteiktu lai-

ku mantojuma dalīšanu, pie tam arī te

aizliegums nevar attiekties uz visiem

laikiem un aizlieguma ilgākais laiks ir

pieci gadi (728. p.).

Labprātīgai mantojuma dalīšanai

šķēršļi paredzēti Zemesgrāmatu lik. 46.

pantā un, proti, nekustamu īpašumu ne-

var dalīt, ja zemesgrāmatā ievesta atzī-

me par īpašnieka izsludināšanu par mak-

sātnespējīgu parādnieku vai ja īpaš-
niekam (mantiniekam) nodibināta aiz-

gādība un mantas pārvaldībai nav ievē-

roti Civillikumā prasītie noteikumi, vai

ja uz īpašumu ievesta piedziņas vai pra-

sības nodrošināšanas atzīme.

Citāds stāvoklis ir, ja mantojumu da-

la piespiedu kārtā. Tiesas spriedums

par nekustama īpašuma dalīšanu atse-

višķās reālās daļās starp vairākiem tās

īpašniekiem un uz šī sprieduma pamata
noteiktā reālo daļu pāreja uz atseviš-

ķiem reālo daļu īpašniekiem, uzskatama

nevis par labprātīgu, bet par piespiedu
atsavināšanas aktu. Tāpēc, ja tiesas

spriedums par nekustama īpašuma dalī-

šanu nostiprināms zemesgrāmatā, tad

nav atzīstams par šķērsli tas apstāklis,
ka uz vienam no iepriekšējiem līdzīpaš-
niekiem piederošo domāto daļu ir ieves-

ta atzīme par piedziņas vēršanu. Tāpat
kā netraucē tiesību nostiprināšanu, ja
vienam no līdzīpašniekiem piederējušā
domātā daļa vai pat viss nekustams īpa-
šums būtu apgrūtināts ar hipotēkām,
lietu vai kādām citām tiesībām vai atzī-

mēm, jo, saskaņā ar Zemesgrām. lik. 36.

pantu, ja nekustams īpašums dalāms

vairākos patstāvīgos nekustamos īpašu-

mos, visi pastāvošie apgrūtinājumi un

tiesības arī turpmāk ipso iure turpina

apgrūtināt m solidum visus jaunos ne-

kustamos īpašumus, pilnīgi neatkarīgi

no to personu piekrišanas, kurām par

labu apgrūtinājums vai cita tiesība tika

nodibināta (Sen. ckd. 29./136., V, 155.).
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Normformati biroju praksē
J. DIMZA

«Pašvaldību Darba» februāra numu-

rā apskati jām normformatu uzbūves

principus un šo formātu vēsturi. Tās

noslēgumā redzējām, ka normformatu

jeb standartformatu sistēma tagad Lat-

vijā obligāta, starp citu, arī itin visām

pašvaldību iestādēm. Pat vēl vairāk:

pašvaldībām ir tiesība prasīt, lai visus

lūgumus, paskaidrojumus v. t. t. tām

raksta uz normētā papīra loksnēm.

Jautājumam, kā šos noteikumus rea-

lizēt praksē, veltīts šis raksts.

Saimnieciskās racionalizācijas institūta

noteikumi par jauno formātu

pielietošanu.

Vispārējais princips par formātu iz-

mantošanu nosprausts jau iepriekšējā
numurā iespiestajā RISI pirmajā lapā.
Tur paskaidrojumu 3. punktā noteikts,
ka tādos gadijumos, kur papīra for-

māts nav atkarīgs no citu papīru for-

mātiem, priekšroka dodama A rindas

formātiem. Turpretim aploksnēm, aktu

vākiem, reģistratoriem, ātršuvējiem,
kuru formāts atkarīgs no aploksnēs un

aktu vākos glabājamo dokumentu lie-

luma, izmantojami B un C rindas

formāti.

Šis vispārējais noteikums tomēr pra-
sa dažus izņēmumus un tāpat arī sīkā-

kus norādijumus. Tāpēc Saimniecis-

kās racionalizācijas institūts izdevis

RISI arī otro lapu, kuru ievietojam

turpmākās lapas pusēs.

Kā redzams, tad RISI otrā lapa no

pieminētā vispārējā principa pielaiž šā-

dus galvenos izņēmumus.
1) Aploksnēm paredzēts arī formāts

114X229 mm, kāda nav visā formātu

tabelē un kas nav dabūjams arī ar ga-

renajiem locijumiem. Šis formāts ra-

dies kombinējot formāta C5garumu

229 mm ar C6platumu 114 mm. Tas

praksē izrādijies par ļoti ērtu lodziņu

aploksnēm. Parastām aploksnēm šo

gareno formātu lieto retāk.

2) Grāmatvedības grāmatām un la-

pām blakus A rindas formātiem pie-
laisti arī B rindas formāti. Liekas to-

mēr, ka prakse šo izņēmumu vai nu

pavisam likvidēs, vai arī stipri ierobe-

žos. Vismaz tagad veikalos dabūjamas
grāmatas un lapas vienīgi A4 formātā.

Būtu jau iespējams speciāli pasūtīt arī

B4 lielas grāmatas, taču grūti iedomā-

ties gadi jumus, kur tās būtu patiesi ne-

pieciešamas.

Citāds stāvoklis ir ar amerikāņu žur-

nāliem, kuriem paredzēti 4 lielumi, bet

vienīgi B rindas. Kāpēc te bijis vaja-

dzīgs tik radikāls vispārējā normfor-

matu principa lauzums, grūti izpro-
tams.*) Taču standartu lapai pašreiz
ir likuma spēks un tāpēc nekas cits ne-

atliek, kā lietot B formātu amerikāņu
žurnālus.

3) Daudziem spiedumdarbiem, piem.
atlantiem, grāmatām, žurnāliem, kar-

tēm, blakus A rindas formātiem, atļauts
lietot arī B un pat C rindas formātus.

C rindas formātu pielietošana atļauta

gan vienīgi laika sprīdī līdz 1945. g. 1.

janvārim. Tās ievešanu ieteicamo for-

mātu sarakstā panākuši grāmatu izde-

vēji, kas bijušies, ka grāmatu formātu

izvēle no divām rindām vien būšot par

mazu.

4) Speciāls izņēmums taisīts burtnī-

cām. Šinī lapā tām nekāds noteikts for-

māts nav paredzēts, jo loģiskajam at-

risinājumam — formātam A5 pretoju-
šies skolu darbinieki. Kompromiss at-

rasts formāta C5veidā, kura lielums —

162X229 mm pavisam maz atšķiras no

folio burtnīcas, kas bija apm. 175X220

mm liela (puse no folio minus apgrie-
zumu tiesa).

Taču šis atrisinājums ir tikai kom-

promiss ar visām ļaunajām īpašībām,
kas piemīt katram kompromisam —

tas īsti nevar apmierināt ne vienu, ne

otru pusi. Skolu darbinieki nebija vi-

sai apmierināti ar to, ka jauno burtnī-

cu formāts pārāk šaurs un garš, racio-

nalizātors nevar samierināties ar to, ka

*) Cik autoram zināms, saimnieciskās ra-

cionalizācijas institūts paredzējis RIS 1 otrās

lapas noteikumos ienest dažus grozijumus.
Cerams, ka tad tas atradīs par iespējamu

paredzēt dažus A rindas formātus arī ame-

rikāņu žurnāliem.
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burtnīcai nav nekāda tieša sakara ar

parastās papīra loksnes formātu.

Burtnīcas jau lieto nevien skolās, bet

diezgan bieži arī birojos un kancelejās.
Tur nu ir noteikta prasība pēc A5 burt-

nīcas, kuras lielums būtu puse no pa-

pīra loksnes, tāpat kā agrākās burtnī-

cas formāts bija puse no kancelejās ie-

vestās folio lapas. Tāpēc blakus skolas

burtnīcām būtu vajadzīga piezīmju
burtnīca formātā A5. Ar laiku to va-

rētu ievest arī skolās, lai skolnieki pie-
rastu pie tās papīrformatu kārtības, ar

kādu viņiem nāksies sastapties vēlākā

dzīvē.

Interesanti atzīmēt, ka Latvijā norm-

formatu attīstība gājusi mazliet citā-

dus ceļus, nekā to dzimtenē — Vācijā.
Par to autoram bija izdevība pārlieci-
nāties vēl pagājušo vasaru Karalaučos.

Apstaigājot daudzus veikalus un tau-

jājot pēc normformatu grāmatvedības

grāmatām un lapām, izrādijās, ka tādas

bija dabūjamas tikai nedaudzās vietās.

Viss lielais vairums bija vācu folio for-

mātā — 210X330 mm. Turpretī itin

visas skolas burtnīcas, bez kādiem iz-

ņēmumiem, gan bija formātā A5. Mums

turpretī grāmatvedības grāmatām gan

būs standartformati, bet skolu burtnī-

cām, vismaz pagaidām, nē.

Pieminētājos 4 gadijumos Saimnie-

ciskās racionalizācijas institūts atkā-

pies no pirmajā lapā deklarētā vispā-

rējā principa. Jāzin gan, ka vienus vai

otrus izņēmumus pielaiž arī citu zemju
noteikumi par normformatiem. Tā,

piemēram Vācijas normu komisija pie-
laidusi šauro aploksni 114X229 mm un

grāmatu iespiešanu B rindas formātos.

SPRS normu noteikumos sākumā gan

bija paredzēts viens pats izņēmums —

papīra naudai bija atļauti arī B un C

rindas formāti. Latvijā pielaisto izņē-

mumu skaits, kā redzējām, gan ir lie-

lāks. Tomēr liels ieguvums no racio-

nalizācijas viedokļa ir tas, ka normfor-

mati mums padarīti obligāti, kas līdz

pašam beidzamam laikam nebija sa-

sniegts pat Vācijā.

RISI otrā lapa gandrīz katrai vajadzī-
bai uzrāda vairākus formātus. Kuru no

tiem izvēlēties, to noteiks katra kon-

kretā gadijumā vajadzības. Dažus vis-

pārējus norādijumus lasītājs atradīs

šinī rakstā, it sevišķi turpmākajā noda-

ļā «Tālākie uzdevumi sakarā ar papīru
normformatiem».

Jaunie formāti kanceleju prakse.

No raksta «Pašvaldību Darba» 2. nrā

redzams, ka normformati ir ilgu mek-

lējumu beidzamais un augstākais sa-

sniegums. Visu lielo papīra formātu

dažādību tā noved pie 3 formātu rin-

dām. Nav grūti saprast, kā tie vien-

kāršo biroju un kanceleju darbu. Rak-

stu uzkrāšanai un glabāšanai paredzē-

tie reģistrātori un aktu vāki nebūs

vairs izpuruši no tajos ievietoto papīru
formātu lielās dažādības, bet gan izska-

tā tuvosies iesietas grāmatas ārienei.

Kartotēku kastītēs vajadzības gadiju-

mā var ērti ievietot arī uz pusi vai div-

kārtīgi locītās vēstules, kuru lielums

būs tieši tāds pat, kā kartiņām. Galdu

atvilktnes un citas biroju mēbeles ie-

spējams speciāli pielaikot tanīs glabā-

jamo papīru formātam. Aploksnes un

aktu vāki tieši piemēroti tanīs ievieto-

jamiem dokumentiem un nav ne par

lielu, ne par mazu. Visas ērtības, ko

iegūst ar papīru formātu standartizā-

ciju, tagad vēl nemaz nav pilnībā pār-
redzamas, jo noskaidrosies tikai pakā-

peniski, jaunajiem formātiem praksē
ieviešoties.

Nav tomēr domājams, ka šī ievieša-

nās notiks sevišķi gludi un bez traucē-

jumiem. Sevišķi nepatīkams var būt

pārejas laiks. Tad jaunie formāti daž-

reiz panāk taisni pretējo tam, ko grib

sasniegt. Ja standartformatu uzde-

vums ir izskaust formātu dažādību, tad

pārejas laikā tie šo dažādību vēl pa-

vairo: visiem vecajiem papīru formā-

tiem piebiedrojas jaunie. Ja standart-

formati cenšas panākt harmonisku sa-

skaņu visā formātu nozarē, tad pārejas
laikā rodas vēl vairāk nesaskaņu. Pie-

mēram — iegādātas jaunās aploksnes

un aktu vāki. Ja nu gadās vēl kāda

folio loksne, tad tā lāga neieiet ne vie-

nā ne otrā.

Šādas grūtības raksturīgas ikvienai

pārejai no vienas sistēmas uz otru un
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par tām nevar darīt atbildīgu jauno si-

stēmu. Tomēr var sagaidīt ļoti cilvē-

cīgo domu, kas cerams, gan būs sveša

lielum lielajam pagasta darbinieku vai-

rumam: «Kāds velns gan izgudrojis,
ka vajadzīgi jauni papīra formāti! Vai

tad nevarēja iztikt ar vecājiem!» No

šīs domas tikai viens solis līdz dziņai

«praksē pierādīt», ka jaunie formāti

neder, līdz centienam visur, kur vien

iespējams, piepaturēt veco folio un tā

atvasinājumus.
No šādas psicholoģijas, ja tā pie kā-

da darbinieka būtu atradusi mājas vie-

tu, tomēr reiz par visām reizēm noteik-

ti jāatsvabinājas, jo:
1. tai nav nekāda lietišķa pamata;

2. jauno normformatu ievešanu tā tik

un tā neaizkavēs;
3. tā tikai paildzina pārejas stāvokli

un ar to kaitē pašam darbiniekam.

Daudz pareizāk, un pašiem darbinie-

kiem arī izdevīgāk pilnīgi samierināties

ar jaunajiem formātiem un veicināt to

ieviešanos itin visās biroja darba no-

zarēs.

Konkrēti šis padoms varētu nozīmēt

šādas lietas:

1. turpmāk nepirkt nevienu papīra

loksni, kas nav normformatā;

2. ja kancelejā ir krājumā agrāk ie-

gādāts folio vai cita formāta papīrs, tad

jāapsver iespēja to nolikvidēt, kaut arī

tas būtu saistīts ar zināmiem zaudē-

jumiem. Var, piem., nodot to pārdo-
šanai vietējam veikalam. Ja šāds pa-

pīrs nonāk privātpersonu rokās, kas to

izlieto, piem. personīgai koresponden-
cei, tad tas būs maz jūtams traucējums.

Ja folio formāta krājumi nav sevišķi
lieli, tad var dot to grāmatsējējam ap-

griezt tā, lai iznāktu normformats.

3. zināmu daudzumu agrākā formā-

ta papīra un aktu vāku var paturēt krā-

jumam veco dokumentu arķiva uzgla-
bāšanas, atjaunošanas un kārtošanas

vajadzībām;
4. pasūtot jaunas veidlapas vai kar-

tiņas, stingri jāraugās, lai tie atbilstu

normformatu lielumiem;

5. to agrāko formātu papīru un veid-

lapu krājumu, ko nekādi nav iespējams
likvidēt, jācenšas izlietot iespējami drī-

zā laikā. Nebūtu ieteicams jaukt jau-
nā un vecā formāta papīru lietošanu.

Tas pieļaujams vienīgi tad, ja zināmā

folio papīra šķirne izgājusi un ar ci-

tām krājumā jau esošām folio papīra

lapām, to nav iespējams atvietot; tad

tās vietā tomēr jāpērk normalformats,
kas gan uz īsu laiku var radīt zināmu

raibumu.

Šādu saudzīgu veco formātu krāju-
mu izlietošanu mums diktē pašreizējie
kara apstākļi. Normālos laikos parei-
zākais būtu uz zināmu noteiktu datu-

mu visu vecā formāta papīru likvidēt

un uz reizi pāriet uz jaunajiem formā-

tiem. Zaudējumus, kas ar to saistīti,

pilnīgi atsvērtu darba traucējumu izpa-
likšana, kādus rada pārejas laiks.

Kad sākta jauno standartformatu

lietošana, tad nav vairs pieļaujami pa-

pīra loksnes kropļojumi, kādi bija ie-

viesušies beidzamā laikā kanceleju

praksē. Nevar loksnei vienkārši no-

griezt galu, ja uz tās uzrakstītā vēstule

iznākusi īsāka. Jāizlieto vai nu vesela

vai arī tikai uz pusi locītā loksne. Tā-

pat dažādām atzīmēm jālieto noteikta

formāta lapiņas, bet nevis šādas tādas

gadijumā rakstura strēmeles, ko uz āt-

ru roku noplēš no lielās loksnes. Lie-

kas, ka visparocīgākā varētu būt lapas
ceturtdaļa — tagadējās pasta atklātnes

formāts.

Jāveicina jauno formātu ieviešanas.

Kā jau minēts, likums uzliek par

pienākumu visām privātām personām,

uzņēmumiem un firmām savus lūgu-
mus un citus iesniegumus valsts un

pašvaldību iestādēm rakstīt uz normē-

ta formāta papīra. Kā šis likuma pants
tiks izpildīts, tas visvairāk atkarājas,
protams, no pašu šo iestāžu darbinie-

kiem.

Arī pagasta kanceleja ir ieinteresē-

ta, lai visi tai iesūtītie un iesniegtie
raksti saskanētu ar jaunajiem formātu

noteikumiem. Centrālo iestāžu un or-

ganizāciju raksti, domājams, šādu stā-

vokli sasniegs jau visā drīzumā. Šādu

rakstu formātu pagasta darbiniekiem

būs arī grūti ietekmēt. Turpretī pašu

pagasta iedzīvotāju un vietējo orgāni-
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zaciju lūgumu un iesniegumu rakstīša-

nu uz jaunā formāta loksnēm, šķiet,

nebūs grūti panākt. Parasti te jau pie-
tiks ar vienkāršu attiecīgā darbinieka

aizrādijumu. Bet lai visi iedzīvotāji un

organizācijas šādu aizrādijumu varētu

ievērot un tam sekot, tad vispirms jā-

rūpējās, lai pagasta veikalos jaunā for-

māta papīrs būtu dabūjams. Sliktākā

gadijumā šādu papīru var pārdot pat
kāds pagasta darbinieks, vismaz līdz

tam laikam, kāmēr normformatu lieto-

šana būs pilnīgi ieviesusies.

Pagasta sekretārs un citi darbi-

nieki aktivi darbojas līdzi arī pa-

gasta organizācijās, iestādēs, uzņēmu-

mos un sabiedrībās. Šiem darbinie-

kiem tad būtu uzliekams pienākums
rūpēties par to, lai arī pagastu tiesas,

savstarpējās ugunsapdrošināšanas sa-

biedrības, pienotavas, lauksaimniecības

biedrības un visas citas organizācijas
savā darbvedībā un grāmatvedībā lie-

totu normformatu papīru. Tās vietas,

kurās tiek rakstīti dažādi biroja papīri
un dokumenti, pagastā ir viegli pārre-
dzamas. Tāpēc pie labas gribas nebūs

(Turpinājums sekos)

grūti panākt, lai normalformats visur

kļūtu par ikdienišķu parādību.

Dažs, varbūt, jautās — vai ir va-

jadzīgs un vai ir vērts rūpēties par to,
lai arī citi lietotu normēto papīru. Te

jāņem vērā, ka normas sevi attaisno ti-

kai tad, ja to pielietošana kļūst vispā-
rēja. Vispār jau ir tā, ka savu rakstu

izgatavojot normētā veidā, mēs tiešāko

labumu sagādājam nevis sev, bet gan

raksta saņēmējam. Jā šādus normētus

rakstus izgatavo visi, tad visi gūst arī

labumu. Tāpēc tad rūpēšanās par to,
lai visur ieviestos normformati, ir kat-

ra biroja un kancelejas darbinieka pa-

ša interesēs.

Turpmākā nodaļā iztirzāts izdevīgā-
ko formātu jautājums. Prakse pierā-
dījusi, ka korespondencē visvairāk pie-
mērots vēstules formāts A4. Tāpēc jā-

cenšas, lai lūgumi un citi iesniegumi
tiktu rakstīti tieši uz šī formāta lapām.

Kad noslēgsies pārejas laiks, tad

būs jāseko tam, lai novērstu formātu

kropļošanu, par ko jau runājām. Bija
taču arī agrāk folio loksnes ar stingri
noteiktu formātu, bet gatavo rakstu

formāti tomēr bija ļoti dažādi.

Uzlabojumi būvmateriālu izsniegšanā
lauksaimniecības būvniecībai

A. RULLIS,

Zemkopības dep-ta būvniec. nod,

vecākais techniķis

(Beigas)

Būvkokus uz atvieglotiem noteiku-

miem var izsniegt uz reizi

tikai vienas ēkas būvei (instr. 18.

pants). Nākošās ēkas būvei tie izsnie-

dzami tikai pēc tam, kad iepriekšējās
ēkas būvei izsniegtie būvkoki jau liet-

derīgi iestrādāti. Atkāpšanās pieļauja-
mas: 1) ja divas ēkas ceļ zem viena

jumta vai 2) ja uz to ir saņemta Zem-

kopības ministrijas piekrišana. Minē-

tais nosacijums nav attiecināts uz ķie-

ģeļu, šīfera un kūdras plātņu izsnieg-

šanu, kādēļ šo būvmateriālu saņemša-
nai vairākām ēkām uz reizi protokolus
var izsniegt parastā kārtībā, saskaņā ar

instrukcijas 12. pantu.
Uz atvieglotiem noteikumiem izsnie-

dzamo būvmateriālu daudzumi (nepār-

sniedzot patieso vajadzību) noteikti in-

strukcijas 23. un 37. pantā un šo nor-

mu palielināšana nav paredzēta, jo ta-

gad ugunsdrošo būvmateriālu normās

jau ieskaitīts arī papildus izsniedzamais

būvmateriālu daudzums, par kādu ie-

priekšējā instrukcijā pašvaldībām bija
tiesības attiecīgās normas palielināt.
Saskaņā ar Zemkopības departamenta

1939. g. 21. oktobra apkārtrakstu pa-

gastu valdēm Nr. 46424, pašvaldī-
bām tiesība palielināt turp-

māk minētos normālpro-

jektos aprēķināto ķieģeļu

daudzumu, ja lauksaimnieks nor-

mālprojektā paredzēto koka zelmiņu
vietā vēlas tos izbūvēt no ķieģeļiem.
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Zelmiņuizbūvei vaja-
Normalprojekta Nr. dzīgais ķieģeļu dau-

dzums gab.

I—l21350

I—l41350
.

IV—3l 2600

V—3l 2800

41 950

42 1300

43 1300

44 5500

50 1100

111—52 1800

54 4500

62 1450

Ķieģeļu daudzums aprēķināts zelmi-

ņu izbūvei Vi ķieģeļu biezām sienām ar

1 ķieģ. X IV2 ķieģ. pastiprinošiem sta-

biņiem. lerakstot protokolā palielinātu

ķieģeļu normu, katrā ziņā atzīmējams

pamats normas palielināšanai, pretējā

gadijumā par tiem ķieģeļiem, kas sa-

ņemti virs normālprojektā paredzētās

normas, no ķieģeļu saņēmēja piedzīs

cenas starpību līdz pilnai ķieģeļu
cenai.

Par cenas starpības pie-

dziņām jāsaka, ka šī liekā darba

izskaušanai vēl daudz ko varētu vēlē-

ties. Galvenie piedziņu ierosināšanas

gadijumi, kas turpmāk katrā ziņā no-

vēršami, rodas pie būvmateriālu iz-

sniegšanas protokolu izrakstīšanas: 1)

ja saimniecība neatbilst instrukcijas 1.

vai 3. panta nosacijumiem; 2) ja nav

izprasīta iepriekšēja piekrišana gadiju-

mos, kur tāda instrukcijā paredzēta; 3)

ja pieprasot būvmateriālus, nav uzrā-

dīts apstiprināts būvprojekts un gadi-

jumos, kur tas instrukcijā paredzēts,
bez tam vēl arī nepieciešamības akts

(oārbūvēm un jaunbūvēm novecojušu
ēku vietā); 4) ja protokolā nav atzī-

mēts būvprojekts un nepieciešamības

akts, kaut gan tādi pie būvmateriālu

pieprasīšanas uzrādīti; 5) ja uz atvieg-
lotiem noteikumiem izsniedzamais būv-

materiālu daudzums saņemts lielāks,

kā paredz instrukcijā noteiktās maksi-

mālās normas, kaut arī būvprojektā vai

nepieciešamības aktā šāds vajadzīgais
daudzums būtu uzrādīts; 6) ja uz at-

vieglotiem noteikumiem saņemts in-

strukcijā paredzētais maksimālais būv-

materiālu daudzums, vai arī par to ma-

zāks, bet tomēr lielāks kā patiesā vaja-
dzība, kas uzrādīta būvprojektā vai ne-

pieciešamības aktā. Bez tam vēl aizrā-

dāms, ka izskaužama nevēlamā parādī-
ba, kad lauksaimnieki būvmateriālus

saņem pēc viena būvprojekta, bet būvi

iznilda pēc cita būvprojekta, kura ma-

teriālu aprēķins nesaskan ar to, pēc
kura būvmateriāli pieprasīti un ierak-

stīti būvmateriālu izsniegšanas proto-
kolā. Par būvprojekta maiņu šādos

gadijumos lauksaimniekiem nekavējoši

jāpaziņo Zemkopības ministrijas būv-

niecības nodaļas 5. sekcijai, lai nebūtu

jāuzsāk piedziņas ievadīšana.

Instrukcijas 23. un 37. panta piezī-
mes uzlabo būvmateriālu saņemšanu
labības šķūņiem, rijām, klē-

tīm un labības kaltēm. Vie-

nai no šīm ēkām būvmateriālus var

saņemt parastā kārtībā, bez iepriekšē-

jas Zemkopības ministrijas piekrišanas

(instr. 5. p. piezīme) arī tad, ja kādas

no tām jau saimniecībā atrodas, bet to

celšanai nav saņemti būvmateriāli uz

atvieglotiem noteikumiem.

Jauns ir instrukcijas 24. panta nosa-

cījums, kas paredz no Zemkopības mi-

nistrijas rīcībā esošiem ķieģeļu un šī-

fera krājumiem šo būvmateriālu

izsniegšanu par pilnu ce-

ri v. Tas varētu notikt divos gadiju-
mos: 1) ja jaunceltnei vai pārbūvei
saskaņā ar būvprojekta materiālu ap-

rēķinu un nepieciešamības aktu patie-
sā būvmateriālu vajadzība pārsniedz

instrukcijā paredzētās maksimālās nor-

mas un 2) ceļot pēc apstiprināta būv-

projekta ēku, kas nav paredzēta in-

strukcijas 5. pantā un kuras būvei būv-

materiālu saņemšanai uz atvieglotiem
noteikumiem nav izprasīta vai saņemta

instrukcijā paredzētā iepriekšējā pie-
krišana. Būvmateriālu saņemšanai par

pilnu cenu tāpat parastā kārtībā iz-

sniedzams protokols, atzīmējot būvpro-
jektu un nepieciešamības aktu uz kā

pamata protokols izsniegts, pie kam iz-

sniegtais būvmateriālu daudzums nevar

pārsniegt patieso vajadzību. Pirmā ga-

dijumā par pilnu cenu izsniedzamo

būvmateriālu daudzumu var atzīmēt

atsevišķi tanī pašā protokolā, kur atzī-
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mēts uz atvieglotiem noteikumiem pie-
nākošais būvmateriālu daudzums. Abos

gadijumos par pilnu cenu saņemot būv-

materiālus tāpat kā saņemot tos uz at-

vieglotiem noteikumiem, būvmateriālu

saņēmējam saistoši instrukcijas 19. un

20. panta nosacijumi, kas pieļauj sa-

ņemto būvmateriālu izlietošanu tikai

paredzētam mērķim.
Ēku pārbūvēm instrukcijas 25. un 37.

pants paredz ķieģeļu un kūdras plātņu

izsniegšanu līdz 70% un būvkokus līdz

50% no jaunbūvei paredzētām nor-

mām. Pārbūvējot ēkas, uz nepiecieša-
mības akta un apstiprināta pārbūves

projekta materiālu aprēķina pamata uz

atvieglotiem noteikumiem var izsniegt

ķieģeļus, kūdras plātnes un būvkokus

pēc patiesās vajadzības, nepārsniedzot
še minētos daudzumus:

visu ēku jaunbūvēm un pārbūvēm, ku-

rām Zemkopības ministrija izsniedz

būvmateriālus uz atvieglotiem noteiku-

miem, vai Valsts zemes banka izsniedz

aizdevumus, ēkas jāceļ pēc

Zemkopības ministrijas normai-

projektiem, vai Zemkopības mi-

nistrijas būvniecības nodaļas apstipri-
nātiem būvprojektiem. Tā tad

būvprojekts turpmāk vajadzīgs arī tad,

ja pieprasa vienīgi šīferi jumta ieseg-
šanai, vai ķieģeļus ārsienu apmūrēša-

nai, kā arī ķieģeļu vietā izsniedzamo

šīfera sienu apšuvumu plākšņu un si-

poreksa saņemšanai (publ. Vaid. Vēstn.

1939. g. 248. num.), izņemot gadījumus,

ja šie materiāli vajadzīgi ēkām, kas

celtas pirms 1936. g. 2. marta. Šādām

ēkām būvprojekts nav nepieciešams,
bet tad jābūt rajona būvtechniķa sastā-

cm biezas
Būvkoki

Saimniecības grupa
_ Ķieģeli kūdras plātnes pār i/s par 1/2

atkarībā no derīgas Ēkas nosaukums ' gab ' ārsienu izolā- takses takses

zemes kopplatības cijai m- cenum3 cenu ma

1. saimniecības līdz dzīvojamai ēkai 18.200 70 11,5

4 ha vai dzīvojamai ēkai ar saim-

niecības ēku 28.700 126 15

2. saimniecības virs dzīvojamai ēkai • 23.800 91 17,5 —

4 līdz 10 ha kūts ēkai 23.800 91 15 -

3. saimniecības virs dzīvojamai ēkai 30.100 98 20 —

10 līdz 25 ha kūts ēkai 30.100 105 15 —

labības šķūnim vai rijai . . 14.700 —
10 12,5

klēts ēkai vai labības kaltei 11.200 —
10 —

4. saimniecības virs saimnieka dzīvojamai ēkai . 33.600 115 20

25 līdz 45 ha laukstrādnieku dzīvokļiem:
vienā ēkā 22.400 105 10 —

vai divās ēkas katrai
....

14.000 70 7,5 —

kūts ēkai 35.000 119 17,5

labības šķūnim vai rijai . . 18.200 — 12,5 15

vai klēts ēkai vai labības *

kaltei 14.000 —
10 —

5. saimniecības virs saimnieka dzīvojamai ēkai . 36.400 133 22,5
45 ha laukstrādnieku dzīvokļiem:

vienā ēkā 27.300 140 15

vai 2—3 ēkās, katrai . . • . 14.000 70 7.5

kūts ēkai 42.000 140 20 —

labības šķūnim vai rijai .•. 22.400 12,5 17,5
vai klēts ēkai vai labības

kaltei 21.000 — 10 —

Sevišķa vērība piegriežama instruk-

cijas 27. pantam, kas izteikts saskaņā ar

noteikumu lauksaimniecības ēku būv-

projektu sastādīšanai un apstipri-
nāšanai (Vaid. Vēstn. 1936. g. 51. un

1939. g. 164. num.) 1. pantu un šī pan-
ta piezīmi. Šie noteikumi nosaka, ka

dītam nepieciešamības aktam. Ja pro-

tokolu izsniedz pirms 1936. g. 2. marta

celtai ēkai šīfera saņemšanai jumta sa-

gumam, vai ķieģeļu, šīfera sienu apšu-

vuma plākšņu un siporeksa saņemšanai
sienu apdarei, un nav būvprojekta, tad

protokolā noteikti jāatzīmē, kad ēka
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sākta celt un vai ir rajona būvtechniķa
sastādīts nepieciešamības akts. Šī no-

rādijuma neievērošana, var izsaukt ce-

nas starpības piedziņas ievadīšanu par

saņemtiem būvmateriāliem.

Būvkoku izsniegšanā jaunā instruk-

cijā ir daži sīkāki grozijumi un tie īsu-

mā būtu šādi.

Skaidrāk noteikta instrukcijas 36.

pantā labības šķūņiem par V2takses

cenu izsniedzamā būvkoku norma. Ne-

pieciešamības akts rajonu būvtechni-

ķiem par būvkokiem jāsastāda divos

eksemplāros (instr. 37. pants). lesnie-

dzot mežziņiem protokola norakstu

būvkoku saņemšanai, protokolam pie-

vienojams būvprojekts un nepiecieša-
mības akts (instr. 37. un 38. pants).

Instrukcijas 39. pantā paredzēta izņē-

muma veidā būvkoku izsniegšana arī

no sagatavotiem materiāliem, būves

vajadzībām, piemērota labuma un res-

numa. Apvidos, kurus apdraud ēku

ūsainis — Hvlotrupes bajulus, būvkoku

saņēmējiem uzlikts par pienākumu,

pirms būvkoku iebūvēšanas ēkās, tos

pēc mežziņa norādijumiem nodrošināt

pret minēto koku grauzēju postošo dar-

bīu (instr. 41. pants).

Pagastu sekretāru un viņu palīgu četrpadsmita

pārbaudijumu sesija
Šī gada pagastu sekretāru un viņu pa-

līgu pavasara pārbaudijumu sesija, pēc
skaita četrpadsmitā, ilga no 4.—15. mar-

tam. Uz pārbaudijumiem pieteicās 95

aspiranti, bet vienu, dokumentu trūku-

ma pēc, nevarēja ierindot pārbaudāmo
skaitā. No 94, pārbaudījumi tikai atse-

višķos priekšmetos jātur 7 aspirantiem,
t. i. tiem jātur papildu pārbaudījumi pa-

gasta sekretāra palīga cenza iegūšanai.
Četri aspiranti uz pārbaudijumiem ne-

ieradās. Tā 90 aspiranti sāka turētpār-

baudijumus, bet 3 aspiranti pārtrauca

pārbaudijumu turēšanu — neieradās uz

visiem pārbaudijumiem, kādēļ skaitās

par pārbaudijumus neizturējušiem.
No visiem pie pārbaudijumiem pie-

laistiem 94 aspirantiem 31 nāk uz pār-

baudijumiem pirmo reizi, pārējie 63 jau
otro, trešo un vairākas reizes, pie tam

pēdējo 63 vidū 42 tādi, kuri jau agrāk

ieguvuši pagasta sekretāra palīga cen-

zu, tā tad vēlas iegūt pagasta sekretāra

cenzu. Jāatzīmē, ka no 25 pagasta sek-

retāra cenzu ieguvušajiem, 22 arī ir tie,

kuriem jau ir pagasta sekretāra palīga

cenzs, un tikai 2 aspiranti iegūst pagas-

ta sekretāra cenzu nākot uz pārbaudiju-
miem pirmo reizi.

Līdzīgi iepriekšējām trīspadsmit se-

sijām, arī četrpadsmitā sesijā no Vidze-

mes nācis vislielākais aspirantu skaits.

95 aspiranti, grupējot pa apgabaliem un

apriņķiem, nāk: 1) no Rīgas — 1, no Rī-

gas apriņķa — 13, no Cēsu — 5, no Val-

mieras — 7, no Valkas — 8, no Mado-

nas — 6, kopā no Vidzemes — 40; 2) no

Ilūkstes apr. — 5, no Jēkabpils — 1, no

Bauskas — 4, no Jelgavas — 8, no Tu-

kuma — 3, kopā no Zemgales — 21; 3)

no Talsu apr. — 1, no Venstpils — ne-

viens, no Kuldīgas — 9, no Aizputes —

2, no Liepājas — 4, kopā no Kurzemes

— 16; 4) no Daugavpils apr. — 8, no Rē-

zeknes — 3, no Ludzas — 5, no Abre-

nes — 2, kopā no Latgales — 18.

Pēc izglītības četrpadsmitās sesijas 95

aspiranti grupējas šādi: gatavības ap-

liecība par pilna vidusskolas kursa beig-
šanu — 39, apliecība par vidusskolas

beigšanu — 6, pilnas pamatskolas un

dažādas skolas — 49, bet 1 aspirantam
dokumentu par izglītību trūka.

Četrpadsmitā pārbaudijumu sesijā ek-

saminācijas komisijas sastāvs agrākais.

Pārbaudijumi sākās 4. martā, pīkst, pus
9 rītā. Bija jāraksta rakstu darbs lat-

viešu valodā, ko rakstija 49 aspiranti.
Rakstu darbam prof. E. Blese bija iz-

raudzījis šādus tematus:

1) Taupības nozīme un taupības pro-

paganda pārdzīvojamo grūtību laikme-
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tā, 2) Plūdoņa dzejas darbi, to saturs un

spilgtākās īpatnības. Divi, aspiranti,
kuri rakstija rakstu darbu un dabūja at-

zīmi labi, 1 uz mutes vārdu pārbaudi-

jumu neieradās, kādēļ pārbaudījuma
valsts valodā gala rezultāts šāds: pār-

baudijumu izturēja 45, bet nesekmīgu
atzīmi ieguva 4.

Pārbaudijums pašvaldību likumu zi-

nībās — eksaminators ārk. prof. P. Mu-

cinieks — bija jātura 84 aspirantiem, jo
6 izturējuši jau iepriekšējās sesijās. Pār-

baudijumu izturēja 71 persona, neiztu-

rēja — 12, bet 1 uz pārbaudijumu ne-

ieradās.

Pie eksaminatora Pašvaldības depar-
tamenta vicedirektora G. Cauča, kā ar-

vien, bija rakstveida un mutes vārdu

pārbaudi jums pašvaldības darbvedībā.

Pārbaudījums bija jātura 84 aspiran-

tiem, 6 izturējuši jau agrāk. Rakstu

darbu rakstija 84 aspiranti, bet 3 no

tiem uz mutes vārdu pārbaudijumu ne-

ieradās. Rezultāts — pārbaudijumu iz-

turēja 77, neizturēja — 7.

Pagasta pašvaldības grāmatvedības
rakstu darbu četrpadsmitā sesijā eksa-

minators revidents A. Blanks bija devis

būtiski līdzīgu dotajam iepriekšējās se-

sijās. Eksāmens bija jātura 88 aspiran-
tiem un rakstu darbu arī visi rakstija,
bet 4 no tiem uz mutes vārdu pārbaudī-

jumu neieradās. Rezultāts šāds: pār-
baudijumu izturēja — 65 aspiranti, ne-

izturēja — 23.

Pārbaudijums pagasttiesu iekārtā un

ar lauku pašvaldību darbību saistīto li-

kumu zinībās pie eksaminatora Rīgas

apgabaltiesas vicepriekšsēdētāja J.

Drandes bija jātura 82, bet uz pārbau-
dijumu 4 neieradās. Rezultāts: pār-

baudījumu izturēja 72 aspiranti, neiz-

turēja — 6.

lekšlietu ministrijas sēžu zālē 15.

martā pasludināja pārbaudijumu rezul-

tātus. Rezultāti šādi: pagasta sekretāra

cenzu ieguva 25 un pagasta sekretāra

palīga cenzu 22 personas; 19 personas,

kuras jau agrāk ieguvušas pagasta sek-

retāra palīga cenzu, neizturēja pārbau-
dijumus pagasta sekretāra cenza iegū-

šanai; 13 personām pagasta sekretāra

palīga cenza piešķiršana atlikta līdz pa-

pildu pārbaudijumu izturēšanai vienā

vai divi priekšmetos, bet pārbaudijumus

neizturēja 12 personas. Labākās sekmes

pārbaudi jumos uzrādijuši: pagasta sek-

retāra cenzu iegūstot — Eduards Zī-

tars, Kārlis Mūrnieks un Jānis

Zvirbulis, bet pagasta sekretāra

palīga cenzu — Alberts Leišu p s,

Anna Kalniņš un Valija B r a v n s.

Pagasta sekretāra cenzu ieguvu-
ši: Ogresgala pagasta sekretāra palīdze
Mirdza Bertmanis, Irlavas pagasta
sekretāra pal. Pēteris Birb c 1 s, Nīc-

gales pagasta sekretāra pal. Boļeslavs

Bisters, Aizkraukles pag. kancelejas
ierēdne Zelma Ērglis, Bukaišu pag.
sekretāra pal. Rūdolfs Freim a n i s,

Pilskalnes pag. sekretāra pal. Arnolds

Gūtmanis, Liepas pag. kanc. ier.

Elvīra Kalniņš, Biržu pag. sekretāra

pal. Jānis Kazufoiernis, bij. Skrun-

das pag. kanc. ierēdnis Andrējs Ķir-
sis, Stāmerienas pag. sekretāra pal.
Andrējs Lazdi ņ š, Krustpils pag.
kanc. ier. Alberts Liepiņš, Bauņu
pag. sekretāra pal. Pāvils Maņkovs,
Pašvaldības departamenta darbvedis

Kārlis Mūrnieks, Maltas pag. sekre-

tāra palīgs Jāzeps Mutulis, Smilte-

nes pag. kanc. ier. Otto Pakalnie-

ti s, Upesgrīvas pag. kanc. ier. Elvīra

P ū 1 i ņ š, Lielvārdes pag. sekretāra pal.
Roberts Sniķe r i s, Ezernieku pag.
sekretāra pal. Jezups Svilāns, Sino-

les pag. kanc. ier. Jānis Švalbe, Ka-

biles pag. sekretāra pal. Juris Tī-

rums, Pļaviņu pag. sekretāra pal. An-

drējs Upe, Krimuldas pag. sekretāra

pal. Jānis Vanags, Rembates pag.
sekretāra pal. Teodors Zeltiņš, Kal-

venes pag. sekretāra pal. Eduards Zī-

tars un Vecsaules pag. sekretāra pal.
Jānis Zvirbulis.

Pagasta sekretāra palīga
cenzu ieguvuši: Valmieras apriņķa ve-

cākā šoferis — kancelejas ierēdnis Jā-

nis Bergs, Vārmes pag. kanc. ier. Pē-

teris Bērics, Katvaru pag. kanc. ier.

Valija Braun s, Lutriņu pag. kanc.

ier. Līna Ciesnieks, Vilces pag.
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kanc. ier. Mirdza Dīkmanis, Skrun-

das pag. kanc. ier. Valija Gailevics,

Mārupes pag. kanc. ier. Milda Gū t-

manis, Sērmūkšu pag. kanc. ier. Va-

lija Janiņkalns, Līvānu pag. kanc.

ier. Anna Kalniņš, Susējas pag,

kanc. ier. Juris Kokins, Zvirgzdenes

pag. kanc. ier. Broņislavs Krivma-

ni s, Krapes pag. kanc. ier. Kārlis

Krūmiņš, Cesvaines pag. kanc. ier.

Jānis L azdi ņ š, Ternejas pag. kanc.

darbinieks Alberts Leišups, Šķaunes

pag. kanc. ier. Florentme Mvi ž i -

niks, Jeru pag. kanc. ier. Kārlis

Prauliņš, bij Ozolaines pag. sekretā-

ra palīgs Jānis Priževoits, Slampes

pag. kanc. ier. Fricis Prūsis, Birzuļu

pag. kanc. ier. Velta Samsons, Pam-

pāļu pag. kanc. ier. Alma Š i 1 c r s, Lā-

des pag. kanc. papildu darbinieks Ed-

gars Te š s un Lazdonas pag. kanc. ier.

Aleksandra Vīksnīte.

Apskats

Pašvaldības nodokļa uzlikšana. Rīgas

apgabaltiesa apstiprinājusi miertiesneša

spriedumu, pēc kura atstāta bez ievērī-

bas O. pārsūdzība par K. pagasta pado-
mes lēmumu, ar kuru O. uzlikts pašval-
dības nodoklis Ls 16,— gadā ar 20%

paaugstinājumu, kopā 19 lati 20 snt.,
noraidot O. lūgumu pielīdzināt viņu
laukstrādniekiem nodokļa aplikšanas
ziņā. O. sastāv par K. patērētāju bied-

rības grāmatvedi un vietējās pasta pa-

līgnodaļas pārzini, izpelnot mēnesī līdz

117 latus algas, ar brīvu dzīvokli, ap-
kurināšanu un apgaismošanu.

lesniegtā Senātam sūdzībā O. aizrā-

da, ka no saņemtās algas viņam jāiz-

maksājot atlīdzība viena palīgdarbinie-
ka algošanai, un ka pagasta padome sa-

dalijusi nodokļu maksātājus grupās uz

tagad atceltās instrukcijas («V. V.»

1931. g. Nr. 71.) pamata, kādēļ tāda ap-
likšana nevarot tikt uzskatīta par pa-

reizu.

Senāts atrod, ka pēc pievienotiem lie-

tai materiāliem, pagasta padome sada-

lījusi maksātājus ne tikai grupās, bet

pat apakšgrupās. Sūdzētājam nav uz-

likts augstākais pašvaldības nodokļa ap-

mērs, kāds saskaņā ar Lik. par pagasta

pašvaldību 672. p. (L. kr. 31/46) iztaisa

20 ls gadā, bet viņš pielīdzināts tiem sa-

biedrisko iestāžu zemākiem ierēdņiem,
kuriem pagasta padome uzlikusi pama-

zinātu nodokli 16 latu apmērā ar vēlā-

ku 20% paaugstinājumu (Lik. kr. 31/46

un 38/168 — 67. p. I piezīme). Nav pa-
mata sūdzētāja norādijumiem, it kā pa-

gasta padome neesot sadalījusi pašval-
dības nodokļa maksātājus grupās pēc
1937. g. 30. janvāra instrukcijas («V. V.»

1937. g. Nr. 29), jo, lai gan ar K. pagas-

ta padomes 1937. g. 15. decembra pro-

tokolu tieši nav sadalīti maksātāji pēc
šīs instrukcijas 15. p. noteikumiem, to-

mēr zināma gradācija nodokļu maksā-

tājos ir izdarīta un arī sūdzētājs ir pie-
skaitīts pie vidējās grupas ar 16 latu

nodokli. Aiz šiem tīri formālas dabas

trūkumiem pagasta padomes 1937. g.

15. decembra lēmumu nevar uzskatīt

par pretlikumīgu un tādēļ arī sūdzētā-

ja aplikšana ar nodokli nav atceļama.

Apgabaltiesa, noraidot O. sūdzību, nav

pārkāpusi likuma noteikumus. Aiz mi-

nētiem iemesliem sūdzība atstājama bez

ievērības.

«lecietību pret publiku». Biedrības

pilnsapulcē, š. g. 18. februārī, saistošā

prof. T. Celma kga priekšlasijumā «Cil-

vēcīgā stāja» (kuru ceram visumā ievie-

tot kādā no nākošiem P. D. numuriem),

dzirdējām ļoti pamācošus norādijumus

par izturēšanos pret publiku savus ik-

dienišķos amata pienākumus pildot. No

laikrakstiem redzam, ka šim jautāju-
mam arī citās zemēs tiek piegriezta iz-

cila vērība. Tā, kādā Berlīnes iestādē

esot izlikti sekoši «10 baušļi par iecie-

tību pret publiku»:

1) apejies ar publiku tā, kā tu vēlē-

tos lai pret tevi izturētos šefs;

2) likuma priekšā visi vienādi;

3) nepavēli, bet dod padomus;

118



4) izskaidro priekšrakstus un notei-

kumus. Kaut arī tie publicēti
«Valdības Vēstnesī» — publika tos

tomēr nezina, un par to nav ko

dusmoties;

5) stūrgalvji sastopami allaž — tā-

dēļ nevajaga skaisties, bet smaidīt;

6) ja vajadzīgs, noraidi lūdzēju, bet

tad paskaidro arī, kāpēc to dari;
7) neaizmirsti, ka neviens nenāks uz

iestādi izpriecāties;

8) katram nācējam ir sava vajadzība;
9) iekams atveri muti, paskaties kas

tas īsti ir, ko tu gribi norāt;

10) esi allaž noteikts, bet pieklājīgs —

un tava dzīve un darbs kļūs gai-
šāks.

Mežu materiālu izsniegšanas kārtība

jāgroza. Daudz darba pagastu valžu

kancelejās dod malkas un citu mežu

materiālu izsniegšana pagasta iedzīvo-

tājiem no valsts mežiem. Pagasta ie-

dzīvotājos rodas arī neapmierinātība
pret pagastu pašvaldību amatpersonām
un kancelejas techniskiem darbinie-

kiem, jo mežniecības iedzīvotājiem tiek

pateikts ka malku jau dabūt varot, bet

lai tik pienesot pagasta valdes zīmi.

Turpretim pagasta valde zīmi izsniegt

nevar, tādēļ ka pagastam piešķirtais
malkas daudzums jau sadalīts un zīmes

izsniegtas vai arī iesūtīts mežniecībā

saraksts.

Būtu ļoti- vienkārši un labi, ja ieves-

tu pagastu valdēs šādu mežu materiālu

sadalīšanas kārtību: 1) iesniegtu mež-

niecībām sarakstu par tām saimniecī-

bām kurām pašām meži, ar vajadzīgām
ziņām un 2) reģistrētu vajadzīgos, no pa-

gasta iedzīvotājiem pieteiktos mežu

materiālus un sarakstu iesniegtu mež-

niecībām, ar ko pagastu valžu darbība

izbeigtos, jo tad jau mežzinis pats zi-

nās kā visus materiālu gribētājus ap-
mierināt. Nav domājams, ka mežziņi
varētu pielaist kādus izņēmumus ar

draugiem v. t. t. Vispār pagastu valžu

iejaukšanās pie mežu materiālu iz-

sniegšanas no valsts mežiem ir paralēla
darbība, kavē laiku un tērē papīru un

citus materiālus. * . „.,..-Zams Riekstiņš,

Virbu pag. sekretārs.

Vienkāršību un taupību arī palīdzību
fondos. Žurnāla 3. numurā, savā rak-

stā «lespaidi pilnsapulcē», kolega J.

Brākšķis izsaka cerību ka bez nodibi-

nātā bēru fonda mūsu arodbiedrībā vēl

dibināsies citi fondi: kā kāzu, kristību

v. t. t. Pats par sevi saprotams, ka

šādi fondi, ja viņus dibina, tiek dibi-

nāti mūsu labklājības dēļ un var nest

mums tikai svētību, un apsveicamākais
ir tas apstāklis, kā šie fondi ir mūsu

pašu arodbiedrības un mēs paši sev

izlīdzamies grūtā brīdī. Bet vai ne-

varētu būt tikai viens fonds visiem ga-

dījumiem, kuru nosauktu par «palī-
dzības fondu», kādēļ visa šī lieta jātai-
sa tik raiba.

Par visiem tamlīdzīgiem fondiem un

iestādēm man uzmācās šādas tādas pār-

domas jau arī agrāki, kādēļ gribu žur-

nāla slejās izteikt šinī lietā arī savas

domas: Izdaru iemaksas šādos fondos

un iestādēs: 1) Virbu savstārpējās ap-

drošināšanas biedrības bēru fondā,

2) Lauku darbinieku slimo kasē, 3) Pen-

siju fondā un 4) Talsu aizsārgu pulka

palīdzības fondā. Klātnāks mūsu arod-

biedrības bēru fonds. Bez tam domāju
arī par dzīvības apdrošināšanu a/s

«Drošība». Tā, tad sešas vietas, kur

dzīvam esot jāizdara iemaksas, lai no-

drošinātu ģimenes eksistenci pēc savas

nāves. Domāju ka šajā lietā būtu kas

darāms, jo šeit darba samazināšana un

taupība ir maz saskatāma. Pie katras

iemaksas un izmaksas izdarīšanas taču

savs laiks ir jāpatērē un jātura rūpes
arī par to, ka iemaksas tiek laikā izda-

rītas.

Bez tam katram fondam taču ir jā-
ved arī savi rēķini un sarakste un pie
vienas un tās pašas lietas tiek nodārbi-

nāti vismaz katrā fondā vai iestādē

viens darbinieks un kaut arī nē, tad ta-

ču darbs kādam ir jāpadara un laiks

tiek patērēts daudz vairāk nekā tas

būtu koncentrēts vienā vietā.

Derētu visā valstī rast vienu tādu ie-

stādi, kur būtu ik viens nodrošināts

nāves gadijumā un visos citos negadī-
jumos, kā arī izmaksātu bēru, kāzu,
kristību un citos gadiiumos nepiecieša-

mos pabalstus. Žanis Riekstiņš,

Virbu pag. sekretārs.

119



Tabula

1940. g. lauku nekustamas mantas

nodokļa valsts daļas līdz ar iemaksām

0,575% (nodokļa valsts daļas 0,3%,
valsts aizsardzības fonda iemaksas

0,075%, dabas katastrofās cietušo pa-

līdzības fonda iemaksas 0,05% un Lat-

vijas lauksaimniecības kamerai iemāk-

I daļa

sas 0,15%) un pašvaldības daļas 1,08%

(par 9 mēnešiem un tais gadijumos, kad

jāaprēķina nodokļa pašvaldības daļu

1,2% apmērā un aprēķinātais nodoklis

vēl jāpaaugstina par 20%) aprēķinā-
šanai.
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1 0,01

2 0,01

3 0,02
4 0,02

5 0,03

6 0,03

7 0,04

8 0,05

9 0,05

10 0,06

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05
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0,09

0,10
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51 0,29
52 0,30
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56 0,32

57 0,33
58 0,33

59 0,34
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0,63

0,64

0,65

61
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69
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0,35
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0,86
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0,47

0,47

0,48

0,48
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0,50

0,51
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0,52

0,87

0,89

0,90
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0,92
0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

91
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100

0,52

0,53

0,53

0,54

0,55

0,55

0,56

0,56

0,57

0,58

0,98

0,99

1,00

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

101 0,58

102 0,59

103 0,59

104 0,60
105 0,60

106 0,61

107 0,62
108 0,62

109 0,63

110 0,63

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,16

1,17

1,18

1,19

111
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0,64

0,64

0,65

0,66

0,66

0,67

0,67

0,68
0,68

0,69

1,20

1,21
1,22

1,23

1,24
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1,26
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130

0,70

0,70

0,71

0,71

0,72

0,72
0,73

0,74
0,74

0,75

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

1,36

1,37

1,38

1,39

1,40

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

0,75

0,76

0,76
0,77

0,78

0,78
0,79

0,79

0,80

0,81

1,41

1,43
1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

1,50

1,51

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

0,81

0,82

0,82

0,83

0,83

0,84

0,85

0,85
0,86

0,86

1,52

1,53

1,54

1,56

1,57

1,58

1,59

1,60

1,61

1,62



121

.51 0,87
52 0,87

1,63

1,64

161 0,93

162 0,93

1,74

1,75

171

172

0,98

0,99
1.85 181

1.86 182

1,04

1,05

1,95

1,97

101

192

1,10

1,10

2,06

2,07

53 0,88

54 0,89
55 0,89

56 0,90

57 0,90

58 0,91

59 0,91

60 0,92

1,65

1,66

1,67

1,68

1,70

1,71

1,72

1,73

163 0,94
164 0,94

165 0,95

166 0,95

167 0,96
168 0,97

169 0,97

170 0,98

1,76

1,77

1,78

1,79

1,80

1,81

1,83

1,84

173

174

175

176

177

178

179

180

0,99

1 —

1,01

1,01

1,02

1,02

1,03

1,04

1.87 183

1.88 184

1.89 185

1.90 186

1.91 187

1.92 188

1.93 189

1.94 190

1,05

1,06

1,06

1,07

1,08

1,08

1,09

1,09

1,98

1,99

2,—
2,01

2,02

2,03

2,04

2,05

193

194

195

196

197

198

199

200

1,11

1,12

1,12

1,13

1,13

1,14

1,14

1,15

1,08

2,10

2,11

2,12

2,13

2,14

2,15

2,16

;01 1,16
102 1,16

03 1,17
104 1,17

105 1,18

106 1,18

07 1,19

108 1,20
:09 1,20

10 1,21

2,17

2,18

2,19

2,20
2,21

2,22

2,24

2,25
2,26

2,27

211 1,21

212 1,22

213 1,22

214 1,23
215 1,24
216 1,24

217 1,25
218 1,25

219 1,26

220 1,27

2,28

2,29

2,30

2,31

2,32

2,33

2,34

2,35

2,37

2,38

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

1,27

1,28

1,28

1,29

1,29

1,30
1,31

1,31

1,32

1,32

2.39 231

2.40 232

2.41 233

2.42 234

2.43 235

2.44 236

2.45 237

2.46 238

2.47 289

2.48 240

1,33

1,33
1,34

1,35

1,35

1,36

1,36

1,37

1,37

1,38

2,49

2,51

2,52
2,53

2,54

2,55

2,56

2,57

2,58

2,59

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

1,39

1,39

1,40

1,40

1,41

1,41

1,42

1,43
1,43

1,44

2,60

2,61

2,62

2,64

2,65

2,66

2,67

2,68

2,69

2,70

51 1,44

152 1,45

153 1,45

!54 1,46
!55 1,47

156 1,47

157 1,48
158 1,48

159 1,49

160 1,50

2,71

2,72
2,73

2,74

2,75

2,76

2,78

2,79

2,80

2,81

261 1,50

262 1,51
263 1,51
264 1,52

265 1,52

266 1,53
267 1,54

268 1,54

269 1,55

270 1,55

2,82

2,83

2,84

2,85
2,86

2,87

2,88

2,89

2,91

2,92

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

1,56

1,56

1,57

1,58

1,58

1,59

1,59
1,60

1,60

1,61

2.93 281

2.94 282

2.95 283

2.96 284

2.97 285

2.98 286

2.99 287

3,— 288

3.01 289

3.02 290

1,62
1,62

1,63

1,63
1,64

1,64

1,65
1,66

1,66

1,67

3,03

3,05

3,06

3,07

3,08

3,09

3,10

3,11

3,12

3,13

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

1,67

1,68

1,68

1,69

1,70

1,70

1,71

1,71

1,72

1,73

3,14

3,15

3,16

3,18

3,19

3,20
3,21

3,22

3,23
3,24

101 1,73

102 1,74

103 1,74

!04 1,75

!05 1,75

106 1,76

107 1,77
!08 1,77

109 1,78

!10 1,78

3,25

3,26

3,27

3,28

3,29

3,30
3,32

3,33

3,34

3,35

311 1,79

312 1,79
313 1,80
314 1,81
315 1,81
316 1,82
317 1,82

318 1,83

319 1,83
320 1,84

3,36

3,37

3,38

3,39

3,40

3,41

3,42

3,43
3,45

3,46

321

322

323

324

325

326

327

328

328

330

1,85

1,85

1,86

1,86

1,87

1,87

1,88

1,89

1,89

1,90

3.47 331

3.48 332

3.49 333

3.50 334

3.51 335

3.52 336

3.53 337

3.54 338

3.55 339

3.56 340

1,90

1,91
1,91

1,92

1,93

1,93

1,94

1,94

1,95

1,96

3,57

3,59

3,60

3,61

3,62

3,63
3,64

3,65

3,66

3,67

341

342

343

344

345

346

347

348

34fr

350

1,96

1,97

1,97

1,98

1,98

1,99

2 —

2 —

2,01
2,01

3,68
3,69

3,70

3,72

3,73

3,74

3,75

3,76

3,77
3,78

!51 2,02
52 2,02
t53 2,03

154 2,04
[55 2,04

t56 2,05
157 2,05
(58 2,06

!59 2,06
!60 2,07

3,79

3,80

3,81
3,82

3,83
3,84

3,86
3,87

3,88

3,89

361 2,08

362 2,08

363 2,09
364 2,09

365 2,10

366 2,10
367 2,11

368 2,12

369 2,12
370 2,13

3,90

3,91

3,92

3,93

3,94

3,95

3,96

3,97

3,99
4 —

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

2,13

2,14

2,14

2,15

2,16

2,16

2,17
2,17

2,18

2,19

4.01 381

4.02 382

4.03 383

4.04 384

4.05 385

4.06 386

4.07 387

4.08 388

4.09 389

4.10 390

2,19

2,20
2,20

2,21

2,21

2,22

2,23

2,23

2,24

2,24

4,11

4,13
4,14

4,15

4,16

4,17

4,18

4,19

4,20

4,21

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

2,25

2,25

2,26

2,27

2,27

2,28
2,28

2,29

2,29

2,30

4,22

4,23
4,24

4,26
4,27
4,28

4,29

4,30

4,31

4,32



122

402

403

404

405

406

407

408

409

410

2,31

2,32

2,32

2,33

2,33

2,34

2,35

2,35

2,36

1,00

4,34

4,35

4,36

4,37

4,38

4,40

4,41

4,42

4,43

tu

412

413

414

415

416

417

418

419

420

2,37 4,45

2.37 4,46

2.38 4,47

2.39 4,48

2.39 4,49

2.40 4,50

2.40 4,51

2.41 4,53

2.42 4,54

422

423

424

425

426

427

428

429

430

2,43

2,43

2,44

2,44

2,45

2,46

2,46

2,47

2,47

~t,00 1U1 1,Ui)

4.56 432 2,48 4,67

4.57 433 2,49 4,68

4.58 434 2,50 4,69

4.59 435 2,50 4,70

4.60 436 2,51 4,71

4.61 437 2,51 4,72

4.62 438 2,52 4,73

4.63 439 2,52 4,74

4.64 440 2,53 4,75

442

443

444

445

446

447

448

449

450

2,54

2,55

2,55

2,56

2,56

2,57

2,58

2,58

2,59

4,77

4,78

4,80

4,81

4,82

4,83

4,84

4,85

4,86

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

2,59

2,60

2,60

2,61

2,62

2,62

2,63

2,63

2,64

2,65

4,87

4,88

4,89

4,90

4,91
4,92

4,94

4,95

4,96

4,97

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

2.65 4,98

2.66 4,99

2.66 5,—

2.67 5,01

2.67 5,02

2.68 5,03

2.69 5,04

2.69 5,05

2.70 5,07

2,70 5,08

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

2,71

2,71

2,72

2,73

2,73

2,74

2,74

2,75

2,75

2,76

5.09 481 2,77 5,19

5.10 482 2,77 5,21

5.11 483 2,78 5,22

5.12 484 2,78 5,23

5.13 485 2,79 5,24

5.14 486 2,79 5,25

5.15 487 2,80 5,26

5.16 488 2,81 5,27

5.17 489 2,81 5,29

5.18 490 2,82 5,29

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

2,82

2,83

2,83

2,84

2,85

2,85

2,86

2,86

2,87

2,88

5,30

5,31

5,32

5,34

5,35

5,36

5,37

5,38

5,39

5,40

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

2,88

2,89

2,89

2,90

2,90

2,91

2,92

2,92

2,93

2,93

5,41

5,42

5,43

5,44

5,45

5,46

5,48
5,49
5,50

5,51

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

2,94 5,52

2.94 5,53

2.95 5,54

2.96 5,55

2.96 5,56

2.97 5,57

2.97 5,58

2.98 5,59

2.98 5,61

2.99 5,62

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

3 —

3 —

3,01

3,01
3,02

3,02

3,03

3,04

3,04

3,05

5.63 531 3,05 5,73

5.64 532 3,06 5,75

5.65 533 3,06 5,76

5.66 534 3,07 5,77

5.67 535 3,08 5,78

5.68 536 3,08 5,79

5.69 537 3,09 5,80

5.70 538 3,09 5,81

5.71 539 3,10 5,82

5.72 540 3,11 5,83

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

3,11

3,12

3,12

3,13

3,13

3,14

3,15

3,15

3,16

3,16

5,84

5,85

5,86

5,88

5,89

5,90

5,91

5,92

5,93

5,94

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

3,17

3,17

3,18

3,19

3,19

3,20

3,20

3,21

3,21

3,22

5,95

5,96

5,97

5,98

5,99
6 —

6,02

6,03

6,04

6,05

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

3,23 6,06

3.23 6,07

3.24 6,08

3.24 6,09

3.25 6,10

3.25 6,11

3.26 6,12

3.27 6,13

3.27 6,15

3.28 6,16

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

3,28

3,29

3,29

3,30

3,31
3,31

3,32

3,32

3,33

3,34

6.17 581 3,34 6,27

6.18 582 3,35 6,29

6.19 583 3,35 6,30

6.20 584 3,36 6,31

6.21 585 3,36 6,32

6.22 586 3,37 6,33

6.23 587 3,38 6,34

6.24 588 3,38 6,35

6.25 589 3,39 6,36

6.26 590 3,39 6,37

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

3,40

3,40

3,41

3,42

3,42

3,43

3,43

3,44

3,44

3,45

6,38

6,39

6,40

6,42

6,43

6,44

6,45

6,46

6,47

6,48

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

3,46

3,46

3,47

3,47

3,48

3,48

3,49

3,50

3,50

3,51

6,49

6,50

6,51

6,52

6,53

6,54

6,56

6,57

6,58

6,59

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

3.51 6,60

3.52 6,61

3.52 6,62

3.53 6,63

3.54 6,64

3.54 6,65

3.55 6,66

3.55 6,67

3.56 6,69

3.57 6,70

621

622

623

624

625

626

627

618

629

630

3,57

3,58

3,58

3,59

3,59

3,60

3,61

3,61

3,62

3,62

6.71 631 3,63 6,81

6.72 632 3,63 6,83

6.73 633 3,64 6,84

6.74 634 3,65 6,85

6.75 635 3,65 6,86

6.76 636 3,66 6,87

6.77 637 3,66 6,88

6.78 638 3,67 6,89

6.79 639 3,67 6,90

6.80 640 3,68 6,91

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

3,69

3,69

3,70

3,70

3,71

3,71

3,72

3,73

3,73

3,74

6,92

6,93

6,94

6,96

6,97

6,98

6,99
7 —

7,01

7,02
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Uti A

652

653

654

655

656

657

658

659

660

3,75

3,75

3,76

3,77

3,77

3,78
3,78

3,79

3,80

7,04

7,05

7,06

7,07

7,08

7,10

7,11

7,12

7,13

UUl

662

663

664

665

666

667

668

669

670

o,ou

3,81

3,81

3,82

3,82

3,83

3,84

3,84

3,85

3,85

7,15

7,16

7,17

7,18

7,19

7,20

7,21

7,23

7,24

Ul i o,ou

672 3,86

673 3,87

674 3,88
675 3,88
676 3,89

677 3,89

678 3,90
679 3,90
680 3,91

7.26 682

7.27 683

7.28 684

7.29 685

7.30 686

7.31 687

7.32 688

7.33 689

7.34 690

3,92

3,93

3,93

3,94

3,94

3,95

3,96

3,96

3,97

7,37

7,38

7,39

7,40

7,41

7,42

7,43

7,44

7,45

692

693

694

695

696

697

698

699

700

u, a i

3,98

3,98

3,99

4,—
4 —

4,01

4,01

4,02

4,03

7,47

7,48

7,50

7,51

7,52

7,53

7,54

7,55

7,56

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

4,03

4,04

4,04

4,05

4,05

4,06

4,07

4,07

4,08

4,08

7,57

7,58

7,59

7,60

7,61

7,62

7,64

7,65

7,66

7,67

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

4,09

4,09

4,10

4,11

4,11

4,12

4,12

4,13

4,13

4,14

7,68

7,69

7,70

7,71

7,72

7,73

7,74

7,75

7,77

7,78

721 4,15

722 4,15

723 4,16

724 4,16

725 4,17
726 4,17

727 4,18

728 4,19

729 4,19

730 4,20

7.79 731

7.80 732

7.81 733

7.82 734

7.83 735

7.84 736

7.85 737

7.86 738

7.87 739

7.88 740

4,20

4,21

4,21

4,22

4,23

4,23

4,24

4,24
4

r
25

4,26

7,89

7,91

7,92

7,93

7,94

7,95

7,96

7,97

7,98

7,99

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

4,26

4,27

4,27

4,28

4,28

4,29

4,30
4,30

4,31

4,31

8 —

8,01

8,02

8,04

8,05

8,06

8,07

8,08

8,09

8,10

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

4,32

4,32

4,33

4,34

4,34

4,35

4,35

4,36

4,36

4,37

8,11

8,12

8,13

8,14

8,15

8,16

8,18

8,19
8,20

8,21

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

4,38

4,38

4,39

4,39

4,40

4,40

4,41

4,42

4,42

4,43

8,22

8,23

8,24

8,25

8,26

8,27

8,28

8,29

8,31

8,32

771 4,43
772 4,44

773 4,44

774 4,45

775 4,46
776 4,46

777 4,47

778 4,47
779 4,48

780 4,49

8.33 781

8.34 782

8.35 783

8.36 784

8.37 715

8.38 786

8.39 787

8.40 788

8.41 789

8.42 790

4,49

4,50

4,50

4,51

4,51

4,52

4,53

4,53

4,54

4,54

8,43

8,45

8,46

8,47

8,48

8,49

8,50

8,51

8,52

8,53

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

4,55

4,55

4,56

4,57

4,57

4,58

4,58

4,59

4,59

4,60

8,54

8,55

8,56

8,58

8,59

8,60

8,61

8,62

8,63

8,64

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

4,61

4,61

4,62

4,62

4,63

4,63

4,64

4,65

4,65

4,66

8,65

8,66

8,67

8,68

8,69

8,70
8,72

8,73

8,74

8,75

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

4,66

4,67

4,67

4,68

4,69

4,69

4,70

4,70

4,71

4,72

8,76

8,77

8,78

8,79

8,80

8,81

8,82

8,83

8,85

8,86

821 4,72
822 4,73

823 4,73

824 4,74
825 4,74

826 4,75

827 4,76
828 4,76

829 4,77

830 4,77

8.87 831

8.88 832

8.89 833

8.90 834

8.91 935

8.92 836

8.93 837

8.94 838

8.95 839

8.96 840

4,78

4,78

4,79

4,80

4,80

4,81

4,81

4,82

4,82
4,83

8,97

8,99

9 —

9,01

9,02

9,03
9,04

9,05

9,06

9,07

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

4,84

4,84

4,85

4,85

4,86

4,86

4,87

4,88
4,88

4,89

9,08

9,09

9,10

9,12

9,13

9,14

9,15

9,16

9,17

9,18

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

4,89

4,90

4,90

4,91

4,92

4,92

4,93

4,93

4,94

4,95

9,19

9,20

9,21

9,22

9,23

9,24

9,26

9,27

9,28

9,29

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

4,95

4,96

4,96

4,97

4,97

4,98

4,99

4,99
5 —

5 —

9,30

9,31

9,32

9,33

9,34

9,35

9,36

9,37

9,39

9,40

871* 5,01

872 5,01

873 5,02

874 5,03

875 5,03

876 5,04

877 5,04

878 5,05
879 5,05
880 5,06

9.41 881

9.42 882

9.43 883

9.44 884

9.45 885

9.46 886

9.47 887

9.48 888

9.49 889

9.50 890

5,07

5,07

5,08

5,08

5,09

5,09

5,10

5,11

5,11

5,12

9,51

9,53

9,54

9,55

9,56

9,57

9,58

9,59

9,60

9,61

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

5,12

5,13

5,13

5,14

5,15

5,15

5,16

5,16

5,17

5,18

9,62

9,63

9,64

9,66

9,67

9,68

9,69

9,70

9,71

9,72



Tabulas lietošana.

II daļa.

Vērtībai līdz Ls I.ooo— nodokļa skaita tabulas I daļā līdz tūkstotim ap-
valsts daļa un iemaksu sumas, ka arī rēķinātās sumas.

nodokļa pašvaldības daļas sumas ņema- Piemēri. Vērtībai Ls 694,— no ta-
mas no tabulas I daļas, bet sakot ar ver- bulas I daļas nodokļa valsts daļas un
tibu no Ls 1.000, Ls 50.000 — ja- iemaksu suma jāņem Ls 3,99. Vērtībai

ņem no tabul_as_ II daļa pilniem tuksto- Ls 16.485,— nodokļa valsts daļa un ie-
šiem aprēķinātas sumas, kuram japie- maksu suma jāaprēķina šādi:

no tabulas II daļas jāņem . . .
Ls 16.000, Ls 92,—

no tabulas I daļas jāņem . . . Ls 485,— —Ls 2,79

Kopā Ls 94,79
Vērtībai Ls 825,— no tabulas I da- Ls 8,91. Vērtībai Ls 6.427,— nodokļa

ļas nodokļa pašvaldības daļa jāņem pašvaldības daļa jāaprēķina šādi:

no tabulas II daļas jāņem . . . Ls 6.000, Ls 64,80
no tabulas I daļas jāņem . . . Ls 427, Ls 4,61

Kopā Ls 69,41
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901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

5,18

5,19

5,19

5,20

5,20

5,21

5,22

5,22

5,23

5,23

9,73

9,74

9,75

9,76

9,77

9,78

9,80

9,81

9,82

9,83

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

5,24 9,84

5.24 9,85

5.25 9,86

5.26 9,87

5.26 9,88

5.27 9,89

5.27 9,90

5.28 9,91

5.28 9,93

5.29 9,94

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

5,30

5,30

5,31

5,31

5,32

5,32

5,33

5,34

5,34

5,35

9.95 931

9.96 932

9.97 933

9.98 934

9.99 935

10— 936

10.01 937

10.02 938

10.03 939

10.04 940

5.35 10,05 941

5.36 10,07 942

5.36 10,08 943

5.37 10,09 944

5.38 10,10 945

5.38 10,11 946

5.39 10,12 947

5.39 10,13 948

5.40 10,14 949

5.41 10,15 950

5.41 10,16

5.42 10,17

5.42 10,18

5.43 10,20

5.43 10,21

5.44 10,22

5.45 10,23
5.45 10,24

5.46 10,25

5,46 10,26

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

5,47

5,47

5,48

5,49

5,49

5,50

5,50

5,51

5,51

5,52

10,27

10,28
10,29

10,30

10,31

10,32

10,34
10,35

10,36

10,37

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

5,53 10,38

5.53 10,39

5.54 10,40

5.54 10,41

5.55 10,42

5.55 10,43

5.56 10,44
5.57 10,45

5.57 10,47
5.58 10,48

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

5,58

5,59

5,59

5,60

5,61

5,61

5,62

5,62

5,63

5,64

10.49 981

10.50 982

10.51 983

10.52 984

10.53 985

10.54 986

10.55 987

10.56 988

10.57 989

10.58 990

5.64 10,59 991

5.65 10,61 992

5.65 10,62 993

5.66 10,63 994

5.66 10,64 995

5.67 10,65 996

5.68 10,66 997

5.68 10,67 998

5.69 10,68 999

5,69 10,69 1000

5,70 10,70
5.70 10,71

5.71 10,72

5.72 10,74

5.72 10,75

5.73 10,76

5.73 10,77

5.74 10,78

5.74 10,79
5.75 10,80

1000 5,75 10,80 11000 63,25 118,80 21000 120,75
2000 11,50 21,60 12000 69— 129,60 22000 126,50
3000 17,25 32,40 13000 74,75 140,40 23000 132,25
4000 23,— 43,20 14000 80,50 151,20 24000 138,—
5000 28,75 54— 15000 86,25 162— 25000 143,75
6000 34,50 64,80 16000 92,— 172,80 26000 149,50
7000 40,25 75,60 17000 97,75 183,60 27000 155,25
8000 46— 86,40 18000 103,50 194,40 28000 161,—
9000 51,75 97,20 19000 109,25 205,20 29000 166,75

10000 57,50 108,— 20000 115,— 216,— 30000 172,50
41000 235,75 442,90 44000 253— 475,20
42000 241,50 453,60 45000 258,75 486 —

43000 247,25 464,40 46000 264,50 496,80

226,80 31000 178,25 334,80
237,60 32000 184— 345,60
248,40 33000 189,75 356,40
259,20 34000 195,50 367,20

270,— 35000 201,25 378,—
280,80 36000 207,— 388,80
291,60 37000 212,75 399,60
302,40 38000 218,50 410,40

313,20 39000 224,25 421,20
324,— 40000 230,— 432,—
47000 270,25 507,60
48000 276,— 518,40
49000 281,75 529,20
50000 287,50 540,—



Chronika

JAUNI PAGASTU PAŠVALDĪBAS DAR-

BINEKI. Par Rīgas apr. Birzgales pagasta

sekretāra vietas izpildītāju pieņemts Dricenu

pagasta sekretāra palīgs Arnolds Jūlijs Pin-

ka, 27 g. vecs, beidzis Valkas valsts ģimnā-

ziju ar gatavības apliecību un 2V2 gadus

strādājis Dricēnu pagasta valdē. Pinka 1939.

g. rudenī ieguvis pagasta sekretāra cenzu.

Par Valmieras apr. Lādes pagasta sekre-

tāru ievēlēts Pededzes pag. kanc. ierēdnis

Kārlis Vītols, 25 g. vecs, ar pabeigtu ģim-

nāzijas izglītību un 4 gadu praksi Indras un

Pededzes pag. valdēs. Vītols ieguvis pagasta
sekretāra cenzu 1939. g. rudenī.

Par Valmieras apr. Naukšēnu pagasta
sekretāru ievēlēts Smiltenes pag. kanc. ie-

rēdnis Jānis Pušpūrs, 28 g. vecs, ar pilnu

pamatskolas izglītību un 13 gadu praksi

Gaujienas un Smiltenes pagastu valdēs. Puš-

pūrs 1939. g. pavasarī ieguvis pagasta sekre-

tāra cenzu.

Par Ludzas apr. Istras pagasta sekretāra

palīgu iecelts Nautrēnu pag. kanc. ierēdnis

Antons Kapačs, 24 g. vecs, beidzis Ludzas

komercskolas vienu klasi un strādājis Naut-

rēnu pagasta valdē kopš 1932. g. 18. maija.
Kapačs 1937. g. rudenī ieguvis pagasta sekre-

tāra cenzu.

Par Madonas apr. Stāmerienas pagasta
sekretāra palīgu ievēlēts tā paša pagasta

kancelejas ierēdnis Andrejs Lazdiņš, 29 g.

vecs, ar komercskolas izglītību un 5 gadu

praksi Kurmenes, Bērzaunes un Stāmerie-

nas pagastu valdēs. Lazdiņš 1939. g. rudenī

ieguvis pagasta sekretāra palīga cenzu.

Par Valkas apr. Trikātas pagasta sekretā-

ra palīgu ievēlēts Liezeres pag. sekretāra

palīgs Jānis Midegs, 27 g. vecs, ar pamat-

skolas izglītību un 10 gadu praksi Ērgļu un

Liezeres pagastu valdēs. Midegs pagasta
sekretāra palīga cenzu ieguvis 1934. g. pa-

vasarī.

Par Madonas apr. Liezeres pag. sekretāra

palīdzi ievēlēta Elvīra Melgalvis, 45 g. veca,

ar vidusskolas izglītību un 5 gadu praksi
Stāmerienas un Iršu pagastu valdēs. Mel-

galvis 1938. g. rudenī ieguvusi pagasta sekre-

tāra palīga cenzu.

Par Cēsu apr. Skujenes pagasta sekretāru

ievēlēts līdzšinējais Jaunpiebalgas pag. sek-

retārs Jānis Resnais, 33 g. vecs, ar pabeig-
tas ģimnāzijas izglītību un 9 gadu praksi

Jaunpiebalgas pagastā. Resnais pagasta sek-

retāra cenzu ieguvis 1933. g. rudens pār-

baudījumos.
Par Cēsu apr. Mārsnēnu pagasta sekretāru

ievēlēts līdzšinējais Skujenes pagasta sekre-

tārs Jūlijs Paurnietis, 33 g. vecs, ar 2 gad.
lauksaimniecības skolas izglītību un 4V2 ga-

du praksi Baižkalna un Skujenes pagastu
valdēs. Paurnietis pagasta sekretāra cenzu

ieguvis 1935. g. pavasara pārbaudījumos.
Par Madonas apr. Saikavas pagasta sek-

retāru ievēlēts līdzšinējais Lubejas pag. sek-

vasari,

retars Kārlis Aleksandrs Korns, 38 g. vecs,

ar pamaskolas izglītību un 14 gadu praksi
Meirānu un Lubejas pagastu valdēs. Korns

ieguvis sekretāra cenzu 1936. g. pavasara

pārbaudījumos.
Par Ilūkstes apr. Lašu pagasta sekretāra

palīgu ievēlēts Juris Kokins, 27 g. vecs, ar

2 klašu ģimnāzijas izglītību un 7 gadu

praksi Lašu un Susejas pagastu valdēs. Ko-

kins š. g. pavasara pārbaudījumos ieguvis
sekretāra palīga cenzu.

Par Jēkabpils apr. Mēmeles pagasta sek-

retāru ievēlēta Berta Lūks, 35 g. veca, ar

nepabeigtu komercskolas izglītību un 3 gadu

praksi Viesītes un Saukas pagastu valdēs.

Lūks 1938. g. pavasarī ieguvusi pagasta
sekretāra cenzu.

Par Valmieras apr. Svētciema pagasta sek-

retāru ievēlēts Rembates pag. sekretāra pa-

līgs Teodors Zeltiņš, 24 g. vecs, ar pamatsko-
las izglītību un 5 gadu praksi Allažu un

Rembates pagastu valdēs. Zeltiņš š. g. pa-

vasarī ieguvis pagasta sekretāra cenzu.

Par Valmieras apr. Puikules pagasta sek-

retāru ievēlēts Rozēnu pag. sekretāra palīgs
Artūrs - Eduards Tešs, 42 g. vecs, ar bij.

pilsētas skolas izglītību un 14 gadu darba

praksi Lādes un Rozēnu pagastu valdēs.

Tešs kā bij. Lādes pagasta sekretārs tiesīgs

ieņemt sekretāra amatu.

ATSTĀJ DIENESTU. Madonas apr. Sai-

kavas pagasta sekretārs Augusts Zommers;

Daugavpils apr. Višķu pagasta sekretārs Pē-

teris Ļaņevskis; Valmieras apr. Puikules pa-

gasta sekretārs Antons Skreitulis; Aizputes

apr. Alšvangas pagasta sekretāra palīgs Pē-

teris Kļučnieks; Valmieras apr. Svētciema

pagasta sekretārs Pēteris Garklāvs.

MŪŽĪBA' AIZGĀJUŠIE. Šīgada 11. martā

miris Abrenes apr. Balvu pagasta sekretārs

Artūrs Anuška 36 gadu vecumā. Anuška il-

gus gadus strādājis Vijciema pag. valdē, bijis
Pasienas pag. sekretāra palīgs un sekretārs

un 1939. g. pārgājis uz Balviem.

Šīgada 7. februārī miris Madonas apr.

Savieiias pagasta sekretārs Pēteris Vērsons

45 gadu vecumā.

Šīgada 26. februārī miris Ilūkstes apr.

Kurcuma pagasta sekretāra palīgs Jānis

Ekševics 56 gadu vecumā.

No mūsu rindām atkal izstājies, aiz-

iedams veļu valstī, viens no visvecā-

kajiem amata biedriem — Mārsnēnu pa-

gasta sekretārs Jānis Bauris. Viņš mi-

ris š. g. 27. janvārī 69 gadu vecuma, at-

razdamies vēl sekretāra amatā. Savas aro-

da darba gaitas B. sācis obligatoriskajā kara

Pēc karadienesta beigšanas dar-

bojies kā Pērnavas apriņķa priekšnieka 2.

iec. rakstvedis, Skujenes pagasta skrīvera pa-

līgs, Cēsu 1. iec. zemnieku virstiesas skrīve-

ris un no 1905. gada 23. oktobra 35 gadus
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Mārsnēnu pagasta skrīvera, darbveža un se-

kretāra amatā. Blakus savam tiešajam ama-

tam B. izpildijis vietējās dzimtsarakstu no-

daļas pārziņa, piensaimnieku sabiedrības

valdes locekļa — kasiera, krājaizdevu sabied-

rības valdes priekšsēdētāja biedra un grā-

matveža, patērētāju biedrības grāmatveža,

savstarpējās apdrošināšanas biedrības re-

vizijas komisijas priekšsēdētāja, saviesīgās
biedrības valdes locekļa un meloracijas bied-

rības revizijas komisijas priekšsēdētāja pie-
nākumus. Kā savus tiešos amata, tā arī pla-
šos blakus pienākumus B. veicis ar lielu ap-

zinību, kārtību, goda prātu un nosvērtu

stāju, izpelnīdamies pagasta pilsoņu neda-

lītu cieņu, priekšniecības atzinību un Triju

zvaigžņu ordeņa V. šķiras apbalvojumu —

īsi sakot — bijis viens no tiem sekretāriem,
kurus apzīmē par sava pagasta sirdi un dvē-

seli. Tāpat mūsu aroda biedrība viņu var

atestēt kā apzinīgu locekli un priekšzīmīgu
kolēģi, kas darijis godu sava aroda saimei.

Kā gādīgs tēvs B. atstāj saviem pēcnācē-
jiem arī sava mūža darba materiālo uzkrāju-

mu —
labi iekoptu nekustamu īpašumu bla-

kus savai darba vietai Mārsnēnu pagasta
namam. Turpat tuvumā, Mārsnēnu kapu

kalniņā, viņa atdusas vieta. Sekretāru bied-

rība un biedrības Cēsu nodaļa pie viņa kapa
nolika granīta piemiņas plāksni. Lai salda

dusa mīļam kolēģim!

PIEŠĶIRTAS PENSIJAS. Tautas lab-

klājības ministrija piešķīrusi pensijuun vien-

reizēju pabalstu sekošiem lauku pašvaldību
darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem:

Kalncempju pagasta bij. sekretāram Jānim

Seglim pilnu izdienas pensiju, t. i. 70% ap-

mērā no Ls 210,80, resp. Ls 147,56 mēnesī,

kā Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekam,
par pensijas izdienā ieskaitītiem 30 gadiem,
ko J. Seglis nokalpojis Cirgaļu, Palsmanes,

Jaungulbenes un Dzelzavas pagastu pašval-

dības, Latvijas nacionālā armijā — Cesvaines

iec. un etapa komandaturā un Kalncempju

pašvaldībā (pēdējā 19 g. 1. mēn. 14 d.);

Vecpiebalgas pagasta aptiekas bij. pārvald-
niekam Vilhelmam Eglītim, kā zaudējušam
darba spējas dienesta laikā vairāk par 65%,
par augšminētā amatā nepārtraukti nokalpo-
tiem 12 gadiem 32% apmērā no Ls 200,—,
t. i. Ls 64 mēnesī; Latgales lauku pašval-
dību apdrošināšanas savienības bij. kance-

lejas ierēdnei Annai Jaundzems, dzim. Prekt-

niks, kā zaudējušai darba spējas dienesta

laikā vairāk par 65%, par augšminētā savie-

nībā nepārtraukti nokalpotiem 10 gadiem
30% apmērā no Ls 104,33, t. i. Ls 31,30 mē-

nesī; Bauskas un apkārtnes pašvaldību sa-

darbes apvienības Bauskas slimnīcas bij.
sētniekam Mārtiņam Baranam, kā zaudēju-
šam darba spējas dienesta laikā vairāk par

40%, par augšminētā amatā nepārtraukti no-

kalpotiem 16 gadiem 36% apmērā no

Ls 76,75, t. i. Ls 27,63 mēnesī; Matkules pa-

gasta valdes bij. ziņneša Kārļa Baloža at-

raitnei Emīlijai Balodis ar meitām Brun-

hildi, Ernu un Emmu 35% apmērā no Ls

46,69, t. i. Ls 16,33 mēn. par 15 gadiem, ku-

rus K. Balodis nokalpojis bij. Latviešu

strēlnieku pulkā 111 bataljonā un augšminētā

pašvaldībā. Sekošiem lauku pašvaldību dar-

biniekiem, kas slimības dēļ dienesta laikā

zaudējuši vairāk par 40% darba spējas, bet

izkalpojuši mazāk par 10 pensijas izdienā

ieskaitāmiem gadiem, piešķirts vienreizējs

pabalsts pēdējo 3 mēnešu algas apmērā:
Alūksnes un apkārtnes pašvaldību sadarbes

apvienības uzturētās Alūksnes slimnīcas bij.

kalpotājai Emīlijai Kļavapurs, dzim. Jākob-

sons, par min. iestādē nokalpotiem 6 gadiem
4 mēn. 22 d. Ls 255,—; Stopiņu pagasta pa-

matskolas bij. apkalpotājai Minnai Kundziņš
par 5 gadiem 18 dienām Ls 180,— un Lauku

pašvaldību fonda nama bij. sētniecei Annai

Lagzdiņš par 9 gadiem 1 mēnesi 22 dienām

Ls 90,—.
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Biedrības dzīve

VALDES DARBĪBA

Valdes sēdē 1940. g. 11. martā biedrī-

bas birojā. Piedalās K. Flugins, Ed. Putniņš,
V. Cālers, P. Pilpis, J. Vītoliņš, P. Libtāls

un goda biedrs Ed. Grantskalns.

Konstruejoties, valde pienākumu sadali-

jumu atstāj līdzšinējo, t. i. priekšnieka viet-

nieks J. Vītoliņš, sekretārs Ed. Putniņš, ka-

sieris V. Cālers, īpašumu pārvaldnieks un

biedrības pārstāvis Valsts un pašvaldību
darbinieku savienības valdē P. Libtāls.

Priekšnieks ziņo, ka Pašvaldības depar-

taments uzaicinājis piedalīties viņu kā bied-

rības pārstāvi pagastu sekretāru un viņu
palīgu pārbaudīšanas komisijā. Valde par

biedrības pārstāvi pārbaudīšanas komisijā

nozīmē priekšnieka vietnieku J. Vītoliņu.
Tā kā ar vācu izceļotāju biedrību likvi-

dāciju Rīgā atbrīvojas šo biedrību īpašumi,
biedrības valde nolemj: lūgt Sabiedrisko

lietu ministriju nodot biedrības īpašumā kā-

du no likv. vācu biedrību namiem. Reizē

ar to nolemj, ievadīt sarunas par biedrības

īpašuma «Darbveži» atsavināšanu.

Pārkārto maksas par rakstiem «Pašval-

dības darbā», paaugstinot honorārus biedru

rakstiem.

Nolemj izsludināt žurnālā «Pašvaldības

darbs» pilnsapulces pieņemtos bēru fonda

statūtus un uzaicināt biedrus izdarīt iemak-

sas.

Nolemj piedalīties ar Ls 30,— pie piemi-
ņas plāksnes uzstādīšanas uz mirušā Mārsnē-

nu pagasta sekretāra Jāņa Baura kapa.

Uzņem par biedriem Mazsalacas pagasta
valdes kancelejas ierēdni Augustu Siktaru

un Kaplavas pagasta valdes kancelejas ie-

rēdni Pēteri Krūmiņu.
lepazīstas ar valsts un pašvaldības darbi-

nieku savienības valdes sēžu protokoliem.

KA SAIMNIEKO VALSTS UN PASVALDĪBU
DARBINIEKU SAVIENĪBAS ATPŪTAS

NAMS?

Valsts un Pašvaldību Darbinieku Savie-

nība, kurā apvienotas 8 valsts un pašvaldību
darbinieku biedrības, 1936. gadapavasarī Rī-

gas Jūrmalā, Bulduros, DI līnijā 12, savā

īpašumā ieguva 2 ēkas ar plašu grunti un

dārzu, kur ierīkoja atpūtas namus savienībā

apvienoto darbinieku vajadzībām Atpūtas
nami atrodas 4 min. gājienā no Bulduru sta-

cijas un pamērām 5 min. gājienā no jūras.

Pagājušā gadā jau trešo vasaru savienī-

bas atpūtas namā uzņēma lielāku skaitu dar-

binieku un viņu ģimeņu locekļu, kuri tur

guva atpūtu pēc pārciestām slimībām, un

pavadija savus atvaļinājumus.

Atpūtas namos pavisam kopā 22 divvietī-

gas un vienvietīgas istabas, kuras savienība

sadalija starp atsevišķām biedrībām, atka-

rībā no šo biedrību biedru skaita. Vienā

laikā atpūtas namos var uzņemt līdz 40 per-

sonas. Maija un septembra mēnešos par

vienvietīgu istabu bija jāmaksā Ls 10,— un

par divvietīgu istabu
— Ls 15,—, bet pā-

rējos mēnešos par vienvietīgu istabu —

Ls 15,—, bet par divvietīgu istabu — Ls 25,—

mēnesī, resp. Ls 12,50 no personas, šinī īres

maksā ieskaitija izdevumus par telpu apgais-
mošanu, apsildīšanu un apkopšanu. Atpūtas
namu iemītnieku rīcībā bez īrētām telpām
atradās arī plašas kopējās telpas un dārzs.

Atpūtas nama iemītniekiem par uzturu

bija jārūpējas pašiem. Rītos un vakaros

siltu tējas ūdeni izsniedza bez maksas, bet

iemītniekiem, kuri to vēlējās, deva iespēju
uzturu sev pagatavot uz vietas atpūtas namā.

Vienīgi par kurināmo tādos gadijumos ie-

mītniekiem bija jārūpējas pašiem.
Pagājušā vasarā atpūtas nams bija apdzī-

vots no 1. maija līdz 30. septembrim un tanī

uzturējās pavisam 69 darbinieki un viņu ģi-

meņu locekļi, kuri atpūtas namā pavadija
kopā 3895 dienas. Atpūtas namu iemītnieki

grupējās no sekošu biedrību un iestāžu dar-

biniekiem: no Latvijas dzelzceļnieku b-bas

21 pers., Latvijas pasta, telegr. v. telefona

darbin. b-bas — 13, Latvijas mežu darbinie-

ku b-bas — 11, Rīgas policijas darbinieku

bbas — 7, Latvijas mērnieku b-ba — 5, Lat-

vijas cietuma darbinieku b-bas — 2, Šoseju

un zemes ceļu dep-ta darbinieku b-bas — 3,

Sabiedrisko lietu ministrijas — 3 un Dzelz-

ceļu policijas — 4 personas.

No atpūtas namu iemītnieku īres maksām

pagājušā gada vasarā savienība ieņēma
Ls 1.446,25, bet atpūtas nama uzturēšanai iz-

deva — Ls 2.532,48. Piemaksu atpūtas nama

uzturēšanai Ls 1.086.23 savienība piemaksāja

no saviem līdzekļiem. Samērā prāvā Savie-

nības piemaksa izskaidrojama ar to, ka at-

pūtas namā bija jāizved plašāki remonta

darbi, pie kam savienības valde bija ieska-

tos, ka īres maksas nebūtu paaugstināmas,
lai atpūtas namus varētu izmantot sevišķi ze-

mākie darbinieki un viņu ģimēņu locekļi.
lemītnieki par atpūtas namiem un tanīs

pastāvošo kārtību līdz šim ir devuši labas

atsauksmes. Tie atsevišķo biedrību biedri,

kuri atpūtas namos jau uzturējušies, no sa-

vām biedrībām centās arī pagājušā vasarā

dabūt vajadzīgās uzturēšanās atļaujas.
Atpūtas namus vadija savienības sekre-

tārs P. Upītis.

VALSTS UN PAŠVALDĪBU DARBINIEKU

SAVIENĪBAS JURIDISKAIS BIROJS
Latvijas Pagastu Sekretāru biedrības bied-

riem uz atvieglotiem noteikumiem sniedz

juridiskus padomus kā darbinieku dienesta,

tā arī privātās lietās un uzņemas lietu ve-

šanu tiesās.

Juridiskā birojā darbojas

5 advokāti.

Mūsu biedrības biedriem, kuriem vajadzī-

ga juridiska palīdzība, vispirms jāgriežas
biedrības birojā un jāizņem attiecīgs orderis.

Izdevējs: Latvijas pagastu sekretāru biedrība

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

Grāmatspiestuves A'S «ROTA» Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40 24208



I SĶ. RESTORĀNS «VIESNĪCA riga»

Glītas istabas, laba virtuve, laipna apkalpošana. Muziķa ikdienas.

Rīkus un piederumus ēku aizsardzībai pret ugunsgrēkiem un pasivai gaisa
aizsardzībai, kā:

hidropultus, ķīmiskos ugunsdzēšanas aparātus, šļūtenes (arī ielu laistīšanai),
kāpnes, cirvjus, laužņus, lāpas, ķekšus, spaiņus, cimdus, dzēšslotas, nestuves

, v. t. t.

piedāvā

LATVIJAS UGUNSDZĒSĒJU ORGANIZĀCIJU SAVIENĪBAS VEIKALS

Rīgā, Raiņa bulv. 15, dz. 2. Tālrunis 24915.

METALLIETUVE
Armatūras — ūdens, tvaika un centrālapkures.

I. BALTIŅŠ
Rīga, Ģertrūdes iela 80. Talr. 20079.

| Dāmu korsetu darbnīca neņem PaSūtijumus

korsetēm, krūšturiem un bandāžām.

m m A. Misiņš Rīga, Tērbatas ielā 49/51.

LABO UN TĪRA.

I SĶ. RESTORĀNA I>U. «B E L EV U E
Rīgā, Raiņa bulv. 33, Marijas ielas stūrī pie stacijas.

Brokastis, pusdienas, vakariņas. Pirmklasīga virtuve. Deja publikā.
Spēle salona kapela Art. Baumaņa kga vadībā. Tālrunis 22856.

Ipašn. A. Gailis.

Ziemeļamerikas
Saiņoto Va*ķu TeOCIOM ŠullS

n/U. „ulllLEr CIUIIIiD iflOCninß Transporta un pludināšanas darbi ar

ft velkoņiem «VIJA» un «FRICIS», liel-

rniHUflllV laivām un auto pa ūdens un citiem

lIUIII|fUIIJ satiksmes ceļiem.

Latvijas nodaļa:
Rīgā, Brīvības bulvārī 6. Rīgā, Roņsalas ielā Nr. 1. Tālr. 42422.



metālrūpniecība
99
SPARS"

JĀNIS REINBERGS

Rīgā, Marijas ielā Nr. 10. Tālr. 96195, 59248.

Izstrādā : vējlukturus, lampu degļus, Dauciga tipa lāpstas visos lielumos, cukur-

biešu kapļus, zirgu un govju skrāpjus un izlabo dažādas lauksaimniecības mašīnas.

Piedalāties maisu aušanā!

Visus, kam mājās aužamās stelles, tāpat lauku austuves, aicinām uzņemties

linu - pakulu maisu aušanu

Diegus dosim mēs un maksāsim par darbu.

Pieteikšanās un norādijumi C/S «Turība» nodaļās un patērētāju biedrībās.

C/S «TURĪBA».

Inž. Kārlis Kalts

dziļbūvju uzņēmums
Dib. 1905. g. Rīgā, Antonijas ielā 4. Tālr. 23436.

Specialitāte :

Artēzisku aku urbumi.

Zemes slāņu pētīšana.
Serdurbumi.

Ūdens apgādes ierīces.

Kanalizācijas ierīces.

Pamatu būves.

TIRDZNIECĪBAS P/S

„DZELZS UN TĒRAUDS"

Rīgā, Aspazijas bulv. Nr. 3. Tālr. 20606, 23510.



PI
■■ #■

katram valkātājam pērkot jaunus apavus ar «Tēraudzoles»

™I»"ii " " | zolēm un papēžiem, kura ir stiprāka par ikkatru zoli.

Pieliekama elegantiem dāmu un kungu apaviem, arī nēsātiem, viegla, pasargā kājas

no mitruma un reimatisma. īstā vienīgi ar uzrakstu «Tēraudzole» — jo bez

uzraksta nav «Tēraudzole».

■ Kantoris: Rīga, Šarlotes iela 5, dz. 17; tālrunis 93663.

Dienišķā maize garšo no —

—■ miltiem

Galvenais kantoris Rīgā, Elizabetes ielā 41/43, p. k. 252.

Dzirnavas — Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Aucē un Daugavpilī.

PASARGĀSIM SAVAS ĒKAS

NO TĀLĀKAS BOJĀŠANĀS

Apšūsim ēku sienas ar šiferita plāksnēm, jo tāds apšuvums

pasargā sienu no mitruma iedarbības, ir ugunsdrošs un uz-

labo ēkas izskatu.

Sienu apšuvumu plāksnes fabrika izgatavo sidrabpelēkā

krāsā, bet uz vēlēšanos arī citādās krāsās.

Materials 1 kv. metra apšūšanai, saņemot plāksnes uz at-

vieglotiem noteikumiem, izmaksā ap Ls 1,80, bet pērkot

tās par tirgus cenām
— ap Ls 2,40.

a/s šīferis "

Rīgā, Elizabetes ielā Nr. 51.
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