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Pagasta rakstvedis komisāru laikos

A. MELNALKSNIS

Visas tās balsis, kas pag. gadu sim-

teņa 70-os gados bija pacēlušās par pa-

gasta pašvaldības reformu nepiecieša-
mību Baltijas provincēs, krievu cars

Aleksandrs 2. domāja apklusināt ar

1866. g. pagasta likuma izdošanu. Bet

notika pretējais — šīs balsis tapa vēl

skaļākas. — Par zemnieku sabiedrības

izraušanu no muižu atkarības brēca

muižniecība. Ar jauno likumu nebija

apmierināti arī tā laika tautas druvas

kopēji un likumu tulki, kā: Māteru Ju-

ris, Fr. Veinberģis, Stērstu Andrejs
v. c. — Tie savu prāta sveci nelika zem

pūra un savus ieskatus un domas dažā-

dos pašvaldības jautājumos izteica at-

klāti laikrakstu slejās. Uzkāpjot Krie-

vijas valsts tronī krievmīlim (rusofilim)
Aleksandram 3. (1881.), rakstu tonis

paliek brīvāks, skaļāks un asāks, se-

višķi polemikās ar pretējo pusi —

muižniecību vācu presē. Svarīgu vie-

tējo jautājumu apgaismošanai un iztir-

zāšanai savas slejas atvēl arī slāvmīļu

(slavofilu) vadītā krievu prese. Tā Bal-

tijas jautājums top par sīvu polemikas

tematu, kura iztirzāšanu no laikrakstu

slejām pārnes pat atsevišķās brošūrās

(prof. Pagodina Baltijas jautājums un

prof. Širrena atbilde). Jautājuma drī-

zu atrisināšanu prasa arī dažādas sūdzī-

bas par pretējo pusi, lūgumi un petici-

jas, kas saplūst krievu augstākās iestā-

dēs un departamentos. To iznākums ir

senatora Nikolaja Manaseina Baltijas

guberņu iestāžu revīzija, kas turpinā-

jās no 1883.—1885. g. Senatora iera-

šanās Rīgā 1883. g. maijā lielu satrau-

kumu ienesa visā zemē. Ar bažām re-

viziju gaidija dižciltīgo vācu vadītās ie-

stādes. Uztraucās arī pagastu sabied-

rību vadītāji, sevišķi tais pagastos, kuri

bija sūdzējušies par nodarītām pārestī-
bām, vai kuri no augstākām iestādēm

tikuši apsūdzēti. Katrs noskārta, ka

viss līdz šim slepenībā ziņotais nāks at-

klātībā, par ko būs jāatbild revizijas

priekšā. — Šis apstāklis dažu labu ve-

co skrīveri — bez kura līdzdalības ne-

viens iesniegums, neviena sūdzība ne-

varēja tikt iesniegta — nostādija, tā

sakot, starp divām ugunīm. Vienā pu-

sē kurējās muižnieku sakurtā uguns,

otrā tādu kūra ar pastāvošo kārtību

neapmierinātā pagasta sabiedrība, kura

bieži vien sadalījās vēl vecās un jaunās
kārtības piekritējos. Vienam skrīvera

mutiski vai rakstiski revidentiem dotie

paskaidrojumi šķita par mīkstiem, ot-

ram par asiem, kam sekoja pretinieku
— muižnieku spaidi un vietas zaudēša-

na. — Manaseina revizijas laikā un re-

vizijai sekojošos gados daudziem ve-

ciem skrīveriem nācās šķirties no sa-

vas vietas un meklēt sev citu darba

lauku. Ar mierīgu sirdsapziņu un go-

du šķīrās tie, kas krita par taisnu lietu

— aizstāvot sabiedrības intereses.

Par krišanas akmeni dažam vecam

pagasta rakstvedim izvērtās muižnieku

piekoptā mazvērtīgo kvotes māju pat-

varīgā apmaiņa pret vērtīgākām vaku

mājām, ko tā praktizēja pag. g. simte-

ņa 90. gados. — Tas tika darīts nolūkos

vērtīgākās saimniecības paglābt no ag-

rārās reformas, no kuras muižnieki tā

baidijās. Bez pagasta vecākā un rakst-

veža atbalsta nebija iespējams no viet-

nieku pulka dabūt piekrišanu apmai-

ņai. Vietnieku pulks tikai vēlāk at-

skārta savu kļūdu un padomniekiem

atmaksāja nākošās vēlēšanās, tos izbal-

sojot. Svešu varu laikos nebija daudz

pagasta vecāko, kas kalpojot sabiedrī-



bai aizmirsa savu labumu. Ja nu iz-

šķirot šādus svarīgus jautājumus rakst-

vedis ar visu krūti aizstāvēja sabiedrī-

bas intereses, tad ar to tas bija nostā-

jies pret pagasta vecāko un muižu. Un

šādas nostājas sekas bija drīz redzamas.

Pēc līguma gada iztecēšanas tādu

rakstvedi atlaida. —

Vecais pagasta rakstvedis bija ama-

ta persona, kam likums un cirkulāri

neliedza runāt, kad to jautāja un sniegt

padomu, kad tādu kāds prasija, bet bija

liegts izteikt savas domas un celt iebil-

dumus arī tādā gadijumā, ja viņš re-

dzēja, ka lēmums runā pretim liku-

mam. Vecais rakstvedis bija svarīgā-
kā amata persona vecā pagasta pašval-
dībā ar lielu atbildību, bet bez vārda,

noteikšanas un tiesībām. Tas bija robs

krieviskā pagasta likumā, par kuru jau
pukojās Māteru Juris. Uzraugiestādes
$o robu centās piepildīt ar dažādiem

paskaidrojumiem un cirkulāriem, bet

tie visi attiecās uz rakstveža darbu,

dienesta laiku un atbildību, šim atbil-

dīgam darbiniekam nepiešķirot nekā-

das amata tiesības.

Senatora revizijas sekas bija vācisko

iestāžu slēgšana un krieviskās iekārtas

ievešana tiesās, skolās, policijā un arī

pag. pašvaldībā. — Visas nelaimes cē-

lonis — agrārais jautājums — neska-

toties uz senatora pamatotiem norādi-

jumiem viņa sūtītājiem šai revizijā,
palika reformu neaizskarts. — Par

daudz stiprs bija bruņniecības iespaids
krievu valdībā, lai šo iespaidu lauztu.

Arī pagasta pašvaldības likums palika
vecais. Tikai pašvaldība dabūja jau-
nus kungus. Draudzes un bruģu kun-

gu vietā nāca apriņķa priekšnieks un

zemnieku lietu komisārs. Pašā sākumā

šos posteņus ieņēma citkārtējie bruģu

kungi — vāci. Sarakstēs un ziņoju-
mos augstākām iestādēm vācu valodas

vietā ieveda krievu valodu. Tā kā šis

lūzums nāca diezgan spēji, tad pagasta
darīšanās—tāpat skolu dzīvē tas rādija
lielus sarežģijumus. Trūka krievu va-

lodas pratēju rakstvežu un skolotāju.
Retam kādam bija ienācis prātā jau
Jaikāk sākt mācīties krieviski, kad vā-

ciskās vadošās iestādes nemitās apgal-
vot, ka viss palikšot pa vecam. Cik

labi krieviski pratēji bijuši vecie skrī-

veri, liecina pirmie krieviskie pagastu

zīmogi, piem., «Vilkenu vol. prav-

ļeņije» v. c. tamlīdzīgi, pat ar cieto

jer'u pēc patskaņa vārda beigās.

(Sk. kolekciju Rīgas pils. Misiņa bib-

liotēkā.) — Ņemot talkā Kr. Valdemā-

ra vārdnīcu un vāciski-krievisko Hen-

zeli, pagastu rakstveži raksti ja savus

raportus komisāram. Tāpēc nav brī-

nums N. pagasta rakstveža Z. raports
komisāram par arestantu izbēgšanu no

cietuma. Tas skanējis:
«Bil šest ģeņ. Pečku zatapilsa, bāņu

zakurilsa, jumts pošvilsa, arestants

pabežilsa.»
Valodas kļūdas komisārs ļaunā neņē-

ma, jo sākumā paši komisāri nebija ne-

kādi dziļi krievi. Bet raportu saturu

atšifrēja krieviski pratēji komisāru

skrīveri, kas galvenā kārtā komplektē-

jās no paskolotiem feldfēbeļiem — bij.

pulku skrīveriem. Pēdējiem plašs dar-

ba lauks atvērās arī pagastu kancele-

jās. Dažs pietiekoši krievu valodas un

rakstu pratējs skrīveris, turēdams 2—3

palīgus, apkalpoja vairākus kaimiņu

pagastus, svarīgās sēžu dienās pats ie-

rasdamies, citās valdes dienās nosūtī-

dams kādu palīgu. — Tā atbildīgā pa-

gasta rakstveža amatā iestrādājās viens

otrs vēlāk ievērojams pašvaldību dar-

binieks.

Pirmie zemnieku lietu komisāri gal-
venā kārtā nāca no vietējo vācu aprin-
dām. — Tie, kā vecās kārtības klusi

piekritēji, kur vien varēja, centās šo

kārtību paturēt. Tie neskāra arī mazo

pagastiņu patstāvību. Kad pirmiem
komisāriem sekoja gan veci, gan jauni
krievi, dižciltīgi vāci, poļi un arī daži

latvieši, iesākās vairāku mazo pagasti-

ņu apvienošana vienā lielākā pagastā.
— Ar šādu apvienošanu daudzi arī ve-

ci pagasti zaudēja savu patstāvību, bet

ar to arī zuda muižas iespaids uz pa-

gasta sabiedrību, jo bieži vien vienā

pagastā ietilpa vairākas muižas, sak:

kuram kungam nu klausīs?! Ar pa-

gastu apvienošanu lielā mērā uzlabo-

jās pagasta valdes un vietnieku pulka
sastāvi, vēlēšanās izbīdot pagasta labā-

kos ļaudis. Uzlabojās arī pagasta rakst-

vežu sastāvs un arī stāvoklis. Gan da-
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ža laba mazā pagastiņa rakstvedis bija

palicis bez darba un peļņas, bet drīz

vien atrada ienesīgāku nodarbošanos

kādā citā nozarē, kas labāk atmaksājās
nekā par 10—20 rbļ, mēnesī staigāšana
no pagasta uz pagastu ar protokolu vai

magazīnas grāmatu padusē.

Apvienotā pagasta namā satecēja ag-

rāko 3—4 un vairāku pagastu kanceleju
darbi, kurus laikā veica viens kārtīgs
rakstvedis ar mācekli vai palīgu, par
šo darbu saņemot tiem laikiem parasto

atalgojumu. Pagasta amatos nāca pa-
šas sabiedrības izvēlētie darbinieki, kas

saskaņā darbojoties atviegloja rakstve-

ža darbu. Tāpēc arī pagastos, kuros

darbojās krietni, nesavtīgi rakstveži,
formālā pārvēlēšana, kam pēc likuma

bija jānotiek pēc trim nokalpotiem ga-
diem, notika tikai, tā sakot, formas un

līkaupu pēc.
Katra rakstveža cenšanās bija ar

darba akurātu izpildīšanu un centību

iegūt komisāra labvēlību, lai sadurs-

mes gadijumā ar vietnieku pulku, gūtu
aizstāvību. Labu attiecību nodibināša-

nā starp rakstvežiem un komisāru lie-

lu lomu spēlēja komisāra skrīveris, kas

tāpat bija caurgājis pagasta skrīvera

skolu. Jo liels svars tādam skrīverim

bija strādājot pie komisāra, kam pa-

gasta lietas bija pavisam svešas. P. pm.,
cik kompetents pagasta pašvaldības lie-

tās varēja būt Viņa Ķeiz. Majestātes
kombarkungs grāfs Pālens, kas «stāža

dēļ» bija iecelts par zemnieku lietu ko-

misāru V. apriņķī? Reviziju grāfa
klātbūtnē izdarija komisāra lietvedis,
jau iepriekš savu lauku kolēģi nobrīdi-

nājis neaizmirst kungu godināt par ek-

selenci un pareizi nonumuret protoko-
lu grāmatas lappuses, ko kungs pārbau-
dīšot, kamēr viņš izdarīšot reviziju. Uz

sava lietveža ieteikumu tāds grāfs čak-

lam darbiniekam izteica atzinību un

norāja vai nosodija neakurato un no-

laidīgo. Citādi tas bija komisāru lat-

viešu (maz gan tādu bija!) iecirkņos.
Tie nāca no jauno juristu aprindām un

izprata pašvaldības jautājuma svarīgu-
mu. Tāpēc pielika pūles, lai pašvaldī-
bas darbu nostādītu uz pareiza ceļa.

Komisārs Bekers Limbažos sasauc sa-

va iecirkņa rakstvežus un pagasta ve-

cākos uz apspriedēm. Viņa laikā atkal

pacelts jautājums par pagastu rakst-

vežu apvienošanos savā biedrībā; orga-

nizēšanu uzņemas komisāra rakstvedis

Muncis. Tomēr no rakstvežu biedrības

nodibināšanas nekas neiznāk. Pret ap-

vienošanu nostājas citu Vidzemes ie-

cirkņu komisāri — sveštautieši.

Veco rakstvežu saimē lielus pārbau-

dijumus atnes nemieru pilnais 1905.

gads ar streikiem, boikotiem, uzbruku-

miem pagastu namiem un kancleju iz-

demolēšanu. Politiskie notikumi spiež
rakstvedi vai nu pieslieties revolucio-

nāriem, atļaut šapirogrāfu proklamāci-

ju vairošanai un uzņemties arī šo pro-

klamāciju izplatīšanu, vai padoties boi-

kotam un atstāt savu vietu. Tuvojoties
1905. g. rudenim, revolucionārās kustī-

bas vadītāji uz vietām vairs neapmieri-
nājās ar rakstveža klusām simpātijām
kustībai, bet prasija aktīvu līdzdalību,
kā paraugus nostādot Aderkašu Krode-

ri, Kliģenes Kalniņu v. c. — 1905. g.

beigās — pēc pagastu kongresa Rīgā,
kad sākās veco pagasta valžu atcelšana

un rīcības komiteju vēlēšanas, šo komi-

tēju sekretāru amatos nāca tikai ļoti
reti bij. pagastu rakstveži. Un tie paši
pazuda tuvojoties sodekspedicijām. Arī

izboikotētie tikai ar komisāra, vietējā
junkura un mācītāja atļauju varēja at-

griezties agrākā darba vietā, izdemolē-

tā pagasta namā — pie sadedzinātu pa-
pīru pelnu čupas. Un neviens nevarēja
būt drošs, ka uz kādas anonimas sūdzī-

bas pamata tevi nesagūsta un neiesloga
cietumā.

1905.—1909. gadu starpā pagasta
rakstvežu sastāvs stipri mainas. Vecie

atstāj darbu pagasta kanclejā un meklē

mierīgāku nodarbošanos. Viņu vietas

ieņem kungu ieteiktie jaunie, kuri ilgi
nepaliek uz vienas vietas, bet staigā no

pagasta uz pagastu, kas nenāk pagasta

kancelejai par labu.

Tikko pagastu dzīve sāk ieritēt nor-

mālās sliedēs — izceļas pasaules karš,
kam seko juku un nemieru gadi. Un

kad iestājas miera laiki, mūsu pašu
valstī jaunie un vecie skrīveri kā pa-
gastu darbveži var mierīgi turpināt sa-

vu darbu pašu sabiedrības, pašu valsts

labā.
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Par šiem nedaudziem gadiem, kas

mūs šķir no Latvijas Pagaidu valdības

izdotā provizoriskā pagastu pašvaldības
likuma izvešanas dzīvē (1919.) pielīdzi-
nāti daudzi robi, kas bija atstāti pan-
tos par pagasta darbvedi. Ar likumu

noteikti pagasta darbveža pienākumi
un tiesības, normēta alga, noteikta pen-

sija Un izdiena, ievests cenzs. Vecais

skrīveris cauri gadu desmitiem, garām
rakstvedim un darbvedim, tapis sekre-

tārs, kas pagasta pašvaldībā ieņem sva-

rīgu posteni kā amata vīrs gan pagai-
dām vēl bez balss tiesībām. Cerēsim,

ka iaunā lauku pašvaldību likumā arī

šis mazais robiņš būs pielīdzināts.

Tiesiski līdzekļi pret pašvaldību likumīgu

prasijumu nepildītajiem

3. Izpildīšana uz pienākumu nepildītajā

rēķina.

Cand. iur. A. PLEKĀNS

Ir plaši pazīstams uzskats, pēc kura

publiski-tiesiskus prasijumus publiska
iestāde var izvest uz personas rēķina, ja

tā to nepilda labprātīgi vai kavējas ar

pildīšanu. Prasi jumu izpilda vai nu

pati iestāde, vai uzdod to izvest kādai

trešai personai. Šādā ceļā var izvest,

saprotams, tikai atvietojamas darbības,

tas ir tādas, kuras nav cieši saistītas tie-

ši ar personu kā tādu. Nevar, piemē-

ram, atvietot parakstus un taml. Prasī-

jumu izpildīšana uz nepildītāja rēķina

ir ļoti svarīgs un pilnīgi reāls līdzeklis,

jo ar to panāk prasijuma dzīvē izveša-

nu, un tas jau arī ir katras pārvaldes
iestādes tiešais uzdevums. levērojot šī

prasījuma dzīvē izvešanas līdzekļa sva-

rīgumu un nepieciešamību, kā arī to, ka

iestāde, to pielietojot, nedara neko vai-

rāk kā tikai to, kas būtu jādara attiecī-

gai personai, pastāv uzskats, ka arī mū-

su laiku tiesiskā valstī, tiesība izvest

publiskus prasijumus uz kādas personas

rēķina ir atļauta arī tur; kur to likums

tieši neparedz, jo tiesības to darīt izrie-

tot jau no rīkojuma vai lēmuma, ar ku-

ru nodibināts pats pamata prasijums,
kas netiek pildīts. Turpretim, pēc otra

uzskata, arī publiskus prasijumus var

izpildīt uz rēķina tikai tur, kur. to li-

kums tieši paredz un atļauj.

Pārskatot likumus, pēc kuriem dar-

bojas mūsu pagastu un pilsētu pašval-
dības, ātrodam' tieši izteiktu atļauju
publisku prasījumu izpildīšanai uz rē-

ķina, sekošās lietās: Ja pagasta iedzīvo-

tāji neizpilda noteiktā laikā viņiem no

pagasta valdes uzliktos darbus, tad. pē-

dējos tā var likt izdarīt uz nepildītā ja

rēķina (Likums par pagastu pašvaldību
38. p.). 1930. g. t. decembra pilsētu paš-
valdības likumā šāda noteikuma trūka.

levērojot tā nepieciešamību, tas ir ie-

vests jaunā 1939. g. '6. jūlija pilsētu

pašvaldības likumā. Tā šī likuma 48. p.

noteikts, ka saistošos noteikumos pare-
dzētos darbus, kurus pilsētas iedzīvotāji

nepilda noteiktā laikā, pilsētas vecākais

var uzdot izdarīt uz nepildītā ju rēķina.
1930. g. 1. decembra pilsētu pašvaldības
likumā bija atrodams tikai noteikums,

kas paredzēja, ka: a) trotuāru ierīkoša-

nu un uzturēšanu, b) skursteņu slaucī-

šanu, c) naktssargu uzturēšanu aizsar-

dzībai pret ugunsgrēkiem un d) netīru-

mu izvešanu no pilsētas vai to novadī-

šanu ar kanalizāciju var uzņemties pil-
sētas pašvaldība, uzliekot nekustamas

mantas īpašniekiem šīm vajadzībām

nepieciešamās sumas kā nodevas, vai

arī sedzot tās no pilsētas vispārējiem lī-

dzekļiem (27. p. 27. punkts). Par šī pan-
ta piemērošanu bija izteiktas dažādas

domas. Vispirms pacelts jautājums,
vai minēto darbu izvešana uz rēķina
atļauta tikai tad, kad tos lietderības dēļ

pašvaldība izved pati visā pilsētas teri-

torijā, tas ir pie visiem nekustamiem

īpašumiem, neatkarīgi no īpašnieku
gribas labprātīgi pildīt pienākumus vai

nē, jeb vai atļauts tos arī izvest pie at-

sevišķiem īpašniekiem, kas atsakās, vai.
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citu iemeslu dēļ nepilda minētos pienā-

kumus, neuzņemoties to izvešanu attie-

cībā uz pārējiem īpašniekiem. Šāda ie-

spēja Latvijas likumdošanā ir atzīta,

piemēram, pie publiskiem zemes ce-

ļiem ārpus pilsētu administratīvām ro-

bežām. Likuma par zemes ceļiem (Lik.
kr. 1935. g 113; «V. V.» 140. nr.)
38. pants taisni uzliek par pienākumu

pagasta valdei izdarīt ceļu labošanu uz

vainīgā rēķina, ja, tas savu pienākumu

nepilda. Tālāk tika jautāts par radušos

izdevumu vai nodevu piedzīšanu admi-

nistrativā kārtībā vai tiesas ceļā. Lī-

dzīgs noteikums minētam, atrodams

spēkā esošā 1939. g. 6. jūlija pilsētu

pašvaldības likumā ar to izšķirību, ka

te runā arī par ielu un ietņu aptīrīšanu
un sniega izvešanu no pilsētas. Bez tam

ir atrisināts jautājums par to izdevumu

piedzīšanu, kas radušies sakarā ar šo

darbu uzņemšanos no pašvaldības. Šādi

izdevumi, kā nodevas, piedzenami ne-

apstrīdamu prasījumu kārtībā (37.

pants). Likums par sabiedrisko apgādī-
bu (Lik. kr. 1928. g. 73 ar vēlākiem

groz. un papildin.) dod tiesības pašval-
dībai sniegt sabiedriski, apgādājamām

personām palīdzību uz apgādnieka rē-

ķina, kad tas nepilda savu pienākumu,

un piedzīt radušos izdevumus tādā kār-

tībā, kāda paredzēta noteikumos par

nodokļu un neapstrīdamu naudas sumu

piedzīšanu, ja izdevumus neatmaksā

labprātīgi. Likums par šķūtīm (Lik. kr.

1921. g. 64. ar groz.) paredz, ka, ja zirga
vai smagā automobiļa īpašnieks bez di-

bināta iemesla atteicās dot šķūtis vai

rīkojumu nepilda, tad pašvaldības ie-

stāde pieņem šķūtis uz brīva līguma

pamata, un izdoto- sumu, atvelkot par

šķūtīm pēc takses .maksājamo sumu,

piedzen no žirga vai smagā. automobiļa

īpašnieka. lekšlietu ministrijas notei-

kumi par skursteņu un citu dūmvadu

slaucīšanu pilsētās (1932. g. «V. V.»

102. nr.) dod pašvaldībām tiesības uz-

dot skursteņslaucītājiem iztīrīt skurste-

ņus un citus dūmvadus uz nama īpaš-
nieka rēķina piespiedu kārtā, ja tie ne-

tiek kārtīgi tīrīti. . Pēc būvniecības no-

likuma (bij. Kriev. lik. kop. XII. s. I. d.)

209. panta pašvaldībām tiesības izvest

nepieciešamo pie būvēm uz nekusta-

mas mantas īpašnieka rēķina, ciktāl bū-

ves apdraud tautas veselību vai sabied-

risko drošību. To var darīt pēc tam,

kad notecējis noteiktais termiņš trūku-

mu vai nepareizību labprātīgai novērša-

nai un nepareizības nav novērstas. Kā

tas no likuma izriet, tad šādas tiesības

pašvaldībām ir tanīs gadijumos, kad,

izvedot būves, nav ievēroti apstiprināti

plāni vai būves izvestas vietās, kur tās

nav atļautas, vai vispār bez atļaujas un

neievērojot likumus un saistošus notei-

kumus. Pie tam jāņem vērā, ka lielā-

kus būves darbus, kā arī būvju nojauk-
šanu un pārnešanu var izdarīt uz rēķi-

na tikai uz spēkā stājušos tiesas sprie-
duma pamata. Arī izdotās sumas uz

īpašnieka rēķina piedzenamas tikai tie-

sas ceļā (minētā būvniecības nolikuma

211. un Kriminālprocesa nol. 1164. p.—

agrākais 1217. p.).

4. Naudas sumu piedzīšana administra-

tivā kārtībā v. c. līdzekļi.

Nāudas sumu piedzīšanu bez tiesas

sprieduma administrativā vai neapstrī-
damā kārtā .pieskaita pie t. s. tiešiem

administratīviem spaidiem, ar kuriem

tieši vēršas pret kādas personas mantu

vai pret pašu personu (aizturēšana, at-

vešana piespiedu kārtā uz kādu iestādi

un tml.).

Administrativā vai • neapstrīdamu

prasījumu kārtībā tiesības piedzīt tādas

sumas, kas pamatojas, pēc savas izcel-

šanās, Uz publiski tiesiskiem • prasi ju-
miem. Sumas, kas pienākas kādai

valsts vai pašvaldības iestādei; piem.t
pēc dažādiem līgumiem, kas slēgti uz

civillikumu pamata, nav. piedzenamas
šādā kārtībā, bet gan tiesas ceļā,

Parastākās neapstrīdamā kārtībā pie-
dzenamās sumas ir nodokli, nodevas, iz-

devumi, kas radušies sakarā ar apskatī-
to izpildīšanu uz rēķina un taml. Ši

kārtība piemērojama, kad maksājumus
nenokārto iestādes noteiktā termiņā vai

labprātīgi. Tādākārtībā, vairāk kā jeb-
kādā citā, garantē prasījumu dzīvē iz-

vešanu; pie tam bez sevišķa nokavēju-

ma, kas ir nepieciešams, lai realizētu

budžetus un varētu pildīt sekmīgi dažā-
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dus pienākumus, ko uzliek likumi, no-

teikumi un rīkojumi valsts un pašval-
dības iestādēm. Te atkal jāmin tas pats,
kas pie apskatītās prasījumu izpildīša-
nas uz rēķina, ka pēc viena uzskata lab-

prātīgi nenokārtotu publisku maksāju-
mu piedzīšana administrativā kārtā ir

pati par sevi saprotama lieta un izriet

no paša pamata akta, ar kuru uzlikts

kāds publisks prasījums. Otrs uzskats,

turpretim, prasa, lai katrs piedzinums
administrativā kārtā būtu pamatots ar

nepārprotamu likuma atļauju uz šādu

darbību.

Par pašvaldību publiskiem naudas

prasi jumiem atrodam īsti nepārprota-

mus noteikumus to piedzīšanai neap-
strīdamu prasījumu kārtībā sekošos ga-

dijumos: par pagasta pašvaldībai pienā-
košām termiņā nesamaksātām nodokļa

sumām (likums par pagasta pašvaldī-
bu 73. p.), par maksu sakarā ar kana-

lizācijas lietošanu un par nodevām sa-

karā ar ietņu ierīkošanu un uzturēšanu,
dūmeņu slaucīšanu, ielu un ietņu aptī-
rīšanu, sniega un netīrumu izvešanu no

pilsētas vai to novadīšanu pa kanāliem,

ja šos darbus izdara pilsētas pašvaldī-
bas (Pilsētas pašvaldības likuma 37. p.)
(agrākā pils. pašvald. likumā šāda notei-

kuma trūka), par izdevumiem sakarā ar

saistošos noteikumos paredzēto darbu

izpildīšanu uz nepildītāja rēķina (agrā-
kā pils. pašvald. likumā šāda noteikuma

trūka), par sabiedriskās apgādības izde-

vumu piedzīšanu zināmos apstākļos no

apgādnieka pēc likuma par sabiedrisko

apgādību. Pārējos gadijumos sumu pie-
dzīšanai neapstrīdamu prasijumu kārtī-

bā ir nepieciešama lekšlietu ministra

piekrišana, kā tas izriet no likuma par
nodokļu un neapstrīdamu naudas sumu

piedzīšanu (Lik. kr. 1928. g. 119; «V. V.»

121. nr. ar groz.) 7. un 9. p. p. No lekš-

lietu ministra atkarājas ne tikai noteikt,

kādi prasijumi atzīstami par tādiem,
kas piedzenami administrativā vai neap-
strīdamu prasību kārtībā, bet arī vispār
noteikt, vai attiecīgs prasījums ir neap-
strīdams. Tāds ir vismaz visu to prasi-

jumu stāvoklis, kas nav pieskaitāmi pie
nodokļiem. Nodokļus no citiem neap-
strīdamiem prasijumiem izdala arī mi-

nētais likums (7. p.). Pilsētu pašvaldī-
bas nodokli ir paredzēti noteikumos par

pilsētu ienākumiem, izdevumiem, bu-

džetiem un pārskatiem (Lik. kr. 1921. g.
ar groz.). Pie atsevišķiem nodokļiem va-

rētu jautāt, vai pamats maz apspriest to

piedzīšanu neapstrīdamu prasību kārtī-

bā, jo tie kārtojami pirms kādas darbī-

bas vai taml. uzsākšanas, sakarā ar ku-

ru uzliek nodokļus, vai arī nodokli uz-

liek darbību uzsākot. Šādos apstākļos

nokavējuma it kā nevarētu nemaz būt.

Te varētu minēt nodokli par izpriecām,
no sīktirgotājiem un izvadātājiem un

taml. Jāatzīst, ka iespējami tomēr ga-

dijumi, kad nodokļu ņemšanas priekš-
noteikumi noskaidrojas tikai vēlāk, kad

piemēram, tirdzniecības operācijas jau
izvestas, izrīkojums noticis, bet nodokļi
nav nomaksāti. Šādos gadijumos, neap-

spriežot nemaz jautājumu par to, vai

noteikumu nepildītājam draud kāds

sods, vai nē, attiecīgai pašvaldības ie-

stādei paliek tiesības uzlikt un piedzīt

attiecīgus nodokļus. Tā tas ir arī pie at-

sevišķiem valsts nodokļiem, piem., pēc
nodokļu nolikuma, kur par nodokļu no-

teikumu nepildīšanu persona tiek sodī-

ta administrativā kārtā no Finansu mi-

nistrijas atsevišķiem orgāniem un tai

pat laikā tiek uzlikts un piedzīts attie-

cīgs nodoklis. Tamdēļ jāatzīst, ka ik-

vienu no minētos noteikumos paredzē-
tiem pašvaldību nodokļiem var rasties

vajadzība piedzīt administrativā kārtā.

Par laikā nenomaksātām nodokļu su-

mām pagasta valdei un nodokļiem, kas

minēti noteikumu par pilsētu ienāku-

miem etc, 32., 34., 45., 48., 52., 69. un

78. p. p., jāaprēķina soda nauda 2/.r°/o

mēnesī, kā to paredz likums par soda

naudas apmēru no nokavētiem valsts

un pašvaldības nodokļu, nodevu un ci-

tiem publiski tiesiska rakstura maksā-

jumiem (Lik. kr. 1933. g. 173; «V. V.»

150. nr.). Šis likums neizsmeļ visus mi-

nētos noteikumos par pilsētu ienāku-

miem etc. paredzētos nodokļus un no-

devas. Tamdēļ pārējie piedzenami no-

kavējuma gadijumā divkāršā apmērā,
kā to paredz noteikumi. Šīs soda nau-

das nav uzskatamas kā eksekutivi sodi
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vai spaidu naudas, ievērojot jau agrāk

par tiem teikto.

Atzīt zināmu pašvaldībai pienākošos

maksājumu neapstrīdamību un to, ka

tie piedzenami administrativā kārtībā,

tas ir, bez prasības celšanas tiesā, ne-

maz nenozīmē padarīt piem., privātper-
sonas stāvokli par beztiesisku. Vārds

«neapstrīdams» nav tverams tanī nozī-

mē, ka privātpersona vairs nekā neva-

rētu teikt vai darīt, saņemot no pašval-
dības, piem., lēmumu par zināma mak-

sājuma izdarīšanu vai par tā piedzīšanu.
Katra persona, kas atrod lēmumā vai

piedzīšanā kādas pretlikumības, var ta-

ču griezties, nenokavējot termiņus, pie

attiecīgas pārsūdzības instances ar for-

mālu sūdzību vai arī ar līgumu pie pār-

raudzības orgāna panākt lietas noskaid-

rojumu.

Bez apskatītā administrativā spaida,
kura mērķis ir naudas sumu sekmīga

piedzīšana, pastāv vēl spaidi ar mērķi
novērst dažādas pretlikumības, uzturēt

sabiedrisko kārtību, drošību, labklājī-
bu v. t. t. Te minami: nepareizu būvju

apturēšana, pretlikumīgi darbojošos uz-

ņēmumu slēgšana, publiskas drošības

uzturēšana pat ar fiziskiem spaidiem

pret personu v. c. Tā uz būvniecības de-

partamenta rīkojuma pamata ar polici-
jas palīdzību var apturēt būvdarbus, ja
tie vai to izpildīšanai lietotie līdzekļi

varētu apdraudēt sabiedrisko drošību

(noteikumi rūpniecības un sabiedrisko

ēku būvju projektu iesniegšanai etc. —

1928. g. «V. V.» 237. un 1931. g. 224.

nr.). Šādas tiesības būtu atzīstamas arī

pilsētu pašvaldībām. (Bij. Kriev. lik.

kop. XII s. I d. 207. un sek. p. p.). Būv-

niecības departamentam ir tiesība ap-

turēt benzīna uzglabāšanas un izdalīša-

nas punkta darbību, kamēr nav novēr-

stas iekārtā konstatētās nesaskaņas ar

attiecīgiem noteikumiem (Lik. kr. 1928.

(Turpinājums sekos)

gada 195.). Likums par rūpniecības un

amatniecības uzņēmumu ierīkošanu

(Lik. kr. 1936. g.
i 17) dod tiesības Fi-

nanču ministram, tagad šīs tiesības pie-
krīt tirdzniecības un rūpniecības mi-

nistram, ar policijas palīdzību slēgt uz-

ņēmumus, kas uzsākuši savu darbību

bez likumā paredzētās atļaujas. Tāpat

ar ministra piekrišanu var pārtraukt
elektrības iestādes darbību, kas neno-

vērš konstatētos trūkumus (noteikumi

par elektriskās enerģijas apgādi —

1934. g. «V. V.» 17). Ar Zemkopības
ministra lēmumu slēdzamas lopkautu-

ves un gaļas izmeklēšanas stacijas, ku-

rās veterinarvaldes noteiktā laikā ne-

tiek novērsti sanitārie trūkumi (Lik.

par lopkautuvēm: Lik. kr. 1927. g. 38).

Veterinarpārvalde var slēgt iebrauca-

mās vietas un tirgotāju lopu staļļus un

kūtis, ja tie nav piemēroti sanitārām

prasībām, vai ja iebraucamo vietu un

tirgotāju lopu staļļu turētāji par notei-

kumu nepildīšanu jau trīs reizes no tie-

sas sodīti (Noteik. par iebraucamām

vietām v. t. t; 1925. g. «V. V.» 69). Paš-

valdību tirgus uzraugiem publiskas kār-

tības un citu uzdevumu kārtošanas no-

lūkā vajadzības gadijumā tiesības griez-
ties dēl palīdzības pie (policijas (Noteik.

par tirgiem — 1932. g. «V. V.» 238).

Ugunsdzēsēju komandas virsnieks ar po-

licijas vai pašvaldības pārstāvja piekri-
šanu dod rīkojumus par apdraudēto un

vēl nedegošo ēku vai to daļu, žogu v. t.

t. nojaukšanu ugunsgrēka apkarošanas
nolūkā, ja tas nepieciešams (Ugunsgrē-
ku apkarošanas likums — 1930. g.

«V. V.» 285).
Kā redzams, tiešie administratīvie

spaidi ir atzīti un nepieciešami, lai no-

drošinātu zināmu publisku prasījumu
izvešanu dzīvē. Bet to pielietošanā jā-
ievēro vajadzīgais mērs un visur, kur

tas iespējams, jāmēģina vispirms pa-

nākt prasījumu labprātīgu izpildīšanu.
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Nodokļu kartiņas praktiskādarbā

E. RUSMANIS.

Skaņkalnes pag. sekretārs

Gadu atpakaļ šinī pat laikā mēs vēl

neziņā cits citam jautājām: «Nodokļu

kartiņas vai grāmatas?»

Tagad šis jautājums ir kļuvis skaidrs,

jo pēc Pašvaldības departamenta 1939.

g. 17. aprilī izdotiem noteikumiem

valsts un pašvaldību nodokļu rēķinve-
dībai pagastu valdēs, kas iespiesti žur-

nālā «Pagasta dzīve» 1939. g. 8. numu-

rā, sākot ar 1940. g. 1. aprili nodokļu

kartiņas jāieved visās pag. valdēs.

Cik zināms, tad šinī budžeta gadā

nodokļu rēķinvedība pagastu valdēs

tiek vesta dažādi. Lielākā daļa vēl- ved

nodokļu grāmatas,- jo kartiņu sistēma

ievesta tikai 248 pagastos. Kartiņas
atkal savukārt tiek vestas divējādi: 1)
pēc Pašvaldības departamenta apstip-
rināta parauga un 2) pēc Latvijas pa-

gastu sekretāru biedrības valdes iz-

strādātā parauga, kas pielāgotas caur-

rakstīšanas principam. Pēdējās pie-

ļautas izmēģināšanai un to ievešanai

saskaņā ar augšminēto noteikumu 10.

pantu, izlūdzama Pašvaldības departa-
menta atļauja. ,

Kā jau minēju, ir kļuvis skaidrs kā

ar š. g. 1. aprili ir jāieved nodokļu kar-

tiņas. Neskaidrs tomēr vēl būs jautā-

jums, sevišķi tiem, kas ved nodokļu
grāmatas, kādu kartiņu ievešana būtu

lietderīgāka, un kas dod jūtamāku dar-

ba vienkāršošanu, resp. samazināšanu.

Ar Pašvaldības departamenta atļauju
šinī budžeta gadā esmu ievedis nodok-

ļu kartiņas pēc sekretāru biedrības val-

des izstrādātā parauga, un ar šo raksti-

ņu gribu iepazīstināt kolēgas ar saviem

vēl nepilna gada laikā gūtiem novēro-

jumiem un atziņām.

Darbības techniskā puse minēto kar-

tiņu vešanā ir sīki apskatīta žurnālā

«Pašvaldības darbs» 1939. g. 3. numu-

rā iespiestā rakstā «Jauns projekts no-

dokļu grāmatošanā», ar ko iepazīsto-
ties darbā nekādi sevišķi pārpratumi
nevar rasties. Tomēr ieteicu pirms dar-

ba sākšanas iepazīties kādā pagasta

valdē, kur minētās kartiņas ievestas, ar

kartiņu iekārtojumu un darba paņē-
mieniem.

Salīdzinot darbu minēto kartiņu ve-

šanā, jāatzīst, ka caurraksta principa
kartiņām ir ievērojami lielākas priekš-
rocības un tās dod tiešām jūtamu dar-

ba samazinājumu, jo vienā paņēmienā
reizē iespējams izrakstīt paziņojumu

nodokļu maksātājam un maksājamās

nodokļu sumas ierakstīt kopsavilkumā
un kartiņā, vai atkal — izrakstīt kvīti

un maksāto sumu ierakstīt dienas ieņē-
mumu kopsavilkumā un kartiņā. Darbs

neprasa speciālu sagatavošanos. Vie-

nīgi nepieciešama uzmanība uzlikt uz

plāksnes pret attiecīgo kopsavilkuma
līniju paziņojumu vai kvīti un kartiņu.
Visvairāk kolēgas baidās no minētās

uzmanības, bet jājautā, kuru darbu tad

varam darīt bez vajadzīgās uzmanības?

Vai ierakstot grāmatās attiecīgas su-

mas etc. nav vajadzīga uzmanība?

Man jāliecina, ka sākumā, kamēr darbs

vēl nebija iegājies, bija vajadzīga lie-

lāka uzmanība. Vēlāk tas iet pavisam
viegli un veikli.

Veltot vajadzīgo uzmanību un ne-

steidzoties, stundā varēju izrakstīt 50

paziņojumus. Tā tad dienā, strādājot
10 stundas, iespējams izrakstīt 500 pa-

ziņojumus, reizē ar to ierakstot vaja-
dzīgās sumas un citas ziņas kopsavil-
kumā un kartiņā.

Arī pie nodokļu maksāšanas darbs

veicās itin labi. Vienā dienā man ir

nācies izrakstīt 100 kvītes. Šo darbu,

ieskaitot vajadzīgo kartiņu sameklēša-

nu un nokavējuma renšu aprēķināša-

nu, veicu parastās darba stundās, starp-
laikos izpildot vēl arī citus pienāku-
mus. Un kā pats galvenais te nu būtu

jāpiemin, ka saskaitot dienas .ieņēmu-
mus pēc kopsavilkuma un kartiņām, ar

to darbs ir galīgs un otrā dienā nav

vairs jāmeklē atkal kartiņas un jārak-
sta vakar iekasētās sumas, pie kura

darba tad nu var rasties visbiežākā kļū-
dīšanās.
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Kartiņas esmu novietojis rakstām-

galda atvilktnē: nekustamas mantas

nodokļu maksātāju — māju alfabēta,

bet pašvaldības nodokļu maksātāju —-

uzvārdu alfabēta kārtībā. Šādā veidā

tās ātri atrodamas un rīkošanās ar tām

ērta un parocīga.

.Vēl atzīmējams, ka lai darbs labi iz-

dotos, ir nepieciešama kartiņas un citu

veidlapu drukas darba precizitāte. Ar

atzinību jāpiemin, ka «Zemnieka do-

mas» šo darbu ir veikušas ļoti labi un

atliek tikai velēties, lai ari turpmāk tā-

pat būtu.

Pie manis ir ieradušies vairāki kolē-

gas un iepazinušies ar darbību minēto

kartiņu vešanā; to vienprātīgīgs atzi-

nums ir bijis, ka vienīgi caurraksta

principa kartiņas var dot jūtamu dar-

ba vienkāršošanu un samazināšanu, kā-

dēļ tiem kolēgām, kas vēl nav ieveduši

nodokļu kartiņas, silti ieteicu ievest mi-

nētās caurraksta principa kartiņas, ie-

priekš izlūdzot vajadzīgo atļauju.

Taisnība un samērība nodokļu uzlikšanā

A. SILIŅBERGS,

Rīgas apr. vecākā darbvedis

Starp pagasta padomes tiesībām, at-

tiecībā uz pagasta iedzīvotājiem, viena

ir tā, kas ietverta likuma par pagastu
pašvald. 13. panta «b» punktā — tiesī-

ba, uzlikt nodokļus, nodevas un klau-

šas. . \ • • .'. š,

Ikviena pienākuma pildīšana prasa
zināmu līdzekļu patēriņu. Pagasta paš-
valdība, viņas pildītāja iestāde — pa-

gasta valde nevai veikt kaut vienkār-

šāko pienākumu —■ piem. iedzīvotāju
reģistrāciju — bez kā neradītu izdevu-

mus. Izdevumu balansējošā pretējā
galā stāv ieņēmumi, un pagasta pašval-
dības ieņēmumu lielāko daļu sastāda

nodokļi, nodevas, klaušas.

Dodot kādai iestādei zināmu varu

pār iedzīvotājiem, reizē šai iestādei tiek

uzlikti arī savi pienākumi, jo taisnīgas
iekārtas valstī nevar būt vara tikai va-

ras pēc; tai arvien jābūt saistītai ar lab-

darīgiem pienākumiem. Kāds ir pa-

gasta padomes pienākums nodokļu uz-

likšanā?

Pag. pašvald. likuma 67. p. nosaka

kādus nodokļus, atļauts ņemt: ne visā-

dus iedomājamus nodokļus, bet tikai li-

kumā noteiktos. Turpmākie panti vai

tajos minētie sevišķie noteikumi nosa-

ka nodokļu galējās normas, kuras ne-

drīkst pārsniegt. Tā tād pagasta pa-
domes pirmais pienākums savu nodok-

ļu prasību iekļaut likuma stingrajos
grodos, citiem vārdiem sakot, savu bu-

džetu (ieņēmumus un izdevumus) sa-

skaņot likuma noteiktās robežās, bet

budžeta robežās savukārt veikt visus

labdarīgos pienākumus pret iedzīvotā-

jiem un valsts augstāko varu. Šis sva-

rīgais pienākums pēdējā laikā dara rai-

zes ne vienai pag. pašvaldībai vien,

spiežot vairāk Un vairāk izmantot ār-

kārtējo līdzekli — procentuālo nodokļu
paaugstinājumu. -

Otrais pagasta padomes pienākums

nodokļu uzlikšanā ir — nodokļus tais-

nīgi un samērīgi sadalīt starp maksātā-

jiem. Kā samērība un taisnība ir dzī-

ves sapņu dvīņi, kas bieži mājo ērtā, tā

katram zināma lieta. No tā vien no-

protams arī šī otra pagasta padomes

pienākuma svarīgums. Bez tam pa-

gasta padomes locekļi ir arī paši no-

dokļu maksātāji. Tā tad pagasta pado-
mes locekļiem nodokļu uzlikšanā ir

jāraisa pineklis ar diviem mezgliem:

jāaizstāv pagasta pašvaldības intere-

ses — uzlikt augstāko nodokli, lai va-

rētu saimniekot ar normālu budžetu un

nodokļa maksātāja intereses — maksāt

zemāko nodokli. Varētu domāt, ka tā-

dēļ pagastu padomju lēmumos pagasta

pašvaldības intereses cieš, jo mums vel

arvien ir ļoti pazīstams sakāmvārds:

Pats sev tas tuvākais. Gods, kam gods:
pagastu padomju lēmumi rāda pretējo
— ja cieš, tad cieš maksātāji, tādā vei-
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dā, ka samērības mēraukla viņiem pie-

laikota ļoti vaļīgi.
Pašvaldības nodoklis drīz varēs svi-

nēt 10 gadu jubileju. Šai laikā pagastu

padomes gadu no gada kārtojušas jau-

tājumu par maksātāju iedalīšanu gru-

pās un apakšgrupās. Garajā laikā gū-

tajos novērojumos un pieredzē vajadzē-

ja izveidoties grupām, kur samērība tā-

da, kādu vien iespējams likuma robe-

žās ievērot, resp. apstākļos ideāla. Vai

visur tā tas ir?

Lai runā «dzīvā» grupa, kuru es te

pievedīšu skaidrības labā saīsinot neva-

jadzīgos apzīmējumus.

A grupa: likuma 67 1
p. paredzētie

pašvald. nodokļa maksātāji — nekusta-

mas mantas īpašnieki ar zemes platību
virs 10 ha. Nodoklis — likuma noteik-

tās maksimālās likmes.

B grupa: lauku nekustamas man-

tas īpašnieki ar derīgas zemes platību
no 2 līdz 10 ha. Nodoklis Ls 10,—.

C grupa: pagastā dzīvojošie tirgo-
tāji, rūpnieki, amatnieki, brīvas profe-
sijas darbinieki un ierēdņi: 1) ar gada
ienākumiem virs Ls 1800,—, nodoklis

Ls 20,—; ar gada ienākumiem zem Ls

1800—, nodoklis Ls 16,—.

D grupa: pārējie pagastā dzīvojo-
šie pilsoņi: 1) vīrieši no 21—50 g. ve-

cumam, bez bērniem, nodoklis Ls 10,—,

2) vīrieši bez bērniem no 18—21 g. un

no 50—60 g. vec, vīrieši ar bērniem no

21--50 g. un sievietes no 21—40 g. ve-

cumam, nodoklis Ls 9,—; 3) vīrieši ar

bērniem no 18—21 g. un no 50—60 g.

un sievietes no 18—21 g. un no 40—50

g. vecumam, nodoklis Ls 7,—.

Jāpiezīmē, ka šis nodokļa maksātāju

sadalijums ir vidējais: ir vēl vienkār-

šāki par to (piem. C grupai nav nemaz

apakšgrupu), bet ir arī daudz plašāki un

samērīgāki sadalijumi.
Jau neiedziļinoties katras apakšgru-

pas noteikumos uzkrīt, ka B grupā, kur

augstākā nodokļa likme Ls 10,—. tikai

viena apakšgrupa, kāmēr D grupā, kur

augstākā likme tāpat Ls 10,— — trīs

apakšgrupas. Tālāk — C grupā aug-

stākā likme Ls 20,—, bet apakšgrupas
tikai divas, tā tad atkal mazāk kā D

grupai. D grupai ir arī plaši un sīki

noteikumi, bet C grupai pavisam īss

noteikums — ieņēmumu kopsumā ga-

dā (netto va brutto, tas nav zināms) Ls

1800,—,
kaut gan še ietilpst maksātāji

ar visdažādāko nodarbošanos, stāvokli

darbā un sabiedrībā.

Stipri dažādi ir arī apakšgrupu no-

teikumi: A un B grupai zemes platība,
C grupai ieņēmumu suma, D, grupai

vecums, kārta, ģimenes stāvokli.

Pašvaldības nodoklis no nekustamas

mantas šeit, un laikam neviena pagasta

maksātāju iedalījumā, nav dalīts savā-

dākās apakšgrupās par tām, kādas no-

teiktas pašā likumā. Nodokļa likme

katrai apakšgrupai arī galēja. Lauk-

saimnieks ir pacietīgākais nodokļu mak-

sātājs: 26 ha zemes īpašnieks daudz ne-

uztraucas, ka viņa kaimiņš 50 ha īpaš-
nieks tāpat maksā pašvaldības nodokli

Ls 25,—. Viņš parasti skatās uz kop-
sumu. Kopsumā viņam tomēr mazāka

kā kaimiņam, jo nekustamas mantas

nodoklis ar savu samērību un taisnīgu-
mu ir apsēdzis pašvaldības nodokļa ne-

taisnības kailumu. Kā zemes platītba
ir visnederīgākā mēraukla ieņēmumu
un nodokļu noteikšanai, par to var pār-
liecināties katrs, ieskatoties nekusta-

mas mantas vērtēšanas datos.

Pagastu padomes savā kompetencē
nav mēģinājušas pašvaldības nodokli

no zemes platības daudz maz izlīdzināt,

tā tas ir iegājis no paša sākuma un tā

tam jāpaliek: ievest jaunu sadalījumu
šeit tiešām nozīmētu satricināt budže-

tu, jo te nodokļu kopsumā izlīdzināju-
mu nevar panākt. Jāgaida, kāmēr li-

kums pats atmetīs zemes platību un

tās vietā dos citu pamatu pašvaldības

nodokļa samērībai.

Bet kāpēc D grupā par nodokļa lie-

luma noteicēju vēl paturēt zemes pla-
tību? Likums to te vairs neuztiepj.
Daudz taisnīgāka mēraukla būs ne-

kustamas mantas vērtība. Še tieši

daudzreiz uzkrīt, ka 2 ha īpašnieks ar

lepnu ēku, kurā veikala telpas un iz-

īrējami dzīvokļi, maksā mazāku no-

dokli, kā 9 ha īpašnieks, kam zemes

platība gan lielāka, bet īpašuma vērtī-

ba daudzreiz mazāka. Pēdējam pa-
rasti ir arī liela ģimene un tā no īpašu-

42



ma tikko iegūst «putras tiesu», kamēr

pirmajam īpašums dod skaidrus ienā-

kumus. Augšējā maksātāju sadalijumā
zemes īpašnieki zem 2 ha ir atstāti «gai-
sā parajoties»; tos pēc vajadzības lai-

kam «noraus» un iemetīs kādā citā

maksātāju grupā. Šāda rīcība pirm-
kārt runā pretim instrucijai (2. jeb B

grupā ieskaitāmi visi zemes īpašnieki
līdz 10 ha) un otrkārt diezin vai būs pa-

reiza, sevišķi pagastos, kur ciemi un va-

sarnīcu rajoni.

C grupā visos sadalijumos dominējo-
šais ir ieņēmumi, gada vai mēneša ap-

mērā, bez ģimenes stāvokļa šķirošanas
un cita. Bet divas apakšgrupas vien

šeit daudz par maz. Pēc augšējā sada-

lijumā visi ierēdņi ar algu līdz Ls 150,—

mēnesī nav šķirojami. Taisni šajā ie-

rēdņu grupā būs visdažādāk atalgoto,
sākot ar Ls 40,— mēnesī (piem. skolas

apkalpotāja). Tos ierēdņus, kam alga

pārsniedz Ls 150,— mēnesī varēs uz

pirkstiem saskaitīt. lerēdņiem, pie-
skaitot tiem visus, kas saņem cietu, mē-

neša algu (koppienotavu darbinieki,

veikalu pārdevēji), pareizāka mēraukla

arī būs atalgojums (alga plus naturāli-

jas). Bet tirgotājiem? Vai tiem var

pielietot ierēdņu mērauklu? Apgrozi-

jums, ja tādu konstatētu, nav vēl tir-

gotāja ieņēmums. Un tirgotāja ieņē-
mumus pareizi noteiks tikai viņš pats.
Vai te labāka mēraukla nebūtu tirdz-

niecības zīmju kategorijas, tāpat rūp-

niekiem rūpniecības zīmju kategorijas,
ko dažas pag. padomes arī pieņēmušas.
Būs samērs vismaz starp tirgotajiem un

rūpniekiem pašiem, ja ne starp viņiem
un ierēdņiem.

Tīru brīvas profesijas darbinieku

(ārsts faktiski ir T. L. M. ierēdnis un

mācītājs — draudzes ierēdnis) pagastos
būs ļoti maz: tos varētu attiecīgā gru-

pa tieši uzrādīt.

Amatnieki, liekas, visgrūtāk klasifi-

cējami. Pieņemt gada ienākumus par

pamatu? Kā varbūtējā pārsūdzībā pa-

gasta valde pierādīs, kādā veidā viņa
pārliecinājusies par mūrnieka vai nam-

dara vai friziera ienākumiem; kā piem.,
mūrnieks nepelna vis Ls 1700,— gadā,
bet gan Ls 1850,—. Ticu, ka pagasta

valde «tāpat vien» zin, kurš amatnieks

ieskaitāms augstākā, kurš zemākā gru-

pā, bet tad šo zināšanu kaut kādā vei-

dā vajaga formulēt arī maksātāju sada-

lījuma noteikumos. Ja lielas rakstīša-

nas dēļ amatniekus grupā nevarētu uz-

rādīt tieši, tad katrā ziņā būtu šķiroja-
mi amatnieki ar palīgiem — algotu dar-

ba spēku, no tiem, kas strādā bez tā-

diem, citiem vārdiem sakot, uzņēmējus
no mājas amatniekiem. Bez tam, vai ir

pareizi, ka amatnieks ar sievu un pie-
ciem bērniem maksā tādu pašu nodok-

li, kā amatnieks vieninieks?

D grupa diezin kādēļ lielu priekšro-
cību dod vecumam, kam citās grupās
nav nekādas nozīmes. Vai 20 gadu ve-

cam puisim vai meitai ir mazāka alga
kā 25 gadu vecam puisim vai meitai?

Jau pašā likumā ir uzsvērts ģimenes

stāvoklis, tādā veidā, ka sievietes, kam

bijuši, bet vairs nav bērnu(teiksim mi-

ruši), no nodokļa atsvabinātas. Ja šo

principu ir uzsvēris likuma devējs 1931.

gadā un ja starplaikā mēs vēl vairāk

esam nākuši pie atziņas, ka tautas dzī-

vais spēks ir viņas dārgākā manta, tad

skaidri saprotams, ka pie šauras no-

dokļu distances tikai bērnu skaits var

būt izšķirošais, kuram galam tuvināt

nodokļa maksātāju. Te jāievēro, ka

nav vienalga vai maksātājam jāapgādā
viens vai seši bērni. Patreiz mūsu val-

stī nav vairs 2 milj. iedzīvotāju. Bet

mums jāpanāk, lai visātrākā laikā šie

divi miljoni atkal būtu. Bez visa labu-

ma, ko tas dos, mēs būsim arī pierādi-
juši, ka stipram kokam lieka zara no-

ciršana nāk tikai par svētību. Nodok-

ļu sadalīšanā ievērojot galvenā kārtā

ģimenes stāvokli, pagasta padome būs

nevien taisnīgi, bet arī svētīgi rīkoju-
sies.

Var rasties jautājums, vai vispār at-

maksājas radīt dažādas apakšgrupas un

sīkus noteikumus, kas zināmā mērā sa-

režģī nodokļu aprēķināšanas procedū-

ru, ja maksātājam ievērojamu materiā-

lu labumu nav iespējams dot: starpība
starp vienu un otru apakšgrupu daž-

reiz var būt tikai viens lats. Te tomēr

jāapdomā, ka ne visur un ne vienmēr

svarīgākais ir materiālais atvieglojums,
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ko aprēķinā latos. Pēc vispusīga pa-

skaidrojuma, kādēļ pagastā pašvaldība
ir spiesta ņemt pec iespējas augstāko

nodokli, maksātājs arī piekritīs, ka pā-
ris latu nav «muiža». Bet sajūta par
tādu kā netaisnību viņam tomēr paliks.
Un sajūta ir pati svarīgākā. Vārdus

cilvēks pasaka un aizmirst, bet netais-

nības sajūta viņā mājo ilgi un izzūd

tad, kad to nodzēš labāka sajūta: šajā

gadijumā tad, kad maksātājs saņem
citreiz mazāka nodokļa aprēķinu. Ja

tas nenotiek, bet klāt nāk jauna pāres-
tības sajūta,, kaut arī iedomāta (nu jau
neticībai ir pamats), tad.bieži tā rod ņeT

patīkamo- izpausmi —.sūdzību, pavisam
citā lietā, kam ār pirmcēloni nav tiešas

sakarības. . Šādas sūdzības "ir 'visnepa-
tīkamākās-, jo tās noraidītas • atkal at-

griežas, jaunā veidā, sagrozītā saturā

un citai iestādei.'

.Dzīvē- gadās novērot arī tādu parā-
dību: autobusā, vilcienā vai pat už. ie-

las cilvēks pamatīgi nopūlas' meklējot
nokritušo santimu. Gadās arī, ka pār-

devējam veikalā pircējs, izsaka, ne vi-

sai glaimojošu piezīmi par rēķinā pie-
laistu kļūdu 10 sant. apmērā. Vai tie

visi ir mantrauši? Bieži vien tie ir ti-

kai cilvēki ar augstu pareizības, sajūtu:
nav pareizi, naudu zemē kaisīt, jo tā ir

nevien personīga, bet arī valsts vērtī-

ba; ir netaisni, ja pārdevējs ne par ko

aprēķina 10 sant. vairāk.

Tāpat tas ir ar starpību lata apmērā

nodokļos. .

Maksātāju sadalīšanu grupās, pēc ie-r

spējas taisnīgās un samērīgās, mēs iz-

beigsim, atceļot arī instrukciju par no-

dokļu piespiedu piedzīšanu, tad, kad

maksātāji nāks pie pagasta sekretāra un

sūdzēsies:

Klausieties, sekretāra kungs! Vai es

kāds nabags, ka jūs man aprēķinājuši
zemāku nodokli kā citiem? Es gribu
vairāk maksāt kā citi, jo mans pagasts

man ir. tik pat tuvs, ka es pats. . .

Tas ir nākotnes cilvēks, kas aiz tā-

liem kalniem atbild Tautas Vadoņa ai-

cinājumam: ■
.
• ;*

Mēs iesim līdz : ' ■ . •

un tautu tuvāku kā šēvi sauksim!

Tam mēs nodokļu sadalījumus nerak-

stīsim, bet tagadējiem.cilvēkiem tos vēl

stipri vajaga un viņu intereses pagasta
"padomei jāstāda vienā līmenī ar pa-

gasta pašvaldības interesēm. Ja pa-

gasta padomei dota tiesība lemt pār no-,

dokļu samērīgu sadalīšanu, tad ne jau

tādēļ, ka likumdošanas ceļā šādu samē-

rību nevarētu noteikt/bet gan tādēļ, ka

pagasta padomei, korriplektējoties no

nodokļu maksātājiem vislabāk zināmi

pagasta iedzīvotāju ienākumi un mak-

sātspējas. '

Pagastā padomei tādēļ jāpieiet ar lie-

lāku rūpību pie pašvaldības nodokļu

maksātāju sadalījuma, pagastu valdēm

nopietnāki jāpārdomā vienas vai otras

samērības mērauklas pielietošana, lai

nebūtu veltīgs tas darbs un līdzekļi, ko

prasa pagasta padomes sēdes noturēša-

na, nodokļu lietas apspriešana, lēmu-

mu protokolēšana un apstiprināšana*

Papīru normālformati un to vēsture

Par normām un standartiem.

J. DIMZA

•Ja atšķirsim svešvārdu grāmatu, tad

atrādīsim, ka «norma» nozīmē priekš-

rakstu, mērauklu, paraugu; «standar-

tam» dota līdzīga nozīme -A normal-

mērs. Abi šie. vārdi patiesībā ir sino-

himi —ār līdzīgu saturu. Normu vār-

du vairāk, lieto ģermāņu .un romāņu,

bet standartu — angļu - sakšu • tautas,

pa daļai arī krievi. Latvijā vienlīdz

bieži sastopami abi apzīmējumi.

Tagad par normēšanu jeb standar-

tizēšanu mēdz saukt nevien dažādu

priekšmetu apmēru, svaru un labuma

(kvalitātes), bet arī darba un vispār rī-

cības veidu reducēšanu, samazināšanu

līdz nedaudziem tipiem, paņēmieniem
vai noteikumiem. Tā runājam par. ce-

nu, algu, darba laika, patēriņa rtormē-
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Papīrformatu normas.

sanu. Par normām jeb standartiem

tad sauc normēšanas vai standartizā-

cijas rezultātus — jaunos priekšmeta

veidus, noteiktās cenas, algas v. t. t.

Paši «normu», «normēšanas», tāpat
sinonimo «standarta» un «standartizā-

cijas» vārdi gan ir jauni, bet ar to ap-

zīmētais jēdziens pazīstams jau kopš

ilgiem laikiem.

Ja lauksaimnieks saviem grābekļiem
visus zariņus taisa vienā resnumā, tad

tā ir normēšana, kaut šaurajā vienas

saimniecībās apmērā. Ja kurpnieks
visu mūžu, apavus taisot lieto tikai da-

žus desmitus, liestu, arī tā. ir normēša-

na. Šādus normēšanas darbus, vai vis-

maz atsevišķus normu elementus mēs

atradīsim ikvienā cilvēka nodarbībā,

kopš sākusies cilvēces kultūra.

Sakarā ar beidzamo gadsimtu strau-

jo rūpniecības attīstību, normu jēdzie-
nā gan sāk arvien vairāk ietilpt pie-

spiedu, obligatoruma elements. To pie-
šķir vai nu preču ražotāji ar savām

apvienībām, vai arī valsts vara. Ar šo

piespiedu raksturu panāk to, ka pie
vienas un tās pašas normas pieturas
nevis Viena pati saimniecība vai. uz-

ņēmums, bet visa nozare.

Normēšana vispirms lielus ; ieguvu-
mus" sagādā ražotājam. Normas ļoti jū-
tami samazina ražojamo priekšmetu

skaitu, līdz ar to atvieglojot un salēti-

not jauno, normēto priekšmetu ražoša-

nu. Amerikas Sav. Valstis normēšanas

rezultātā 66 dažāda tipa bruģa ķieģeļu
vietā ražoja tikai 4 tipus, 1351 vīlu tipa
vietā 496, 78 dažādu piena pudeļu vie-

tā tikai 10, 120 dažādu siltūdeņa uz-

glabātāju vietā tikai 14, 1819 dažādu

dzelzs skārda samēru vietā tikai 263

u.'-t; *t.. • : ~; -. •.0 • •••

Arī Latvijā normēšanas darbam bi-

juši lieliski panākumi. Pirms normē-

šanas tirdzniecībā bijuši atrodami 72

ar roku darbināmu sūkņu paraugi, pēc
normēšanas tikai 3. Tāpat 190 ratu asu

paraugu vietā atstāti tikai 8

paraugi. 1

) Nav grūti stādīties priekšā,
cik lielus ietaupījumus dod ražotājam
šāda darba vienkāršošana.

\ ') No Saimnieciskās racionalizācijas insti-

tūta materiāliem.

Varētu likties, ka normēšanas rezul-

tātā stipri jācieš patērētājam. Atmes-

tie 62 bruģa ķieģeļu, 855 vīļu, 68 piena

pudeļu, 69 rokas sūkņu vai 182 ratu

asu paraugi bija piemēroti zināmu pa-

tērētāju speciālām vajadzībām. Ja

normēšanas rezultātā šāda parauga

preces vairs neražo, tad šīs vajadzības

gribot, negribot, jāapmierina ar citiem

paraugiem. • . . -
.

Šīs bažas nav bez zināma pamata.
Taču te jāievēro vairāki apstākļi. Vis-

pirms, reti kāds cilvēks ir tikai patē-

rētājs. Piedalīdamies ražošanas proce-

sā, viņš gūst zināmus labumus jau kā

ražotājs. .
Tālāk normēšana dod daudz ieguvu-

mu arī tieši katram patērētājam. Vai

tā nav ērtība, ja mēs jebkuru elektris-

ko spuldzi varam ieskrūvēt jebkurā
iekavā? Vai arī, ja galvenās daļas vi-

su firmu velosipēdiem vienādas un ka

rezerves daļas pērkot nav daudz jārai-

zējas, vai tās derēs vai nē? - • . '
Tālāk nav jāaizmirst, ka lielu daļu

no nenormēto priekšmetu veidiem un

paraugiem neizsauc vis patiesa vaja-l-
-dzība, bet gan kāda pārejoša mode,

vienkāršs gadījums vai patvaļa. Se-

višķi tagadējie kara laiki mūs māca at-

zīt, ka īsti nepieciešamu vajadzību cil-

vēkam tik pārāk daudz nemaz nav.

Arī tad, ja visus šos apstākļus ņem

vērā, nav tomēr noliedzams, ka katra

normēšana prasa zināmu patērētāja

vajadzību pārkārtošanu. Lāi tā varē-

tu notikt bez lielākām neērtībām* tad

normēšana parasti notiek tikai liela ie-

priekšēja pētīšanas darba rezultātā. Ši-

nī • darbā, pieaicinot visu ieinteresēto

patērētāju pārstāvjus un nozares labus

speciālistus, noskaidro nākamās nor-

mas un noteic to samērus..

Neapstājoties pie normu izstrādāša-

nas sīkākiem paņēmieniem, .jāatzīmē
vienīgi, ka tad, ja normēšanas darbs

izdarīts pareizi un lietderīgi, normu

-ijevešana nekādus sarežģijumus neiz-

sauc un tās ātri ieviešas, kļūstot par

paradumu.

Normēt papīru formātus, nav tikai

jauno laiku nopelns. Jau tad, kad Lat-
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vijā par normformatiem vēl nebija ne

jausmas, pastāvēja jau pat 2 formātu

sistēmas, ko var uzskatīt kā daļējas
formātu normēšanas mēģinājumu.

Pirmā formātu sistēma ir t. s. krievu

folio, kura pirmsākumi sniedzas Pētera

I reformu laikos. Pie mums izplatitās
krievu folio lapas formāts ir 225X360

mm, nevis kā to daži latviešu autori

atzīmē, 210X330 mm.
2) Pēdējais ir t.

s. vācu folio, ko pirms normēšanas lie-

toja Vācijā, bet kas Latvijā nekad nav

bijis sastopams. Folio formātam lie-

toja arī dažus atvasinājumus. Pazīs-

tamākie: pusloksne — agrākais skolas

burtnīcu formāts; ceturtdaļa bija ļoti

izplatīta kancelejās īsiem rakstiem, iz-

ziņām v. t. t. Ja bija vajadzīgs lielāks

formāts, tad lietoja arī dubulto folio

loksni.

Otrās formātu sistēmas pamatos ir

t. s. kvarta jeb komercformats. Šai sis-

tēmai bija noteikti nevis galīgā, «tīrā»

formāta samēri, bet gan pirmloksnes
(Rohbogen) platums un garums —

460X590 mm. Izgriežot no šādas lok-

snes 4 lapas, pēc tam apgriežot malas,
katras lapas platums parasti svārsti jās
starp 215 un 220 mm, bet garums bija
275—280 mm. Gadijās arī visai jūta-
mi novirzieni; Latvijā tie parasti gāja
uz lieluma pusi un ir redzēti arī 227X

290 mm lieli kvarta formāti. Atvasi-

nājumu šim kvarta formātam nebija
nekādu. Tikai dažos ļoti retos gadiju-
mos nācies sastapt kvarta pusvēstuli
formātā ap 140X220 mm.

Bez šiem abiem vairāk vai mazāk re-

gulāriem formātiem papīra tirdzniecī-

bā un arī kantoru praksē varēja sastapt
veselu rindu pilnīgi patvaļīgu formātu.

Stājoties pie papīru formātu normē-

šanas, bija divas iespējas: vai nu at-

zīt par oficiālu normu kādu no jau eso-

šām formātu sistēmām, vai arī radīt

pavisam jaunus formātus.

2) Ka pirmais šo kļūdu pielaiž Fr. Gale-
nieks grāmatā «Normalizētā koresponden-
ce» (uz vāka «Normēts birojs»)- Rīgā, 1932. g.

lp. 4.. 1938._g. beigās to atkārto V. Stubis
sava referāta «Papīra standarta jautājums
Latvijā» I grāmatrūpnieku, grāmattirgotāju
un izdevēju sanāksmē. Sk. šīs sanāksmes

materiālus. V. Stubja ref. nodaļas &. lpp.

Papīra formātu normēšanā celmlau-

ža ceļu gāja Vācija. Normu komisija
tur atzina, ka folio formāts ir:

a) pārāk liels un neveikls;

b) neērts; locijums uz pusi dod pā-
rāk kvadratīgu formātu.

Pie otrā motiva jāpiebilst, ka visi fo-

lio formāti būvēti ar lielāku vai ma-

zāku tuvenību uz t. s. zelta grie-
zuma principa. 3 ) No ģeometrijas zi-

nām, ka pie zelta griezuma mazākās

malas attiecība pret lielāko ir tāda pat,
kā lielākās pret abu malu kopsumu,
vai matemātiski izteicot:

a : b = b : (a+b).
Šo formulu atrisinot atradīsim, ka:

a : b = 1 : 1,62 (tuvināti).
Krievu folio malu attiecība ir kā

1 : 1,60, bet vācu folio 1 : 1,57.
Lokot folio loksnes uz pusi, šo pus-

lokšņu malu attiecības būs:

vācu pusfolio lapai, kā 1 : 1,27, krie-

vu — 1 : 1,25. Kā redzams, tās krietni

tuvojušās kvadrāta malu attiecībai 1:1.

Ka folio pārāk liels un neveikls, to

pierāda arī pats kvarta formātu parā-
dīšanās un ātrās izplatīšanās fakts.

Kvarta formāts par normai nederīgu
tika atzīts tāpēc, ka pats šis formāts

pārāk kvadratīgs — neērtība te tieši

pretēja folio loksnei. Ja malu attiecī-

bas kvarta loksnei ir kā 1:1,28, tad

kvarta pusloksnei tās ir kā 1:1,57.
Ja folio loksne pati ir stipri garena,

tad kvarta formātam tāda ir pusloksne.
Apskatīto apstākļu dēļ, vācu normu

komisija izšķīrās par pavisam jaunas
papīra formātu sistēmas radīšanu. Tās

sīkākam iztirzājumam veltītas nāka-

mās apakšnodaļas.

3) Fr. Galenieks atkārtoti savas grāmatas
4. un 5. lpp. zelta griezumu identificē ar at-

tiecību 1: ļ 2. Šis apgalvojums nu ir pil-

nīgā nesaskaņā ar ģeometrijā parasto defi-

niciju.
—
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Latvijā pret kvarta formātu paliek
spēkā visi tie paši iebildumi, kā Vā-

cijā, mūsu, resp. krievu folio ir nevien

lielāks un neērtāks, bet arī vēl gare-

nāks par vācu folio, tāpēc normai tas

varēja noderēt vēl mazāk.

Normalformatu uzbūves principi.

Papīra apstrādāšanā par ļoti ērtu un

parocīgu atzīta lapas locīšana uz pu-

sēm, tālāk vēl uz pusēm v. t. t. Citādi

locijumi gadās ļoti reti un tikai izņē-
muma veidā. Respektējot šo prasību,
kā pirmais normformatu noteikums ti-

ka pieņemts maksima:

normformati veido rindu; katri šīs

rindas divi blakus locekļi atvasināmi

viens no otra vai nu ar dubultošanu,
vai ar dalīšanu uz pusēm.

Tas nozīmē, ka ja kāds formāts tiek

pieņemts par normu, tad par normu jā-

kļūst arī tā pusei, ceturtdaļai, astotda-

ļai v. t. t.

Atcerēsimies folio formātu rindu.

Pašai folio loksnei tur malu attiecības

bija, kā 1:1,60, pusloksnei kā 1:1,25.
Ja dalīšanu turpināsim, tad atradīsim,
ka ceturtdaļa atgriežas pie veselās lok-

snes malu attiecības 1:1,60, bet astot-

daļai tā būs 1:1,25, šešpadsmitai daļai
1:1,60, v. t. t. Te redzam, ka viena

formātu rinda itkā sazarojas divās un

katrai no tām sava malu attiecība. Nor-

mu komisija atzina, ka gan mākslinie-

cisku, gan praktisku apsvērumu dēļ,
jāizvēlas tāda malu attiecība, kas for-

mātu uz pusi dalot paliktu nemainīga.
Tā nonākam pie normformatu otrās

maksimas:

visiem vienas rindas formātiem jābūt
ģeometriski līdzīgiem, t. i. to malu at-

tiecībām jāpaliek negrozītām.
Matemātiski šis noteikums izpaustos

šādi: '. ' ',2 b

a : b = Vi b : a.

Pareizinot abas vienādojuma puses

uz 2ab, dabūsim

2a2
= b2

no kurienes

a ļ 2== b; dalot uz b ļ 2

a:b=l:| 2

Ja saliktu kopā divus šādus formā-

tus, tad īsākā mala būtu b, bet garā-
kā 2a. Arī šim formātam jāiztur ģeo-
metriskās līdzības noteikums, tā tad

b:2a = a:b.

Atkal reizinot uz 2ab, dabūjam:

b- = 2a2
,

kas atrisinājumā dod to pašu attiecību

a: b =1: ļ/~2

Tā tad normētā formāta īsākās ma-

las attiecība pret garāko, vienmēr būs

1 pret (/"2, jeb 1:1,41 (tuvināti).

No visām bezgala daudza-

jām iespējām īsākās un ga-

rākās malas attiecībām, šī

ir vienīgā, kas atļauj rea-

lizēt ģeometriski līdzīgu
formātu rindu.

Bet šis noteikums vēl nedod noteiktu

formātu, jo iespējami bezgala daudzi

formāti ar vienu un to pašu malu at-

tiecību. Nācās izvēlēties zināmu no-

teiktu pamatformatu. Tā radās trešais

normformatu pamatnoteikums:

pamatloksnes platība ir viens kvad-

rātmetrs.

Ar šo noteikumu normformati ierin-

dojas vispārīgajā metrisko mēru un

svaru sistēmā un tāpēc tos sauc arī par

metriskajiem formātiem.

Izteicot abus pamatnoteikumus ma-

temātiski, dabūjam 2 nolīdzinājumus
ar 2 nezināmiem:

a:b = l:j/"~2
aXb = 1.

Šos nolīdzinājumus atrisinot atro-

dam, ka pamatformata

īsākā mala a = 0,841 m, bet

garākā — b = 1,189 m.

Šo 841X1189 mm lielo pamatforma-
ta loksni pakāpeniski locīdami šķērsām
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pušu, dabūsim rindu normformatu rin-

du4)-
--594X841 mm,

420X594
„

297X420
„

210X297 mm un t. t.
..

No šīs rindas var izvēlēties katrai

vajadzībai derīgāko. Tā vēstulēm no-

derēs 210X297 mm, pusvēstulēm 148X

210 mm, atklātnēm 105X148 mm lielie

formāti.- ■

Normformatu palīgrindas

Ar pieminētajiem pamatrindas for-

mātiem vien vēl. īsti nepietiek. Piemē-

ram, aktu vākiem vajadzīgs lielāks for-

māts, nekā papīra lapām, ko tajos ie-

vieto. Tāpat lielākām jābūt aploksnēm,
nekā vēstulēm, ko tajās ievietosim.

Lietot dubultlielus formātus būtu ne-

izdevīgi pārāk lielā papīra patēriņa
dēl un tie nebūtu arī visai ērti.

Izeja tika atrasta palīgformatos. Pir-

mo palīgformatu veidoja kā ģeomet-
risko vidējo5) starp 841X1189 mm lie-

lo pamatformatu un tā dubultojumu,
t. i. 1189X1682 mm lielu loksni. Ne-

pakavejoties pie matemātiskā atrisinā-

juma, atzīmēsim jaunās loksnes lielu-

mu —- .'.*' •• ;••
•'.•'•*"*

1000X1414 mm.

Izrādijās, ka ari ar šo vienu papild-
loksni un tās atvasinājumiem, grūti,
pat neiespējami iztikt. Tāpēc tika ra-

dīti vēl 2 papildformati: pirmais, kā

ģeometriskais vidējais starp diviem

pirmajiem, t. i. 841X1189 un 1000 X
1414 mm lielajiem; šī papildformata
lielums tad iznāk

917X1297 mm;

otrais bija ģeometriskais vidējais starp

4
) Skaitļi tiek noapaļoti līdz pilnam mi-

limetram, pie kam milimetru daļas atmet!

5
) Par ģeometrisko vidējo starp diviem

lielumiem sauc tādu, kur attiecība starp
mazāko un vidējo ir tāda .pat kā starp vi-

dējo un lielāko. Ja mūsu-gadijumā mazākā

formāta platību apzīmēsim ar A, bet lielāko
ar 2A, bet meklējamo ģeometrisko vidējo ar

B, tad attiecības būs šādas:
A : B. =r B ! 2A. ;

Ka redzams, šis ir jau augstāk reiz atri-
sinātais noļīdzinājums, kura . atrisinājums

A.: B l. y
r

2.

pamatformatu 841X1189 mm un uz

pusēm locīto pirmo papildloksni, t. i.

707X1000 mm; tā lielums iznāca

771X1090 mm.

Praksē tomēr izrādijās,. ka beidza-

mais, 771X1090 mm lielais, papildfor-
mats nav vajadzīgs un tagad gandrīz-
visu zemju normās tas atmests. Nav

tā arī Latvijas normās. Tāpēc arī mēs

turpmāk par" to nerunāsim.

Normformatu sistēma.

Augstāk aprakstītais pamatformats
un divi palīgformati, kā arī no tiem ar

šķērsējo pušudalīšanu atvasināto for-

mātu rindas rada noslēgtu normforma-

tu sistēmu. Ērtības labad, katra for-

māta apzīmēšanai izstrādāta īpaša saī-

sināta nomenklatūra, kura ir šāda.

Katrs no trijiem sākumformatiem, to

palielinot dubultīgi vai dalot uz pusēm,
rada veselu formātu rindu. Šīs rin-

das apzīmē ar alfabēta lielajiem sā-

kumburtiem:

rindu, ko veido mm lielais pamatform.ar-burtu A

, „ „ 100QX14W „ » papildform.',, „
B

• »"* •„ ģ • '.;Bi7Xna7 „ i
•' ■ -i .'■ '«••••.-• C

Vēlāk atmesto papildrindu apzīmēja
ar burtu D.

Konkrēta formāta norādīšanai bez

rindas burta nepieciešams vēl t. s.

klases apzīmējums. Normformatu

klasi apzīmē skaitlis, kas norāda, cik

reizes uz pusēm bija jāloka rindas sā-

kumformats, lai dabūtu zināmo formā-

tu. Tā pašus sākumformatus apzīmē
kā klasi 0, pirmo dalījumu, kā klasi 1,
otro dalījumu, kā klasi 2, trešo daliju-

mu, kā klasi 3 v. t. t.

Pievienojot rindas burtam klases ci-

paru, dabūjam matemātiski noteiktu

formātu. Piem., A4 nozīmē formātu

210X297 mm, kas vispār pazīstams, kā

vēstules lapa, A6 nozīmē formātu 105X

148 mm, kas tikpat pazīstams, kā pa-
rastā atklātne; C 4ir apzīmējums for-

mātam 229X324 mm, ko lieto aktu vā-

kiem; B5 nozīmē formātu 176X250

mm, ko lieto liela formāta aploksnēm
v. t. 't.. ••" v.% •; ' ■-

Visa normformatu sistēma sakopota
tabulā, ko rāda saimnieciskās racionā-
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lizacijas institūta standartu lapa RISI,

kuru ievietojam turpmākās lapas pu-

sēs.' 5
.-•-

VV; V.
'

...

.' • ':'-.•'.

Izrādījies tomēr, ka arī šai lieliska-

jai normformatu sistēmai vajadzīgi pa-

pildinājumi. Tādi, vispirms ir šaur-

formati, jeb, strēmeles. To veidošanai

pastāv noteikums, ka atļauts jebkuru
no augšējā tabulā iesošiem formātiem

locīt uz pusēm nevien šķērsām, bet arī

gareniski un tā veidot formātu V2,

V4, Vs, Vie, V32, v. t. t. Šo šaurfor-

matu apzīmēšanai pirms tā formāta ap-

zīmējuma, no kura tie atvasināti, liek

vajadzīgo daļu skaitli. Piemēram:

V2A4 (105X297 mm) — normētā

vekseļa formāts, V2C4 (114X324 mm)
— šaurā aploksne v. t. t.

.

Plakātiem, zīmējumiem un tml. pa-

pīriem dažreiz vajadzīgi par sākumfor-

matu lielāki formāti. Tos veido savie-

nojot divus sākumformatus ar garāko
malu kopā. Šos formātus apzīmē, lie-

kot sākumloksnes apzīmējumam koefi-

centa veidā priekšā skaitli, kas rāda,

cik sākumloksnes formātā savienotas.

Tā 2AO apzīmēs 1189X1682 mm lielu

formātu, 4AO — 1682X2378 mm v. t. t.

Papildus noteikumi par norraforraa-

tiem.

Formātu tabelē uzrādītie lielumi ir

galīgie un maksimālie. Tas

nozīmē, ka A4 papīra lapai jābūt tieši

formātā 210X297 mm, neatkarīgi no

kāda pirmformata tos izgatavo. Bet

katrā spiestuves un sietuves darbā ne-

izbēgamas nelielas svārstības un ne-

precizitāte. Normu noteikumi tos- at-

ļauj ierobežotos apmēros — tikai 1,5

mm uz katru griezumu un pie tam

vienmēr uz mazuma pusi. Nav

grūti izprast šī noteikuma nozīmi. Ja

kāda formāta papīru novietošanai izga-
tavota ļoti precīza ietvertne, tad par

normu lielāki formāti tajā nebūs ievie-

tojami. Nelielas svārstības uz mazu-

ma pusi, turpretī, nekādus traucēju-
mus nespēj ienest.

Šī novirzīšanās nedrīkst būt liela,

citādi var atkārtoties gadījums, kas

pirms vairākiem gadiem noticis vienā

provinces pilsētā. Tās bibliotēkā tiek

ievestas normētas kartiņas. Drīz pēc

tam bibliotekārs pāriet darbā uz Rīgu.
Kad pēc ilgāka laika viņš apciemo sa-

vu bijušo darba vietu, jaunais bibliote-

kārs stāsta, ka viņi esot nodomājuši

pāriet uz normētām kartiņām. Vecais

brīnās: viņš taču savā laikā tās jau
ievedis. Izrādās, ka jaunās kartiņas

vairākkārtīgi no jauna pasūtītas, to

formāts katru reizi par kādu mazumu

virzījies vienmēr uz vienu pusi, kāmēr

beidzot iznācis pavisam cits lielums un

citi samēri.

Tādiem izstrādājumiem, kam norau-

jamas lapas, kā piezīmju bloki, kvītes,

rēķini v. tml., noraujamai lapai jāat-
bilst normētajam formātam. Piesak-

nis ir virs normformatu samēra. Tā-

pat kartotēku starpkartiņās tabam jā-
būt virs normformata.

Vācijas normu noteikumi paredz, ka

veidlapām un citiem papīra izstrādāju-
miem, ko pavisam neiespējami novest

pie kāda noteikta normformata, jācen-
šas vismaz viena mala pieskaņot kādam

formātam. Tā būs tomēr panākts kāds

pieslēgums normformatu sistēmai un

neradīsies kāds jauns pavisam «mežo-

nīgs» formāts.

Latvijas normu noteikumos šis at-

vieglinājums atmests. Jāpiezīmē, ka

pagastu valdēs grūti iedomāties tādu

gadijumu, kur nebūtu iespējams ievē-

rot normformatu samērus. Samērā

bieži šādi gadijumi sastopami dažu

grāmatvedības mašīnu veidlapās.

Paplrformatu normu vēsture.

Kaut arī normformatiem pamatā lik-

ta abstrakta loģika un matemātika, ta-

ču tas nenozīmē, ka normformatu ideja
būtu piedzimusi uzreiz un pilnīgā ga-
tavībā. Tai ir sava vēsture, kura aiz-

iet dziļā senātnē.

Četrstūra platuma un garuma attie-

cības sāktas pētīt jau pavisam sirmā

senatnē, tad, kad vēl nebija nemaz pa-

pīrs izgudrots. Tajos laikos šo propor-

ciju jautājums gan bija svarīgs, galve-
nokārt celtniekiem.
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Visas vēstures gaitā visvairāk tikušas

cilātas un apspriestas 2 proporcijas: 1)
zelta griezums un 2) kvadrāta malas

attiecība pret diagonāli, matemātiski

l:ļ 2. Laikos, kad vēl nebija pazīsta-

mas kvadrātsaknes, šīs attiecības iz-

teiktas daļās. Seno indu noteikumi par

altāru celšanu J 2 vietā lieto izteiksmi

1+
1

+
1

-

1

' 3 T 3.4 3.4.3.4

Citos gadijumos šai matemātiskai iz-

teiksmei lietotas skaitļu rindas, kur

pirmo rindu veido skaitļa 2 pakāpes,
katra pa 2 reizēm, bet nākamās rindas

— iepriekšējās rindas divu blakus lo-

cekļu sumas. Skaitļu rinda izskatīju-
sies šāda:

1. rinda 1 1 2 2 4 4

2.
„

2 3 4 6 8

3.
„

5 7 10 14 20

4. 12 17 24 34

5.
„

29 41 58 82

6.
„

70 99 140

7. 169 239 338

Attiecības starp beidzamo rindu bla-

kus skaitļiem pieiet visai tuvuļ 2 no-

zīmei. Interesanti atzīmēt, ka ja 6.

rindas skaitļus reizina ar 3, tad dabū

normformatu A rindas malu garumus
milimetros: 210, 297, 420. Tas pats
attiecas uz šīs rindas turpmākiem skait-

ļiem: 198, 280 v. t. t.

Šādu gadijumu, kur sirmā senātnē

ieteikta un izlietota malu attiecība

1: ļ 2, varētu minēt daudz; tie rā-

da īpatnējo ainu, kad visvecākais sa-

stopas un saprotas ar visjaunāko, ar

vismodernāko.

Normformatu vēsturi mūslaiku no-

zīmē varētu sākt ar 1796. gadu, kad

vācu fiziķis Lichtenbergs pirmais uz-

stādīja likumu, ka ja grib lai kāda četr-

stūra pusei būtu tās pašas malu attie-

cības, kādas ir visam četrstūrim, tad

šīm malu attiecībām jābūt kā 1: j 2T )
Pirmais normformats radies ap 1800.

gadu Parīzē, Lielās Franču revolūcijas
laikā, apmēram vienā laikā ar visu pā-
rējo metrisko sistēmu. Dokumentu un

7) Uz pārpratumu dibināts V. Stuba ap-

galvojums, ka Lichtenbergs izstrādājis jau
grāmatu formātus ar šādu malu attiecību

(1. c. 3. lpp.). •

zīmogpapīram tad noteica formātu

210X297 mm — tieši to pašu, ko tagad
mēs lietosim savām vēstuļu lapām. Ta-

ču izrādijās, ka laiks papīrformatu nor-

mēšanai vēl nebija pienācis. Kaut gan

visa pārējā tās pašas franču revolūcijas
radītā metriskā mēru un svaru sistē-

ma uzsāka īstu uzvaras gājienu, pāpīr-
formatu normas tika atkal aizmirstas
uz vairāk kā gadsimtu.

1911. gadā ar papīra formātiem sāka

nodarboties profesors Vilhelms Ost-

valds, kurš rādija savu formātu sistē-

mu, t. s. pasaules formātu. Tiem arī

pamatos bija malu attiecība l:ļ 2, aiī

tie centās pieslēgties metriskai sistēmai,
tikai nevis tās platības vienībai, bet

garuma vienībai. Šajā Ostvalda formā-

tu sistēmā folio bija paredzēts atvietot

ar 226X320 mm lielu formātu. Šo mē-

ģinājumu vācu iestādes tomēr noraidi-

ja, jo jaunais formāts bija platāks par
veco vācu folio, un tāpēc nebija ievie-

tojams ne reģistratoros, nedz aktu vā-

kos, nedz plauktos.

V. Štubja apgalvojums, ka prof. Ost-

valds izstrādājis tagadējo normforma-

tu sistēmu 8
), ir pilnīgā pretrunā ar for-

mātu vēstures faktiem.

Tagadējo normformatu īstais autors

ir matemātikas doktors V. Porsmanis,
kurš 1914. gadā galīgā veidā izstrādā-

ja savu metrisko formātu sis-

tēmu. Taču uznāca pasaules karš un

papīrformatu normēšanas jautājums
dabīgi tika atlikts.

Pēc kara 1918. gadā uzsāka darbu

vācu rūpniecības normu (Deutsche In-

dustrie Normen, saīsinājumā DIN) ko-

misija. Kā vienu no pirmajiem tā iz-

tirzāja zīmējumu formātu un pieņemtā
norma 230X320 mm lielumā gandrīz
pilnīgi sakrita ar Ostvalda priekšliku-
mu. Taču drīz izrādijās, ka nav ērti

vieni formāti zīmējumiem, otri citiem

darījumu papīriem. Tad uz AEG un

Siemensa koncerna priekšlikumu viss

papīrformatu jautājums tika pacelts no

jauna un 1921. gadā Ostvalda formātu

sistēma tika galīgi atmesta un tās vietā

pieņemti Dr. V. Porstmaņa izstrādātie

8) L. c. 3., 10. un 18. lpp
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1. lapa

FINANSU MINISTRIJAS

SAIMNIECISKĀS RACIONALIZĀCIJAS INSTITŪTA STANDARTI

1. izdevums 1939. g. 18. februārī RIS 1

51

PAPĪRA formāti
I. Standartformatu apzīmējumi un izmēri

Pamatformati Papildformati

Formātu apzīmējumi

I z m e r i

4A„ 1682X2378

2A
(1 1189X1682

917X1297
B0 1000X1414

841X1189

C, 648X917

B, 707X1000

594X841

C
2 458X648

B, 500X707
A, 420X594

C8 324X458
B

3 353X500
A

:! 297X420

229X324

250X353
Ai 210X297

C, 162X229
176X250

A
5 148X210

C; 114X162
B6 125X176

A,; 105X148

C
7 81X114

88X125

74X105

57X81
62X88

52X74

B„ 44X62

37X52

31X44

AļQ 26X37

II. Standartforma iem atbilstošie apīra pirmform ti

A pirmformati B pirmformati I C pirmformati

I z m e r i m m

0 (A0, B
0, C

0) 860X1220 1030X1460 950X1340

610X860 730X1030 670X950

430X610 515X730 475X670

305X430 365X515 335V475

4—10 215X305 257X365 237X335■

Saimnieciskas racionalizācijas institūta standartu lapa RIS

Iespiešanai Saimnieciskās racionalizācijas institūts pieh riti*.



L Par papīra ižejforrnatu pieņemts 841 X
1189 mm. liels taisnstūris ar malu. attiecību

2un laukumu. 1 m 2. Šis izejformats

apzīmēts ar Ap un no' tā iegūti pārējie.A-
pamatformati: .• .-.

Par Ao mazākus formātus iegūst, dalot 'ie-
priekšējā lielākā formāta loksni šķērsvirzienā
už pusēm (sk. zīmējumu). Šādus formātus

apzīmē ar Ai, Asu. .t. t. pēc dalijumu skaita.

2. Bez A■
-. pamatformatiem speciālām

vajadzībām lietojami B- un C- papildformati.
B- papildformatu laukumi.ir'ģeometriski vi-

dējie starp divu blakus esošo A-pamatfor-
matu laukumiem, bet C-papildforrņatu lauku-

mi — ģeometriski vidējie starp attiecīgo A-
nu B-formatu.laukumiem. Papildformatus var

iegūt vienu no otra tāpat kā A-pamatforma^

tus, un to-malu attiecība ir 1 : ļ 2.

•3. A-formātiem dodama priekšroka vigos

tajos gadījumos, ja formāta izvēle nav- at-

karīga no citiem apstākļiem. B- un C- for-

māti lietojami ..pec iespējas tikai tad, ja tie

atkarīgi no citiem formātiem, piem., aplok-
snēm, aktu vākiem v. c.' Neatkarīgām vaja-
dzībām B- un C-formati lietojami tikai saska-

ņā ar RIS 1:—2. lapā dažādām vajadzībām
ieteikto formātu sarakstu.

4. Dalot staņdartformatus gareniski divās,
četrās v. t. t. daļās, iegūstami sleju formāti

(sķ.- zīmējumu), kas noderīgi biļetēm, kupo-

Par Ao lielākus formātus iegūst, saliekot

kopā divas iepriekšējo mazāko formātu lok-

snes ar to garākām malām. Šādus formātus

apzīmē ar 2Ao, 4Ao v. t. t. pēc tajos ietilp-
stošo Ao-formatu laukumu skaita.

Visi standartformati' ir' līdzīgi, ar malu

attiecību 1 :y
r

-2, un to laukumi attiecas kā

1 :2:4:8 v. t. t. ' '• • - ••• ■

niem, sūcekļu papīriem v. c. Sleju formā-

tiem priekš burta'liek. daļu, kas apzīmē ga-

'. renisko dalijumu skaitu, piem. lJ*Ai apzīmē,

• ka formāts A» dalīts gareniski divās dāļās.

:5.. Novirzes no 1. tabulā uzrādītiem-staņ-
dar'tformatu izmēriem pieļaujamas vienīgi uz

leju, ne vairāk par 1,5 mm katram .grie-

zumam.- ' • rī;
Rakstāmie bloki, kvītes un'citi līdzīgi iz-,

.strādājumi ar pasakņiem izgatavojami tā, lai

noplēšamā daļa atbilstu noteiktam standart-

formatam. • '
.

. •

Kartotēkās lietojamām starpkartītēm 'mv
kartīšu alfabētu daļām jābūt augstākām par
standartformatu paaugstinātās daļas apmē-

rā; aktu Vāki, reģistratori Un pārējie līdzīgie'
izstrādājumi, atkarībā no' iestiprināšanas ie-

rīces, var būt attiecīgi platāki par tajos le-

stiprināmo formātu.

Atsevišķām vajadzībām ieteikto .standart-
formatu saraksts uzrādīts RIS 1,—2. lapā. ~

Cena Ls 2,—, ar piesūtīšanu Ls 2,05.

Standartu lapas mugurpuse
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metriskie formāti kā vienīgā norma.

Ar šo brīdi tad iesākās jauno formātu

uzvaras gājiens pa visu pasauli.
Tagad normformatu sistēma atzīta

un ieteikta Beļģijā, Bohemijas un Mo-

ravijas protektoratā Holandē, Japānā,
Latvijā, Norvēģijā, Rumānijā, Somijā,
SPRS, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zvied-

rijā.
Dažās valstīs normformati ir obli-

gāti, citās to ievešanu grib panākt brīv-

prātīgi, ar propagandu un pārliecinā-
šanu. Abās mūsu lielajās kaimiņval-
stīs — Vācijā un SPRS normformati ir

obligāti.
Nomformati Latvija.

levērojot mūsu valsts ģeogrāfisko
stāvokli, varēja sagaidīt, ka papīra nor-

mēšanas ideja, vai nu no Vācijas tieši,
vai arī ar citu mūsu kaimiņu starp-
niecību sāks iespiesties Latvijā.

Tā tas arī notika un pa dažādiem ce-

ļiem normformati ieceļoja un sāka ie-

viesties dažādās firmās, organizācijās
un iestādēs.

Pirmais, kas ar šiem jautājumiem
nodarbojies, liekas, ir docents, toreiz

vēl asistents, J. Pestmals. Jau ap
1922. gadu viņš no studentiem prasa
normēta lieluma zīmējumus. Jāpie-
bilst gan, ka vēl 1923. gadā viņš pie-
slienas Vācijas pirmajām, pēc Ostval-

da principiem uzbūvētām normām un

prasa 700X1000 mm lielus zīmēju-
mus

9

). ; '
_
'

}
ļC '■ .

Vēlāk arī dažas firmas un sabiedrī-

bas, kam iznāca biežāki sakari ar Vā-

ciju, sāka atdarināt vācu koresponden-
cē redzēto vēstuļu formātu un izskatu.

Taču šie mēģinājumi skāra tikai atse-

višķus formātus, bez kopsakara ar pā-
rējo normformatu sistēmu. Šiem at-

darinājumiem parasti trūka arī vaja-
dzīgās precizitātes. Tāpēc šo pasāku-
mu nozīme nav sevišķi liela.

Latviešu sabiedrību ar normformatu

sistēmu visā tās augumā pirmais,
šķietj iepazīstināja Fr. Galenieks.

1927728. g. ziemā viņš pats to mācijies
pazīt ārzemēs un Rīgā nolasīja par
to vairākas lekcijas Latvijas ārpus-

fl
) .J. Pestmals — Mašīnu zīmēšana, Rīgā,

1923,, lpp. 4.

skolas izglītības padomē un Tautas

augstskolā, kur viņam radās pirmie
piekritēji. To vidū bija arī šī raksta

autors, kas arī no savas puses ir cen-

ties normformatus popularizēt tālāk.

. 1928. gada rudenī Rīgā tika sarīko-

ta 1. darba racionalizācijas izstāde. Iz-

stādē normformatu nozīme bija sevišķi
pasvītrota un ar tiem labi varēja ie-

pazīties visi apmeklētāji.
Pieminētā izstāde deva konkrētu ie-

rosinājumu sākt normformatu ievešanu

praksē. Pirmās šo gaitu uzsāka jau

pieminētā ārpusskolas izglītības pado-
me un tautas augstskola, kā arī tanīs

ietilpstošās citas organizācijas. Tad

pat normformatus savā darbvedībā sā-

ka lietot Rīgas pilsētas izglītības, kul-

tūras un nekustamu īpašumu nodaļas.
Sevišķi lieli nopelni šajā normformatu

izplatīšanā toreiz bija Rīgas pilsētas
jaunatnes pētīšanas institūtam, kura

biroju organizācijas kabinetu vadi ja
Fr. Galenieks.

Apmērām ap to pašu laiku10) pasts
atklātnes sāka iespiest formātā A6, kā-

das tās ir līdz šai dienai. Liekas, ka

šis pasta iestāžu solis nestāvēja nekā-

dos sakaros ar Latvijā notiekošo norm-

formatu propagandu, bet to būs izsau-

cis jau 1925. gadā pasta pasaules, sa-

vienības kongresā pieņemtais lēmums

par pievienošanos normformatiem.

1930. gadā Rīgas pilsētas valde pie-
ņēma jaunus dienesta noteikumus. Ta-

jos jau stingri noenkuroti noteikumi

par normformatiem, kas uzskatams par
Rīgas pilsētas sekretāra A. Pļavinska

nopelnu. Sākot ar 1930. gadu norm-

formatu propagandā sāk piedalīties arī

Latvijas pilsētu savienība. Gan visu

Latvijas pilsētu sekretāru konferencēs,
gan technisko darbinieku kursos tiek

neatlaidīgi pasvītrota jaunās formātu

sistēmas lielās priekšrocības. Rezultā-

tā gandrīz visas provinces pilsētas savu

darbvedību pārkārto, vadoties no

normformatiem. Šo procesu loģiski
noslēdz lekšlietu ministrijas 1938. gada
decembrī izdotais likums par pilsētu

,0
) Noteiktu gada skaitli kad tika laistas

apgrozībā normētās atklātnes, autoram neiz-
devās noskaidrot.
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darbvedību, kurā daži normformatu sa-

mēri tiek padarīti par likumiski obli-

gātiem. .
1931. gadā tā pati pilsētu savienība

izdod A. Pļavinska un Fr. Galenieka

grāmatu «Kancelejas reforma». Plaša

telpa tanī veltīta tieši normformatu ap-
skatam. Šīs grāmatas ierosinātas,
normformatus sāk lietot arī vairākas

valsts iestādes, pirmām kārtām Finan-

su ministrijas Valsts saimniecības un

Tirdzniecības un rūpniecības depar-
tamenti. Ap šo pašu laiku daži biroja
racionalizācijas entuziasti ierosināja fi-

nansu ministrijā normformatu oficiālu

atzīšanu. Taču šādai reformai laiks,

acīmredzot, vēl nebija nobriedis un

normformatu oficiālais atzīšanas jautā-
jums apklusa.

Normformatu izplatīšanās strauji at-

dzīvojās 1937. gadā. Darba kameras ģe-
nerālsekretārs A. Kleinhofs ar min.

gada 1. janvāri visā kameras darbvedī-

bā ieved normformata papīrus. To pa-
šu sāk darīt tirdzniecības un rūpniecī-
bas kamera. Ļoti lielu ierosinājumu
normformatu izplatīšanai deva biroju
iekārtas un veikalu reklāmas izstāde

1937. g. aprilī. Jau tā paša gada jū-
nija mēnesī ar finansu ministra rīkoju-
mu pie Latvijas tirdzniecības un rūp-
niecības kameras nodibinās komisija
normformatu ievešanas iespējamību
noskaidrošanai.

1937. gadā iznāk Dr. V. Porstmaņa
grāmatas «Kartotēka» tulkojums, kurā

normformatu sistēmas autors plašu vē-

rību veltī arī jauno formātu iztirzāša-

nai. 1938. gadā iznāk šī raksta autora

darbs «Darijumu korespondences rokas

grāmata», kura pamatos arī likta

normformatu pielietošana.

1938. gadā augstāk pieminētā tirdz-

niecības un rūpniecības kameras komi-

siia iesniedz savus atzinumus Finansu

ministrijai. Tā paša gada 28. un 29.

oktobrī notiek pirmā grāmatrūpnieku,
grāmattirgotāju un izdevēju sanāksme,
kurā vienprātīgi pieņem atzinumu par

līdzšinējo papīrformatu atvietošanu ar

normētājiem.
1938. gada laikā normformatus ieved

arī ļoti daudzi saimnieciski uzņēmumi,

sevišķi uz Latvijas kreditbankas ieros-

mi dibinātās akciju sabiedrības.

1939. gada sākumā uzsāk darbu F.

M. Saimnieciskās racionalizācijas insti-

tūts. Jau 18. februārī tas publicē norm-

formatu lapas RIS (saīsinājums no

«Racionalizācijas institūta standarti»)
—1. 15. martā Valdības Vēstnesī tiek

publicēts Finansu ministra rīkojums
par normformatu ievešanu. Tā kā

šis rīkojums ir īstā juridiskā bāze

normformatu pielietošanai, tad snie-

dzam tā tekstu.

Neoficiāls izdevums.

Rīkojums par papīra formātu

standartiem.

(Izdots uz likuma par Saimnieciskas raciona-

lizācijas institūta 9. panta pamata.)

1. Saimnieciskās racionalizācijas institūta
izdotie standarti par papīra formātiem (RIS
— 1939. g. 18. februārī) ir saistoši no 1940.

gada 1. janvāra visām valsts un pašvaldību
iestādēm un uzņēmumiem, skolām, kamerām

un sabiedriskām organizācijām.

2. Privātām personām, iestādēm, uzņēmu-
miem un sabiedrībām papīra formātu stan-

darti ir saistoši sarakstoties ar valsts un

pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, sko-

lām, kamerām un sabiedriskām organizāci-
jām.

3. Papīra formātu standarti lietojami arī

visām izdodamām grāmatām un žurnāliem.
No standartiem atbrīvotas zinātnes, bele-

tristikas un mācības grāmatas un žurnāli

greznos izdevumos vai speciālā izstrādā-

jumā.

Izdevumus, kuri paredzēti vairākos sēju-
mos un kuru izdošana iesākta ne vēlāk par
1939. gada 1. maiju, atļauts pabeigt līdzšinē-

jos formātos.

4. Papīru formātu standartiem pagaidām
nav pakļauti:

a) rotācijas papīrs ruļļos un formātos;

b) ruļļu un formātu papīrs, no kura gata-
vo izstrādājumus, kas nav padoti standar-

tiem;
c) papīrs grāmatvedības mašīnām;

d) čaulīšu papīrs, zīda un kreppapīrs, per-

gamins un pergaments, iesaiņojumu papīrs,
kartons un pape, izņemot speciālos kartonus

iespiešanai un aktu vākiem;

c) papīrs eksporta vajadzībām;
f) vēstuļu papīrs personīgai koresponden-

cei;

g) skolas burtnīcas11
).

n) Ar vēlākiem rīkojumiem skolas burtnī-

cām noteikti 2 formāti: C 5(162 X 229 mm)
un C 6(114 X 162_mm). Sākot ar 1939./40.
mācību gadu tās sāktas lietot visās Latvijas
skolās. Autors.
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5. Papīra fabrikām ir pienākums turēt,
sākot no 1940. gada 1. janvāra, pieprasīju-
miem atbilstošā krājumā tos papīra pirmfor-

matus, kas uzrādīti Saimnieciskās racionali-

zācijas institūta papīra formātu standartos.

Rīgā, 1939. g. 13. martā.

Finansu ministris A. V a 1 d man i s.

Apstiprinu. 1939. g. 13. martā.

Satiksmes ministris B. E i nber g s.

«Valdības Vēstnesis» 1939. g. 61. numurs.

Ar šīgada 1. janvāri rīkojums stājies

likumīgā spēkā. Vienīgi ievērojot kara

apstākļus un nepieciešamību taupīt iz-

ejvielas, saimnieciskās racionalizācijas
institūts atļāvis izlietot jau sagatavoto

veidlapu, vēstuļu lapu un arī veco for-

mātu papīra krājumus. Tāpēc jārēķi-
nājas ar to, ka vēl tuvākos mēnešos,

varbūt visu šo gadu, blakus normfor-

matiem būs apgrozībā arī agrāko folio,

kvarta un citu formātu papīrs un tā

izstrādājumi. Lai veco spiedumdarbu
un papīru krājumi nepapildinātos un

lai šāds stāvoklis neievilktos garumā,
tirdzniecības un rūpniecības departa-
ments š. g. 12. janvārī publicējis šādu

rīkojumu:
Neoficiāls izdevums.

RĪKOJUMS

par standartizēta papīra un papīra

izstrādājumu ražošanu.

Tirdzniecības un rūpniecības departa-
ments norāda, ka no 1940. g. 1. janvāra ir

spēkā finansu ministra rīkojums par papīra

formātu standartiem («Vaid. Vēstn.» 1939. g.

61. num.). Standartiem pakļauti visi papīra
izstrādājumi un papīrs neapstrādāts, izņemot
minētā rīkojuma 3. un 4. pantos paredzētos
gadijumus.

Ņemot vērā minēto, Tirdzniecības un rūp-
niecības departaments, pamatojoties uz Li-

kuma par rūpniecības un amatniecības uz-

ņēmumiem («Vaid. Vēstn.» 1936. g. 153. num.

un 1939. g. 102. num.) 20. pantu, uzdod visiem

papīru un kartonažu rūpniecības un amat-

niecības uzņēmumiem izprasīt iepriekšēju
Tirdzniecības un rūpniecības departamenta

atļauju katrai izgatavojamai papīra un pa-

pīra izstrādājumu partijai, kas neatbilst

Saimnieciskās racionalizācijas institūta pa-

pīra formātu standartu prasībām RIS 1 —

1939. g. 18. febr., ja ražojumi ar iepriekšmi-
nēto finansu ministra rīkojumu pakļauti pa-

pīra standartiem.

Par šī rīkojuma neizpildīšanu paredzēts
sods pēc Likuma par rūpniecības un amat-

niecības uzņēmumiem 28. panta 4. punkta —

līdz Ls 50.000,—.

«Valdības Vēstnesis», 1940. g. 9. nrs.

Tagad varam uzskatīt par noslēgtu
Latvijas papīrformatu normēšanas vēs-

tures pirmo posmu — pilnvarotie val-

dības orgāni par obligātiem atzinuši

metrisko formātu sistēmu — norm-

formatus. Tagad jāstājas vienīgi pie

jauno formātu ievešanas praksē.
Dažus norādijumus kā to veikt, kā

izmantot visas priekšrocības, ko sniedz

normformati, sniegsim žurnāla nāka-

majā numurā.

Cīņa cenza dēļ

J. KAULIŅŠ,

bij. Kārķu pag. valdes praktikants

«Kam stiprs prāts un cieta griba,
Tas daudz pēc ceļa neprasīs;

Caur tumšiem mežiem, bieziem mūriem

Tas ceļu sevīm izlauzīs.»

(Fr. Brīvzemnieks).

Tuvojas laiks, kad no daudziem mūsu

sniegotiem dzimtenes pagastnamiem, uz

galvas pilsētu Rīgu trauksies, nemiera

pilni, jau 14. reizi lauku pašvaldību
mazākie darbinieki, lai pārbaudītos zi-

nāšanās — cīnītos par cenzu.

Daudzus no viņiem pavadīs droša

pārliecība — uzvarēt; daudzus māks

slepenas šaubas — vai izturēšu?

Pirms jaunie pašvaldību darbinieki

dodas ceļa jūtīs, tiem jāiepazīstas atzi-

ņām, kas iegūtas pārrunās un novēro-

jumos par sekmīgu sagatavošanos pār-
baudijumiem, un par ko rakstijuši arī

daudzi aspiranti.

Lauku pašvaldību darbs ir vispusīgs
un atbildīgs. Tajā jāsastopas ne tikai

nepieciešamo likumu, noteikumu un

instrukciju kailiem pantiem, bet gan

tieši ar pašu reālo dzīvi. Katru gadu tas

kļūst vēl vispusīgāks un sarežģītāks.
Senāk lauku pašvaldības nodarbojās
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sīkām, vietējā, rakstura pārvaldes lie-

tām; tagad to darbība skar jau visu

valsts dzīvi.

Sakarā ar darbības paplašināšanos,
radās arī vajadzība pēc speciāli sagata-

votiem techniskiem darbiniekiem, kas

apbruņoti- daudzām zināšanām un dzī-

ves izpratni, spētu kārtīgi un savlaicīgi
veikt visus darbus.

Lai varētu sekot laika garam un pa-

reizi izprast likumu būtību, katru gadu
tiek sarīkoti zināšanu paplašināšanai
un noasināšanai, lauku pašvaldību
technisko darbinieku kursi. Tādam, pa-
šam nolūkam, katru gadu tiek noturē-

tas apriņķu sanāksmes, kur obligāti jā-

ņem dalība nozīmētām amatpersonām
un techniskiem darbiniekiem. Bez tam,

pašvaldību technisko darbu skarošu

akūtu jautājumu pārrunai un darbības

racionalizēšanai, pagastu sekretāru

biedrības nodaļas notur apspriedes.

Kopš 1933. gada pie lekšlietu minis-

trijas pastāv pagastu sekretāru un viņu
palīgu pārbaudīšanas komisija, kas 2

reizes. gadā pārbauda personas, kuras

izvēlējušās pagastu pašvaldības darbu

par savu darba lauku. Katram, kas

nodomājis strādāt pagastu pašvaldības
darbu un grib iegūt tiesības, saņemt at-

ļauju — cenzu, uzņemties atbildīgākus
amatus (sekretāra vai palīga) un veikt

svarīgākus darbus, jākristas pārbaudi-

jumu ugunīs.
Daudziem, labi sagatavotiem šīs pār-

baudijumu ugunskristības bijušas tikai

par svētību: viņi mācijušies pazīt pār-
baudījumu nozīmi un darba nopietnī-
bu; daudziem, vidēji sagatavotiem, de-

vušas atkal ierosmi: vēl nopietnāki mā-

cīties, lai sasniegtu sprausto mērķi;
daudziem, vāji sagatavotiem — liktenī-

gas: teikuši pašvaldības darbam ardie-

vas.
..

'

.'p i

Tādēļ, lai cīņā par cenzu būtu starp
uzvarētājiem — pārbaudijumu izturē-

jušiem, jāmācas jau sākumā «likumu

ne tikai zināt un izprast, bet arī vietā

un darbā likt.»

Ja nodomāts, iegūt cenzu, jāsāk jau
laikus bruņoties pašvaldības darba te-

orētiskām un praktiskām zināšanām.

Nekad nevajagā sev iegalvot, ka visu

jau.ziri, vairāk nav vērts mācīties. Tie-

ši tādas iedomu sekas bieži izpaudušās
pārbaudijumu rezultātā. Mājās, pirms

pārbaudijumiem, liekas, ka viss ir

skaidrs un saprotams, bet kad jāatbild,
nezin un neprot pat' vienkāršāko lietu

— viss aizmirsies, jo steigā lasītais un

pārdomātais nav paspējis pietiekoši no-

briest smadzenēs un iespiesties zemap-

ziņā. . ' •
—- Jāiedziļinās sīkumos, jo bieži Uz-

traukumā tie var būt liktenīgi!

Pārdrošnieks, kas grib iegūt cenzu

tikai teorētiskām zināšanām (izņemot
augstskolu beigušos), atstājot praksi un

ar to saistīto «melno darbu» turpmā-
kām dienām: «kad būs jāstrādā, tad

strādāšu». .'

Tikai tāds darbinieks, kas strādājis
otra uzraudzībā lielus un mazus dar-

bus, izjuzdams sevī atbildības sajūtu,
spēs arī kādreiz pats pārzināt attiecī-

gus darbus un uzraudzīt citus. Tādu

pašvaldības darba technisko praksi no-

teicis arī likumdevējs: lai ieņemtu pa-

gasta sekretāra vai palīga vietu, nepie-
tiek tikai ar cenzu, jābūt arī strādāju-
šam zināmu laiku pagastu pašvaldību

kanclejās. No šīs prasības nav atsvabi-

nātas arī personas ar augstskolas izglī-
tību.

Gatavojoties pārbaudijumiem, para-
sti tiecas praktizēties lielāko pagastu
valžu kancelejās: tur esot iespēja vai-

rāk redzēt un dzirdēt. Šāda pārliecība
daudzreiz ir maldīga, jo lielāko pagastu
valžu kancelejās ievests noteikts darba

sadalijums, kur katrs darbinieks pār-
zin tikai attiecīgu nozari. legūt īsā

laikā, tādās kancelejās vajadzīgās zinā-

šanas, ja trūkst piespiedu intereses un

nav nodibinātas ar pārējiem darbinie-

kiem labas attiecības, bieži saistītas

grūtībām, kas kavē pašu sagatavošanās
gaitu. Turpretim mazāko pagastu val-

žu kancelejās, kur nav iespējams pilnī-
gi izvest tādu noteiktu darbu sadalīju-
mu, praktikants var piekļūt visām lie-

tām un gūt skaidrāku darba izpratni.
leteicama praktizēšanās un pat strā-

dāšana, pirms pārbaudijumiem, vairā-

kās pagastu valžu kancelejās, jo katra

tā atšķirsies daudzu vienādu darbu iz-

pildīšanā, atkarībā no darbu techniskā

vadītāja — sekretāra īpatnībām un
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darba paņēmieniem. Radīsies arī ie-

spēja iepazīties darbiem, kādi citos pa-

gastos dažādu apstākļu dēļ negadās,
kas palīdzēs vieglāk izprast daudzos ar

pašvaldības darbu saistošos likumus.

Nevajaga aizmirst, ka katra jauna dar-

ba vieta dod arī kaut ko jaunu, patura-

mu; ka katrs labi padarīts darbs, būtu

vēl labāk padarāms, ja zinātu, kā citur

to saprot un dara; ka katrs darbinieks,

savu skolotāju —- labu un piedzīvojušu
sekretāru, atcerēsies vienmēr ar cieņu

un labpatiku.
Apsveicami, ka zudis arī uzskats,

kāds bija ieviesies daudzās agrākās pa-

gastu amatpersonās par daudzstaigāju-
šiem darbiniekiem. Tagad pieņem dar-

biniekus, kam vairāk pieredzes darbā—

kas vairāk pieredzējis, tas vairāk arī

zin. Ja vēl atrastos kāds «pagasta

tēvs», kas darbinieku pieņemšanā vadī-

tos no pārliecības — «kas daudz stai-

gājis — nav īstais», tam sirsnīgākais
ieteikums: «pirms pārliecinies, tad do-

mā un spried,» — būtu īstā vietā.

— Tā tad, ja atrasta strādāšanai un

praktizēšanai piemērota kanceleja —

steigā pie darba! Sākt, kaut vai šodien!

Jau sākumā katrs lasītais un pārdomā-
tais likums, rīkojums vai noteikums jā-

konspektē un jāmēģina pielietot darbā,

io tikai praksē piemērota teorija spēj
dot gaidītās sekmes. Nesaprotamais

jāatzīmē un pie izdevības jālūdz vecā-

ko darba kollegu paskaidrojumi un at-

zinumi. Sevišķi, tas sakāms par da-

žādu grāmatvedības ierakstu pareizības
iztirzāšanu. Jāmācas pazīt visas darbā

nepieciešamās grāmatas un veikli at-

rast tajās vajadzīgos likumus un rīko-

jumus, kā arī to papildinājumus un

pārgrozības.

Maldīga ir doma, ka iemācīties var

pēc konspektiem vien, kādēļ arī daudzi

cenšas tādus no pārbaudijumu izturē-

jušiem savākt, nedomājiet, ka to saturs

jau novecojies, sakarā ar likumu pār-
grozījumiem. Tikai tādi konspekti ir

teicami mācību sekmēšanai un zināša-

nu atsvaidzināšanai, ko sastādījis pats
darbinieks, izlasot attiecīgu rakstu vai

likumu pilnā tekstā, kas atrodams pār-

baudijumu programā, attiecīgu priekš-
metu beigās uzrādītos materiālos, lite-

raturā vai avotu kopojumos. Pašmācī-

bu līdzekļu; kā oficiāla, tā neoficiāla

izdevuma ir katrā pagasta valdes kan-

celejā, jo to neiegādāšana un nelasīša-

na ir netiešs disciplinārpārkāpums.

Piezīme: Vēlama jauna «Rokas grā-
mata lauku pašvaldību grāmat-
vežiem» un pēc pārbaudiju-
miem, attiecīgu grāmatvedības
uzdevumu iztirzāšana periodis-
kos izdevumos, kas atvieglotu

jauniem darbiniekiem grāmatve-
dības noslēpumu izpratni. .

Meklējiet rakstos un jūs tur daudz

atradīsiet! ! • .

— Nekad nevajaga ļauties domam:

laika vēl diezgan; rītā sākšu nopietni;

gan,jau paspēšu!

Tā paiet rītdiena, nedēļas, mēneši —

pienāk dokumentu iesniegšanas laiks.

Tagad ņem likumus un steidz caurām

naktīm. Rezultātā — caurkritušais!

— Ir dzirdēts un novērots, ka dažas

darbinieces līdz pašam pārbaudijumu

priekšvakaram nav izšķīrušās, vai turēt

pārbaudijumus, vai uzlabot savus dzī-

ves apstākļus citādi.

Sacīto pamato kāda aspiranta stā-

stīts gadijums:'
— "Jaunkundze ierodas pārbaudiju-

mos. Pāris dienas arī iztur. Domājams:
veicies bēdīgāk. Trešā dienā aizbrauc

mājās teikdama: «Nav vērts mocīties!»

Ja tādas domas, tad labāk neriskēt

un nešķiest velti laiku un naudu.

Nost ar vieglprātību! Pazušana ne-

laikā, ne ar ko nav attaisnojama, kaut

arī nebūtu cerību, būt izturējušo
skaitā!

Ceru, ka starp lasītājām un lasītā-

jiem tādu nebūs!

Drošs būs tas darbinieks, kas pie
katra darba būs piegājis ar lielāko rū-

pību un mācijies ar prātu, apmeklē-
dams sanāksmes un kursus. Katra .tā-

da sanāksme un kursi, kaut ko dos un

palīdzēs zelta graudiem papildināt zi-

nāšanas apcirkņus. Cik liela nozīme

šādiem kursiem un sanāksmēm, to būs

katrs izjutis, kas gatavojas pārbaudiju-
miem.

Tā tad ar lielu pacietību un nopiet-
nību sagatavošanā, panākams tas, ka
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būs mazāk caurkritušo, bet vairāk iztu-

rējušo. Mazāk būs «baltu lapu» node-

vēju, bet gan vairāk drošu braucēju

garām «slepenām zemūdens klintīm»

un veiklu «Gordija mezglu» risinātāju.
Mazāk būs arī riskētāju «uz labu lai-

mi», cerībā izvilkt mutvārdos, vēlamo

biļeti, kas dažreiz — laimējās.
Bet kur paliek rakstveidu . ...!

Jaunais pašvaldību darbiniek! Tikai

stipru prātu, cietu gribu, darba prieku

un mīlestību — un tu sasniegsi to, pēc
kā ilgojies.

Krāj zināšanas un centies savu darbu

godam veikt, ka vari būt visur tā cie-

nīgs darītājs par godu savam tēva,

dzimtajam vai kaimiņu pagastam un

apkārtnei, bet par visu pāri Atjaunotai

Latvijai. Turi vienmēr svētu Valsts

Prezidenta Dr. K. Ulmaņa devizi:

«Katrs savā darbā, bet visi valsts

darbā!»

APSKATS

Taupība un racionalizācija. «Paš-

valdības dzīve» 1. februāra numurā ie-

vietoti lekšlietu ministra kunga š. g.

17. janvārī, resora atbildīgiem darbi-

niekiem dotie norādijumi tekošam dar-

bam. Ministra kungs aizrādījis, ka lie-

la vērība piegriežama kurināmā mate-

riāla jautājumam, ar to nodrošinoties

nākamai ziemai. Pagastu pašvaldībām,
kur vien tas iespējams, dārgais kuri-

nāmais materiāls jāatvieto ar kūdru,

noorganizējot uz vietas tās izstrādāša-

nu. Tāpat pagastu valdēm jārūpējas

par to, lai kurināmais materiāls pietik-
tu visiem pagasta iedzīvotājiem, ejot
kopdarbībā ar lauksaimniecības biedrī-

bām.

Budžetu jautājumā ministra kungs

norādīja, ka vērā ņemot starptautisko
stāvokli un grūtības ārējā tirdzniecībā,

jāievēro vislielākā taupība un, kur vien

iespējams, izdevumi jāsašaurina. Būv-

niecībā grūtības sagādā metālu mate-

riālu trūkums. Apsverami arī jautā-

jumi par pārējo būvmateriālu ražošanu

un darba spēku, kādu turpmāk būs ie-

spējams būvēs nodarbināt. Lai pareizi
kārtotu būvniecības jautājumu. Mini-

stru kabinets ir nolēmis nodibināt būv-

uzraudzības komisiju. Turpmāk būv-

niecībā galvenā vērība piegriežama ve-

co ēku pārbūvēm un remontiem, bet

jaunu ēku celšana ierobežojama.
Pieskaroties pašvaldības lietām, mi-

nistra kungs informējis apspriedes da-

lībniekus par pilsētu pašvaldības saim-

niecības likumprojekta izstrādāšanas

gaitu. Pēc ievāktām atsauksmēm pro-

jektētais pašvaldības nodoklis pilsētu

iedzīvotājiem nav guvis pozitīvu no-

vērtējumu, bet gan atzīts, ka šis no-

doklis būtu uzliekams pēdējā laikā pil-
sētās no laukiem pārnākušiem iedzīvo-

tājiem. Tiek izstrādāts arī pagastu

pašvaldības likums, šeit ievērojot jau-
nos principus, kādi jau uzņemti pilsētu

pašvaldības likumā.

Apskatot uzvārdu maiņas jautājumu,
ministra kungs uzaicinājis lekšlietu re-

sora darbiniekus to popularizēt un nākt

ar priekšzīmi, atbrīvojoties no visa, kas

mūs vēl ārēji saista ar vāciešiem.

Vēl ministra kungs devis norādiju-
mus darbu racionalizācijas un vienkār-

šošanas jautājumā. Jācenšas izvairī-

ties no liekas formalitātes, lai tiktu va-

ļā no pienākumiem, kas sagādā lieku

darbu un laika patēriņu. Ministra

kungs uzsvēris, ka nav pareizi, ka dar-

binieki tik daudz baidās no atbildības

par padarīto, jo jautājums ir ticis pa-

reizi atrisināts arī bez papīru rakstīša-

nas. Jādara viss iespējamais kancele-

jas darba vienkāršošanā, prasot nove-

cojušos likumu un instrukciju grozīša-
nu. No pagastu pašvaldībām un poli-
cijas tiek prasīts ļoti daudz ziņu. Šai

lietā ievācami materiāli un apspriedēs
ar ieinteresēto resoru pārstāvjiem jā-

noskaidro, ko var vienkāršot, kādi pār-
skati retāki prasāmi un no kādiem pa-
visam varētu atteikties, jo pagastu sek-

retāriem jau tā ir daudz darba. Uzde-

vumu kārtojot, jau pašā sākumā jābūt
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skaidrībā, kādas ziņas par katru jautā-

jumu vajadzīgas un no kāda viedokļa
uzdevumam jāpieiet, lai viņu pareizi
atrisinātu. Darbā pēc iespējas jāizvē-
las tādi līdzekļi, kas dotu ātru rezultā-

tu, bet samazinātu sarakstīšanos.

Pagastu pašvaldības darbinieki! No

augstākās priekšniecības atkal ir atska-

nējis aicinājums un uzmudinājums nākt

ar ierosinājumiem darbu racionalizēša-

nā un vienkāršošanā. Mūsu resora va-

dītājs ir saskatijis bezgalīgo pārskatu
un ziņu pieprasijumu straumi, kas

diendienā no visiem resoriem, kame-

rām, bankām, pārvaldēm un uzņēmu-
miem plūst uz pagastu valžu kancele-

jām. Vai šeit daudz kas nav novecojies,
atmetams vai vienkāršojams? Nākat

ar ierosinājumiem, protams labi pārdo-
mātiem, jo tikai tā pašreizējos apstāk-
ļos mēs spēsim samazināt lielo darbu

daudzumu, kura dēļ daškārt esam aiz-

mirsuši uzstādīt tik svarīgo jautājumu
— vai tas ir vajadzīgs un lietderīgs?
Pārdomāsim to katrs savā darba vietā

un nākošā nodaļas sanāksmē kopīgi ap-

spriedīsim, lai tad pieņemto atzinumu

varētu nodot biedrības valdei tālākai

virzīšanai.

Vīrestības stāja. Š. g. 10. janvārī,
valsts darbinieku kursos, Dr. phil. J.

Students noturēja priekšlasījumu par

vīrestības stāju. Uz jautājumu, kas ir

stāja, lektors atbild Prezidenta vār-

diem: stāja ir rakstura stingrība, iztu-

rība, neatlaidība, sadarbība, saticība,

gods, godīgums, drosme un griba stā-

ties visām grūtībām pretī, gatavībā tās

pārvarēt. Vīrestības stājas pamatos
arī liekamas visas šīs prasības. Vīrestī-

bas pamata tikums ir drosme un bez-

bailība, un vīrestības būtība ir ne tikai

vīrieša, bet arī sievietes ideāls. Vīre-

stības stāja ir pienākuma pildīšana vis-

smagākos apstākļos, līdz augstākai vī-

restības pakāpei — varonībai. Ikdienā

vīrestības stāja var izpausties: 1) sava

uzdevuma pildīšanā; 2) priekšnieka at-

tiecībā pret padotiem; 3) attiecībā pret
savu ģimeni; 4) attiecībā pret sabiedrī-

ību un 5) attiecībā pret tautu un valsti.

Darbiniekam savā darbā jācenšas pa-

reizi izprast valdības rīkojumus un tos

pareizi izpildīt. Darbs ir vīra tikums,

kamdēļ nav jāapmierinās vienīgi ar ofi-

ciālo prasību pildīšanu, bet jācenšas pa-
celt sava darba vērtība, ražīgums un

kvalitāte. Darbinieka vīrestības stāja
prasa zināšanu papildināšanu un savu

spēju izkopšanu. Darbinieks nedrīkst

palikt laikam pakaļ, kļūt par bīdāmu

un stumdāmu.

Priekšnieka un padoto starpā jābūt

savstarpējai uzticībai, un šī uzticība ap-

pusīgi jācenšās attaisnot. Uzticībai

darbā ir ļoti liela nozīme, jo tā ļauj zi-

nāmu rīcības brīvību, ļauj augt un vei-

doties. Priekšniekam ir jābūt atsaucī-

gam pret saviem padotiem, kur tas ir

vajadzīgs. Ir svarīgi, ja apakšnieks sa-

vās attiecībās pret priekšnieku ir vaļ-

sirdīgs un atklāts, jo pretējā gadijumā
var rasties neuzticība. Priekšniekam

jārāda saviem padotiem laba priekšzī-

me, jābūt ierosinošam un uzmudino-

šam.

Ģimene ir valsts pamatakmens un

stiprums, tamdēļ vīrestības stājas pra-
sība skar arī darbinieka personīgo un

ģimenes dzīvi, jo stājas ideja ietver vi-

sus elementus. Lai gan oficiālie darbi-

nieka pienākumi tiek šķirti no viņa

personīgās dzīves, tomēr novērojumi
rāda, ka darbinieka stāja ir tāda, kāds

viņš ir savā personīgā dzīvē.

Attiecībā pret sabiedrību vīrestības

stāja prasa pazīt un saprast cilvēkus,

censties zināt un nojaust sabiedrības

vajadzības. Jābūt atsaucīgam pret sa-

viem līdzcilvēkiem un jācenšas tos sa-

prast. Katram darbiniekam jābūt sa-

biedriski attīstītam un inteliģentam.
Vīrestības stāja pret tautu un valsti

ir sadarbības un vienības tikums, iz-

teikts taisnības ievērošanā un pildīša-
nā attiecībā uz sevi un līdzpilsoņiem.
Darbiniekos jābūt stiprai valstiskai ap-
ziņai un ticībai savas tautas sūtībai un

uzdevumiem. Ja ikviens centīsimies

pildīt savus pienākumus vīrestības stā-

jā, tad mūsu Latvija būs stipra.

Pagastu valdēm nav jāsniedz uz pri-
vātu personu pieprasījumiem ziņas par
pagastā atrodošos saimniecību stāvokli

un ienesīgumu. Arī labības grāmatiņu
noraksti izsniedzami tikai mājas ap-

sam.
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saimniekotajam, kam izdota pati labī-

bas grāmatiņa.

Senāts, Administratīvā departamenta
1939. g. 11. decembra tiesas sēdē, lūko-

jis cauri A. Š. sūdzību par lekšlietu mi-

nistrijas lēmumu lietā par P. pag. val-

des rīcību, izklausījis . Senāta prokuro-
ra atzinumu, atrod:

Ar iekšlietu ministra 1939. g. 2. sep-

tembra lēmumu atstāta bez ievērības Š.

pārsūdzība par pašvaldības departa-
menta lēmumu, pēc kura atzīts par ne-

apmierināmu minētā š. lūgums P. pa-
gasta valdei izsniegt viņam apliecību
par L. mājas ienesīgumu, vērtību un

labības iekūlumu, kuras līdzīpašnieks
viņš skaitās.

Kā redzams no . lietvedības materiā-

liem, pagasta valde atstājusi bez ievē-

rības sūdzētāja lūgumu par apliecības
izdošanu tādēļ, ka sūdzētājam labības

grāmatiņa nemaz nav izsniegta un ka

pārējo lūgumā pievesto apstākļu aplie-
cināšana neietilpst pagasta valdes kom-

petencē.

lesniegtā Senātam sūdzībā Š. lūdz

ministra lēmumu atcelt, aizrādot, ka,

ja arī atzītu par pareizu uzskatu, ka

pagasta valdes kompetencē neietilpst
pienākums vākt ziņas uz privātperso-
nas pieprasijumu par privātpersonas

nekustama īpašuma stāvokli un ienā-

kumiem, tomēr lūguma daļa par norak-

stā izsniegšanu no labības grāmatiņas

bija apmierināma, jo īpašniekam esot

tiesība saņemt izrakstu no oficiālas

grāmatas.

Sūdzība nepelna ievērību. Savā Se-

nātam iesniegtā sūdzībā Š. apstrīd gal-
venām kārtām noraksta neizsniegšanu
no labības grāmatiņas. Kā redzams no

Instrukcijas par labības grāmatiņām
(V. V: 1935. g. 165. n.) labības grāmati-
ņas tiek izsniegtas visiem lauksaimnie-

kiem, kas ražo maizes labību. Nav

strīdu, ka sūdzētājam tāda labības grā-
matiņa nav izsniegta. Tā kā sūdzētājs
P. pagasta valdei iesniegtā lūgumā pats
norāda, ka viņam pastāv strīds par no-

rēķiniem ar citiem mājās līdzīpašnie-
kiem, tad pie uzrādītiem apstākļiem
pagasta valde varēja sūdzētājam arī ne-

izsniegt norakstu no labības grāmati-
ņas, kura izsniegta otram mājas līdz-

īpašniekam. Savu strīdu ar mājas līdz-

īpašniekiem sūdzētājam ir iespēja no-

kārtot tiesas ceļā un tad uz tiesu iestā-.

des izdotas apliecības pamata sūdzētājs
varēs saņemt norakstu no minētās la-

bības grāmatiņas.
Atrodot, ka dotā gadijumā, sūdzība,

kā nepiemērota, noraidāma, Senāts n o-.

lemj: sūdzību atstāt bez ievērības.

Chronika
JAUNIPAGASTUPAŠVALDĪBUDARBINIEKI.

BINIEKI.

sekretāru ievelēta līdzšinējā Lādes pag. se-

kretāre Herta Florentina Galiņa, 27 g. veca.

beigusi V. Olava komercskolu ār gatavības
apliecību un 5 gadu prakse Alūksnes, Pur-

males un Lādes pagastu valdēs. Galiņa iegu-
vusi pagasta sekretāra cenzu 1937. g. oktobrī.

Par Madonas apr. Odzienas pagasta sekre-

tāru ievēlēts Mētrienas pag. sekretāra palīgs
Ernests Auns, 32 g. vecs. Auns beidzis Jel-

gavas •lauksaimniecības vidusskolu ar gatavī-
bas apliecību, strādājis Blīdenes un'Mētrie-

nas pagastu valdēs 3Ve gadu ūn 1939. g.
rudenī ieguvis pagasta sekretāra cenzu.

Par Liepājas apr. Embūtes pagasta se-

kretāru ievēlēts Fricis Kārkliņš, 31 g. vecs,

beidzis Universitātes tiesību zinātņu nodaļu
mutiskos diplonipārbaudijumus un strādājis
Dobeles pagasta valdē un Sabiles pilsētas
valdē vairāk kā 1 gadu. Kārkliņš ieguvis
pagasta sekretāra cenzu 1938. g. pavasarī.

Par Jelgavas apr. Valgundes pagasta se-

kretāru ievelēts līdzšinējais Pašvaldības de-

partamenta darbinieks tiesību zin. maģistrs
Edmunds Neimanis, 31 g. vecs, ar 1 gada
praksi Ikšķiles pag. valdē un Patvaldības de-

partamenta. • Neimanis 1939. g. rudenī iegu-
vis pagasta sekretāra cenzu.

Par Rīgas apr. Rembates pagasta sekre-
tāra palīgu ievēlēts Allažu pag. valdes kan-

celejas ierēdnis Teodors Nikolajs Zeltiņš,
•23 g. vecs, ar nepabeigtu vidusskolas izglītību
un 3_ gadu praksi Jumurdas un Allažu pag.

valdes. Zeltiņš 1938. g. pavasarī ieguvis pa-

gasta sekretāra palīga cenzu..

Par Jelgavas apr. Jaunsvirlaukas pagasta
sekretāra palīgu ievēlēts Arveds Dābols, 32

g. vecs, kā eksterns ieguvis gatavības aplie-
cību un 7 gadus strādājis Jelgavas apr\ ve-

cākā kancelejā. Dābols 1939. g. rudenī ie-

guvis pagasta sekretāra palīgā cenzu.

Par Talsu apr. Cēres pagasta sekretāru ie-

vēlēta līdzšinējā Jaunsvirlaukas pag: sekre-
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tara palīdze Margarita Leontīne Lācis, 28 g.

veca, beigusi I Jelgavas klasisko valsts ģim-
nāziju ar gatavības apliecību un uzslavas

rakstu un 6 gadus strādājusi Jaunsvirlaukas

pag. valdē. . Lācis 1939. g. rudens pārbau-
dījumos ieguvusi pagasta sekretāra cenzu.

Par Ilūkstes apr. Aknistes pagasta sekre-

tāru ievēlēts Slates pag. kancelejas ierēdnis

Konrāds Kvālis, 28 g. vecs, ar vidusskolas

izglītību .un. 4 gadu praksi Slates pagasta
valdē. Kvālis. 1939. g. rudenī ieguvis pagasta
sekretāra cenzu, *

*

,
Par Rīgas apriņķa Zaubes pagasta se-

kretāra palīdzi ievēlēta Liepkalnes pag.

kancelejas ierēdne Austra Millere, 23 g.

veca, ar komercskolas izglītību un 4 gadu
praksi Vecates un Liepkalnes pagastu val-

dēs. Millere 1939. g. rudenī ieguvusi pagasta
sekretāra palīga cenzu.

Par Ilūkstes apr. Rubenes pagasta sekre-

tāru ievēlēts līdzšinējais Aknistes pagasta se-

kretārs Pēteris Kalvāns, 36 g. vecs, ar ne-

pabeigtu ģimnāzijas izglītību un .17 gadu

praksi Rubenes, Pilskalnes un Aknistes pa-

gastu valdēs.

Par Madonas apr. Kalsnavas pagasta se-

kretāru ievēlēts līdzšinējais Odzienas pag. ser

kretars Arvids Normunds Kļaviņš, 26 g. vecs,

beidzis 2. Rīgas vlsts ģimnāziju ar. gatavības

apliecību un 31/» gadus strādājis Ērgļu, Ikšķi-

les, Krimuldas un Odzienas pagastu valdēs.

Kļaviņš 1937. ģ. rudenī ieguvis pagasta se-

kretāra cenzu.

Par Daugavpils apr. Pustiņas pagasta se-

kretāra palīgu ievēlēts Aglonas pag. valdes

kancelejas ierēdnis Antons Opuļs, 34 g. vecs,

ar ģimnāzijas izglītību un 5 gadu praksi Ga-

lēnu un Aglonas pagastu valdēs. Opuļs ie-

guvis pagasta sekretāra palīga cenzu 1936. g.

rudenī. •
.

"

Par Abrenes apr. Upmales pagasta sekre-

tāru pieņemts Abrenes apr. vecākā kancelejas
darbinieks Mateušs Šubrovskis, 30 g. vecs,

beidzis Rēzeknes valsts komercskolu ar ga-

tavības apliecību un 3 gadu praksi Abrenes

apr. vecākā kancelejā. Šubrovskis 1939. g.

rudenī ieguvis pagasta sekretāra cenzu.

Par Madonas apr, Mētrienas pagasta, se-

kretāra palīgu ievēlēts Eduards Greinis, 29

g. vecs, ar komercskolās izglītību un 4 gadu
praksi Praulienas, Mārcienas, Ļaudonas, Birz-

gales un Kalsnavas pagastu valdēs. Greinis

1939. g. rudenī ieguvis pagasta sekretāra pa-

līga cenzu.

Par Valkas apr. Sinoles pagasta sekre-

tāru ievēlētš Pededzes pag. kancelejas ierēd-

nis Konrāds Aleksandrs Vīksna, 25 g. vecs,

ar 6 kl. pamatskolas izgltību un 3V2 gadu

praksi Mālupes, Vīksnas un Pededzes pagastu
valdēs. Vīksna 1939. gada pavasarī ieguvis

pagasta sekretāra cenzu.

Par Cēsu apr. Raunas pagasta sekretāra

palīgu pieņemts tā paša pag. kancelejas ie-

rēdnis Jānis Galiņš, 37 g. vecs, ar 6 kl. pa-

matskolas izglītību un 7. gadu praksi Taure-

nes un Raunas pagastu valdēs. Galiņš 1938.

g. rudenī ieguvis pagasta sekretāra palīga
cenzu. ...

PĀRMAIŅAS DIENESTĀ. Rīgas apr. To-

mes pagasta sekretārs Arturs Ozoliņš pārgā-

jis par Babītes pagastā sekretāra palīgu. Cēsu

apr. Raunas pag. sekretāra palīgs Pēteris Li-

durts pārgājis par-Gatartas pagasta kancele-

jas ierēdni. Valkas apr. Veclaicenes pagasta

sekretārs Arvids Krustiņš pārgājis par Rīgas

apr. Tomes pagasta sekretāru Madonas apr.

Iršu pagasta sekretārs Eduards Grantiņš pār-
gājis par Liepājas apr. Vaiņodes pagasta se-

kretāru. Daugavpils apr. Aiviekstes pagasta
sekretārs Voldemārs Mekers un Liksnas pag.

sekretārs Jānis Kapteinis pārgājuši viens otra

vietā. Krāslavas pagasta sekretārs Vladislavs

Celitāns un Aizkalnes pagasta sekretārs Pē-

teris Casno pārgājuši viens otra vietā. Nīc-

gales pagasta sekretāra palīgs Arvīds Rūsī-

tis un Višķu pagasta sekretāra palīgs Boļe-
slavs Bisters apmainijušies darba vietām.

ATSTĀJ DIENESTU ,AIZEJOT PENSIJĀ,

Jēkabpils apr. Saukas pagasta sekretārs Jā-

nis Ormanis un Liepājas apr. Vaiņodes pag.

sekretārs Ermanis Saulīts.

Biedrības dzīve

VALDES DARBĪBA.

1. Valdes sēde 1940. g. 15. janvārī,

biedrības birojā, Rīgā.

Piedalās priekšnieks K. Flugins, valdes lo-

cekļi J. Vītoliņš, Ed. Putniņš, V. Cālers, P.

Pilpis, P. Libtāls un Ed. Zeipe.

Biedrības priekšnieks iepazīstina valdi ar

1940. gada budžeta projektu, kas līdzsvarots

uz Ls 22.082,—; un visumā ieturēts pagājušā
gada budžeta robežās. Budžeta projektu pie-
ņem un nolemj to iesniegt revizijas komisijai.

Biroja pārzinis nolasa pārskatu par 1939.

gada ieņēmumu un izdevumu budžetu, ('aur-

ējošām sumām un bilanci. Valde nolemj

pārskatu pieņemt un to nodot revizijas ko-

misijas atsauksmei.

Konstatē, ka, saskaņā ar statūtu 20 §, šo-

gad no valdes izstājas un pārvēlami J. Vīto-

liņš un V. Cālers.

Pārrunājot biedru maksu jautājumu, atzīst,

ka tās atstājamas līdzšinējos apmēros.

No gada pārskata redzams, ka žurnāla

«Pašvaldības darbs» abonentu skaits 1939. ga-

dā samazinājies, kas izskaidrojams ar biedru

nevērību pret žurnālu. Lai gan par žurnāla

abonēšanu 1938. gadā doti pagastu valdēm

norādijumi pat no pārraudzības iestādēm,
daudzi pagastu sekretāri nav papūlējušies sa-

vas kancelejas vajadzībām to pasūtīt. Žur-
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nalam ir liela nozīme arī biedrības dzīvē, jo
biedri tanī atrod informāciju par biedrības

valdes un nodaļu darbību un tāpēc biedriem

tas nepieciešams. Valde atzīst, ka žurnāla

abonēšana padarāma obligāta visiem pagastu
sekretriem un viņu palīgiem — biedrības
biedriem un nolemj: ierosināt pilnsapulcē
pieņemt attiecīgu lēmumu.

Pilnvaro biroja pārzini parakstīt rēķinus
par «Pašvaldības darbs» ievietotiem sludinā-
jumiem, kā arī līdzparakstīt rakstus saskaņā
ar statūtu 25. §, gadijumos, ja nav dabūjams
sekretāra paraksts.

Uzņem par aktiviem biedriem Slampes
pagasta valdes kancelejas ierēdni Frici Prūsi,

Užavas pagasta sekretāra palīdzi Izabellu-

Alīsi-Olgu Dembergu un kancelejas ierēdnes

Zuzanu Purmali un Veru Guthofu.

Uz pašu lūgumiem uzskata kā izstājušos
no biedrības H. Senkovski un V. Krastiņu.

Par pilnsapulci nolemj paziņot biedriem

ar atklātnēm, kurās uzaicināt nokārtot arī

biedru maksas un žurnāla abonēšanu.

Aizputes nodaļas valdē apstiprina par priekš-
nieku — Gudenieku pagasta sekretāru Jāni

Freimani, sekretāru — Lašas pagasta sekre-

tāru Ernestu Liepiņu un kasieri
— Aizputes

apriņķa vecākā sekretāru Andreju Antiņu.

2. Revizijas komisijas sēde 1940.

g. 15. janvārī biedrības birojā.

Piedalās priekšsēdētājs K. Reiznieks un

priekšsēdētāja biedrs P. Meiers.
Izskata 1939. gada pārskatu un ņemot

vērā, ka tas pamatots uz dokumentiem un

noslēdzies ar Ls 2868,37 atlikumu — pārskatu
pieņem.

Izskata 1940. gada budžetu, kas līdzsvarots

uz Ls 22.082, — un tā kā budžets sastādīts

faktiskām vajadzībām, atzīst to par pieņe-
mamu.

Nākošo sēdi nolemj noturēt 1940. gada
17. februārī.

3. Valdes prezidijs 1940. g. 21.,
22. un 24. janvārī biroja telpās izskatija pa-

gastu pašvaldību likuma projektu, kuru

izstrādājis Pašvaldības departaments un

ar kuru bija iespējams iepazīties pateicoties
departamenta direktora Zankevica kunga
laipnai atļaujai.

lepazīstoties ar likuma projekta atseviš-

ķiem pantiem, pieņem atzinumus un tos no-

lemj iesniegt Pašvaldības departamentam,
lūdzot atļauju biedrības pārstāvjiem motivēt

ierosinājumus.

NODAĻU DARBĪBA.

1. Abrenes nodaļas apspriede 1939. g.
8. decembrī Vīksnas pagasta namā.

Piedalās 10 pagastu sekretāri, 5 sekretāru

palīgi, 7 kancelejas ierēdņi un viesi: biedrī-

bas valdes loceklis, apriņķa vecākā sekretārs,
nodokļu inspektors, vietējais pagasta vecākais,

valdes locekļi, revizijas komisija un citi vie-

tējie sabiedriskie darbinieki.

Vīksnas pagasta sekretārs referē par sa-

va pagasta dzīvi, vēsturi, saimniecību.

Rugāju pagasta sekretārs referē par valsts

un pašvaldību nodokļu rēķinvedību ar no-

dokļu kartiņām. Referents strādā ar oficiālā

parauga kartiņām. Kartiņu sistēma pēc re-

ferenta atzinuma uzrāda šādas labas īpašības:
1) nav katru gadu jāraksta nodokļu maksā-

tāju saraksts, pie kam kartiņu izrakstīšana

neprasa vairāk laika kā nodokļu maksātāju
saraksta sastādīšana; nav jāraksta pārnesumi
katru mēnesi un budžeta gada beigās; 2) tā

kā visiem maksātājiem ir viens pārsūdzī-

bas termiņš, nav vairs jāmeklē paziņojuma
otrs eks., lai konstatētu paziņojuma izsnieg-
šanas laiku; 3) ar dienas kopsavilkumu grā-

matošanu galvenā grāmatā ietaupīts liels

darbs un daudz laika, jo tagad galvenā grā-
matā mēneša ieraksti aizņem 5—6 lapas,
agrāko 30 lapu vietā; 4) mēneša beigās nav

jāšķirsta cauri viss maksātāju saraksts, bet

jāpārbauda tikai tās kartiņas, pēc kurām

mēnesī saņemti maksājumi; 5) nav jāsastāda
vārdisks valsts nodokļa maksātāju saraksts.

Pēc saviem novērojumiem referents ierosina

izdarīt šādus grozijumus noteikumos par no-

dokļu rēķinvedību un nodokļu kartiņās: 1)
parādus pārvest uz parādu kartiņu vienā

suraā, nešķirojot tos atsevišķos nodokļos; 2)
ieņēmumu budžeta grāmatā nebūtu šķirojami
atsevišķi lauku nekustamas mantas nodoklis

no pašvaldības nodokļa, jo sadalot tos pēc

atslēgas (proporcionāli uzliktiem), dabonam

tikai matemātiskus skaitļus, kas neatbilst fak

tiski iekasētiem nodokļiem; 3) būtu atļau-
jams gada beigās neiekasētos valsts nodokļus
paziņot nodokļu inspektoram kopsumā — bez

parādnieku vārdiska saraksta.

Pēc referāta seko dzīvas debates. Starp
citu apspriedes dalībnieki ierosina: atļaut
valsts nodokļus uzņemt ieņēmumu budžetā un

tos izmaksāt caur izdevumu budžetu, bet, ja
to nevarētu dzīvē izvest, tad dienas ieņē-
mumu kopsavilkumā un kvītē iekārtot tādas

pat ailes kā aplikšanas sarakstā, t. i. nodokļus
iekasēt katru atsevišķi; nebūtu prasāmi sa-

raksti par parādniekiem, bet atļaujams pa-

ziņot nodokļu inspektoriem tikai parāda kop-
sumu.

Biedrības valdes loceklis iepazīstina ap-

spriedes dalībniekus ar nodokļu kartiņām pēc
caurraksta principa un demonstrē darba iz-

pildīšanu.

Apspriede konstatē, ka caurraksta prin-

cipam ir priekšrocības un tas dod jūtamu
darba ietaupījumu.

Atzīst, ka bēru fonds pie biedrības di-

bināms un piekrīt biedrības valdes izstrādā-

tiem statūtiem.

Apskata Vīksnas pagasta darbvedību un

grāmatvedību.

Biedrības valdes loceklis aicina pašvaldību
darbiniekus aktivi piedalīties biedrības dzīvē,

abcnēt biedrības žurnālu, tanī rakstīt un pil-
dīt savus pienākumus nevainojami likuma

priekšā un pret līdzpilsoņiem .

Apriņķa vecākā sekretārs sniedz paskaid-
rojumus tekošā darba pildīšanai.
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Tālāk apspriede atzīst, ka sekretāru un

viņu palīgu algā būtu ieskaitāmas naturālijas
— dzīvoklis, kam nozīme pensijas aprēķinā-
šanā un lūdz biedrības valdes gādību šī iero-

sinājuma izvešanai dzīvē.

Budžeta gads tāpat kā līdz šim būtu at-

stājams no 1. apriļa līdz 31. martam, jo ci-

tādi Latgales pagastos, kur nodokļus maksā

tikai ziemas mēnešos, radīsies lielas grūtības
budžeta realizēšanā.

2) Madonas nodaļas apspriede 1940. ga-

da 7. janvārī Madonā.

Piedalās 23 pagastu sekretāri, apriņķa ve-

cākais, apriņķa revidents un apriņķa vecākā

sekretārs.

Apriņķa vecākais norāda uz darbā novē-

rotiem trūkumiem un iespējām šos trūkumus

novērst.

Ļaudonas pagasta sekretārs referē par

nodokļu rēķinvedību (referāts nav atstāstīts

un nav protokolam pievienots arī tā noraksts.

Red.). Pārrunās par referātu atzīst, ka visi

nodokļi, kurus uzliek nekustamai mantai būtu

apvienojami; visu nodokļu samaksai nolie-

kams viens termiņš; valsts nodoklis nomak-

sājams caur izdevumu budžetu.

Kusas pagasta sekretārs referē par pār-

skatiem aizbildnības un aizgādības lietās (re-
ferāts protokolam nav pievienots. Red.). At-

zīst, ka pagasta tiesas sekretāram piešķira-
mas lemšanas tiesības.

Piekrīt biedrības valdes izstrādātiem bēru

fonda statūtiem.

3. Rūjienas nodaļas paplašinātā valdes

sēdē 1940. g. 31. janvārī, Ternejas pagasta
namā.

Piedalās 5 pagastu sekretāri un 2 pagastu
vecākie.

Apspriede atzīst, ka pagastu pašvaldību
budžeta gada pieskaņošana kalendāra gadam

vēlama un nekādus sarežģījumus pašvaldībām
neradīs. Tādā gadijumā vēlams nodokļu
samaksai nolikt divus termiņus: pusei līdz

1. aprilim un pusei līdz 1. oktobrim.

Pašvaldības nodoklis fiziskām personām

būtu uzliekams pēc dzīves vietas 1. jūnijā,
bet, ja to uzliktu agrāk, tad šo personu ār-

stēšanas izdevumi jāsedz tai pašvaldībai, ku-

rā tie maksā nodokli.

Pieņemama par normālu nodokļu likme no

nekustamas mantas 1,44°/o apmērā, jo tagad

šādu likmi izmanto lielais vairums pagastu.
Pašvaldības nodoklis fiziskām personām

būtu pieskaņojams 7 dienu izpeļņai.
1940. gada budžeta ienākumos paredzami

nodokļi gada apmērā, lai nerastos sarežģijumi
pagastu pašvaldību saimniecībā pie pārējas

uz jauno budžeta gadu.

Visi pagastu valžu iekasējamie nodokļi uz-

liekami vienā sumā, uzņemami ieņēmumu
budžetā un valstij piekrītošie izmaksājami no

izdevumu budžeta.

Pagastu valžu nodokļu rēķinvedībā atļau-
jamas nodokļu kartiņas pēc caurraksta prin-
cipa, jo tā dod ievērojamu darba samazināju-
mu. Līdzšinējie ieņēmumu, izdevumu un me-

moriālie ordri apvienojami.

Atmetamas: pagastu valžu un padomju
protokolu grāmatas — lēmumi rakstāmi uz

atsevišķām lapām; produktu grāmata, rak-

stot produktus materiālu un preču grāmatā;
linu un kaņepāju apliecības, jo pagastu val-

dēm nav nekādu ziņu par ražotās šķiedras
daudzumiem, bet apliecībās ziņas parasti ie-

raksta uz apliecības lūdzēja izteicienu pama-

ta; tā paša iemesla dēļ atmetamas labības

grāmatiņas, vēl vairāk tamdēļ, ka Labības

birojs uzpērk visu labību; darba grāmatiņas
atvietojamas ar jau pastāvošām līguma grā-

matiņām.
Pagastu valdes atbrīvojamas no starpnie-

cības dažādu naudas sumu izmaksā, jo pasts
naudu droši nogādā adresātam; ziņu snieg-
šanas par kritušiem mājlopiem, kādas ziņas
lauksaimnieki pagasta valdei nepieteic; no

Zemkopības ministrijas normalprojektu pār-

došanas, jo visi, kas vēlas būvēties, griežas
pie rajonu būvtechniķiem; no atsauksmēm un

ziņām par ūdens sūkņiem un citām labierī-

cībām, jo šādas ziņas sniedz rajonu agronomi
vai būvtechniķi.

Malkas normas uz laukiem samazināmas,

tās cena izlīdzināma, lai malka nebūtu lētā-

ka par kūdru, zaru un žagaru malku. Reizē

ar malku apkurei jālietokūdra, celmi un ža-

gari. Vēlams, lai kūdru pastiprinātā kārtā

sagatavotu valdība, jo lauksaimniekiem tas

ne katrreiz pa spēkam. Pie būvmateriālu un

malkas sagatavošanas atlikušies žagari ne-

būtu mežā sadedzināmi, bet izsniedzami iedzī-

votājiem kā kurināmais materiāls.

Apvidos, kur izbūvētas elektriskās līnijas
un iekārtoti transformatori, iedzīvotājiem ne-

būtu izsniedzama petroleja, lai tos piespiestu
pieslēgties elektrībai, kas tagad visai lēta.

Kur elektrība nav pieietama, jācenšas iztikt

ar līdzšinējām petrolejas devām, pielietojot
arī pašu zemē ražotos. apgaismošanas līdzek-

ļus.
Sabiedriskām ēkām būtu izstrādājami nor-

malprojekti, jo tagad lieli līdzekļi tiek izlie-

toti tikai projektu un maksas aprēķinu sa-

stādīšanai. Samazināmas lielās formalitātes,

kādas tagad ir pirms būves sākšanas. Ja būv-

inspektors atzinis, ka sabiedriskā ēka nav re-

montējama un tā jāceļ jauna, pašvaldībām
dodamas tiesības kapitālu uzkrāšanai paaug-

stināt nodokļus, lai pēc zināmu gadu skaita

ēku varētu uzcelt.

Grozāma pārsūdzību kārtība, paredzot, ka

pagastu valžu lēmumus var pārsūdzēt apriņ-
ķa vecākam un tiesai. Līdzšinējā kārtība ne-

vajadzīgi vilcina lietu kārtošanu. No pagasta

padomes kompetences izslēdzama tiesība lemt

par nekustamas mantas iegūšanu un atsavi-

nāšanu. Pagasta zīmoga glabāšana uzticama

pagasta sekretāram, kā tas ir tiesu un citās

iestādēs. Pie tagadējās kārtības pagasta ve-

cākam jābūt pagasta namā katrā publikas

pieņemšanas dienā un to nevar atvietot viet-

nieks. Pagastu pašvaldības atsvabināmas no

tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu kont-

roles. Sarežģijumi rodas ar pagasta padomes
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vienprātīgi pieņemtiem algu paaugstināšanas
lēmumiem kalpotājiem, ja tos neatļauj rea-

lizēt. Pieaugot darbam un dzīves dārdzībai,

rodas vajadzība paaugstināt algas, kā tas ir

ari lauksaiminecībā.

NĀKOŠĀS NODAĻU APSPRIEDES.

1. Ilūkstes nodaļai — 1940. g. 16. februāri

Ilūkstē.

2. Rūjienas nodaļai — 1940. g. 30. marta

Ternejas pagasta narnā.

Izdevējs: Latvijas pagastu sekretāru biedrība

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

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

A|S «LATVIJAS CENTRĀLAIS SĒKLU EKSPORTS»
pērk no ražotajiem savas nodaļas un iepirktavas par valdības noteiktām cenām:

Āboliņa, bastarda, timotiņa un pļavu zāļu sēklās.

Pērk maksājot augstākās tirgus cenas:

SĒKLAS LABlBU: auzas, miežus, pupas un baltos zirņus-.
VĪĶUS: vasaras un ziemas. LINSĒKLAS: sējas un eļļas.
PELUŠKAS, pelēkos zirņus. KAŅEPJU SĒKLAS, griķus.

A/S «LATVIJAS CENTRĀLAIS SĒKLU EKSPORTS»

Rīgā, Dzirnavu ielā 87/89, tālr. 31044.

NODAĻAS: Jelgavā, Rūpniecības ielā Nr. 19/21, tālr. Jelgava Nr. 70;

Liepājā, Kaiju ielā Nr. 6, tālr. Liepāja Nr. 2367.

ES VIŅU PAZĪSTU
LATVIEŠU BIOGRĀFISKA VĀRDNĪCA

Musu dienas katram parocīga, bet arī nepieciešama

VĀRDNĪCĀ ievietotas 6336 valsts, pašvaldību, kultūras, saimniecisko un sa-

biedrisko darbinieku biogrāfijas un 430 ģīmetnes. -'.

VĀRDNĪCA iespiestas arī latv. sencilšu valdnieku, zemnieku brīvības cīnītāju,
tautas atmodas laikmeta darbinieku, latv. zinātnes, mākslas, lauksaimniecības un

citu nozaru celmlaužu biogrāfijas.
VĀRDNĪCĀ ir 564 divslejīgas lapp. bieza un glītā sējumā maksā Ls 10,—.

Skaista un vērtīga dāvana.
Grāmata dabūjama: visos lielākos grāmatu veikalos, pie izd. ģeneralkomisionara

A-S_ «ZEMNIEKA DOMAS» un izdevniecībā P-S «BIOGRĀFISKAIS ARCHIVS»

Rīga, Jēkaba ielā 11. Ja naudu iemaksā pastā tekoša rēķinā 12443, izdevniecība

grāmatu ikvienam piesūta mājās.

Daiļas grāmatas cienītājiem

Rakstu un mākslas kameras godalgotai s

liela formāta greznais izdevums

Ed. Virzas «STRAUMĒNI»
Poēma par veco Zemgales māju gada gaitās, 6. izdevums,

lespiesta uz speciāli izgatavota papīra, rotāta 45 Aleksandra Junkera kokgre-
bumiem, no kuriem 14 veselas lappuses formātā. Grafiski iekārtojis A. Apinis.

Grāmata ar savai bagāto saturu un mākslinieciski augstvērtīgajām ilustrāci-

jām, rūpīgi veidotā ietērpā, sevišķi piemērota balvām un dāvanām.

Maksā audekla oriģinalsējumā Ls 14,—, pusādas sējumā Ls 18,—.

Akc. sab. VALTERS un RAPA.



Rūpniecības akciju sabiedrība

|fe JUKT
mašīnu fabrika un kuģu būvētava Liepāja.

Telegramu adr.: Tosmare Liepājā. Tālr.: valde

un direkcija 750.

Kantoris un nodaļa caur fabrikas centrāli: 144, 102 um 32.

2 sausie doki. 1 peldošais doks.
Izpilda kuģu un citu peldošu līdzekļu remontus.

Kuģu, motorlaivu un dažādu peldošo līdzekļu jaunbūve.

Ražo un izpilda sekojošus darbus:

Lauksaimniecības un piensaimniecības mašīnas un rīki

Dažādas mašīnas un mechanismi

Darba mašīnas metālu apstrādāšanai, kā: virpas, spiedes un c.

Dažādas dzelzs konstrukcijas,

Tvaika katlu būve un remonti,

Čuguna un bronzas lējumi,

Temperēta čuguna lējumi

Velosipēdu daļas,

Pakavu radzes,

Kniedes, skrūves, bultis,

Autogēna un elektriska metināšana,

Niķelēšana un chromēšana,

Emaljēti trauki, aluminija trauki mājsaimniecībai, un

Piensaimniecībai piena kannas — nerūsoša tērauda un aluminija.

*

s Nordeķu Tekstil-Manufaktūra»

Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 5, dz. 5, tālr. 20498.

Kokvilnas audumi.



PILSOŅI!

Krājiet un vāciet jau
laikus

VISUS LŪŽŅUS!

Kad mēs ziņosim no-

došanas vietas, lai

VISS lESPĒJAMAIS

BŪTU SAVĀKTS

Liepājas drāšu fabrika

LIEPĀJĀ TĀLR. 510.
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