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To dzirdiet un atminiet!
Prezidents teica:

atklājot izstādi «Darbs un atpūta», š. g. 18. martā:

«Un es saku jums visiem, še klātesošiem un tiem, kas savās mājās
šos vārdus dzird, — nekad mēs nedrīkstam, nekad jūs nedrīkstiet

svētā mantojuma patiesību aizmirst, nekad jūs nedrīkstiet pieļaut to

aizmirst nevienam, ne draugam, ne kaimiņam, ne svešniekam. Bet at-

minot šo patiesību, ļaujiet iemājot jūsu prātos tikai vienai domai, jūsu

sirdīs degt tikai vienai liesmai, vienu izpausmi tikai piešķirt jūsu dar-

biem un jūsu atpūtai, — proti:

«No zemes šīs mēs izauguši esam,

Par zemi šo mums galvas jānoliek.»

Šinī izjūtā, šinī degsmē mūsu spēks. Tikai šinī zemē, tikai mūsu

pašu valstī Latvijā, vienībā un uzticībā celtajā Latvijā, patstāvīgā,

neatkarīgā, ir mums dzīve, droša pašu dzīve tagad un visā nākotnē.

Tikai māņi —pa kreisi vai pa labi no tā. To dzirdiet un atminiet!»

Uzrunājot Lugažu aizsargu kori š. g. 19. martā:

«Lugažniekiļ Patiesi iepriecināts pateicos jums par daiļo dziesmu

sveicienu no mūsu zemes tālajiem ziemeļiem mūsu aizsargu 20 gadu

pastāvēšanas dienā. Dziesmas arvien ir mūs ielīgsmojušas un arī

spēcinājušas, tāpēc lai dziesmas nekad neapklust. Un jūs, mātes, ne-

rājiet savas meitas, ja viņām patīk dziedāt. Dziedādamas viņas pa-

šas aug spēkā un daiļumā; dziesmās klausoties, aug jūsu dēli par

spēcīgiem karotājiem. Un jūs, mātes, iedēstiet savu dēlu sirdīs arī

apņēmību drošā ticībā iet cīnīties un karot par tēvzemi. Dārgiem upu-

riem Latvija ir izcīnīta, un mūsu valstij, Latvijai, ir tiesība atkal prasīt

upurus, bet mēs visi centīsimies un gādāsim, lai šāds brīdis neatkār-

totos. Un jūs, mātes, atminiet, ka katras mātes dēls aicināts un iz-

vēlēts iet cīņā par tēvzemi, bet ziniet arī, ka nevienas mātes dēls nav

par labu upurus nest tēvzemes labā.

Lugažnieki, jūsu sveicienā es saskatu arī uzticības apliecinājumu,
ko es pieņemu ne tikai sev, bet arī kā uzticības apliecinājumu mūsu

valstij Latvijai un arī kā apliecinājumu gatavībai stāvēt un pastāvēt

par neatkarīgo Latviju, kuru Dievs ir svētijis un svētīs arvien.»



Pavēlē aizsargu organizācijai š. g. 19. marta:

«Šinīs dienās pirms 20 gadiem jaunās liesmās iededzās cīņa par

1918. g. 18. novembrī nodibinātās Latvijas valsts atbrīvošanu. Visi,

kas spēja, steidzās ieslēgties cīņu frontē, kur smagiem upuriem tika

izcīnīta un izlietām asinīm nostiprināta tautas un valsts patstāvība un

neatkarība. Frontē ierindoto karotāju un viņu kaimiņu mājas palika
bez apsardzības, ko valdība gribēja novērst, un kad arī frontes pa-

vēlnieks — toreizējais pulkvedis, tagad ģenerālis Balodis, prasīja:
kas nodrošinās karaspēkam aizmuguri atbrīvotajos novados, tad val-

dība, toreiz atrazdamās Liepājā, 1919. gada 20. martā izdeva likumu

par aizsargu nodaļu nodibināšanu. No pirmā sākuma aizsargu no-

daļas, lai gan sastādījās galvenā kārtā no sirmgalvjiem un zēniem,

godam veica tām uzliktos pienākumus toreizējos grūtajos brīžos.

Aizsargi, aizsardzes, pašaizliedzīgi un disciplinēti strādādami, jūs
nesat lielu atbildību, un es šodien saku jums no jauna: jūs esiet tau-

tas organizācija, drošības sargi, bet arī tautas nacionālo un garīgo
vērtību sargātāji, vienības nesēji un paudēji, disciplinas paraugs,
tēvzemes mīlestības uguns sargi. Atminiet visu to un paliekiet stipri
un nelokāmi savā ticībā, paļāvībā, domu un mērķu skaidrībā, darba

stingrībā arī nākotnē. Lai tauta un sabiedrība kopā ar jums paliek

organizēta un disciplinēta, jo tad tā vislabāk būs sagatavota dižiem

darbiem un varonības gaitām dienās un nedienās.

Lielus un neatsveramus pakalpojumus jūs, aizsargi, savā pastā-
vēšanas darbā esiet izdarijuši tautai un valstij. Par to arī jums šo-

dien, Aizsargu organizācijas 20 gadu dienā, mana, valdības un visas

tautas pateicība.

Paliekiet arvien valstij un sev uzticīgi, tad būsiet arī stipri un spē-

jīgi spīdoši veikt savus uzdevumus.»

Spodrības nedēļā.

A. Roga.

Katru pavasari simtiem jaunu kociņu
veido alejas un birzes, kas dēstītas vēstu-

risku notikumu piemiņai. Katru pavasa-
ri spodrāka kļūst ne tikai atsevišķās saim-

niecībās ēku apkārtne, bet spodrāki kļūst
arī visi pagastu centri un skolas. Kā ko-

ciņu dēstīšanā, tā savas apkārtnes spodri-
nāšanā piedalās daudz ļaužu un viņi šajos
kopējos brīžos dara arī kopīgu darbu,

kam neatvairāmi liela sabiedriska un

vienotāja nozīme.

Bet ja nu gadu no gada top rīkota

spodrības nedēla, ja gadu no gada tagad
aicina mūs visus kaut ko darīt, kaut šinī

vienā nedēļā, lai glītāka, kārtīga izskatī-

tos visa mūsu zeme, it visās vietās, kur

vien cilvēka roka dara savu ikdienišķo
darbu, tad arī mūsu katra, bet jo sevišķi
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pagasta saimnieku un vadītāju pienākums
ir — raudzīties, lai mēs šajā darbā ietu

arvien dziļumā. Lai viss tas darbs, ko

mēs darām, kaut šajā pašā spodrības ne-

dēļā nebūtu šablonas darbs ,bet gan jau-

nu, svaigu un dziļāku ideju pilns darbs.

Bet līdz ar to jau mēs tūliņ varam arī

jautāt — tur, kur jāieved vienkārši kārtī-

ba un spodrība, kādas tur vēl idejas

vajadzīgas? Ko gan tur citu darīt, kur

vajaga tīrīt — kā vien patiesi notīrīt lie-

kos, nevajadzīgos gružus, salaustus darba

rīkus novākt pie malas, telpu iekšpusi uz-

kopt un ap namiem, kur nava kociņu, tos

iedēstīt.

Ja, patiesi, tas ir tas techniskais darbs.

Viņu nevar citādu padarīt. Bet ja viņš

būs viens pats — tikai kā tīrītājs un spod-

rinātājs, visa vecā, nevajadzīgā un samē-

tātā novācējs, tad viņš būs šablonas darbs,

jo viņam trūks sava līdzi nācēia veidotāja

darba. Trūks tā darba, kas visa notīrītā

vietā liek rasties kaut kam jaunam, jau-
nam un glītam, kas nekad vairs netop par

neglītu.
Kā šos teorētiskos vārdus saprast prak-

tiski? — Piemēra dēļ iedomāsimies kā-

das saimniecības dzīvojamo ēku, gar ku-

ras sienām dažkārt mētājas veci kubuli ar

nobrukušām stīpām vai izsistiem dibe-

niem, kārts gali un citas līdzīgas lietas.

To visu var novākt, ar grābekli un slotu

tīras dabūt visas šīs ēkas sienmales. Un

būs labi arī tā. Bet te būs padarīts tikai

technisks darbs, pirmais nepieciešamais

darbs, ko mums katram uzliek spodrības

nedēļa. Bet tas vēl nebūs tālāk veidotājs

darbs, tas nebūs darbs, kas būtu spējīgs
padziļināt spodrības nedēļas nozīmi un

ideju.

Vienīgi tad, kad mēs notīrījuši visu

ēkas apkārtni, sāktu tās dienvidus pusē
ierīkot ziedu dobes, košumkociņiem ap-

dēstītus celiņus, vai vienkārši sasētu zaļu

mauru un tanī tikai vietumis novietotu

puķu pudurus, mēs jau lielu soli būtu gā-
juši uz priekšu kā veidotāji, kā jauna
krāšņuma un acij piemīlīga skata radītāji.

Tā tas būtu atsevišķā saimniecībā.

Bet cik gan tālu tas varētu attiekties uz

pašvaldību darbu un uz pašvaldības
ēkām?

— Vēl daudz ir tādu pagasta na-

mv, kurus uzskatot iespaids ir visai pe-

lēks. Ir tāds iespaids, «kroņa» ēka paliek
«kroņa» ēka. Masīva būve lielāko tiesu

no sarkaniem ķieģeļiem, no ieejas pa

kreisi un pa labi zirgu apgrauztas piesie-

namās slitas. Šīs slitas ir vienīgās, kas

dekorē šo ēku. Labi, ja ap to ir jau veci

koki, kas ēku ieslēgdami, padara to pie-

mīlīgāku. Bet ja tādu nava, tad kailais

un nemājīgi pelēcīgais iespaids neizbē-

gams.

Lauku pašvaldību amatpersonas un

darbinieki vairs nav «kroņa» ļaudis, bet

pagasta dzīves cēlēji un veidotāji, kas

šim darbam pulcina ap sevi visus pagasta
iedzīvotājus. Vienkāršais lauku cilvēks

savas dzīves grūtajos brīžos un dažādu

sarežģiiumu gadijumos griežas pie pagas-

ta vecākā vai sekretāra, uztic viņam sa-

vas rūpes un lūdz padomu. Lai šo uzti-

cību iemantotu, pašvaldības darbiniekiem

ir iābūt priekšzīmīgiem sava nama turē-

tājiem, priekšzīmīgiem dzīvē un darbā.

Arī mītnei, kurā pagasta iedzīvotāji savās

vaiadzībās nāk. lai uzmeklētu minētos

darbiniekus, ir jābūt labi ankootai, uznos-

tai un māiīgai, lai apmeklētājiem tiešām

rastos uzticība pret vadošiem darbinie-

kiem kā kārtīgiem un saprātīgiem nama

turētājiem, pie kuriem var ko mācīties un

pēc padoma griēsties.

Kur padomā celt jaunus pagasta na-

mus, tur lieta pārāk vienkārša. Vajaga

tikai celt šo ēku dažus metrus atstatu no

ceļa, lai atliktu telpas izdailoiumam. Un

gan iau tad radīsies pagastā organizācijas,

kas gribēs kaut ko atmiņai dāvāt arī sava

pagasta namam! . . .

Grūtāk tiem, kam šīs ēkas jau gadiem

ilgi kopš celtas un novietotas pašā ceļma-
lā. Tak arī tur var ko darīt. Novāksim

vispirms zirgu sienamās slitas prom no

priekšpuses un novietosim tās kaut kur

pie saimniecības ēkām, vai arī šāņš kādā

stūrī. Uzvēdīsim slitu vietās melnu zemi

un ierīkosim mazu košuma dārziņu, arī

tas līdzēs: tas atņems pagasta namam vi-

ņa vēso, vienmuļo iespaidu un padarīs šo

vietu skatam tīkamāku.

Ja tikai paši sāksim domāt, gan jau
tad atradīsim, ko vēl varētu darīt bez jau
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minētā. Gan tad atradīsim kā un ko va-

rētu veidot un citādu padarīt, lai pagasta
nams būtu vieta, kas skaisti izceļas citu

namu vidū
.

Tik tālu tas būtu praktiski. Bet bez

tā jau vēl visam ir arī sava garīgā puse.

Jau minējām, ka pagasta pašvaldību dar-

binieki nav vairs «kroņa» ļaudis, kas kal-

po tikai likuma burtam un par citu nedo-

mā. Nē! Viņi ir atbildīgie vadītāji savā

pagastā un kā tādi, viņi vienmēr ir pilni

domām, ko savā pagastā vēl varētu labāku

padarīt un uz priekšu virzīt. Un šīs

domas un domāšana, tas, lūk, ir tas ga-

rīgais moments šajā darbā. Tas ir tas,

kas rada apstākļus, nodomus, uzsāk dar-

bus un piepilda tos vispārības labā. Tā-

dēļ, cik arī lielas nav un nebūtu prasības

pagasta amata personām un darbiniekiem,
tās varam mierīgu sirdi vēl klāt pievienot,
jo katru rīkojumu, katru pavēli, kas pa-

gastam izpildāma, var izpildīt vienādi un

otrādi, proti, var nostādīt to iedzīvotājiem
tā — lūk, tā pavēle nak no «augšas», ejat
un izdarāt. Bet var arī tā nostādīt: pat-
laban visur aicina — nu teiksim, spodrākas

padarīt mūsu mājas un pagalmus. Tā ai-

cina. Bet ko tad mēs darīsim? Ko darī-

sim mēs visi sava pagasta iedzīvotāji? Sis

aicinājums nāk lieti un tas var padarīt ne

tikai vienu atsevišķu saimniecību izskatā

glītāku, bet tas var visam pagastam, pa
kuru ceļu vien mēs tam cauri braucam,

piedot glītu izskatu. Un tad svešnieks,
kas še iegriezīsies, neviļus atzīs, ka mūsu

apvidus, mūsu pagasts patiesi ir glīts stū-

ris. Neredz tur nekārtīgas mājas, nedz

izbrauktu ceļu, kas vestu uz šīm cilvēku

mītnēm. Tādēļ, draugi, pulcēsimies kopā

šim darbam, jo tas tak nemazina mūsu

vērtību, bet cel to. Pulcēsimies kopā tur,
kur kopēji vajadzīgs šis darbs — pie sa-

biedriskām ēkām, darīsim to arī katrs at-

sevišķi savā sētā, tad būsim paklausijuši
aicinājumam, bet par visām lietām, būsim

paši sev padarijuši daudz, daudz laba.

Jā, lūk, arī tā var nostādīt lietas un

idejas. Un šis pēdējais nostādijums ne-

apšaubāmi būs pareizāks. Tas pašus pa-

gasta iedzīvotāius vairāk tuvinās, bet tas

arī, pamazām un neatlaidīgi, liks

tiem saprast, kas tas ir —

savs pagasts, šī pagasta 1e p-

nu ms un gods. Tas liks arī tiem

savrūp gājējiem, kam pagasts neko citu

vairāk nenozīmē — kā vieniem nodokļu
nomaksas vietu, otriem pabalstu lūgšanu,
vai dažādu apliecību izņemšanu, skatīties

citos, raudzīties jaunatnē un viņas orga-

nizācijās un nojēgt, ka jaunajā laikā pa-

gastam ir arī vēl kāda cita nozīme. Tas

nav tikai nodokļu nomaksai un pabalstu

un apliecību saņemšanai radīts, kaut gan

katrā pašvaldībā tā ir pati par sevi sapro-

tama lieta, tas nav arī tikai sabiedriskais

centrs vien, bet katra atsevišķa cilvēka

otrās mājas, kurās katrs var ieiet, kas

vien to grib un savai personīgai dzīvei gūt

mudinājumus, atbalstu un pat jaunas ide-

jas. Pagasts tak ir tas, kas viņas vistiešāk

saņem no valdības, no tās vietas, kura la-

bāk par mums visiem pārredz apstākļus
savā un citās zemēs un spēj dot drošus

un lietderīgus aizrādijumus darbā un ide-

jās.

Saprotams, šīs idejas tikpat pieejamas
dažreiz vēl labāk pieejamas, pagasta lauk-

saimniecības biedrībai un citām organizā-

cijām, bet pagasta robežas tomēr ir tie

rāmji, kurā visam jānorit, kurā viss un vi-

si apvienojas, lai veiktu savus darbus un

uzdevumus. Un jo vairāk ir to, kas uz-

mudināti un ar labvēlību raugās uz savu

pagastu, jo lielāka ir garīga kopība pa-

gastam ar savām organizācijām un ar sa-

viem iedzīvotājiem, jo lielāks ir

pagasta spēks un viņa panā-
kumi visās nozarēs.

Audzināt pašiem sevi tādā garā, tā-

dam garam tuvināt pagasta iedzīvotājus,
tas ir uzdevums, ko uzliek un prasa viss

šis laiks. Un šo uzdevumu piepildīt pa-

līdz visa tā sabiedrisko pienākumu daļa

pagastā, uz kuru mūs aicina spodrības ne-

dēļa ,mežu dienas un citi viņām līdzīgi

pasākumi.

Varam tikai vēlēties, lai katrs pagasts

top arvien jaukāks, spodrāks, panākumiem
svētīts, un lai ikvienam tā iedzīvotājam

viņš top sirdī tuvāks.
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Pagasttiesu instrukcijas pamatprincipi.

J. Drande,

Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs.

Adopcija. Kā likums, tā instruk-

cija pēc iespējas izvairās lietot vārdus

«adopcijas līgums», tāpēc arī lēmumā jā-

raksta par adopcijas apstiprināšanu (103.

p.), bet nevis par adopcijas līguma ap-

stiprināšanu. Parasti arī dzīvē nemēdz

slēgt līgumu. Līguma vajadzība var ras-

ties galvenām kārtām tad, ja adopcijas

dalībnieki vēlas citādi nokārtot savas

mantiskās, arī mantošanas, attiecības (sal.
CL 174, 176, 401. v. c. p.). Te jāievēro, ka

personiskās attiecībās adopcijas dalībnieki

nevar radīt citādu kārtību, nekā noteikts

likumā (piem., adoptēt tik uz zināmu lai-

ku, CL 168 p.), jo te kā vispār ģimenes tie-

sībās, likumam ir strikts raksturs, ko da-

lībnieki ar savu vēlēšanos grozīt nevar.

Otrkārt, jāņem vērā, ka apstiprinot adop-

ciju, tiesai pašai nekad nav jāinteresējas

par to, vai līgums ir slēgts, vai ne. Nepa-
stāvot līgumam, būs spēkā tās attiecības,
kādas paredz likums.

Adopcijas lietas jāizlemj atklātās tiesas

sēdēs, aicinot uz to tās dalībniekus, t. i.

adoptētāju un adoptējamo, ja pēdējais

nav jaunāks par 14 gadiem un, bez tam,

kamēr viņš nav vēl sasniedzis pilngadību,

arī viņa vecākus vai aizbildņus (CL 169.

p.). Šīs personas aicināmas ar pavēstem,
kuru viens eksemplārs ar saņēmēja pa-

rakstu jāpiešuj lietai. Par tiesas sēdi jā-

sastāda protokols, kurā jāatzīmē kādas

personas ieradušās, kādus paskaidrojumus
devušas un ka viņām lēmums pasludināts,

paskaidrojot pārsūdzības kārtību un ter-

miņu. Te jākonstatē, ka teikto pilnīgi ne-

ievēro gandrīz neviena pagasttiesa. Tas

sakāms sevišķi par vecāku varas izbeigša-

nas lietām. Ne reti nāk priekšā gadiju-

mi, ka personas ir aicinātas un sēde no-

turēta vienā dienā, bet tiesas lēmums ne-

zināmu iemeslu dēļ taisīts ar citu datumu.

Saprotams, ka ja lietā trūkst dokumentu

vai ir citi šķēršļi, tā atliekama uz jaunu

sēdi, uz kuru tāpat jāaicina ieinteresētās

personas, bet ja lēmumu nevar iznest taī

pat dienā, tad ta pasludināšana ar lēmu-

(2. turpinājums.)

mv jāatliek uz noteiktu termiņu (CPL
192. p.). Ja lēmumu par adopcijas apstip-
rināšanu taisa bez viena vecāka piekriša-
nas (CL 169 p. 2 un 3 d.), tad šis apstāk-
lis ir jāmotivē.

Ja arī pagasttiesā jau būtu ievesta

adoptējamā aizbildnības lieta, tad adopci-

jas lieta ievedama atsevišķi (instr. 209. p.).
Lēmums par pagastiesas atļauju adoptēt

nepilngadīgu personu (CL 169. p. 4. d.)

taisāms aizbildnības lietā un lēmuma no-

raksts pievienojams adopcijas lietai.

Adopcija ir patstāvīgs svarīgs tiesību ap-

liecinājums, kāpēc to nevar izdarīt aiz-

bildnības lietā (Tas pats darāms, kad at-

ņem vecāku varu, vai piešķir pilngadību).

Adoptējamā un adoptētāja vecuma pie-
rādīšanai (CL 163. p.), lietai jāpievieno

viņu dzimšanas apliecības, bet ja to sagā-

dāšana radītu grūtības, tad pietiek arī ar

pases norakstu. Vienmēr no adoptētāja

jāprasa mutiskas vai rakstiskas ziņas, kas

ierakstāmas protokolā, vai viņam pašam

nav bērnu, vai nav jau adoptētu bērnu

(CL 164. un 165. p.). Ja šādi bērni ir,
tad jāmotivē kādi svarīgi apstākļi prasa

adoptēt jaunu bērnu (izņēmums CL 170.

p. attiecībā uz ārlaulības bērniem). Ja

adoptē atradeni, tad jāievēro Lik. par ci-

vilstāvokļa aktu reģistrāciju 50. panta no-

teikumi par otra vārda došanu.

Tiesas lēmums par adopcijas apstip-
rināšanu nav ne miertiesnesim, ne apga-

baltiesai jāapstiprina un tas stājas spēkā,

ja par to nav iesniegta likumīgā laikā pār-
sūdzība (instr. 105. p.).

Adopcijas atcelšanu likums paredz ti-

kai vienā gadi jumā un proti, ja notiek

adoptētāja un adoptējamā savstarpēja vie-

nošanās (CL 172. p.). Bet kā rīkoties, ja

adoptētājs slikti apietas ar adoptējamo?

Atbilde nav grūti atrodama. Ar adopciju

adoptētājs iegūst par adoptēto vecāku va-

ru (CL 173. p.). Ja vecāki nelietīgi iz-

lieto vecāku varu un sevišķi ar bērniem

slikti apietas, tad pagasttiesa var vainīgam
vecākam bērnu atņemt un nodot to otram
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— adoptētājam vai īstiem vecākiem (CL
200. un 175. p.). Instr. 104. panta nosa-

cījums, ka lēmums par adopcijas apstip-
rināšanu jāpiesūta dzimtsarakstu nodaļai
un dažos gadijumos arī Baznīcu un Kon-

fesiju departamentam, jāpiemēro ari tad,

kad taisa lēmumu par adopcijas atcelšanu.

Beidzot nodaļā par adopciju ievietots

brīdinājums nesamainīt adopciju ar leģi-

timāciju. Arī leģitimācija pārgroza bēr-

na tiesisko stāvokli ar to, ka viņa patēvs
atzīst sevi par īstu tēvu un šo apstākli
bez kādām liekām formalitātēm nokārto

dzimtsarakstu nodaļa vai, ja bērna dzim-

šana nav reģistrēta Latvijā, tad apgabal-
tiesa. No bērnu viedokļa ļoti svarīgi ir,

kādā veidā šos tiesiskos faktus reģistrē
dzimtsarakstu nodaļā resp., kādus metri-

kas dokumentus vēlāk saņems bērns. Re-

ģistrējot adopciju, dzimšanas reģistra pie-

zīmju ailē taisa atzīmi par adoptēšanu

(kas adoptējis, kāda tiesa adopciju ap-

stiprinājusi un kāds uzvārds piešķirts),

turpretim pie leģitimešanas dzimšanas re-

ģistri izlabo bērna un viņa mātes uzvārdu

un ieraksta ziņas par bērna tēvu, un bez

tam piezīmju ailē taisa atzīmi par leģiti-
mešanu.

Palīdzība mantojuma lietu

kārtošanā. Lasot nodaļu par palīdzī-
bu mantojuma lietu kārtošanā, mantoju-

ma sadalīšanu un aktu apliecināšanu, in-

strukcijas pantus vieglāk saprast, ja pa-

ralēli iepazīstas ar pieliktām veidlapām un

paraugiem. Vieglākās lietās pietiks vie-

nīgi ar veidlapas aizpildīšanu, turpretim

grūtākās lietās nāksies meklēt norādījumu
bez instrukcijas vēl Civillikumā, Civilpro-
cesa un c. likumos. Tūliņ jākonstatē, ka

mantojuma lietu kārtošanu visvairāk mā-

cījusi pati prakse un iesniegumos, kas iz-

gatavoti pagasttiesās vai ar pagasttiesu

amatpersonu norādījumiem, nepareizību
ir pavisam maz.

Ne likumā ,ne instrukcijā nav norādi-

jumu, ko darīt ar testamentu, kas nodots

pagasttiesai glabāt (Pgt. lik. 121
I
—l21

3

,

instr. 164. p., CL 438—442 p.), t. i. vai pēc
testatora nāves to var izdot mantiniekiem,

jeb vai pagasttiesai vienmēr jārīkojas sa-

skaņā ar instr. 120. pantu. Pgt. lik. 118. p.
1. d. noteikums, ka testamenta grāmatā

ierakstīta testamenta izrakstu pēc testa-

tora nāves var izdot testamenta ieceltam

mantiniekam vai testamenta izpildītājam

nav izpildāms jau ta vienkāršā iemesla

dēļ, ka testamenta saturs pagasttiesai nav

zināms un tāpēc nav zināms ne testamen-

ta mantinieks, ne testamenta izpildītājs.

Jā pats testators ņem atpakaļ pagasttiesai

glabāt nodoto testamenu, tad tas uz CL

442. p. pamata zaudē publiska testamenta

spēku un tam var piešķirt tikai privāta
testamenta nozīmi, ja ievēroti vajadzīgie
noteikumi. Šķiet, tādas pat sekas var

iestāties, ja pēc testatora nāves pagasttie-

sa testamentu izsniedz mantiniekiem un

kāds cēļ strīdu par testamenta formālo

spēku. Tāpēc pareizi rīkosies pagasttiesa,

ja viņa šādus testamentus uz CPL 1573.

panta, kas izteikts instr. 120. p., pamata

iesniegs tieši piekritīgai tiesai.

Ne visai izpratušas CPL 1573. panta
nozīmi ir tās pagasttiesas, kas savāc visus

vecos pagasttiesas rīcībā esošos testamen-

tus un tos pie viena pavadraksta iesūta

apgabaltiesai, nepieliekot ne testatoru

miršanas apliecības, ne uzrādot likumiskos

mantiniekus. lesūtītāji nemaz nepadomā,
ko apgabaltiesa ar šiem testamentiem lai

dara. Taču ne lai glabātu tālāk, kā to, ne

reti, gadu desmitus ir darījušas pagasttie-

sas pēc testatora nāves. Likuma mērķis
ir pavisam cits un proti, lai tūliņ pēc tes-

tatora nāves testamentu iesniegtu apga-

baltiesai ar visām ziņām, kas nepiecieša-

mas testamenta lietas tūlītējai uzsākšanai,
mantinieku izziņošanai v. t. t. Tāpēc sa-

protams ir prasi jums, lai katru testamen-

tu iesniegtu ar atsevišķu pavadrakstu un

ievērojot instr. 120. panta noteikumu.

Izvedot dzīvē noteikumus par manto-

juma lietu piespiedu kārtošanu, vienmēr

jāpatur prātā, ka likumdevējs ir gribējis

panākt visu veco mantojumu, kuros

ietilpst nekustams īpašums, nokārtošanu,
kā arī turpmāk raudzīties, lai mantojuma

pāreja notiktu pēc iespējas tūliņ pēc man-

tojuma atstājēja nāves. Tāpēc nedrīkstē-

tu šaubīties, ka arī tādas lietas, kur ne-

kustams īpašums gan ietilpst mantojumā,
bet tas nav zemesgrāmatās nostiprināts uz

mantojuma atstājēja vārdu, tāpat kārtoja-

mas piespiedu kārtā. Mantojuma aizgād-
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nim vai lietvedim jāpanāk ne tikai man-

tinieku apstiprināšana mantojuma tiesī-

bās, bet arī īpašuma pārejas ierakstīšana

zemesgrāmatās (CLP VII. piel. 4. p.).

Lieta ievedama tikai pēc tam, kad

ievāktas ziņas par to, ka mantojumā

ietilpst nekustams īpašums (instr. 131. p.

2. pkts). Ja mirušam nekustams īpašums

(viss vai tikai kāda daļa) nepieder, tad

dzimtsarakstu nodaļas paziņojums un sa-

rakstīšanās iešujams kopīgā lietā.

Lietvedis atšķiras no mantojuma aiz-

gādņa ar to, ka viņš mantojumu nepār-
valda. Citādā ziņā viņš tāpat spiests pa-

doties pagasttiesas norādījumiem, par sa-

vu darbību viņš dod norēķinu un viņu

atsvabina no amata ar pagasttiesas lēmu-

mu (instr. 131. p. 11. pkts.). Par to, vai pa-

gasttiesa var lietvedi sodīt, līdzīgi kā tas

ir ar aizgādņiem, likumā nav norādijumu.
Uzdevuma kārtīga nepildīšana var gan

atsaukties uz atlidzību, kuras apmēru no-

saka tiesa. Lietveža amats ir publisks

pienākums, no kura neviens nevar atteik-

ties. leceļams tikai viens lietvedis.

Ja mantojums neatrodas mantinieka

valdijumā un nepieciešami to pārvaldīt,
tad jārūpējas par mantojuma aizgādnības
nodibināšanu un lietveža iecelšana tad at-

krīt. Mantojuma aizgādnim ir plašākas
tiesības un mantojuma lietas kārtošana

viņam uzlikta ar CL 665. pantu. Instr.

131. p. 5. pkts gan nav piemērojams visu-

mā uz mantojuma aizgādni un proti, tie-

sa viņu gan var sodīt ar naudas sodu par

mantojuma lietas nekārtošanu un ja pēc

tam viņš vēl nepilda tiesas lēmumu, tad

tiesa paziņo pagasttiesai, kura vai nu pie-
mēro Pgt. lik. 92. panta noteikumus, vai

ieceļ jaunu aizgādni. Šai gadijumā liet-

veža iecelšana nevar notikt, jo mantojums
tad paliktu bez pārvaldītāja, bet ka va-

rētu reizē pastāvēt mantojuma aizgādnis

un lietvedis, tas likumā nav paredzēts un

nav tādas vajadzības.

Pārpratumu nedrīkstētu radīt 131. p.
10. pkta nosacījums, ka lietvedi atbrīvo

no uzdevuma tiesa, kas pārzina mantojuma
lietu. Tas ir izņēmums, kuru nevar pla-
šāk iztulkot. Arī lietveža institūtā likums

šķiro divus momentus: lēmums par liet-

veža iecelšanu un lēmums par lietveža

personas izraudzīšanu var gan sakrist,

bet tiem ir patstāvīga nozīme. Lemūmu

par lietveža vajadzību taisa vai nu bāriņ-
tiesa, vai tiesa, kas pārzina mantojuma

lietu, turpretim lietveža personu vienmēr

izrauga bāriņtiesa. Bāriņtiesas kompe-

tencē tālāk ir sekot lietveža darbībai un

ja viņš darbotos gausi, nolaidīgi vai ne-

mākulīgi, tad viņa katrā laikā var lietve-

di atcelt un iecelt viņa vietā jaunu. 131. p.

10. pkts tā tad runā tik par to gadijumu,
kad lietvedis ir uzsācis mantojuma lietu

vai turpina mantinieku uzsākto lietu un

tad paši mantinieki sāk izrādīt interesi

lietas nobeigšanai. Saprotams, ka šaī lie-

tas stadijā lemt par to vai vispār lietve-

dis vairs ir vajadzīgs, var tikai tā tiesa,
kas pārzina mantojuma lietu.

Par mantojuma lietu piespiedu kārto-

šanu pagasttiesas amatpersonas sevišķas
atlīdzības nesaņem. (Turpinājums sekos.)

Latvijas tiesu tagadējā sistēma.
(Beigas.)

Cand. iur. Teodors Ūdris.

Lai iegūtu spēju tikt ieceltam tiesu

amatos, likums prasa, vispirms, lai reflek-

tants būtu Latvijas pavalstnieks, kas sa-

sniedzis 25 gadu vecumu, ar pabeigto ju-
ridisku augstāku izglītību (iegūstot vai nu

Latvijas Universitātes, vai arī tādas ār-

zemes augstskolas diplomu, kas no Latvi-

jas Universitātes atzīts par līdzvērtīgu
iekšzemē iegūtam). (Sk. TIL. 17,137. un

P- p.).

Arī pēdējā gadījumā valsts gala pār-

baudījumi tomēr arvien noliekami pie

Latvijas Universitātes.

Reizē ar to nepieciešami iegūstams arī

attiecīgais dienesta sagatavošanās stāžs,
kādu dod nodarbošanās tā saucamos ties-

amatu kandidātos.

Pēdējie sadaļas savukārt jaunākos un

vecākos tiesamatu kandidātos (TIL. 351 p.)
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Ja jaunākos tiesamatu kandidātos var

tikt uzņemts katrs jauns jurists, kas at-

bilst likuma ģenerāliem priekšnoteiku-
miem, tad pāreja vecākos saistīta ar ie-

priekšējas vispusīgas prakses iegūšanu

pusotra līdz triju gadu laikā, sastāvot par

jaunāku tiesamatu kandidātu (TIL. 352.

p.).
Bez tam jāiztur arī īpašs pārbaudi jums

pie attiecīgās apgabaltiesas.

Pēc vecākā tiesamatu kandidāta pakā-

pes iegūšanas nepieciešams vēl tālākais

praktiskās nodarbības stāžs, izpildot p. p.

dažādu atbildīgāku tiesu amatu pienāku-

mus (vai nu pa attiecīgu dienestpersonu

atvaļinājumu laiku, vai arī tāpēc, ka mi-

nētie amati būtu pārejoši vakanti etc.)

pusotra līdz triju gadu laikā (TIL. 361. p.).

Tikai tām personām, kas izpildījušas
visus šos prasijumus, ir beidzot tiesība

tikt ieceltām pirmajos tiesu amatos, kādi

parasti ir papildu miertiesneša, izmeklēša-

nas tiesneša vai arī viceprokurora amati.

Šo visu ievērojot, nevarētu sacīt, ka

Latvijā tiesamatu reflektantu kadrs netik-

tu pienācīgi sagatavots vai arī izsijāts!

Jāpiebilst, ka likums vispāri diezgan

stingri skatās uz nepieciešamā minimālā

sagatavošanās stāža iegūšanu, kas vienīgi

piešķir tiesību ieņemt atbildīgākus tiesu

amatus.

Tā minimālā stāža kopsumas prasība
(4 gadi) uzstādīta attiecībā uz iespēju tikt

ieceltam apgabaltiesas tiesneša, izmeklē-

šanas tiesneša un viceprokurora posteņos.

Turpretim, augstāko tiesamatu ieņemša-
nai nepieciešams pat 6,8 un 10 gadu ilgs

iepriekšējais dienesta stāžs (TIL. 139. p.).

Tiesneši Latvijā kā saskaņā ar Repub-
likas Satversmes (83. un 84. p. p.) tā arī ar

Tiesu iekārtas likumā (155. p.) paredzētām

garantijām bauda parasto amata neatkarī-

bu un neatceļamību.

Tiesu amatpersonas izraudzīšanas veids

pastāv: tiesnešiem — ievēlot tos attiecīgu
tiesu (apgabaltiesu, Tiesu Palātas vai arī

Senāta) kopsapulcēs, ar Tieslietu Ministra

piekrišanu stādot tos priekšā Ministru Ka-

binetam, kas tos ieceļ un apstiprina amatā,

bet prokuratūras amatpersonām — priekš-
niecības izvēlē, tāpat tos caur Tieslietu

Ministru stādot priekšā valdībai iecelša-

nai.

Kopš 1934. gada augusta tiesu amatper-
sonām (kā tiesā, tā arī prokuratūrā) ie-

vesta maksimālā vecuma robeža palikša-
nai dienestā, kura atkarībā no ieņemtā
amata svarīguma svārstās starp 60—70

gadiem (TIL. 1551 p.).
Bet arī pēc dienesta atstāšanas (maksi-

mālā vecuma sasniegšanas, vai amata lik-

vidēšanas dēļ, vai arī labprātīgi) iespēja-
ma dienestu atstājuša tiesneša tālākā pie-
saistīšana tiesu darbā.

Tas kļuva iespējams ar tāpat 1934. gadā
nodibinātā goda tiesnešu (bez atalgojuma)
institūta palīdzību, kādus Ministru Kabi-

nets ieceļ no agrāko tiesu amatpersonu vi-

dus, ja vien pašu attiecīgu tiesu kopsapul-
ces savu bijušo līdzdarbinieku par tādu ie-

vēl un tieslietu ministrs tam piekrīt (TIL.
1651-5 p. p.).

Tādu goda tiesnesi tad var no reizes

reizē uzaicināt ņemt dalību atsevišķās tie-

sas sēdēs, ciktālu pats goda tiesnesis tam

piekrīt.
Ar minētā institūta radīšanu (kas praksē

pilnīgi attaisnojis uz viņu liktās cerības!)

gribēts uzturēt cik iespējams ilgāk aktivo

tiesu amatpersonu darba sakarus ar vecā-

kiem un autoritativākiem viņu darba bied-

riem — labo un darbā pārbaudīto resora

tradiciju nesējiem, — dodot jaunākiem ko-

legām iespēju joprojām smelties derīgus

norādijumus no šo veco spēku piedzīvoju-
mu krātuves.

Atliekas vēl piebilst, ka pēc Latvijas
tiesu iekārtas, likums uzskata par pastāvo-
šām pie tiesām sekošās institūcijas: 1) at-

tiecīgo tiesu kanclejas, 2) jau pieminētus
tiesamatu kandidātus, 3) tiesu izpildītājus,

4) zvērinātus advokātus ar viņu palīgiem,
5) kā arī vairs tālāk nekomplektējamo

privātadvokatu kārtu un 6) notārus (TIL.
9. p.).

Šo institūciju tuvākā aplūkošana neie-

tilpst mūsu īsā principiālā apcerējuma ro-

bežās, kāpēc mēs arī no tā atturēsimies,
aprobežojoties vienīgi ar viņu uzskaiti.

Beidzot jāpiebilst, ka pie apgabaltiesu
tiešai uzraudzībai padotām un pie tiesu

sistēmas pieskaitāmām institūcijām pieder
arī zemesgrāmatu nodaļas, kuras pārzin
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visas zemesgrāmatu lietas Latvijā (TIL.

388—403. p. p.).

Šādā kārtā mēs, gan tikai plašos vilcie-

nos, būtu aprakstošā veidā apskatijuši Lat-

vijā šimbrīžam pastāvošo tiesu iekārtu.

Apcerējums, protams, nevar pretendēt

uz jebkādu izsmeļošu pilnību. Bet ņemot
vērā arī viņam spraustu mērķi — sniegt

vienīgi populāru informativo pārskatu par

aizskartu jautājumu, varētu uzskatīt pē-

dējo par daudzmaz atrisinātu.

Noslēgumā vēl dažas īsas pārdomas ne-

daudzos vārdos...

Vai Latvijas tiesu sistēmas attīstības

un
veidošanās process jau būtu galīgi no-

slēdzies? Vai šajā ziņā «dc lege ferenda»

nebūtu sagaidāmas kādas jaunas vēsmas,

līdzās tām, kuras visās Latvijas valstiskās

un sabiedriskās dzīves nozarēs sāka šalkt

pēc valsts atjaunošanas 1934. g. 15. maijā?

Te nu jāatbild, ka arī tiesu dzīvē šis at-

tīstības process nebūt nav uzlūkojams par

noslēgušos.

Taisni šimbrīžam Latvijas tiesu iekār-

tas pārstrādāšanas jautājums tuvojas no.

slēgumam.
Ar pēdējo nodarbojās sevišķā resora

augstāku pārstāvju komisija pie Tieslietu

Ministrijas, kura paspējusi jau noturēt

vairākas apspriedes pagājušā un tekošā

£adā.

Vispirms projektētā reforma paredz iz-

strādāt jaunu Senāta iekārtas likumu,

vietojot ar tādu bij. Krievijas 1917. g. iz-

devuma atsevišķu attiecīgu likumaktu,

un ietilpinot tādu kopējā tiesu iekārtas li-

kumā.

Bet galvenā projektētās reformas do-

ma, cik zināms, grozās ap radikālāku soļu

speršanu, padarot tiesu aparāta darbību

konstruktivāku, ražīgāku, ātrāku, elastīgā-
ku un tautai uz vietām pieejamāku.

Lai to sasniegtu, tiek pārcilātas domas,
vai nebūtu jāpāriet no koleģiālās tiesu

struktūras uz vienpersonīgā tiesneša prin-
cipu, sevišķi pirmo instanču tiesu lietve-

dībā vispāri, vai tikai sagatavojot lietas iz-

tiesāšanai, un it īpaši civilās tiesāšanas lau-

kā. Ar to tiktu ietaupīts darba spēks līdzši-

nējās koleģiālās iekārtas vietā apgabaltie-

sās, kāds atbrīvojies darba spēks varētu

palīdzēt celt jaunradamu decentralizēto

tiesu produktivitāti un reizē ar to visas

darbības kvalitāti!

Tiktu arī labvēlīgā kārtā stiprināta pa-

ša tiesneša tik vajadzīgā atbildības sajūta

par veicamo darbu, kurā, turpmāk, kolē-

ģijai dažkārt iztrūkstot, pats darba veicējs
— soģis — spilgtāk izceltos ar savu per-
sonību un darba panākumiem Temidas al-

tāra priekšā!
Paralēli tam izteiktas arī domas par

centrālās apelācijas instances — Tiesu Pa-

lātas decentralizēšanu, rodot, varbūt

vairākas tādas pārsūdzības instances, no-

lūkā arī apelācijas tiesu tuvināt tautai uz

vietām.

Ir arī pieticīgāku reformas soļu piekri-

tēji, kuri labprāt aprobežotos ar tādu pro-

cesuālu jauninājumu ievešanu, kas vienī-

gi kalpotu tieslietu ātrākai caurlūkošanai

tiesās.

Šim nolūkam min iespēju ievest lietu

caurlūkošanu apgabaltiesās no vienperso-

nīgā tiesneša puses gadijumos, kad tiesas

prezidijs to atzītu katrā konkrēti izlemja-
mā lietā par vēlamu un pielaižamu.

Te jau runa būtu ātrāk par praktisko

uzlabojumu sasniegšanu jurisdikcijas ātru-

ma veicināšanai, visumā paliekot agrāko
tiesu iekārtas principu robežās.

Kā izveidosies apspriedēs jau pasāktā

Latvijas tiesu sistēmas un uzbūves refor-

ma, vai tā ies principiālu jauninājumu vir-

zienā, jeb aprobežosies tikai ar praktisko

uzlabojumu ievešanu, neskarot pašas sistē-

mas pamatus, šimbrīžam teikt nav iespē-

jams.
Bet vienu šīs reformas ierosināšana

liecina gan, proti, ka Latvijas tiesu resorā

un viņa vadībā pūš spirgtas vēsmas, kas

neapmierinās ar to, ka stāvoklis arī līdz

šim bijis bez vainas, bet neatlaidīgi meklē

un cenšas saskatīt vēl tālāko uzlabojumu,
atrodot labāko no labākā.

Tāpēc lai šajā sakarībā atceramies sen-

seno dienu patiesības vārdu: «Kas meklē,

tas atrod!»

Meklēsim tā tad spirgti un nenogursto-
ši tālāk; tad arī labie sasniegumi neizpa-
liks.
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Likums par Igaunijas pagastu iekārtu.
(3. turpinājums.)

Tulkojums no «Riigi Teataja»

4. apakšnodalijums.

Tvaika mašīnu un motoru

nodoklis.

§ 126. Tvaika mašīnu un motoru no-

dokli ņem no pagasta robežās nodarbinā-

tām tvaika mašīnām un motoriem.

§ 127. No nodokļa atsvabināti valsts

iestāžu, kara resora, robežu apsardzības,

aizsargu un ugunsdzēsēju rīcībā esošās

tvaika mašīnas un motori, ja tos lieto vis-

pārības labā.

§ 128. Nodokļa lielumu un iekasēšanas

kārtību nosaka pagasta padome, ņemot

par pamatu tvaika mašīnu un motoru jau-

du, vai arī jaudu un peļņu.
§ 129. Nodokļa maksimālās normas

un pamatus nodokļa uzlikšanai nosaka

lekšlietu ministrs saziņā ar Saimniecības

ministri.

§ 130. Gadijumā, ja tvaika mašīnas

vai motori iegādāti pēc nodokļa nomaksas

termiņa, tiem uzliekams nodoklis skaitot

no dienas, kad tie iegādāti, pie kām no-

doklis līdz gada beigām aprēķināms pro-

porcionāli gada maksas sumai. Šai gadi-

jumā nodoklis nomaksājams viena mēneša

laikā, skaitot no dienas, kad attiecīgais

objekts iegādāts.

§ 131. No tvaika mašīnu un motoru

īpašniekiem, kuri nodokli līdz noteiktam

termiņam nav nomaksājuši, tas piedze-

nams divkāršā apmērā.
§ 132. Tvaika mašīnas un motori ap-

liekami ar nodokli pēc to atrašanās vietas.

No personām, kas nodokli nomaksāju-
šas vienai pašvaldībai, nevar tādu piepra-
sīt otrā pašvaldībā.

5. apakšnodalijums.

Velosipēdu nodoklis.

§ 133. Velosipēdu nodokli ņem no pa-

gasta robežās esošiem velosipēdiem.

§ 134. Nodoklis atlaižams valsts iestā-

žu, armijas, robežapsardzības, aizsargu un

ugunsdzēsēju organizāciju rīcībā esošiem

velosipēdiem, ja tos lieto vispārības labā.

§ 135. Nodokļu lielumu un iekasēša-

nas kārtību nosaka pagasta padome.

§ 136. Nodokļa maksimālās normas

nosaka lekšlietu ministrs saziņā ar Saim-

niecības ministri.

§ 137. Nodokļa uzlikšanai un iekasē-

šanai piemērojami šī likuma 130., 131. §

un 132. § 2. rindkopas noteikumi.

6. apakšnodalijums.

Laivu nodoklis.

§ 138. Laivu nodokli ņem:

1) no pagastā esošām jachtām un mo-

torlaivām;

2) no pagasta robežās esošām laivām,
buru laivām un citiem laivām līdzīgiem

peldošiem līdzekļiem, ja tos lieto cilvēku

un preču pārvadāšanai, zvejai vai iznomā-

šanai.

§ 139. Nodoklis atlaižams valsts iestā-

žu, armijas, robežu apsardzības, aizsargu

un ugunsdzēsēju organizāciju rīcībā eso-

šiem peldošiem līdzekļiem, ja tos lieto vis-

pārības labā, tāpat arī laivas un citi 138. §
2. punktā minētie peldošie līdzekļi, kurus

to īpašnieki izlieto personīgām vajadzī-
bām un kas dod peļņu.

§ 140. Nodokļa lielumu un iekasēšanas

kārtību nosaka pagasta padome, pie kam

par pamatu ņem peldošo līdzekļu dzinēj-

spēku vai ienākumu.

§ 141. Nodokļa maksimālās normas

un pamatu nodokļa uzlikšanai nosaka

lekšlietu ministrs saziņā ar Saimniecības

ministri.

§ 142. Nodokļa uzlikšanai piemērojami
šī likuma 130., 131. un 132. § otrās rind-

kopas noteikumi.

7. apakšnodalijums.

Peldviesu nodoklis.

§ 143. Peldviesu nodokli ņem tikai

tādās vietās, kas atzītas par peldu vai va-

sarnīcu vietām.

§ 144. Nodokļa lielumu atsevišķām

personām un ģimenēm nosaka pagasta pa-

dome.

§ 145. Personām vai ģimenēm, kuras

uzturas vasarnīcu rajonā ne ilgāk par 14

dienām, jāmaksā tikai puse no uzliekamā

nodokļa.
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§ 146. Nodokli nemaksā: 1) personas,

kas uzturas vasarnīcu rajonā amata darī-

šanās, 2) vienkārši strādnieki un kalpotāji,

3) bērni, jaunāki par 14 gadiem, 4) perso-

nas un ģimenes, kuras uzturas vasarnīcu

rajonā ne ilgāk kā 5 dienas.

§ 147. No peldviesu nodokļa ienāku-

šās sumas pagasta pašvaldība var izlietot

vienīgi vasarnīcu rajona uzkopšanai, izdai-

ļošanai un vasarnieku dzīves apstākļu uz-

labošanai.

§ 148. Nodokļa maksimālās normas

nosaka lekšlietu ministrs saziņā ar Saim-

niecības ministri.

8. apakšnodalijums.

Tirgus nodoklis.

§ 149. Tirgus nodokli ņem par paga-

sta robežās esošo tirgus laukumu lieto-

šanu.

§ 150. Nodokļa lielumu un iekasēša-

nas kārtību nosaka pagasta padome, pie
kam par pamatu ņem lietojamā laukuma

platību, lietošanas laiku, preču vērtību un

dažādu izpriecas sarīkojumu ienākumu.

9. apakšnodalijums.
Kanclejas nodoklis.

§ 151. Kanclejas nodokli ņem no pa-

gasta valdes izdotiem norakstiem, izraks-

tiem un apliecībām, 25 sentus par lapas

pusi. Par lapas pusi skaitāmas ne vairāk

kā 25 rindiņas, pie kam iesāktas lapas pu-

ses uzskatamas par pilnām. Par dokumen-

tu apliecināšanu pagasta valde ņem kanc-

lejas nodokli 25 sentus parkatru lapas pu-

si, pie kam par lapas pusi skaitāmas ne

vairāk kā.25 rindiņas un iesāktā lapas puse

uzskatama par pilnu.
Par parakstu apliecināšanu ņem 25

sentus.

§ 152. Kanclejas nodokli iekasē dzēšot

uz attiecīgiem dokumentiem sevišķas

kanclejas markas.

§ 153. No kanclejas nodevām atsvabi-

nāmas tiesas iestādēm iesniedzamās aplie-
cības mazturības tiesību iegūšanai un

pases. > ,:

10. apakšnodalijums.

Nodokļu iekasēšana sun uzlik-

šanas kārtība.

§ 154. Nodokļu maksātājam uzliek no-

dokli pagasta vecākais ar palīgiem, ievē-

(Turpinājums sekos.)

rojot attiecīgus likumus un pagasta pado-

mes lēmumus.

§ 155. Par uzlikto nodokli pagasta ve-

cākais paziņo nodokļu maksātājam vēlā-

kais 1 mēnesi pirms nomaksas termiņa.
Nomaksas termiņu nosaka pagasta pa-

dome, cik tālu tie nav noteikti ar likumu.

§ 156. Termiņā nenomaksātais nodok-

lis uzskatams par nodokļa parādu.

Nodokļu parādi līdz ar soda naudu pie-
dzenami administratīvā kārtā.

§ 157. Divu nedēļu laikā pēc nodokļu
listes saņemšanas nodokļa maksātājs var

celt iebildumus pret viņam uzlikto nodok-

ļa sumu. Sūdzības šinī lietā iesniedza-

mas pagasta padomeir

§ 158. Pagasta padomes lēmumu no-

dokļu maksātājs var pārsūdzēt adminis-

tratīvā kārtā, pie kam pārsūdzība iesnie-

dzama attiecīgam pagasta vecākam vēlā-

kais 14 dienu laikā pēc padomes lēmuma

paziņošanas.
§ 159. Sūdzība iepriekšējā 158. § minē-

tā lietā neaptur nodokļa piedzīšanu.
§ 160. No nodokļa maksātājiem, kuri

nepamatoti atsvabināti no nodokļa no-

maksas, vai kuriem uzlikts mazāks nodok-

lis kā pienākas, iztrūkstošā daļa piedzena-

ma papildus.

Papildus nodokļi piedzenami tikai par

pēdējiem trīs gadiem.

§ 161. Pagasta valdei ir tiesība gries-

ties pie nodokļu maksātājiem un citām

personām, vajadzīgo ziņu ievākšanai.

lepriekšējā rindkopā minētu personu

prombūtnes laikā, ziņas var pieprasīt no

viņu pārstāvjiem, cik tas pēdējiem iespē-

jams.

§ 162. Personas, kuras uzdevušas ne-

pareizas ziņas, pagasta vecākais var sodīt

ar 10-kārtīgu nodokli.

Soda nauda paliek pagasta pašvaldības
labā.

Pagasta vecākā lēmumu attiecīgā per-

sona var pārsūdzēt administrativā tiesā.

§ 163. lepriekšējā 162. § paredzētās tie-

sības uzlikt sodus pagasta vecākais bauda

triju gadu laikā, skaitot no dienas, kad uz-

dotas nepareizas ziņas.

§ 164. Nodokļu uzlikšanai valsts un

pašvaldības iestādes ir spiestas sniegt pa-

gasta valdei vajadzīgās ziņas.
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Būvmateriāli uz atvieglotiem noteikumiem.

A. Rullis,

Zemkopības departamenta
būvniecības nodaļas vec. būvtechniķis.

Būvmateriālus uz atvieglotiem notei-

kumiem lauksaimniecības būvniecībai iz-

sniedz saskaņā ar Kreditlikuma 749.—764.

pantu. Kreditlikumā paredzēto atvieglo-

jumu piemērošanai izdota instrukcija
sīkākai būvmateriālu izsniegšanas kārtī-

bas noteikšanai (publ. «Vaid. Vēstn.»

1936. g. 51., 213. un 292. num. un «Lauku

pastnieka» 1937. g. 10./13. num.).

Instrukcijas 1. pantā norādīto saimnie-

cību īpašnieki 5. pantā uzskaitīto ēku

jaunbūvēm un pārbūvēm būvmateriālus

uz atvieglotiem noteikumiem pieprasa tie-

ši pagasta valdei, izpildot attiecīgas būv-

materiālu pieprasijumu veidlapas.
Nedaudz citāda kārtība instrukcijā pa-

redzēta būvmateriālu izsniegšanai uz at-

vieglotiem noteikumiem šādos gadijumos:

1) atsevišķos nepieciešamības gadiju-

mos, pieprasot būvmateriālus lielā-

kā skaitā vai arī citu, instrukcijā
neminētu ēku jaunbūvēm un pār-

būvēm;

2) ja būvmateriālus pieprasa nekusta-

ma īpašuma mantinieki;
3) sadalot nekustamu īpašumu vairā-

kās, atsevišķi zemesgrāmatās no-

stiprinātās vienībās;

4) pieprasot būvmateriālus uz reizi

vairākām ēkām (ja tās neceļ kopā

zem viena jumta) un

5) pilsētu administrativās robežās ie-

tilpstošām lauksaimniecībām, kas

maksā nekustamas mantas nodokli

saskaņā ar Nodokļu likuma 143.

pantu.
Visos še minētos gadijumos pirms būv-

materiālu pieprasīšanas uz atvieglotiem
noteikumiem pagasta valdē ( pilsētu admi-

nistrativās robežās ietilpstošām lauksaim-

niecībām būvmateriāli pieprasāmi pilsētas
valdē), iepriekš jāizprasa Zemkopības mi-

nistrijas piekrišana būvmateriālu saņem-
šanai. Pēc ministrijas piekrītošās atbildes

saņemšanas, raksts jāpievieno pagasta val-

dei iesniedzamam būvmateriālu pieprasi-

jumam.

Lai iespējami drīzākā laikā lauksaim-

nieki varētu saņemt atbildes uz Zemkopī-
bas ministrijai iesniegtiem lūgumiem,
būtu vēlams lūgumos uzdot visas vajadzī-

gās ziņas, kādas nepieciešamas ministrijas
lēmumam pieprasīto būvmateriālu lietā.

Nepilnīgi uzdotas ziņas rada lieku sarak-

stīšanos, kāda parādība tagadējā darbu

racionalizācijas laikmetā ar vislielāko no-

teiktību jānovērš. Bez liekā darba iestā-

dēs, neērtības rodas arī lauksaimniekiem,
jo atbildi uz iesniegtiem lūgumiem lauk-

saimnieki var saņemt tikai pēc apstākļu
vispusīgas noskaidrošanas, kas šādos ga-

dijumos prasa vairāk laikā, kā normālos

apstākļos.
Zemkopības ministrijai iesniedzamos

lūgumos lauksaimniekiem būtu jāsakopo
šādas ziņas:

a) pieprasot būvmateriālus lielāka

skaita vai citu, instrukcijā neminē-

tu, ēku būvēm jānorāda:

1) saimniecības īpašnieks, uz kā

vārda saimniecība nostiprināta
zemesgrāmatās,

2) saimniecības nosaukums un at-

rašanās vieta,
3) visas saimniecības zemes koppla-

tība hektāros,

4) lauksaimniecībai derīgās zemes

kopplatība hektāros,
5) ēkas nosaukums, kurai vēlas

būvmateriālus saņemt,

6) vai paredzēta ēkas jaunbūve vai

pārbūve, norādot pēc kāda Zem-

kopības ministrijas normalprojek-
ta vai apstiprināta būvprojekta
izvedīs būvdarbus; pārbūvēs ga-

dijumos, vai ceļot jaunu ēku ve-

cās, noplēšamās ēkas vietā, lūgu-
mam pievienojams rajona būv-

techniķa, vai Latvijas Lauksaim-

niecības kameras būvtechniķa,
vai rajona agronoma sastādīts

nepieciešamības akts (ēku re-

montiem un atvieglotiem notei-

kumiem izsniedz līdz 6000 gab.
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ķieģeļus bez pagasta valdes pro-
tokola par Ls 45,— 1000 gab.
franko vagons katrā dzelzceļa

stacijā, pieprasot ķieģeļus Centr.

sav. «Turība» vai vietējās patē-

rētāju biedrībās, ar kurām mi-

nistrija panākusi vienošanos par

ķieģeļu izdalīšanu);

7) cik daudz un kādus būvmateriā-

lus vēlas saņemt uz atvieglotiem

noteikumiem;

8) kādas ēkas atrodas saimniecībā,

no kāda materiāla šo ēku ārsie-

nas un jumti un kādā stāvoklī;

9) kad, cik daudz, par kādu paze-

minātu cenu un kādi būvmate-

riāli, kādām ēkām (katrai atse-

višķi) līdz šim saņemti uz at-

vieglotiem noteikumiem;

b) ja būvmateriālus uz atvieglotiem
noteikumiem vēlas saņemt nekusta-

ma īpašuma mantinieki, tad lūgums

jāparaksta visiem mantiniekiem,

pievienojot pagasta valdes atsauk-

smi par būvmateriālu pieprasītāja
tiesībām uz nekustamu mantu. Ja

mantinieki nav vēl apstiprināti,
būvmateriālus var pieprasīt arī man-

tojuma masas aizgādnis. Lūgumā
abos gadijumos jābūt jau iepriekšē-
jā punktā norādītām ziņām un pa-

pildām jānorāda:

1) kad saimniecība zaudējusi agrā-
ko īpašnieku;

2) kādi mantinieki palikuši uz at-

stāto saimniecību;

3) vai mantinieki apstiprinājušies
mantošanas tiesībās, bet ja nav

apstiprinājušies, tad cik tālu man-

tojuma kārtošanas lieta ievadīta

tiesu iestādēs;

4) kas apsaimnieko atstāto saimnie-

cību;

c) ja sadala nekustamu īpašumu un

būvmateriālus pieprasa pamatsaim-
niecība vai kāda no atdalītām ze-

mes vienībām, tad lūgumā jāuzdod

visas, iepriekš a. punktā norādītās

ziņas un papildām jānorāda:

1) uz kādiem vārdiem pēc sadalī-

šanas zemesgrāmatās nostiprinā-

tas pamatsaimnieciba un atdalī-

tās saimniecības;

2) pamatsaimniecības un atdalīto

saimniecību nosaukumi;

3) kāda pēc sadalīšanas ir pamat-
saimniecības un katras atdalītās

saimniecības zemes kopplatība

un lauksaimniecībai derīgās ze-

mes platība hektāros;

4) kādas ēkas pēc sadalīšanas pali-
kušas pamatsaimniecībā un kā-

das atdalītās saimniecībās (no-
rādot šīm ēkām katrai atsevišķi
saņemtos būvmateriālus jau

iepriekš norādītā veidā);

d) pieprasot būvmateriālus uz reizi

vairākām ēkām, vajadzīgas ziņas
tādas pašas, kā a. punktā, bet pa-

pildām jānorāda:

1) apstākļi, kuru dēļ reizē izbūvē-

jamas vairākas ēkas;

2) vai būvēm vajadzīgie līdzekļi
jau sagādāti;

c) pilsētu administrativās robežās

ietilpstošām lauksaimniecībām lū-

gumā jāuzdod visas jau iepriekš a.

punktā norādītās ziņas un papildām

jānorāda, kāds ir saimniecības īpaš-
nieka galvenais ienākuma avots.

Visos še minētos gadijumos lauksaim-

niekiem pēc lūguma sastādīšanas jālūdz

attiecīgā pagasta vai pilsētas pašvaldība

pārbaudīt sastādīto lūgumu un papildināt,
ja kādas no še uzskaitītām ziņām trūktu.

Lūgumā uzdoto ziņu pareizība pašvaldī-
bām jāapliecina, dodot atsauksmi par ce-

ļamās ēkas nepieciešamību saimniecībā.

Pilsētu pašvaldībām bez tam vēl jāap-
liecina, vai būvmateriālu pieprasītājs
maksā nekustamas mantas nodokli saska-

ņā ar Nodokļu likuma 143. pantu un vai

viņa galvenais ienākumu avots ir lauk-

saimniecība.

Ja kāda iemesla dēļ lūgumu nebūtu

iespējams papildināt ar iztrūkstošām zi-

ņām, lauksaimniekam jālūdz pašvaldība

apliecināt lūgumā esošo ziņu pareizību,
bet par iztrūkstošām ziņām izsniegt pa-

pildām apliecību. Apliecība pievienojama

lūgumam. Lūgumus lauksaimnieki pie-
sūta Zemkopības departamenta būvniecī-

bas nodaļai.
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Pilsētu administratīvās robežās ietilp-
stošo saimniecību īpašnieki Zemkopības
departamenta būvniecības nodaļai adresē-

tos lūgumus iesniedz pilsētu pašvaldībām,
kas lūgumus kopā ar attiecīgiem doku-

mentiem, piesūta būvniecības nodaļai, sa-

skaņā ar instrukcijas 18
1

un 18
2

pantu.
Cerams, ka lauksaimnieki, un tāpat at-

tiecīgās pašvaldības pienācīgi izpratīs, kas

būtu panākts darbu racionalizācijas labā,

ja atkristu liekā sarakstīšanās, ievācot no

pašvaldībām vai lauksaimniekiem nepie-
ciešamās papildu ziņas.

Protams, nav izslēgti īpatnēji gadīju-

mi, kur vajadzētu vēl arī citus datus, bet

visumā šādu gadijumu varētu būt ļoti
maz un paredzams, ka visu še norādīto

ievērojot, jūtami atvieglosies darbs iestā-

dēs un lielu labumu gūs lauksaimnieki, ra-

dot sev iespēju uzsākt būvdarbus pare-

dzētā laikā.

Tabula

1939. g. lauku nekustamas mantas no-

dokļa valsts daļas 0,3°/o, Valsts aizsardzī-

bas fonda iemaksas 0,075%, dabas kata-

strofās cietušo palīdzības fonda iemaksas

0,05% un Latvijas lauksaimniecības ka-

merai 0,1125% (iemaksa kamerai rēķinā-
ta 3

4 apmērā no gada normas 0,15%),

kopā 0,5375%, aprēķināšanai no lauku

nekustamas mantas vērtības (Nodokļu
likumu 88. p.).
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161 0,87 171 0,92 181 0,97 191 1,03 201 1,08 211 1,13 221 1,19 231 1,24
162 0,87 172 0,92 182 0,98 192 1,03 202 1,09 212 1,14 222 1,19 232 1,25

163 0,88 173 0,93 183 0,98 193 1,04 203 1,09 213 1,14 223 1,20 233 1,25

164 0,88 174 0,94 184 0,99 194 1,04 204 1,10 214 1,15 224 1,20 234 1,26

165 0,89 175 0,94 185 0,99 195 1,05 205 1,10 215 1,16 225 1,21 235 1,26

166 0,89 176 0,95 186 1,00 196 1,05 206 1,11 216 1,16 226 1,21 236 1,27
167 0,90 177 0,95 187 1,01 197 1,06 207 1,11 217 1,17 227 1,22 237 1,27

168 0,90 178 0,96 188 1,01 198 1,06 208 1,12 218 1,17 228 1,23 238 1,28
169 0,91 179 0,96 189 1,02 199 1,07 209 1,12 219 1,18 229 1,23 239 1,28
170 0,91 180 0,97 190 1,02 200 1,08 210 1,13 220 1,18 230 1,24 240 1,29

241 1,30 251 1,35 261 1,40 271 1,46 281 1,51 291 1,56 301 1,62 311 1,67
242

243

1,30

1,31

252

253

1,35

1,36

262

263

1,41

1,41

272

273

1,46

1,47

282 1,52
283 1,52

292

293

1,57

1,57

302

303

1,62

1,63

312

313

1,68

1,68
244 1,31 254 1,37 264 1,42 274 1,47 284 1,53 294 1,58 304 1,63 314 1,69

245 1,32 255 1,37 265 1,42 275 1,48 285 1,53 295 1,59 305 1,64 315 1,69

246

247

248

249

250

1,32
1,33

1,33

1,34

1,34

256

257

258

259

260

1,38
1,38

1,39
1,39

1,40

266

267

268

269

270

1,43
1,44

1,44
1,45

1,45

276

277

278

279

280

1,48

1,49

1,49
1,50

1,51

286 1,54

287 1,54

288 1,55

289 1,55

290 1,56

296

297

298

299

300

1,59

1,60

1,60

1,61

1,61

306

307

308

309

310

1,64

1,65
1,66

1,66

1,67

316

317

318

319

320

1,70

1,70

1,71
1,71

1,72

321

322

323

324

1,73

1,73

1,74

1,74

331

332

333

334

1,78

1,78

1,79

1,80

341

342

343

344

1,83

1,84

1,84

1,85

351

352

353

354

1,89
1,89

1,90

1,90

361 1,94

362 1,95

363 1,95

364 1,96

371

372

373

374

1,99

2,00

2,00

2,01

381

382

383

384

2,05

2,05

2,06

2,06

391

392

393

394

2,10

2,11

2,11

2,12
325

326

1,75

1,75

335

336

1,80

1,81

345

346

1,85

1,86

355

356

1,91

1,91

365 1,96

366 1,97

375

376

2,02

2,02

385

386

2,07

2,07

395

396

2,12

2,13

327

328

329

330

1,76

1,76

1,77

1,77

337

338

339

340

1,81

1,82
1,82

1,83

347

348

349

350

1,87
1,87

1,88

1,88

357

358

359

360

1,92
1,92

1,93

1,94

367 1,97

368 1,98

369 1,98

370 1,99

377

378

379

380

2,03

2,03

2,04

2,04

387

388

389

390

2,08

2,09
2,09

2,10

397

398

399

400

2,13

2,14
2,14

2,15

401

402

403

2,16

2,16

2,17

411

412
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2,21

2,21

2,22

421
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423

2,26

2,27

2,27

431

432
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2,32

2,32
2,33

441 2,37

442 2,38

443 2,38

451

452

453

2,42

2,43

2,43

461

462

463

2,48

2,48
2,49

471

472

473

2,53

2,54

2,54
404

405

406

407

408

409

2,17

2,18

2,18

2,19

2,19

2,20

414

415

416

417

418

419

2,23

2,23

2,24

2,24
2,25

2,25

424

425

426

427

428

429

2,28

2,28

2,29

2,30

2,30

2,31

434

435

436

437

438

439

2,33

2,34

2,34

2,35

2,35

2,36

444 2,39

445 2,39

446 2,40

447 2,40

448 2,41

449 2,41

454

455

456

457

458

459

2,44

2,45
2,45

2,46

2,46

2,47

464

465

466

467

468

469

2,49

2,50

2,50
2,51

2,52

2,52

474
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476
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478

479

2,55

2,55

2,56
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2,57

2,57
410 2,20 420 2,26 430 2,31 440 2,37 450 2,42 460 2,47 470 2,53 480 2,58

481
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484

485
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488

489

490

2,59

2,59

2,60

2,60

2,61

2,61

2,62

2,62

2,63

2,63

491
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493

494

495

496

497

498

499

500

2,64

2,64
2,65

2,66

2,66

2,67

2,67

2,68

2,68

2,69

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

2,69
2,70

2,70

2,71

2,71

2,72

2,73

2,73
2,74

2,74

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

2,75

2,75
2,76

2,76

2,77
2,77

2,78

2,78

2,79

2,80

521 2,80
522 2,81

523 2,81

524 2,82

525 2,82

526 2,83

527 2,83

528 2,84

529 2,84

530 2,85

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

2,85
2,86

2,86

2,87

2,88

2,88

2,89

2,89

2,90
2,90

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

2,91

2,91
2,92

2,92

2,93

2,93

2,94

2,95

2,95
2,96

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

2,96
2,97

2,97

2,98

2,98
2,99

2,99

3 —

3 —

3,01
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561 3,02 571 3,07 581 3,12 591 3,18 601 3,23 611 3,28 621 3,34 631 3,39
562 3,02 572 3,07 582 3,13 592 3,18 602 3,24 612 3,29 622 3,34 632 3,40
563 3,03 573 3,08 583 3,13 593 3,19 603 3,24 613 3,29 623 3,35 633 3,40
564

565

3.03 574

3.04 575

3,09

3,09

584

585

3,14

3,14

594

595

3,19

3,20

604

605

3,25

3,25

614

615

3,30

3,31

624

625

3,35
3,36

634

635

3,41

3,41
566 3,04 576 3,10 586 3,15 596 3,20 606 3,26 616 3,31 626 3,36 636 3,42
567 3,05 577 3,10 587 3,16 597 3,21 607 3,26 617 3,32 627 3,37 637 3,42
568 3,05 578 3,11 588 3,16 598 3,21 608 3,27 618 3,32 628 3,38 638 3,43
569 3,06 579 3,11 589 3,17 599 3,22 609 3,27 619 3,33 629 3,38 639 3,43
570 3,06 580 3,12 590 3,17 600 3,23 610 3,28 620 3,33 630 3,39 640 3,44

641 3,45 651 3,50 661 3,55 671 3,61 681 3,66 691 3,71 701 3,77 711 3,82
642 3,45 652 3,50 662 3,56 672 3,61 682 3,67 692 3,72 702 3,77 712 3,83
643

644

3,46 653

3,46 654

3,51

3,52

663

664

3,56

3,57

673

674

3,62
3,62

683

684

3,67

3,68

693

694

3,72

3,73

703

704

3,78

3,78

713

714

3,83

3,84
645 3,47 655 3,52 665 3,57 675 3,63 685 3,68 695 3,74 705 3,79 715 3,84
646 3,47 656 3,53 666 3,58 676 3,63 686 3,69 696 3,74 706 3,79 716 3,85
647 3,48 657 3,53 667 3,59 677 3,64 687 3,69 697 3,75 707 3,80 717 3,85
648

649

3.48 658

3.49 . 659

3,54

3,54

668

669

3,59

3,60

678

679

3,64

3,65

688

689

3,70

3,70

698

699

3,75

3,76

708

709

3,81

3,81

718

719

3,86

3,86

650 3,49 660 3,55 670 3,60 680 3,66 690 3,71 700 3,76 710 3,82 720 3,87

721 3,88 731 3,93 741 3,98 751 4,04 761 4,09 771 4,14 781 4,20 791 4,25

722 3,88 732 3,93 742 3,99 752 4,04 762 4,10 772 4,15 782 4,20 792 4,26
723

724

3,89 733

3,89 734

3,94

3,95

743

744

3,99

4,—

753

754

4,05
4,05

763

764

4,10

4,11

773

774

4,15

4,16

783

784

4,21

4,21

793

794

4,26

4,27
725

726

727

728

729

3,90 735

3.90 736

3.91 737

3.91 738

3.92 739

3,95
3,96

3,96

3,97

3,97

745

746

747

748

749

4 —

4,01

4,02

4,02
4,03

755

756

757

758

759

4,06

4,06

4,07

4,07

4,08

765

766

767

768

769

4,11

4,12

412

4,13

4.13

775

776

777

778

779

4,17

4,17

4,18
4,18

4,19

785

786

787

788

789

4,22

4,22

4,23

4,24
4,24

795

796

797

798

799

4,27

4,28

4,28
4,29

4,29
730 3,92 740 3,98 750 4,03 760 4,09 770 4,14 780 4,19 790 4,25 800 4.30

801

802

4,31 811

4,31 812

4,36
4,36

821

822

4,41

4,42

831

832

4,47

4,47

841

842

4,52

4,53

851

852

4,57

4,58

861

862

4,63

4,63

871

872

4,68

4,69
803 4,32 813 4,37 823 4,42 833 4,48 843 4,53 853 4,58 863 4,64 873 4,69
804

805

806

807

808

809

810

4.32 814

4.33 815

4.33 816

4.34 817

4.34 818

4.35 819

4,35 820

4,38

4,38

4,39
4,39

4,40

4,40
4,41

824

825

826

827

828

829

830

4,43

4,43

4,44
4,45

4,45

4,46

4,46

834

835

836

837

838

839

840

4,48

4,49

4,49

4,50

4,50

4,51

4,52

844

845

846

847

848

849

850

4,54

4,54

4,55
4,55

4,56

4,56

4,57

854

855

856

857

858

859

860

4,59

4,60

4,60

4,61

4,61

4,62

4,62

864

865

866

867

868

869

870

4,64

4,65

4,65
4,66

4,67

4,67
4,68

874

875

876

877

878

879

880

4,70

4,70

4,71

4,71

4,72

4,72
4,73

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

4,74 891

4.74 892

4.75 893

4.75 894

4.76 895

4.76 896

4.77 897

4.77 898

4.78 899

4,78 900

4,79

4,79

4,80

4,81

4,81
4,82

4,82
4,83

4,83

4,84

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

4,84

4,85

4,85

4,86
4,86

4,87

4,88

4,88

4,89
4,89

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

4,90

4,90

4,91

4,91

4,92
4,92

4,93

4,93

4,94

4,95

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

4,95

4,96

4,96

4,97

4,97

4,98

4,98

4,99

4,99

5 —

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

5 —

5,01

5,01

5,02

5,03
5,03

5,04

5,04

5,05

5,05

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

5,06

5,06

5,07
5,07

5,08

5,08

5,09
5,10

5,10

5,11

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

5,11

5,12

5,12

5,13
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Vērtībai līdz Ls 1000,— nodokļu un

iemaksu sumas ņemamas no tabulas I da-

ļas, bet sākot ar vērtību no Ls 1000,—

—Ls 50.000,— jāņem no tabulas II daļā

pilniem tūkstošiem aprēķinātās nodokļa

un iemaksas sumas, kurām jāpieskaita ta-

bulas I daļā līdz tūkstotim aprēķinātās

nodokļa un iemaksas sumas.

Tabulas lietošana

Piemēri. Vērtībai Ls 847,— no tabu-

las I daļas nodokļu un iemaksu suma jā-

ņem Ls 4,55. Vērtībai Ls 8694, — nodokļa
un iemaksu suma jāaprēķina šādi:

no tab. II d. jāņem Ls 8000, Ls 43,—
no tab. I d. jāņem Ls 694, Ls 3,73

Kopā Ls 46,73

Pagasta karte.

J. Saliņš,
Maltas pagasta vecākais

Kā katram labam lauksaimniekam ir

vajadzīgs sīks saimniecības plāns, pēc ku-

ra ir sadalīta un tiek vesta saimniecība,
kā kara vadonim ir nepieciešama kara ope-

rāciju apvidus karte, un kā inženierim ir

vajadzīgs viņa būves plāns, — tāpat pa-

gasta pašvaldībai ir nepieciešama pagasta
karte. Ka tas tiešām tā, to jau ir pierādi-

juši mūsu praktiskie ziemeļu kaimiņi —

Zviedrija un Somija, kuri stājušies pie šo

karšu izgatavošanas. Izdodot diezgan
krietnas sumas par pagastu kartēm minē-

tās valstis ir vadījušās no tīras lietderības

un dzīves vajadzības. Pagasta karte pirm-
kārt rāda pagasta ārējo robežu un otrkārt

— iekšējo saturu. Pie iekšējā satura pie-
der: precīzs ceļu tīkls (apzīmējot atseviš-

ķi ceļus pēc to šķirām), visu saimniecību

robežas, nosaukumi un numuri, kur tādi

ir, valsts meži ar kvartālu iedalijumu, upes

ezeri, vēsturiskas vietas, valsts, pašvaldību
un sabiedriskas ēkas, rūpniecības un amat-

niecības uzņēmumi, zemes kulturveidi —

aramzeme, pļava, mežs, ganība, zemes la-

buma šķiras (kadastra dati), augsnu tipi
(podzoli, kulturaugsnas, purvainas augs-

nas v. c), augsnu pamatnes: grants, smilts,

dažāda rakstura māli v. c. Un ja nu vēl

uz šādas kartes ar maziem karodziņiem,
vai citu, apzīmē aizsargu, mazpulcēnu,
lauksaimniecības biedrību un citu kop-
darbības biedrību biedru saimniecības,
tad droši varam apgalvot, ka pagasta paš-
valdības rokās saimnieciski

- kulturālā zi-

ņā būs reti vērtīgs dokuments, materiāls

un inventārs. Kāda tad nu ir nozīme šā-

dai pagasta kartei? — Pirmām kārtām pil-

nīga pārskatāmība un orientācija par pa-
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gasta saimniecisko un kulturālo stāvokli

un vajadzībām. Apskatīsim dažus jautāju-

mus, kuru atrisināšanai un izpildīšanai
pagasta karte var sniegt lielu palīdzību.

Nospraužot jaunus ceļus, vai izceļoties
strīdiem par ceļu ierīkošanu un grozīšanu,

pagasta valdei, kā pirmai instancei, pienā-
kas taisīt savu lēmumu, bet, lai šo lēmumu

taisītu, nevienu reizi vien pagasta amata

personām ir jābrauc uz vietas izdarīt at-

tiecīgus aprakstus un mērijumus, Pēc tam

nākošā instance — ceļu inženieris atkal

sūta savu techniķi, aicina pagasta valdes

pārstāvi un ieinteresētos. Pie labas pa-

gasta kartes šis darbs lielā mērā atvieg-
lotos. Tāpat sadalot ceļus labošanai, se-

višķi, kas zīmējas uz IV šķ. ceļu (pārējie
ir iedalīti uz ilgāku laiku) vienreizēju la-

bošanu, to var izdarīt bez kādas iepriekšē-

jas kalkulācijas dabā, t. i. noteikt cik un

kādiem lauksaimniekiem jāizlabo dotais

gabals. Atliek tikai izsniegt paziņojumus

un dabā atmērīt jau iepriekš pagasta kanc-

lejā pēc kartes aprēķinātos ceļa gabalus.
Pie reizes jāpiezīmē, ka pie ceļu inženie-

riem esošās pagastu ceļu kartes, sevišķi at-

tiecībā uz IV šķ. ceļiem, ir ļoti nepilnīgas.

Tad saimniecību robežas, resp. pašu
saimniecību novietojums, pagasta konfigu-

rācijā tāpat ir no liela svara pie vispārē-

jo pagasta klaušu un citu pienākumu plān-

veidīgas sadalīšanas. Sevišķi tas zīmējas
uz Latgales apgabalu, kur saimniecību

skaits sniedzas līdz 2000 un vairāk un arī

pēc pagastu sadalīšanas paliks ap 1000. Tā-

pat no liela svara pagastiem, kur atrodas

valsts meži, pārredzēt un zināt šo mežu

kvartālus, kas vajadzīgs pie piešķirtās me-

ža normas sadalīšanas starp lauksaimnie-

kiem un arī klaušu aprēķināšanai meža

materiāla un malkas izvešanai pašai pa-

gasta pašvaldībai.

Bieži un dažādām vajadzībām no pa-

gasta valdes tiek pieprasītas ziņas un ap-

liecības par attālumiem pagasta teritorijā.
Trūkstot labai kartei, pie šo ziņu un ap-

liecību izsniegšanas diezgan bieži negribot
tiek «samelots».

Ceļu, valsts, pašvaldību un sabiedrisko

ēku un dažādu uzņēmumu novietojums
dod iespēju viegli orientēties pie skolu v.

c. centru izveidošanas nākotnē. Kāda tam

nozīme, to jau redzējām pie iesniegto pa-

gastu sadalijumu projekta caurskatīšanas,
kad par dažu pagastu namu novietošanu

vienā vai otrā vietā pacēlās diezgan lielas

domstarpības, kuru noskaidrošana, dažādu

ziņu un materiālu vākšana aizņem pilnīgi
lieki daudz laika, kas viss pie pagasta kar-

tes atkristu.

Zemes kulturveidi, labuma šķiras,

augsnu tipi un augsnu pamatnes ir neat-

sverams un neatvietojams pamats un «iz-

ejviela» lauksaimniecības racionalizācijai.
Tikai labi zinot un pārvaldot augšminētos

apstākļus un elementus, ir iespējams pla-
šākā apmērā izdarīt zemes ielabošanas un

mēslošanas kalkulāciju. Šie paši dati bū-

tu ļoti vērtīgs mācības līdzeklis skolām

dzimtenes mācības, dabas mācības un

lauksaimniecības stundās. Kas gan var

labāki pavērt skolēnam skatu par zemes

labumu, augsnu tipiem un pamatnēm, kā

pagasta kartē minēto datu apzīmējums
skolēna saimniecībā un to salīdzinājums ar

kaimiņu saimniecībām? Kur gan labāki

var lasīt un izprast savas apkārtnes ģe-

ogrāfiju nekā tādā sava pagasta kartē?

Lai kartei varētu uzstādīt augšminētās

prasības, viņai jābūt sastādītai pēc iespē-

jas lielākā samērā, bet ne mazākā par

1:20.000 un tai par pamatu jāņem Latvijas
laikā izgatavotie zemju plāni.

Ar Zemes vērtēšanas daļas laipnu pre-

timnākšanu un palīdzību esmu izgatavojis

sava — Maltas — pagasta karti samērā

1:15.000. Karte sastādīta pēc mūsu valsts

pastāvēšanas laikā, uz jaunuzmērīšanu di-

binātiem zemju plāniem. Uz kartes ir uz-

nesti visi ceļi, visas saimniecības ar to ro-

bežām, nosaukumiem, numuriem, valsts

meži ar kvartālu sadalijumu, ezeri, upes,

strautiņi, pagastā esošā Maltas ciema ad-

ministrativās robežas un gruntsgabali,

skolas, valsts, pašvaldību un sabiedriskās

ēkas. Bez tam, ar atsevišķām krāsām ir

parādīts zemju īpašumu stāvoklis līdz ag-

rārai reformai, t. i. bijušo muižu, zemnieku

un privātās zemes un valsts meži. Kartes

viens eksemplārs atrodās lekšlietu minis-

trijas Pašvaldības departamenta revidenta

Buša kunga istabā. Šī pati karte papildi-
nāta ar zemju kulturveidiem, zemes la-

buma šķirām, augsnu tipiem un augsnu
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pamatnēm atrodās Zemkopības ministrijā
Zemes vērtēšanas daļā un ir apskatāma

pie mūsu zemju pētnieka — virstaksatora

J. Vītiņa kunga. Minēto karti Zemkopī-
bas ministrija bija novietojusi pagājušā
Jelgavas izstādē. Turpat pie Vītiņa kun-

ga ir apskatāmas arī Zviedrijas un Somi-

jas pagastu kartes. Gribas vēl atzīmēt,
ka uz šīs pagasta kartes, bez visa sacītā,

varam lasīt arī daļu no vēstures, cik tas

attiecas uz zemes īpašumiem līdz mūsu

Agrārās reformas izvešanai. Un te nu, sa-

līdzinot zemes labuma šķiras ar bijušām
īpašumu robežām, acīs duras latvju tautai

pagājušos nebrīvības laikos izdarītā lielā

pārestība, jo visur, kur tikai ir lielāks labo

zemju grupējums, mēs saskatām bijušo
muižnieku īpašumus.

Apskats.
Atteikties no dienesta dzīvokļa un sa-

ņemt dienesta dzīvokļa naudu skolotāji
var tikai tad, ja skolu valde dienesta dzī-

vokli atzinusi par nepiemērotu. Skolotāju
dienesta dzīvokļu piešķiršanas un dzīvokļu
naudas izmaksas lietā Senāts š. g. 22. mar-

tā taisijis šādu lēmumu:

Latvijas Suverenās Tautas Vārdā, Se-

nāts, Administratīvā departamenta 1939.

g. 20. februāra tiesas sēdē, lūkojis cauri

A. B. sūdzību par iekšlietu ministra lēmu-

mu dienesta dzīvokļa naudas lietā, izklau-

si jis Senāta prokurora atzinumu, atrod:

lekšlietu ministrs ar 1938. g. 14. septembra
lēmumu noraidījis skolotājas A. B. pār-
sūdzību par Pašvaldības departamenta lē-

mumu, ar kuru bija atzīts, ka skolotājai
A. B. nepienākas dzīvokļa nauda par 1937.

g. apriļa, maija, jūnija un jūlija mēnešiem.

Par šo lēmumu skolotāja A. B. iesniegusi
Senātam sūdzību, kurā aizrāda, ka viņai,
kā skolas pārzinei, saskaņā ar Noteik. par

dzīvokļu piešķiršanu obligatorisko skolu

skolotājiem (Lkr. 37/11) 3. p., pienācies
saņemt vismaz divu istabu dzīvokli.

1936./37. mācības gadā B. pag. valde ierā-

dījusi viņai skolas telpās tikai vienu ista-

bu lielu dzīvokli un šo pašu vienu istabu

viņai vajadzējis atstāt 1937. g. 10. aprīlī,
kad šī viņas istaba lietota skolēnu kopēdi-
nāšanas vajadzībām. Tā kā pagasta valde

viņai neesot ierādījusi piemērotu dzīvokli,
tad viņai pienākoties dzīvokļa nauda sa-

skaņā ar Lik. par obligatorisko skolu sko-

lotāju atalgojumu (Lkr. 35/121 un 36/88)
4. p. Noraidot viņas lūgumu par dzīvokļa
naudas izmaksu par 1937. g. apriļa, maija,
jūnija un jūlija mēnešiem, iekšlietu mi-
nistrs esot pārkāpis Noteik. par dzīvokļu

piešķiršanu oblig. skolu skolotājiem 2. un

3. p. Šo pārkāpumu dēļ lūdz atcelt pārsū-
dzēto lēmumu.

lesniegtā sūdzība nepelna ievērības.

1936./37. mācības gadā sūdzētāja mācības

gada sākumā bija ieņēmusi no skoias uz-

turētājas ierādītās telpas. Tamdēļ, ja sū-

dzētāja vēlējās izlietot tās tiesības, kuras

viņai piešķīra 1937. g. Noteikumi par dzī-

vokļu piešķiršanu obligatorisko skolu sko-

lotājiem, kas stājas spēkā 1937. g. 19. jan-

vārī, vajadzēja rīkoties saskaņā ar šo no-

teikumu 4. p. un panākt attiecīgas skolu

valdes lēmumu par to, ka viņai ierādītais

dzīvoklis nav uzskatams par piemērotu un

neatbilst likumu prasijumiem, jo saskaņā
ar noteik. 4. p. II daļu, tikai tad, ja attie-

cīgā skolu valde dzīvokli atzinusi par ne-

piemērotu, skolotājs var atteikties no dzī-

vokļa un var prasīt no skolas uzturētāja

dzīvokļa naudu. Sūdzētāja nav iesniegusi
kaut kādus pierādījumus, ka jau pirms
tam, kad A. apr. lauku pašvald. vecākais

izlēma šo lietu, attiecīgā skolu valde būtu

atzinusi sūdzētājai ierādītās telpas par

nepiemērotām. Ja skolu valde ir kavēju-
sies izšķirt jautājumu par sūdzētājas dzī-

vokļa piemērotību, tad viņai vajadzēja
sūdzēties par skolu valdes vilcināšanos.

Kamēr nebija nodibināta Noteikumos par

dzīvokļu piešķiršanu oblig. skolu skolotā-

jiem paredzētā kārtībā dzīvokļa nepiemē-

rotība, tikmēr ari iekšlietu ministrs va-

rēja iesniegto sūdzību noraidīt, kā nepa-

matotu.

levērojot sacīto, Senāts nolemj: sū-

dzību atstāt bez ievērības. 1939. g. martā.

Nr. 124.
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Šīfera saņemšana uz atvieglotiem no-

teikumiem. «Lauku pastnieka» š. g. 4. nr.

iespiests a/s. «Šīfers» direktora-rīkotāja
raksts par šīfera saņemšanu uz atvieglo-
tiem noteikumiem. Rakstā norādītas kļū-
das, kādas pagastu valdes pielaiž, sastādot

protokolus un lauksaimnieki kārtojot sa-

ņemšanu:

Bieži protokolos iztrūkst ieraksts, uz

kādu staciju vai piestātni materiāls nosū-

tams, kā arī piemirsts atzīmēt jumta kores

pārsegšanai nepieciešamo čukuru daudzu-

mu un, gandrīz, nevienā protokolā nav

ierakstīts Zemkopības ministrijas Zemko-

pības departamenta lauku būvniecības

pasta tekošā rēķinā Nr. 4590 iemaksājamās

sumas apmērs. Instrukcijā par būvmate-

riālu izsniegšanu lauksaimniecības būv-

niecībā (skat. 27. pantu) norādīts, ka

ugunsdrošu būvmateriālu saņemšanai ma-

teriālu pieprasītājs pagasta valdes proto-
kola pirmo norakstu, līdz ar pasta nodaļas
iemaksas kvīti, iesniedz attiecīgam mate-

riālu piegādātājam — šinī konkrētā gadi-

jumā akc. sabiedrībai «Šīfers». Tā tad,
lai nu pieprasītājs varētu rīkoties saskaņā
ar instrukciju, viņam saņemtā protokola
norakstā jāredz, cik liela naudas suma ie-

maksājama. Pagasta sekretāram aprēķi-
nāšanā nevarētu būt nepārvaramu grūtī-

bu, jo cenas publicētas «Valdības Vēst-

nesis» š. g. 41. numurā. Tomēr nepareizi

aprēķini ir bijuši jāsastop diezgan bieži,

kamdēļ sabiedrība tādos gadijumos, kad

pagasta valdes lēmuma 6. punkts nepareizi
vai nemaz nav izpildīts, pati izdara ap-

rēķinus un ar īpašu rakstu paziņo piepra-

sītājam. Ļoti patīkami būtu, ja pagasta
sekretārs iedziļinātos šīfera piegādāšanas

kārtībā, tad arī viņš varētu lielā mērā

priekšlaicīgi novērst dažādus pārpratu-
mus.

Pēc protokola noraksta iesūtīšanas,

A/S «Šīfers» nekavējoši atbild, ka vai nu

pasūtīto šīferu un piederumus varēs iz-

sniegt tikai apmēram pēc trim vai četriem

mēnešiem vai jau tuvākā laikā un ja ie-

maksas kvīts nav pievienota protokolam,
tad arī lūdz pasteigties ar iemaksas izda-

rīšanu un kvīts piesūtīšanu. Ar naudas

iemaksu nevajaga kavēties, tās laikā neie-

maksāšana var būt par iemeslu novēlotai

šīfera saņemšanai. — Vēl reiz atgādinu,
ka par pasūtītām plāksnēm un čukuriem,
kuri saņemami uz atvieglotiem noteiku-

miem, nauda nav iemaksājama akciju sa-

biedrībai «Šīfers», bet gan Zemkopības

ministrijas Zemkopības departamenta lau-

ku būvniecības pasta tekošā rēķinā 4590,
bet kvīts ir iesūtāma akc. sabiedrībai «Šī-

fers». Pērkot šīferu par pilnu cenu, nauda

iemaksājama akc. sab. «Šīfers» pasta tek.

rēķinā 4516 un kvīti var paturēt pie sevis.

Pašu šīfera pieprasītāju labā būtu, ja
atrastu par iespējamu ievērot no akc. sa-

biedrības paziņoto saņemšanas laiku, jo

piegādāšana tad varētu izveidoties bez

traucējumiem un noteiktā kārtībā. — Ap-
mēram puse pasūtītāju tiešām ņem vērā

no sabiedrības noteikto datumu un izdara

laikus zināmās naudas iemaksas, kamēr

pārējie lūdz izsniegšanas laiku grozīt —

protams, ka šos lūgumus, cik tas iespē-

jams, izpilda. Bet ir ap 1 procents tādu

pasūtītāju, kuri savus pieprasi jumus neat-

saucot, materiālus neizņem.

Pagastu sekretāru un viņu palīgu 12. pār-

baudījumu sesija.

Pēc skaita divpadsmitā pagastu sekre-

tāru un viņu palīgu pārbaudi jumu sesija

ilga no 13.—24. martam. Uz pārbaudiju-
miem pieteicās pavisam 94 aspiranti, no

kuriem 7 tādi, kas vēlējās turēt pārbaudī-

jumus tikai papildu priekšmetos. Šinī

sesijā nebija pieteicies neviens aspirants,
kura izglītība neatbilstu noteiktai pārbau-
dīšanas noteikumos, kas gan bija iepriek-
šējās sesijās. Uz pārbaudījumiem seši

aspiranti dažādu iemeslu pēc neieradās, tā

pārbaudijumus turēja 88 aspiranti. Savu-

kārt 6 aspiranti no šiem 88 sāka gan turēt

pārbaudijumus, bet izturējuši pāris

priekšmetos pazuda — uz turpmākiem

pārbaudījumiem neieradās, kādēļ skaitās

par pārbaudijumus neizturējušiem. Tā no

visiem 88 aspirantiem pagasta sekretāra

vai palīga cenzu ieguva 38 personas, pie
kam šoreiz abu, kā nekad līdz šim, vie-

nāds daudzums — 19. — Atzīmējams, ka

uz pārbaudi jumiem pieteikušos 94 aspi-
rantu vidū 61 tāds, kas uz pārbaudīju-
miem nāk otro, trešo un pat vairākas rei-

zes, tā tad pirmo reizi nākušo — tikai 33
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personas. Starp 19 pagasta sekretāra cen-

zu ieguvējiem tikai 2 tādi, kas ieguva cen-

zu nākot uz pārbaudījumiem pirmo reizi,

bet starp 19 pagasta sekretāra palīga cen-

za ieguvējiem 10 cenzu ieguva pirmā rei-

zē. No 94 aspirantiem—64 vīrieši un 30

sievietes, t. i. šinī sesijā, salīdzinot ar

iepriekšējām, visvairāk sieviešu.

Līdzīgi visām vienpadsmit iepriekšē-

jām pārbaudijumu sesijām, arī šoreiz no

Vidzemes nācis vislielākais aspirantu

skaits, proti: no Vidzemes—39, no Latga-
les—22, no Zemgales—l9, no Kurze-

mes—14.

Pēc izglītības 12. sesijas aspiranti gru-

pējas šādi: cand iur.—1, gatavības aplie-

cība par pilnu vidusskolas kursa beigša-
nu—42, apliecība par vidusskolas beigša-

nu—l3, nepabeigta vidusskola—l2, pilna

pamatskola—2o, arodskolas—l, dažādi do-

kumenti—4 un apliecība par ģimnāzijas

beigšanu ārzemēs (Igaunijā)—l.

Pārbaudijumi sākās 13. martā pīkst. 9

rītā, Aizsargu namā. Eksaminatori 12. se-

sijā tie paši, kas iepriekšējā. Pārbaudi-

jumi sākās ar rakstu darbu latviešu valo-

dā, kuru rakstija 43 aspiranti. Prof. E.

Blese rakstu darbam bija izraudzijis divi

tematus, kuriem pārbaudijumu komisija
arī piekrita,—l. Spilgtākie varoņu tipi

mūsu literatūrā un 2. Kāpēc visdiženāki

uzplaukt var tauta tikai savā nacionālā

valstī. Par pirmo tematu rakstija 9 aspi-

ranti, par otro—34. Seši aspiranti, kas

rakstu darbu rakstija, uz mutes vārdu

pārbaudijumu neieradās, kādēļ pārbaudi-
juma latviešu valodā gala rezultāti šādi:

32 personas pārbaudijumu izturēja un 5

ieguva nesekmīgu atzīmi.

Pārbaudijums pašvaldību likumu zinī-

bās — eksaminators doc. P. Mucenieks,

bija jātura 83 aspirantiem, jo pārējie 5 iz-

turējuši jau iepriekšējās sesijās. Pārbau-

dijumu izturēja 72 personas, neizturēja—

5, bet 6 personas neieradās uz pārbaudi
jumu.

Kā arvien, pie eksaminatora pašvaldī-
bas departamenta vicedirektora G. Cauča,

pagasta pašvaldības darbvedībā bija rakst-

veida un mutes vārdu pārbaudijums.
Rakstu darbā bija jāuzraksta — pagasta
padomes sēdes protokols, paskaidrojums

apriņķa lauku pašvaldību vecākam par

kādu nespējnieku, kas sūdzas par pabalsta
nedošanu un pagasta valdes apliecība kā-

dam pagasta pilsonim, kas tādu lūdz par

savas nekustamas mantas sastāvu un vēr-

tību. Pārbaudijums no 88 aspirantiem jā-
tura 86, jo 2 izturējuši jau iepriekšējās se-

sijās, un rakstu darbu arī rakstija 86 aspi-
ranti. Pārbaudijumu izturēja—7l, neiz-

turēja—7, bet 8 uz mutes vārdu pārbau-

dijumu neieradās, tā tad arī neizturēja.

Pagasta pašvaldības grāmatvedības rak-

stu darbu divpadsmitā sesijā eksaminators

A. Blanks bija devis būtiski līdzīgu rak-

stu darbiem iepriekšējās sesijās. levēro-

jot doto uzdevumu, jāizraksta vajadzīgie

ordri, jāizdara ieraksti žurnalā-galvenā

grāmatā un jānoslēdz 1938./39. gada bud-

žets, pēc tam jāuzstāda slēguma bilance.

Pārbaudijums bija jātura 84 aspirantiem,

jo 4 izturējuši iepriekšējās sesijās. Rakstu

darbu rakstija 83 aspiranti, bet uz mutes

vārdu pārbaudījumiem 9 aspiranti neiera-

dās, kādēļ pārbaudijuma grāmatvedībā
rezultāts šāds: izturēja—6l, neizturēja—22.

Pagastiesu iekārtā un ar lauku pašval-
dību darbību saistīto likumu zinībās pār-

baudijums, eksaminators Rīgas apgabal-

tiesas vicepriekšsēdētājs J. Drande, bija

jātura 81 aspirantam, jo pārējie izturēju-
ši jau iepriekšējās sesijās. No 81 pārbau-

dijumu izturēja—7o, neizturēja—3, bet 8

neieradās.

Piektdien, 24. martā, pīkst. 13., iekšlie-

tu ministrijas sēžu zālē pasludināja XII

sesijas pārbaudijumu rezultātus. Jau lai-

kus pulcējās pārbaudītie. leradās pār-

baudijumu komisijas locekļi līdz ar

priekšsēdētāju pašvaldības departamenta
direktoru J. Zankevicu. Pārbaudijumu

komisijas loceklis un sekretārs A. Blanks

nolasija pārbaudijumu komisijas sēdes

protokolu, pēc kura XII pārbaudijumu se-

sijas rezultāts šāds: pagasta sekretāra

cenzs piešķirts 19 un pagasta sekretāra

palīga cenzs arī 19 personām; 23 perso-

nas, kam jau ir pagasta sekretāra palīga

cenzs, neiegūst pagasta sekretāra cenzu;

13 personām pagasta sekretāra palīga cen-

za piešķiršana atlikta līdz papildu pārbau-

dijumu izturēšanai vienā vai divi priekš-

metos; 14 personas pārbaudijumus nav iz-
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turējušas, un 6 personas uz pārbaudīju-
miem vispār nav ieradušās.

Pārbaudijumu komisijas priekšsēdē-

tājs J. Zankevics norādija, ka labākās sek-

mes pārbaudijumos uzrādijuši šādi cenzu

ieguvēji: pagasta sekretāra cenzu — Jānis

Ozols, Jānis Penkevics, Laimonis Freiden-

felds un Ņina Ķēniņa, un pagasta sekretā-

ra palīga cenzu — Pēteris Birbels, Vilma

Skābarde un Rūdolfs Freimanis. Pēc tam

Pašvaldības departamenta direktors J.

Zankevics teica uzrunu, nesot sveicienus

cenzu ieguvējiem no iekšlietu ministra

kunga, norādot uz pārbaudijumu nopiet-
nību, izceļot pašvaldības darbinieku darba

idejisko pusi pagastos un novēlot strādāt

par godu tautai un valstij.

XII pārbaudijumu sesijā pagasta sekre-

tāra cenzu ieguva: Babītes pagasta sekre-

tāra palīgs Arvids Borincs, Vildogas pag.
valdes kanc. ierēdnis Voldemārs Dūdums,
Krimuldas pag. sekretāra palīgs Laimonis

Freidenfelds, Dobeles pag. vaid. kancele-

jas ierēdnis Žanis Grīslis, Smārdes pag.

sekr. palīdze Lizete Gulbis, Silajāņu pag.

sekr. pal. Timofejs Isajevs, Vārves pag.

valdes kancelejas darbiniece Ņina Ķēniņš.
Vīksnas pag. sekr. pal. Broņislavs Ločme-

lis, Viesītes pag. sekr. pal. Berta Lūks,
Asūnes pag. vaid. kancel. ierēdnis Eduards

Orups, Panemunes pag. sekr. pal. Jānis

Ozols, Irlavas pag. sekr. pal. Jānis Pen-

kevics, Milzkalnes pag. valdes kancelejas

ierēdn. Voldemārs Platais, Rembates pag.

sekr. pal. Valentīne Plūme, Smiltenes pag.

vaid. kancel. ierēdn. Jānis Pušpūrs, Bār-

tas pag. sekr. pal. Voldemārs Reinfelds,
Lielauces pag. vaid. kancel. ierēdn. Žanis

Veigners, Konrāds Viksne no Alūksnes un

Stopiņu pag. vaid. kancel. darbinieks-

praktikants Voldemārs Zarinskis.

Pagasta sekretāra palīga cenzu ieguva:
Baižkalna pag. valdes kancelejas darbi-

nieks-praktikants Rūdolfs Apinis, Pampā-

ļu pag. vaid. kancel. ierēdn. Pēteris Bir-

bels, Jaunsvirlaukas pag. vaid. kancelejas
ierēdn. Irma Cīrulis, Bukaišu pag. valdes

kanc. ierēdn. Rūdolfs Freimanis, Biķer-
nieku pag. vaid. kanc. ierēdn. Lifantijs

Grigorjevs, Nīcgales pag. valdes kancele-

jas ier. Rasma Heniņš, Ogres pag. valdes

kancel. ierēdn. Austris Holanders, Maz-

straupes pag. vaid. kanc. darb.-prakt. Jā-

nis Jirgensons, Vijciema pag. vaid kanc.

ierēdn. Emils Kļaviņš, Francisks Kokore-

vičs no Viļakas pag., Rīgas apriņķa lauku

pašvald. vecākā kanc. ierēdnis Juris Lūks,

Ikšķiles pag. valdes kanc. papildu darb.

Alfrēds Pakalns, Edgars Presņikovs no

Upmales pagasta, Užavas pag. vaid. kanc.

ierēdne Zuzanna Purmals, Jaunsvirlaukas

pag. vaid. kanc. ierēdne Vilma Skābardis,
Laimdota Stārķis no Lielvārdes pagasta,
Erna Šilers no Dignājas pagasta, Skultes

pag. vaid. kancel. ierēdn. Bruno Ūdris un

Jānis Vīķis no Rīgas.

Chronika.

Pašvaldību darbinieku gaitas.

DAĻAS VADĪTĀJS PAŠVALDĪBAS

DEPARTAMENTA.

Sakarā ar pārgrozījumiem lekšlietu minis-

trijas iekārtā, lekšlietu ministrs K. Veitmanis

iecēlis Pašvaldības departamentā līdzšinējo no-

daļas vadītāju Jāni Z i c m a n i par lauku daļas

vadītāju, skaitot no 1939. g. 2. apriļa.
J. Ziemanis dzimis 1883. g. 15. martā, Viskaļu

pagastā. Pašvaldības darbā J. Ziemanis jau no

1903. g., bet Pašvaldības departamenta dienestā

no 1920. g. 12. oktobra.

Novēlam jaunajā amatā vislabākās sekmes.

JAUNI PAŠVALDĪBU DARBINIEKI. Par

Jēkabpils apr. Mazzalves pagasta sekretāru ie-

velēts līdzšinējais Vārnavas pagasta valdes kan-

celejas ierēdnis
— praktikants Jānis - Arnolds

Kaņepējs, 28. g. vecs, ar komercskolas izglītību

un 2V-2 gadu praksi turpat. K. ieguvis pagasta
sekretāra cenzu 1938. g. pavasara pārbaudijumu

sesijā.

Par Ludzas apr. Šķaunes pagasta sekretāru

pieņemts Rēzeknes apr. Gaigalavas pagasta sek-

retāra palīgs Jānis Mazumačs 28 g. vecs, ar pa-

matskolas izglītību un 13 gadu praksi turpat.
M. ieguvis pagasta sekretāra cenzu 1937. g. ru-

dens pārbaudijumu sesijā.

Par Ludzas apr. Šķaunes pagasta sekretāra

palīdzi ievēlēta Rēzeknes apr. Makašēnu pa-

gasta valdes kancelejas ierēdne Anna Greiškāns,
24 g. veca, ar komercskolas izglītību un 4Vj

gadu praksi Makašēnu, Gatartas un Mārsnēnu

pagastu valdēs. G. ieguvusi pagasta sekretāra

palīga cenzu 1937. g. pavasara pārbaudijumu
sesijā.
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Biedrības dzīve.
VALDES DARBĪBA

Valdes sēde 1939. gada 13. martā, biroja
telpas, Rīga. Piedalās valde pilnā sastāvā.

Priekšnieka vietnieks ziņo, ka paredzams
A/S «Zemnieka Domas» jauns akciju izlaidums

un lūdz biedrības valdes atzinumu par jaunā
izlaiduma akciju iegādi. Valde atzīst, ka no

jaunā izlaiduma būtu iegādājamas akcijas par
Ls 10.000,—.

Tālāk priekšnieka vietnieks ziņo, ka biedrī-

bas biroju būtu iespējams novietot pie A/S
«Zemnieka Domas» veikala, pēc tā pāriešanas
jaunās telpās. Valde atzīst, ka biedrības bi-

roja novietošana pie A/S «Zemnieka Domas»

veikala apsveicama, jo veikalu ikdienas apmek-
lē biedri, kas vienā reizē varētu nokārtot savas

lietas biedrības birojā.

Valde piekrīt žurnāla «Pašvaldības Darbs»

atbildīgā redaktora priekšlikumam par idejiska
satura rakstu ievietošanu žurnālā.

Par Madonas apr. Iršu pagasta sekretāra

palīgu pieņemts Odzienas pagasta valdes kan-
celejas ierēdņa v. i. Jānis - Roberts Elksnītis,
34 g. vecs, ar lauksaimniecības vidusskolas iz-

glītību un IV_> gadu praksi Lubejas un Odzie-

nas pagastu valdēs. E. ieguvis pagasta sekre-

tāra palīga_ cenzu 1938. g. pavasara pārbaudi-
jumu sesija.

PĀRMAIŅAS DIENESTĀ. Ludzas apriņķa
Šķaunes pagasta sekretārs Pēteris Kupcāns pār-

gājis pagasta sekretāra palīga amatā uz Kār-

savas pagastu.

Madonas apr. Stāmerienas pagasta sekretārs
Eduards Kaufmanis un Bērzaunes pagasta sek-
retārs Aleksandrs Kirulis pārgājuši viens otra

vieta.

Daugavpils apr. Naujenes pagasta sekretāra

palīgs Arvīds Rūsītis un Nīcgales pagasta sek-
retāra palīgs Eduards Azers pārgājuši viens
otra vieta.

PIEŠĶIRTAS PENSIJAS. Tautas labklā-

jības ministrija piešķīrusi pensiju sekošiem lau-

ku pašvaldību darbiniekiem un viņu ģimenes

locekļiem: Gramzdas pagasta valdes bij. sek-
retāram Krišam Treieram, kā brīvības cīņu da-

lībniekam, pilnu izdienas pensiju, resp. 70% ap-
mēra no Ls_ 230,—, t. i. Ls 161,— mēn. par pen-

sijas izdienā ieskaitītiem 32 gadiem, kas nokal-

poti Latvijas nacionālā armijā, Kalētu, Lutri-

ņu, Aizviķu, un Gramzdas pagastu pašvaldībās
(pēdēja 19 g., 9 m., 16 d.); Ikšķiles pagasta val-

des bij. sekretāram Georgam Elepānam izdienas

pensiju 60% apmērā no Ls 212,45, t. i. Ls 127,47
mēnesī par Zemkopības ministrijā un dažādos

pagastos, dažādos amatos nokalpotiem 30 ga-

diem; Sidgundas pagasta valdes bij. sekretā-
ram Andrejam Miķelsonam pilnu izdienas pen-

siju, t. i. 70% apmērā no Ls 234,— resp. Ls

163,80 mēnesī par pensijas izdienā ieskaitītiem

38 gadiem, kurus A. Miķelsons kā sekretāra pa-

līgs un sekretārs nokalpojis Kalsnavas un Sid-

gundas pagastu pašvaldībās, pie kam pēdējā
nepārtraukti darbojies 36 gadus, 8 mēnešus;
Bukaišu pagasta valdes bij. sekretāram Iman-

tam - Jānim
- Kristapam Grīnhofam izdienas

pensiju 64% apmērā no Ls 221,76, t. i. Ls 141,93
mēnesī par pensijas izdienā ieskaitītiem 32 ga-

diem, kas dažādos amatos nokalpoti bij. Kur-

zemes guberņas akcizes pārvaldē, bij. Rietum-

frontes aizmugures artilērijas darbnīcās, Pēter-

nieku un Bukaišu pagastu pašvaldībās (pēdējā
27 g., 3 m., 4 d.); bij. Ventspils apriņķa lauku

pašvaldību vecākam Jānim Zelmenim pilnu
izdienas pensiju, resp. 70% apmērā no Ls 369,—
t. i. Ls 258,30 mēnesī par izdienā ieskaitītiem

36 gadiem, kurus J. Zelmenis dažādos amatos

nokalpojis Sakas pagasta pašvaldībā, pie bij.
Aizputes apriņķa zemnieku lietu komisāra,
Purmsātu un Nīgrandas pagastu pašvaldībās,
bij. Aizputes apriņķa valdē, Aizputes apriņķa
kooperativā un pēdējos gados, kā Aizputes un

Ventspils apriņķa lauku pašvaldību vecākais;
Berzaunas pagasta valdes bij. kancelejas ie-

rēdņa v. p. i. Jānim Saulonim izdienas pensiju
50% apmērā no Ls 184,59, t. i. Ls 92,29 pensijas
mēnesī par 25 gadiem, kurus J. Saulonis da-

žādos amatos nokalpojis dažādās bij. Krievijas
un Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs; Tir-

zas pagasta valdes bij. ziņnesim Jānim Drul-

lim, kā zaudējušam darba spējas dienesta laikā

vairāk par 65%, par augšminētā pašvaldībā no-

kalpotiem 10 gadiem 30% apmērā no Ls 45,—,

t. i. Ls 13,50 mēnesī; Dzelzavas pagasta pa-

matskolas bij. apkalpotājai Kristīnei Putniņš,
kā zaudējušai darba spējas dienesta laikā vai-

rāk par 40%, par Dzelzavas pagasta valdes ne-

spējnieku patversmē un augšminētā skolā no-

kalpotiem 17 gadiem 37% apmērā no Ls 20,—,
t. i. Ls 7,40 mēnesī; Daugavpils apriņķa pa-

gastu pašvaldību sadarbes apvienības uzturētās

Daugavpils slimnīcas bij. veļas šuvējai Teklai

Zubkovskis, kā atlaistai no darba štātu sama-

zināšanas dēļ, 36% apmērā no Ls 56,80, t. i. Ls

20,45 mēnesī par 16 pensijas izdienā ieskaitītiem

gadiem; Ādažu pagasta valdes bij. kancelejas
ierēdnei Antonijai Lībtāls, kā atlaistai iestādes

pārorganizēšanas dēļ, 39% apmērā no Ls 100,—,

t i. Ls 39,— mēnesī par Suntāžu un Ādažu

pagastu pašvaldībās nostrādātiem 19 gadiem;

Daugavpils apriņķa pagastu pašvaldību sadar-

bes apvienības Daugavpils slimnīcas bij. slim-

nieku kopējai Mariannai Spoģis, pilnu izdienas

pensiju, resp. 70% apmērā no Ls 59,13, t. i. Ls

41,39 mēnesī par pensijas izdienā ieskaitītiem

36 gadiem, kas nokalpoti Pēterpils Aleksandra

vīriešu slimnīcā un augšminētā iestādē; Jē-

kabpils apriņķa pašvaldību sadarbes apvienības
uzturētās slimnīcas bij. mcd. feldšera Jāņa Pil-

daua atraitnei Fanijai Pildaus pusapmērā no

vīra pensijas, t. i. 16,5% apmērā no Ls 140,—,

resp. Ls 23,10 mēnesī.
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Valde pilnvaro priekšnieku, valdes locekļus
J. Vītoliņu, P. Lībtalu un Ed. Putniņu aizstāvēt

biedrības valdes pieņemto nodokļu kartiņas

projektu un caurrakstīšanas principu paredzama

apspriedē Pašvaldības departamenta.
Nolemj š. g. 20. maijā sasaukt paplašinātu

valdes sēdi Atpūtas namā, uz kuru uzaicināt

revizijas komisiju un visu nodaļu pārstāvjus.
Sēdē apspriest jautājumu par valdes un nodaļu

turpmāko darbību, tās paplašināšanu un pa-

dziļināšanu, par bēru fonda dibināšanu, par

iespēju palīdzēt biedriem iegūt nekustamus īpa-

šumus un par žurnāla virzienu. Uzdod valdes

locekļiem sagatavot attiecīgus referātus.

Biedrības pārstāvis Valsts un Pašvaldību

darbinieku centrālā savienībā ziņo par savie-

nības atpūtas namu Rīgas Jūrmalā, ko raušu

biedrības biedri neizmanto, un par juridiskas

palīdzības organizēšanu savienība ietilpstošo
biedrību biedriem.

Biedrības priekšnieks ziņo, ka, izpildot pilnas

sapulces š. g. 26. februāra lēmumu, Valsts Pre-

zidenta kungam iemaksāti Ls 500,— un «Rīt-

dienas zemturu fondā»
—

Ls 300,—, par ko sa-

ņemta Prezidenta kunga pateicība.
Nolemj samaksāt Valsts un pašvaldību dar-

binieku centrālai savienībai 1939. gada biedra

maksu Ls 89,40.
Noraida Barkavas pagasta sekretāra A. Veik-

šana lūgumu dzēst vienreizējās iemaksas pa-

rādu.

Uzņem par biedri Kazdangas pagasta sekre-

tāra palīgu Augustu Līviņu.

NĀKOŠĀS NODAĻU APSPRIEDES:

1. Aizputes nodaļai — 1939. g. 29. aprilī,
Kazdangas pagasta namā.

2. Kokneses nodaļai — 1939. g. 18. maija
Kokneses pagasta namā.

3. Rūjienas nodaļai — 193<9. g. 15. aprilī,

Ternejas pagasta namā.

4. Krustpils nodaļai —
1939. g. 7. maija,

Ungurmuižas pagasta namā.

5. LI ū k s t e s nodaļai — 1939. g. 21. maija,

Lašu pagasta namā.

6. Rīgas nodaļai — 1939. g. 3. jūnija, Ro-

pažu pagasta namā.

IZMANTOJAT ATPŪTAI RĪGAS JŪRMALU!

Valsts un Pašvaldību Darbinieku Centrālās

Savienības atpūtas nami Rīgas Jūrmalā, Bul-

duros, Kara ielā 79 un II līnijā Nr. 12,

darbību uzsāks š. g. 1. maijā. Atpūtas nami

sastāv no divām ēkām, no kurām viena
—

zie-

mas būve. Par abām ēkām kopā 16

divvietīgas un 5 vienvietīgas ista-

bas. Kopējais vietu skaits 37. At-

pūtas nami atrodas 4 min. gājienā no Bulduru

stacijas un apm. 5 min. gājienā no jūras,

īres maksa par telpām.
Savienības valde par istabām ir noteikusi se-

košu īres maksu (ieskaitot telpu īri, apkurināša-
nu, apgaismošanu un apkopšanu):

Maija un septembra mēnešos par

vienvietīgu istabu Ls 10,— mēnesī, bet par div-

vietīgo — Ls 15,— mēnesī (resp. Ls 7,50 no per-

sonas mēnesī).

Jūnija, jūlija un augusta mēne-

šos par vienvietīgo istabu Ls 15,—. Par vien-

vietīgām istabām Nr. 19 un 24, ar ieeju no vir-

tuves, īres maksa Ls 10,— mēnesī. Par divvie-

tīgām istabām — Ls 25,— mēnesī (resp. Ls. 12,50

no personas mēn.), izņemot caurstaigājamas ista-

bas Nr. Nr. 4, 5, 9, 10, kuram īres maksa no-

teikta Ls 20,— mēnesī (resp. Ls 10,— no per-

sonas).

Pieteikšanās kārtība.

Biedriem uz atpūtas nama telpām jāpieteicas

biedrības birojā. Tiem biedriem, kuri atpūtas

namos vēlas uzturēties: maija mēnesī, jāpiesa-

kās līdz 1. maijam, jūnija men. —
līdz 15. mai-

jam, jūlija mēn. — līdz 15. jūnijam, augusta

mēn. — līdz 15. jūlijam, septembra men. — līdz

15. augustam, līdz kādam laikam nomaksājama

arī attiecīgā īres maksa.

Uzturēšanās ilgums atpūtas namā.

Atpūtas nami ierīkoti ar nolūku, lai tanīs

trūcīgākie biedri un viņu ģimenes locekļi (sievas

un bērni, vecāki par 7 gadiem) varētu pavadīt

savus atvaļinājumus un atpūsties pec pārciestam
slimībām. Šī iemesla dēļ priekšrocības uz at-

pūtas nama telpām dos tiem biedriem, kuri tur

vēlas pavadīt savus atvaļinājumus. Gadijuma,

ja šādu biedru vajadzīgais skaits nepieteiksies,

tad biedri atpūtas namā varēs uzturēties arī il-

gāku laiku.

Biedru — atpūtas namu apmeklētā-

ju ievērībai.

Izbraucot uz atpūtas namu, biedriem jāņēm

līdz: tīra gultas veļa, t. i. sega, palagi,_ spilvens

un dvieļi, kā arī pietiekoša daudzuma miesas

veļa. Tāpat ņemami līdz nepieciešamie tējas

trauki. Par uzturu atpūtas namu iemītniekiem

jāgādā pašiem, jo kopēdināšana atpūtas namos

nepastāvēs. Vienīgi rītos un vakaros varēs bez

sevišķas atlīdzības saņemt tējas ūdeni. Pusdie-

nas uz vietas gatavot nebūs iespējams. Ierodo-

ties atpūtas namā, reflektantiem, uzradot kvīti

par īres maksas nokārtošanu, jāpiesakās pie

atpūtas nama sētnieces, kura ieradīs vajadzīgas

telpas.

Ieteicams atpūtas namus izmantot sevišķi

maija un septembra mēnešos, kad Bulduri vel

nav pārpildīti ar peldu viesiem. Pateicoties ap-

kārtējam klusumam, sagurušiem un darba pār-

pūlētiem darbiniekiem atpūta šinīs_ mēnešos ir

vispiemērotākā. Arī atpūtas nama darbinieki

maija un septembra mēnešos savām vajadzībām

varēs atrast vispiemērotākās istabas. Šinīs mē-

nešos īres maksas atpūtas namā pazeminātas,

neskatoties uz to, ka telpas jāapkurina un elek-

triskai apgaismošanai strāva jāpatērē lielākos

apmēros, kā vasaras mēnešos.

Izdevējs: 'Latvijas pagastu sekretāru biedrība
Atbildīgais redaktors: Jānis Vītoliņš

rvlgci, l_3.CplCScl 1613 JNI*« QZ. 1.
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PIEDA VAJAM

1) Nekustamas mantas nodokļu
kartiņas

2) Nekustamas mantas nodokļu

parādu kartiņas

3) Pašvaldības nodokļa kartiņas

fiziskām personām

4) Nodokļu listes

5) Nodokļu kvītes

Pašvaldības, kuras vēlētos strādāt ar nodokļu

maksātāju grāmatām, lūdzam pasteigties ar to

pasūtīšanu

IZDEVĒJU MCIJU SABIEDRĪBA

ZEMNIEKA DŪMAS
RĪGĀ, BLAUMAŅA lELĀ 38-4U
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