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No pagasta skrīvera līdz pagasta darbvedim

ED. GRANTSKALNS,

biedrības goda biedrs

Klausāties vēstures soļos . . .

Prez. Dr. K. Ulmanis.

Lai labāk saprastu tagadni, ir jāpa-
zīst pagātne. Ir tāpēc jāatsvaidzina at-

miņas par viņiem tāliem laikiem. Paš-

valdības darbs bija jau tad, kad nebija
mums vēl pašiem savas valsts, kad ta-

gadējās valsts vīri pašvaldības darbā

kala un vingrināja domas nākotnes lie-

lajiem uzdevumiem. Pašvaldības darbs

bija pirmais stiprais balsts valsts

tapšanas laikā, kas, kā jau noorga-

nizēts gatavs aparāts, deva iespēju
valsts centrālai varai savu gribu izvest

dzīvē.

Pašvaldības darbs nekad nav bijis

uzbāzīga skaļuma pilns, bet toties dziļi,

dziļi savas saknes gremdējis pašā tautā,
ir ar zemi un ar tautu pratis saaugt.

Pašvaldības darbs ir prasijis no sa-

viem darītājiem lielu iecietību, bez-

partējību, daudz pūļu, enerģijas, pat

uzupurēšanos, kā mantā, tā veselībā, kā

to pierāda slaveni vārdi pagātnē, par

kuriem vēl būs runa. Un tāpēc kriet-

nam pašvaldības darbiniekam būt ir tas

pats, kas kalpot savai tautai un

tēvi ja i.

Pagastu nami ir tie nervu centri,

no kuriem iziet 'pa visām periferijām
valsts varas griba un kuros satek atkal

atpakaļ visas zemes vajadzības, apmie-
rinātība, vāi ciešanu izpaudums. Tāpēc
pašvaldības darbs priekš darītāja ir ne-

pateicīgs darbs un šis ir viens no tiem

amatiem, kuru pildot pat ar lielāko uz-

ticību, vismazāk var iegūt visu piekri-
šanu. Un tāpēc pašvaldību darbinieku

dzīves ceļš.nav rozēm kaisīts.

Pašvaldības darbinieki nav skaitījuši
stundas, rīta agros, vakara vēlos trau-

cējumus, nav meklējuši vieglas dienas

— tie ir varoņi dzīves ikdienā! Ar 1866.

g. likumu par pagastu pašvaldību tika

nodibināts un pirmo reiz likumā minēts

pagasta skrīvera amats. Tikai divi šā

likuma panti — 26. un 30. — piemin

pagasta skrīveri visai īsi, nosakot, ka

«vietnieku pulks izvēl vai pieņem pa-

gasta skrīveri, kas pārzina pagasta
amatu personu rakstu daļu un ved vis-

pārējas pagasta sapulces un vietnieku

pulka protokolus. Acīm redzamas nespē-

jas gadijumā, skrīveri ar priekšniecības
iestāžu lēmumu var administrativā

kārtā atcelt no amata». Tas arī viss,

kas pateikts minētā likumā.

Taču pati dzīve drīz vien izvirza da-

žādus jautājumus, par kuriem likums

noklusējis un te nu nāk palīgā gan Gu-

berņas zemnieku lietu komisija, gan

Krievijas Valdības Senāts ar saviem

ukaziem. Vispirms paceļas jautājums,
vai skrīveris ir amata persona. Zemnie-

ku lietu komisija ar cirkulāru 1867. g.

31. martā pielīdzina skrīveri pārē-

jām amata personām, pieskaroties jau
arī izglītības un vecuma cenzam, nosa-

kot, ka: 1) skrīverim jābūt vismaz

25 gadus vecam un nevainojamu uzve-

šanos un 2) ja iespējams, ar pabeigtu
draudzes skolas izglītību, pie kam

priekšroka dodama kandidātiem ar la-

bāku, piem., apriņķa skolas, izglītību.

Bet nu iznāca tā, ka pielīdzinot skrī-

veri pārējām pagasta amata personām,

uz skrīveri arī attiecas jau pastāvošais
likums (§ 26), ka visas amata personas
tiek vēlētas uz trim gadiem. Tā to arī

sāka praktizēt, bet tas rādija daudz un

visai nevēlamas parādības. Lai savā

vietā noturētos, nepietika ar godīgu
darbu vien. Taisni šis godīgums un

neitralitāte nereti bij dadzis acīs vie-



nam vai otrām «pagasta vietniekam»,

kas prasija sev izņēmuma pakalpoju-

mus, vai pie šķūtīm, vai klaušām, vai

pie sprieduma pagasta tiesā (jo skrīve-

ris arī bija pagasta tiesas rakstvedis)

un visur, kur tādam varas nesējam
«vietniekam» vai viņa radiem iznāca

darīšana ar iestādēm. Bez tam svarīgs

faktors vēl arvien bija un palika vietē-

jais muižnieks, kas nebūt nedomāja sa-

vas privilēģijas sašaurināt un pa dažā-

diem ceļiem pūlējās pakļaut skrīveri

savam iespaidam. Ja nu skrīveris pie
tam vēl bija ģimenes cilvēks, tad, lai

neatrastos pēc 3 gadiem ar bērniem uz

lielceļa, vai arī lai nepaliktu bez algas,

bija vien jāpiemērojas apstākļiem, vien-

alga — «krogā vai baznīcā». Protams,

bija jau arī rakstura un principu cilvē-

ki, kas to nedarija un vai nu uzņēmās

cīņu ar iegribīgiem varas vīriem, vai

bieži vien pārgāja uz citu arodu.

Te mēs nevaram paiet garām vēl vie-

nam svarīgam apstāklim toreizējā dzī-

vē. Ja latvieša cilvēks bija izcīnījis sev

zināšanas un izglītota cilvēka stāvokli,

tad atrast vietu savā dzimtenē bija pā-

rāk grūti, pat neiespējami. Vietējai
muižniecībai bija vēl pārlieku liels ie-

spaids visā zemes pārvaldībā un bez

viņas ziņas un labvēlības latvietim ceļš

uz atbildīgiem amatiem bija slēgts. Tā-

pēc arī tik daudz latviešu inteliģentu

pameta dzimteni un devās plašajā Krie-

vijā, kur bieži vien atrada gan sev iz-

cilu stāvokli un brangu peļņu, bet at-

lūza savai tautai un pazuda šai miljo-

nu mežā uz mūžiem. Tas bija tāds mū-

su inteliģences «eksports», par ko nekā

pretim latviešu zeme nesaņēma, bet tē-

vi un mātes pazaudēja nevien savus vi-

sai sūri pelnītos ietaupijumus, ko bija
izdevuši bērnu skološanai, bet arī pašus
bērnus uz visiem laikiem.

Taču, ja atskatāmies pēdējā gadu

simteņa tecējumā, tad mēs redzam

krietnu skaitu veco skrīveru, kas pat

šais nospiedošos apstākļos palika uzticī-

gi savai tautai un tēvzemei, un uzņē-

mās cīņu par labāku nākotni. Vecie

laikraksti, kā «Latviešu avīzes», «Mā-

jas viesis», «Latviešu ļaužu draugs»,
«Balss», «Baltijas zemkopis» un «Tiesu

vēstnesis» lielā mērā savas slejas pilda

ar veco skrīveru rakstiem un apcerēju-
miem. Vēl vairāk — Piņķu pagasta
skrīveris Ansis Leitans, nodibinoties

1856. g. «Mājas Viesim», kļūst par šī

laikraksta redaktoru un vada to līdz sa-

vam mūža vakaram, 1874. gadam. Šai

laikrakstā jo plaši izpaužas toreizējie
nacionālie centieni un zemnieku cīņas
pret muižniecību, bet pēdējos gados arī

skrīveru profesionālie un sabiedriskie

centieni. Tāpat no skrīveru rindām

•nāk spilgtais, talantu bagātais un de-

dzīgais nacionālais cīnītājs Juris Mā-

ters (Diždzeldas pag. skrīveris), kas di-

bina un rediģē «Baltijas Zemkopi» un

vēlāk «Tiesu Vēstnesi». Arī lielais

tautas atmodas laikmeta valstsvīrs

Krišjānis Valdemārs savas gaitas
1849. g. uzsācis kā pagasta skrīveris. Še

nav iespēja uzskaitīt visus pagājušā

gadu simta skrīverus — atklātības dar-

biniekus, bet lai pastrīpotu vēl reiz to,

ka starp viņiem daudz bija to, kas par

spīti vētrām, nelaidās vis pa straumi,
bet sīksti palika savās vietās un cīņu

pieņēma, — tad minēšu vēl tikai Ansi

Līventālu, Kārli Zemīti (Pērsieti),
K. Augenbergu (Ezerieti), Pēteri

Blau'u, Andreju Jankavu, K. Portu,

Andreju Bērziņu, Miķeli Skrūzīti, Kār-

li Paucīti, Zilpauti, Ģinteru, Kaktiņu,

Ķilpi, Biku, Sebergu, Jankovski, Bru-

novu, Stravinski, Vītiņu, Meibergu,
Vīstuci, Cilinski, Pēt. Miglinīku v. d.

cit. Tomēr netrūka arī to, kas laidās pa
straumei un te arī meklējami cēloņi
tām negatīvām atsauksmēm un aiz-

spriedumiem par vecajiem skrīveriem.

Dabīgā izlase negativā nozīmē, bāzēta

uz beztiesīga stāvokļa, pazemināja vi-

»as profesijas ētisko līmeni.

Ne skrīveri, bet nepareizi, jeb labāk

sakot, gluži nenokārtotais tiesiskais stā-

voklis rādija parādības, kuras arī te ne-

viens negrib aizstāvēt, bet noskaidrot

gan. Vajadzēja paiet veseliem 36 ga-

diem, kamēr Valmieras apr. Zerrn. lie-

tu komisārs Henriksons nāk ar iero-

sinājumu skrīveru pārvēlēšanas atcelt.

Šim ierosinājumam piekrīt arī citi

Zemnieku lietu komisāri un zemnieku

lietu komisija, uz kuras priekšlikumu
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-1903. g. 24. martā Krievijas Senāts iz-

deva ukazu, ka «pagastu skrīveri ievē-

iami no vietnieku pulka uz nenoteik-

tu laiku un tie, kas šo amatu jau ie-

ņem, turpina to pildīt, kamēr nav liku-

mīgā kārtībā no amata atlaisti». Kaut

arī tas bija solis uz priekšu, tomēr tikai

ielāps, kā visi citi vēlāki dažādie uz-

raugu iestāžu skaidrojumi pie pastāvo-
šā trūcīgā likuma.

Vienu pozitīvu ietekmi tomēr neva-

ram šim rīkojumam noliegt. Tā dabīgā
izlase, kuru es minēju un kas savā lai-

kā pazemināja visas profesijas ētisko

līmeni, jūtami samazinājās un radās

skrīveru saimē spēcīgs kadrs, kas vairs

neuzskatija savu amatu kā īsa laika

etapu, bet gluži otrādi, uzskati ja to par
izkopjamu un paliekamu vietu līdz mū-

ža vakaram. Šī veselīgā izpratne sāka

strāvot kā Vidzemē, tā Kurzemē un bi-

ja pārrunu objekts visur, kur skrīveri

satikās, īpaši rudeņos pie rekrūšu no-

došanas. Pamazām veidojās un attīsti-

jās profesionāla apziņa un tendence

vienoti izpausties pašiem savā biedrībā.

Atkal tika no jauna cilāta sen iegulusē
ideja par savas aroda biedrības dibinā-

šanu, kas savā laikā «Mājas Viesī» de-

dzīgi pārrunāta. Arī Zemnieku lietu

komisāri dažās vietās pieļāva skrīveru

sanāksmes, kur viņu vadībā apsprieda
pagasta darbvedības reformas un paši
skrīveri nāca ar referātiem un projek-
tiem. Jo dzīvi man palikusi atmiņā vie-

na šāda sanāksme Rīgā, īsi pirms pa-
saules kara, ko bija sasaucis toreizējais
iecietīgais komisārs Aderkass, un kur

pēc mana darbvedības referāta, turpi-
nājās apspriedes neoficiālā daļa, kur Rī-

gas apr. I iec. skrīveri sāka nospraust
savu nodomu stigas. Neatkarīgi no tā,
ko darija Rīgas I iecirknis savās turp-
mākās sanāksmēs, ideja gāja cauri vi-

siem apriņķiem un rādija vēl nepiere-
dzētu interesi, pat sajūsmu. Tiek no-

lemts griezties pie Krievijas lekšlietu

Ministra ar kolektivu lūgumu, atļaut
dibināt Baltijas guberņu (Kurzemes,
Vidzemes un Igaunijas) pagastu skrīve-

ru un zemnieku iestāžu rakstvežu palī-
dzības biedrību, kurā visiem skrīve-

riem būtu obligatoriski jābūt bied-

riem. Šāds lūguma raksts tiek pagata-
vots un sāk ceļot no pagasta uz pagastu

parakstu vākšanai, līdz, beidzot, nezi-

nāmu apsatākļu dēļ ir apsīcis Ķieģeļu
pagasta namā. Tikai 1933. gadā nejau-
ši šo dokumentu līdz ar statūtu projek-
tu atrod Ķieģeļu pagasta nama bēniņos
starp tur pamestiem archiva materiā-

liem.

Interese vairs neatslābst. Seko vairā-

kas sanāksmes līdz skrīveru delegātu
sapulce 14. un 15. maijā 1917. gadā no-

dibina Rīgas apriņķa darbvežu savie-

nību ar Izpildu komiteju, sastāvošu no

priekšnieka A. Jaunbērza, priekšnie-
ka biedra Ed. Grantskalna un locek-

ļiem — E. Kēzes, K. Reiznieka, P. Dzēr-

ves, A. Baltgaiļa un M. Pukšes. Šai pa-
šā delegātu sapulcē tika nolemts turp-
māk skrīveru amatu apzīmēt ar vārdu

«darbvedis», par ko tiek publicēts laik-

rakstos un paziņots visiem skrīveriem.

Par šīs savienības nodibināšanu tiek

paziņots arī Rīgas apriņķa komisāram.

Savienības Izpildu komiteja kopš tā lai-

ka arī nostājas kā centrālais orgāns

skrīveru kustībā un pārņem ierosmi un

vadību savās rokās. 1917. g. 11. un 12.

jūnijā notiek Vidzemes dienvidu daļas
darbvežu delegātu sapulce Valmierā,
kur kā Izpildu komitejas pārstāvis pie-
dalās Aug. Baltgailis un šai sapulcē
tiek nolemts sasaukt darbvežu kongre-
su Valmierā 1917. g. 16. un 17. jūlijā,
liekot dienas kārtībā, starp citu, Lat-

vijas pašvaldības iestāžu darb-

vežu biedrības dibināšanu un

statūtu pieņemšanu. 1917. g. 8.

un 9. jūlijā Tērbatā tiek sasaukta bēg-
ļu gaitās esošo Kurzemes pagastu darb-

vežu sapulce. Izpildu komiteja piesūta
šai sapulcei jau izstrādāto biedrības

statūtu projektu un vadošos lēmumus,

resp. rezolūcijas, kā arī 16. un 17. jūlijā
Valmierā sasaucamā kongresa dienas

kārtību. Kā delegātu uz Tērbatu sūta

Jāni Līkumu.

Pēc šiem priekšdarbiem, tad arī sa-

nāk 1917. g. 16. un 17. jūlijā Valmierā

pirmais Vislatvijas darbvežu kon-

gress. Šai kongresā tiek nodibi-

nāta Latvijas pašvaldības ie-

stāžu darbvežu biedrība, pie-
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ņemti biedrības statūti un no-

spraustas principiālas un vado-

šas līnijas biedrības turpmākā

gaitā. Ņemot vērā toreizējos anorma-

los apstākļus kara dēļ, kur Kurzemes un

Zemgales darbveži vairs neatradās sa-

vās vietās, bet kā. bēgļi klīda pa jlašo

Krieviju, kā arī to, kā Vidzemē satik-

sme bija apgrūtināta gan no 12. Armi-

jas štāba, gan revolūcijas laika dažā-

diem komisāriem un' iestādēm, — ir ar

gandari jumu jāatzīmē, ka kongresā to-

mēr bija ieradušies 81 darbvedis un da-

ži viesi no Vidzemes zemes padomes un

dažiem apriņķu komisāriem.

Pirmā pastāvīgā valdē tiek ievēlēti

A. Jaunbērzs kā priekšnieks, bet P.

Klinklāvs, K. Reiznieks, P. Gaiķis un

Kr. Šmits, kā valdes locekļi.
Šī valde, diemžēl pagūst noturēt tik

divas valdes sēdes, kad sākas revolūci-

jas pārmērības. Seko Rīgas krišana un

vācu okupācija. Līdz ar to biedrības

darbība tiek pārtraukta. Nodibinoties

Latvijas valstij, vēl biedrība nepagūst

atjaunot savu darbību, kad jau lielinie-

ki pārsiro gandrīz visu zemi un nodibi-

nā savu varu un tikai pēc lielinieku pa-
dzīšanas un normāliem apstākļiem ie-

stājoties 1919. g. 17. jūlijā biedrība at-

jauno savu darbību.

Šai laikā visa zeme, pēc pārciestām
mokām, pēc izmisuma pilnām cīņām un

atgūtas brīvības un uzvarām, šalc sa-

jūsmu un gaviļu plūsmā. It viss, kam

vien dzīvē kādā loma un vērtība, trauc

veidoties, organizēties, atjaunoties un

dzīvot. Šķiet, nekas nav nesasnie-

dzams —tik ticēt un gribēt! Protams,
ka tik liels un darbā briedināts spēks,
kā pag. darbveži, nevarēja neizcelties.

Katrā darbiniekā auga doma un sila

sirds par topošo savu un dzimtenes nā-

kotni. Ja līdz šim bij strādāts un kal-

pots svešiem kungiem, cik daudz vairāk

tad lai nesilst sirds kalpot savai

zemei, savai valstij. Un kā

vaļā tikuši pavasara ūdeņi vecie skrī-

veri plūst uz valsts iestādēm — gan kā

apriņķu priekšnieki, apriņķu valžu

priekšsēdētāji, departamentu un ļoti
daudz un dažādu iestāžu atbildīgi vadī-

tāji. • Kas agrāk bija liegts, tur tagad

ceļš ir vaļā un daudz robu jaunceļamā
valsts aparātā aizpilda vecie darbā ār-

dētie pagastu darbveži. Brīvajās vie-

tās pagastos nāk jauni darītāji, bet,

diemžēl, ne katrreiz ar labu izvēli un

pavisam ne ar pietiekošu pašvaldības
darba praksi.

Ar rūpēm raudzījos uz jauno maz

sagatavoto darbinieku pieplūdumu.
Strādādams pats kā darbvedis Ādažu

pagastā un būdams arī ievēlēts kā Rī-

gas apriņķa padomes priekšsēdētājs,

nopratu, ka bez plašāka mēroga nebūs

iespējams ar sekmēm veikt darbu, ko

izsaukuši jaunie apstākļi. Ap to laiku

zeme gatavojas dot sev saimnieku un

likumdevēju Satversmes sapulces vei-

dā. Tad nu arī man bija skaidrs, ka

vienīgā vieta, kur varētu tik skaļi ru-

nāt pašvaldības lietās, kā to dzird visi

tie 150" vīri, kas izlems kā valsts, tā paš-
valdības Satversmi, būs vispārējās, tie-

šās, aizklātās vēlēšanās radāmā Satver-

smes sapulcē. Un noziegums būtu, kā

pret savu profesiju, tā pret pašvaldības
darbu, ja pagastu darbveži šo vēsturi-

sko laiku nogulētu un savus pārstāvjus
uz šo svarīgo iestādi nesūtītu.

1920. g. 6. martā kopā ar Rīgas ap-

riņķa valdes priekšsēdētāju un mūsu

biedrības priekšnieku A. Jaunbērzu,

tad arī sasaucam Rīgā, Blaumaņa ielā

Nr. 25 pagastu darbvežu delegātu sa-

pulci. Šai sapulcē ideja par pārstāv-
niecības iegūšanu likumdošanas iestādē

tika silti, jo silti un vienprātīgi no darb-

vežiem apsveikta un nolemts visās

turpmākās gaitās iet kopā ar Zemnieku

Savienību, -kā galveno lauku politisko

partiju, kuras vidū un kuras labā norit

darbveža darbs. Delegātu sapulce tai

pašā dienā izvēlēja par saviem kandidā-

tiem uz Satversmes sapulci kā pirmo
Ed. Grantskalnu, tad — A. Jaunbērzu

un kā trešo V. Ozoliņu. Vedot vēlāk

sarunas ar Zemnieku savienības līderi

A. Klīvi, trešais kandidāts atkrita un

abi pirmie tika uzņemti vēlēšanu listē

un vēlāk arī ievēlēti.

Pirmais solis uz senloloto ideālu pie-
pildīšanu bija sperts un nu sākās ne-

pateicīgais darbs un cīņa par pašvaldī-
bu darbinieku dibinātām, bet maz at-
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zītām un saprastām tiesībām un vaja-
dzībām-

-1921! g. 4., 5. un 6. jūnijā Rīgā, Lat-

viešu biedrības zālē, tiek sasaukts darb-

vežu kongress. Kongresu vada Ed.

Grantskalns, V. Ozoliņš un E. Cimbuls.

Šai ilgstošajā sanāksmē tiek piaši un ar

visai dzīvu piedalīšanos pārrunāti darb-

vežu dzīvi skaroši jautājumi un beidzot

izlemtas sekojošas vadošas linijas turp-
mākā darbā:

Darbveži apstiprināmi no apriņķu

valdēm, pieprasot darbvežu arodbiedrī-

bas atsauksmi.

•2. Algas normējamas pēc izdienas,

maksājot ģimenes un citas piemaksas,
kā valsts ierēdņiem:

a) ar praksi līdz 5 gadiem — XIII

kat.,
'

•
.

b) ar praksi vairāk par 5 gadiem
— XII kat.,

•c) vairāk par .10'gadiem — XI kat.

Mīl

d) viarāķ par 15 gadiem — X kat.

3. Darbvedi pieņem pagasta padome
ar vienkāršu balsu vairākumu.

4.. Darbvedim dodama padomdevēja
balsstiesība padomes un valdes sēdēs.

•5. -Darbvedis atlaižams no amata uz

liesas lēmuma pamata, pie kam iero-

sinājumu un priekšizmeklēšanu uzsāk

padome, piedaloties apriņķā valdes un

darbvežu arodbiedrības pārstāvjiem.
6. Darbveži nav pārvēlami.
7. Algas izmaksājamas caur apriņķa
valdi (lai neciestu darbveži ar lielām

ģimenēm, vai izdienu).
8. Daļu no algas samērā ar uzlikto

valsts darbu vēlams maksāt valstij.
9. Komandējumos ārpus pagasta ro-

bežām, darbvežu atalgojumi līdzīgi
valsts ierēdņiem. •

10. Darbvedis saņem brīvu dzīvokli,

apgaismošanu, apsildīšanu, 3 pūrv.
lauks, izmantojamas, zemes un- barību

vienai govij. ' >

11. Darbveži nodrošināmi ar pensi-

ju, piemērojoties valsts ierēdņiem.
12. Darbveži nodrošināmi slimību

gadijumos slimo kasē. -

13. Pagastos līdz 1000 iedzīvotājiem
jābūt darbvedim un kanclistam; no

1000—2000 iedzīv. — darbvedim, palī-

gam un vienam kanclistam — un tā-

lāk — uz katru tūkstoti iedzīvotāju do-

dams viens kanclists.

14. Darbvežu palīgi pieņemami ama-

tā un atlaižami līdzīgi darbvedim.

15. Darbvežu palīgi ieskaitāmi XV

algu kat.

16. Kanclisti pieņemami uz brīva lī-

guma.
17. Palīgiem vajadzīga vismaz 2 ga-

du pašvald. darba prakse. . •

18. Darbvežiem un palīgiem dodams

atvaļinājums 1 mēnesis gadā.
19. Revizijās izdarāmas arodbiedrī-

bas delegātu klātbūtnē.

20. Katru gadu sarīkojami 7 dienu

darbību kursi.

21. Sodīto- pilsoņu saraksts vedams

valsts centrālām iestādēm.

22. Vēlams izdot aroda laikrakstu.

Pie šīm tēzēm tad arī turpmākos ga-

dos pieturas valde ar maziem katrrei-

zējiem pilnsapulces grozijumiem.
A. Jaunbērzs tika ievēlēts Satv. Sap.

Pašvaldības komisijā par priekšsēdēta-

ja biedri un viņam arī nācās pirmām
stāties pie tiešā, pašvaldību un līdz ar

to "darbvežu likumdošanas ■ darba. At-

vietojot 1918.. g. 4. decembrī steigā iz-

doto pagastu pagaidu Satversmes liku-

mu, kurš neparedz pat darbveža amatu,

ar jauno plaši izstrādāto «Likumu par

pagastu pašvaldību» tik daudz izdevās,

kā noteikt darbveža amatu, amata pie-,
nākumus, ievēlēšanas un atlaišanas

kārtību. Sevišķi* atlaišanas kārtība at-

stāja durvis vaļā visādām nejaušībām

un, kā jau šī raksta sākumā aizrādīts,

joprojām iemiesoja sevī negativo dabī-

go izlasi par ļaunu darbveža profesijai
un pašām pagastu pašvaldībām. Jo

kāds gan tur labums kam, ja darbvedis,
kam jābūt nevien likumu zinātājam,
bet arī likumu sargam un vispārības in-

terešu neiespaidotam un neitrālam aiz-

stāvim, — ja šis pats darbvedis spiests
līst Uz vēdera, laipot un izdabāt iespai-
dīgiem • pagasta varas vīriem, rēķinā-
ties ar viņu privatinteresēm, kaš bieži

vien nav savienojamas ar valsts intere-

sēm. Piemiegt acis, pielāgoties, vairī-

ties, veicināt atsevišķu personu dažādu

ieguvumu sasniegšanu, vienmēr patu-
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. rot acīs, kā citādi nebūsi «ķeizara

draugs» un tas atradīs kopā ar saviem

radiem un draugiem pagasta padomē
vajadzīgo vairākumu, lai tava dzīve

kļūtu nepanesama. Te tev atņems la-

bāko kartupeļu zemes gabaliņu, te tev

nedos govij ganības, te nodos tavu sie-

na pļaviņu vai ziņnesim, vai skolotā-

jam, te tev neizremontēs dzīvokli, vai

nesamūrēs krāsni, te apgādās pussapu-
vušu apšu malku un, īsi sakot, dos vie-

nu kniepadatas dūrienu pēc otra, kamēr

izmācīs tevi saprast un kalpot tā, kā ro-

ka roku mazgā. Bet ja arī tad vēl tu

to nesapratīsi, tad — vienkārši tu esi

tiepīgs, nesaticīgs un kašķīgs forma-

lists un tāpēc kā «sabiedrībai» nepie-
mērots — atlaižams. Un ej tad nu un

pārliecini pārraudzības iestādes, kad

dučiem radu un draugu par tevi nolie-

cinās cik neiecietīgs tu esi to un citu

reiz bijis. Un laikmetā, kad valsts iz-

ved agrārreformu, kad tiek dalīti koki,
kredīti, pabalsti, ķieģeļi un citi ar

valsts līdzekļiem sagādāti labumi dzī-

ves celšanai, kad katrs grib iegūt sev

vairāk, šai laikmetā kārdinājumu ir tik

daudz, kā gribētāju skaits nav nemaz

pārredzams un bieži vien citi amata vī-

ri mīļo sevi aizbildināt, sak: «es jau bū-

tu gribējis, ārē lūk skrīvers nē».

Tāpēc nav un nevar būt valsts inte-

resēs nedz atkarīgs tiesnesis, nedz at-

karīgs pagasta darbvedis — tas tikai

kaitē pašai pagasta pašvaldībai un arī

darbiniekiem, kas grib iet taisnu ceļu,
bet, šīs svaidīgās atkarības dēļ un do-

mādams par savu ģimeni, spiests stai-

gāt ceļus, ko citādi nekad nebūtu gājis.
Šai vietā lai mani nepārprot. Es ne-

domāju, ka pie mums jābūt tādai paš-
valdību iekārtai, kur pagasta darbve-

dis uz mūžu iecelts, ne zem kādiem ap-

stākļiem nebūtu atceļams. Šai iespējai
jābūt, bet ne sainteresēto rokās. Pār-

raudzības iestāde jau pēc savas amata

varas arvien sekojot un pārbaudot darb-

veža darbu un uzklausot un izmeklējot
pret to celtos iebildumus un sūdzības,

lai būtu tā iestāde, kas bez sainteresētī-

bas spētu objektīvi spriest un izlemt

darbveža likteni. Un šāda kārtība arī

nav nekāds pašu darbvežu izdomāts

jaunums. Tā pastāvēja jau Krievijas
laikā, tā pastāv arī Vācijā (Prūsijā) un

dažās citās valstīs. Tur darbvedi ieceļ
uz mūžu, bet atlaiž disciplinartiesa,

resp. apriņķa valde, dienesta pienāku-

mu nekārtīgas pildīšanas gadijumā.
Jaunais likums par pagastu pašvaldību
tā tad gan daudz ko uzlaboja, salīdzinot

ar pagaidu satversmi, bet paturēja arī

daudz trūkumu. Tāpat pilnīgi neskārts

palika algas jautājums, pensija, štati,

ārstēšana v. c.

Tas vien tomēr maz var līdzēt revo-

lūcijas sabangotā atmosfērā, jo algas

un saimnieciskā puse joprojām ir pa-

gasta dominējošo grupu rokās. Mūsu

abi pārstāvji Sat. Sap. — Grantskalns

un Jaunbērzs tāpēc pārliecina un pa-

nāk, ka vēl pirms pagastu pašv. likuma

pieņemšanas plenārsēdē Satversmes

Sapulce pieņem īpašu likumu, kas no-

teica darbvežiem normētas minimālas

algas pēc kategorijām (V. V. 1921. g.

21.0. nr.). Pa tam Satv. Sap. laiks bei-

dzās un visi citi jautājumi palika neat-

risināti Saeimai. Dabīgi, ka darbveži

centās paturēt sev pārstāvību arī Saei-

mā, taču I Saeimā un arī turpmākās ■—

līdz 1934. gada 15. maijam vietu iegu-
va tikai viens darbvežu pārstāvis
Grantskalns, kas pa tam bija arī vien-

balsīgi ievēlēts par biedrības priekšnie-
ku. Līdz ar to smagāka palika sprau-

sto mērķu sasniegšana. Pirmās grūtī-
bas radās jau tūliņ 1923. gadā. Tikko

pieņemtais jaunais kategorijas algu li-

kums bija izdots kā pagastu pagaidu
satversmes 39. panta papildinājums un

atceļot šo pagaidu satversmes likumu,

1922. gadā Darba ministrija ieskatija,
kā atcelts arī 39. panta papildinājums

par kategoriju algām par ko paziņoja
Pašvaldības departamentam. Darbve-

ži nostājās uz pretējā viedokļa, griez-
damies pie darba ministra ar norādiju-

mu, ka jaunais likums par pag. pašval-
dību (49. p.) paredz, ka darbvežu algas
nosaka sevišķs likums un ka 39. pan-
ta papildinājums tad arī ir šis se-

višķais likums, kas nebūt nav at-

celts, kamēr to nav atvietojis cits lī-

dzīgs likums, kā to prasa likums par

pag. pašvaldību un arī nekur nav tieši
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teikts, ka algu likums, kas gan uzrak-

stīts kā 39. p. papildinājums, bet tomēr

atsevišķs likums, arī būtu atcelts.

Mūsu viedoklis valdībā uzvarēja,
kaut arī no juridiskās puses par to var

strīdēties, un ar Darba ministrijas pēc
tam sekojošu paskaidrojumu (Raksts no

1923. g. 22. janv. ar Nr. 287) kategori-

ju algas palika spēkā. Tomēr dažas ap-

riņķu valdes (Bauskas, Tukuma) ar to

negribēja rēķināties un turpmākā lai-

kā biedrībai ne mazumu pūļu sagādāja
šī likuma ievešana dzīvē. Tagad mēs

visi pie šī likuma esam pieraduši, kā

pie normālas parādības, bet pirmajos
gados vairākkārt pacēlās jautājums gan

Saeimā, gan citur par tā revidēšanu.

Taču biedrība še īsti pierādi ja savu no-

zīmi un ar panākumiem noraidija ne-

dibinātos uzbrukumus.

Pēc tam, 1924. gadā, pacēlās jautā-

jums vai no darbvežu kategoriju algām
nebūtu atvelkami procentuāli atskaitī-

jumi par saņemtu dzīvokli, apkurinā-
šanu, apgaismošanu un zemi. Biedrī-

bai izdodas apriņķu valžu priekšsēdētā-

ju sapulcē sekmīgi aizstāvēt darbvežu

viedokli, iesniedzot tiem iepriekš savas

tēzes un aprādot, ka darbvedis bez sa-

viem tiešiem pienākumiem pilda arī

daudz citu uzdevumu. Viņš ir arī pa-

gasta nama pārvaldnieks un gādā par

pagasta nama apkopšanu, tīrību kā tel-

pās, tā pagalmā un stādījumos. Pār-

zin aresta telpas, pārzin pagasta namā

esošo inventāru, malku un citu mantu.

Pārzin un izdala pastu, apkalpo telefo-

nu. Bieži vien atvieto citus amata vī-

rus, kuru patreiz nav klāt un steidza-

mos gadijumos vai nu tos izsauc, vai

rīkojas uz savu risku pēc labākās apzi-
ņas, stundas neskaitīdams un tāpēc par
visām šīm rūpēm saņemtās naturālijas
ir visai nepilnīgs atsevišķs atalgojums,
kas nerunā pretim likumam par kate-

gorijām, jo kategorijas ir minimālā-

alga, ko pārsniegt likums neaizliedz, ja

pagasta padome tam piekrīt.

. Pēc tam, kad apriņķu valžu priekšsē-
dētāji augšējo motivu dēļ bija akceptē-
juši darbvežu viedokli, tam piekrita arī

lekšlietu ministrija un jautājums līdz

šim vairāk nav ticis pacelts.

Grozoties lata pirktspējai, ar 1924. g.

valsts darbinieku algas par 15°/o, bet

22. decembra likumu tiek paaugstinātas

pašvaldību darbiniekiem algas turpina
izmaksāt pēc vecajām, zemākām nor-

mām.

Bez tam algas jautājumā bija radu-

šies daži citi defekti:

a) darbveži nesaņēma 13. mēneša

algu, kā pārējie ierēdņi un skolotāji;

b) ģimenes un izdienas piemaksas ne-

bija pārnestas uz apriņķu valdēm, ar ko

nepelnīti cieta vecāki darbveži un ģi-

menes tēvi; c) valsts ierēdņiem pa-

augstināja par 50°/o ģimenes piemak-

sas, bet uz pašvaldību darbiniekiem tas

nebija attiecināts; d)-darbvežu palīgu

un kanclistu, kā arī apriņķu valžu dar-

binieku algas nebija ar likumu normē-

tas.

Biedrības valde ar visu enerģiju aug-

šā minētās prasības izvirzīja un aizstā-

vēja gan personīgās sarunās, gan vai-

rākkārtīgos rakstiskos iesniegumos, kā

lekšlietu, tā Darba ministrijām, līdz

beidzot, minētā jautājuma apspriešanai
lekšlietu ministrija sasauca 30. un 31.

janvārī 1925. g. apriņķu valžu kopsa-

pulci, kurā tad arī izlēma pozitīvi trīs

no uzstādītiem jautājumiem: a) ka

darbvežiem izmaksājama 13. mēn. pus-

alga, līdzīgi skolotājiem; b) ka ģimenes
un izdienas piemaksas ar 1925. g. 1. ap-

rīli maksājamas caur apriņķa valdes

kasi un c) ka darbvežiem ir tiesības pēc

pastāvošā likuma saņemt par 50°/o pa-

augstinātas ģimenes piemaksas. Atli-

kušos divos jautājumos konference

principā iebildumus necēla, bet atlika

uz to laiku, kad šinī ziņā izdos īpašu
likumu. Uz biedrības lūgumu, šis lē-

mums tiek ar lekšlietu ministrijas rī-

kojumu nodots apr. pašv. likvidācijas
valdēm izpildīšanai.

Tai pašā 1924. gadā biedrības valde

pabeidza izstrādāt jaunās grāmatu for-

mas un grozījumus pie darbvedības ie-

kārtas, kuras caur lekšlietu ministriju
ievestas lietošanā, bet pašulaik ir atkal

radikāli grozītas ievedot kartiņu sistē-

mu.

Joprojām neskaidrs bija darbvežu

palīgu un kanclistu stāvoklis, bet gal-
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venā kārtā štatu jautājums. Biedrība

ar saviem, iesniegumiem panāca, ka

lekšlietu ministrs šo jautājumu apsprie-
šanu nodeva apriņķu valžu konferencei

un vēlāk, saskaņā ar konferences lēmu-

miem izdeva 1925. g. 25. martā rīkoju-
mu Nr. 103117, ar kuru noteica darbve-

žu palīgu un kanclistu tiesiskās nor-

algas un to izmaksas kārtību, kā

arī štatus, izbeidzot pastāvošo pat- ,

vaļu un ienesot sen nepieciešamo skaid-

rību ar rīkojumu, kam likuma spēks.

Gandrīz vai katrā sapulcē un apsprie-
dē jau kopš 1921. gada nenoiet nedie-

nas kārtības slimo kases jautājums.
Darbveži izsvaidīti pa dažādām slimo

"kasēm, kā tas kurā apriņķī pagadījies .
un daži, gaidīdami paši uz savu slimo

kasi, nav ieskaitījušies pat nevienā ka-

sē. Uzskati sapulcēs arī ir visai dažādi

gan par apriņķu kasēm, gan par kasi

kopā ar skolotājiem, gan arī .par kasi

kopā ar kooperācijas darbiniekiem, līdz

beidzot izkristalizējies un dominē vai-

.rākuma uzskats, -ka dibirtama pašiem
sava slimo kase, ko tad arī 1925. g.
13-14. jūnija pilna biedru sapulce no-

lemj. Bet stājoties pie šīs kases dibinā-

šanas izrādās, ka lai dibinātu jaunu ka-

si, vajadzīgs vismaz 500 dalībnieku, kas

vēl nevienā kasē nay nodrošināti. Tik

lielu skaitu vēl nenodrošinātu dalībnie-

ku darbveži vien nespēj dot. Neapdro- •
šinātu darbvežu ir tik 169. Tāpēc bied-

rības vadība meklē- kopceļus ār lopko-
pības un • lauksaimniecības darbinie-

kiem, kuri vēl nekur nav iestājušies un

arī ar piensaimniecības darbiniekiem.

Šo triju grupu pārstāvji: I Grantskalns

no darbvežiem, II Pauders no Latv. '
lauksaimn. darbin. b-bas un 111 Bedris

un Ļuļa no Latv. piens, darbih.. b-bas

— panāk 1926. g. 5. jūnijā principiālu,
vienošanos par statūtiem, kases pārval-
di un turpmāko sadarbību un stājas pie
kopīgas, vēlāk par Lauku darbinieku

slimo kasi pārdēvētas kases dibināšanas.

Slimo kase savu darbību uzsāk ar pir-
mās valdes sēdes noturēšanu 19-26. g. 5.

oktobrī. . '*.*.••
Šad un tad atsevišķi biedri pilnsapul-

cē bija ieminējušies par savas drukāta-
#

.
vas-un rakstāmlietu veikala atvēršanu.

..

-1920. gadā bija pat ievadītas sarunas

par tipogrāfijas «Burtnieks» pirkšanu,
bet ne pie kāda rezultāta šīs sarunas

nenoveda. 1925. gadā tiek ievadītas

sarunas ar izdevniecību '— P/S «Zem-

nieka Domas», kas arī noved pie sekmī-

gas vienošanās un kopš tā laika biedrī-

ba un arī atsevišķi biedri kļūst par šīs

izdevniecības līdzīpašniekiem. Paš-

laik uzņēmums ir pārreģistrējies par

akciju sab-bu un jau tiktāl attīstijies,
•ka nākamā vasarā pāries jaunās moder-

nās un speciāli savai vajadzībai uzbū-

vētās telpās Rīgā, Dzirnavu un Baznī-

cas ielu stūrī, kur iekārtos arī vairākus

jaunus pasākumus, kā mašīnu un biroj-
iekārtas racionalizācijas nodaļu, gleznu
izstādi un cit. Tāpat akciju sab-ba ir

atpirkuši divas līdzšinējās Ratermaņa
firmas ar daudzām pasaulslavenām

.ārzemju firmu pārstāvniecībām." 1939.

gadā a/s «Zemnieka Domas» atvēra pir-
mo savu filiāli Liepājā. Ikviena biedra

pienākums ir neaizviļināties uz sānce-

ļiem, bet līdzdarboties, arī uz priekšu,
šai savā pašu uzņēmumā vai nu ār ka-

pitālu vai saviem pasūtījumiem, kas ir

vienlīdz svarīga, lai kopīgiem spēkiem
arī saimnieciskā laukā tas, ko.darbveži

reiz sākuši, arī aug un panākumiem vai-

ņagojas»
Kā viens no vissvarīgākiem, ta arī

viens no vissmagākiem jautājumiem
bija desmit gadus no vietas — no bied-

rības dibināšanas— 1917. g. 17 jūl. līdz

10 gadu jubilejai — 1927. g. 17. jūl., kā

sarkans pavediens visām" apspriedēm
cauri vilcies pensijas "jautā-
jums.. . ...

No gada. uz gadu cilāts, lūgts un

līts, tas mūžam bija palicis kā sapnis
krēslainā vakarā. Ar pacietību un pa-

nesību ticēja darbveži solījumiem un

gaidi ja. ..
Gaidot tā arī daudzi apklu-

sa nesagaidījuši Tad sāka augt
.brēcošs rūgtums par to netaisnību, ka

vienīgi pašvaldību darbinieki,, kas visu

mūžu atdevuši sabiedriskam darbam,
tiek vecumā nostumti pie malas trūku-

mā, kad vairs tiem neka nav ko sabied-

rībai dot. -Biedrības valde, kā nemie-

rīga sirdsapziņa, pauda un lēja šo rūg-

tumu tautas vietnieku sirdīs,' līdz 1927.
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g. 19. janvāra sēdē valde nolemj sēdi

pārtraukt un pilnā sastāvā apmeklēt
Ministru Prezidentu, lekšlietu ministru,

Tautas labklājības ministru, Finanču

ministru, visus pārējos min. kabineta

locekļus un arī Saeimas francijas un

pašvaldības komisiju. Pēc šī satrauku-

ma jautājums sāk izkustēties. Tagad
ar izbrīnu mēs lasām, ka tik skaidra un

pašsaprotama lieta tik ilgi varēja no-

vilcināties un nevienam nebija īstas gri-
bas darbinieku grupai, kas strādā līdz

16 stundu dienā, kas nosirmo un sadilst

slikti būvētās, piepīpotās pagasta kan-

celejas telpās, — dot viņas taisnīgo tie-

su —- vecuma dienu maizes kumosu,

ārpus pagasta nespējnieku mājas, pen-

sijas veidā. Un tomēr tā tas bija, līdz,

godam minot, Zemnieku savienība ar

sava Prezidenta Kārļa Ulmaņa personī-
gu iniciatīvu neizšķīrās par šī jautāju-
ma nokārtošanu. Jubileja, kad paziņo-

ja pensijas likuma pieņemšanu Saeimā,

tad arī izvērtās, sevišķi starp vecājiem

darbvežiem, par īstu un izjustu gaviļu
un pateicības brīdi, ar suminājumiem
Prezidentam Kārlim Ulmanim un Zem-

nieku savienībai. Vēlāk gan arī pie šī

likuma piemērošanas dzīvē, rodas sa-

režģījumi, jo negrib ieskaitīt izdienā pa-

līgu gadus. Taču beidzot valdei izdo-

das pārliecināt, ka senlaikos darbveža

algā bija ieskaitīta arī palīga alga un

pēc vienošanās ar darbvedi, palīgu al-

goja tomēr pagasts, kaut ar darbveža

starpniecību un tāpēc palīga gadi, kā

kalpoti pagastam, ne darbvedim perso-

nīgi, — izdienā ieskaitāmi.

1929. g. 29. aprilī biedrība iegūst sev

pirmo nekustamo īpašumu «Darbvežus»

apm. 14 ha lielu. Turpat 1931. gadā

pirkšanas ceļā tiek iegūts Atpūtas

nams, kur paši biedri ar savām iemak-

sām ir uzņēmušies upurus un nodibinā-

juši sev un nākamām pauadzēm vērtīgu

īpašumu Carnikavas centrā pie staci-

jas. Lai arī pašulaik nams vairāk kal-

po veikala vajadzībām, nekā tiek iz-

mantots tieši atpūtai, kā tas bija ce-

rēts, taču šī vērtība paliek un, vajadzī-
bas gadijumā, konjunktūrai īpašumu
tirgū uzlabojoties, varēs noderēt kā iz-

ejas vērtība vēl lielākiem sasniegu-
miem.

Liktos pēc visiem šiem panākumiem

ap 1930. gadu visi etapi it kā jau sa-

sniegti. Taču tā nebija. Daudzi no sa-

sniegumiem izkaisīti lēmumu vai rīko-

jumu veidā,, dažu (piem. normētas al-

gas) varēja apstrīdēt un apšaubīt, pilnī-

gi noklusēti atviļinājumi, dienesta tie-

sības un pienākumi, dienesta izbeigša-
nās, sodi, atstādināšana un citas attie-

cības, kādas pie valsts darbiniekiem re-

gulē civildienesta likums. 1930. g. pil-

nas sapulces lēmums uzlika valdei pie-
nākumu panākt dienesta li-

kuma pieņemšanu Saeimā. Uz-

devums bija ļoti grūts un ar katru die-

nu palika grūtāks, jo ražojumu cenām

arvien vairāk slīdot uz-leju, jūtami pa-

sliktinājās arī valsts saimnieciskais stā-

voklis. Uzdevuma izpildīšana biedrī-

bas priekšniekam bija stiprs pārbaudī-

jums. Taču skaidrs bija arī tas, ka vis-

pārējā krize vēl tuvā nākotnē nebeig-
sies, bet otrādi — var pat padziļināties.
Ja likums netiktu tagad pieņemts un,

dzīves dārdzībai slīdot," ja notiktu vis-

pārīga ierēdņu algu procentuāla paze-
mināšana (kas vēlāk arī notika) — paš-
valdību darbiniekiem, kuru stāvoklis

nebija samērīgi nokārtots, nāktos ciest

visvairāk un netaisnīgi. Aiz šiem ap-

svērumiem man, kā toreizējam priekš-

niekam, bija jāizšķiras, vai paturēt acīs

personīgu karjeru, vai sadegt moku

speltīs, bet — uzticību ar uzticību iz-

pirkt — savu pienākumu izpildīt līdz

galam —un es izšķīros. . .
Dienesta li-

kums tika pieņemts! Ja es to toreiz va-

rēju, tad vienīgi pateicoties Preziden-

tam Kārlim Ulmanim. Zemnieki, kas

tālāk par šo dienu negribēja skatīties

un viņos partiju laikos vēl nebija iemā-

cījušies politiski domāt, — to nesapra-
ta.

Lauksaimniecības krizei padziļino-
ties, tautsaimniecībā pēc 1931. gada val-

dija smaga depresija un naudas bads

uz laukiem bija auglīga zeme visādiem

demagoģiskiem ierosinājumiem. Poli-

tiķi glaimoja pūļa instinktiem un savas

karjeras dēļ pauda ne savu pārliecību,
bet pakļāvās katrām pūļa prasībām, lai

73



tik izdabātu tam pa prātam.- Šādā at-

mosfērā dzima, īsi pēc Saeimas ievēlē-

šanas 1931. gadā vairāki ierosinājumi,
kas tieši skāra pašvaldību darbiniekus.

Vispirms nāca ierosinājums atcelt

normētas algas, noliekot darb-

vežus un palīgus uz brīva līguma. Sek-

veidā atceļot vēl trīsgadīgo izdienas

cenzu, tiktu atrautas slūžas tiem 5600

toreiz reģistrētiem inteliģentiem bez-

darbniekiem, kas bez kādām šaubām

okupētu pašvaldības darbinieku vietas

gluži bez jeb kādas algas, cerībā pēc

tam panākt pa citiem ceļiem algas pa-

kāpenisku iekarošanu. Kādi šie citi ce-

ļi ir, mēs vecie darbveži, no saviem jau-

nības gadiem atceramies, un ne bez ie-

mesla esam centušies no tiem atbrīvo-

ties. No rīta—sēdē pagasta namā, vaka-

rā—krogā, glaimi un līšana, kliķes un rī-

dīšana, kaktu advokatūra, neatļauta

peļņa, likuma apiešana un kukuļu do-

šana. . . Rezultātā — pašas sabiedrības

negatīvs spriedums par šādu darbinie-

ku, kā tumšu subjektu! Ja vēl pielie-
kam no jauna klāt nākušo faktoru —

politiskas strāvas pagas-

t ā, tad buķete gatava. Un kas ar to ie-

gūts? Nomainīti būtu godīgākie sa-

biedriskie, piedzīvojušākie un principu
skaidrākie darbinieki, pret zemākas

kvalitātes darbiniekiem. Nav šaubu,

ka lauku pašvaldību darbs no tā ma-

nāmi ciestu un biedrības pasākums —

izaudzēt lauku pašvaldībām ar laiku

krietnu darbinieku kadru — būtu ap-

rakts! • .

Šis negativais ierosinājums, ar nepa-

redzamām sekām, to m ēr Saeimas

plenārsēdi nesasniedza.

Konstatējuši tikai faktu* sīkāk' pie tā,

kā tas notika, neuzkavēsimies.

Otrs ierosinājums nāca no sociālde-

mokrātu frakcijas, grozīt ne nu vairs

dienesta likumu, kā tas bija pie pirmā

ierosinājuma, bet grozīt pagastu paš-
vald. likumā darbvežu un palīgu pie-

ņemšanas un atlaišanas kārtību (47. un

49. p.).
Galvena kārtā prasība izgāja uz to,

lai darbinieku atlaišanas tiesī-

b a piederētu ne vairs apriņķu valdēm,
bet pagastu padomēm ar to pašu 2/3 bal-

su vairākumu, kā tas bija līdz šim. pie
atlaišanas ierosināšanas.. Ja šāds gro-

zījums tiktu pieņemts, tad nestu -līdz

neglābjamu izrēķināšanos, ar to darbi-

nieku daļu, kas savu politisko pārliecī-
bu nav «dziļdomīgi» slēpuši, vai kas kā

principa cilvēki un likumības sargi ilgu

gadu praksē vienu vai otru iegribu nav

pildijuši un līdz ar to nonākuši saasinā-

tās attiecībās.

Kad nu mēs redzējām, ka šī ierosi-

nājuma noraidīšana nav iespējama, tad

no mums tika pacelts jautājums par to,

ka atlaist darbinieku, vispār, bez li-

kumīga iemesla, principā nav

pielaižams un tāpēc tas jāparedz jauna-

jā grozijumā. Tālāk —2h vietā jāliek
cits —' 3U kvalificēts vairākums un, bei-

dzot, jāatstāj apriņķu valdēm un lekš-

lietu ministrijai līdzšinējā tiesība lemt

arī pēc būtības un lietderības. Tas tad

arī pēc 5 mēnešu ilgām cīņām beidzot

Saeimas plenārsēdē tika pieņemts.
Reizē ar to tika panākts arī grozī-

jums 46. pantā. Praksē bija nācis

priekšā, ka mūsu Senāta administratī-

vais departaments pavisam citādi sa-

prot dienesta likuma 6. pantu, kurš no-

saka, ka par pagastu darbvežiem un vi-

ņu palīgiem var ievēlēt personas, kam

ir trīs gadu pašvaldības darba prakse.

Protams, ka bija domāta techniskā

(kancelejas), ne vēlētu amatu prakse,
lai darbvežu amatos nāktu apmācīti sa-

va aroda pratēji, bet ne tā to sapratis
Senāts. Tāpēc pie vienas reizes tika

pārgrozīts 46. pants, ar noteikumu, ka

vajadzīga techniskā darba prakse un ka

izturams pārbaudījums lekšlietu mi-

nistrijas pārbaudīšanas komisijā.
Ar to tad arī bija novērsts pārpras-

tais izdienas cenza iztulkojums Senātā,

kā arī pilnīgi nesagatavotu un līdz .ar

to nepiemērotu darbinieku neierobežota

ieplūšana amatos.

Pēc 15 gadu nemitīga darba, veidojot
darbvežu amata tiesisko būtību, ar

1933. gadu biedrība spraigi pievēršas

savas profesijas kulturāla līmeņa pa-

celšanai. Šai nolūkā ar 1933. g. 1. jan-
vāri biedrība sāk izdot pati savu žur-

nālu «Pašvaldības darbs». Nu jau as-

toto gadu šis žurnāls, kā pavasara
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strāume aizskalo aizspriedumu uzkrā-

jušos gružus, noskaidro darba attiecī-

bas, ceļ amata prasmi un sirdsizglltību,
apskalodams visu pašvaldības darbinie-

ku siržu krastus. Lai patiesi žurnāls

pieietu vistuvāk pašvaldību darbinieku

sirdīm, pašiem- darbvežiem

arī vienmēr uz priekšu jā-
patur žurnāla vadība sa-

vās rokās. ':. *•.", ..' .

Kā otrs pašizglītības, zināšanu padzi-
ļināšanas un atsvaidzināšanas pasākums
ir jāmin biedrības nodibinātie un divus

gadus (sākot ar 1932. g.) ar biedrības

līdzekļiem noturētie darbvežu kursi.

Kā katrs jauns pasākums, tā arī šo kur-

su noorganizēšana, programas izveido-

šana un izcilu universitātes un citu

lektoru piesaistīšana sagādāja diezgan
pūļu. Taču pasākums izdevās Spīdoši
un modināja Interesi pat valdības ap-
rindās. Ar-trešo gadu tad arī šo kursu

rīkošanu pārņēma lekšlietu ministrija,
paturot savās rokās arī pārbaudīšanas
komisiju. Še jāpiemin, ka lai paceltu
zināšanas un ar vien plašāk izveidotu

darbinieku intelektuālās spējas, biedrī-

bas pārstāvim izdevās papildināt pašv.
lik. 46. pantu ar piezīmi, kās nosaka, ka

lekšlietu ministrija gā d ā par obl i-

gatorisko kursu sarīkoša-

nu pašvaldību technis-

kierri darbiniekiem. Līdz ar

to mūsu biedrības līdz tam praktizētie
kursi ieguva juridisku atzīšanu un no-

stiprināšanu pie ministrijas, kā arī o b-

• ligato-risku raksturu* priekš
visiem darbiniekiem. Zel tikai, kā vē-

lākos- gados kā cenza komisijā, tā arī

kursu vadībā mūsu biedrības pārstāvis
vairs nav pieaicināts, kā tas bija no sā-

kuma. Līdz ar to ņemts trešais kon-

takts arodbiedrībai ar viņas nākošiem

darbiniekiem tik svarīgā dzīves krust-

ceļā, kur tos uzņem mūsu saimē, bet

mēs nevaram tur līdzrunāt. Bet es ce-

ru, ka tas vienmēr tā nepaliks. Pat vēl

vairāk, vēlams nevien dot atkal vietu

biedrības pārstāvim komisijā, bet arī

komisijas kompetences paplašināt un

noteikt īpašā instrukcijā, dodot tai tie-

sību, pirms pārraudzības iestādes lē-

muma, iepriekš ar padomdevēja atzi-

numa tiesībām noskaidrot visus strī-

dus un radušās nesaskaņas starp dar-

binieku un viņa sūdzētājiem. Tas iz-

līdzinās daudz pārpratumu, novērsīs

sarūgtinājumu un nāks par labu sav-

starpējās saprašanās garam.

Pirms es nobeidzu pagātnē mesto

skatu, kas aptver laikmetu līdz 1934.

gada 15. maijam, man vēl jāpiemin, ka

ar 1927. g. 2. novembri mūsu biedrība

skaitās dalībniece Latvijas valsts un

pašvaldību darbinieku savienībā, par
kuras darbību profesionālos kopceļos
būs runa citureiz. Še es esmu vairāk

pakavējies pie mūsu biedrības profesio-
nālām gaitām, bet būtu vienpusīgi, ja
es gluži noklusētu to plašo darbību, kas

līdztekus arodinteresēm ir visus šos

gadus līdzgājusi. Nav tāda ar likumiem

pašvaldībai uzticēta darba, pie kura iz-

vešanas darbveži nebūtu neskaitāmās

nodaļu un rajonu apspriedēs ar dedzī-

bu un pieredzes lietpratību sprieduši
un uz to attiecošos jautājumus kārtoju-
ši. Ir bijuši dāžbrīd pat diezgan dīvai-

ni gadijumi, kur mūsu biedrībai nācies

līdzrunāt. Piemēram, 1925. gadā tika

likumdošanas iestādē pacelts jautājums
par Pašvaldības departamenta likvidē-

šanu. Protams, to noraidīja, bet arī

darbveži, apzinādamies, ko tas nozīmē

priekš pašvaldībām, nepalika toreiz

inerti. Tāpat — 1926. g. radās ideja vi-

su socialapgādību pagastos nodot Tau-

- tas labkl. ministrijai. Cik tas dārgi un

nepraktiski būtu, to' vislabāk zin tie.

kas šo darbu līdz šim veic un tālab arī

še mums bija aktivi jāiedarbojas. Te

nekavēšos ar uzskaiti jumiem, bet vēl

reiz uzsvēršu, ka. mēs darbveži esam,

cik spējams, gribējuši un savam arklam

pielikuši ir roku, ir sirdi! Zeme un ļau-
dis var nosodīt vai slavēt birokrātiju,
kancelejas vai ierēdņus, bet tomēr vi-

siem jāatzīst, ka bez labi sagatavotiem
ierēdņiem - speciālistiem pašvaldības
vairs iztikt nevar. Tādēļ jautā-
juma atrisinājums meklē-

jams nevis pašvaldības
darbinieku noliegumā, bet

darbinieku- tiesību un pie-
nākumu pareizā nokārto-

j urnā.

75



Arī tagad, kur tiek pārstrādāts li-

kums par pagastu pašvaldību, dzīvē iz-

virzītas un atzītas patiesības nav atme-

tamas, bet tām jādod lojāls apstiprinā-

jums likumā, atraisoties no reformu bai-

lēm un aizspriedumu māņticības.
Stabila valsts vara ir priekšnoteikums

katram godīgam darbam. Un paldies
Dievam, tāda mums ir!

Labs darbs ir atkarīgs no laba darī-

tāja, bet labs darītājs — no apstākļiem,
kādos tas nostāda pats, vai ļauj citiem

sevi nostādīt. Un tāpēc vēl reiz uzsve-

ru, ka nekāda labklājība

pie mums neatnāks, ja mēs

paši to neradīsim un ja
ikkatrs no mums nerīko-

sies tā, it kā no viņa vien

atkarātos visas profesijas
nākotnes labklājība.

Kultura un gars atjaunotā Latvijā
VILIS CEDRIŅŠ

Ar pavasari būs pagājuši seši gadi,
kamēr Latvijas valsts ir atjaunota, ka-

mēr mēs ejam vienu ceļu un domājam
vienu domu. Ātri aizsteigušās mūsu zie-

meļzemes vasaras, zāļu nastas ņo klēp-

ja izlaidušas, aizskrējušas ziemas, ledai-

nos strautus atvērdamas, un laiku gāju-
mā varam apsvērt — kas veikts atjau-

notās Latvijas kultūras laukā?

Kas ir kultūra? Kāda tai nozīme

valsts dzīvē?

Kultūra vienmēr ir kas ar darbu ie-

gūts, izveidots un pielikts pie tā, kas cil-

vēkam dots no pašas dabas. Kultūra ir

papildu pasaule Dieva pasaulei, kultūra

ir pretstats dabai. Jau aizmūžīgos lai-

kos cilvēks apzinājās savu lielā radītāja
lomu. lekārtojis savu dzīvi, viņš sāka

domāt par savu pravietisko garu. Kul-

tūra ir septītā radīšanas diena — pār-

veidojis pasauli, pakļāvis sev ūdeņus un

debesu spēkus, cilvēks arvien domā par

jaunām pārvērtībām.
Jāizšķir divas kultūras. Pirmā — ma-

teriālā kultūra, kuru dēvē arī par civili-

zāciju, otrā — gara kultūra. Civilizāci-

ja, materiālā kultūra, uzņemot sevī gara

kultūru, tomēr var būt nevērtība un ne-

nozīmība, un civilizēts cilvēks, var iz-

rādīties par kulturālu tikai ārēji. No ot-

ras puses mēs varam sastapt cilvēkus,
kas ārēji neizskatās pēc civilizētiem, bet

kas mūs pārsteidz ar savu kultūru, ar

tādu cilvēka gara vērtību izpratni un

iedziļināšanos tajā, ka mēs esam pār-

steigti. Tādus ārēji maz civilizētus cil-

vēkus, bet iekšēji dziļi kulturālus, var

sastapt tautā, jo sevišķi starp tā saukta-

jiem grāmatniekiem, grāmatu mīļotā-

jiem. Vārds civilizācija cēlies no latiņu

vārda «civis», kas nozīmē — pilsonis.

Civilizācijas cilvēks nozīmē tādu cilvē-

ku, kas piesavinājies pilsētas, ciema

ārējās parašas. Ja runājam par kultū-

ru, tad šis vārds norāda uz latinisko

«kultu», tas ir, iekšēju, garīgu izpausmi.
Tā tad, kultūras galvenais pamats ir ra-

dīšana, un kultūras raksturs atkarīgs no

cilvēka gara savdabības. Tāpat kā cil-

vēks, tā arī katra tauta ir dzīvs, savda-

bīgs organisms ar savu dzīvotdziņu un

nākotnes domu. Tautai vajadzīga sava

kultūra.

Mūsu kultūrai jācenšas izaugt par vi-

sas Latvijas nacionālo kultūru, šī vārda

dziļākā nozīmē. Tautas Vadonis teicis:

«Kultūra un gars ir pirmā vietā ceļā uz

Latvijas varenību un skaistumu.» Tā

tad, atjaunotās Latvijas nākotnes gaitās
Valsts Prezidents stāda pirmā vietā kul-

tūru un garu. Savas mūžīgās pastāvē-
šanas un cieņas pilnās sūtības apziņas
labad latvju tautai jāattīsta augsti stā-

voša kultūra, jo nekad nebūs liela tā

tauta, kuras kultūra ir sīka un zema.

Par mums ir daudz lielākas tautas, bet

kultūras darbā mēs droši varam sacen-

sties ar tām. Jau Latvijas dibināšanas

laikā lielā tautas varenības apziņā dzej-
nieks teicis: «Latvju valsts ir lielu vīru

griba. Latvju valsts ir lielu vīru radī-

šanas un veidošanas griba.»
Mūsu sauciens par latvisko kultūru

jāpārnes no atsevišķa cilvēka uz ļaužu

pulkiem, no ļaužu pulkiem visā tautā.

Tādējādi vienoti kultūras darbā, iesim
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pa vienu no Valsts Prezidenta norādī-

tajiem ceļiem — pa ceļu uz latviešu

tautas varenību.

Otrs kultūras un gara ceļa mērķis —

skaistums. Tas ir neizsmeļams laimes

avots tiem, kas atrod to katrā savā mū-

ža gaitu solī. Skaistums ir apslēpts vi-

sur. Viņš uzplaukst rokās, kas veido un

izrotā māju, kas cērt akmeni, kaļ mar-

moru, auž dziju pavedienus audeklā,
kas atver un izlabo cilvēka miesu.

Skaistums dod sajūsmu ārstam, skolo-

tājam, tiesnesim, tāpat kā gleznotājam,

mūziķim, dzejniekam. Tas ir arī klāt

Pastera eksperimentiem, Kolumba brau-

cieniem, Edisona kalkulācijām, Dantes

vīzijām. Skaistums vēl asāks kļūst

zvaigžņu pasaulēs, cilvēku lūgšanās, vai

sevis ziedošanā tautas un brīvības labā.

Ja runājam par latviešu zemes īpatnējo
skaistumu, tad redzam, ka tas apstaro-
jis dievišķo daiņu dzejnieku vaigu, kad

tie izteikuši latvisko pasaules uzskatu

savās 50.000 dziesmās. Skaistums apspī-

dējis mūsu nemiernieku un brīvības

cīnītāju ceļus, lielo gara vientuļnieku
darba galdus, zemnieku gaitas savā tī-

rumā un pilsētas darbinieku savā no-

darbībā. Skaistuma sajūtu cauri visiem

laikmetiem latvju tauta nesusi pret sa-

viem kalngaliem un Tautas Vadonis to

stādīdams blakus varenībai, mudina pēc
tās tiekties ar kultūru un garu.

Pievērsīsimies novadiem, kas lemti

tieši varenībai un garam, proti — dai-

ļajām mākslām. Cik tālu atjaunotā

Latvijā pa kultūras un gara ceļu aizgā-
jusi rakstniecība, muziķa, glezniecība,
teātris?

Rakstniecība ir viena no cilvēka gara

pamata tieksmēm — redzēt tās mainī-

gās īstenības vietā, kurā tas katru mirk-

li ieslēgts, īstenību, kas, būdama ideāla,

vairs nemainās. Tā īsta rakstniecība

rada arvien jaunas, zvaigznēm līdzīgas

pasaules tautas debesīs. Pareizi ieva-

dīta un nostādīta rakstniecība sver vai-

rāk, nekā skola, jo rakstniecībai trūkst

tā piespiešanās rakstura, kas ir pēdējai,
tādēļ ļaudis tajā biežāk klausās. Tā ru-

nā no rakstāmgaldiem, avīžu lapām un

grāmatu krātuvēm. Atjaunotās Latvi-

jas gars pavada, tāpat kā citus darbinie-

kus, arī rakstnieku, pie auss viņam čuk-

stot tēvijas varenības vārdus. Un ne-

vien tagad pavada šis gars, bet rakst-

nieks bijis šī gara ceļa sagatavotājs, sti-

gu dzinējs. Lai jo cildeni še pieminam
mūžībā aizgājušo Edvartu Virzu.

Kādi ir pašreizējie mūsu rakstniecī-

bas uzdevumi, par kuriem cīnās rakst-

nieks un kurus samanijis čaklāks grā-
matnieks? Rakstniecība no tīra un skais-

ta rasas piliena grib pārvērsties par te-

košu un gaišu straumi, kas savā dzid-

rumā nes tālās pagātnes dvēseles, ta-

gadnes darbību un nākotnes pieredzēju-

mus. Tādēļ tā izgājusi no individuālā

dzejas loka un pieņēmusi episkās, slavas

dziesmas formas. Bet viņai vēl jāsa-

ņem visi spēki, lai darbā piepildītu šos

mērķus. Spēcīgākie darbinieki pašreiz
dzejā: Jānis Medenis, Veronika Strē-

lerte, Aleksandrs Caks, Pēteris Aigars,
Zinaida Lazda, Mirdza Bendrupe; ro-

mānā: Aleksandrs Grīns, Jānis Sārts,
Kārlis Zariņš, Aida Niedra, Jānis Ve-

selis, Vilis Lācis; novelē: Anšlavs Eglī-
tis, Mirdza Bendrupe, Alberts Sprūdžs,
Vilma Delle; drāmā: Mārtiņš Zīverts,
Elīna Zālīte, Kārlis Zariņš. Visi minētie

rakstnieki pašos brieduma gados un uz

viņiem vērsti rakstniecības draugu ska-

ti. Mums jāciena un pienācīgi jānovērtē
tie talanti, kas jau ir, pēc tam varam

sākt runāt par jaunu talantu meklēša-

nu. Bieži gan skaļi runājam par jauna
rakstnieka zaļoksnīgajiem darbiem, bet

aizmirstam vecāku domās un formā no-

briedušu dzejnieku vārdus. Te atbildīgs
darbs kritikai un laikrakstu redakto-

riem, kuriem vajadzīga kaut maza daļa
no Blaumaņa entuziasma, patiesi pabal-
stot jaunos talantus.

Dzeja ir glezna, kas runā, glezna ir

dzeja, kas klusē, — teicis kāds grieķu
filozofs. Sakars šīm mākslām ir tik

tuvs, un uzdevumi tādi paši, tikai to

veikšana atkarīga no atsevišķām perso-
nībām. Varam būt lepni, ka tādu mums

ir, lai minam V. Purvīti, K. Miesnieku,
L. Svempu, V. Toni, J. Liepiņu, L. Li-

bertu, A. Annusu, O. Skulmi, K. Übānu,

77



K. Neili; tāpat tēlniekus — K." Zāli,. T,

Zaļkalnu, K. Zemdegu.
• Pēc 1934. gada 15. maija ievērojami

plaukusi un sakopojusi visus jaunrado-
•šos. spēkus latviešu muziķa. Vecajiem
meistariem seko daudzi jauni vārdi ar

operām, kora un solo dziesmām, simfo-

niski un kamermūziku. Lai minam jau-
nos — J. Kalniņu, J. Norvili, -V. Dārzi-

ņu, J-. IvanovU, L. Vīgneru, O. Bištēvi-

ņu, A. Skulti, P. Barisonu.

Visos laikos teātris bijis plaša sanāk-

smes vieta, kur skatītāji pulcējas, lai

paceltos uz augstāku pasauli un ikdie-

nas dzīvi skatītu mākslas starojumā.
Lieli ierosmju devēji, krietni latviskā

skaistuma paudēji bijuši Rīgas un pro-

vinces pilsētu teātri, bet sava loma ir

arī daudzajām lauku teātru trupām, jā
tikai tās izvēlās vērtīgu lugu un darbu

ar nopietnību un'iejūtu veic.

Steidzīgiem ūn gariem soļiem pār-
staigājuši mūsu kultūras lauku, redzam,
ka vārpu uh asnu tur daudz. Lai neap-
sīkst mūžam drosme un darbs skaistu-

ma un varenības ceļa gājējiem un uz

viņiem lai paceļam skatus, runādami

par latviskās kultūras gaišo nākotnes

domu. ••

"

• «:

Lauku māju dalīšana
J. DRANDE,

Rīgas apgabaltiesas

vicepriekšsēdētājs

Bez tiešā temata — lauku- māju dalī-

šana' rakstā pieskārsimies arī likumu

normām par līdzmantinieku un līdz-

īpašnieku savstarpējām attiecībām. Tas

vajadzīgs tāpēc, ka kārtojot vairāku

personu tiesības uz vienu īpašumu, īpa-
šuma dalīšanai ierādāma pēdējā vieta,

sevišķi, ja runājam par lauku mājām.
Ideāli būtu, ja lauku māju,, nerunājot
par lielsaimniecībām, nemaz nepieļautu
dalīt. Lauku māja ir atsevišķa saim-

nieciska vienība, kura pakāpeniski aug

un veidojas tā kā to prasa viņas vajadzī-
bas. Tas sakāms par mājas vietu, ko

parasti izrauga zemes vidū, augstākā
vietā, un kas savu veidu rod vairākos

gadu desmitos un simtos, saimniecības

ēkas ceļ tik lielas, cik nepieciešams vi-

sas zemes ražas uzņemšanai; lauksaim-

niecības inventāru iegādājas tik, cik tas

vajadzīgs zemes apstrādāšanai v. t. t.

Ja nu šādu atsevišķu saimniecisku vie-

nību sadala divās vai vairākās saimnie-

cībās, tad paceļas vesela rinda technis-

kas grūtības. Mājas vietu ar visām

ēkām, kokiem riav iespējams pārstādīt

jaunā vietā, tāpat nav iespējams atse-

višķas ēkas dalīt vairākās daļās; ja ēkas

atstāj vienai saimniecībai, tad tā iegūst

sevišķu priekšrocību iepretim, pārējām',
kuras ēkas jāceļ jaunas, jāiekopj dārzs,

jāapstāda ar košuma kokiem. Bet ar

zemes samazināšanu, savukārt, agrākās

mājas ēkas ir palikušas par nepiemēro-
tām, plašām. Tas pats sakāms par lauk-

saimniecības nedzīvo . inventāru. Ar

jaunām robežām vecās ēkas. vairs nepa-
liek zemes vidū, bet bieži vien, zemes

pašā malā. Ja dala arī saimniecības-

ēkas, tad citas ēkas uzceļ turpat tuvu-

mā un tā rodas kaut kas līdzīgs ciemam.

Pēdējais apstāklis atkal izsauc visādus

ikdienišķus strīdus un pārpratumus un

runā pretim latviešu dabai, dzīvot sav-

rup, individuāli. Neskatoties uz visām

šīm grūtībām, mūsu likumi principā at-

ļauj dalīt lauku mājas.
Tā ka lauku māju dalīšana" reālās da-

ļās ir savienota ar jaunu saimniecību

ierīkošanu, kas prasa lielus līdzekļus,
tad vārētu pacelties jautājums vai taga-

dējos apstākļos vēlams veicināt sadalī-

šanos. Bet šim apstāklim stāv pretim
vēl lielāks ļaunums, jo nav novērtējams
tas pametums, ko ciešam, ja mājās
saimnieko vairāki saimnieki un ja viņu
starpā nav vajadzīgās saskaņas, planr

veidīgas rīcības, ja trūkst tā spraiguma,
ko neaprobežots īpašnieks ieliek .darbā

labāku rezultātu sasniegšanai.

Patreizējais laiks problēmas atrisinā-

jumam ir devis noteiktu atbildi.. Tā iz-

skan aicinājumā- taupīt visās dzīves no-'

zarēs, ražošanu nostādīt tā, lai gūtu

augstāku sasniegumu, racionāli nostā-

dīt darba roku izmantošanu un par vi-
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sām lietām vispārējās intereses stādīt

pāri par personīgām.. Saimnieciskās

grūtības visspilgtāk izredzam/ kad mā-

camies iztikt ar savām materiālām vēr-

tībām, bet reizē ar to arī redzam, ka šo

vērtību vispilnīgākais ražotājs ir lauku

saimniecības. Zemes neapstrādāšana,
nolaistas vai neracionālas saimniecības,

savstarpēji strīdi, neatkarīgi no. tam,

vai tie ceļas no kopīpašuma attiecībām

vai no saimniecību pārlieku sadrumsta-

lošanas, mazina tautas eksistences lī-

dzekļus, kaitē vispārības interesēm. Kā

kara laikā municijas fabrika nav īpaš-
nieka personīga lieta, ar kuru viņš var

rīkoties pēc savas patikas, tā saimnie-

cisko grūtību laikā nepieciešamo līdzek-

ļu ražošanas vietām jāpakļaujas vienam

augstākam likumam, ko diktē valsts un

tautas vajadzības.
Šais pāris vārdos gribējām pateikt

tiem, kam ir pienākums vai iespēja vei-

cināt lauku māju nonākšanu viena

saimnieka rokās, ka viņiem ir jāpieliek
visas pūles, lai izbeigtu kopmantojuma
vai kopīpašuma pastāvēšanu, lai ar pa-

reizu apgaismojumu mazinātu saimnie-

cību sadrumstalošanu, lai atstājot taga-

dējās saimniecības nesadalītas vienās

rokās, atbrīvotu darba rokas citām va-

jadzībām. Lauku mājas jāatstāj dzīvot

un ražot spējīgas un tanīs jāvalda vie-

nam un īstam saimniekam.

Tā sekmēšanai daudz jāstrādā arī

tautas psicholoģijas pārveidošanai. Jā-

pazūd -ir ieskatam, ka lauksaimnieks un

laukstrādnieks ir dažādu šķiru ļaudis,
it kā saimniekā dēlam strādāšana citā

saimniecībā būtu pazemojums. Visiem

zemes arājiem un kopējiem jārod viens

apzīmējums, kur saimnieks.ir tikai pir-

mais starp līdzīgiem (primus inter pa-

res), tad izzudīs neapmierinātie, kam

tēva mājas ir jāatstāj, lai izbēgtu to sa-

dalīšanu,vai jāpaliek mājās strādāt kā

saimnieka palīgam.
Lauku māju pārēja no tēviem uz dē-

liem, no mantojuma atstājējiem uz

mantiniekiem nav problēma, kura prasa

atrisinājumu tikai sakarā ar daudzām

nenokārtotām mantojuma lietām. Lat-

vietim ir sveša vienbērnu ģimene, viņa

namā aug kupls bērnu pulciņš. Tāpēc

pie šīs problēmas apstāsimies aizvien,

kad sirmais lauku tēvs nespēs vairs tu-

rēt arkla balstu, kad no klusās lauku sē-

tas skujām apvītais ceļš mājas saimnie-

ku aizvedīs kapukalniņā.
"Mūsu likumi ir devuši iespējami labā-

ko problēmas atrisinājumu. Viņi ir at-

stājuši plašu iespēju jautājumu- izlemt,

vadoties no konkrētiem apstākļiem, .bet

tomēr prasa turēties pamatprincipu ro-

bežās. Šie likumi ir ne tikai jāzina, bet

ir arī jāizprot doma, kas viņos ielikta.

Darbs tomēr būs tikai pusē padarīts, ja

jautājuma kārtošanā pieiesim kaut ar

lietpratīgu, bet ar formālu un sausu ska-

tu. • Tiesnesim, notāram un citai die-

nestpersonai, kārtojot lauku māju lie-

tas, katrai ieinteresētai personai jādod
līdzi pārliecība, ka darīts ir viss pēc la-

bākās apziņas, likuma un dzīves apstāk-

ļu izpratnes, ka ietais ceļš ir pareizs.
Tad neapmierināto būs maz un lauku

māju dalīšana neizvērtīsies par strīda

lietām, kur viens otram pretim stāv nai-

da pārņemti prāvnieki. Šāda pieeja iz-

riet no iespējas vairākiem mantiniekiem

kļūt par mājas paturētājiem, pretēji

tam, kā tas ir, ja likums tieši deklarē,

kāda mantinieka tiesību saņemt mājas
dabā. Ja likums tieši deklarē mantinie-

ka tiesību saņemt māju (piemēram, ve-

cākam dēlam), tad mantinieku starpā

strīdi izpaliek. Turpretim, kad manti-

nieku starpā iespējama konkurence

(sal. C. L. 742., 743. p.) pretenzijas uz

mājas saņemšanu dabā var izvērsties

neapmierinātībā un asā strīdā. Tas jā-

novērš.

Par lauku māju dalīšanu ir daudz ru-

nāts un rakstīts. 1) Šai apskatā veltīsim

uzmanību, bez materiāliem. likumiem,

1 ) Škat. Tiesu Palātas civildepartamenta

pr-tāja T. Zvejnieka rakstu grāmatā Prezi-

denta Ulmaņa Civillikums, 1938, Lauku ne-

kustama īpašuma dalīšana pēc jauna Civil-

likuma, Rīgas apgabaltiesas' vicepriekšsēdē-

tfija M. rakstu 1939. g. Tieslietu

Ministrijas Vēstn.- 4. num. Daži jautājumi,
kas saistīti ar lauku nekustamu īpašumu da-

līšanas problēmu, N. Ķigura rakstu grāmatā

Jauni", Civillikuma apskats (1937. g. Daugav-

pils latviešu biedr. izdev.), Mantojuma da-.

līšana, -v. c. • .. •
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arī paša dalīšanas procesa norisei un

tiem citiem likumiem, ar kuriem jāsa-
duras dalīšanas darbā.

Likumu uzskaitījumā centrālā vie-

tā jāliek civillikumi: tagad spēkā eso-

šais 1937. g. Civillikums un vecām man-

tojumu lietām arī Latvijas civillikums

(1864. g. Viet. lik. kop. 111 d.), Vidzemes

zemnieku (1861. g. 13. nov.) un Kurze-

mes zemnieku (1817. g. 25. aug.) likumi,

Latgales civillikums (Kriev. lik. kop. X

s. 1. d.) un vispārīgais zemnieku noli-

kums (Krievijas lik. kop. IX sēj. sev.

piel.). Kaut arī agrākie likumi ar Civil-

likuma pārejas laika not. 2. pantu ir

atcelti, tomēr, saskaņā ar to pašu Pār-

ejas laika not. 28. pantu mantojums, kas

atklājies pirms Civillikuma spēkā stāša-

nās, dalāms pēc tā likuma noteikumiem,

kas bija spēkā mantojumam atklājoties,
ciktāl šis likums vai Civilprocesa likums

nenosaka citādi. Šie izņēmumi tad arī

uzskaitīti Pārejas laika not. turpmākos

(29.—31., 35. p.) pantos, bet tos iztirzā-

sim vēlāk.

Civilprocesa likums apskata vienīgi

piespiedu dalīšanas gadi jumus, kad ie-

interesēto personu starpā nav panāka-

ma labprātīga sadalīšanās. Kaut arī

nedaudzie panti (CPL 1641.—16571. p.).
ievietoti apsardzības nodaļā zem virs-

raksta «Mantojuma dalīšana», tomēr

tiesāšanās kārtība pielīdzināma strīdus

lietām (Senāta c. k. d. 1927. g. 172.

spried., V. Bukovskis Civilproc. māc.

grām. 728. gr.). Sakarā ar to, arī pārējā
tiesas darbība norit pēc CPL vispārē-

jiem noteikumiem par strīdus lietu iz-

šķiršanu. Mūs šai gadijumā var sevišķi
interesēt CPL 608. panta 2. daļa, kas

nosaka, ka lauksaimniecības rakstura

zemju novērtēšanai lietpratēji izraugā-
mi no Lauksaimniecības kameras norā-

dītām personām (sal. Tiesl. min. pask.
TMV 38./1. piel. C, 10. d.). Šie paši no-

rādījumi attiecas arī uz kopīpašuma da-

līšanas lietām (CPL 1657. p.). Labprā-

tīgas dalīšanas lietām procesuālas nor-

mas paredzētas Pgt. lik. 112. p. Normas,
kādā kārtībā jānotiek labprātīgu dalīša-

nas aktu apliecināšana, ievietotas No-

tāru likumā (99.—101. v. c. p.), Pgt. lik.

(116. uin 1161
. p.), bet par tiesību nostip-

rināšanu zemesgrāmatās — Zemesgrā-
matu lik. (29.-42., 56.—68. p.). Par ie-

robežojumiem zemes apvienošanā vai

dalīšanā zem 10 ha pateikts Lauksaim-

niecības nolik. 123. un 124. p.

Fiskalās intereses normē attiecīgie
Nodevu likumi: zīmognodevu Rīkoj. par

zīmognodevu 39. p. 1. pkt., 20. p. 2 pk.,

13., 5. panti, atsavināšanas nodevu (ko

ņem kopīpašuma dalīšanas lietās) —

Atsavināšanas nodevas likums (Lik.

krāj. 1934. g. 228., 1935. g. 9., 1936. g.

101., 1939. g. 123. num.) un aktu nodevu

Aktu nodevas likums (1926. g. Lik. krāj.

77.).

Pie šiem likumiem nāksies vēl apstā-
ties, kad chronoloģiskā kārtībā būsim

tik tālu nonākuši. Šai gadijumā likumi

pievesti pārskatāmības labā. Tūliņ gan

piebildīsim, ka likumu piemērošana
laika ziņā vienmēr nav vienāda. Tā,

procesuālie likumi piemērojami tie, kas

bija spēkā procesuālās darbības izdarī-

šanas laikā (piem. pārsūdzības termiņi,
novērtēšanas kārtība v. t. t.), tāpat liku-

mi, kas nosaka, ka formāli apliecina tie-

siskus notikumus (piem., dalīšanas līgu-

mu noslēgšanu, nostiprināšanu zemes-

grāmatās v. t. t.), vai atkal likumi, kas

nosaka, kādas nodevas ņemamas, pie-

mērojami tie, kas bija spēkā akta taisī-

šanas, apliecināšanas vai nostiprināša-

nas laikā. Attiecībā uz nodevām jāie-
vēro, ka pie mantojuma nodevas aprē-

ķināšanas krita svarā arī mantojuma
sastāvs mantojuma pārejas laikā, tur-

pretim, dalīšanas lietās nodevas ņem no

taisītā akta, tāpēc noteicējs ir akta tai-

sīšanas moments.

Citāds stāvoklis ir materiālās tiesībās

(civillikumos). Te runājam par «iegū-
tām» tiesībām. Tāpēc arī CL pārejas
laika not. 21. pants nosaka, ka no man-

tojuma tiesībām izrietošas tiesiskas' at-

tiecības apspriežamas uz līdzšinējo li-

kumu pamata, ja mantojums atklājies
pirms Civillikuma spēkā stāšanās, ciktāl

pārejas laika noteikumi atsevišķos ga-

dijumos nenosaka citādi. Tas pats prin-

cips uzsvērts Pārejas laika not. 28. pan-
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tā. Neskaidrības novēršanai atzīmēsim,
ka mantojums atklājas ar mantojuma

atstājēja nāvi vai ar viņa izsludināšanu

par mirušu ar tiesas lēmumu (CL 655.

p.). Ja arī mantojums mantiniekam

piekrīt tik ar mantojuma pieņemšanu

(CL 687. v. t. p.), tad tomēr mantinieka,

kas mantojumu pieņēmis (un saprotams,
mantojumu dala tik starp mantinie-

kiem, kas mantojumu pieņēmuši) tiesī-

(Turpinājums sekos)

bas tiek pārnestas uz mantojuma atklā-

šanas momentu. Šai ziņā mantojumu
tiesībās grēkots būs daudz, ja mantoju-

mu dalīs pēc dalīšanas līguma slēgšanas
vai prasības celšanas, vai cita kāda lai-

ka mantojuma sastāva. Citāds stāvok-

lis ir kopīpašuma dalīšanas lietās (sal.
CL 1075., Pārejas not. 35. p.), kur līgu-

ma slēgšanas vai prasības iesniegšanas
laikam ir izšķīrēja nozīme.

Daži aizrādijumi par mūsu oficiālo rakstu

valodu un stilu

Prof. E. BLESE

Runājot par mūsu oficiālo rakstu

valodu un stilu, nav jāaizmirst, ka līdz

1918. g. 18. novembrim pilnvērtīgas na-

cionāla rakstura oficiālas valodas mums

nebija un patiesībā nekad nebija bijis.
Taisnība, pagastu tiesu protokoli un tā-

pat arī pagastu valžu lēmumi visu 19.

g. s. tika rakstīti latviski. Tomēr arī šī

valoda tikai mazā mērā bija izaugusi
dabiskā kārtā no pašu latviešu sadzīves

apstākļiem, bet vairāk bija pārņemta no

agrākajiem vācu paraugiem, tos burtis-

ki tulkojot. Arī paši pagastu rakstveži

parasti bija ļaudis ar vācu izglītību, kas

literārā un oficiālās izteiksmes ziņā vā-

cu valodu prata nesalīdzināmi labāk

par latviešu valodu un savus latviskos

izteicienus veidoja, pārmērīgi cieši tu-

rēdamies pie vācu paraugiem, nereti tos

tulkodami tieši burtiski. Bez tam pa-

gasta rakstvežiem, nacionāli latviskās

izglītības trūkuma dēļ, nebija arī nekā-

das mīlestības pret dzimto latviešu va-

lodu, nedz arī kādas sevišķas intereses

to kopt un izveidot: galu galā taču tās

oficiālās lietošanas apjoms bija ļoti
šaurs, un nodoties šās valodas dziļākām

studijām nebija nozīmes. Tādēļ, piem.,
vēl pag. g. s. 80-os gados latviešu oficiā-

lā valoda pagastu tiesu un valžu proto-
kolos bija vispārīgi - gramatiskā un se-

višķi sintaktiski - stiliskā ziņā visai ne-

pareiza. Tā, piem., 1939. g. Senatnes

un Mākslas IV num. 152. un 153. lpp.
atrodam no jauna iespiestus dažus Bur-

gas pagasta (Vidzemē, tagad pievienots

Lugažu pagastam) valdes lēmumu pro-
tokolus (1878. 25. X). Tur, piem., balss

vietā lietots nosaukums stime; 10 sti-

mes bija uz to (-par to); cik par skolo-

tāju amatu lones paģērot; no tās pie
skolas pievestas (pareizā pievestās vie-

tā) malkas var skolotājs prieks sev un

savas familes brūķēt. Arī 148. lpp. (no
1882. g. 25. V) atrodam izteicienus: sa-

nāca tie izvēlēti (sic!) programa sastādī-

tāji; lai aizliegtu caur piespiešanu

priekš ārīgām misijonēm naudu savākt,

tāpat 154. lpp. -ē: tad es apakšā rakstī-

tājs Ķeizerisku virsminētu tiesu it pa-

zemīgi lūdzu mani pret še apakšā minē-

tām nekārtībām aizsargāšanā ņemt; ne-

gādā luftes caurumus no krāsns aiztai-

sāmās klapes v. t. t. Jāievēro, ka viss

tas rakstīts mūsu vecajā ortogrāfijā bez

kādas noteiktas latviskas pareizrakstī-
bas un gramatiskas sistēmas (no saim-

niekim; vaiga, vaijaga - vajaga; to agrā-
ku, sohlija, vietnieka pulku, skolas val-

dīšana, pagasta vietniekim, bet turpat
«tādiem spriedumiem»). Tālāk vēl sa-

stopam «tādā vīzē izdabū (rakstīts izda-

bū), manas lūgšanas dēļ līdz šim dabū-

tas (sic!). .., klappes, lantkārtes» v. t. t.

Nav arī nekādas noteiktības interpunk-

cijas ziņā, un pati teikumu konstrukcija
reizēm ir primitivi vienkārša, reizēm

atkal pārmērīgi smaga un nesakārīga.

Kopsavilkumā jāatzīst, ka sevišķi ko

priecāties par mūsu oficiālo pagasta
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valžu valodu pag', g. s. 80-os gados
mums nav. Nav daudz labāka arī tā

mūsu oficiālā valodā, lkas apm. tai pa-

šā laikā-lietota dažādu lauku un pilsētu
biedrību pilnsapulču un valdes- sēžu

protokolos, jo lauku biedrībās arī šo

rakstu kārtotāji nereti bija tie paši pa-

gasta rakstveži,- kas rakstīja oficiālās

pagasta grāmatas.
Labāka par valodu pagājušā gadu

simteņa otras puses pagastu un biedrību

valžu protokolos bija tā latviešu valoda,

ko sastopam 80-os un vēlāk 9.0-os gados
latviski tulkotos likumu un juridisku
noteikumu krājumos, piem., Māteru Ju-

ra tulkotā Vidzemes un Kurzemes pri-
vāttiesību likumgrāmatā, kas iznāca

1885. g., Stērstu Andrēja tulkotā Usta-

vāpar miertiesnešu spriežamiem sodiem

(1892.), arī Stērstu Andrēja tulkotos

Tiesu ustavos (1893.—1894.) un Teod.

Brēdenfelda tulkotos Sodu likumos

(1894.). Tomēr arī šeit valoda vēl ne-

bija ideāla. Latviešu valodai šais no

krievu valodas veiktajos tulkojumos

par ļaunu nāca tas, ka vācu valodas

vietā mūsu valodu te jau stiprāk bija

ietekmējusi krievu valoda. Bez tam

ļaužu, kas šos likumu un noteikumu

krājumus būtu bijuši nopietni izlasijuši
un pēc to valodas labākajiem paraugiem
būtu apzinīgi labojuši un pārveidojuši

savus oficiālos latviski rakstāmos doku-

mentos lietojamo latviešu valodu, vis-

pārīgi bija maz. Tādēļ, ja arī šī valoda

visumā bija labāka, tad līdz plašākām
lauku ierēdņu masām, kas lietoja savos

rakstos latviešu valodu, tās pozitīvā ie-

tekme nesniedzās. Tādēļ arī nekādas

sevišķās uzlabošanās mūsu oficiālajā
latviešū valodā pat vēl pag. -g. s. pašās

beigās nebija.
Jāsaka, ka pag. g. s. 90-os gados ūn

pašā beidzamajā gadu desmitā vispārī-

gi Latvijā sāka stipri izplatīties krievu

valoda. Lai gan tā neizplatījās tik itd,

kā to varbūt bija vēlējušies rusifikatori,

it sevišķi tā laika vecākajā mūsu inteli-

ģences-paaudzē, tad pamazām tomēr tā

savu spēku lika. sajust. Jaunākā mūsu

paaudze, mācīdamās" .skolās ar krievu

mācības valodu, jau pēc dažiem gadiem

diezgan labi prata krieviski. Lasīdama-

krievu rakstniekus un krievu zinātnis-

kās grāmatas un cenzdamās vēlāk par

tām pašām lietām runāt un rakstīf-lat-

v-iski, mūsu jaunākā inteliģences pa-

audze orientējās pēc krievu valodas iz-

teicieniem, cenzdamās tos nereti pārmē-
rīgi burtiski tulkot latviski. Vēl vairāk

tas-bija oficiālos vai privāti - oficiālos

(vēstulēs, apliecībās v. t. t.) rakstos, ku-

rus rakstīja pēc attiecīgu krievu rakstu

parauga. Šādu rakstu skaits, kultūras

pieauguma dēļ, arī pieauga, bet līdz ar

to arī krievu valodas un stila ietekme

kļuva arvienu stiprāka: nelatviskie, pār-

mērīgi burtiski tulkotie krieviskie iztei-

cieni izplati jās mūsu tautā arvienu vai-

rāk.

Tā sākās mūsu latviešu valodā tā

stiprā krievu valodas ietekme, kas nav

gluži izzudusi līdz pat mūsu dienām.

Vietumis šī ietekme atšķīrās no vācu ie-

tekmes, vietumis ar to saskanēja un to

stiprināja. Tā kā vācu ietekme tik drī-

zi vēl neizzuda, tad latviešu valodā iz-

veidojās divas ietekmju grupas — vācu

un krievu. Abas tās stipri izraibināja

latviešu valodu, sevišķi privāti - oficiālo

rakstu valodu, un no šām divām ietek-

mju grupām mūsu rakstu, it īpaši ofi-

ciālā kanceleju, sevišķi juridiska satu-

ra rakstu valodā, mēs netiekam vaļā
arī vēl šodien. Tas it īpaši tāpēc, ka

mūsu dzīvi tieši tagad vada krievu sko-

lās mācijusies paaudze, kurai krievu

valodas ietekme •dziļi sēd asinīs. • Vēl

jaunākā, tikai latviešu skolās mācijusies
paaudze, kas arī tagad- beidzamos gados
sāk uznākt uz dzīves skatuves, savukārt

atkal stipri turas pie iepriekšējās — ta-

gadējās vecākās un vidējās paaudzes
nodibinātiem paraugiem un neparāda

stingru drosmi atsvabināties- no tiem.

Jāatzīst pat, diemžēl, ka šis tas, gan se-

višķi vulgārā sarunas valodā un dažā-

dos žargonos, nācis pat vēl pēdējā
- laikā

no-krievu valodas klāt,.
Ko tad. nu apzinīgākie latviešu ļau-

dis ir darijuši šo pārmērīgo svēšo ie-

tekmju atvairīšanai, un kāds tad nu ir

faktiskais lietu stāvoklis? Par to nā-

kamā nodaļā.
"

...
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Iespaidi pilnsapulcē
J. BRĀKŠĶIS,
Kokneses pag. sekretars

Šogad mūsu biedrības pilnsapulce ie-

krita sali un sniega bagātā laikā. Lai-

kam lielās Sniega kupenas, kas iežogo
katru lauku sētu un arī pagastnamu, un

stingrais sals nobiedēja daudzus biedrus

doties ceļā, lai gada sapulcē mestu-ska-

tu atpakaļ uz sasniegto un iezīmētu dar-

ba līnijas turpmākam..-
Tomēr netrūka arī drošsirdīgo, kas

nebija iebiedējami ne ar salu, ne lielām

kupenām un noteiktā stundā pildija sa-

pulces telpas.

Sapulce, liekas, tomēr bija vājāki ap-

meklēta kā citus gadus, jo- piedali jās ti-

kai 108 biedri.

Jūs, kūtrie mājās palicēji! legaumē-

jiet, ka «Laiks nu ir mosties, celties un

auties!» Ja arī šis aktivais simts būtu

nobijies ziemas grūtumu, sakiet, kas tad

būtu bijis? Vai mēs ar savu lepno vārdu

«Sekretārs — pagasta dvēsele» nebūtu

palikuši 'kaunā? Sapulcē, kā parasti,

piedalījās tak arī mūsu augstākā priekš-
niecība! •

Ja nu mēs nespējam būt savas biedrī-

bas, tā tad, paši sava darba dvēsele, kā

lai tad varam nest iepriekš minēto aug-

sto tituli, kurš bieži vien vēl atskan. Mī-

ļie kolēģi! Būsim turpmāk aktivi, spod-
rināsim sevi, savu darbuun biedrību, lai

tiešām šo lepno vārdu godam varētu

.nest un tas mūžam neapklustu!
Pirms sapulces filozofijas prof. Celma

kungs nolasija mums un mūsu darbam

vērtīgu lekciju.
Pašvaldības departamenta vicedirek-

tors un mūsu biedrības goda biedrs

G. Caucis kungs sveica sapulci no lekš-

lietu ministrijas, kurus sveicienus sa-

pulce pieņēma vētrainiem aplausiem at-

skanot.

Tāpat vētrainiem aplausiem atskanot,

pieņēma vienprātīgu lēmumu apsveikt
Valsts un Ministru Prezidentu Dr.

K. Ulmaņa kungu. Trīskārt «Lai dzī-

vo!» "noskanēja par godu Vadonim un

tāpat valdībai!

Ar piecelšanos un klusuma mirkli

pieminējām un godinājām mūžībā aiz-

gājušos biedrus!

Debatēs guvām daudzvērtīga,"sevišķi

no Pašvaldības departamenta vicedirek-

tora G. Caucis kunga norādījumiem par
lekšlietu ministrijas ieskatiem un- do-

mām, izstrādājot jauno pagastu pašval-
dību likumprojektu.

Ar lielu gandarijumu jāpiemin un

ministrijai jāpateicas, ka tā atradusi.par

iespējamu pieaicināt un pielaist mūsu

biedrības pārstāvi pie jaunā pagastu

pašvaldību likumprojekta izstrādāšanas

Un-cenza komisijā, jo kas gan vērtīgā-
kus norādijumus var dot, ja ne cilvēki,

kuri pagastu pašvaldību darbu jau strā-

dā un kuriem dien dienā savā darbā pie
šā likuma būs jāpieturas un tam jākal-

po pēc burta un gara. Vēl jāvēlas" un

Ministrija jālūdz cenza komisijā-pielaist
biedrības pārstāvi viscauri, arī eksami-

nācijas gaitā un nevis tikai galīgu rezul-

tātu apspriešanas sēdē, jo bieži vien

svarā krīt netikvien eksaminējot iegūtie
zināšanu rezultāti, bet arī pats cilvēks,-
tā stāja, uzvešanās v. t. t., ko biedrības

pārstāvis, neredzot aspirantu un neno-

vērtējot tā gaitas eksaminācijas laikā,

nezinās un tā tad, pietiekoši objektivi

par katru aspirantu nevarēs spriest.

Sapulce vienprātīgi pieņēma valdes

izstrādātos bēru fonda noteikumus, kas

lielā mērā turpmāk nodrošinās mūžībā

aizgājušo biedru pakaļpalicējus, lai tie

pēc maizes pelnītāja nāves, iespējami

vieglāki varētu iekārtoties j-āunos dzī-

ves apstākļos. Par šo fondu jau daudz

ir domāts un spriests agrāk un tagad
•tas ir pieredzējis piepildi jumu! Es ceru

un ticu, ka šis fonds būs stiprs cements,

kas biedrus saistīs daudz ciešāk kā līdz

šim. Nelielās iemaksas mūsu budžetam

nebūs daudz jūtamas, bet labumi, ko no

fonda gūsimr
nebrīdī ir lieli un to svētī-

go iespaidu jutīsim pilnos apmēros" tikai

vēlāk. •

*

.
"

Mana cerība ir, ka pierādoties "dzīves

spējīgam šim"fondam, dzims citi, kā kā-

zu, kristību v. t. t., jo par klātnākušo

jauno audzi jārūpējas vēl vairāk kā-par

aizejošiem". .1 • . •

'

_
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Spraigas debates norisinājās pagas-
tu sekretāru īpašumu lietās, apskatot
negatīvās un pozitivās puses, tādos ga-

dijumos, kad sekretāram ir nekustams

īpašums tai pat pagastā, kur viņš strā-

dā. Sapulcē pierādījās, ka šinīs gadī-
jumos pozitivais ir pārsvarā un ka ne-

būtu liedzams sekretāriem iegūt īpašu-
mu savā pagastā.

Sapulcē, pārskatot gada pārskatu, pa-
šā tā sākumā skatāmi baigi skaitļi! Pār-

skats uzrāda uz 1. janvāri 1940. g. 615

biedrus, bet turpat zemāk pasaka, ka

biedru naudas nav nomaksājuši — ska-

ties un brīnies! — pilni 339 biedri, tā

tad, 55,2%.

Pagastu sekretāri! Vai tiešām šī nav

vispilnīgākā nabadzības apliecība mums

pašiem?
BiedrU naudas tak ir mūsu pašu paš-

aplikšanās nodoklis, kas simtprocentīgi
jāsamaksā.

Žurnālā «Pašvaldības dzīve» 75. nu-

murā redzam, ka pagastu nodokļi līdz

1. janvārim š. g. visā valstī iekasēti

75,52% un tikai vienīgi Ludzas apr. pa-

gasti iekasējuši vismazāk — 55,58%, kas

tomēr pārspēj visā gadā samaksāto

biedru naudu, rēķinot %% mūsu pašu
biedrībai. No 1. janvāra līdz budžeta

gada beigām, 31. martam, pagastu no-

dokļu iekasēšanai vēl ir 3 mēneši laika

un ticu, ka tie arī valsts mērogā budže-

ta gada beigās būs tuvu visiem 100%.
Vai tad tiešām mēs varam darbu darīt

tikai tad, ja mūs priekšniecība spiež,
pieprasot dažādus pārskatus, paskaidro-
jumus, sarakstus v. t. t, bet paši par se-

vi, pienākumu pret savu arodu un bied-

rību atstājam pēdējā vietā? Sakiet, kā

varam lūgt tiesību paplašināšanu, die-

nesta un darba apstākļu uzlabošanu, ja
tik nevērīgi izturamies pret savu tiešu

pienākumu mūsu pašu biedrībā?

Tiešām ir ļoti nožēlojams un neap-
skaužams mūsu pašu vēlēto priekšstāv-
ju stāvoklis, kad viņiem griežoties pie

priekšniecības daudz un dažādās lietās,

mūsu pašu labā, vienmēr jābūt gata-

viem saņemt atbildi, ka mēs, sekretāri

un citi darbinieki, tak paši savu pienā-
kumu esam gaužām slikti pildijuši un

ka tādēļ, līdz kamēr mēs iemācīsimies

pietiekoši cienīt paši sevi, savu darbu

un organizāciju un kā vīri laikā izpildīt
visus pienākumus pret visu savu pro-

fesiju, nevar būt nekāda runa par kaut

kādu tiesību paplašināšanu v. t* t.

Mīļie draugi! Nenostādīsim paši sevi

un savu tiešām cienījamo arodu un mū-

su vēlētos priekšstāvjus tik bēdīgā stā-

voklī, tas nes ļaunumu mums visiem

un šo 55% kūtro biedru dēļ ir jācieš vi-

siem pārējiem. Modināsim savu sirds-

apziņu un savas nevērības dēļ neliksim

ciest mūsu arodam, biedrībai un saviem

priēkšstāvjiem, bet gan tūliņ un neka-

vējoties nesamaksāto biedru naudupār-
vedīsim biedrības tekošā rēķinā pastā,
Nr. 10274, lai nākošais gada pārskats
šādus bēdīgus skaitļus vairs neuzrāda.

Lūdzu to neatliekiet uz rītu, jo tad var

piemirsties, paiet rīt, parītdiena un vēl

daudzas citas.

Tālāk, pārskata VI nodalijumā dažā-

du iestāžu un personu rēķinā redzam,

ka vienreizējās iemaksas nav ienākušas

Ls 1865.—, tas nozīmē, ka vairāk kā 18

kolēģi šo savu pienākumu nav izpildi-

juši, kas ir turpat viens pus apriņķis.
No šā posteņa realizēšanas nupat paies
10 gadi, vai tiešām kolēģi gaida, lai tie

paietu un tad teiks, ka prasība ir noil-

gusi?

Šīs iemaksas paši labprātīgi uzņēmā-

mies, gods pagastu sekretāriem, ka pro-

centuāli neiekasēto parādu nav daudz,

bet arī atlikušajiem kūtrajiem tak reiz

ir tas jāsamaksā. Vai tad visam liela-

jam vairumam nauda nepelnīta bira

makā un tie lielāku algu saņēma kā pa-
likušie nemaksātāji? Neviens likums,

nedz kādas tiesas spriedums mums šo

pienākumu neuzlika, bet to nepiecieša-
mības dēļ uzlika mūsu pašu biedrība,

tādēļ tas arī jāpilda un morāliskais no-

ilgums neiestāsies nekad!

Katrs personīgi mēs par šīm iemak-

sām, to vajadzību vai nevajadzību va-

ram spriest un domāt kā gribam, bet,

būdami disciplinēti cilvēki, mums savas

biedrības pārvaldes lēmumiem jāpado-
das un tie jāizpilda bez ierunām. Sa-
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kiet, kas par kārtību, jeb labāk sakot,

nekārtību būtu, ja katram pagasta pil-
sonim būtu atļauts spriest par viena vai

otra nodokļa vajadzību jeb nevajadzību
un no viņa paša atkarātos vai šo no-

dokli maksāt vai nē?

Pagastu sekretāri! Lai mēs varētu

prasīt no katra sava pagasta pilsoņa

viņa pienākumu savlaicīgu izpildīšanu,
būsim pirmām kārtām nesaudzīgi paši

pret sevi, laikā izpildot visu, kas mums

uzlikts, un sevišķi pret mūsu arodu —

mūsu biedrību!

Tālāk, mūsu pašu izdotais aroda žur-

nāls «Pašvaldības Darbs» abonentu

skaits, kā redzams no pārskata, 1939. g.

ir jūtami samazinājies. Abonentu tabu-

la rāda, ka daudzi pagastu sekretāri un

arī pagastu valdes to neabonē. Cik man

zināms, tad esot pat pagastu valžu kan-

celejas, kurās neviena šī žurnāla ek-

semplāra neesot. Tāpat līdzstrādāšana

žurnālā no pašiem sekretāriem ir samē-

rā vāja. Ja pasekojam žurnālu saturam,

tad redzam, ka līdzstrādnieki no sekre-

tāru saimes ir gandrīz vieni un tie paši,
kuru raksti šad un tad parādās žurnāla

slejās.
Un kur tad paliek jaunie darbinieki,

kuriem enerģijas, laika un bieži vien

izglītības ir vairāk kā vecajiem? No

tiem reti kas lasāms žurnālā. Mīļie, jau-
nie draugi un kolēģi! Ja mums pirms
kara būtu bijis šāds žurnāls, kur visas

savas vajadzības un panākumus izteikt,

tad, ticiet droši, ka mēs būtu daudz la-

bāki pagastu sekretāri un, galvenais,
mūsu rakstības stils būtu izkopts un

daiļš. Kā mums trūka, tas jums tagad
ir viegli sasniedzams, tādēļ mācaties,

lasiet žurnālu un rakstiet tam, lai, pār-

ņemot mūsu darbu, jūs būtu labāki sa-

gatavoti un saviem amata pēctečiem va-

rētu atstāt bagātāku mantojumu.

Arī vecākā gājuma kolēģi! Vai tiešām

mūsu pieredzes un atmiņu pūrs ir tik

saplacis, ka nav ko dalīties ar pārē-

jiem? Es ticu, ka nē, bet vainīga pašu

pasivitāte un domas — lai nu tie citi,

ko tad es! Ja ikviens no mums žurnālam

dotu tikai vienu rakstu gadā, tad tā sa-

turs būtu jo plašs un daudzpusīgs. Ir

jau ļoti derīgi mūsu žurnālā ievietotie

speciālistu raksti, bet ne mazāk vērtīgi
ir mūsu pašu piedzīvojumi un atziņas
savā darbā, kā to labāki veikt un ie-

kārtot.

Ar abonēšanas līdzekļu trūkumu ne-

varam aizbildināties, jo par žurnālā no-

drukātiem rakstiem maksā honorāru un

ja vien kādu rakstu nodrukāsim, tad vi-

sa gada abonements jau ar to būs sa-

maksāts.

Tādēļ, ķersimies pie darba, abonēsim

un lasīsim savu žurnālu un būsim tā

čakli līdzstrādnieki!

Šādā kārtā kad būsim visu simtpro-

centīgi izpildijuši paši pret sevi un savu
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biedrību, tikai tad to pašu varēsim-pra-
sīt no citiem. Tad arī mūsu priekšstāv-
ju gaitas mūsu pašu labā būs atvieglo-
tas un bezšaubīgi sekmīgas, jo arī

priekšniecības redzēs un pārliecināta
būs, ka pagastu sekretāri ir vienota un

disciplinētā saime, kurai var uzticēties

un viņu tiesību, lauku paplašināt.

.

.Arī priekšniecībai derētu pasekot un

statistiku ievākt, kuri no mums kārtīgi
un kuri nekārtīgi savu pienākumu pret
ārodu pilda, jo šīs ziņas stipri raksturos

mūs visus. '

Ja jau kāds no mums tiešām būs tāds,

kuram nekādi labprātīgi mudinājumi
un skubinājumi nelīdzēs savu pienāku-

mu pildīšanai pret paša biedrību, tad

droši var ticēt, ka disciplinas šim cilvē-

kam ir maz un agri vai vēlu radīsies

vieni vai otri sarežģijumi. Tad gan šie

kūtrie, droši vien, atradīs biedrības

durvis, lūdzot viņu interešu aizstāvību,

bet kā to biedrība varēs, ja zinās, ka at-

tiecīgais darbinieks nav iekšēji discipli-

nēts bijis un droši vien tāds pat arī

turpmāk paliks, -kādēļ var rasties -arī

turpmāki sarežģijumi.

Lai kolēģi man neņem ļāunā skarbo

valodu, bet apstākļi, kā redzams,
šām tādi ir, ka tā ir patiesa un mūsu pa-

šu pelnīta. Paši pret sevi par skarbiem

nekad nevaram būt un tādēļ rīkosimies

tā, lai turpmāk nevienam, arī mums pa-

šiem, skarbu vārdu nebūtu pamata sa-

cīt, tad mēs paši, mūsu dzīve un pagas-
ta sekretāra amats zels un plauks!

Papriēkšu pienākums savs —■ pēc ■
tam prasi to no citiem!

Atminēsim un liksim vērā Tautas Va-.

doņa dziļi patiesos vārdus, ka vērtīgs un

patīkams ir tas cilvēks, kas augšā stāvē-

dams saka, lai padod vēl trepēs, kā var

vēl augstāk kāpt!

Uz augšu mēs kāpsim vienīgi būdami

patiesi, taisni, disciplinēti, cieši vienoti

un visus pienākumus stingri pildoši, tad'

ceļš uz augšu būs pavērts un trepes piē-
slietas!

Uzlabojumi būvmateriālu izsniegšanā
lauksaimniecības būvniecībai

A. RULLIS,

Zemkopības dep-ta būvniec. nod.

vecākais techniķis

Ar Zemkopības ministra 1939. g. 17.

jūlijā izdoto instrukciju (publ. Vaid.

Vēstn. 1939. g. 164. num.) atcelta 1936.

g. Vaid. Vēstn. 51., 213.; 292. num. pub-
licētā instrukcija būvmateriālu izsnieg-
šanai lauksaimniecības būvniecībai. .

Lai gan kopš jaunās instrukcijas iz-

došanas-pagājis ilgāks laiks, praksē to-

mēr novērots, ka lauksaimnieki un arī

dažas pašvaldības neizmanto instrukci-

jā ietvertos, uzlabojumus būvmateriālu

saņemšanas kārtībā, kā arī neievēro

papildinājumus un grozijumus būvma-

teriālu pieprasīšanas un piešķiršanas
kārtībā. Sekmīgākai būvmateriālu iz-

sniegšanas jautājumu kārtošanai še sa-

kopoti paskaidrojumi par svarīgākām

pārmaiņām atsevišķos instrukcijas
pantos.

Jaunā instrukcijā sīkāk precizēts no-

sacijumš par būvmateriālu izsniegšanu

pilsētu administratīvās robežās ietilp-
stošām saimniecībām (instr. 3. pants).

Nosacījums tagad attiecas uz vi-

su pilsētu administratīvās

robežās esošām saimniecī-

bām, kuras maksā nekusta-

mas mantas nodokli saska-

ņā ar Nodokļu likumā 143.

pantu un kuru galvenais ie-

nākumu avots ir lauks ai m-

niecība. Šīm saimniecībām būv-

materiālu saņemšanai vajadzīga ie-

priekšēja Zemkopības ministra-piekri-
šana, bet būvmateriālu pieprašīšanai,
kā arī vajadzīgās iepriekšējās piekriša-
nas saņemšanai paliek līdzšinējā kār-

tībā, lietas kārtojot caur pilsētas valdi

(instr. 11. un 15. pants). Nosūtot Zem-

kopības ministrijai būvmateriālu iz-

sniegšanas protokolu uri būvprojekta
norakstus, pilsētas valdei jānorāda, vai
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galveno ienākumu un nodokļu maksas'

ziņā saimniecība atbilst instrucijas 3.

panta nosacījumiem.

Jauns papildinājums ir instrukcijas

5. panta piezīmē dotais norādijums, ka

atsevišķos nepieciešamības gadijumos

izprasot Zemkopības ministrijas iepriek-

šēju piekrišanu būvmateriālu saņem-

šanai lielāka skaita vai Citu ēku būvēm,

nekā tas paredzēts instrukcijas 5. pan-

tā, Zemkopības ministrijai iesniedza-

mam lūgumam jāpievieno

pagasta valdes apliecināts
būvmateriālu pieprasījums
un atsauksme par ēkas nepie-
ciešamību saimniecībā. Šī norādijuma

izpildīšana ļoti svarīga drīzai būvma-

teriālu piešķiršanas jautājuma izkārto-

šanai. Nav tik daudz no svara gari un

plaši -sastādīts lūgums, kā pareizi un

sīki visos punktos izpildīts
riālu pieprasijums ar pagasta valdes

apliecinājumu Uz tā par uzdoto ziņu

pareizību. Lūgumā tad vienīgi būtu

norādāmi kādi īpatnēji apstākļi, ko

būvmateriālu pieprasi jumā varbūt nav

iespējams sīkāk aprādīt un jāuzdod
būvmateriālu pieprasītāja pasta adre-

se. Bez tam turpmāk vērā ņemams

1939. g. 164. Vaid. Vēstn. numurā at-

sevišķā nodalijumā publicētās instruk-

cijas lauksaimniecības būvniecībai 3.

panta nosacijums- un tādos gadijumos,
kad atkarībā no derīgās zemes platības

paredzētā jaunbūve neietilpst šīs in-

strukcijas 2. pantā uzskatītās nepiecie-
šamās ēkās, pirms būvmate-

riālu pieprasīšanas šādas

ēkas celšanai, izprasāma

Latvijas lauksaimniecības

kameras atļauja un pieprasot
būvmateriālus uz instrukcijas būvma-

teriālu- izsniegšanai lauksaimniecības

būvniecībai 5. panta piezīmes pamata,

kameras atļauja pievienojama Zemko-

pības ministrijai iesniedzamam lūgu-
mam un būvmateriālu pieprasijumam.

Pagasta valdes apliecināti būvmate-

riālu pieprasijumi līdz ar atsauksmi lū-

gumiem jāpievieno arī tādos gadiju-

mos, ja būvmateriālu saņemšanai ie-

priekšējo Zemkopības ministra piekri-
šanu izprasa saimniecību man-

ti nieki," vai sadalītu saim-

niecību īpašnieki (instr. 7." un

8. pants). Pagasta valdes atsauksmē

par mantiniekiem, jānorāda visi man- -
tinieki un to tiesības uz nekustamu

mantu, pie kam lūgums un būvmate-

riālu pieprasi jums jāparaksta visiem

mantiniekiem, vai to aizgādnim. Sa-

dalītām saimniecībām pagasta valdei

atsauksmē jānorāda " pirms sadalīšanas

katrai ēkai atsevišķi- par pazeminātu
cenu izsniegtais būvmateriālu, dau-

dzums. • . •

Grozīta un papildināta būvprojektu

apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtī-

ba (instr. 9. pants). Jau iepriekš minē-

tās instrukcijas lauksaimniecības būv-

niecībai 6. un 7. pantā noteikts, ka

tiešā uzraudzība par šīs in-

strukcijas pildīšanu lauku saimniecībās

piekrīt Latvijas lauksaimniecības ka-

merai, tās rajonu būvtecKniķiem "un

agronomiem un pagastu valdēm, bet

vispārējā uzraudzība un

pārzināšana piekrīt Zemkopības

ministrijas būvniecības nodaļai, pie
kam šai uzraudzībā tagad ietilpst arī

tās saimniecības, kas atrodas 2 klm.

platā joslā gar valsts robežām un 500

m. un tuvāk uz katru pusi no šinī in-

strukcijā minētām šosejām, 1. šķiras

ceļiem un dzelzceļiem. Līdz ar šiem

pārkārtojumiem būvniecības uzraudzī-

bā, kas noteikti tagad instrukcijā lauk-

saimniecības būvniecībai, pārkārtota

būvprojektu apstiprināšanas kārtība,
nosakot -atvieglotu būvpro-
jektu apstiprināš.anu lau k-

srādnieku dzīvojamo un

saimniecības ēku būvēm.

Visi lauksaimniecību, lauku amatnieku

un laukstrādnieku saimniecību ēku

būvprojekti jāapstiprina Zemkopības

ministrijas būvniecības nodaļā, bet vi-

sus laukstrādnieku dzīvojamo un saim-

niecības ēku būvprojektus var apstip-
rināt arī Latvijas lauksaimniecības ka-

meras būvniecības nodaļas vadītājs un

izņemot paredzēto 2 klm. joslu gar

valsts robežām un 500 mtr. joslu gar

galveniem ceļiem, pārejās lauku saim-

niecībās laukstrādnieku vajadzībām ce-

ļamo ēku būvprojektus var apstiprināt
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arī rajonu būvtechniķi. Pilsētu admi-

nistratīvās robežās ietilspstošām lauk-

saimniecībām būvprojekti jāapstiprina

pilsētas valdē, vai kur tas paredzēts,

pie attiecīga būvinspektora, pēc apstip-
rināšanas būvprojektu reģistrējot Zem-

kopības ministrijas būvniecības noda-

ļā. Lai nekavētos būvmateriālu piešķir-
šana, pilsētu administrativās robežās

ietilpstošām saimniecībām pirms būv-

projektu apstiprināšanas būtu vēlams

Zemkopības ministrijas būvniecības

nodaļā noskaidrot, vai izstrādātais būv-

projekts atbilst tām prasībām, kas ie-

tvertas noteikumos lauksaimniecības

ēku būvprojektu sastādīšanai un ap-

stiprināšanai (Vaid. Vēstn. 1936. g. 51.

un 1939. g. 164. num.).

Par instrukcijas 11. un 12. pantā mi-

nētām būvmateriālu pieprasijumu un

būvmateriālu izsniegšanas protokolu

veidlapām aizrādāms, ka līdz ar ie-

priekšējās instrukcijas atcelšanu ir at-

celts šinī instrukcijā pa-

redzēto veidlapu iedalī-

jums un tagad veidlapas iespiestas

jaunā iedalijumā. Ja pašvaldībām vēl

krājumā būtu veidlapas pēc vecā ieda-

lījuma, tad tās attiecīgi jāpapildina ar

iztrūkstošiem datiem (sevišķi attiecībā

uz ceļamās vai pārbūvējamās ēkas sie-

nu un jumta izbūves materiālu, kā arī

sīku aprakstu par pārējām saimniecī-

bā esošām ēkām un to būvēm katrai

ēkai atsevišķi saņemtiem materiāliem).
Šī norādijuma neievērošana var turp-
māk aizkavēt būvmateriālu izsniegšanu
sakarā ar nepilnīgiem dokumentiem.

Plašāk izteikts nosacijums par būv-

materiālu piešķiršanu ēku jaunbūvēm

novecojušos ēku vietā, pārbūvēm un

nodegušām vai dabas kata-

strofās nopostītām ēkām

(instr. 17. pants). lepriekšējā instruk-

cija (16. pants) paredzēja, ka tām ēkām,

kurām būvmateriāli izsniegti uz agrā-
ko likumu pamata, būvmateriālus va-

rēja vēl izsniegt tikai pārbūvju gadiju-
mos un nodegušām vai dabas katastro-

fās nopostītām ēkām būvmateriālu iz-

sniegšanu neparedzēja, ja nopostītai
ēkai tie kādreiz bija saņemti par brīvu

vai pazeminātu maksu. Tagad pēc jau-

nās instrukcijas, ceļot jaunu ēku no-

vecojušās ēkas vietā, var saņemt pār-
būvei paredzēto būvkoku normu arī tā-

dai ēkai, kurai līdz 1936. g. 1. janvā-
rim uz agrāko likumu pamata būvko-

ki jau izsniegti un izsniegtais būvkoku

daudzums kopā ar cementu atvietoto

būvkoku daudzumu pat pārsniedz in-

strukcijā jaunbūvei noteiktās būvkoku

normas, bet ķieģeļus un šīferi šādai

ēkai var saņemt nepārsniedzot instruk-

cijā jaunbūvei paredzētās normas.

Pirms 1936. g. 1. janvāra celtām ēkām,

neatkarīgi no agrāk saņemto būvmate-

riālu daudzuma, pārbūvju gadijumos
var saņemt būvmateriālus, nepārsnie-
dzot instrukcijā pārbūvei paredzētās
normas. Gadijumos kad līdz 1936. g.

1. janvārim ēkas jaunbūvei izsniegtais
būvkoku daudzums kopā ar cementu

atvietoto būvkoku daudzumu nesa-

sniedz instrukcijā jaunbūvei paredzētās

normas un ēka vēl nav uzcelta vai ga-

līgi pabeigta, šādas ēkas jaunbūvei vai

galīgai pabeigšanai būvkokus var iz-

sniegt vēl papildus līdz instrukcijā

jaunbūvei paredzētai normai, bet ķie-

ģeļus un šīferi var izsniegt pilnu jaun-
būvei paredzēto normu. Nodegušām un

dabas katastrofās nopostītām ēkām,

kurām būvmateriāli nav agrāk uz at-

vieglotiem noteikumiem izsniegti, tos

var saņemt parastā kārtībā, pieprasot
pagasta valdei. Ja nodegušai vai dabas

katastrofās nopostītai ēkai būvmate-

riāli jau reiz izsniegti par brīvu vai pa-

zeminātu maksu, tad šādas ēkas atjau-
nošanai būvmateriālus var izsniegt ar

Zemkopības ministra iepriekšēju pie-
krišanu. Piekrišanas saņemšanai ie-

sniedzams lūgums, pagasta valdes ap-

liecināts būvmateriālu pieprasijums un

rajona būvtechniķa nepieciešamības
akts par ēkas pārbūvei vai jaunbūvei
iegūstamo derīgo būvmateriālu daudzu-

mu no nopostītās ēkas. Visos gadiju-

mos, kur runa par izsniedzamiem būv-

materiālu daudzumiem un nosacīts, ka

uz atvieglotiem noteikumiem izsnieg-
tais būvmateriālu daudzums nevar pār-

sniegt jaunbūvei vai pārbūvei instruk-

cijā paredzētās normas, jāņem vērā pa-
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tiesā vajadzība, kas nosakāma pēc ap-
- stiprināta būvprojekta materiālu aprē-
ķina vai rajona būvtechniķa nepiecie-
šamības akta. Pilnu instrukcijā pare-
dzēto uz atvieglotiem noteikumiem iz-

sniedzamo būvmateriālu normu var iz-

(Turpinājums sekos)

sniegt vienīgi tad, ja būvprojekta ma-

teriālu aprēķinā vai nepieciešamības
aktā aprēķinātais, jaunbūvei vai -pār-
būvei vajadzīgo iztrūkstošo materiālu

daudzums, nav mazāks par instrukcijā

paredzētām maksimālām normām.

Apskats
Seklas parādu no galvinieka var pie-

dzīt tikai 10 gadu laikā. Senāta admini-

stratīvais departaments 1939. g.' 12. jū-
nija sēdē (L. Nr. 603) izskatija J. L. sū-

dzību par zemkopības ministra lēmumu

sēklas parādu piedziņas lietā un atrada:

1938. g. decembra mēnesī labības birojs

pie Zemkopības ministrijas uzdevis pie-
dzīt no galvotāja J. L. sēklas parādu Ls

72,68, kādu sumu palicis parādā sēklas

saņēmējs A. D. pēc 1926. g. 14.aprilī iz-

dotā parāda raksta. Par šādu labības

biroja rīcību galvinieks J. L: iesniedzis

lūgumu Valsts Prezidentam. Šis J. L.

lūgums nosūtīts pēc piederības zemko-

pības ministrim. Minētā lūgumā J. L.

lūdz atsvabināt viņu no parāda samak-

sas tāpēc, ka viņa, kā galvotāja atbildī-

ba, pēc parāda raksta, esot izbeigusies,

jo esot pagājis vairāk par desmit ga-
diem no parāda samaksas termiņa. Bez

tām, piedzinēja esot pielaidusi nolaidī-

bu, jo vēl vairāk gadus pēc saistības

raksta parakstīšanas A. D. bijis turīgs

cilvēks, kam-piederējuši-divi nekustami

īpašumi. Šādos gadijumos, saskaņā' ar

1864. g.-CL 4549. p. galvotājs esot at-

svabināts no sava pienākuma pildīšanas.
Šo lūgumu zemkopības ministrs norai-

dījis ar 1939. g. 15. apriļa rezolūciju. Kā

redzams, no Zemkopības ministrijas pa-

skaidrojumiem, tad zemkopības ministrs

noraidījis J. L. lūgumu' tamdēļ, ka sēk-

lu parāda nomaksa pagarināta no Mini-

stru kabineta līdz 1939. g. 31. decem-

brim un ka piedzinēja neesot pielaidusi

nolaidību, jo V. pagasta valde pieteiku-
si apgabaltiesai sēklas.parādu, kad pār-
dots A. D. nekustams īpašums. Par

zemkopības ministra lēmumu'J. L. ie-

sniedzis sūdzību Senātam, kura, aizrā-

dot, ka viņa saistība noilgusi un ka

Zemkopības ministrija pie parāda pie-
dzīšanas no tiešā parādnieka pielaidusi

nolaidību, lūdz .pārsūdzēto zemkopības
ministra lēmumu atcelt.

lesniegtā sūdzība pelna ievērību.

Parāda zīme par sēklas parādu izdota

1926. g. .14. aprilī un parāds bija jāsa-
maksā līdz 1926. g. 1". decembrim. Gal-

votājs J. L. bija uzņēmies atbildību "par
šī parāda samaksu no parādnieka līdz

1936. g. 1. decembrim. Ja nu pārāda zī-

me bija jāsamaksā līdz 1926. g. 1. de-

cembrim, tad pareizi aizrāda galvotājs,

. ka viņa atbildība ir noilgusi, jo no parā-

da termiņa līdz parāda piedzīšanas ie-

vadīšanai (1938. g. 10. decembrim) ir

pagājuši vairāk par desmit gadiem. Tam

apstāklim, ka sēklas parāda nomaksa

pēc parāda zīmes pagarināta ar Minist-

ru kabineta lēmumiem, nav izšķirošas

nozīmes, jo no lietvedības materiāliem

nav redzams, ka galvotājs būtu piekri-
tis parāda samaksas pagarināšanai, vai

arī uzņēmies atbildību kā galvotājs pēc

pagarinātas parāda zīmes.- Neapsverot
šos jautājumus, zemkopības ministrs ir

pielāidis.CL 1-893. un 1896. p. pārkāpu-

mu, kādēļ jau šo iemeslu dēļ vien pār-
sūdzētais lēmums nav uzturams spēkā.

' Bez dibināta iemesla Zemkopības' mi-

nistrija savā rakstiskā paskaidrojumā
atsaucas uz Senāta sprieduma A. Cel-

miņa lietā (35/240. spr.), jo minētā lietā

galvotājs uz savas saistības noilgumu
nebija atsaucies.

levērojot sacīto, Senāts nolemj: pār-
sūdzēto Zemkopības ministra lēmumu

atcelt un uzdot viņam taisīt jaunu lē-

mumu šai lietā.. • . ■ •
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Jauns žurnāls «ATBALSS». Akc. sab.

«Zemnieka Domas» ar jauno gadu lai-

dusi tautā jaunu žurnālu, izmeklētu

rakstu krājumu «ATBALSS». Savu iz-

nākšanu pats žurnāls motivē sekosi:

«Gan mūsu pašu zemē, gan pāri robe-

žām ikdienas iznāk daudz grāmatu, mē-

nešrakstu un citu periodisku izdevumu,
kuru slejās sastopami daudzi interesanti

raksti gan par saimnieciskām un poli-
tiskām, gan par mākslas un zinātniskām

parādībām tautu un valstu dzīvē. Nāk

jauni techniski izgudrojumi, rodas

nas problēmas tautu un valstu sadzīvē.

Izrakumos un citos meklējumos atrod

negaidītus, krāšņus lieciniekus par seno

tautu kultūru un civilizāciju. Ņemdams

palīgā jaunus instrumentus, cilvēks

cenšas arī jo dziļi iespiesties dabas no-

slēpumos un iedomāties zemes un cil-

vēku nākotni. Viss tas plašais apvārk-
snis, ko laikā un telpā ietver cilvēka

domāšana, ir jau bezgalīgs un arvienu

vēl patālinājas, un līdz ar to vairojas arī

grāmatas, kurās par šiem brīnumiem

rakstīts. Tāču ļoti maz būs mūsu die-

nās cilvēku, kas iespētu visus šos rak-

stus iegādāties. Izlasīt tos nespētu ne-

viens. Tādēļ —

un it īpaši Vakareiro-

pas tautām — jau gadu desmitus pa-
stāv izdevumi — mēnešraksti, kas blīvi-

nātā un kodolīgā apjomā, bez speciā-
liem zinātniskiem paskaidrojumiem,
saprotamā izteiksmē un labā valodas

izjūtā un stilā cenšas lasītājiem kā iz-

meklētu lasāmvielu tēlaini sniegt rak-

stus par interesantākām un vērā ņema-
mākām parādībām pašu tautas dzīvē un

pasaulē. Šo uzdevumu pildīt mūsu ze-

mē grib «ATBALSS».

Mūsu pašu zemē vien iznāk ap pusot-

ra simta gan speciālu, gan vispārēja
rakstura izdevumu, kuros atrodami dau-

dzi raksti, kas valdzina. Savā skatijumā

pārveidotas — koncentrētas, atstāstītas,
saīsinātas v. t. t. «ATBALSS» laidīs šīs

atziņas tautā kā lielas pieredzes un pār-
baudītu domu krājumu. Šāda rakstura

izdevumi ārzemēs iziet tautās pat vai-

rāk par miljonu lielā eksemplāru skaitā,

jo tie ir kā mazas enciklopēdijas par
dzīves tagadni, pagātni un nākotni.

Cerams, ka žurnāls «ATBALSS» at-

radīs atsaucību arī lauku pašvaldību

darbiniekos, kuriem reti kad atliek lai-

ka, bez laikrakstiem un sava arodžur-

nala, izlasīt daudzos pārējos izdevumus.

Biedībasdzīve

• VALDES DARBĪBA.

1. Valdes sēde 1940. g. 12. februārī,

biedrības birojā.
Piedalās K. Flugins, J. Vītoliņš, Ed. Put-

niņš, P. Pilpis, V. Cālers, Ed. Zeipe, P. Līb-

tāls.

Priekšnieka vietnieks J. Vītoliņš ziņo, ka

viņš lūdzis Pašvaldības departamenta vice-

direktoru G. Cauča kungu pagodināt ar savu

klātbūtni pilnsapulci un sniegt atbildes uz

jautājumiem, par kādiem sekretāri interesē-

jas, ko direktora kungs arī apsolījis.
Tālāk Vītoliņš ziņo, ka prof. T. Celms ap-

solijis nolasīt pilnsapulcē referātu par cil-

vēcīgo stāju.
Priekšnieks ziņo, ka viņš ar savu vietnie-

ku J. Vītoliņu bijuši audiencē pie lekšlietu

ministra kunga ar iesniegumiem biedrības

īpašuma, caurraksta nodokļu kartiņu, bied-

rības pārstāvja pielaišanas lietā cenzu komi-

sijā un citās lietās. Ministra kungs apsoli-
jis atbalstīt biedrības intereses īpašuma lie-

tā un atļāvis arī šogad iekārtot nodokļu kar-

tiņas pēc caurraksta principa tām pagastu

valdēm, kuras to vēlas. Pagastu valdēm, ku-

ras vēlas iekārtot nodokļu kartiņas pēc caur-

raksta principa, jālūdz apriņķa vecākā pie-
krišana. Tāpat ministra kungs piekritis bied-

rības valdes lūgumam un atļāvis biedrības

pārstāvim piedalīties pagasta sekretāru un

viņu palīgu pārbaudīšanas komisijā.

Pārrunā pilnsapulces darbu kārtību un

nozīmē referentus.

lepazīstas ar Valsts un pašvaldību darbi-

nieku savienības jaunajiem statūtiem.

.

Nolemj samaksāt valsts un pašvaldību
darbinieku savienībai 1940. gada biedru

maksu Ls 89,40.
Dzēš biedra maksas J. Lukaševicam Ls

5,— un K. Vīksnām Ls 5,— par laiku, kad tie

izpildījuši kara klausību.
Uzņem par biedriem: Rembates pagasta

sekretāru Ilmāru Ķēniņu, Mārupes pagasta

sekretāra palīgu Elmāru Tromu un Mārupes
pagasta valdes kancelejas ierēdni Mildu Gūt-

mani.

Saskaņā ar statūtu 12. §, nolemj likt priek-
šā pilnsapulcei uzņemt par goda biedri Vili
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Ozoliņu, kurš ir biedrs no 1920. gada, bijis

biedrības valdes loceklis no 1920.—1935. ga-

dam un kuram ir nopelni biedrības darbības

veidošanā.

Valdes loceklis P. Lībtāls iepazīstina val-

di ar izstrādātiem bēru fonda statūtiem, ku-

rus valde atzīst par pareiziem un nolemj
nodot pilnsapulcei pieņemšanai.

2. Revizijās komisijas sēde 1940.

g. 17. un 18. februārī, biedrības birojā.

Piedalās K. Reiznieks, P. Meiers un P.

Mačs.
Komisija pārbauda ieņēmumus un izdevu-

mus par laiku no 1939. g. 12. februāra līdz

1940. gada 1. janvārim, salīdzina tos ar ierak-

stiem grāmatās un nepareizības neatrod. Ka-

sieris uzrāda Ls 1.062,72 skaidrā naudā, kas

saskan ar kases grāmatas noslēgumu. Ēkas

apdrošinātas un prēmijas samaksātas. Aiz-

devumu termiņmaksas Latvijas hipotēku

bankai un valsts zemes bankai samaksātas

savlaicīgi. Biedrības valde iegādājusies a/s.

«Zemnieka domas» akcijas par Ls 10.000,—,
kas biedrībai izdevīgi. Revizijās komisija at-

zīst valdes izstrādātos bēru fonda statūtus

par pieņemamiem. Tāpat komisija piekrīt
valdes lēmumam attiecībā uz žurnāla «Paš-

valdības darbs» obligatorisku abonēšanu sek-

retāriem un palīgiem un nolemj to atbal-

stīt.

Komisija atzīst valdes darbību par sek-

mīgu un ierosina izteikt valdei atzinību.

3. Biedrības pilnsapulce 1940. g.

18. februārī Rīgā, Latviešu biedrībā.

leradušies un reģistrējušies 108 pilntie-
sīgi biedri. Sapulcē piedalās viesi: Pašval-

dības departamenta vicedirektors G. Caucis,

pagastu daļas vadītājs J. Ziemanis, Latvijas

Zemnieku Kredita Bankas direktors J. Snie-

dze, goda biedrs Ed. Grantskalns.

Pirms darbu sākšanas prof. T. Celms no-

lasa referātu par cilvēcīgo stāju, tuvu pie-
skaroties arī pašvaldību darbinieku stājai un

attiecībām ar kancelejas apmeklētājiem. Sa-

pulces dalībnieki ar lielu uzmanību noklau-

sās priekšlasījumu un veltī profesora kungam

atzinīgus aplausus.
Pēc profesora priekšlasījuma biedrības

priekšnieks konstatē sapulces dalībnieku

skaitu un uzaicina ievēlēt sapulces amatper-
sonas. Par sapulces vadītājiem ievēl: Skaņ-
kalnes pagasta sekretāru Ed. Rusmani un

Bēnes pagasta sekretāru R. Blachinu, sekre-

tariātā — Svētes pagasta sekretāru J. Štei-

nertu, Kokneses pagasta sekretāru J. Brakš-

ķi un Aulejas pagasta sekretāru A. Marcheli.

Pašvaldības departamenta vicedirektors

G. Cauča kungs nes sveicienus no lekšlietu

ministra kunga un departamenta direktora

kunga, ko sapulce uzņem ar aplausiem.
Tālāk vicedirektora kungs norāda uz sa-

sniegumiem pagastu kancelejas darbu vien-

kāršošanā un samazināšanā. Darbu vien-

kāršošanu vēl turpinās un šinī gadā atļaus
vēl izmēģināt nodokļu kartiņas pēc caurrak-

sta principa. Pagastu valdēm atļauja izpra-

sāma caur apriņķu vecākiem. Darbā ir jau-

nais pagastu pašvaldību likums, kurā plašā-
kas tiesības paredzētas arī pagastu sekretā-

riem, kas sakopotas atsevišķā nodaļā. Dar-

bu vienkāršošana paredzēta arī karaklausī-

bas lietās un šai jautājumā kara resors iz-

rāda lielāko pretimnākšanu. Jaunais pil-
sētu pašvaldību likums, pakļaujot mazpilsē-

tas apriņķu vecāko uzraudzībai, tuvinājis pil-
sētas laukiem. Piemin bēdīgos notikumus

Eiropā, karu mūsu robežu tuvumā. Pateico-

ties mūsu Tautas Vadoņa un valdības tālre-

dzīgai politikai, esam pasargāti no ierauša-

nas karā, bet kara iespaidu tomēr sajūtam.
Grūtības pārvarēsim ar neatlaidīgu un mērķ-

tiecīgu darbu. Nedrīkstam ļauties satrauku-

mam, bet ar paļāvību sekosim Vadonim.

Jauno pagastu pašvaldību likumu varam

sagaidīt vēl šogad. Ministrija pašreiz strādā

pie likuma izveidošanas un šai darbā līdz-

strādā arī pagastu sekretāru biedrības pār-

stāvji. Visas biedrības prasības ievērot ne-

varēs, bet ministrija darīs visu iespējamo,
lai likums būtu iespējami labs un visiem

pieņemams.
Noslēdzot savu runu, vicedirektora kungs

novēl izturību darbā un apsola depertamen-
ta atbalstu katram krietnam un apzinīgam
darbiniekam.

Biedrības priekšnieks K. Flugins, sākot

ziņojumu par biedrības 1939. gada darbību,

aicina klātesošos pieminēt pagājušā gadā mi-

rušos biedrus. Žurnāla «Pašvaldības darbs»

abonentu skaits pārskata gadā mazinājies un

žurnāls prasijis piemaksas. Jācenšas žur-

nāla abonentu skaitu palielināt. Visumā bu-

džets realizējies labi un noslēdzies ar Ls

2.868,37 lielu atlikumu.

Tālāk par biedrības darbību pagājuša ga-

dā referē priekšnieka vietnieks J. Vītoliņš.
1939. gads bija satraukuma gads, kad nācās

revidēt atziņas, kas ilgu laiku bija vadošās.

Valde centusies visus sarežģijumus iespējami

labvēlīgi nokārtot un, pateicoties biedru dis-

ciplīnai, tas arī izdevies. Biedru skaits pie-
audzis, bet vēl jākonstatē, ka ir pagastu sek-

retāri, kuri nesastāv biedrībā. lekšlietu mi-

nistrija labvēlīgi raugās uz visu pašvaldību
darbinieku apvienošanu biedrībā un sekre-

tāriem pašiem jāgādā, lai paši sekretāri un

arī jaunākie darbinieki
—

nākošie sekretāri
— sastāvētu biedrībā. Valde ir lūgusi lekš-

lietu ministriju pielaist pārbaudīšanas komi-

sijā biedrības pārstāvi, kas arī apsolīts, ar

ko biedrības nozīme atsevišķa darbinieka

dzīvē vēl pieaugs. Darba veikšanā pašreizē-
jos apstākļos nav iespējams domāt par dar-

binieku skaita palielināšanu un tāpēc biedrī-

bas valde centusies panākt darba samazinā-

šanu racionalizācijas ceļā. Biedrības izstrā-

dātās caurraksta principa nodokļu kartiņas
būs iespējams iekārtot arī šinī gadā, izpra-

sot lekšlietu ministrijas piekrišanu caur ap-

riņķu vecākiem. Lai biedrības darbība bū-

tu spraigāka, aicina biedrus nākt ar pārdo-

mātiem iesniegumiem un priekšlikumiem ra-

cionalizācijas un citos jautājumos. Biedrī-

bas valde centusies aizstāvēt biedrus, bet par
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tik, cik taisnība bijusi biedru pusē. Pie jau-
nā pagastu pašvaldību likuma izstrādāšanas

pieaicināts biedrības pārstāvis. Izsaka pa-

teicību goda biedrim, vicedirektoram Cauča

kungam un pagastu daļas vadītājam Ziema -

ņa kungam par biedrības darbības atbalstī-

šanu.

Goda biedrs Ed. Grantskalns pakavējās pie
biedrības dibināšanas laika, kad valdija sa-

traukums un nezina. Arī tagad ir satrau-

kums, bet tomēr arī- liela atšķirība, jo tagad
mums pašiem sava valsts un likumi, kuros

nozīmīga vieta iedalīta pagasta sekretāram.
Aicina sekretārus būt vienprātīgiem, tad

sekmes būs pašu un biedrības valdes dar-

bam. Visiem, kas nodomājuši strādāt pašval-
dības darbu, vispirms jāiestājas biedrībā un

tur jāpaliek arī tiem, kas darbu beigusi, aiz-

ejot pensijā.

Revizijās komisijas priekšsēdētājs K. Reļz-
nieks ziņo, ka gada pārskats pārbaudīts un

ieteic to pieņemt. Tāpat ieteic pieņemt val-

des sastādīto 1940. gada budžetu kopsumā par

Ls 22.082,—.

Sapulce vienprātīgi 1939. gada darbības

pārskatu un 1940. gada budžetu pieņem un

apstiprina.
Saskaņā ar .statūtu noteikumiem šogad no

valdes izstājas V. Cālers un J. Vītoliņš, ku-

rus sapulce, vienprātīgi ievēl no jauna.
Par valdes locekļu kandidātiem ievēl

Skaņkalnes pagasta sekretāru Ed. Rusmani

un Ventas pagasta sekretāru E. Putnu.

Revizijās komisijā ievēl līdzšinējos: K.

Keiznieku, P. Meieru un P. Maču, bet kan-

didātos Babītes pagasta sekretāru K. Segli-
ņu un Skrudalienes pagasta sekretāru K.

Tomsonu.

Valdes loceklis P. Lībtāls nolasa valdes

izstrādātos biedribats bēru fonda statūtus.

Pie statūtiem tiek iesniegts pārlabojums, ko

nobalsojot noraida un pieņem statūtus ne-

grozītā veidā.

Pašvaldības departamenta vicedirektors

G. Cauča kungs atbild uz biedrības valdes

uzstādītiem jautājumiem: pēc jaunā pašval-
dību likuma paredzams, ka pagasta sekre-

tāru ievēlēs pagasta valde un apstiprinās
apriņķa vecākais. lespējams, ka iecelšana
būs atkarīga no lekšlietu ministra. No pa-

gasta sekretāra prasīs 25 gadu vecumu, palī-
ga 21 gadu vecumu, vidusskolas izglītību, 3

gadu praksi un attiecīgu cenzu. Pie sekre-
tāru pieņemšanas un atlaišanas nav pare-

dzēts prasīt arodbiedrības atsauksmi. Sek-

retāra, un palīga atlaišanu varēs ierosināt

pagasta valde, bet lēmums stāsies spēkā ar

apriņķa vecākā apstiprinājumu. lekšlietu

ministrija varēs atcelt pagasta sekretāru un

palīgu katrā laikā. Balstiesības pagasta sek-

retāram pagasta valdē nav paredzētas. Pa-

gastu sekretāru Un palīgu pārbaudīšanas ko-

misijā būs biedrības pārstāvis. Komisijas

kompetenču paplašināšana pagaidām nav pa-

redzēta. Stātu pārkārtošana arī pēc paga-

stu apvienošanas nav paredzēta. Cerams, ka

to nokārtos jaunā instrukcija.. Kancelejas
darbinieku pieņemšana paredzama saziņā ar

sekretāru. Likuma projektā nav paredzēts
sekretāra vietas izpildītājs viņa slimības vai

atvaļinājuma laikā. Cerams, ka to nokārtos

instrukcija. Likumā par sekretāra avansē-

šanas iespējām nav speciālu noteikumu.

Avansēšanas pamatā paliek darbs, sirdsskaid-

rība un godīgums. Ministrija uz ilggadīgiem
darbiniekiem skatās ar cieņu un neceļ iebil-

dumus, ja darbinieks ilgi dzīvo un- strādā

vienā pagastā. Likuma projektā nav pare-

dzēts piespiest sekretārus sastāvēt savā bied-

rībā, bet tas gan ir katra darbinieka pienā-
kums bez likuma spaidiem. Ar likumu bū-

tu nokārtojami pagastu sekretāru pārcelša-
nās izdevumi, līdzīgi valsts darbiniekiem. Di-

rektora kungs apsola atbalstīt ierosinājumu,

pieaicināt biedrības pārstāvi pie pagastu
sekretāru lietu kārtošanas.

Biedrības priekšnieka vietnieks J. Vīto-

liņš ziņo par biedrības ierosinājumiem pie
jaunā pašvaldību likuma, no kuriem svarīgā-

kie, kas tieši skar pagastu sekretāru stāvok-

li, ir šādi: pagasta sekretāru ieceļ .lekšlietu

ministrs, pagasta sekretāram un palīgam va-

jadzīga 3 gadu prakse, sekretāra un palīga
atlaišanu var ierosināt pārraudzības iestādes,

pagasta sekretārs ietilpināms pagasta valdes

sastāvā..

Goda biedrs Edv. Grantskalns norāda, ka

biedrības valdes ierosinājumi ir svarīgi un

ietekmēs sekeratru stāvokli un biedrības

darbību. Ja arī jaunajā likumā tie netiktu

ietverti, tad cerēsim, ka tas kādreiz piepil-
dīsies.

Tālākās debatēs runātāji atbalsta- valdes

ierosinājumus, atzīstot, ka sekretāram doda-

mas balstiesības valdē. Pieskaras arī paga-

stu sekretāru īpašumiem, noraidot pagastu
sekretāru tiesību ierobežošanu īpašumu iegū-

šanas ziņā.
Sapulce atzīst valdes ierosinājumus pie

jaunā pagastu pašvaldību likumprojekta par

pareiziem un atbilstošiem pagastu sekretāru

interesēm un dzīves prasībām. Izsaka valdei

atzinību par sekmīgo darbību.

Sakarā ar valdes ierosinājumu, sapulce

vienprātīgi nolemj biedrības žurnāla «Paš-

valdības darbs» abonēšanu padarīt obligato-
risku visiem pagastu sekretāriem un palī-

giem — biedrības biedriem sākot ar 1940.

gadu.

Revizijās komisijas priekšsēdētājs K. Reiz-

nieks ierosina padarīt obligatorisku pilnsa-

pulču apmeklēšanu, ko sapulce pieņem zinā-

šanai. ;

Uz valdes ierosinājumu uzņem par goda

biedri ilggadīgo biedrības valdes locekli bij.

Jelgavas apriņķa valdes sekretāru Vili Ozo-

liņu.
Sapulci slēdz pīkst. 17,00.

Izdevējs; Latvijas pagastu sekretāru biedrība

Rīgā, Lāčplēša ielā Nr. 24, dz. 1.
"

Atbildīgais redaktors: .Jānis Vītoliņš.

Grāmat spiestuves A S «ROTA» Rigā, Blaumaņa ielā 38/40 88548



Visam pašvaldībām zināšanai!

jgķContinental
rakstāmmašīnas

birojam, ceļošanai un arodam

-JBU BRUNSVIGA
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Vienīgā pārstāvniecība

E c A
Biroja mašīnu nodaļa Rīga, Smilšu iela 12/14

Tālr. 22003 un 21825

Vienmēr krājumā visi piederumi kā lentas, vaska

papīrs, ogļu papīrs v. t. t.

Izlabošanas darbnīca visām biroja mašīnām lietpratēja vadībā



BŪVUZŅĒMĒJS

J. ftošeiko
Rīgā, Rēznas ielā Nr. 6-8. Tālr. 25742.

. Uzņemas visus ielu un ceļu izbūves darbus. Bruģēšanas un segšanas darbus.

Pilsētās un uz laukiem. Labākā garantija— izpildītie darbi pilsētu pašvaldībām.

V= | •
BŪVUZŅĒMĒJS

•
p 1/ADI DEDTC

Rīgā, Latgales ielā 59, dz. 19. Tālr. 31156. |ļ# |\MI\LDEI\\7j

Uzņemas dārzu jaunierīkošanu, pārvei-
došanu un kopšanu. — Sastāda dārza plā-

nus. —
Izbrauc uz provinci katrā laikā. Rīgā, Dandales ielā Nr. 4. Tālr. 42448.

S|
d l ■ Zvērināts mērnieks

I lii UUI II U KOKTIRDZNIECIBA ■ oml � O

Rīgā, Marijas ielā 16. dz. 25. Tālr. 31609. " 1 w 111 II U

Rīgā, Aizsargu ielā 38, dz. 4. Tālr. 90860.

Uzpērk augošu mežu. Uzpērk malku katrā Uzņemas visus_ mērniecības darbus

vairumā. pilsētas un laukos.

Jānis Čavars M. ŠmidtS
SIFERU JUMTU SEDZĒJS,

Rīgā. Klīveru ielā Nr. 2. Tālr. 43821.
BŪVUZŅĒMĒJS

Uzņemas visus šīfera darbus kā pilsētās
tā uz laukiem.

Pašvaldībām —
rabats. Rīgā, Pērnavas ielā Nr. 23. Tālr. 90249.

CENTRĀLA SAVIENĪBA ŠOKOLĀDE

__ . . . - _ . ~ *m
GOEGGINGERAM sirdslieta, katrs to

«ZVEJNIEKS»
Rīgā, Parka ielā 8. izjūt un ciena

Nodaļas: Jelgavā, Daugavpilī, Krust- rOF^riNPFRA
pilī, Rēzeknē, Kalnmuižā, Kuldīgā.

ovluuihueiih

Zivju pasūtijumi pa talr. 27379. šokolādi.



VISPĀRĒJĀ
LAUKSAIMNIECĪBAS BANKA

Rīgā, Jēkaba ielā Nr. 2.

PAMATKAPITĀLS Ls 15.700.000 —

Valsts garantija

Lauku un pilsētu īpašumu pirkšana un pārdošana.
īpašumu pārdošanas un nomas starpniecība,

īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa aizdevumi.

Starpkrediti.

Vekseļu diskonts. Speciālie tekošie rēķini «on call».

Noguldijumi. Tekoši rēķini.

Kapitālu uzkrāšana speciāliem mērķiem.

Fondu, vērtspapīru un nekustamu īpašumu pārvaldīšana.

Vērtspapīru pirkšana un pārdošana.

Saimniecisku uzņēmumu akciju izplatīšana.
Mantojumu lietu kārtošana un testamentu izpildīšana.

INKASO. GARANTIJAS.

BANKA STRĀDĀ VISPĀRĪBAS LABĀ

I ŠĶ. RESTORĀNS

Ip. ATIS KALNIŅŠ.

-\ IE3 A Programo uzstājas trīs slavenākie dejas pāri

Ērti, silti kabineti.

Muziķa E. Skadiņa kunga vadībā.

Kooperativu iepircēji un lauku tirgotāji,
Rīgā iebraucot, apmeklējiet

Iļģeciema stikla fabrikas akc. sab. ražojumu

Zigfr. Meierovica bulv. 18 (ieeja no Valdemāra ielas, pretim Nac. teātrim).

Turpat varat nodot pasūtījumus kristāla un stikla izstrādājumiem.

Pasūtījumu pieņemšana — tālrunis 25880.



GRĀMATSPIESTUVES akciju sabiedrība ROTA
SPIESTUVES:

Rīga, Blaumaņa ielā Nr. 38/40. Tālr. 30251.

Dzirnavu ielā Nr. 57. Tālr. 25807.

Elizabetes ielā Nr. 83/85. Tālr. 26780.

Jelgavā, Poruka ielā Nr. 5. Tālr. Jelgavā 519.

Daugavpilī, Vienības namā. Tālr. Daugavpils 2889.

Izpilda ātri visāda veida lESPIEDDARBUS un apgādā visas Latvijas skolas ar

LABĀKĀM UN LĒTĀKĀM BURTNĪCĀM.

lepērkoties lūdzam Vērst uzmanību uz burtnīcas marku «ROTA».

I ŠĶIRAS RESTORĀNS

„M. VĒRMAŅA DĀRZS"
Rīgā, Elizabetes un Tērbatas ielu stūrī.

Atsevišķas telpas rautiem, dinejām v. t. t.

Atvērts no pīkst. 10 rītā līdz 2 naktī.

v

BŪVUZŅĒMĒJS E. AZ E

Rīgā, Dārtas ielā Nr. 52, dz. 10. Tālr. 44177.

Uzņemas visas jaunbūves un pārbūves kā lauku, tā pilsētu celtniecībai.

MECHANISKA DARBNĪCA ELEKTRISKIE ŪDENS SŪKNI

ALFRĒDS DULLE

Rīgā, Marijas ielā Nr. 50.

Tālr.: darbnīcai 97621, dzīv. 24278. ■ ft*
Pagatavojam: dažādus aparātus ■ W IUfIMIC
Veicam: vissmalkākos misiņa izstrādāju- I | B\ll%fliI«P

mus, autogeniskas metināšanas, štan-

cēšanas, metāla apstrādāšanas un re-

volvera virpu darbus.

Labojam un pārkonstruējam dažādus me-

chaniskus aparātus.
PIRMKLASĪGS DARBS! Rīgā, Marijas ielā 103. Tālr. 93354.

Z. VERBELIS R. ZARIETIS

BŪVUZŅĒMĒJS Daiļkrāsotāju darbi un mēbeļu la-

kotājs.
Rīgā, Ģertrūdes ielā Nr. 60, dz. 10.

Tālr. 90032. Rīgā, Strēlnieku ielā 19, dz. 1. Tālr. 61273.

BŪVUZŅĒMĒJS BŪVUZŅĒMĒJS

Jaunā adrese: -.
J. MATROZIS

Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 36, dz. 6.
.

Rīgā, Marijas ielā Nr. 79, dz. 33.

Tālr.: 27307, 29162. Tālr. 93031.



Pilsoņi, taupīsim!

Vilnas, kokvilnas, linu un zīda

atgriezumus un lupatas — vienmēr

vēl var izmantot tekstilrūpniecībā

un papīrrūpniecībā.

Nemetiet tās projām, bet gan

uzkrājiet un pārdodiet firmā

jE>. Dubvcvs—īllga,
Elija ielā Nr. 23, tālrunis 30659.

Akc. sab. .LATVIJAS KOKS"

RĪGA, KAĻĶU lELA NR. 3.

Eksportē kokmateriālus.
Pārdod visu šķiru un izmēru zāģmateriālus.
Pērk mežus un meža materiālus.

Liepājas mucu fabrikā — dažādas mucas

lauksaimnieku vajadzībām — gatavas un

uz pasūtījumu.

TĀLRUŅI:
Direktors -rīkotājs 25430

palīgs 25431

Komerciālā daļa 25432

Galv. grāmatvedis 25433

Mežu un meža materiālu iepirkšana

un pārdošana 24955

Grāmatvedība 22970

Mīlgrāvja zāģētava 53177

Ventspils „
..." 113

Liepājas „
2302

Liepājas mucu fabr 383



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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