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Pagasta rakstvedis Mātera laikā.

A. Melnalksnis.

Pagājušā gadu simteņa astoņdesmitos
un deviņdesmitos gados tautiskās aprin-
dās notika latviskošanās. Šo kustību vadi-

ja tautiskie laikraksti Balss un Baltijas
Vēstnesis. Vispirmā kārtā šī kustība iz-

paudās sekošanā cildeno tautībnieku pie-
mēram: kristīto vārdu likt aiz uzvārda,
piem., Kronvalda Atis, Krogzemju Mikus,
Māteru Juris v. t. t. Šim ievērojamo tau-

tas darbinieku paraugam sekotāju netrū-

ka arī tā laika populārāko skrīveru vidū,
kas dokumentos un oficiālos rakstos gan

turējās pie vecās rakstības, bet privātā
dzīvē un privātās sarakstēs arī centās lat-

viskoties. Viens no pirmākiem vecajiem
skrīveriem, kas sekoja rakstnieku parau-

gam, bija Portu Kārlis, kas čakli darbojās
arī rakstniecībā un presē. Šādi Ports pa-
raksti jās arī latviskās sarakstēs ar kaimi-

ņu pagastiem un avīžu sludinājumos, iz-

skaidrodams ar nevēlēšanos, ka to noturot

par vācu mācītāja Porta brāli. Šai laikā

notika arī meklēšana pēc «skrīvera» vār-

da latviska vietnieka. Kā to rāda daudzie

sludinājumi par pasu izsniegšanu Rīgā
dzīvojošiem pagastu pilsoņiem, tad šāda

skrīvera vietnieka meklēšana bijusi diez-

gan nesekmīga. Katrs gribējis radīt ko

jaunu, tomēr nav spējis atraisīties no vā-

ciskā Šreiber un krieviskā Pīsar. Tādā

kārtā tai laikā radušies tādi muļķīgi skrī-

vera vārda atvietojumi, kā: rakstītājs,

rakstītais, uzrakstītais, rakstenis, siktārs,
rakstu vedējs un, vispēdīgi, rakstvedis. Pē-

dējais visdrīzāk ieviesās laikraksta Balss

slejās un diezgan stipri iesakņojās tautis-

kās aprindās. Žurnālistikā to lietoja arī

Māters, bet likumu un rīkojumu tulkoju-

mos un izskaidrojumos tomēr pieturējās

pie oficiālā skrīvera. Šo vēsturisko izziņu

ievietojam, lai attaisnotu virsrakstā likto

rakstvedi.

Veco zemnieku likumu smalkais tulks

un čaklais pašvaldības darbinieks Māteru

Juris savas darbinieka gaitas sācis muižas

kantorī. Vēlāk pagasta pašvaldības dar-

bu turpinājis pagasta kancelejā kā pa-

gasta skrīvēris., Strādādams pagastā, Mā-

ters novēro 1866. g. likuma nepilnības un

šā likuma tulku un dzīvē izvedēju kļūdas,
kas nav izlabojamas un novēršamas ar

prātīgiem padomiem vai paskaidrojumiem

kaimiņiem, kuri pie viņa griežas. Tāpēc

viņš atstāj pagastu un pārceļas centrā Jel-

gavā kā guberņas tipogrāfijas inspektors
un tulks, lai rastu iespēju lietderīgāk iz-

mantot savas zināšanas un spējas svarīga-
jā pašvaldības darbā. Nodibinājoties cie-

šiem sakariem ar lauku pašvaldību darbi-

niekiem, Māters vairs nevar pagaust ap-

mierināt gan mutisku, gan rakstisku pa-
domu un paskaidrojumu prasītājus, kāpēc
izlaiž Baltijas Zemkopi un vēlāk Tiesu

Vēstnesi, kuru slejās noskaidro pašvaldī-
bu dzīvē radušās neskaidrības. Kā to rā-

da rakstu virknes jau minēto laikrakstu

slejās, tad jaunā kārtība pagastu dzīvē ie-

viesusies visai gausi. Vēl 1881. g. Māters

skumst, ka ne visur ejot tā, kā vajadzētu
iet. Kad tuvojas piektās pagasta amatu

vīru vēlēšanas (1881.), Māters izlaiž 34

lpp. biezu brošūru «Kas ievērojams

pie pagasta amata vīru cel-

šanām?» — Brošūrā plaši iztirzāti pa-

gasta un tiesas skrīvera tie-

sības un pienākumi, pie kuriem

arī sīkāk apstāsimies.
Pirmā kārtā Māters noteic skrīvera

stāvokli.

Līdz jaunā likuma izdošanai skrīveris

atradies muižas dienestā un algā. Tas tad

bijis pagasta amatvīra kungs. Jaunais li-

kums skrīveri ierindojis pagasta amata

vīru kārtā, kas, Mātera vārdiem ru-

nājot, «par tiem citiem amata

vīriem pāri nestāv, bet arīne

apakš viņiem, kā dāžs nepa-

reizi domā.». Viņa amata robežas esot



likumiem nospraustas. «Un viņa pienā-
kumi ir tie paši, kas pilsētu

un augstāku tiesu sekretā-

riem piekrīt, tikai ar to starpību, ka

šais iestādēs, kurās šēž augsti mācīti viri,

kas savās zināšanās ir pilnīgi patstāvīgi —

sekretāram nav tā garīgā pārsvara liku-

mu zināšanā un rakstu izprašanā, kādu no

pagasta skrīvera prasa viņa darbs pagasta

pašvaldībā un tiesā, kurās sēž vienkārši

zemnieki, kam pie ievēlēšanas amatā pra-

sa vienīgi prašanu parakstīt savu vārdu.»

Skrīvera pārsvaru pār citiem pagasta
amata vīriem vēl pavairojot viņa atbildība

par visiem pagasta rakstiem, rēķiniem un

dokumentiem, bet vēl jo īpaši tais pagas-

tos, kur amata viri esot vāji rakstu pratē-

ji, kas labi nezinot, ko paraksta.
Māters cildina skrīverus, kuri, apzinā-

damies savu pārsvaru, nepaliekot augst-

prātīgi un nepaceļoties pār saviem mazāk

izglītotiem amata vīriem, kuri visus sa-

vus pienākumus godprātīgi izpildot un tā-

pēc no visiem tiekot cienīti un mīlēti. Tā-

di skrīveri pēc līguma iztecēšanas «lai

kļūtu saudzēti un ar prieku atkal iecelti;
tie pagastam lai būtu uzturēti mīļi, jo tie

ir pagasta draugi un tanī godam savu mai-

zi ēzdami, vairo pagasta godu, kārtību un

mantu.».

Katram cilvēkam esot savas vājības un

neesot neviena pasaulē, kas visiem spētu

pa prātam izdarīt. Neesot arī neviena

skrīvera, kas būtu pratis iztapt visiem pa-

gasta locekļiem. Bet amata virs arī

nedrīkstot visiem iztapt. Ja

kāds to ari mēģinājot panākt, tad viņš jau

esot nogriezies uz neceļu. «Jo uzcītīgāki

un taisnīgāki kāds amata virs savus pienā-
kumus izpilda, jo vairāk pretinieku rāsies

to pulkā, kam savs labums stāv pirmā

vietā, kam taisnības jēdziens ir tukša ska-

ņa.»

Māters visai sašutis par tiem skrīve-

riem — īpaši jaunākiem, kurus nevarot

saprast, ar ko katrs īsti sirgstot: vai ar

godkārības un uzpūtības slimību vai muļ-

ķību. Sanāksmēs un dzīvē tie esot lielā-

kie mutes bajāri, bet darbā beidzamie ne-

mākuļi, kādi esot atlaižami un padzenami

un pat tiesai nododami par to, ka uzņē-
mušies amatu, kuru nespējot veikt. Sva-

rīgo amatu uzņemoties cilvēki, kas kārtīgi

neprotot sastādīt nevienu rakstu un nezi-

not ne tēvu, ne arī vācu valodu. «Tādi

skrīveri ar steigšanos vien jālaiž atkal va-

ļām, lai tie kungi drusciņ palūko kā pa-

saulē iet, lai strādā un mācas. Tie ir par

postu pagasta sabiedrībai un par kaunu

skrīveru saimei.»

Raksta beigās Māters diezgan sīki pa-

kavējas pie vainām, par kurām skrīverim

uzbrūkot un bieži vien atlaižot.

Visbiežāk esot dzirdamas sūdzības un

žēlošanās, ka skrīveris esot lepns.

Lepnība un uzpūtība esot nosodāmas. Bet

ļoti aplami esot skrīverim pārmest lepnī-

bu, kad tas atsakoties ar vējagrābekļiem
sēdēt krogū pie viena galda. Tāda lepnī-
ba esot slavējama. Skrīverim kā savā dar-

bā un dzīvē arvien jābūtot neitrālam. Bet

ar to nebūt neesot teikts, ka tam jāatsako-
ties no sabiedrības, ka tas ar cienījamiem
sabiedrības locekļiem nedrīkstētu pasēdēt

pie glāzes alus.

Skrīverim pārmetot drau-

dzību ar muižu. — Skrīveris esot

pagasta amata persona, kam ar sirdi un

dvēseli jāaizstāvot pagasta sabiedrības in-

tereses un labums. Bet bieži gadoties, ka

šo labumu vieglāk varot iegūt miera ceļā,
nekā strīdū un caur tiesu. Šāda draudzī-

ga satikšana ar muižu esot nepieciešama

sevišķi tais pagastos, kur muiža piedalo-
ties pagasta sabiedrības iestāžu celšanā,
uzturēšanā un apgādāšanā ar būvkokiem,

līdzekļiem un siltumu. Skrīveris, kas pēc
katras noturētas sēdes skrietu uz muižu

ar ziņām par sēdē izlemtām lietām un aiz-

stāvētu kunga intereses pretēji pagasta sa-

biedrības interesēm — neesot ciešams ne-

vienu dienu un atlaižams. Neesot vēlama

pagasta un muižas skrīvera amatu apvie-
nošana vienā personā. Bet šo kalpošanu

pagastam un muižai skrīverim nevarot

pārmest mazie pagastiņi, kas nevarot savu

skrīveri pietiekami atalgot. —
Šis ir arī

viens no galveniem motiviem, kas spiež
Māteri uzstāties par mazo pagastiņu ap-

vienošanu lielākos — līdz 3000 iedz. —

Aplams esot pārmetums skrīverim, ka

tas nesekmējot tautiskos cen-

tienus. Māters saka, ka tāds pārme-
tums varot nākt no tādiem, kuri nezinot,

kas īsti esot šie tautiskie centieni. Ja skrī-

veris, kas neesot apdāvināts ar labu balsi
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un patiku uz dziesmām un tāpēc nepieda-
loties korī, ja skrīveris darba vai citu ap-

stākļu spiests atsakoties no teātra līdzspē-

lēšanas, tad to tūliņ nevarot nosaukt par

tautisko centienu pretinieku. Rakstu sa-

gatavošana, atļauju izgādāšana un izrīko-

juma izziņošana bieži vien esot sabiedris-

ki vērtīgāka, nekā ālēšanās uz skatuves

dēļiem.
Bieži skrīverim pārmetot, ka tas lāgā

nesaprotot latviešu valodu un

protokolus nera k s totlatviešu

valodā. Aizstāvot skrīverus pret šo

pārmetumu, Māters atzīmē, ka šis pārme-
tums esot attiecināms vairāk uz Kurzemi,
kur vēl esot vairāk skrīveru vāciešu vai

pārvācojušos latviešu. — Māters aizstāv

tos vecos skrīverus, kas gan vēl neesot

īsti ievingrinājušies jaunā latviskā rakstī-

bā, bet to cītīgi mācoties. — Protokolu ve-

šana latviešu valodā esot tik nesen ieves-

ta; paiešot vēl gads vai divi, gan tas viss

nokārtošoties. Toties vecie darbinieki esot

krietni iedziļinājušies pagasta likumos un

darīšanās. Bet pagasta sabiedrībai esot

vairāk no svara labs sava amata pratējs,
lai nu tas arī būtu vājāks latvietis. Jaunos

skrīverus šai ziņā viņš neaizstāvot. Tie

jau skolās mācijušies latviešu valodu un

šaīs mācībās varot katru baltu dienu pa-

pildināties lasot laikrakstus un grāmatas.

Turpretim skrīveris, kas kautrētos proto-
kolus rakstīt latviski, bez kādiem sirds-

ēstiem esot tūliņ atlaižams.

Piektais skrīvera grēks esot tas, ka ilgi

palicis vienā pagastā, tas sā-

kot par citiem amata vīriem

valdīt. — Pārmetējiem Māters aizrāda

skrīvera garīgo pārsvaru par citiem amata

vīriem, neuzskatīt kā valdīšanas kāri pār
citiem. Krietna darbinieka palikšana vie-

nā darba vietā tikai varot nākt par labu

sabiedrībai.

Pēdējais skarts skrīvera algas jautā-

jums. Skrīverim esot par daudz

liela lone — to vajagot pama-

zināt. — Pēc Māetra domām, mazais at-

algojums pagasta amatvīriem esot tapis

par krišanas akmeni daudziem pagas-

tiem, par kuriem laikraksti paužot ļaunu
slavu. Kārtīgu darbu varot prasīt nevis

no kāda dienas algādža, bet gan kārtīgi

atalgota darbinieka, kas zinot, ka viņa
darbs un vieta tam nodrošināta uz ilgā-
kiem gadiem. Kas zīmējoties uz skrīvera

tiesisko stāvokli — uz viņa pieņemšanu,
atalgojumu un atlaišanu, tad jauno zem-

nieku likumu devējs zem attiecīga panta

(§ 26.) esot it kā atstājis tukšu vietu, ne-

gribēdams ar likumu saistīt pagasta sa-

biedrības rokas. Sak, gan darbs un dzīve

rādīs, kā šis pants par skrīveri un viņa

pienākumiem un tiesībām papildināms.
No likuma spēkā stāšanās jau esot pagā-

juši 15 gadi. Tas esot bijis pietiekoši garš
laika sprīdis, lai nodibinātos noteikti prin-

cipi, nepilnīgi izteiktā panta papildināša-
nai un skrīvera stāvokļa nodrošināšanai,
lai skrīveris nebūtu padots katram vējam,
ko uzpūš vietnieku pulks. Šai ziņā nekas

neesot līdzēts ar 1867. g. ģenerālguberna-

tora izdoto priekšrakstu uzraugu iestādēm

par skrīvera cenzu un apstiprināšanu un

Zemnieku lietu komisijas 1871. g. 30. sept.

pavēli par skrīvera ievēlēšanas kārtību un

termiņu. Skrīveris — svarīgākais pagasta
amatvīrs — joprojām atrodoties pagasta
vietnieku pulka varā un noteikšanā, kas

nelabvēlīgi atsaucoties uz skrīvera darba

gaitām un kaitējot visas pagasta sabiedrī-

bas interesēm. Tāpēc jagādājot par skrī-

vera tiesiskā stāvokļa nodrošināšanu liku-

ma pantā, kas ietvertu principu:

«Krietnam laba, nekrietnam

ļauna alga. Uzcītīgs, derīgs
skrīveris tiek saudzēts un

paturēts, kamēr vien tas sa-

vu amatu spēj kopt.»

Viss tomēr palika pa vecam un skrīve-

ris joprojām palika vietnieku pulka varā.

Atkarību gan mēģināja mīkstināt dažā-

diem priekšrakstiem un paskaidrojumiem,
kas tomēr nenesa nepieciešamo patstāvību

pagasta rakstveža darbā un dzīvē. Tāds

stāvoklis turpinājās arī krievu laikos

(1889.—1917.).
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Apriņķa vecākais.Mag. iur. E. Lazda.

Mazpilsētu pārraudzība. 1939. g.

21. jūnija pilsētu pašvaldību likums uz-

liek apriņķa vecākam, sākot ar 1939. g.

1. oktobri, mazpilsētu pārraudzības funk-

cijas. Par mazpilsētām likums nosaka

tās pilsētas, izņemot apriņķu pilsētas un

Ķemerus, kurās iedzīvotāju skaits pēc pē-

dējās tautas skaitīšanas nepārsniedz 5000.

Apriņķa vecākā pārraudzības funkcijas
attiecas uz visām viņa apriņķī ietilpīgām

mazpilsētām, un tās ir:

I. instruēšanas funkcijas,
11. apstiprināšanas funkcijas,

111. iebildumu funkcijas,
IV. pārvaldes funkcijas,

V. revizijas funkcijas,
VI. darbinieku iecelšanas un atlaiša-

nas tiesības,
VIL sūdzību izlemšanas funkcijas,

VIII. disciplinārās un kriminālās vajā-
šanas funkcijas.

Likuma 103. pants nosaka: «Kopīgus
vai atsevišķus saistošus noteikumus maz-

pilsētām izdod apriņķu vecākie saziņā ar

mazpilsētu pašvaldību.» Salīdzinot ar pa-

gastu pašvaldību likumu, apriņķa vecākā

instruēšanas funkcijas pilsētu paš-
valdību likumā paredzētas plašākas. Pa-

gastu pašvaldību likums apriņķa vecā-

kam instruēšanas tiesības vārda striktā

nozīmē nedod. Apriņķa vecākais savos

apkārtrakstos pagastu pašvaldībām var

dot tikai rīkojumus, aizrādijumus un pa-

skaidrojumus saskaņā ar lekšlietu mini-

strijas izdotām instrukcijām un noteiku-

miem. Pilsētu pašvaldību likums, tur-

pretim, piešķir apriņķa vecākam patstā-

vīgas instruēšanas tiesības, vienīgi ar ma-

zu ierobežojumu, ka šīs tiesības reālizēja-

mas saziņā ar mazpilsētu pašvaldībām.

Instrukcijas var attiekties uz atsevišķām

mazpilsētām vai arī visām apriņķī ietil-

pīgām.
Pēc likuma 75. un 76. panta mazpil-

sētu pašvaldību lēmumi iegūst likumīgu

spēku un ir izpildāmi tikai pēc apriņķa
vecākā apstiprināšanas:

1) par nekustamu īpašumu iegūšanu, at-

savināšanu, apmaiņu vai ieķīlāšanu;

(Beigas.)

-2) par aizdevumiem, aizņēmumiem un

citām saistībām pilsētas vārdā, ja sai-

stības vērtība pārsniedz 10% no ie-

priekšējā gada kārtējā budžeta kopsu-

mas, bet Jelgavas, Liepājas un Dau-

gavpils pilsētas valdes lēmumiem —

ja saistības vērtība pārsniedz s°/o no

iepriekšējā gada kārtējā budžeta kop-

sumas;

3) par dāvinājumu un novēlējumu pie-

ņemšanu;

4) par aizņēmumiem no pilsētas rezerves

kapitāliem un fondiem un

5) par budžeta sumu pārvešanu no viena

paragrāfa uz otru un par ārkārtējā
budžeta sumu pārvešanu no viena

panta uz otru.

Tā tad, kamēr nav saņemts apriņķa
vecākā apstiprinājums, augšminētos lē-

mumus nevar realizēt. Apriņķa vecākā

iebildumu tiesības attiecas uz visiem

pārējiem pilsētu pašvaldību lēmumiem,

kas nav minēti 75. pantā. Šo lēmumu

norakstu iesūtīšanas termiņš — 7 dienas

pēc viņu pieņemšanas un iebildumu cel-

šanas laiks — 14 dienas, skaitot no no-

rakstu saņemšanas. Atšķirību no paga-

stu pašvaldībās nosacītās kārtības rada

vienīgi divi jauninājumi: 1) pilsētas valde

var izpildīt lēmumus arī pirms 14 die-

nu iebildumu celšanas laika notecējuma,

ja vien apriņķa vecākais šinī termiņā pa-

ziņo, ka iebildumu pret pieņemtiem lē-

mumiem nav; 2) ārkārtējos apstākļos un

nepieciešamos gadijumos pilsētas valdes

lēmumus var izpildīt tūlīt pēc to pieņem-

šanas, nenogaidot 14 dienu iebildumu

celšanas laiku.

Ar pēdējo jaunievedumu apriņķa ve-

cākā iebildumu tiesības manāmi sašauri-

nātas. Tas saprotams no jaunā pilsētu
pašvaldību likuma gara, kas no vienas

puses dod pilsētu pašvaldībām lielāku au-

tonomiju, bet no otras puses ierobežo vi-

ņu darbību svarīgos jautājumos. — Vēl

jāatzīmē, ka likuma panti par apriņķa
vecākā apstiprināšanas un iebildumu tie-

sībām nenorāda likumības un lietderības

apjomu. Tādēļ, vadoties no likuma gara,

jāpieņem, ka apriņķa vecākais var ap-
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Apriņķa vecākā publiskās subjektivās
tiesības sakarā ar viņa pozitivo statusu.

stiprināt mazpilsētu pašvaldību lēmumus

un celt pret tiem iebildumus likumības

un lietderības ziņā.

Apriņķa vecākam piekrīt plašas akti-

vās pārvaldes funkcijas par mazpil-
sētu darbību (pretēji pārvaldes tiesībām

pagastu pašvaldībās, kas nosacītas tikai

ar 120. pantu). Apriņķa vecākais var

dot rīkojumus mazpilsētu

pašvaldībām nevien par vi-

ņu obligatorisko, bet arī

fakultatīvo uzdevumu veik-

šanu, kā arī prasīt, lai pilsētu valdes

lemj un padomes dod atsauksmes šinīs

jautājumos (78. un 79. p. p.).

Apriņķa vecākā revizijas tiesības

identiskas viņa tiesībām pagastu pašval-
dībās. Viņš var prasīt no mazpilsētu paš-
valdībām ziņas un paskaidrojumus par

visām pašvaldības lietām un darbību un

arī izdarīt revīziju uz vietas, pārbaudot

amatpersonu, iestāžu un uzņēmumu dar-

bību, grāmatvedību, darbvedību un paš-
valdības saimniecisko stāvokli (80. p.)

Plašākas tiesības kā pagastu pašvaldī-
bu pārraudzībā pilsētu pašvaldību likums

dod apriņķa vecākam attiecībā uz maz-

pilsētu iestāžu un uzņēmumu darbi-

nieku pieņemšanu un atlai-

šanu. Šīs tiesības ir patstāvīgas, ja pie-

ņemamo un atlaižamo darbinieku atalgo-

jums nosacīts zemāks par valsts darbinie-

kiem paredzēto IX. kategoriju; pārējos
darbiniekus apriņķa vecākais pieņem un

atlaiž ar mazpilsētu valdes piekrišanu

(101. p.).

Apriņķa vecāka sūdzību izlem-

šanas funkcijas nosaka pils. pašv.
likuma 105. pants:

«Sūdzības par mazpilsētu vecāko un

mazpilsētu valžu lēmumu vai rīkojumu
nelikumību ieinteresētās personas un ie-

stādes var iesniegt apriņķu vecākiem 14

dienu laikā pēc lēmumu vai rīkojumu pa-

ziņošanas dienas.» Sūdzības nosacijumi:

1) sūdzētāji var būt tikai lietā ieinteresē-

tās iestādes un personas; 2) sūdzības ob-

jekts — mazpilsētu vecāko un valžu lē-

mumi un rīkojumi; 3) sūdzības apjoms —

likumības ziņā, jo par lēmumu nelietde-

rību apriņķa vecākam sūdzību nevar ie-

sniegt (Pagastu pašvaldību likumā stā-

voklis ir pretējs: apriņķa vecākam pie-

krīt sūdzības lietderības ziņā, kamēr par

pagastu padomju nelikumīgiem lēmu-

miem var sūdzēties vietējā miertiesā);
4) sūdzības termiņš 14 dienas, skaitot no

lēmuma vai rīkojuma paziņošanas. Li-

kumdevējs paredzējis īsāku termiņu kā

pagastu pašvaldību likumā, jo 14 dienas ir

pietiekošs laiks, lai cietušais realizētu savas

sūdzības tiesības, un ar samērā īso termi-

ņu tiek paātrināta lietas izšķiršana. —

Tāds pats termiņš (14 dienas) noteikts

106. pantā pārsūdzības iesniegšanai par

apriņķa vecākā lēmumiem. Pārsūdzības

instance — lekšlietu ministrija. Sūdzības

apjoms atkarīgs no tā, kas sūdzību ie-

sniedz: 1) ja lietā ieinteresētās personas
vai iestādes, tad tikai likumības ziņā,
2) ja mazpilsētu vecākie — likumības un

lietderības ziņā.

Apriņķa vecākā disciplināro un kri-

minālo vajāšanas tiesību lokā jaunais pil-
sētu pašvaldību likums, salīdzinot ar šīm

tiesībām pagastu pašvaldībās, nekādas

pārmaiņas neienes (81. p.). (Šī funkcija
tuvāk apskatīta iepriekš.)

Apriņķa vecākā darbības pārraudzība
piekrīt lekšlietu ministrijai gan no liku-

mības, gan lietderības viedokļa. Apriņķa
vecākam jāiesūta savu lēmumu noraksti

lekšlietu ministrijai 7 dienu laikā pēc lē-

mumu pieņemšanas. Šo lēmumu atcelša-

nas tiesībām likums nosaka 14 dienu

laiku.

Ja iepriekš apskatītais apriņķa vecākā ak-

tivais statuss raksturīgs ar tiesību un pie-
nākumu saplūdumu, t. i. apriņķa vecākā

tiesības ir reizē viņa pienākums, tad pozi-
tivajā statusā apriņķa vecākā subjektivās
tiesības nostājas pirmā plāksnē. Uz pozi-
tīvā statusa pamata apriņķa vecākam tie-

sība prasīt no valsts atalgojumu, ģimenes

piemaksas, pensiju, atvaļinājumu v. c. Kā

pirmā un svarīgākā tiesība no darbinieka

viedokļa ir tiesība uz atalgojumu. Valsts

dienesta atalgojumam ir publiski tiesisks

raksturs, atšķirībā no privāttiesiskā atalgo-

juma. Privāttiesisks atalgojums ir samak-

sa par veikto darbu, valsts dienesta atal-

gojums — publiski tiesisks uzturs — ali-

menti, ko valsts periodiski izsniedz saviem

darbiniekiem. Valsts prasa no darbinieka

Nr. 12 PAŠVALDĪBAS DARBS 313



visas viņa darba spējas un par to nodro-

šina viņa eksistenci periodisku izmaksu

veidā.

Tuvākus norādijumus par valsts darbi-

nieku, resp. apriņķa vecākā atalgojumu
nosaka 1938. g. Valsts civildienesta likuma

23. un turpmākie panti. Apriņķa vecākais

saņem atalgojumu pēc VII kategorijas ar

izdienas pakāpēm.
Bez pamatalgas apriņķa vecākam vēl

pienākas ģimenes piemaksas par bērniem

līdz pilniem 16 gadiem, bet, ja bērns ap-
meklē Latvijā pilntiesīgu skolu, — līdz 18

gadiem. Piemaksas apmērs 8% no pamat-
algas par katru apgādājamu bērnu (Valsts
civildienesta likumu 35., 37. un 38. pp.).

Pretēji piemaksām apskatāmi atvilku-

mi no algas. Dienests pirmo sešu mēnešu

laikā apriņķa vecākam atvelk no algas V
l2

daļu, un pilnu algu pēc sešu mēnešu no-

kalpošanas izmaksā, sākot ar nākošā ka-

lendāra mēneša pirmo dienu. Minētā sešu

mēnešu laikā ieskaita arī agrāko dienestu

citā resorā, ja vien dienesta pārtraukums

nepārsniedz 7 mēnešus (25. p.).
Citi likumā paredzētie atvilkumi no ap-

riņķa vecākā algas minami: 1) 6% iemak-

sas pensiju fondā (1939. g. 1. IV. Valdības

rīkojums), 2) 2% atvilkums bezdarba ap-
karošanas fondam (1938. g. 29. IV. in-

strukc. pārgrozij. par līdzekļu sagādāš.
bezd. apkaros.) un 3) 4% nodoklis no bez-

ģimeņu darbinieku algām (1938. g. lik. par

seviķu nod. no algām un pens.). Pēdējais
nodoklis ņemams no apriņķa vecākā: 1)
kam nav sievas vai mazgadīgu vai pieau-
gušu bērnu, 2) kura sieva ieņem algotu
vietu valsts, pašvaldību vai kameras die-

nestā, un 3) ja apriņķa vecākā laulība šķir-
ta un laulībā nav bijis vismaz viens bērns

(4. p.). No minētā 4% nodokļa apriņķa ve-

cākais atsvabināms, ja bērni vai sieva mi-

ruši, izņemot gadijumu, kad sieva ieņēmusi
algotu vietu valsts, pašvaldību un kame-

ras dienestā un ģimenē nav bijuši bērni

(4. p.).
Bez minētām ģimenes piemaksām, ap-

riņķa vecākais vēl saņem no valsts pārcel-
šanās izdevumu un komandējumu atlīdzī-

bas. Šo atlīdzību juridiskā daba nav pa-

balsts (alimenti), bet gan darbiniekam sa-

karā ar dienestu radušos izdevumu at-

maksa. (Skat. Valsts civildien. lik. 67.-69.

p., 75. p., 55.-57. p, un 61, p., kā ari 1937.

g. 1. okt. Tautas labklājības m-jas Valsts

dien. daļas paziņoj. par valsts darbinieku

komandēj. atlīdzības vietā piešķirtām pie-
maksām.)

Tālāk — apriņķa vecākam tiesības sa-

ņemt atvaļinājumu un medicīnisko palī-
dzību. (Skat. Valsts civildipn, lik. 84., 85.,
90. p. un 98.—105. p. p.). Atvaļinājuma
un ārstnieciskās -palīdzības pamatprincips
— darba spēju un darba sekmju uzturē-

šana

Kā svarīga apriņķa vecākā tiesība ir

tiesība pēc noteikta gadu skaita nokalpo-
šanas valsts dienestā saņemt pensiju. Pen-

sijas juridiskā konstrukcija ir līdzīga ie-

priekš apskatītai atalgojuma konstrukci-

jai. «Kā atalgojums, tā pensija ir publis-
ki tiesiski alimenti, kuru nolūks nodroši-

nāt darbinieka eksistenci» l4 ) Tā tad, dar-

binieka eksistences nodrošināšana sniedzas

pāri aktivā valsts dienesta laikam, kad

darbinieks pēc nostrādātā gadu skaita aiz-

iet atpūtā. Tomēr pensijas jēdzienā sa-

skatāms arī atzinības, apbalvošanas ele-

ments par valsts dienestam veltītiem ap-

zinīga darba gadiem. Ja darbinieks būtu

bijis neapzinīgs savu pienākumu pildīša-

nā, tad likumā paredzētos gadus, kas dod

tiesību uz pensiju, viņš nebūtu nokalpojis,

jo attiecīgā valsts iestāde viņu atceltu no

amata. Pensijas jēdzienam ir arī apdro-
šināšanas raksturs, jo darbinieks, ik mē-

nešus iemaksādams algas atvilkumu %
pensiju fondam, ar gadiem sakrāj zināmu

kapitālu. Šis atvilkums ar 1939. g. Valdī-

bas rīkojumu patlaban nosacīts 6% no

darbinieka algas.
Tuvākus nosacijumus par valsts darbi-

nieku, resp. apr. vecākā pensiju lasām

1931. gada 16. jūlija pensiju likuma L, 8.,

17., 22., 32., 47., 49.—51. un 57. pp.

1938. g. likums par sevišķu nodokli no

algām un pensijām nosaka 4% nodokli

no bezģimeņu personu pensijām.
Bez atzīmētām tiesībām vēl minamas

apriņķa vecākā tiesības uz apbalvojumiem

(ordeņiem un goda zīmēm) par nopelniem
sabiedriskā un valsts darbā, tiesības, at-

stājot dienestu, saņemt dienesta gaitas ap-
raksta norakstu, v. c.

14) Prof. Dr. iur. K. Dišlers „levads admi-

nistrēt, ties. zinātnē" 148. lp.
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Apriņķa vecākā publiskie pienākumi.
«Par publiskajiem pienākumiem sauc in-

divida pienākumus pret valsti. Pienāku-

ma jēdziens ir liekams publiskās kalpības

principa pamatā, kas ieskatāms par vienu

no autoritārās valsts pamatprincipiem» ls ).

Uzņemoties dienestu, darbinieks stājas

publiski - tiesiskās attiecībās ar valsti, tā-

dēļ viņa pienākumi pret valsti ir publiskas

un tiesiskas dabas pienākumi, jo noteikti

valsts varas aktos — likumos, rīkojumos,

instrukcijās. Ar valsts darbinieka kalpī-
bas principu izskaidrojama viņa publiski

subjektivo tiesību un publisko pienākumu
sakritība. Bieži vien darbinieka tiesības

ir vienlaicīgi arī viņa pienākumi, piem.,
apriņķa vecākam tiesības revidēt pagastu
pašvaldību darbību, bet to darīt viņam ir

arī pienākums. — Publiskos pienākumus
tiesību zinātņu literatūrā mēdz iedalīt vis-

pārējos un speciālos. Vispārējie pienāku-
mi (kā uzticības, paklausības un publiskās

kalpības pienākums) attiecināmi uz visiem

valsts pilsoņiem, speciālie pienākumi —

uz personu grupām, kas atrodas īpatnējā
tiesiskā stāvoklī, piem., valsts darbinie-

kiem. Speciālie publiskie pienākumi izsa-

cīti valsts darbinieka svinīgā soli jumā, ko

viņš paraksta, uzņemoties dienestu:

«Apsolu Latvijas valstij un tās valdī-

bai uzticību, apsolos izpildīt man uzticēto

amatu pēc labākās apziņas, pārliecības un

zināšanas, izpildīt likumus, valdības rīko-

jumus un priekšniecības likumīgās pavē-
les un neizpaust dienesta noslēpumus, ap-

zinoties, ka man par savu darbību jāatbild
likuma priekšā» (Valsts civildien. lik. 14.

P-).
Pirmais un svarīgākais pienākums, kas

izteikts svinīgā solijumā, ir uzticība

valstij un tās valdībai. Pienā-

kums ar visplašāko saturu. Ar to jāsaprot

— darīt apzinīgi un labprātīgi visu, kas

sekmē tautas un valsts labklājību, un iz-

vairīties no visa, kas varētu valsts intere-

sēm kaitēt. Šinī pienākumā ietilpst gan

darbinieka personīgā dzīve, gan viņa dar-

bība savā amatā un ārpus tā — sabiedrībā,
kas veidojama un virzāma saskaņā ar

valsts ideoloģiju un nospraustām līnijām.

15
) Prof. Dr. iur. K. Dišlers „levads admi-

nistrēt, ties. zinātnē" 113. un 122. lp.

Savā personīgā dzīvē darbiniekam jāiz-
turas atbilstoši amatcieņai.

Otrs pienākums — apzinīga dienesta

izpildīšana. Darbiniekam pienākums iz-

pildīt uzticēto amatu pēc labākās ap-

ziņas, pārliecības un zināša-

nas. Amatpersonai jāieliek darbā visas

savas spējas. Spēju kvalificēšanai no dar-

binieka prasa attiecīgu izglītību, un apriņ-
ķa vecākā darbam atbilst juridiskā vai

tautsaimniecības izglītība. Darbs jāpilda

apzinīgi un tādā pārliecībā, ka viņā ielik-

tas visas zināšanas un spējas. Lai darbu

veiktu savlaicīgi, tas jāsaista vismaz ar li-

kumā paredzētām darba stundām, racio-

nalizējot darba izpildīšanu un paceļot tā

sekmes.

Pienākums izpildīt likumus,

rīkojumus un priekšniecības

likumīgās pavēles. Pienākums pil-
dīt likumus un rīkojumus gulstas uz vi-

siem pilsoņiem, bet uz amatpersonu it se-

višķi. Amatpersona padota savai tiešai un

augstākai priekšniecībai, kuras pavēles iz-

pildāmas nekavējoties. Valsts civildienesta

likuma 14. pants nosaka priekšniecības li-

kumīgo pavēlu pildīšanu. Šī vārda jē-
dziena nepietiekoša izpratne var radīt

domstarpības starp priekšniecību un pado-
to darbinieku, ja pēdējais šaubās par pa-

vēles likumību. Domstarpības izlīdzina

1928. g. Ministriju iekārtas likuma 22.

pants, kura apjoms plašāks par Valsts ci-

vildienesta likuma 14. pantu, un kas nosa-

ka: «Visām valsts pašvaldības iestāžu die-

nestpersonām bez ierunas jāizpilda savas

priekšniecības rīkojumi un uzdevumi.»

Šim likuma noteikumam darbinieks var

pieiet ar zināmu kritiku, jo viņš atbildīgs
(arī priekšniecības pavēļu apjomā) par sa-

vu darbu likuma priekšā. Tādēļ darbi-

nieks: 1) atstāj priekšniecības pavēles ne-

izpildītas, ja ir pārliec i n ā t s, ka tās

nelikumīgas vai noziedzīgas (23. p.), vai

2) tikai šauboties par pavēļu likumī-

bu, tās tomēr izpilda (24. p.). Abos gadi-

jumos dienestpersona nekavējoties ziņo
savai tiešai un augstākai priekšniecībai.
Domstarpību novēršanai 25. pants dod dar-

biniekam tiesību prasīt no priekšniecības
rakstisku rīkojumu, ja tas bijis izteikts

mutiski. Minētais Ministriju iekārtas li-

kums pielietojams Valsts civildienesta ļi-
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kuma 14. panta izpratnē. 16) Priekšniecība

var dot pavēles nevien attiecībā uz die-

nestu, bet arī uzlikt darbiniekam tādus

uzdevumus, kas neietilpst viņa kārtējos

pienākumos, vai pat uzlikt par pienāku-

mu pagaidām izpildīt citu amatu (V. cd. 1.

111. p.).
Svarīgs amatpersonas pienākums ir

dienesta noslēpumu neizpau-
šana. Valsts darbinieka pienākumu gla-
bāt dienesta noslēpumus izsaka Valsts ci-

vildienesta likuma 114. pants: «Darbinieks,
kā dienestā esot, tā arī ārpus tā, nedrīkst

izpaust to, ko dabūjis zināt sakarā ar savu

dienesta stāvokli, jo šo ziņu izpaušana va-

rētu traucēt vai apdraudēt dienesta kār-

tīgu norisināšanos vai citādi kaitēt valsts

dienesta interesēm. Tāpat nedrīkst izpaust

ziņas, kas apzīmētas par slepenām vai pēc
priekšniecības norādījuma turamas slepe-
nībā.» Dienesta noslēpumi grupējami pēc
būtības un pēc formas. Pēc būtības die-

nesta noslēpumi ir tādi, kuru izpaušana
varētu kaitēt dienesta interesēm. Dienes-

ta noslēpumu formālā jēdzienā ietilpināmi
visi valsts noslēpumi, kas valsts darbinie-

kam kļuvuši zināmi sakarā ar viņa die-

nestu. It sevišķi, tādi ir valsts drošības un

aizsardzības plāni. Protams, valsts darbi-

niekiem (un arī citiem pilsoņiem) jāglabā
valsts noslēpumi.

Dažus valsts darbinieka pienākumus

paredz Disciplinārsodu likuma noteikumi.

Tādi ir: darbinieka pienākums izturēties

atbilstoši dienesta cieņai, izturēties pie-

klājīgi pret priekšniecību, darba biedriem

un publiku. Par minētiem dienesta pār-
kāpumiem darbinieku var sodīt pat ar at-

celšanu no amata.
.

Valsts darbinieka pienākumi cieši sai-

stīti ar viņa darbības ierobežojumiem.
Darbiniekam jāatturas no tādas darbības,
kas var kaitēt valsts interesēm. Valsts ci-

vildienesta likuma 108. un turpmākie panti
aizliedz: amatpersonai ieņemt otru algotu

amatu; piedalīties banku un akciju sa-

biedrību pārvaldēs un revizijas orgānos;

būt par trešo personu pilnvarnieku lietās,
kas piekrīt iestādei, kurā darbinieks ie-

ņem amatu; piedalīties peļņas uzņēmumos,
kuros darbinieka privātās intereses sadu-

16) Prof. Dr. iur. K. Dišlers „levads admi-

nistrēt, ties. zinātnē" 144.—145. lp.

ras ar dienesta interesēm, vai kuru inte-

reses viņš varētu pabalstīt sakarā ar savu

dienestu. Valsts prasa no darbinieka uz-

ticību un visas viņa spējas dienesta labā,
bet blakus amati un peļņa ārpus dienesta

varētu novērst darbinieku no viņa tiešo

uzdevumu kārtīgas un savlaicīgas pildīša-

nas.

Sakarā ar amatpersonas cieņas un dis-

ciplīnas ieturēšanu darba vietā un sabied-

rībā, darbinieks nedrīkst pieņemt nekādas

naudas vai citāda veida balvas no apmek-

lētājiem vai viņam padotiem darbinie-

kiem, pat ja tās būtu goda balvas, ko pa-

sniedz jubileju un līdzīgos gadijumos. Bei-

dzot, amatpersonas pienākums ir, atstājot

dienestu, nodot savu amatu un vajadzības

gadijumā iesniegt norēķinus par viņam
uzticēto valsts mantu.

Augšminētie dienesta pienākumi un ie-

robežojumi pilnā apjomā attiecināmi uz

apriņķa vecākā statusu.

Ārpus saviem tiešajiem dienesta pienā-
kumiem apriņķa vecākam pienākums pie-
dalīties sava apriņķa robežās:

1) izglītības, mākslas un kultūras vei-

cināšanas laukā,

2) sabiedriskās palīdzības un veselības

aizsardzības laukā,

3) saimnieciskās dzīves nostabilizēša-

nas laukā.

Izglītības veicināšanai un pašvaldību

uzturamo skolu kontrolei katrā apriņķi

pastāv apriņķa skolu valde (1934. g. lik.

par tautas izglītību 163. p. un 165. p. 8.

pn.). Skolu valdē kā lekšlietu ministrijas
iecelts pārstāvis (ieceļ uz 1 gadu — 166.

p.) ieiet apriņķa vecākais. Pie skolu val-

des darbojas apriņķa tautskolu skolēnu

kopgalda veicināšanas komisija, kurā

priekšsēdētājs ir skolu valdes priekšsēdē-
tājs un priekšsēdētāja biedrs — apriņķa
vecākais. Komisija rūpējas par skolēnu

kopgaldu tīkla iekārtošanu un seko viņai

pakļauto skolēnu kopgalda veicināšanas

komisiju darbībai pilsētu un pagastu val-

dēs (1939. g. V. V. 65.).
Sabiedriskās palīdzības un veselības

aizsardzības laukā apriņķa vecākais seko

pagastu pašvaldību darbībai lauku iedzī-

votāju nodrošināšanai slimību gadijumos

(1928. g. lik. par lauku iedzīvotāju nodro-

šināšanu slimību gadijumos un vēlākie pa-
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pildināj. 6. p.), virza tālāk vai ierosina

jautājumus par aizdevumu un neatmaksā-

jamu pabalstu izsniegšanu attiecīgām paš-
valdībām ārstniecības iestāžu, ārstu, dzī-

vokļu un pieņemamo telpu ierīkošanai pa-

gastos (19. p.), kā arī rūpējas par pensiju

lūgumu tālākvirzīšanu pagastu pašvaldību
darbiniekiem.

Apriņķa vecākā pienākumi saimniecis-

ko pasākumu sekmēšanā un sava apriņķa
saimniecības stāvokļa uzlabošanā ir plaši,
Visu nekustamo mantu ārpus pilsētas ad-

ministratīvām robežām apliek ar lauku ne-

kustamas mantas nodokli valstij un vietē-

jām pašvaldībām par labu. Nekustamas

mantas nodokli aprēķina pēc zemes ka-

dastrālās vērtības, un nodokļa likmes no-

teiktas Nodokļu likuma pantos. Ja tomēr

novērtējums neatbilst faktiskiem saimnie-

ciskiem apstākļiem, Galvenā nodokļu ko-

misija var vērtēšanas tarifus grozīt (1938.

g. Nodokļu lik. 90. Galvenai komisi-

jai padotas apriņķu vai iecirkņu un pēdē-

jām pagastu lauku nekustamas mantas

vērtēšanas komisijas. Apriņķa, resp.

iecirkņa lauku nekustamas

mantas vērtēšanas komisijā
ieiet kā lekšlietu ministrijas pārstāvis ap-

riņķa vecākais un 3 apriņķa vecākā iecelti

nodokļu maksātāji (108. p.). Šai komisi-

jai piekrīt uzraudzība par pagastu komisi-

ju darbību, nodokļu taisnīgu sadalīšanu

(112. p.) un tiesības izšķirt sūdzības par

pagastu komisiju izdarītām vērtēšanām

(117. p.), kas iesniedzamas 1 mēneša laikā

no paziņojuma saņemšanas dienas (119.

p.). Apriņķa komisijas lēmumus var pār-
sūdzēt 1 mēneša laikā. Galvenai komisi-

jai, un par pēdējās lēmumiem tādā pat

termiņā Senātam (121. un 122. p. p.).

Tirdzniecības-rūpniecības nodokli ņem

no tirdzniecības, rūpniecības un citiem peļ-

ņas uzņēmumiem, kas darbojas Latvijas
robežās' (1938. g. Nodokļu lik. 192, p.). Šī

nodokļa uzlikšanai, samērā ar katra uzņē-

muma apgrozi jumu, katrā apriņķī pastāv

apriņķa resp, iecirkņa tirdzniecības-rūp-
niecības nodokļa komisija (204. p.), kurā

kā lekšlietu ministrijas pārstāvis ieiet ap-

riņķa vecākais (206. un 207. p. p.).

Pag. pašv. likuma 4. pants nosaka, ka

savu uzdevumu veikšanai pagastu pašval-
dības var stāties sadarbes apvieni-

bā s. Uzraudzības pienākums par sadar-

bes apvienību darbību gulstas (izņemot

vietējo revīzijas komisiju) uz apriņķa ve-

cāko un lekšlietu ministriju. Apriņķa ve-

cākais var lemt arī par sadarbes apvienī-
bu amatpersonu saukšanu pie atbildības

tiesas ceļā un ierosināt sadarbes apvienī-
bas apspriest jautājumu, kas tām obligā-
toriski (1937. g. rīkoj. par pašvaldību sa-

darbes apvienību reģistrēšanu 20. un 21.

p. p.).
Beidzot lauku pašvaldību fonda pārval-

de var saistīt apriņķu vecākos kā pilnvar-
niekus pārvaldīt lauku pašvaldību
fonda kustamu un nekustamu mantu,

Par katras atsevišķas nekustamas mantas

apsaimniekošanu pilnvarnieks izstrādā at-

tiecīgus projektus, ko iesniedz fonda pār-
valdei apstiprināšanai (1935. g. «Noteiku-

mu par lauku pašvaldību fondu» 7. p.),
sniedz fonda pārvaldei nor āķinus un pār-
skatus par savu darbību (10. p.) un revidē

savā pārziņā nodotos fonda pārvaldes uz-

ņēmumus un iestādes, kā arī uzrauga fon-

da mantas uzturēšanu labā kārtībā un gā-
dā, lai šādas mantas lietotāji kārtīgi un

savlaicīgi pildītu līgumos paredzētos nosa-

cijumus (1936. g. Instrukc. 1. pašv. fonda

pārvaldei un viņas pilnvarniekiem apriņ-

ķos 34. p.).
lekšlietu ministrija kā apriņķa vecākā

darbības pārraudzības orgāns.

gastu pašvaldību darbības pārraudzīb;

orgānu, likumības un lietderības ziņā, pag

pašvaldību likuma 107. pants nosaka liekš

lietu ministriju. Pārraudzības darba sek

mīgai veikšanai katrā apriņķī darboja
lekšlietu ministrijas iecelts ierēdnis —

apriņķa vecākais, «kas savā darbībā pa

kļauts lekšlietu ministrijai» (108. p.). ]S

panta citāta izriet, ka apriņķa vecākā m

stitūts patstāvīgs tikai likumā stingri pa

redzētās robežās. Salīdzinot ar bij. apriņ

ķa valdes statusu, atzīmējama apriņķa ve

cākā kā pārraudzības orgāna lielāka a'

kārība no lekšlietu ministrijas. Likum

par apriņķu pašvaldību 43. pants nosaka,

ka lekšlietu ministrija pārrauga apriņķa

pašvaldību no likumības viedokļa.
Turpretim, pēc tagadējā pagastu pašvaldī-
bu likuma 111. panta lekšlietu ministrijai
tiesības atcelt nelikumīgus un ne-

lietderīgus apriņķa vecākā lēmumus.
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Attiecībā uz apriņķa vecākā darbības pār-
raudzību lekšlietu ministrijai piekrīt se-

košas funkcijas:
I. iecelšanas un atcelšanas,

11. instruēšanas,
111. revizijas,
IV. sūdzību izlemšanas.

«Katrā apriņķī darbojas lekšlietu mi-

nistra iecelts apriņķa lauku pašvaldību
vecākais» (pag. pašv. lik. 108. p.).Apriņķa
vecāko ieceļ un apstiprina amatā lekš-

lietu ministrs (skat. iepriekš.).
Attiecībā uz lekšlietu ministriju kā sa-

vu tiešo priekšniecību apriņķa vecākais

pilda divi pienākumu grupas: 1) pārrauga

pagastu pašvaldību darbību pēc lekšlie-

tu ministrijas apstiprinātas
instrukcijas, dodot pārskatus un no-

rēķinus par savu darbību, uri 2) ziņo lekš-

lietu ministrijai par pagastu pašvaldību
darbībā pielaistiem pārkāpumiem (117. p.

5. pn. un 112. p.). Apriņķa vecākā darbī-

ba norit pēc lekšlietu ministrijas izdotām

instrukcijām (1937. g. un 1939. g. instruk-

cija apriņķu 1. p. vecākiem). 1939. gada

instrukcijas I. pielikums norāda apriņķa
vecākā darbības schēmu, 1937. gada 4.

pants nosaka, ka apriņķa vecākam visas

lietas jāizlemj nekavējoties un likumā pa-

redzētos termiņos. Par lekšlietu ministri-

jas, resp. Pašvaldības departamenta Pa-

gastu daļas rīkojumu un instrukciju neiz-

pildīšanu, kā arī par nolaidībām dienesta

pienākumu izpildīšanā, apriņķa vecākais

atbild pēc disciplinārsodu likuma. «Dis-

ciplinārā atbildība ir valsts darbinieku at-

bildība priekšniecībai, vai speciālai discip-
linārtiesai par dienesta pārkāpumiem».17 )

Disciplinārsoda būtiskās pazīmes:

1) īpatnējs atbildības veids — priekšniecī-
bai vai speciālai disciplinārtiesai,

2) nodarijuma objekts — dienesta darbī-

ba,

3) nodarijuma apjoms — pārkāpums (pre-

tēji noziedzīgam dienesta nodariju-

mam, kas ietilpst krimināltiesas kom-

petencē) ,

4) ātra un elastīga reaģēšana, jo priekš-
niecība kā soda noteicēja labi pazīst
darba apstākļus un viņai padotos dar-

biniekus.

17) Prof. Dr. iur. K. Dišlers levads admi-

nistrēt, ties. zinātnē" 151. lp.; 151.—152. lp.

Disciplinārā un kriminālā atbildība pēc
būtības ir radniecīga, bet īpatna šo atbil-

dību kopsakarība: ja valsts darbinieks par

kādu nodarijumu sodīts jau disciplinārā

kārtā, tad par to pašu nodarijumu nevar

uzsākt pret viņu kriminālo vajāšanu; tur-

pretim, ja par kādu nodarijumu darbinie-

kam uzlikts kriminālsods, vai uzsākta kri-

minālā vajāšana, tad disciplinārsods atkrīt.

Pēc 1930. gada Disciplinārsodu likuma pa-

redzēti šādi svarīgākie disciplinārie pār-

kāpumi: patvaļīea atteikšanās no dienesta

pienākumu izpildīšanas, patvaļīga atvaļi-

nājuma izlietošana, dienesta nenodošana

pēc atcelšanas no amata, vilcināšanās un

nolaidības dienesta pienākumu izpildīša-
nā, priekšniecības rīkojuma neizpildīšana,
dienesta noslēpumu izpaušana, rupja vai

nepieklājīga izturēšanās pret priekšniecī-

bu, darba biedriem vai publiku, dienesta

cieņai neatbilstoša izturēšanās, uzkūdīša-

na v. c. Par discipiinārpārkāpumiem uz-

liekamie sodi ir 5, atkarībā no nodarijuma

smaguma, vainas pakāpes, agrākā dienesta

(Valsts civ. dien. 135. p.), ja vien par at-

tiecīgo nodarijumu nedraud bargāks sods

pēc Sodu likuma:

1) piezīme, ļ (3 veidos: mutiski, rakstis-

-2) rājiens, / ki, ar vai bez atzīmes die-

nesta gaitas aprakstā); at-

zīme par piezīmi vai rājienu dienesta

gaitas aprakstā dzēšama, ja darbinieks

3 gadu laikā nav sodīts ar atcelšanu no

amata (126. p. piez.);

3) naudas sods (līdz amatpersonas mēne-

ša algas apmēriem, kura nomaksu var

pielaist pa daļām gada laikā un kuru

nesamaksas gadijumā var atvietot līdz

2 nedēļām aresta);

4) arests (1—2 nedēļām);

5) atcelšana no amata (Disc. s. lik. 3—6.

p. p.).
Pirms disciplinārsoda piemērošanas, jā-

dod darbiniekiem iespēja izteikt vai ie-

sniegt savus paskaidrojumus, un atcelša-

nas gadijumā no amata viņam izmaksāja-

ma 2 nedēļu alga uz priekšu (Valsts civ.

dien. 130. un 140. p. p.). Disciplinārsodu
likuma 8. pants nosaka atbildības noilgu-

mu:

1) 1 gadu, ja šinī laikā pret vainīgo nav

ierosināta disciplinārvajāšana, un
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-2) divi gadi, ja šinī laikā nav lēmuma par
soda uzlikšanu vai sods nav izpildīts.
Bez disciplinārās atbildības apriņķa ve-

cāko saista kriminālā un civilā atbildība.

Kriminālās atbildības ziņā valsts darbinie-

ki neatšķiras no citiem pilsoņiem, gan iz-

darot vispārēja rakstura nozie-

dzīgus nodarijumus (ne kā amatpersona),
kas nosacīti Sodu likuma speciālā daļā,

gan izdarot dienesta noziedzīgus

nodarijumus, kas paredzēti Sodu li-

kuma 9. nodaļā. Vienīgi piebilstams, ka

dienesta stāvoklis palielina atbildību. Pēc

agrāk pieņemtās kārtības pret amatperso-
nu varēja izdarīt kriminalvajāšanu tikai

ar priekšniecības atļauju. Tagad šis no-

teikums atkritis.

Attiecībā uz valsts darbinieku civilo at-

bildību izšķir 2 gadījumus:
1) kad valsts darbinieks rīkojas kā valsts

pārstāvis fiska privāttiesiskos (mantis-

kos) darijumos ar privātpersonām un

2) kad valsts darbinieks rīkojas kā valsts

varas orgāns publisko tiesību laukā un

ar savu noziedzīgo darbību nodara zau-

dējumus privātpersonām.

Pirmajā gadijumā atbildība par amat-

personas darbību piekrīt valstij, otrā gadi-

jumā — vainīgai amatpersonai.
lekšlietu ministrijas revizijas tie-

sības izpaužas:

1) apriņķa vecākā lēmumu caurskatīšanā,

2) revizijās uz vietas un

3) apriņķa vecākā darbības pārskatu pie-
ņemšanā (pag. pašv. lik. 110.—112. p.

p).
Savu lēmumu norakstus apriņķa vecā-

kais iesūta lekšlietu ministrijas Pašvaldī-

bas departamentam 7 dienu laikā pēc to

pieņemšanas. Pašvaldības departaments
caurskata lēmumus gan no likumības, gan

lietderības viedokļa un 14 dienu laikā,

skaitot no saņemšanas dienas, var lēmu-
_

mus atcelt. Praksē pastāv divējāda kārtī-

ba:

1) lekšlietu ministrija uzaicina vecāko lie-

tas apstākļus vispusīgāki noskaidrot un,

vadoties no ministrijas aizrādijumiem,
nākt ar jaunu atzinumu, vai arī

2) likt apriņķa vecākam izpildīt ministri-

jas lēmumu attiecīgā lietā.

Pēdējo varbūtību lekšlietu ministrija

pielietā tad, ja viņas rīcībā ir pietiekošas

ziņas un materiāli un apriņķa vecākā dar-

bība lietas noskaidrošanā nav nepiecieša-
ma.

Tiešai revizijai uz vietas lekšlietu mi-

nistrija sūta savus ierēdņus, kas sastāda

revizijas aktu un iesniedz augstākai

priekšniecībai. Atkarībā no revizijas re-

zultātiem lekšlietu ministrija dod apriņķu
vecākiem norādijumus un rīkojumus viņu

darbībā, vai arī dienesta pārkāpumu gadi-

jumos soda disciplinārā kārtā.

Norēķinus par pagastu pašvaldību un

savu darbību apriņķa vecākais iesūta lekš-

lietu ministrijai pārskatu veidā, un tie ir

gada (106. p.), ceturkšņu pārskati un pār-
skati par pagājušā saimniecības gadā pa-

gastos izdarītām revizijām (1937. g. in-

strukc. apr. 1. p. vecākiem 9. p.).

Beidzot, lekšlietu ministrijai piekrīt
sūdzību izlemšanas tiesības par

apriņķa vecākā lēmumiem un rīcību (pag.

pašvald. lik. 122. un 124. p. p.). Likums

paredz vispārējo pārsūdzības kārtību un

sevišķo pārsūdzības kārtību.

Sevišķās pārsūdzības kārtības rak-

sturīgākās pazīmes sekošas (122. p.):

1) sūdzētājs arvien ir tikai pagasta pado-

me, kaut arī pārsūdzamais apriņķa ve-

cākā lēmums attiektos uz pagasta val-

di;
2) pārsūdzības objekts — 118. un 119. pan-

tā minēto pagasta padomes un valdes

lēmumu ne ap s t i p r i n ā š a n a

un 120. pantā minētā pagasta padomes

un valdes kompetencē ietilpīgo, jau-

tājumu izlemšana;

3) pārsūdzības apjoms — likumība un liet-

derība;

4) pārsūdzības instance, kurai sūdzību ad-

resē — lekšlietu ministrija, bet sūdzī-

ba iesniedzama apriņķa vecākam, lai

pēdējam dotu iespēju lietu caurskatīt

un iesūtīt ministrijai kopā- ar savu at-

zinumu un lai ministrija varētu pār-

baudīt abu orgānu uzskatus;

5) pārsūdzības termiņš — 2 mēneši (sa-
mērā garais pārsūdzības termiņš no-

teikts, kā domājams, tādēļ, lai pagastu

padomēm nevajadzētu pārāk bieži sa-

saukt sēdes);
6) pārsūdzamā apriņķa vecākā lēmuma

izpildīšana apturama līdz lietas caur-

skatīšanai lekšlietu ministrijā. Šis no-
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sacijums attiecas uz pašvaldības kom-

petencē ietilpīgo jautājumu izlemšanu

(120. p.), jo pašvaldību likums nedod

apriņķa vecākam tiesības aktivi iejauk-
ties (izņemot 120. panta gadijumus)
pašvaldības darbībā. Attiecībā uz pa-

gasta padomes lēmumu neapstiprinā-
šanu (118. un 119. p. p.), augšminētais

nosacijums atkrīt, tādēļ ka apriņķa ve-

cākā darbība šinī gadijumā izpaužas m

non faciendo.

Vispārējā pārsūdzības kārtība pa-

redzēta pagastu pašvaldību likuma 124.

pantā, no kura analizēs izriet, ka:

1) sūdzētājs ir nevien pagasta padome,
bet arī lietā ieinteresētās iestādes un

privātpersonas;

2) pārsūdzības objekts, attiecībā uz pagas-

ta padomi, visi apriņķa vecākā lēmu-

mi, kas nav minēti likuma 118.—120.

pantos; attiecībā uz lietā ieinteresētām

iestādēm un privātpersonām — visi

apriņķa vecākā lēmumi bez ierobežo-

juma;

3) pārsūdzības apjoms — lietderība (pār-
sūdzība likumības ziņā iesniedzama ne-

vis lekšlietu ministrijai, bet apgabal-

tiesai) ;

4) pārsūdzības instance — lekšlietu mini-

strija, kam sūdzību adresē un arī ie-

sniedz, ne vairs caur apriņķa vecāko,

(gadijumos, kad nav noteiktas skaid-

rības par lēmuma nelikumību vai ne-

lietderību sūdzētājs var iesniegt pārsū-
dzību abās pārsūdzības iestādēs uz rei-

zi — lekšlietu ministrijai un apgabal-
tiesai) ;

5) pārsūdzības termiņš — 1 mēnesis. Pār-

sūdzību par apriņķa vecākā lēmumiem

var iesniegt augšā norādītos termiņos,
skaitot no lēmuma paziņošanas dienas,
t. i. no tās dienas, kad ieinteresētā ie-

stāde vai persona uzzinājusi par pie-

ņemto lēmumu. Katrā ziņā pagasta pa-
domei jānogaida apriņķa vecākā iebil-

dumu celšanas laiks — 14 dienas (121.)
vai paziņojums par lēmumu neapstip-
rināšanu (118. un 119. p. p.). Vienīgi,

ja ilgāku laiku nepienāk paziņojums

par pagasta valdes un padomes lēmu-

mu apstiprināšanu, padome var ie-

sniegt sūdzību par lietas vilcināšanu

apgabaltiesai. lB )
lekšlietu ministrija skata cauri pārsū-

dzības par apriņķa vecākā lēmumiem un

rīcību un:

1) atceļ tos (pilnīgi vai pa daļai), izlem-

jot lietu patstāvīgi;
2) uzdod apriņķa vecākam jautājumu vēl

reiz apsvērt, vadoties no ministrijas no-

rādījumiem, un

3) uztur apriņķa vecākā lēmumu vai rī-

cību un sūdzību noraida kā nepamato-
tu.

lekšlietu ministrijas lēmumi lietderības

ziņā uzskatami par galīgiem un nepārsū-

dzamiem, turpretim no likumības viedok-

ļa (118., 119., 120. p. p.) lekšlietu ministri-

jas lēmumus var pārsūdzēt 1 mēneša lai-

kā (skaitot no lēmuma paziņošanas die-

nas) Senāta administratīvam departamen-
tam.

Apgabaltiesas spriedumus apriņķa ve-

cākā pārsūdzības lietās (no likumības vie-

dokļa) var pārsūdzēt 1 mēneša laikā Senā-

ta administratīvam departamentam, skai-

tot no sprieduma pasludināšanas dienas

(lietā ieinteresētām iestādēm vai privāt-
personām) vai sprieduma saņemšanas die-

nas (pagasta valdes kancelejā).
Apriņķa vecākā dienesta at-

tiecību izbeigšanās. Apriņķa ve-

cāko ieceļ amatā uz nenoteiktu laiku. Vi-

ņa dienesta attiecības var izbeigties
(Valsts Civildien. lik. 146. panta noteiktos

gadijumos):

1) pēc darbinieka vēlēšanās;

2) iestājoties zināmiem apstākļiem (dar-
binieka nāve, pāriešana svešā pavalst-
niecībā, iesaukšana kara dienestā, 65

gadu vecuma sasniegšana, ja darbinieks

12 mēnešu laikā slimojis ilgāk par 7

mēnešiem un ja darbinieks nonācis aiz-

gādnībā) un

3) ar atcelšanu vai atlaišanu no amata

(štata samazināšanas dēļ, disciplinār-
sodu pārkāpumu dēļ, noziedzīgu noda-

rijumu dēļ, dienestam nepiemērotas
veselības dēļ, ja darbinieks pretēji aiz-

liegumam ieņem blakus amatus ārpus
dienesta likumā nosacītos gadijumos,
dienesta labā — lik. par kārtību un sa-

18) Doc. P. Mucinieks „Latvijas pašvald
iekārta" 181., 183., 195. lp.
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biedr. drošību valstī 8. p. un ja darbi-

nieks pielaiž vekseļu protestu vai pa-

rādu piedzīšanu spaidu kārtā vai arī ja
viņš uzņēmies parādu saistības pāri 6

mēnešu algas apmēriem — 1937. g. lik.

par valsts darbin. parādu pārjaunoša-

nu). Par darbinieka atlaišanu vai at-

celšanu no amata lemi priekšniecība,
konkrētā gadijumā lekšlietu ministrs.

Bez minētiem dienesta attiecību izbeig-
šanās veidiem vēl minami darbinieka at-

stādināšana no amata, ja pēc priekšniecī-
bas atzinuma darbinieks apdraud dienesta

kārtīgu norisi, piem., dienesta noziedzīgu

nodarijumu gadijumos (121. p.).

Atstājot amatu, apriņķa vecākam jā-
dod priekšniecībai norēķini par savu dar-

bību un viņam uzticēto valsts mantu

(119. p.). Amata nodošanas laiku likums

nosaka ne ilgāku par 8 dienām (45. p.).
Atkarībā no dienesta attiecību izbeigšanās

veida, apriņķa vecākais vēl izlieto viņam
pienācīgo atvaļinājumu, saņem atalgoju-

mu uz priekšu un iegūst tiesības uz pen-

siju. Piem., apriņķa vecāko atceļot no

amata disciplinarpārkāpumu gadijumā,

algu izmaksā par 2 nedēļām uz priekšu

(140. p.), vecuma (I piel. 27. p.) un nepie-
tiekošas veselības dēļ (141. p.) — par 1

mēnesi, nāves gadijumā (46. p. 1. piez.) —

par 2 mēnešiem un štata samazināšanas

dēļ (47. p.) — par 3 mēnešiem uz priekšu.
Pirms amata nodošanas apriņķa vecākam

piešķir vēl neizlietoto kārtējo atvaļināju-

mu (izņemot nāves gadijumu, pāriešanu
svešā pavalstniecībā, 7 mēnešu ilgu slimo-

šanu gada laikā un atlaišanas gadijumā
blakus amatu, disciplināro un dienesta no-

ziedzīgo nodarijumu dēļ), ja vien viņš sa-

stāvējis dienestā vismaz 6 mēnešus nepār-

traukti, sekojošos apmēros: 1) kad die-

nesta ilgums nepārsniedz 5 gadus, par

katru nokalpotu pilnu gadu 2 nedēļas, par

atsevišķu mēnesi (pilnu vai nepilnu) —

1 dienu; 2) kad dienesta ilgums pārsniedz

5 gadus, par katru nokalpotu pilnu gadu
3 nedēļas, par atsevišķu mēnesi (pilnu vai

nepilnu) — 1,5 dienas. (Valsts civildien.

lik. 146. p. un I piel. 16. p.).

Slēdzieni.

No apriņķa vecākā statusa īsā apskata
slēdzams, ka pagastu pašvaldību likums

piešķir apriņķa vecākam kā amatpersonai

plašas tiesības viņa darbības aplī, bet līdz

ar to uzliek tam lielus pienākumus pret
savu amatu, sabiedrību un valsti.

Apriņķa vecākais ir lekšlietu ministri-

jas vietējais ierēdnis, ministrijas uzdevu-

mu nesējs savā apriņķī. Viņš aktivi pie-
dalās vietējā sabiedriskā dzīvē, vada un

saskaņo viņam padoto pagastu un maz-

pilsētu pašvaldību darbību. Apriņķa ve-

cākā amats nostāda viņu izcilā stāvoklī un

tādēļ nevien viņa dienesta darbam, bet

arī viņa personīgai dzīvei jābūt par pa-

raugu savai apkārtnei.

Apriņķa vecākais nav uzlūkojams tikai

kā savas augstākās priekšniecības — lekš-

lietu ministrijas uzlikto uzdevumu vei-

cējs, viņas rīkojumu un priekšrakstu ap-

zinīgs izpildītājs. No viņa prasāma ne-

vien atbildības apziņa un zināma patstā-
vība savā darbā, bet arī pašierosme. Ne

vis pasivs rīkojumu pildītājs, bet aktivs

darbinieks, kas dod priekšlikumus un ie-

rosmi par novēroto trūkumu likvidēšanu

savā darbības locē un pašvaldību kulturā-

lās un saimnieciskās dzīves uzlabošanu.

Lai to spētu, apriņķa vecākam jāpazīst

sava apriņķa stāvoklis un zemes apstākļi.
Ikkatra darbinieka un arī apriņķa vecākā

darbs būs spraigu panākumu un sekmju

pilns, ja viņš savā dzīvē un darbā realizēs

latvju Tautas Vadoņa vārdus, kas sacīti

1935. gada pagastu pašvaldību darbinieku

sanāksmē:

«Lai visā darbibā ieiet un šo darbību

stiprina katras amatpersonas pašas veselī-

gais saprāts, dzīvais gars un karstā sirds.

Un vēl tālāk — lai tur pamatos ir un kat-

rā vietā lai izspīd cauri taisnības, patiesī-

bas un bezpartejības izjūta un sajūta.» l9 )

Rakstā «Apriņķa vecākais» izlietotie avoti:

1) Latvijas pagastu satversmes pagaidu
likums — 1918. g. 4. dcc.

2) Pagaidu noteikumi par apriņķu pado-
mēm un valdēm — 1919. g. lik. kr.

papildin. 14. num.

l9) 1935. gada Pašvald. dzīvē 2. num.
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3) Latgales pagastu satversmes pagaidu
noteikumi — 1920. g. 30. apr. (V. V.

104., 105. n.).

4) Likums par pagastu pašvaldību —

(1922. g. lik. kr. 119. un 1928. g., 1935.

g., 1937. g. un 1938. g. grozij.).

5) Likums par apriņķu pašvaldību likvi-

dēšanu — (1923. ģ.' lik. kr. 101.).

6) Instrukcija apriņķu pašvaldības likvi-

dācijas valdēm (1923. g. V. V. 288. n.).

7) Pārgrozijums likumā par apriņķu

pašvaldību likvidēšanu (1924. g. lik.

kr. 54.).

8) Likums par apriņķu pašvaldību (1927.

g. lik. kr. 193. un 1928. g. lik. kr. 72.).

9) Likums par apriņķa valdes un revizi-

jas komisijas vēlēšanām (1927. g. lik.

kr. 194.).

10) Instrukcija apriņķu valdēm (1928. g.

V. V. 123. n. un 1931. g. V. V. 293. n.).

11) Likums par apriņķu pašvaldību likvi-

dēšanu (1934 g. lik. kr. 202.).

12) Likums par apriņķu pašvaldību likvi-

dācijas kārtību (1935. g. lik. kr. 16.).

13) Rīkojums par apriņķu pašvaldību
likvidāciju — (1935. g. V. V. 207.).

14) Instrukcija apriņķu lauku pašvaldību
vecākiem (1937. g. V. V. 25.).

15) Likums par pagastu pašvaldību dar-

bības ierobežošanu (1938. g. lik. kr.

43.).

16) lekšlietu ministrijas iekārta (likums;
1939. g. V. V. 122. n.).

17) Pilsētu pašvaldību likums (1939. g. V.

V. 148.).

18) Valsts civildienesta likums (1938. g.

izdev.).

19) Likums par Latvijas teritorijas ieda-

līšanu apriņķos (1924. g. Lik. kr. 103.).

20) Instrukcija pagastu padomēm un val-

dēm (1928. g. V. V. 131.).

21) Instrukcija par pag. pašv. nod. aprēķ.,

budž., gada pārsk. sastād. — (1937. g.

V. V. 29.).

22) Nodokļu likums (1938. g. izd.).

23) Sodu likums.

24) Likums par algas izmaksu valsts dar-

biniekiem pēc pakāpēm (1938. g. lik.

kr. 90.).

25) Instrukc. pārgrozij. par līdzekļu sa-

gādāšanu bezdarba apkarošanai (1938.

g. V. V. 98.).

26) Likums par sevišķu nodokli no algām
un pensijām (1938. g. lik. kr. 89.).

27) Likums par pensijām (1931. g. lik. kr.

169. un turpm. grozij.).

28) Likums par ordeņiem un goda zīmēm

(1938. g. lik. kr. 160.).

29) Likums par tautas izglītību (1934. g.

lik. kr. 200.).

30) Likums par lauku iedzīvot, nodroši-

nāšanu slimību gadijumos (1928. g.

lik. kr. 127.).

31) Rīkojums par pašv. sadarbes apvienī-
bu reģistrēšanu (1937. g. V. V. 23.).

32) Disciplinārsodu likums (1930. g. lik.

kr. 140.).

33) Likums par administratīvām tiesām

(1921. g. lik. kr. 59.; pārgr. 1938. g.).
34) Likums par kārtību un sabiedrisko

drošību valstī (1938. g. lik. kr. 41.).

35) Pagastu pašvaldību likumprojekts
(1939. g.).

Literatūra:

1) Prof. A. Švābe «Pagasta vēsture»

1926. g. izd. Rīgā.

2) Prof. Dr. iur. K. Dišlers «levads admi-

nistrativo tiesību zinātnē» 1938. g. izd.

Rīgā.

3) Doc. P. Mucinieks «Latvijas pašval-
dību iekārta» 1938. g. izd. Rīgā.

4) M. Skujenieks «Vietējā pašvaldība
Baltijā» 1916. g. izd. Maskavā.

5) E. V. Jakobi «Rokas grāmata priekš
Vidzemes guberņas zemnieku lietu

komisāriem» 1892. g. izd. Rīgā.

6) «Vācu komunallikums» doc. P. Muci-

nieka tulkoj. Pašvaldības darbā 1935.

g. 10.—12. num.

7) «Itālijas likums par komūnām un pro-

vincēm» cand. iur. K. Lemaiķa tulkoj.
Pašvaldības darbā 1937. g. 7.—12. num.

8) «Pašvaldību dzīve» 1935. g. Nr. Nr. 6.,

21., 22., 28.—31.; 1936. g. Nr. Nr. 2.-4.,
51.

9) «Pašvaldības darbs» 1936. g. 1., 2., 3.

num.

10) Doc. P. Mucinieks «Vācijas komunal-

pār valdes pamati» Pašvaldību dzīvē

1935. g. 21., 22. num.

11) Doc. P. Mucinieks «Vācijas komunal-

pārvaldes orgāni» Pašvaldību dzīvē

1935. g. 28.—31. num.
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12) Prof. Dr. iur. K. Dišlers «Pienākuma

elements tiesībās» Tiesl. Ministrijas
Vēstnesī 1937. g. 3. num.

13) «Pagasta dzīve» 1938. g. 9. num.

14) 1938. g. Pašvaldības departamenta ap-

kārtraksts par pag. pašvald. revīzijām.

15) Doc. P. Mucinieks «Pag. pašv. orgānu

lēmumu pārsūdzība» 1936. g.

Kartotēku ietvertnes un mēbēles.

J. Dimza.

Vienkārša vaļējā ietvertne.

Cik dažādas savos apmēros, formātos,

saturā, apkalpošanas veidā un uzdevumos

ir kartotēkas, tikpat dažādas un daudz-

veidīgas ir arī kartotēku ietvertnes. To-

mēr šo daudzo un dažādo veidu pamatos
ir likta vienkāršākā — vaļējā ietvertne.

Pirmsākumos šī ietvertne nav bijusi
nekas cits, kā kastīte. Tāpēc jau arī līdz

pašam beidzamam laikam vēl arvienu

nav izzudis «kartotēku kastītes» nosau-

kums. Tomēr darbā parastā kastīte izrā-

dījusies par neērtu un tāpēc pilnīgi pār-
veidota. Sānu malas jaunlaiku ietvert-

nēm ir vairs tikai 3—4 cm, bet mazajiem
formātiem pat I—21—2 cm augstas. Lai no-

vērstu slīdēšanu uz sāniem, šī malu aug-

stuma pilnīgi pietiek. Pret gāšanos uz

priekšu vai atpakaļ kartiņas pasargā

īpaši stāvbalsti. Tagadējām kartotēku

«kastiņām» parasti nav pat cieši noslēgta
dibena: pašā vidū tiek atstāta plata sprau-

ga, kurā iestiprina vadsliedi vai arī citādi

nostiprina stāvbalstu.

Ar šādu parastās kastītes pārveidoju-

mu ietvertnē, iegūst divas priekšrocības:

a) kartiņas iespējams viegli un netrau-

cēti pāršķirstīt;

b) gandrīz visa kartotēka atsegta dar-

binieka skatam.

Ja malas tik zemas, kā aprakstīts, tad ie-

tvertnei galveno nozīmi iegūst stāvbalsts.

Tiem izgudrotas daudzas, brīžiem pat ļoti

asprātīgas konstrueijas. Vieni no ērtā-

kiem un vienkāršākiem ir metāla balsti,

kas bīdāmi pa slīpētu tērauda stienīti —

vadsliedi. Vienīgā neērtība — stāvbalsti

te ir pilnīgi vertikāli. Tas rada zināmas

neērtības darbā, jo izņemot kartiņu, kar-

totēka nepaliek vis atšķirta — līdzīgi
atvērtai grāmatai, bet sakrīt cieti. Stav-

3. raksts no sērijas c,Racionala kartotēkas iekārta".

letvertņu tālākais izveidojums.

balstu slīpu arī nevar taisīt, jo tad ar

kartiņu svaru agri vai vēlu tiktu izlocīts

tievais vadsliedes stienītis un stāvbalsta

pārveidošana kļūtu grūta. Izlīdzēties var

ar koka vai speciāli izgatavotām finiera

trīsstūrainām prizmām, ko ievieto starp
stāvbalstu un kartiņām.

Pašas ietvertnes vispār mēdz gatavot
no papes, koka un metāla. Papes ietvert-

nes noder tikai pavisam nelielām (atka-
rībā no formāta 200—400 kartiņu), gal-
venokārt personīgām kartotēkām. Metā-

la ietvertnes būtu praktiskas, bet iznāk

visai dārgas. Tagadējos laikos nebūtu

arī ieteicams lietot metālu tur, kur ļoti
labi var iztikt ar koku. Vienīgi stāvbal-

sti un to vadsliedes parasti prasa metāla

konstrukciju.

Vaļējās ietvertnēs sakrājas putekļi un

kartiņas vieglāk noklīst. Tāpēc nepie-
ciešams ietvertņu tālākais izveidojums
vai papildinājums, kas kartotēku nosegtu

un vajadzības gadijumā arī noslēgtu.
Prakse pazīst četrus veidus, kā to pa-

nākt.

a) Vaļējām ietvertnēm pierīko vāku

vai citu līdzīgu pārsegu un tā pārvērš par

slēgtām ietvertnēm.

b) letvertnes izveido par atvilktnēm

un glabā sevišķos kartotēku skap-

j o s.

c) Vaļējās ietvertnes ievieto rak-

stāmgaldu atvilktnēs, kas spe-

ciāli šim nolūkam ierīkotas.

d) Vaļējās ietvertnes glabā sevišķās
šim nolūkam būvētās kartotēku

pu 11 ēs.

Gadās arī, ka dažus no šiem kartotēku

glabāšanas veidiem kombinē vienu ar

otru.
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Segtas ietvertnes.

Mazākos pagastos, kur iedzīvotāju, un

līdz ar to kartiņu, skaits nepārsniedz 1500,

ar labām sekmēm var lietot segtās kastī-

tes. Nodokļu maksātāju kartotēka ie-

tilps tad vienā, iedzīvotāju reģistrācijas
kartotēka otrā ietvertnē.

Segtās ietvertnes parasti varēs stāvēt

uz darbinieka galda. Darba laikā tās tiks

atsegtas un pārvērtīsies par vaļējām ie-

tvertnēm. Dienas beigās tās atkal no-

sedz un noslēdz.

letvertņu nosegšanai Lieto dažādus

paņēmienus. Visvairāk izplati jušies ir

divi: noceļamais vāks un izvelkamā at-

vilktne. Lietojot segtās ietvertnes tikko

aprakstītā veidā, t. i. turot tās uz galda,
lielākās priekšrocības ir noceļamajam vā-

kam. letvertne, kas atvilktnes veidā iz-

velkama no sevišķas ligzdas (ārējās kas-

tītes), prasa dubultu telpu uz galda: vie-

nu ligzdai un otru pašai ietvertnei. At-

vilktnes jau arī domātas pavisam citam

nolūkam: proti, kad no atsevišķiem ele-

mentiem ar laiku grib izveidot sastādā-

mu kartotēku skapi, līdzīgi t. s. amerikā-

ņu grāmatskapjiem.
Vāka nostiprināšanai uz ietvertnes

lieto vairākus paņēmienus. Vienkāršā-

kais un arī ērtākais ir tas, kad vākam

piestiprinātos āķus iebīda ietvertnes osās;

priekšpusē ierīko speciālu kastīšu at-

slēgu.
Kartotēku skapji.

Segtās kastītes, kas izveidotas kā no

savas ligzdas izvelkamās atviktnes, spe-

ciālajos veikalos dabūjamas gatavas.

Ligzdas konstrukcijai tad ir šāda īpatnī-
ba: apakšā ligzdai ierīkots 4—5 mm dziļš
četrstūrains iedobums, kas atskaitot I—2

cm malu, aizņem visu ligzdas platību.

Ligzdai augšā ir izcilnis, kas tieši atbilst

apakšējam iedobumam. Ja šīs ligzdas
krauj vienu uz otras, tad apakšējās ligz-
das izcilnis ieiet augšējās ligzdas iedobu-

mā. Tā kraujot ligzdas vienu otrai virsū,

gan arī novietojot blakus, dabū satādamo

kartotēku skapi.
No atsevišķām atvilktnēm sastādīts

skapis būtu pārāk nestabils. Tāpēc skap-
ja sastādīšanai parasti lieto 2, 3, 4 un 6

atvilktņu nodaļas, kā tas redzams arī

attēlos.

nodaļa ar vienu atvilktni

divu atvilktņu nodaļa

četru atvilktņu nodaļa

trīs atvilktņu nodaļa

sešu atvilktņu nodaļa

Sastādama kartotēku skapja elementi.

Tos var uzstādīt vienu uz otra koionveidīgi,
tomēr tikai vienādus formātus un vienādus

platumus.

segums

četru atvilktņu nodaļa

divu atvilktņu nodaļa

četru atvilktņu nodaļa

archīva nodaļa

pamats (kāja)

Kartotēku skapis.

Sastādīts no dubultatvilktņu un četru at-

vilktņu nodaļām.

Šādā veidā iespējams sastādīt arī lie-

lākus skapjus dažāda formāta kartiņām

un arī arķivam, kā tas redzams apakšējā
attēlā.

Jāņem gan vērā, ka šādi sastādāmie

skapji attaisnojami vienīgi tad, ja karto-

tēkas apmēri nav pastāvīgi un ja ir ba-

žas, ka ar visu kartotēku jāpārvācas uz

citām telpām.

Kartotēku skapji viena formāta kastiņām
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Kartotēku skapis dažādu formātu kartiņām,

a segums Normformatu nodaļas
b g

,

rf dala
A7 formātam

c aktu daļa _ A 6 formātam
d izvelkamais dēlis

A5 formātam

S
arhīva daļa

A4 formātam
f skapja daļa
g pamats

Kādi trūkumi un priekšrocības karto-

tēku skapjiem, salīdzinot ar ietvertņu ie-

vietošanu galdu atvilktnēs un pultēs —

to apskatīsim tālāk.

Kartotēkas novietošana rakstāmgalda.

Rakstāmgalda atvi'ktnēs kartiņas var

novietot tieši, bez speciālām ietvertnēm.

Tādā gadijumā pašas galda atvilktnes jā-
izveido par ietvertnēm, lādzīgi kartotēku

skapja atvilktnēm. — Šāds paņēmiens

gan nav sevišķi ieteicams, jo darbā sagā-
dā vienu otru neērtību.

Ērtākais un arī vairāk izplatītais pa-

ņēmiens ir, ja atvilktnēs ievieto vienkār-

šās vaļējās ietvertnes, par kurām jau ru-

nājām. Stāvbalsti tādā gadijumā noder

arī kā rokturi, aiz kuriem ietvertnes

viegli no atvilktnes izceļamas.

Rakstāmgaldos kartotēku ietvertnes

mēdz ievietot nevis gareniski, bet šķēr-
sām. Šādu rīcību pamato darbinieka acs

skata virziens — izvilktai atvilktnei mēs

redzam sānus, nevis galu. Atvilktnē gare-

niskā virzienā mēdz ievietot vienīgi lielā

formāta reģistratūras un archivā ma-

pes, kuru ievietošana šķērsām varētu sa-

gādāt neērtības*). Bez tam mapes ievie-

tojot gareniski, tiek labāk un pilnīgāk iz-

mantota atvilktnes telpa, kas uzskatāms

par visai svarīgu momentu.

Kartotēku ievietošanu rakstāmgalda
atvilktnēs rāda mūsu attēls.

levietojot kartotēku rakstāmgalda at-

vilktnēs, svarīgs kļūst jautājums par to,
cik lielu kartotēku tajās var ievietot —

jāievēro, ka rakstāmgalda tilpums nav

neaprobežots, kā skapim, bet pavisam

pastāvīgs un noteikts.

Mēģināsim rēķināt. Pagasta iedzīvo-

tāju reģistrācijas kartiņas ir 165 mm, bet

nodokļu maksātāju kartiņa 148 mm (for-
māts A5) augsta. Tas nozīmē, ka pie nor-

mālā rakstāmgalda augstuma — 78—80

cm — iespējams iekārtot kartotēkas tri-

jās atvilktnēs. Atvilktņu platumu no-

teic mapju garums. Normformātu laik-

metā mapes būs formātā C4, t. i. 229 X

324 mm lielas. Tas nozīmē, ka arī karto-

tēku ietvertnēm ārmērā jābūt 320 mm

garām. Atskaitot sienas biezumu un vie-

tu stāvbalstiem, atvilktnes iekšējais ga-
rums iznāks apm. 270 mm. Tā kā 100

kartiņas ar 4 starpkartiņām aizņem apm.
34 mm, tad vienā ietvertnē ietilps ap 800

pamatkartiņu. Katrā atvilktnē ērti var

ievietot tikai 2 ietvertnes, tāpēc visa

*) Mapes nestāv tik cieši viena pie otras, kā

kartiņas, jo mapēs novietotie dokumenti nav

vienādā formātā. Ja mapes ievietotu atvilktnei

šķērsām, tad atvilktni aizbīdot, mapju stūri va-

rētu ķerties pie galda sānu sienām.
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Kreisā izbīdītā atvilktne paredzēta kartotē-

kai. Kreisā apakšējā un abas labās puses at-

vilktnes iekārtotas mapju ievietošanai. Kreisa

augšējā pavisam sekla un paredzēta rakstam-

rakstamgalda atvilktņu maksimālais til-

pums būs 800X2X6=9.600 kartiņu.
Tā tad lielā pagastu vairumā rakstām-

galds ir pilnīgi pietiekams abu kartotēku

novietošanai. Daudzos gadijumos būs

pat iespējams iekārtot atvilktnes reģis-
tratūras vai archivā mapēm, tāpat seklo

atvilktnīti rakstāmpiederumiem.

Pahghdzeklis — «muldiņa».

Ja rakstāmgalda atvilktnes izpilda arī

vaļējās ietvertnes vietu, t. i., kad karti-

ņas ievietotas tieši atvilktnē, tāpat ja ie-

kārtots kartotēku skapis, par ērtu palīglī-
dzekli darbiniekam var kļūt tas vaļējās
ietvertnes veids, ko sauc par muldiņu.

Tā ir vienkārša — šoreiz vārda īstā

nozīmē — kastīte, kurai malu augstums
drusku pārsniedz pusi no kartiņas aug-

Pa kreisi: vienkārša kartotēku pulte.
Virsējais dēlis uz speciālām lodītēm viegli bī-

dāms pa kreisi un labi, lai būtu pieejamas vi-

sas pultē ievietotās kartiņas. Pultes labā un

piederumiem. Abas puses, pašā augšā, izbīdāmi
dēļi, kas strādājot paplašina galda virsmu. Va-

jadzības gadijumā uz tiem var novietot arī paš-
laik apstrādājamo kartotēkas ietvertni.

stūma. Kastiņas garums parasti nav lie-

lāks par 15—20 cm. Sānu malas muldi-

ņai ir parastās, bet abi gali tiek taisīti uz

ārieni slīpi. Slīpums varētu būt apm.
60° liels.

Muldiņai nav patstāvīgas nozīmes. To

lieto tad, kad pie atvilktnēs novietotās

kartotēkas vienas daļas paredzams ilgāks
darbs. Šo kartotēkas daļu tad uzmanīgi
izceļ no parastās ietvertnes, ieliek muldi-

ņā un novieto uz darba galda. Muldiņas
slīpie gali ļauj kartotēku šķirstīt kā grā-
matu, jo vieta, no kuras kartiņa izņemta,
neaizkrīt cieti, bet paliek atvērta.

Kartotēku pulte.

Tā ir mūsu apstākļos diezgan nepa-
rasta un maz redzēta mēbele, tāpēc sāk-

sim ar tās attēla apskatu.

kreisā pusē izbīdītie dēļi pēc darba tiek izņem-
ti un izlietoti pultes virsmas pilnīgai nosegša-

na, pēc kam to iespējams arī noslēgt.
Pa labi: divkārša pulte.

Atvilktņu rakstāmgalds.

Kartotēku pulte.
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Arī kartotēku pultei nākas uzstādīt

aprēķinu par tās tilpumu. Šinī gadiju-
mā gan svarīgi, kādi apmēri pultei. Do-

mājams, ka ērtākās būs tās pultes, kuru

iekšējais garums sasniegs 140—150 cm.

Tad tajā ērti varēs ievietot 5 ietvertnes.

Pultēs var lietot dubulti garas ietvert-

nes, kuru tilpums ir vismaz 1500 kartiņu.
Tas nozīmē, ka vienkāršā pulte spēj uz-

ņemt 7500 kartiņu, bet dubultā pulte —

15.000 kartiņu.

Pastāv vēl iespēja izmantot arī pultes

apakšu, līdzīgi rakstāmgaldam. Jāņem
vērā, ka tad atvilktnēm varēs izmantot

mazāku augstumu, nekā galdā. Mūsu ga-

dijumā būtu iespējams katrā pusē ierī-

kot 2 atvilktnes, kā tas redzams attēlā.

Šāda kombinētā kartotēku mēbele

spēj uzņemt ļoti lielu kartiņu skaitu, pro-

ti pultes un 4 atvilktņu kopsumu:

7500 +(800X2X4) = 13.900 kartiņu.

Domājams, ka tas būs pietiekami pat

lielākajiem pagastiem.

Beigās jāpiebilst, ka darbam pie kar-

totēkas būtu vēlams uz vertikālas ass

grozāms krēsls ar pārstādāmu augstumu,
bet bez roku atbalstiem.

Skapis, rakstāmgalds vai pulte?

Kādu no tikko sīkāk aprakstītiem kar-

totēkas glabāšanas veidiem izvēlēties?

Kurš no tiem ērtāks un parocīgāks?

Katram veidam ir savi trūkumi un arī

savas priekšrocības. Ja tas tā nebūtu,

tad prakse butu palicis tikai viens, bet

visi pārējie izzuduši.

Segto ietvertņu jautājumu jau

noskaidrojam: tās ļoti lētas un mazu kar-

totēku gadijumā arī pietiekami ērtas.

Segto ietvertņu vietu gan ar ļoti labām

sekmēm arvienu var izpildīt rakstāmgal-
da atvilktnes.

Kartotēku skapji ir ieteicami

tad, ja:

a) kartotēkas ir ļoti lielas, vismaz 20—

25.000 kartiņu;

b) biroja telpas ir ļoti ierobežotas: ne-

viens kartotēku veids neizmanto telpu tik

intensivi, kā skapis, jo kartiņas tajā var

novietot vienu uz otras pat 5—6 kārtās;

c) ja kartiņas nākas lietot visai reti,
un ja pie tam. ierakstus kartiņās var iz-

darīt turpat pie skapja uz vietas;

d) ja pie vienas un tās pašas kartotē-

kas nākas strādāt vienā laikā vairākiem

darbiniekiem.

Liekas, ka pagasta valdes darba ap-

stākļi neatbilst šiem noteikumiem un tā-

pēc speciālu kartotēkas skapju iegādāša-
nās diezin vai attaisnotos. Tāpēc par iz-

devīgāku būtu jāatzīst pultes vai arī rak-

stāmgaldi.

Rakstāmgaldam ir tā priekšro-

cība, ka pie viņa var strādāt arī jebkuru
citu darbu.

Ir rakstāmgaldam arī savas neērtības.

Galvenā no tām: apakšējās atvilktnes ļo-

Kartotēku pultes un rakstāmgalda

kombinējums.

Grozāmais krēsls

strādāšanai pie
kartotēkas; sē-

deklis paceļams.
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ti neērtas kartiņas atrašanai un novieto-

šanai atpakaļ. Mazs palīglīdzeklis varētu

būt, ja atvilktnes izgatavo tā, ka tās ērti

pārvietojamas viena otras vietā. Tad ap-

strādājbt apakšējās atvilktnes kartiņas,

šo atvilktni pa darba laiku novieto paša

augšā. Tomēr šis paņēmiens lietojams
tikai tad, ja pie kādas kartiņu grupas jā-
strādā ilgāks laiks, piemēram, ja vienam

nodokļu maksātājam pēc otra ierakstāms

viņiem maksājamais nodoklis. Turpre-

ti, ierakstot ienākušos maksājumus, šis

paņēmiens vairs neattaisnosies, jo maksā-

tāji jau nenāk alfabēta kārtībā.

Var jau izlīdzēties arī tā, ka vaļējās

ietvertnes vai jau augstāk aprakstītās

muldiņas novieto uz galda virsmas. To-

mēr arī šis nav ideāls atrisinājums, jo pa-

visam ērtam darbam nepieciešams, lai

mēs kartotēku pārredzētu mazliet no aug-

šas. Tāds stāvoklis ir rakstāmgalda aug-

šējā atvilktnē un arī kartotēku pultē.

Kartotēku pulte taisīta speci-
āli kartotēkas vajadzībām un arī tikai

kartotēkai. Tāpēc nebūs pārspīlējums,

ja teiksim, ka tā dod darbiniekam vislie-

lākās ērtības. Darbinieks tad, savukārt,

var sasniegt arī lielāko darba ražību.

Netieši to pierāda arī ārzemju prakse,
kur pulte līdz pašam beidzamam laikam

bijusi galvenais kartotēku novietošanas

veids. Tikai pēdējos gados tur lielāku

izplatību gūst arī kartotēku ievietošana

rakstāmgaldu atvilktnēs.

Par pultes trūkumu var uzlūkot, vis-

pirms, to, ka darbinieka rīcībā ir tikai

trešdaļa no pultes virsmas. So platību

nav iespējams arī palielināt, jo tad tā

nosegtu pultē ievietotās kartiņas. Pie

tam pultes mēdz gatavot mazliet ieslīpas,
tā kā uz tās novietot birojmašīnas arī nav

tik ērti kā uz rakstāmgalda. Tāpat caur-

raksta grāmatvedība uz šīs šaurās platī-
bas no sākuma var likties ne visai veikla

un parocīga.
Tomēr telpas šaurības momentam ne-

vajadzētu piešķirt arī pārāk lielu nozīmi.

Ja darbinieku rīcībā ir visa plašā galda

virsma, tad viņi to parasti pieblīvē ar da-

žādiem nevajadzīgiem papīriem un

priekšmetiem. lerobežotā, pie tam slīpā,
virsma mācīs darbinieku turēt uz tās ti-

kai to, kas patiešām nepieciešams.

Pagastu valdēs pultes lietošanai diez-

gan šauras robežas sprauž ari tas apstāk-

lis, ka tā nav racionāli izmantojama nekā-

dām citām biroja vajadzībām. Mēs ap-

rēķinājām, ka parastā pultē ir vietas 7>oo

kartiņām. Ja nu abās kartoičkās kāda

pagasta valdei ir tikai kopā 4000 kartiņu,
tad skaidrs, ka pulte būs tikai pa pusei
izmantota.

•Turpreti, ja kādā pagastā:
abu kartotēku kartiņu kopskaits sa-

sniedz 6—7.000;

pie kartotēkām ir tik daudz darba, ka

vienam darbiniekam pie citiem darbiem

nākas stāties tikai retumis,

tad pulte varētu būt viens no vislabā-

kiem kartotēkas novietošanas veidiem.

Kartotēku ietvertņu un mēbeļu apgāde.

Speciālas, pagastu valdēm piemērotas
kartotēku mēbeles vēl netiek gatavotas
lielos vairumos, krājumam. Tāpēc tās iz-

nāk krietni padārgas. Dabīgi tad var

rasties jautājums, vai nav tās izdevīgāk

pasūtīt vietējam, pagastā dzīvojošam

galdniekam, kur mēbeles varētu iznākt

lētākas, jo atkrīt transports. Bez tam uz

laukiem lētāks koka materiāls, zemākas

arī darba algas.

Teorētiski šī doma būtu pilnīgi parei-

za, taču tā var atdurties uz lielām grūtī-

bām.

Kāds rezultāts tādos apstākļos var būt

jaunu kartotēku mēbeļu pasūtījumam, to

autoram nācies pieredzēt praksē. Kādā

iestādē nāca jauns vadītājs. Apskatījis

tās pastāvošo kartotēku un ietvertnes,

viņš palika neapmierināts un steidzmi

pasūti ja jaunas kartiņas un arī speciālu
kartotēku skapi. Bet kad viss tas nāca

gatavs, tad drīz izrādījās ka neder ne

kartiņas, nedz arī skapji. Jau pēc pus-

gada tos «nodeva arķivā» kā nederīgus,
kas iestādei sagādāja zaudējumus pāri

par Ls 200,—, neskaitot darbinieku ener-

ģiju, viena gada laikā divreiz pārejot uz

jaunu kartotēku.

Tā bija, protams, pasūtītāja kļūda.

Pagastā tai var pievienoties amatnieka

kļūda un tad rezultāts var būt vēl bēdī-

gāks.
Ja pie vietējiem amatniekiem kantora

mēbeles gribētu pasūtīt vairākas pagastu
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valdes, tad kādai organizācijai Rīgā, var-

būt pagastu sekretāru biedrībai, vajadzē-
tu izstrādāt paraugplānus. Tie jāizstrā-
dā nevien skices veidīgi, bet kā pilnīgi

konstrukcijas plāni, kuri amatniekam ne-

pārprotami parāda nevien samērus, bet

arī pašu darba veidu. Gaismas kopēša-
nas ceļā šādu plānu iespējams pavairot

vajadzīgā eksemplāru' skaitā.

Kāmēr šādi plāni vēl nav izdoti, tāpat

pagastos, kur tuvumā vispār nav labu

galdnieku, mēbeles izdevīgāk būtu pasū-
tīt Rīgā, speciālajās firmās. Tās gan iz-

maksās dārgāk, totiesu pasūtītājs var būt

drošs, ka izgatavotās mantas viņam tie-

šām noderēs.

Precizitāte ietvertņu būve.

Kur arī ietvertnes nepasūtītu, pasūtī-

tājam nākās griezt pasūti juma pieņēmē-

ja uzmanību uz to, ka darbam ietvertņu
izbūvē jābūt sevišķi precizam. Sevišķi

precizi ieturami ietvertņu platu-

ma noteikumi.

Ka ietvertnes nedrīkst būt par šau-

rām, tas pats par sevi saprotams. Bet

tās nedrīkst būt arī par platām. Ja ie-

tvertnes iekšpuse ir arī tikai 5 mm pla-
tāka par kartiņu, tad tā vairs savu uzde-

vumu labi neizpildīs. Nelaime lūk tā, ka

viena kartiņa var aizslīdēt uz vienu, otra

uz pretējo ietvertnes malu. Rezultātā vie-

nā vietā ierobotās kartiņas vairs neveido

gropi un ierobiem vispār vairs nav nekā-

das nozīmes. Tāpēc ietvertnes platuma
maksimālās svārstības nedrīkst pārsniegt
2—3 mm.

Tāpat svarīgs ir ietvertnes garums.

Pietiek amatniekam «nebūt skopulim»
un uztaisīt ietvertni puscollu garāku nekā

pasūtīts un tā vairs neieies rakstāmgalda
atvilknē.

Lai izvairītos no vēlākiem pārpratu-
miem, pasūtijumu nododot, stigri jāpa-
svītro darbā nepieciešamā precizitāte.

Piezīme. Arī šoreiz klišejas rakstam nav

speciāli gatavotas, bet patapinātas no cita iz-

devuma.

Parstavības tiesība.
B. Albats,
papildu miertiesnesis.

(Civillik. 408.—411. p.)

Plašākā nozīmē Civillikumā noteiktā

pārstāvības tiesība ir vispāri pazīstama:
vecāki pārstāv savus nepilngadīgos bēr-

nus viņu personiskās un mantiskās attie-

cībās, aizbildņi pārstāv savus aizbilstamos,

aizgādniecībā esošo vietā viņu gribu izteic

aizgādņi un juridisku personu vietā — vi-

ņu likumīgie pārstāvji (vietnieki) v. t. t.

Pārstāvis realizē pārstāvamam piederošās
tiesības un viņa darbības juridiskās sekas

gulstas uz pašu pārstāvamo. Pārstāvība

var būt, pirmkārt, obligatoriska jeb liku-

miska, kas pamatota uz likumu un kuru

nodibina attiecīgas iestādes likumā noteik-

tā kārtībā un norādītos gadijumos neatka-

rīgi no pārstāvamās personas gribas iz-

teikuma, otrkārt, pārstāvība var būt lab-

prātīga jeb līgumiska, kas pamatota uz

pārstāvja vienošanos ar pārstāvamo, ku-

ram nav atņemta tiesība arī pašam noteikt

par sevi vai savām tiesībām. Likums ru-

nā vēl arī par pēcniekiem (pēcnācējiem),

piem. mantinieki stājas mantojuma atstājē-

ja vietā, kāds savas tiesības nodod citam

ar cesiju v. taml. Visu augšminēto pār-

stāvībugadijumu- apskatīšana nav šī rak-

sta nolūks. Civillikuma mantojuma tiesī-

bu daļā ir vairāki panti, kas arī satur no-

teikumus par pārstāvības jeb reprezentā-

cijas tiesību. (Civillik. 408.—411. p.).

Mantojuma lietas ierosinot un tās kārtojot,
ir svarīgi zināt šo pārstāvības tiesību un

to pareizi izprast. Šo rindu nolūks ir īsos

vārdos šo pārstāvības tiesību un tās īpat-
nības apskatīt.

lepriekš minētai pārstāvības tiesībai

ir sevišķa nozīme likumiskā mantošanā.

Jāzina, ka mantiniekus aicina mantot pēc

likuma tikai tad, kad mantojuma atstājējs

nav atstājis testamentu vai mantojuma lī-

gumu par visu savu mantu, vai arī, ja
viens vai otrs no tiem, vai abi gan bijuši,
bet vēlāk zaudējuši kaut kādu iemeslu

dēļ spēku. Mantot pēc likuma aicināti

laulātais, radnieki (asinsradnieki) un

adoptētie. Civillikums atsevišķi regulē
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laulāto mantošanu un radnieku (arī adop-

tēto) mantošanu. Jāzina, ka likumiskās

mantojuma tiesības nodibina tikai radnie-

cība un adopcija, bet svainlba šo tiesību

nedod. Tālāk Civillikums nosaka, ka

mantojuma atstājēja radnieki manto pēc
zināmas kārtas, kas pamatota pa daļai uz

radnieclbs veidu, pa daļai uz tās pakāpju

tuvumu. Mantošanas kārtības ziņā Civil-

likums radniekus iedala vairākās (četrās)

šķirās (404. p.) un nosaka, ka zemākas

šķiras mantinieks nemanto, kamēr ir dzīvs

kāds augstākas šķiras mantinieks. Ja kā-

dā šķirā nav tādu, kam tiesība mantot, vai

ja atkrituši visi šis šķiras mantinieki, tad

mantojums pāriet uz nākošās šķiras man-

tiniekiem.

Mantojot no augšupējā, attālākie le-

jupējie iestājas sava pirms mantojuma at-

stājēja mirušā vecākā vietā, bez aprobe-

žojumiem pakāpju tuvuma ziņā, ar pār-

stāvības tiesību. Tā tad pārstāvēt var ti-

kai mirušu personu, t. i. savu mirušo tēvu

vai māti, bet pārstāvība uz dzīviem neat-

tiecas. Mantojuma atstājējam mirstot un

mantojumam atklājoties, kas sa-

krīt, pārstāvamam ir jābūt jau mirušam.

Pēc pārstāvības tiesības, likumisko manti-

nieku pirmā šķirā lejupējie dabū to man-

tojuma daļu, kādu būtu dabūjis viņu pār-
stāvamais vecākais, ja tas būtu mantoju-

ma atstājēju pārdzīvojis un no viņa man-

tojis (Civillik. 408. p.). Pārstāvības tiesī-

ba pieder ari pirms mantojuma atstājēja

mirušo īsto brāļu un māsu (otrā šķirā),
kā ari pusbrāļu'un pusmāsu (trešā šķirā)

bērniem, viņu bērnu bērniem turpretim

vairs pārstāvības tiesības nav (Civillik.

409. p.). Ceturtā šķirā, kurā manto iepriek-

šējās šķirās neminētie, pārējie pēc pakāpes

tuvākie sānu radnieki, neizšķirot pilnīgo

radniecību'no nepilnīgās, nav pārstāvības

tiesības, tādēļ tuvākās pakāpes radnieki

nepielaiž mantot attālākos, bet ja ir vai-

rāki vienāda tuvuma radnieki, tad tie visi

dala mantojumu savā starpā pēc galvām.

Pārstāvības tiesība izriet nevis no man-

tinieka tiesības uz sava vecāka atstāto

mantojumu, bet gan no paša mantinieka,

kā lejupējā, patstāvīgas mantojuma tiesī-

bas. Mantiniekam, kas nepieņem sava ve-

cāka atstāto mantojumu, nav jāatbild par

šī vecāka parādiem ar to mantu, ko viņš

manto no mantojuma atstājēja pēc pār-
stāvības tiesības.

Kad piemērojama pārstāvības tiesība,

mantojums dalāms nevis pēc personu, bet

gan pēc cilšu skaita, t. i. visi pārstāvamā

pēcnācēji dabū kopā to mantojuma daļu,
kuru būtu dabūjis mirušais tēvs vai māte,

ja tie būtu vēl bijuši dzīvi mantojumam

atklājoties.

Jāzina, ka mantojums atklājas ar man-

tojuma atstājēja nāvi vai ar viņa izsludi-

nāšanu par mirušu ar tiesas lēmumu (Ci-
villik. 377. un 655. p. p.). Tamdēļ, radnie-

cības tuvumu noteicot, ir jāievēro manto-

juma atklāšanās laiks. Lai iegūtu manto-

jumu, mantiniekam jāpiedzīvo tā atklāša-

nās un reizē ar to aicinājums mantot. Ar

aicinājumu mantot nodibinās vienīgi ie-

spēja kļūt par mantinieku. Mantojuma ie-

gūšanai'vēl vajadzīgs, lai aicinātais izteik-

tu savu gribu pieņemt viņam piekritušo

mantojumu, jo pieņemt vai atraidīt man-

tojumu atkarājas no katra pilsoņa brīvas

gribas.

Mantojuma lietu ierosinātājiem par sa-

viem mirušiem līdzmantiniekiem ir jāie-

sniedz tiesai pierādijumi, kad viņi miruši,

pirms vai pēc mantojuma atstājēja, t. i.

pirms vai pēc mantojuma atklāšanās. Ja

kāds līdzmantinieks miris pirms mantoju-

ma atstājēja, tad jāuzrāda šī līdzmanti-

nieka pēcnācēji, t. i. lejupējie, kas var stā-

ties sava vecāka — tēva vai mātes — vie-

tā uz pārstāvības tiesības pamata. Šāda

pirms mantojuma atstājēja mirušā līdz-

mantinieka palikušais laulātais nav jāuz-

rāda, jo tam likums pārstāvības tiesību un

vispār mantošanas tiesības šinī gadijumā

no laulātā vecākā nepiešķir. Ja, turpre-

tim, līdzmantinieks miris pēc mantojuma

atstājēja, tad jāuzrāda mirušā līdzmanti-

nieka palikušais laulātais un lejupējie, lai

tiesa varētu rūpēties par aizgādnības no-

dibināšanu šī, pēc mantojuma atstājēja

mirušā līdzmantinieka mantojumam, vai

arī lai tiesa varētu piemērot transmisiju

(t. i. tālākdošanu, nodošanu). Pēdējā ga-

dijumā Civillik. 695. p. nosaka, ka ja man-

tot aicinātais (pēc mantojuma atstājēja

mirušais) nomirst pirms viņa gribas iz-

teikšanai noliktā termiņa (693. p.), neiz-

teicies par mantojuma pieņemšanu, tad

PAŠVALDĪBAS DARBS Nr. 12330



viņa mantiniekiem atvēlēti tie paši termi-

ņi, lai viņi varētu izteikties tiklab par viņa
atstāto, kā arī par viņam piekritušo, bet

vēl nepieņemto mantojumu. Tā tad

transmisiju piemērojot, mantot aicinātā

nerealizētās mantojuma tiesības tiek tā-

lāk nodotas viņa mantiniekiem, kuriem ir

tiesība un iespēja tās realizēt. Transmi-

sija ir atšķirama no pārstāvības tiesības,

jo pēdējā, kā jau iepriekš teikts, izriet ne-

vis no mantinieka tiesības uz sava vecākā

atstāto mantojumu, bet gan no paša man-

tinieka, kā lējupējā, patstāvīgas mantoju-
ma tiesības.

Jautājums par klaušu un ceļu nodokļu

apvienošanu.

Cand. iur. R. Kannītis,

Rucavas pag. sekretārs.

Tagadējā laikā, kad pašvaldībām ar

pastāvošo darbinieku skaitu jāveic ar kat-

ru dienu pavairotais darba daudzums, ir

vietā un laikā domāt par pagasta valžu

kanclejās veiktā darba vienkāršošanu. Iz-

ejot no tā, turpmāk apskatīšu pagasta klau-

šu un ceļu budžeta sastādīšanu, realizā-

ciju, ar to saistīto darbvedību un grāmat-

vedību, kā arī varbūtējus šo darbu pār-
kārtojumus un vienkāršojumus.

Pagasta pašvaldības iekšējām vajadzī-
bām pildāmo klaušu institūts ir noteikts

atsevišķos likumos, instrukcijās un priekš-

rakstos*). Bez tam klaušu lietās ir arī

vairāki Senāta spriedumi. Izejot no tiko

minētā klaušu institūta tiesiskā pamato-

juma, redzam, likumdevēja iestāde pa-

gastu pašvaldībām atstājusi samērā plašu
rīcības brīvību, ar ko arī izskaidrojami
dažādie klaušu uzlikšanas un izpildīšanas
veidi. Atzīmēšu tikai no tiem raksturīgā-
kos:

1. Klaušas uzliek un pilda natūrā pēc

atsevišķi sastādīta naturālo klaušu budže-

ta, atbrīvojot no klaušu pildīšanas tikai

tās fiziskās personas, kuras pēc savas no-

darbošanās nevar atstāt darbu: ierēdņi,
ārsti v. c.

2. Klaušas uzliek naudā, ar attiecīgām
iemaksām apliekot tikai nekustamus īpa-

šumus, bet atbrīvojot visas fiziskās per-

sonas.

*) Likuma par pagastu pašvaldību 3. panta

„c" punktā, 13. p. „b ' punktā, 118. p. 8. punktā;

lik. par pag pašv. darb. ierobež. 3. p. 2. punkta;

instrukcijas pag. padomēm un valdēm 36. pantā

un lekšl. min. 21. II 1921. g. priekšr. Nr. 57571

— V. V. Nr. 42. — 1921. g.

3. Klaušas uzliek un realizē līdzīgi
otram veidam, bet no tām atbrīvo visus

sīkos īpašumus, piem., kuru nekustamas

mantas vērtība iepārsniedz Ls 300,—.

No tiko pieminētiem klaušu realizē-

šanas veidiem visbiežāk sastopamais gan

laikam būs otrais, t. i., kad ar klaušu no-

dokli apliek visus nekustamos īpašumus,
bet atbrīvo fiziskās personas.

Tagad īsumā apskatīšu klaušu ceļu
budžetu. Saskaņā ar likumu par zemes

ceļiem 31. pantu un šī likuma instrukcijas
43. pantu, pagastu valdes, lai izvestu atse-

višķus ceļu labošanas darbus uz II un 111

šķiras ceļiem, kā: tiltu būvi, ceļu pirm-

reizēju savešanu kārtībā v. tml., sastāda

atsevišķus klaušu ceļu izbūves budžetus,

apliekot visus pagasta ceļu klaušu pildī-

tājus ar attiecīgi, piem. 0,2%, lielu no-

dokli no viņu nekustamas mantas vērtības.

Likuma par zemes ceļiem 31. pants gan

atļauj minētos ceļu labošanas darbus uz-

dot izpildīt kopīgi visiem pagasta ceļu la-

botājiem, vai to atsevišķai daļai bezmak-

sas klaušu kārtā, kādā gadijumā arī atkrīt

klaušu ceļu budžeta naudā, sastādīšana.

Te tomēr jākonstatē, ka pie patreizējā

stāvokļa kokus un meža materiālus

publisko ceļu un to piederumu būvei

valsts vairs par brīvu neizsniedz, bet gan

par takses cenām; tāpat, pēdējā laikā no

ceļu inženieriem pagastu valdēm par pa-

zeminātu maksu tiek piegādātas caurtekas

tiltu būvēm; arī māju nosaukumu un ceļu

rādītāju uzstādīšanai un pagatavošanai
vajadzīgi līdzekļi. Šie ir faktori, kas prasa

bezmaksas klaušu vietā naudu un līdz ar
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to zināmu daudzumu ceļu labošanas darbu

pārvēršanu naudā.

Te arī rodams tas apstāklis, ka vai ik-

katra pagasta valde, pie kārtīgas ceļu la-

bošanas un uzturēšanas, ir spiesta sastādīt

par lielākām vai mazākām sumām klaušu

ceļu budžetu naudā.

Praktiskā darbā strādājot un redzot

darbus, kas saistīti ar abiem šiem budže-

tiem, tīri neviļus rodas jautājums: kamdēļ

vajadzīgi divi budžeti, resp., nodokļi? Vai

nebūtu iespējams abus šos nodokļus ap-

vienot vienā? Un tūlīt arī gribu atbildēt,

ka tas iespējams.
Teiktā labākas saprotamības dēļ, pie-

vedīšu piemēru no Rucavas pagasta. Šeit

tekošā gada klaušu budžets iekšējām va-

jadzībām sastādīts naudā, apliekot visus

nekustamus īpašumus ar 0,6% lielu no-

dokli no nekustamas mantas vērtības.

Tāpat, klaušu ceļu izbūves budžets sastā-

dīts naudā, apliekot visus pagasta publis-

ko ceļu klaušu pildītājus ar 0,2% lielu no-

dokli no viņu nekustamas mantas vērtī-

bas. Katram nodokļu maksātājam uzlik-

tais klaušu un ceļu nodoklis tiek atsevišķi

aprēķināts, paziņots, iekasēts un arī iegrā-
matots.

Kas tad nu būtu darāms, resp. kādā

veidā būtu panākama abu šo nodokļu ap-

vienošana vienā, līdz ar to jūtami atvieg-

lojot un samazinot ar šiem nodokļiem
saistīto darbu kanclejā?

Likuma par zemes ceļiem 25. un 26.

panti atbrīvo no ceļu klaušām zemes īpaš-

niekus, kuru zemes platība nepārsniedz
2 ha, ja viņu nekustamās mantas vērtība

nav lielāka par Ls 400,—, un uz 5 gadiem
visas jaunsaimniecības, kurām piešķirša-

nas laikā ir ne mazāk kā 3/4 nekultivētas

zemes. Šais likuma pantos ietvertie notei-

kumi ir arī galvenais formālā viedokļa

šķērslis abu šo nodokļu apvienošanai, jo

tagadējos klaušu budžetus naudā, parasti

sastāda, apliekot ar attiecīgām iemaksām

visus nekustamos īpašumus, neatkarīgi no

to vērtības, sakarā ar ko klaušu un ceļu
budžetam pakļauto personu, resp. īpašumu
skaits nesakrīt.

Atstājot ceļu klaušām pakļauto zemes

īpašnieku skaitu līdzšinējo, pretējā gadi-

jumā būtu jāpārstrādā un jāpārkārto līdz-

šinējie ceļu labotāju saraksti, kas saistīts

ar lielu darbu, mēs varam domāt tikai par

klaušu nodoklim pakļauto personu skaita

pielāgošanu ceļu klaušu budžetam.

Šī raksta sākumā jau konstatēju klau-

šu institūta elastību un sakarā ar to da-

žādos viņu realizēšanas veidus. Te arī

pie līdzšinējās kārtības redzam, ka klaušu

budžetam piesaistīto personu skaits, resp.

aplikšanas pazīmes nesakrīt. Atsevišķas

pašvaldības, vadoties no lietderības un

taisnības motiviem, ir atradušas par iespē-

jamu atbrīvot no klaušu pildīšanas nevien

visas fiziskās personas, bet pat arī visus

sīkos un mazvērtīgos īpašumus. Neejot

nemaz vairs šai virzienā tālāk, bet vado-

ties no klaušu un ceļu nodokļu apvieno-
šanas iespējas un līdz ar to pakļaujot
klaušu budžetam visus zemes īpašumus,
atskaitot tos, kuru nekustamas mantas

vērtība nepārsniedz Ls 400,—, resp. lik. par

zemes ceļiem 25. un 26. pantos paredzētos

īpašumus, mums ir visi priekšnoteikumi,
kas dod iespēju abus šos nodokļus apvie-

not vienā.

Ja likumdevēja iestāde, vadoties no

taisnības un lietderības motiviem, ir at-

brīvojuši no ceļu klaušām, kuras ir ne

mazāk svarīgas un ne mazāk gulstas uz

pagasta iedzīvotājiem, lik. par zemes ce-

ļiem 25. un 26. pantos paredzētos zemes

īpašumus, tad pašvaldības, vadoties no

līdzīgiem motiviem un darot to pašu at-

tiecībā uz klaušām pagasta iekšējām va-

jadzībām, liekas, būs rīkojušās ne mazāk

pareizi.

Varētu varbūt te teikt, kādas domas

nesenā pagātnē ir paceltas, ka ideālākais

un taisnīgākais iekšējo klaušu uzlikšanas

veids ir attiecīgo sumu uzņemšana vispā-

rējā budžetā, bet uz to dibināti jāaizrāda,
ka tāda kārtība jūtami mazinātu pašval-
dības kapitālus. Tā, piem., Rucavas pa-

gasta rīcības kapitāls 2 gadus saimnieko-

jot pēc tādas kārtības saplacis no Ls

7000 —uz nepilniem Ls 1500,— un tekošā

gadā šī kārtība kā nepiemērota bija jā-
atmet.

Nodokļu apvienošanas techniskais iz-

pildījums, t. i. rēķinvedība, domāju, ne-

radītu nekādas neskaidrības un tā varētu

būt līdzīga tai, kāda tagad ir pie lauku
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nekustamas mantas un valsts nodokļa ar

iemaksām, vai konkrēti runājot — klaušu

un ceļu budžetam vajadzīgās sumas gan

varētu paredzēt atsevišķos budžetos, bet

šo nodokļu ieņēmumu budžeta grāmatu

sastādīt vienu, kopīgi aprēķinot, uzliekot

un iekasējot šos nodokļus.
Pie tādas kārtības darba racionalizāci-

jas principam daudz būtu pakalpots pa-

gastu valžu kanclejās.

Statistisko ziņu ievākšana no pašvaldību
iestādēm.

J. Liepkalns

Pagastu valdēm bieži vien jāsniedz
valsts un citām iestādēm un organizāci-
jām uz viņu pieprasijumiem dažādas sta-

tistiskas ziņas. Statistisko ziņu pieprasī-
šanas un ievākšanas kārtība noteikta ar

1928. g. 28. janvāra «Likumu par statis-

tisko ziņu ievākšanu no pašvaldību iestā-

dēm» (Lik. kr. 34., V. V. 22). Šā likuma

1. pants noteic, ka pilsētu un pagastu paš-
valdību iestādēm jāsniedz Valsts statistis-

kai pārvaldei ziņas uz viņas pieprasi jumu,

pēc noteiktiem formulāriem, bet 2. pantā
tieši nosacīts, ka citas valsts ie-

stādes ievāc vispārējas sta-

tistiskas ziņas no pašvaldī-
bām tikai caur Valsts statis-

tisko pārvaldi vai saziņā ar

to. Tā tad visas citas iestādes, amatper-
sonas un publiski tiesiskās organizācijas
var prasīt statistisko ziņu ievākšanu no

pašvaldību iestādēm tikai sazinoties ar

Valsts statistisko pārvaldi un ar tās pie-
krišanu. Tāpat Valsts statistiskās pārval-
des iekārta (skat. papildinājumus Minis-

tru kabineta iekārtā, VI nod. — 1931. g.

Lik. kr. 51, V. V. 54) 48. un 49. pantos no-

teikts, ka statistiskus darbus, kurus grib
izvest atsevišķi resori un pašvaldību ie-

stādes, vai citas publiski-tiesiskas organi-

zācijas, un kuru veikšanai jāgriežas pie

iedzīvotājiem, var izdarīt tikai saziņā
ar Valsts statistisko pārvaldi. Ziņas no

atsevišķiem resoriem padotām iestādēm

Valsts statistiskai pārvaldei jāievāc saziņā
ar šo resoru vadītājiem. Instrukcijas un

formulārus par statistisko ziņu ievākšanu

arī izstrādā Valsts statistiskā pārvalde,

vienojoties ar lekšlietu mi-

nistriju un saziņā ar ieinte-

resēto resoru. lestādes un citas

publiski-tiesiskas organizācijas citādā kār-

tībā ievākt statistiskas ziņas, t. i. patstā-

vīgi, bez Statistiskās pārvaldes ziņas, var

izņēmuma veidā tikai tad, ja tādas tiesī-

bas tieši paredzētas kādā atsevišķā li-

kumā.

Augšējos likumos norādīto kārtību bū-

tu vēlams stingri ievērot visiem statistis-

ko ziņu pieprasītājiem, lai nebūtu gadi-

jumu, ka no dažādām iestādēm un amat-

personām tiktu pieprasītas gandrīz vienas

un tās pašas ziņas vai arī stipri vien lī-

dzīgas ziņas, pie tam arī ar nelielu starp-
laiku. Dažreiz iestādes un publiski-tiesis-
kas organizācijas attiecīgas ziņas varētu

daudz vieglāk ievākt caur savām vietē-

jām iestādēm vai orgāniem un tās nemaz

nebūtu prasāmas no pagastu valdēm. le-

rēdņu kursos bij. lekšlietu ministrs V.

Gulbis savā referātā 1938. g. 21. de-

cembrī par valsts iestāžu un pašvaldību
sadarbību tieši norādija, ka nebūtu vē-

vēlams lietišķības un darba racionalizā-

cijas nolūkos citiem resoriem prasīt no

pagastu valdēm tādas ziņas, kuras var sa-

dabūt tepat uz vietas Rīgā, centrālās ie-

stādēs vai Valsts statistiskā pārvaldē.

Tāpat nebūtu vēlams, ka tie resori, kam

ir savi tieši pārstāvji uz vietas, ievāc tā-

das ziņas no pagastu valdēm, kuras va-

rētu ievākt caur saviem ierēdņiem uz

vietas. Dažādo ziņu ievākšana prasa no

pagastu darbiniekiem daudz pūļu un lai-

ka un aizkavē tos tiešajā darbā.

Tuvāki norādijumi par to, kādas regu-

lāri ievācamas ziņas, kādos termiņos un

kādā kārtībā pagastu pašvaldībām jā-
sniedz Valsts statistiskai pārvaldei, pub-
licēti «Valsts St. P. Mēneša biļetenā sta-

tistikai un konjunktūrai» 1938. g. 2. nu-

murā, kā arī par šo jautājumu jau rakstīts

«Pašvaldības darba» 1938. g. 3. numurā. —
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Apskats.
Technikas progress. E. Stiglics «P. T.

Dzīvē» ļoti interesantā rakstā ap-

skata straujo technikas progresa gaitu
un atrod, ka ātri sāk realizēties viss tas,

ko cilvēce vēl nevisai sen uzskatīja par

pasakainiem sapņiem. Lidot kā putnam,

mest zibeņus un pērkonus uz ienaidnieka

galvu, runāt, lai vārdi būtu sadzirdami

aiz tālām zemēm un jūrām, redzēt to, kas

slēpts tālēs — tie bija sapņi, kas likās ne-

piepildāmi. Tagad viņi gandrīz jau visi

piepildījušies. Cilvēks lido un pat tiecas

iekarot citas planētas. Kāds amerikānis

pagāiušā gadā zemi anlidoiis 3 dienās un

19 stundās, bet tagad uzbūvēiis strato-

sfēras lidmašinu. ar kuru jau pēc 10 stun-

du lidojuma viņš no Amerikas atlidošot

Eiropā. Tas nozīmē technikas uzvaru par

laiku un telpu, jo an pusnakti izlidoiot no

Rīgas, mēs jau pirms pusdienas būsim

Ņujorkā, lai nokārtotu savas darīšanas,

bet nākošā naktī jau atkal būsim mājās.

Tas būs tas pats. kas agrāk attālāka no-

vada lauksaimniekam Rīgas brauciens.

Ne tikai gaisā, bet arī uz sauszemes,

jaunie techniskie satiksmes līdzekļi sola

neticamus ātrumus. Tā Vāci iā, starp
Berlīni un Hamburgu tiekot iekārtota ātr-

vilcienu satiksme ar 215 km ātrumu stun-

dā, bet kādā Amerikas popular-zinātniskā
žurnālā ievietots projekts par jauna tipa

dzelzceļsatiksmi, kur pa sliedēm ies atse-

višķi vagoni ar 500 km ātrumu stundā.

Vai mums tiešām ir vajadzīgi šie ātrie

vilcieni un lidmašīnas un vai tiešām tik

maz tagad ir laika, ka bez 500 un 1000 km

ātrumiem vienā stundā vairs nevaram iz-

tikt, jautā autors. Ne tas ir par iemeslu

šai parādībai, bet gan cilvēces mūžam ra-

došais un meklējošais gars, kas cenšas iz-

pētīt dabas spēkus un pakļaut tos savai

kalpībai. Tāpēc atradumi un izgudrojumi
seko cits citam un fantastikas brīnumi

pārvēršas īstenībā.

Zinātne tuvākos gados sola iesakņot
dzīvē daudzus pēdējā laika sensacionālus

izgudrojumus. Tā paredz, ka tuvākā laikā

praktiski varēs pielietot tāļredzes izgud-

rojumu. Ar televizora un radio palīdzī-
bu būs sasniedzami visi kultūras ieguvu-
mi no katra tāluma. No lauku sētas būs

iespējams noskatīties un noklausīties pil-
sētas teātru izrādes, koncertus, kino se-

ansus, un tad pilsētām šai ziņā nebūs ne-

kādas priekšrocības.
Tāpat saimnieciskā laukā zinātne sola

sensacionālus izgudrojumus. Vācijā iau

tagad lietoiot mākslīgas olas, galu, vilnu,
naftu, kaučuku v. t. t., kas pagatavoti ķī-

miskā ceļā. Nākotnē zinātne sola visus

dabiskos produktus atvietot ar ķimiskiem,
kas, protams, ienesīs kolosālas pārmainās

pasaules saimnieciskā dzīvē. Neraugoties

uz to, zinātne tomēr daudz pūlu pieliek

lauksaimniecības problēmu atrisināšanai.

Ir atrasti līdzekli, kā lauksaimniecībai lab-

vēlīgā garā iespaidot klimatu, regulēiot no-

krišņu daudzumu. Par tādiem mēgjnāiu-

miem tiek ziņots no Angliias un Krieviias.

Starp citiem iaunizgudroiumiem, lielas

pārgrozības dzīvē solās ievest radio tāldru-

kātajs, kurš drukā uz papīra lentas veselas

avīzes līdz ar ilustrācijām. Pēc 30—40 ga-

diem radio drukas uztvērēis būs vai kat-

rā māiā, kas zināmās stundās uztvers ra-

diotelevizijas ceļā raidīto avīzi. Tādā ce-

ļā avīze pati pie mums ieradīsies mājā.

Paredzama arī belinografa plašāka pielie-
tošana dzīvē, kas dos iespēju raidīt foto at-

tēlus telegrāfiskā ceļā, ko jau tagad izman-

to lielie ārzemju laikraksti. Nāks apgro-

zībā arī attēlu telefons, kas sarunu dalīb-

niekiem pa sarunas laiku dos iespēiu ne ti-

kai vienam otru dzirdēt, bet arī redzēt. Tā-

das telefona līnijas Vācijā jau esot iekār-

totas.

Tālāk autors apskata pēti jumus

par atomu sadalīšanas iespējamībām

un izredzēm, ko cilvēce iegūtu, ja
tas izdotos. Pēc fiziķu aprēķiniem,

enerģija, kura atbrīvotos no dažu ki-

logramu vielas sadalīšanas, būtu tik

liela, ka pietiktu Anglijas rūpniecības dzī-

šanai gada laikā. Pagājušā jūlijā prese zi-

ņoja, ka fiziķiem jau izdevies atomu sa-

skaldīt, bet šo atradumu nevarot dzīvē pie-
lietot līdz tālāku pētijumu izdarīšanai, jo

eksperimenti esot bīstami cilvēcei un visai

zemes lodei. Turpretim citi zinātnieki

aizrādijuši, ka esot ganatrasti jauni sasnie-

gumi atoma struktūras izprašanā, bet ma-

tērijas sadalīšana vēl neesot iespējama.
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Tomēr cilvēce šai iespējamībai tuvojas un

reizē ar to paceļas baigais jautājums, kas

būs tālāk ar cilvēces likteņiem. Šeit ir ti-

kai divas varbūtības: cilvēks var izgaist
nebūtībā, jeb arī tapt visvarens, jo atoma

saskaldīšana dos iespējas vienu elementu

pārvērst otrā, resp. radīt jaunus elemen-

tus.

Ļoti interesantus atradumus ir devuši

pēdējie pētijumi par fotošūnu, uz kuras

balstās skaņu kino, taļredze, radiodrukā-

tājs un citi izgudrojumi. Ar foto elektrisko

šūnu mašīnas it kā iegūst redzes un dzir-

des spējas, kas varētu novest pie mašīn-

cilvēku - robotu tapšanas. Jau tagad eks-

perimenti ar foto šūnu šai virzienā ir de-

vuši necerēti labus panākumus. Tā Ņu-

jorkas pasaules izstādē bijis redzams ro-

bots, kas varējis izdarīt ap 600 dažādas

kustības, atšķirt 24 dažādas krāsas, saucot

viņas vārdā, varējis smēķēt, kāpt pa tre-

pēm augšup un lejup, mazgāt traukus v.

t. t. un vest ar cilvēku sakarīgu sarunu.

Viss tas panākts ar fotošūnu palīdzību.
Visvairāk techniskais progress ir devis

militārā laukā. Te jau tiek laisti darbā

mazi tāļredzes aparāti pārlidojumos ie-

naidnieka pozicijām, cilvēka acij neredza-

mi ultraviolētie stari slepenu signālu rai-

dīšanai v. t. t. Kā drausmīgākais izgudro-

jums militārā laukā tiek minēta tā sauktā

artilērija bez lielgabaliem, kas atļautu šaut

neiedomājami tālu, jo lādiņu dzen viņā ie-

būvētais motors. Vienīgais trūkums šai

artilērijai, ka ar to pagaidām nevarot tē-

mēt. Izšaujot šo lādiņu no lielgabala, va-

rot sasniegt tikai 150 km.

Tāds ir techniskā progresa uzvaras gā-

jiens.

Novērtējot šos technikas sasniegumus
no sociāli filozofiska un kulturpolitiska vie-

dokļa, no vienas puses valda optimistisks,
bet no otras puses pesimitisks uzskats.

Pesimisti saka, ka satraukts ir cilvēks par
savu nākotni un satraukts ir viss tagadē-
jais laikmets taisni pateicoties technikas

milzīgam pgrogresam. Technika izdzēš

garu, — saka viņi. Ar technikas attīstību

zūd kultūras pašvērtība, mirst kultūras

griba un viņas radošā enerģija. Ar viņu
atnācis laiks, kad nevērtē, bet skaita, kad

nerada, bet izmanto. lestājies ne kultūras,
bet materiālistiskās civilizācijas laiks, kad

maz ilgojas pēc gara spēka, bet vairāk cen-

šas pēc technikas radītām materiālām ērtī-

bām. Kultūra tapusi praktiska, materiā-

listiska un tā nav vairs īsta kultūra, bet ci-

vilizatoriska dzīves organizēšana, techni-

kas triumfs, kur liekas top mākslas, reli-

ģija un ģēniju radošās idejas. Socialfilo-

zofs Šarls Nikols pat domākā progress ne-

maz nav, jo par cik vienā vietā esam iegu-
vuši, par tik atkal otrā zaudējuši.

Optimisti nenoliedz, ka kultūras griba ir

it kā atslābuši, bet tas ir dabīgi, jo tāpēc ta-

ču zinātniski sasniegumi ir, lai viņus iz-

mantotu praktiski. Gan tiesa, ka technika

rada bezdarbu, bet zinātne ar to nebūt ne-

zaudē savu nozīmi un uzdevumu. Kas at-

tiecas uz kultūru, tad viņa kā tāda nevar

ne iznīkt, ne bojā iet, jo gars un matērija
nav domājami atsevišķi. Kā nevar izsīkt

jaunradīšanas un jaunu atziņu meklēšanas

griba, tā nevar izsīkt kultūras griba.

Tādi ir filozofu dažādie uzskati.

Bet technikas progress iet savu straujo
attīstības gaitu.

Chronika.

PIEŠĶIRTAS PENSIJAS.PIEŠĶIRTAS PENSIJAS. Tautas labklājības

ministrija piešķīrusi pensiju un vienreizēju pa-

balstu sekošiem pašvaldību darbiniekiem: Īslī-

ces pagasta valdes bij. sekretāram Teodoram

Dumpim izdienas pensiju 54% apmērā no Ls

224,54, t. i. Ls 121,25 mēnesī par pensijas izdie-

nā ieskaitītiem 27 gadiem, kurus tas nokalpojis

Rundāles un Codes pagastu pašvaldībās, Zieme-

ļu frontes armijas hidrotechnisko darbu pārval-

dē, Bauskas pagasta valdē, Bauskas apriņķa

valsts zemju inspekcijā, Bauskas apriņķa kara

zaudējumu komisijā un Īslīces pagasta pašval-

dlbā (12. g. 4m. 15 d.); bij. Rauzas pagasta val-

des sekretāram Robertam Zvejniekam, kā at-

laistam iestādes likvidēšanas dēļ, 48% apmērā
no Ls 189,10, t. i. Ls 90,77 mēnesī par izkalpo-
tiem 24 gadiem, kas nostrādāti bij. Krievijas
valsts dienestā — uz valsts saimnieciskā kārtā

jaunbūvējamā austrumu daļas Amūras un Mur-

manskas dzelzceļa par materiālu noliktavas

pārzini un kantoristu, Palsmanes pagasta valdē

par sekretāra palīgu un bij. Rauzas pagasta val-

dē par sekretāru; Rīgas apriņķa bij. vecākam

Eduardam - Voldemāram Zvaigznēm pilnu iz-
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dienas pensiju, t. i. 70% apmērā no Ls 434,53,

resp. Ls 304,17 mēnesī par pensijas izdienā ie-

skaitītiem 37 gadiem, kurus E. Zvaigzne par

sekretāra palīgu un sekretāru nokalpojis Allažu

un Siguldas pagastu pašvaldībās, Lauku būvnie-

cības pārvaldē par grāmatvedi, par priekšsēdē-
tāju Cēsu apriņķa kara zaudējumu komisijā un

dažādos amatos lekšlietu ministrijas Pašvaldības

departamentā (17 g. 2 m. 11 d.); Upmales pa-

gasta valdes bij. kancelejas ierēdnim Voldemā-

ram Priedēm, kā atlaistam no darba štāta sa-

mazināšanas dēļ, 38% apmērā no Ls 116,60, t. i.

Ls 44,31 mēnesī par 18 gadiem, kas nokalpoti

Purvmales, Kacēnu, Linavas un Upmales pagas-

tu pašvaldībās; pensija piešķirta tikai uz 5

gadiem, jo V. Priede nav vēl sasniedzis 45 gadu
vecumu; Daugavpils apriņķa pagastu pašval-
dību sadarbes apvienības uzturētās slimnīcas bij.
vecākajai žēlsirdīgai māsai Almai Grigaitis, kas

atlaista štāta samazināšanas dēļ, 44% apmērā no

Ls 154,10, t. i. Ls 67,80 mēnesī par pensijas iz-

dienā ieskaitītiem 22 gadiem, kurus A. Grigaitis
kā žēlsirdīgā māsa nokalpojusi Sarkanā krusta

II vietējās komitejas lazaretē un Rīgas pilsētas
lazaretē «Jasļi», bij. Krievijas Sarkanā krusta

biedrībā par kara laika žēlsirdīgo māsu dažādās

iestādēs, Galvas pilsētas Rīgas I slimnīcā, Lat-

vijas universitātes medicinas fakultātes prope-

deitiskā klīnikā, Galvas pilsētas Rīgas II slim-

nīcā, Rīgas centrālā kopējā slimo kasē, Latvijas
sarkanā krusta Rēzeknes slimnīcā, Daugavpils
apriņķa Krāslavas slimnīcā un augšminētās sa-

darbes apvienības Daugavpils slimnīcā; Paņe-
munes pagasta valdes bij. kancelejas ierēdnim

Gothardam Druseiko, kā zaudējušam darba spē-
jas vairāk par 40%, par augšminētā pašvaldībā
nepārtraukti nokalpotiem 18 gadiem 38% ap-

mērā no Ls 79,75, t. i. Ls 30,30 mēnesī; Daugav-
pils apriņķa pagastu pašvaldību sadarbes apvie-

nības Daugavpils slimnīcas bij. slimnieku kopē-
jai Tēklai Kipļuks, kā atlaistai štāta samazinā-

šanas dēļ, 37% apmērā no Ls 59,40, t. i. Ls 21,98
mēnesī par 18 gadiem, kas nokalpoti bij. Krievi-

jas Sarkanā krusta Marijas žēlsirdīgo māsu sa-

vienībā Pēterpilī un augšminētā slimnīcā; tās

pašas slimnīcas slimnieku kopējai Jūlijai Butāns

tā paša iemesla dēļ 35% apmērā no Ls 58,20, t. i.

Ls 20,37 mēnesī par bij. Daugavpils apriņķa
pašvaldības likvidācijas valdes bērnu un ne-

spējnieku patversmē un Daugavpils slimnīcā

nokalpotiem 15 gadiem; Rēznas pagasta valdes

bij. kancelejas ierēdnim Jāzepam Beitānam iz-

dienas pensiju 58% apmērā no Ls 158,72, t. i.
Ls 92,05 mēnesī par 29 gadiem, kurus tas nokal-

pojis Andrupenes, Pasienes un Šķaunes pagastu

pašvaldībās, Rēzeknes aizsargu pulkā par noda-

ļas priekšnieku un par kancelejas ierēdni Sila-

jāņu un Rēznas pagastu pašvaldībās; Arlavas

pagasta valdes bij. ziņnesim - apkalpotājam Ma-

tīsam Rozenšteinam izdienas pensiju 52% ap-

mērā no Ls 54,12, t. i. Ls 28,14 mēnesī par augi-
minētā pašvaldībā nokalpotiem 26 gadiem; Ran-

kas pagasta pamatskolas bij. apkalpotājai An-

nai Raisters izdienas pensiju 56% apmērā no

Ls 33,50, t. i. Ls 18,76 mēnesī par Rankas pa-

matskolā izkalpotiem 28 gadiem; Daugavpils ap-

riņķa pagastu pašvaldības sadarbes apvienības
uzturētās Daugavpils slimnīcas bij. sargam An-

tonam Pavlovičam, kā atlaistam no vietas štāta

samazināšanas dēļ, 42% apmērā no Ls 100, t. i.

Ls 42 mēnesī par pensijas izdienā ieskaitītu 21

gadu, ko tas nostrādājis bij. Krievijas Daugav-
pils policijā par kārtībnieku un min. slimnīcā

par sargu (18 g. 1 m._29 d.)._ Sekošiem darbinie-

kiem, kas slimības dēļ zaudējuši vairāk par 40%

darba spējas, bet nokalpojuši mazāk par 10—15

gadiem, piešķirts vienreizējs pabalsts: Aizputes
apriņķa pašvaldību sadarbes apvienības Pūņu
fermas bij. saimniecības vadītājam Ernestam

Birkmanim pēdējo 6 mēnešu algas apmērā, t. i.

Ls 390,—, Mežvidu pamatskolas bij. apkalpotā-
jam Konstantīnam Pupanovam pēdējo 6 mēnešu

algas apmērā, t. i. Ls 240, bet Tērvetes pagasta
valdes bij. ziņnesim Kristapam Bērziņam pēdējo
trīs mēnešu algas apmērā, t. i. Ls 240.—.

AIZIET ATPŪTĀ.AIZIET ATPŪTA. S. g. novembrī, pēc 33

gadu nostrādāšanas atstāj pašvaldības darbu Si-

noles pagasta sekretārs Kārlis Galējs.

Galējs dzimis 1887. gada 31. oktobrī Lejas-
ciema pagastā. Beidzis ministrijas skolu un kā

eksterns izturējis pārbaudījumus pilsētas skolas
kursa apmērā. Pašvaldības darba gaitas sācis

1906. g. 1. oktorbī Dūres pagastā. Par skrīvera

palīgu strādājis Dūres, Lejasciema, Rencēnu,

Sēmes, Drabežu un Vaives pagastos līdz 1912.

gada 30. novembrim. No 1912. gada 4. decembra

līdz 1919. gada 18. jūnijam strādā par sekretāru

Veļķu pagastā. Šai pagstā līdzarbojies pasaules
kara bēgļu apgādībā, zemnieku savienības noda-

ļas organizēšanā un citās kulturālās biedrībās.

Piedalijies Lejasciema pagasta pašvaldības no-

organizēšanā, ieņemdams sākumā pagasta valdes

locekļa, bet vēlāk rakstveža amatu. 1919. g. ie-

saukts kara dienestā un atbrīvošanas kara laikā
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darbojies kara pārvalžu kancelejās. 1920. g. 10.

jūlijā atvaļināts no kara dienesta, lai uzņemtos
Sinoles pagasta sekretāra pienākumus. Šo ama-

tu Galējs pildija līdz pēdējam laikam, kad grū-
tas slimības dēļ bija spiests iemīļoto darba lauku
atstāt. Blakus saviem tiešiem dienesta pienā-
kumiem Galējs pildījis arī dažādus amatus pa-

gasta kulturālās un saimnieciskās biedrībās.

Š. g. 1. novembrī atstāja darbu un aizgāja
pelnītā atpūtā Kalncempju pagasta sekretārs

Jānis Seglis.
Seglis dzimis 1887. g. 1. decembrī Druvienā,

— amatnieka dēls. Beidzis Druvienas pamat-
skolu un pēc tam savu izglītību paplašinājis
pašmācības ceļā. Pašvaldības darbā stājies
1904. gada 1. jūlijā par skrīvera palīgu Dru-

viena, pec tam tada pat amatā strādājis Aumeis-

taros, Palsmane un Jaungulbenē. Ar 1910. gada
1. aprili ieņēmis Dzelzavas pagasta sekretāra
amatu.

_

Pasaules karam sākoties, 1914. gadā
mobilizēts un visu kara laiku pavadijis armijā.
1920. g. 17. septembrī uzņēmies Kalncempju pa-

gasta sekretāra amatu un to pildijis līdz š. g.

1. novembrim.

Seglis ir visu Kalncempju biedrību un orga-

nizācija idejiskais iedvesmotājs, dibinātājs un

organizētājs. Darbā bijis nesavtīgs un izpalī-
dzīgs, ar ko iemantojis sava pagasta iedzīvotāju
atzinību un cieņu.

Novēlam vecajiem pašvaldību darbiniekiem

un biedrības biedriem mierīgu atpūtu pēc garās
un grūtās darba dienas!

Biedrības dzīve.

VALDES DARBĪBA.

1. Valdes sēde 1939. g. 10. oktobrī, bied-
rības birojā. Piedalās K. Flugins, J. Vītoliņš,
Ed. Putniņš, P. Lībtāls, V. Cālers.

Biedrības priekšnieks K. Flugins ziņo, ka

viņš ar priekšnieka vietnieku J. Vītoliņu bijuši
Pašvaldības departamentā un lūguši nodot

biedrības ieskatam jauno likuma projektu par

pagastu pašvaldību. Saņemts solijums ar liku-

ma projektu iepazīstināt biedrības valdi un pie

projekta izstrādāšanas pieaicināt biedrības pār-
stāvi. Sakarā ar to, par biedrības pārstāvi pie
likuma projekta izstrādāšanas nozīmē biedrī-

bas priekšnieka vietnieku J. Vītoliņu.

Pārrunā iespējas pagasta sekretāru ieskaitīt

pagasta valdes sastāvā, ar ko tiktu sekretāram

ne tikai uzlikti pienākumi, bet dotas arī tiesī-

bas un legalizēts jau tagad pastāvošais stā-

voklis.

lerosinājums par pagastu sekretāru cenzē-

šanu nācis no biedrības. Pirmos pārbaudījumos

komisijā Pašvaldības departaments aicināja arī

biedrības pārstāvi, bet tagad tas vairs netiek

darīts. Biedrība pārstāv pagastu pašvaldību
techniskos darbiniekus un viņai nav vienaldzī-

gi jaunie darbinieki, kuri būs arī biedrības

biedri, kāpēc nolemj lūgt Pašvaldības depar-

tamentu pieaicināt pagastu sekretāru un viņu

palīgu pārbaudījumu komisijā biedrības pār-

stāvi.

Uzņem par biedri Puzes pagasta sekretāru

Andreju Bergmani.
Dzēš 1939. gada biedra maksu Vecpils pa-

gasta valdes kancelejas ierēdnim Alfrēdam

Spāģim, kurš iesaukts obligatoriskā kara die-

nestā.

2. Valdes sēde 1939. g. 13. novembrī,

biedrības biroja telpās.

Piedalās K. Flugins, J. Vītoliņš, Ed. Putniņš,
V. Cālers, Ed. Zeipe, P. Lībtāls un P. Pilpis.

Priekšnieks ziņo, ka viņš piedalījies sūdzī-

bas noskaidrošanā par biedrības biedri — pa-

gasta sekretāru, kurš lūdzis biedrības atbalstu.

Sūdzība izrādījusies nedibināta. Pagasta sek-

retars nav sodīts, bet viņa apvainotājs — sek-

retāra palīgs degradēts par kancelejas ierēdni

un pārcelts uz citu pagastu.

Uzdod īpašumu pārvaldniekam P. Lībtālam

apdrošināt Atpūtas namu par pilnu tā vērtību

Ls 62.000,—.

Ādažu pagasta valde uzaicinājusi savest

kārtībā iznīcināto IV šķ. ceļu pa biedrībai pie-
derošām pļavām. Nolemj uzdot pļavu nom-

niekam ceļu atjaunot.

Izslēdz no biedrības uz pašas lūgumu bij.
Pampāļu pagasta valdes kancelejas ierēdni Lū-

ciju Barons, kura pašvaldības darbu atstājusi.

Dzēš biedra maksas: Asūnes pagasta sekre-

tāra palīgam J. Bukam, kurš cietis ugunsnelai-

mē, par 1937.—1939. g. g.; Salienas pagasta
sekretāram O. Ukinam, kurš atradies kara die-

nestā, par 1938. un 1939. gadiem un Jānim

Struņģim, kurš slimības dēļ nevar strādāt, par

1938. un 1939. g. g.

Apstiprina nodaļu ievēlētās amatpersonas:
Daugavpils nodaļā par priekšnieku Kapiņu pa-

gasta sekretāru P. Kolužu, par sekretāru Aule-

jas pagasta sekretāru A. Marcheli, kasieri Ka-

piņu pagasta sekretāra palīgu P. Gekišu;

Krustpils nodaļā par priekšnieku Vīpes pagas-

ta sekretāru N. Koktu, valdes locekļiem Nīcga-

les pagasta sekretāri A. Daboli un krustpils —

M. Upenieku; Madonas nodaļā par priekšnieku

Grostonas pagasta sekretāru P. Zandbergu, sek-

retāru Sarkaņu pagasta sekretāru V. Jēgeru,
kasieri — Madonas apriņķa vecākā sekretāru

A. Rasonu; Rēzeknes nodaļā priekšnieku Kau-

natas pagasta sekretāru A. Šnepu, sekretāru

Sakstagala pagasta sekretāru J. Strodu, kasieri

Rēznas pagasta sekretāru A. Budrevski; Sigul-

das nodaļā priekšnieku Siguldas pagasta sek-

retāru Ed. Putniņu, sekretāru Lēdurgas pagas-

ta sekretāru J. Kākuli, kasierī Vidrižu pagasta
sekretāru J. Ādmini; Ventspils nodaļā priekš-

nieku Ugāles pagasta sekretāru H. Senkovski,

sekretāru Ugāles pagasta sekretāra palīgu V.

Senkovski un kasieri Sarkanmuižas pagasta
sekretāru Ed. Putnu.
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NODAĻU DARBĪBA.

1. Rūjienas nodaļas apspriede 1939. g.

9. septembrī Ternejas pagasta namā.

Piedalās 10 pagastu sekretāri, 1 palīgs, 10

kancelejas ierēdņi un kā viesi 10 pagastu ve-

cākie, apriņķa vecākais un revidents. Nav ie-

radies Rūjienas pagasta sekretārs.

Apriņķa vecākais apskata pašreizējos ap-

stākļus sakarā ar kara darbības uzsākšanu ci-

tās zemēs. Tas zināmu iespaidu atstās arī uz

mūsu saimniecisko dzīvi. Aicina ikkatrā vietā

ievērot vislielāko taupību, nepielaist spriedelē-
šanu, izturēties kā neitrālas valsts pilsoņiem
pieklājas un nenogurstoši turpināt savu darbu.

Pieskaroties novērojumiem Prezidenta apska-
tes brauciena laikā, apriņķa vecākais norāda uz

trūkumiem pašvaldību darbībā un uzdod pa-

gastu vecākiem gādāt, lai skolas, pagastu nami

un nespējnieku patversmes būtu apkoptas un

atstātu patīkamu iespaidu. Skolās nepielaist
nekādus publiskus sarīkojumus, izņemot sko-

lēnu eglītes vakarus, jo publisko sarīkojumu
apmeklētāji ne katrreiz uzvedas tā kā pieklā-

jas. Valsts vīru ģīmetnes novietot goda vietās.

Daudzas ēkas, ja tās savlaicīgi remontētu, vēl

ilgi kalpotu savām vajadzībām. Nebūtu vēlams

pašvaldības īpašumus atsavināt dažādām or-

ganizācijām, jo rodoties vēlāk vajadzībai, tos

grūti, pat neiespējami, iegūt atpakaļ. Vēlams

tādos gadijumos īpašumus organizācijām izno-

māt. Darbu izdošanas gadijumos apsvērt, vai

izsolēs prasītās sumas nav par augstu un vai

saimnieciskā kārtā darbus nav iespējams veikt

par lētāku maksu. Ja darbiniekiemrodas vaja-
dzība no pagasta izbraukt, izprasāma atļauja.
Pieņemot darbiniekus, jāraugās, lai tie nebūtu

radniecībā ar amatpersonām. Algās jāietur
mērenība.

Pārrunās pagastu vecākie norāda, ka iedzī-

votāji prasa no pagastu vecākiem apliecības ar

ziņām, kuras nav iespējams pārzināt un pār-
baudīt. Apriņķa vecākais norāda, ka apliecības
izsniedzamas tikai uz pārbaudītu ziņu pamata

un, ja tādas nav iespējams ievākt, lūgumi no-

raidāmi.

Uz jautājumu, vai mājas grāmatas vajadzī-

gas arī, tā sauktām, mazmājiņām, atzīst, ka tā-

das vajadzīgas katrai apdzīvotai vietai.

Par biedrības valdes darbību un š. g. 26.

augusta paplašināto valdes sēdi ziņo nodaļas
priekšnieks, apskatot jautājumus, kas saistīti ar

biedrības dzīvi, biedru uzdevumiem un biedrī-

bas valdes darbu kancelejas darbu racionalizā-

cijā.
Jēru pagasta sekretārs referē par laukstrād-

nieku un darba devēju ģimenes piemaksām un

nodrošināšanu slimo kasē. Referents sīki ap-

skata par šo jautājumu izdotos likumus, in-

strukcijas un rīkojumus un noskaidro, uz kā-

dām personām likums attiecas. Lai būtu pār-
skats par piemaksu saņēmējiem, referents iz-

strādājis saraksta projektu, kurā iespējams at-

zīmēt pārmaiņas piemaksu saņēmēju apstākļos.

Apspriede atzīst, ka referenta izstrādātais pro-

jekts piemērots un saraksts nepieciešams, lai

varētu sekot visām pārmaiņām.

Naukšēnu pagasta sekretāra v. i. referē par

nodokļu iegrāmatošanu pie nodokļu maksātāju
saraksta.

Sēļu pagasta sekretārs referē par nodokļu

kartiņām. Referents strādā ar Pašvaldības de-

partamenta izstrādāto kartiņu projektu un savā

referātā apskata tās neskaidrības, kas līdz šim

novērotas. Jaunā budžeta ieņēmumu grāmatā
nav vairs paredzēta vieta agrāko gadu ieņēmu-
mu ierakstīšanai, tā tad agrāko gadu ieņēmu-
miem grāmatā rezervējamas atsevišķas lapas,
vislabāk grāmatas beigās, jo parādu ieraksti

starp tekošā gada ieņēmumiem varētu radīt

sarežģījumus. Pirms nodokļu kartiņu izpildīša-

nas, jāaprēķina atsevišķi nekustamas mantas

nodokļi valstij un pagastam, sastādot par katru

šo nodokli atsevišķu sarakstu. Tāpat atsevišķi

maksātāju saraksti jāsastāda ceļu un tiltu labo-

šanas un klaušu nodevām.

Red. piezīme, šādu sarakstu sastādīša-

na lieka, jo nodokļu kopsavilkumā jau re-

dzamas atsevišķo nodokļu sumas.

Aprēķinātā valsts nodokļu kopsuma līdz

1. jūnijam paziņojama nodokļu inspektoram.
Būtu nepieciešams termiņš, kādā nodokļu in-

spektors var celt iebildumus pret aprēķinu, jo
tagad var gadīties, ka nodokļu listes jau izsū-

tītas un tad tik seko nodokļu inspektora iebil-

dumi. Nav skaidrības, kā rīkoties tādos gadi-

jumos, ja maksātājs savus nodokļus grib no-

maksāt pirms nodokļu kopsavilkuma sastādīša-

nas, t. i. kad vēl nav zināms procentuālais sa-

mērs starp atsevišķiem nodokļiem. Mēneša

noslēgumā iekasēto nodokļu sadalīšana pa atse-

višķiem kontiem grūtības nerada, ja iekasēti

tikai tekošā gada nodokļi, bet citādi ir, ja starp

iekasētiem nodokļiem ir parādi. Vēl vairāk sa-

režģijumu var būt, ja nodokļus saņem caur

tekošiem rēķiniem un iegrāmato ar memoriālo

orderi. Katra mēneša beigās ieraksti kartiņās

rūpīgi jāpārbauda, jāsalīdzina un jāsaskaņo ar

žurnāla- galvenās grāmatas ierakstiem, lai ne-

rastos vēlāk grūti labojamas kļūdas. Pirms no-

dokļu sadalīšanas jākonstatē mēnesī saņemtā
soda nauda un jāatskaita no kopsumas. Kā

redzams, tad mēnesī iekasēto nodokļu sadalī-

šana nemaz tik vienkārša nav un te var rasties

daža laba kļūda. Lietu var padarīt vienkār-

šāku, ja soda naudas grāmato caurejošās su-

mās. Dzēstie nodokļi atzīmējami kartiņās, bet

tā kā tos gada vidū nogrāmatot nedrīkst, tad

par tiem sastādams viens kopīgs saraksts un

tie nogrāmatojami gada beigās.

Nodokļu rēķinvedība būtu daudz vienkār-

šāka, ja valsts nodokļus varētu izmaksāt caur

izdevumu budžetu, kā tas tagad ir ar iemaksām

skolotāju algošanai. Darbs ar nodokļu karti-

ņām tikai pašā sākumā, un referents norāda, ka

dažos jautājumos viņš nevar vēl dot noteiktu

slēdzienu. Visumā tomēr atzīst, ka jaunā kār-

tība darbu atvieglo, jo atkrīt atsevišķo kvīšu

sumu iegrāmatošana. Darbs ar kartiņām gan

prasa lielāku uzmanību un krietnus darbiniekus,

tā kā pagastos, kur tādu nav, viss nodokļu rē-

ķinvedības darbs jāveic sekretāram.

Pārrunas par referātu konstatē kartiņu pie-
lietošanā un nodokļu iegrāmatošanā vairākas
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neskaidrības. Atzinumus tomēr nepieņem, bet

tos atliek nākošai apspriedei, jo noskaidrojami

jautājumi pacelsies arī turpmāk, bet sevišķi, pie
gada noslēguma.

Sakarā ar jautājumu noskaidro, ka bāru lietu

revizijās vēlama pagasta sekretāra piedalīšanās,
bet atlīdzību par braucienu viņš saņemt nevar.

2. Krustpils nodaļas apspriede 1939. g.

3. septembrī Vīpes pagasta namā.

Apspriedē piedalās 9 pagastu sekretāri, 3 pa-

līgi, 6 kancelejas ierēdņi, 1 pagasttiesas sekre-

tārs, 2 pagastu vecākie. Nav ieradies 1 pagasta
sekretārs.

Apspriedi atklāj ar valsts himnu. Apriņķa
vecākais, aizkavēts personīgi ierasties, atsūtijis
rakstisku apsveikumu.

Nodaļas valdes loceklis N. Kokts ziņo par

biedrības valdes paplašinātās sēdes ierosināju-

miem un apspriestiem jautājumiem.

Vīpes pagasta sekretārs referē par savu pa-

gastu, uzsverot, ka pateicoties valdības gādībai,
lauksaimnieku ienākumi vairojas un nodokļu
iekasēšana kļūst sekmīgāka — uz š. g. 1. aprili
iekasēti 98,05% nodokļu. So vasaru uzsākti Ne-

retas upes bagarēšanas darbi un strādā pie
Odzes upes uzmērīšanas un regulēšanas pro-

jekta sastādīšanas. Regulēšanas darbi aizņem
600 kv. km lieluplatību 5 pagastu robežās. Ap-
spriede nolemj apskatīt bagarēšanas darbus.

Nīcgales pagasta sekretāre nolasa referātu:

«Pagasta pašvaldības darbinieki sabiedriskā

darbā», kurā atzīst par nepieciešamu pašvaldību
darbiniekiem ņemt dzīvu dalību sabiedriskā

darbā.

Līvānu pagasttiesas sekretārs savu referātu

par mantojuma lietu kārtošanu nav sagatavojis.

Apspriedes dalībnieki nolasa un iztirzā likumu

par atvieglojumiem kopīpašumu dalīšanas un

mantojuma lietās.

Nodaļas priekšnieks Kalvāns ziņo, ka sakarā

ar paredzamo dzīves vietas maiņu viņš vairs

nevar izpildīt amatu. Vienprātīgi ievēl par no-

daļas priekšnieku Vīpes pagasta sekretāru N.

Koktu un par valdes locekļiem — Krustpils pa-

gasta sekretāru M. Upenieku un Nīcgales —

A. Dāboli.

Nosūta apsveikumu Valsts Prezidentam viņa
dzimšanas dienā.

3. Madonas nodaļas apspriede 1939. g.

9. jūlijā Mēdzūlas pagasta namā. Protokols sa-

ņemts 14. oktobrī.

Apspriedē piedalās 13 pagastu sekretāri,

3 kancelejas ierēdņi, vietējais pagasta vecākais,

apriņķa revidents un apriņķa vecākā sekretārs.

Mēdzūlas pagasta sekretārs ziņo par savu

pagastu, tā vēsturi, saimniecisko un kulturālo

dzīvi, pašvaldības budžetu un saimniecisko

stāvokli.

Sekretārs Kuršinskis, kuram jāreferē par

jauno kārtību nodokļu rēķinvedībā, nav ap-

spriedē ieradies. Pārrunājot šo jautājumu, kon-

statē, ka nodokļu samaksai nosakāms viens ter-

miņš, un aplikuma kopsavilkums pārveidojams,

lai tur būtu aile maksātāja dzīves vietai un no-

dokļu listē nebūtu jāraksta maksātāja vārds

divas reizes.

Nodaļas valdē ievēl apriņķa vecākā sekretāru
A. Rasonu, Grostonas pagasta sekretāru P. Zand-

bergu un Sarkaņu — V. Jēgeru.
Nākošā apspriedē uzdod sagatavot referātus:

Ļaudonas pagasta kancelejas ierēdnim Mazjā-
nim par archivā lietu sakārtojumu un Odzienas

pagasta sekretāram Kļaviņām par pagasttiesas
darbvedību un grāmatvedību.

4. Madonas nodaļas apspriede 1939. gada
24. septembrī Ļaudonas pagasta namā.

Apspriedē piedalās 13 pagastu sekretāri,

1 palīgs, 3 kancelejas ierēdņi, apriņķa revidents,

apriņķa vecākā sekretārs un vietējās pagasta
valdes loceklis.

Ļaudonas pagasta sekretārs ziņo par savu

pagastu.
Odzienas pagasta sekretārs referē par pa-

gasttiesas darbvedību un grāmatvedību. Pie

referāta apspriedes dalībnieki atzīst: aizbild-

ņiem jau laikus izsniedzamas veidlapas gada
norēķinu sastādīšanai, kaut gan praktiskāk no-

rēķinu rakstīt pagasttiesas sekretāram, sastādot

to uz reizi trijos eksemplāros; aizbilstamā man-

tas pārbaude jāizdara pagasttiesas loceklim —

sekretāra piedalīšanās nav paredzēta; bez tās

tiesas piekrišinas, kas devusi rīkojumu apsar-

dzības nodibināšanai, izbeidzamas tās aizgādnī-
bas lietas, kurās mantinieki apstiprināti; darbī-

bas žurnāls lieks, jo visa pagasttiesas darbība

redzama no lietas, kurai darbības žurnāls pie-

vienots; galvenās un reskontro grāmatas nosū-

tīšana revizijai miertiesnesim sagādā neērtības

— miertiesnesis varētu grāmatas pārbaudīt
gadskārtējās revizijās.

Ļaudonas pagasta valdes kancelejas ierēdnis

referē par archivā lietu sakārtojumu.

Apriņķa revidents dod norādijumus tekošai

darbībai.

Nodaļas priekšnieks ziņo par biedrības val-

des paplašināto sēdi š. g. 26. augustā.

5. Ventspils nodaļas apspriede 1939. g.

17. septembrī Ziru pagasta namā.

Apspriedē ieradušies 35 pagastu techniskie

darbinieki, apriņķa vecākais, pagasta vecākais

un vietējās pagasta valdes locekļi.
Apriņķa vecākais norāda uz starptautisko

stāvokli, kad Eiropā atkal skan kara troksnis.

Aicina visus pašvaldību darbiniekus mierīgā

stājā, apzinīgi pildīt savus pienākumus tanī

darbā, kuru labprātīgi uzņēmušies, un arī pil-

soņu pienākumus, kādus uzliek šis nopietnais

un svarīgais brīdis.

Nodaļas valdes loceklis E. Putns pasniedz ap-

riņķa vecākam un sekretāram apriņķa darbi-

nieku albumu.

Ziru pagasta sekretārs nolasa pagasta ap-

rakstu.

Sarkanmuižas pagasta sekretārs nolasa re-

ferātu: «Pagastu pašvaldību darbinieki un tū-

risms». Referents norāda, ka viens otrs paš-
valdības darbinieks vēlas pavadīt savu atvaļi-
nājumu dzimtenes ceļojumā. Patīkami būtu, ja
mūsu biedrības biedri uzrakstītu sev vienu jau-

nu statūtu pantu: «Nekad nenoraidi biedru,
kurš dzimtenes apceļojuma laikā lūdz nakts-

mājas vai grib iepazīties ar kanceleju un darbu

iekārtu.» Sevišķa uzmanība dzimtenes apceļo-
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šanai būtu jāveltī jaunākiem kancelejas darbi-

niekiem, kuri gatavojas pārbaudījumiem. Pret

viņiem arī sekretāriem jābūt atsaucīgiem. Skais-

ta ir mūsu tēvzeme un viņu vispilnīgāk var ie-

pazīt ceļojumā.
Ziru pagasta sekretārs ziņo, ka nodokļu kar-

tiņām ir priekšrocība pret nodokļu maksātāju
sarakstu. leteic sekretāriem šo priekšrocību
izmantot.

Pārrunājot pagasttiesas darbvedību un grā-
matvedību, konstatē, ka pēc Jelgavas apgabal-
tiesas kopsapulces rēkojuma piedziņas lietās, ja
izpildu pavēste izsniegta un parādnieks saistību
nokārto pirms mantas aprakstīšanas, likuma

135. p. paredzētā piedziņas nauda jāatmaksā
atpakaļ, izņemot 1 ls, kas jāiemaksā pagasta
pašvaldībai. Liepājas apgabaltiesas rajonā šāda

rīkojuma nav, bet gluži pretēji — uzsvērts, ka

135. p. paredzētā piedziņas nauda 'nav atmak-

sājama.
Apriņķa vecākais dod norādijumus tekošai

darbībai, starp citu, norādot, ka ierosināts pa-

līdzību dabas katastrofās cietušiem sniegt caur

vietējām apdrošināšanas biedrībām. Apspriede

atzīst, ka iemaksas dabas katastrofās cietušo

fondā būtu kārtojamas caur sadarbes apvie-
nībām.

Nodaļas valdē vienprātīgi ievēl līdzšinējos:
priekšnieku — Ugāles pagasta sekretāru H. Sen-

kovski, sekretāru — Ugāles pagasta sekretāra

palīgu V- Senkovski un kasieri — Sarkanmui-

žas pagasta sekretāru E. Putnu.

Apspriedi slēdz ar Dziesmu brīvai Latvijai.
6. Abrenes nodaļas apspriede 1939. g. 27. au-

gustā Tilzas pagasta namā. Protokols saņemts
1939. g. 6. novembrī.

Piedalās 12 pagastu sekretāri, 5 palīgi, 7 kan-

celejas ierēdņi un viesi: apriņķa vecākā sekre-

tārs, 2 pagasta vecākie un vietējās pagasta val-

des un revizijas komisijas locekļi. Nav ieradu-

šies un aizbildinājušies 3 pagastu sekretāri.

Tilžas pagasta sekretārs referē par savu pa-

gastu, tā vēsturi, saimniecisko un ģeogrāfisko
stāvokli.

Baltinavas pagasta sekretārs referē par no-

dokļu rēķinvedību pagastu valdēs, atzīstot, ka

jaunā kārtība un nodokļu kartiņas atvieglo
darbu. Referents apskata nodokļu uzlikšanas

un iekasēšanas gaitu, kartiņu izpildīšanu un sa-

ņemto nodokļu iegrāmatošanu plašos vilcienos,

neiedziļinoties sīkāk darba paņēmienos un ne-

uzrādot novērotās neskaidrības.

Apspriedes dalībnieki atrod, ka skaidrības

labā kvītīs un nodokļu dienas ieņēmumu kop-
savilkumā būtu uzrādāmi visi iekasētie nodokļi,
tādā pat kārtībā, kā aplikuma kopsavilkumā.
Vēlams būtu valsts nodokļus uzņemt budžetā

un nomaksāt zināmos termiņos.
Rugāju pagasta sekretārs referē par saviem

novērojumiem un iespaidiem biedrības rīkotā

ekskursijā pa Lietuvu.

Apspriedes dalībnieki apskata Tilžas pagasta
valdes darbvedību un grāmatvedību. Par darba

paņēmieniem paskaidrojumus sniedz pagasta

sekretārs.

Apriņķa vecākā sekretārs norāda uz pagastu
valžu darbībā novērotiem trūkumiem un aicina

tos novērst.

Uzdod nodaļas valdei noorganizēt septembra
vidū ekskursiju.

NĀKOŠĀS NODAĻU APSPRIEDES:

1. Rūjienas nodaļai — 1939. g. 9. de-

cembri Ternejas pagasta namā.

2. Daugavpils nodaļai — 1939. g. 17. de-

cembrī, Daugavpils apriņķa vecākā kancelejā.

3. Rīgas nodaļai — 1939. g. 27. novembrī,

Rīgā.
4. Ilūkstes nodaļai — 1939. g. 9. decem-

brī, Grīvā.

5. Abrenes nodaļai — 1939. g. 8. decembrī,

Vīksnas pagasta namā.

izdevis: Medrtb. | Atbildigais redaktors: Jānls

Grāmatspi«»tuv«» A-S.«ROTA» Rīgā. Blaumaņa i»lā 38-40 21476
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Zemkopības maš. fabrika un čuguna lietuve

n ... .

S-ba JMANT A"

DaltllOS papim Un papeS Ri&ā' m
-

Kandavas ielā Nr. 12-a.

r i «i ļ.. i Izgatavo kuļmašīnas, labības šķirotājus,

rOOrikaS aKCIjU SaUiedr. ekselmašīnas v. c. mašīnas.

MANUFAKTŪRAS PRECU TIRGOTAVA

S. ZIMSONS un A. LIVS

Rīgā, 15. maija lauk. 2. Rīgā, Merķeļa ielā 1. (Marijas ielas stūrī).
■ - MAZUMA. Tālr. 24332. VAIRUMA.

j. a. kāpa d HOFMANIS
Metināšanas un dažādu remontu darbnīca

i #-* i i w

Rīgā, Brīvības ielā 163. Tālr. 91618. Kaulu pārstrādāšanas uzņēmums
Izdara visādu metāla lūzumu sametinašanu.

Rīgā, Putnu ielā Nr. 21, tālr. 42231.
Izgatavo alumīnija piena un biezpiena tvert-

'

nes, ar un bez automātiskā maisītāja, kā arī
ADĪTU PRECU RŪPNIECĪBA

biezpiena spiedes.

Izgatavo autogēna augstspiediena metināša- p VCStGCIIIOns" RIQQ
nas aparātus. #/ • 51 '

Darbs apzinīgs. Cenas mērenas. Tirgoņu ielā Nr. 16. Tālr. 23106.



Latvijas Zemnieku Kredita Banka Ā/S

Rīgā, 15. maija laukumā 1.

AKCIJU KAPITĀLS Ls 10.000.000.-.

Nodaļas
Liepājā, Lielā ielā 23; Rēzeknē, 15. maija ielā 26.

Izsniedz aizdevumus

lauksaimniekiem, lauku amatniekiem, lauku rūpniekiem, zvejniekiem,

lauksaimnieku organizācijām, lauku pašvaldībām, lauku krājaizdevu sabied-

rībām un kooperatīviem.

Izsniedz garantijas
uz valsts, pašvaldību un sabiedriskām iestādēm.

Pieņem noguldījumus
maksājot 3—4% gadā.

Kooperatīvu iepircēji un lauku tirgotāji, Rīgā iebraucot, apmeklējiet

ILGECIEMA STIKLA FABRIKAS *s

ražojumu pastāvīgo paraugu izstādi
Zigfr. Meierovica bulv. 18 (ieeja no Valdemāra ielas, pretim Nac. teātrim).

Turpat varat nodot pasūtijumus kristāla un stikla izstrādājumiem.

Pasūtijumu pieņemšana— tālrunis 25880.

ŠOKOLĀDE GOEGGINGERAM

AIS Pollock & Company
izjūt un prasa

Rīgā, Smilšu ielā 24, tālr. 23941, 22430, 22516.
_ .' _ _

GOEGGINGERA šokolādi

A s PIGAS RAUGS"
PIENSAIMNIECĪBAS MAŠĪNAS UN ||MS»«J KnUNJ^

PIEDERUMI. rauga fabr.

Rīgā, Aizsargu ielā Nr. 117, tālr. 93968.



Valsts Zemes Banka
■ Rīgā/ Valdemāra ielā 1-b.

l

NODAĻAS:

Jelgavā, Akadēmijas ielā 23.

Rēzeknē, Pulkv. Kalpaka ielā 18.

Liepājā, Rožu laukumā 5-6.

Valmierā, Rīgas ielā 62.

Daugavpilī, Vadoņa ielā 4.

AĢENTŪRAS:

Ludzā, Daugavpils ielā 6.

Pļaviņās, Baznīcas ielā 39.

Tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrība

«DZIRNAVNIEKS"
Rīga, Elizabetes iela 41/43

Tālruņi:

direktoram-rīkotājam 22314 galvenam grāmatvedim 31846
darbvedībai 22314 grāmatvedībai 22534 un 31247
tirdzniecības vadītājam 34785 personaldarbvedībai 30371

techniskam vadītājam 61944 kasei 31519

saimniecības pārzinim 31286 transporta pārzinim 61173

tirdzniecības daļai 23472 šveicaram 31918
pasūtijumu daļai 25895

DZIRNAVAS

Rīgā: Tālruņi: Jelgavā: Tālruņi:

«Rīgas lieldzirnavas», Plkv. Brieža «Zemgales dzirn.», Rūpniecības ielā 2. 413

ielā 31 61018 kant. 1078

«Vidzemes rudzu dzirnavas», Tērbatas
tt_ ,
. eksp. 75

ielā 79/83 91398
«Vārpa» dzirnavas, Lietuvas ielā 22 . 981

«Jelgavas dzirnavas», Kapu ielā 3 . . 287
«Viestura dārza dzirnavas», Katrīnas

Liepājā:
ielā 14/20 31237 «Kurzemes dzirnavas», Brīvības ielā 23 2454

«Vidzemes dzirnavas», Rūpniecības kant. 230

ielā 27 61310 «Liepājas lauku dzirnavas», Jauna

«Krasta dzirnavas», Krasta ielā 49 . 23692
.

iel
? 4/6 2450

' Auce:

«Rudzu dzirnavas», Puškina ielā 11/13 31230 «Auces dzirnavas», Miera ielā 27
...
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