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PASUALDĪBAS DARBS
7. gadsNr. 11. Novembris 1939.

Aicinājums.
Ar gandarijumu vērodami pilsoņu un organizāciju

patriotisko gatavību tagadējā nopietnā brīdi atbalsti

ar ziedojumiem valsts drošības pastiprināšanu, pazi-

ņojam, ka ziedojumus Valsts aizsardzības fondā varēs

iemaksāt laikā no 1. līdz 30. novembrim š. g. Katrs

ziedotājs tādā kārtā varēs arī no savas puses sevišķ

atzīmēt mūsu armijas 20. gada svētkus un Lāčplēša

dienu 11. novembrī, tāpat arī valsts dibināšanas 21

gada dienu 18. novembrī.

Kā pēdējo ziedojumu iemaksas dienu nosakām 30

novembri 1939. gadā.

Katrs ziedojums, mazs vai liels, papildinās valsts

budžetā paredzētos līdzekļus mūsu varonīgās armija

cīņas spēju pacelšanai un tiks saņemts ar sirsnīgu

pateicību un atzinību.

Paldies visiem, kas savu tiesu gan ziedojuši un

vēl ziedos.

Rīgā, 1939. g. 31. oktobrī. Valsts un Ministru Prezidents K. ULMANIS

Kara ministrs ģenerālis J. BALODIS

Ziedojumus par labu Valsts aizsardzības fondam pieņem šādās iestādēs: Valsts Prezidenta

sekretariātā, pilī; 2) valsts kancelejā, Valdemāra ielā Nr. 3; kara ministrijā, apgādes pārvaldes

kasē, Valdemāra ielā 10-12, ieeja no Elizabetes ielas; Latvijas bankā, tek. rēķ. Nr. 4890 un 4859;

pasta krājkasē, tek. rēķ. Nr. 12435; Latvijas kredītbankā, tek. rēķ. Nr. 1000; Latvijas zemnieku

kredītbankā, tek. rēķ. Nr. 621; vispārējā Lauksaimniecības bankā, tek. rēķ. Nr. 10.



Latvija ir mūsos pašos.

E. Raisters

Jo tālāk iet gadi, jo pilnīgāk latviešu

tauta izjūt un atskārst, ko nozīmē būt

brīvai, neatkarīgai un suverenai. Ik ga-

dus 18. novembrī tauta raugās sarkan-

baltsarkanajos karogos, kas pēc 7 gadsim-
tiem jau 21 gadu brīvi plandās rudens vē-

jos, atgādinādami brīvās Latvijas pie-
dzimšanu tumšajā veļu laikā, kad tautas

politiskā gatavība bija tik tālu nobriedu-

si, lai zobeni varētu sākt novilkt Latvijas
valsts robežas.

Liktenīgā stunda bija situsi. Un to ne-

drīkstēja nokavēt. Kārlis Ulmanis bija
radijis politisku organismu, cementēdams

to ar liesmainu patstāvības ideju un pats
tā priekšgalā nostādīts un visu nākošo

paaudžu priekšā atbildību uzņemdamies,
pulcināja ap to ciešā vienībā un sadarbī-

bā visus tautas nogrupējumus svinīgai

Latvijas valsts pasludināšanai tēvzemes

centrā un galvas pilsētā Rīgā. Kodola

organismam, kas sastāvēja no zemnieku

sabiedriskiem darbiniekiem, pievienojās

pilsētu inteliģence, strādnieki un kara-

vīri. Latvijas vārds varēja pārskanēt pa-

sauli, kuru jau bija pārskanējusi latviešu

karotāju slava Nāves salas un Ložmetēju
kalna cīņu laukos.

Lielais ticības apliecinājums bija dots

un vajadzēja sākties tā piepildīšanai. Un

Prezidenta vārdiem izsakoties — cilvēks

atstāja tēvu un māti, sievu un līgavu, lai

pieķertos tēvzemei Latvijai, kuras āres

mina svešu varu karakalpu zābaki. No

mazās kalpakiešu saujiņas, kuras dvēsele

— pulkvedis Kalpaks deva solijumu aiz-

stāvēt līdz pēdējam savu tēvzemi un na-

cionālo valdību, izauga nacionālā armija,
sakaudama naidnieku visās četrās debesu

pusēs, un Latvijas valdība atbrīvošanas

cīņas varēja noslēgt ar 1920. g. augusta
miera līgumu ar Padomju Savienības val-

dību, kas kļuva par pamatu saprašanās

garam ar lielo austrumu kaimiņu visā vē-

lākā pastāvēšanas laikā.

Tālākie 20 gadi ir spoži liecinieki tam

apbrīnojamam uzbūves un politiskās no-

briešanas laikam, kurā izcīnītās labklājī-
bas un saimniecisko un kulturālo sasnie-

gurnu baudītāji mēs visi esam. Veļu
krēslā dzimusi un mirdzošā maija rītā at-

jaunota uz tiem pašiem vienprātības pa-
matiem kā sākumā, Latvija arvien dziļāk

nogulusies mūsu sirdīs, prātos un asinīs.

Prezidents, uzminēdams savai tautai no-

lemto sūtību, pirms pieciem gadiem ir cē-

lis tiltu atpakaļ uz laiku steigā aizmir-

stiem mūžiem, un tauta dziļā vienprātībā
un dedzībā ir gājusi pa to, gribēdama
kļūt par īstu savu senču un to valdnieku

un karavadoņu mantinieci.

Sirmais latviešu ozols, savos zaros

nesdams 2 miljonus lapu, atkal laidis

saknes tanī garīgā zemē, no kuras izplūst

pirmie latvietības apzināšanās avoti un

kuru pret naidnieku uzmācību aizstāvē-

dams, kritis, asinīm tā saknes slacīdams,

pirmais latviešu karavīrs. Tūkstošiem ga-

du mūs šķir no tā laika, bet arvienu pa
vareno ozola stumbru ritošās dzīvības un

auglības sulas mūs dzirdī ar tēvzemes

mīlestības kvēli, kas nepazīst iznīcības.

Pa mūsu laukiem dzīvais un mirušais iet

roku rokā un pie katra vakarā sētās ie-

kurtā pavarda sildīties atnāk veļi, juzda-
mi savu radniecību ar dzīvajiem un tos

ar saviem čukstiem uzmudinādami šos

pavardus vienmēr sargāt brīvus un neap-

tumšotus.

Kādas asiņu upes nav izbridusi latvie-

šu tauta, līdz viņas mūžību apzīmogojis
18. novembris. Kādas valodas nav pār-

skanējušas tēvzemes āres, sēdamas ļaužu
vidū naidu, neuzticību, šķelšanos un nā-

vi. Taču tautas dvēseli tām nav izdevies

nonāvēt. Joprojām tā sildās pie savas

valodas laipnās uguns, kura glabā senos

un jaunos varoņa stāstus un sava lieluma

atspulgu, kurā raugoties, lielas un varo-

nīgas kļūst jauniešu dvēseles un svētā un

neaizskaramā zeme, ko dienu dienā pār-

staigā viņu soļi.

Nav vārdos pilnīgi pareizi attēlojamas
tās jūtas, kas mūs visus saista pie savas

tēvzemes un ko apzīmējam ar tēvzemes

mīlestības jēdzienu. Mēs tikai jūtam, ka

esam pilni savu druvu elpas, savu upju
un ezeru mirdzuma un savu pilsētu spo-

270 Nr. 11PAŠVALDĪBAS DARBS



žuma, kas veido mūsu dvēseli un liek

mums būt latviešiem, lai kur mēs neat-

rastos.

Latvija ir mūsos pašos — dzejnieks
Kārlis Skalbe kādā rakstā min, pie Blau-

maņa pieminekļa Ērgļos teiktus, šos kāda

aizsarga vārdus. Tie izsaka visas tautas

nostāju pret savu tēvuzemi, kas ir kā

valsts, ko katrā elpas vilcienā ap sevi ra-

da un ceļ katrs īsts latvietis. Tas ir kā

nemitīgs paisums, kas plūst pāri kras-

tiem, un kas sevī ierakstīto Latvijas vār-

du liek lasīt visām pasaules tautām.

Latvija ir tevī pašā, — to mēs saklau-

sām savos sirdspukstos, savā asiņu dzies-

mā, savā visdziļākā pārliecībā un atziņā.

Latvija ir tevī pašā, — to mums čukst

veļu balsis rudens naktīs un stāsta piemi-

ņas zīmes Brāļu kapos un cīņu laukos,
kuros neskaitāmu paaudžu karotāji atde-

vuši dzīvības par savu tautu un zemi.

Latvija ir mūsos pašos, — to mums ap-

liecina mirdzošā karogu jūra valsts svēt-

kos, likdama mums sajusties kā vienai

saimei, kas sēd pie viena galda un domā

vienas domas, jūt vienas sāpes un vienus

priekus.

Šogad mūsu valsts 21. gada svētki ie-

krīt laikā, kad visu pasauli, ne tikai Eiro-

pu vien, saviļņo kara darbība un no tās

izrietošās sekas. Dažās kara nedēļās no

Eiropas kartes jau paguvusi pazust vese-

la lielvalsts, kura kā politisks un militārs

faktors iekļāvās Austrumeiropas telpā.
Līdz ar to svarīgas vēsturiskas pārmaiņas
skārušas arī mūsu tēvzemi. 5. oktobrī

mūsu valdība noslēgusi savstarpējās palī-
dzības līgumu ar Padomju Savienību, kas

starp citu, mūsu teritorijā paredz dažas

bāzes padomju karaspēkam, un vienoju-
sies ar Vācijas valdību par Latvijas vā-

ciešu repatriāciju. Abi līgumi jau pietie-
kami novērtēti atklātībā un par tiem ko

jaunu pie tā, kas jau pasacīts, pagrūti pie-
bilst. Jāuzsver tikai tas, ka tie nostipri-

na mieru un drošību tanī ģeopolitiskajā
telpā, kurā ietilpst arī mūsu tēvuzeme,

ļauj mums raudzīties nākotnē ar paļāvī-
bu un bez bažām, ka varētu tikt traucēts

radošais uzbūves darbs zeme un ciest

mūsu drošība un labklājība. Taisni otrā-

di. Šinī laikā, kad visas valstis bez izņē-

muma pastiprināti pievēršas savu aizsar-

dzības spēku palielināšanai un izveidoša-

nai, ikviens solis, kas nodrošina un at-

balsta mūsu militāro spēku, jānovērtē po-
zitivi.

Padomju bazu novietošana šaurākā,
bet vāciešu repatriācija plašākā apjomā
skar ari mūsu pašvaldības vienības. Vie-

nā otrā vietā nāks klāt jauni pilsoņi, bet

no citām tie aizies uz visiem laikiem. Šie

notikumi no iestādēm un to vadītājiem

prasīs jaunas rūpes un palielinātu modrī-

bu pienākumu veikšanā, lai bāzēs novie-

totais karaspēks varētu baudīt pietieka-

mas ērtības un godīgi sadzīvot ar savu ap-

kārtni un lai arī tie, kas no mūsu zemes

atvadas, neatstātu aiz sevis rūgtumu un

jūtamus materiālus robus.

Ikviena pašvaldības darbinieka pie-
nākums ir stiprināt pilsoņu vispārējo stā-

ju un vienprātību, aicinot visus vēl cie-

šāk saslēgties ap savu tēvuzemi un tās

drošības nostiprināšanu. Līdzekļus tam

var izvēlēties visdažādākos, bet galvenais

paliks personīgā priekšzīme un paraugs.

Ir jāsaprot, ka ar runām un daiļskanīgiem
uzsaukumiem un priekšrakstiem cilvēku

dziļākai iedabai vien nav līdzēts. Paš-

valdības darbiniekiem, kas smalki pazīst
katru iedzīvotāju, visu nevēlamo parādī-
bu izravēšanai un dziedināšanai jāpieiet
no pašas saknes. Sanāksmēs, viesībās, sa-

rīkojumos un godībās allaž būs izdevība

ko darīt valstiskas apziņas izkopšanas la-

bā un vienprātības nostiprināšanā. Nav

labi, ja kaimiņi dzīvo naidā, ja inteliģen-

ce, īpaši skolotāji, norobežojas no zem-

niekiem un strādniekiem, ja kāds tīko at-

šķirties ar savu aplamo sabiedrisko au-

dzināšanu vai šaurām tradicijām. Pret vi-

su to var līdzēt laikā dots mājiens, izteik-

ta piezīme, vai labsirdīgs humors. Ar to

pašu labi un iespaidīgi var reaģēt arī uz

dauzonību un neatbildīgiem vientiešiem,
kas palīdz kultivēt baumas, bet pavisam

peļami ir, ja pašvaldības pašas vai tās ie-

stāžu darbinieks pats palīdz kultivēt

šķelšanos, baumas, nepiedienīgas anek-

dotes vai uzvešanos un nolaidību darbā.

Laikā, kad Latvija ieiet 22. patstāvī-
bas gadā, jādara viss, lai ikviens latvietis

varētu teikt, — Latvija — tā ir manī pa-
šā. Tēvzeme, valsts, tauta, — tie ir jē-

dzieni, kam pilsoņu apziņā svētumam lī-
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dzīgs svars. Ar jaunu kvēli un spožumu
tie šinī laikā apstaro latviešu sirdis, vadī-

dami tos pa vienu, Prezidenta nospraustu

ceļu.
Mūžības vējš šalko latviešu ozolā, ku-

ra saknes dzer no neskaitāmu karotāju un

darba veicēju radītās garīgās irdnes.

Viestura, Nameja, Tālivalža, Rūsiņa, Kal-

paka vārdi un darbi liesmo latviešu ze-

mes debesīs līdzās miljonu karotāju pul-
kiem, kuru kauli gadsimtiem atdusas tēv-

zemes smiltājos. Turpat redzams arī to

varonīgo vīru pulks, kas veidojis latviešu

garīgo satversmi ar Baronu, Ausekli,
Kronvaldu un citiem priekšgalā. Viņos
raugoties, aug tautas lielums un spēks,
stingrāki top tautas soļi un cietāka tās

apņemšanās — līdz pēdējam stāvēt par
savu tēvuzemi Latviju, brīvo, neatkarīgo
un daiļo.

Valsts svētku karogiem plīvojot, ik-

viens latvietis lai raugās sevī, meklēdams

atbildi uz jautājumu — vai arī manī ir

Latvija? Un ja atbilde būs pozitiva, tad

-visi kā viens varēsim liecināt — Latvija
ir mūsos pašos.

Pagastu sekretāri un viņu īpašumi.

J. Vitoliņš,
L. P. S. B. valdes loceklis.

(Pēc š. g. 26. augustā nodaļu priekš-
nieku sanāksmē Carnikavā nolasītā re-

ferāta.)

Jautājums par biedru personīgiem ne-

kustamiem īpašumiem pirmo reizi tika

pacelts no biedrības revizijas komisijas
1937. gadā un apskatīts arī pilnā biedru

sapulcē. Ar šo ierosinājumu revizijas
komisija gribēja panākt, lai biedrības va-

dība veicinātu biedros ideju par sava

nekustama īpašuma iegūšanu, tā nodro-

šinot sevi vecumā un nebaltās dienās.

Un ne tikai, lai veicinātu šo ideju, bet lai

noorganizētu arī palīdzību biedriem šīs

idejas realizēšanai. Revizijas komisijas

prekšsēdētājs Reiznieka kungs pat iene-

sa priekšlikumu, ka gadijumā, ja biedrī-

bai nāktos likvidēt savu Carnikavas īpa-
šumu, to vajadzētu sadalīt apbūves ga-

balos un par piemērotu cenu pārdot bied-

riem.

Šis revizijas komisijas ierosinājums

pēc savas būtības ir dziļi psicholoģisks,
dibināts uz latviešu dabas izpratni. Tiek-

sme pēc savas zemes īpašuma ir neap-

šaubāmi pozitīva tieksme, tā piemīt ik-

vienam īstam latvju zemes dēlam un ir

tikpat veca, cik veca ir latvju tauta. Un

šī tieksme ir ļoti liela arī pagastu sek-

retāros, kas gandrīz visi ir nākuši no lau-

ku sētām. Vai pilsonis, kura dzīslās ne-

ritēs latvju zemnieka asinis un kura

dvēselē neskanēs zemes balss, centīsies

par saviem grūti atlicinātiem darba pū-
liņiem iegūt tieši lauku mājas? Vai cil-

vēkam ar elementārāko saimnieciskās

dzīves izpratni nav daudz citu izdevīgāku
iespējamību pilsētas īpašumos, tirdzniecī-

bā jeb rūpniecībā ieguldīt savu ietaupī-

jumu, kur daudz lielāka rentabilitāte?

Nav šaubu, ka tādas iespējamības ir arī

pagastu sekretāriem. Bet zeme, lauku

sēta un lauku ļaudis, kuriem tie veltijuši
savu dzīvi un mūža darbu, tos saista pie
sevis un jo kvēlas iededzina viņos ilgas

pēc sava zemes stūrīša. Un to ieguvuši,

viņi ir apmierināti un laimīgi, ka savas

šīs zemes gaitas varēs nobeigt tur, kur

tās uzsāktas. Aiz minētiem iemesliem

biedrības valde šim labi domātam ierosi-

nājumam nevarēja paiet garām, to vispu-

sīgi neapsverot.

Apspriedusi ierosinājumu vairākās

sēdēs, valde tomēr nāca pie slēdziena, ka

biedrības starpniecība nekustamu īpašu-
mu iegūšanā biedriem nekādus pozitivus
rezultātus nevar dot aiz sekošiem iemes-

liem: 1) sekretāri, kā jau augstāk minēts,

galvenā kārtā cenšas iegūt lauku īpašu-

mus; 2) dzīvojot un strādājot pagastos,
tiem netrūkst izdevības bez starpniecības

iegūt saviem apstākļiem piemērotus īpa-
šumus un 3) sekretārs, kam apstākļi at-

ļauj iegūt nekustamu īpašumu, to katrā

ziņā cenšas atrast savā tuvumā, savā

pagastā, lai būtu vieglāk to pārskatīt un
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sasniegt vaļas brīžos. Arī kreditu jau-

tājumā valde nevarēja atrast iespēju vai-

rāk ko līdzēt kā tās centrālās kreditie-

stādes, kuras šīm vajadzībām izsniedz

kreditus par ļoti mēreniem procentiem.
Tādā kārtā atlika tikai ierosinājuma pir-
mā daļa — idejas veicināšana biedros.

Pieejot šim jautājumam tuvāk, jāsa-
ka, ka minētā ideja mūsu valstī, it seviš-

ķi pēc 1934. gada 15. maija pārvērtībām,
ir ļoti populāra, līdzās uzskatam — atpa-
kaļ pie zemes, atpakaļ uz laukiem, sava

tēva pagastā. Tautas Vadonis ir aicinā-

jis atgriesties atpakaļ pie zemes, jo zem-

kopība ir mūsu dzīves pamats un lauki

mūsu tautas spēka šūpulis, no kurienes

nāk viss labais. Šai garā mēs audzinām

savu jauno paaudzi ģimenē, skolā, maz-

pulkos un visās citās lauku organizācijās
un biedrībās, lai tā paliktu uz laukiem

un necenstos traukties prom uz pilsē-
tām.

Bet ar to vien mūsu pienākumi vēl

nav galā. Ja nu esam šai virzienā ietek-

mējuši savu bērnu dzīves uztveri, viņu
gara noskaņojumu un centienus, tad

mums arī ir jārūpējas, lai šie centieni gū-
tu savu piepildi jumu. Mums jāpasargā

jaunatne, kas visas lietas uztver vairāk

ar izjūtu nekā ar prātu, no vilšanās, jo

jaunības ideālu sabrukums dažkārt at-

stāj paliekošu iespaidu uz visu turpmāko
dzīvi. Man reiz nācās redzēt, cik ļoti
satriekts bija kāds mazpulka dalībnieks,
kas ar jaunatnei piemītošu dedzību kopa

savu lauciņu, kad saimnieks to viņam
nākošā pavasarī liedza, atzīdams šo viņa

mīļāko nodarbošanos par «niekošanos».

Ko līdz skaistas idejas un ierosmes, ja
tās nevar dzīvē iemiesot. Esmu dzirdē-

jis vairākus kollegas žēlojamies par ie-

rēdņa dzīves grūtībām, neveselīgiem dar-

ba apstākļiem un lielo atkarību no dau-

dzām priekšniecībām, reizā ar to izsa-

kām apņemšanos audzināt savus bērnus

par lauksaimniekiem. To pašu domu

man gadijās dzirdēt no kāda ļoti iecienī-

ta laikraksta redaktora, kas savas ap-

ņemšanās realizēšanai tagad ir nopircis
lauku mājas. Protams, ka šādai pārliecī-
bai seko cenšanās iegūt savu lauku īpa-
šumu un tā ir pareizi. Šī cenšanās pēdē-

jos gados, kad no Tautas Vadoņa mutes

ir atskanējis aicinājums — atpakaļ pie

zemes, ir ļoti liela. Tai pašā laikā ir re-

dzami uzplaukusi lauku sabiedriskā un

kulturālā dzīve, jo pašvaldības darbinie-

ki, sekojot Vadoņa aicinājumam, izkopt,

padarīt labāku un gaišāku lauku dzīvi,

ar divkāršu enerģiju ir stājušies pie šī

darba.

Lauku sabiedrībā ir nostiprinājies uz-

skats, ka pagasta sekretāram ir jācenšas
tā strādāt, lai pašvaldībā un sabiedriskā

dzīvē tas pilnīgi saaugtu ar sava pagas-

ta ļaudīm, lai viņš nejustos kā algotnis,
bet kā kopējas saimes loceklis ar izcilus

uzdevumiem un pienākumiem vispārīgās
labklājības celšanā. Vispilnīgāk tas ie-

spējams tad, ja minētais darbinieks arī

materiālā ziņā ir saistīts ar savu pagas-

tu, ja viņam tur ir savs īpašums un tā-

dā kārtā kopīgas intereses ar pagasta
lauksaimniekiem saimnieciski - kulturālā

laukā. Lauksaimnieku viņa vajadzībās
un likstās vislabāk sapratīs tas darbi-

nieks, kas pats būs saskāries ar lauk-

saimniecības vajadzībām un prasībām.
Katrs sekretārs, kas šādā kārtā saistijies
ar savu pagastu, cenšas tā strādāt un

dzīvot, lai viņš tur varētu palikt līdz sa-

va darba mūža galam un turpat arī pa-

vadīt sava mūža pēdējo cēlienu.

Ir liela atšķirība prasībās, kādas tiek

uzstādītas pie pieņemšanas dienestā, pil-
sētas iestāžu un lauku pašvaldību darbi-

niekiem un liela atšķirība ir arī viņu
darba apstākļos vēlākās gaitās. Pirma-

jiem ir jābūt labiem sava darba pratē-

jiem un kārtīgiem tiešo pienākumu pil-

dītājiem, bet no lauku pašvaldību dar-

biniekiem bez minētā vēl tiek prasīta
līdzdarbošanās sabiedriskā dzīvē. Bieži

laikrakstos lasām sludinājumus par pa-

gasta sekretāra vēlēšanām, kuros starp
citu ir teikums: «vēlams sabiedrisks dar-

binieks». Ja arī šī prasība nav sludinā-

jumā minēta, tad pie vēlēšanām kandi-

dātiem tā vienmēr tiek uzstādīta. Tālāk

vēl seko apsvērums, vai vēlamais kan-

didāts nav staigulis, vai būs ilgāks pali-

cējs un vai ir zemnieciskas orientācijas
cilvēks jeb «ierēdnis». Lauku ļaudīm ir

tā prasība, lai viņu darbinieki, saimnie-

ciskās un kulturālās dzīves vadītāji 1
,

ne-

būtu tikai ierēdņi un likuma burta pil-
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dītāji, bet lai tie būtu arī viņu līdzgait-
nieki ikdienišķā darbā un rūpēs. Ja pa-

gasta sekretāram ir sava saimniecība un

viņš līdzi pārējiem lauksaimniekiem iz-

jūt zemnieka priekus un bēdas, tad viņš
tiem liekas tuvāks un savā personībā

pilnīgāks. Darbiniekus, kas ir tikai ie-

rēdņi, laukos uzskata par citas šķiras

ļaudīm un pret tiem izturas ar zināmu

skepsi. Piemēra dēļ šeit varētu minēt

lauku skolotājus, kas partiju laikos at-

šķēlās no zemniecības un kļuva par

valsts ierēdņiem. Plaisa starp viņiem
un lauku ļaudīm vēl tagad nav aizaugu-
si un tie tiek uzskatīti par atlūzušiem

zariem no lauku tautas koka.

Kas attiecas uz pagasta sekretāra sa-

biedrisko darbību pagastā, tad tā ir ne-

atvairāma nepieciešamība, ko diktē lau-

ku apstākļi. Neraugoties uz to, ka pē-

dējos gados daudz kas ir darīts, lai lau-

kos būtu vairāk inteliģentu sabiedrisku

darbinieku, viņu tomēr vēl ir par maz.

Nevarētu teikt, ka laukos vēl joprojām
trūktu inteliģenti jaunieši, bet galvenā
kārtā trūkst piedzīvojušu lauku sabied-

riskās dzīves vadītāju pagastos. Un ša-

jos gadijumos sabiedrības acis arvien

vēršas uz pagasta sekretāru. Grūti pat

iedomāties, ka sekretārs, kas pastāvīgi
atrodas pagasta namā, kur satek visi ceļi,
kur pa lielākai daļai notiek visu biedrī-

bu un organizāciju sanāksmes un vadības

sēdes, pie tām neņemtu līdzdalību. Viņa

padoms visbiežāk izrādās tas pareizākais,
un kurš gan vēl veiklāk prot uzrakstīt

vajadzīgo protokolu, jeb uzsaukumu un

izkārtot citas techniskas dabas lietas, bez

kurām vislabākie nolūki un projekti pa-

liek neizpildīti. Līdz kamēr neradīsies

šo uzdevumu veikšanai citi spējīgi darbi-

nieki, pagastu sekretāriem arī turpmāk

jāņem jo dzīva dalība kā saimnieciskās,
tā kulturālās organizācijās, lai uzturētu

lauku dzīves progresu.
Pie visa jau iepriekš sacītā par pa-

gastu sekretāriem un viņu īpašumiem,
vēl viens apstāklis ir ņemams vērā.

Valsts vadība visiem līdzekļiem vei-

cina ģimenes nodibināšanu un valsts dzī-

vā spēka pieaugumu, bet inteliģences ap-
rindās tas stāv ļoti lielā atkarībā no ģi-
menes materiāliem apstākļiem un drošī-

bas. Ģimene jānodrošina ne tikai šai

dienai, bet arī nākotnei, un slikts būs tas

ģimenes galva, kas par to nebūs pado-

mājis pie laika. Protams, pagasta sek-

retārs pēc izdienētiem gadiem saņem

pensiju, bet viņa nāves gadijumā tādu

saņem ģimenes locekļi, tomēr drošāk ir,

ja pašiem pieder savs īpašums, savs kak-

tiņš. Var gadīties, ka dienests jāatstāj

pirms pensijas izdienas un ko tad? Ir

bijuši gadijumi, kad sekretārs ar ģimeni
paliek bez pajumta, bez līdzekļiem un

biedrības valdei ir nācies dot patvērumu
Carnikavā un atbalstu iztikai. Tā tad

arī no šī viedokļa ir veicināma biedru

tieksme pēc sava īpašuma.

Tiesa, ka rūpes par ģimeni un tāpat

par iegūto mantu prasa daļu no darbinie-

ka enerģijas un laika, bet nav nolie-

dzams arī tas, ka šīs rūpes vairo centību,

nosvērtību, rosmi, pienākuma apziņu un

ticību savām spējām un sūtībai, kas vei-

do un noteic cilvēka raksturu, kā arī ie-

tekmē darba kvalitāti. Vēl jāpiezīmē,
ka darbinieki-ģimenes cilvēki ir discipli-
nētāki savā dzīvē un darbā.

Teikto kopā saņemot, šis vispār atzī-

tais uzskats labi iekļaujas lauku ļaužu

psicholoģijā, ir tuvs mūsu profesijai un

tamdēļ biedrības valde atzina to par

veicināmu, tādā kārtā visā pilnībā pie-
saistot sekretāru savam pagastam. Izci-

lākais pašvaldības darbinieks un mūsu

biedrības celmlauzis, nelaiķis Pēteris

Klinklāvs nelokāmi bij pārliecināts, ka

nav pielaižama pagastu sekretāru staigā-
šana no pagasta uz pagastu. Pagasta
sekretāra amats prasa plānveidīgu un

tālredzīgu darbību, apsverot saimniecis-

kās iespējamības vairākus gadus uz

priekšu. Ne viena sekretāra spēkos ne-

stāv nolaistu pagastu I—21 —2 gados izvest

no šī stāvokļa, bet tas prasa daudz gadu
sistemātiska darba. Ja sekretāram būs

pārliecība, ka pagastā, kurā tam lemts

strādāt, tas varēs ielikt visu sava mūža

darbu un ka padarītais būs redzams ne

tikai viņam pašam, bet arī sabiedrībai un

priekšniecībai, tad viņš centīsies šim dar-

bam atdot sirdi un visas savas spējas.
Lielākais gandarijums darbiniekam ir, ja

viņa padarītais darbs ir redzams un tiek

atzīts. Šī darba atzīšana rada sacensību
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pašu darbinieku starpā, kas piespiež arī

kūtros citiem sekot un tas virza lauku

dzīvi uz priekšu un uz augšu.
Ja nu sekretāri bieži mainīsies, tad

šī sacenšanās izpaliks. Tiks darīts tikai

tekošais, bet tie darbi, kam būs nozīme

tikai turpmākos gados, paliks pēcnācē-

jam, kas savukārt tāpat domās un darīs.

Pēc novērojumiem, biežās sekretāru mai-

ņas ir negativi atsaukušās arī uz pagasta
kulturālo dzīvi.

Tāds ieskats valdi ja toreiz, kad jau-
tājums par sekretāru īpašumiem nāca

biedrības valdes un pilnsapulces apsprie-
šanā.

Pēdējā laikā apstākļi ir stipri grozi-

jušies. Mūsu resora tagadējā vadība šai

lietā ir nostājusies uz cita viedokļa, kas

izteikts «Pagasta dzīves» š. g. 1. augusta
numurā, proti, ka nav vēlams sekretā-

riem darboties tajos pagastos, kuros vi-

ņiem pieder nekustami īpašumi. Tāpat
resora vadība ir atradusi par nevēlamu,
ja sekretāri apkrauj as dažādiem blakus

amatiem un saistās amatos vairāku bied-

rību valdēs, kas jūtami kavē viņu tiešo

pienākumu pildīšanu.
Tie ir jauni uzskati lauku dzīves kār-

tošanā un nav šaubu, ka uzskatu maiņu

dr izsaukuši visai svarīgi motivi. Tai

pašā laikā ir jākonstatē, ka šī uzskatu

maiņa ļoti stiprā mērā skar mūsu tie-

sisko un materiālo stāvokli, un plašas
sekretāru aprindas. Man nav pie rokas

tiešu datu, bet var teikt, ka apmēram
70°/o no pagastu sekretāriem ir nekusta-

mas mantas īpašnieki, tikuši pie tās gan

mantošanas un iepirkšanas, gan arī ie-

gātnības ceļā. Tāpat nebūs pārspīlēts,

ja teikšu, ka no tiem savukārt ap 70%

ir tādu, kam īpašumi atrodas pagastos,
kur viņi paši strādā.

Tālāk, šī uzskatu maiņa ienes apvēr-
sumu kā pašu sekretāru, tā arī biedrības

idejiskā orientācijā, kura mums jāpieska-

ņo šim jaunajam uzskatam. Ja valsts

labums to prasa, tad mums tas ir jādara
un mēs nevaram pirmā vietā nostādīt

pašlabumu, ko neesam nekad darijuši.
Mums ir jāseko laika garam, jācenšas iz-

prast jaunās atziņas un jāpilda priekšnie-
cības norādījumi, kā to prasa tagadējais
laiks.

Sakarā ar izteikto, biedrības vadība

ir griezusies pie priekšniecības un tā ir

apsolijusi dot savus norādijumus minē-

tos jautājumos, ko dzirdēsim nākošā pil-
nā biedru sapulcē.

Pagasta skrīveris reformu laikā.
A. Melnalksnis.

Katra reforma, kas krasi skar tautas

masas, kas paplašina vienas, bet ierobežo

otras šķiras tiesības un intereses, izsauc

zināmu apjukumu un nemieru. Ar liku-

mu guvušie līksmo, bet apcirptie izrāda

sašutumu un visiem līdzekļiem mēģina
kavēt reformu izvešanu dzīvē. Šķiru in-

tereses skāra arī 1866. g. ievestais likums

par pagastu pašvaldību, kas pagastus at-

brīvoja no muižnieku aizbildniecības un

nostādīja uz savām kājām. Muižnieki

pielika visas pūles, lai pagastu vēl patu-
rētu savā ietekmē. Ja tas neizdevās ar

jaunā likuma dažu pantu iztulkošanu sa-

vā labā, tad ķērās pie dažādiem spaidiem

pret saimnieciski atkarīgiem pagasta
amatvīriem — un arī šo amatvīru pie-

kukuļošanas. Radikālo pārgrozību laikā

pagasta dzīvē Liela loma piekrita labākam

rakstu pratējam un likuma gara izpratē-

jam uin tulkam — pagasta skrīverim.

Tam arī uz saviem pleciem nācās iznest

visu pagasta pašvaldības reformu smagu-

mu. Vairums nenosvērtu un arodam ne-

piemērotu darbinieku zem šīs nastas saļi-

ma un pārgāja mierigākā un materiāli

nodrošinātākā darbā. — Pats jaunais li-

kums, (instrukcijas, priekšraksti un pa-

skaidrojumi par šā likuma izvešanu dzī-

vē bija sacerēti un rakstīti tautai svešā

.valodā, kas lielā mērā apgrūtināja viņu

pareizu izprašanu, pielaikošanu un izpil-
dīšanu. Tikai retā pagastā — atskaitot

skrīveri — bija vēl kāds amata vīrs, kas

būtu spējīgs pareizi izprast svešā valodā

un svešā garā rakstītu likuma burtu. Vi-
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su darbu un šā darba kļūdas uzvēla skrī-

verim. Arī daudzi skrīveri — gan ar

veiklu spalvu — tomēr nebija šim atbildī-

gam uzdevumam pietiekami sagatavoju-
šies. Zināšanu un piedzīvojumu trūku-

mu pagastu pašvaldību lietās pauž arī

veco laikrakstu slejas par atlaistiem un

ievēlētiem skrīveriem, par nekārtībām

pagasta amatu izpildīšanā v. t. t. — Līdz-

tekus šīm Ijaba vēstīm iet plaši un popu-

lāri sarakstīti raksti par svarīgākiem paš-
valdības jautājumiem, par jaunā likuma

gaišām uin tumšām pusēm, par viņa pa-

reizu izpratni un izvešanu dzīvē. Šie

raksti rāda, ka mūsu vecie tautas darbi-

nieki (Vēbers, Māters, Leitans, Veinber-

ģis v. c.) lauku pašvaldībai pievērsuši ļoti
lielu uzmanību. — Tomēr ap 1875. g.,

kad pagastos darbojas jau trešā amatvīru

kārta, kā to vēsta tālaika laikraksti, pa-

gastos «vēl nav gājis kā īsti vajadzētu
iet.» —

Bet tagad atgriezīsimies pie jaunās
kārtības stūrmaņa — pagasta skrīvera

lomas šaī pārejas laikā.

Ja pagājušā apcerē (sk. P. D. 10.) at-

zīmējam par veco skrīveri kā divu kun-

gu kalpu, tad jāteic, ka 1866. g. pašvaldī-
bas likums šo kalpošanu padarīja vēl sa-

režģītāku. Muižas iespaids uz skrīveri

gan samazinājās, bet pieauga atkarība no

pagasta vecākā un pagasta tiesas priekš-

sēdētāja — jo parasti pagasta skrīveris

arī bija pagasta tiesas skrīveris. Bez tam

— skrīverim radās jauns kungs. Un tas

bija pagasta vietnieku pulks — skrīvera

amatā ievēlētājs un algas noteicējs. Viet-

nieku pulks sastādi jās no pilnā sapulcē ie-

vēlētiem saimnieku un bezzemnieku

(kalpu) runas vīriem ar pretējām intere-

sēm. Saimniekiem tīkams skrīveris ne-

patika kalpiem un otrādi. Tur vajadzēja
ideāli bezpartejiska un pašaizliedzīga cil-

vēka, lai izpildītu likumu un šā likuma

uzliktos pienākumus un pa prātam izda-

rītu vēl pagasta vecākam, pagasta tiesas

priekšsēdētājam, vietnieku pulkam un

runas vīriem. Savs vārds un noteikšana

vēl bija arī vietējam baronam, mācītā-

jam, draudzes skolmeistaram, konventam

un draudzes kungam. Vecā skrīvera dar-

ba apstākļi un atkarība spieda skrīverus

uz apvienošanos savā biedrībā. — 1871. g.

laikrakstu slejās atrodam ziņu, ka «Kur-

zemes pagastu skrīveri lūguši augstu

valdīšanu, lai viņiem ļauj land-

tāgu noturēt, ka lai neviens

skrīveris netiktu bez vainas

no amata atlaists, jo caur

tādu atmešanu zūd visa lus-

te uz uzticīgu amata ve-

š a nu».

Tomēr nevienā laikrakstā nav norādi-

juima, ka tāds «skrīveru landtāgs» būtu

atļauts un noturēts. Tāpat nav zināms,
vai šī sapulce nenotikusī administrācijas

spaidu vai skrīveru vienaldzības dēļ.
Lielu saviļņojumu veco skrīeru sai-

mē ienes Dreiliņmuižas pag. skrīvera J.

V. Cūkaiņa «uzaicināšana uz kādas bied-

rības celšanu», kas parādijās bij. pag.

skrīvera Anša Leitana vadītā «Mājas
Viesa» 1872. g. 22. apriļa Nr. 17.

Uzaicinājumā norādīts, ka visas tautas

un ļaužu kārtas tiecoties sadoties biedrī-

bās, kuru mērķis esot pabalstīt savus ne-

laimē kritušos biedrus un «uzmākšanās

pretim stāvēt līdz pat asinīm». Arī Vid-

zemē esot cēlušās daudzas biedrības, tikai

tādas trūkstot pagasta skrīveriem.

«Pagasta un tiesas skrīvera kārta

šimbrīžam vēl ir tā, kas vairāk aizmirša-

nā rādās kritusi, nekā to pelnījusi, un tas

nav vien sakāms par zemēm, bet, Dievam

žēl, arī par pilsētām. Pilsētās tā nu gan

var piebiedroties citai kādai biedrībai

klāt, ja draudzei (sabiedrībai, arodam A.

M.) pašai nebūtu spēka no savas puses

gādāt un sirmam salīkušam skrīverim na-

bagu namos savas pēdīgās mūža dienas

likt nodzīvot, bet uz zemēm, ja vīram

bērnu nav, kas tam vecumā maizi un

atspaidu dod, no draudzes puses maz gan

var cerēt. — Ak nu! vai nesapratīsim to

visi, cik lielu saldumu un jaukumu baud

tā miesa un dvēsele, kurai savas dienas

jāmitina no tādas nukas, ko pagasta žē-

lastība tam nospriež?»

Uzsvēris, ka skrīveru biedrošanās jaur-

tājums jau sen esot nobriedis, kāpēc ti-

kai jāķeroties pie lietas! — Uzaicināju-

mu noslēdz uzsaukums:

«Pagasta un tiesas skrīveri! — Vai tie-

šām arī mums savā starpā nederētu tādu

biedrību celt, kur mūsu bāri un atraitnes

un mēs paši vecuma un trūkuma dienās
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pabalstu atrastu un kas mums tāpat kā

simts citām biedrībām, ja ne vairāk, tak

reiz gadā ļautu sapulcēties un apsprie-
sties par amata vajadzībām un darīša-

nām? Vai mēs tā dažu labumu un svētī-

bu nevarētum gādāt, dažu trūkumu pil-
dīt, cits citu pamācīt, dažā gudrībā un

atzīšanā pieņemties, kas mums līdz šim

nebija iespējams? ..
Ja nu ne citādi, tad

sadosimies kādi pāra desmit vīri kopā un

raudzīsim šo lietu cilāt un sekmēt. Var-

būt atradīsim piekritējus, kas līdz ar

mums būs gatavi labam darbam roku un

spēku neliegt un tam tādu pamatu grun-

tēt, uz ko turpmāk droši ēku var bū-

vēt.»

Dreiliņu skrīvera Cūkaiņa ierosinā-

jums, kā to rāda vecie laikraksti, skrīveru

aprindās izsaucis dzīvas pārrunas, kuras

izskanējušas arī presē.

«Mājas Viesa» 1872. g. 1. jūlija 27.

numurā iespiests tā laika rosīgā darbinie-

ka Ķipēnu pag. skrīvera J. Mestera ga-

rāks raksts par Cūkaiņa ierosinājumu un

skrīveru biedrības mērķiem. Viņš pa-

svītro, ka dibināmai biedrībai jābūtot ne

tikai nespēkā kritušo amata brāļu, viņu
bāru un atraitņu pabalstītājai, bet arī

skrīveru darba izveidotājai, viņu kārtas

aizstāvei un tiesiskā stāvokļa nostiprinā-

tājai. Viņš raksta:

«Vispapriekšu būtu tai ceļamā bied-

rībā priekšā ņemams un apspriežams, kā

lai mūsu kārta vairāk gruntēs un pastā-
vības panāktu, ka tā ar drošību varētu

savā amatā pastāvēt un ar prieku, uzcī-

tību un cerību savu darbu strādāt.»

Mesters plaši un spilgti attēlo pagasta
saimnieka — vietnieku pulka spēlēšanos
ar uz gadu, diviem vai trim līgto skrī-

veri. Grūto skrīvera amatu uzņemoties

jauni iesācēji par viszemāko algu, cerot

uz algas pielikšanu turpmākos gados. Ja

nu pēc nolīgtā laika un termiņa skrīveris

lūdzot pēc algas pielikšanas, tad arvien

dabūjot atbildi, kas skanot: «Ja par tādu

algu nevarat kalpot, tad mēs meklēsim

citu skrīveri.» Vēl vieglāk vietnieku

pulks tiekot galā, kad skrīveris pieprasot

algas paaugstināšanu pēc uzteikšanas ter-

miņa notecēšanas. Tad atbilde skanot:

«Jums jāpaliek amatā tāpēc, ka neīstā

laikā esat uzteikuši. Bet pielikt nekā

nepieliksim!»
Mesters aizrāda, ka «riktīgi mācijies

skrīveris, patiess cilvēks būdams, vairāk

lones nepaģērēs, kā tas darbs ir to vērts

un derīgs. Turpretim, kas švaks savās

zināšanās un mācībās — nemaz nevar

tādā amatā pastāvēt.»
Mesters neaizstāv «necienīgus sava

amata kopējus», bet, runājot par to lik-

teni un nedrošo stāvokli, kas ar svied-

riem vaigā, uzticībā un uzcītībā viņiem
uzticētu amatu kopjot un vadot, savu pie-
nākumu pieklājīgi, kārtīgi un rūpīgi iz-

darīdami.

Rakstītājs žēlojas, ka vai visos viet-

nieku pulkos gan arī esot vīri, kas at-

zīstot skrīvera darbu, bet baidīdamies no

citiem, kautrējoties savus uzskatus atklāti

izteikt.

Sava raksta beigās Mesters uzsauc sa-

viem «cienīgiem un mīļiem amata bied-

riem, kam luste, patikšana, sabiedrības

gars un branga mīlestība sirdī — neka-

vēties uz tāda varbūt grūta, bet laba un

teicama darba iesākšanu — uz skrīveru

biedrības gruntēšanu.»
Neviens jauns pasākums nav nodibinā-

jies bez jaucējiem. Arī Cūkaiņa uzsau-

kums sacēla kājās skrīveru biedrošanās

pretiniekus. Tas apstāklis spiež «Mājas
Viesa» vadītāju A. Leitānu Mestera rak-

stam piespraust piezīmi ar izbrīnu, ka

tik labam darbam, kā skrīveru biedrības

celšana varot rasties arī pretinieki.
Tāds sīvs skrīveru biedrošanās preti-

nieks ir Cūkaiņa-Mestera amata brālis

«skrīveris Jakob Biks, Cēsu apriņķa Lu-

bejā», kā tas parakstās «Balt. Vēstneša»

slejās iespiestos pretrakstos. Vai nu no

brīva prāta vai piespiedu ceļā Bika pret-
raksts pārdrukāts arī «M. V.» sleiās pēc

Mestera rakstam piespraustās redakcijas

piezīmes, kurā pievesta vecu vecā paruna

par četrkājainā lopa uin divkājainā cil-

vēka klupšanu. — No Bika pretraksta
satura var izlobīt, ka aiz rakstītāia mu-

guras nostājušies reformu pretinieki.
Drīz pēc Bika pretraksta «B. V.» sle-

jās «nevar pēc savas sirdsapzināšanas
nociesties» Siguldas skrīveris K. Ci-

linskis, kas nevar vien nobrīnīties par

Biku, kas esot «iesācis pavisam savādu
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ceļu un ar savādiem ieročiem gribot cī-

nīties pret labi domātu un teicamu pasā-
kumu».

Turpmākā polemikā skrīveru biedro-

šanās jautājums paliek pakaļ plānā, izvir-

zās asas pārrunas par skrīvera personu,

darbu, dzīvi un tiesībām. Šos jautājumus
skar Cilinska atbilde Bikam. Cilinskis

atspēko pa punktiem un saka, ka Biks

gribot pierādīt, ka:

1) «Skrīveri tā likumos iekalti būtu,

ka viņi nemaz ar citu biedrības un drau-

dzības garā nedrīkstētu sanākt un par

savu garīgu, kā arī miesīgu labklāšanu

taisnīgā un nenoziedzīgā vīzē gādāt.»
Cilinskis lūdz Biku pierādīt, ka tie,

kas apvienojušies dažādās biedrībās, būtu

sevišķā ļaužu kārtā izdalīti. Biedrošanās

esot nepieciešama katrai ļaužu kārtai

savu garīgo spēju attīstīšanai un izkopša-

nai, jo «gaisma ir dzīvība, gaisma ir tau-

tas labklājība, gaisma ir valsts stiprums,»
— ka to esot atzinusi visa civilizētā pa-

saule.

2) Biks skrīveri nostādot atkarībā no

pagasta labuma. Tādā gadijumā tas ne-

esot šķirams arī no ļaunuma. Tiesa esot,

ka skrīveris pagasta darīšanās esot

līdzatbildīgs, bet viņš nekādā ziņā
nevarotbūt līdzlaimētājs un līd z-

zaudētājs, jo tādā gadijumā tas die-

zin vai gadu vai mēnesi savā vietā no-

kalpotu un diezin vai pagastā neatstātu

savus beidzamos svārkus.

3) Viņš piekrītot Bikam, kas skrīveri

salīdzinājot ar karotāju, kurš iekaroto

atdodot tiem, kas viņu karā sūtijuši. Tā-

pat skrīveris atdodot pagastam savas spē-
jas, savus spēkus un savus sūri grūti ie-

krātos grašus, nemaz par savējiem nedo-

mādams. Bet še Biks esot piemirsis, ka

rakstos stāvot: «Kas par savējiem negā-

dā, tas ir sliktāks par paganu.»

Atbildē Bikam Cilinskis vēl pasvītro
skrīvera salīdzinājumu ar karavīru. «Arī

skrīveris daudzreiz viens pats pret des-

mitiem karo pagasta labumu aizstāvē-

dams un pagasta sliktumu pierādīdams,

par ko to vēl daudzkārt par ienaidnieku

un pretinieku uzskata un beidzot no vie-

tas padzen.»
Cilinskis piekrīt arī Bikam tai ziņā,

ka «skrīverim šais laikos papriekšu jāejot»

un vēl uzdrošinājās papildināt, ka «skrī-

veris ir pagasta gars un pagasta dvēsele

un viņam gribot negribot esot pa priekšu

jāiet». Svarīgo pienākumu veikšanai esot

vajadzīga sava biedrība, «kur skrīveri

draudzīgā un brālīgā garā par savu trīs-

kārtīgu grūtumu sarunādamies un cits

citu pamācīdami savās darīšanās un savā

dzīvē caur biedrību pilnīgāki varētu

palikt.»

Cūkaiņa-Mestera ierosinājums atrod

piekrišanu arī pilsētniekos. Pirmais at-

saucas Rīgas rātes skrīveris C. E. Frei-

manis, kas apsveic skrīveru biedrošanās

ideju un nāk ar ierosinājumu dibināmā

biedrībā piesaistīt arī pilsētas tiesu skrī-

verus, kas arī esot sirsnīgi tautas brāļi,
lai kopīgiem spēkiem cīnītos par sava

stāvokļa nodrošināšanu un prāta un gara

izkopšanu.

Cilinska nostrostētais Biks tomēr vēl

neliekas mierā un «B. V.» slejās nāk ar

padomu dibināt nevis skrīveru, bet «skrī-

veru famdlijas» biedrību, kurā tad uz-

ņems visus skrīveru radus un tuviniekus.

Šāds Bika projekts dod vielu minētā rāts

skrīvera Freimaņa otram pretrakstam,
kuru tas iesniedz «B. V.» redakcijā, bet

kad redakcija atteicas to ievietot, tad ar

attiecīgu piezīmi to uzņem «M. V.» —

Šai pretrakstā Freimanis diezgan zobga-
līgā veidā ņem uz grauda Biku un rak-

sta:

«Ja B. kgs vēlas, ka skrīvera brāļi,
māsas, brāļu un māsu bērni arī tiek par
biedrības locekļiem uzņemti, tad vaja-
dzētu viņiem, t. i., vīriešiem skrīvera

amatu uzņemt un sieviešiem atkal skrī-

verus precēt, kādā vīzē tad arī B. kgs
varētu savu mērķi sasniegt.»

Freimaņa raksta beigās «M. V.» re-

dakcija piesprauž piezīmi, kas skan: «Lai

šai strīdei vienreiz būtu gals, tad te daru

zināmu, ka uz priekšu par šo lietu ne-

kādi strīdēs raksti «M. V.» netiks uz-

ņemti.»

Leitans arī tura vārdu un uz ilgāku
laiku «M. V.» slejās nav atrodamas ziņas

par skrīveru organizēšanos. Tā skrīveru

biedrības jautājums iegūlās un apgūlās.

Turpmākos gados (1872.—1876.) skrī-
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veru lietas presē netiek cilātas un plašāk

pārrunātas, kamēr pie pašvaldības un

skrīvera tiesiskā stāvokļa noskaidrošanas

ķeras krietnais vietējo likumu tulks Mā-

teru Juris, no laukiem pārnācis Jelgavā
un nodibinājis savu laikrakstu.

Skrīvera darba un dzīves gaitas Mā-

tera laikos apcerēsim turpmākā rakstā.

Lietderības un brīvu apsvērumu darbība

tiesību izpratnē.

Cand. iur. A. Plekāns.

111

Lietderības un brīvu apsvērumu
nepārbaudamība tiesā.

Teorijā, kā jau minēts, ir valdošs ies-

kats, ka administratīvu orgānu lietderī-

bas un brīvu apsvērumu darbības nav

pārbaudāmas no tiesu iestādēm. Šai zi-

ņā nav atšķirības starp tiem juristiem un

zinātniekiem, kuri lietderības un brīvus

apsvērumus tver ārpus tiesību normām,
tiesību jēdzieniem, vai to piemērošanu
dara atkarīgu no orgānu subjektiviem

ieskatiem, un tiem, kuri apsvērumiem

piešķir objektivu raksturu, vai sākuši iet

savās mācībās šai virzienā. Lietderības

un brīvu apsvērumu pārbaudi admini-

strativās tiesās pielaiž ciktāl likumi to

tieši paredz izņēmuma veidā. Bet ir arī

pazīstams uzskats, pēc kura nav pats par

sevi saprotams, ka administratīvu tiesu

kontroles tiesības izbeidzas tur, kur sā-

kas administratīvu orgānu brīvu apsvē-
rumu darbība. Šāds noteikums derot ti-

kai tur, kur to likumdevējs atzinis. Liet-

derības un brīvu apsvērumu nepārbaudi
tiesā parasti pamato ar to, ka tiesai pie-
krīt tikai sūdzības, kas pamatotas uz li-

kuma vai tiesību pārkāpumiem. Pret

tiem, kas atrod, ka tiesa pārbauda vai-

rāk kā likumību, kur tas ar likumu nav

tieši paredzēts, vēršas ar kritiku.

Neskatoties uz vienprātīgo uzskatu,
ka lietderība nav pārbaudāma no tiesas

un ka tiesu īstais uzdevums ir tikai liku-

mības vai tiesību pārkāpumu pārbaude,

no otras puses norādīts uz zināmām grū-
tībām lietderības norobežošanā no tās

administratīvu orgānu darbības, kas pār-
baudāma tiesā. Norādīts, ka tiesas prak-

se brīvu apsvērumu kontroles jautāju^

(Beigas.)

mos nav konsekventa. Te norādīts uz

principu trūkumu. Atzīts, ka dažreiz te

tiesa ir gājusi par tālu, pārbaudot
arī pārsūdzēto aktu lietderību. Tā no

kāda franču jurista mācības izriet, ka

Francijas Valsts Padomes praksē vēroja-
ma tendence sašaurināt administrativu

orgānu disprecionaru varu, starp citu,

pārbaudot arī tādas orgānu darbības, kas

nav pieskaitāmas stingrai likumībai.

Rodas jautājums, kas ir šo grūtību
cēlonis? Domājam, ka minētās grūtības

izskaidrojamas ar lietderības un brīvu

apsvērumu būtības un dabas dažādiem

tvērumiem. Šāds stāvoklis pastāvēja

Rietumeiropas kontinenta valstīs jau
kopš pagājušā gadsimteņa, kad valsts

pārvaldi sāka nostādīt uz tiesiskiem pa-

matiem un sevišķi kopš pagājušā gadu

simteņa otrās puses, kad sāka ievest ad-

ministrativās tiesas un kad pēc viena

virziena lietderības un brīvu apsvērumu
darbību tvēra plašāki un pēc otra šaurāki.

Tā Vācijā pēc administrativu tiesu ieve-

šanas pagājušā gadu simteņa septiņdes-
mitos gados, kā to ja redzējām, sākumā

pastāvēja rūpes ierobežot tiesas darbību

ar tiesībkontroli, izslēdzot nelietderīgu

pārvaldes kavēšanu. Rādija noteikumus,
kuros paredzēja, ka tiesām piekrīt vienīgi
tiesībkontrole. Norādija uz brīvu apsvē-
rumu nepārbaudi. Arī teorijā sākumā

tulkoja iespējami šauri tiesas kompeten-

ces normas iepretim pārvaldei, sevišķi arī

nenoteiktu jēdzienu jautājumā. Te atsau-

cas uz Bernatzika darbu «Rechtsspre-

chung und materielle Rechtskraft» no

1886. gada. Citu viedokli jautājumā par

tiesas kompetenci aizstāvēja kāds cits

autors, atzīstot tiesas kontrolei pakļau-
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jamo darbību daudz plašākā apmērā, se-

višķi kas zīmējas uz tā sauktiem neno-

teiktiem jēdzieniem. Sakarā ar pēdējo
virzienu arī uzturēts administrativu or-

gānu apsvērumu dalijums divās daļās,

no kurām viena daļa bez pamata ir sub-

jektivizēta, bet otra tik tālu pielīdzināta

stingrai likumībai, ka pakļauta tiesas

kontrolei. Šāds viedoklis atrodams arī tie-

sas praksē. Tā no kāda autora uzrādītas

Virtembergas tiesas prakses redzams, ka

apsvērumus dala tādos, kas notiek pēc
orgānu individuāliem ieskatiem un tā-

dos, kas jāizved dzīvē pēc vispārības ie-

skatiem. Tepat jāmin, cik dažādi un

pretrunīgi ir ieskati teorijā, tikpat pret-

runīga ir bijusi tiesas prakse. Šādos

apstākļos tas arī pilnīgi saprotams. Teo-

rijas, kas uzturējušas administrativu or-

gānu dalijumu divās daļās, kā brīvos un

saistītos apsvērumos, kā redzējām, visu-

mā centušās apsvērumus objektivizēt, pa-

kļaujot tos tiesas kontrolei. Pakļaušana
tiesas kontrolei savukārt galvenais pama-

tota ar privātu interešu sargāšanu. At-

likušās apsvērumu daļas subjekti vizēša-

nas dēļ ir izteiktas domas, ka brīvu ap-

svērumu pārbaude tiesā ir izslēgta jau ar

to, ka likums paredz sūdzībām kā priekš-
noteikumu objektivo tiesību pārkāpumu.
Tā tad lieki it kā būtu ievest likumā vēl

noteikumu, kas paredz, ka administrati-

vu orgānu lietderības un brīvi apsvēru-
mi nav pārbaudāmi tiesā.

Ja lietderības un brīvus apsvērumus

pamato uz tiesiskiem principiem un tie-

sību normām un atzīst, ka tie izvedami

dzīvē pēc administrativu orgānu objekti-
viem ieskatiem, tad, pēc pēdējā šeit pie-
vestā virziena būtu jāpakļauj tiesas kon-

trolei arī visa bez izņēmuma lietderības

un brīvu apsvērumu darbība. Apskatot,

turpretim, jaunākās mācības, kas lietde-

rības un brīviem apsvērumiem sāk atzīt

tiesiskas saistības vai objektivu rakstu-

ru, nepakļaujot tos administrativu orgā-

nu subjektiviem vai individuāliem ie-

skatiem, redzam taisni pretčjo. Visu ap-
svērumu darbību, kas nav pieskaitāma

stingrai likumības darbībai, atzīst kā iz-

slēdzamu no tiesas kontroles un atrod

par nepieciešamām tiesas reformas. Te

arī rodas jautājums, vai tas, ka apsvē-

rumi izvedami dzīvē pēc administrativu

orgānu objektiviem un ne subjektīviem

ieskatiem, var noderēt par izšķirošu ap-

stākli apsvērumu pakļaušanai tiesas kon-

trolei. Pēc mācībām, kas visu admini-

strativu darbību uzskata par tādu, kurai

jānotiek pēc administrativu orgānu ob-

jektiviem ieskatiem, tas ir saistībā pie

tiesībām, likumdevēja gribas vai likuma

gara, acīmredzot tas tā nav. Ne apsvē-

rumu objektivais vai tiesību raksturs ir

tas, kuru dēļ tie jāpakļauj tiesas kontro-

lei, bet gan stingras likumības vai strik-

tu tiesību noteikumu trūkums ir tas,

kamdēļ tie jāizslēdz no šīs kontroles. Tā

tad, lai noteiktu, vai kāda ad-

ministrativā orgāna darbība

vai rīcība ir pakļauta tiesas

kontrolei, jānoskaidro kādā

veidā tā noregulēta tiesību

normās. Ja tā noregulēta ar

stingriem likuma vai tiesību

noteikumiem, tad parasti būs

pārbaudāma no tiesas, tur-

pretim, ja darbība vai rīcība

atstāta administrativā orgā-

na lietderības vai brīviem ap-

svērumiem, tad tiesas kontro-

le būs izslēgta, ciktāl likumi

neparedz tieši pretējo.

Dažādi uzskati par administrativu or-

gānu aktu lietderību atrodami arī sakarā

ar mūsu tiesām. 1921. g. 4. marta liku-

ma par administratīvām tiesām 4. panta
pēdējā daļa paredz, ka: «Likumu un rī-

kojumu lietderīgumu administrativās tie-

sas nepārbauda».
Prof. Bukovskis ir savā laikā norā-

dijis, ka šī sevišķā atzīme par lietderī-

guma nepārbaudi ir izslēdzama no liku-

ma par administratīvām tiesām. Tam kā

motivus min sekojošo: «Ar šo sevišķo at-

zīmi, acīm redzot tiesai taisni atņem tie-

sību stāties pie jautājuma apskatīšanas

par to, vai nav traucētas pilsoņu intere-

ses, vai ir ievērots vajadzīgais mērs
.. .

kura stingrā ievērošanā no pārvaldes pu-
ses iedzīvotājs, bez šaubām, ieinteresēts.»

(Skat. V. Bukovskis, Administrativās tie-

sas reforma. Tiesl. Min. Vēstn. 1925. g.
7/8. num., 847. lpp.). No šejienes un tā-

lāk viņa darbā pievestā redzams, ka prof.
Bukovskis visu vērību veltijis atsevišķu
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pilsoņu interesēm. Administrativu orgā-

nu darbības lietderības apsvērumi un to

kontrole no tiesas nav apsvērti no valsts

vispārēju interešu viedokļa, ar ko arī,

domājams, izskaidrojams viņa minētais

atzinums par lietderīguma nepārbaudes
atzīmes izslēgšanu no likuma par admi-

nistratīvām tiesām.

Kāds cits autors izteicies, ka: «Li-

kums par administratīvām tiesām, pie-
laižot miertiesnešu un apgabaltiesu

spriedumu pārsūdzības un pie tam vēl

pēc lietas būtības (56. p.), t. i. apelācijas

kārtībā, stāv tiešā pretrunā ar šī paša
likuma pamatnoteikumu, ka administra-

tīvās tiesas lēmumu lietderīgumu resp.

lietas būtību nepārbauda...» Te, acīm

redzot, saistīta lietas būtība ar lietderību.

Ja lietas būtība pastāvētu vienīgi tur,
kur administrativā orgāna darbība no-

tiek pēc lietderības apsvērumiem, tad

tiešām varētu piekrist tam, ka starp liku-

ma 56. p. un 4. p. pēdējo daļu, kas paredz,
ka lēmumu un rīkojumu lietderīgumu
administrativās tiesas nepārbauda, pa-

stāv pretruna. Bet ievērojot, ka lie-

tas būtība atrodama arī tur, kur

administrativu orgānu darbība notiek

pēc stingriem likuma noteikumiem,

tad domājam, ka pretrunas starp šīm li-

kuma daļām nepastāv. levērojot 4. pan-

ta pēdējās daļas noteikumu gan, protams,
56. pantā paredzētās pārsūdzības pēc lie-

tas būtības caurskatamas ciktāl šīs būtī-

bas pamatojas uz stingriem likuma no-

teikumiem. Tālāk atzīts, ka likuma 56.

panta noteikums par miertiesnešu un

apgabaltiesu pārsūdzībām, un pie tam

vēl pēc lietas būtības, ir pretrunā arī ar

tiesisku principu par kasācijas tiesas

funkcijām. Varētu tam piekrist, ja mūsu

tiesām, kam piekrīt tiesas vara admini-

strativās lietās, būtu piešķirtas tikai ka-

sācijas tiesas tiesības. No 1921. gada 4.

marta likuma par administratīvām tie-

sām, ņemot vērā kaut minēto 56. pantu
un salīdzinot šī panta pirmo daļu ar

otro daļu, turpretim šādu slēdzienu ne-

var taisīt. levērojot to apstākli, ka mūsu

administrativās tiesas var pārbaudīt ad-

ministrativu orgānu lēmumus likumības

ziņā, norādīts, ka viņas īstenībā ir kasā-

cijas tiesas. Bet likumības pārbaude nav

saistāma vienīgi ar tiesību jautājumu
pārbaudi kasācijas izpratnē. Stingru li-

kumu noteikumu piemērošanas pārbau-
de, sakarā ar konkrētu faktisku apstākļu
subsumēšanu tiesību normām, ko atro-

dam tiesu pamata un apelācijas instan-

cēs, kas skata lietas pēc būtības, arī taču

ir likumības pārbaude.
Prof. Dišlers sakarā ar mūsu Senāta

Administrativā departamenta praksi ap-

skatījis jautājumu par faktisku apstākļu
kā akta ņemšanas priekšnoteikumu —

motivu pievešanu administrativu orgānu
lēmumos un to pārbaudamību no tiesas,
kur šie apstākļi nav stingri likumā no-

teikti. (Skat. prof. Dr. K. Dišlers, Lat-

vijas administrativā procesa ievadjautā-
jumi, 51., 52. lipp.). Jāmin, ka prof. Diš-

lers noteikti aizstāv viedokli, ka admini-

strativās justīcijas uzdevums nav lietde-

rības pārbaude. Minēto jautājumu viņš
apskati jis sakarā ar Senāta administra-

tivā departamenta pubbcētu spriedumu
1925. gada 23. lietā, kurā atrodama pil-
soņa N. sūdzība par lekšlietu un Kara

ministru lēmumu, ar kuru N. bija are-

stēts uz 1917. g. 2. augusta noteikumu

(tā sauktā Kerenska likuma) pamata.
Viens no sūdzības motiviem bija tas, ka

ministru lēmumā nemaz neesot minēti

fakti, kas pierādītu, ka viņš ar savu dar-

bību būtu apdraudējis valsts ārējo dro-

šību vai iekšējo kārtību. Senāta Apvie-
notā sapulce šai lietā uz jautājumu, vai

ministru lēmumā jāpieved faktiskie ap-
stākļi, no kuriem ministri taisa slēdzie-

nu, ka zināmas personas darbība sevišķi

apdraud valsts ārējo apsardzību, iekšējo
drošību un revolūcijas iekaroto brīvību,
paskaidrojusi sekojošo: «levērojot, ka

1917. gada 2. augusta likumā ir apzīmēta
darbība, kura var būt par pamatu šī li-

kuma piemērošanai un ka saskaņā ar li-

kumu par administratīvām tiesām uz šī

likuma pamata taisītos Kara un lekšlietu

ministru lēmumus var pārsūdzēt Senāta

Administratīvam departamentam, jāat-
zīst, ka ministru lēmumā jāpieved darbī-

bas faktiskie apstākļi, jo pretējā gadiju-
mā Senātam nav iespējams pārbaudīt mi-

nistru lēmumu likumību.» Prof. Dišlers

šim paskaidrojumam nav piekritis un

norādijis, ka: «Senāta Administrativam

PAŠVALDĪBAS DARBS 281Nr. 11



departamentam bija jāpārbauda tikai mi-

nistru lēmuma formālā likumība, un jā-

pieņem, ka ministru rīcībā ir bijis pietie-
košs faktisks materiāls, kas viņus pārlie-

cināja par 1917. gada 2. augusta likuma

pielietošanas vajadzību; kamdēļ pievest
faktiskos apstākļus, ja Senāta Admini-

stratīvais departaments tik un tā viņus
nevar pārbaudīt; jo pārbaudīt faktus un

pēc viņiem spriest, vai šie fakti pietie-
koši 1917. gada 2. augusta likuma pielie-
tošanai šinī konkrētā gadijumā vai nē —

nozīmētu uzsākt ar Kara un lekšlietu mi-

nistriem strīdu par šo ministru rīcības

lietderību ...» Pamatots ir prof. Dišlera

ieskats, pēc kura pārbaudīt apskatītā sū-

dzībā minētā lēmuma ņemšanas priekš-
noteikumus — faktiskus apstākļus, ja tie

būtu lēmumā uzrādīti, būtu nozīmējis

pārbaudīt ministru rīcības lietderību, kas

tiesai nepiekrīt. Var piekrist Senāta Ap-
vienotās sapulces slēdzieniem, ka minētā

1917. g. 2. augusta likumā bija apzīmēta

darbība, kura varēja būt par pamatu šī

likuma piemērošanai. Bet ir svarīgi,
kādā veidā šāda darbība ir likumā no-

teikta. Tā, kā redzams, bija apzīmēta
tik vispārējā veidā, ka izšķirot jautāju-
mu par to, vai konkrēta darbība vai kon-

krēti apstākļi ir juridiskā nozīmē kvali-

ficējami kā valsts ārējo apsardzību, iek-

šējo drošību vai revolūcijas iekaroto brī-

vību apdraudoši apstākļi, bija jāizdara
ministriem apsvērumi — novērtējumi zi-

nāmā brīvībā no stingras likumības. Šādi

apsvērumi savukārt uzskatami par liet-

derības vai brīviem apsvērumiem, kas

nav pārbaudāmi no tiesas. Tālāk jāmin,
ka faktisko apstākļu kā akta ņemšanas

priekšnoteikumu ievešanu lēmumā neno-

saka arī tas apstāklis, ka par lēmuma

iespējama pārsūdzība tiesā, jo viens lē-

mums taču var pamatoties uz stingras
likumības noteikumiem un noteikumiem,
kas administrativu orgānu pilnvaro uz

lietderības vai brīviem apsvērumiem.
Pārsūdzības pielaistas tikai par tām lē-

muma daļām, kas pamatojas uz stingriem
likuma noteikumiem. Jāņem arī vēra

atzītais princips, pēc kura administratī-

viem orgāniem lēmumi obligatoriski jā-
motivē tikai, ciktāl to prasa tiesību nor-

mas.

Pēc likuma par administratīvām tie-

sām 37. panta tiesai gan atļauts: spert

soļus lietas apstākļu noskaidrošanai; sa-

vākt attiecīgus pierādījumus; pieprasīt

no tiesāsi, valdības, privātām, sabiedris-

kām iestādēm un trešam personām vaja-

dzīgo dokumentu un ziņu iesniegšanu un

tml., bet kāda nozīme būtu tādu apstākļu
noskaidrošanai, kur to juridiskā kvalifikā-

cija no administratīviem orgāniem izda-

rāma un izdarīta uz lietderības vai brīvu

apsvērumu pamata, kādi apsvērumi savu-

kārt nav pārbaudāmi no tiesas. Nozīme

varētu būt vienīgi tad, ja strīds ietu vis-

pār par apstākļu eksistenci ārpus to juri-
diskās kvalifikācijas. Ja strīds turpre-
tim iet par tādu apstākļu juridisko nozī-

mi, kas noteikti pamatojoties uz lietderī-

bas vai brīviem apsvērumiem, tad tiesai,

kā to pareizi norādijis prof. Dišlers, būtu

jāpieņem, ka administratīva orgāna rīcī-

bā ir bijis pietiekošs faktisks materiāls

un apstākļu vai faktu uzrādīšanai lēmu-

mā vai izzināšanai no tiesas te nebūtu

nekādas nozīmes, jo, ievērojot likuma par

administratīvām tiesām 4. panta pēdējo

daļu, tiesa nevar tos novērtēt vai pārbau-
dīt.

Par mūsu likumu par administrati-

vām tiesām te jāatkārto jau teiktais, ka

lietderības jēdziens īsti nav piemērots pie
akta vai lēmuma taisīšanas priekšnotei-
kumu — faktisku apstākļu apsvērumiem,
kad tie nav stingri likumā noteikti. Tam-

dēļ mūsu likuma par administratīvām tie-

sām 4. panta beidzamo daļu, kā jau mi-

nēts, varētu, piemēram, papildināt ar no-

rādījumu uz brīviem apsvērumiem, izsa-

kot eventuāli to sekojoši:
Lēmumi un rīkojumi, ciktāl tie pama-

tojas uz lietderības vai brīviem apsvēru-

miem, nav pārbaudāmi no administrati-

vās tiesas. Šāds papildinājums pilnīgāki
noskaidrotu, kādas administratīvo orgā-

nu darbības pakļaujamas tiesas kontro-

lei.

Tālāk prof. Dišlers pacēlis jautājumu

par to, kādā gadījumā tiesa tomēr neva-

rētu iztikt bez faktisku apstākļu no-

skaidrošanas un novērtēšanas. Un te

min gadijumu, kad sūdzība būtu pama-

tota uz likuma par administratīvām tie-

sām 4. panta b punktu, motivējot sūdzī-
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bu ar to, ka pārsūdzētais lēmums pie-

ņemts, novēršoties no mērķa, kuram piln-

varojums dots. No šejienes un tālākiem

viņa secinājumiem izriet, ka tiesa novēr-

šanos no mērķa var pārbaudīt, ja sūdzī-

ba iesniegta uz šī pamata. Šāds viedok-

lis arī atzīstams par pareizu, jo citādi iz-

nāktu, ka tiesa pēc būtības ja ne formāli

pārbaudītu lietderību visos gadijumos,
kad pārsūdzētais lēmums pamatojas arī

uz lietderības vai brīviem apsvērumiem.

Tālāk pacelts jautājums pai likuma

par administratīvām tiesām 4. p. d punk-
tu, kas paredz kā sūdzības pamatu lietas

vilcināšanu. Jāpiekrīt, ka tiesa arī šeit,
līdzīgi gadījumam, kad sūdzība pamatota
uz apskatīto 4. panta b punktu, nevar iz-

tikt bez pieskāršanās lietderības jautā-

jumam, ja ietu runa par kādas iestādes

rīcību, kuras izvešanas laiks, piemēram,
likumā nav stingri noteikts. Tamdēļ do-

mājam, ka sūdzības šeit īsti iespējamas
tikai par rīcībām, kuru izpildīšanas laiks

ir likumā vai tiesībās stingri noteikts.

Izslēdzot lietderības un brīvus apsvē-

rumus no tiesas kontroles, rodas jautā-

jums, kas garantē šo apsvērumu pareizu
izvešanu un kamdēļ tos tomēr nevarētu

atstāt tiesas kontrolei.

levērojot teikto par lietderības un

brīvu apsvērumu darbības juridisko da-

bu, to izslēgšanu no tiesas kontroles ne-

var pamatot ar to, ka šiem apsvērumiem
trūktu tiesību rakstura, vai ka tie būtu

izvedami pēc administrativu orgānu sub-

jektīviem ieskatiem, bet gan ar to, ka

pakļaut šos apsvērumus tiesas kontrolei

nebūtu lietderīgi. Ir atzīts, ka admini-

stratīvi orgāni, kas stāv tuvāk reālai dzī-

vei, lietderības jautājumus var labāk iz-

šķirt nekā tiesa, tamdēļ tie atstājami ad-

ministrativu orgānu galīgai izšķiršanai.
Nodot lietderības un brīvus apsvērumus
tiesas kontrolei, kā jau to redzējām, no-

zīmētu tos iznīcināt. Tiesas uzdevums

paliek stingra likumības pārbaude.
Kā lietderības un brīvu apsvērumu

objektivas un pareizas pielietošanas ga-

ranti minami vispirms teorētiski un prak-
tiski labi sagatavotas valsts un pašvaldī-
bu iestāžu amatpersonas un darbinieki.

Tiem jābūt arī godīgiem un taisnīgiem,
bet ar to vien nepietiek, jāprot atšķirt
stingri likuma noteikumi no noteiku-

miem, kas administrativu orgānu pilnva-

ro uz lietderības vai brīviem apsvēru-
miem. Jāpārzina lietderības un brīvu

apsvērumu daba un būtība un līdz ar to

iespējamie apsvērumu objekti un robe-

žas. Kā tālāki garanti minami uzraudzī-

bas orgāni, sūdzības administrativu in-

stanču kārtībā un orgānu disciplinārā un

kriminālā atbildība.

Apriņķa vecākais.Mag. iur. E. Lazda

111 d a 1 a.

Pagastu pašvaldību pārraudzība Latvijā
līdz 1934. gadam.

Pametot skatu Baltijas pašvaldī-
bu pārraudzības vēsturē, jāatzīst, ka

līdz pat Latvijas valsts nodibināša-

nai pašvaldību pārvaldītāji bija_ sveši,

pat naidīgi: latviešu tautai gan tautības zi-

ņā, gan pēc savas ideoloģijas. Pagastu pār-
raudzību noorganizēja nevis ievērojot lat-

viešu tautas intereses, bet vai nu vācu

muižnieku vai krievu valdības intereses.

Stāvokli krasi mainija 1918. gada
4. decembra «Latvijas pagastu satversmes

pagaidu likums», galīgi atmetot kārtu

(1. turpinājums.)

pašvaldības principu un nododot pagastu

pašvaldību pārraudzību latviešu rokās.

Pēc likuma 48. panta «pagasta pašvaldības
iestāžu pārraudzība, darbības saskaņoša-

na un darbības ierosinājumi piekrīt ap-

riņķu vai rajonu padomēm».
Vārdi «saskaņošana» un «ierosinājumi»
liek domāt, ka pārraudzības orgāns (ap-

riņķu vai rajonu padomes) pārrauga paga-

sta pašvaldības darbību likumības un liet-

derības ziņā. Likums piešķīris pārraudzī-
bas orgānam striktas tiesības, jo «apriņķu

vai rajonu padomes lēmumi ir priekš pa-

gastu pašvaldības iestādēm obligatoriski»

(51. p.). Augšminētiem nolūkiem apriņķu
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vai rajonu padomes notur sēdes vismaz

reizi mēnesī, sēdēs piedalās valdības piln-
varota persona, kuras pārziņā atrodas pa-
domes darbvedība (50. p.). Domājams, ka

valdības pilnvarotā persona ir lekšlietu

ministrijas ierēdnis, jo arī sūdzības par

apriņķu un rajonu padomēm piekrīt lekš-

lietu miistrijai (52. p.). «Apriņķu vai ra-

jonu padomes sastādās no delegātiem, ku-

rus ievēl pagastu padomes ik pa 2 dele-

gāti no katras pagasta padomes» (49. p.).
Vēlēšanas notiek aizklāti balsojot (24. p.).
Tā tad, apriņķu vai rajonu padomes bija
kolēģials orgāns, kurā ietilpa liels locekļu
skaits (2 no katra pagasta!) un kam trūka

savā darbībā vajadzīgās elastības. Var-

būt, tas ir izraisošais iemesls, kādēļ apriņ-
ķu darbībaLatvijas pašvaldību sistēmā ie-

kļāvās tikai, sākot ar 1919. gada rudeni,
kad sāk darboties apriņķu padomes un

valdes. «Rajoni kā pārvaldes vienības

Latvijā nav pastāvējuši.»")

1919, g. «Pagaidu noteikumi par ap-

riņķu padomēm un valdēm» pagastu paš-
valdību pārraudzībai rādija apriņķu pa-

domes un valdes. «Apriņķa padome sa-

stāv no 15 līdz 24 locekļiem, kurus izvēl

pagastu padomju delegāti (24. p.) no sa-

va vidus uz proporcionālu vēlēšanu pa-

mata» (16. p.) — (49. p.). Tā tad, pado-

mes ievēlēšanai (tāpat revizijas komisijas,
kas sastāvēja no 3—5 loc. —■494. p.) pastā-

vēja divpakāpeniska vēlēšanu sistēma, jo

pagastu padomju delegāti savukārt bija
ievēlēti pagastu padomēs (24. p.). Apriņ-

ķa padome izvēl no sava vidus priekšsē-

dētāju, tā biedri, četrus apriņķa
valdes locekļus un divus kandi-

dātus» (49
6
. p.), Bez padomes ievē-

lētiem četriem valdes locekļiem valdē ie-

tilpst arī viens valdības iecelts pastāvīgs

loceklis, kas ir apriņķa valdes priekšsēdē-

tājs (50. p.). Pagasta pašvaldību darbības

pārraudzība sadalīta starp apriņķa pado-
mi un valdi, resp. apriņķa valdes priekš-

sēdētāju, jo 495. pants nosaka, ka sēdē

piedalās ar lēmēju balss tiesību apriņķa
valdes pastāvīgais loceklis. —■ «Apriņķa

padome notur sēdes vismaz reizi mēnesī

(49 5. p.), un tās ir pilntiesīgas, ja viņās

piedalās priekšsēdētājs vai tā biedrs un

2) Vec. doc. P. Mucinieks «Latvijas pašval-
dību iekārta» 136. p.

ne mazāk ka puse padomes locekļu (497.

p.)».

«Pastāvīgais loceklis sasauc valdes sē-

des, un tās ir pilntiesīgas, ja viņās ir klāt

priekšsēdētājs un ne mazāk kā divi lo-

cekļi.» (50 2
. p.). Bez minētā valdes

priekšsēdētājs vada kancelejas darbību

(50
6
. p.), sarakstīšanos ar iestādēm (50

5
.

p.)) un regulē valdes darbību. Viņam
pieder veto> tiesības uz apriņķa valdes lē-

mumiem, kas nesaskan ar likumu vai ar

apriņķa padomes lēmumiem. Par to viņš
ziņo lekšlietu ministrijai un nākošai ap-

riņķa padomes sēdei (50
4
. p.). Tā tad,

lekšlietu ministrija ir augstākais pārrau-
dzības orgāns, kas saskatāms arī 52. pan-
tā: «Pārraudzība par apriņķa padomes
darbību piekrīt lekšlietu ministrijai».
Bet: «Sūdzības par nepareizībām, attieco-

ties uz lēmumiem, rīcību un vēlēšanām

jāiesniedz administratīvai tiesai» (52. p.
II d.). Attiecībā uz atalgojumu 508

. pants

nosaka, ka padomes locekļi netiek algoti,
bet saņem tikai sēdes dienas naudu un

ceļa izdevumus; valdes locekļiem ir no-

teiktas algas: priekšsēdētājam no valsts

līdzekļiem un pārējiem locekļiem no ap-

riņķa sumām.

1918. gada 4. decembra pagastu paš-
valdības pagaidu likums attiecās uz Kur-

zemi, Zemgali un Vidzemi, bet pēc šī li-

kuma 53. panta «Latgalē turpina darbo-

ties tās pašas pašvaldības iestādes (pa-

gastu un apriņķu zemstes), kuras ievēlē-

tas uz Krievijas pagaidu valdības (t. i.

Kerenska valdības) 1917. gadā izdota paš-
valdības likuma pamata, līdz sevišķa rī-

kojuma izdošanai.» Šo pantu atvietoja
1920. gada 30. apriļa «Latgales pagastu
satversmes pagaidu noteikumi.» Noteiku-

mi par Latgales apriņķu padomēm un val-

dēm identiski (attiecībā uz pagastu iestā-

žu pārraudzību) 1918. g. 4. decembra li-

kumam. «Apriņķu padomēm, resp. val-

dēm ir tiesība kontrolēt pagasta padomes

un valdes lēmumus, rīcību, un, kuri ne-

saietas ar likumu, valdības un augstāko

pašvaldību rīkojumiem, atcelt pārraudzī-

bas kārtībā». No citētā izriet, ka apriņķa

padome var atcelt tikai tādus pagasta

pašvaldības orgānu lēmumus, kas nesaie-

tas ar: 1) likumu, 2) valdības un apriņķa

padomes, resp. valdes rīkojumiem. Bet,
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apsverot 102. pantu (1918. g. 4. dcc. lik.

51. p.), pēc kura «apriņķa padomes lēmu-

mi ir saistoši pagasta pašvaldības iestā-

dēm», apriņķa pašvaldības orgānu atcel-

šanas tiesību apjoms izrādās plašs. Liku-

mu un rīkojumu neizpildīšanas gadijumā

apriņķa padome var sodīt ar naudas sodu

līdz 500 rubļiem (80. p. b. pn.).

1922. gada 21. jūnija likums par pa-

gastu pašvaldību dod pagasta pašvaldības
darbības pārraudzībā lielāku noteiktību.

Pagasta padomes lēmumi sadalīti divi

grupās: 1) tādos, kas izpildāmi vienīgi pēc

apriņķa padomes apstiprināšanas
(svarīgākie — nekustamas mantas iegūša-
na, atsavināšana un ieķīlāšana, speciālu

pagasta kapitālu izlietošana, līgumu slēg-
šana ar termiņu ilgāku par 1 gadu un kas

pārsniedz X U daļu pagasta gada budžeta,

pagasta budžetu un nodokļu normu nosa-

cīšana, reibinošu dzērienu pārdošana un

lēmumi attiecībā uz tirdzniecības un rūp-
niecības iestādēm — 107. p.) un 2) tādos

lēmumos (t. i. visos pārējos, izņemot 107.

pantā minētos), kas 10 dienu laikā piesū-
tāmi apriņķa valdei iebildumu celša-

nai (108. p.). 110. pants piešķir apriņķa
valdei revizijas tiesības, un šim nolūkam

valde: 1) izvēl revīzijas komisiju vai 2)
uztic revīziju pilnvarotām personām. Ap-

riņķa valdei pieder arī disciplināra vara,

jo par amata pārkāpumiem viņa var saukt

pagasta pašvaldības orgānu (padomes,

valdes, revīzijas komisijas) locekļus pie
atbildības (111. p.), atstādinot pat no)

amata, ja par nodarijumu draud cietuma

sods (112. p.). Pēc 1919. gada likuma

visus apriņķa padomes lēmumus varēja

pārsūdzēt administrativai tiesai. 1922.

gada likumā šī pārsūdzības kārtība attie-

cas tikai uz tādiem lēmumiem, kas nesa-

skan ar likumu; pārsūdzības par lēmu-

miem Lietderības ziņā iesniedzamas lekš-

lietu ministrijai (109. p.).

Aprādītā kārtā apriņķu pašvaldības

veica savus uzdevumus kā pagastu paš-
valdību pārraudzības iestādes līdz 1923.

gadam. Nenoliedzama viņu nozīme iz-

glītības veicināšanas, veselības aizsardzī-

bas un saimnieciskās dzīves izveidošanas

plāksnēs, bet uz viņām attiecināmi arī vi-

si kolēģiālo orgānu trūkumi un iebildumi,

kā atbildības trūkums, darbības gausums

un rīcības nenoteiktība, ko nesaudzīgi ap-

stiprina arī tiesību zinātņu literatūra:

«Sāka zust atbildības sajūta, jo kolēģijas
lēmums taču ir kopīgs, par ko atsevišķas
personas atbildību nenes. Neatbildīgās
kolēģijas pārsvars par atbildīgo vienper-

sonīgo darbinieku sevišķi spilgti izpaudās
apriņķu pašvaldības iestāžu organizācijā

un darbības paņēmienos. Apriņķu pado-
mes bieži noturēja kopsēdes, kurās gari

sprieda un debatēja par sīkumiem un ne-

reti nodarbojās ar lietām, kas nepiekrita

apriņķa pašvaldībai» 3). Aprādīto iemeslu

dēļ 1923. gada 30. jūlijā Saeima pieņēma
likumu par apriņķu pašvaldību likvidā-

ciju nosakot, ka tā izdarāma līdz 1925. ga-

da ļ. aprilim (1. p.). Šis likms atceļ ap-

riņķa padomi un valdi (2. p), kuras tiesī-

bas un pienākumi pāriet uz apriņķa paš-
valdību likvidācijas valdi (5. p.). Valdē

ietilpst viens lekšlietu ministrijas ie-

celts pārstāvis — priešsēdētājs
un divi valdes locekli (3. p.), kurus ie-

vē 1 attiecīgā apriņķa pagastu padomju

un miestu domju locekļi (4. p.). Apriņķa

likvidācijas valdes uzdevums — veikt

tekošus darbus pa likvidācijas laiku. Pēc

1923. gada instrukcijas apriņķu pašvaldī-
bas likvidācijas valdēm 1. § šī darbība iz-

paužas: 1) saimnieciski kulturālā (skolas,

patversmes, saimniecības v. t. t.) un '£)
administrātivā darbībā (pagastu un mie-

stu valžu darbības pārraudzība, revīzija,

instruēšana, sūdzību izšķiršana, lēmumu

apstiprināšana un atcelšana v. t. t., kā

arī pašvaldību pārstāvība dažādos reso-

ros). «Administrātivā darbība un pār-
stāvība jāturpina līdz attiecīgu likumu

izdošanai par tādas darbības likvidēšanu

vai to nodošanu citām pastāvošām vai

jaunradītām orgaizacijām» (2. §). Ap-

riņķa likvidācijas valdes pārraudzības
darbība neatšķiras no agrākās valžu un

padomju darbības, resp. tā izdara pagastu
pašvaldību revīziju (15. §), apstiprina vai

noraida to lēmumus (16. §), apstip-
rina budžetu (19. §) v. t. t. Vie-

nīgi pastiprinātas ir valdes priekšsēdētā-

ja funkcijas, jo viņš ierosina ierēdņu (grā-
matveža un kasiera) pieņemšanu un at-

laišanu (22. §). Agrāk šīs tiesības piekri-

-3) Doc. P. Mucinieks «Apriņķu pašvaldību
likvidācija». Pašvaldību dzīvē 1935. g. Nr. 6.
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ta valdei. No otras puses vairāk uzsvēr-

ta apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes

padotība lekšlietu ministrijai, jo valde:

1) padota Pašvaldības departamenta ko-

mandētu pārstāvju revīzijai, 2) izpilda vi-

sus ministrijas un departamenta likumī-

gus uzdevumus, 3) iesūta departamentam
caurskatīšanai savu lēmumu norakstus

(4. §)•

Apriņķu pašvaldību likvidācijas valžu

mūžs nebija ilgs. 1924. gada 25. martā

pieņēma pārgrozījumus likumā par ap-

riņķu pašvaldību likvidēšanu, to apturot.

Līdz ar to atjaunojās agrākās apriņķu pa-

domes un valdes darbība, un «likvidācijas
valdes izpilda un vada visus apriņķa paš-
valdību darbus kā apriņķa valdes»

(3. p.)-
--1927. gada 5. novembra likums par

apriņķu pašvaldību un 1928. gada 1. jū-

nija šī likuma papildinājumi pabeidz ap-

riņķa pašvaldības kā pašvaldību vienības

un pārraudzības orgāna izveidošanas dar-

bu. Kā pašvaldības vienība «ap-

riņķa pašvaldība aptver pagastu paš-
valdības apriņķa robežās» (1. p.). Kā

pārraudzības orgāns tā «pārrauga un

saskaņo tai padoto pašvaldību dar-

bību likumības un lietderības zi-

ņā» (2. p. b. pn.). No šī panta izriet ap-
riņķa valdes kā pagastu pašvaldību pār-

raudzības orgāna tiesības: 1) Apstip-
rināšanas tiesības (13. p. a. pn.), kas

nozīmē, ka pagasta padomes lēmumus

pirms to izpildīšanas apstiprina apriņķa

valde. Šāds apstiprinājums vaiadzīgs lē-

mumiem: 1) par nekustamu īpašumu ie-

gūšanu, atsavināšanu un ieķīlāšanu, 2)

par speciālu pagasta kapitālu izlietošanu,
3) par līgumiem ar termiņu ilgāku par

vienu gadu un kas pārsniedz V* no pa-

gasta gada budžeta, 4) par saistībām uz-

ņēmumos ar mantisku atbildību, kas pār-
sniedz i /i no pagasta gada budžeta, 5)

par ceļu uzturēšanu, 6) par pagasta
budžetu un nodokļu normu nosacīšanu,

ja tie nav noteikti likumā, 7) par pagasta

tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumiem
un 8) par reibinošiem dzērieniem (1928. g.

p. pašv. 1. 107. p.). Pārējie pagasta pado-

mes lēmumi jāiesūta apriņķa valdei 10

dienu laikā (108. p.), kurus valde skata

cauri (iebildumu tiesības) un atceļ, ja

atzīst tos par nelikumīgiem vai nelietde-

/īgiem (13. p. c. pn.). Šeit izpaužas ap-

riņķa valdes veto tiesības. Tās var iz-

lietot arī valdes priekšsēdētājs valdes sē-

žu starplaikā un steidzamos gadijumos

(34. p.). Tālāk — apriņķa valdei piekrīt
instruēšanas tiesības, jo pēc likuma

11. p. un 13. p. b. pn. valde izdod obligā-
toriskus noteikumus un instrukcijas pa-

gastu pašvaldību orgāniem. Revīzi-

jas tiesības sadalās starp apriņķa valdi,
valdes priekšsēdētāju un revīzijas komi-

siju (13. p. f. pn., 31. p. un 40. p. piez.).
Pēc 1928. gada un 1931. gada instrukcijas

apriņķu valdēm 9. panta «priekšsēdētājam

pienākas personīgi revidēt vismaz trešo

daļu apriņķa pagastu gadā, atstājot pārē-

jo pagastu revīziju biedriem vai citiem

valdes locekļiem». Ja pagastu pašvaldību

revīziju izdara apriņķa revīzijas komisija
vai viņas komandēti locekļi, tad tos pava-

da valdes priekšsēdētājs, vina biedrs va\

valdes komandēts loceklis (instr. 3. p.)

Apriņķa valdei piekrīt arī sūdzību

izlemšanas tiesības attiecībā uz pa-

gastu padomju un valžu lēmumiem (13.

p. d. pn.) un disciplinārās un

kriminālās vajāšanas tiesības par

pagastu amatpersonu dienesta pārkāpu-
miem un noziedzīgiem nodarījumiem
(instr. 13. p. h. pn. Un lik. 112. p.). Ap-

riņķa valdes lēmumu un rīcības pārsūdzī-

bas kārtība paliek līdzšinējā: likumības

ziņā — apgabaltiesai un lietderības ziņā

— lekšlietu ministrijai viena mēneša lai-

kā, skaitot no lēmumu paziņošanas dienas

(14. un 24. p.). Anriņķa pašvaldības or-

gānu padotība lekšlietu ministrijai sīkāk

precizēta nekā agrākos likumos. «lekš-

lietu ministriia pārrauga apriņķa pašval-

dību pēc likumības» (43. p.), bet

lietderības zinā likuma 43. pantā

paredzētos gadijumos par apriņķa neku-

stamu mantu, budžetu, aizņēmumiem

v. t. t. Apriņķa pašvaldības orgānus —

valdi un revīzijas komisiju ievēl uz 4 ga-

diem vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aiz-

klātās un proporcionālās vēlēšanās (1927.

g. lik. par apr. valdes revīz. kom. vēlēš.

1. p.), kas norisinās vienlaicīgi ar pagastu

padomju un valžu vēlēšanām (6. p.). Vē-

lēšanas vada apakšiecirkņu, iecirkņu un

apriņķa vēlēšanu komisija, kurā ietilpst
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3—5 locekļi (10. un 7. p. p.). Vēlēšanu

rezultātus pārbauda un apstiprina liekš-

lietu ministrija (40. p.). Protesti un sū-

dzības par vēlēšanās pielaistām nelikumī-

bām, kā arī sūdzības par lekšlietu minis-

trijas lēmumiem minētā jautājumā ie-

sniedzamas apgabaltiesai (41. un 43. p. p.)
un pārsūdzības Senātam (44. p.). — «Ap-

riņķa valde sastāv no valdes priekšsēdē-

tāja un 2 vai 4 valdes locekļiem» (1927.

g. lik. 7. p.), «revīzijas komisija sastāv

no 3 locekļiem» (37. p.). Valdes kārtējās
sēdes notiek vismaz 2 reizes mēnesī, un

viņas sasauc priekšsēdētājs (26. p.). «Ap-

riņķa valdes priekšsēdētāju ieceļ iekšlie-

tu ministrs, saskaņā ar likumu par civil-

dienestu. Priekšsēdētājs saņem algu pēc
Pašvaldības departamenta štatiem un stāv

šī departamenta dienestā» (8. p.). Arī

pārējiem apriņķa valdes un revīzijas ko-

misijas locekļiem algu nosaka lekšlietu

ministrija (17. p.), bet, kā jau augšā mi-

nēts, tie ir pagastu pašvaldību vēlēti dar-

binieki un nestāv lekšlietu ministrijas
dienestā.

Tāds īsā apskatē ir apriņķa pašvaldī-
bas kā pagastu pašvaldību pārraudzības

orgāna institūts pēc 1927. gada

un 1928. gada likuma. Dzīvē šis

institūts tomēr sevi neattaisnoja, jo iezī-

mējās ar darbības gausumu, bez tam «vē-

lētie apriņķu valžu locekļi kā politisku

partiju izvirzīti kandidāti turpināja savu

darbu apriņķa pašvaldībā, iziedami no

savu grupu vai pat personīgām intere-

sēm4
). Šeit parādās demokrātiskās valsts

iekārtas ēnas puses — partejisms, kas jo

spilgti izpaudās apriņķu pašvaldībās. Tā-

dēļ pacēlās balsis par apriņķu pašvaldību

likvidēšanu, kas realizējās ar Atjaunotās

Latvijas tapšanu- 1934. gada 17. jūlijā
Ministru kabinets pieņēma likumu par

apriņķu pašvaldību likvidēšanu, 1935. ga-

da 14. februārī likumu par apriņķu paš-
valdību likvidācijas kārtību, un 1935. ga-

da 11. sept. lekšlietu ministrs izdeva rī-

kojumu par apriņķu pašvaldību likvidā-

ciju. Ar likuma par apriņķu pašvaldību
likvidēšanu 2. pantu: «Vēlētie apriņķu
valžu un revīzijas komisiju locekli un

ieceltie valžu priekšsēdētāji atcelti no

4) Doc. P. pašvaldību

likvidācija» Pašvald. dzīvē 1935. g. Nr. 6.

amatiem, un viņu vietā lekšlietu ministrs

ieceļ apriņķiem lauku pašvaldību vecā-

kos, uz kuriem pāriet visas apriņķa val-

des kompetences un uzdevumi». Šinī

pantā mēs sastopamies pirmo reizi ar ap-

riņķa vecākā, resp. apriņķa lauku pašval-
dību vecākā institūtu, kura priekštečus

gan vienpersonīgo orgānu — fogtu, gan

kolēģiālos orgānus — apriņķu padomes un

valdes sedz vēsture. Pēc 2. panta analī-

zes apriņķa vecākais ir visuvarens apriņ-

ķa valdes mantinieks, jo uz viņu pāriet
«visas apriņķa valdes kompetences un

uzdevumi», bet lielā līdzība abu institūtu

(apr. pašv. orgāna un apr. vecākā) starpā

zūd ar 1935. gada 19. dcc. pārgrozīju-
miem un papildinājumiem likumā par pa-

gastu pašvaldību, kas nosaka apriņķa ve-

cākā tiesības un darbības apjomu. Ap-

riņķa pašvaldību likvidācijas laikā ap-

riņķa vecākais bez augšminētā uzdevu-

ma, resp. apriņķa valdes darbības turpi-
nāšanas izdara apriņķa pašval-
dības likvidāciju (lik. par pašv.
likv. kārt. 1. p.), kas pēc lekšlietu minis-

trijas rīkojuma veicama līdz 1935. gada 1.

oktobrim (rīkoj. par apr. pašv. likv. 1. p.).
2 mēnešu laikā pēc šī termiņa notecēša-

as (6. p.) apriņķu vecākiem jāsastāda un

jāiesūta Lauku pašvaldību fonda pārval-
dei likvidētās apriņķa pašvaldības slēgu-
ma bilance uz 1935. gada 1. oktobri

(2. p.).
Tads ir apriņķa vecāka statuss pāre-

jas laikā. Šim laikam izbeidzoties, ap-

riņķa vecākā stāvokli Latvijas pašvaldī-

bās nosaka 1935. gada un turpmāko gadu

pārgrozījumi un papildinājumi likumā par

pagastu pašvaldību.

IV daļa.

Apriņķa vecākā institūts pēc 1934. gada

Latvijā.

Apriņķa vecākā termino-

loģija, domājams, cēlusies no nosauku-

ma «pagasta vecākais». Vecākā amats

latviešu ciltīs bija izplatīts jau labi sen,

priekš krievu un vācu laikiem. Kad vā-

ci iebruka latviešu apdzīvotās zemēs, tad

novadu vecākie bija tie, kas aizstāvēja

jauno kungu priekšā sava novada iedzī-

votāju intereses un tiesības. — Pagasta
vecāko kā pagasta ļaužu priekšnieku un
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uzticības personu dokumenti pirmo reizi

piemin Kurzemē 1424. gadā un Vidzemē

1472. gadā. «Vecākais» nav saprotams
adjektiva (vecs, vecākais) nozīmē, bet gan

norāda šī vārda nesēja stāvokli sabiedrībā

un ietver sevī sabiedrības vadītāja, repre-

zentācijas, izcilu tiesību un pienākumu

jēdzienu. Vecākais — pirmais starp dau-

dzajiem. Bet kādēļ minēto funkciju iz-

pildītāju apzīmēt tieši ar vārdu «vecā-

kais»? Atbilde meklējama vēsturē. Se-

natnē (kad nebija skolu, kur gudrības

smelties, bet tās ieguva no dzīves), sa-

biedrības vadībā un amatos nostājās ve-

cāki ļaudis, resp. dzīves gudri ļaudis.
Sacītais saprotami pamato terminoloģijas
«vecākais» nozīmi. Latvijas apstākļos

pirmo reizi ar «apriņķa lauku pašvaldību
vecākā» nosaukumu sastopamies 1934. ga-

da likuma par apriņķu pašvaldību likvi-

dēšanu 2. pantā. Vārds «apriņķa» norā-

da territorijas vienību, kurā amatperso-

nas darbība izpaužas, «lauku pašvaldību»
raksturo darbības apjomu padotības jē-
dzienā. Apriņķ,' lauku pašvaldību vecākā

darbība norit tfcsi lauku, resp. pagastu,
bet ne citās (pilsētu) pašvaldībās. Intere-

santi atzīmēt, ka datīvs no augšminētā
nomena bija «apriņķa lauku pašvaldību
vecākajam», tā tad, identisks adjek-
tiva dativam (vecākajam). Tā kā iestā-

des dažkārt lietoja arī dativu «vecākam»,
tad dažādības novēršanai lekšlietu mi-

nistrija 1936. gada decembrī lūdza Lat-

vijas Universitātes filoloģijas un filozofi-

jas fakultātes atzinumu. Valodnieki at-

zina, ka dativā lietojama forma «apriņķa

lauku pašvaldību vecākam», atšķirībā

no adiektiva «vecākaiam». Terminoloģija
minētā redakcijā pastāvēja līdz 1939. ga-

da 24. maijam, kad Ministru kabinets pie-

ņēma likumu lekšlietu ministrijas iekār-

tā. Likuma 46. pantā lasām nosaukumu

«apriņķa vecākais». Kādēļ izmesta ter-

minoloģijas vidus daļa («lauku pašvaldī-

bu»), kļūst saprotams no 1939. gada pil-

sētu pašvaldību likuma 100. panta, kas

nosaka, ka «mazpilsētu pašvaldību dar-

bības tiešā pārraudzība uzlikta to apriņ-
ķu vecākiem, kuru robežās mazpilsētas

atrodas». Vārds «lauku» kļūst lieks, jo

apriņķa vecākā darbības apjoms ietver

lauku un pilsētu, resp. mazpilsētu pašval-

dības. Operēt ar vārdu «apriņķa vecā-

kais» savā apcerējumā man būtu tiesības

tikai pēc 1939. gada 24. maija, tomēr vien-

kāršības labā atļaušos lietot šo terminolo-

ģiju attiecībā uz visu laiku, kopš 1934.

gada, kas nosaka apriņķa vecākā institū-

tu Latvijā.

Apriņķa vecākā publisko pienākumu un

publisko subjektivo tiesību jēdziens.

Apriņķa vecākā tiesības autoritārā val-

stī aplūkojamas publisko pienākumu un

publisko subjektivo tiesību kopsakarības

jēdzienā. «Par publiskajiem pienākumiem
sauc individu pienākumus pret valsti vai

pašvaldībām, resp. viņu orgāniem, tāpat
arī valsts un pašvaldību pienākumus pret
individiem; tālāk arī valsts un pašvaldību

orgānu pienākumus pret valsti un paš-
valdībām, kā arī pret individiem, un bei-

dzot valsts un pašvaldību pienākumus sa-

vā starpā. Par publiskām subjektīvām
tiesībām sauc individu tiesības pret valsti

un pašvaldībām, resp. to orgāniem, valsts

un pašvaldību tiesības pret individiem,
un arī valsts un pašvaldību orgānu tiesī-

bas kā pret valsti un pašvaldībām, tā arī

pret individiem; beidzot,valsts un pašval-
dību tiesības savā starpā. Šie pienākumi un

tiesības dabū savu publiski tiesisko rak-

sturu caur to, ka viņi dibinās uz publis-
kas varas aktiem (likumiem, noteikumiem

un konkretjiem administratīviem aktiem

— lēmumiem, rīkojumiem v. t. t.), kas

nepielaiž vienošanos attiecīgo tiesību un

pienākumu subjektu starpā. Pienākumi

un tiesības, kas radušies uz vienošanās

pamata, piem. no līgumiem starp valsti

un pašvaldībām ar individiem vai juridis-
kām personām, ir privāttiesiski pienāku-
mi un privātas subjektīvas tiesības5

). No

apriņķa vecākā institūta viedokļa mūs

interesē tā definicijas daļa, kas runā par

«valsts un orgānu, resp. apriņķa vecākā

pienākumiem pret valsti un pašvaldībām,
kā arī pret individiem», un «valsts orgā-

nu, resp. apriņķa vecākā tiesībām kā

pret valsti un pašvaldībām, tā arī pret
individiem». Apriņķa vecākā dienests ir

valsts dienests— publiski tiesisks statuss,

kas pamatots ar publiskās kalpības prin-

-5) Prof. Dr. iur. K. Dišlers «lev. administr.

113. lp., 141. lp.
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cipu un noteikts publiskās varas aktos

(likumos, noteikumos, rīkojumos), tādēļ
apriņķa vecākā tiesības ir

publiskās subjektivās tiesī-

bas (pretēji privātām subjektivām tiesī-

bām, kas rodas no līgumiem).
Sacītais top vēl skaidrāks, aplūkojot

valsts dienesta jēdzienu: «Valsts dienests

var tikt saprasts materiālā un

formālā nozīmē. Materiālā nozī-

mē, vai no materiālās puses, valsts die-

nests sastāv valsts uzdevumu veikšanā

vai valsts darba darīšanā; formālā nozī-

mē, vai no formālās puses, valsts dienests

ir tiesisks stāvoklis, kas raksturojas ar

šinī stāvoklī nostādīto personu īpatnē-
jiem pienākumiem un tiesībām. Tā tad:

valsts dienests ir publiski tiesisks stāvok-

lis, kurā atrodas personas, kam uzticēta

valsts uzdevumu izpildīšana6 ).

Apriņķa vecākā publiski sub-

jektivo tiesību jēdziens cieši

saistīts ar publiskiem pienāku-
miem, io «īstas tiesības juridiskā nozīmē

vienmēr tiek pavadītas no atbilstošiem

pienākumiem. Modernās sabiedrības tie-

siskajā struktūrā ir atrodami statusi (tie-
siski stāvokļi), sevišķi tā sauktajā pub-
lisko tiesību novadā, kur tiesība ir reizē

arī pienākums, un pienākums — tie-

sība»7). Pēc Jellineka klasifikācijas pilso-

ņa statusi iedalāmi četri grupās: 1) pasivais

jeb pavalstniecības statuss (status subjek-
tionis), 2) negativais jeb brīvības statuss

(status libertatis), 3) pozitivais statuss un

4) aktivais statuss. Sakarā ar apriņķa
vecākā institūtu mūs interesē pēdējie divi

statusi. Aktivā statusā izpaužas

apriņķa vecākā tiesības aktivi pie-
dalīties valsts darbā, būt valsts

dienesta amata personai. Uz

pozitivā statusa pamata apriņķa
vecākam tiesība prasīt no valsts atalgo-

jumu, ģimenes piemaksas, pensiju, atva-

ļinājumu, medicīnisku palīdzību v. t. t.

Apriņķa vecākā iecelšana

amatā. Lai varētu izpildīt ar dienestu

piešķirtās funkcijas, apriņķa vecākam jā-

-6) Prof. Dr. iur. K. Dišlers «levads admini-

strēt, ties. zinātnē» 134. lp.
7) Prof. Dr. iur. K. Dišlers «Pienākumaele-

ments tiesībās» Tiesl. M-jas Vēstnesī 1937. g.

445. un 454. lp.

būt ieceltam amatā. «Ņemot vērā, ka

valsts dienests ir saistīts ar valsti pašu
kā publiskās varas suvereno subjektu, ka

viņš pastāv vispārības jeb publiskās inte-

resēs im ka valsts dienesta stāvoklis no-

teikts ar likumu un nepielaiž vienošanos

līguma ceļā, atsevišķas personas tiek no-

stādītas šinī stāvoklī ar vienpusīgiem ad-

ministrativiem aktiem8
), resp. iecel-

šanu. Tomēr iecelšanai amatā jānotiek
ar ieceļamā piekrišanu, kā L. Koh-

lers(s) saka: «Dienesta attiecības tiek no-

dibinātas ar vienpusīgu valsts varas

aktu, kas iegūst validitati ar amatā iece-

ļamā piekrišanu». Pēc pag. pašvald. li-

kuma 108. p. apriņķa vecāko ieceļ
amatā lekšlietu ministrs. lecelšana sastāv

no divi aktiem: tiešā priekšniecība —

Pašvaldības departaments proponē kan-

didātu augstākai priekšniecībai — lekš-

lietu ministrim iecelšanai (Valsts civil-

dienesta 7. p. 2. pn.). Lai tiktu iecelts

amatā, darbiniekam jābūt Latvijas pilso-

nim (10. p.), ar zināmu teorētisku izglītību
un praktisku sagatavošanos (11. p.) un jā-
atbilst zināmiem veselības nosacijumiem
(12. p.). Valsts dienestā nevar iecelt per-

sonas: 1) kas iaunāfcas par 18 gadiem,
2) kam uz spēkā nākuša tiesas sprieduma
pamata atņemtas vai aorobežotas tiesības,

ja no soda izciešanas dienas nav pagāiuši

10 gadi, vai ja viņas savas zaudētās tiesī-

bas nav ar apžēlošanu vai amnestiju ie-

guvušas atpakaļ; 3) kas sodītas ar cietu-

mu par noziedzīgiem nodarijumiem, kuri

izdarīti mantkārīgos nolūkos, vai par

amata pārkāpumiem, ia no soda izcieša-

nas dienas nav pagājuši 10 gadi; 4) kas

stāv zem tiesas vai izmeklēšanas par 2.

un 3. punktā paredzētiem noziedzīgiem
nodarijumiem; 5) kas izlaidīgas vai iz-

šķērdīgas dzīves dēļ stāv aizgādnībā;
6) kas atrodas laulībā, radniecībā līdz 3.

vai. svainībā līdz 2. pakāpei ar iecēlāju
vai tiešo priekšnieku» (9. p.). leceļamā
darbinieka piekrišana iecelšanai

praktiski izpaužas ar viņa paraksta iesūtī-

šanu Pašvaldības departamentam par le-

celšanas rīkojuma — rezolūcijas lasīša-

nu, kam pievienots svinīgais solijums.

8 ) Prof. Dr. iur. K. Dišlers «levads admini-

strēt, ties. zinātnē» 140. lp.
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Apriņķa vecākā dienesta sā-

kums skaitās no iecelšanas aktā minētā

datuma vai, ja tāds datums nav norādīts,

no šī akta parakstīšanas dienas. Rīkoju-

mam var dot arī atpakaļejošu spēku, bet

ne ilgāku par vienu mēnesi un ja darbi-

nieks šai laikā attiecīgo amatu faktiski iz-

pildījis (15. p.). Dienestā apriņķa vecāko

ieceļ uz nenoteiktu laiku.

Apriņķa vecākā darbības ap-

joms ir attiecīgā apriņķa pagastu paš-
valdības (pag. pašvald. lik. 108. p.), bet ar

1939. g. 1. oktobri arī mazpilsētu pašval-

dības, t. i. tādas pilsētu pašvaldības, ku-

rās iedzīvotāju skaits pēc pēdējās tautas

skaitīšanas nepārsniedz 5000, izņemot ap-

riņķa pilsētas un Ķemerus (pilsētu paš-
vald. likuma 99. p. — 1939. g. «V. V.»

148.).
Apriņķa vecākā publiskās

subjektivās tiesības sakarā

ar viņa akti vo statusu. Apriņķa
vecākā institūts bāzējas uz aktivā (pieda-
līties valsts darbā) un pozitivā (prasīt no

valsts zināmus labumus) statusa. «No ju-
ridiskā viedokļa pati svarīgākā valsts

dienesta tiesība ir jāmin tiesība uz

savu dienesta stāvokli, ko at-

tiecībā uz amatpersonām var apzīmēt par

tiesību uz kompetenci jeb
amata varu. Pati kompetence jeb
amata vara tomēr nesastāv tikai no tiesī-

bām vien, bet arī no pienākumiem: ko

amatpersonai ir tiesība darīt savas

kompetences robežās, realizējot savu die-

nesta tiesību, to viņai ļoti bieži arī va-

jadzēja darīt kā savu dienesta pie-
nākumu9). Tāpēc zemāk minēto apriņķa
vecākā funkciju avoti vienlaicīgi ir viņa
tiesības un pienākumi. Apriņķa vecākam

piekrīt sekojošas funkcijas:
I. Reprezentācijas funkcija.

11. Instruēšanas funkcija.
111. Varas tiesības.

IV. Pagastu pašvaldību pārraudzības

funkcijas:

1) apstiprināšanas,

2) pārbaudīšanas,
3) iebildumu celšanas,

4) lemšanas,

5) veto tiesības,
9 ) Prof. Dr. iur. K. Dišlers «levads admini-

strēt, ties. zinātnē» 147. lp.

6) revizijas,

7) sūdzību izlemšanas,

8) disciplinārās un kriminālās vajā-

šanas,

9) apbalvošana,

10) mazpilsētu pārraudzība.

Reprezentācijas funkcija.

Pagastu pašvaldību likuma 109. pants no-

saka, ka «apriņķa lauku pašvaldību ve-

cākam ir zīmogs ar valsts ģerboni». No

panta analizēs izriet, ka apriņķa vecākais

reprezentē valsti zināmā terito-

riālā vienībā apriņķa pašvaldībās. Viņš
seko pagastu pašvaldību kulturālai un

saimnieciskai dzīvei: aktivi piedalās
valsts un tautas svētkos, ierosina pasāku-

mus, stiprina valsts vienības ideju vietē-

jā sabiedrībā, «seko pagastu pašvaldību

lietderīgai saimniecībai un dod vajadzī-
gos rīkojumus un norādijumus» (1937. g.

instr. apr. 1. p. vec. 8. p.). Vārdi «dod

vajadzīgos norādijumus» izteic apriņķa
vecākā instruēšanas funkciju.

Instrukciju un rīkojumu tiešais avots gan

ir lekšlietu ministrija, bet apriņķa vecā-

kam jāseko, lai šie rīkojumi tiktu pie-

nācīgi saprasti, jo tad būs garan-

tēta arī viņu sekmīga izpildīšana. Šim

nolūkam praksē izrādījušies lietderīgi ap-

riņķu vecāko apkārtraksti pagastu paš-
valdībām un idejiska satura raksti vie-

tējā publicistikā.
Apriņķa vecākam piekrīt arī zināmas

varas tiesības savā darbības aplī—
apriņķa pagastu pašvaldībās, jo vecākā

rīkojumi ir saistoši (pag. pašv. lik.

125. p.) — obligatoriski izpil-
dāmi. Sacīto vēl pastiprina panta beigu

daļa: «... pārsūdzības iesniegšana neap-

tur šo rīkojumu izpildīšanu.» Tomēr ap-

riņķa vecākā varas tiesības mazina viņa

padotība lekšlietu ministrijai, jo tikai

tādi apriņķa vecākā rīkojumi ir saistoši,

kas dibināti uz ministra rīkojumu

(125. p.). Apriņķa vecākā varas apjomu

nosaka arī viņa tiesība sasaukt ārkārtē-

jās pagasta padomes sēdes (9. p.).
Plašākā no visām apriņķa vecākā

funkcijām ir pagastu pašvaldību

pārraudzības funkcija (117. p.

5. pn.). Pirmkārt, apriņķa vecākam pie-
krīt pagastu valžu un padomju lēmumu

(117. p. 1. pn.) un dažu pagasta amatper-
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sonu (1938. gada lik. par pag. pašv. darb.

ierob. 3. p.) apstiprināšanas

funkcijas. «Apstiprināšanas tiesība

nav saistīta ar pārbaudi vienīgi likumības

ziņā, kāpēc apriņķa vecākais savu piekri-
šanu var liegt, ja viņš uzskata attiecīgo
lēmumu par nelikumīgu vai nelietderī-

gu»
10

). Lēmumu apstiprināšanu no liet-

derības viedokļa pasvītro arī instrukcijas

apriņķa lauku pašvaldību vecākiem 8.

pants: «Apriņķa lauku pašvaldību vecā-

kais
.. . seko pagastu pašvaldību lietderī-

gai saimniecībai ...» Apriņķa vecākais

apstiprina sekošus pagasta padomes
lēmumus: 1) par pagasta vecākā, pagasta
valdes locekļu un to kandidātu ievēlēša-

nu; 2) par nekustamas mantas iegūšanu,
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apmaiņu;

3) par speciālu kapitālu izlietošanu ie-

priekš neparedzētiem mērķiem; 4) par lī-

gumiem, kuru sumas pārsniedz
1/i no pa-

gasta gada budžeta vai 5000 latus, vai

kurus slēdz uz laiku ilgāku par 3 gadiem;
5) par piedalīšanos un iestāšanos apvienī-

bās, biedrībās un uzņēmumos pagasta

pašvaldības vārdā, ja tas saistīts ar man-

tisku atbildību; 6) par nodokļu normu

noteikšanu, ciktāl tās nav noteiktas liku-

mā; 7) par pagasta budžetu; 8) par klaušu

budžetu; 9) par pagasta amatpersonu un

darbinieku algām; 10) par saistošiem no-

teikumiem.

Ad 1) Pēc 1938. gada likuma par pa-

gastu pašvaldību darbības ierobežošanu

3. panta 1. punkta apriņķa vecākam pie-
krīt apstiprināt amatā pagasta pašvaldī-
bas ievēlētās amatpersonas — pagasta

vecāko, valdes locekļus un viņu kandidā-

tus. levēlēšanas akts nobeidzas ar apriņ-

ķa vecākā pozitivā lēmuma saņemšanu

pagasta valdē, kad arī ievēlētās amatper-

sonas iegūst tiesības uzņemties amata

funkcijas. Likuma 1. pants nosaka, ka

lekšlietu ministrim piekrīt visu pagasta

amatpersonu un technisko darbinieku,

resp. pagasta sekretāra un viņa palīga
atcelšana no amata. Atlaisto vietā lekš-

lietu ministrs ieceļ citas personas vai uz-

dod pagasta padomei tās ievēlēt. Praksē

nodibinājusies tāda kārtība, ka pagasta
valde uz Pašvaldības departamenta

10
) Doc. P. Mucinieks «Latvijas pašvald.

iekārta» 194. lp.

priekšrakstu proponē apriņķa vecākam

kandidātus iecelšanai vakantajā amatā.

Apriņķa vecākais kandidātu sarakstu

pārbauda un apstiprinātu iesūta

lekšlietu ministrijai, kur (pozitivā gadi-

jumā) ministrs paraksta iecelšanas aktu.

Tā tad, iecelšana notiek ar divi aktiem,

jo apriņķa vecākam pienākas dot par ie-

ceļamo amatpersonu savu atzinumu. Sa-

līdzinot abus likuma pantus (l 1
. un 3.),

varētu secināt, ka pagasta padomes un

revizijas komisijas locekļus apriņķa ve-

cākais neapstiprina amatā, bet viņus ie-

ceļ lekšlietu ministrs. So pantu neskaid-

rību izlīdzina praksē nodibinātā kārtība,

pēc kuras apriņķa vecākais proponē lekš-

lietu ministrim (caur Pašvaldības d—tu)
visus pagasta amatpersonu kandidātus,

caurskatot un apstiprinot kandidātu sa-

rakstus. Amatpersonu iecelšana no cen-

trālās valsts iestādes atbilst mūsu auto-*

ritarai valsts iekārtai,' kas pašvaldībās ie-

tur centralizācijas principu.
1937. g. pagastu pašvaldību likuma

grozijuma 30. pantā valdes locekļu skaits

noteikts 2—6, kandidātu skaits 3. Skaitu

nosaka pagasta padome. Praksē šīs tie-

sības atstātas apriņķa vecākam, kas, uz

pagasta pašvaldības ierosinājuma un ap-

sverot pagasta īpatnējos apstākļus (teri-
toriālo stāvokli, pārvaldes izdevumus, ie-

dzīvotāju skaitu), ziņo lekšlietu ministri-

jai par valdes locekļu skaita vēlamību.

Ad3). Lai veiktu neparedzētus seviš-

ķus uzdevumus, pagasta padome var pa-

redzēt budžetā sumas speciālu kapitālu
nodibināšanai vai papildināšanai, bet šā-

dam lēmumam ik reizes vajadzīgs apriņ-
ķa vecākā apstiprinājums (pag. pašv. 1.

87. p.). Pasvītrots lietderības motivs,

regulējot sevišķo uzdevumu un speciālo
kapitālu realizēšanas iespējas. — Bez

speciālā kapitāla pagasta pašvaldības bu-

džetā mēdz atvēlēt sevišķas sumas rezer-

ves kapitāla dibināšanai. So kapitālu pa-

pildina, ik gadus pieskaitot līdz 2% no

budžetā paredzētiem kārtējiem gada ie-

nākumiem (plus vēl rezerves kapitāla

procentes), kamēr rezerves kapitāls sa-

sniedz 25% no gada budžeta kārtējiem
ienākumiem. Rezerves kapitāla katrrei-

zējai izlietošanai nepieciešama apriņķa
vecākā piekrišana (86. p.).
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Ad2), 4), 5). 1937. g. instrukc. apriņķu
lauku pašvaldību vecākiem 8. pants no-

saka, ka apriņķa vecākais seko pagasta
pašvaldību lietderīgai saimniecībai. Pa-

gasta padomes lēmumi par nekustamas

mantas iegūšanu, atsavināšanu, ieķīlāša-
nu vai apmaiņu, par līgumiem pāri liku-

mā noteiktiem apmēriem, par iestāšanos

apvienībās ar mantinieku atbildību, par

nodokļu normu noteikšanu, budžetu,
klaušām un amatpersonu algām ir saim-

nieciskas dabas. Apstiprinot šos lēmu-

mus, apriņķa vecākais seko, lai netiktu

pārsniegtas pagasta budžeta robežas, lai

pagasts neiestigtu parādos un nenonāktu

mantiskās grūtībās. Saimnieciskās liet-

derības sekmēšanas labā saprotams arī

1928. g. instrukc. pagastu padomēm un

valdēm 4. pants, pēc kura viens komp-
lekts no pagasta naudas skapja atslēgām,
kur uzglabā naudu, vērtspapīrus un do-

kumentus, glabājas pie apriņķa vecākā.

Ad6). Apriņķa vecākais apstiprina

pagasta padomes pieņemtās nodokļu nor-

mas, ja vien tās nav noteiktas likumā.

Pagasta nodokļi ir: 1) lauku nekustamas

mantas nodoklis, 2) pašvaldības nodoklis,

3) nodoklis no traktieriem ar un bez rei-

binošiem dzērieniem un no alkoholisku

vielu ražotavām un pārdotavām un 4)

izpriecas nodoklis (1937. g. instrukc. par

pag. pašvald. nodokļu aprēķināšanu, bu-

džetu un gada pārskatu sastādīšanu

13. p.).
Bez minētiem nodokļiem vēl minami

676
. pantā tirgus nodeva, ko ņem pēc

iekšlietu ministra apstiprinātas takses un

677. p. — vasarnieku un peldu nodeva.

Apriņķa vecākam piekrīt apstiprināt

pagasta padomes noteikto: 1) nodokļu

normu apmēru (118. p. 6. pn.), 2) nodokļu
samaksas laiku (1937. g. instrukc. par

pag. pašv. nodokļu aprēķinās. 13. p.) un

3) nodokļu maksātāju iedalīšanu apakš-

grupās (tas pats — 15. p.).
Visu augšminēto nodokļu normas, iz-

ņemot nekustamas mantas valsts nodokļa

daļu, nodokli no traktieriem, tirgus no-

devu un vasarnieku nodevu, padotas zi-

nāmām svārstībām, jo likumā noteiktas

līdz zināmai normai, kādēļ pagasta pa-
domes lēmumi nodokļu normas noteikša-

nā jāapstiprina apriņķa vecākam. Tāpat

apriņķa vecākais apstiprina pagasta pa-

domes lēmumu par laiku, līdz kuram no-

dokļi jāsamaksā (1937. g. instrukc. par

pag. pašv. nod. aprēķināš... 13. p.). Paš-

valdības nodokļa maksātājus, lai realizē-

tu nodokļu normu taisnīgu noteikšanu,

pagasta padome sadala apakšgrupās, un

šādu iedalijumu apstiprina apriņķa vecā-

kais.

Ad7) Budžets jānosūta apriņķa ve-

cākam 3 eksemplāros, kur pēc apstipri-
nāšanas viens eksemplārs paliek apriņķa
vecākā kancelejā, otru nosūta lekšlietu

ministrijai un trešo pagasta valdei (5. p.).
Ja pēc gada budžeta apstiprināšanas pa-

gasta pašvaldības saimniecībā rodas ne-

paredzēti un neatliekami izdevumi, pa-

gasta pašvaldība var sastādīt papildu bu-

džetu, kas norit gada budžeta sastādīša-

nas kārtībā, un kuram tāpat vajadzīgs

apriņķa vecākā apstiprinājums (pag.

pašv. I. 85. p. un 1937. g. instrukc. par

pag. pašv. budžetu 6. p.). Beidzot, ja
budžetā paredzētās sumas izlietotas jau

iepriekš budžeta gada notecēšanas, tad

iztrūkumu var segt no rezerves kapitāla,
kas atmaksājams nākošā budžeta gadā.
Šādu pagasta padomes lēmumu apstipri-

na apriņķa vecākais (pag. pašv. 1.

101. p.).
Ad 9) 1938. g. likuma par pag. pašv.

darbības ierobežošanu 3. p. 1. pn. un pag.

pašvald. likuma 43. p. nosaka, ka algas

apmēru pagasta amatpersonām — vecā-

kam, viņa vietniekam un valdes locek-

ļiem izlemj pagasta padome, bet apstip-
rina apriņķa vecākais. Atalgojums jā-
maksā obligatoriski, jo likumā sacīts «sa-

ņem atalgojumu». Apriņķa vecākam nav

tiesības atalgojuma jautājumu noraidīt,

viņš var regulēt tikai atalgojuma apmē-
ru. Turpretim, pagasta padomes locekļu
amats ir goda amats, un tādēļ padomes

locekļi algu nesaņem. Vienīgi viņiem

var (21. panta redakcijā) piešķirt atlī-

dzību par piedalīšanos padomes sēdēs.

Apriņķa vecākā kompetencē ietilpst šo

atlīdzību apstiprināt, grozīt vai pat no-

raidīt.

Bez apskatītiem pagasta padomes lē-

mumiem, kam nepieciešams apriņķa ve-

cākā apstiprinājums, vēl minami lēmumi:

1) par pabalstu izprasīšanu no valdības
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un 2) par aizņēmumiem, ja to suma pār-
sniedz 10% no pagasta gada budžeta un

termiņš ilgāks par 3 mēnešiem (82. un

83. p. p.).

Apriņķa vecāka piekrišana tāpat va-

jadzīga sekošiem pagasta valdes lēmu-

miem: 1) par reibinošu dzērienu pārdo-
tavu un izgatavotavu atvēršanu vai slēg-
šanu, 2) par noteikumiem, kas attiecas uz

tirdzniecības un rūpniecības iestādēm un

tirgiem; 3) par pagastam piederošo pa-
gasta nama, skolu, nespējnieku patver-
smju, doktorātu un tautas namu būvpro-
jektiem un šo ēku atrašanās vietām;

4) par pagasta valdes sekretāra un viņa
palīga ievēlēšanu un kancelejas darbi-

nieku pieņemšanu, kā arī par viņu atlai-

šanu; 5) par sociāli apgādājamo pabalstu
normām (119. p.).

Ad 1) «Traktierus, krodzniecības

veikalus un bufetes, kas tirgojas ar rei-

binošiem dzērieniem, atļauj atvērt No-

dokļu departaments... Pārējos krodznie-

cības veikalus, kā: tējnīcas, bufetes, ēdie-

nu veikalus, iebraucamās vietas v. t. t.

atļauj ierīkot pagasta valde...» (1935. g.

noteik. par nodokļu ņemšanu no traktie-

riem... 2. p.). Valdes lēmumu par tādu

veikalu atvēršanu apstiprina apriņķa ve-

cākais.

Ad 3) Jaunceļamās pašvaldības ēkas

skici apstiprina apriņķa vecākais, apsve-

rot: vai domātā celtne pagasta pašvaldī-
bai nepieciešama; vai pareizi izraudzīta

ēkas atrašanās vieta; kādi būves apmēri;
cik daudz, kādas un cik lielas telpas

jaunbūvē jāierīko; no kāda materiāla ēku

būvēs; kā un kādā kārtībā materiālus sa-

gādās, apmēram cik būve izmaksās un

kādā kārtā un kad varēs sagādāt līdzek-

ļus jaunbūves izdevumu segšanai. Ap-

stiprināto skici apriņķa vecākais iesūta

lekšlietu ministrijai (Pašvaldības d-ta

apkārtraksti 1935. g. 26. IX, 1937. g. 24.

111 un 1938. g. 8. VIII).

Pagasta padomes un valdes lēmumi

protokolējami un to apliecināti noraksti

par katru lēmumu atsevišķi iesūtāmi ap-

riņķa vecākam apstiprināšanai (1928. g.

instrukc. pag. pad. un valdēm 20. p. un

pag. pašv. Ļ 29. p.). Apstiprināšanas tie-

sība saistīta ar pārbaudi lēmumu liku-

mības un lietderības ziņā. «Ja

noteiktam pagasta padomes vai valdes

lēmumam likums prasa apriņķa vecākā

piekrišanu, tad tas nozīmē, ka lēmums

nav izpildāms, iekams nav saņemta pozi-
tiva atbilde, skaidri izteikta apriņķa ve-

cākā piekrišana... Vienmēr jāgaida ap-

riņķa vecākā atbilde. Ja ilgāku laiku

tāda nepienāk, tad var iesniegt sūdzību

apgabaltiesai par lietas vilcināšanu; tiesa

uzdod vecākam lietu izšķirt, pieņemt po-
zitivu vai negativu lēmumu»11). Izņēmu-
ma veidā minams pag. pašv. likuma 97.

pants, pēc kura apriņķa vecākam jādod
atbilde viena mēneša laikā: «Ja mēneša

laikā pēc budžeta iesūtīšanas apriņķa
lauku pašvaldību vecākam pēdējais nav

cēlis ierunas, tad budžets uzskatams par

apstiprinātu». lerunas pret apstiprinā-
tiem lēmumiem apriņķa vecākais vairs

nevar celt.

Apriņķa vecākā pārbaudīšanas
funkcijas plašākā nozīmē ietilpst visā vi-

ņa pagastu pašvaldību pārraudzības dar-

bībā, jo katrs pagasta pašvaldības orgānu
lēmums un rīcība, kam likums nosaka

apriņķa vecākā uzraudzību, pēdējam iz-

skatāms un pārbaudāms: vai saskan ar

likuma noteikumiem un atbilst lietderī-

gai saimniecībai. Šaurāka nozīme ap-

riņķa vecākā pārbaudīšanas funkcijā iz-

paužas pagasta pašvaldības budžeta, mē-

neša un gada pārskatu pieņemšanā (1937.
g. instr. apr. 1. p. vec. 8. p.). Apstipri-
not pagasta pašvaldības budžetu, apriņķa
vecākam jāpārbauda: 1) vai budžetā pa-
redzētie izdevumi līdzsvarojas ar ieņē-
mumiem, 2) vai budžets sastādīts pēc
lekšlietu ministrijas apstiprinātas veid-

lapas, sadalot ieņēmumus un izdevumus

pa paragrāfiem, pantiem un punktiem,
un 3) vai budžetam pievienoti pielikumi,
paskaidrojumi un aprēķini (1937. g. in-

strukc. par pag. pašv.... budžetu... 2. un

4. p. p.).
Mēneša pārskati iesūtāmi apriņķa ve-

cākam līdz nākošā mēneša 10. dienai, pie-

vienojot ceturkšņu ziņojumiem uz h jū-

liju, 1. oktobri, 1. decembri un 1. aprili

grāmatu izvilkumus. Apriņķa vecākais

pārbauda, vai mēneša izdevumi nedraud

pārsniegt pagasta pašvaldības saimnie-

n) Doc. P. Mucinieks «Latvijas pašvaldību
iekārta» 195. lp.
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ciskās iespējas un vai to kopsuma līdz-

svarosies ar budžetā paredzētiem izdevu-

miem. (Pašvald. dep.-ta 1938. g. 12. mai-

ja rīkoj.).

Gada pārskatus sastāda par pagasta

pašvaldības budžeta sumu izlietošanu,
financialo apgrozību pagājušā saimniecī-

bas gadā un par financialo stāvokli uz

nākošā saimniecības gada ļ. aprili ne vē-

lāk par divi mēnešiem pēc budžeta gada
notecēšanas. To pārbauda revizijas ko-

misija (mēneša laikā), skata cauri padome

(mēneša laikā) un apstiprinātu iesūta ap-

riņķa vecākam zināšanai. Apriņķa vecā-

kais pārbauda ienākumu un izdevumu

sumas un nesaskaņu gadijumā, resp., ja
izdevumi pārsniedz ienākumus, ceļ (mē-
neša laikā) iebildumus pret nesaskaņām
ar pieņemto budžetu (pag. pašv. h 105.,

106. p. p. un 1937. g. instrukc. par pag.

pašv... budžetu... 20., 21. p. p.).
Pārbaudes funkcija nav saistīta ar

termiņu tādiem pag. pašvaldību orgānu

lēmumiem, kuriem likums paredz apriņ-

ķa vecākā apstiprināšanu (pag. pašv. 1.

118. un 119. p. p.), divi nedēļu ilgs pār-
baudes termiņš noteikts visiem pārējiem
lēmumiem, kas nav minēti 118. un 119.

pantā (121. p.); izņēmuma kārtā atstāta

budžeta un gada pārskata pārbaude — 1

mēnesis (97. un 106. p. p.). Pārbaude sa-

protama likumības un lietderības ziņā.

Apriņķa vecākā iebildumu tiesī-

ba nav identiska ar apstiprināšanas tie-

sību. Atšķirība saskatāma pag. pašv. li-

kuma 121. pantā: «Pagasta padomes un

valdes lēmumi, kas nav minēti 118. un

119. pantā, iesūtāmi 7 dienu laikā apriņ-

ķa lauku pašvaldību vecākam caurskatī-

šanai. Tie stājas spēkā un ir izpildāmi,

ja apriņķa lauku pašvaldību vecākais 14

dienu laikā no lēmuma noraksta iesnieg-
šanas vai nodošanas dienas pasta iestādē

nav cēlis iebildumus likumības ziņā.» Lai

apriņķa vecākam dotu iespēju savlaicīgi
kārtot pagasta pašvaldības pārraudzību,
likums paredz pagasta valdes un pado-
mes lēmumu iesūtīšanai 7 dienu termiņu

(izraisošais datums — nodošana apriņķa
vecākā kancelejā vai nosūtīšanas pasta

zīmogs). Tāds termiņš paredzēts visu lē-

mumu (arī 118. un 119. pantā minēto) ie-

sūtīšanai (29. p.). Atšķirības nav. At-

šķirība sākas ar lēmumu objektu. «le-

bildumu tiesības objekts ir visplašākais
— visi pagasta pašvaldības orgānu lēmu-

mi, izņemot apstiprināšanai pakļau-
tos. Citiem vārdiem, apriņķa vecākā

iebildumu tiesība uzskatama par vispā-

rējo kārtību, kamēr apstiprināšana par

izņēmumu
12

) kārtību.» Otrkārt, atšķirī-
ba saskatāma likumības un lietderības

plāksnē. Apstiprināšanas tiesība izpau-
žas lēmumu likumības un lietderības zi-

ņā, bet iebildumu tiesība — 121. panta
analizē — tikai likumības ziņā. Apriņķa
vecākais var celt iebildumus pret tādiem

pagasta pašvaldības orgānu lēmumiem,
kas nesaskan ar likumu. Likums pieļauj
divi izņēmumus no šās kārtības: pagasta
vecākā celtie iebildumi pret padomes vai

valdes lēmumiem (1938. g. lik. par pag.

pašv. darbības ierobežošanu 6. p.) un ie-

interesēto personu vai iestāžu sūdzības

par pagasta valdes, resp. padomes lēmu-

miem (pag. pašv. L 123. p.). Pret minē-

tiem lēmumiem apriņķa vecākais var

celt iebildumus arī lietderības ziņā.

Treškārt, apstiprināšanas tiesība nav

saistīta ar termiņu (vienīgi par lietas vil-

cināšanu apr. vecāko var iesūdzēt apga-

baltiesā), iebildumu tiesību saista 14 die-

nu ilgs termiņš. Pēc 14 dienām apriņķa
vecākais iebildumus vairs nevar celt.

Beidzot un galvenokārt dažāda abos ga-

dijumos ir lēmumu izpildīšanas kārtība

no pagasta valdes puses. Pastāvot ap-

stiprināšanas kārtībai, vienmēr jāgaida

apriņķa vecākā atbilde, un lēmums līdz

tās saņemšanai nav izpildāms. lebildumu

tiesība, ja tā nav realizēta 14 dienu laikā,

neiespaido lēmuma izpildīšanu. Taisni

otrādi, apriņķa vecākā pienākums ziņot

pagasta valdei, ja viņš nepiekrīt, resp.

ceļ iebildumus pret kādu padomes vai

valdes lēmumu. Tā tad, apriņķa vecākā

iebildumu tiesība realizējama 14 dienu

laikā; izņēmums no šīs kārtības ir iebil-

dumu celšana pret pagasta pašvaldības

gada pārskatu, kam 106. pantā paredzēts
1 mēneša termiņš."

Apriņķa vecākā lemšanas tiesības

izpaužas pagasta pašvaldībai piekritīgo

jautājumu izšķiršanā, bet šīs tiesības ir

12) Doc. P. Mucinieks Latvijas pašvaldību

ekārtā 196. lp.
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likumā stingri ierobežotas. Likums ne-

piešķir apriņķa vecākam attiecībā uz pa-

gasta pašvaldības darbību aktivās pār-
valdes tiesības, jo apriņķa vecākais uz-

skatams galvenā kārtā par pagastu paš-
valdību pārraudzības orgānu. Lemšanas

tiesību apjoms norādīts pag. pašv. likuma

120. pantā: «Apriņķa lauku pašvaldību
vecākam ir tiesība izlemt jautājumus un

dot rīkojumus pagasta valdei par paga-

sta pašvaldības obligatorisko pienākumu
veikšanu, ja pagasta padome vai valde

attiecīgo jautājumu neizlemj likumā pa-
redzētā vai pārraudzības orgānu noteiktā

laikā.» Analizējot pantu, apriņķa vecākā

lemšanas tiesība ierobežota ar lemšanas

objektu un laiku. Pirmajā gadijumā ve-

cākā lemšanas tiesībām pakļauti tikai

pagasta pašvaldības obligatoriskie uzde-

vumi, kas pašvaldībai uzlikti ar likumu,
un viņa nevar atteikties no to izpildīša-
nas. Obligatoriskos uzdevumus likums

izsaka pavēles formā, piem., «pārvaldīt,

gādāt, pārzināt, izpildīt, uzlikt,» un tie ir

sekoši: 1) pagasta saimniecības un finan-

su pārvaldība (kustamas un nekustamas

mantas pārvaldība, kapitālu pārvaldīša-

na, pagasta saimniecības vadība pēc bu-

džeta, likumā noteikto nodokļu, nodevu,

klaušu uzlikšana un pārzināšana), 2) gā-
dība par tautas izglītību un izglītības ie-

stādēm, 3) sabiedriskā apgādība un vese-

lības aizsardzība (nespējnieku uzturēšana

patversmēs un pabalstīšana mājās, lauku

iedzīvotāju ārstēšana slimības gadiju-

mos), 4) ceļu un satiksmes līdzekļu uztu-

rēšana, 5) personas un sabiedrības drošī-

bas uzturēšana, 6) citi likumos paredzēti
uzdevumi. — Fakultativo uzdevumu iz-

pildīšana atstāta pagasta pašvaldības ie-

skatam, atkarībā no tās finansiālās iespē-

jas un vēlēšanās. Likums tikai ieteic tos

veikt, rediģējot «sekmēt, rūpēties, veici-

nāt» (piem. lauksaimniecības, rūpniecī-

bas, tirdzniecības un kooperācijas sekmē-

šana, juridiskās palīdzības sniegšana vie-

tējiem, iedzīvotājiem, dzīvokļa jautājuma
nokārtošana pagastā v. c). Fakultatīvie

uzdevumi neietilpst apriņķa vecākā lem-

šanas tiesību apjomā. Otrkārt, apriņķa

vecākais var izlemt tikai tādus pagasta

pašvaldību jautājumus, kas nav realizēti

likuma vai pārraudzības orgāna no -

teiktā laikā. Pēc jautājuma izlem-

šanas apriņķa vecākais var dot rīkoju-
mus pagasta valdei izpildīšanai. Parasti

tie tiek doti ar rakstu, bet steidzīgos ga-

dijumos arī mutiski (1937. g. instrukc.

apr. 1. p. vec. 4. p.).

Veto tiesības likums apriņķu vecā-

kiem nedod plašā apjomā. Tas secināms

no tiešo, aktivo pārvaldes tiesību ierobe-

žojuma pagasta pašvaldības lietās. Pag.

pašv. likuma 117. panta 4. punkts nosa-

ka: «Apriņķa lauku pašvaldību vecākiem

piekrīt. . . skatīt cauri pagastu pašvaldī-
bu orgānu lēmumus un, ja atzīst tos par

nelikumīgiem, atcelt tos.» Atcelšanaattie-

cas tikai uz lēmumiem, kas neatbilst

likuma noteikumiem. No liet-

derības viedokļa apriņķa vecākais paga-

sta pašvaldības orgānu lēmumus atcelt

nevar. Praksē atcelšanas jautājumu pa-

rasti kārto tādā kārtā, ka vecākais uzdod

pagasta padomei attiecīgo lietu vēlreiz

apspriest un pieņemt jaunu lēmumu, vai

arī uz apriņķa vecākā ziņojuma pamata
lekšlietu ministrija atceļ likuma notei-

kumiem neatbilstošo pagasta pašvaldības

orgānu lēmumu. lekšlietu ministrijai šī

tiesība piekrīt arī no lietderības viedok-

ļa (107. p.). Saņemot apriņķa vecākā vai

lekšlietu ministrijas rīkojumu par lēmu-

mu atcelšanu, lēmums nav izpildāms.

Apriņķa vecākā revizijas tiesībās

ietilpst — revidēt pagasta pašvaldības ie-

stāžu darbību, pārbaudīt kasi, darbvedī-

bu un grāmatvedību. Revizijas tiesības

aptver plašu apriņķa vecākā darbības ap-
li. «Apriņķa lauku pašvaldību vecākam

ir tiesība revidēt pagastu pašvaldību ie-

stāžu darbību. Apriņķa lauku pašvaldī-
bu vecākais revizijas akta norakstu reizē

ar savu lēmumu nosūta pagasta valdei.

Revizijas akta un lēmuma norakstu pie-
sūta arī lekšlietu ministrijai» (126. p.).

Revizijas funkcijā saistītas 4 darbības:

1) revizijas darbība šaurākā nozīmē sais-

tīta ar pagasta pašvaldības rīcības, kases,
grāmatu pārbaudīšanu, apsverot saim-

niekošanas būtību un formālo pareizību,

2) rīkojumu došana attiecīgai pagasta
valdei, 3) sekošana, vai valde rīkojumus

izpilda, un 4) revizijas darbībā vadīšanās

no lekšlietu ministrijas norādijumiem.
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Ad 1) Pagastu pašvaldības iestāžu

reviziju izdara (pēc vajadzības, bet vis-

maz reizi gadā) apriņķa vecākais pats vai

viņa uzdevumā apriņķa revidents (1937.
g. instrukc. apr. 1. p. vec. 9. p.). Revizija
uz vietas novērš nepareizības un saskaņo

pagastu pašvaldību darbību un dod arī

darbiniekiem pārliecību par darītā darba

pareizību, kas ceļ darba sekmes un sa-

sniegumus. Tādēļ 1938. g. Pašvaldības

departamenta apkārtraksts par pagastu
pašvaldību revizijām nosaka šādu kārtī-

bu: a) kārtējā visu pagastu pašvaldību re-

vizija izdarāma vismaz reizi budžeta ga-

dā, ārkārtējās revizijas vai apskates pēc

vajadzības, b) pagastu pašvaldību iestāžu

apskates jāizdara apriņķa vecākam per-

sonīgi vismaz vienu reizi gadā, c) revizi-

ja risināma pēc noteikta plāna, kas atzī-

mējams protokolā.
Ad 2). Par reviziju uz vietas sastāda

revizijas aktu. Akts jāparaksta apriņķa
vecākam (ja tas piedalās revizijā), revi-

dentam un klātesošām pagasta valdes

amatpersonām. Ja revizijā atklājas, ka

pašvaldībai nodarīti zaudējumi, tad revi-

dētajai amatpersonai tūlīt jāpieprasa no

attiecīgām amatpersonām dienesta pa-

skaidrojumi un vajadzības gadijumā jā-
izdara izziņa. Revizijas akta noraksts

līdz ar apriņķa vecākā lēmuma norakstu

par revidētās pagasta pašvaldības darbī-

bu ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc revizi-

jas jānosūta revidētai pagasta valdei zi-

nāšanai un konstatēto trūkumu novērša-

nai.

Ad 3). Apriņķa vecākam jāseko, vai

pagasta valdei dotie norādījumi tiek iz-

pildīti.
Ad 4). Otrs revizijas akta apliecināts

noraksts 14 dienu laikā jānosūta lekšlietu

ministrijai, kas savukārt dod norādīju-

mus par revizijā atklāto trūkumu un

darbības nepareizību novēršanu. Budžeta

gada beigās, resp. līdz 15. aprilim jāsa-
stāda un jānosūta lekšlietu ministrijai

pārskats par budžeta gadā izdarītām kār-

tējām un ārkārtējām revizijām.
Sūdzības izlemšanas funk-

cija izpaužas apriņķa vecākā kā pārsū-
dzības instances darbībā. Apriņķa vecā-

kam piekrīt izlemt sūdzības par pagasta
padomes un valdes lēmumiem un rīcību,

kā arī pret šiem lēmumiem pagasta vecā-

kā celtos iebildumus (117. p. 3. pn.). Pag.
pašv. likuma 6. pantā lasām, ka pagasta

pašvaldības lietas pārzina padome, valde

un revizijas komisija. Kā kontroles or-

gāns, kam trūkst aktivās pārvaldes funk-

cijas, revizijas komisija dod galvenā kār-

tā tikai atzinumus, kuru pieņemšana vai

noraidīšana piekrīt padomei un valdei.

Tādēļ pārsūdzības par revizijas komisijas
rīcību praksē reti nāk priekšā. Pēc taga-
dējā pag. pašvaldības likuma pagasta ve-

cākā statuss ieņem izcilus vietu pagasta

dzīvē; likums piešķir viņam patstāvīgas
tiesības, kuras izmantodams pagasta ve-

cākais var aizskārt privātpersonu vai ie-

stāžu intereses. Tādēļ privātpersonu un

iestāžu pārsūdzības kārtībā galvenā kār-

tā būtu apskatāmas sūdzības par pagasta
vecākā, padomes un valdes lēmumiem un

rīcību. Pagasta vecākā lēmumi un rīcī-

ba pārsūdzami pagasta valdei, bet, ja ar

valdes lēmumu sūdzētājs nav apmieri-
nāts, tad tālāk pārsūdzība iesniedzama

pagasta padomei. «Pagasta valdes lē-

mumus 14 dienulaikā, skaitot no lēmuma

paziņošanas dienas, lietā ieinteresētās

personas vai iestādes var pārsūdzēt pagas-

ta padomei» (pag. pašv. lik. 123. p.). Sū-

dzības priekšnoteikumi: 1) sūdzību var

iesniegt tikai personas, kuru intereses,

resp. tiesības aizskārtas, 2) sūdzības ie-

sniegšanas termiņš 14 dienas, kad perso-

nai vai iestādei paziņots pārsūdzamā lē-

muma saturs, 3) sūdzība adresējama pa-

gasta padomei, bet iesniedzama pagasta
valdei.

Sūdzības par pagasta pašvaldības

amatpersonām (11. p. 2. piez.) un orgā-

niem (13. p. a. pn.) satek pagasta pado-

mē, kuras lēmumus var tālāk pārsūdzēt

turpmāk apskatītā kārtībā. Pag. pašv.
likuma 123. pants nosaka, ka pagasta pa-

domes lēmumus lietā ieinteresētās perso-

nas vai iestādes var pārsūdzēt viena mē-

neša laikā, skaitot no lēmuma paziņoša-
nas dienas, likumības ziņā — vietējam
miertiesnesim, bet lietderības ziņā — ap-

riņķa vecākam. Sūdzības būtiskās pazī-
mes: 1) sūdzētājs — personas vai iestā-

des, kam ir likumīga interese sūdzības

lietā, 2) termiņš — 1 mēnesis, kas sāk te-

cēt no lēmuma paziņošanas dienas,

3) pārsūdzībai likumības un liet-

derības ziņā dažādas instances.
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Virzot mūsu tēmu uz apriņķa vecāko

kā pārsūdzības instanci, minama vēl ce-

turtā būtiskā pazīme — sūdzības ob-

jekts: 1) lēmumi, kas izteikti pag. paš-
vald. likuma 118. pantā un kas stājas spē-
kā tikai pēc apriņķa vecākā apstiprinā-
juma, un 2) lēmumi, kam nav vajadzīgs
apriņķa vecākā apstiprinājums, bet pret
kuriem pēdējais var celt iebildumus

14 dienu laikā (121. p.), 3) padomes kā

pārsūdzības instances lēmumi. Lai lē-

mumu varētu pārsūdzēt, tam jābūt jau
no apriņķa vecākā apstiprinātam vai jā-
būt jau notecējušam 14 dienu iebildumu

celšanas laikam. Pretējā gadijumā pārsū-
dzību nevar iesniegt «bet nav liegts ie-

sniegt apriņķa lauku pašvaldību vecāka-

jam lūgumu, norādot tajā uz lietas ap-

stākļiem. Apriņķa vecākais lūgumrakstā
minētos apstākļus var apsvērt un ņemt
vērā pie savu tiesību izlietošanas, pie ap-

stiprināšanas vai iebildumu celšanas. Tā-

lāk, uz šādu lūgumu apriņķa vecākais

reaģēs kā pārraudzības, bet ne pārsūdzī-
bas orgāns. — Ar lūgumraksta iesniegša-
nu apriņķa vecākam kā pārraudzības
orgānam ieinteresētā persona nezaudē

tiesību iesniegt formālu pārsūdzību pēc
tam, kad pagasta padomes lēmums būs

nācis likumīgā spēkā» 13
). Pagasta pado-

mes kā pārsūdzības orgāna lēmumus var

pārsūdzēt, sākot ar lēmumu paziņošanas
brīdi.

Vērību saista pārsūdzības termiņš —

1 mēnesis (pretēji valdes lēmumu pārsū-
dzībai — 14 dienas). Termiņš pagarināts

tādēļ, ka pārsūdzības instance (apriņķa

vecākais) atrodas ārpus pagasta robežām.

— Pārsūdzība iesniedzama divi dažādām

instancēm likumības ziņā — miertiesne-

sim un lietderības ziņā — apriņķa vecā-

kam. Likumības un lietderības viedokļi

nav vienmēr skaidri atšķirami, kādēļ sū-

dzība var nonākt nepiekritīgā instancē

(piem., apriņķa vecākam — likumības zi-

ņā) un tikt noraidīta. Lai tādas varbūtī-

bas novērstu, sūdzētājam nav liegts ie-

sniegt sūdzību abās instancēs.

īpatnējs ir pagasta vecākā stāvoklis

— celt iebildumus pret pagasta padomes

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

lēmumupārsūdzība» Pašv. darbs 1936. g. 2. num.

26. lp.

un valdes pieņemtiem lēmumiem no li-

kumības un lietderības viedokļa un ziņot

par to apriņķa vecākam (1938. g. «lik. par

pag. pašv. darb. ierobežoš.» 6. p.). Tomēr

šī pagasta vecākā rīcība nav uzskatama

par pārsūdzību, jo pagasta vecākam šinī

gadijumā pieder tikai suspensivās veto

tiesības — ne atcelt, bet apturēt pagasta
padomes vai valdes lēmuma izpildīšanu,
kamēr nebūs saņemts apriņķa vecākā rī-

kojums šai lietā. Par pārsūdzību var ru-

nāt vienīgi attiecībā uz apriņķa vecākā

lēmumu minētā jautājumā. Ja apriņķa
vecākais, piekrītot pagasta vecākā iebil-

dumiem, atceļ padomes, resp. valdes lē-

mumu, tad sūdzība ceļama vienīgi pret
apriņķa vecākā lēmumu. Turpretim, ja
apriņķa vecākais noraida pagasta vecākā

iebildumus, tad pagasta padomes lēmums

izpildāms un pārsūdzēt var vienīgi šo pa-

domes lēmumu. Tā tad, pagasta vecākā

iebildumus pret padomes un valdes lē-

mumiem apriņķa vecākais izšķir pārrau-
dzības kārtībā. —

lesniegto pārsūdzību apriņķa vecā-

kais skata cauri no lietderības vie-

dokļa, apsverot, vai padomes lēmums sū-

dzības lietā vispārīgi bijis vajadzīgs, cik-

tāl tas atbilst vietējās sabiedrības un

valsts interesēm, valdības spraustiem
mērķiem un nolūkiem. Viņš var nolemt:

1) atstāt sūdzību bez ievērības, ja pēc vi-

ņa atzinuma tā nav dibināta un 2) atcelt

(pilnīgi vai pa daļai) pārsūdzēto lēmumu,

ja atzīst, ka iesniegtā sūdzība bijusi pa-

matota. Ja pagasta padomei bijusi tiesī-

ba lemt par sūdzībā aprādīto lietu, tad

jautājums ar lēmuma atcelšanu pilnīgi

izbeigts. Turpretim, ja pagasta padomei

bijis tiesības lemt, bet lēmums ir nepa-

reizs, tad lieta nododama atpakaļ pagasta

padomei vēlreizējai caurskatīšanai un

jauna lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar

apriņķa vecākā dotiem norādijumiem.

Aprādītā pārsūdzības kārtība attieci-

nāma uz pagasta pašvaldības orgānu lē-

mumiem, kad tie darbojušies admini-

strativo funkciju laukā. Civiltiesiskās

prasības vēršamas pret pagasta pašvaldī-
bu valdes personā, un pagasta valdes lē-

mumi tūliņ pārsūdzami attiecīgai civil-

tiesai — miertiesai vai apgabaltiesai pēc

prasības vērtības.
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Disciplinārās un krimi-

nālās vajāšanas tiesības.

Apriņķa vecākā kā pagasta pašvaldības

pārraudzības orgāna tiesības un līdz ar to

arī pienākums ir rūpēties par pagasta

pašvaldības darbības kārtīgu un savlaicī-

gu norisi kulturālā un saimnieciskā plāk-
snē. Šī mērķa sasniegšanai apriņķa ve-

cākā rīcībā vairāki līdzekļi, ar kuriem

piespiest attiecīgu amatpersonu vai or-

gānu pildīt viņiem uzliktos pienākumus,
kas izteikti vai nu likumā vai pārraudzī-
bas iestādes rīkojumā. Kā svarīgākie no

tiem minami: 1) pag. pašvald. likuma 120.

pantā deklarētā apriņķa vecākā lemšanas

tiesība, 2) disciplinārie sodi par dienesta

nolaidībām un 3) kriminālās vajāšanas

tiesības, ja amatpersonas vai orgāna rī-

cībā saskatāms noziedzīgs nodarījums.

Pag. pašv. likuma 117. panta 7. punkts

piešķir apriņķa vecākam tiesību «lemt

par pagastu pašvaldību amatpersonu un

darbinieku sodīšanu, piemērojoties dis-

ciplinārsodu likumam.» Disciplinārsoda
būtiskās pazīmes: 1) sodīšanas tiesības var

izlietot tikai attiecīgais pārraudzības or-

gāns, konkrētā gadijumā apriņķa vecā-

kais, resp. lekšlietu ministrija, 2) sankci-

jas strikti noteiktas likumā. Pēc 1930. g.

disciplinārsoda likuma katram dienesta

pārkāpuma veidam paredzēts attiecīgs
sods.

(Turpinājums sekos.)

Plaša apjoma tiesības apriņķa vecā-

kam piešķirtas amatpersonu noziedzīgu

nodarījumu gadijumos. Viņš var ierosi-

nāt attiecīgās iestādēs jautājumu par

pag. pašvald. amatpersonu vai darbinieku

saukšanu pie likumīgas atbildības (pag.
p. I. 117. p. 6. pn. un 127. p.). Pēc likuma

dienesta noziedzīgie nodarijumi iedalāmi

divi grupās: 1) tādi, kas izdarīti mantkā-

rīgos nolūkos un par kuriem draud vis-

maz cietuma sods, un 2) tādi, par kuriem

draud cietuma sods, bet kas nav izdarīti

mantkārīgos nolūkos. Abos gadijumos

apriņķa vecākais var atstādināt amatper-
sonu no amata: pirmajā gadijumā ar

lekšlietu ministrijas piekrišanu un otrajā
— patstāvīgi. Atstādināšanas tiesību da-

ba abos gadijumos ir suspensiva: apriņķa
vecākais var atcelt amatpersonu no ama-

ta tikai pagaidām, kamēr nav vēl zināms

tiesu iestādes spriedums. Ja spriedums
ir negativs, apriņķa vecākā lēmums pa-
liek spēkā; ja, turpretim, amatpersona
nav vainīga inkriminētā noziedzīgā no-

darijumā, viņa paliek dienestā.

Pretēji nupat apskatītai apriņķa ve-

cākā tiesībai ir viņa tiesības uz pagasta

pašvaldības amatpersonu un darbinieku

apbalvošanu par kārtīgu un apzinī-

gu dienesta pienākumu izpildīšanu, kā

arī par nopelniem pagasta sabiedriskā

dzīvē.

Daži norādijumi pensiju lietās.

Kaut gan pašvaldību darbinieki pen-

siju saņem jau no 1927. gada, tad tomēr

arvienu vēl ir dažādi sīkumi, kurus dau-

dzi nezina, bet kuru dēļ bieži kavējas

pensiju pieprasījumu tālākvirzīšana, jo
kamēr nav noskaidrotas visas nepilnī-

bas, šos pieprasījumus nevar iesniegt
Tautas labklājības ministrijai izlemšanai.

Visbiežāk atkārtojas gadījumi, kad laiku,

par kuru izmaksāta alga uz priekšu, pie-
skaita pensijas izdienai. Tas nav pareizi.
Dokumentos gan jābūt uzrādītam, vai un

līdz kuram laikam darbiniekam pie atlai-

šanas no vietas izmaksāta alga uz priek-

šu, bet šo laiku nekādā ziņā nedrīkst ie-

skaitīt pensijas izdienā. Tāpat uz priekšu
izmaksāto algu nevar ieskaitīt 5 gadu

augstākā caurmēra algā. Citādi tas ir ar

atvaļinājumiem. Kamēr darbinieks izlie-

to viņam piešķirto atvaļinājumu,, viņš vēl

skaitās dienestā, un tādēļ arī piešķirtais

atvaļinājums ieskaitāms pensijas izdienā;

tāpat par atvaļinājuma laiku izmaksātā

alga, ja tā ir viena no augstākām, skaitā-

ma līdz, aprēķinot 5 gadu augstāko caur-

mēra algu. Tādēļ arī darbiniekiem par

nokalpoto laiku izdodamās apliecībās at-

vaļinājums pieskaitāms dienesta laikam.

Apliecībās jābūt arī uzrādītam, kādu ie-

meslu dēļ darbinieks dienestu atstājis vai
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atlaists un līdz kuram laikam tam izmak-

sāta alga. Apliecībā jāuzrāda mēneša,

bet ne gada alga. Tautas labklājības mi-

nistrija arī prasa, lai par visiem darbinie-

kiem, par kuriem raksta dienesta gaitas
aprakstu, šī apraksta noraksts būtu pie-
vienots pensijas pieprasi juma lietai. Tā-

pat katrā lietā obligātoriski jābūt lūgu-

mam, adresētam Tautas labklājības mi-

nistrijai.

Pie 5 gadu augstākās caurmēra algas

aprēķināšanas darbiniekiem bieži nākošā,

pagaidām gan teorētiskā, bet pie pensijas
izdienas vērā ņemamā, izdienas pakāpe

rēķināta tieši no tās dienas, kad paiet 3.

resp. 5 gadi, kurus darbinieks nokalpojis

attiecīgā pakāpē. Tā kā lauku pāšvaldī-
bu darbiniekiem, kas saņem algu pēc ka-

tegorijām, attiecībā uz ieskaitīšanu kate-

gorijās un izdienas pakāpēm tiek piemē-
rots Valsts civildienesta likums, tad jāie-
gaumē, ka saskaņā ar šī likuma 25. pantu
nākošās augstākās pakāpes alga darbi-

niekam rēķināma tikai ar nākošā kalen-

dāra mēneša pirmo dienu, bet ja darbi-

nieks attiecīgā kategorijā ieskaitīts ka-

lendāra mēneša pirmā dienā, tad nāko-

šās pakāpes algu pēc 5 gadu notecējuma

viņam rēķina jau ar tā paša mēneša pir-
mo dienu.

Beidzot vēl daži vārdi par iemaksām

pensiju fondā. Likums par pensijām I d.

54. pants starp citu nosaka, ka ar vārdu

«alga» jāsaprot noteikta alga naudā, bet

neieskaitot ģimenes un citas papildu pie-
maksas. Tādēļ arī par tiem darbinie-

kiem, galvēnām kārtām ziņnešiem, ap-

kalpotājiem, slimnieku kopējām un tamr

līdz., kas daļu atalgojuma saņem naturā-

lijās, kā brīvu dzīvokli, uzturu v. t. t.,

iemaksas pensiju fondā jāaprēķina tikai

no algas naudā, bet neskaitot līdzi natu-

rāliju vērtību, jo pie pensijas aprēķināša-

nas tās algā netiek ieskaitītas. Citādi tas

būtu gadijumos, ja šiem darbiniekiem

tiktu izmaksāta noteikta mēneša alga ti-

kai naudā, un tad no šīs sumas atvilkta

naturāliju vērtība.

Apskats.
Jaunais pilsētu pašvaldības likums

stājies spēkā. Ar š. g. 1. oktobrī ir ie-

vests dzīvē jaunais pilsētu pašvaldības
likums. Likums nosaka pilsētu pašvaldī-
bu mērķus, tiesības un pienākumus, pie-
saistot tās atjaunotās Latvijas celšanas

darbā 15. maija ideju garā. Pašvaldībām

jārūpējas arī par pilsētu iedzīvotāju vie-

nošanu kopīgam darbam vispārējās lab-

klājības celšanai. Radikāli ir grozīta līdz-

šinējā pilsētu pašvaldības pārvaldības

kārtība, paredzot pastāvošo divu iestāžu

vietā četras: pilsētas vecāko, pilsētas val-

di, pilsētas padomi un revizijas komisiju.
Pilsētu pašvaldības iestādēm un amatper-
sonām ir dotas plašākas tiesības un uz-

likta lielāka atbildība. Amatpersonām ie-

vests svinīgs solijums, kas dodams pirms
stāšanās amatā. Jaunajā likumā kā atse-

višķs institūts izdalīts pilsētas vecākais.

Šis amats atbilst agrākā likumā paredzē-
tam pilsētas galvas amatam, atmetot ne-

latvisko nosaukumu. Pilsētas vecākā

amats savā saturā ar jauno likumu radi-

kali grozījies. Viņam dotas visas izpildu

orgāna funkcijas un dažos gadijumos arī

lemšanas tiesības, ar to iekļaujot pilsētu

pašvaldības autoritārās valsts iekārtas si-

stēmā. Pilsētas valde dibinās uz kolēģi-

jas principiem ar lēmējorgana tiesībām

un tās kompetence tuva agrākās pilsētas
domes kompetencei. Grozīta arī admini-

strativā tiesāšanās kārtība. Sūdzības par

pilsētas vecākā un pilsētas valdes lēmu-

miem vai rīkojumiem iesniedzamas tikai

lekšlietu ministrijai resp. apriņķa vecā-

kam un par ministra lēmumu Senāta ad-

ministratīvam departamentam. Jaunais

likums radijis jaunu orgānu — pilsētas

padomi, kuras kompetence ir līdzīga ag-

rākām pilsētas domēm, bet bez lemšanas

tiesībām. Pilsētu pašvaldības darbības

uzraudzība ar jauno likumu dalīta. Vis-

pārējā uzraudzība, kā likumības tā lietde-

rības ziņā, pieder lekšlietu ministrijai.

Tiešā uzraudzība par galvas pilsētu Rīgu

piekrīt lekšlietu ministrijai, par apriņķa

pilsētām un pārējām pilsētām ar iedzīvo-
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tāju skaitu virs 5000 — pašvaldības de-

partamentam, bet par mazpilsētām — at-

tiecīgam apriņķa vecākam.

Ministrija turpina strādāt pie likuma

financialās daļas un instrukcijām, kas ne-

pieciešamas jaunā likuma izvešanai

dzīvē.

Pašvaldības un policijas vadošo amat-

personu sanāksme. 25. oktobrī, galvas

pilsētā Rīgā sanāca visi mūsu pašvaldību

vadītāji — pilsētu, apriņķu un pagastu

vecākie, prefekti un apriņķu priekšnieki,
lai atzīmētu ļoti svarīgu notikumu mūsu

valsts dzīvē — jauniecelto pilsētu vecāko

kopīgā svinīgā solijuma nodošanu. Sa-

nāksmi uzrunāja lekšlietu ministrs K.

Veitmanis norādot, ka pilsētu vecāko

amata stāvoklis ir sevišķi izcelts jaunajā

pilsētu pašvaldības likumā un ir saistīts

ar lielākiem pienākumiem un tiesībām.

Pašvaldības reforma ir iesākta un vēl

turpinās. Pilsētu padomju -noorganizē-
šana ievadīs jaunu posmu pilsētu pašval-
dību darbībā, piesaistot tanī pārstāvjus
no pilsētu iedzīvotāju visplašākām aprin-
dām. Pēc tiem pašiem principiem lekš-

lietu ministrija patlaban izstrādā jauno

pagastu pašvaldības likumu.

Tālāk ministrs piegriezās starptautis-
kam stāvoklim un Latvijas nostājai tanī.

Apsverot visus apstākļus valdība ir atzi-

nusi par nepieciešamu noslēgt ar Padom-

ju Savienību savstarpējās palīdzības līgu-
mu. Jaunais līgums ne mazākā mērā ne-

ierobežo mūsu rīcības brīvību, ne iekšējā

ne ārējā politikā un izslēdz kaut kādu ie-

jaukšanos mūsu valsts iekšējā dzīvē. Mēs

paliksim brīva un neatkarīga tauta, kas

pati lemj par sevi un savas zemes likte-

ņiem. Tai pašā laikā ar Padomju Savie-

nību ir noslēgts jauns tirdzniecības lī-

gums, kas ir pozitivs ieguvums. Ministrs

savā runā pakavējās arī pie vācu pilsoņu

izceļošanas jautājuma, norādot, ka šim no-

tikumam nav nekāda sakara ar Padomju
Savienības nolīgumu. Savas runas no-

slēgumā ministrs teica: «Paliksim vien-

mēr mierīgi un nosvērti savā garīgā stā-

jā. Turpināsim ik viens savu darbu tai

drošā paļāvībā, ka par mūsu zemes likte-

ni stāv nomodā mūsu Tautas Vadonis,
kam netrūkst ziņas un mākas visas lietas

kārtot tā, kā prasa tautas intereses un

vajadzības. Sekosim viņam nešaubīgā
uzticībā un mīlestībā, ticot, ka tāpat kā

mūsu valsts pirmajā pastāvēšanas gadā

viņš ar drošu roku mūs izvadīja cauri

tumsai un bezdibeņiem, tā arī tagad viņš
zinās īsto un pareizo ceļu pretim drošai

un gaišai mūsu valsts nākotnei.»

Chronika.

PAGASTU SEKRETĀRU UN VIŅU PALĪGU

TRĪSPADSMITĀ PĀRBAUDĪJUMU SESIJA.

Šī gada pagastu sekretāru un viņu palīgu

pārbaudijumu rudens sesija, pavisam pēc skai-

ta trīspadsmitā, ilga no 2.—12. oktobrim. Uz

pārbaudijumiem pieteicās 79 aspiranti, no tiem

68 vēlējās turēt pārbaudijumus visos priekšme-

tos, bet 11 tikai papildu priekšmetos. — Seši

aspiranti dažādu iemeslu pēc uz pārbaudiju-
miem neieradās, un tā pārbaudijumos piedali-

jās 73 personas. Savukārt 3 aspiranti no šiem

73 pēc rakstu darbu pārbaudijumiem pazuda
— uz mutes vārdu pārbaudijumiem neieradās,

kādēļ skaitās par pārbaudijumus neizturēju-
šiem.

No visiem 79 aspirantiem pagasta sekretāra

vai pagasta sekretāra palīga cenzu ieguva 40

personas, kas, atzīmējams, samērā ar iepriek-

šējām sesijām, ir liels procents. No šiem 79

aspirantiem 23 uz pārbaudijumiem nāk pirmo

reizi, bet 56 tādi, kas uz pārbaudijumiem nāk

otro, trešo un pat vairākas reizes, pie tam 32

jau agrāk iegūts pagasta sekretāra palīga

cenzs. To 18 vidū, kas ieguva sekretāra cenzu,

tikai 1 tāds, kas ieguva cenzu nākot uz pār-
baudijumiem pirmo reizi, bet 22 pagasta sekre-

tāra palīga cenza ieguvēju vidū 12 tādi, kas ie-

guva cenzu pirmā reizē. — No visiem 79 aspi-
rantiem

—
18 sievietes un 61 vīrietis, t. i. šinī

sesijā, salīdzinot ar iepriekšējo — divpadsmito,
sieviešu daudz mazāk.

Līdzīgi visām divpadsmit iepriekšējām pār-

baudijumu sesijām, arī trīspadsmitā sesijā no

Vidzemes — 29, no Latgales — 19, no Zemgales
— 18, no Kurzemes — 13.

Pēc izglītības trīspadsmitās sesijas aspiranti

grupējas šādi: cand. iur. (Latvijas universitāte)

— 1, gatavības apliecība par pilna vidusskolas

kursa beigšanu — 32, skolotāju institūts — 1,

apliecība par vidusskolas beigšanu — 4, nepa-

beigta vidusskola — 8, pilna pamatskola — 27,
arodskolas — 2, bij. draudzes skolas — 2, bet

dokumentu par izglītību trūka — 2.

Trīspadsmitā pārbaudijumu sesijā eksami-

nācijas komisijas sastāvs tads pats, kā iepriek-

šējā sesijā. Pārbaudijumi sākās ar darbu valsts
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valodā. To rakstija 31 aspirants. Eksaminators

latviešu valodā — prof. E. Blese bija izraudzi-

jis un komisija pieņēmusi rakstu darbam šādus

tematus: 1) Pagasta administrācijas morāliskie

pienākumi pārdzīvojamā laikmetā un 2) Kas

negativs Blaumaņa lauku jaunās paaudzes tē-

lojumos. Par pirmo tematu rakstija 18 aspiran-
ti, par otro

—
13. Trīs aspiranti, kas rakstija

rakstu darbu, uz mutes vārdu pārbaudijumu
neieradās, kādēļ pārbaudijumu valsts valodā

gala rezultāts šāds: 24 personas izturēja pār-
baudijumu, bet 4 ieguva nesekmīgu atzīmi.

Pārbaudijums pašvaldību likumu zinībās
—

eksaminators doc. P. Mucinieks — bija jātura
63 aspirantiem, jo 10 izturējuši jau iepriekšējās

sesijās. Pārbaudijumu izturēja 53 personas, ne-

izturēja — 8, bet 2 uz pārbaudijumu neieradās.

Atzīmējams, ka šinī priekšmetā šoreiz bija 5

aspirantiem atzīme ļoti sekmīgi, kā nebija jau
vairākās iepriekšējās sesijās.

Pie eksaminatora Pašvaldības departamenta
vicedirektora G. Cauča, kā arvien, bija rakst-

veida un mutes vārdu pārbaudijums pagasta
pašvaldības darbvedībā. Pārbaudijums bija jā-
tura 65 aspirantiem, jo 8 izturējuši jau iepriek-

šējās sesijās, un rakstu darbu arī rakstija 65

aspiranti, jo 8 izturējuši jau iepriekšējās se-

sijās, un rakstu darbu arī rakstija 65 aspiranti.

Pārbaudijumu izturēja — 55, neizturēja — 7,
bet 3 uz mutes vārdu pārbaudijumu neieradās,
tā tad arī neizturēja.

Pagasta pašvaldības grāmatvedības rakstu

darbu eksaminātors A. Blanks bija devis pēc
dabas līdzīgu dotajiem iepriekšējās sesijās. —

Eksāmens bija jātura visiem 73 aspirantiem, un

rakstu darbu arī visi rakstija, bet 3 uz mutes

vārdu pārbaudijumu neieradās. Tā pārbaudi-

juma pašvaldības grāmatvedībā rezultāts šāds:

izturēja — 59, neizturēja — 11, neieradās — 3.

Pārbaudijums pagasttiesu iekārtā un ar lau-

ku pašvaldību darbību saistīto likumu zinībās

— eksāminātors Rīgas Apgabaltiesas vice-

priekšsēdētājs J. Drande — bija jātura 62 aspi-

rantiem, jo 11 izturējuši jau agrāk. No 62

pārbaudijumu izturēja — 58, neizturēja — 1,
bet neieradās — 3.

Ceturtdien, 12. oktobrī, lekšlietu ministrijas
sēžu zālē pasludināja rezultātus. Pulcējās pār-

baudītie, un ieradās pārbaudijumu_ komisijas

locekļi līdz ar komisijas priekšsēdētāju Paš-

valdības departamenta direktoru J. Zankevicu.

Pārbaudijumu komisijas loceklis un sekretārs

A. Blanks nolasija pārbaudijumu komisijas sē-

des protokolu, pēc kura rezultāts šāds: pa-

gasta sekretāra cenzs piešķirts 18 un pagasta
sekretāra palīga cenzs 22 personām; 17 perso-

nas, kam jau ir pagasta sekretāra palīga cenzs,

neiegūst pagasta sekretāra cenzu; 7 personām

pagasta sekretāra palīga cenza piešķiršana at-

likta līdz papildu pārbaudijumu izturēšanai

vienā vai divi priekšmetos; 9 personas pār-

baudijumus nav izturējušas, un 6 personas vis-

pār uz pārbaudijumiem nav ieradušas.

Pārbaudijumu komisijas priekšsēdētājs J.

Zankevics norādīja, ka labākas sekmes pārbau-

dijumos uzrādijuši šādi cenzu ieguvēji: pa-

gasta sekretāra cenzu — Arnolds Pinka, Ed-

monds Neiman i s,MateušsŠobrovskis un

pagasta sekretāra palīga cenzu — Jānis Va-

nags, Pēteris Xr ū_m iņ š. It īpaši komisijas
priekšsēdētājs atzīmēja Arnolda Pinkas iegūtās
atzīmes pārbaudījumos — tikai vienā mutes

vārdu pārbaudijumā viņš neieguvis pilnu at-

zīmi ļoti sekmīgi, citādi visos priekšmetos, arī

rakstu darbos, guvis atzīmi ļoti sekmīgi, kas

uzskatams, pat ņemot vērā visu sesiju pārbau-
dijumus, par izcilu sasniegumu.

Pēc tam Pašvaldības departamenta direk-

tors un pārbaudijumu komisijas priekšsēdētājs
J. Zankevics teica uzrunu, nesot sveicienus
cenzu ieguvējiem no iekšlietu ministra kunga.
Viņš norādi ja uz pārbaudijumu nozīmi pašval-
dības darbinieku saimei un ikvienam personīgi,
uzsverot pašvaldības darbinieku darbību un

nostāju tagadējā laikā pagastu administrativā,
saimnieciskā un kulturālā laukā, un pagastu
pašvaldību technisko darbinieku stāju tagadējā
valsts dzīvē.

XIII pārbaudijumu sesijā pagasta sekretāra

cenzu ieguva: Tilžas pagasta sekretāra palīgs
Arnolds Anson s, Mētrienas pagasta sekre-

tāra palīgs Ernests Auns, Cieceres pag. sekre-
tāra palīgs Ādolfs Belševics, Prodes pag.
sekretāra palīgs Pēteris G ri šā n s, Slātes pag.

valdes kancelejas ierēdnis Konrāds Kvāl i s,

Jaunsvirlaukas pag. valdes kancelejas papildu
darbiniece Margarita Lācis, Pašvaldības de-

partamenta kancelejas ierēdnis Juris Lūks,
cand. iur. Edmunds Neima n i s no Rīgas,
Dricēnu pag. sekretāra palīgs Arnolds Pinka,

Zvirgzdenes pag. sekretāra pal. Alberts Sen-
kān s, Bukaišu pag. sekretāra pal. Vilma

Skābardis, Bauskas pagasta sekretāra pal.
Teodors Spi re, Abrenes apriņķa vecākā kan-

celejas vec. kanc. ierēdnis Mateušs Šu b -

rovs ks, Zaļenieku pag. valdes kancelejas ie-

rēdnis Arveds Tikums, Mārupes pagasta se-

kretāra palīgs Elmārs Tro m s, Viesītes pa-

gasta sekretāra palīgs Kārlis Vainovsks,
Inčukalna pagasta valdes kancelejas ierēdnis

Ādams Virsis un Pededzes pagasta valdes

kanc. ierēdnis Kārlis Vītols.

Pagasta sekretāra palīga cenzu ieguva: Kau-

natas pag. valdes kanc. ierēdnis Eduards Bro-

kān s, Jelgavas apr. vecākā kancelejas darbi-

nieks Arveds Dābols, Aizputes pag. valdes
kanc. ierēdne Velta Egle, Aizkraukles pag.
valdes kanc. ierēdne Zelma Ērglis, Praulie-

nas pag. valdes kanc. papildu darb. Eduards

Grei n i s, Valgales pag. valdes kanc. ierēdne

Valija Jansons, Kapļavas pag. valdes kanc.

ierēdnis Pēteris Krūmiņš, Kārsavas pagasta
sekretāra palīgs Pēteris Kupcans, Stāmerie-

nas pag. valdes kanc. ierēdnis Andrejs Laz-

diņš, Liepkalnes pag. valdes kanc. darb.

Austra Miler s, Asītes pag. valdes kanc. ie-

rēdne Valija Oberšats, Ružinas pag. valdes

kanc. ierēdnis Staņislavs Paul i ņ š, Skrundas

pag. valdes kanc. ierēdnis Verners Pīro n s,

Dobeles pag. valdes kanc. darb. Jānis Rāce-

nis, Svētes pag. valdes kanc. ierēdnis Kristaps
Rencberģis, Lažas pag. valdes kancelejas
ierēdnis Pauls Strauss, Pociema pag. valdes

kanc. ierēdnis Arvīds Tauriņš, Andrejs Upe
no Rembates pagasta, Allažu pagasta valdes

kanc. ierēdnis Jānis Vanags, Purvmales pag.
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valdes kanc. ierēdne Alma Vēriņ š, Vārkavas

pag. valdes kanc. ierēdnis Valentīns Zače s t s

un Linavas pag. valdes kanc. ierēdne Vilma
Z c m ī t i s.

JAUNI PAŠVALDĪBU DARBINIEKI:

Glūdas pagasta vakantā pagasta sekretāra

amatā ievēlēts līdzšinējais Zaļenieku pagasta

kancelejas ierēdnis Arvīds-Mārtiņš Tikums ar

vidusskolas izglītību un 6 gadu praksi.
Krimuldas pagastā par sekretāru ievēlēts

līdzšinējais Rembates pagasta sekretāra palīgs
Arnolds Jekals ar pilsētas skolas izglītību un 18

gadu praksi.

Obligatoriskā kara dienestā aizejošā sekre-

tāra palīga L. Freidenfelda vietā par Krimuldas

pagasta sekretāra palīga vietas pagaidu izpildī-

tāju ievēlēts līdzšinējais Allažu pagasta kance-

lejas ierēdnis Jānis Vanags ar lauksaimniecības

vidusskolas izglītību un 3 gadu praksi.

Kurcuma pagastā sekretāra amatā ievēlēts

līdzšinējais Rubenes pagasta sekretārs Vilis Gri-

galis ar pilsētas skolas izglītību un 18 gadu
praksi. —

PIEŠĶIRTAS PENSIJAS. Tautas labklājī-
bas ministrija piešķīrusi pensiju un vienreizēju

pabalstu sekošiem lauku pašvaldību darbinie-

kiem un viņu ģimenes locekļiem: Vecmuižas

pagasta valdes bij. sekretāram Jānim Šmitam

pilnu izdienas pensiju, t. i. 70% apmērā no Ls

222,—, resp. Ls 155,40 mēnesī par pensijas iz-

dienā ieskaitītiem 36 gadiem, kurus J. Smits

kā sekretāra palīgs nokalpojas Bauskas, Zālītes

un Vecmuižas pagastu pašvaldībās (pēdējā 24 g.
6 m. 19 d.); Virānes pagasta valdes bij. sekre-

tāram Jānim Apinim izdienas pensiju 68% ap-

mērā no Ls 232,40, t. i. Ls 158,03 mēnesī par

pensijas izdienā ieskaitītiem 34 gadiem, kas da-

žādos amatos nokalpoti Druvienas, Vecpiebal-

gas, Smiltenes un Lizuma pagastu pašvaldībās,

bij. Rīgas militārās policijas valdes dienestā,
bij. Apgādības ministrijas lekšējās apgādības

departamentā un 18 gadi 4 mēn. Virānes pa-

gasta pašvaldībā; Jaunsaules pagasta pamat-
skolas bij. apkalpotājam un ziņnesim Jānim

Desmitniekam, kā zaudējušam darba spējas
dienesta laikā vairāk par 40%, par augšminētā
skolā nepārtraukti nokalpotiem 15 gadiem 35%

apmērā no Ls 30,40, t. i. Ls 10,64 mēnesī; Dau-

gavpils apriņķa pagastu pašvaldību sadarbes

apvienības bij. darbiniecei — Daugavpils slim-

nīcas slimnieku kopējai un veļas mazgātājai
Teklai Vērdiņš, dzim. Kazulis, kā atlaistai no

darba štāta samazināšanas dēļ, 39% apmērā no

Ls 64,20, t. i. Ls 25,04 mēnesī par min. darbā

nepārtraukti nostrādātiem 19 gadiem; Dunda-

gas pagasta valdes bij. apkalpotājam Jānim

Ludevikam izdienas pensiju kā brīvības cīņu
dalībniekam 60% apmērā no Ls 60,—,

t. i. Ls

36,— mēnesī par pensijas izdienā ieskaitītiem

33 gadiem, kurus J. Ludeviks nokalpojis augš-
minētā pašvaldībā un pavadījis katorgā, kā no-

tiesāts par piedalīšanos brīvības cīņās pret bij.

Krievijas patvaldību; Irlavas un Grenču pa-

pagastu bij. veterinarfeldšera Kārļa-Vilhelma
Dāldera atraitnei Annai Dālderis ar meitu Ainu

26% apmērā no Ls 99,39. t. i. Ls 25,84 mēnesī

par 19 gadiem, kurus K. Dālderis kā veterinar-

feldšeris nokalpojis bij. Rēzeknes apriņķa val-

dē, lekšlietu ministrijas bij. veterinārās valdes

dienestā, Ludzas apriņķa veterinār-sanitarā ra-

jonā, Valsts Oktes zirgu audzētavā un augšmi-
nētās pašvaldībās; Lažas pagasta nespējnieku

patversmes bij. apkopējai — saimniecības va-

dītājai Annai Strēlis, kas dienesta laikā zaudē-

jusi vairāk par 40% darba spējas, bet izkalpo-
jusi mazāk par 10 pensijas izdienā ieskaitāmiem

gadiem, piešķirts vienreizējs pabalsts pēdējo
trīs mēnešu algas apmērā, t. i. Ls 75,—.

Biedrības dzīve.

NODAĻU DARBĪBA.

Ilūkstes nodaļas apspriede 1939. g.

30. jūlijā Susejas pagasta namā. Protokols sa-

ņemts 1. augustā.
Apspriedē piedalās 12 pagastu sekretāri, 8

sekretāru palīgi, 10 kanclejas ierēdņi, apriņķa
vecākā sekretārs un 3 pagastu vecākie.

Pirms darba sākšanas biedri kārto savas ie-

maksas noda}ai un biedrībai.

Apriņķa vecākā sekretārs izsaka gandarīju-
mu, ka apspriedē piedalās arī pagastu vecākie

un ieteic pagastu vecākiem šīs apspriedes ap-

meklēt jo kuplā skaitā.

Par nodokļu kartiņām pēc Pašvaldības depar-
tamenta projekta atsauksmi dod Raudas pagasta
sekretārs. Norāda ka kārtiņas samazina darbu,

bet sīkāki par tām varēs atsaukties pēc kāda

laika, kad būs ilgāk ar tām strādāts.

Salienas pagasta sekretārs ziņo, ka nodokļu

kartiņām pēc caurraksta principa ir tā priekš-
rocība, ka reizē ar kvīti un kopsavilkumiem

maksājums tiek atzīmēts arī kartiņā.

Salienas pagasta vecākais lūdz gādāt, lai arī

pagastu vecākiem tiktu atvieglots darbs, piem.,
reizē ar ieņēmumu kopsavilkumiem tādu varētu

izrakstīt arī pagasta vecākam, un tas varētu at-

vieglot kases dienas grāmatu.

Apspriede atzīst, ka kartiņas atvieglos darbu,

bet būtu atmetamas parādnieku kartiņas, jo
tās darbu apgrūtinās un sarežģīs._ Ar nākošo

gadu būtu izdevumu grāmata iekārtojama pec

jaunā parauga ieņēmumu budžeta grāmatas.

Laucesas pagasta sekretārs referē par pagasta
(hronikas iedalījumu un rakstīšanu.

Skrudalienas pagasta sekretāra palīgs referē

par laukstrādnieku ģimenes piemaksām, ap-

skatot raksturīgākos gadijumus, ar kādiem darba

nācies sadurties. Referents atzīst, ka pie ģi-

menes piemaksu piešķiršanas saimnieka ģime-

nes loceklim ņemams vērā, vai iztrūkstot šim

ģimenes loceklim, saimniecībā būtu jāpieņem

algots darba spēks.
Referentu papildina Silenes pagasta vecākais

ar saviem pieredzējumiem, norādot, ka ir gadi-
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Lūgums nodaļām un biedriem.

Uz revizijas komisijas ierosinājumu, biedrības

valde atzina, ka biedru atbalstīšanai grūtā brī-

dī pie biedrības būtu dibināms bēru fonds, no

kura līdzekļiem, kas sastādītos no biedru lab-

prātīgām iemaksām, varētu izsniegt pabalstus
ģimenes apgādnieka vai ģimenes locekļa nāves

gadijumā. Lai gan pašvaldību darbinieki no-

drošināti slimo kasēs un darbinieku miršanas

gadijumā no kases var saņemt pabalstu apbe-

dīšanai, ģimene tomēr paliek bez līdzēkļiem.
šādi gadijumi prasa līdzekļus ne tikai apbedīša-

nai, bet arī visas dzīves pārkārtošanai, jo ar

ģimenes galvas nāvi, ģimenei jāatstāj līdzšinē-

jais dzīvokils un iztikai jāmeklē līdzekļi citur.

Tāpat lielus izdevumus prasa tuvinieku slimība

un viņu apbedīšana nāves gadijumā. Te lielu

atbalstu varētu sniegt bēru fonds, bet nelielas

iemaksas biedriem grūtības nevarētu sagādāt.
Bēru fonda dibināšanai piekrita nodaļu pār-

stāvji š. g. 26. augusta apspriedē un izteica

vēlēšanos ar biedrības valdes locekļa P. Līb-

tāla izstrādāto statūtu projektu iepazīties tuvāk

un tos apspriest arī nodaļās.

Izpildot šo vēlēšanos, iespiežam statūtu pro-

jektu un lūdzam nodaļas tos izskatīt tuvākā ap-

spriedē, bet atzinumus iesniegt biedrības valdei

līdz 1940. gada 1. janvārim, lai biedrības valde

nākošās gadskārtējās pilnsapulces darbu kar-

tībā varētu likt bēru fonda dibināšanu.

jmi, kad ģimenes galva saņemtās piemaksas
vienkārši nodzer un tāpēc piemaksas būtu vē-

lams izsniegt mātēm.

Pagastu valdēm laukstrādnieku ģimenes pie-
maksas sagādājušas daudz darba.

Skrudalienas pagasta sekretārs ziņo par

ekskursiju Latgalē, Vidzemē un Igaunijā un par

gūtiem iespaidiem.

Nodaļas priekšnieks iepazīstina dalībniekus

ar paplašinātās- valdes sēdes š. g. 26. augustā
darbu kārtību, pie kuras apspriede atzīst, ka
bēru fonda dibināšanai pie biedrības nebūtu

vajadzība.

Pensijā aizejošam Laucesas pagasta sekretā-

ram nolemj pasniegt balvu.

Latvijas pagastu sekretāru biedrības biedru

bēru fonda statūti.

i.

Latvijas pagastu sekretāru biedrības biedru

bēru fonds dibināts, lai izsniegtu mirušo biedru

ģimenēm vienreizēju pabalstu miruša dalībnie-

ka apbēdīšanai.
2. - '

"

; .
Visiem Latvijas pagastu sekretāru biedrības

biedriem obligāti jāsastāv par biedrības beru

fonda dalībniekiem.

Piezīme. Goda un mūža biedri neskaitās

bēru fondā. Uz vēlēšanos viņus var ie-

skaitīt bēru fondā, ja viņi 6 mēnešu laikā

pēc fonda darbības uzsākšanas par to rak-

stiski paziņo biedrības valdei, un izdara

iemaksas līdzīgas pagastu sekretāriem.

3.

Ja biedrs izstājas vai viņu izslēdz no bied-

rības, saskaņā ar statūtu 16. pantu, tad viņa ie-

maksātās bēru fondā sumas neatmaksā.

4.

Ja biedrs — bēru fonda dalībnieks pensio-

nējas vai izstājas no pašvaldības darba, bet

vēlas palikt par biedrības biedru, resp. bēru

fonda dalībnieku, tad viņam līdz savai nāvei ik

gadus jāiemaksā fondā tāda suma, kāda no vi-

ņa pienāktos pēc pēdējā amata, ja viņš būtu

pašvaldības dienestā.

5.

Ja fonda dalībnieks ilgstošas un nepārtrauk-
tas slimības dēļ nokavētu savus maksājumus

fondam par labu ne vairāk kā 6 mēnešus pēc
biedrības statūtu 14. pantā noliktā biedru nau-

das iemaksas termiņa, tad nokavētos maksāju-

mus minētā termiņā viņš var iemaksāt, bet ja

dalībnieks tai laikā būtu miris, tad nokavētos

maksājumus atvelk no izsniedzamā pabalsta.
Ja maksājumi nokavēti ne slimības, bet citu

iemeslu dēļ, un netiek nokārtoti 3 mēnešu laika,

tad dalībnieks uzskatams par izstājušos no bied-

ru bēru fonda un viņš pret to nekādas prasības
nevar celt.

6.

Katrs biedrības biedru bēru fonda dalībnieks

maksā bēru fondā, reizā ar biedru maksām,

V\% no savas gada algas, pēc kuras viņš iz-

dara iemaksas pensiju fondā. Bez tam fonda

dalībnieks tad pat nomaksā bēru fondā katrā

iepriekšējā gadā mirušā fonda dalībnieka ap-

bedīšanai vienreizēji 30 sant.

Piezīme. Biedrības pilnsapulce iemaksas

fondā var paaugstināt, vai pazemināt, at-

karībā no fondā kases stāvokļa un fonda

dalībnieku skaita.

Biedrības biedru bēru fonda dalībnieku mir-

šanas gadijumā, viņa ģimenei vai mantiniekiem

izsniedz vienreizēju pabalstu, sastāvošu no: 1)
noteiktas sumas Ls 1000,— un 2) sumas, kura

līdzinās dalībnieka viena mēneša algai, no kā-

das viņš izdarīja procentuālās iemaksas par labu

fondam.

Piezīme. 1. Latvijas pag. sekretāru bied-

rības pilnsapulce pabalstu sumas var pa-

augstināt vai pazemināt atkarīgi no fonda

dalībnieku skaita un kases stāvokļa.

Piezīme. 2. Pabalsta pieprasītājam jāie-
sniedz biedrības valdei miršanas apliecī-
ba un radniecības pierādijumi ar nomi-

rušo.

Piezīme. 3. Pirmos 5 gadus no bēru fon-

da darbības uzsākšanas, kā arī no iestā-

šanās biedrībā par biedru, apbedīšanas
pabalstus izmaksā pus apmērā.

Piezīme. 4. Tiesības uz 7. p. minēto mir-

šanas pabalstu bauda biedri, kuri ne ma-

zāk kā gadu sastāvējuši par dalībniekiem

bēru fondā. Šī pirmā gada laikā dalīb-

nieku izdarītie maksājumi ierakstāmi

fonda rezervē.
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8.

Ja dalībnieks neatstāj ne ģimeni, ne manti-

niekus, tad biedrības valde izrīko mirušā dalīb-

nieka pienācīgu apbedīšanu un apbēdīšanas rē-

ķinus nodod biedrības revizijas komisijai, bet

ja pēc apbēdīšanas izdevumu segšanas būtu at-

likums, tad to izlieto mirušā dalībnieka kapa uz-

kopšanai.
9.

Apbēdīšanas pabalstu nevar apķīlāt, ne iz-

lietot nelaiķa parādu segšanai, bet tas, ja ne-

laiķis nav atstājis testamentu vai citu novē-

lējumu, pilnos apmēros jāizsniedz nelaiķa ģi-
menei vai mantiniekiem.

10.

Testamenta vietā biedrības biedru bēru fon-

da dalībnieks var iesniegt biedrības valdei

slēgtā aploksnē paziņojumu, kā izlietojams pa-

balsts nāves gadijumā. Parakstam zem pazi-

ņojuma jābūt apliecinātam no pagasta valdes

vai valsts iestādes. Aploksni drīkst uzplēst vie-

nīgi pēc fonda dalībnieka nāves. lesniegto pa-

ziņojumu dalībnieks var atprasīt vai grozīt tā

saturu.

11.

lesniegt prasības un pretenzijas dēļ apbēdī-
šanas pabalsta izmaksas drīkst viena gada laikā,
skaitot no dalībnieka nāves dienas. Šinī laikā

nepieprasītās sumas pāriet biedrības bēru fon-

da īpašumā.
12.

Visas biedrības bēru fonda sumas jānogulda

uz augļiem kredītiestādē. Šīs sumas nav at-

ļauts izlietot citām vajadzībām.

Piezīme. No kārtējām iemaksām sedzami

visi izdevumi bēru fonda darbības uztu-

rēšanai.

13.

Biedrības biedru bēru fondu vada Latvijas

pagastu sekretāru biedrības valde, kura dod

pārskatus pilnsapulcei par fonda darbību un

pārzina fonda norēķinus.

14.

Biedrības biedru bēru fonda grāmatu, doku-

mentu, kases un darbības reviziju izdara bied-

rības revizijas komisija.

Latvijas pagastu sekretāru biedrības biedru

ģimenes locekļu

bēru fonda statūti.

1.

Ģimenes bēru fonda darbību vada Latvijas

pagastu sekretāru biedrības valde.

2.

Fonda mērķis: vienreizēja pabalsta izsnieg-
šana mirušo ģimenes locekļu apbēdīšanai, ja

tie ir fonda dalībnieki.

3.

Latvijas pagastu sekretāru biedrības biedri

var ierakstīt šī fonda dalībniekos sekošus ģi-
menes locekļus: tēvu, māti, sievu, vīru, sievas

un vīra māti un tēvu un bērnus līdz 18 gadiem,
kā arī bērnus vecākus par 18 gadiem, ja tie

apmeklē skolu. Ģimenes locekļi, vecumā no

50—70 gadiem, ierakstāmi fondā vēlākais 6 mē-

nešu laikā, skaitot no biedra - ierakstītāja ie-

stāšanās Latvijas pagastu sekretāru biedrībā.

Vecākus par 70 gadiem ģimenes locekļus fondā

neuzņem.

Piezīme. 1. Biedriem, kas biedrībā iestā-

jušies pirms šo noteikumu spēkā stāšanās,
savi 3. p. minētie ģimenes locekļi, vecu-

mā no 50 līdz 70 gadiem, fondā ierak-

stāmi 6 mēnešu laikā pēc noteikumu ie-

vešanas.

Piezīme. 2. Biedrības valdei tiesība pra-

sīt pierādījumus no ģimenes locekļu ie-

rakstītāja, ka viņš patiesi ir ierakstāmā

ģimenes locekļa apgādnieks.

Piezīme. 3. Šinī fondā var apdrošināt at-

sevišķu ģimenes locekli tikai viens bied-

rības biedrs.

4.

Par katru fondā ierakstīto ģimenes locekli

pie viņa ierakstīšanas jāiemaksā Ls 1,— ie-

stāšanās naudas, ko nekādā gadijumā neatmak-

sā. Ģimenes locekļu bēru fonda dalībnieka

miršanas gadijumā, katram šī fonda dalībnie-

kam jāiemaksā fondā no 20 līdz 30 santimi.

Piezīme. lemaksas lielumu no 20 līdz 30

sant. noteic Latvijas pagastu sekretāru

biedrības valde, atkarībā no fonda kases

stāvokļa un dalībnieku skaita.

5.

Biedrības biedra ģimenes locekļi, kuri ierak-

stīti fondā, bauda tiesības uz 9. p. minēto pa-

balstu tikai pēc 12 mēnešiem no tā laika, kad

tie ierakstīti fondā.

6.

Ja Latvijas pagastu sekretāru biedrības

biedrs ir miris un viņa ģimenes locekļi bijuši
bēru fonda dalībnieki, tad pēdējie turpina pa-

likt fondā ar iepriekšējām tiesībām, iemaksājot

par katru ģimenes bēru fonda dalībnieku mir-

šanas gadijumu 4. p. paredzēto iemaksu.

Piezīme. Ģimenes locekļiem, kuru ie-

rakstītāji ir miruši, jāiesniedz viena mē-

neša laikā pēc ierakstītāja nāves bied-

rības valdei paziņojums, kam izmaksājams

pabalsts ierakstītā ģimenes locekļa mir-

šanas gadijumā. Paziņojumā uzrādāms

pilnvarotās personas uzvārds, vārds un

dzīves vieta. Parakstam zem paziņojuma

jābūt apliecinātam.

7.

Fonda dalībnieki, no kuriem 3 mēnešu laikā

pēc Latvijas pagastu sekretāru biedrības_ gada

sapulces nav saņemtas 4. pantā paredzētās, ie-

maksas par iepriekšējā gadā mirušiem fonda

dalībniekiem .tiek izslēgti no ģimenes locekļu
bēru fonda dalībnieku skaita.

Piezīme. Ja Latvijas pagastu sekretāru

biedrības biedru - ģimenes locekļa ierak-

stītāju fondā, izslēdz no biedrības uz sta-

tūtu 16. panta, tad izslēgtā biedra ierak-

stītie ģimenes locekļi reizē ar to skaitās
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izslēgti no biedrības biedru ģimenes lo-

cekļu beru fonda.

8.

Dalībnieku maksu nenokārtošanas dēļ, iz-

slēgtos (noteik. 7. p.) un labprātīgi izstājušos no

fonda ģimenes locekļus var uzņemt no jauna
šo noteikumu 3. un 5. punktos paredzētā kār-

tība.

9.

Fonda dalībnieku miršanas gadijumā izmak-

sājamo pabalstu sumu apmērus par katru nā-

košo gadu uz priekšu nosaka biedrības valde.

Pabalstu saņemt tiesība personai, kura izdari-

jusi fondā attiecīgās iemaksas, vai 6. p. piezī-
mē minētā kārtā pilnvarotai personai.

10.

Lai saņemtu apbēdīšanas pabalstu, jāiesniedz
rakstisks paziņojums par dalībnieka nāvi. Pa-

ziņojumam jāpievieno: 1) miršanas apliecība

vai tās apliecināts noraksts un 2) mirušā fonda

dalībnieka karte.

11.

No fondā ienākušiem apbēdīšanas maksāju-
miem biedrības valde var ieturēt 5% fonda

darbvedības izdevumu segšanai.

12.

Visas šī bēru fonda sumas jānogulda uz

augļiem kredītiestādē. Šīs sumas nav atļauts
izlietot citām vajadzībām, kā vienīgi tieši no-

teiktam mērķim.

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

Rīgā, Lāčplēša iela Nr. 24, dz. 1. | &

Grāmatspiestuves A-S. «ROTA» Rīgā, Blaumaņa ialā 38-40 20984
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AKCIJU SABIEDRĪBA

KOKS"

Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 3.

Pērk no lauksaimniekiem mežus un meža materiālus. Pārdod visu šķiru
un izmēru zāģmateriālus vietējām vajadzībām. Pārdod dažādas s-bas

fabrikā, Liepājā, ražotas mucas.

Rajonu pārziņi un pilnvarotie materiālu iepircēji visos Latvijas novados:

VIDZEMĒ:

GULBENES rajonā Kokle Aleksandrs, Gulbenē, Brīvības ielā 15; tālr. Gulbene 16.

SALACGRĪVAS
„

Sedlenieks Gusts, Salacgrīvā, Sila ielā 3, tālr. Salacgrīva 86.

ĒRGĻU „
Šinka Emīls, Ērgļos, pasta kaste 32, tālr. Ērgļi 20.

SMILTENES
„ Cielēns Jānis, Smiltenē.

AINAŽU
„ Dombrovskis Pēteris, Ainažu v-bā, tālr. Ainaži 13.

ALŪKSNES „ Zvirgzdiņš Aleksandrs, Alūksnē, Alsviķu ielā 1, v-bā, tālr. Alūksne 11.

BĪRIŅU „ Leja Vilhelms,Bīriņu pag. «Mežārēs», Bīriņu v-bā, tālr. Bīriņi 32.

BURTNIEKU
„ Trēģeris Herberts, Dikļu pag. «Budenbrokā», Burtnieku v-bā, tālr. Dikļi 3.

CĒSU
„ BlūmentālsRolands, Cēsīs, L. Kalēju ielā 3, dz. 2, Cēsu v-bā, tālr. Cēsis 47.

CESVAINES
„ Ozoliņš Oskars, Cesvaines pag. «Mežvīros», Cesvaines v-bā, t. Cesvaine 10.

DZĒRBENES
„

Jaunzems Andrejs, Dzērbenes pag. «Auļos», Dzērbenes v-bā, t. Dzērbene 15.

GAUJIENAS
„ Podiņš Valentīns, Trapenes pag. Līzes pastā, Gaujienas v-bā, t. Trapene25.

KALSNAVAS
„ Cepurītis Gustavs, Kalsnavas pag. «Jaunkalsnavā», Kalsnavas v-bā, tālr.

Jaunkalsnava 3.

KOKNESES „ Staune Alfrēds, Kokneses pag. «Koknesē», Kokneses v-bā, tālr. Koknese 1.

LEJAS
„

Irbenieks Žanis, Lizuma pag. «Lejās», Velēna, Lejas v-bā, tālr. Lizums 14.

LUBĀNAS „ Bērziņš Jūlijs, Lubānas pag. «Ozolājos», Lubānas v-bā, tālr. Lubāna 12.

MADONAS
„

Somka Pēteris, Grostonas pag. «StraUmēnos», Madonas v-bā, t. Grostona 12.

MAZSALACAS „ Zaļais Andrejs, Skaņkalnes p. «Lībiešos», Mazsalacas v-bā, t. Mazsalaca 20.

NĪTAURES
„

Gosts Ādolfs, Nītaures v-bā, tālr. Nītaure 6.

REMBATES
„

Zommers Oskars, Krapes pag. «Gatvēs», Rembates v-bā, tālr. Krape 6.

STAMERIENES
„

Brants Jānis, Kalncempju pag. «Mežsētā», Stāmerienes v-bā, t. Kalniena 4.

STRENČU „ Lapiņš Andrejs, Trikātas pag. «Ūdriņos», Strenču v-bā, tālr. Strenči 12.

VALMIERAS
„ Bērtulsons Dāvids, Valmieras v-bā, tālr. Valmiera 43.

VECSALACAS „
Pētersons Arnolds, Salacas pag. Vecsalacas v-bā, tālr. Salacgrīva 4.

LĪGATNES
„ Līgatnes patērētāju b-ba Līgatnē, tālr. Līgatne L

MĀLPILS
„ Mālpils patērētāju b-ba Mālpilī, tālr. Mālpils 13-



KURZEMĒ:

VENTSPILS rajonā Kraulis Pauls, Ventspilī, Rūpniecības ielā, tālr. Ventspils 113.

LIEPĀJAS pils. rajonā Kukuls Fricis, Liepājā, Ganību ielā s—ll,5 —11, tālr. Liepāja 383.

LIEPĀJAS rajonā Zarovskis Kārlis, Liepājā, Jaunā ostmalā 39, tālr. Liepāja 2302.

USMAS
„ Straupenieks-Brancis Arvids, stac. Usma, A-S «Latvijas koks» zāģētavā,

tālr. Usma 23.

AIZPUTES „ Austriņš Nikolajs, Aizputē, Kuldīgas ielā 23, Aizputes v-bā, tālr. Aizpute 28.

DUNDAGAS
„

Kūlis Kārlis, Dundagas pag. «Aizvējos», Dundagas v-bā, tālr. Dundaga 53.

ENGURES
M

Štāks Vilhelms, Nurmuižas p. «Odrē», Talsi, Engures v-bā, t. Nurmuiža 56.

KANDAVAS „ Saulītis Voldemārs, Kandavā, Zīļu ielā 4 Kandavas v-bā, tālr. Kandava 5.

KULDĪGAS „ Krišjānis Kārlis, Kuldīgas pag. «Mežvaldē», Kuldīgas v-bā, tālr. Kuldīga 15.

LIEPĀJAS apkārtnes

rajons Robežnieks Kārlis, Grobiņas pag. «Vītiņos», Liepājas v-bā, tālr. Vītiņi 21.

LUTRIŅU „
Desmitnieks Arvīds, Lutriņu p. «Līčos», Lašupe, Lutriņu v-bā, t. Siljurģi 14.

PILTENES
„

Jātnieks Jēkabs, Zlēku pag. «Šalkās», Branči, Piltenes v-bā, tālr. Zlēkas 2.

PRIEKULES „ Vītols Antons, Priekules pag. «Bērzainē», Priekules v-bā, tālr. Priekule 39.

RENDAS
„ Zaķis Pēteris, Rendas p. «Ezeros», Lielrenda, Rendas v-bā, t. Lielrenda 1.

RUCAVAS
„ Eikerts Krists, Rucavas v-bā, tālr. Rucava 3.

SALDUS „ Kēlers Ādolfs, Sātiņu pag. «Mežvidos», Saldus v-bā, tālr. Saldus 7.

SKRUNDAS „ Tomsons Ādolfs, Skrundas pag. «Mežsētās», Skrundas v-bā, tālr. Skrunda 8.

ŠLĪTERES
„

Zichmanis Bernhards, Dundagas pag. «Šlīterē», Zemdega, Šlīteres v-bā,
tālr. Laukgaļi 3.

TALSU „ Steinbergs Eduards, Pastendes pag. «Kuršos», Talsu v-bā, tālr. Talsi 14.

UGĀLES „ Vēciņš Kārlis, Ugāles pag. «Mežmājā», Ugāles v-bā, tālr. Ugāle 5.

VALDEMĀRPILS „ Ozoliņš Kārlis, Arlavas p. «Popervālē», Valdemārp. v-bā, t.Valdemārpils 13.

ZEMGALE:

AUCES rajonā Zandersons Oļģerts, Aucē, pasta kaste 13; tālr. Auce 13.

BAUSKAS h
Šulcs Kārlis, Ceraukstes pag. «Namejos», Bauskas v-bā, tālr. Ceraukste 41.

BEBRENES
»

Jostsons Jānis, Bebrenes p. «Alkšņos», Rubeņi, Bebrenes v-bā, t. Rubeņi 5.

DAUDZEVAS „ Fogelis Kirils, Mazzalves pag. «Sudrabkalnos», Daudzevas v-bā, tālr. Va-

lenburga 11.

GRĪVAS „
Bušs Kārlis, Grīvā, Liginišķu ielā 18, Grīvas v-bā, tālr. Daugavpils 3144.

ĪLES ». Taube Arvīds, Lielauces pag. «Stirnā», Auce, lies v-bā, tālr. Īle 6.

JAUNPILS »
Prunte Jānis, Jaunpils pag. «Mētrainē», Jurģi, Jaunpils v-bā, tālr. Jurģi 4.

JĒKABPILS
„

Gailis Jānis, Ābeļu pag. «Priedainē», Jēkabpils v-bā, tālr. Jēkabpils 38.

KURSĪŠU „ Konrāds Voldemārs, Zvārdes pag. «Mežainē», Kursīšu v-bā, tālr. Zvārde 2.

SAUKAS ,»
Kazāks Roberts, Saukas pag. «Liepās», Nereta, Saukas v-bā, t. Nereta 23.

SĒLPILS „ Kalniņš Pēteris, Sēlpils p. «Riestos», Pīksteri, Sēlpils v-bā, t. Jēkabpils 64.

SLATES „ Vītols Pēteris, Dignājas pag. «Liepās», Zasa, Slates v-bā, tālr. Slate 2.

TAURKALNA „ Raņķis Jēkabs, Taurkalnes p. «Saulgriežos», Taurkalnav-bā, t. Taurkalne 11.

VECMOKU „ Zariņš Rūdolfs, Sēmes pag. «Kalvē», Vecmoku v-bā, tālr. Tukums 159.

VECMUIŽAS „ Nagobads Roberts, Vecmuižas p. «Zvirgzdā», Vecmuižas v-bā, t.Vecmuiža 10.

VIRCAVAS „ Ķīsis Valentins, Jelgavā, Akadēmijas ielā 23, Vircavas v-bā, t. Jelgava 38.

ZĀLĪTES „
Stuberovskis Žanis, Zālītes pag. «Zālītē», Zālītes v-bā, tālr. Zālīte 11.

LATGALE:

RĒZEKNES rajonā Ķilps Arnolds, Rēzeknē, Rēznas ielā 3, Rēzeknes v-bā, tālr. Rēzekne 21.

VIĻAKAS „ Jozuus Kārlis, Viļakā, «Liedegās», Viļakas v-bā, tālr. Viļaka 11.

P. S. Daugavpils rajonu apkalpo Grīvas rajona pilnvarotais. (Sk. Zemgale)

Žīguru rajonu apkalpo Gulbenes rajona pilnvarotais (sk. Vidzeme).



Sveicam valsts svētkos

Valsts cukura monopola pārvalde
Jelgavas,

Krustpils un

Liepājas cukurfabrikas

Jelgavas patērētāju biedrība

Jelgavā, Katoļu ielā Nr. 44, tālr. 566.

Jelgavas krāj-aizdevu sabiedrība
Jelgavā, Akadēmijas ielā Nr. 2, tālr. 175.

Pieņem noguldijumus un izsniedz aizdevumus.

Noguldijumi valsts garantēti.

Zemgales Savstarpigā Kredītbiedrība

Jelgavā, Akadēmijas ielā Nr. 19.

Tālr. 316, 300.



a-s ~L IG NU M"
Finieru fabrika

Daugavgrīvas šosejā pie Bolderājas. — Telegr. adrese: Lignum — Rīgā.

Tālruņi: Direkcijai (40157) 35857. — Galvenam

inž. (40182) 35882. — Eksped. (40143) 35843.

KOKU lEPIRKŠANAS NODAJA:
Kungu ielā Nr. 2, tālr. 22731.

ŪDENSDARZAPARZ. un KOKU LAUKUMS-

Bolderaja- talr. 35849.

GRĀMATSPIESTUVES AKCIJU SABIEDRĪBA

„ROTA"
Izpilda dažāda veida iespieddarbus

Spiestuves: Rīgā, Blaumaņa ielā Nr. 38/40

„
Dzirnavu ielā Nr. 57

„
Elizabetes ielā Nr. 83/85

Jelgavā., Poruka ielā Nr. 5

Daugavpilī, Vienības namā.

Katra eleganta dāma valkā Lobcikie SU|CIITIIG
Garbo un ChiFfon fin zeķes diegi
no Bemberga zīda. RĪGAS KOKVILNAS MANUFAKTŪRAS

S-BA

Zeķu fabrika P S «REKA». Strazdu muižā — Rīgā
Parka ielā 4, tālr. 26077

MĒBEĻU VEIKALS

M. FRADKINS
Rīgā, Kr. Barona ielā 58, tālr. 98726.



Zemes lerīcības departamenta

Mašīnu remonta

darbnīca Jelgava
Plkv. Brieža ielā 15/17, tālr. 916

Izpilda: dažādu lauksaimniecības mašīnu

traktoru un automobiļuremontdarbus, izga-
tavo gāzu ģeneratorus, piemontējot viņus

spēka ratiem. Autogeniskā un elektriskā

metināšana. Niķelēšana.

Tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrība

«DZIRNAVNIEKS»
Rīga, Elizabetes iela 41-43, dz. 2.

Tālruņi:

direktoram-rīkotājam 22314 galvenam grāmatvedim .... 31846

darbvedībai 22314 kasierim 31519

tirdzniecības vadītājam . . 34786 grāmatvedībai .... 22534 un 31247

techniskam vadītājam ....

33963 personāla darbvedībai .... 30371

tirdzniecības daļai 24372 transporta daļai 20334

pasūtijumu daļai 25895 šveicaram 31918

iepirkšanas daļai 31286

DZIRNAVAS:

Rīgā: Tālruņi: Jelgavā: Tālruņi:

Tērbatas ielā 79/83 91398 Rūpniecības ielā 2, pārvaldn. . . 413

Rūpniecības ielā 27 31310 kantorim . . 1078

Katrīnas ielā 14/20 31237 eksp. ...
75

Krasta ielā 49 23692 Lietuvas iela 22 981

Puškina ielā 11/13 31230 Kapu iela 3 287

Plkv. Brieža ielā 31 28018

Liepājā: Tālruņi: Auce: Tālruņi:

Brīvības ielā 23, pārvaldn. . . . 2454 Miera iela 2
........ 13

kantorim . . . 230
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