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Sekretaru biedrības pilnsapulce.

Pagastu sekretāri, viņu palīgi un pa-

gastu valžu techniskie darbinieki svētdien,

26. februārī, jau laikus pirms noteiktās

stundas pulcējās Rīgā, latviešu biedrības

namā, lai ņemtu dalību savas biedrības —

Latvijas pagastu sekretāru biedrības —

gadskārtējā pilnsapulcē. Gaišajās, lauru

kokiem greznotās telpās redzami darbinie-

ki no dažādiem mūsu zemes novadu pa-

gastiem. Tur satiekas seni paziņas un ie-

pazīstas jaunie darbinieki, visiem ir kas

vienam otram ko teikt un savstarpēji pār-

runāt, — valda dzīvība visapkārt. Biedri

uzklausijuši biedrības priekšnieka aicinā-

jumu un ieradušies kuplā skaitā. lerodas

arī viesi, starp tiem pašvaldību departa-
menta direktors J. Zankevics, kas jau il-

gus gadus atrodas pašvaldības departa-
menta priekšgalā, daudzreiz ieradies se-

kretāru biedrības sapulcēs un arvien

stāvējis tuvu biedrībai. Pilnsapulces no-

zīmi vairo tas, ka gaida ierodamies iekšlie-

tu ministru Kornēliju Veitmani, jo mi-

nistra kgs būs pirmo reizi sekretāru bied-

rības biedru vidū. Noteiktā laikā, pīkst. 11,
ministra kgs arī ierodas. lenākot baltajā

zālē, to apsveica Rubas pagasta sekretāre

M. Jākobsone, pasniedzot baltus ziedus.

Svinīgā pacilātībā, augstam viesim klāt-

esot, sākas biedrības 21. gada pilnsapulce.
To atklāja priekšnieks K. Flugins, sirsnī-

gos vārdos apsveic iekšlietu resora vadītā-

ju, izteic prieku par godu, ko ministra kgs
parādijis biedrībai — personīgi ierazda-

mies un lūdz neliegt savus norādijumus
pašvaldību turpmākam darbam.

Suminājumu sveikts, iekšlietu ministrs

Kornēlijs Veitmanis sāk savu saturā ba-

gāto runu.

«Ļoti cienijamie pagastu sekretāri un

darbinieki, dāmas un kungi. Paklausot

jusu organizācijas vadītāja Flugina kun-

ga laipnam aicinājumam, ierados jūsu
gadskārtējā sapulcē, lai jūs apsveiktu un

nodotu Jums labākos vēlējumus tanī sva-

rīgajā darba laukā, kādā jūs saistīti savos

pagastos. Jūs esiet apvienojušies biedrī-

bā, kas savā divdesmit gadu darbībā ar

lieliem panākumiem strādājusi, ko rāda

biedru skaits un aktivitāte, kas valda val-

des un nodaļu darbībā. Ar gandarījumu

varu atzīmēt, ka pagastu sekretāru bied-

rība ir tāda organizācija, kas vienmēr pra-

tusi ieturēt vienības garu, to nav skāru-

šas partiju laika nesaskaņas, biedrība ne-

kad nav spraudusi politiskus mērķus, bet

nodevusies savu profesionālo jautājumu
kārtošanai un audzinājusi vienprātībā
biedrus darbam. leskatoties tuvāk bied-

rībā, acīs duras tās lietišķais gars un inte-

rese, kas valda biedros par darba jautāju-
miem, lai tos lietderīgāki atrisinātu un

darbību saskaņotu. Biedri nākuši ar in-

teresantiem priekšlikumiem darba vien-

kāršošanā pašvaldību darbvedībā un jauna
darba metodēm, dažādiem grozijumiem.
Tos ievērojusi centrālā valde, apstrādājusi,
taisijusi lekšlietu ministrijā iesniegumus.
Tā darbojoties, nokārtoti daži sasāpējuši

jautājumi un ievadīti pagastu pašvaldību
darbībā, un bijusi iespēja pacelt darba

produktivitāti. Pagastu sekretāru biedrī-

bu var nosaukt savā ziņā par kameru, kas

ar sekretāru pārstāvjiem uztur saites ar

lekšlietu ministriju un sniedz tai atbalstu

pašvaldības darba veidošanā* Biedrībai

liels svars biedru sagatavošanā nevien dar-

bam, bet arī ētiskā ziņā un sabiedriskā ga-

ra kultivēšanā. Lomu spēlē biedrības žur-

nāls «Pašvaldības Darbs», kas savu gaitu

turpina jau septīto gadu. Lai atļauts man

te izteikt lekšlietu ministrijas pateicību

par biedrības darbu un ikvienam bied-

ram, kas nācis ar ierosinājumiem pašval-
dības jautājumos.

Pagasta sekretārs ir amats, kas prasa

ļoti vispusīgas zināšanas, piedzīvojumus

un erudīciju. Katrs pagasts ir neliela



valsts sastāvdaļa, kur koncentrējas tās pa-

šas publiskās funkcijas, kas pieder valsts

organizācijai. Tāpēc liela nozīme ir pa-

gasta techniskam aparātam. Labi darbo-

sies tas tad, kad sekretārs būs tāds, kas

ne tikai labi orientēsies likumos un skait-

ļos, bet kas pareizi likumus piemēros un

operēs nekļūdīgi ar skaitļiem.

Pagastu sekretāriem rūpīgi jāapsver

pagastu iedzīvotāju vajadzības un prasī-

bas. Pagastu sekretāriem jābūt labiem

padomdevējiem visās lietās un par tādiem

viņus pagastos arī uzskata. Tiem jāzina

padomu dot visās taīs lietās, kādās pie vi-

ņiem griežas sava pagasta pilsoņi, un jā-
cenšas visiem izpalīdzēt, cik labi vien var.

Mierīgi jānoklausās visas vajadzības, kaut

arī tās liktos sīkas, lai arī tā būtu maza

prasība vai liktos nedibināta, — katram

rūp sava taisnība un, jo grūtāk pilsonim
klājas, jo slāpes pēc taisnības lielākas.

Mierīgi katrs jānoklausās, katra lieta rū-

pīgi jāpārbauda un jāpaskaidro. Jābūt, lai

ikkatrs sajustu, ka tas atnācis sava paša
pagasta iestādē, ne kā svešnieks, bet kā

gaidīts viesis, kaut paziņotais rezultāts bū-

tu tam negativs.

Svarīga loma pagastu sekretāriem pa-

gasta sabiedriskā dzīvē un pagasta iedzī-

votāju savstarpējās attiecībās. Pagastu
sekretāriem kopīgi ar citiem pagasta sko-

lotiem ļaudīm jāveicina un jāsekmē pa-

gasta sabiedriskā un kulturālā dzīve, un

savas rokas jāpieliek arī saimnieciskajās

organizācijās. Es gribu vērst uzmanību

uz to, ka jums, kungi, jāizvairās no kaut

kādiem nogrupējumiem sabiedriskos vai

citos jautājumos, ja tādi kur rastos. Jā-

paliek tad mierīgiem, aukstasinīgiem, ob-

jektīviem, neiejaukties katrās ķildās, tik

censties novērst nesaskaņas, meklējot izlī-

dzinājumu un labu saprašanos. To spējot
izdarīt, pakalposiet nevien savam pagas-

tam, bet arī valstij.
Techniskais pagastu pašvaldību darbs

ir arvien kļuvis skaidrāks un sistemātis-

kāks. Pagastu pašvaldību dzīve ir nore-

gulēta ar likumiem, rīkojumiem un ap-

kārtrakstiem, kuri pieejami arī periodis-
kos izdevumos. Lai minam tik pagastu

pašvaldību gada grāmatu, kur sakopoti pa-

gastu pašvaldību dzīvi skaroši jautājumi,
jaunākie likumi, noteikumi, instrukcijas,

arī Senāta spriedumi v. t. t. Ar pagājušā

gada 1. aprili savas gaitas uzsācis lekšlie-

tu ministrijas oficiālais orgāns «Pagasta

dzīve», kas apgaismo pašvaldību dzīves

jautājumus un sniedz ministrijas apkārt-
rakstus un rīkojumus. Jāmin arī pagastu

sekretāru biedrības izdevums — žurnāls

«Pašvaldības Darbs», kam liela audzinoša

nozīme. Zināšanu veicināšanai lekšlietu

ministrija periodiski, ikgadus, sarīko kur-

sus pagastu pašvaldību techniskiem darbi-

niekiem, tāpat notur 2 sesijas gadā pa-

gastu sekretāru un viņu palīgu cenzēšanai.

Redzam, daudz darīts, lai pagastu pašval-
dību techniskie darbinieki būtu labi saga-

tavoti, un viņu darbs sekmīgi veiktos.

Bez sekretāriem mūsu pagastos vēl ir

laba tiesa sekretāru palīgu un kanclejas
darbinieku. Lai gan to darbs mazāk no-

zīmīgs un atbildīgs, tas tomēr nepiecie-
šams, nav zemāk stādams par citiem dar-

biem. Mums vispārīgi nav jārunā par lie-

liem un maziem darbiem, kā to vairāk-

kārt uzsvēris Valsts Prezidents, — katrs

darbs, kas apzinīgi un krietni pastrādāts,
ir cienījams, tas godā un ceļ darītāju un

nāk par svētību vispārībai.

Jāatmet uzskats, ka darbu strādājam
tikai eksistences līdzekļu pēc, no tāda uz-

skata galīgi jāatsakās. Katram cilvēkam

dzīvē ir vajadzīgs kāds mērķis, kuru pie-

pildot, tas attaisnotu savu esamību šinī

pasaulē. Par tādu dzīves mērķi var būt

darbs, kurā cilvēks ieliek visu savu sirdi

un labākās domas, kas nāk par labu sa-

biedrībai, valstij un tautai. Tā darbu strā-

dājot, cilvēkam rodas gandarijums par sa-

vas dzīves uzdevuma pareizu atrisināšanu

un dzīves piepildīšanu, tā rodas atziņa, ka

mūžs nav velti nodzīvots, bet pilns mūžī-

ga kalpošanas gara.

Mans novēlējums jums, pagastu sekre-

tāri un pagastu techniskie darbinieki, ka

darbs, ko jūs strādājiet savās pašvaldībās,
lai būtu tāds, kas apgaro un piepilda jūsu
dzīvi, ceļ uz augšu jūsu pagastus, nāk par
svētību visai mūsu tautai. Ja tādā garā

jūs darbosieties, tad pilnīgi būsiet attais-

nojuši skaisto devizi, kas rakstīta Latvijas

pagastu sekretāru biedrības simbolā, jūsu

karogā — «Par Latviju nacionālu, daiļu,

varenu». — «Dievs, svētī Latviju!»
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Saskaņā ar priekšnieka K. Flugina zi-

ņojumu, ka valsts 20 gadu pastāvēšanas
svētkos Valsts Prezidents apbalvojis 37

pagastu pašvaldību techniskos darbinie-

kus, iekšlietu ministrs K. Veitmanis, pa-

sniedzot Atzinības krustus apbalvotiem
biedrības valdes locekļiem, starp citu, tei-

ca sekošo:

«Valsts 20 gadu pastāvēšanas svētkos

Valsts Prezidents apbalvojis jūs ar orde-

ņiem. Ar to visaugstākā valsts vara pa-

ziņojusi savu atzinību un pagodinājusi jūs

par to darbu, ko iesiet pildijusi. Man ļoti
žēl, ka technisku apstākļu dēļ ordeņus šo-

dien jums visiem nevarēšu pasniegt, tos

saņemsiet caur apriņķu lauku pašvaldību
vecākiem. Lūdzu to, ka es pasniegšu or-

deņus apbalvotiem pagastu sekretāru bied-

rības valdes locekļiem, uzskatīt par sim-

bolisku apbalvojumu, — it kā visi šodien

saņemtu apbalvojumus. Gribu no sirds un

vēlu, lai jūs tos nestu ar cieņu un goda
prātu. Lai piešķirtās goda zīmes jums bū-

tu par piemēru tāpat krietni strādāt un ar

tadu pat enerģiju, kā līdz šim. Vēlu jums

labas sekmes ikdienas darbā un labākos

sasniegumus personīgā dzīvē.»

Nopietnie, dziļas dzīves izpratnes ap-

garotie, iekšlietu ministra K. Veitmaņa

teiktie vārdi atstāja uz sapulces dalībnie-

kiem paliekošu iespaidu. Darbs un pienā-
kumu apziņa dod jēgu mūsu dzīvei, bet la-

bi padarīts darbs dzīves gandari jumu —

laimi. Un ministra kunga sirsnīgais vē-

lējums — katram gūt šo dzīves piepildī-
jumu, dziļi iespiedās katra klātesošā sirdī.

Kad apbalvotie bija izteikuši savu patei-
cību un devuši solijumu godam nest goda
zīmes, iekšlietu ministra kungam par do-

tiem norādijumiem izjustos vārdos patei-
cās biedrības priekšnieks. Vēl brīdi pa-

kavējies pārrunās ar biedrības vadību,

iekšlietu ministrs K. Veitmanis, nerimsto-

šu suminājumu pavadīts, atstāja pilnsa-

pulci.

Pēc starpbrīža sapulce stājās pie die-

nas kārtībā paredzētā darba, kas noritēja

lietišķā vienprātībā. Biedrības priekšnie-
ka vietnieks J. Vītoliņš ziņoja par notecē-

jušā gada darbību, norādot, ka biedrības

centieni bijuši:
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a) visu lauku pašvaldību technisko

darbinieku apvienošana biedrībā,

vienības idejas stiprināšana bied-

ros, viņu pilsoņa un darba pienā-
kuma apziņas izkopšana, kas ir pa-

mats katram labam un valstiskam

darbam, ko no katra valsts un paš-
valdības darbinieka prasa mūsu at-

jaunotā valsts un viņas vadība;

b) pašvaldības darbinieku technisko

zināšanu izkopšana, jaunu darbinie-

ku audzināšana un sagatavošana at-

bildīgajam un daudzprasošam paš-
valdības un sabiedriskam darbam,

lai augot prasībām, līdzi augtu dar-

binieku spējas;

c) pašvaldības techniskā darba racio-

nalizācija, meklējot pēc jaunām at-

ziņām un veidiem, kā pacelt darba

kvalitāti, lai ar mazāku darba spē-
ku un īsākā laikā padarītu vairāk;

d) biedru pārstāvēšana pie priekšnie-
cības un citur, ja pret viņiem tiek

vērsti nepamatoti, jeb pārspīlēti uz-

brukumi un apvainojumi.

Svarīga loma gūto panākumu saskaņo-
šanā piekrīt nodaļu apspriedēm un žurnā-

lam «Pašvaldības Darbs». Ziņojuma no-

slēgumā referents aicināja biedrus ņemt
jo aktivu dalību biedrības darbā kopēju
mērķu sasniegšanai.

Vispusīgu ziņojumu sniedza revizijas
komisijas priekšsēdētājs K. Reiznieks. Par

1939. gada budžetu ziņoja biedrības

priekšnieks K. Flūgins. Gada pārskatu
un budžetu pilnsapulce pieņēma vienbal-

sīgi.

Vienprātīgi ievēlēja valdē izstājušos P

Lībtālu un P. Pilpi, bet revizijas komisijā
K. Reiznieku un P. Meieru un no jauna

P. Maču.

Sapulces dalībnieki ierosināja ziedot

no biedrības līdzekļiem 500 ls Draudzī-

gam aicinājumam, 300 ls Rītdienas zemtu-

ru fondam un apsveikt Valsts Prezidentu

un Kara ministru ģenerāli J. Balodi, ko

uzņēma ar sajūsmu un vienprātīgi uzdeva

valdei izpildīt.

Plašākās pārrunās pilnsapulce no-

sprauda turpmāko darbības plānu, uzdo-

dot valdei: 1) panākt visu pagastu paš-
valdību technisko darbinieku apvienošanu
nedrībā, 2) vispusīgi izstrādāt un precizēt

Dagasta sekretāra pienākumus un dienesta

iesības un 3) meklēt jaunus ceļus pašval-
dību techniskā darba vienkāršošanai un

samazināšanai.

Atceroties biedrības dibināšanu, Kār-

tu pagasta sekretārs A. Kauliņš pasniedza
biedrībai albumu ar Ziemeļvidzemes paš-
valdību, kur kārts biedrības šūpulis, foto

attēliem. Skaista un zīmīga piemiņa.

Sanāksmi slēdzot, pilnsapulces prezi-
dijs izteica pateicību biedrības valdei par
īdz šim veikto darbu un vienības gara uz-

turēšanu biedrības dzīvē, kas tik svētīgs
pašiem un pašvaldības darbam un novēlē-

ja tikpat labas sekmes arī turpmākās gai-

Ar darba himnu «Nevis slinkojot un

pūstot», Latvijas pagastu sekretāru biedrī-

bas pilnsapulce, kurā piedalijās 231 biedrs

noslēdzās. A. J.

Pašvaldības darba racionalizacija.

Ēriks Raisters.

Pašreizējā stāvoklī mūsu valstī darba

spēks ir tā sadalīts, ka pašās svarīgākās
ražotājās nozarēs jūtams stiprs darba da-

rītāju trūkums. No tā izriet, ka ražošanas

kāpināšana, kurai esam sākuši iet pretī,

prasa, lai ikviena nozare, kas darbu veic

ar cilvēka roku un prāta palīdzību, nesāk-

tu eksistēt, vēl tālāk padziļinot darba spē-
ka sadalijuma nevienmērīgumu. Ar ci-

tiem vārdiem — jāsāk nekavējoties domāt

par vispārēju racionalizāciju, lai pavairo-
tos darba vairumus veiktu ar to pašu līdz-

šinējo darītāju skaitu, neatraujot nevienas

derīgas darba rokas svarīgākajām ražoša-

nas nozarēm.

Sacītais visnotāl zīmējas arī uz pašval-
dības iestādēm, kuras savas decentralizā-

cijas dēļ par iespaidīgāku darba racionāli-
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zaciju līdz šim maz domājušas. To rāda

arī statistika, kas liecina, ka pašvaldībās
nodarbināto ierēdņu skaits pag. gadā pie-
audzis par 1300, sasniedzot 25.000.

Protams, dažkārt darbinieku skaita pa-

lielināšanos prasijuši pašvaldības iestāžu

uzņēmumi, kuru ražošana, pateicoties ro-

sības pieaugumam, gājusi plašumā. Rīgā
vien pilsētas darbinieku skaits pieaudzis
vairāk kā par 900. Taču ar to nav teikts,

ka racionalizācija šajos uzņēmumos arī ne-

varētu dot kādus darba roku ietaupījumus.

Piemēram, satiksmes uzņēmumos, salīdzi-

not ar krietnākiem citu valstu paraugiem,
vēl arvien nodarbinām stipri daudz kalpo-

tāju.
Ja nu tomēr še vēl tas būtu attaisno-

jams uzņēmumu rentabilitātes dēļ, tad ad-

ministratīvo un kantora darbinieku skaita

palielināšanai trūkst jebkāda attaisnoju-

ma. Tāpēc kā laukos, tā pilsētās iestāžu

vadītājiem jāpadomā, kā ar to pašu darba

spēku paveikt vairāk pienākumu, vairojot
darba ražīgumu. .

Nav nekas pārspīlēts, ja. sūdzas, ka lī-

dzīgi valsts iestādēm arī pašvaldības dar-

bā ieviesies birokrātisms. Daudzas iestā-

des darbu veic pēc vecu vecajiem paņē-
mieniem un kārtības, nemaz nepadomājot,
kur un kā to varētu padarīt lietderīgāku
un ražīgāku.

Cik daudz vienā otrā vietā vēl var da-

rīt, to liecina kāds manis paša piedzīvo-

jums. Strādājot kādā valsts iestādē man

uz laiku nācās ieņemt amatu, ko līdz tam

bija pildijusi jaunkundze, kas tika pār-
celta uz citu nodaļu. Darbu ierādot, viņa
man stāstija, ka grūti ar to esot tikt galā,
un mēneša beigās viņa parasti nākot strā-

dāt arī vakaros, lai laikā paspētu noslēgl

pārskatu. To pašu apliecināja arī pārējie
darbinieki. Taču pamazām ar saviem pie-
nākumiem iepazīstoties, redzēju, ka jaun-
kundze atradusies pilnīgā burta kalpībā.
Daudzi darbi veikti paralēli un ierakstīti

pilni teksti, kur varēja iztikt tikai ar sa-

īsinājumiem. Visu to pārkārtojot un pār-

grupējot arī kontu kārtību, sev uzticēto

mēneša darbu parasti paveicu 15 dienās,
tanī pat laikā izpildīdams arī vēl citus uz-

devumus.

Ļoti svarīgi ir darbu vienlīdzīgi sadalīt

visiem tā veicējiem, neraugoties tik stingri

uz amata stāvokli. Tāpat ļoti svarīga ir

pareiza un laimīga pašu darbinieku izvēle

un piemērotība. Pēc maniem ieskatiem,

pašvaldības darbiniekiem nepieciešama
vēl lielāka caurmēra inteliģence, kā valsts

ierēdņiem. Ikvienam mazākas kanclejas
darbiniekam te jāprot aizstāt ikviens ie-

rēdnis, pašu sekretāru ieskaitot. Tāpat jā-

prot veikt it visi priekšā nākošie darbi un

jāzina orientēties disciplinās, kas saistās

ar cilvēka, zemes un valsts pazīšanu.

Izcila nozīme pašvaldības darba racio-

nalizācijā piekrīt atbildības nesēja ieros-

mei un stājai. Kas savu atbildību allaž

gribēs paslēpt papīrā, panāks to, ka kanc-

leja iegrims papīru kalnos, pie kuriem

būs patērēts milzums nevajadzīga darba.

Arī kārtības uzlabojumi dod jūtamus lai-

ka ietaupījumus. Ja te vēl pieminam pār-

domāti iekārtotu publikas apkalpošanu,
labas higiēniskas darba telpas, darbu at-

vieglojošu palīglīdzekļu izmeklēšanu un

darba laika racionālu izvēli, tad nemaz

nav tik grūti palielinātos darba daudzu-

mus veikt tiem pašiem ierēdņiem.

Jūtamus panākumus racionalizācijā,
kā liekas, dos arī pagastu lieluma standar-

tizēšana. Līdz ar to centrālām iestādēm

pavērsies jaunas iespējas pašvaldības ad-

ministratīvā darba plānveidīgā izkārtoša-

nā un uzraudzībā, lai racionalizācija būtu

plānveidīga un vispārēja. Tāpat lielu at-

vieglojumu iestādēm varētu dot kārtība,
kad katra saimniecība abonētu kādu laik-

rakstu. Līdz ar to atkristu daudzi paskai-

drojumi un paziņojumi apkārtrakstos un

pārāk biežā to sagatavošana.

Pie racionalizācijas jāpieskaita arī pa-

gasta iedzīvotāju stājas celšana, lai tie

ņemtu aktivāku dalību pašvaldības dzīvē

un darbā un neatrautos no sabiedriskiem

sarīkojumiem. Katram saimniekam pa-

tiesībā vajadzētu būt sakarniekam starp

pagasta vecāko, valdi un savu saimi, iz-

veidojoties par krietnu atbalstu savai paš-
valdības vienībai.

Bez administratīvās racionalizācijas jā-
domā arī par saimniecisko. Pēdējais vis-

vairāk attieksies uz tām pašvaldības vie-

nībām, kas ekspluatē kādus uzņēmumus.
Vai tie būtu tirgi, kautuves, satiksmes,

elektrības, kīno vai kādi citi pasākumi, tie
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nostādami par paraugu savai apkārtnei,

stingri sekojot lai racionalizācija palīdzētu
samazināt izdevumus uz ikvienu ražoto

vienību. Vispirms no uzņēmumiem jāiz-
vēdina birokrātija, jāsekmē mechanizacija

un jāpārkārto saimnieciskā kalkulācija,
lai pašvaldības pasākumos ieguldītie lī-

dzekļi dotu atbilstošu produkcijas pieau-

gumu.

Nav šaubu, ka vispārēja, pārdomāta un

plānveidīga racionalizācija palīdzēs atvieg-
lot pašvaldības darbu un pacelt tā ražību

un kvalitāti, neprasot jaunas darba rokas

un neproduktivus izdevumus. Tāpat jā-

raugās arī uz to, lai pašvaldības darbi un

pasākumi neatrautu ražotājus un to pali-

gus no viņu veicamā darba ražošanas kam-

paņu periodos. Taisni otrādi — sabiedrī-

bai veltītie darbi un pienākumi jācenšas
iekārtot tad, kad laukos un pilsētās iedzī-

votājiem iekrīt visvaļīgākie brīži.

Viss sacītais norāda tikai vispārējo ra-

cionalizācijas virzienu. Pati prakse rādīs,
kā vienu vai otru problēmu atrisināt kon-

krēti, lai kopējais darbs, kas līdz šim vai-

rāk gājis plašumā, sāktu iet arī dziļumā.

Ceru, ka dažs labs pašvaldības darbinieks,
kam būs izdevies sasniegt izcilākus rezul-

tātus, neliegs padomu arī citiem. Un tā

lielais un svarīgais darbs neatlaidīgi ies uz

priekšu, izstarodams savu svētību pār visu

zemi un tautu.

Pagasttiesu instrukcijas pamatprincipi.

J. Drande,
Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs.

Priekšsēdētāja un sekretā-

ra kompetence. Instrukcija sīki no-

saka šo divu vadošo dienestpersonu darbī-

bas robežu. Priekšsēdētājs ir iestādes

priekšnieks, darītājs un rīkotājs, kā arī

viņam padoto dienestpersonu uzraudzītājs
darbā un privātā dzīvē (8,9 p.). Sekretāra

pienākumiem, kas minēti Pgt. lik. 15. pan-
tā «protokolu vešana un vispār pagasttie-
sas rakstu darbu pārziņa» instrukcija dod

plašāku formulējumu (11. p.). Bez tech-

niskiem kanclejas darbiem sekretārs līdz-

paraksta nosūtamos rakstus, lēmumus un

protokolus un ir klāt pie katras tiesas dar-

bības. Ar to pateikts, ka tieša tiesas dar-

bā sekretāram jābūt klāt ne tikai taīs ga-

dijumos, kur to prasa likums (piem. Pgt.
lik 49»V109, 116, 118, 130, 135, 142, 158, p.;,

bet arī taīs gadijumos, kur likums runā tik

par tiesas priekšsēdētāju (Pgt. lik. 173.,
177. p.), nepieciešams sekretāra līdzpa-
rāksts (261. p.). Darbība, kas notikusi bez

sekretāra klātbūtnes, nav spēkā. Sekre-

tāram nav atļauts savā vietā sūtīt savu pa-

līgu vai kanclejas ierēdņus.
Tiesas sēdes. ledalijumam tiesas

un rīcības sēdes ir tā nozīme, ka rīcības sē-

dēs apspriež administratīvas dabas jautā-

(1. turpinājums.)

jumus (16. p.), bet tiesas sēdes notur pro-

cesuālu jautājumu izlemšanai. Tā tad tie-

sas sēdes būs arī tās, kurās izlemj lietas,
kaut arī uz sēdi neviena persona nav aici-

nāta. Stingrāk jāraugās, lai tiesas sēdes

noturētu vismaz divi reizes mēnesī noteik-

tās dienās un lai tiesneši laikus saņemtu
sēžu sarakstus (17. —19. p.). Sēžu nolik-

šana nav stādama atkarībā no ienākušo

lietu skaita, bet pagasta iedzīvotājiem jā-
dod iespēja noteiktās dienās izlietot tiesas

pakalpojumus (piem. apliecināt pilnvaras

un citus aktus, taisīt testamentus v. t. L).

Lai tiesnešus pamudinātu kārtīgi ierasties

tiesas sēdēs, instrukcija pasvītro sekas, kas

draud par nepareizu dienesta izpildīšanu

(9. p. 2. d.). Noteikumi par tiesnešu atsta-

tīšanu pārņemti no Civilprocesa likuma

(292.—295. p.)-

Jāpieņem, ka ierosinājumi un lūgumi

pagasttiesās galvenām kārtām ienāks mu-

tiski. Mutiskie lūgumi protokolējami (110,
167. p. 2. d. v. c.)j paskaidrojumi tiesas sē-

dēs ierakstāmi sēdes protokolā. Tiesas lē-

mumi uzrakstāmi un parakstāmi sēdes

dienā (30. p.). 33. p. 2. daļā palicis nemi-

nēts, kā arī lēmumi par adopcijas atcelša-
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nu (CL 172. p.) sludināmi Latvijas Suve-

renās Tautas vārdā.

Lēmumu pārsūdzība. Šai da-

ļā instrukcijā sastopam dažus jaunievedu-

mus. Noteikta sūdzību iesniegšanas kār-

tība taīs lietās, kurās pagasttiesas lēmums

apstiprināms apgabaltiesai (vecāku varas

izbeigšanas un pilngadības piešķiršanas
lietās). Nebij pielaižams, ka šaīs lietās

sūdzības būtu izlemjamas miertiesā un Se-

nātā, bet tik pēc tam lēmumu varētu ap-

stiprināt apgabaltiesa. Tagad sūdzības ie-

sniedzamas caur pagasttiesu apgabaltiesai
un tās izlemj tad pat, kad taisa lēmumu

pēc būtības (35. p. piez.).

Saprotams ir arī turpmākais notei-

kums, ka sūdzības nav pielaižamas pēc

tam, kad apgabaltiesa pagasttiesas iesnieg-
to lietu jau izlēmusi. Senāta nodibinātā

prakse (C. k. d. 1938. g. 384. spried.), ka

spriedumu izpildīšanas lietās pārsūdzības
instances ir miertiesnesis, apgabaltiesa un

Senāts, ir iegājusi kā instrukcijas 37. un 38.

panti. Tāpat apsveicama ir Civilproc. lik.

263 1
.

un 904. pantos paredzētās kārtības

ievešana pagasttiesām (40. p.) un proti, ka

pati pagasttiesa var ievērot sūdzību, ja at-

rod, ka tā ir pamatota. Lēmums taisāms

tajā pašā tiesas sastāvā un ne vēlāk kā

septiņu dienu laikā. Par pārsūdzības ap-
mierināšanu jāpaziņo tās iesniedzējam vai

nu aicinot to uz tiesas sēdi vai piesūtot lē-

muma norakstu. Sūdzību pagasttiesa var

apmierināt tikai tad, ja tā ir pamatota pil-
nā apmērā, sūdzības daļas apmierināšana

nav pielaižama. Pati sūdzība atstājama
lietā.

Uz iesniegtām sūdzībām jāatzīmē sa-

ņemšanas datums. Ja sūdzība piesūtīta pa

pastu, tad par sūdzības iesniegšanas laiku

uzskatama diena, kad tā nodota pastā (Ci-

vilproc. lik. 951. p.). Lai to pierādītu, sū-

dzībai jāpieliek aploksne. Daudzie Civil-

proc. likuma vispārējie noteikumi par ter-

miņu aprēķināšanu (939.—954. p.), kas ir

spēkā arī pagasttiesām, instrukcijā nav at-

kārtoti.

Uzraudzība. Pagasttiesas darbību

pirmām kārtām uzrauga tiesas priekšsēdē-

tājs. Jauns ir noteikums, ka miertiesnesis,

kā miertiesas priekšsēdētājs, patstāvīgi uz-

rauga pagasttiesas un pēc sava ieskata kat-

rā laikā izdara revizijas (50. p.). Mierties-

neša uzraudzības pienākums aizbildnības

un mantojumu lietās vēl pasvītrots citā

vietā, nodaļā par aizbildnībām (94. p.).

Nodaļā par uzraudzību ievietoti arī no-

teikumi par miertiesnešu sasaucamām pa-

gasttiesu priekšsēdētāju un sekretāru ap-

spriedēm (51. p.). Lai apgabaltiesas varē-

tu sekot šīm apspriedēm, to protokoli jā-

piesūta apgabaltiesas priekšsēdētājam.

Svētīgu darbu dara tie miertiesneši, kas

notura priekšiasijumus arī aizbildņiem un

aizgādņiem par viņu tiesībām un pienāku-
miem. Šāds uzdevums miertiesnešiem gan

instrukcijā nav uzlikts, bet to var secināt

no uzraudzības institūta būtības.

Augstākā uzraudzība, kas piekrīt apga-

baltiesai, pastiprināta ar to, ka pagasttiesu

revizijas apgabaltiesai jāizdara ne mazāk

kā reiz gadā (53. p.). Ar biežām revizi-

jām nav domāts izteikt it kā neuzticību

pagasttiesu vadošām personām. Tik bie-

žas revizijas izdara arī daudzās citās valsts

un pašvaldības iestādēs (sal. Notāru lik.

165. p.) un to nolūks ir saskaņot darba me-

todes, kā arī novērst likumu dažādu pie-
mērošanu. Uzraudzības tiesības nav sa-

maināmas ar augstākas instances tiesību

atcelt zemākas instances lēmumu, par ku-

ru iesniegta pārsūdzība (52. p.). Par šo

tematu jau rakstīts žurn. Pagasta Dzīve

1938. g. 14. un 15. num. rakstā Pārsūdzības

spriedumu izpildīšanas lietās.

Aizbildnības lietas prasa se-

višķu rūpību tāpēc, ka viņas turpinās il-

gāku laiku. Starplaikā mainas ne tikai

pārvaldāmā manta, bet arī aizbildņi (at-

svabina no amata, nomirst) un pagasttie-

sas sastāvs. Lai sekotu pārmaiņām man-

tas sastāvā, ministrijai nācās izšķirties vai

visas ziņas koncentrēt aizbildnības lietu re-

ģistri vai galveno vērību piegriezt aizbild-

ņu sastādītam mantas sarakstam (70. p.)

un gada norēķiniem (81. p.). ledziļinoties

paraugos (1, 15. un 22.), redzams, ka reģis-
tri ierakstāmas vienīgi īsas ziņas par man-

tu un galvenās pārmaiņas tās stāvoklī pēc

gada norēķiniem. Turpretim sarakstā un

norēķinos jābūt sīkām ziņām par mantas

pieaugumu un patēriņu vai bojāeju. Man-

tas saraksta un norēķina vienu eksemplā-

ru aizbildnis patur sev (70. un 80. p.)
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Šai ziņā jau te jāaizrāda, uz ko grieža-

ma vērība ieceļot aizbildņus. Grūti būs

norēķināties ar aizbildni, kas nespēj ori-

entēties sniedzamos pārskatos. Lai aiz-

bildnis zinātu par visiem aizbildnības lietā

taisītiem pagasttiesas lēmumiem, tie vi-

ņam jāpasludina tiesas sēdē vai jāizsniedz
lēmuma noraksts (68. p.).

No Civillikuma 138 pantiem par aiz-

bildnību instrukcija atkārto tikai nepiecie-
šamākos pāris desmitus. Tas norāda, ka

ar pārējos pantos ievietotiem noteikumiem

pagasttiesu amatpersonām un aizbildņiem
jāiepazīstas tieši no paša Civillikuma.

Pakavēsamies pie dažiem instrukcijas

pantiem. Noteikumu, ka dodot atļauju pie-

ņemt mantojumu stingri jāraugās, lai tāda

pieņemšana nenāk par ļaunu aizbilstamā

mantiskām interesēm (75. p.), gan nenāk-

sies bieži piemērot. Nav jāaizmirst, ka —

aizbilstamo vietā mantojumu aizbildnis

pieņem vienmēr ar inventāra tiesību (CL

295, 708. p.), kas, savkārt garantē, ka aiz-

bilstamam nekad nebūs jāatbild par man-

tojuma atstājēja parādiem vairāk nekā

viņš mantojumu pieņēmis. Tāpēc, otrādi,

pagasttiesas lēmums, ar kuru atļauts aiz-

bildnim mantojumu atraidīt, gan sīki jā-
motivē un motivi jānorāda arī apliecībā,
ko iesniedz tiesai, kas apstiprina mantinie-

kus.

Mantas novērtējumam ir divējāda nozī-

me. Novērtēšana nepieciešama, lai noteik-

tu mantas aktivu un lai mantojuma atsa-

vināšanas, dalīšanas, apgrūtināšanas v.

tml. gadijumos zinātu, kad piekrišana do-

dama bāriņtiesai, kad apgabaltiesai (CL
280. p.). Doma, ka nekustams īpašums bū-

tu jānovērtē pašai bāriņtiesai, atduras uz

grūtībām, jo vērtības noteikšanai nepiecie-
šamas speciālas zināšanas, kas ne katrreiz

būs bāriņtiesas tiesnešiem, aizbildnības sā-

kumā noteiktā vērtība var vēlāk neatbilst

īstai vērtībai, v. tml. Tā kā ugunsapdro-
šināšanas biedrību novērtējumu vairs ne-

ņem vērā arī citos likumos, tad atlika ti-

kai viena iespēja palikt pie nodokļu in-

spektora novērtējuma, pieskaitot tam 25%

(76. p.). Tāpat svarīgi bija izšķirties par

to, ka Pgt. lik. 84. pantā minētie 1000 ls ir

domāti tikai par to nekustama īpašuma

daļu, kas pieder aizbilstamam, bet nevis

par visu īpašumu (77. p.).

Pie aizbildnību uzraudzības pienāku-
miem pieder arī nepilngadīgo mantas pār-
valdības pārbaudīšana uz vietas. 85.

pants uzskaita gadijumus, kad pārbaude
ir nepieciešama. Tā paša panta otrā daļa

gan neprasa, lai pie pārbaudes piedalītos

arī sekretārs, bet, šķiet, tas ir vajadzīgs,

jo sekretāram jābūt klāt pie katras tiesas

darbības (11. p. 2. d.).

Rūpīgāk ziņas ievācamas arī tur, kur

rīcībai ar aizbilstamo mantu nepieciešama

apgabaltiesas piekrišana (79. p.). Visos taīs

gadi jumos, kad pagasttiesas lēmumu ap-

stiprina apgabaltiesa (pilngadības piešķir-

šanas, vecāku varas izbeigšanās) vai, kad

apgabaltiesa dod Pgt. lik. 84. pantā minēto

priekšlikumu, iesniegumam jāpieliek pa-

gasttiesas lēmuma noraksts, kas paliek ap-

gabaltiesas uzraudzības lietā.

Jauni ir noteikumi, kas nosaka, kāda

kārtība jāievēro, ja jāpārved lieta no vie-

nas pagasttiesas uz otru vai no pagasttie-
sas uz bāriņtiesu (95. p.). Agrāko aizbild-

ni tik tad var atsvabināt no amata, kad

viņš nodevis norēķinu pagasttiesai un pār-

valdāmo mantu jaunam aizbildnim.

Ja sakarā ar aizbildņa noziedzīgu dar-

bību jāierosina pret viņu kriminalvajāša-

na un ceļama civilprasība (87. p.), tad jā-

ievēro, ka civilprasības celšana krimināl-

lietā ir lētāka, nekā civiltiesā. Civillietās

tiesas nodeva ir 4%, kas jāiemaksā tūliņ

(C. p. 1. 298. un 970. p.), bet krimināllietās

pieteiktās civilprasībās tiesas nodevu ņem

3% apmērā no piespriestās sumas un no-

devu pēc sprieduma spēkā stāšanās pie-
dzen policija (C. p. 1. 2981

un 971. p.). Ci-

vilprasības apmērs krimināllietā tāpat sīki

jāpierāda un rakstisks pieteikums iesnie-

dzams pirms tiesas sēdes.

Nododot pēc pilngadības sasniegšanas
aizbilstamam pārvaldīto mantu (89. p.),
mantas sastāvs jāpārbauda nevis pēc aiz-

bildnības lietu reģistrā ievestām ziņām,
bet pēc galvenā saraksta un gada norēķi-
niem. Nosakot aizbildņiem atlīdzību, jā-
vadās no pārvaldītās mantas apmēra un

aizbildņa pieliktām pūlēm. Tas pats jā-
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ievēro, ja pārvaldīta ir tikai daļa aizbilsta-

mā mantas (91. p.).
Miertiesnesim turpmāk jāiesniedz tikai

aizbildņu gada norēķinu noraksti. Noraks-

tu izgatavošana uzlikta pagasttiesām (93.

P-).

(Turpinājums sekos.)

Aizgādnības lietās jauns ir no-

teikums, ka mantojumu aizgādnības, arī

tad, ja par to nodibināšanu ir lēmusi apga-

baltiesa vai miertiesnesis, izbeidz pati pa-

gasttiesa, nenogaidot attiecīgas tiesas rī-

kojumu (98. p.).

Latvijas tiesu tagadējā sistema.

Cand. iur. Teodors Ūdris.

Latvijā šimbrīžam pastāvošā kārtējo

tiesu sistēma vēsturiskās pēcnākamības ce-

ļā atveidojusies no tās tiesu struktūras, ku -

ra radās bij. Krievijā ar 1864. gada lielās

tiesu reformas izvešanu.

Šīs reformas rezultātā, kā zināms, ar

1864. gada 20. novembra likuma spēkā nāk-

šanu radās minētā jaunā tiesu iekārta,
kuru Latvijas austrumdaļā — Latgalē —

ieveda vienlaicīgi ar pārējām bij. Krievi-

jas teritorijas daļām.

Turpretim, Latvijas lielākā rietumda

ļa (Vidzemes, Zemgales un Kurzemes ap-

gabali) šīs reformas augļus dabūja baudīt

tikai sākot ar 1889. gadu, kad arī tur, ieve-

dot 1864. gada tiesu iekārtu, ar reformē-

tām tiesām atvietoja līdz tam pastāvējušus

un savu laiku pārdzīvojušus muižniecis-

kus, kārtu rakstura tiesu iestādijumus. Tā

tad tikai kādus 50 gadus atpakaļ visa Lat-

vijas tagadējā teritorija tika pakļauta
vienveidīgās un laikmetam atbilstošās tie-

su sistēmas jurisdikcijai.

1918. gadā, patstāvīgai Latvijas valsti;,

nodibinoties, toreizējās Pagaidu Valdības

pirmās rūpēs, lai novērstu tiesiskā chaosa

iestāšanos valsts iekšējā dzīvē, pievērsās,
starp citu, arī jautājumam par tiesas sprie-

dēju orgānu noorganizēšanu Latvijā, no-

teicot, kādas sistēmas rāmjos un uz kādu

tiesību pamata tiem nākotnē jādarbojas.

Šo kardinālā svarīguma jautājumu iz-

šķīra Pagaidu Valdības izstrādātais un

Latvijas pirmā likumdošanas orgāna —

Tautas Padomes — 1918. gada 6. decembrī

pieņemtais «Pagaidu nolikums par Latvi-

jas tiesām un tiesāšanas kārtību», kas stā-

jās spēkā ar viņa pieņemšanas dienu,

Jāatzīmē, ka šī svarīgā likuma tekstu,
kas publicēts Pagaidu Valdības Vēstnesī,

1918. g. 14. decembra 1. numurā, grezno

Pagaidu Valdības galvas, tagadējā Latvi-

jas Tautas Vadoņa un Valsts Prezidenta

Dr. Kārļa Ulmaņa paraksts, kas arī atjau-

notā, pēc 1934. gada 15. maija pārvērtībām,

Latvijā ir veltijis izcilus uzmanību Latvi-

jas tiesu un tiesību lauka jo dzļākai izkop-
šanai.

Ar minētā nolikuma 1. un 3.—9. p. p.

tika likts stūrakmens visai turpmākai Lat-

vijas tiesu sistēmai, kura galvenos vilcie-

nos uzglabājusies neskarta līdz šai dienai.

Kā svarīgākais nosacijums nolikumā uz-

skatams ievadteikums viņa 1. pantā, kas

deklarēja, ka «Latvijas tiesas un ar viņām
saistītas iestādes darbojas pēc tiem vietē-

jiem un Krievijas likumiem, kādi priekš

Latvijas bija spēkā līdz 1917. gada 24. ok-

tobrim, krimināllietās pieturoties pie Krie-

vijas 1903. gada sodu likumu krājuma.»
Reizē ar to nolikums lielos pamatvilcienos

uzmeta visu Latvijas tiesu struktūru

(miertiesa, apgabaltiesa, Tiesu Palāta un

Senāts), gan iekļaujot tajā civilās jurisdik-

cijas laukā arī pagastu tiesas, kuras Rie-

tumlatvijā pastāvēja un ar labām sekmēm

darbojās jau kopš pirmskara laikiem.

Ar vēlākiem pārgrozijumiem tomēr pa-

gasttiesas Latvijā, kaut arī turpinādamas

pastāvēt līdz šim brīdim, ļoti radikāli pār-

veidoja savus uzdevumus un sašaurināja

savas funkcijas. Šo ievērojot, mēs viņas,
kā to kompetences tā arī īpatnējā (vēlēša-

nu ceļā no lauku pašvaldību puses) kom-

plektēšanas veida dēļ, kārtējo tiesu sistē-

mā neietversim un kā tādas neaplūkosim,
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Tādā veidā, 1918. g. 6. decembra noli-

kums tiesu uzbūves ziņā bija deklarējis
principu, ka Latvijā turpina pastāvēt sa-

vos pamatvilcienos bij. Krievijas pirmska-
ra tiesu sistēma, ar viņas attiecīgā bazē—

1864. g. 20. novembra likumā — priekšā
rakstītu pakāpju gradāciju,

Tai pašā reizē gan tūliņ jāatzīmē, ka

aktuālais Latvijas tiesu iekārtas likums,

viņa spēkā esošā 1936. g. redakcijā, jau lie-

lā mērā atšķiras savā saturā no sava bij.
Krievijas laiku prototipa — daudzo Lat-

vijas likumdošanas laikā ievestu novellu

dēļ.
Šīs neatslābstošās attīstības rezultātā

arī radās tagadējais Tiesu iekārtas likums,
kura svarīgākais nacionālais jauninājums
ir bez šaubām viņā ietvertā 1935. g, 31.

janvāra novella, ar kuru autoritārā Latvi-

jas valsts pārveidojusi un nostādijusi uz

jauniem pamatiem vienu no taisnās tiesas

svarīgiem palīgorganiem — zvērinātas ad-

vokatūras institūtu.

Šī atjaunotās Latvijas laikmeta jaunām
oriģinālām un dziļi nacionālām idejām ie-

zīmētā tiesu iekārtas attīstības gaita nebūt

nav noslēgusies arī visjaunākā laikā, solot

vēl pavērt jaunus apvārkšņus Latvijas tie-

su uzbūves pašos pamatos.

Bet par to lai būtu atļauts izteikties tu-

vāk šī apcerējuma beigās.
Tiesas vara, runājot par Latvijas kārtē-

jām tiesām, pieder, saskaņā ar 1936. gada
redakcijas Tiesu iekārtas likuma 1. pantu,
miertiesnešiem, apgabaltiesām, Tiesu Pa-

lātai un augstākai kasācijas tiesai valstī —

Senātam.

Šo tiesas orgānu jurisdikcijas amplitū-
da aptver 1) kriminal- un civillietu iztie-
sāšanu (Tiesu iek. likuma 2. pants), un 2)
administratīvo tiesāšanu, uzraugot likum;-

bas ievērošanu valsts amatpersonu un paš-
valdības iestāžu darbībā, kā arī novēršoi

izvairīšanos no saviem pienākumiem un

lietas vilcināšanu no to pašu iestāžu puses
(Satversmes Sapulces 1921. gada 4. martā

pieņemtais likums par administrativām

tiesām, 3. — 4. p. p.).
Attiecībā uz apgabaltiesām, kā pirmās

instances tiesām, atzīmējama vēl viņu spe-
ciālo nodaļu darbība: a) vedot reģistrus

kopdarbības (kooperativām) sabiedrībām,

to savienībām (Tiesu iek. lik. 369. p.) un

b) ar 1934. gada vasaru vedot tirdzniecības

reģistri vienpersonīgiem tirgotājiem, kā arī

atklātām, akciju un komanditsabiedrībām,
saskaņā ar speciālā 1934. gada 29. maija
likuma prasījumiem (turpat 387. I—3. p.)

Šajā sakarībā nevar nepieminēt, ka šī

apcerējuma rāmji neietver sevī veselu rin-

du Latvijā pastāvošu speciālā rakstura tie-

su orgānu uzbūves aprakstu, pie kādiem,
bez jau pieminētām pagasttiesām, pieskai-
tāmas kara tiesas, prīžu tiesas, jūras tiesa,
brīvprātīgās šķīrējtiesas un bāriņtiesas.

Tāpat arī, vesela rinda atsevišķu likum-

došanas aktu izņēmusi uzskaites kārtībā

dažu pārkāpumu sodīšanu no kārtējo tiesu

piekritības, nododot šīs funkcijas veikšanu

attiecīgām administrativām pārvaldēm jeb
amatpersonām.

Kā iemesls tam bija vēlēšanās vienkār-

šot un paātrināt šādu nesarežģītu pārkāpu-
mu vajāšanu un sodīšanu.

Atgriežoties tagad pie tālākā kārtējo
tiesu sistēmas apraksta, jāatzīmē, ka mier-

tiesas, būdamas vienpersonīgās tiesu iestā-

des, pastāv kā uz laukiem, tā arī pilsētās,
darbojoties noteiktu teritoriālu iecirkņu
robežās.

Tikai galvas pilsētā Rīgā šajā ziņā ir

citāda kārtība, tur miertiesas iedalītas ne-

vis pēc teritoriālā principa, bet gan tādē-

jādi, ka katram konkrētam iecirknim jā-
iztiesā visas lietas, kuras piekrītas tam pēc
šim iecirknim rezervētiem alfabēta bur-

tiem, ciktālu ar šiem burtiem iesākas vai

nu apsūdzētā (krimināllietās), vai arī at-

bildētāja (civillietās) uzvārds.

Pēc manā rīcībā esošiem datiem Latvi-

jā 1938. gadā darbojās pavisam 85 mier-

tiesneši.

Miertiesnešu materiālās jurisdikciļas
robežas vilktas tādējādi, ka viņu izsprieša-
nai piekrīt: 1) kriminālā laukā — lietas
kurās likums (ar īpaši Kriminālprocesa
likumā paredzētiem izņēmumiem), kā aug-
stāku sodu, paredz naudas sodu, arestu

līdz 6 mēnešiem vai ieslodzijumu cietumā

līdz 1 gadam, bez tiesību zaudēšanas (Krim-

proc. lik. 38.p.), 2) civilā — lietas, kurupra-

sību sumas nepārsniedz Ls 1.000.— kā arī

citas sīka rakstura lietas, izslēdzot p. p.

pavisam prasības par īpašumu tiesībām uz
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nekustamu mantu, strīdus par privilēģi-

jām uz atradumiem un izgudrojumiem etc.

(Civ. proc. lik. 36. un 38. p. p.), bet 3) ad-

ministrativajā — sūdzības par zemākām

— pagasta — valsts amatpersonām vai paš-
valdības iestādēm (1921. g. 4. marta lik.

6. p.).
Kā pārsūdzības instance miertiesu lie-

tās figurē apgabaltiesu apelācijas no-

daļas, bet kā kasācijas instance — Senāta

Kriminālais Kasācijas departaments.
Kas zīmējas uz vispārējām tiesu iestā-

dēm, tad šeit, kā pirmās instances tiesa,

figurē apgabaltiesas, savu pamatnoda-

ļu darbībā (Tiesu iek. lik. 42.-52. p. p.).
Šimbrīžam Latvijā darbojas pavisam 4

apgabaltiesas: Rīgā (galvas pilsētai un

Vidzemes apgabalam), Liepājā (Lejas-
Kurzemes apgabalam), Jelgavā (Zemgales

apgabalam) un Daugavpilī (Latgales ap-

gabalam, līdz ar Polijai pierobežojošu
Ilūkstes apriņķi).

Nākotnē domāts eventuāli dibināt vēl

piekto apgabaltiesu ar sēdekli Gulbenē

(Austrumvidzemei), izdalot tai teritoriju,

no Rīgas un Daugavpils apgabaltiesu rajo-

niem, proti, no Austrumvidzemes un Zie-

meļlatgales dažādiem apvidiem.
Šo apgabaltiesu sastāvā šimbrīžam dar-

bojas 101 tiesnesis.

Apgabaltiesu kompetence savukārt ap-

tver: kriminālās jurisdikcijas laukā — visu

miertiesnešu kompetenci pārsniedzošo lie-

tu izspriešanu, pie kam, izņemot naudas

sodu, arestu vai cietumu, tās var piespriest
arī pārmācības namu no 1 līdz 4 gadiem
un spaidu darbus no 4 līdz 15 gadiem vai

pat uz visu mūžu, līdz ar tiesību zaudēša-

nu; civilā — tāpat visu pārējo lietu izšķir-
šanu, kas pārsniedz miertiesu piekritību,
un administrativajā — sūdzību izspriešanu
par to dienestpersonu resp. orgānu darbī-

bu, kuru teritoriālā kompetence aptver

pilsētas vai apriņķa robežas, kā arī nārsū-

dzību caurlūkošanu par miertiesnešu, kā

1. instancē, taisītiem spriedumiem.
Apelācijas tiesa visām apgabaltiesu

piekritības lietām ir Tiesu Palāta Rīgā,
kura darbojas divu departamentu — kri-

minālā un civilā — sastāvā, ar 17 tiesas

locekļiem.
Kā apgabaltiesas, tā arī Tiesu Palāta ir

koleģiālās tiesas, kuras parasti notur sa-

vas sēdes 3 tiesnešu sastāvā, pie it visu

lietu caurlūkošanas.

Pie apgabaltiesām un Tiesu Palātas pa-

stāv apsūdzības uzturēšanai prokuratūras

institūts, kura tiešā pārziņa atrodas Tiesu

Palātas prokurora rokās, bet viss aktīvās

prokuratūras aparāts savukārt padots
Tieslietu Ministrim, viņa kā ģenerālpro-

kurora īpašībā. (Tiesu iek. lik. 7. un 65.

p. P-).
Bez tam Tiesu Palātas Prokurors pār-

zin Zinātniskās tiesekspertizes institūta

augstāku pāraudzīšanu, kas darbojās sava

direktora tiešā vadībā (Tiesu iek. lik. 367.

— 368. p. p.). Minētais institūts veic vi-

sus vajadzīgus zinātniskus kriminaltech-

niskus izmeklējumus un ekspertizes, tik-

lab kriminālās, kā arī civilās lietās, un ir

vienīgais tik izveidotā tipa iestādijums

Baltijas valstīs.

Apgabaltiesu prokuratūras vada tieši

prokurori, kuriem padoti viceprokurori,
kas savukārt pārzin pēc teritoriālā princi-

pa iedalītus iecirkņus, bez citādas reālās

lietu specifikācijas.

Apsūdzības uzturēšanā miertiesu lietās

prokuratūra tieši nepiedalās, bet ja atrod

to par vajadzīgu, uzdod šāda pienākuma
veikšanu policijai, kā arī vada un uzrau-

ga pēdēio šo apsūdzības funkciju izpildot.

(KPL. 78. p.).
Kā vienīgā augstākā, visu tiesu piekri-

tības sevī apvienojošā, kasācijas instance

pastāv Senāts, ar sēdekli Rīgā (Tiesu iek.

lik. 57. p.), bez revizijas tiesas funkcijām.
Senāts attiecīgi Latvijā pastāvošam tie-

sas spriedēju orgānu iedalijumam nozarēs,

darbojas triju departamentu (kriminālā,

civilā un administratīvā) sastāvā, pie kam

administratīvās iurisdikciias laukā Senāts

reizē ar to ir arī pirmā un pēdējā instan-

ce( kā būtiskā tā arī kasācijas) tajās sū-

dzību lietās, kuras attiecas uz valsts cen-

trālo iestāžu un ministriju rīcību.

Pie Senāta pastāv arī virsprokurors ar

trijiem palīgiem — Senāta prokuroriem,
kuri piedalīdamies visās kriminālā un ad-

ministratīvā departamentu sēdēs, veic ju-
riskonsultativo funkciju, dodot atzinumus

caurskatamās lietās un jautājumos.

Beidzot, Latvijas Senāts no sava vidus

sastāda arī īpašu augstāku disciplinartiesu

(Tiesu iek. lik. 61. un 196. p. 1. pkts) aug-
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stāku tiesnešu un prokuroru disciplinar-
lietu iztiesāšanai.

Šī augstākā disciplinartiesa darbojas

sevišķi izraudzītā jauktā, 5 locekļu, sastā-

vā, komplektēdamās no īpaši izraudzītiem

Senatoriem un Tiesu Palātas tiesnešiem.

Pats Senāts savā personālā sastāvā

skaita 16 senatorus un 4 virsprokuratura*

amatpersonas.
Beidzot jāpiemin vēl arī izmeklēšanas

tiesnešu kategorija, kuri pastāv galvenām

kārtām, pie apgabaltiesām, darbojoties at-

tiecīgu apgabaltiesu prokuratūru tuvākā

uzraudzībā.

Šajā ziņā, kā izņēmums, uzskatams

vienīgi sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas

tiesnesis (vienīgais Latvijā), ar sēdekli

Rīgā, kas priekšlikumus iepriekšējās iz-

meklēšanas uzsākšanai saņem tieši un vie-

nīgi no Tiesu Palātas prokurora (KPL,
325. p.).

Izmeklēšanas tiesneši darbojas viņiem
ierādīto teritoriālu iecirkņu robežās kā uz

laukiem, tā arī pilsētās un veic izmeklēša-

nas darbus lietās, kas piekrīt vispārējo
tiesu iestāžu caurlūkošanai

(Turpmāk beigas.)

Likums par Igaunijas pagastu iekārtu.

Tulkojums no «Riigi Teataja»

3. daļa.

Pagasta pašvaldības saimniecība.

1. nodaļa. \

Pagasta pašvaldības ienākumi.

1. nodalijums.

Vispārējie noteikumi.

§ 109. Pagasta pašvaldībai ir šādi ienā-

kumu avoti:

1) ienākumi no kapitāliem, īpašumiem
un uzņēmumiem;

2) nodokļi;
3) pabalsti;

4) dāvinājumi, mantojumi un citi ne-

paredzēti ienākumi.

2. nodalijums.

Pagasta pašvaldības īpaš um i

un kapitāli.

§ 110. Pagasta pašvaldība pārvalda sa-

vus īpašumus patstāvīgi, cik tālu likums

nenosaka citādi.

īpašumi, kas nav paredzēti nolietaša-

nai vai tekošiem izdevumiem un uzdevu-

miem, sevišķi pagasta pašvalības nekusta-

mie īpašumi, pārvaldāmi pēc šādiem no-

teikumiem:

1) šos īpašumus var atsavināt tikai pret

pilnu vērtību; par tiem saņemtās vērtības

ieskaitāmas sevišķos kapitālos, kurus var

izlietot jaunu īpašumu iegūšanai saskaņā
ar lekšlietu ministra norādijumiem;

(2. turpinājums.)

2) ienākumus no minēto īpašumu iz-

mantošanas var izlietot pagasta pašvaldī-
bas izdevumu segšanai, pie kam pēc ie-

spējas atdalāma noteikta daļa īpašumu

amortizācijai;

3) pagasta pašvaldības tekošo saistību

pildīšanai minētos īpašumus nevar izlietot;

4) ārkārtējo saistību pildīšanai šos īpa-
šumus resp. vērtības var izlietot ar notei-

kumu, ka izņemtās sumas zināmā laikā ie-

gulda atpakaļ no tekošiem ienākumiem.

Izņēmumi pielaižami sevišķi svarīgos

gadījumos vienīgi ar apriņķa valdes pie-
krišanu.

§ 111. Pagasta pašvaldības privatsaim-
nieciskie uzņēmumi pārvaldāmi tā, lai ie-

nākumi segtu vismaz izdevumus un uzņē-

mumā ieguldīto kapitālu procentus. Šis

noteikums nav piemērojams uzņēmumiem,
kas darbojas vispārības labā.

§ 112. Izdarot aizņēmumus, pagasta paš-
valdībai jāievēro šādi noteikumi. Aizņē-
mumi izdarāmi vienīgi tādām vajadzībām,
kas var atnest pagastam paliekošus saim-

nieciskus labumus un vienīgi taī gadījumā,

ja pagasta pašvaldības ienākumi šim nolū-

kam ir nepietiekoši.
Aizņēmumu atmaksai jānotiek pēc ie-

priekš izstrādāta plāna. Atmaksas termiņš
visumā nevar pārsniegt 40 gadus, bet vēr-

tībām, kuras nepieciešams atjaunot pēc
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noteiktiem periodiem, šis termiņš nevar

pārsniegt šo vērtību nolietošanās laiku.

Izņēmuma gadijumos pagasta pašvaldī-
ba var izdarīt aizņēmumus arī tekošu izde-

vumu segšanai, ja no citiem ienākumiem

nepietiek, pie kam šādi aizņēmumi atmak-

sājami taī pašā budžeta gadā, kad aizņē-
mums izdarīts.

3. nodalijums.

Pagasta pašvaldības nodokļi.

1. apakšnodalijums.

Vispārējie noteikumi.

§ 113. Pagasta pašvaldības ienākumi

no nodokļiem sastādās no attiecīgos liku-

mos paredzētiem pagasta pašvaldības no-

dokļiem, kā arī tiem nodokļiem, kādus pa-

gasta pašvaldība ņem uz šī likuma pa-

mata.

§ 114. Pagasta pašvaldība ņem šādus

nodokļus: 1) pašvaldības nodokli, 2) rūp-
niecības nodokli, 3) tvaika mašīnu un mo-

toru nodokli, 4) velosipēdu nodokli, 5) lai-

vu nodokli, 6) peldviesu nodokli, 7) tirgus
nodokli un 8) kanclejas nodokli.

2. apakšnodalijums.
Pašvaldības nodoklis.

§ 115. Pašvaldības nodokli ņem no

pagasta iedzīvotājiem 20—60 gadu ve-

cumā.

§ 116. Pašvaldības nodokļa lielumu

nosaka pagasta padome, bet tas nevar pār-

sniegt 20 kronas gadā. Pagasta padome
var sadalīt nodokļu maksātājus šķirās,
nosakot katrai maksājamā nodokļa lielu-

mu, pie kam starpība starp augstāko un

zemāko normu nevar būt lielāka kā piec-
kārtīga.

§ 117. Pašvaldības nodokli nemaksā:

1) obligatoriskā kara dienestā esošie

karavīri, izņemot apmācībā iesauktos re-

zervistus, dienestā pavadītā laikā un līdz

gada beigām, skaitot no atlaišanas dienas;

2) personas, kuras uztur valsts, pašval-
dības vai privātas sabiedriskās apgādes ie-

stādes, kā arī personas, kuras saņem sa-

biedrisko palīdzību no valsts vai pašvaldī-
bas iestādēm.

Pagasta padomei ir tiesība pašvaldības
nodokli atlaist atsevišķām personām uz

viņu lūgumu, ja ir dibināti iemesli. Šādi

lūgumi ir brīvi no zīmognodevas.

§ 118. Uz pagasta vecākā pieprasīju-
mu darba devēji aiztur V3strādnieku mē-

neša algas, kuri pieņemti darbā vismaz uz

vienu mēnesi, pašvaldības nodokļa samak-

sai.

Aizturēto pašvaldības nodokli darba

devēji nomaksā 15 dienu laikā, skaitot no

dienas, kad alga aizturēta, pagasta pašval-
dības kasē.

lenākušās sumas darba devēja dzīves

vietas pašvaldība nodod tālāk, vēlākais

līdz nākamā mēneša pēdējam datumam,

tai pagasta pašvaldībai, kurai par labu no-

doklis iekasēts. Par laikā neiesūtītām su-

mām attiecīgā pagasta pašvaldība var pie-

prasīt soda naudu 2% mēnesī.

§ 119. Par ģimenes locekļiem, kuri

par savu darbu nesaņem noteiktu atalgo-

jumu un kuriem nav savas atsevišķas

mantas nedz ienākumu, ja viņi paši ne-

maksā uzlikto pašvaldības nodokli, pēdējo
maksā tas ģimenes loceklis, kura saimnie-

cībā viņi strādā vai dzīvo.

§ 120. No personām, kuras nav no-

maksājušas viņām vai viņu ģimenes lo-

cekļiem uzliktos pašvaldības nodokļus līdz

noteiktam termiņam, piedzenama soda

nauda 1% mēnesī, skaitot pusmēnešus par

veseliem, bet ne mazāk kā 25 sentus.

Ja nenomaksāto nodokli piedzen, tad to

iekasē pusotrakārtīgi līdz ar iepriekšējā

rindkopā minēto soda naudu.

No darba devēja, kas uz pagasta vecākā

pieprasijumu nav aizturējis strādnieka

pašvaldības nodokli vai kas aizturēto su-

mu noteiktā laikā nav iemaksājis pagasta

pašvaldības kasē, nodoklis piedzenams līdz

ar soda naudu 2% mēnesī.

§ 121. Sīkākus noteikumus par paš-
valdības nodokļa iekasēšanu izdod pa-

gasta padome.

3. apakšnodalijums.

Rūpniecības nodoklis.

§ 122. Rūpniecības nodokli ņem no

pagasta robežās esošiem rūpniecības uzņē-
mumiem, neraugoties uz to, vai tie valstij
maksā tirdzniecības nodokli.

§ 123. Nodokļa lielumu un iekasēša-

nas kārtību nosaka pagasta padome, ņemot

par pamatu iepriekšējā gada apgrozijumu.
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§ 124. Nodokļa maksimālās normas

un nodokļa uzlikšanas pamatus nosaka

lekšlietu ministrs saziņā ar Saimniecības

ministri, ņemot par pamatu rūpniecības

uzņēmuma iepriekšējā gada apgrozijumu.

§ 125. lekšlietu ministrs saziņā ar

saimniecības ministru var atlaist rūpnie-
cības nodokli noteiktām uzņēmumu šķi-
rām vai atsevišķiem uzņēmumiem.

(Turpinājums sekos).

Jauns projekts nodokļu grāmatošanā.
Meklējot ceļus darba vienkāršošanai un

samazināšanai pagastu pašvaldībās, dažus

gadus atpakaļ pacēlās jautājums par pa-

gasta valdes iekasējamo nodokļu apvieno-
šanu. Paplašinoties lauku pašvaldību uz-

devumiem un sakarā ar to vairojoties dar-

bam pagastu kanclejās, valdība nāca pie

slēdziena, ka reforma šai virzienā tiešām

ir nepieciešama un ar 1939. g. 23. janvāra

pārgrozijumiem un papildinājumiem No-

dokļu likumos to izveda dzīvē. Pārgrozī-

jumos un papildinājumos Nodokļu likumos

paredzēts, ka aprēķinātie nodokļi ieraks-

tāmi kartiņu ailē. Ar to dots piepildī-

jums arī tam pagastu pašvaldību darbinie-

ku ierosinājumam, par kuru rakstīts mūsu

žurnāla slejās — atmest neērtās, lielās grā-
matas un nodokļu maksātājus reģistrēt uz

kartiņām.
Latvijas pagastu sekretāru biedrības

valde nodokļu kartiņas projekta izstrādā-

šanai izraudzija valdes locekļus — Māru-

pes pagasta sekretāru J. Vītoliņu, Ādažu

— P. Lībtālu, Siguldas — Ed. Putniņu un

b-bas biroja pārzini K. Ozoliņu.

Kartiņas projekta izstrādāšanas darbā

komisija vadijās no diviem principiem: 1)
lai pārejot uz nodokļu kartiņām tiešām

tiktu panākta jūtama darba vienkāršoša-

na, resp. samazināšana un 2) lai kartiņu
sistēma dotu kontroles iespējamību un

pilnīgu garantiju par darba precizitāti, no

kāda viedokļa līdz šim pret kartiņām ir

celti iebildumi.

Pārbaudot jau agrāk žurnālā nodrukā-.
tos un pēdējā laikā b-bas valdei no noda-

ļām un atsevišķiem biedriem iesniegtos
kartiņu projektus, komisijai nācās konsta-

tēt, ka, lai gan daži no tiem ļoti labi pār-
domāti un iedalīti, tomēr neatbilst augstāk
uzstādītām divām prasībām. Komisija
nāca pie atzinuma, ka darba samazināšana

panākama vienīgi tad, ja kartiņas tiek pie-

lāgotas caurrakstīšanas principam, ko dar-

ba racionalizācijas nolūkā ar labiem panā-
kumiem praktizē ārzemēs un pēdējā laikā

arī dažās vietējās iestādēs un uzņēmumos.
Šinī virzienā tad arī komisija izstrādāja
rakstam pievienotās kartiņas, kopsavilku-

mu, paziņojuma un kvīts paraugus. Pro-

jekts biedrības valdē vienprātīgi pieņemts
un iesniegts Pašvaldības departamentam
ar lūgumu pielaist izmēģināšanā.

Caurrakstīšanas techniskais izvedums

šāds: speciāli gatavotā metāla plāksnē ie-

stiprināmi kopsavilkuma (nodokļa apliku-

ma vai dienas ieņēmumu) veidlapa un di-

vi kopējamie papīri. Virsū uzliekams pa-

ziņojums vai kvīts, kās piestiprināma ar

atsperi, bet zem kopsavilkuma novietoja-

ma nodokļu kartiņa. Ar kopējamo spalvu
vai ķīmisko zīmuli izpildot kvīti vai pa-

ziņojumu, ieraksti kopējas kopsavilkumā

un kartiņā. Kopsavilkumu saskaitot, da-

būjama uzlikto nodokļu vai dienas ieņē-

mumu kopsuma, bez kā būtu jācilā pašas
kartiņas. Pēc nodokļu aplikuma kopsa-
vilkuma iespējams pārbaudīt, vai visas

ierakstītās kartiņas ir kartotēkā, ar ko at-

krīt bažas par kartiņu nozušanu.

Caurrakstīšana ievērojami samazinātu

darbu* nodokļu uzlikšanā, saņemšanā un

iegrāmatošanā. Bez tam tā izslēgtu dau-

dzās iespējamās pārrakstīšanas kļūdas, kā-

das tagad atgadās, rakstot atsevišķi pazi-

ņojumus maksātājiem, kvītes, nodokļu
maksātāju sarakstu un iegrāmatojot katru

atsevišķu kvīti. Būtu izslēgtas arī bažas,
ka kartiņas varētu pazust, jo visas kartiņas

un visi maksājumi būtu reģistrēti kopsa-
vilkumos. Sevišķi liels atvieglojums un

laika un darba ietaupijums, galvenām kār-

tām lielākos pagastos, būtu saņemto no-

dokļu iegrāmatošana. Tagad žurnālā —
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galvenā grāmatā jāiegrāmato katra atse-

višķa kvīts jeb jāsastāda dienas ieņēmumu
kopsavilkums, kas prasa daudz un sevišķi

preciza darba un kurā tomēr pie atsevišķo

maksājumu sumu norakstīšanas gadās kļū-
das. Pēc biedrības projekta kļūdas būtu

izslēgtas, jo kvīšu sumas būtu identiskas

ar atzīmēm kartiņās un kopsavilkumā.
Dienā saņemto nodokļu sumas vakarā bū-

tu tikai jāsaskaita un kopsumu varētu ie-

grāmatot ar vienu ierakstu, kas dotu lielu

darba samazinājumu.
Kartiņa iekārtota četriem gadiem —

diviem priekšpusē un diviem mugurpusē
un tā lietojama kā nekustamas mantas no-

dokļa maksātājiem, tā pašvaldības nodok-

ļa maksātājiem (fiziskām personām) un

parādniekiem. Atšķirība varētu būt kar-

tiņas krāsā, bet parādnieku kartiņā būtu

vēl atzīmējams, ka maksājamā suma ir pa-

rāds, kas uzrakstāms ailē aiz budžeta gada
atzīmes. Nodokļu maksātāju kartiņu krā-

sām būtu jāatšķiras no iedzīvotāju reģi-

strācijas kartiņu krāsām. Pastāvīgās zi-

ņas par maksātāju novietotas kartiņas

priekšpusē labajā malā. Tas darīts tamdēļ,
lai pie caurrakstīšanas paziņojums vai

kvīts un kopsavilkums šīs ziņas, kas vaja-

dzīgas pie nodokļu aprēķināšanas, neaiz-

segtu. Katrs gads dalīts divos nodalīju-
mos: aplikumā un maksājumos. Aplikuma

nodalijuma ailes šādas: 1) maksātāja nu-

murs, kas katru gadu mainīsies un tāpēc

paredzēts katra gada aplikuma nodaliju-
mā, 2) maksātāja uzvārds un vārds; kaut

gan maksātāja uzvārds un vārds jau ir

kartiņas pastāvīgās ziņas, tas ievietots arī

šeit lai būtu kontrole, ka paziņojums tie-

šām izrakstīts attiecīgam maksātājam un

lai aplikuma kopsavilkumā būtu redzams,

uz kādu maksātāju attiecas ierakstītie

skaitļi, 3) nekustamas mantas nodoklis

pašvaldībai un valstij ar iemaksām, 4) paš-
valdības nodoklis, 5) klaušu nodeva, 6)

ceļu un tiltu labošanas nodeva, 7) un 8)

brīvi nodalījumi citiem nodokļiem un no-

devām, kā ciemu ceļu labošanai, kadastrā-

lai uzmērīšanai un tamlīdz., 9) nodokļu un

nodevu kopsuma un 10) aile atzīmēm, kā-

da kartiņās līnija aizņemta.
Maksājumu nodalijuma ailes: 1) mak-

sāšanas datums, 2) maksātāja numurs, kas

vajadzīgs kontroles nolūkā un lai tiktu

atzīmēts kvītī un kopsavilkumā, 3) kvīts

numurs, 4) maksātāja uzvārds un vārds

nepieciešams tam pašam nolūkam, kā

maksātāja numurs, 5) samaksātie nodokļi
(kredīts), 6) atmaksātie nodokļi (debets),

7) parāds; šī aile nepieciešama lai maksā-

jumu atzīmēšanai varētu lietot vienu kop-
savilkumu dienas maksājumiem, 8) soda

naudas, 9) maksājumu atlikums, kas dos

iespēju katrā laikā bez visu maksājumu
saskaitīšanas un atskaitīšanas no nodokļu

kopsumas redzēt, kāda suma jāsaņem un

10) atzīme kartiņas aizņemtām līnijām.

Maksājumu atlikuma aile netiek aiz-

segta un pie kvīts rakstīšanas redzama.

Aplikuma kopsavilkuma, dienas ieņē-
mumu kopsavilkuma, paziņojuma un kvīts

ailes iekārtotas atbilstoši kartiņas ailēm.

Vienīgi paziņojumam uzrakstāms atseviš-

ķi maksātāja vārds, uzvārds un dzīves

vieta, bet kvītij — maksātāja dzīves vieta

un saņemtās naudas suma ar vārdiem.

Paziņojums maksātājam rakstāms vie-

nā eksemplārā un izsniedzams pret parak-
stu uz kvitejuma, ko izpilda reizē ar pazi-

ņojuma izrakstīšanu. Būtu iespējams pil-
nīgi iztikt bez kvitejumiem par nodokļu

paziņojuma saņemšanu, ja pagasta valde

par paziņojumu izsūtīšanu izziņotu ar ap-

kārtrakstu, kā tas tiek praktizēts ar ienā-

kuma nodokļa paziņojumiem.
Arī kvīts rakstāma vienā eksemplārā,

jo tās noraksts būs dienas ieņēmumu kop-
savilkumā. Nodokļiem lietojamas seviš-

ķas (paralēlas) kvītis, bet pārējiem ieņē-
mumiem atstājamas līdzšinējās (galve-
nās). Par katras dienas ieņēmumiem iz-

rakstāma viena kopēja, uz dienas kopsavil-
kuma pamatota kvīts, pēc kuras izdarāmi

grāmatojumi. Lai par nodokļu kvītīm bū-

tu kontrole, tās numurējamas un pie ap-

riņķu lauku pašvaldību vecākiem perfare-

jamas. Gada beigās neizlietotās kvītis no-

dodamas apriņķa lauku pašvaldību vecā-

kam iznīcināšanai. Pie šādas kārtības ga-

dījumi, kad darbinieks izdod kvītis no ne-

apstiprinātas kvīšu grāmatiņas, vairs ne-

varēs nākt priekšā, jo kā pats maksātājs,
tā pārraudzības iestādēs, tūlīt redz, vai iz-

dotā kvīts pie apriņķa lauku pašvaldību
vecākā ir reģistrēta vai nē.

Kartiņu, kopsavilkumu un paziņojumu
vai kvīts izpildīšana neprasa no darbinie-
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Nodokļi nomaksājami līdz 1939. g.

Par termiņā nesamaksātiem nodokļiem jāmaksā soda naudas mēnesī.

Pārsūdzības termiņi un kārtība: a) valsts nodoklim ar iemaksām 1 mēneša laikā

no paziņojuma saņemšanas dienas Nodokļu departamentam, b) pārējiem (pašvaldī-
bas nodokļiem) 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pagasta padomei.

Pagasta vecākais

Sekretārs
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Turaidas pagasta valde paziņo, a 1939./ 0. budžeta gadā Jums jāma sa zemāk mi-

ētie nodokļi:

Mak-

sāt.

Nr.

Uzvārds un vārds
Nekust, mantas nod.

pašvald. f.vals,'i
_

ar

Pašvald.

nodoklis

Klaušu

nodeva
Ceļu-tiltu
nodeva Kopa

ura as pagasta va e.

Nodo cļu ap likums

1939/' 0. budže a gada.

Maks.

Nr.

Nekust, r antas nod.
Pašvald.

nodoklis

Klaušu

nodeva

Ceļu-tiltu
nodeva

Uzvārds un vārds
valstij ar

iemaksām

Kopa
pašvald.

e.Turai as pagasta vai

Nodokļu kvīts Nr.

Saņemti 19 g. nodokļu samaksai.

Datums Maks. Jft Kvitēs Jft
Uzvārds un vārds

dzīves vieta

Nodokļi

saņemti atmaksāti
Parāds

Soda

nauda

Pagasta vecākais



kiem speciālu sagatavošanos un vienīgais,
kas būtu nepieciešams, ir uzmanība, uzlikt

uz plāksnes pret attiecīgo kopsavilkuma

līniju paziņojumu vai kvīti un kartiņu. Šo

uzmanību no darbiniekiem var prasīt, jo
biedrības projekts samazina darbu nodok-

ļu uzlikšanā un iegrāmatošanā par 30%—1

50%.

Bez kartiņām un attiecīgām veidlapām,
kas nepieciešamas pie jebkura kartiņas iz-

veidojuma, pēc biedrības projekta būtu

nepieciešama jau pieminētā metāla plāks-

ne. Plāksnes cena, atkarībā no pasūtītā

daudzuma, varētu būt no Ls 20, — līdz Ls

40,—, bet tā kā tā kalpotu vairākus gadus,

tad šī suma no kopējās kartotēkas izmak-

sas sastāda niecīgu%.

lepazīstinot ar šo projektu lauku paš-

valdību darbinieku saimi, autori nav tanis

domās, ka tas jau būtu pati pilnība. Mēs

sagaidām aizrādījumus uz trūkumiem šai

darbā, kā arī lietišķus un labi pārdomātus

norādijumus uz vēlamiem pārgozijumiem.

It sevišķi mēs gaidīsim vispusīgu novērtē-

jumu no tiem kolegām, kuriem būs lemts

šo projektu nākošā saimniecības gadā iz-

mēģināt praksē. Tikai vispusīgi apsvērti

un praktiskā izmēģināšanā par labiem at-

zīti darba paņēmieni mūs var vest pie

mērķa — darba vienkāršošanas un samazi-

nāšanas. K. Oz.

Preču automobilis pagastu pašvaldībās.

J. Brākšķis,
Kokneses pagasta sekretars.

Arvien vairāk un noteiktāk atskan bal-

sis, ka līdzšinējās naturalklaušas pagastos

pārvēršamas naudā, kas būtu liels atvieg-

linājums netikvien pagasta valdes kanc-

lejai, atbrīvojoties no diezgan sarežģītās
klaušu reģistrēšanas, bet arī iedzīvotājiem,

jo klaušu darbi ir neproduktivi un dārgi.

Viens solis uz klaušu darba racionalizā-

ciju ir preču automobilis, to iegādāt ietei-

cams katrai pagasta pašvaldībai.

Kokneses pagasta valdei 1937. g. 29. jū-

nijā Zemkopības ministrija nodeva smago

automobili «Ford» ar 3 to celtspēju, nodi-

binot pie pagasta valdes auto darba

punktu.

Saskaņā ar ministrijas noteikumiem,

auto, bez pagasta pašvaldības apkalpošanas

par noteiktu taksi, Ls 0,25 par katru no-

brauktu kilometru, jādod arī lauksaimnie-

kiem, bet tirgotājiem, rūpniekiem, uzņē-

mējiem v. c. par Ls 0,40 km.

No ieņemtās naudas, pašvaldībai jā-
maksā Zemkopības ministrijai par

katru

lauksaimnieku darbā nobrauktu kilometru

6 sant. un citiem darbiem — 7 sant. Par

to Zemkopības ministrija algoja šoferi, iz-

dari ja auto remontu un nolietoto daļu at-

jaunošanu, bet pagasta valdei, no auto dar-

ba punkta ienākumiem, bija jāgādā smēr-

un degvielas.
No 1937. g. 1. jūlija līdz 1938. g. 31. mar-

tam mašīna bija intensīvi nodarbināta,

pārvadājot 2.326 to dažādas kravas, bez

tam tā lietota vairākās ekskursijās. Pavi-

sam nobraukti 15.798 kilometri.
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leņemts 1937./38. b. g. par auto lieto-

šanu Ls 4. 929,50 un izdots, ieskaitot atlī-

dzību darba punkta pārzinim (20% no tīrā

atlikuma) Ls 4249,97, kādā kārtā radies

tīrs atlikums Ls 679,53, kas ieskaitīts mā-

siņas amortizācijas kapitālā.

Ar ļ. aprīli 1938. g. Zemkopības minis-

trija auto lietošanas noteikumus grozija,

iznomājot pagasta valdei automobili par

Ls 200.— gadā un iekasējot auto apdroši-
nāšanas prēmiju Ls 50,80, bet atstājot vi-

sus ienākumus pagasta pašvaldībai, kurai

tad pašai jāalgo šofers, jāizdara visi re-

monti un nolietoto daļu atjaunošana, vār-

du sakot, jāsedz visi ekspluatācijas izdevu-

mi un jāieskaita automobiļa amortizācijas
kapitālā Ls 0,03 par katru nobrauktu kilo-

metru. Atlīdzību par darbu var ņemt no

lauksaimniekiem un to organizācijām Ls

0.30 par kilometru laikā no ļ. maija līdz

1. oktobrim, bet no ļ. oktobra līdz 1. mai-

jam Ls 0,35, jeb visā gadā Ls 0,33 par ki-

lometru. Tirgotājiem, rūpniekiem, uzņē-

mējiem v. c. 30% dārgāki.

Arī pēc 1. apriļa 1938. g., braucot pēc

jauniem noteikumiem ar nedaudz paaug-

stinātu taksi, mašina nav darba trūkuma

dēļ stāvējusi brīva nevienu dienu, bet

vienmēr aizņemta I—2 nedēļas uz priekšu.

No 1. apriļa līdz 1. decembrim 1938. g.

pārvadāts 3176 to. dažādas kravas, vestas

vairākas ekskursijas un nobraukts 19.960

kilometri, ieņemot Ls 7043,54.

Tanī pat laikā izdots Ls 5547,03 un pa-

licis atlikums Ls 1496,51. Mašina tekošā

budžeta gadā pārvadājusi visas pagasta
pašvaldības kravas, kas būtu bijis jādara
klaušu kārtā, un bez tam vēl apkalpojusi

ievērojamu daudzumu lauksaimnieku, se-

višķi atzīmējot, ka šā gada rudens sliktos

ceļos, pievests no ražošanas vietām Kokne-

ses un Aizkraukles stacijā 80 vagoni cu-

kurbiešu, kas ir liels atvieglojums ražo-

tājiem.

Auto darba punkta administratīvie iz-

devumi ir šofera alga — 9 mēn. ā Ls 150,—

un 3 ziemas mēn. ā Ls 100,— un darba

punkta pārzinim — 20% no tīrā atlikuma.

Pēc 60.000 kilometru nobraukšanas ma-

šina pāries pilnīgā pagasta pašvaldības
īpašumā, bez sevišķas atlīdzības.

Jāpiezīmē, ka Kokneses pagastā ir vai-

rāki smagie automobiļi privātpersonām,
kas visi strādā, un līdzīgi Zemkopības mi-

nistrijas darba punkti nodibināti apm. 13

kilometrus tālu pie Stukmaņu piensaim-
nieku sabiedrības un otrs apm. 25 km no

Kokneses
— Meņģelē, kuri domājams, dar-

bojas ar līdzīgām sekmēm.

No sacītā izriet, ka katra pagasta valde

var nopietni padomāt par preču automobi-

ļa iegādi savām un savu lauksaimnieku

vajadzībām, par ko pēdējie būs ļoti patei-

cīgi, jo mašinai darba netrūks arī vidējos

un mazākos pagastos, jo neskatoties uz to,
ka Koknesē, kā jau minēju, ir vairākas

privātas mašinas un netālā apkārtnē divi

līdzīgi darba punkti, pagasta automobilis

ir ar darbu pārslogots.

Saprotams, pagastos mašinu iegādāt

vienīgi pagasta klaušu izpildīšanai neat-

maksātos, jo mašinai darbs katru dienu

nebūs un tā celsies lieli administratīvie iz-

devumi, galvenokārt algojot šoferi. Vie-

nīgi šāda ekspluatēšana varētu atmaksā-

ties, ja šofera amatu varētu savienot ar

kāda cita, pastāvīgi atalgota, darbinieka

vietu, kas gan būs grūti izdarāms, jo šofe-

rim ir jābūt ar speciālām techniskām zinā-

šanām, kas citā darbā nebūs vajadzīgas.

Pēc manām domām un novērojumiem,

līdzšinējā darbā, nebūt nav arī vajadzīgs
mašinu iegādāt vienīgi klaušu pildīšanai,
bet ar to var apkalpot par mērenu atlīdzī-

bu arī vietējos lauksaimniekus, kā tas ir

Zemkopības ministrijas auto darba punk-
tos, tad mašinai darba netrūks un to in-

tensīvi nodarbinot administratīvie izde-

vumi nebūs lieli.

Bez tam būs panākta ievērojama lauku

darba racionalizācija, atbrīvojot citam

darbam tik nepieciešamās darba rokas un

reizē ar to sekmējot valdības pūles lauku

darba spēka trūkuma novēršanā. —

legādājot mašinu, ieteicams to nepirkt

pārāk lielu, ne vairāk par 3 to celtspējas,
lai varētu braukt pa lauku ceļiem un tos

stipri nebojātu.

Ja kādam būtu interese ievākt tuvākas

ziņas par auto ekspluatēšanu, norēķiniem
un grāmatvedību, esmu gatavs to sniegt
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katrā laikā, bet ievērojot līdzšinējās sek-

mes, silti ieteicu pagastu valdēm padomāt

par savas mašinas iegādi, jo izlietotie lī-

dzekļi drīz atpelnīsies.

Ticu, ka Kokneses pagasts, kas klaušu

darbu natūrā sen jau aizmirsis, bez savas

mašinas turpmāk vairs nekad nebūs, jo
dzīve rāda, ka automobilis ir nepieciešams,
lieliski izpilda pagasta pašvaldības klau-

šu vajadzības un atvieglo lauku darbu,
ātri un izdevīgi pārvadājot smagākās
lauksaimnieku kravas.

Apskats.

Biedrības jaunie statuti.Biedrības jaunie statūti. Izpildot li-

kuma par bezpeļņas biedrībām un to sa-

vienībām prasības, biedrības valde 1938.

gadā izstrādāja jaunu biedrības statūtu

projektu. Šo projektu pieņēma pilnsa-

pulce 1938. g. 17. jūlijā. Tā kā ar grozi-

jumiem likumā par pagastu pašvaldību,

pagastu valžu darbvežus pārdēvēja par se-

kretāriem, biedrības jauno nosaukumu

pieņēma: «Latvijas pagastu sekretāru

biedrība». Statūtus biedrības valde iesnie-

dza Sabiedrisko lietu ministrijai 1938. ga-

da 19. jūlijā un Sabiedrisko lietu ministra

kungs tos apstiprināja ar 1938. g. 20. no-

vembra lēmumu. Svarīgākie grozijumi
statūtos attiecas uz biedriem, to tiesībām

un pienākumiem. No jauna nākuši klāt

mūža biedri. Mūža biedros valde ieskaita

tos aktivos biedrus, kuri 20 gadus kārtīgi
un bez pārtraukuma maksājuši biedra

maksas, pildijuši visus citus pienākumus

pret biedrību un atstāj pašvaldības darbu.

Valde mūža biedros var ieskaitīt arī tos

aktivos biedrus, kas uz reiz samaksā piec-
padsmit kārtēju biedra maksu. Mūža

biedri, tāpat kā goda biedri, atbrīvoti no

biedra maksām un pilda tikai labprātīgi
uzņemtos pienākumus. Jaunos statūtos

stingrāk noteikta arī biedra maksas no-

maksas kārtība. Tā nomaksājama līdz te-

košā gada pilnai sapulcei, kura sasaucama

ne vēlāk par 15. martu. Biedri, kas nav

samaksājuši biedra maksu vai nokārtojuši
citus pienākumus pret biedrību, nevar

piedalīties sapulcēs un ieņemt amatus

biedrības pārvaldē, arī nodaļās. Ja 2 mē-

nešu laikā pēc rakstiska atgādinājuma
biedrs savus maksājumus nenokārto, viņš
skaitās no biedrības izstājies un to atpakaļ
var uzņemt pēc parāda samaksas ar valdes

lēmumu. Ja biedrs nepilda savus pienā-
kumus, pilna sapulce viņu var no biedrī-

bas izslēgt. Biedrības priekšnieka tiesī-

bas paplašinātas. Valdes lēmumi skaitās

pieņemti tikai tad, ja par tiem balso

priekšnieks. Pilnsapulce ir pilntiesīga, ja

piedalās biedrības priekšnieks vai viņa uz-

devumā tā vietnieks. Pilnsapulce var iz-

lemt lietas, ja ieradusies no pilntie-

sīgo biedru skaita, bet ne mazāk par 14.

Par pilntiesīgiem biedriem skaitās tādi,

kas samaksājuši tekošā gada biedra mak-

sas un nokārtojuši citas saistības. Pilnsa-

pulce lēmumus pieņem atklāti balsojot,
bet ja 3 biedri pieprasa aizklātu balsoša-

nu, tad jābalso aizklāti. Pilnsapulces lē-

mumi saistoši visiem biedriem, neatkarīgi
no tā vai viņi sapulcē piedalijušies. Revi-

zijas komisijas sastāvā un darbībā, kā arī

biedrības likvidācijā svarīgāku grozijumu
nav.

Pēc statūtu iespiešanas, biedrības valde

tos izsūtīs visiem pilntiesīgiem biedriem.

K. O.

Noslēgušās pagastu pašvaldību amat-

personu un darbinieku sanāksmes.personu un darbinieku sanāksmes. Š. g.

3. martā Rīgas latviešu biedrības telpās
notika Rīgas apriņķa pagastu pašvaldību

amatpersonu un darbinieku sanāksme, ar

kuru noslēdzās šogad rīkotās sanāksmes,

kas ievadītas š. g. 11. janvārī ar Jelgavas
un Bauskas apriņķu pagastu pašvaldību

amatpersonu un darbinieku kopēju sa-

nāksmi Zemgales metropolē — Jelgavā.

Notikušajās sanāksmēs ņēma dalību

pagastu vecākie, valdes locekļi, revīzijas

komisijas priekšsēdētāji, pagastu sekretāri

un jaunākie kanclejas ierēdņi, lai noklau-

sītos pašvaldību augstāko vadītāju norā-

dījumus turpmākam darbam, resoru, iestā-

žu un pašvaldību pārstāvju ierosinājumus

un priekšlikumus, kā arī lai lietišķās pār-
runās dalītos savos novērojumos un snieg-
tu ziņojumus no vietām.
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No pašvaldības darbinieku runām iz-

skanēja kopīgs liecinājums, ka līdzšinē-

jais darbs ir vaiņagojies ar panākumiem,

jo darba pamatā likta vienprātība un vie-

nota doma. Darbs noritēja pēc iepriekš

nosprausta plāna, tāpēc arī bija iespējams
novērst varbūtējus traucējumus un sarež-

ģījumus un panākt vēlamos sasniegumus
darbā. Kopējās sanāksmēs pārrunāti jau-

tājumi, kas kārtojami nākošā gadā. Tanīs

pašvaldību augstāko vadītāju dotie norā-

dījumi nāk kā svētība pašvaldības dar-

bam. Nosakot vadošos virzienus pagastu

pašvaldību darbībai valsts mērogā un no-

spraužot kopēju plānu darba saskaņotai
un vienotai pildīšanai, darba sekmes kļūst
labākas un darba rezultāti iekļauti kopējā
darba plānā, gūst savu augstāko piepildi-

jumu.
Sanāksmēs pārrunāti jautājumi un doti

norādijumi attiecībā uz pagastu pašval-
dību financēm, budžetiem, saimniecību,
darba racionalizāciju, darbinieku discipli-
nētību, pagastu robežu normēšanu, būv-

niecības 6 gadu plānu un arī apskatīti citi

pašvaldību dzīvi skarošie jautājumi.
Runājot par budžetiem, doti norādiju-

mi, ka sastādot budžetus nākošam gadam,
jāraugās, lai tie bez vajadzības nepieaug-
tu. Budžets ir noteikts plāns, pie kura jau
laikus jāpieiet ar lielu nopietnību un jā-
panāk plānsaimnieciska rīcība, nosakot

vajadzīgās sumas budžetos un tos realizē-

jot, stingri ievērot budžeta nospraustās ro-

bežas. Nedrīkst pārsaimniekot budžeta

posteņos paredzētās sumas, bet nevajaga
arī atstāt tās neizmantotas, lai sekmīgi
veiktu pagasta pašvaldībai uzliktos pienā-
kumus un uzdevumus.

Ar šo gadu sākusies darba racionalizā-

cija. Tāpēc ievērojama vieta sanāksmēs

veltīta norādijumiem pagastu pašvaldību
darba labākai izveidošanai un darbinieku

disciplinētībai. Ir jau daudz darīts darba

vienkāršošanai pagastu valdēs, bet darba

vienkāršošanai būs jāpieiet ar vēl lielāku

nopietnību, pēc kam tad varbūt arī atkri-

tīs prasības pēc štatu palielināšanas.

Racionalizācijas principa ievērošana

nepieciešama visur, kā techniskā darba iz-

pildijumā, tā arī pret iedzīvotājiem, iztu-

roties pret tiem laipni un korekti un izpa-

līdzot ar vajadzīgiem padomiem un norā-

dijumiem vienmēr, kad vien tas iespējams.

Piegriežama arī liela vērība darba taisnī-

gai un pareizai sadalīšanai starp visiem

darbiniekiem, jo darba racionalizācija un

vienkāršošana lielā mērā atkarājas no dar-

ba pareiza sadalijuma un vienmērīgas iz-

pildīšanas.

Svarīgs jautājums ir, lai pagastu paš-
valdībām būtu augsta saimnieciska dzīvot

spēja, tāpēc sanāksmēs pacelts arī jautā-

jums un doti norādijumi par tuvākā laikā

paredzamo pagastu lieluma normēšanu.

Šo darbu veiks, ievērojot dažādus šai no-

zīmē svarīgus faktorus, kā pagastu lielu-

mu, iedzīvotāju skaitu, ģeogrāfiskos, saim-

nieciskos un dabas apstākļus, kas nosaka

pagastu pašvaldību stiprumu, pagasta ie-

dzīvotāju labklājību un līdz ar to arī vi-

sas mūsu valsts un tautas progresu.

Šogad rīkotās pagastu pašvaldību

amatpersonu un darbinieku sanāksmes ie-

zīmētas arī ar ievērojamu notikumu, kam

vēsturiska nozīme. Pagastu vecākiem iz-

sniegti jauni pagastu valžu zīmogi, kas da-

rināti latviskās mākslas gaumē un tie ie-

tver emblēmu apriņķa ģerboni, kas pauž
vēsturiskas, saimnieciskas un etnogrāfis-
kas īpatnības un uzskatami parāda attie-

cīga apriņķa seju. Sanāksmēs izskaidrota

šo zīmogu dziļā simboliskā nozīme un doti

norādijumi zīmogu pareizai lietošanai, lai

tas celtu pagastu amatpersonu un pagastu

pašvaldību cieņu un darba labo slavu.

Visumā atzīstams, ka pagastu amat-

personu un darbinieku sanāksmes devušas

daudz ierosinoša un tanīs iztirzātie jautā-

jumi un dotie norādijumi izsauca darbi-

niekos gribu savu darbu pildīt vēl labāk

un pareizāk, lai darbam veltītās pūles un

enerģija nāktu par svētību netikai atse-

višķiem pagastiem, bet visai valstij. Sa-

nāksmēs saņemtie norādijumi un dzīvās

pārrunas izsauca jaunus ierosinājumus un

atziņas pašvaldības darbiniekos, ar to vei-

cinot lauku pašvaldību pareizu attīstību,

saskaņojot to ar vispārējo valsts saimnie-

cības plānu un attīstību, vienmēr augstāk

ceļot pagasta pašvaldību sasniegumus, tā

ejot arvien uz priekšu pa ceļu, kuru no-

rāda mūsu tautas Vadonis.
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Chronika.

Pašvaldību darbinieku gaitas.

JAUNS APRIŅĶA VECĀKAIS. lekšlietu

ministrs K. Veitmanis par Ventspils apriņķa
lauku pašvaldību vecāko iecēlis ar š. g. 1. mar-

tu Miķeli Kamparu līdzšinējo revidentu pie
Kuldīgas - Ventspils apriņķu lauku pašvaldību
vecākiem.

Miķelis Kampars dzimis 1897. g. 21. februārī

Grenču pagastā. Beidzis Ļ. Tolstoja ģimnāziju

Ņižnij - Novgorodā un turpat valsts augstskolā

studējis vēsturi. Savas darba gaitas M. Kam-

pars sācis tūlīt pēc skolas beigšanas, iestājoties
1914. g. bij. Krievijas pasta resora dienestā.

1921. g. 10. septembrī iestājies Tukuma apriņķa
valdes dienestā un ieņēmis tur kanclejas ierēd-

ņa, darbveža un sekretāra amatus. 1935. g. 82.

aprilī iecelts par grāmatvedi - sekretāru pie

Tukuma apriņķa lauku pašvaldību vecākā un

1935. g. 1. oktobrī — par revidentu pie Kuldī-

gas - Ventspils apriņķu lauku pašvaldību vecā-

kiem.

Par nopelniem pašvaldību darbā Kampars
1933. g. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V

šķiru.
Blakus saviem tiešiem dienesta pienākumiem,

Kampars daudz darba ziedo arī sabiedrības la-

bā, ieņemdams gan dažādus amatus, gan arī ro-

?Mi darbodamies kā biedrs vietējās sabiedriskās

organizācijās.
Kampars ir Latvjias pagastu sekretāru bied-

rības biedrs no 1925. g. 1. janvāra, ņēmis dzīvu

dalību biedrības dzīvē, rakstīdams žurnālā un

pildīdams amatus Tukuma nodaļā.

Novēlam labas sekmes atbildīgajā darbā.

JAUNI PAŠVALDĪBU DARBINIEKI. Par

Valmieras apr. Naukšēnu pagasta sekretāru ie-

vēlēts līdzšinējais Kalnciema pagasta valdes

kanclejas ierēdnis Kārlis Krūmiņš, 27. g. vecs,

ar nenobeigtu universitātes izglītību un 6 mēne-
šu praksi turpat. K. ieguvis pagasta sekretāra

cenzu 1938. g. rudens pārbaudijumu sesijā.

Par Jēkabpils apr. Sērenes pagasta sekretāru

ievēlēts līdzšinējais Mazzalves pagasta sekre-
tārs Kārlis Grāvītis, 36 g. vecs, ar proģimnazi-
jas izglītību un 15 gadu praksi Sērenes un Maz-

zalves pagastu valdēs. Gr. ieguvis pagasta
sekretāra cenzu 1935. g. pavasara pārbaudijumu
sesijā.

Par Jēkabpils apr. Mazzalves pagasta sekre-

tāra palīgu ievēlēts līdzšinējais Vārnavas pa-

gasta valdes kanclejas ierēdnis-praktikants Jā-

nis-Arnolds Kaņepējs, 28 g. vecs, ar komercsko-

las izglītību un iVi gadu praksi turpat. K. ie-

guvis pagasta sekretāra cenzu 1938. g. pavasara

pārbaudijumu sesijā.

Par Talsu apr. Nogales pagasta sekretāri pie-
ņemta līdzšinējā Pļaviņu pagasta sekretāra pa-

līdze Anastasija Skudra, 23 g. v., ar ģimnāzijas
izglītību un gadu praksi Kokneses un Pļa-
viņu pag. valdēs. S. ieguvusi pagasta sekretāra

cenzu 1936. g. rudens pārbaudijumu sesijā.

Par Rēzeknes apr. Varakļānu pagasta sekre-

tāra palīgu pieņemts līdzšinējais Bērzgales pa-

gasta valdes kanclejas ierēdnis Boļeslavs Ru-

dusāns, 33 g. vecs, ar tirdzniecības skolas iz-

glītību un 4 gadu praksi turpat. R. ieguvis pa-

gasta sekretāra palīga cenzu 1938. g. pavasara

pārbaudijumu sesijā.
Par Rīgas apr. Bebru pagasta sekretāra pa-

līgu ievēlēts līdzšinējais Gārsenes pagasta val-

des kanclejas ierēdnis Ernests-Alberts Lācis,

24 g. vecs, ar pamatskolas izglītību un 6 gadu
praksi turpat. L. ieguvis pagasta sekretāra pa-

līga cenzu 1938. g. pavasara pārbaudijumu se-

sijā.
Par Rēzeknes apr. Sakstagala pagasta sekre-

tāra palīgu pieņemts Hermanis Dišlers, 30 g.

vecs, ar nenobeigtu universitātes izglītību un

3 gadu praksi Lēdurgas, Sējas, Birzgales, Katla-
kalna, Babītes un Salienas pagastu valdēs. D.

ieguvis pagasta sekretāra cenzu 1937. g. rudens

pārbaudijumu sesijā.
Par Tukuma apr. Smārdes pagasta sekretāra

palīgu ievēlēta līdzšinējā Smārdes pagasta val-

des kanclejas ierēdne Lizete Gulbis, 40 g. veca,

ar vidusskolas izglītību un 2 gadu praksi tur-

pat. G. ieguvusi pagasta sekretāra palīga cenzu

1936. g. rudens pārbaudijumu sesijā.

PĀRMAIŅAS DIENESTA. Rēzeknes apr.

Varakļānu pagasta sekretāra palīgs Pēteris Če-

vers pārgājis uz Bērzgales pagastu par kanc-

lejas ierēdni.

Rēzeknes apr. Sakstagala pagasta sekretāra

palīgs Artūrs Jansons pārgājis tādā pašā amatā

uz Pļaviņu pagastu.

ATSTĀJ DIENESTU. Talsu apr. Nogales pa-

gasta sekretārs Jānis Šteins; Kuldīgas apr.

Lutriņu pagasta sekretārs Alfrēds Valters.

PIEŠĶIRTAS PENSIJAS. Tautas labklājības
ministrija piešķīrusi pensiju sekošiem lauku

pašvaldību darbiniekiem: Zvārdes pagasta valdes

bij. sekretāram Žanim -
Johanam Ekertam iz-

dienas pensiju kā brīvības cīņu dalībniekam

62% apmērā no Ls 187,20, t. i. Ls 116,06 mēn.

par 26 pensijas izdienā ieskaitītiem gadiem, kas

nokalpoti Aizputes, Lutriņu, Irlavas, Grenču.

Slampes, Saldus, bij. Brocēnu un Zvārdes pa-

gastos (pēdējā 16 g. 3 m. 5 d.); par piedalīšanos
brīvības* cīņās pensiju izdienā ieskaitīti 3 gadi
10 dienas; Bilskas pagasta valdes bij. sekretā-

ram Augustam Pennesam izdienas pensiju 62%

apmērā no Ls 202,17, t. i. Ls 125,34 mēn. par iz-

dienā ieskaitītu 31 gadu, kurus A. Penness par

sekretāra palīgu un sekretāru nokalpojis Veļķu,

bij. Pedeles, Ēveles, Rūjienas un Bilskas pagastu

pašvaldībās, Zemkopības ministrijas dienestā

par Inčukalna mežsaimniecības pārziņa palīgu

un Rīgas apgabaltiesā par jaunāko kandidātu

tiesu amatiem; Tirzas pagasta valdes bij. sekre-

tram Kārlim Sebrim, izdienas pensiju 56% ap-

mērā no Ls 214,64, resp. 120,20 mēnesī par 28

gadiem, kurus K. Sebris kā sekretāra palīgs un

sekretārs nokalpojis Galgauskas, Sinoles un
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Tirzas pagastu pašvaldībās; Ogresgala pagasta
valdes bij. kancelejas ierēdnim Kārlim Barševs-

kim, kā atlaistam no vietas amata likvidēšanas
dēļ, 36% apmērā no Ls 121,64, t. i. Ls 43,79 mē-

nesī par 16 gadiem, kas dažādos amatos nokal-

poti Kraukļu pagasta valdē, bij. Krievijas armi-

jā, bij. Ziemeļ - Rietumu dzelzceļu centrālā ma-

teriālu apgādē, Latvijas dzelzceļu virsvaldē,
Rembates un Ogresgala pagastu pašvaldībās;
Skaistkalnes pagasta valdes bij. ziņnesim Jā-

zepam Jansevičam, izdienas pensiju 68% apmē-
rā no Ls 50, t. i. Ls 34 mēnesī par 34 gadiem,
kas nokalpoti augšminētā pagasta pašvaldībā un

bij. latviešu strēlnieku pulkos; Barkavas pa-

gasta pamatskolas bij. apkalpotājam Donatam

Zepam, izdienas pensiju 50% apmērā no Ls 92,59.
t. i. Ls 46,29 mēnesī par 25 pensijas izdienā ie-

skaitītiem gadiem; Beļavas pagasta Pils 6 kl. pa-

matskolas bij. apkalpotājai Alvīnei Līcis, kā

zaudējušai darba spējas dienesta laikā vairāk

par 40%, par augšminētā pamatskolā nepār-
traukti nokalpotiem 16 gadiem 36% apmērā no

Ls 20,—, t. i. Ls 7,20 mēnesī; Rencēnu pagasta
nespējnieku patversmes bij. apkalpotājai Līzei

Viļķens, ta paša iemesla dēļ 35% apmērā no Ls

40,—, t. i. Ls 14,— mēnesī par minētā patversmē
nepārtraukti nokalpotiem 15 gadiem; Preiļu pa-

gasta valdes bij. apkalpotājam Alfonam Novi-

kam arī slimības dēļ 30% apmērā no Ls 50,—,
t. i. Ls 15,— mēnesī par Preiļu slimnīcā un Prei-

ļu pagasta valdē nokalpotiem 10 gadiem.

AIZIET ATPŪTA. P. g. 1. novembrī Ikšķi-
les sekretārs Georgs Elepans, pēc 45 nokalpo-
tiem darba gadiem, aizgāja pensijā.

G. Elepans dzimis 1879. g. 14. jūnijā Saikavā.

Pašvaldības darbu sācis strādāt no 1894. g. kā

sekretāra palīgs Saikavā, Praulienā, Ļaudonā.
No 1904. g. kā pagasta sekretārs Mārcienā, Mēt-

rienā, Šāvienā un Ikšķilē, 1906. g. ievēlēts Vid-

zemes provincialpadomē. Kara laikā darbojies

Latviešu strēlnieku bataljona organizācijas ko-

mitejā, kā kasieris un valdes loceklis.

Pēc kara darbojies Zemkopības ministrijā.
Bijis Ikšķiles pagasta padomes priekšsēdētājs.
No 1924. g. atkal strādājis kā pagasta sekretārs

Koknesē, Mežmuižā un Ikšķilē. Līdztekus paš-
valdības darbam, aizvien ņēmis dzīvu dalību

sabiedriskā dzīvē, pateicoties viņa ierosmei un

enerģijai nodibinātas vairākas kopdarbības
biedrības.

Elepans apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

Biedrības dzīve.

VALDES DARBĪBA.

1. Valdes sēde 1939. g. 13. februārī biedrī-

bas birojā Rīgā. Piedalās biedrības priekšnieks
K. Flugins, valdes locekļi J. Vītoliņš, Ed. Zeipe,
Ed. Putniņš, V. Cālers, P. Lībtāls un P. Pilpis.

Pārrunā ar Ādažu patērētāju biedrības pār-

stāvjiem biedrības īpašuma «Darbveži» turpmā-
ku izmantošanu, sakarā ar Patērētāju biedrības

veikala atvēršanu Carnikavā. Patērētāju biedrī-

bas pārstāvji apņemas īpašumu tuvāki apskatīt

un nākošā sēdē nākt ar saviem priekšlikumiem,
kam valde piekrīt.

Biedrības priekšnieks ziņo, ka viņu un priek-
nieka vietnieku J. Vītoliņu pieņēmis lekšlietu

ministrs K. Veitmaņa kungs. Ministra kungs ie-

pazīstināts ar biedrības darbību un mērķiem.
Pasniedzot ministra kungam . «Pašvaldības

Darbs» 1938. gada gājumu, biedrības pārstāvji
solija ar visiem spēkiem atbalstīt valdības nodo-

mv izvešanu dzīvē. Ministra kungs norādijis,
ka pagastu sekretāriem jābūt objektiviem un tie

nedrīkst piedalīties nogrupējumos, kas varētu

jaukt vienību pagastā.

Atlaiž Naukšēnu pagasta valdes kanclejas

ierēdnei M. Zass 1937. un 1938. g. biedra mak-

sas, jo Zass slimo un nonākusi materiālās grū-
tībās.

Noraida Višķu pagasta sekretāra P. Laņevska
lūgumu dzēst vienreizējo iemaksu parādu, jo

vienreizējā iemaksa bija jānokārto jau pirms
7 gadiem.

Uzņem par biedri Grenču pagasta sekretāra

palīgu Jāni Skudru.

Biedrības priekšnieka vietnieks J. Vītoliņš

ziņo, ka biedrības valdes izbīdītā komisija no-

dokļu kartiņas izstrādāšanai iepazinusies ar jau

izstrādātiem projektiem un vairākām sistēmām.

Pēc komisijas atzinuma racionālākā būtu tāda
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sistēma, pēc kuras ar caurrakstīšanas palīdzību

iespējams reizē izgatavot paziņojumu maksāta-

jam, nodokļu kopsavilkumu un uzliktos nodok-

ļus atzīmēt kartiņā. Tāpat reizē izrakstīt kvīti,

saņemto nodokļu sarakstu un maksājumu atzī-

mēt kartiņā. Valde komisijas izstrādāto kar-

tiņas projektu atzīst par labu un caurrakstīša-

nas sistēmu par tādu, kas ievērojami samazinās

darbu nodokļu uzlikšanā un iegrāmatošanā. Pro-

jektu iesniegt Pašvaldības departamentam un

lūgt atļaut to pārbaudīt praksē.

2. Revizijas komisijas sēde 192-9. g.

13. un 14. februārī biroja telpās Rīga. Piedalās

priekšsēdētājs K. Reiznieks un komisijas lo-

ceklis P. Meiers.

Komisija pārbauda attaisnojošos dokumentus

par laiku no 1938. g. 1. maija līdz 1939. g.

13. februārim, salīdzina ar ierakstiem grāmatas

un atrod, ka grāmatas rakstītas pareizi un sa-

skan ar dokumentiem. Kasieris uzrāda skaidra

naudā Ls 896,18, kas saskan ar grāmatu slēgu-

mu uz revizijas dienu. Tekošu rēķinu un nogul-

dījumu dokumenti uzrāda atlikumu Ls 15.549,23,

kas saskan ar grāmatām.
_

Tāpat ar grāmatām
saskan kasiera uzrādītie vērtspapīri Ls 10.100,—

vērtībā. Biedrības ēkas apdrošinātas un prē-

mija samaksāta. 1938. gada pārskats sastādīts

pareizi un pieņemams. 1939. g. budžets līdz-

svarots uz Ls 21.588,—.
Pret iepriekšējo gadu

palielinājies par Ls 1408,—, kas izskaidrojams

ar Atpūtas nama nomas paaugstinājumu.

NODAĻU DARBĪBA.

Ludzas nodaļas apspriede 1938. g. 10.

decembrī Nirzas pagasta namā. Piedalās 9 pa-

gastu sekretāri, 8 palīgi, 4 kanclejas ierēdņi

un viesi: apriņķa vecākais, revidents un vietē-

jā pagasta vecākais. Nav ieradušies 3 pagastu
sekretāri.

Pirms darba sākšanas apspriedes dalībnieki

apskata Nirzas ciemu un tā apkārtni.

Nirzas pagasta sekretārs ziņo par sava pa-

gasta vēsturi.

lepazīstas ar pagasta valdes darbvedību un

grāmatvedību un pārrunā darbā gūtās atziņas.

Istras pagasta sekretārs referē par pilsoņu

piederību. Referents atrod, ka pilsoņu piederī-
bu nosaka vairāki likumi un instrukcijas. Sa-

biedriskās apgādības un iedzīvotāju ārstēšanas

ziņā piederības vieta ir noteikti konstatējama

un te pārpratumi reti. Citādi tas ir nodokļu
maksāšanas ziņā. Te piederība noteikti nav

kanstatējama, jo instrukcijā par pagastu paš-
valdību nodokļu aprēķināšanu, budžetu un gada
pārskatu sastādīšanu 16. p. noteikts, ka nodok-

lis maksājams pastāvīgā dzīves vietā, kādas no-

teikšana rada ļoti daudz pārpratumu. Runājot

konkrēti par savu pagastu, referents ziņo, ka

no 1500 maksātājiem pirms 1. jūnija izbrauc

darbā apm. 500 personas. Pa lielākai daļai šie

izbraucēji neizņem apliecības par pastāvīgo dzī-

ves vietu un aplikšanu ar nodokļiem pec pastā-

vīgās dzīves vietas. Tāpēc viņi tiek_ aplikti ar

nodokļiem tur, kur uzturas 1. jūnijā. Rudenī,

ierodoties atpakaļ savā pagasta, tie uzrada kvi-

tēs par nodokļu samaksu. Tā kā no viņa no-

dokli otrreiz iekasēt nebūtu pareizi, tad pagasta

valde ievada sarakstīšanos, lai nepareizi samak-

sāto nodokli saņemtu atpakaļ. Tomēr šī sarak-

ste, kas prasa daudz darba un saistīta ar izde-

vumiem, bieži beidzas nesekmīgi. Tādā kārta

Istras pagasts ikgadus zaudē no nodokļiem apm.

4000 ls, kas ir tik nepieciešami, lai apgādātu

tos pašus izbraucējus ja tie nonāk trūkumā vai

saslimst. Referents ierosina — pārdomāt un iz-

tirzāt iespēju lauku iedzīvotājiem noteikt pie-
derības vietu ar likumu vai pec paša iedzīvo-

tāja izvēles. Tādā gadijumā iedzīvotajiem ra-

stos lielāka interese par sava pagasta dzīvi.

Apspriedes dalībnieki atzīst, ka tagadējie

noteikumi par nodokļu uzlikšanu fiziskām per-

sonām pēc dzīves vietas uz 1. jūniju rada {oti
daudz pārpratumu, nevajadzīgu strīdu un zau-

dējumu nodokļu maksātājiem un tam pašvaldī-

bām, no kuru robežām lielāks skaits iedzīvotā-

ju izbrauc vasaras sezonas darbos. To_ varētu

novērst, ja nodokļus uzliktu pēc maksātāju dzī-

ves vietas uz 1. janvāri, jo uz 1. janvāri tiek

skaitīti iedzīvotāji statistiskai pārvaldei, paga-

stu budžetus sastāda janvāra mēnesī, 1. janvārī

iedzīvotāji dzīvo savās pastāvīgās dzīves vietas

un pilsētnieki, kas brauc lauku darbos, ar no-

dokli netiktu aplikti, kas tos neatturētu no lau-

ku darbiem.

Par lauku iedzīvotāju ārstēšanu referē Mēr-

dzenes pagasta sekretārs un referātā ierosina

radīt jaunu apakšgrupu īpašniekiem ar zemes

vērtību līdz 3000 ls un palīgsanatorijas iekārto-

šanu tuberkulozes slimiem apriņķa apjomā. Ap-

spriede vienojas šos jautājumus apskatīt nāko-

šā apspriedē, līdz kurai plašāku informāciju sa-

vākt apsolās referents.

Pārrunā nodokļu maksātāju kartiņas un no-

lemj ievākt sīkākas ziņas par šo jautājumu.

Apriņķa vecākais iepazīstina dalībniekus ar

apriņķu vecāko sanāksmē pārrunātiem jautāju-
miem un dod norādijumus turpmākā darbā.

Nodaļas priekšnieks atgādina biedriem no-

kārtot savus maksājumus un iesniegt ziņu lapas,

kas pieprasītas no biedrības valdes. Aicina ga-

tavot apspriedēm referātus un rakstīt žurnāla.

Nākošo apspriedi noliek 1939. g. 11. februārī

Pildas pagasta namā.

NĀKOŠĀS NODAĻU APSPRIEDES.

1. Jēkabpils nodaļai — 1939. g. 16. marta,

Ābeļu pagasta namā.

2. Ilūkstes nodaļas — 1939. g. 16. martā,

Grīvā, pilsētas valdes namā.

Izdevējs: Latvijas pagastu sekretāru biedrība
Athiirtīfrais redaktors- lānis Vītolinš

Rīgā, Lāčplēša ielā Nr. 24, dz. 1.
Atbildīgais redaktors. Jānis Vitoltņs

Grāmatspiestuves A-S. «ROTA» Rigā, Blaumaņa ielā 38-40 17081

Nr. 3PAŠVALDĪBAS DARBS80



Lieldienu svētkiem piedāvājam II
m

•

mūsu šokolādes olas pildītas ar pralinē, yļ | %J 11 %J IJ %J| V I
mandeļu, vafeļu un vēl citiem garšīgiem /■

pildijumiem.

_

KURPES, ŠŅORZĀBAKI, STILBU

(Sr< BJ MHfcM Marijas ielā Nr. 11

•• ' fN
Kaļķu ielā Nr. 36

FABRIKAS NOLIKTAVAS: Tērbatas ielā Nr. 52

Raiņa bulv. 25 Brivibas .elā 13, Brīvības ielā Nr. 147
Kaļķu ielā 3

Zemkopības resora darbinieku
Pagastu un pilsētu

krāj-aizdevu sabiedrība
valdem

Metāla meri — zirgu augstuma mērīšanai.

Rīgā, Blaumaņa ielā sa. Tālr. 29534.

Piesola J. Vanders, Rīgā, Ēveles ielā 1/3.

JļJ Tālr. 91354.

F-ma «MORICS KRIGERS (Moritz Krūger)
Izsniedz aizdevumus saviem biedriem un Rīgā> Elizabetes ielā Nr. 11. Tālr. 20300.

pieņem noguldījumus uz izdevīgiem no-
Jēlādu I|eUopu vimas un cfiku efes _

teiKumiem.
ports Metala un ādmiņvielas — komisija.

Mechaniska darbnīca Voldemārs Peles --

"

Vnlrlamnrc Palrc šokolāde goeggingeram

VUIIIUIIIUI 3 I Clt>
sirdslieta, katrs to iz jūt un prasa

petrolejas laivu motori
GOEGGINGERA šokolādi

Rīgā, Skolas ielā Nr. 20. Tālr. 92129. '

■ ■ i I*l L*J"L Kungu un dāmu drēbniecība

Latvijas dzelzceļnieku biedrības j. vaitekaits, Rīgā, 13. janvāra ieiā 33,

krāj -aizdevu sabiedrība dz
- 4) tālr

-
33934,

Rīgā, Gogoļa ielā Nr. 3, ist. 423.
N

.
CHMELS - augļu tirgotava

ymmm- Rīgā, Centrāltirgū

vairuma nod. Nr. 2.

Maksā par noguldījumiem uz not. laiku
_

_ „ „
...

5%, uz nenot. laiku un par tekošiem rē- F-ma R. L. ROZENBERGS (augļi v. saknes)

ķiniem 4%, un aprēķina par aizdevumiem
Rīgā, Centrāltirgus vair. pav. Nr. 9/10.

no 4—6K>%. Tālr. 26502.



Lauksaimniecības «. c mašīnas,
. jļLfi

to papildu daļas un darbarīki.
|>|)<)(UUļ '|^^^^^^^_^

„Krupp" labības pļāvējs ar centr. eļļos., tērauda gājratiem ir vieglā-) 4/4 pēdas Ls 465,—

kais pašsvarā un darbā . . . / 5
„ „ 580,—

~Krupp" kūlīšu sējējs «LNS», ar veldres cēlāju, tērauda ratiem,

priekšratiem, lielo kopiņu nesēju un tērauda ruļļu ķēdi . . 5
„ „ 1050, -

„Krupp" zāles pļāvējs, ar centr. eļļos, tērauda gājratiem, viengab.l 3/4
„ „ 370,—

asi, eļļā peld. sprūdiem, 6 lodīšu, 2 rullīšu gultņiem . ./ 4K>
„ „ 395,—

Mākslīgo mēslu sējmašīnas „Hassia" 2 metr. plat. „
200—

Rindu sējmašīnas dubultšķīvjiem „

Zirga grābekļi ar 32 un 37 zariem Ls 210,— „ 218,—

„Lanc" Bulldog traktors ir visvienkāršākais izturīgākais, ekonomiskā-\ 20 z. sp. „ 5250,—

kais un piemērotākais lauksaimniecībā /25 z. sp. „ 5750,—

25" 30" 36" 42" 48"
„lmanta" komb. labības un āboliņa tīrkulēji

Ls 3650,- 4620,- 5285,- 5895,- 7330^=

Dizel, petrolejas v. c. motori. Separatori. Trasportkannas. «VVesteras», «Deering» un

«Mc-Cormick» pļaujmašīnas.

Sēklas — dārzāju, sakņaugu, āboliņa, pļavu zāļu v. c.

Brāļi Kalniņi, Rīgā,
Tērbatas ielā 41/43. Tālr. 96136 un 91191.

Akc. Sab. Akc. Sab.

„KALKIS" «Evijas Koks"
* *

Rīgā, Kaļķu ielā 3.

Rīgā, 15. maija lauk. Nr. 1.

Tālruņi: Direktora-rīkot 28363

Kantora 29732
Pārdod visu šķiru un izmēru zāģmateria-

lus (tālr. 25432, 25434).

Tekoši rēķini:

Pastā 10522 Pērk mežus un mežu materiālus

Latv. kreditbankā, spec. (tālr. 25432, 24955).
«on call.» 97

Latv. zemn. kred. bankā 387

Liepājas mucu fabrika — dažādas mucas

lauksaimnieku vajadzībām — gatavas un

Kaļķu dedzinātavas:
uz pasūtijumu.

Katlakalnā, talr. Katlakalns 9

Nīgrandā, „ Nīgranda . 41

Allažos, „
Inčukalns

.
249

Aucē,
„

Auce 24 Telefoni:

Rīgas - Mīlgrāvja zāģētavā: 53177, 53105

Noliktavas: Ventspils
„ 113, 418

Rīgā, Noliktavu raj. Nr. 5.6, t. 32980 Liepājas „ 2302

Cēsīs, Rūpniecības ielā 18, t. 333 Liepājas mucu fabrikā 383, 640
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