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Pagasttiesu instrukciju pamatprincipi.

J. Drande,

Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs.

Aktu apliecināšana. Šai no-

daļā runāsim tik par civiltiesības nostip-

rinātājiem darijumiem un līgumiem, kas

taisīti piedaloties pilnvarotai dienestper-
sonai vai iestādei, bet ne arī par aktiem,
ko izdod dienestpersona vai amatpersonas

savas publiskas varas robežās. Pirmie ir

civiltiesiskie akti( līgumi, pilnvarojumi,
uzteikumi v. t. t), otrie publiski akti

(dzimšanas, miršanas, laulības apliecības,

atļauja pieņemt aizbildnim mantojumu,

apliecība par ģimenes sastāvu v. t.L). Ar

pēdējiem nav samaināmi publiskie testa-

menti, jo arī tie ir civiltiesiskie akti, bet

tikai taisīti ar publiskas varas orgānu pie-
dalīšanos.

Pēc sava satura katrs akts vai doku-

ments ir vienas vai vairāku personu domu

vai gribas izteikums materiālā formā. Lai

aktam būtu tiesīgs spēks, vajadzīgs, lai šī

griba būtu nodibināta brīvi, t. i. bez mal-

dības, viltus vai spaidiem (CL 1440. p.).

Divpusīgos darijumos dalībnieku gribai
bez tam jābūt saskanīgai (CL 1427. p.).
Par tiesiska dari juma priekšmetu var būt

tiklab darbība, kā arī atturēšanās no tās

un tiklab darbība, kuras mērķis ir nodibi-

nāt vai atdot lietu tiesību, kā arī darbība

ar kādu citu mērķi, ja vien pēdējais ne-

runā pretīm reliģijai, likumiem vai la-

biem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai

apietu likumu (1412., 1415. p.).

Aktu apliecināšanas nolūks ir pastipri-

nāt, ka pastāv tikko minētie priekšnotei-
kumi. Tiesiskie dari jumi ar to iegūst lie-

lāku spēku pašu slēdzēju vidū (tos nevar

apšaubīt) un piešķir ticamību trešām per-

sonām.

Bet ne visiem apliecinājumiem ir vie-

nāds spēks, tāpēc apskatīsim aktu veidus

un viņu tāisīšanas kārtību. Aktus iedala

publiskā kārtībā taisītos un privātos aktos.

(4. turpinājums.)

Notariālie akti ir akti, kurus taisa no-

tāram (konsulam, pagasttiesas sastāvam)

un lieciniekiem piedaloties un ierakstot to

aktu grāmatā vārdu pa vārdam. Ar šā-

diem aktiem nodibina, pārgroza vai izbeidz

zināmas tiesiskas attiecības. Sīki notei-

kumi par notariālo aktu taisīšanu ievie-

toti Notāru lik. 72.—96. pantā, no kuriem

liela daļa pārņemti instrukcijā. Ar nota-

riālo aktu nodibināto tiesību pierādīšanai
ieinteresētā persona nesaņem oriģinālo

aktu, kas ierakstīts notāra grāmatā, bet

tikai izrakstu no aktu grāmatas, kurš spē-
ka un nozīmes ziņā pielīdzināts oriģinālam

(Not. lik. 91. p.). Nav šaubu, ka arī pa-

gasttiesā taisītie publiskie testamenti, kas

ierakstīti testamenta grāmatā (Pgt. lik.

118. p.), ir notariālie akti. Turpretim gla-
bāt pieņemtiem testamentiem (Pgt. lik.

1211.—1213. p., Not. lik. 127.—132. p.)
ir gan publiska testamenta spēks (CL
439. p.), bet tie nav notariāli akti, jo tie-

sības pierādītājs akts nepaliek notāra vai

pagasttiesas grāmatās, bet tā oriģinālu
izsniedz. Šo secinājumu negroza Not. lik.

129. p. 2. d., kas runā par to, ka par tes-

tamenta pieņemšanu glabājumā taisāms

notariāls akts, pie kam pieaicināmi divi

liecinieki (74. p. 2. d.). Te likums ir do-

mājis ne pašu testamentu (kas taisāms

bez formalitātēm un bez lieciniekiem, CL

440. p.), bet pieņemšanas aktu. Pagast-
tiesās testamenta pieņemšanas glabāt

akts, kā tas redzams no instrukcijai pie-
vienotā parauga (76. lp.), taisāms bez lie-

cinieku piedalīšanās.

Apliecināšanai uzrādītie akti ir tādi,

ar kuriem tāpat nodibina, pārgroza vai

izbeidz zināmas tiesiskas attiecības, bet

tos, lai gan taisa notāram (konsulam, pa-

gasttiesai) piedaloties, bet bez liecinie-

kiem un ieraksta reģistrā tikai īsa izvil-



kuma veidā. Tamdēļ atšķirībā no nota-

riālā akta, apliecināšanai uzrādītā akta

oriģinālu vienmēr izsniedz attiecīgai per-

sonai ar apliecinājuma uzrakstu (Not. lik.

97. v. t. p.).

Zemesgrāmatu akti ceļas no abu mi-

nēto aktu vidus. Tie ir akti, kas nodibi-

na lietas tiesību uz nekustamu īpašumu,

nostiprināti zemesgrāmatās un pievienoti

zemesgrāmatu lietai, izsniedzot par to

attiecīgai personai sevišķu dokumentu, ku-

ru sauc par zemesgrāmatu aktu (Zemes-
grām. lik. 91. v. t. p.).

Privāts akts būs tad, ja uz viņa ies-

tāde vai dienestpersona apliecinās tikai

paraksta īstumu (Not. lik. 105. p.). Šai

gadijumā nepārbauda ne personas tiesī-

bas un rīcības spēju, ne raksta saturus,
bet vienīgi parakstītāja identitāti. Pro-

tams, ka tas neattiecas uz pārbaudi, vai

raksts nesatur no publiskā un sabiedriskā

viedokļa kaut ko neatļautu vai nepieklā-

jīgu.
Šads vispārējs iedalijums ir jāņem

vērā, kad pagasttiesas apliecina aktus.

Pirms apskatam pašu apliecināmos aktus,

piegriezīsimies to personu grupai, kam ir

tiesība lūgt pagasttiesas pakalpojumu.

Pagasta robežās jādzīvo vai nu visiem ak-

ta dalībniekiem, vai vismaz vienam da-

lībniekam (Pgt. lik. 113. p., instr. 137. p.
2. d.). Personas var būt arī pagasttiesai
svešas, izņemot lieciniekus, kurus pieai-
cina akta dalībnieka personības aplieci-
nāšanai; pēdējiem jābūt pagasttiesai pa-
zīstamiem. Liecinieki var dzīvot arī citā

pagastā. Nosakot dzīves vietu, jāņem
vērā CL 7. pants, kas paredz, ka vienai

personai var būt arī vairākas dzīves vie-

tas, ja vien ir tie priekšnoteikumi, ko

prasa šis pants. Personai jādzīvo pagas-

ta robežās akta apliecināšanas laikā, vēlā-

ka dzīves vietas maiņa nekādu iespaidu
nevar atstāt.

Pgt. lik. 115. p. noteikumu, ka pagast-
tiesas nedrīkst apliecināt līgumus, kurus

noslēdz personas, kam nav rīcības spējas,
kā piemēram, nepilngadīgie, gara slimie

v. c. attiecībā uz nepilngadīgiem, ja vi-

ņi rīkojas ar savu brīvo mantu (CL 195.

p.) nevar piemērot, jo par šo mantu bēr-

niem ir rīcības spējas. Viņi var patstā-

vīgi to pārvaldīt, celt prasību un atbildēt

tiesā (CPL 27. p.), izdot pilnvaru citai

personai (CPL 1548. p.) un t. t. Tāpat, ja

nepilngadīgi prasa šķirt laulību, viņi pa-

ši var būt prāvnieki un pieņemt pilnvar-
nieku (CPL 1440. p.). Attiecībā uz piln-

varojumiem Pgt. lik. 115. p. paredzētie

ierobežojumi tāpēc ir paralizēti ar instr.

134. pantu. Pašā pilnvarā gan jāatzīmē,
ka ta derīga vai nu prāvas vešanai par

bērna brīvo mantu, šķirt laulību, par

mantu, kas atstāta brīvā rīcībā personai,
kas ir aizgādnībā izlaidīgas vai izšķērdī-

gas dzīves dēļ (CL 367. p.) v. t. t., t. i., ka

pilnvara ir ierobežota.

Kvalificējot pagasttiesās apliecināmos

aktus, redzam, ka no notariāliem aktiem

pagasttiesām piekrīt vienīgi testamentu

taisīšana. Plašs ir uzrādijuma kārtībā

apliecināmo aktu skaits (mantojuma un

kopmantas dalijuma, pirkšanas - pārdo-
šanas, dāvināšanas v. c. līgumi, pilnvaro-

jumi personām, kas nepieder pie zvērinā-

tiem advokātiem (CPL 349. p.), zemes-

grām. lik. 60. un instr. 151. p. paredzētie

iesniegumi zemesgrāmatu nodaļām v. c).
Šaīs gadijumos pagasttiesai jāpārbauda
aktu uzrādītāja vai viņa pārstāvja identi-

tāte un rīcības spēja un jājautā, vai vi-

ņam ir zināms akta saturs un tikai pēc
pozitivas atbildes akts jāparaksta pagast-
tiesai klātesot vai jāatzīst, ka viņš to paš-

rocīgi ir parakstijis agrāk. Zemesgrāma-
tās ievedamo aktu apliecinājumos vēl jā-
atzīmē, ka līdzējas personas ir pazīsta-
mas pagasttiesai un nav aprobežotas tie-

sību spējā un rīcības spējā (instr. 136. p.).
Privāta akta apliecinājumā jāpārbauda
tikai parakstītāja indentitate un jāaplie-

cina, ka paraksts dots pagasttiesā vai pa-

rakstītājs atzinis par savu (inst. 137. p.).

Pēdējās grupas akti piekrīt pagasttiesām
tik ar 1937. g. 27. decembra noveli, kas

izteikta Pgt. lik. 1161
p. aktā.

Tā tad privātos aktos pagasttiesa ap-

liecina vienīgi to, ka tādā un tādā datu-

mā šo aktu pašrocīgi parakstija (vai pa-

rakstu atzina par savu) tāda un tāda per-

sona. Uzrādijuma kārtībā apliecināmos
aktos turpretim jāpārliecinās par to per-

sonu personību un rīcības spēju (vai arī

tiesību spēju), kas piedalās apliecināmā

PAŠVALDĪBAS DARBS134 Nr. 6



aktā un par to, ka dalībnieki aktu taisa

labprātīgi un saprot tā nojēgu un nozīmi.

Akti, kam nav publiskā kārtībā taisītā

akta spēka, var palikt spēkā kā privāts
akts (CPL _548._ p.)._

Publiskā kārtībā (zemesgrāmatu, no-

tariālie, uzrādijuma kārtībā apliecinātie

akti) pamatojas uz pieņēmumu, ka iestā-

dei vai dienestpersonai, kas piedalās ak-

ta apliecināšanā, nav intereses kaut ko

nepatiesu apliecināt, bet par nepatiesu

apliecinājumu, t. s. akta nepatiesību vi-

ņai draud bargs kriminālsods. Priekšro-

cības ir tad, ka 1) ja akta īstums nav ap-

strīdēts, tad akta saturu nevar apgāst ar

liecinieku liecībām, nedz ar mājas kārtī-

bā sastādītiem dokumentiem, 2) akta

īstumu var apstrīdēt tikai ceļot strīdu par

viltojumu un 3) aktā ierakstīto akta sa-

stādīšanas vai apliecināšanas datumu at-

zīst par pareizu attiecībā uz visām per-

sonām, kamēr nav celts viltojuma strīds,

turpretim privātos aktos akta sastādīša-

nas datumu atzīst par pareizu tikai attie-

cībā uz akta dalībniekiem un viņu tiesī-

bu pēcniekiem; pārējām personām ir tie-

sība neatzīt privātā aktā atzīmēto akta

sastādīšanas datumu par neapstrīdamu
un šādā gadijumā datuma pareizība jā-
pierāda tam, kas aktu uzrāda vai atsaucas

(Turpinājums sekos.)

uz tā pareizību (CPL 545, 547, 564, 565,

633 p.). Tālākā priekšrocība ir tā, ka pēc

publiskā kārtībā apliecinātiem aktiem

tiesa spriedumu taisa piespiedu izpildī-
šanas kārtībā (CPL 226. p.), ar to saīsi-

not un palētinot prāvu.

Katra akta sastāvdaļa ir: a) teksts, un

b) zem tā personas paraksts, ar kuru pa-

rakstītājs apliecina teksta saskaņu ar vi-

ņas gribas izteikumu, ar īstenību. Parak-

stiem jābūt zem visiem, tiklab publiskā
kārtībā taisītiem tā privātiem aktiem, jo

paraksts bez tam pierāda, ka akts ir no-

slēgts, pabeigts. Rakstīt nepratējs var

uzdot parakstīties savā vietā citai perso-

nai, ko ar saviem parakstiem apliecina
divi liecinieki (CL 1494. p.). Pagasttiesu
dienestpersonām nepieciešami iepazīties
arī ar Civillikuma noteikumiem par tie-

siskiem darijumiem (1403. — 1510. p.).

Šai nodaļā vēl jānorāda, ka instrukci-

jas 199. pantā ieviesusies izlaiduma kļū-

da, jo starp miertiesnesim lapu skaita ap-

liecināšanai piesūtāmām grāmatām nav

minēts aktu reģistrs. Ka aktu reģistra

lapu skaits jāapliecina miertiesnesim, ne-

pārprotami pateikts Pgt. lik. 121. pantā.
Ja kāda pagasttiesa to nav darijusi, tad

tas jāizdara nekavējoties.

Apgādības lietu kārtošana caur administratīvo

komisiju.

Cand. iur. V. Šnitke,
Pašvaldības departamenta
Pilsētas daļas vadītājs.

Likums par sabiedrisko apgādību
(1928. g. lkr. 73. un 1937. g. lkr. 143.) no-

saka, ka sabiedriskā apgādība piekrīt val-

stij un pašvaldībām šinī likumā noteik-

tos apmēros un kārtībā. Tā tad arī pa-

gastu pašvaldībām jāsniedz likumā pare-
dzētos gadijumos sabiedriskā apgādība
tādām personām, kuras ir trūcīgas un

darba nespējīgas.
Augšminētā likuma 4. pants galveno

pienākumu šai laukā uzliek trūcīgā ne-

spējnieka tuviniekiem, kā to paredz arī

mūsu civillikumi. Trūcīgo un darba ne-

spējīgo personu tuvinieki tomēr bieži

vien no šī pienākuma mēģina izvairīties.

Tādos gadijumos pašvaldībām ir netik-

vien tiesība, bet arī pienākums ņemt trū-

cīgo nespējnieku savā apgādībā uz attie-

cīgo tuvinieku rēķina (likuma 64. pants).
Daudzas pagastu valdes tādos gadijumos
ir to arī darijušas un dara arī tagad, bet

sabiedriskās apgādības izdevumu piedzi-
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ņa no tuviniekiem bieži vien bija un ir

nesekmīga. Pagastu valdes naudas vietā

no piedzinēju iestādēm saņēma sastādī-

tus trūcības aktus vai arī attiecīgi tuvi-

nieki nemaz nav atrodami, jo tie dzīvo bez

pierakstīšanās vai bieži maina savas dzī-

ves vietas. Šādām iespējām, izvairīties

no pienākumu pildīšanas, galu darija
1937. gadā izdotie pārgrozījumi un papil-

dinājumi likumā par sabiedrisko apgādī-

bu. Ar šiem likuma papildinājumiem no-

dibināta speciāla iestāde pie Tautas lab-

klājības ministrijas: sabiedriskās apgādī-
bas administrativā komisija, kurai dotas

plašas pilnvaras sabiedriskās apgādības
un alimentu prasību lietu kārtošanai, ie-

skaitot pat tiesības ļaunprātīgos pienāku-

mu nepildītājus novietot piespiedu dar-

bos vai darba namā.

Lai šo ceļu varētu izmantot, pagastu
valdēm ieteicams pārbaudīt un sakārtot

savas sabiedriskās apgādības lietas, jo cik

vērojams, ne visos pagastos tās ir vaja-

dzīgā kārtībā un bieži vien trūkst daudzas

ziņas un dati, kuriem ir būtiska nozīme

un kuri ir nepieciešami, lai varētu

izlemt administrativā komisija. Pagastu
valdēm vēlams katrai sabiedriski apgādā-

jamai personai iekārtot savu akti ar vi-

sām vajadzīgām ziņām. Tanī jāatrodas

visām ziņām par pabalsta lūdzēja perso-

nību un tuviniekiem, lēmumu norakstiem

par pabalstu piešķiršanu uz tuvinieku rē-

ķina, vai un kad tiem lēmums paziņots,
vai tas ticis no tuviniekiem pārsūdzēts,
kad pabalsta izdevumi pieprasīti atmak-

sāt labprātīgi, kad tie dzīti piespiedu kār-

tā un kādas bijušas sekmes v. t. t. Bieži

vien pagastu valžu darbvedībā vienkopus

šīs ziņas neatrodas un to sameklēšana

prasa daudzu veco aktu un protokolu grā-
matu caurlūkošanu.

No savas puses varu ieteikt par katru

pabalsta līdzēju un saņēmēju sastādīt

anketi resp. kartiņu apvienotu ar pabal-
sta lūgumu pēc sekoša parauga:

Anketē.

Sniedzot par sevi zemāk pievestās un

patiesas ziņas, lūdzu paga-

sta valdi piešķirt man attiecīgu sabiedris-

ko apgādību — pabalstu.
1. Uzvārds, vārds ad-

rese

2. Kur un kad dzimis

pavalstniecība
3. Nodarbošanās un izpeļņas lielums. . .

4. No kura laika dzīvo pagastā
5. Agrākā dzīves vieta

agrākā nodarbošanās

6. Vai pašam ir kāds īpašums vai nau-

da

7. Ar ko slimo

8. Vai ir saņēmis kādus pabalstus (no

kā, kad un cik)
9. Ziņas par pabalsta devēju

10. Ziņas par tuviniekiem (viru, sievu,

bērniem, vecākiem)

a) to uzvārdi, vārdi, vecumi, adreses

un nodarbošanās

b) vai tiem ir kādi īpašumi un kur . .

c) tādas pašas ziņas par meitas vīru

un dēla sievu

11. Dažādi norādijumi un paskaidroju-
mi

12. Kādas personas var sniegt tuvākas

ziņas

Datums

Paraksts

Kartiņas otrā pusē jāiedala vietas at-

zīmēm par papildus ievāktās ziņām; pa-

gasta valdes lēmuma izrakstam par pa-

balsta piešķiršanu vai noraidīšanu; lietas

tālākai gaitai un varbūtējam Tautas lab-

klājības ministrijas rīkojumam šinī lietā.

Kartiņai pievienojamas arī izziņas, lēmu-

ma un apliecību noraksti vai oriģināli v."

t .t., kas attiecas uz šo lietu.

Vispirms pagasta valdei jāpārbauda

apstāklis vai sabiedriskās apgādības lū-

dzējam resp. saņēmējam ir tuvinieki ci-

villikumos paredzētā nozīmē, t. i. tuvi-

nieki šaurākā vārda nozīmē un to mantas

stāvoklis un darba spējas. Tad pagasta
valdei jāuzaicina šādas personas 2 nedē-

ļu laikā sniegt lūdzējam attiecīgu palī-

dzību. Šo uzaicinājumu vēlams izdarīt

caur policiju, bet katrā ziņā pret parak-

stu. Ja uzaicinātie tuvinieki 2 nedēļu
laikā nesniegtu nespējniekam vajadzīgo

palīdzību, pašvaldība lemj par attiecīga

pabalsta izsniegšanu no saviem līdzekļiem

uz tuvinieku rēķina un otrreiz rakstiski

uzaicina tos līdzīgā kārtā 2 nedēļu laikā

izsniegto pabalstu atmaksāt, kā arī to da-

rīt uz priekšu. Paziņojumā jāatsaucas
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uz pagasta valdes attiecīgu lēmumu un

jānorāda arī likuma par sabiedrisko ap-

gādību 47
. pantā paredzētā pārsūdzības

kārtība. Pēc augšminētā pantā uzrādītā

1 mēneša pārsūdzības termiņa notecēša-

nas, pagasta valde var vērst pret tuvinie-

kiem piedziņu izsniegto pabalstu sumas

apmērā un ja tā bijusi nesekmīga, lietu

nodot Tautas labklājības ministrijas sa-

biedriskās apgādības administratīvās ko-

misijas izlemšanai.

Atzīmējams, ka administrativā komi-

sija var skatīt cauri prasības lietas tikai

tādos gadijumos, ja izsniegtās pabalstu
sumas skaitās par laiku pēc 1937. gada 7.

augusta, kad stājas spēkā pārgrozi jumi

un papildinājumi likumā par sabiedrisko

apgādību. Lūguma iesniegšanai admini-

stratīvai komisijai nav jāievēro kāda se-

višķa forma un par to arī nav jālemj ne

pagasta valdei, ne padomei, bet to var iz-

darīt vispārējā sarakstīšanās kārtībā, at-

tiecīgu rakstu parakstot pagasta vecākam

un sekretāram vai to vietniekiem. Attie-

cīgam rakstam jāpievieno visu pagasta
valdes lēmumu noraksti par pabalstu pie-

šķiršanu, sarakstes ar parakstiem, ka tu-

vinieki uzaicināti parādu labprātīgi at-

maksāt, ka apgādības izdevumu piedzīša-
na bijusi nesekmīga v. t. t. Ja tuvinieka

dzīves vietu pagasts nezinātu, tad par to

jānorāda rakstā un jālūdz administrativā

komisija meklēt parādnieku caur krimi-

nālo policiju, norādot, ka no tuvinieka

puses saskatāma dzīves vietas slēpšana
un ļaunprātīga izvairīšanās parādu at-

maksāt.

Administrativā komisija lietu skata

cauri slēgtā sēdē un uzaicina arī sēdē pa-

gasta pašvaldības pārstāvi, kuram jādod
līdzi komandējuma apliecība, pretējā ga-

dijumā to sēdē nepielaidīs. Tuvinieki

nedrīkst atteikties piedalīties sabiedriskās

apgādības izdevumu segšanā, ja vien at-

tiecīgas personas nav zaudējušas pašas
darba spējas vismaz par 50%. Pēdējo
trūcība tomēr nevar iespaidot prasības
apmierināšanu, bet komisija var mēnešu

atmaksu
sumas attiecīgi samazināt resp.

atmaksas termiņus pagarināt. Tāpēc nav

nozīmes dažādai mantu nobēdzināšanai

uz citu vārdiem, mantas šķiršanai ar sie-

vu, dažādu fiktivu darba līgumu noslēg-

šanai, pēc kura tas strādātu tikai par uz-

turu, jaunu ģimenes attiecību nodibinā-

šanai v. t. t. Personas, kas izvairās no

savu pienākumu pildīšanas sabiedriskās

apgādības laukā, administrativā komisija
var novietot piespiedu darbos uz neno-

teiktu laiku vai darba namā uz laiku

līdz 2 gadiem un no viņu algas atvilkt

50% pašvaldību prasību apmierināšanai.

Pagastu valdēm tomēr, piešķirot pabal-
stus uz citu personu rēķina, jācenšas lie-

tām pieiet ar lielu apdomu un attiecīgos
uzturēšanas izdevumus sadalīt taisnīgi vi-

su tuvinieku starpā, piem., vecāku uztu-

rēšanā pieaicināt visus bērnus, bērnu uz-

turēšanā abus vecākus.

Nav jādomā arī, ka administrativā ko-

misija «vajātu» vīriešus, kādu uzskatu

nākas šur tur dzirdēt. Administrativā

komisija pieiet katrai lietai ar lielu apdo-

mu un augsti vērtē personu labo gribu
kārtot savas saistības savu faktisko spēju
robežās, kā arī sīki pārbauda parādnieku

materiālo stāvokli, ģimenes un citus bla-

kus apstākļus. Bieži vien komisija redu-

cē pat tiesas piespriesto alimentu sumu

un samazina mēneša maksājumus attiecī-

gi pagarinot galīgos parāda nomaksāša-

nas termiņus. Galvenais komisijas mēr-

ķis ir, lai neapzinīgu pilsoņu dēļ neciestu

tautas dzīvais spēks — bērni, tāpat arī

vecāki un arī valsts un pašvaldības, uz

kuru pleciem agrākos laikos šādi pilsoņi,
nobēdzinot mantu vai izvairoties no pa-

stāvīga darba, novēla savus pienākumus.

Veltīgi ir ierosināt lietas pret aktivā

obligatoriskā kara dienestā stāvošām per-

sonām un sievietēm grūtniecības laikā un

8 nedēļas pēc dzemdībām, jo šādas per-

sonas komisija piespiedu darbos vai dar-

ba namā nevar ievietot.

Komisijai savā darbā nākas dažreiz

novērot, ka daži pagastu valdes darbinie-

ki izdod atbildētājiem apliecības, tanīs

norādot komisijai nenovietot atbildētāju

piespiedu darbos vai darba namā. Daž-

reiz izziņas un apliecības ir tendenciozas

un bijuši pat gadijumi, kad pagastu dar-

binieki mācījuši atbildētājus izvairīties

no pienākumu pildīšanas rakstot tiem pa-
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skaidrojumus, lūgumus v. t. t. lekšlietu

ministrija attiecīgās lietās konkrētus so-

ļus nav vēl spērusi, bet domā, ka pagastu
darbinieki pareizi izpratīs šīs komisijas
darbibas nozīmi un tikai veicinās tās dar-

bību. Pārbaudot vecās pagasta sabied-

riskās apgādības lietas droši vien radīsies

arī iespēja daļu šo izdevumu novelt ar

administrativās komisijas palīdzību no

pagasta sabiedrības pleciem.

Lietderības un brīvu apsvērumu darbība

tiesību izpratnē.

Cand. iur. A. Plekāns

I.

1. Lietderības un brīvu apsvērumu jautā-

juma nozīme publisku iestāžu darbībā.

Lietderība un brīvi apsvērumi jeb
diskrecionarā vara ir praksē un tiesību zi-

nātnē atzīti kā valsts pārvaldes un līdz ar

to pašvaldību un citu publiski tiesisku or-

ganizāciju darbības pamats un līdzekļi

publisku mērķu sasniegšanai un tālākai

attīstībai, kā arī mainošos vajadzību sek-

mīgai apmierināšanai. Tā mūsu valsts-

tiesibnieks un administrativists prof. Diš-

lers kādā savā rakstā atzinis: «Administra-

tīvās varas orgānu darbība norit ciešā sa-

karā ar straujo reālo dzīvi; viņiem taisni

ir uzticēta valsts interešu sargāšana, un in-

terešu viedoklis ir lietderības viedoklis.»

Apskatot tuvāki piem., pagastu pašval-
dību tiesisko stāvokli un attiecības ar

valsts un citām publiskām iestādēm, pašu

pašvaldību amatpersonām un darbiniekiem

un privātām iestādēm un personām, redzē-

sim, cik ievērojama nozīme šeit ir lietde-

rības un brīviem apsvērumiem. Liela da-

ļa no pašvaldības darbības notiek un tai

jānotiek saskaņā ar šiem apsvērumiem.
Neskatoties uz visu to, ir atrodamas vis-

dažādākās domas par to, kas ir lietderī-

bas un brīvi apsvērumi pēc savas būtības

tiesiskā nozīmē, kur un kā tie jāpielieto,
kāda ir to daba un kādas ir to attiecības ar

tā saukto likumību. Tiešām, lietderības

un brīvu apsvērumu jēdzieni jāatšķir no

stingras likumības jēdziena, kas var būt

iespējams tikai pēc visu šo jēdzienu pil-

nīgas noskaidrošanas. Ja tas izdotos, tad

samērā viegli būtu atšķirt lietderības un

brīvu apsvērumu darbību arī no patva-

ļas. Noteiktība un skaidrība tad rastos

arī tā saucamo nenoteikto jēdzienu, kā

vispārējas intereses un līdzīgu, izpratnē

un pielietošanā. Apskatāmiem apsvēru-
miem ir bijusi un ir ievērojama nozīme

arī sakarā ar pilsoņu publiskām subjektī-

vām tiesībām jeb pilsoņu tiesiski pama-

totām prasībām pret valsts un pašvaldī-
bu iestādēm un orgāniem. Vispār atzīts,

ka nav pilsoņiem šādu prasi jumu tiesību

tur, kur administrativas iestādes un or-

gāni darbojas pēc lietderības un brīviem

apsvērumiem. Ir mēģināts šādu prasiju-

mu trūkumu atzīt pat kā pazīmi apsvēru-
mu pastāvēšanai. Arī lēmumu un rīko-

jumu grozīšanas iespēja ir cieši saistīta

ar lietderības un brīvu apsvērumu jautā-

jumu.

Lietderības un brīvu apsvērumu jau-

tājums ņemams vērā arī sakarā ar admi-

nistratīvu tiesu tiesībām pārbaudīt admi-

nistratīvu iestāžu un orgānu darbības li-

kumību uz iesniegtu sūdzību pamata.
Šai pārbaudē valsts un pašvaldības iestā-

des ir ne mazāk ieinteresētas kā privātas

personas, sevišķi, kad sūdzības celtas pret
šīm iestādēm. Ir valdošs ieskats, ka tie-

sām nepiekrīt un nav nododama admi-

nistratīvu iestāžu lietderības un brīvu

apsvērumu darbības pārbaude, ciktāl li-

kumi nenosaka pretējo. Atzīts, ka dot

tiesai tiesības to pārbaudīt nozīmē patie-
sībā iznīcināt kā lietderības, tā brīvu ap-

svērumu nozīmi publisku iestāžu darbī-

bā. Šai sakarībā arī pie mums apskatīts
šis jautājums no prof. Dr. K. Dišlera

rakstā Latvijas administrativā procesa

ievadjautājumi (Tieslietu Ministrijas

Vēstnesis, 1936. g. 1. n-rā, 51. lpp.). Tie-

sību normās ir izteikts noliegums tiesām
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2. Likumības un lietderības

norobežošana.

pārbaudīt administratīvu iestāžu lietderī-

bas un brīvus apsvērumus. Tas izvirza vēl

vairāk, saprotams, jautājumu par šo ap-

svērumu būtību, apjomu un robežām. Tā,

pēc mūsu 1921. g. 4. marta likuma par ad-

ministratīvām tiesām ar vēlākiem grozi ju-
miem administratīvās tiesas nepārbauda
lēmumu un rīkojumu lietderību. Par

brīviem apsvērumiem, ko minam blakus

lietderībai, šai likumā gan nav runa. Kā

to tālāk redzēsim, tad brīviem apsvēru-

miem ir tomēr zināms sakars ar lietde-

rības apsvērumiem un pirmais jēdziens

ir pat plašāks un izsmeļošāks nekā otrs.

Lietderības jautājums vēl atsevišķi

apskatāms sakarā ar sūdzībām, kuras var

pamatot ar pilnvarojuma izlietošanu pār-

kāpjot mērķi, kuram tas dots, vai ar iz-

vairīšanos no darbības, kuru likums vai

obligatoriski noteikumi uzliek par pie-
nākumu, vai beidzot ar lietas vilcināša-

nu. Šādus sūdzību objektivos pamatus

paredz mūsu minētā likuma par adminis-

tratīvām tiesām 4. panta b, c un d punkti.

Tāpat kā tiesā, lietderības un brīvu

apsvērumu jautājumam ir svarīga nozī-

me arī sakarā ar sūdzībām par adminis-

tratīvu iestāžu un orgānu lēmumiem un

rīkojumiem administratīvās un speciālās

iestādēs, kurām paredzēta sūdzību caur-

skatīšana, bet kas nav pieskaitāmas tie-

sām. Te minamas, piemēram, valsts cen-

trālās un vietējās iestādes, nodokļu ko-

misijas, valsts kontrole un pašvaldības
iestādes, ciktāl tām piekrīt sūdzību caur-

skatīšana uz likuma pamata. Tā, saska-

ņā ar spēkā esošo likumu par pagastu paš-
valdību 123. pantu, pagasta valdes lēmu-

mus 14 dienu laikā, skaitot no lēmuma

paziņošanas dienas, lietā ieinteresētās

personas vai iestādes var pārsūdzēt pa-

gasta padomei, bet pagasta padomes lēmu-

mus — viena mēneša laikā, skaitot no

lēmuma paziņošanas dienas, likumības

ziņā — vietējam miertiesnesim, bet liet-

derības ziņā — apriņķa lauku pašvaldību
vecākam. Bet apriņķa lauku pašvaldību
vecākā lēmumus lietā ieinteresētās pagas-
tu padomes, izņemot 118.—120. pantā
minētos jautājumos, tāpat arī lietā iein-

teresētās privātpersonas un iestādes var

pārsūdzēt viena mēneša laikā, skaitot no

lēmuma paziņošanas dienas, likumības

ziņā — Apgabaltiesā, bet lietderības

ziņā — lekšlietu ministrijai. Redzams,
ka pārsūdzības paredzētas kā par likumī-

bu, tā arī par lietderību. Šos jēdzienus

likumdevējs ir šķirojis un par tiem jābūt
skaidrībā pagasta padomēm un apriņķa
lauku pašvaldību vecākam kā pārsūdzī-
bas instancēm, tāpat arī kā tādiem orgā-

niem, par kurū lēmumiem iesniedz pār-

sūdzības, lai savukārt varētu pienācīgi
aizstāvēties. Pēdējo šeit svarīgi minēt

vēl tādēļ, ka pārsūdzības par likumību

paredzētas tālāk tiesu iestādēm, bet par

lietderību apriņķa vecākam un lekšlietu

mirīistrijai. Pārsūdzību iesniegšana ir

saistīta ar stingriem termiņiem, tā kā

iesniedzot tās, piemēram, nepareizai ins-

tancei, var zaudēt procesu tīri formālu

iemeslu dēļ.

Norādīts, ka administratīvas un tiesu

iestādes un pilsoņi, sakarā ar administra-

tīvu - publisku iestāžu lietderības un

brīvu apsvērumu darbību, sastop zināmas

grūtības. Tas atzīts kā pie mums, tā arī

citās valstīs. Grūtības atzītas likumības

un lietderības viedokļu atšķiršanā un no-

robežošanā. Tas arī saprotams, jo tiesī-

bu normās parasti neatrodam lietderības

un brīvu apsvērumu jēdziena un būtības

tuvākus noskaidrojumus un formulēju-

mus. Tas tad būtu tiesību zinātnes uzde-

vums, bet te jāmin, ka zinātnē valda

lietderības un brīvu apsvērumu jautāju-
mos pašos pamatos atšķirīgi uzskati. Ir

pat atzīts, ka šie apsvērumi nav jēdzie-
niski pilnīgi tverami, jo dotie jēdzieni

neizsmeļ visus gadi jumus un stingri for-

mulējumi var būt tikai kaitīgi. Šādam

ieskatam gan nevar pievienoties. Ja liet-

derības un brīvi apsvērumi nav jēdzie-
niski tverami, tad arī nevarētu prasīt šai

novadā objektivu un kaut cik vienveidī-

gu darbību, kā arī darīt administratīvas

publiskas iestādes, to starpā arī pašvaldī-
bas amatpersonas un darbiniekus, atbildī-

gus par tādas darbības pareizu izvešanu,
kas pamatojama ar lietderības un brīviem

apsvērumiem. Tāpat dažādi uzskati at-

rodami par kādas darbības pieskaitīšanu
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lietderības apsvērumu darbībai vai liku-

mības darbībai. Tas pats sakāms par

lietderības un brīvu apsvērumu robežām

un to pārkāpumiem. Tālāk vieni atrod,

ka administratīvas iestādes, amatpersonas

un orgāni te darbojas pēc saviem subjek-
tīviem vai individuāliem ieskatiem; citi,

turpretim, ka pēc objektīviem ieskatiem.

Atšķirīgas savā būtībā pazīmes uzrāda

lietderības un brīvu apsvērumu darbības

pazīšanai un izzināšanai. Šie uzskati

ņemti vērā praksē, kādēļ arī šeit lietderī-

bas un brīvu apsvērumu daba, būtība un

attiecības ar juridisku aktu, kā iestāžu

lēmumiem un rīkojumiem, ir dažādi

tverti.

Jautājums par lietderības un brīviem

apsvērumiem sarežģīts vēl tādēļ, ka pub-
liskas administrativas iestādes lēmums

vai rīkojums .vienā daļā var pamatoties

uz lietderības un brīviem apsvērumiem,
bet otrā daļā uz stingriem likuma notei-

kumiem. Tādu lēmumu un rīkojumu,
kas no sākuma līdz beigām, visās savās

sastāvdaļās pamatots tikai uz lietderības

un brīviem apsvērumiem, kā tas vispār
atzīts, mūsu laiku tiesiskās valstīs vairs

nepastāv.

3. Jautājums par lietderības un brīviem

apsvērumiem kā tiesiskām parādībām.

Mūsu nolūks aplūkot lietderības un

brīvus apsvērumus kā tiesiskas parādī-
bas. Tādā veidā šie apsvērumi varēja
sākt attīstīties tikai kopš tā laika, kad

valsts pārvaldi sāka dibināt uz tiesiskiem

pamatiem un kad publiskas varas iestā-

žu uzbūvi, darbību un savstarpējās attie-

cības, kā arī attiecības ar privātām per-

sonām, sāka balstīt uz tiesiskiem pama-

tiem, noregulējot visu to ar tiesību nor-

mām, kas saista kā pārvaldi, tā privātas

personas. Šāds process īsti sākās atse-

višķās Eiropas kontinenta valstīs tikai

pagājušā gada simtenī. Attiecības starp
valsts varu, publiskām iestādēm un pil-

soņiem sāka pieņemt tiesisku rasturu.

leveda arī administrativas tiesas. Atzina

zināmas subjektīvas jeb prasi jumu tiesī-

bas pilsoņiem arī publisko tiesību laukā

iepretim publiskām iestādēm. Radās

stingri likuma noteikumi un ar tiesību

normām noregulēta lietderības un brīvu

apsvērumu darbība. Te arī sākās šo ap-
svērumu problēma tāda, kādu mēs to pa-

zīstam šodien un kas vēl turpinās, no-

skaidrojot lietderības un brīvu apsvēru-
mu tiesiskos pamatus un tiesisko būtību.

Tā sauktās policejiskās valstīs, kur pār-
valdes darbība visumā nebija uz ārieni no-

regulēta un ierobežota ar tiesību normām,

bet balstījās tikai uz iekšējām instrukcijām,
dienesta norādijumiem vai pilnīgi neiero-

bežotiem amatpersonu apsvērumiem, liet-

derības un brīvu apsvērumu problēma
tiesiskas valsts izpratnē nepastāvēja.

Jaunā gaismā apskatāmo apsvērumu

jautājumi nostādīti autoritārās vai vado-

nības valstīs sakarā ar šo valstu jauniem

principiem un to meklējumiem, kā valsts

attiecībās ar pilsoņiem, tā arī valsts un

pašvaldību iestāžu uzbūvē, kompetencē,
iestāžu savstarpējās attiecībās un darbī-

bā vispār. Ir grozīts atsevišķas personas

stāvoklis pret valsti. Atzīts, ka pirmā
vietā stādamas tautas vai vispārējas inte-

reses, nevis atsevišķas personas intere-

ses. Notiek valsts un tautas apvienošana
vienā ciešā vienībā. Sakarā ar varas vai

funkciju dalījumu starp atsevišķām valsts

un pašvaldību iestādēm, ir uzsvērts, ka

viena vara nevar kavēt otru tās darbībā.

Ir revidētas pilsoņu subjektivās vai pil-

soņu prasību tiesības pret publiskām ie-

stādēm. Acīm redzami pieaug publisku
administrativu iestāžu lietderības un

brīvu apsvērumu darbības nozīme un ap-

joms. Lai piemēra dēļ te tikai minam

dažus mūsu jaunākos likumus: 1934. gada
17. jūlija un 1938. gada 11. februāra liku-

mu par pagastu pašvaldību darbības ie-

robežošanu; 1934. g. 25. maija un 1938. ga-

da 11. februāra likumu par pilsētu paš-
valdību darbības ierobežošanu; 1936. ga-

da 10. jūlija likumu par rūpniecības un

amatniecības uzņēmumu ierīkošanu;

1938. gada 11. februāra likumu par kār-

tību un sabiedrisko drošību valstī; 1938.

gada 4. marta likumu par bezpeļņu bied-

rībām un to savienībām; 1938. gada 14.

februāra likumu par spiestuvēm, biblio-

tēkām, lasītavām un par tirdzniecību ar

iespieddarbiem. No visiem šiem liku-

miem, apskatot tos tuvāk, ir redzams, ka

daudzu agrāko tīri formālu lēmumu, rī-
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kojumu jeb aktu vietā, kur publiskas ie-

stādes nevarēja izrādīt gandrīz nekādu

patstāvīgu gribu, tagad ir paredzēti akti,
kuri, izvedot tos dzīvē, pamatojami uz

administratīvu iestāžu lietderības un brī-

viem apsvērumiem. Tāpat atsevišķu ad-

ministratīvu iestāžu funkcijas, kā to tā-

lāk redzēsim, ir paplašinātas un atkal

noregulētas ar noteikumiem, kurus izve-

dot dzīvē, jārīkojas pēc lietderības un brī-

viem apsvērumiem. Zināmas pārmaiņas

var jau arī vērot šo apsvērumu tiesiskā

izpratnē.
Prof. Dišlers atzinis: «Valststiesībnie-

kam juristam nav iespējams apmierinā-
ties ar valsts orgānu darbībā parādošos
valsts varu kā ar faktisku vai dabisku va-

ru, bet viņam jālūko atrast šai varai ra-

cionālu attaisnojumu un tiesisku pamato-

jumu. . . Juristam arī pēdējais valsts tie-

siskās iekārtas pamatojums jāmeklē tie-

sību novadā, ne ārpus tā.» Šādai atziņai
var tikai piekrist. Tā uzskatama par tie-

siskas valsts pamatprincipu, kas piemē-
rojama arī administratīvo tiesību zinātnē.

Tepat jāmin, ka ne vienmēr šis princips
no juristiem ir ievērots. Sekas ir bijušas
acīm redzamas. Atrodam teorijas, kuras

nedod un nevar dot tiesisku pamatojumu
tiesiski izskaidrojamām parādībām un at-

rodas pretrunā pat ar tiesiskiem pamat-

principiem un tiesību normām. Tā mūs

šeit interesējošo lietderības un brīvu ap-

svērumu pamatojums ir meklēts ārpus
tiesībām un tiesību jēdzieniem. Šo ap-

svērumu jēdzienam ir nostādīt pretim
tiesību jēdziens. Apsvērumu dzīvē izve-

šana darīta atkarīga no administratīvu

orgānu subjektiviem vai individuāliem

ieskatiem. Šādiem lietderības un brīvu

apsvērumu tvērumiem, kā to tālāk redzē-

sim, nevar piekrist. Tie apsvērumu un

lietderības darbību tiesiski neizskaidro

un nepamato.

4. Pienākuma elements tiesības.

Lietderības un brīvu apsvērumu dar-

bību, kā to tālāk redzēsim, nevar tvert

tikai kā publisku iestāžu un amatpersonu
vai orgānu kailu tiesību, kā tas ir darīts.

Šāda apsvērumu subjektivizešana noti-

kusi tamdēļ, ka apsvērumus nemaz vai

pienācīgi nesaista ar tiesisku pienākumu.

Tamdēļ nepieciešami veltīt zināmu vērī-

bu arī pienākuma jautājumam tiesībās.

No jaunākiem pēti jumiem latviešu zināt-

niskā tiesību literatūrā minams prof.
Dišlera darbs: Pienākuma elements tiesī-

bās. (Tiesl. Min. Vēstn., 1937. g. Nr. 3,

lpp. 441—458.).

Pēc prof. Dišlera atzinuma: valdošais

virziens jurisprudencē tiesiskiem pienā-
kumiem ir piegriezis mazāk vērības kā

tiesībām. Attiecina to sevišķi uz Eiropas
kontinenta valstīm. Atzīst publiskas kal-

pības principu kā vienu no autoritāras

valsts pamatprincipiem. Pienākuma jē-
dzienu liek publiskas kalpības principa
pamatā. Uzsver tamdēļ pienākuma lielo

nozīmi valsts tiesiskā dzīvē un nepiecie-
šamību ierādīt tam pienācīgu vietu ju-

risprudencē. Kā tuvāko cēloni tam, ka

jurisprudence piegriezusi tiesiskiem pie-
nākumiem mazāk vērības nekā tiesībām,
atrod tiesību subjektivās puses nesamērī-

gā iespaidā uz viņu objektivo pusi. Līdz-

šinējā jurisprudencē uztur spēkā divus

dažādus tiesību jēdzienus: objektīvās tie-

sības kā sabiedrisko dzīvi regulējošās

normas, un subjektivās tiesības kā tiesī-

bu subjektam piederošu tiesisku pilnva-
rojumu vai tiesisku pretenziju, ko var

vērst pret kādu citu tiesību subjektu.
Šāda tiesību uztvere, kas ir ļoti parasta

līdzšinējā jurisprudencē, pēc prof. Dišle-

ra ieskata ir vienpusīga un nepareiza. Se-

višķi tiesību subjektivā puse te ir nepa-
reizi uztverta, jo tiesību subjektivā puse

izpaužas ne tikai pilnvarojumos, bet arī

subjektivos pienākumos. Šī subjektivā
tiesību vienpusīgā uztvere ir atstājusi

ievērojamu ietekmi visā tiesību teorijā.

Viņa ir novedusi pie tā, ka tiesību teorijā
vairāk vērības piegriež tiesībām nekā

pienākumiem. Šī uztvere ir ietekmējusi

objektivo tiesību jēdzienu un līdz ar to

tiesību jēdzienu vispār. Balstot tiesību

jēdzienu sevišķi uz tiesību objektivo pu-

si, tiesību jēdzienā jāietilpina arī pienā-
kumi. Jurisprudenci no objektivo tiesī-

bu viedokļa var definēt kā zinātni par

tiesībām un pienākumiem vai tiesību un

pienākumu zinātni. īstas tiesības juri-
diskā nozīmē vienmēr tiek pavadītas no

atbilstošiem pienākumiem un tiesiski pie-
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nākumi savukārt tiek pavadīti no atbil -

stošām tiesībām. Tiesību termins, ievē-

rojot tiesību būtībai atbilstošo terminolo-

ģijas trūkumu, jālieto divās dažādās nozī-

mēs: šaurākā, kas patiešām apzīmē tikai

tiesības vien, un plašākā, kas apzīmē tie-

sības un pienākumus kopā. Pr. i. Diš-

lers savā darbā sevišķi piegriežas pilso-

ņu publiski - tiesiskiem pienākumiem, 30

atzīst, ka modernajā valststiesību zinātnē

izveidota mācība par pilsoņu subjektīvām

publiskām tiesībām daudz plašāki nekr

mācība par pilsoņu pienākumiem pret
valsti. Bet pienākuma nozīmi viņš uz-

sver arī publisku iestāžu amatpersonu
tiesiskā stāvoklī un atrod, ka modernās

sabiedrības tiesiskajā struktūrā ir atro-

dami statusi (tiesiski stāvokļi), sevišķi tā

sauktajā publisko tiesību novadā, kur

tiesība ir reizē arī pienākums, un pienā-
kums — tiesība. Ļoti skaidri tas re-

dzams amatpersonu tiesiskajā stāvoklī:

amatpersonas kompetence jeb amata va-

ra ir reizē tiesība un pienākums.

Ja mūs šeit, kā to redzēsim, var inte-

resēt arī pilsoņu subjektīvo tiesību jeb

prasījumu tiesību pret publiskām iestā-

dēm izpratne, tad jo sevišķi tas sakāms

par publisko iestāžu tiesībām.

Ja runājam par administrativām un

reizē ar to arī par pašvaldību tiesībām,
tad jāatzīst, ka pietiekoša vērība nav pie-

griezta arī te pienākumam, sevišķi pētot
lietderības un brīvu apsvērumu jautā-
jumu.

5. leskati par lietderības un brīvu

apsvērumu subjektivo raksturu.

lepazīstoties ar literatūru sakarā ar

lietderības un brīvu apsvērumu jautāju-

mu, jāatzīst, ka pēc vēl nesen valdošā ie-

skata šiem apsvērumiem atzina vairāk

vai mazāk subjektīvu raksturu, kādam

mēs nevaram piekrist. Tikai pēdējos ga-
dos var atrast sākumus jautājuma atri-

sinājumam citā virzienā un līdz ar to ci-
tādus atzinumus. leskatiem, pēc kuriem
lietderības un brīviem apsvērumiem at-

zīts subjektivs raksturs, bijusi ievērojama
nozīme arī praksē. Tamdēļ minēsim da-

žus no šiem ieskatiem.

Tā ir atzīts, ka publiskas iestādes var

rīkoties pēc saviem brīviem apsvēru-

miem pie tādiem lēmumiem un rīkoju-

miem, kuru mērķi nosakāmi pēc brīviem

apsvērumiem. Brīvi apsvērumi notiekot

saskaņā ar vispārējām interesēm, kas no-

zīmējot katras saistības noliegumu un

administratīvu publisku iestāžu brīvību

no paklausības pienākuma pret likumdo-

šanas varu. Publisku iestāžu darbība tā

tad te nenotiktu ārpus tiesību noteiku-

miem un arī likuma gara. Šos apstākļus
tad arī uzskata par tādiem, kas nostāda

administratīvu iestāžu brīvus apsvēru-
mus pretstatā tā sauktiem saistītiem ap-

svērumiem un saistītai likumībai, kur

darbība notiek pēc likuma normām vai

likuma gara, kā tas esot pie tiesas sprie-
šanas tiesā.

Ir pastāvējusi doma, ka ar šādu liet-

derības un brīvu apsvērumu izpratni ir

atrasta principiāla jeb būtiska atšķirība

starp brīviem apsvērumiem un saistītu

likumību. Sāda atšķirība savukārt ir uz-

skatīta par nepieciešamu, lai novērstu

visas neskaidrības, kas pastāv praksē un

teorijā lietderības un brīvu apsvērumu
jautājumā. Šie apsvērumi tā tad ieska-

tīti kā no tiesību pielietošanas atšķirīga

darbība, kas notiek pēc publisku iestāžu

subjektīviem ieskatiem ārpus likuma, li-

kuma gara un arī sabiedrības ieskata.

Pēc kāda cita uzskata lietderības un brī-

vu apsvērumu pielietošana darīta atkarī-

ga no iestādes stāvokļa lēmumu vai rīko-

jumu ņemšanas jeb izdošanas ziņā. Tā

brīvī apsvērumi atzīti kā pielietojami tur,
kur lēmuma vai rīkojuma izdošanu li-

kumdevējs dara atkarīgu no publiskas ie-

stādes patstāvīgiem apsvērumiem, tas ir

no tā, vai iestāde uzskata attiecīgā lēmu-

ma izdošanu par lietderīgu vai nē, vado-

ties no publiskiem mērķiem. lestādes

ieskats šeit ir izšķirošs. Brīvu apsvēru-
mu tamdēļ nav tur, kur kāds lēmums vai

rīkojums iestādei obligāti jāizdod vai kur

to noliedz izdot, ja pastāv zināmi priekš-
noteikumi. Tālāk brīviem apsvērumiem
nostādot pretim, kā kaut ko atšķirīgu,
tiesību jautājumu, norādīts, ka pie patie-
siem brīviem apsvērumiem pretlikumī-
bas ir izslēgtas. Brīvu apsvērumu robe-

žas ejot starp to, pēc kura iestādei kas jā-

dara, un to, kas viņai nav jādara, bet ko

142 Nr. 0PAŠVALDĪBAS DARBS



viņa var darīt. Aizrādīts te pat uz pub-
liskas iestādes pilnīgu brīvību vai no li-

kuma brīvu darbības novadu. Ar apsvē-

rumu nostādīšanu ārpus tiesību jēdzie-

niem, tie līdz ar to ir nostādīti arī ārpus

tiesībpienākumiem. Tā, pēc kāda autora,

klasiskā forma, kas vislabāk atbilst liet-

derības idejai, ir tā, pēc kuras daudzos

gadijumos publiskai iestādei nav pienā-
kums darboties, tas ir viņa var izvēlēties

starp darbību un atturēšanos no darbī-

bas. Pienākums darboties te varot izrie-

tēt tikai no morāles normām.

No apskatītā redzams, kāda uzskatu

dažādība un nevienprātība pastāvējusi

par publisku iestāžu lietderības un brīvu

apsvērumu darbības jēdzieniem, būtību,

objektiem, robežām un pazīmēm. Liela

daļa ir nostādijusi nepārprotami šos ap-

svērumus pretstatā tiesībjēdzieniem un

daļa tieši atzinusi, ka tie notiek pēc pub-
lisku iestāžu kā amatpersonu jeb orgānu

subjektiviem ieskatiem. Kā lietderības

un brīvu apsvērumu pastāvēšanas vai

pielietošanas pazīmes minētas gan brīvī-

ba kāda lēmuma vai rīkojuma mērķa no-

(Turpinājums sekos)

teikšanā, gan nenoteikta jēdziena ieveša-

na likumā, gan iespēja izdarīt apsvērumus

pēc individuāliem amatpersonas ieska-

tiem, gan tas, ka lēmuma vai rīkojuma iz-

došanas priekšnoteikumi likumā nav no-

teikti v. t. t. Pēc viena ieskata lietderī-
bas un brīvi apsvērumi var attiekties ti-

kai uz lēmuma un rīkojuma mērķi, pēc
otra uz lēmuma vai rīkojuma pieņemšanu

jeb izdošanu, bet pēc trešā tie var attiek-

ties uz dažādām lēmuma vai rīkojuma

atsevišķām daļām. Apsvērumi ir iedalīti

no likuma brīvos un saistītos apsvērumos.

Par kādu apsvērumu pieskaitīšanu vie-

niem vai otriem pastāvējušas vislielākās

domstarpības. Vienu un to pašu jēdzienu
viens pieskaitijis no likuma vai tiesībām

brīvu apsvērumu jēdzienam, otrs saistītu

apsvērumu jēdzienam. Tā piemēram trū-

cības noteikšana sakarā ar sabiedrisko ap-

gādību pēc viena ieskata notiek uz apgā-
dības iestādes lietderības vai brīvu ap-

svērumu pamata; citi to noliedz. Apsvē-

rumu pārkāpumus pieskaita gan tiesību,

gan administratīvās morāles pārkāpumiem.

Nespējnieku uzturēšana patversmē.

P. Lībtāls,
Ādažu pag. sekretars.

Nespējnieku apgādība ir viens no sva-

rīgākiem pagasta pašvaldības uzdevu-

miem. Tomēr, ne visur šim pienākumam
tiek veltīta vajadzīgā ievērība. Sevišķi sī-

kos pagastos, kur nav iekārtotas patvers-
mes, šis jautājums nav pilnīgi apmierino-
ši nokārtots. Arī vienā, otrā patversmē
nespējniekiem nav iekārtota kopēdināša-
na, bet katrs gatavo sev ēdienu no pro-
duktiem, kurus pašvaldība izsniedz natū-

rā, vai arī naudā — pa lielākai daļai reiz

mēnesī. Te vienu otru reizi gadās, ka

mēneša beigās produktu aptrūkst un ne-

spējnieki staigā apkārt dāvanas lūgdami,
kas grauj morāli un šajos laikos vairs ne-

piedienas. Lai ierosinātu šai lietā pārru-
nas, pastāstīšu kā nespējnieku uzturēšana

nokārtota Ādažu pagastā. No visiem 57

nespējniekiem lielākā daļa mitinās pie sa-

viem radiem vai bijušiem saimniekiem,

un, skatoties pēc darba spēju zaudējuma,

saņem no pagasta valdes pabalstu naudā

no Ls 4,50 līdz Ls 12,— mēnesī. Tie ne-

spējnieki, kuri nevar, vai negrib vairs pie

radiem, vai paziņām mitināties, tiek uz-

ņemti patversmē pilnā apgādībā. 1938./39.

budžeta gadā patversmē mitinājās 10 līdz

13 nespējnieku. Pagasts algo nespējnie-
ku patversmes apkopēju — ēdienu gata-

votāju, maksājot pēdējai Ls 40,— mēnesī,

pie brīva uztura, dzīvokļa ar apkurināša-
nu un apgaismošanu.

Visus produktus patversmes vajadzī-
bām pērk vietējā patērētāju biedrības vei-

kalā un pagasta valde tos iegrāmato Ma-

teriālu un preču kontā. Ēdienus pagata-
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Igaunijas pagastu pašvaldību grāmatvedība.

O. Cimermanis,
Valmieras apr. lauku

pašv. revidents.

Mēnešraksta «Pašvaldības Darbs» š. g.

pirmos numuros ir nodrukāts Igaunijas

pagastu pašvaldību likums, kas dod iespē-
ju mūsu pašvaldību darbiniekiem iepazī-
ties ar kaimiņu valsts pašvaldību iekārtu.

Igaunijas pagastu un pilsētu pašvaldī-
bu tagadējo iekārtu noteicošie likumi iz-

doti 1937. — 1938. gados. Šo likumu vie-

na daļa satur sevī dažus pantus no agrā-
kiem pašvaldību likumiem un noteiku-

miem, bet lielākā daļā šie jaunizdotie li-

kumi par pagastu, pilsētu un apriņķu
pašvaldībām uzrāda lielas un radikālas

pārgrozības, nosakot pašvaldību uzdevu-

mus, pienākumus un tiesības visciešākā

sakarībā ar valstī pastāvošās autoritārās

iekārtas prasībām.

Igaunijā uz laukiem pastāv divpakā-
peniskā pašvaldību sistēma: vispirms pa-

gasta vai pilsētas pašvaldība un pēc tam

kā nākošā — apriņķa pašvaldība. Šajā
divpakāpeniskā pašvaldību sistēmā no

pilsētām ir iekļautas tās pilsētu pašvaldī-
bas, kuru iedzīvotāju skaits ir zem 10.000.

Apriņķu pilsētas un pilsētas ar iedzīvo-

tāju skaitu virs 10.000, ir pakļautas tieši

lekšlietu ministrijai.

vo pēc iepriekš noteiktas ēdienu kartes,

kuru izstrādāja vietējā mājturības in-

struktore, paredzot lielu dažādību ēdie-

niem 14 dienām un, vērā ņemot, lai katrs

nespējnieks saņemtu dienā pēc prof. Koni-

ga normām: 60 līdz 70 gr. olbaltumvielu,
50 līdz 75 gr. taukus, 300 līdz 350 gr. ogļ-

ūdeņu, vai 2500 kaloriju.

Reiz mēnesī valdes loceklis kopā ar

patversmes apkalpotāju izsver atlikušos

produktus un sastāda aktu par mēnesī iz-

lietotiem produktiem. Pēc akta produktu
vērtību nogrāmato no Materiālu un preču
konta uz izdevumu budžetu. Visā note-

cējušā gadā nespējnieku patversmē izlie-

toti sekosi produkti: (sk. tabulu).
Dalot Ls 1766,28 uz 11,12 gada nespēj-

niekiem — iznāk Ls 158,84 izdevumu uz

vienu nespējnieku gadā, resp. 13,24 mēne-

sī par ēdienu.

Vērā ņemot, ka no šiem pašiem pro-
duktiem ēda arī apkalpotāja — uz katru

nespējnieku dienā iznāk 2727 kalorijas,
kas par vairāk kā 200 kalorijām pārsniedz
normu pieaugušam cilvēkam miera stā-

voklī. Nespējnieku patversmi revidē vie-

tējā pagasta revizijas komisija 4 vai 5

reizes gadā un nogaršo arī pagatavotos
ēdienus. Revidenti aizvien patversmes
ēdienus atraduši garšīgus un arī neviens

nespējnieks nav sūdzējies par sliktu vai

nepietiekošu ēdienu. Piemetinu, ka mūsu

produktu cenas, Rīgas pilsētas tuvuma

dēļ, ir ievērojami augstākas, nekā attālā-

kos pagastos. Ja daļu produktu ražotu

nespējnieku patversmes saimniecībā, arī

tad tie krietni vien salētinātos.

Produktu g m .g §
nosaukumi c § '§ *

'I § 3 « 3 «
P> > X T3

Rudzu milti 900 180— 3153600 17520

Kviešu milti 314 138,90 1128202 8122
Miežu putraimi 137 49,24 499500 10194
Zirni 32 14,25 105280 7520
Manna 6 3,50 21600 6171

Cukurs 150 102,32 600000 5882

Cūkas speķis, žāv. 174 305,10 1296300 4250
Cūkas gaļa svaig. 13 15,30 43836 2922

Vērša gaļa svaiga 128 115,23 381536 3310
Pilnpiens 2495 391,64 1726540 4404

Biezpiens 89 44,50 169100 4000
Sviests 81 193,10 623214 3229

Tecin. cuku tauki 34 67,20 305728 4563
Dzērveņu ogas 1 0,80 500 625

Rabarberi 13 6.50 3003 462

Vistu olas 2 2,80 2962 1058
Kāļi - bietes 16 1,60 6352 4000

Kartupeļu milti 4 1,60 28800 18000

Galviņu kāposti 100 B,— 31600 3950
Burkāni 100 10,— 38000 3800

Kartupeļi 2000 100,— 1800000 18000

Sāls, varama 46 4,02 — —

Raugs 1,4 8,68 — —

Etiķis 4 2,— — —

Kopā . . 1766,28 11965653
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Pagasta pašvaldības priekšgalā nostā-

dīts pagasta vecākais. Darbojas arī pa-

gasta valde un padome. Kanclejas dar-

bus vada pagasta sekretārs. Likums arī

nosaka, ka pagasti, kuros mazāk par 2000

iedzīvotāju, apvienojami. Šo noteikumu

konzekventi izpildot, tagad ļoti maz to

pagastu, kur iedzīvotāju skaits būtu ma-

zāks par 2000, tādu ir — 19.

Igaunijas pagastu pašvaldību jaunos
iekārtas likumus papildina iekšlietu mi-

nistrijas izdotie noteikumi par pagastu

pašvaldību grāmatvedību un budžeta no-

menklatūru. Tā budžeta nomeklatura

publicēta «Valdības Vēstneša» 1938. g.

28. janvāra numurā, bet noteikumi par

grāmatvedību tā paša gada 31. marta nu-

murā.

Saskaņā ar šiem noteikumiem, paga-

stu pašvaldību grāmatvedībā jāiekārto un

jāved šādas norēķina un darijumu grā-
matas:

1. Dienas grāmata. 2. Kases grāma-
ta. 3. lenākumu kopsavilkuma grāma-
ta. 4. Memoriāls, 5. Galvenā grāmata. 6.

Galvenās grāmatas papildinošā palīggrā-
mata. 7. Budžeta ieņēmumu grāmata.
8. Budžeta izdevumu grāmata. 9. Budže-

ta pagarināto kreditu grāmata. 10. Ne-

kustamu īpašumu grāmata. 11. Kusta-

mas mantas grāmata. 12. Maksātāju

grāmatas. 13. Labības magazinas grā-
mata. 14. Magazinas aizdevumu grā-
mata. 15. Bilances grāmata.

Grāmatvedības noteikumi paredz, ka

kases grāmatā un memoriālā ierakstītos

darījumus jāizklasē galvenā grāmatā se-

kojošos kontos: 1) kases konts, 2) vispā-
rīgo noguldijumu k., 3) budžeta ieņēmu-
mu k., 4) budžeta ieņēmumu parāda k.,

5) budžeta ieņēmumu parāda dzēšanas k.,

6) budžeta izdevumu k., 7) budžeta paga-
rināto kreditu k., 8) budžeta saņemto aiz-

devumu k., 9) aizņēmumu atmaksas k.,
10) budžeta izpildīšanās k., 11) speciālo
kapitālu k., 12) speciālo kapitālu nogul-
dijumu un vērtspapīru k., 13) speciālo
kapitālu aizdevumu k., 14) materiālu k.,
15) nekustamu īpašumu k., 16) kustamas

mantas k., 17) īpašumu kapitāla k., 18)
avansu k., 19) nekustamas mantas no-

dokļa k., 20) personas nodokļa k., 21) ap-

riņķa valdes sumu k., 22) ienākuma no-

nokļa k., 23) valsts sumu k., 24) iekasēto

svešo sumu k., 25) caurejošo sumu k., 26)
magazinas labības k., 27) magazinas la-

bibas aizdevumu k., 28) magazinas kapi-
tālu k.

Bilances uzstādīšanai jāved atsevišķa
«bilances grāmata», kurā uzrādīti visi

galvenās grāmatas konti, šo kontu saldo

gada sākumā, apgrozība budžeta gadā un

saldo resp. bilance uz noslēgšanas dienu.

Budžeta ieņēmumu grāmata iedalīta

šādās ailēs: 1) ieņēmumu nosaukums, 2)

paredzēts ieņemt pēc budžeta, 3) no kā,

4) kad, 5) ar kādu nr., 6) samazināts jeb

palielināts, 7) galīgā ieņēmumu suma. Tad

seko ailes ar mēnešu iedalījumiem, kurās

jāatzīmē saņemtās sumas. Noslēguma
ailes ir šādas: 1) atmaksāja, 2) atlikums,

3) dzēsts, 4) jāiekasē. Ar līdzīgiem aiļu

iedalijumiem ir arī budžeta izdevumu

grāmata.

Par nodokļu maksātājiem jāved 3 grā-

matas, jo uzliekamie nodokļi ir daudz un

dažādi. Visi iekasējamie nodokļi gan ne-

paliek pagasta pašvaldības rīcībā, bet da-

ļu no tiem jānodod apriņķa valdei un val-

stij. Šās 3 nodokļu maksātāju grāmatas

paredzētas šādiem nodokļiem: 1. Kopīgā
maksātāju grāmāta, kurā jāieved nodok-

ļi, kas uzlikti rūpniecībām, tvaika mašī-

nām, motoriem, velosipēdiem. 2. Per-

sonīgo nodokļu maksātāju grāmata, kurā

jāieved personīgā nodokļa maksātājus

(pielīdzināmi mūsu pašvaldības nodokļu

maksātājiem) un personām uzliktās klau-

šas. 3. Nekustamu īpašumu nodokļu

maksātāju grāmata, kurā jāieved neku-

stamiem īpašumiem uzliktie nodokļi, no-

doklis par labu lauksaimniecības kame-

rai, ceļu labošanas nodoklis un nekusta-

miem īpašumiem uzliktās klaušas. Grā-

matas iedalītas aplikuma daļā un nomak-

sas daļā, pie kam katram nodoklim ieda-

lītas atsevišķas ailes, kurās jāuzrāda: 1)

par kādiem gadiem skaitās parāds, 2) pa-

rāda suma un 3) tekošā gada nodoklis.

Samaksāto nodokļu atzīmēšanai visam

gadam ir tikai viena aile priekš katra no-'

dokļa.
Kustamas mantas resp. inventāra grā-

mata, par kuras lietderīgāku iekārtošanu
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pie mums daudz spriests un projektēts,

Igaunijā noteikta pēc sekojošā parauga:

lapas kreisā pusē — 1) nr. pēc kārtas, 2)

mantas nosaukums un rakturojums, 3)

iegādāšanas laiks un pamats, 4) priekš-
metu skaits, 5) ā cena, 6) kopvērtība. La-

pas labā pusē atzīmē inventāra izslēgša-

nu, uzrādot mantas izslēgšanas laiku,

atļaujas nr., skaitu un vērtību. Tajā pa-
šā lapas pusē paredzēta arī inventāra

pārvērtēšana, sniedzot visas tās pašas zi-

ņas kā pie izslēgšanas, bet bez tam vēl

norādot inventāra numuru, ar kuru in-

ventārs ierakstīts grāmatas pārrakstīša-
nas gadijumā.

Cik tas iespējams spriest par Igaunijas
pagastu pašvaldību grāmatvedību pēc no-

teikumos paredzētām veidlapām, tad tā,
salīdzinot ar Latvijas pagastu pašvaldību

grāmatvedību, ir komplicētāka.
Pievedu šeit arī Igaunijas pagastu

pašvaldību budžeta ieņēmumu - izdevu-

mu klasifikāciju saīsinātā veidā, kas dod

zināmu pārskatāmību par pagastu paš-
valdību ieņēmumiem un izdevumiem un

līdz ar to par pašvaldībām uzliktiem pie-
nākumiem vispār!

Budžeta ieņēmumi.

Nodokli, kas paliek pagasta vispārējām
vajadzībām:

1) No zemes,

2)
„

ēkām,

3) ~
uzņēmumiem.

Papildnodoklis no nekustamiem īpa-

šumiem: no zemes, no ēkām un no rūp-
niecībām.

1) lenākuma nodokļa pagasta dala,
2) personas nodoklis, 3) rūpniecības no-

doklis, 4) nodoklis no tvaika mašinām un

motoriem, 5) nodoklis no velosipēdiem,
6) nodoklis no laivām, 7) nodoklis no tir-

giem, 8) kancelejas nodoklis, 9) nodoklis

no personu apliecībām un zirgu pasēm,
10) nodoklis no suņiem, 11) medību no-

doklis, 12) nokavēto maksājumu °/o°/o, 13)
piedzīšanas maksas.

Speciālām vajadzībām:
1) Vasarnieku nodoklis, 2) speciāls

nodoklis kāiceliņu un ietņu ierīkošanai,

3) papildnodoklis pie personas nodokļa
(klaušu darbiem un malkas sagatavoša-

nai), 4) nekustamu īpašumu klaušu no-

doklis (malkas pievešanai), 5) ceļu klaušu

nodoklis, 6) nekustamu īpašumu rentes

un ieņēmumi, 7) ieņēmumi no inventāra

pārdošanas, 8) no kapitāla %%, 9) no no-

guldījumu %%>, 10) no rezerves kapitāla.

Pagasta iestādes:

1) Atmaksas soc. apgādājamo iestāžu

un tiesu uzturēšanai, 2) Atmaksas skolu

uzturēšanai, 3) atmaksas tautas namu uz-

turēšanai, 4) atmaksas nespējnieku namu

uzturēšanai, 5) no pagastu uzņēmumiem,

6) valsts un citu iestāžu piemaksas vispā-

rīgu izdevumu segšanai, 7) dažādi ieņē-
mumi.

Ārkārtējie ieņēmumi.

1) No nekustamas mantas pārdošanas,

2) no kustamas mantas pārdošanas, 3) no

speciālu kapitālu un fondu izlietošanas,
4) no klaušām, 5) no pabalstiem, 6) aiz-

ņēmumi no speciāliem kapitāliem un fon-

diem, 7) no rezerves kapitāla, 8) aizņē-
mumi no valsts bankām, 9) aizņēmumi no

privātām bankām.

Izdevumi:

1) Pagasta padome un komisijas. 2)
Pagasta valde un personāla algas. 3) So-

ciāli - administrativie izdevumi. 4) Pa-

gasta tiesas uzturēšana.

Kārtības uzturēšana:

5) Ugunsdzēsēju uzturēšana. 6) Pa-

gasta kapsētas uzturēšana. 7) Pasta iz-

devumi. 8) Kūrortu uzturēšana. 9) Liel-

ceļu uzturēšana. 10) Tirgus laukuma uz-

turēšana. 11) ledzīvotāju veselības aiz-

sardzība. 12) Mājlopu veselības aizsar-

dzība. 13) Lauksaimniecības veicināša-

na. 14) Gaisa aizsardzība.

Izglītība:

15) Skolu uzturēšana, aleas, apkurināša-

na, apgaismošana. 16) Skolotāiu algām
10%, ceļa izdevumi. 17) Bibliotēkas.

Labklājības veicināšana.

18) Pieaugušo nespējnieku pabalstīša-
na. 19) Palīdzība nelaimes gadiiumos.

20) Vājprātīgo uzturēšana. 21) Ārzem-

nieku uzturēšana. 22) Bērnu uzturēšana.

Pagasta uzņēmumi:
23) Algas.

Pagasta īpašumi - kustama

un nekustama manta.

24) Remonti, aptīrīšana, apdrošināša-
na, nodokļi.
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Pagasta kapitāli:

25) Rezerves kapitālam ne mazāk par

1,5% no kārtējā budžeta. 26) Vērtspapī-

ru glabāšana, apdrošināšana. 27) Aizņē-

mumu un %% atmaksa.

Dažādi izdevumi:

28) Budžeta iztrūkuma segšanai un c.

29) Pensiju iemaksas par ierēdņiem. 30)

Neparedzētiem izdevumiem ne mazāk par
1,5% no budžeta kārtējiem ieņēmumiem.

Ārkārtējie izdevumi:

1) Speciālu kapitālu un fondu papil-
dināšanai. _2) Nekustamu īpašumu iegū-
šanai. 3) Ēku būvēm. 4) Piemaksas uz-

ņēmumiem. 5) Aizņēmumu atmaksai.

Skrīveris kā kulturas darbinieks.

Alfr. Gurtiņš

Ir neapstrīdami, ka piederība pie zinā-

mas profesijas darbinieku var ietekmēt

attiecīgā garā un virzienā. Nodarbības

veids pa daļai jau nosaka to, kādam šim

darbiniekam jābūt. Un tikpat labi varam

runāt arī par darba apstākļu un sabiedris-

kās vides iespaidu uz ikkatru, pie zināmas

profesijas piederošu darbinieku.

Viss tas bieži vien nāk prātā vērojot
lauku dzīves priekšgalā izvirzītos darbi-

niekus: skolotāju un «skrīveri» (tagad

sekretāru). Un reizēm, pat neviļus, rodas

tāds savāds jautājums: jā, kāpēc tautsko-

lotāju saime tik bagāta ar kultūras (it se-

višķi rakstniecības laukā) darbiniekiem,
bet «skrīveru» saime tikpat nabaga?

Paldies mūsu sirsnīgam vēstures pētī-

tājam un dzimtenes dzīves sekotājam A.

Melnalksnim par viņa sniegtiem izrak-

stiem no veciem laikrakstiem, lai rādītu,
«kādu cienijamu stāvokli sabiedrībā vecos

laikos ieņēmis vecais pagasta skrīveris»

(sk. Pašvaldības Darbs 1934. g. gājumā
ievietoto apcerējumu «Vecie skrīveri kul-

tūras darbā»). Bet jau tūliņ arī jāatzīmē,
ka taisni šis raksts vienu otru pamudinās

pārbaudīt uzskatus par to, par cik tuvs

agrāk un tagad pagasta skrīveris ir «kul-

tūras darbam».
— Melnalkšņa apcerējumā

gan minēti daudzi vārdi un starp tiem pat
tādi, kā Ansis Leitans, Māteru Juris, Eze-

rietis, Pēteris Bļaus un pat... Krišjānis

Valdemārs, bet ja nu turpat palūkojāmies
viņu biogrāfiskās ziņās un tieši paintere-

sējāmies, par cik tāl tad nu viņu mūžs,
darbs un liktenis bijuši saistīti tieši ar

skrīvera amatu, kā tādu, tad redzam, ka

mazuzkrītoši maz. Un par dažu

no šiem skrīveru saimes izcilākiem kultu-

ras darbiniekiem kā par skrīveri tiešām

mēs dzirdam itin kā pirmo reiz. Nekāds

skrīveris nav bijis ne Kr. Valdemārs, ne

Ezerietis, ne P. Bļaus — zināms, ja mēs

šo amatu ar vēlāku šo cilvēku nodarbību

kaut cik nebūt saistām, neapstājoties pie
tik epizodiska rakstura datiem, kā pie tā

apstākļa, ka arī Kr. Valdemārs pirms ie-

stāšanās Liepājas ģimnāzijā mazu laiciņu

darbojies kā pagasta rakstvedis. Ezerietis

skrīvera darbu atstāj 35 gadu vecumā, P.

Bļaus šai darbā no sava 74 gadus ilgā mū-

ža nostrādā tik nepilnus 15 gadus. Vis-

raksturīgāki skrīveru saimes reprezen-

tanti mūsu sabiedriskās domas un nacio-

nālās kultūras laukā laikam uzskatami —

Māteru Juris un Ansis Leitans: pirmais
kā ceļa lauzējs, pārveidotājs, otrais kā iz-

līdzinātājs, «mīļā miera» un kompromisa
cilvēks. Un arī tad, ja mēs paskatāmies
šo abu tipiskāko skrīveru saimes darbi-

nieku biogrāfijās, mūs pārsteidz tas, cik

maz gan viņi paši, kā aktivā pašvaldības
darba locekļi darbojās tieši pagasta dzīvē.

Visa viņu kulturālā darbība norit pil-
sētā: Māteru Jurim Jelgavā, A. Leitanam

— Rīgā. Māteru Juris lauku pašvaldībās

nostrādājis tik
.. . trīs gadus; ir skaidrs,

ka nevis skrīvera nodarbība pati par se-

vim šo izcilāko sava laikmeta darbinieku

un cīnītāju ir ietekmējusi izraudzīties paš-
valdības "jautājumu par savas cīņas gal-

veno lauku, bet ka uz to viņu pamudinā-

jusi interese par tā laika latvju zemnieka

juridisko stāvokli un viņa tiesiskās apzi-

ņas līmeni vispār.
Ar ko tad nu tas izskaidrojams? — Ar

ko izskaidrojams, ka pašvaldības darbs, kā

izrādās, tik tukšs, ka tajā darbojoties nav

147PAŠVALDĪBAS DARBSNr. 6



bijis iespējams līdzi strādāt arī kultūras

darbā? — Pavisam ko citu redzam pie sa-

viem veciem tautskolotājiem, kuri, kultū-

ras darbinieki būdami, reti kad darba un

apstākļu spiesti šķirās no sava amata.

No pagasta skrīveriem, labākā gadiju-
mā, iznākuši tik laikrakstu korespondenti.

Korespondēšana laikrakstiem prasa mazāk

dziļuma un mazāk laika un vaļas — tas

ir īsāku vaļas brīžu darbs, kurā cilvēks

visu sevi arī neieliek; nodarbošanās rakst-

niecībā, vai citā kādā kultūras darba no-

zarē jau prasa visa cilvēka. Mūsu līdzši-

nējie pašvaldības darbinieki tādi nav va-

rējuši būt. Ir nenoliedzami, ka tieksme

uz sabiedriski-kulturalo darbu arī viņos
ir bijusi liela: par to liecina tie daudzie

vārdi, kādus augšminētā A. Melnalkšņa
apcerējumā sastopam; visi viņi ir tieku-

šies uz plašākiem darba apvāršņiem, ir cī-

nijušies par savu ideālu piepildi jumu. Un

ir taču zināms, ka agrākais mūsu laik-

rakstu korespondents-ziņotājs ir tas pats
rakstnieks, tik nu vēl neizveidojies, sevi

neatradis. Un tikpat nenoliedzami ir arī

tas, ka kavēkļi, kas agrākam mūsu skrī-

verim liedza izvērsties par kultruras dar-

binieku plašākā mērogā — liedza sevi līdz

galam izveidot un parādīt, ka šie kavēkļi
nav meklējami viņā pašā, bet ārpus tā:

mūsu skrīveri, no viņu izglītības un ideo-

loģiskā viedokļa raugoties, taču ir tie paši
tautskolotāji — tik citādos apstākļos un

citādā attieksmē ar sabiedrību nostādīti.

Ka skolotāja stāvoklis bijis nodrošinā-

tāks par skrīvera, to nevar neatzīmēt arī

A. Melnalksnis. Skolotājam nebij jābai-
dās no pārvēlēšanām ik pēc trim gadiem,
kā to prasija likums par skrīvēriem. Ja

skrīveris gribēja dzīvot un savā vietā pa-

likt, tad viņam bij jāiztop valdošam viet-

nieku pulka vairākumam. Tautskolotāja
atkarība no runas vīriem bij netieša: tie

varēja gan savam skolotājam samazināt

algu un citādi viņu paķircināt, bet bez

skolu valdes piekrišanas no amata atlaist

nevarēja. Šāda «aizvēja» skrīveriem ne-

bija: visupirms viņi bija muižas, tad vē-

lāk sava pagasta vietnieku pulka kalpi.
Un kāda šī kalpība ir bijusi un par cik tā

bij. skrīveru dabu iespaidojusi, to labi va-

ram iedomāties, atceroties savus vairāku-

ma valdīšanas laikus, Dzīve bijušam skrī-

vērim tiešām nav bijusi viegla. Bijušais
skolotājs bij vairāk patstāvīgs un vairāk

gara aristokrāts, ko jau noteica arī viņa
darba un dzīves apstākļi: skolotājam viņa
ikdienas darbs parasti bij pilnīgi no viņa
sabiedriskā darba šķirts, kurpretim skrī-

verim visa viņa darbība noritēja pagasta
nama kanclejā, atklātībā un zem stingras

vispārības acs kontroles. Skolotājs vismaz

savā skolā, savas skolas klasē jutās «kungs»,

jutās patstāvīgs, kurpretim skrīveris nekad

šādas patstāvības nebaudija. Tamdēļ arī

skolotājs vairāk šo sabiedrisko darbu ie-

mīlēja un ar lielāku dedzību varēja tam

nodoties. Skrīverim sabiedriskais darbs

bija pa daļai jau maizes, ne idejas lieta —

jo vairāk savai pagasta sabiedrībai iztapa,
jo izdevīgāki tas likās. Lūk, kamdēļ vecā

skrīvera tips ir vairāk materialiska raks-

tura, kas mūžam norūpējies, ar darbu ap-
krauts un kam, kā skolotājam, nekādu

brīvdienu, ne vietas, kur mierīgāki ap-
mesties un elpu atvilkt, nava.

Vistipiskākais darbinieks kultūras lau-

kā, kas nāk no skrīveru saimes, laikam gan
ir — Pērsietis — Mēlgalis. Vistipiskākais

tāpēc, ka strādā aizgūtnēm, ne sistemātis-

ki uin mierīgi, kā citi rakstnieki, kas nā-

kuši no skolotāju aprindām. Un viņš arī

ir vai vienīgais rakstnieks, kas miris vēl

skrīvera amatā atrazdamies un arī tad

miris no šī dienesta apstākļu sekām: no ba-

kām, kas pielipušas Rīgā, kādā mājvietā,
izsniedzot sava pagasta pilsoņiem pases.
Daudz grūtību — pat pārestību — bij šim

rakstniekam jāizcieš gan no pārraudzības

iestādēm, gan no sava pagasta iedzīvotā-

jiem, sakarā ar viņa nodošanos rakstnie-

cībai — tā tas notikās jau toreiz, gadus
četrdesmit atpakaļ, kad uzskatija skrīvera

amatu nesavienojamu ar rakstniecību (ja
es nemaldos, tad neviena rakstnieka- skrī-

vera t. i. kas strādātu kā pagasta sekre-

tārs, tiešām tagad vairs nava). Jau to-

reiz tika uzskatīts, ka skrīvera pienākumi
cilvēku paņem un prasa no viņa visu. Vis-

lielākais, ko pagasta skrīveri ir varējuši

agrāk atļauties un ir iespējuši, tas ir —

līdzdarboties skolotājam sava pagasta sa-

biedriski-saviesīgā dzīvē, — tas ir vienīgi
šī pagasta apmērā, kam pa lielākai daļai

bijusi šauri lokāla, pārejoša, laikmetiska

nozīme. To labi ir savā laikā izpratis ari
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šī laikmeta aktivakais cīnītājs Māteru

Juris, izteikdamies pret to parasto parā-

dību, ka attiecīgā pagasta kulturālas dzī-

ves sasniegumus mēdz noteikt pēc zināma

izrīkojumu vai teātra izrāžu skaita. No

atklātības darbinieka Māteru Juris prasī-

jis daudz vairāk un par visām lietām pa-

reizu kultūras izpratni. Māteru Juris tik

stipri ienīda tā laika tukšo balamutību, ka

no šīs literarizētās sabiedriskās dzīves

bēgtin bēga, meklēdamies savām kultūras

slāpēm dziļāku avotu. Praktiska lauku

darbinieka pasauluzskats še apvienojies

ar lielu politisku tālredzību, plaša vēriena

nacionālismu un dziļu ideālismu. Tiešām,
kā pagasta skrīveri viņu grūti, pat neie-

spējami iedomāties, lai gan viņš tieši nācis

no viņu aprindām uin ietver šo aprindu
darbinieku pozitīvākās īpašības. Pagasta
skrīverim pa laikam ir bijis jābūt arī

drusku pedantam, stipri vien pazemīgam,

iztapīgam un bezpersonīgam, citādi viņš

savam amatam nederēs. Jo viņa amats

dibinās pirmā kārtā uz burtu, uz likuma

un valdības prasībām, pēc kam tik nāk

viņš pats, viņa sirds un viņa individuali-

tāte. Un kulturālā darba laukā cilvēks

bez individualitātes, bez brīvības runāt

visu, kas nāk no sirds, bez pašlepnuma,

patstāvības un neatkarības sajūtas — tāds

cilvēks šai laukā nav nekas.

Visi pagasta pašvaldības darba laukā

kādu laiku pastrādājuši kultūras darbi-

nieki, parasti tiekušies uz vienu pusi —

uz tiesu iestāžu amatiem. Liekas, tā taču

nav nekāda nejaušība, ja še pat atzīmē-

sim, ka Māteru Juris ir kļuvis par ties-

lietu darbinieku pie Kurzemes guberna-

tora, Ezerietis par miertiesnesi, P. Bļaus

par notāru. Ne jau atalgojums pie šī aro-

da izvēles no svara: še nenospiež atkarī-

ba, vajadzība pastāvīgi liekties aklā vai-

rākuma priekšā. Un rakstniekam neat-

karība tikpat nepieciešama kā gaiss, ko

ieelpojam, kā saule, kas mūs apspīd.
Un otrs virziens, kādu ņēmušas ir

skrīveru-kulturas darbinieku alkas pēc

patstāvības ir — žurnālistika; Māteru Ju-

ris ir žurnālists, daiļrakstnieks un izde-

vējs vienā personā. Tad klusais Leitans,

mazāk pazīstamākais Vīstucis, Līventāls,

Ezerietis un Bļaus. Un raksturīgi, ka iz-

ņemot Pērsieti, visi augšminētie darbinie-

ki sev patstāvīgu vārdu ieguvuši tik pēc

savas izstāšanās no skrīveru amata. Tas

daudz ko liek pārdomāt arī tagad.

Viesos pie Lietuvas pašvaldību darbiniekiem.

J. Baums,
Džūkstes pag. sekretars.

Lai iepazītos ar Lietuvas pašvaldību
darbību un sasniegumiem, kā arī lai no-

dotu pretviziti Lietuvas pašvaldību dar-

biniekiem, kuri apmeklēja mūsu zemi

1937. g., Latvijas pagastu sekretāru bied-

rība no š. g. 20.—23. maijam sarīkoja
ekskursiju uz Lietuvu. Brauciena marš-

ruts ved no Meitenes uz Šauļiem, Kedai-

ņiem, Kauņu, Ukumergu, Utenām un

Zarasu, no kurienes pāri robežai uz mūsu

Daugavpili. Ekskursijā piedalijās lauku

pašvaldību darbinieki no visiem Latvijas
novadiem, vairākumā pagastu sekretāri,
bet bija arī daži pagastu vecākie.

1. diena

Rīgu atstājam pīkst. 8 rīta. Pa ce-

ļam vēl apskatijām Ozolnieku jauno pa-

gasta namu, lai pēc tam labāk varētu sa-

līdzināt Latvijas un Lietuvas sasniegu-

mus celtniecībā. Ozolnieku pagasta nams

visiem patika, bet iekārtas ziņā tas vēl

uzrādija dažus trūkumus.

Braucām pa Jelgavas - Meitenes šo-

seju. Visapkārt viļņoja labi sazēlušas

druvas, bet zemnieku mājas greznoja

kupli koki, caur kuriem saskatāmi balti

ķiršu ziedu mākoņi. Meitenes muitā mūs

jau sagaidija Šauļu apriņķa valdes pār-

stāvji: Šauļu apriņķa priekšnieka palīgs
B. Stasjūlis, Seima deputāts un apr. val-

des locekļi V. Zalkauskas un V. Petrau-

skas, apriņķa inženieris Stasjus Gorgelis,

apriņķa priekšnieka sekretārs Stasjus
šurkas un apriņķa valdes grāmatvedis K.

Adamovičas. Pēdējais savu amatu Šau-
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ļos pilda jau 20 gadu. Meitenes muitā

nācās nokavēties, jo nebija nokārtota at-

pakaļbraukšana caur Grīvas pārejas

punktu pie Daugavpils. Pēc 2 stundām

arī tas bija panākts, un mēs iebraucām

Lietuvā ar novēlojumu, kas mazliet trau-

cēja maršruta pilnīgu izpildijumu. Pie

Kalvisas robežas pārejas daži lietuvieši

sakāpa mūsu autokārā, bet daži mūsējie
atkal viņu vieglajās mašīnās, lai katrā bū-

tu pa ceļa vadonim, pa korespondentam

un arī informatoram.

Pārbraucot Lietuvas robežu, apkārtnes
aina mainijās. No sādžām uz viensētām

pārejot, lietuvieši vēl nav paspējuši mā-

jas pilnīgi izbūvēt, ierīkot ap tām augļu
dārzus un košuma apstādījumus. Tomēr

šīs vientuļās sētas jo jaukas dara prāvie

bērnu pulciņi — Lietuvas valsts nākotnes

stiprākais balsts.

Līdz Jonišķiem un Šauļiem vēl vien-

mēr stiepjas Zemgales līdzenuma turpi-
nājums. Rudzi samērā labi, bet āboliņa
lauki gar Šauļiem arī cietuši. Jonišķos
visi nami greznoti Latvijas un Lietuvas

karogiem. Pagasta nama priekšā ieradu-

šies vairāki sagaidītāji. Ar uzrunu pie
ekskursantiem griezās Jonišķu pagasta

vecākais Ādolfs Butaitis, bet darbinieces

ekskursijas vadītājam Fluginam pasnie-
dza ziedus, Ar pagasta kanclejas darbu

ekskursantus iepazīstināja pagasta sek-

retārs Ješinskas. Jonišķu pagastā 18.000

iedzīvotāju, bet pilsētā — 8.000. Pilsētai

ir 2. šķiras pilsētas tiesības un savs burg-
mistrs — pilsētas galva. Pagasta budžets

43.600 litu liels, kanclejā strādā 5 cil-

vēki. Telpas sastāv no pagasta vecākā

kabineta, 2 kanclejas telpām un vienas

uzgaidāmās. Pagasttiesu Lietuvā nav,

bet pirmā tiesu instance ir miertiesa.

Lietuvas pagastos neapgrozās tikdaudz

apmeklētāiu kā pie mums, jo iedzīvotāju

reģistraciiu izdara caur tā saucamaiiem

desmitniekiem. Nav ne ķieģeļu, ne šīfe-

ru protokolu. Budžeti, pārskati un no-

rēķini diezgan komplicēti, bet iesniedzami

tikai divas reizes gadā. Grāmatvedība

nostādīta labi. Izdevumu grāmatu slēdz

oa mēnešiem un tā iekārtota tā, ka tur,
kur mums augšā mēneši, tur viņiem §,
panti un burti. Katram pilsonim, kas no

i auna pierakstās pagastā, jāmaksā 2 liti.

Lietuvas pagastu pašvaldību izdevumu

galvenā daļa ir — administratīvie, kuri

svārstās no 45—60% no budžeta. Paga-
stu vecākie saņem mēnesī 300—600 litu

un vēl reprezentācijas izdevumiem 150—

250 litu. Sekretāri saņem 300—500 litu

mēnesī. Tā saucamie desmitnieki un pa-

gasta taribas locekli saņem 60—80 litu

mēnesī. Otrā vietā izdevumi izglītībai
12—20% caurmērā, tad ceļu būvēm apm.

6—12%, sabiedriskai apgādībai 1—5%,
veselības aizsardzībai 4—6%, ēku re-

montiem 6—15%, un 2—5% arestēto un

policijas uzturēšanai. Pagasta valdes sa-

rakstās gandrīz vienīgi ar apriņķa val-

dēm. Pēdējām Lietuvā liela nozīme un

galvenā loma atjaunotās Lietuvas lauku

seias izveidošanā. Galvenais un gandrīz
vienīgais ienākums pagastos zemes no-

noklis. Zeme sadalīta 4 kategorijās un

no viena ha maksā pusgadā 2,50—10 litu.

Uz vidēju 21 ha lielu saimniecību gada
nodoklis no zemes iztaisa 200—250 litu.

No šīs sumas pagasts saņem 20%. bet pā-
rējo apriņķa valde un valsts. Vēl pagasti
saņem nodokli no tirdzniecības un rūp-
niecības uzņēmumiem, izņemot valsts

kooperatīvos pasākumus un to nodaļas,

no kuriem nodokli saņem vienīgi galvas

pilsēta un valsts. Jaunbūves pagastos ceļ
apriņķu valdes, bet ēku remontus izdara

pagastu pašvaldības. Pēdēios sados ap-

riņķu valdes katru gadu apriņķī uzceļ
I—21 —2 skolas un pagasta namu. Visas tās

ir grandiozas celtnes ar modernām iz-

greznotām ieejām, plašiem logiem un lab-

ierīcībām: elektrību, centrālo apkuri, du-

šām ar siltu un aukstu ūdeni, modernu

klozeti, parketu grīdām, mazgājamām
telpām, kuru sienas izklātas baltām flī-

zēm v. c. Ir arī tādi bagāti pagasti, kuri

ēkas būvē ar saviem līdzekļiem. Viens

no tādiem ir Pažaislas pagasts, netālu no

Kaunas. Minētā pagastā ir 9 skolas, no

kurām 4 pagasts uzcēlis saviem līdzek-

ļiem. Pašlaik ceļ arī pagasta namu, kurš

izmaksās 500.000 litu. Pažaislu pagasta
vecākais Antons Žaronskas saņem mēnesī

algu vairāk par 1000 litiem. lenākuma

pārpalikumu tādos pagastos dod nodoklis

no fabrikām, elektriskiem uzņēmumiem
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un taml. Elektriskā strāva visā Lietuvā

dārga, no 0,80—1 litam par kilovatstundu.

Elektriskie uzņēmumi pa lielākai daļai
žīdu rokās. Lietuvā ir daudz amatnieku

un tāpēc sabiedriskās ēkas pašvaldības
bieži vien ceļ saimnieciskā kārtā, apstrā-

dājot turpat jaunceltnē visus koka un arī

citus materiālus, ierīkojot šim nolūkam

mechanizētas pagaidu darbnīcas, kur ma-

teriālu apstrādāšanā līdzdarbojas arī sko-

lēni. Šādā kārtā celtnes iznākot lētākas.

No pagasta nama devāmies uz Jonišķu

pilsētas un pagasta kopēju pamatskolu.
Tā jauna celtne ar plašām telpām, kur

vienā pašā zālē var saiet 600—700 skolē-

nu. Skolā 15 klases ,no kurām divās mā-

cās žīdu bērni. Uz katriem 15 iedzīvo-

tājiem Joniškos ir 2 žīdi. Pie skolas mūs

sagaidīja skolas pārzinis J. Petrauskas,

bet klasē skolot. Vladas Puklevičas, kura

vadībā skolēni nodziedāja Latvijas him-

nu un «Kur tu teci gailīti mans» latviešu

valodā. Tad vēl — speciālu dziesmu, pa-

vadītu ar senlaiku leišu stabulēm, sauk-

tām «Skudareij». Par dziesmām un sa-

gaidīšanu pateicās ekskursijas vadītājs
K. Flugins, bet skolas pārzinis izcēla eks-

kursijas lielo nozīmi brāļu tautas tuvinā-

šanas darbā, un bērnu vārdā sūtīja svei-

cienu visām Latvijas skolām un bērniem.

Skolā strādā skolotāja Ivanovska — lat-

viete, kas mācījusies Rīgā. Pēc tam ap-
skati jām Jonišķu un apkārtnes koppieno-
tavu, kurai ir savs nams. Gadā pārstrā-
dā B—98—9 miljoni litru piena. Pienotavai

13 krējošanas punktu un tā nodarbina

30 ierēdņu un strādnieku, no kuriem 10

strādā centrā. Krējumu un pienu piegā-
dā ar zirgiem. Par sviestu izmaksā vi-

siem vienādi, apriļa mēnesī par 1 kg iz-

maksāti 3 liti un 5 centi. Pienotavas va-

dītājs Jozus Dementis. mācijies Rīgas sko-

lās un labi runā latviski. Vispārīgi, Lie-

tuvā satikām daudz draugu, kas mācīju-
šies mūsu skolās. Pēc tam apskati jām
Jonišķu pilsētas valdi, kura nodibināta
4 gadus atpakaļ, agrāk bijusi kopīga ar

pagasta valdi. Piensaimnieku sabiedrī-

bas zālē bija rīkotas brokastis, kur lietu-

vieši izrādi ja sevišķu viesmīlību. Lietu-

vas pašvaldību vārdā ekskursantus ap-
sveica apriņķa priekšnieka palīgs B. Stas-

julis un pilsētas galva Antons Cedvilla,

izteikdams savu prieku par ekskursijas
ierašanos Joniškos un lūdza Lietuvas ze-

mi nekritizēt pārāk bārgi, ja tur viss ne-

būtu tik labi kā Latvija, jo Lietuvai nā-

cies pārciest nevien materiālas grūtības,

bet panest arī smagus morāliskus sitienus.

Mums — brāļu tautām cieši jāturas kopa,
lai neatkārtotos senatnes kļūda, kad mus

salauza pa vienam.

Par laipno uzņemšanu pateicās eks-

kursijas vadītājs K. Plugins. Pēc tam

apskatījām IV km attālo Mezkuicu jauno

pamatskolu. Seit mēs redzējām kiase

pirmos skolēnus kailam kājām, kaut gan

citādi tie bija labi apģērbti. Mums pa-

skaidroja, ka tas pavasara prieks, kas

netiek liegts, jo tā labāk norūdās. Bez

skolas pārziņa ekskursantus apsveica ti-

cības mācības skolotājs ksendzs Vladas

Cigis, teikdams, ka viņš divus vārdus

prot arī latviski — divus, bet labus,

ko veiak arr pieradija, uzsākdams latviešu

valodā Latvijas valsts himnu. Arī ši

skola ļoti moderna, sevišķi grezna ir ie-

eja, izbūvēta no granita. īpatnējs ir šai

skolā ģērbonis: vidū Lietuvas, bet vienā

pusē Latvijas un otrā pusē Igaunijas ģēr-

ooņi, pārvilkti ar nacionālām krasu len-

tām.

Pa ceļam uz Šauļiem vēl apskati jām
Krīžu kalnu ar 300 un vairāk lieliem,
maziem koka un akmeņu krustiem, kas

šeit celti par godu dažādiem Lietuvas

svētajiem, kāda pavasari, kad pēc liela

sausuma uzlijis pirmais lietus. Daudzos

ciemos caurbraucot nācās redzēt, ka Lie-

tuvā vēl dzīva vecā amatniecība, jo pie

mazajām ciema mājiņām redzējām pie-

stiprinātas izkārtnes «audeija», «šuvei-

ja», «varpaija» un citus. Sauļos devā-

mies vispirms uz apriņķa valdi, kur mūs

sagaidi ja apriņķa priekšnieks. Apriņķa
valdes nams celts 1933>4. g. un izmak-

sājis 106.000 litu, ir plašs un ērts. Pre-

tim tam brīvības piemineklis un vācu

kapi. Šauļos 35.000 iedzīvotāju — ap-

riņķī ietilpst 23 pagasti un 3 pilsētas.
Jaunie Šauļi, salīdzinot ar vecajiem, ku-

rus redzēju 1912. g., stipri modernizēju-
šies. Apskatījām Lietuvas zemes bankas

lielo alus darītavu, kura ierīkota kādreiz

grāfiem Zuboviem piederošā «Guberņi-
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jas» muižā. Tas ir liels uzņēmums, kurš

gan vēl tikai izveidošanās stāvoklī. Vie-

nā galā jau izgatavo alu, bet otrā galā vēl

strādā gan mūrnieki, gan namdari, izbū-

vēdami telpas un uzstādīdami jaunas mo-

dernas mašinas. Pudeļu skalošana, pildī-
šana un pārvietošana pilnīgi mechanizēta.

Izgatavo alu 3 šķirās: «Kunigaišu alus»,

«Bock-Bier» un «Pilzneris». Pudele 1/h d.

litra, darītavā maksā 35 centi, bet viesnī-

cās, traktieros 40—45 centi.

Apskatījām arī jauno pilsētas pamat-
skolu 800 skolēniem. Tā ir saulaina un

grandioza celtne. Skolā iekārtots plašs

senlietu muzejs un laba sarīkojumu zāle

skolēniem.

Pusdienas mums pasniedza Šauļu pil-

soņu klubā «Viesbūtis Metropolis». Ap-
sveica apriņķa priekšnieks A. Pipas sa-

cīdams, ka lietuvju un latvju draudzībai

šajos grūtajos laikos jābūt sevišķi dziļai.
Vēl runāja apriņķa priekšn. palīgs V.

Petrauskas, cildinādams Latvijas
Valsts Prezidentu Dr. Kārli

Ulmani un Latvijas sasniegumus pē-

dējos gados. Pateicās Sekretāru biedrī-

bas priekšnieks Flugins. Lietuvieši no-

dziedāja «Ilgus gadus».

Šauļos vēl daudz citu jaunu un staltu

ēku: Apgabaltiesa, pasts, Zemes banka un

citas. Sabiedriskās ēkās redzamas valsts

vadošo vīru ģīmetnes krāsās un patrio-
tiskas gleznas, piem. Vitautis dižais zirgā
vai ar karaļa scepteri rokā. Visur godā
celta senā varenā Lietuva ar saviem liel-

kņaziem un kunigaišiem, to ģīmetnes var

pat atrast zemnieku mājās, kas liecina

par lietuviešu lielo patriotismu. Arī mū-

su sētās nedrīkstētu trūkt Valsts Vadoņa

ģīmetnes un patriotisku gleznu, kādu

Lietuvā ir ļoti daudz, gan par senajiem

varoņiem, gan par brīvības cīnītājiem,
kā arī par jauno Lietuvu un viņas vado-

ņiem.

No Šauļiem tālāk braucām uz Radvi-

lišķiem. Radvilišķu tuvumā ir latviešu

kolonijas. Kolonisti šeit esot ievesti no

Grāfentāles muižas, kuras iedzīvotājus
tās barons kādam no Radviļiem paspēlē-

jis uz kārtīm. Latvieši vēl saglabājuši

savas īpatnības un savu valodu. Radvi-

lišku skolā gandrīz visi skolotāji un

skolotājas, izņemot skolas pārzini Brut-

stanu, runāja latviski, kādēļ mūsu drau-

dzība izvērtās sevišķā sirsnībā. Spēlēja

aizsargu orķestris un mūsu zēni nevarēja
atteikties padejot ar tautietēm un Lietu-

vas skaistulēm. Šķiroties, viesus — eks-

kursantus apsveica pilsētas galva H. Bre-

zauskis, bet pateicās Sekret. biedrības

valdes loceklis J. Vītoliņš. Arī šīs sko-

las ēka ir jaunceltne ar visām labierīcī-

bām. Strādā 15 skolotāju 15 klasēs.

Pašreiz 5 mācības gadu bērni — jeb kā

lietuvieši saka — 5 komplekti.

Tā kā jau līdz iebraukšanai Lietuvā

bija nokavētas 4 stundas un Radvilišķos
arī stundas netika skaitītas, tad dienas

programu pilnos apmēros neizdevās iz-

pildīt, un iebraucam Kedainos tikai

pīkst. 2 naktī, neapskatot pa ceļam
Dotnuvas lauksaimniecības akadēmiju,
kur caurbraucot vēlā vakara stundā vēl

bija redzamas apgaismotas telpas. Ke-

dainos mūs novietoja Klaipēdas un Po-

langas viesnīcās, kur labi atpūtamies.

2. diena

No rīta pie ekskursantiem ieradās Ke-

dainu apriņķa priekšnieka palīgs Jonas

Šoštakus, apriņķa valdes loceklis Juozas

Paukštaitis un grāmatveža palīgs Hein-

riks Markauskas. Pēdējais apmeklējis
skolu Rīgā un dienējis Latvijas armijā.

Apskatijām Kedainu apriņķa valdi,
kurā daudz gleznu, arī katra apriņķa ie-

stādē redzētā Grinvaldes kaujas glezna,

«Zalgirio Kautunēs»- kur 1210. gadā Lie-

tuvji sakauj krustnešus pie Grinvaldes

muižas Rītprūsijā. Akmens, kurš uzcelts

šai kaujai par godu, saglabājies līdz pasau-

les karam, bet tagad vācieši tā vietā uz-

cēluši uzvaras pieminekli, jo 1915. g. te

sakāvuši krievus. Kāda cita glezna rāda

jauno Lietuvu — Survilišķu tiltu pāri Ne-

vežai, kas 42 m. garš un 16 m augsts un

iet pāri dziļai aizai.

Kedainu apriņķa valdes budžets

795.988 liti liels. Izdevumi rāda šādu

ainu:
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1. administrativie 7, 8%

2. zemes kultivēšanai 0,10%
3. kulturālām vajadzībām .... 4,49%
4. sabiedriskai apgādībai 2,32%
5. veselības aizsardzībai (slimnī-

cām, ārstiem) 20,65%
6. ceļiem un šosejām 39,69%
7. skolu jaunbūvēm 22, 5%

B—l2 citi sīki 2,35%

Kopā 100.—%

Pēc tam apskatījām 1654. g. Stepana
Radzivila celtu baznīcu. Šai baznīcai vi-

sas mēbeles no veca, 1629. g. izgatavota
koku griezuma. Radzivils bijis kalvi-

nists. Šeit apglabāts arī Lietuvas vice-

hetmanis Kristafors Radzivils, dzimis

1585. g. — miris 1640. g. Viņam bijušas

pastāvīgas nesaskaņas ar Zigismundu 111.

Radzivils, piedaloties karā ar zviedriem,
pasargāja no zviedru iebrukuma Jelgavu,

tāpat Vladislava IV. laikā viņš sekmīgi
aizstāvēja pret krieviem Smolensku; vi-

ņam nepatikusi Polijas — Lietuvas ūnija
un 1569. g. noslēgto ūniju viņš saucis par
Lietuvas zārku. Pēc leišu ziņām viņš pat
strādājis par Lietuvas atdalīšanos no Po-

lijas un būdams dedzīgs protestants tas

ceļ protestantu baznīcas Kedainos, Stuč-

kā un citur. Starp citu jāmin, ka Radzi-

vili bijuši arī Livonijas hetmaņi un Pār-

daugavas valsts (Vidzemes) hercogi.
Pēc tam apskati jām Kedaiņu apriņķa

slimnīcu, celtu 1936.-7. g., kas atrodās

skaistā piekalnē uz Nevežas krasta, kur

Neveža ietek Smilgā. Pretim, Smilgas
otrā krastā, savesti materiāli jaunas ap-
riņķa paraugpamatskolas būvei. Kedai-

ņu tuvumā, krievu maršalam Todlēbenam

kādreiz piederošā muižā ierīkota valsts

zirgu adzētava angļu pilnasiņu un arābu

zirgiem. Ir arī daži Traķenes ērzeļi, kop-
skaitā 15, no kuriem 10 vasarā izdala pa
vaislas punktiem. Zirgu audzētavā visi

strādnieki ir aizsargu jātnieki. Viņiem
uzcelti un vēl ceļ jaunus dzīvokļus, kurus
arī mums parādīja. Dzīvokļi sastāv no 2

istabām, virtuves, pagraba un pielieka-
mas telpas. Todlebena pilī ierīkota Kul-

turtechniskā augstskola. Pils ir ļoti skai-

sta, tai apkārt liels parks, kurā daudz un

dažādu sugu koki. Vēl apskatam bijušā

krievu ministru prezidenta Stoļipina mui-

žu, kur ierīkota mazgadīgo noziedznieku

kolonija un skola. Pēc visa redzētā, un

pastaigas svaigā gaisā, labi garšoja bro-

kastis, kuras bija rīkojusi apriņķa valde.

Pēc brokastīm līdz Kaunas apriņķa robe-

žām mūs pavadi ja apriņķa valdes pār-
stāvji 2 mašīnās. Tas bija skaists brau-

ciens pa taisno un gludo no bitukiem (Lie-

tuvā ražotiem nelieliem ķieģeļiem) klāto

šoseju līdz robežai. Bez gludās šosejas

gan nekas sevišķs ceļa malās nebija re-

dzams, izņemot kādu ciemu, kuram pāri
paceļas baznīca ar saviem torņiem.

Uz Kaunas apriņķa robežas sagaidija
apriņķa priekšnieks atv. plkv. Vladas Si-

darovičus, Kaunas apriņķa padomes

priekšsēdētājs Antonas Praņaitis, Kau-

nas apriņķa valdes grāmatvedis Zigas,
Jonovas miesta burmistrs ksendzs Petras

Vaitiekunas, Pazaišlio pagasta vecākais

Antānas Zāromskas un Lietuvas — Lat-

vju kluba zinovas vadītājs Zauka. Pēc

tam brauciens nogriezās gar Nevēžas

krastiem, vīdamies gan kalnos, gan lejās,
garām Baptajas sieviešu klosterim un

Raudendovas pilij, kura paslēpusies ko-

kos, otrā pusē Nevēžai, (tur tagad patvēr-

sme grūtsirdīgiem). Drīz parādās arī

Ņēmuna kā mirdzoša lenta, kuras otrā

krastā paceļas augsti kalni un meži ar

saulē mirdzošiem klosteru kupoliem, bet

visaugstāk, pāri citim, stāv staltais

un vēsturiskais Patsa Palasts. Pārbrau-

cot Nevēžas tiltu, ceļš paceļas stāvā kalnā,

no kura atklājās skaists skats uz abām

blakus plūstošām upēm. Drīz sasnie-

dzam Lietuvas galvas pilsētas kūrortu —

Kulautuva. Tas izveidojies pēdējos pāris

gados, un strauji uzplaukst. Kūrorti va-

sarnīcas izstiepjas 2 km garumā uz Ņe-
munas kreisā krasta, gar Prezidenta Sme-

tonas ar baltajām akācijām apdēstīto ale-

ju. No otras puses, no ziemeļu un rītu

aukstajiem vējiem, kūrortu sargā pnežu
un egļu mežs ar simtsgadīgiem kokiem.

Kūrortā mūs apsveica direktors Dr. Uks-

tauškas, parādot ievērojamākās vietas.

Kūrorta dīķītī 2 skaisti gulbji, kurus uz-

dāvinājis Rīgas zooloģiskais dārzs. Pēc

tam kūrorta zālē pasniedza lieliskas pus-

dienas no 7 ēdieniem. Galvas pilsētas
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Apskats.
Arī pašvaldību obligatorisko skolu

skolotājiem piemērojami subsidiari Valsts

civildienesta likumu noteikumi par termi-

ņiem prasību iesniegšanai par atalgojumu
izmaksu. Izglītības un kultūras nolikumā

nodaļā par obligatorisko skolu skolotāju

atalgojumu (skat. 586. un turpm. pantus)
nav tuvāki noteikts, cik ilgā laikā pašval-
dību obligatorisko skolu skolotāji var ie-

sniegt viņiem no atalgojuma izrietošās

prasības. Tagad Senāts atzinis, ka arī

pašvaldību obligatorisko skolu skolotā-

jiem piemērojams Valsts civildie-

nesta likumu 53. pants, kas nosa-

ka, ka prasījumi par atalgojumu, pie-
maksām un papildatlīdzībām iesniedzami

priekšniecībai rakstiski vēlākais gada lai-

kā no tās dienas, kad darbinieks attiecī-

gās tiesības ieguvis, izņemot gadījumus,
kad tieši paredzēti citi termiņi. Ja šāds

prasijums iesniegts vēlāk, tad, ciktāl tas

attiecas uz iepriekšējo laiku, tas atstājams
bez ievērības. Senāts (skat. lietu 2345)

paskaidrojis sekojošo:

Lūkojis cauri Višķu pagasta pašvaldī-
bas pilnvarnieka Sebastjāņa Pabērza sū-

dzību par Daugavpils apgabaltiesas 1938.

gada 15./22. februāra spriedumu Savvatija
Chludoka sūdzībā par Višķu pagasta pa-

domes lēmumu, izklausijis Senāta proku-

rora atzinumu, atrod: Savvatijs Chlu-

doks bija griezies pie Višķu pag. padomes
ar lūgumu izmaksāt viņam, kā ticības mā-

cības skolotājam, dzīvokļa piemaksu par

laiku no 1929. g. jūlija līdz 1935. g. aprī-

lim. Pagasta padome, atrodot, ka S. Chlu-

apriņķa vārdā ekskursantus apsveica ap-

riņķa padomes priekšsēdētājs Antons

Praņaitis, sacīdams, ka tuvas ir mūsu

tautu parašas, tuvas mūsu valodas. Ja

tautu dzīvē ielauzušās svešas varas un se-

nās dienās mūsu tautas reizēm nošķīru-
šās viena no otras, tad tur bez vainas

varbūt nav arī mūsu senči, bet tas mums

tagad pēc iespējas jācenšas labot, un. ja

vēl svešām varām iegribētos šķirt mūsu

likteņus, tad lai tās vairs nesastop neap-

zinīgus bērnus, bet stiprus pieaugušus
un apzinīgus vīrus. — Lielajām tautām

jāsaprot, ka arī mazajām tautām tiesība

dzīvot savu nacionālo un kulturālo dzīvi.

Ja mēs būsim vienoti un stipri, tad lie-

lās tautas būs spiestas saprast, ka mūsu

brīvība nav aizkarama. Vēl runāja di-

rektors Ukstauškas, stāstīdams par kū-

rorta izbūvi, kam sākumā ļoti pretojušies
zemnieki, pat iesniegdami valsts ie-

stādēm sūdzības. Tagad turpretim, kad

kūrortā, kas atrodas 20 km no Kauņas,
var ērti un dārgāk pārdot savus ražoju-
mus, tie nākuši viņam pateikties par kū-

rorta uzbūvi. Direktors izsakās, ka Lie-

tuva nevar sacensties ar Latvijas kūror-

tiem, bet Lietuva ir lepna uz to, ko viņa

jau dažos gados sasniegusi. Viņa arī ne-

(Turpinājums sekos.)

apskauž savu brāļu tautu — latviešus.

Lūdz ierasties atkal pēc dažiem gadiem,
kad jau būs daudz vairāk paveikts.

Uz apsveikumiem ekskursantu vārdā

atbildēja biedrības priekšnieka vietnieks

Vītoliņš, izteikdams prieku par brāļu tau-

tas lielajiem sasniegumiem nacionālās

Lietuvas celšanas un izveidošanas darbā.

«Brīva un skaista ir Lietuva un viņā val-

da varenā virsaiša Vitauta Dižā gars»,

teica runātājs.
Biedrības priekšnieks Flūgins, kā ma-

zu piemiņu no ekskursantiem, Kauņas

apriņķa padomes priekšsēdētājam Anto-

nas Praņaitim pasniedza biedrības krūšu

nozīmi, bet valdes loceklis Cālers — ap-

riņķa grāmatvedim Zigas Jonavam. Ar

to sirsnība sasniedza jo augstu pakāpi un

skanēja gan dziesmas, gan suminājumi un

vēlējumi: «lai dzīvo». Par mūsu tautas

dziesmām sevišķi aizkustināts bija Kau-

ņas apriņķa padomes priekšsēdētājs Pra-

ņaitis, ko mūsu ekskursanti iemīļoja vi-

ņa dzīvā rakstura, neizsīkstošās enerģijas
un humora dēļ. Praņaitis uz ātru roku

no kūrmājas personāla noorganizēja kori

un noskandināja vairākas skaistas lie-

tuvju tautas dziesmas, lai nepaliktu mums

parādā.
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dokam nav skolotajā apliecības, pamato-

joties uz Lik. kr. 1935. g. Nr. 162 — 14. p.

piezīmes, ar savu 1937. g. 23. marta lē-

mumu atzina, ka S. Chludokam dzīvokļa

piemaksas nepienākas un ka bez tam viņš

ir zaudējis tiesības uz šām piemaksām par

pagājušo laiku uz Civildienesta nolik. 53.

p. pamata, jo pie Višķu pag. valdes viņš

griezies ar pieprasijumu pēc piemaksām
tikai 1936. g. oktobrī.

Savvatija Chludoka pārsūdzību par

pagasta padomes lēmumu Daugavpils 3.

iec. miertiesnesis 1937. g. 12. maijā at-

stājis bez ievērības.

Daugavpils apgabaltiesa, atceļot mier-

tiesneša spriedumu, uzdeva Višķu pag.

pašvaldībai izmaksāt S. Chludokam dzī-

vokļa naudu par laiku no 1929. g. 1. jūlija
līdz 1935. g. 1. aprilim. Sava sprieduma
motivos apgabaltiesa atzīst, ka civildie-

nesta nolik. 53. p. dotā gadijumā neesot

piemērojams, bet gan Lik. par obligato-
risko skolu skolotāju algām (Lkr. 1921. g.

Nr. 112 — 5. p. un 1929. g. Nr. 157). Tā-

pat pēc apgabaltiesas apsvērumiem neesot

piemērojams dotā gadijumā 1935. g. Lkr.

Nr. 162, jo šis likums esot spēkā tikai no

1935. g. 1. septembra un likumam nevarot

piešķirt atpakaļejošu spēku, tādēļ neesot

nozīmes tam apstāklim, ka S. Chludokam

nav Skolotāja apliecības.

lesniegtā Senātam sūdzībā Višķu pag.

pašvaldība lūdz apgabaltiesas spriedumu

atcelt, aizrādot, ka S. Chludoka pretenzi-
jai esot iestājies noilgums uz civildienesta

nolik. 53. p. pamata. Bez tam arī pēc bū-

tības šī pretenzija esot noraidāma, jo S.

Chludokam neesot bijusi skolotāja aplie-
cība (Lkr. 1935. g. Nr. 162, 14. p.) un tā-

dēļ viņam dzīvokļa nauda nepienāku-
sies.

Sūdzība pelna ievērību. Pretēji apga-
baltiesas domām Likumam par ob-

ligatorisko skolu skolotāju
algošanu (Lkr. 1921. g. Nr. 112 un

papild.) subsidiari attiecīgos

gadijumos piemērojami vis-

pārējie noteikumi par valsts

darbinieku atalgojumu (Lkr.
1929. g. Nr. 156), kā to arī auten-

tiski paskaidrojis pats li-

kumdevējs (Lkr. 1931. g. Nr. 123 —

1. p.), norādot, ka I d. Noteik. par

valsts darbinieku' atalgojumu attiecas arī

uz valsts obligatorisko skolu mācības spē-
kiem. Šinī Id. ir ievietots arī 64. p. (Lkr.

1929. g. Nr. 156) (Valsts civildienesta li-

kumu 1938. g. izdevumā 53. pants),

saskaņā ar kuru prasijumi par atalgoju-

mu, piemaksām un papildatlīdzību, neat-

karīgi no tam, vai tie dibināti uz Noteiku-

miem par valsts darbinieku atalgojumu,
vai uz citiem likumiem un noteikumiem,

iesniedzami gada laikā no tās

dienas, kad darbinieks attie-

cīgas tiesības ieguvis. Ja šāds

prasi jums iesniegts vēlāk, tad ciktāļ tas

attiecas uz iepriekšējo laiku, — tas atstā-

jams bez ievērības. Ja šāds noteikums at-

tiecas uz valsts obligatorisko skolu mācī-

bas spēkiem, tad nav nekāda di-

bināta pamata pašvaldību

obligatorisko skolu mācības

spēkus nostādīt priviliģētā-
kā stāvoklī un atzīt, ka tiem

šādi prasijumi gada laikā ne-

no ilgt v. Senāts savā 1932. g. 24. ok-

tobra spriedumā Nr. 1534 jau netieši aiz-

rādijis, ka gadijumā, ja Lik. par obligato-
risko skolu Skolotāju algošanu (Lkr. 1921.

gada Nr. 112 un 1929. g. Nr. 157) nav at-

tiecīgo norādijumu par konkrēto gadiju-

mu — jāpiemēro noteikumi valsts civil-

resora darbiniekiem. No lietvedības ne-

atkarīgiem materiāliem redzams, ka nav

strīda par to, ka sūdzētājs pieprasa dzī-

vokļa piemaksu par laiku no 1929. g. 1. jū-

lija līdz 1935. g., pie kam atlīdzību viņš

pieprasījis Višķu pag. valdei tikai 1936. g.

oktobrī. Pie noskaidrotiem apstākļiem ir

pilnīgi dibināts Višķu pag. pašvaldības

pārsūdzībā minētais aizrādijums, ka sū-

dzētāja pretenzija pēc dzīvokļa naudas ir

noilgusi un uz Lik. kr. 1929. g. Nr. 156 —

64. p., resp. uz Valsts civildie-

nesta nolik. 53. p. pamata, tā

noraidāma. Iznesot pretējo lēmumu,

apgabaltiesa ir pārkāpusi augšā minēto li-

kumu noteikumus, kādēļ pārsūdzība at-

zīstama par dibinātu un pārsūdzētais

spriedums atceļams.

Apsverot izteikto, Senāts nolemj:

pārsūdzēto Daugavpils apgabaltiesas sprie-
dumu atcelt un uzdot apgabaltiesai iz-

spriest šo lietu no jauna.
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Jautājumi un atbildes.

2) Jautājums par skolotāju dzīvokļiem. Ob-

ligatoriskās pilsētas pamatskolas pārzinis lieto

pilsētas pašvald. ierādītu dzīvokli. Sā skolotajā

sieva arī ir obligat. skolu skolotāja un_pasniedz
ticības mācību arī pagasta pamatskolā. Skolu

valde uzdod pagasta valdei_ maksāt šai skolo-

tājai dzīvokļa naudu, motivējot ar to, ka viņas
vīram pilsētas pašvaldība nav ierādijusi pie-
mērotu dzīvokli. Vai tiešām šā iemesla dēļ pra-

sība par dzīvokļa naudu no otras pašvaldības
būtu pamatota.

Tāpat nav saprotams, kurai pašvaldībai bū-

tu jāmaksā dzīvokļa nauda skolotājiem, ja na-

tūrā ierādīt dzīvokli nevar, pie kam vīrs strādā

pilsētas, bet sieva pagasta pašvaldību skolās un

no vienas skolas līdz otrai ir apt. kilometris.

Atbilde. Saskaņā ar noteikumu par dzīvok-

ļu piešķiršanu obligatorisko skolu skolotājiem
(1937. g.' V. V. 15, skat. arī Izglītības un kultū-

ras nolikuma XII pielikumu) 5. pantu, ja vīrs

un sieva abi ir obligatorisko skolu skolotāji, tad

viņiem var ierādīt vienu kopēju dienesta dzī-

vokli. Ja dzīvoklis turpretim ir ierādīts tikai

vienam no laulātiem (kā no jautājuma sapro-

tams — šinī gadijumā vīram) un pie tam to

skolu valde pat atzinusi par nepiemērotu, tad
otram laulātam vienmēr ir tiesības prasīt, lai

viņam ierādītu savu dienesta dzīvokli vai arī tā

neierādīšanas gadijumā izmaksātu likumā pare-

dzēto dienesta dzīvokļa naudu.

Ja kopēju dzīvokli vīram ar sievu natūrā ne-

var ierādīt, tad katram no viņiem izmaksājama
dienesta dzīvokļa nauda, pie kam katrai paš-
valdībai jāmaksā tam skolotājam, kuras skolās

viņš strādā.

Bez tam augšminētos noteikumos tieši no-

teikts, ka attālums starp skolotāja dzīvokli un

darba vietām nedrīkst būt lielāks par 1 km,

kāpēc tas nav apmēram nosakāms.

3) Jautājums par nodokļu iekasēšanu no kop-

īpašuma. Hipotekariskas vienības 5 līdzīpaš-
nieki ar tiesībām uz zināmu domātu daļu kat-

ram, vēlas, lai pagasta valde nodokļus aprēķina

un iekasē par šo kopīpašumu no katra viņiem

atsevišķi. Vai šāda nodokļu maksātāju vēlēša-

nās izpildāma?
Atbilde. Saskaņā ar nodokļu likumu (1938. g.

izd.) 88. pantu, lauku nekustamas mantas no-

dokli aprēķina pēc zemes kadastrālās vērtības,

bet kadastrs saskaņā ar Lauksaimniecības noli-

kuma (1937. g. izd.) 230. pantu izvedams pa hi-

potekārām vienībām un vienīgi izņēmuma ga-

dijumos to var izvest arī pa patstāvīgām un no-

teiktās robežās esošām saimnieciskām vienībām.

Tā tad nodoklis aprēķināms un arī uzliekams uz

nekustamo mantu kā hipotekāro vienību un to

nevar sadalīt pēc īpašnieku skaita un tiem pie-
derošām ideālām daļām.' Nekustamas mantas

nodoklis kā publiska realnasta gulstas tieši uz

pašu īpašumu visā tā visumā (skat. civ. lik.

1260., 1266. p. II d., 1268. p.), bet nevis uz īpaš-
niekiem kā personām. Par realnastas izpildīša-

nu vairāki īpašnieki atbild solidāri, tā kā no

katra no viņiem var prasīt visas nastas izpil-

dījumu (civ. lik. 1266. p. I d.) un nevis tikai vi-

ņam piederošās ideālās daļas apmērā.

Augstāk teiktais atzīstams arī attiecībā uz

pašvaldības nodokli no nekustamas mantas, pie
kam arī Senāts ar 1933. g. 6. jūlija spriedumu
Nr. 1793 tješi atzinis, ka lauksaimniecības, kas

pieder vairākiem īpašniekiem, nav dalāmas paš-

valdības nodokļa uzlikšanai.

Chronika.

Pašvaldību darbinieku gaitas.

JAUNI PAŠVALDĪBU DARBINIEKI. Par

Rīgas apr. Jumpravas pagasta sekretāru ievē-

lēts Jānis - Voldemārs Krastiņš, 28 g. vecs, ar

komercskolas izglītību un 4 gadu praksi Jump-
ravas un Mārupes pagastu valdēs. K. ieguvis

pagasta sekretāra cenzu 1936. g. rudens pārbau-
dijumu sesijā.

Par Liepājas apr. Rucavas pagasta sekretāru

ievēlēts Dunikas pagasta sekretārs cand. jur.
Rūdolfs Kannīts, 30 g. vecs, ar Latvijas Univer-
sitātes izglītību un 2 gadu praksi turpat. K. ie-

guvis pagasta sekretāra cenzu 1937. g. pavasara

pārbaudijumu sesijā.
Par Rīgas apr. Mangaļu pagasta sekretāru

ievelēts Vildogas pagasta valdes kanclejas ie-

rēdnis Voldemārs Dūdums, 24 g. vecs, ar lop-
kopības skolas izglītību un 2% gadu praksi tur-

pat. D. ieguvis pagasta sekretāra cenzu 1939.

g. pavasara pārbaudijumu sesijā.

Par Liepājas apr. Dunikas pagasta sekretāru

ievēlēts Bārtas pagasta sekretāra palīgs Volde-

mārs - Jānis Reinfelds, 29 g. vecs, ar techniku-

ma izglītību un 2% gadu praksi turpat. R. ie-

guvis pagasta sekretāra cenzu 1939. g. pavasara

pārbaudijumu sesijā.

Par Rēzeknes apr. Gaigalovas pagasta sekre-

tāra palīgu ievēlēts Kaunatas pagasta valdes

kanclejas ierēdnis Boļeslavs Mutuļs, 31 g. vecs,

ar pamatskolas izglītību un 15V> gadu praksi

turpat. M. ieguvis pagasta sekretāra palīga

cenzu 1936. g. rudens pārbaudijumu sesijā.

Par Jēkabpils apr. Sēļpils pagasta sekretāra

palīgu ievēlēta Bēnes pagasta valdes kanclejas
ierēdne Biruta Grīnvalde, 25 g. veca, ar ģimnā-

zijas izglītību un 2 gadu praksi Bērzmuižas un

Bēnes pagastu valdēs. G. ieguvusi pagasta sek-

retāra palīga cenzu 1938. g. pavasara pārbaudi-

jumu sesijā.
Par Rīgas apr. Suntažu pagasta sekretāra pa-

līgu ievēlēts tā paša pagasta valdes kanclejas
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ierēdnis Ambrozijs Gabrovs, 28 g. vecs, ar vi-

dusskolas izglītību un 3 gadu praksi Olaines un

Suntažu pagastu valdēs. G. ieguvis pagasta se-

kretāra palīga cenzu 1938. g. pavasara pārbau-

dijumu sesijā.
Par Rīgas apr. Mārupes sekretāra palīgu ie-

vēlēts Suntažu pagasta sekretāra palīgs Elmārs

Teodors Troms, 35 g. vecs, ar vidusskolas izglī-

tību un \% gada praksi turpat. T. ieguvis pa-

gasta sekretāra palīga cenzu 1936. g. rudens

pārbaudijumu sesijā.

Par Jelgavas apr. Rubas pagasta sekretāra

palīgu ievēlēts Rendas pagasta valdes kancle-

jas ierēdnis Kārlis
-

Alberts Zīverts, 27 g. vecs,

ar vidusskolas izglītību' un 3¥2 gadu praksi Val-

gales un Rendas pagastu valdēs. Z. ieguvis pa-

gasta sekretāra palīga cenzu 1938. g. rudens

pārbaudijumu sesijā.
Par Tukuma apr. Grenču pagasta sekretāra

palīgu ievēlēta tā paša pagasta valdes kancle-

jas ierēdne Lilija - Margareta Zeiberts, 26 g.

veca, ar komercskolas izglītību un 4 gadu prak-
si Zantes, Slampes un Grenču pagastu valdēs.

Z. ieguvusi pagasta sekretāra palīga cenzu 1937.

g. rudens pārbaudijumu sesijā.

Par Jelgavas apr. Ozolnieku pagasta sekre-

tāra palīgu ievēlēta Jaunsvirlaukas pagasta val-

des kanclejas ierēdne Irma - Šarlote Cīrulis,

26 g. veca, ar vidusskolas izglītību un 4% gadu

praksi turpat. C. ieguvusi pagasta sekretāra

palīga cenzu 1939. g. pavasara pārbaudijumu
sesijā.

PĀRMAIŅAS DIENESTĀ. Kuldīgas apr.

Snēpeles pagasta sekretārs Augusts Rīderis, pēc
paša lūguma, pārcelts tādā pašā amatā uz Lie

pājas apr. Rāvas pagastu.
Jelgavas apr. Naudītes pagasta sekretar

Pāvils Žukovs pārcelts līdzīgā amatā uz Vai

gundes pagastu.

Valgundes pagasta sekretārs Kārlis Feldma

nis pārcelts līdzīgā amatā uz Tērvetes pagastu
Tērvetes pagasta sekretārs Hermanis - Teo

dors Taurītis pārcelts līdzīgā amatā uz Vilce

pagastu.

Vilces pagasta sekretārs Miķelis Laimvalc

pārcelts līdzīgā amatā uz Naudītes pagastu.
Daugavpils apr. Krustpils pagasta sekretārs

Pēteris - Alberts Punovskis pārcelts līdzīgā
amatā uz Pustiņas pagastu.

AIZIET ATPŪTĀ.

Pec ilgiem darba gadiem atstāja darbu un

aizgāja pensijā mūsu biedrs un Kokneses no-

daļas priekšnieks Pēteris Matulis. Dzimis 1877.

g 26. martā Madonas apriņķa Bērzaunes pa-

gasta Viļķiņu mājās kā lauksaimnieka dēls. Ak-

tivā kara dienesta laikā piedalās Ķīnas dumpja

apspiešanā 1901. gadā. Kara dienestam beidzo-

ties — strādā dzelzceļu būvēs Vidusāzijā kā

rakstvedis - kasieris. 1904. g. mobilizēts un

piedalās krievu - japāņu karā. No kara pār-
nākot dzimtenē —

1906. gada sākumā — strādā
kā Saikavas pagasta skrīvera palīgs un no šī

laika arī sākas darbs dzimtenes pašvaldībās.
1914. gadā — mobilizēts un nosūtīts uz fronti.
Nodibinoties Latviešu strēlnieku pulkiem —

1916. gadā — tiek pārskaitīts kā virsseržants

strēlnieku rezerves pulkā. No kara dienesta at-

vaļināts 1917. gadā un no tā paša gada oktobra

kā sekretārs strādā Saikavas un vēlāk Ļaudo-
nas - Odzienas pagastos. 1919. gada jūnija mē-

nesī iestājas brīvprātīgi armijā un piedalās Lat-

vijas atbrīvošanas cīņās 4. Valmieras kājnieku

pulka sastāvā. Pēc demobilizācijas, no 1920.

gada Matulis strādā kā sekretārs Krapes un

Jumpravas pagastā.

Matulis visur dzīvu dalību ņēmis sabiedriskā

dzīvē un piedalijies vairāku organizāciju dibi-

nāšanā. No Latvijas pagastu sekretāru biedrī-
bas nodalu dibināšanas laika darbojas Kokneses

nodaļas valdē, bet no 1934. gada kā šīs nodaļas

priekšnieks. Uzņemts par mūža biedru. Ap-
balvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu piemiņas

medaļu un Atzinības krusta 5. šķiru.

PIEŠĶIRTAS PENSIJAS. Tautas labklājības

ministrija piešķīrusi pensiju sekošiem darbinie-
kiem un viņu ģimenes locekļiem: Zeltiņu pag.

valdes bij. sekretāram Alfrēdam Laksbergam iz-

dienas pensiju 50% apmērā no Ls 187,44, t. i.

Ls 93,72 mēnesī par 25 pensijas izdienā ieskai-
tītiem gadiem, kurus A. Laksbergs nokalpojis
Ilzenes muižā par mežzini, dažādos amatos Zem-

kopības ministrijā un Zeltiņu pagasta valdē par

sekretāru (16 g. 5 m. 10 d.); Patkules pag. vai-
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des bij. sekret. Augustam Maldupam izdienas

pensiju uz likuma par pensijām 5. panta pama-

ta, t. i. kā brīvības cīņu dalībniekam — pirms
55 gadu vecuma sasniegšanas, 50% apmēra no

Ls 187,60, resp. Ls 93,80 mēnesī par 20 gadiem,
kas nokalpoti Latvijas nacionālaarmija un Pat-

kules pagasta pašvaldībā; lekšlietu ministrijas

bij. revidentam Antonam - Eduardam Blankām

arī uz likuma 5. panta pamata ka brīvības ci-

ņu dalībniekam 56% apmērā no Ls 276,20, t. i.

Ls 154,67 mēnesī, par pensijas izdiena ieskaitī-

tiem 23 gadiem, kas nokalpoti latviešu strēl-

nieku pulkā, Latvijas nacionālā armija, Vecates

pagasta pašvaldībā un dažādos amatos_ lekš-

lietu ministrijas Pašvaldības departamentā; Sē-

mes pagasta valdes bij. kanclejas ierēdnim Ar-

tūram Freimanim, kā zaudējušam darba spējas
dienesta laikā vairāk par 65%, par augšminēta

pašvaldībā nepārtraukti nokalpotiem 12 gadiem

32% apmērā no Ls 59,23, t. i. Ls 18,95 mēnesī;

Zvirgzdenes pagasta valdes bij. kanclejas ierēd-

nim Francim Jurčam, kā atlaistam no darba

amata likvidēšanas dēļ, 35% apmērā no Ls

151,86, t. i. Ls 53,15 mēnesī par pensijas izdienā

ieskaitītiem 15 gadiem; Latgales lauku pašval-

dību apdrošināšanas savienības bij. kanclejas
ierēdnei Antonijai Visockis, kā atlaistai novie-

tas iestādes likvidēšanas dēļ, 39% apmērā no

Ls 144,—, t. i. Ls 56,16 mēnesī par 19 gadiem,
ko A. Visockis nokalpojusi bij. Rēzeknes apriņ-

ķa pašvaldībā, Rēzeknes apriņķa lauku pašval-

dību vecākā kanclejā un augšminētā savienībā;
Sērenes pagasta valdes bij. sekretāra Kārļa

Strūberga atraitnei Antonijai Strubergs pusap-

mērā no vīra pensijas, t. i. 17,5% no Ls 187,48,

resp. Ls 32,81 mēnesī par 15_gadiem, ko K. Stru-

bergs nokalpojis augšminētā pašvaldība; Krās-

lavas pagasta valdes bij. apkalpotajai Annai

Justs, kā zaudējušai darba spējas dienesta lai-

kā vairāk par 65%, par min. pagasta valde ne-

pārtraukti nokalpotiem 13 gadiem 33% apmēra

no Ls 45,50, t. i. Ls 15,01 mēnesī; Kaunatas pa-

gasta valdes bij. ziņnesim Dominikam Silovam

izdienas pensiju 50% apmērā no Ls 50,—,
t. i.

Ls 25,— mēnesī par Kaunatas pagasta valde

nokalpotiem 25 gadiem.

Biedrības dzīve.

VALDES DARBĪBA.

Valdes sēde_ 1939. g. 8. maija biedrības

īpašumā Carnikavā.

Piedalās K. Flugins, J. Vītoliņš, Ed. Putniņš,
V. Cālers, Ed. Zeipe, P. Lībtals, P. Pilpis un re-

vizijas komisijas priekšsēdētājs K. Reiznieks.

Valde iepazīstas ar Atpūtas namu, Darbvežu

ēkām un zemi, apstaigājot arī apm. 4 km attā-

lumā esošās pļavas un mežu, pēc kam nolemj:

Darbvežu dzīvojamā ēkā atjaunot ieejas kāp-

nes un nojaukt neizskatīgo sētiņu; Atpūtas na-

mā izlabot bojāto sienu un griestu apmetumu;

par īrnieka Ķipena padarītiem remonta darbiem

Atpūtas namā (ūdens sūkņa un izlietnes iekār-

tošana) pagaidām nemaksāt un uzdot Ķipenam

noteku pie sūkņa tā iekārtot, lai ūdens netecē-

tu uz grīdas un nebojātu ēku; siena šķūni pļa-
vās ar biedrības līdzekļiem neatjaunot, jo pļavu
noma ir zema, bet šķūņa atjaunošanu var izda-

rīt pļavu nomnieks; uzdot biedrības priekšnie-
kam gādāt, lai Atpūtas nama īrnieks remontus

izdarītu un telpas iznomātu trešām personām
tikai ar īpašumu pārvaldnieka ziņu.

Sakarā ar Valsts un pašvaldību darbinieku

centrālās savienības pilnvarnieku sapulci, š. g.

12. maijā, nozīmē savienībā pilnvarniekus 1939.

gadam P. Lībtalu, J. Vītoliņu, K. Fluginu, K.

Reiznieku, Ed. Putniņu un K. Ozoliņu.
Par biedrības pārstāvi Valsts un pašvaldību

darbinieku centrālās savienības valdē nozīmē

valdes locekli P. Lībtālu.

Vienprātīgi uzņem biedrībā par mūža biedri

Jumpravas pagasta sekretāru P. Matuli, kas aiz-

iet pensijā un savus pienākumus pret biedrību

vienmēr kārtojis laikā.

Piešķir biedrības atzinības rakstu pensijā

aizejošam Mangaļu pagasta sekretāram V. Grun-

tem.

Tā kā, neskatoties uz atgādinājumiem, vēl

17 biedri nav nokārtojuši savus vienreizējās ie-

maksas parādus, valde nolemj: par tiem ziņot

Pašvaldību departamenta vicedirektora kungam.

NODAĻU DARBĪBA.

1. Alūksnes nodaļas apspriede 1939. g. 21.

janvārī Annas pagasta namā.

Piedalās 8 pagastu sekretāri, 2 palīgi, 1 kanc-

lejas ierēdnis, vietējais pagasta vecākais, val-

des loceklis, policijas kārtībnieks.

Apspriedi atklājot, dalībnieki pieceļoties go-

dina mirušos biedrus.

Apspriež un iztirzā pagasttiesas darbības in-

strukcijas piemērošanu darbam, grāmatu ieda-

lījumus un ierakstus.

Nodaļas valdē ievēl — priekšsēdētāju Alūks-

nes sekretāru Otto Egli, sekretāru Pededzes —

Voldemāru Zariņu un kasieri
— Bejas Konrādu

Brūniņu.

Nodaļas izdevumu segšanai nolemj iemaksāt

sekretāri 4 ls un pārējie 2 ls.

Pārrunā atalgojuma jautājumu pagasttiesas

sekretāriem un atrod, ka darbs pagasttiesas ar

palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un dažā-

du aktu izgatavošanu un apliecināšanu pedeja
laikā strauji audzis, jo arī iedzīvotāji tagad pla-

šāki izmanto pagasttiesas palīdzību, lai leti un

ātri nokārtotu savas lietas. Darbs prasa no sek-

retāriem lielu rūpību un iedziļināšanos un tas

bieži jāveic ārpus darba laika, kad apmeklētāji

darbinieku netraucē. Labākā stāvoklī ir Lat-

gales apgabala pagastu sekretāri, kur tiek pa-

gasttiesās algoti atsevišķi sekretāri. Butu ve-

ļams atalgojums visiem pagasttiesu sekretāriem

vadoties no iedzīvotāju skaita, apm. 10 ls mē-

nesī uz katriem 1000 iedzīvotājiem.
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2. Ilūkstes nodaļas apspriede Grīvas pil-
sētas valdes namā 1939. g. 16. martā.

Piedalās 12 pagastu sekretāri, 2 palīgi un

apriņķa vecākā sekretārs.

Apriņķa vecākā sekretārs apsveic 2 apbalvo-
tos sekretārus un aicina uzsaukt «lai dzīvo».

Tālāk sekretārs dod norādijumus tekošai darbī-

bai.

Pārruna pagastu pašvaldību darbinieku at-

algojuma jautājumu un atzīst, ka būtu normē-

jamas algas pagastu valžu kanclejas ierēdņiem,

pielīdzinot tās valsts darbinieku algu kategori-

jām.
Raudas pagasta sekretārs referē par klaušām,

aizstāvot klaušu pārvešanu naudā, jo darbu

salētina, darba spēku racionālāki izmanto, at-

brīvo iedzīvotājus no klaušu pildīšanas darba

laikā un samazina darbu pašvaldību amatper-
sonām.

Par apdrošināšanu referē Skrudalienas pa-

gasta sekretārs un ieteic apdrošināto ēku kont-

roles grāmatai ziņas ņemt tieši no apdrošinā-
šanas biedrības biedru grāmatas, neprasot at-

sevišķu sarakstu iesniegšanu.

Par biedrības pilnsapulci referē Gārsenes

pagasta sekretārs un aicina biedrus pilnsapul-
ces cītīgāki apmeklēt, jo sapulcēs var dzirdēt

arī Valdības turpmākos nodomus un ieskatus.

Apspriede pieņem nodaļas darbības pār-
skatu.

Valdē vienprātīgi ievēl: par priekšnieku —

Skrudalienes pagasta sekretāru K. Tomsonu,
sekretāru Pilskalnes — O. Bucišku un kasieri

Prodes — P. Kalvanu.

Skrudalienas pagasta sekretārs ziņo, ka ra-

dusies iespēja iekārtot Skrudalienas pagastā ko-

pēju nespējnieku patversmi vairāku pagastu
nespējniekiem. Drīzumā paredzama ieintere-

sēto pagastu pašvaldību pārstāvju apspriede.

3. Krustpils nodaļas apspriede 1939. g.

12. februārī Līvānu pagasta namā.

Piedalās 4 pagastu sekretāri, 1 sekretāra pa-

līgs, 1 pagasttiesas sekretārs, 7 kanclejas ie-

rēdņi, vietējais revizijas komisijas priekšsēdē-
tājs, pagasta vecākais, divi valdes locekļi, poli-
cijas kārtībnieks, apriņķa vecākais ar sekretā-

ru. Nav ieradušies 6 pagastu sekretāri.

Apspriedes vadītājs apsveic apriņķa vecāko

un izteic prieku par apmeklējumu. Apriņķa ve-

cākais novēl ražīgu darbu.

Līvānu pagasta sekretārs referē par savu pa-

gastu un tā vēsturi, starp citu atzīmēdams, ka

pagastā atrodas Jersikas pilskalns, kur 12. un

13. gadu simtenī bijusi ievērojamākā Latgales
pilsēta.

Nolasa Administrativā departamenta rakstu

pasu izdošanas lietās un pārrunā un noskaidro
radušās neskaidrības.

Pārrunā iedzīvotāju ārstēšanu un konstatē,

ka ārstēšanas izdevumi pašvaldību budžetos ik-

gadus pieaug. Būtu vēlams panākt izdevumu

regulēšanu. Lielus izdevumus no pašvaldībām
prasa to pilsoņu apgādība, kas pagastā nedzīvo,
bet sevišķi tie, kas aizbrauc uz Rīgu. Rīgas
pilsēta nerēķinoties ar pagasta pašvaldības lī-

dzekļiem, piešķir lielus pabalstus, ievieto slim-

nīcās, pielieto dažādus ārstēšanas veidus, kas

maksā dārgi un ko pagasti nespēj segt. Ap-

spriede atzīst, ka būtu grozāms likuma par sa-

biedrisko apgādību 11. p. un 4 gadu nodzīvoša-

nas laiks samazināms uz 1 gadu.

Pārrunā skolu būvju jautājumu un atrod, ka

pašvaldībām trūkst līdzekļu lielām un dārgām
būvēm, kāpēc ēku izmaksa būtu samazināma,

necenšoties pēc sevišķām labierīcībām.

Līvānu pagasta sekretārs norāda, ka būtu

vēlams pagasta valdes lēmumus rakstīt uz at-

sevišķām lapām, jo tagadējos apstākļos, kad

valdes sēžu dienās publika kanclejā ir līdz vē-

lam vakaram, sekretārs, kam jāsniedz arī dažā-

di paskaidrojumi, ir noguris un nespēj uzrakstīt

labi motivētus lēmumus. Ja varētu lēmumus

rakstīt uz atsevišķām lapām, tad lēmuma ieva-

du un motīvus varētu sagatavot jau iepriekš,
bet valdes sēdēs atliktu pierakstīt tikai lēmu-

mus.

4. Rīgas nodaļas apspriede 1939. g. 16. jan-
vārī Stopiņu pagasta namā. Protokols saņemts
9. martā.

Piedalās 14 pagastu sekretāri, 2 palīgi, 2 kanc-

lejas ierēdņi, apriņķa vecākais ar sekretāru,
1 pagasta vecākais, 1 valdes loceklis, 1 pagast-
tiesas priekšsēdētājs un 1 pagasttiesas loceklis.

Sapulcējušies pieceļoties godina mirušā Olai-

nes pagasta sekratara 2. Valdmaņa piemiņu.
Stopiņu pagasta sekretāra palīdze referē par

obligatorisko apdrošināšanu, sīki apskatot likuma

un instrukcijas prasības attiecībā uz pagastu
valžu pienākumiem. Plašākas pārrunas izceļas
par to, kas uzskatamas par obligatoriski apdro-
šināmām ēkām. Vienojas, ka katrā gadijumā

jānoskaidro, vai saimniecībai ir lauksaimnie-

cisks raksturs.

Apriņķa vecākais atgādina stingri sekot ēku

apdrošināšanai.

Apriņķa vecākais dod norādijumus tekošā

darbā, starp citu norādot, ka pagastu vecāko

kases dienas grāmatai jābūt vienmēr kārtībā

un jāsaskan ar faktisko kases stāvokli.

Stopiņu pagasta sekretārs referē par jauno
pagasttiesas darbības instrukciju, norādot uz da-

žām neskaidrībām un pretrunām.

5. Auces nodaļas apspriede 1939. g. 22.

janvārī, lies pagasta namā.

Piedalās 7 pagastu sekretāri, 3 palīgi, 5 kanci,

ierēdņi, biedrības valdes loceklis Ed. Zeipe, vie-

tējais pagasta vecākais, pagasttiesas priekšsē-
dētājs, revizijas komisijas priekšsēdētājs un pa-

matskolas pārzinis.

Apspriedi atklāj nodaļas priekšnieks un ai-

cina dalībniekus izteikt savus novērojumus un

atziņas par dienas kārtībā liktiem jautājumiem,

jo tikai kopējā darbā un sadarbībā var veidot

viengabalainu domu.

Sniķeres pagasta sekretārs referē par arehiva

lietu sakārtojumu. Referents atrod, ka darbu

stipri atvieglo un padara vienkāršāku alfabē-

tiskais satura rādītājs. Sarežģijumi ar lietu sa-

kārtojumu nav bijuši, bet neskaidrības rodas

ar lietas Nr. atzīmēšanu uz samaksai piesūtī-
tiem rēķiniem, jo tie jānovieto attaisnojošos do-

kumentos, bet pēdējiem sakārtojumā nav lietas.

Pēc referenta domām arī izmaksas un memo-

riālo dokumentu lietas būtu ietilpināmas sakar-
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tojumā, kam piekrīt arī apspriedes dalībnieki.

Lietu mugurpusē uzdrukājams arī lietas no-

saukums. Zirgu pirkšanas un pārdošanas ga-

dījumu atzīmēšanai iekārtojams saraksts, kas
turams attiecīgā lietā.

Par pasu grāmatu referē Bēnes pagasta sek-

retārs, atzīstot, ka pasu grāmatā paplašināmas
ailes pārmaiņām ģimenes stāvoklī un atzīmēm

par pasu izsniegšanu bērniem. Dzimtsarakstu

nodaļām un garīdzniekiem uzliekams par pie-
nākumu paziņot pases izdevējas iestādei par

pārmaiņām pases īpašnieka ģimenes stāvoklī,
jo tagad bieži ir nesaskaņas, kas rada pārpra-
tumus pie jaunu pasu izsniegšanas nozaudēto

vietā.

lies pagasta sekretārs referē par būvmateriā-

lu izsniegšanas grāmatu un konstatē, ka grā-

matā atzīmējams ne tikai paziņojums par ma-

teriālu izsniegšanu, bet arī izsniegto materiālu

daudzumi, lai vēlāk nebūtu jāmeklē pats pazi-

ņojums.
Lielauces pagasta sekretārs referē par re-

zervistu grāmatām un iepazīstina apspriedes da-

lībniekus ar vēlamiem grozījumiem ziņojumos
kara apriņķa priekšniekam par reģistrētiem at-

vaļinātiem karavīriem. Tā kā sagaidāms jauns
kara klausības likums, apspriede atzinumus ne-

pieņem.
Naudītes pagasta sekretārs referē par ie-

dzīvotāju reģistrāciju.

Pie Ukru pagasta sekretāra ierosinājuma par

mantojuma dalīšanas līgumiem, izceļas dzīvas

pārrunas. Grūtības rada tas apstāklis, ka vēl

šai darbā nav vajadzīgās prakses. Būtu vēlams

atsevišķs pagasttiesas sekretārs pa 3—4 pagas-

tiem, kas vairāk varētu iedziļināties pagasttiesu
lietās.

Pieņem nodaļas pagājušā gada darbības pār-
skatu.

Nodaļas valdē ievēl: priekšnieku Bēnes pa-

gasta sekretāru R. Blachinu, sekretāru Sniķeros
— Ed. Auziņu un kasieri Rubas — M. Jākob-

soni.

Biedrības valdes loceklis Ed. Zeipe aicina

biedrus cieši sadarboties ar biedrības valdi un

savstarpēji, jo tad darbs nesīs labākus augļus.

6. Kokneses nodaļas apspriede 1939. g. 5.

februārī Bebru pagasta namā. Protokols sa-

ņemts 1939. g. 11. februārī.

Piedalās 18 pagastu sekretāri, 5 palīgi, 8

kanclejas ierēdņi, 3 pagastu vecākie, 2 pagasta
valdes locekļi, 2 pagasttiesu priekšsēdētāji,
2 pagasttiesas locekļi, 1 revizijas komisijas

priekšsēdētājs un 1 loceklis.

Par aizbildnības un aizgādnības nodibināšanu

referē Birzgales pagasttiesas sekretārs, uzskaitot,

kādās lietās aizgādība un aizbildniecība nodi-

bināma.

Par aizbildnību un aizgādību lietu pārska-
tiem referē Ogresgala pagasttiesas sekretārs.

Apspriede vienojas, ka gada pārskatos, saskaņā
ar instrukciju, uzrādāms tikai gada apgrozī-
jums.

Par pagasttiesas grāmatvedību referē Aiz-

kraukles pagasta sekretārs. Referents atzīst, ka

saņemto noguldījumu procentu iegrāmatošanai
nebūtu rakstāmi ordri par katru noguldijumu,
bet pietiktu ar vienu ordri vērtslietu un doku-

mentu grāmatā iegrāmatotām un otru
— gal-

venā grāmatā iegrāmatotām noguldijumu grā-
matiņām. Piedziņas lietās saņemtās sumas, kas

iemaksājamas pagasta valdei, izgrāmatojamas
vienreiz mēnesī ar vienu ordri. Tāpat izgrā-

matojamas tiesai un sekretāram izmaksājamās

sumas. Lai izpildītu instrukcijas 225. un 269.

pantus, gadijumos, kad naudu nosūta pa pastu
vai iemaksā iestādēm, kā arī ja no iestādēm

ko saņem, ordru pirmie eksemplāri ar attais-

nojošiem dokumentiem sakopojami atsevišķi, lai

tos varētu iesniegt miertiesnesim revizijai
bet lietām pievienojami ordru otrie eksemplāri.

Galvenā grāmata būtu skaidrāka, ja skaidru

naudu varētu grāmatot atsevišķi no noguldīju-

miem. Ja noguldījumus nevarētu pieskaitīt

vērtspapīriem, tad galvenā grāmatā būtu vē-

lams tiem atsevišķs konts. Instrukcijas 269. p.

nosaka, ka vērtslietu un dokumentu grāmata
līdz 1. februārim jāiesniedz miertiesnesim revi-

zijai un pēdējais to nodod atpakaļ līdz 1. aprī-
lim. Tādā kārtā pagasttiesai apm. 2 mēnešus

nāksies iztikt bez vērtslietu un dokumentu grā-
matas. Jācer, ka miertiesneši tik ilgi pie sevis

grāmatu neturēs. Debatēs pie referāta izskan,
ka pagasttiesām lieki ir ienākušo un izsūtīto

rakstu žurnāli.
Par inventāra grāmatu referē Kokneses pa-

gasta sekretārs un atzīst, ka labāks būtu mak-

sātāju saraksts un nevis kartiņas.
Par inventāra grāmatu referē Kokneses pa-

gasta sekretārs un iepazīstina dalībniekus ar

savu grāmatas iekārtojuma projektu.
Ogresgala pagasta sekretārs ierosina nodaļu

apspriedes noturēt retāk un darbam šais ap-

spriedēs veltīt vairāk laika. Apspriedēs vēlama

autoritatu piedalīšanās, kas. varētu sniegt pa-

skaidrojumus uz ierosinātiem jautājumiem. Tā-

lāk Ogresgala pagasta sekretārs ierosina atcelt

lēmumu par soda naudas uzlikšanu apspriežu
neapmeklētajiem. Nodaļas priekšnieks paskaid-
ro, ka pēc statūtiem apspriedes jānotur katrus
2 mēnešus un ka viņa aicinājis uz apspriedēm
arī miertiesnešus un policijas pārstāvjus. Kok-

neses pagasta sekretārs norāda, ka pašreizējais
stāvoklis labs un ka apspriežu noturēšana pa-

gastos ļoti vēlama, jo dod iespēju iepazīties ar

citu pagastu dzīvi, darbu un sasniegumiem.
Nākošo apspriedi noliek 1939. g. 18. maijā,

Kokneses pagasta namā.

NĀKOŠĀS NODAĻU APSPRIEDES:

1. Krustpils nodaļai — 1939. g. 20. au-

gustā, Vīpes pagasta namā.

2. Bauskas nodaļai —
1939. g. 23. jūlijā,

Vecmuižas pagasta namā.

3. Ilūkstes nodaļai — 1939. g. 30. jūlijā,

Susejas pagasta namā.

4. Kokneses nodaļai — 1939. g. 6. au-

gustā, Taurupes pagasta namā.

160 PAŠVALDĪ BAS DARBS Nr. 6

Izdevējs: Latvijas pagastu sekretāru biedrība
Atbildīgais redaktors- lāni* Vītolinš

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

Grāmatspiestuves A-S.«ROTA» Rigā, Blaumaņa iela 38-40 IH5;>O






	Pašvaldības darbs no. 6 01061939
	Title
	Sestās burtnīcas saturs:
	Pagasttiesu instrukciju pamatprincipi.
	Apgādības lietu kārtošana caur administratīvo komisiju.
	Lietderības un brīvu apsvērumu darbība tiesību izpratnē.
	Igaunijas pagastu pašvaldību grāmatvedība.
	Nespējnieku uzturēšana patversmē.
	Skrīveris kā kulturas darbinieks.
	Apskats.
	Viesos pie Lietuvas pašvaldību darbiniekiem.
	Jautājumi un atbildes.
	Chronika.
	Pašvaldību darbinieku gaitas.
	PĀRMAIŅAS DIENESTĀ.
	AIZIET ATPŪTĀ.
	PIEŠĶIRTAS PENSIJAS.

	Biedrības dzīve.
	VALDES DARBĪBA.
	NODAĻU DARBĪBA.


	Illustrations
	Untitled


