Kantoris

Maksa par ,.Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu
par:

bez piesūtīšanas

Ls

gadu

22,—

i/gadu

12,—
6,—
2,—

3 mēn
1
„
Piesūtot pa pastu
un pie atkaipār-

devējiem

(saņemot ekspedīcijā)
par:
Ls
gadu
18 —
I0 .—
>/a 8 adu
3 mēn
5,—
1
1,70
„
Par atsevišķu
numuru
—,10

—,12

Pārgrozījums likumā

šķirto
šanu.

Latvijas valdības

par

privāto

un

Iznāk

pie-

c)

vien-

rīkojumi

būvmateriālu
sagatavošanas,
ēku
celšanas vai zemes kultivēšanas;

un pavēles

f) kuras pabalstu ēku celšanai līdz šim
vēl nav saņēmušas.

likumā par privāto un piešķirto

iPaezīme.

Jaunsaimniecībām, kuras
iegūtas priekš kara uz nekultivētas

valsts fonda zemju atsavināšanu.

zemes no bii. Domeņu valdes un
tagad piešķirtas no C. Z. I. K.,
zemes stāvoklis skaitāms pēc tiem

Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā).

Likumā par privāto un piešķirto valsts

apstākļiem, kādos saimniecība atradās viņas iegūšanas, bet ne pie-

fonda zemju atsavināšanu (Lik. kr. 1923. g.

32 un 1925. g. 95) 4. un 5. pantu izteikt
šādi:
4. Bezzemniekus un mazsaimniekus,
kuri līdz 1935. g. 23. aprīlim iegūs zemi
pirkšanas, mantošanas vai citādā ceļā,

apmēros līdz 27 hektāriem, no privāto
zemju īpašniekiem, zemkopības ministris
var katrā atsevišķā gadījumā pielīdzināt
tiesībās un pienākumos zemes ieguvējiem

tieši no fonda.
Atļaujas

atsavināt, galīgi

piešķirtās

zemes pirms viņu ierakstīšanas zemes
grāmatās, kā arī apliecības par 4. pantā
minēto zemes ieguvēju
pielīdzināšanu
fonda zemju ieguvējiem, Centrālā zemes

šķiršanas
2.

4. Izsniegto pabalstu drīkst izlietot
tikai nepieciešamo ēku celšanai saimniecībā, kurai pabalsts piešķirts.
Piezīme.

Rīgā, 1930. g. 7. augustā.
Ministru prezidenta

5.

v. i.

zemkopības ministris V. Gulbis.

Rīkojums

a)

1930. g. 9. augustā.

šanai par katriem 100 kg brutto eksportam
pieteikto un pārkontrolēto augļu eksportieris maksa Ls 0,65. Avanss šo izdevumu
segšanai jāiemaksā uz priekšu pirms augļu
kontroles valsts kasē vai viņas nodaļā uz
zemkopības ministrijas zemkopības departamenta tek. rēķina D. jsf? 261.
Zemkopības ministris V. Gulbis.

Pārvaldes priekšnieks J. Zariņš.
Apstiprinu saziņā ar finanču un
iekšlietu ministri.

1930. g. 8. augustā.
Zemkopības

ministris

V. Gulbis.

Noteikumi

par pabalstu izsniegšanuēku celšanai
jaunsaimniecībām un viensētām uz

nekultivētām zemēm.
Tekošā 1930./31. budžeta gadā pabalstiem atvēlētie Ls 500 000,— izlietojami
šādā kārtā:
Pabalstu ēku celšanai var izsniegt

uz

nekultivētas

zemes no

valsts

zemes fonda piešķirtām, kā arī no sādžām
viensētās nodalītām saimniecībām:
a) kurām saimniecības piešķiršanas vai
nodalīšanas laikā nav bijušas ēkas;
b) kurām piešķirtā zeme visa bijusi
nekultivēta (meža zeme, celmājs,
purvājs
u. t. t.), vai arī kurām
piešķiršanas laikā bijis aramās vai
dārza zemes ne vairāk par J/io, vai
pļavu ne vairāk par i/ 4 no visas
zemes kopplatības;

Par saimniecībai

nepiecie-

b)

ir

tiesība

ja vienu gadu laikā pēc pabalstu
saņemšanas pēdējais nav izlietots
ja

pabalstu

saimniecību

saņēmējs

un

pārdod

saņemto

savu

pabalstu

nav izlietojis 4. p. minētām vajadzībām.

6.

Izsniegto pabalstu

izlietošanu kon-

techniķiem

un vietējām valdības vai paš-

valdības iestādēm.

pārvalde uzdod
7. Lauksaimniecības
pagasta valdēm sastādīt pēc noteikta
parauga sarakstus par visām tām pagasta
robežās ietilpstošām saimniecībām, kurām

pēc šo noteikumu 1. un 2. panta var izsniegt pabalstus un kuras līdz šim to nav
saņēmušas, uzdodot pareizas un noteiktas
par katru

saimniecību.

Saraksti

caurskatāmi un apstiprināmi pagastu padomēs un līdz ar attiecīgiem parakstiem
un

padomju

sēžu

protokolu

norakstiem

iesūtāmi Lauksaimniecības pārvaldes būvniecības nodaļai 6 nedēļu laikā, pēc šo
noteikumu publicēšanas ,,Valdibas Vēstnesī" .
Sarakstos nav ievedamas bijušās rentes
mājas, apbūves un amatnieku gabali, paraugsaimniecības,
dārzsaimniecības
un
rūpniecību
8.

niecības pārvaldei galīgai izlemšanai.
atbild pagasta valde līdz ar pagasta pa-

domi.
Vajadzības gadījumos Lauksaimniecības pārvalde pārbauda sarakstos uzdoto ziņu pareizību.

Uz iesūtīto sarakstu

Lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieks J. Zariņš.
Būvniecības

un viņos uzdoto

pārvalde

lemj par pabalsta piešķiršanu atsevišķām
saimniecībām. Lēmumus apstiprina zemkopības ministris un saskaņā ar šiem
lēmumiem Lauksaimniecības pārvalde izmaksā attiecīgās pabalstu summas tieši,
vai caur vietējām pašvaldībām attiecīgu

saimniecību īpašniekiem.
Piezīme.

Saraksti iesūtāmi noteiktā
laika, vai ar ne-

laikā; pēc noteiktā

nodaļas vadītājs

pazaudēšanu

no
,, —,80

Paziņojums.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ai
š. g. 8. jūlija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās

daļas sastādīto un Kul-

dīgas meliorācijas
sabiedrības ,,Pāzis "
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Pāžu
pļavu galveno novadgrāvju projektu.
Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas

mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
Kuldīgas meliorācijas sabiedrībā ,,Pāzis",
minēto meliorācijas darbu izvešanā un
uzturēšanā.

Rīgā, 1930. g. 21./22. jūlijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
1
J. Pelsis.
Darbvedis

Brandts.

A.Vaits.

Noteikumi

par pēcmaksas operācijām ar Angliju.
1.

No

1930. g.

11. augusta

satiksmē

ar Angliju pielaistas pasta pakas ar uzliktu pēcmaksu.
2.

Pēcmaksas

summa katrai pakai ne-

var pārsniegt 40 angļu mācriņas.

Peniļu

daļas nav pielaistas.
3.

Par katru ar pēcmaksu apliktu paku

jāņem no nosūtītāja:
svara

un

£

maksa
(angļu

maksa

—

25

sant.

mārciņu)

par

vai

paku;

maksa

50

sant.

par

4. Pēc pakas nosūtīšanas pēcmaksas
summu nevar dzēst vai grozīt.
5.

š. g. 7. augusta papildinājumu pie
ministra rīkojuma par notāru
skaitu Latvijā palielināts notāru skaits
Rīgā un Valmierā, katrā ar vienu no-

tāru, un
Dagdā.

Katrai ar pēcmaksu

apliktai

pakai

nosūtītāja

maksas saņēmēja) adrese.

(t. i. pēc-

Labojumi un

kasījumi nav pielaisti.
6. Ar pēcmaksu apliktu paku var pāradresēt arī uz citu valsti, ar kuru pakas no-

7.

Iekasējot

uztur

pēcmaksas

Latvijā

operā-

pēcmaksas

ņemšanai uz Angliju.
Visa

pāreja

pakām
Rīgā,

pielietos

noteikumus

ar uzliktu

vieta

gumu līdz ar attiecīgiem dokumentiem.

Tiesu departamenta direktors Stokets.
Administr.

nod. vadītājs

J. Saulīte.

vispārīgos

attiecībā

uz

pēcmaksu.

l

Izlabojums.

Muitas departamenta 1930. g. 24. jūlija
rīkojumā N° 177 2. pkta pievestā formulā
izlaista formulas sastāvdaļa grieķu burts
omega. Minētai formulai (14. rindā no
augšas) jābūt šādai:
„ Q (170+7,1. p.) kg,
sildvirsma" u.

Rīgas

kur iž katla

t. t.

apgabaltiesa,

saskaņā ar savu 1930. g. 8. augusta lēmumu,
„Valdības
atsauc
Vēstneša"
1929. gada
281. numurā iespiesto sludinājumu par Zinaīdas
Jevgeņija m.
H e I c e r s , dzim. Rabinovičs,
meklēšanu, jo minētā Helcers ir atrasta.
Rīgā, 1930. g. 9. augustā.

JVs 111662.

Priekšsēdētāja biedra v. (paraksts).
Sekretārs J. Avotiņš.

sum-

summu pārvērtīs Latvijas valūtā pēc tāda
pat kursa, kāds noteikts pārvedumu pie8.

notāra

departaments uzaicina visas personas, kuras vēlas ieņemt
šīs vakantās notāru vietas un kuras izpilda notār. nolik. 5. un turpmākos pantos
paredzētās prasības, pieteikties viena mēneša- laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas, tieslietu ministrijā, iesniedzot uz tieslietu ministra vārdu lū-

mas par Anglijā padotām pakām, uzrādīto

starptautiskos

viena

Tādēļ tiesu

pieliekami pavadadrese ar deklarācijām un
pēcmaksas pārvedums; tanī uzrādāma pēc-

sūtīšanas valsts
cijas.

nodibināta

tās

daļu;
c) pastāvīga maksa 50 sant. par katru
d) piesūtīšanas
katru paku.

Ar

Rīgā, 1930. g. 8. augustā.

apdrošināšanas

pēc attiecīgas takses;
katru

Sludinājums.

tieslietu

Latgales

apgabaltiesas

1. kriminālnodaļa,

saskaņā ar savu 1930. g. 6. augusta lēmumu,
atsauc „Valdibas Vēstneša" 1930. g. 23. aprīļa
90. numurā iespiesto sludinājumu par Vladislava
Augusta
d. Marcinkeviča
meklēšanu, jo
minētais Vladislavs Augusta d. Marcinkevičs ir
atrasts.

Daugavpilī, 1930. g. 7. augustā.

1930. g. 9. augustā.

Priekšsēdētāja v. Daukšs.

Direktora v. H. Resnais.

Sekretārs J. Vanags.

Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks
V. Krūmiņš.
7. Siguldas

atkārtoti

Valdības

iestāžu

paziņojumi

Paziņojums

Lauksaimniecības

d) par dokumentu
katras personas

Rīgā, 1930. g. 7. augustā.

zemes gabali.

ziņu pamata

tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
Ls 4,—par katru tālāku rindiņu
„ —,13
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu
—,20
c) no privātiem par katru viens), rindiņu
(par obligāt. sludin.)
„ —,25

izvesto darbu kārtībā

Par sarakstos uzdoto ziņu pareizību

maksas summa un

trolē Lauksaimniecības pārvaldes būvniecības nodaļa tieši, vai caur rajona būv-

ziņas

sūdzības un līdz ar savu slēdzienu, bet ne
vēlāk kā 3 nedēļu laikā, skaitot no sūdzību
saņemšanas dienas, piesūta tās Lauksaim-

11.

Sludinājumu maksa:
a)

pa-

tāmi.
10. Sūdzības par pagastu valžu vai
padomju pielaistām nepareizībām pie sarakstu sastādīšanas iesniedzamas apriņķu
valdēm divu nedēļu laikā pēc padomju
sēdes dienas.
Apriņķa valde pārbauda

b) kommisijas

ministrijai

saraksti

un pabalstu

9. Atsevišķi lūgumi pēc pabalsta, blakus 7. p. minētiem sarakstiem, nav iesū-

sniegšanu (,,Vald. Vēstn." 1925. g.
218. num. un 1927. g. 136. num.).
Zemkopības

iesūtītie

piešķiršanas.

a)

nepieciešamo ēku celšanai;

Saskaņā ar eksportējamo augļu un ogu
kontroles likuma 7. pantu (,,Valdības Vēstneša" 1927. gada 7. marta 53. numurā)
noteicam, ka kontroles izdevumu seg-

caurskatīšanas

bez

šamām uzskatāmas ēkas, kas uzskaitītas instrukcijā
par būvkoku iz-

izsniegtos pabalstus piespiedu kārtā atprasīt, ttdj ar 7% gadā, skaitot no pabalstu izsniegšanas dienas:

Nr. 25984

ziņām

liks

Pabalstus var izsniegt arī pirkšanas

3. Vienai saimniecībai izsniedzamā pabalsta summa ir Ls 300,—.

pamata.

pilnīgām

laikā.

ceļā '(no valsts zemes fonda, valsts zemes
bankas
vai privāt-personām)
iegūtām
saimniecībām, kā arī saimniecībām, kurām
zemes paplašināšanai piešķirti nekultivēti
piegriezumi, ja tās'atbilst šo noteikumu
1. p. un tiesībās pielīdzinātas jaunsaimniecībām.

ierīcības komiteja un zemkopības ministris var izdot uz priekšā stādīto pie
notāra vai pašvaldības iestādēm noslēgto
zemes atsavināšanas līgumu vai priekš-

1.

lē-

e) kūju ieguvēji ir jau stājušies pie
savu saimniecību ierīkošanas, t. i.

Pārgrozījums

tādām

mazāka

ierīcības komitejā;

Angliju.

līgumu

nav

un
viensētām, ja sādžu sadalīšana apstiprināta apriņķa vai centrālā zemes

sētām uz nekultivētām zemēm.
Noteikumi par pēcmaksas operācijām ar

5.

zemes kopplatība

Rīgā, pili N° 1. Tālrunis 20031
Atvērts
no pulksten
9—3

^^^^^^^^^
"^pr

11—12

cības komitejā un piešķiršanas
mumi nav pārsūdzēti
senātā,

Noteikumi par pabalstu iizsniegšatvu ēku

(Izdots

kuru

no

un ekspedīcija:

^^SSf ^^^^^

raksturs;
ft) kūpas piešķirtas centrālā zemes ierī-

kontroli.

Valdības

stundas

un svētku dienai

e&^^^^B1^^^

par 5 ha un kurām lauksaimniecību

Rīkojums par eksportējamo augļu un ogu

jaunsaimniecībām un

dienu, izņemot

R e d a k c i j a:
Runas

oficiāls laikraksts

jggi

Rīgā, pilī Ne 2. Tālrunis 20032

valsts fonda zemju .atsavinā-

celšanai

katru

svētdienas

Jelgavā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas

labklājības

ministrijas

darba

aizsardzības
departaments
paziņo, ka
masētajā Alise Gudže, kura dzīvo Jelgavā, Akadēmijas ielā N» 25, dz. 6, pieņemta par valsts darbinieku masētāju
Jelgavā.
Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbin. ārstn. nbd.
vadītājs Dr. Driba.

meklē

pēdējā laikā

kājnieku

pulks

Aleksandru

Š u t 0 v u , kurš
dzīvojis Madonas apriņķa Cesvaines

pagastā, no kurienes aizgājis uz
strācijai nezināmu dzīves vietu.

vietējai adminiViņa piederības
vieta skaitās Daugavpils
apr. Līksnas pagastā,
kur dzīvo viņa piederīgie , bet pie piederīgiem uz
dzīvi nav apmeties.
Visas valsts un pašvaldības iestādes tiek lūgtas
paziņot Šutova pašreizējo
dzīves vietu pulka
komandierim
Alūksnē. (Skat. ,,Vald. Vēstn."
1929. g. 142. numurā.)
Pulka komandiera v. p. i.,

pulkvedis-leitnants
Saimniecības priekšnieks,
pulkvedis-leitnants
Darbvedis,

kara

ierēdnis

P 0 11 e.

P r ie d 11 is.

F. B r ū veli

s.

Nekustamas mantas saraksts,

». jūlija lēmuma ir jāpiedalās Kuldīgas meliorācijas sabiedrībā „Pā2is", jāņem dalība
īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g.
kuras
J
'
rakšanas
darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.
pie kopējo Pāžu pļavu galveno novadgfāvju
——.^i^^M^^^^^^^M^^^I^^^M

3

Dalībnieka
Da

'£.

'*"'īpašumu tiesību

vārds U n uzvārds

...
apzīmējums

, Kādā pagastā atrodas mājas

pēc

2.
3
4
t.

5.
6
7

8.'
9
10.
Ii!
12.

13.
14.
15.
16.

Ansis Segliņš
Jēkabs Kažmirs

īpašnieks

Grieta Linkis, dz. Strautman
Valsts zemju
j
Valsts
^vuiuigĶ
vaiai, (Kuldīgas

īpašniece

'

„

23
24
25
28

3018
3386
5974

Kurmales pag. Kuldīgas Kalna mž.
„
„
„
„.
, „
,,
„
„
„
„
Kurmales pag. Kuldīgas valsts mž.

94 —
301 —

A 33
A 37

5713
1902

Kuldīgas pag. Kuldīgas Kalna mž.
„
,,
„
,,
,,

367 —
197,—

Liki)
Maz-Liki (Vinberg-

A 38

3077

Kurmales pag. Kuldīgas Kalna mž.

142 —

A 47

3379

Kuldīgas pag. Kuldīgas valsts mž.

A 48
A 56

5474
3069

Kuldīgas pag. Kuldīgas Kalna mž.
Kuldīgas pag. Kuldīgas valsts mž.

237 —
164.—

A 65

2178

A 66
A 70-11

2426
6078

A 71
A 72

3342
4737

„
,,

,,
,,

„

,,

,

„
„
„
,,

„

,,

Dičas

A 90

6015

Kuldīgas pag. Kuldīgas

„

Buki
Laugaļi

A 91
A 96

5123
3112

Kuldīgas pag.
„,
,,

A 190
A 194
A 201

—
2721
9824

A 204
A 219
A 220

—
2805
5764

A 230
A 231

6026
10141

Ernesta un Annas Strautmaņi .
Jura Švarca

Mant. masa
„
„

35.

Jānis Kūmels

36.

Grieta Saulgriezs
Marija Mittenbergs

„
„
īpašniece

52.

53.

īpašnieks
„

„
īpašniece
īpašnieks
„
Mant. masa
„
„
„
„
„

„

Indriķis Hartmans
Juris Birģelis

„

„

„
„

„
„

...

„

„

„

„

„
„

„
,.,

,,
„

„
„

,,
„

„
„

,,
„

Kuldīgas pagasta Pelču muižas

valsts mž.

202 —
72 —

84 —

323,—
181 —
117 —
462,—

156,—

57 —

,,
,,
„,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Kurmales pagasta Kuldīgas mž.

63,—
18,—
46 —
18,—

,,
,,
,,
Kurmales pag. Kuldīgas Kalna mž,
„
„
„
„
„
Kuldīgas pag. Kuldīgas Kalna mž.

50,—

B 2

2444

Paicvagari

T 3

3101

„

„

„

,,

Maz-Dabri
Diž-Ošenieki
Gērveļi
Bišavas
Baļļas

T
T
T
D
j

2980
3008
2981
4735
3261

,,

,.

,,

,,

,,

„

„

„

375 —

„
„
„
„
Vārmas pagasta Dūnes muižas
Griķu pagasta Pilskunga muižas

38 —

Dapati
Aizcēli

J 4

Ķeiri
Upati
Dzeiši
Saldenieki

5
7
9
31
3

2702

J 5
J 6
-J 7

2994

3906
3225
775
2988

6

Šiliņi (bij. mežsarga

—

„

„

„

„

18 —
38 —
79,—

T 1

7147

„

Kuldīgas pag. Pilskunga
„
„
„
„
„
„

muižas
„
„

„
„
„
„
Kuldīgas pag. Vec-Kuldīgas muižas
Kuldīgas pagasta Sprinču muižas
Griķu pag. Kuldīgas meža muižas

N

87 —
227 —

Kuldīgas Kalna mž.

Kuldīgas pag. Kuldīgas valsts mž.
,,
,,
,,
,,
„
Snēpeles pagasta Sprinču muižas

turpmāk, neņemot vērā darba

faktisko izmaksu, kura vai
būt mazāka va, Maka.

285 —

Birznieki

7146

dalībnieku
maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā
pie darbu pirmreizējas izvef
s anaSj t - arI pie izvesto
darbļJ uzturēšanas kārtīb

56 —
87,—
63,—

Putraimi

B 1

J^SffLS
mas uzskatāmas par pamatu

19 —
109 —

39 —
53,—
225,—
79,—
81,—
189,—

Kupši

Juris Šteinbergs

Krišs un Ieva Gobzemi
Jānis Vilerts .

57.

—

„

Andžs Petersons

56.

—
—

„

Juris Dzeiše
Jānis Kalniņš

54.
55.

II

—

,,

Kate Strazdiņ

50.
51.

„

Kuldīgas

4369

33.
34.

48.
49.

,,

A 84

Petrovics

. .

„

„

Vilcini

Indriķis

mir. īpašn. Kriša Dintera
Jānis Grosmanis
Mārtiņš Geriks
Kārlis Šulcs

,,

īpašnieks

Ādams Buks

47.

Plikši
Pūķi

„

Kalna mž.
,,
,,
„
„
„
„
valsts mž.

Kurmales pag. Kuldīgas Kalna mž.
Kuldīgas pag. Kuldīgas Kalna mž.
„
„
,,
„
„

32.

46.

Liki) '

4484

Kuldīgas pag. Kuldīgas
„
,,
„

,,
Mant. masa

31.

45.

A

9798

Ratenieki
Zauķi
Sausi
Vilson-Žagatas
Žagat-Franči
Stepes

„
„
īpašnieks

.

„
,,

A
A
A
A

„
,,
„

.

„
,,

Kuldīgas pag.

i. . .

.

„
„

6058

„

Indriķis Nudiens
Ilze Šproģis
Marija Apīniņ

Ķersta Janson
Indriķis Putra-Putraims
Jānis Vitolskis

„
„

177,—
33,—

A 22

,,

22.

44.

„

4570
3089

,,

43.

„

5002

„

42.

„

A 18
A 19

Jānis Veinbergs

41.

,,

io,
119,

A 15

21

40.

„
,,

Bišavas (Bišhof)

„

Jānis Slīpiņš
Jānis Flesners
Indriķis Rubuls
Krišs Kraulis

„
,,

174,—

Gala-Dzeiši
Vidus Dzeiši
Ginefernest
Knaķi
Jaunarāji
Jaunzemji
Klibji
Kreiži
Diž - Liki (Freiman-

,,
„
Maut. masa

Ernests*Freimanis

37.
38.
39.

—

„
,,

°-f>

a>,

4860

20.

īpašn. Līzes Stepis ....

27F, Fa

,,
,,

72,-

2

,,

,,
„

Miķelis Grīnbergs

».
„
muižas

9426
—

mž.

21F

„
„

"mir.

—

,.
,,
Pelču

Pakalni
Anit-Eglītes

Līze Grīnberg

30.

Ka.tiķu

,,
»
„
,,
Kurmales pagasta

Mežsarga dien. zeme

19.

29.

skaitu

Kurma.es pagasta

89/1

Piezīmes

Ls

īpašniece

Eda Klint

28.

1F

2t, r-a
3F
25F, Fa

Robežnieki

18.

27.

dalībnieku

īpašnieks

fuliuss Blochs

Ernests Zose
Andžs Krukovskis
Kārlis Vilsons
Juris Francs

niederēia
pieaereja

9805

HF

Avotnieki

17.

25.
26.

Fa

„„„irc
centrs

Līze Lasis
Jānis Fernasts

23.
24.

3F

Liepnieki

Valsts kulturālais

īpašnieks
,,

™gf£

,-pamatu
reģistra

1(^r"

„
,,

un pie kādas agrākās muižas

zemes

plāniem

,,

mspekcija)
Fricis Paipala
Ernests Zichmanis
Jānis Strazdiņš
Valsts (Kuldīgas virsmežn.)
.
Kārlis Lukševics
Indriķis Eglīts
Ernests Stokmanis
....
Andrejs Strautmanis
mir. īp. Krista Strautmana . .
'
... ...
Ķersta Feldman

pēc

merme-

^

1.

Darbu
izmaksa pēc
pr0jekta,

Māju XsJV2

Dalībniekam
™
perošo
viņa lietošanā
esošo māju
nosauKums
nosaukums

96 —
237 —

408.—
162 —
214 —
376 —

283 —
119 —
61 —

māja)

Jānis Vilerts

58.
59.

Valsts (Kuldīgas virsmežn.)

.

61.

Valsts (Kuldīgas virsmežn.)
Valsts (Kuldīgas virsmežn.)

.

62.

Fricis Jēkabsons

60.

63.

.

Jānis Dabra

64.
65.

66.
67.
68.
69.
71.
72.

73.
74.

,,
īpašnieks
„

Knss Zose

,,

Indriķis Gailis
Juris Rīchters
Grieta Kristais

,,

Andžs
Žanno
Kārlis
Anna
Toms

70.

īpašnieks
īpašniece
„

,,
īpašniece
īpašnieks

Svarcs

Lodziņš
Lāma '

„

Kristaps Klestraps
Krišs Štorchs un Krišs Megnis
-?•a.
ļQO(\
Ol
juiij
i^u.-i.

īpašnieki

Valdības vietējo iestāžu

rīkojumi.
Saistošie noteikumi
par ietņu (trotuāru) ierīkošanu
Talsos.
Pieņemti
16. jūnija

nāti

Talsu

pilsētas

domes 1930. gada

sēdē (prot. 7, p. 2) un apstipri-

no iekšlietu ministrijas būvniecības
pārvaldes 1930. g. 6. augustā.

1. §. Talsu pilsētas robežās ietnes ierīko un uztur kārtībā attiecīgo gruntsgabalu īpašnieki
saskaņā ar šiem noteikumiem.
2. §. Gar izbruģētām vai izšosētām ielām ierīkojamas, atkarībā
no apbūves
rajona, šāda veida ietnes:

—
—

—
—
—

_

—

—

„
īpašniece
īpašnieks

Katurfeld
Stepaniuss

Vāģi (bij. mežs.māja)
Žagatu purvs
"
—
—

2Fa
8Fa

Kuldīgas pag. Kuldīgas

māc. mž.

]3 —

—

89

—

56 —
9^
24

"

_

13F

—

110 —

692,—
19 —
'
73

—

—

7Fa

8Fa

Griķu pag. Kuldīgas meža muižas

—

12F

—
—
—

5970
—

—
a 228
a 229
6F, Fa
9F Fa
10F, Fa
11F Fa
HF
12F Fa

"

"
"

"

"
"
"
"

"
"
"
"

"

"

"

"
"

"

—

2Fb

"

"

"

?«'

-ir _
ra
,v_

40 _

»ir'

«q'Z

ino'
'

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.

a) ietnes ar klājumu no cieta materiāla,
piem. kaltiem akmeņiem, rupjām
betona flizēm vai platēm, ar betona
klājumu (bez slīpēšanas), vai ar
asfaltu visā ietnes platumā;
b) ietnes no labi dedzinātiem ķieģeļiem
(dzelzsķieģeļiem vai klinkera) uz ciešas pamatkārtas visā ietnes platumā;

c)

ietnes ar gludu klājumu joslu ietnes
platības virsusdaļā, ne šaurāku par
60 cm, izbruģējot
vai noberot ar
granti ietnes platības atlikušo daļu.

3. §. Vienā un tai pašā ielā ietnes platumam un veidam jābūt pēc iespējas
vienādam un ikkatrā gadījumā tas tiek
noteikts no pilsētas valdes.

'-'

Darbvedis Brandts.

??^?^ «??M^H^^M^a^m^^^BiHnBM^^^^a^iM

4. §. Pirmais ietņu izbūves veids (sk.
§. 2. pkt. a) saistoši izvedams gar Lielo
ielu, Zvaigžņu, Kr. Valdemāra līdz Lielgabala ielai, Lielgabala un Stacijas ielām,
Brīvības ielu līdz Šķūņu ielai, Mīlenbacha
ielu, Ezera laukumu, Kalna ielu līdz
pastam, Laidzes ielu līdz Dīķa ielai,
Roža ielu, Baznīcas laukumu.

gabala īpašniekam jāziņo par to pilsētas
valdei un paši šie darbi izvedami pēc
pilsētas valdes vai viņas pilnvarotā lietpratēja norādījumiem uz vietas.
7. §. Iebraucamo vārtu priekšā ietnes
daļa izbruģējama vienā augstumā ar ietni
gar ēkām, pie kam šī ietnes daļa izbruģējama ar kaltiem akmeņiem.

Trešais ietņu veids (sk. 2. § pkt. c) var
tikt atļauts ierīkot gar tām ielām, kur
visa ietnes territorija nav šaurāka par
1,65 m.

8. §. Jumtu ūdeņu notekas šķērsām
ietnēm jāierīko lēzenas, ne dziļākas par
2,5 cm.
9. §. Ap kokiem un ielu apstādījumiem

5. §. Ietnes malas augstums gar ielas
noteku malu nedrīkst būt zemāks par
10 cm un augstāks par 25 cm.
6. §.

būves

Pirms ietņu
ierīkošanas, pārizlabošanas attiecīgā grunts-

vai

ietnes daļa atstājama, pēc pilsētas valdes
norādījuma, neizbruģēta
resp. nenoklāta
ar betonu vai asfaltu.
10. §. Gar nebruģētām ielām līdz ēku
uzbūvei uz apbūvējamiem gruntsgabaliem
ietnes ierīkojamas pēc noteikta veida, vai

arī no

dēļiem

vai

no rupjas,

cieši nobhe-

tētas grants, ne augstākas par 18 cm un ne
šaurākas par 71 cm.

sevišķos svarīgos gadījumos dome termiņu
var pagarināt.
Šo noteikumu neizpildīšanas gadījumā,
neatkarīgi no uzliekamā soda, pilsētas
valdei ir tiesības neizpildītos darbus pēc
saviem ieskatiem izdarīt uz vainīgā rēķina
un visus sakarā ar šo darbu saistītos izdevumus, pieskaitot tiem 1% mēnesī,
jaunierīkojālabo un jā-

Parādei

īpašniekiem.

Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie saucami pie atbildības un sodāmi
likumos noteiktā
14.

§.

kārtībā.

Uzraudzība

par šo noteikumu

ie-

vērošanu un kriminālvajāšanas ierosināšana pret to pārkāpējiem piekrīt pilsētas
valdei un tāpat vietējai policijai.
Šie noteikumi stājas spēkā pēc 2 nedēļām no viņu izsludināšanas ,,Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galvas b. K. Bernsteins.
Sekretārs M. Glembergs.

Jaunās

valstis

Polijas valsts prezidenta viesošanās
Tallinā.

Parādi, kura notika Brīvības laukumā
trešās
divīzijas
komandiera
ģenerāļa
Jonsona valdībā, lietainais laiks traucēja,
kaut gan viņa notika programmā paredzētos apmēros un bij. pulcinājusi Brīvības laukuma malās un apkārtējās ielās
nepārredzamas ļaužu masas.
Igaunijas
un Polijas karogiem dekorētā tribīnē pie
?

*?'

Polijas lielā draudzība pret mūsu tautu.
Igauņu tauta to ļoti augsti vērtē un sa-

vukārt apliecina, ka draudzīgas attiecības
starp tautām un valstīm ir drošākā ķīla
progresam un labklājībai".
Uz to prezidents Moscickis atbildēja:
,,Pateicos Jums, Igaunijas parlamenta
prezidenta kungs, par sirsnīgo uzņemšanu
un par vārdiem, kurus Jūs veltījat poļu
tautai un man. Es izlietoju gadījumu,
lai pateiktos par sirsnīgo uzņemšanu, kuru
tauta

un

kura

mani

ļoti aizkustinājusi.
Es paceļu savu glāzi
uz igauņu tautas labklājību un progresu!"
Pēc brokastīm Polijas ārlietu ministris

Zaļeskis Einbunda
igauņu žurnālistus.
Pulksten

kabinetā

16.30 bijušais

pieņēma

Igaunijas

ar-

mijas virspavēlnieks brīvības cīņu laikā
ģenerālis Laidoners pieņēma poļu viesus
Vitnsas muižā, uz kurieni viesi izbrauca
automobiļos.
Bez abiem valsts galvām
piedalījās

izbraucienā

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1917. g. 20. janv. mirušās
Emmas - Paulines - Amālijas
Millers ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-

Polijas

ārlietu

mi-

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

visas personas, kam
uzaicina
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai riesa 1930. g.
5. augustā publicēto
1930. g.
29. apr. mir. Pētera Jura d.
Sipiņa 1923. g. 1. martā mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kam ir kaut
kādas tiesības uz mir. Pētera
Sipiņa

mantojumu

vai

sakarā

ar

šo mantojumu
kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas un ierunas minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, 1930. g. 5. augustā.
L. JV° 5145.
11557b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra

v. P. Rirkens.

Sekretāra

v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa

lik.

2011., 2014.
uz Civ. proc.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1930. g. 20. jūnijā Rīgā
mirušā
Daniela
Jefrema dēla
Skobeleva ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to tiesības
kā manniekiem,legātāriem,fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju (3) mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.
savas
Ja minētās personas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1930. g. 5. augustā.
11560b
L. JMs 5444.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra
Rīgas

v. P. Birkens.

pilsētas 4. ģimnāzija

iz-

sludina par nederīgu nozaudēto
gatavības apliec. ^996/821/13525,
izdotu 1929. g. ar Arnolda Baloža
vārdu.

12051z

uz

Civ.

saslimšanas

gada

pārskats

dome" (Conseil des Congrēs Coopērativs
Rīgā, 1930. gadā.
Oie

Cenossenschaftsbevvegung

in

Dzīve.
Illūstrēts nedēļas žurnāls.
1930. g. 8. augustā.

Rīgas biržā,

lipīgām

ar

1
1
100
100
100

1930. gada

12. augustā.

Amerikas dolfars
Anglijas mārciņa
Francijas franku
Beļģijas beigu
Šveices franku

5,174—5,184
25,205—25,255

20,30—20,45
72,20—72,75
100,40—101,15
27,03—27,24

Civ. proc.

lik.

2011., 2014.

un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1910. g. 3. nov. Skrīveru
pagastā mir. Andreja Zemšana

ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības kā mantniekiem, legātāriem, fideikomiu. t. t.,
sāriem, kreditoriem
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
trīs mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā. 1930. g. 5. augustā.
L. JV° 5435. "
11564b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra

v. P. Birkens.

Rīgas prefektūras ārējā

nodaļa

100 Zviedrijas kronu

es —

nosaukums

ŠE

100 Norvēģijas

!= ?-.-o

100 Dānijas kronu
100 Austrijas šiliņu

3 M
CO

Tvphus abdom

Vēdera tifs ...

2-1

Paratvphus

Paratifs

Izsituma tifs . .

2
—

.... Atgulās drudzis .

—

Malaria
Variola et variolois.

. .

....

Purva drudzis
Bakas

Morbilli

Masalas

Scarlatina

Šarlaks

Tussis convulsiva....

Garais klepus

Dipftter. vēra
Cbolera asiatica
Erysipelas

.

—

....

Cūciņa
....
Asinssērga ...

5
1

Epidēmiskais galvas un mugurkaula

Tubercul. pulm

Plaušu dilonis

Trachoma
Scorbutus
lnfluenca
Encephalitis
Lepra

Trachoms ...
Skorbuts....
Influenca
...
Miega slimība .
Spitālība. ...

—

. Nedēļnieču drudzis.
Sastinguma krampji

1
—

Febris puerperalis.
Tetanus

.

Latvijas kooperācijas

gada

.

Priekšsēd. n.v.i. L. Bruemmers.

Pie
1914.

g.

Sekretāra

izsludina par ned. auto vadītāja
apliecību
Ne 5662, izdotu no
prefektūras 1930. g. 30. aprīli
Edgaram Grēts, kas pieteikta
par nozaudētu.
12057z šanai aizmuguriski.

v.

57,55—58,75
51,40—52,10
3425—3445
51—59

Redaktors

Šim numuram

98—100

98—100
92—93
96—97

pielikti

pilnvara,

dec.

protokols

un

1928. g. 19. marta protokols
norakstā un noraksti atbildētājai.
Liepājā, 1930. g. 6. augustā.
JVs 354-1/30.
11682b
Priekšsēd.

b.

Sekretāra
Liepājas

6 lapas puses.

koku mežu pārdošanu
16. oktobrī, Rīgā.

no zemes grāmatām,
9.

M. Ārons.

Šīs dienas ,,Vald. Vēstn." numuram
iet kā pielikums līdz mežu departamenta
sludinājums par augošu skuju un lapu

v.

(paraksts).

v. E. Rolavs.

apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 10. aprīļa
lēmumu uzaicina 1925. g. 21. jūn.

izsolē

1930. g.

Latgales apgabait. reģistrāc. nod.
dara

zināmu,

Latgales

saskaņā

ka,

ar

apgabaltiesas 1930. g.
jūlija lēmumu, uz Noteik.
kooper. sab. un viņu sa-

25.
par
vienībām 7. un 8. p. pamata reģistrēti Smaņu lauksaimniecības
mašīnu
koplietošanas
biedrība
,, Kūlējs" un ievesta kooperatīvu
sabiedrību reģistri.
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Smaņu sādžā Višķu pag.
Daugavpilī, 1930. g. 5. augustā.
Nodaļas pārzinis K. Kļaviņš.
11566 Sekretāra v. A. Auziņš.

Dzērves pag. mir. Žorža Kārļa d.
Zauera mantniekus, kreditorus,
legātārus, fideikomisārus un visas
Zemes grāmatu atjaunošanas
citas personas, kam ir kādas
kommisija
tiesības un prasības uz atstāto
Ivana Jegora d. Sokolova
vai kas
vēlētos uz
mantojumu,
lūgumu par nekustamā īpašuma,
apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu sastāvošā no Punderu-Zeļču dačas
laikā,' skaitot no sludinājuma viensētas JVs 12, platībā 15,09 des.,
vairāk vai mazāk, Jaunlatgales
iespiešanas dienas.
Ostrovas) apr., Gauru
Tiesības un prasības, par kurām (senāk
nebūs
minētā (bij. Višgorodas) pag., ievešanu
paziņots
tiesai
termiņā, atzīs par
zaudētām zemes grāmatu reģistri, — uzuz visiem laikiem un testamentu aicina visas personas, kam ir
tiesības uz minēto nepasludinās par likumīgā spēkā kādas
kustamo mantu, iesniegt komstājušos.
misijai par to paziņojumu četru
Liepājā, 1930. g. 4. augustā.
Priekšsēd. b. v. (paraksts». mēnešu laikā, skaitot no izdienas ,,Valdības
Sekretāra v. E. Rolavs. sludināšanas
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod. pieteiktās tiesības skaitīsies par
paziņo vispārībai, ka 1929. g. iznīcinātām un minētais lūdzējs
25. martā mirušā Jankeļa (Jan" varētu tikt ievests attiecīgā zemes
kela-Šebšel) Ābrama d. Gurviča grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
1927. g. 4. aprīlī sastādītais nokādiem aprobežojumiem ar netariālais testaments ar apgabaltiesas 1929. g. 29. jūlija lēmumu apstrīdamas pārdošanas un hipotiesīapstiprināts.
L. Ne 3305a/29. g. tēkārisku apgrūtinājumu
Daugavpilī, 1930. g. 5. augustā. bām.
Daugavpilī, 1930. g. 4. augustā.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Priekšsēd. v. E. Kriķis.
11906z Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Sekr.-darbv.

Latgales

apgabali, reģistrāc.

nod.

dara zināmu, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1930. g.
25. jūlija lēmumu, uz noteik.
Liepājas apgabaltiesa
sabiedrīoām
saskaņā ar savu 1930. g. 2. aug. par kooperatīvām
lēmumu un Civ. proc. lik. 293. un viņu savienībām 9. panta
reģistrēti
Kačanovas
un sek. p. uz Liepājas pilsētas pamata,
piensaimnieku sabiedrības ,,Cepašvaldības lūgumu viņas prasības lietā pret Liepājas teātra rība" š. g. 12. martā pilnā
pabalstīšanas
biedrību
par biedru sapulcē pieņemtie statūtu
Ls 50.000,— uzaicina atbildētāju: grozījumi.
Daugavpilī, 1930. g. 5. augustā.
Liepājas teātra pabalstīšanas bieNodaļas pārzinis K. Kļaviņš.
drību
(očmecTBo
mh
socnoJln6aacKOMy
Tearpv) 11568b Sekretāra v. A. Auziņš.
cofi^ eHi'H
likvidācijas Latgales apgabait. reģistrāc. nod.
vai
šīs biedrības
kommisiju, kuras dzīves vieta dara zināmu, ka
saskaņā
ar
prasītājai nav zināma, — ie- Latgales apgabaltiesas 1930. g.
uzdot
savu 25. jūlija
rasties
tiesā vai
lēmumu, uz noteik.
dzīves vietu Liepājā, divu mē- par kooperatīvām
sabiedrībām
nešu laikā no šī sludinājuma un viņu savienībām 9. panta
iespiešanas dienas ,,Va!d. Vēstn.". pamata, reģistrēti Ružinas krājnoliktā laikā aizdevu sabiedrības pilnā biedru
Ja atbildētāja
neieradīsies personīgi vai caur sapulcē š. g. 27. apr. un 1. jūn.
pilnvarnieku un savu juridisko pieņemtie statūtu grozījumi.
Daugavpilī, 1930. g. 5. augustā.
dzīves vietu neuzdos, t'ks nolikta tiesas sēde lietas izklausīNodaļas pārzinis K. Kļaviņš.
11712?:

137,80—138,50

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . .
4% Valsts prēm. aizņēmums
.
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

—
—
—
—

lūguma

izvilkums

123,40—124,05
12,95—13,07

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

grāmata. Astotais
kooperatīvu kon-

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

Vācijas marku
Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu

2
4
1

Literatūra.
gads. Rīgā, 1930.
Latvijas
gresu padomes izdevums.

72,85—73,55

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

smadzeņu

Poliomvelitis ant. ac. . .

. .

138,55—139,25

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

plēves iekaisums
Bērnu trieka . .

letharg.

138,95—139,65
138,50—139,20

Dārgmetāli:

9
—
4

Mening.[cerebrospin. epid.
i

100
100
100
100

4

19

Difterits ....
.... Āzijas koliera
.
Roze
.

....

100 Lietavas litu

3

.

kronu

100 Čechoslovakijas kronu
. .
15,31—15,46
.... 208,25—209,30
100 Holandes guldeņu

—
.

Parotitis epidemica .
Dvsenteria

JS9 18. —?

Devīzes:

valde pēc ārstu paziņojumiem:

Febris recurrens

Latvijas

KURSI.

gadījumiem

Febris exanth

de la

Lettland.

Rīgā, 1930.
Verlag:
1927.—1929.
kooperatīvu kongresu padome.

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1930. gada 1. līdz
7. augustam Rīgas pilsētas statistiskā

Slimības

par

Latvie).

Nedēļas ziņojums

par

Bankas

Latvijas
kooperatīvu kongresu
padomes desmit gadu
darbību.
(1919.—1929.)
Compte — rendu
des annēes
1919—1929 de
l'activitē du ,,Latvijas kooperatīvu kongresu pa-

RĪGA.

proc. lik.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz

Zemes

1929. gadu.
Pārskats par

100 Itālijas liru

sveikt parlamenta telpās lielās poļu tautas
prezidentu.
Šinī apciemojumā izpaužas

igauņu

Valsts

mi-

un citi

Pulkrten
19.30 Polijas prezidents sarīkoja poļu sūtniecības telpās dineju par
godu Igaunijas valstsvecākam, pēc kam
abi valstsvīri devās uz tvaikoni ,,Polonia ",
Pēc
kur notika liels atvadīšanās rauts.
tam Polijas prezidenta kuģis atstāja TalliLTA.
nas ostu pīkst. 3 pēc pusnakts.

2011., 2014. uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka un 2019. p. pamata paziņo, ka
ssluMmmļmmi.
pēc 1930. g. 30. apr. Rīgā mir. pēc 1925. g. 7. jūnijā Bulduros
to
«
Dveiras Daniela m. Kaplans, mirušās Marion (Mariannas) Jāņa
dzini. Nachmačin, ir atklāts man- meitas Hill, dzim. Ellis, ir atklāts
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
un uzaicina, kam
tojums un uzaicina, kam
ir uz mantojums
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
jumu, vai sakarā ar to tiesības šo mantojumu, vai sakarā ar ir uz šo mantojumu, vai sakarā
2014. un
2079. p. un
Balt. kā
mantniekiem, legātāriem,fidei- to tiesības kā mantniekiem, legā- ar to tiesības kā mantniekiem,
privāttiesību kop. 2451. p. palegātāriem, fideikomisāriem, krekomisāriem, kreditoriem u. t. t., tāriem, ' fideikomisāriem, kredimata, uz Gustava Toša lūgumu pieteikt šīs tiesības minētai tiesai toriem u. 1.1., pieteikt šīs tiesības ditoriem u. t. t., pieteikt šīs
uzaicina
visas personas, kam
triju (3) mēnešu laikā, skaitot minētai tiesai trīs mēnešu laikā, tiesības minētai tiesai trīs mēnešu
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
no šī sludinājuma iespiešanas skaitot no šī sludinājuma iespie- laikā, skaitot no šī oludinājuma
vai ierunas pret šai tiesā 1928. g. dienas.
iespiešanas dienas.
šanas dienas.
11. sept. publicēto
1925. g.
savas
savas
ja minētās personas savas
Ja minētās personas
Ja minētās personas
23. febr. Lejasciema pag. mirušā tiesības augšā uzrādītā termiņā tiesības augšā uzrādītā termiņā tiesības augšā uzrādītā termiņā
Otto Kriša d. Toša
1925. g.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā nepieteiks, tad viņas atzīs kā nepieteiks, tad viņas atzīs kā
22. febr. mājas kārtībā taisīto šīs tiesības zaudējušas.
šīs tiesības zaudējušas.
šīs tiesības zaudējušas.
testamentu, kā arī visas personas,
Rīgā, 1930. g. 5. augustā.
Rīgā, 1930. g. 5. augustā.
Rīgā, 1930. g. 5. augustā.
kam ir kaut kādas tiesības uz
L. No 5443.
11561b
L. JVs 5161.
11558b
L. Ne 5439.
11563b
mir. Otto Toša mantojumu vai
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
kā
sakarā ar šo mantojumu
Sekretāra v. P. Birkens.
Sekretāra v. P. Birkens.
mantniekiem, legātāriem, fideiSekretāra v. P. Birkens.
komisāriem, parāddevējiem u.t.t., Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
pieteikt savas tiesības, pretenuz Civ. proc. lik. 2011., 2014. Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
zijas un ierunas minētai tiesai un 2019. p. pamata
ka uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
paziņo, ka un 2019. p. pamata paziņo,
trīiu mēnešu laikā, skaitot no šī pēc 1924. g. 12. jūnijā Vestienas pēc 1925. g. 8. augustā Nītaures 301., 309., 311. p. pamata, uz
sludinājuma iespiešanas dienas.
pag. mir. Rūdolfa Jēkaba dēla Vilhelmines - Marijas - Margaretes
pag. mir. Andža - Andreja (AnaJa tas minētā termiņā nebūs nija) Andreja d. Pūces ir atklāt? Turauska ir atklāts mantojums Zillapas, dzim. Diškačs, lūgumu
un uzaicina, kam ir uz šo mantoviņas prasības lietā pret Jāni
izdarīts,
tad
minētās personas
mantojums
un uzaicina, kam
atzīs kā atteikušās no ierunām ir uz šo mantojumu, vai sakarā jumu, vai sakarā ar to, tiesības Ziīlapn, par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta
un
zaudējušas savas tiesības, ar to tiesības kā mantniekiem, kā mantniekiem, legātāriem, fideibet testamentu pasludinās par legātāriem,fideikomisāriem u.t.t., komisāriem, kreditoriem u. t. t., prasītājai nav zināma, ierasties
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai tiesā 2 mēnešu laikā no šī sludilikumīgā spēkā gājušu.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
trīs mēnešu laikā, skaitot no šī nājuma puolicēšanas dienas.
augustā.
triju
(3)
mēnešu
laikā,
skaitot
Rīgā, 1930. g. 5.
sludinājuma iespiešanas dienas.
Pie lūguma pielikti noraksti no
no
šī
sludinājuma
iespiešanas
11556b
L. JM° 5405.
savas iesūdzības un klātpieliktiem doJa minētās personas
dienas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
tiesības augšā uzrādītā termiņā kumentiem.
Ja minētās personas
savas
'Sekretāra v. P. Birkens.
kā
Ja atbildētājs noliktā laikā netiesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs
ieradīsies personīgi vai caur pilnnepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Rīgā, 1930. g. 5. augusta.
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz šīs tiesības zaudējušas.
L. JV° 5397.
11562b
lietas izklausīšanai aizmuguriski.
Rīgā,
1930.
g.
5.
augustā.
2014. un 2079. p. un Balt.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
L. Ne 5160.
11559b
Rīgā, 1930. g. 4. augustā.
privāttiesību kop. 2451. p. paSekretāra v. P. Birkens.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
435215
L. Ne 1404
mata, uz Annas Riekstiņš lūgumu

Tiesas

ārlietu

sekoja

bunds.
Einbunds uzrunāja Moscicki
sekošiem vārdiem: ,,Esmu priecīgs ap-

izrādījusi

Igaunija.

lidmašīnas.

Igaunijas

lūgti viesi.

brokastis, kuras pīkst.
13.30 parlamenta ēkā prezidentam par
godu rīkoja rigikoga priekšsēdētājs Ein-

gruntsgabalu

13. §.

Lattiks, preses pārstāvji

ielām riņķoja

un

jamās ietnes vienmēr
uztur kārtībā attiecīgo

Zaļeskis,

nistris

viņiem sekoja Tallinas garnizona un prodaļas,
vincē novietoto pulku kājnieku
tad techniskais karaspēks, kavalērija, riteņbraucēji, 12 tanki, bruņotie automobiļi un beidzot aizsargi.
Parādes laikā
virs brīvības laukuma un apkārtējām

piedzīt no attiecīgā gruntsgabala īpašnieka
Pastāvošās

nistrs

ministri Zaļeski priekšgalā,
parlamenta, valdības un diplomātiskā korpusa locekļi, valsts, pašvaldības un sabiedrisko organizāciju pārstāvji un citi
lūgtie viesi. Taisni pīkst. 11.50 minūtēs
ieradās Polijas prezidents līdz ar Igaunijas
valsts vecāko.
Orķestris izpildīja abu
valstu bimnas. Abi valsts galvas devās uz
tribini, kur novietojās pirmā rindā līdz
ar Igaunijas kara ministri Ķesteru un
bijušo virspavēlnieku
ģenerāli Laidene ru. Parādi ievadija karaskolas kadeti,

11. §. Gar ietņu malām aizliegts ierīkot dzeloņdrāšu žogus vai piestiprināt
dzeloņdrātis vai citus asus materiālus.
12. §. Jaunas ietnes un ietnes, kuras
neatbilst šiem noteikumiem, jāpārbūvē
līdz 1931. gada 1. septembrim, bet at-

tiesas ceļā.
Piezīme.

Kārļa baznīcas bulvāra ieradās poļu viesi

ar ārlietu

Stūre.

11687b

Sekretāra v. A. Auziņš.

Daugavpils

v. i.

B.

4. iec.

Vembris.

miertiesnesis

saskaņā ar savu š. g. 4. augusta

lēmumu un pamatodamies uz
Civ. proc. lik. 1401., 1402. p.
un Civ.

lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
1927. g. 3!. martā mir,
Trifona Jāņa d. Jefimova mantniekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz mantojumu, kas pa-

uzaicina

licis Daugavpils apr. Liksnas pag.
Mantojuma
tiesības jāpieteic
pēc piekritības trīs mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-

šanas dienas.
11575b Miertiesnesis K- Avens.
Grīvas iec. miertiesnesis, saskaņā
ar Sodu lik. 218. p., izsludina, ka
1930. g. 26. jūnijā Antons Zaicevs

pēc S. 1. 209. p. sodīts ar naudas
sodu LslO,— apmērā vai maksātnespējas gadījumā ar trim dienām
aresta.
Atzīme: Antonam

Zaicevam

ir

Sventes pagastā pārtikas preču
veikals.
Ne 530
Grīvā, 1930. g. 8. augustā.
12002z

Miertiesnesis

Norvels.

Rīgas pils. 16. iec.

miertiesnesis

uz Civ. proc. lik. 2011. p. 2014.

Daugavpils

4. iec.

miertiesnesis

saskaņā ar savu š. g. 4. augusta

un 2019. p. pamata paziņo, ka lēmumu
un pamatodamies uz
pēc mirušā 1928. g. 23. decembrī, Civ. proc. lik. 1401., 1402. p.
un Civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
Rīgā, Rūdolfa Šuriņa ir atklāts
uzaicina 1927. g. 20. okt. mirusī
mantojums un
uzaicina, kam
(Andrīva) d.
Andreja
ir uz šo mantojumu vai sakarā Izidora
ar to tiesības kā mantniekiem, Putroma mantniekus pieteikt savas mantojuma tiesības uz mantolegātāriem, fideikomisāriem, krekas palicis Daugavpils apr.
ditoriem u. t. t., pieteikt
šīs jumu,
tiesības minētai tiesai sešu mē- Kalupes pag.
Mantojuma tiesības jāpieteic
nešu laikā no šī sludinājuma
pēc piekritības trīs mēnešu laikā,
iespiešanas dienas.
skaitot no šī sludinājuma iespieja minētās personas savas
šanas dienas.
tiesības augšminētā termiņā nepieteiks,
tad viņas atzīs par 11574b Miertiesnesis K-Avens.

šīs tiesības zaudējušām.
Rīgā, 1930. g. 4. augustā.
L. Ne 1454/30.
11571b

Pap.

miertiesnesis

(paraksts).

Rīgas pils. 16. iec. miertiesnesis
uz Civ. proc. lik. 2011. p., 2014.
un
2019. p. pamata paziņo,
ka pēc mirušā 1928. g. 26. martā,
Rīgā, Andreja Sūdjina ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.
ja minētās personas savas
tiesības augšminētā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs par
šīs tiesības zaudējušām.
Rīgā, 1930. g. 5. augustā.
11817b
L. JVs 1459/30.
Pap. miertiesnesis ('paraksts ).
Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz Civ. proc. lik.
1401. p. un Civ. lik.
10. sēj.
1239. p., uzaicina 1922. g. 18. novembrī mirušā Pētera Augusta d.
Casna mantniekus pieteikt savas
mantojuma tiesības uz nelaiķa
atstāto Jāsmuižas pag. Aizkalnisu
sādžā kustamu un nekustamu
īpašumu augšminētam miertiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma
iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Preiļos, 1930. g. 6. augustā.
11820z
Lieta JVs 917/30.
Miertiesnesis J. Berķis.
Latgales

apgabaltiesas

Viļēnu

iec. miertiesnesis
saskaņā
ar
Civ. proc. lik. 1401. p. un Civ.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un
pamatojoties uz savu 1930. g.
31. jūlija lēmumu, paziņo, ka
pēc 1929. g. 18. jūlijā mif. Jāņa
Kalvas Rēzeknes apr. Gaigalavas
pagastā Kalvišu mājās ir palicis
mantojums, sastāvošs no nekustamas un kustamas mantības,
un uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar
to būtu kādas tiesības, pieteikt
tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas
dienas
„Valdības
Vēstnesī".
Viļēnos, 1930. g. 5. augustā.
11691b Miertiesn.v. i. (paraksts).
Latgales

apgabaltiesas

Viļēnu

iec. miertiesnesis
saskaņā
ar
Civ. proc. lik. 1401. p. un Civ
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un
pamatojoties uz savu 1930. g.
31. jūlija
lēmumu, paziņo, ka
pēc 1929. g. 26. jūnijā mir. jēzupa
Ērta Rēzeknes apr. Vidsmuižas
pagastā Ceperniku sādžā ir palicis mantojums, sastāvošs no
nekustama īpašuma, un uzaicina
visas personas, kam uz šo mantojumu vai sakarā ar to būtu kādas
tiesības, pieteikt tās pēc piekriribas sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma
iespiešanas
„Valdības Vēstnesī".
Viļēnos, 1930. g. 5. augustā.
11692b Miertiesu, v. i. (paraksts^
Latgales

apgabaltiesas

Viļēnu

iec. miertiesnesis
saskaņā
ar
Civ. proc. lik. 1401. p. un Civ.
lik. 10. sēj. 1, d. 1239. p. un
pamatojoties uz savu 1930. g.
31. jūlija lēmumu, paziņo, ka
pēc 1930. g. 17. maija mirušā
Antona Stafecka
Viļēnu
pag.
ir palicis mantojums, ' sastāvošs
no kustama
un
nekustama
īpašuma, un uzaicina visas personas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to būtu kādas
tiesības, pieteikt tās pēc piekritības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas
,,Valdības Vēstnesī".
Viļēnos, 1930. g. 5. augustā.
11694b Miertiesn. v. i. (paraksts!.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis
saskaņā
ar
Civ. proc. lik. 1401. p. un Civ
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un
pamatojoties uz savu 1930. g.
31, jūlija lēmumu, paziņo, ka
pēc 1930. g. 15. apr. mir. Jura
Dūdas Vidsmuižas pag. ir palicis mantojums, sastāvošs no
kustama un nekustama īpašuma
un uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to būtu kādas tiesības, pieteikt tas pēc piekritības
sešu
mēnešu
laikā, skaitot
no ši
sludinājuma
iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī'.
Viļēnos, 1930. g. 5. augustā.
11695b Miertiesu, v. i. (paraksts).

3) uz īpašuma guļ hipotēku

pa-

rādi par Ls 3500,—;
4) pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā
novērtēšanas
10% no
summas;

5) zemes grāmatas šim īpašumam ved Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļa;

5) zemes

grāmatas

sim

īpašu-

Sis

nekustams

īpašums

ir

no-

mam ved Rīgas-Valmieras zemes vērtēts uz Ls 1500 un tiek
pārdots dēļ Friča Rezonga prasīb.
grāmatu nodaļa;
6) personām,

kam

ir

kādas

apmierināšanas. Bez minētās pra-

tiesības uz pārdodamo īpašumu, sības uz šo nekustamu īpašumu
kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda ir nostiprināti hipotēku parādi
tādas līdz izsoles dienai;
Ls 600.
7) visi papīri un dokumenti,
Solīšana sāksies
saskaņā
ar

6) personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda

attiecošies uz pārdodamo īpašumu, ir atvērti publiskai apska-

tādas līdz izsoles dienai;
7) visi papīri un dokumenti,

civīlnodaļas kancelejā.

attiecošies

Personām,
kas
vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāieRīgas apgabaltiesas Rīgas apr. maksā Ls 150 drošības naudas. dienai.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
Visi papīri un dokumenti, atPersonām, kam ir kādas tiesī1930. g.20. augustā, pīkst, l ' dienā bas uz pārdodamo īpašumu, kas tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Madlienas pag. ,,Bušenos" pār- pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī- ir ieskatāmi Latgales apgabaldos Georgam Špacam piederošo bas jāuzrāda līdz pārdos, dienai. tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.
Visi raksti un dokumenti, atkustamu mantu, sastāvošu no
Balvos, 1930. g. 9. augustā.
govīm un novērtētu par Ls 400. tiecošies uz pārdodamo īpašumu, I2027z Tiesu <'zp. H. Kimerals.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ir ieskatāmi Liepājas apgabalLatgales apgabaltiesas Balvu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
Ne 1796 iec. tiesu izpildītājs, kura kancevarēs pārdošanas dienā uz vietas. pie tiesu izpildītāja.
leja atrodas Balvos, paziņo:
Liepājā, 1930. g. 7. augustā.
Jumpravā, 1930. g. 31. jūlijā.
1) ka Lollija Jasinska un Ed12012z Tiesu izp. A. Ozoliņš.
12022 Tiesu izp. J. Pētersons.
gara Daniels prasību piedzīšanai
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Liepājas apgabaltiesas tiesu izLs 1240,— ar % un
izdev.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka pildītājs
par
Liepājas
pilsētas
apmērā, 1930. g. 22. novembrī,
*
1930. g. 20. augustā, pīkst. 3 dienā II iecirkni, kura kanceleja at- pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, LatMadlienas pagasta ,,Liepkalnā " rodas Liepājā, Tiklo ielā Ne 6, gales apgabaltiesas civīlnodaļas
pārdos Kārlim Liepām piederošo ist. 2, pamatoj. uz Civ. proc. lik. sēžu zālē publiskos torgos pārdos
kustamu mantu, sastāvošu no 1141.,
1143., H46.—1149. p. Izidora Osipa d. Vancana nevienas govs un novērtētu par paziņo, ka 1930. g. 7. novembrī , kustamo īpašumu, kas atrodas
Ls 250.—.
pīkst. 10 no rīta, Liepājas apJaunlatgales apr. Balvu pagastā,

uz

pārdodamo

īpa-

šumu, ir atvērti publiskai
apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.
12014
Jumpravā, 1930. g. 30. jūlijā.

tīšanai

Rīgas

apgabaltiesas

būs augstāka

pārdošanas dienā.

Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis
saskaņā
ar
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.
Civ. proc. lik. 1401. p. un Civ.
lik. 10. sēj'. 1. d. 1239. p. un
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
pamatojoties uz savu 1930. g. 2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan31. jūnija lēmumu, paziņo, ka celeja atrodas Jumpravā, paziņo:
pēc 1928. g. 21. jūlijā mir. jēzupa
1) ka Valsts
zemes bankas
Ceirula Gaigalavas pag. ir paLs 81,65 prasības ar % un pielicis mantojums, sastāvošs no
dzīšanas
izdevumu
segšanai
nekustama īpašuma, un uzaicina
1930. g. 16. oktobrī, pīkst. 10
visas personas, kam uz šo mantorītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu
jumu, vai sakarā ar to būtu
zālē publiskā izsolē pārdos Kārkādas tiesības, pieteikt tās pēc
lim
Jāņa d. Dīkam piederošo
piekritības
sešu mēnešu laikā,
nekustamo īpašumu, kas ierakskaitot no šī sludinājuma iespie- stīts Rīgas-Valmieras zemes grāšanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
matu
nodaļas
muižu
zemes
Viļēnos, 1930. g. 5. augustā.
gruntsgabalu zemes grāmatu re11693b Miertiesn. v. i. (paraksts). ģistra 9751. nodaļā un sastāv no
apriņķī, Rembates biezi
Rigas apgabaltiesas 1. iec. tiesu Rīgas
izpildītājs paziņo, ka 1930. g, apdzīvotā vietā, no Rembates
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
20. augustā, plkšt.ll dienā, Rīgā, muižas muižu zemes atdalītā kā arī apskatīt pārdodamo mantu
zemes
gabala
Ne
268
F,
aptverošu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Vecpilsētā
Ne
8,
pārdos
Leiba Cemacha Kacmaņa kust. 17112 kv. mtr.;
Jumpravā, 1930. g. 31. jūlijā.
2) īpašums
publiskai
pārdomantu, sastāvošu no adāmām
Tiesu izp. A. Ozoliņš.
12011z
šanai
novērtēts
uz
Ls
1800,—;
mašīnām un novērtētu par Ls 780.
3) uz īpašuma guļ hipotēku
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu parādi par Ls 1700,— ;
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
4) pie piedalīšanās izsolē jā- 1930. g. 20. augustā, pīkst. 4
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
iemaksā 10% no novērtēšanas dienā, Madlienas pagasta
Rīgā, 1930. g. 9. augustā.
.R ijsummas;
niekos" pārdos Jānim Melbārdam
12064 Tjesu izp. J. Grīnfelds.
5) zemes grāmatas šim īpašu- piederošo kustamu
mantu, sastāRīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu mam ved Rīgas-Valmieras zemes vošu no divām govīm un
novērizpildītājs paziņo, ka 1930. g. grāmatu nodaļa;
tētu par Ls 300,—.
28. augustā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
6) personām, kam ir kādas tieIzzināt sarakstu, novērtējumu,
Jāņa sētā Ne 1, pārdos Konrāda sības uz pārdodamo īpašumu, kas kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Joelsona kustamu mantu, sastā- pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda tā- varēs pārdošanas dienā uz vietas.
vošu no 2 muc. borskābes, 1 muc. das līdz izsoles dienai;
jumpravā, 1930. g. 31. jūlijā.
boraka, u. c, novērtētu
par
7) visi papīri un dokumenti,
Ls 396,—.
attiecošies uz pārdodamo īpa- 12010z Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, šumu, ir atvērti publiskai apskaRīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu tīšanai Rīgas apgabalties.3. civīl- 2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
varēs pārdošanas dienā uz vietas. nodaļas kancelejā.
12015
1930. g. 21. augustā, pīkst. 1
Rīgā, 1930. g. 6. augustā.
Jumpravā, 1930. g. 30. jūlijā. dienā, Aizkraukles pagasta ,,Vi12059 Tiesu izpildīt. J. Driba.
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš. dus-Tuņķos" pārdos Jānim Rundem piederošo kustamu mantu,
Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
sastāvošu no pašbraucējas lokoizpildītājs paziņo, ka
1930. g. 2. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
mobiles, bet otrā ūtrupē zirgu,
19. augustā, pīkst.
kanceleja
atrodas
12 dienā,
Jumpravā, pagovīm un labības pļaujmašīnas
Rīgā, Salaces ielā JVs lb, dz. 20, ziņo:
un novērtētu par Ls 3500,—.
Antona Alkšņa lietā pārdos Sta1) ka Kārļa Kauca Ls 5312,47
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ņislava
un
Līzes
Girdzijusu prasības ar % un piedzīšanas izkā arī apskatīt pārdodamo mantu
kustamu mantu, sastāvošu no devumu segšanai 1930. g. 16. okvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
mēbelēm, novērtētu par Ls 300,—. tobrī, pīkst. 10 no rīta, Rīgas
Jumpravā, 1930. g. 1. augustā.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, apgabaltiesas sēžu zālē publ. II
kā arī apskatīt pārdodamo mantu izsolē pārdos Kārlim Mežvēveram 12009z Tiesu izp. A. Ozoliņš.
varēs pārdošanas dienā uz vietas. piederošo nekustamo īpašumu,
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
Rīgā, 1930. g. 16. jūlijā.
kas ierakstīts Rīgas-Valmieras
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
12054 Tiesu izpild. V. Strauss. zemes grāmatu nodaļas zemnieku
zemes gruntsgabalu zemes grā- šā gada ,,Vald. Vēstn." 129. nuRīgas apgabaltiesas Rīgas apr. matu reģistra
1183 nodaļā un murā izsludinātā Jānim-Albertam
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanBungām piederošu Ceraukstes pag
sastāv no Rīgas apriņķī, Kokceleja atrodas Jumpravā, paziņo: neses draudzē
,,Laimdotu" māju ar zemes grāatrodošām no Stuk1) ka Valsts zemes bankas maņu muižas zemnieku zemes matu reģ. .No 8554, pārdošana
Ls 1389,20 prasības ar % un atdalītām
,,Kalna-Kazuļu" mā- publiskā izsolē 1930. g. 20. aupiedzīšanas izdevumu
segšanai jām, aptverošu 25,46 deset., no gustā, pīkst. 10 rītā, atcelta.
1930. g. 16. oktobrī, pulkst. 10 kurām 24,25 derīgas zemes;
Jelgavā, 1930. g. 9. augustā.
rītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu
2) īpašums publiskai
pārdo12019z Tiesu izp. K. Burdais.
zālē publiskā izsolē pārdos Kār- šanai novērtēts par Ls
7500,— ;
ļam Putniņam piederošo nekust,
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
3) uz īpašuma guļ hipotēku
īpašumu, kas ierakstīts Rīgas- parādi par Ls
11.567,51 un 3000 pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
Valmieras zemes grāmatu nodaļas cara rbļ;
šā gada ,,Vald. Vēstn." 165. numuižu zemes grāmatu reģistra
4) pie piedalīšanās izsolē jāie- murā izsludinātā Jānim-Eduar14995. nodaļā un sastāv no Rīgas maksā
10% no novērtēšanas dam Setce piederošu Vecsaules
apriņķī, Taurupes pagastā atropag. ,.Gaņje" mājas, ar zemes
summas;
došā, no Aderkašu muižas muižu
5) zemes grāmatas šim īpa- grāmatu reģ. Ne 2601, pārdošana
zemes atdalītā
zemes gabala šumam ved Rīgas-Valmieras zepubliskā izsolē 1930. g. 1. oktobrī,
,,Ogres dzirnavas JVs 42F", appīkst. 10 rītā, atcelta.
mes grāmatu nodaļa;
tverošu 11,03 ha ;
6) personām, kam ir kādas tieJelgavā, 1930. g. 9. augustā.
2) īpašums publiskai
pārdosības uz pārdodamo īpašumu, kas
12020z Tiesu izp. Ķ. Burdais.
šanai novērtēts uz Ls 1500,—;
pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda tā3) uz īpašuma guļ hipotēku das līdz izsoles dienai:
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
parādi par Ls 10.400,—;
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo , ka
7) visi papīri
un
dokumenti,
4) pie piedalīšanās izsolē jāieattiecošies uz pārdodamo īpa- šā gada ,,Vald. Vēstn." 166. numaksā
10% no novērtēšanas šumu, ir atvērti
murā izsludinātāKārlim Gludinām
publiskai apskasummas;
tīšanai Rīgas apgabaltiesas 3. civīl piederošu Svitenes pagasta,,Ban5) zemes grāmatas šim īpašu- nodaļas kancelejā.
cen-Puszemniek" mājas, ar zemes
mam ved Rīgas-Valmieras zemes
Jumpravā, 1930. g. 5. augustā. grāmatu reģ. Ne 1806, pārdošana
grāmatu nodaļa;
12016z Tiesu izp. A. Ozoliņš. publiskā izsolē 1930. g. I.
oktobrī,
6) personām, kam ir kādas
pikst. 10 rītā, atcelta.
tiesības uz pārdodamo īpašumu
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrādj 2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanJelgavā, 1930. g. 9. augustā.
celeja atrodas Jumpravā, paziņo: 12018z Tiesu izp. K. Burdais.
tādas līdz izsoles dienai;
1) ka Mārtiņa Zigmunda *Ls
7) visi papīri un dokumenti
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
attiecošies uz pārdodamo īpa 20.219,42 prasības ar % un piedzīšanas izdevumu segšanai 1930. pilsētas tiesu izpildītājs paziņo , ka
šumu, ir atvērti publiskai apskagada 16. oktobrī, pīkst. 10 no rīta šā gada ,,Vald. Vēstn." 167. nutīšanai Rīgas apgabaltiesas3.civīlmurā izsludinātā Andrejam Bērnodaļas kancelejā.
12015 Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē
izsolē pārdos Jānim ziņam piederošu Stelpes pag.
Jumpravā, 1930. g. 5. augusta publiskā
mājas, ar zemes
Stūram un ,,Birznieku"
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš Stūram, Andrejam
Mildai Vicinskiš kopīgi piederošo grāmatu reģ. JVs 7234, pārdošana
publiskā izsolē, 1930. g. I. okRīgas apgabaltiesas Rīgas apr. nekustamo īpašumu, kas ieraktobrī, pīkst. 10 rītā, atcelta.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanstīts Rīgas-Valmieras zemes grāceleja atrodas Jumpravā, paziņo: matu nodaļas zemnieku
Jelgavā, 1930. g. 9. augustā.
zemes
1) ka Valsts zemes bankas gruntsgabalu zemes
grāmatu reģ. 1202Iz
Tie sjjjp
Ls 325,66 prasības ar
1
^J<
% un 1715. nodaļā un sastāv no Rīgas
piedzīšanas
izdevumu
segšanai apriņķī, Lielvārdes draudzē atLiepājas apgabaltiesas tiesu iz1930. g. 16. oktobrī, pīkst. 10 rītā, rodošām, no Liel-Jumpravas muipildītājs par Liepājas pils. 2. iec,
Rīgas apgabaltiesas
sēžu
zālē žas zemnieku
zemes atdalītām kura kanceleja atrodas Liepājā,
publiskā
izsolē pārdos
Jāņam ,,Salas Jāņu" mājām, zemes plaTiklo ielā Ne 6, istaba 2, pamatoReiņa d. Graudiņam piederošu tība: 69,42 deset., no kurām joties uz Civ. proc. lik. 1141.,
nekustamo
īpašumu,
kas ie- 67,03 deset. derīgas zemes;
1143., 1146.—1149. p. paziņo,
rakstīts
Rīgas-Valmieras zemes
2) īpašums priekš publiskas ka 1930. g. 7. novembrī, pīkst. 'lO
grāmatu nodaļas muižu zemes pārdošanas novērtēts par
Ls rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
gruntsgabalu
zemes
grāmatu 10.000,— ;
zālē
pārdos
pirmā
publiskā
reģistra 5391 nodaļā un sastāv
3) uz īpašumu guļ hipotēku vairāksolīšanā nekust. īpašumu
no
Rīgas
Kokneses parādi par 2000 cara rbļ;
apriņķī,
piederošu Jānim (Žanim) Grundpagastā atrodošā no Kokneses
4) pie piedalīšanās izsolē jāiemanim, kas atrodas Kuldīgas
muižas atdalītā
zemes gabala maksā
10% no novērtēšanas apriņķī un sastāv no Lielrendas
„Līčupes Ne 129 F un 129 Fa", summas un jāuzrāda apliecība
muižas Veclauku
mājām
un
aptvejošu 13,92 ha;
noTieslietu ministrijas par nekuierakstīts Liepājas-Aizputes ze2) īpašums publiskai
pārdo- stamas īpašuma iegūšanas tie- mes grāmatu
nodaļā ar krepost
šanai novērtēts uz Ls 4000 —
sībām.:

_Bji£dais

JVs 2002.

1871. p. no no-

vērtēšanas summas Ls 1500 vai
3. no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa

Jumpravā, 1930. g. 24. jūlijā.
12017z

Civ. proc. lik.

3) ka bez augšminētās prasības ļ
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1400,— Valsts
zemes bankai;
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas; un
5) ka
zemes
grāmatas šim
īpašumam
ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas

gabaltiesas sēžu
pirmā
publiskā

zālē
pārdos
vairāksolīšanā

ar zemes

grāmatu

reģ.

JVs 5410

un sastāv no Borovkas sādžas
nekustamu īpašumu piederošu viensētas JVs 4-a, platībā 20,769
laulātiem draugiem Augustam un hekt.;
Annai Lizabetei
(Bertai)
Eis2) ka īpašums publiskiem torleriem,
kas atrodas
Liepājā, giem apvērtēts par Ls 3000,—;
Zirņu ielā Ne 14, un ierakstīts
3) ka bez augšminētās prasības
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu īpašums apgrūtināts ar hipotēku
nodaļā ar krepost JVs 1804.
parādiem par Ls 2700,— Valsts
Šis nekustams īpašums ir nozemes bankai;
vērtēts uz Ls 8200,— un tiek
4) ka personām, kas vēlas pie
pārdots dēļ Hermaņa Grušlavska torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
prasības
apmierināšanas.
Bez zalogs — desmitā daļa no apvērminētās prasības uz šo neku- tēšanas summas; un
5) ka zemes
grāmatas
šim
stamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku
parādi: rbļ.
468,85 īpašumam ved Latgales
zemes
krievu cara naudā un Lsl9.319,60. grāmatu nodaļā.
Solīšana sāksies saskaņā ar
Personām, kam ir kādas tieCiv. proc. lik. 1871. no novēr- sības uz pārdodamo īpašumu, kas
tēšanas summas Ls 8200,— vai pārdošanu nepielaiž, tādas tiesīno priekšrocīgu prasību summas, bas jāuzrāda
līdz pārdošanas
skatoties no tam, kura summa dienai.
būs augstāka pārdošanas dienā.
Visi papīri un dokumenti, atPersonām, kas vēlas ņemt da- tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā ir ieskatāmi Latgales apgabalLs 820,— drošības naudas.
tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.
Personām, kam ir kādas tieBalvos, 1930. g. 9. augustā.
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
I2028z Tiesu izp. H. Kimerals.
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
Latgales
apgabaltiesas
Balvu
dienai.
iec. tiesu izpildītājs, kura kanceVisi raksti un dokumenti, at- leja atrodas Balvos, paziņo:
tiecošies uz pārdodamo īpašumu ,
1) ka Vecgulbenes patērētāju
ir ieskatāmi Liepājas apgabalbiedrības
prasības piedzīšanai,
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai Ls 1263,21 ar
%% un izdev.,
pie tiesu izpildītāja.
Ne 1789 apmērā, 1930. g. 22. novembrī,
Liepājā, 1930. g. 7. augustā.
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat12023 Tiesu izp. J. Pētersons. gales apgabaltiesas
civīlnodaļas
Latgales apgabaltiesas Balvu sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Andreja Miķeļa d. Krāšņais nekuiec. tiesu izpildītājs, kura kanstamu īpašumu, kas atrodas Jaunceleja atrodas Balvos, paziņo:
latgales apr. Rugāju pagastā, ar
1) ka Pāvila Sprukuļa prasības zemes grāmatu reģ. Ne 3829 un
piedzīšanai, Ls 200 ar izdev. sastāv no zemes gabala uročišče
apmērā, 1930. g. 22. novembrī, ,,Daugazne" pēc plāna Ne 9, —
pulksten
10 rītā,
Daugavpilī, platībā 24,95 deset. ar ēkām;
Latgales
apgabaltiesas
civīl2) ka īpašums publiskiem tornodaļas
sēžu
zālē
publiskos giem apvērtēts par Ls 900,—;
torgos pārdos Ādama Bernarda d.
3) ka bez augšminētās prasības
Vizuļa nekustamo īpašumu, kas
atrodas Jaunlatgales apr.- Viļa- īpašums apgrūtināts ar hipotēku
par Ls 2000,— Valsts
kas pag. ar zemes grāmatu reģ. parādiem
zemes bankai:
Ne 548 un sastāv no ideālas
4) ka personām, kas vēlas pie
puses no zemes gabala Ne 114 F.,
ar nosaukumu ,,Paleju mājas", torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērkopplatībā 18,24 hekt.;
tēšanas
summas
un
jāstāda
2) ka īpašums publiskiem torpriekšā apliecība par to, ka nogiem apvērtēts par Ls 800;
3)

bas

ka

bez

augšminētās

īpašums

prasī-

apgrūtināts

ar

tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

hipotēku parādiem par Ls 1100
5) ka
zemes grāmatas šim
Valsts zemes bankai un atrodas
kopvaldīšanā ar Aleksi Vizuli, īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.
līdzīgās daļas;
Personām, kam ir kādas tie4) ka personām, kas vēlas pie
kas
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā sības uz pārdodamo īpašumu,
tādas tiezalogs — desmitā daļa no ap- pārdošanu nepielaiž,
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
vērtēšanas summas, un
dienai.
5) ka zemes grāmatas
šim
Visi papīri un dokumenti, atīpašumam ved Latgales
zemes
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
grāmatu nodaļā.
ir ieskatāmi Latgales apgabalPersonām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesīBalvos, 1930. g. 9. augustā.
bas jāuzrāda
līdz pārdošanas 12029z Tiesu izp. H. Kimerals.
dienai.

Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabaltiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.
Balvos, 1930. g. 9. augustā.
12026 Tiesu izpild. H. Kimerals.
Balvu
Latgales apgabaltiesas
iec. tiesu izpildītājs, kura kanceleja atrodas Balvos, paziņo:
1) ka E. Daniels prasības piedzīšanai Ls 250,50 ar%% un izd.
apmērā, 1930. g. 22. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Latgales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Jāņa Tadeuša d. Logina nekustamo īpašumu, kas atrodas Jaunlatgales apr., Viļakas pagastā , ar
zemes grāmatu reģ. Ne 237 un sastāv no diviem zemes gabaliem
Ne 142F un 142F-a ar kopēju
nosaukumu ,,Līgotnes ", platībā
18,60 ha;
2) ka īpašums publiskiem torgiem

apvērtēts par Ls 2600.— :

Jelgavas

apr.

polic.

1.

iec.

pr-ka v. i. izsludina par nederīgām
šādas nozaudētas pieteiktas Latvijas iekšz. pases:
1) ser. LK
JVs 015752, izd. no Jelgavas
apr. pr-ka 1928. g. 26. martā

ar Friča - Dāvida Kamerāda v.,
2) ser. KN
JVs 011422, izd.
no Nūrmuižas pag. valdes 1928. g.
6. jūn. ar Antona Žolnerčiks
3) ser. LK Ne 015281, izd.

v.,

no
Jelgavas apr. pr-ka 1928. g.
19. martā ar Klāva Pintiks v.,
4) ser. NL Ne 020424, izd.no Ružinas pag. valdes 1927. g. 27. febr.
ar Pētera Dubrova vārdu, 5) ser.
LK JVs 001659, izd. no Jelgavas

pr-ka 1927. g. 13. sept.
ar Aleksandra - Voldemāra Šmida
vārdu, 6) ser. LN Ne 001941,
izd.
no Salgales
pag. valdes
1929. g. 27. sept.
ar Kārļa
Kazačuks v., un
7) ser. LK
JVs 011781, izd. no Jelgavas
apr. pr-ka 1928. g. 28. janv-

ap.-',

ar

Žana-Eduārda

Kocers

v.

Latgales

apgabaltiesas

Balvu

(grupa

—,

grunts

JVs

—)

un

iec. tiesu izpildītājs, kura kancesastāv no zemesgabala 174% kv.
saž. platībā ar ēkām;
leja atrodas Balvos, paziņo:
2) ka īpašums publiskiem tor1) ka
J. Iknera, Fr. Sobagiem apvērtēts par Ls 7000,—;
cinskija, E. Šulca, J. Gržibovska
3) ka īpašums apgrūtināts ar
un citu prasību piedzīšanai Ls hipotēku parādiem par Ls
7000,—
6717,78 ar % un izdev. apmērā
4) ka personām, kas vēlas pie
otrreizējā izsolē 1930. g. 22. notorgieim dalību ņemt, jāiemaksā
vembrī, pīkst. 10 rītā, Daugavzalogs — desmitā daļa no apvērLatgales
apgabaltiesas
civīlpilī,
tešanas summas
un
jāstāda
nodaļas sēžu zālē publiskos torpriekšā apliecība par to, ka no
pārdos
kņ.
Annas
Vladimira
gos
Tieslietu ministrijas
puses nav
meitas Ščerbatovas nekustamo šķēršļu minētām personām iegūt
īpašumu,kas atrodas Jaunlatgales nekustamo īpašumu, un
apr. Balvu pagastā, ar zemes
5) ka zemes grāmatas šim īpagrāmatu reģ. Ne 566 un sastāv no šumam ved Latgales apgabalaemes
ar
dzirnavām
un
10,49 ha.
tiesas zemes grāmatu nodaļā.
dzirnavu inventāru, ar nosauPersonām, kam ir kādas tie,,Balvu
centra
muižas sības uz pārdodamo īpašumu, kas
kumu
neatsav. dzirnavu zemes gabals": pārdošanu nepielaiž, tādas tie2) ka īpašums publiskiem torsības jāuzrāda līdz pārdošanas
giem apvērtēts par Ls 44760,—;
dienai.
3) ka bez augšminētās praVisi papīri un dokumenti, atsības īpašums apgrūtināts ar patiecošies uz pārdodamo īpašumu,
par
Ls
70000,—
pēc
oblirādiem
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
gācijas Finanču ministrijai;
1. civīlnodaļas kancelejā.
LI 718
4) ka personām, kas vēias pie
Daugavpilī, 1930. g. 9. augustā.
torgiem dalību ņemt, jāiemaks?
12024 Tiesu izp. A. Menšikovs.
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas;
5) ka

un

Latgales

zemes grāmatas sim īpa-

šumam ved Latgales zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
Visi papīri un dokumenti, atīpašumu,
tiecošies uz pārdod.
ir ieskatāmi Latgales apgabaltiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.
Balvos, 1930. g. 9. augustā.
I2030z Tiesu izp. H. Kimerals.
Latgales apgabaltiesas Daugavpils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugavpilī, 3. janvāra ielā JVs 12, paziņo:
!) ka Latvijas hipotēku bankas
prasības lietā par Ls 6718 _ ar
soda . naudu un termiņmaksām,
hipotēku
saskaņā ar Latvijas
18
not.
bankas
statūtu
p.
1930. gada 18. oktobrī, pīkst. 10
rītā, Daugavpilī, Latgales apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos
torgos pārdos MalaNikitina,
nijas
Parfena
m.
dzim. Vasiljeva nekustamu īpašumu, kas atrodas Daugavpils
40. kvart. Alejas ielā JVs 23/25,
I. polic. iec. — hipot. iecirkni
ar

zemes

srāmatu

refr.

JVs 149.

apgabait.

Daugavpils

1. iec. tiesu izpildītājs, kura kanceleja atrodas Daugavpilī, 3. janvāra ielā
1)

ka

JVs 12, paziņo:
Valsts

zemes

bankas

prasības lietā par Ls 147,44 ar
soda naudu un termiņmaksām
saskaņā ar Valsts zemes bankas
1930. g.
statūtu 43.-49. p.
18.oktobrī, pīkst.10 rītā, Daugavpilī, Latgales apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Nikolaja Fēliksa d. Vancana nekustamu īpašumu, kas
atrodas Jaunlatgales apr. Viļakas
pag. Mežridu JVs 345 F, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 1710, un sastāv
no zemes gabala 20,22 ha platībā;
2) ka īpašums publiskiem torgiem apvērtēts par Ls 2400,—:
3) ka īpašums apgrūtināts ai
hipot. parādiem par Ls 2700.—:
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no

Tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu, un
5). ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības . uz pārdodamo īpašumu,

kas

pārdošanu

nepielaiž,

tādas

Paziņojums.

tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
1930. g. 4. augustā finanču
dienai.
ministris
apstiprinājis
TirdznieVisi papīri un dokumenti, atcības un rūpniecības akciju sabietiecošies uz pārdodamo īpašumu,
drības ,,Ventspils koku eksports"
ir ieskatāmi Latgales apgabaldibināšanas termiņu otro reizi uz
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.
6 mēnešiem, sakarā ar ko visām
Daugavpilī, 1930. g. 9. augustā
akcijām
jābūt sadalītām starp
L. JVs 451
12025
ieguvējiem un sabiedrībai jāuzTiesu

izp.

A. Menšikovs

€!fu iestāšu
sliāāinaļumi.

Tirdzniecības nodaļas priekšu.v.

11967z

R. Bērziņš.
Revidents

Apinis.

finanču mi-

nistris apstiprinājis statūtusTirdzniecibas un rūpniecības akciju
sabiedrībai „Ķieģelis", kuras mērķis
ir:
1) importa, eksporta,
tranzīta un vietējā tirdzniecība
ķieģeļiem

un

citiem

būv-

materiāliem uz sava rēķina un
kommisijā, 2) dažādu būvmateriālu izgatavošana, 3) rūpniecības uzņēmumu iegūšana, ierīkošana
un izmantošana
būvmateriālu

izgatavošanai.

par Ls 150-,—.

Rigas Eksportostas krastmalas elektriskās apgais-

mošanas ierīkošanas darbus.

Drošības nauda Ls 500, —.

ielā

Izsoles noteikumus' izsniedz Rīgas ostas būvvadībā, Valdemāra
L 3292
12061
la, ist. 15, darba laikā.

Zemfcoņifoas
Kalpaka bulvāri

depaftomenls,

JVs 6, dz. 4, piektdien, 15. augustā š. g., pīkst. 12,

techniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 15. jūlijā
ir apstiprinājis mel. sab. ,,PurvaValsts Latgales lauksaimniecības vidusskolas ēkas
sala" statūtus.
Sabiedrība ir
ievesta mel. sab. reģ. V daļas
krāsošanas darbus Malnavā par Ls 9989,54.
' e 1902.
229. I. p. ar N
Rakstveida piedāvājumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksāti
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
ar attiecīgu zīmognodevu līdz ar drošības naudu Ls 500,— izsoles
Rēzeknes apr. Barkavas pag.,
dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam.
1*
11767
Sīksalas sādžā, c. Barkavu.
Tuvāki
paskaidrojumi
saņemami
būvniecības
nodaļā,
ist.
JVs 14.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
1 1785?

Meitenes

T.

F.rlarhs.

Jūrniecības departaments

muita

paziņo, ka muitas kopsēdē noŠo mērķu sasniegšanai sabielemts aizturētās pie Lietavas pildrība pārņem savā īpašumā inž.
sonēm Mickaites, Velmunskaites,
M. Bružis Ķieģeļu
kommisijas
Pleirites, Maskalnienes, un Palikantori, Rīgā, L. Ķēniņu ielā 28.
Honaites olas konfiscēt.
Pamatkapitāls Ls 150.000,—,
Mickaite, Vaimunskaite unPleikas
sadalās
1500 akcijās
pa
ri'te lēmumu var pārsūdzēt MuiLs 100,— katra.
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā. tas dep. 3 ned. laikā no šī paziņojuma iespiešanas, pie kam
Sabiedrību nodibina šādi Latpārsūdzība iesniedzama Meitenes
vijas pilsoņi:
muitai, pieliekot
zīmogmarkas
1) Miķelis Bružis, dzīv. Rīgā, par 80 sant. Attiecībā uz MasElizabetes ielā JVs 21-a,
kalnieni un Palilionaiti lietas tiks
2) Zamuels Veinbergs,
dzīv. nodotas tiesai, ja viņas 3 dienu
Rīgā, Elizabetes ielā JVs 6, dz. 5, laikā nedos lēmumam rakstisku
3) Alfrēds Taylors, dzīv. Rīgā, piekrišanu.
Mārstaļu ielā JVs 32;
Muitas priekšu, v. i. Brode.
bij. Krievijas pavalstnieks:
11965z
Darbvedis Džindža.
dzīv.
4) Dāvids
Kopelovičs,
Madonas
apr. policijas 1. iec.
12,
Rīgā, Elizabetes ielā JVs 11', dz.
priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
5) Tirdzniecības nams ,,Georgs
19. augustā, plkšt. 11, Mētrienas
Thalheims", atrod. Rīgā, L. Pils pag.. ,,Saliņos" izpārdos vairākielā JVs 16.
solīšanā MāVtiņam Zdaņukam pieTirdzniecības nodaļas pneksn.v.
derošu kustamu mantu, sastāvošu
12055z
R. Bērziņš.
no vieniem kokasu vāģiem, noRevidents Apinis.
cenotiem par Ls 12,40, izpildot
Rīgas prefektūras 5. iec. pr-ks Latgales apgabaltiesas prokurora
paziņo, ka š. g. 18. augustā, rakstu .no 1930. g. 8'. jūlija
pīkst. 10, Ganību dambī JVs 31, JVs 13238..
pārdos vairāksolīšanā
Izzināt
sarakstu, atsevišķas
,,Lattep "
piederošo mantu, sastāvošu, no mantas nocenojumu, kā arī apgrīdsegām 100 mtr. garumā, kas skatīt pārdodamo mantu varēs
novērtētas

12,

izdos jauktā izsolē

PAZIŅOJUMS.
1930. g. 28. jūlijā

izdos 1930. g. 21. augustā, pīkst.

kā

Zemkopības ministrijas kultūr-

?

ar

sāk sava darbība ne vēlāk
1931. g. 28. februārī.

Jūrniecības departaments

pārdošanas dienā uz vietas.

izdos rakstveida

izsolē

1930. g. 26. augustā, pīkst.

12,

Ventspils muitas noliktavas Nr. 3 jumta nosegšanas
darbus ar ruberoidu.
Drošība Ls 400,—.
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi
tamentā, ist. JVs 9, no pīkst. 9—13.

Rīgā, Jūrniecības depar2*-

L.3289

12060

VII rajona inženieris, Smiltenē,

š. g. 28. augustā, pulksten 12 dienā, savā kanceleja, Dārzu ielā JVs7/9,

izdos jauktā izsolē:
1) 22,00 m gafa koka tilta būvi par Rikandes upi uz Kārlu-Annas
muižas 111 šķ. ceļa pie Grabzdes mājām, Ērģemes pagastā.
Drošība Ls 634,—,
2) 15,4 m gafa koka tilta jaunbūvi pār Rauzas upi, uz MēruPalsmanes - Rauzas Ll-b šk. ceļa pie Rauzas muižas; drošība
3)

Ls 513,—,
13,6 m gafa koka tilta; būvi pār K' res upi uz Valkas-Rūļienas
Il-a šķ.. ceļa, pie Līgsalām;- drošība Ls 268,—,

4)

12,40 m gara koka tilta jaunbūvi pār Kudupi uz ZaicevasDubochnovas If-b šķ. cepi, km 2,748:;- drošība Ls 240,—,

5)

5 gab. dzelzsbetona caurteku būviun 2 gab. koka tiltiņu izlabolab-ojiamā Alūksnes-Kalnapedzes
šanu uz valsts mežu rēķina
U-a šķ. ceļ:a km: 5 ^ 0/—20;0- Bejas- pagastā, - drošība Ls 190,—.
Tuvākas zinas 7.. rajona thžeūifepi kancelej-ā no pulksten 9—15

darbdienās.

L 32.79.

12063b

Šoseju un zemes ceļu departamenta

Zemkopības

ministrijas kultur-

Cirgaļu

pagasta

II

pakāpes

techmskā daļa paziņo, ka zempamatskolai
kopības ministris š. g. 15. jūlijā
vajadzīgs
ir apstiprinājis Atašienaes mel.
statūtus.
SaJelgavā, pilī, savā kancelejā, 1930. g. 22. augustā, pfilksten 10, sab. ,,Buņtiki"
skolotājs - pārzinis
biedrība
ir ievesta mel. sab.
(vīrietis)
reģ. V daļas 227. I. p. ar JVs 1900.
ar
pilnas
p.-skolas
skolotāja tiesēdeklis:
Sabiedrības
valdes
Rēzeknes apr., Atašienes pag., sībām un praksi. Vēlams muzikāls
un sabiedrisks darbinieks.
Buņtiku
sādžā, c. Atašieni.
Vēlēšanas notiks š. g. 16. aug.,
1) Koka tilta jaunbūvi par Kukšu
upi uz Zemītes-Kukšu II! šķ.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Cirgaļu pag. valdes telpās. Dokuceļa pie Vāģu mājām. Nodrošinājums Ls 254,—.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
2) Margu un aizsargu stabiņu
uzstādīšanu uz Tukuma-Auces 11788z
T. Erlachs. menti par izglītību, veselības
I šķ. ceļa km 20., 21., 29. un 37. un uz Dobeles-Saldus 1 šķ. ceļa
stāvokli un iepriekšējo darbību
km 22.
Nodrošinājums Ls 59,—.
pie lūguma, apmaksātu ar 80
3) Dzelzsbetona
caurteku būvi uz Tukuma-Auces I šķ. ceļa kmSL,
sant. zīmogmarku, iesniedzami
kā zudusi ķīlu
zīme pag. valdei līdz vēlēšanu dienai.
38., 39., un 40. un uz Tukuma-Kabiles-Kuldīgas 1 šķ. ceļa km 14., pieteikta
JVs 12171, izsniegta
1930. g. Vēlama
16., 17., 25. un 27. Nodrošinājums Ls 97,—.
personīga
ierašanās.
30. maijā ,,Uzrādītājam" (FriAdrese: Cirgaļu pag. valde, c.
Tuvākas zinas II rajona inženiera kancelejā, parastā darba
cim Vitomskim) par Ls !2,—.
Aumeisteri (Valkas apr.). Dzelzlaikā.
L 3282.
12062b
Personas, kuru īpašumā zīme
atrodas, tiek uzaicinātas 3 mē- ceļu stac: Žuldiņi un Smiltene —
Rīganešu laikā, skaitot no pēdējā 25 km.' Auto satiksme:
sludinājuma iespiešanas dienas, Vireši, piestātne — Palsmanes
pieteiktas par zudušām šādas ķīlu zīmes:
par Ls zīmi nodot lombardā vai uzdot Aumeisteru ceļa gals — 10 km.
Cirgaļu pag. valdes priekšsēd.
2175,
izsniegtu
Lūcijai
Garbelis
20,— savas likumīgās tiesības uz to,
1) JVs
1197!z
A. Osis.
2) Ne 5235,
,,
1930. g. 4. janv. Natālijai Mūrnieki- - .
8 — pretējā gadījumā īpašniekam iz3) JVs 7541,
„
,,
10. febr. Emīlijai Hochlins .
9 — sniegs jaunu ķīlu zīmi.
Vainižu
pagasta
valdei
' 3
U963z
Valde.
14. jūn.
Francim Bartuševics
4) JVs 12771,
,,
,,
15,—
(Valmieras
apr.),
vajadzīgs
iestrā5. febr. Olgai Aufmanis . .
51 JVs 1491
,,
„
50 —
Birzgales pag. padome, dājies pagasta valdes kancelejas
6) JVs 1492
,,
„
5. febr. Olgai Aufmanis . .
15 —
darb- un grāmatvedībā
7) JVs 8207
,,
„
24. febr. Akselim Kirsteinam
130 — Rīgas apr., 1930. g. 26. augustā,
pīkst. 14, pagasta valdē pieņems
Personas, kūpi īpašumā šīs zīmes atrodas, tiek uzaicinātas
8 mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas, zīmes
rajona ārstu
Alga pēc vienošanās. Pieņemnodot lombardā, vai uzdot savas likumīgās tiesības uz zīmēm,
ar
dzīves
vietu Birzgales centra šana notiks š. g. 28. augustā,
pretējā gadījumā īpašniekam izsniegs jaunas ķīlu zīmes.
11964b
Valde.
jaunizbūvētā mājā.
Ērta sa- pīkst. 12, pagasta namā. Persotiksme uz Lielvārdes un Lāčplēšu nas, kas vēlas pieteikties, tiek uzZemkopības ministrijas kultūrstac. Pie mājas augļu dārzs un aicinātas iesniegt valdei lūgumu
līdz min. dienai ar attiecīgiem
techniskā daļa paziņo, ka zemsakņu dārzam zeme.
kopības ministris š. g. 15. jūlijā
par izglītību un
Darbības rajons Birzgales pa- dokumentiem
ir apstiprinājis Artjomovkas mel. uz savu statūtu 25. § pamata iz- gasts ar apm. 3000 iedzīvotājiem. praksi vai ierasties pieņemšanas
sludina par nederīgām šādas par
sab. statūtu?.
Sabiedrība ir ieAlga pēc valdības noteikumiem, dienā personīgi.
Autosatiksme
vesta mel. sab. reģ. V daļas nozaudētām pieteiktas ķīlu zīmes: brīvs dzīvoklis ar apsildīšanu un Rīga-Limbaži.
228. I. p. ar JVs 1901.
JVsJVs D 99260, 123701, 155959, apgaismošanu un [Viemaksas pēc
1930. g. 8. augustā.
Sabiedrības
valdes sēdeklis: 125952, 105120. 71191, 147507, tautas labklājības ministrijas noVainižu pag. valdes priekšsēd.
Rēzeknes apr., Andrupienes pag. 125097, 137002, 75932, 76868, teikumiem. Ar pagastu pēc vie11982z
V. Golvers.
Artjomovkas
nošanās atlīdzība par skolas un
sādžā, c. Dagdu. 99393, 72302.
Darbvedis J. Kalniņš.
12052z
nespējnieku nama kontroli un
Lombarda valde.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Turlavas pag. valde, Kuldīgas
sanitāro uzraudzību pagastā.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
par nederīgiem
Ārsta mājā arī ir aptieka un apr., izsludina
11786z
T. Erlachs.
nozaudētus šādus dokumentus:
vecmāte..
Zemkopības ministrijas kultūrar Ernesta
Gutlands
vārdu:
vajadzīgi
Ārstus lūdz pieteikties pagasta 1) Latv. iekšz. pasi ser. LP
techniskā daļa paziņo, ka zemvaldē līdz 26. augustam rakstiski JVs
019524, izd. no šīs pag. valdes
kopības ministris š.' g. 15. jūlijā
vai pa telefonu Birzgales pagasta 1927. g. 13. dec. ar JVs 524,
ir apstiprinājis Cirstu mel. sab.
2) apvai 26. augustā personīgi liecību
valdē,
par
nederīgumu
kara
,,Nākotne" statūtus. Sabiedrība 1) latīņu un vācu
pīkst. 14 pie pagasta padomes,
valodā;
ir ievesta mel. sab. reģ. V daļas
dienestam JVs 18760/13562, izd.
2) vingrošanā un militārā ap- piestādot savus dokumentus.
226. 1 p. ar JVs 1899.
1922. g. no Aizputcs-Kuldīgas
mācībā zēniem.
Uz pieteikumiem pagasta valde kaj-a apr. priekšn.,
3) ieroču
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
nosūtīs
pretī
stacijā
pajūgus.
Reflektantiem jāiesniedz direkatļauju JVs 182, izd. no Kuldīgas
Cēsu apr., Cirstos, c. Vecpiebalgu. toram līdz š.
Birzgalē,
1930.
g.
8.
augustā.
g. 15. augustam
apr. pr-ka 1928. g. 27. nov. un
Daļas vadītāja v. J. Pe.sis. lūgums, apmaksāts ar 80 sant. Pagasta valdes priekšsēd. v.
4) medību apliecību
JVs 148,
Vec. sev. uzdev. ierēdnis
zīmognodevu, curriculum vitae H970z
J. Kviesis.
izd. no Kuldīgas
apr.
pr-ka
'1787z
T. Erlachs.
un cenza dokumenti.
1
11513
2*
Darbvedis J.Purgailis.
1930. g. 28. janvārī.
11260o

Zasas pagastam,

Izdos iaukto izsolē:

Jelgavas pils. lombardam

Jelgavas pilsētas lombardam

kancelejas ierēdnis - ne.

Risas pils. lombarda vai

Valsis litti

ts

tipogrāfijā.

slwātnu$wKii.

6-kl. pamatskolai vajadzīgs

ta~

IV skolotājs

—.:

Ērberģes patērētāju
biedrība

(vīrietis).

Vēlēšanas notiks pagasta padomes sēdē š. g. 20. augustā, tiek likvidēta.
pīkst.
13, Zasas pag. valdes kam ir kādas

Visas personas ,
prasības no biedrības tiek uzaicinātas tās pieKandidāti, kas vēlētos šo vietu teikt viena mēneša laikā
—
ieņemt tiek uzaicināti
iesniegt Ērberģes patērētāju biedrības likapmaksātus lūgumus ar attiecīvidācijas valdei.
giem
dokumentiem
līdz š. g.
Priekšsēd. K. Ērmanis.
telpās.

19. augustam vai ierasties perso-

nīgi pie padomes š. g.20. augustā.
Pasta adrese c. Zasu. Tuvākā
dzelzceļu stacija Zasa 0,5 km.
11981z

2*

Izvoltas oag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latvijas iekšz.
pasi ser. JV JVs 000777, izd. no
Naujenes pag. valdes 1929. g.,
JVs 5777 ar Alcksejevs Feodosijas
vārdu, 2) Latvijas iekšz. pasi
ser. NT Ne 004950, izd. no
Zaubes pag. valdes 1929. g.,
JVs 1750 ar Ignatija Aleksejevs
vārdu, 3) Latviias iekšz. pasi
"
ser. JT JVsOI0722, izd. no Izvoltas
pag. valdes 1928. g., JVs 2319
ar Aleksandra
Spruga vārdu,
4) Latvijas iekšz. pasi ser. JN
JVs 003397, izd. no Naujenes pag.
vaidēs 1927. g., JVs 997 ar Pētera
Ignatjevs v., 5) Latvijas iekšz.
pasi
vecā parauga
JVs 5013,
izd.

no

Naujenes

pag.

valdes

11178b

dzim.
kseja

Jermolajevas
m. vārdu.

Annas Ale"

11380b

Sekretārs

Ž. Cēznieks.

Paziņojums.

Pamatodamās
pulces
lēmumu
8. sept.

uz pilnas sano
1929. g

Variebas piensaimnieku sa-

biedr. likvidācijas kommisija
paziņo, ka šo sabiedrību nolemts

likvidēt, apvienojoties ar Saldus
piensaimnieku
sabiedrību,
nododot tai visu aktīvu un pasīvu
Iestādēm un personām, kam
būtu kādas prasības pret Variebas
piensaimn. sab. lūdzam griezties
pie
likvidāc.
koni.
priekšēd.
L. Saulītes, Aizupes pag. Rudinu
miestā.

11099b

Likvidācijas kommisija.

finenes

vaiae

izsitiaina

pag.

par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. CZ JVs 012518,
izd. 1929. g. 6. apr. no Piltenes
pag. valdes ar JVs 817 Krišam
Gotfrīdam Teiermanim.
11375b

1925, g. 14. dec. ar Gavrilovas,

Nozaudēti

Latvijas arodbiedrīb.

savienibas statūti, reģistrēti
apgabaltiesā

Rīgas

ar JVs 141, 698 i.

n.

Rīgas Biržas bankai
ir

paziņots,

depotzīme JVs 17738/3536

no

ka

no viņas

1904.

izdotās

g. 26.

novembra

uz

W. T.

Sprosta kalpotāju pabalsta kases admini-

ģimnāzijai

skolotāji:

£>aMāāi

(Jēkabpils apr.).

II rajona inženieris,

strāciias vārda par
34.500 rbļ. vērtībā;
depotzīme

JVs 17739/3537

daž.

vērtspapīriem

no 1904. g. 26. novembra uz Sprosta
kalpotāju legāta utī vecuma nodrošināšanas iestādes vārda par dažādiem vērtspapīriem 95.350 rbļ. vērtībā,

ir pazudušas un tādēļ Rīgas Biržas banka, saskaņā ar apstiprināto
statūtu 30. panta piezīmi, uzaicina visus, kam pie minētām zīmēm
būtu kādas dibinātas tiesības, pieteikties Rīgas Biržas bankā sešu

((6) mēnešu laika, skaitot no šīs dienas. Pretējā gadījumā pēc šī
termiņa notecēšanas minētās zīmes tiks uzskatītas par nederīgām
un to vietā izdotas
jaunas.
12056b
Rīgā, 1930. g. 7. augustā.
Rīgas Biržas banka.

Mežu departaments
pārdos

g

izsolē 1930. g. 16. oktobrī, Rigā, Merķeļa ielā Hz 13, Latviešu biedrībā,
augošu skuju un lapu koku mežu no sekošām virsmežniecībām:
Pārdos
,
" ļ

_
Kādas virsmežniecības, novada,

c

is

?
||
apgaitas un kvartāla

^

-

B-fl

o

^
d&

Ārciema

Koku suga

O

2a

I.
Burtnieku

Drošīb. nauda
.J2
^
latos
M ™
>
, 0 -^
.5,,
I
Ip
(o
E

,

ĪSS

A

Mutvārdu

virsmežniecībā.

»i
žl

Sc

Piezīmes

j»B

<S

solīšanā.
ļ

I iec. mežniecībā.

Pāles-Sucemi novadā.
1. Pāles 1. apg., kv. 13 19, jauns. 105,
1929. g,, atd, 1—3 un num. oši .
2. Pāles 1. apg., kv. 13/19, jauns. 106,
1929. g., atd. 4 un 5 un num. oši

vi

c.

. 10,90
c.
.

1445 alksnis, egle, osis, bērzs, apse

.

. .

4800

. . .

1500

Ui
IK!

5,05

282 alksnis, egle, osis, bērzs, apse

U

Drieliņu novadā.
3. Drieliņu 5. apg., kv.
1929. g„ atd. 1
4. Drieliņu 5. apg., kv.
1929. g., atd. 1
5. Drieliņu 5. apg., kv.
1929. g., atd. 2 un
6. Drieliņu 5. apg., kv.
c. 1929. g., atd. 1
7. Drieliņu 5. apg., kv.
1929. g„ atd. 2
Pociema

.C

45, jauns. 43, c.

o>

2,30
46, jauns. 43, c.

11,00
47, jauns. 43, c.
3
43/44, jauns. 44,

5,42

12,10
45, jauns. 44, c.

7,00

— egle, priede, alksnis, bērzs, apse, osis

1800

— egle, priede, alksnis, bērzs, apse, osis 11700
— priede, egle, bērzs, alksnis, apse.

. .

2800

— egle, priede, osis, bērzs, apse. alksnis

8900

— egle, bērzs,

6500

priede,

alksnis,

osis

. .

9.
10.

novadā.

,

17. apg., Silava, jauns. 59, c.
1930. g., atd. 3

Ezermuižas novadā.
Ezermuižas 20. apg., kv. 36, jauns. 127,
c. 1930. g., atd. 1
Ezermuižas 20. apg., kv. 44, jauns. 129,
c. 1930. g., atd.' 1

2,34

— egle, bērzs, priede, apse, alksnis.

Veckārķu

.

.

2400

— apse, egle, bērzs

0,70

— egle, apse, bērzs

.

1400
850

8,03

— ozols, priede, egle, apse, bērzs

. . .

5100

4,21

— priede, ozols, egle, apse, bērzs

. . .

2200

5.

,

a>
^

o
?°

_

—

o

.re

O.

a>

re

O

c

—

>

I iec. mežniecībā.

o

c
1,09

— egle, bērzs, priede, alksnis

2350

2,72

— egle, priede, bērzs

2950

1,28

— egle, priede, bērzs

112

V iec. mežniecībā.

4.

,

cS

&

Smiltenes virsmežniecībā.

3.

<m

,

1. Turnas 1. apg., c. 1930. g., atd. 1, jauns.
Liepiņa gab. 52F
25. Turnas 1. apg., c. 1929. g., atd. 1—3,
Atslēgas jauns. gab. 46 ......

2.

»

1

Turnas novadā.

1.

>v>

re

1,57

virsmežniecībā.

Raunas-Lielmeža novadā.
Lizdoles 37. apg., c. 1931. g., likv.
387F, atd. 1
Lizdoles 37. apg., c. 1931. g., likv.
387F, atd. 2
Lizdoles 37. apg., c.1931. g., likv.
388F, atd. 1
Lizdoles 37. apg., c. 1931. g., likv.
389F, atd. 1
Lizdoles 37. apg., c. 1931. g., likv.
390F, atd. 1

y

m

Dauguļu 25. apg., Kārlīšu mežs, jauns. 60,
c. 1929. g., atd. 1
Dauguļu 25. apg., Kārlīšu mežs, jauns.
59, c. 1929. g., atd. 3
Kārķu

—

C

C

Dauguļu novadā.

12.

re

E

Augstrozes IV iec. mežniecībā.
11.

co
ai

"

3

8. Pociema
<

c^

£

I!I iec. mežniecībā.

Liel-Pociema

oi
?

gab.
gab.

10,20

— egle, priede, bērzs . .,

6282

0,79

— egle, priede

1044

3,38

— egle, priede, alksnis, bērzs

1517

6,96.

— egle, priede, bērzs, apse, alksnis.

gab.
gab.
gab.

, .

4532

2

I Operācijas termiņš
1931. g. 1. maijs.
_ ļ

Drošīb. nauda |( , £
latos
"jg
2g_
Iuo
g
r-g 6«
S
«j?
'g - 5 Ej
=e
g>|
=»

P5rdo<i
Pārdos

g
c
„

»

Kādas virsmežniecības, novada,

5^

°xi
„
*
E *

D.S

z5

«.„

apgaitas un kvartāla
«>

i« re

6.

Lizdoles 37. apg., c.

8.

1,81

Lizdoles 37. apg., c. 1931. g., likv.
392F, atd. 1
Lizdoles 37. apg., c. 1931. g., likv.

10.
11.
12.

o

3

z

~ļ»

oj

«ic

£g

|J

5§

p,o,;m„
Piezīmes

1837

— egle, bērzs, alksnis

gab.

0,80

— egle, apse, bērzs

»5

2,51

— egle, bērzs, apse

985

gab.

392F, atd. 2
9.

^

r, ,
Koku suga

1931. g., likv. gab.

390F, atd. 2
7.

E

Lizdoles 37. apg., c. 1931. g., likv. gab.
392F, atd. 3, numurēti koki ....

Lizdoles 37. apg., c. 1931. g., likv. gab.
393F, atd. i
Lizdoles 37. apg., c. 1931. g., likv. gab.
393F, atd .2
Lizdoles 37. apg., c. 1931. g-, likv. gab.
393Fa, atd. 3, numurēti koki. ...

II.

—

4,52

Vi

?8 1
8| ---- -

?

261

344 egle, apse, bērzs

2947

— egle, apse, alksnis, bērzs

>. crt

0~~
c

—

399.1

— egle, bērzs, apse, alksnis

-&8

—

—

—

u.

— JC3
CL

'

103,

167 egle, apse, bērzs

Rakstveida

re

S.-O
O

9,64

trt
CtJ

un mutvārdu

solīšanā.

Burtnieku virsmežniecībā.
Ārciema I iec. mežniecībā.
Pāles-Sucenu novadā.
13. Pāles 1. apg., kv. 14, c. 1929. g., atd.I— 4
14. Pāles 1. apg., kv. 15, c. 1929. g., atd. 1

15. Pāles 1. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 5,
atd. 1, kv. 8, atd. 1, kv. 11, atd. 1
16. Pāles 1. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 21,
atd. 1, kv. 29, atd. 1
17. Kļaviņu 2. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 45,
atd. 1, kv. 46, atd. 1, kv. 51, atd. 1
Vilzēnu

8,03
3,70

— egle, alksnis, bērzs, osis, apse, priede
— egle, alksnis, bērzs, ozols, osis, apse

8200
3700

6,80

— egle, priede, bērzs, apse, alksnis, osis

5600

5,50

— egle, alksnis, osis, bērzs, apse, priede

5650

6,40

— egle, bērzs, priede, apse, alksnis, osis

7000

2,98

— egle, priede, bērzs, apse, alksnis, ozols

4700

II iec. mežniecībā.

Ozolu novadā.
18.

Lāekroga

14. apg., 1930. g.
kv. 37, atd. 1, kv. 46, atd.

Pociema III

cirsmas:
1 . . .

iec. mežniecībā.

re
E
c

Ezermuižas novadā.

3

19.

Ezermuižas 20. apg., 1930. g. cirsmas:
kv. 24, atd. 1, kv. 28, atd. !,kv. 29
atd. 1

20.

ļaun-Meicēnu 21. apg., 1930. g. cirsmas:
kv. 51, atd. 1, kv. 59, atd/1, kv. 66,

atd. !

M

7,12

9,00

— priede, bērzs, egle, apse, alksnis, osis
— egle, apse, bērzs,alksn.,priede,ozols,osis

4400

11900

Veckārķu

virsmežniecībā.
I iec. mežniecībā.

koki)

3

<*

c

t»

rt

>M

Omuļu novadā.
24. ajīg., 1930. g. cirsmas:
kv. 16, atd. 1, kv. 91, atd. 1 un 2,
kv. 44 1it. „h" (num. koki) ....

3500

-

>

3. Kurmīšu

Piksāru

o
"O

x>
1n
v

3,13

41 priede, egle, bērzs

5350

II iec. mežniecībā.

21

»co

u

re

86 egle, bērzs, alksnis, priede

n

120

re

?a

m

3,71

E
E

w

o.

Kārķu novada.
2. Kārķu 7. apg.,c. 1930. g. Briežupes mežā,
atd. 1—3, kv. 26, atd. 1, kv. 15 (num.

re

re

O

Kārķu

—-

īre

o.
w

a
X>

,_

c

—

Saudzējama paauga
zem 10 cm. Nav
cērtami apzīmētie
un num. malkas
koki Briežupes
mežā atd. 1—3.

30

Saudzējama paauga.
Nav cērtami apzīmētie un num.

*
>
°
c

—-

_P

c

g,"

_o
gj"

~

Naukšēnu novadā.

4. Bodnieku
16. apg., 1930. g. cirsmas:
kv. 8, atd. 1 un 2, kv. 17, atd. 1, kv. 19,
s
atd 1 kv. 21, atd. I, kv. 23, atd. 1—3 10,39
— egle, priede, bērzs, apse, alksnis osis 16150
5. Celmiņu 18. apg., 1930.g. cirsmas: kv. 29,
atd. 1, kv. 34, atd. 1, kv. 36, atd. 1,
kv. 37, atd. 1, kv. 39, atd. 1, kv. 43,
8
-J ~~4, kv ; 3- l
-- e$e> Priede > bēras, alksnis,
,apse osis 15350
,-6. Jēru
19. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 55,
,
' ' '
atd. 1 un 2, kv. 60, atd. 1, kv. 61, atd. 1,
7.

'
pSļSi.
aptU.g. cirsmas: icv ibl,
atd. 1, kv. 114, atd. 1

.

Kārķu novadā.
8. Ošu 23. apg., kv. 33, c. 1930. g, atd. 1

^

2,07
0,71

~

^

a'kSniS

' ^

*

"* ***' ™

- egle, bērzs, priede, apse, alksnis, osis
- egle, priede, bērzs, alksnis.

malkas koki kv.
16, atd. 1 un kv.
91, atd. 1.

38

Saudzējama paauga.

19

Saudzējama paauga.

—

Saudzējama paauga.

2050

6

Saudzējama paauga.

n60

—

Saudzējama paauga.

68
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1
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*
a
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Drošīb. nauda ? -3
iatos
'8
|
, G5
=»
-5.g
' *?
E
|-g
_g
Jg
f

Pārdos

- . »
Kādas virsmežniecības,
novada,

I

-"1
s

^o

f-S

apgaitas un kvartāla

OuJa

i3

Pedeles III

d

^

-

Koku

S

suga

o
z

2i

~ «2

Ss

=s

£"

~
Piezīmes

« .S

<2

iec. mežniecībā.

Ērģemes

novadā.

9. Ērģemes 9. apg., 1930. g. cirsmas: Garā
rozā, atd, 2, Mežjāņu ceļmalā, atd. 3,
Salanieku ceļmalā, atd. 4, Kuzenes gaj-ā
rozā (num. koki)

2,84

78 priede, egle, apse, bērzs

5550

—

Saudzējama paauga
zem 10 cm.

1,68

41 priede, egle, bērzs, apse

2">50

6

Saudzējama paauga

Pedeles novadā.

10.

Kokzemnieku 10. apg., c. 1930- g. pie
Kaņepēm, atd. 3, num. sēklinieki,
c. 1924. g., atd. 8
11. Pedeles 11. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 23,
atd. I, kv. 26, atd. 2, kv. 28, atd. 3,
kv. 41, atd. 4 pie uguns staba cirsm.
1927. g., atd. 4 (num. koki) ....
Liellugažu

zem

10 cm.

3,94

207 egle, priede, apse, bērzs, alksnis.

6750

15

Saudzējama paauga
zem 10 cm.

6,67

496 egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 11250

—

Saudzējama paauga
zem 10 cm.

—

Saudzējama paauga
zem 10 cm.

—

Saudzējama paauga
zem 10 cm.

. .

novadā.

12. Vārnas 12. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 5,
atd. 6, kv. 6, atd. 5, kv. 16, atd. 7,

kv. 20, atd. 1, kv. 21, atd. 2 un 3,
num. koki, kv.kv. 8, 9 un 15, kv. 19,
c. 1927. g., atd. 1
Lugažu novadā.

13.

14.

Pentsila 13. apg., 1930. g. cirsmas: Pentsilā, atd. 1 un 2, pie grantsbedrēm
pāraugušie koki (num. koki) ....
Kranču
14. apg., 1930. g. cirsmas:
Lugažu mž. ceļm. atd. 1, Smilškalnā,
atd. 2, Utkās, atd. 3, Smilšu kalnā
(num. koki)

2,04

179 priede, egle, bērzs, apse, alksnis.

. .

7150

... ....

7050

re

3,50

69 egle, priede, bērzs, apse

Omuļu novadā.
15.

Paistkainu

25. apg., 1930. g. cirsmas:
kv. 3, atd. 3 un 4, kv. 12, atd. 6, kv. 19,
atd. 2
4,72
16. Purgaiļu 26. apg., 1930. g. cirsmas:
kv. 41, atd. 2, kv. 43, atd. 3 . . .
1,75
17. Rušku 27. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 78,
atd. 3, kv. 82, atd. 1, 4 un 5, kv. 83,
atd. 2, kv. 84, atd. 6
10,23
18. Mežspriču 28. apg., kv. 25, c. 1930. g.
atd. 1
2,26
Rencēnu

Ķemeres
22.

— priede, egle, bērzs
— egle, alksnis, osis, bērzs

— egle, priede, bērzs, alksnis, osis
—. egle, alksnis, apse, bērzs, osis

2000

. . .
. . .

5900
1950

=

M

"
re

*

n

n

re

*

o
o
^

o.

—
—

m

>ira
ft

—?

Saudzējama paauga
zem 10 cm.
Saudzējama paauga
zem 10 cm.

-°

—

Saudzējama paauga.

—

Saudzējama paauga.

—

Saudzējama paauga,

—

Saudzējama paauga.

°

10

"a

e»

—

892 bērzs, apse

8100

a

«

9600

<°

"

. . .

3250

>

334 bērzs, egle, priede, apse, alksnis.

4,32

— priede, egle, bērzs, alksnis, apse

1,56

re
x>

.

2,45

.

novadā.

1

3

' «a

Vectomēņu 33. apg., kv. 19, c. 1930. g.,
atd.

*

E

7200
.

™

g

«

IV iec. mežniecībā.

Rencēnu novadā.
19. Ošupes 29. apg., kv.kv. 19, 26, 28, 31
un 33 num. koki
20. Dukuru 30. apg., 1930. g. cirsmas:
kv. 86, atd. 1 un 2, kv.kv. 73, 74 un 75
..... .
num. bērzi
^
21. Lapainu 31. apg., 1930. g. cirsmas:
kv, 98, atd. 1, kv. 99, atd. 1 . . .

E

— egle, priede, bērzs, apse

1900

Jērcēnu V iec. mežniecībā.

o
c

°

-5
m

^
12

c

Nav

Jērcēnu novadā.

23.

Parīžnieku 36. apg., c. 1930. g., kv. Tīreļpurvā, atd. 1

24. Kannenieku

37.

apg., c.

Lēģersilā, atd. 2

1930 - g. kv.

4,44

— priede, egle, bērzs

2,43

— egle,-priede, bērzs, apse, alksnis.

.

.

1850

15

2100

23

I iec.

mežniecībā.

Ainažu novadā.
1. Ēkaju 3. apg., kv. 13, c. 1930. g., atd. 1
2. Silbērza 4. apg., kv. 20, pārauguši koki
3. Apšukalna 5. apg., kv. 29, c. 1930. g.,
atd.

1 (num. koki)

Rozēnu

3,19
—

— egle, apse, bērzs, alksnis, priede, osis
458 priede

2994
1857

360 egle,

bērzs

1980

7,95

— egle, m.alksnis, bērzs, apse, osis, priede

6705

6,13

— egle, m.alksnis, apse, bērzs, priede, osis

5125

—

priede,

m.alksnis,

apse,

II iec. mežniecībā. . -,

Rūjienas

III novadā.

4. Bērza7. apg., kv. 7, c. 1930. g., atd. 1 un2
5. Painītes 8. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 11,
atd. 1, kv. 13, atd. 1, kv. 14, atd. 1

ap-

Saudzējama paauga.
Nav cērtami num.
koki no 1—875.
Saudzējama paauga.
Nav cērtami num.
koki no 1—854.

Ainažu virsmežniecībā.
Ainažu

cērtami

zīmētie 860 koki
un nav pārdodama
gatavā malka.

Drošib. nauda ļA£
2
glatos
*>«
^
Kādas virsmežniecības,
5—'
novada,
~j
xi
.
ļ£ .£ ' ā
s-3
Koku
suga
'
«
«
3
|
I
15
^&
H
apgaitas
un kvartāla
|
?.
«
g
5g
jjji
.«
S|
Pārdos

%

c

?—g

,

>

S

£3

V

.

.

.,

Z^

mežs uz fonda

zemēm

4,00

.3Ž ° re

— egle, apse, bērzs, m. alksnis,

priede

3153

Limšenu IV iec.

S

— priede, egle

1182

8,31

— egle, m. alksnis, bērzs, apse, osis, priede

Rūjienas

— egle, m. alksnis, bērzs, apse

....

— egle, bērzs, priede, apse, m. alksnis

.

9446
1217:

5528

24, c.

— egle, m. alksnis, osis, apse, bērzs

. .

5570

—

— egle, m. alksnis, bērzs, apse, priede, osis 7664

—

num. koki.
Atstājami un

—

cērtami 707 num
koki.
\
Atstājami un nav

— egle, bērzs, m. alksnis, apse, osis . .

5338

1 un 2

6,33

— egle, m. alksnis, bērzs, osis, priede

.

5420

5,69

4,03

—-"" egle, bērzs, apse, priede, alksnis

. . .

— egle, m. alksnis, bērzs, priede, apse, osis

5657
4188

Šlokenbekas I iec. mežniecībā.

un 3

5. apg., kv. 63, c. 1930. g., atd. 1

5.

6,10

— priede, egle, alksnis, bērzs, apse

. .

6700
"3900

1,58

— egle, priede, bērzs, alksnis

2,74

— egle, priede, ozols, bērzs

13600

1,40

— egle, priede, alksnis, apse

2800

iec. mežniecībā.

Smārdes novadā.
Izkopa 10. apg., kv. 11, c. 1930. g.,
atd. 1 un 2
.......

1,7

— priede, egle, bērzs, alksnis, apse, osis

2800

3,00

— priede, egle, bērzs, alksnis, apse.

. .

4100

Smārdes novadā.
7. Sausupes 12. apg., 1930. g. cirsmas;
kv. 16, atd. I, kv. 36, atd. 2 . . .

2,2

— egle, priede, alksnis, apse, bērzs.

. .

6000

9. Oriķa 14. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 32,
atd. 1, kv. 33, atd. 1, kv. 61., atd. 1,
ret., kv. 67, atd. 1
Smārdes

III

m

E

E

E

E

3

3

Vi

VI

Vi

w

re

«

c

c

re

re

Kfl

>Vi

o

o

?a

T3

u

u

īre

're

a.

Vi

re

re

X)

X)

e

c_

4>

1)

>

>

o

o

a

a

O

1,—

4,8

— priede, egle, bērzs

2400

— priede, alksnis, bērzs, egle, osis, apse

1200

iec. mežniecībā.

— priede, egle, bērzs, alksnis

12.

Vīkseles20.apg.,kv. 239, c.1930.g.,atd. I

— apse, priede, egle, alksnis, ozols

3400

.

11.

2,5

— priede, alksnis, egle, bērzs, ozols, apse

. .

4300
1000 J

_

-

—

n.

Vi

co

Smārdes novadā.
Bļodnieka 15. apg., kv. 86, c. 1930. g.,
atd. I
] ,1
Kāpu 16. apg. 1930. g. cirsmas: kv ' 112,
atd. 1, kv. 113, atd. 1 un 2, kv. 114,
atd. 1
8,50

10.

re

-2

Milzkalnes novadā.
6. Plikas 11. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 8,
atd. 2, kv. 43, atd. 2, kv. 50, atd. 2,
kv. 59, atd. 1. kv. 61, atd. 1 . . .

8. Orebja 13. apg., kv. 56, c. 1930. g., atd. 1

m

«

co

Tukuma virsmežniecībā.

.Milzkalnes novadā.
1. Klinkas 1. aog., 1930^ g. cirsmas: kv. 9,
atd. 2, kv. 15, atd. 1
2. Cērkstes 2. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 4,
atd. 1, kv. 10, atd. i, kv. 13, atd. 1
3. Ciejas 4. apg., kv. 66, c. 1930. g., atd.2

Atstājami un i
cērtami 1649 g

cērtami 632 gab.
num. koki.

1930. g.,

16. Ķīšupes 11. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 58,
atd. 1, kv. 60, atd. 1 un 2 ....

Kv. 115 saudzē i
jaunaudze.

II novadā.

10. apg., kv.

II

19

mežniecībā.

Rozēnu novadā.
14. Vilklaužna 9. apg., kv. 71, c. 1930. g.,
atd. 1—3

Valguma

>B E
°'S Ē
?js
) - C .S

5,47

atd. 1
0,90
10. Karoga 19. apg., 1930. g. cirsmas: kv.l 15,
atd. 1, kv. 120, atd. 1
3,71
11. Stirnas 20. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 36,
atd. 1. kv. 57, atd. 1, kv. 37, atd. 1,
kv. 64, atd. 1 un 2, kv. 66, atd. I 12,04
, 12, Korbes 21. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 32,
atd. 1, kv. 77, atd. 1, kv. 86, atd. 1,
kv. 87, atd. 1, kv. 50, atd. 1 . . . 9,07
13. Kalniņa
22. apg., 1930. g. cirsmas:
kv. 101, atd. 1, ' kv. 103, atd. l,kv. 107,
atd. 1 un 2
6,36

4. Veļķa

<s

novadā.

8. Uciema 15. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 3,
atd. 1 un 2, kv. 18, atd. 1, kv. 19, atd. 1
9. Mežvidus 16. apg., kv. 146, c. 1930. g.,

atd.

S|

£3

III iec. mežniecībā.

Ungurpils

15. Līvupes

Piezīmes

«, x &

/

Puršenu novadā.
7. Kammas 13. apg., Lielā purva gals pie
Jaunzemju mājas, c. 1930. g., atd. 1
Ungurpils

.2»

i

6. PainītesS. apg., kv. 43, c. 1930. g., atd. 1,

likvidējamais

Sf

Z

novadā.

Rozēnu

2

-°
~

Q

m

—

-^

Pārdos

i!
Kādas

virsmežniecības, novada,
apgaitas un kvartāla
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Šiokenbekas / iec. mežniecībā.

-,

Milzkalnes novadā.
13. Cērkstes 2. apg., kv. 25, c. 1928. g., atd. 1

1—

_

priede, egle, bērzs

, p
"2 , 3,

3000

03

Piezīmes

ga

Vi

sslfa
c
l

--e. l
a-a

re
X! « ļ

g

o 3

«!£ 3 a <o

g '^'3'2 re

14. Cērkstes 2. apg., kv. 26, c. 1928. g., atd. 2

0,54

—priede, egle, bērzs

1500

cre -o

3
"-

ai
.3

_oira
'3 ,m„
> N £ 5-CL

< -"E s

Slokas IV iec. mežniecībā.
Slokas novadā.
Čaukas 21. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 1,
atd. 1, kv. 2, atd. 1, kv. 23, atd.
1,
kv. 25, atd. 1

6,66

— priede, egle, bērzs, alksnis

3500

33

Smiltenes virsmežniecībā.
II iec. mežniecībā.
Smiltenes novadā.
13.

14.

1930. g. cirsmas:

Pēc platības: Slazduvēra 17. apg., kv.
22, atd. 3, 5 un 6, kv. 41, atd. 2, kv. 43,
atd. 3, kv. 44, atd. 2, Tīrumina 18. apg.,
kv. 100, atd. 3.
Pēc celmu
skaita, num. koki:
Slazduvēra 17. apg., kv. 22, atd. 4. 7
un 8, kv. 30, atd. 2, Tīrumina 18. aog.,
kv. 57, atd. 3, kv. 58, atd! 3, kv. 59,
atd. 14
18,85
1930. g. cirsmas:
Pēc platības: Ķenģa 19. apg., kv. 37,
atd. 2, kv. 39, atd. 3 un 4, Lūša 20.apg.,
kv. 3, atd. 5, kv. 4, atd. 2, kv. 6, atd. 3,
kv. 10, atd. 4, kv. 14, atd. 1, kv. 16,
atd. 3. Pēc celmu skaita, num. koki:
Ķeņģa
19. apg., kv. 37, atd. 3, kv. 38,
atd. 3 un 4, Lūša 20. apg., kv. 2, atd. 6,
kv. 7, atd. 3, kv. 16, atd. 4 . . . . 15,89

.
Vi

03

E

1424 egle, priede, bērzs, alksn.,

apse

. .

. 18300

E

iec. mežniecībā.

M

re
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a

re

1

tama.

«
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29600

348

Jaunaudze nav cērtama.

5200

26

Jaunaudze nav cēr-

.re

°-

Vi

M

re
X.

*

B

c

"
'l

1934 priede, egle, bērzs, alksn

Jaunaudze nav cēr-

Jaunaudze nav cērtama.

'

41,50

219

—

1930. g. cirsmas:
Pēc platības: Lankaskalna 24. apg., kv.
46, atd. 1. kv. 69, atd. 1 un 2, kv. 70,
atd. 1, kv. 23, atd. 1, 2 un 4, kv. 38,
atd. 2 un 3, 1928. g. cirsmas: kv. 72,
atd. 1, kv. 75, atd. 1, Briežu purva
25. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 80,
atd. 1, kv. 34, atd. 1, kv. 37, atd. 1,
kv. 81, atd. 1, kv. 76, atd. 1, kv. 54,
atd. 1, kv. 57, atd. 1, kv. 65, atd. 1,
kv. 56, atd. 1.
Pēc celmu skaita, num. koki: Lankaskalna 24. apg., 1930. g.cirsmas: kv. 23,
atd. 3 un retaine, kv. 38, atd. 1, kv. 75,
atd. 1, Briežu purva 25. apg., kv. 58,
atd.

3

w

X»

Palsmanes novadā.
15.

E
w

e

2470 egle, priede, alksn., apse, bērzs . . . 14800
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tre
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CA
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>

o

°

B

C

. Mēru novadā.
16.

1930. g. cirsmas:

Pēc platības: Kundzina 28. apg., kv. 46,
atd. I, kv. 48, atd* . 1 un 2, kv. 51,
atd. 1. Pēc celmu skaita, num. koki: kv.
49, atd. 1, kv. 51, atd. 2, kv. 52, atd. 1,
kv. 53, atd. 1, kv. 54, atd. 1 . . .

2,06

1771 eglepalksn., priede, bērzs, apse .

. .

tama.

n
- a
Pard

%

. 2

Drošib. nauda

v,

latos
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Kādas virsmežniecības, novada,
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Koku suga
f| 1 g JIJ
apgaitas un kvartāla
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Q.x> Z^
=
3
^
II
>

Piezimes

V iec. mežniecībā.
«

Raunas-Lielmeža nov.
17.

1930. g. cirsmas:

Pēc platības: Avotu 42. apg., kv. 69,
atd. 1, Medņu 43. apg., kv. 51, atd.
1—4, kv. 52 ' atd. 1, kv. 53, atd. 1, 3
un 7, kv. 54, atd. 2, 3 un 4, kv. 55,
atd. 1, kv. 56, atd. I un 2, kv. 71,
atd. 2 un 3, kv. 91, atd. 1.
Pēc celmu skaita, num. koki: Kapusila
41. apg., kv. 33, sēklas koki, Medņu
43. apg., kv. 52, atd. 2, kv. 53, atd. 2,
4, 5 un 6, kv. 54, atd. 1, kv. 71, atd. 1 34,47
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4586 egle, priede, bērzs, alksn

39900
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Jaunaudze nav cērtama. Kv. 51,atd.

1—4, kv. 52,atd.
1 un 2, kv. 50,
atd. 1, 3, 7, kv.
54, atd. 2, 3, 4,
kv. 55, atd. 1,
kv. 56, atd. 1, 2,

x)

xi
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b

c
-

<u
-

o
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Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas
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1925. g. 15. aprīļa likuma (iespiests „Vald. Vēstn." 82. num.) un zemkopības ministra

apstiprināto nosacījumu pamata.
Līgumu operācijas termiņš visām vienībām 1932. g. 1. maijs, izņemot Kārķu virsmežniecības izsoles vienības Ne 1 un 25, kurām līgumu
operācijas termiņš 1931. g. 1. maijs 'un Burtnieku virsmežniecības izsoles vienības NeNe 1—12, kurām līgumu operācijas termiņš 1932. g, 1. februāris.
Ciršanas biļeti izņemot pircējam jāiemaksā drošības nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludinājumā
šī drošības nauda noteikta atsevišķi. Šo drošības naudu nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu līdz līguma notecēšanas .

dienai.
Vienībām, kurām sludinājumā noteikta apvienotā drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem, ciršanas biļeti izņemot
pircējam jāiemaksā mežu departamenta speciālos līdzekļos 20% apmērā no vienības pārdošanas summas; šī drošības nauda pāriet mežu departamenta
rīcībā un netiek atmaksāta, pie kam ciršanas vietas satīra un kultūru darbus izdara mežu resors. Apvienotās drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu, līdz līguma notecēšanas dienai.
Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pīkst. 10 rītā. Mutvārdu izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās
kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.
Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie

piedāvātās

summas,

piedāvājumi

līdz mutvārdu

izsoles sākumam nebūs nodrošināti

ar drošības

naudu

10% apmērā no

neatzīs.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un valsts
zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas, pie kam pircēju ērtības
labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termiņi būtu pēc iespējas gaj-flki, bet ne īsāki par 9 mēnešiem, 4) banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina! Ārpus Rīgas atrodošos banku čekiem vajaga būt
akceptētiem no minēto banku Rīgas nodaļām vai Latvijas bankas.
Ja solīšanā par vienībām, kuras noliktas tikai mutvārdu solīšanā, piedalās attiecīgu jaunsaimniecību ieguvēji, tad no viņiem kā 10% drošības naudu pieņems arī vekseļus ar 2 galviniekiem.
Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Mežu departaments patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas Mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.
11809
zemes bankas 6% ķīlu

Mežu departaments.
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