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Valdības rīkojumi un pavēles

Pārgrozījumi
Nolikumā par ieslodzītiem.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā.)

Nolikumā par ieslodzītiem (1890. g. izd.)
atcelt 137. pantu un 18». pantu (1929. g.
H. jūlija noteikumu redakcijā) izteikt šādi:

,,18' tāpat tieslietu
ministris izdod instrukciju par notiesāto
ieslodzīto pagaidu atvaļināšanu no ieslo-
dzījuma sevišķu ievērojamu iemeslu dēļ."
Rīgā, 1930. g. 11. septembrī.

Ministru prezidenta vietā
zemkopības ministris V. Gulbis.

Tieslietu ministris J. Pabērzs.

Apstiprinu.
1930. g. 12. septembrī.

Tautas labklājības ministris
V. Rubuls,

Pārgrozījums rīkojumā
par slimo kasu statūtu pārreģistrē-
šanu un slimo kasu lietu pagaidu

pārvaldīšanu.
Pamatojoties uz „Noteikumu par slimo

kasēm" 9., 21. un 22. p. p., Tautas lab-
klājības ministrija nosaka:

1930. g. 11. jūlija rīkojuma N° 7333,
kas publicēts 1930. g. ,,Valdības Vēstnesī"
153. num., 7. pantā nosacīto termiņu
par slimo kasu statūtu projekta iesūtīšanu
Tautas labklājības ministrijai grozīt, pa-
garinot statūtu iesūtīšanu līdz 1930. g.
25. septembrim.

Rīgā, 1930. g. 12. septembrī. N° 8435.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
? vadītājs H. Liepiņš.

Apstiprinu.
1930. g. 12. septembrī.

Tautas labklājības ministris
V. Rubuls.

Rīkojums
par slimo kasu normālstatūtiem.
Pamatojoties uz„Noteikumu par slimo

kasēm" 20.un 22.pantu,Tautas labklājības
ministrija nosaka:

, 1. Līdz šim izdoto slimo kasu normāl-
. '..tūtu vietā no š. g. 15. septembra stājas
Tautas labklājības ministrijas izdotie un
šim rīkojumam pievienotie jaunie slimo
kasu normālstatūti.

2. Pastāvošo slimo kasu valžu pienā-
kums nekavējoties sasaukt uz pirmo sēdi
izvēlētos statūtu izstrādāšanas kommisiju
locekļus, jaunu kases statūtu pieņemšanai,
piemērojoties 1. pantā minētiem normāl-
statūtiem.

Pielikums: Slimo kasu normālsta-
tūti.

Rīgā, 1930. g. 12. septembrī. JVe 8434.

Darba aizsardzības departamenta

k
direktors Fr. Roze.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs H. Liepiņš

Apstiprinu.
1930. g. 12. septembri.

Tautas labklājības ministris
V.Rubuls.

Slimo kasu normālstatūti.

slimo kases
STATŪTI.

1. Vispārīgie nosacījumi.
1 slimo kases mērķis ir

sniegt medicīnisku palīdzību un naudas
pabalstus ,kases dalībniekiem un viņu
apgādājamiem ģimenes locekļiem slimības,
dzemdību un nāves gadījumos uz šo
statūtu un ,,Noteikumos par slimo kasēm"
nosacītiem pamatiem, kā arī rūpēties par
slimību novēršanu un veselības kopšanu.

Slimo kases darba rajons aptver
un viņas valde

atrodas
2. Savu mērķu sasniegšanai, ievērojot

attiecīgo likumu un rīkojumu nosacījumus,
slimo kase var:

1) ierīkot un uzturēt pirmās palīdzības
punktus, aizgādniecības vietas, am-
bulances, slimnīcas, sanatorijas, dzem-
dētāju patversmes, slimo atpūtas
vietas, bērnu kolonijas, aptiekas,
zobu ārstēšanas un Rentgena kabi-
netus, laboratorijas un citāda veida
ārstnieciskas un sanitārhigiēniskas
iestādes;

2) sarīkot publiskas lekcijas, sapulces,
apspriedes un izstādes par jautā-
jumiem, kas ietilpst tiešā kases
darbības laukā;

3) izdot un izplatīt grāmatas un citus
periodiskus un neperiodiskus izde-
vumus par jautājumiem, kas minēti
2. punktā;

4) piedalīties ar saviem pārstāvjiem
kongresos, konferencēs, apspriedēs,
kursos u. t. t., kā Latvijā, tā ari
ārzemēs, kur apspriež 2. punktā
minētos jautājumus;

5) piedalīties izstādēs, kuras saistās
ar 2. punktā minētiem jautājumiem;

6) ierīkot un uzturēt bibliotēkas, mu-
zejus un archīvus materiālu krā-
šanai par 2. punktā minētiem jautā-
jumiem;

7) izdot un apstrādāt anketas un citus
statistiskus materiālus par 2. punktā
minētiem jautājumiem, ar nolūku
noskaidrot un izpētīt kases dalībnieku
un viņu ģimenes locekļu dzīves un
darba apstākļus, saslimšanas un ne-
laimes gadījumu cēloņus, raksturu
un sekas, kases dalībnieku ģimenes
stāvokli u. t. t.;

8) noslēgt dažāda veida līgumus ar
citām slimo kasēm un šo kasu ap-
vienībām, kā arī ar valsts, pašvaldī-
bas, sabiedriskām un privātām iestā-
dēm, organizācijām un personām
un organizēt kopēji ar citām slimo
kasēm apvienības un savstarpējas
apdrošināšanas biedrības.

3. Slimo kasei ir visas juridiskas perso-
nas tiesības.

4. Uz šiem statūtiem un šo statūtu
1. pantā minētiem noteikumiem par slimo
kasēm, slimo kasu, tās dalībnieku un ap-
gādājamo ģimenes locekļu, kā arī darba
devēju dibināti prasījumi un sūdzības
iesniedzami gada laikā.

5. Slimo kases valde izdod katram kases
dalībniekam un katras kasei pievienotas
darba vietas īpašniekam par velti vienu
kases statūtu eksemplāru.

II. Līdzdalība slimo kase.

6. Slimo kasē piedalās obligātoriski
visi algotie darbinieki, kuri nodarbināti
kasei pievienotās darba vietās, saņemot
atalgojumu uz brīva līguma, likuma vai
atsevišķu noteikumu pamata.

7. Katrs darbinieks var būt apdrošināts
tikai vienā slimo kasē. Tāpat visiem
darba vietas algotiem darbiniekiem jābūt
nodrošinātiem vienā slimo kasē.

8. Vairākās darba vietās nodarbinātie
algotie darbinieki nodrošināmi slimo kasē
no viņu galvenās darba vietas, par kādu
uzskatāma tā darba vieta, kurā darbinieks
saņem augstāko atalgojumu. Pārējās
darba vietas izdara par darbinieku iemak-
sas un piemaksas tai kasei, kurā darbinieks
nodrošināts, pēc šinī kasē pastāvošās
normas un kārtības.

9. Saskaņā ar ,,Noteikumu par slimo
kasēm" 3. pantu un Tautas labklājības
ministrijas izdotiem rīkojumiem par slimo
kases dalībniekiem var būt arī:

1) personas, kuras strādā artelī;
2) personas, kuras nodarbinātas pie

pagaidu vai nejaušiem darbiem;
3) sīkražotāji, kuri nodarbina ne vairāk

par trim darbiniekiem un paši līdz-
strādā;

4) komiji-ceļotāji vai aģenti, kup no-
darbināti apkārtceļojot;

5) personas, kas strādā uz mājām ņemtu
darbu;

6) personas, kas nodarbinātas uz tāl-
braucēju kuģiem un

7) rakstnieki un žurnālisti.
10. Līdzdalības tiesības uz ārstniecisko

palīdzību sev bauda ari kasei pievienoto
darba vietu praktikanti un mācekļi, kuri
algu nesaņem, bet viņi neskaitās par kases
dalībniekiem.

11. Līdzdalība slimo kasē skaitās no
tās dienas, kad algotais darbinieks, uz kuru
attiecas šo statūtu 6. pants, iestājas darbā.

Ja slimo kasei pievieno jaunu darbu
vietu, šīs darba vietas algoto darbinieku
līdzdalība kasē skaitās no pievienošanas
dienas.

Ja slimo kasei pievienojas cita slimo
kase, pēdējās dalībnieki skaitās par

slimo kases dalībniekiem no
kasu savienošanas dienas.

' 12. Dalībnieka līdzdalība slimo kasē
izbeidzas: 1) ar dalībnieka nāvi, 2) ar
dalībnieka iestāšanos citā slimo kasē vai
iesākot darbu citā, kasei nepievienotā
darba vietā, kuras darbinieki slimības
gadījumos nodrošināti uz citu likumu
pamata un 3) pēc 3 mēnešiem, skaitot no
darba izbeigšanas kasei pievienotā darba
vietā vai agrāki, atkarībā no kases pilnas
sapulces lēmuma.

Piezīme. Ar darba līguma pārtraukšanu
kases dalībnieka slimības (darba ne-
spējas) laikā pēdējais nezaudē tiesības
uz palīdzību no slimo kases vispārējā,
šajos statūtos paredzētā kārtībā.

13. Slimo kases pilnai sapulcei ir tie-
sība noteikt kases dalībniekiem dažādus
līdzdalības laikus pēc darba izbeigšanas
kasei pievienotā darba vietā, ne ilgākus
par 3 mēnešiem, atkarībā no dalībnieku
vispārējā līdzdalības laika slimo kasēs.

14. Līdzdalības tiesības sev un saviem
kasē ierakstītiem ģimenes locekļiem apdro-
šinātā persona patur arī par to laiku,
kamēr viņa saņem pabalstu no slimo kases
vai uz likuma par algotu darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību
gadījumos no valsts vai apdrošināšanas
sabiedrības.

15. Ja dalībnieks darba nespējas dēļ
saņēmis no slimo kases pabalstu tik ilgi,
cik ilga varēja būt viņa līdzdalība kasē
pēc darba izbeigšanas kasei pievienotā
darba vietā vai ilgāk, no ārsta atzīts,
par darba spējīgu, bet darbā nestājas,
t. i. neturpina darba līgumu, kādā no
kasei pievienotām darba vietām, tad viņš
līdz ar to dienu, kad ārsts to atzinis par
darba spējīgu, zaudē visas kases dalībnieka
tiesības.

16. Slimo kases valde izdod kases
dalībniekiem sevišķas grāmatiņas vai citus
dokumentus, kas apliecina viņu līdzdalību
kasē. Tāpat sevišķus dokumentus izdod
kasei pievienoto darba vietu mācekļiem

un praktikantiem, kas apliecina viņu tie-
sības uz ārstniecisko palīdzību. Šo doku-
mentu saturu un veidu nosaka kases valde.

17. Atsevišķā darba vietā nodarbinātie
slimo kases dalībnieki var pāriet uz citu
slimo kasi ar Tautas labklājības ministrijas
atļauju un tās kases valdes piekrišanu,
uz kuru vēlas pāriet. Lēmumi par pāriešanu
jāpieņem ar attiecīgas darba vietas algotu
darbinieku 2/3 balsu vairākumu.

18. Jaunas darba vietas slimo kasei
pievieno kases valde uz darba vietas
algoto darbinieku pieteikumu, ja pēdējie
šādu pievienošanu izlēmuši ar 2 /3 balsu
vairākumu vai arī uz Tautas labklājības
ministrijas rīkojumu.

19. Ja slimo kases valde atzīst, ka
jaunpieteiktā darba vieta piekrīt citai
slimo kasei, viņa par to paziņo attiecīgai
darba vietai vienas nedēļas laikā. Strīdu
par darba vietas piekritību izšķir Tautas
labklājības ministrija.

III. Darba devēju pienākumi pret slimo
kasi.

20. Visiem slimo kasei pievienoto darba
vietu īpašniekiem resp. darba devējiem
vai viņu vietniekiem jāiesūta kases valdei
Tautas labklājības ministrijas noteiktā
kārtībā: 1) ziņas par katru darbā pieņemtu
vai no darba atlaistu algotu darbinieku,
praktikantu vai mācekli, uzrādot darbi-
nieka vārdu un uzvārdu, nodarbošanos,
vecumu, ģimenes stāvokli un dzīves vietu,
kā arī ziņas par darbinieku neierašanos
darbā slimības, nelaimes gadījuma vai
grūtniecības dēļ un par ierašanos darbā
pēc izveseļošanās; 2) ziņas par katra
nodarbinātā kases dalībnieka darba algas
apmēru un veidu, izmaksas periodu, laiku
un kārtību un dalībnieka iemaksām slimo
kasei; 3) ziņas par darba vietas īpašnieku
maiņu, bet juridiskām personām arī par
atbildīgo vadītāju maiņu.

Piezīme. Šī panta nosacījumi attiecas
arī uz tām darba vietām, kurās algotos
darbiniekus nodarbina starpnieks.

21. Darba devējam vai viņa vietniekam
Tautas labklājības ministrijas noteiktā
kārtībā jāved grāmatas un saraksti, kuri
satur iepriekšējā (20.) pantā minētās ziņas.

22. 20. pantā minēto ziņu pārbaudīša-
nai darba devējam vai viņa vietniekam
jāuzrāda slimo kases valdei vai no viņas
sevišķi pilnvarotām personām vajadzīgie
dokumenti, grāmatas, rēķini un ieraksti.

23. Ja darba devējs vai viņa vietnieks
Tautas labklājības ministrijas noteiktā
kārtībā nav paziņojis slimo kasei par kases
dalībnieku atlaišanu vai darba līgumu
pārtraukšanu, tad iemaksas un piemaksas
darba devējam jāizdara līdz šāda paziņo-
juma iesniegšanai.

24. Darba devējus vai viņu vietniekus,
kas nav laikā snieguši kasei šo statūtu
20. pantā noteiktās ziņas vai tās gan
iesnieguši, bet apzināti nepareizas, var
saukt pie atbildības pēc sodu likumiem
(Sodu lik. 377L un 3772).

25. Ja darba devējs vai viņa vietnieks
20. panta 2. punktā paredzētos algas sa-
rakstus nav iesniedzis noteiktā laikā, tad
slimo kase var iemaksas un piemaksas par
sekojošo algu izmaksas periodu aprēķināt
pēc ziņām, kas atrodas kases rīcībā.

26. Slimo kasei pievienotas darba
vietas īpašniekam vai viņa vietniekam, kas
nav pieteicis slimo kasei visus darba vietas
algotus c arbiniekus, Tautas labklājības
ministrija uzliek sodu no Ls 20,— līdz
Ls 200.— par katru nepieteikto slimo kasei
darbinieku.

IV. Naudas pabalsti slimo kases
dalībniekiem

27. Slimo kase izmaksā saviem dalīb-
niekiem naudas pabalstus: 1) slimības
gadījumos, ja tie saistīti ar darba spējas
zaudējumu, 2) dzemdēšanas gadījumos —
grūtniecēm un nedēļniecēm, 3) dalībnieku
nāves gadījumos — apbedīšanai un 4) izo-
lācijas laikā — lipīgu slimību gadījumos.

Maksa par „ValdIbas Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
eadu 22,— par: Ls
i/, gadu 12 — gadu 18 —

3 mēn 6,— i/ 2 gadu 10 —
1 „ 2,— 3 mēn 5,—
piesūtot pa pastu 1 „ 1,70

un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru ..' —,10

Latvijas valdības jj|m oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^m^^^K^m^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija: ^Ē^^^i^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ni> 2. Tālrunis 20032 ^^^gmļ0ļ0g&*Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^jpr Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu ,, —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) ,, —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no
katras personas „ —,80



28. Naudas pabalstu slimības gadīju-
mos (27. panta 1. punkts) kases dalībnie-
kiem slimo kase izsniedz no 60—90% no
pilnas algas apmērā. Kases pilnai sapulcei
tiesība noteikt šajās robežās dažādus pa-
balsta apmērus atkarībā no kases dalīb-
nieku ģimenes stāvokļa.

29. 27. panta 1. punktā atzīmēto nau-
das pabalstu slimo kase izsniedz sākot ar
ceturto darba nespējas dienu līdz izveseļo-
šanās dienai, bet ne ilgāk kā divdesmit
sešas nedēļas; ja slimo ar pārtraukumiem,
tad ne ilgāki kā trīsdesmit nedēļas gada
laikā, skaitot no pirmās saslimšanas dienas.

Šos pabalstus kase izsniedz par tām
dienām, kad slimais dalībnieks darba ne-
spējas dēļ patiešām nav strādājis, ja vien
kases pilna sapulce šinī jautājumā nav
nolēmusi citādi (47. panta 2. un 3. punkts).

Piezīme. Slimo kases pilna sapulce
var lemt, ka 27. panta 1. punktā no-
radītos naudas pabalstus, atkarībā no
slimības rakstura un līdzdalības ilgu-
ma, izsniedz līdz 52 nedēļām tiem, kas
par slimo kasu dalībniekiem bijuši
vismaz vienu gadu bez pārtraukuma
pirms pēdējā saslimšanas sākuma.
Tādā gadījumā pabalstu par laiku.
kas pārsniedz 26 resp. 30 nedēļas, var
nosacīt zemāku pa 28. pantā no-
teiktiem 60% no algas. Tādas pašas
tiesības bauda ari tie kases dalībnieki,
kas bijuši vismaz vienu gadu bez pār-
traukuma par kases dalībniekiem da-
žādās kasēs. Kases dalībnieks, kas
saņēmis naudas pabalstu uz šīs pie-
zīmes pamata, iegūst tiesību uz jaunu
naudas pabalstu pēc 26 nedēļu uz-
gaidāmā laika, skaitot no pabalsta
pārtraukšana dienas, ja viņš šinī
laikā nepārtraukti bijis slimo kases
resp. kasu dalībnieks.

30. Ja dalībnieks, saņemot pabalstu
uz ,,Likuma par algotu darbinieku apdro-
šināšanu nelaimes un arodu slimību gadī-
jumos" pamata, nonāk stāvoklī, kurš
paredz viņam tiesības saņemt pabalstu
ari no slimo kases, tad viņš saņem no slimo
kases tikai starpību, kāda pastāv starp
apdrošināšanas sabiedrības un slimo kases
pabalstu.

31. Dzemdību gadījumā slimo kases
dalībniecei izsniedzams naudas pabalsts
viņas pilnas darba algas apmērā, bet ne
mazāk par Tautas labklājības ministrijas
nosacīto vienkārša darba strādnieces vidējo
darba algu, četras nedēļas pirms un astoņas
nedēļas pēc dzemdībām.

32. Slimo kases pilnai sapulcei ir tie-
sība lemt par papildu pabalstu izsniegšanu
kases dalībniecei-mātei līdz '/4 algas ap-
mēram bērna barošanai 8 mēnešu robežās
no bērna piedzimšanas. Ja dalībm'eces-
mātes darba alga nesasniedz Tautas lab-
klājības ministrijas noteikto vidējo dienas
algu, tad pabalstus aprēķina no šīs algas.
Bērna nāves gadījumā pabalsts pārtrau-
cams.

1. piezīme. Ja kases dalībniece-māte
šinī pantā minēto 8 mēnešu laika iz-
stājas no kases dalībniekiem un tiek
uzņemta tās pašas vai citas slimo
kases ģimenes locekļu skaitā, tad viņai
tiesība saņemt pabalstu bērna baro-
šanai līdz 8 mēnešiem no dzemdībām
tādos apmēros, kādi noteikti apgādā-
jamiem ģimenes locekļiem.

2. piezīme. Ja kases dalībnieka ap-
gādājamo ģimenes locekļu skaitā uz-
ņemta dalībnieka sieva-māte šinī
pantā minēto 8 mēnešu laikā kļūst
par kases dalībnieci, tad viņai ir tie-
sība saņemt no kases pabalstu bērna
barošanai līdz 8 mēnešu notecēšanai
pēc dzemdībām tādā apmērā, kāds
noteikts kases dalībniecēm, aprēķinot
to no Tautas labklājības ministrijas
noteiktās vienkārša darba strādnieces
darba algas.

33. Ja notekot astoņām nedēļām pēc

dzemdībām slimo kases dalībniece slimības
dēļ, kura ar ārsta apliecību atzīta kā cēlu-
sies sakarā ar grūtniecību vai dzemdībām,
ir darba nespējīga, slimo kase izsniedz
viņai, sākot ar pirmo dienu pēc astoņu
nedēļu notecēšanas, slimības pabalstu sta-
tūtu 28. un 29. panta paredzētā laikā un
apmēros. Aprēķinot tādā gadījumā slimī-
bas pabalstus izsniegšanas ilgumu, pabalsts,
kuru dalībniece saņēmusi dzemdību gadī-
jumā, nav ieskaitāms slimības pabalsta sa-
ņemšanas periodā, bet gan ņemams vērā
pirms grūtniecības saņemtais slimības pa-
bāls;

34. Tiesība uz paredzēto naudas pa-
balstu dzemdēšanas gadījumā ir tikai tām
slimo kases dalībniecēm , kuras piedalījušās
kādā slimo kasē vismaz trīs mēnešus pirms
dzemdībām, pie kara , ja darba pārtraukumi

nepārsniedz trīs mēnešus, līdzdalība pirms

un pēc darba pārtraukšanas uzskatāma
par nepārtrauktu.

Ja slimo kasei pievienota jauna darba
vieta, tad dalībniecei ir tiesība uz naudas
pabalstu arī tad, ja viņas līdzdalība pirms
dzemdībām gan nesasniedz trīs mēnešus,
bet viņa pirms jaunas darba vietas pie-
vienošanas attiecīgā darba vietā nepār-
traukti strādājusi algotu darbu, un līdz-
dalības laiks kopā ar pirms tam nostrādāto
darba laiku sasniedz vismaz trīs mēnešus
pirms dzemdībām.

35. Ja dzemdības notikušas pēc līdz-
dalības izbeigšanās slimo kasē, bet grūt-
niecības pabalsta izsniegšanas laiks ie> rīt
līdzdalības laikā, tad naudas pabalsts
dzemdēšanas gadījumā (31. un 32. p.)
izsniedzams, kā arī snienzama dzemdības
palīdzība.

36. Ja slimo kases dalībniece, kura
ieguvusi tiesību uz statūtu 31. un 32. pantā
paredzēto naudas pabalstu, dzemdības
vai pēcdzemdību pabalsta saņemšanas
laikā nomirst, naudas pabalsts izsniedzams
bērna apgādniekam līdz līkumā paredzētā
pabalsta izmaksas laika notecēšanai.

37. Ja slimo kases dalībniece pec dzem-
dību pabalsta perioda (4 nedēļas pirms
un 8 nedēļas pēc dzemdēšanas) izbeigšanās
neturpina darbu kādā no kasei pievienotām
darba vietām, viņa vēl skaitās par kases
dalībnieci un bauda piešķirtās tiesības vis-
pārējo noteikumu apmēros tik ilgi, cik ilgi
tādas tiesības viņa baudītu pēc atlaišanas
no darba.

Piezīme. Šī panta nosacījums neat-
tiecas uz gadījumiem, kad kases da-
lībniecei tiesība uz dzemdību pabalstu
sākusies šo statūtu 12.panta 3. punktā
paredzētā līdzdalības laikā pēc atlai-
šanas no darba (35. p.).

38. Dzemdību pabalsts maksājams ne-
atkarīgi no tam, vai dalībniecei ir tiesība
uz slimības pabalstu, vai nē (pēc slimības
pabalsta saņemšanas), ja vien viņai ir
tiesības, kādas paredz šo statūtu 34. pants.

Ja dalībniece nokļūst stāvoklī, kurš
viņai dod tiesību saņemt no kases pabalstu
tiklab 28. pantā, kā ari 31. pantā paredzē-
tos apmēros, pabalsts maksājams saskaņā
ar šo statūtu 31. pantu.

39. Priekšlaiku dzemdības (aborts), ja
bērns piedzimst nedzīvs, uzskatāms par
slimības gadījumu un pabalsts izmaksājams
pēc 28. un 29. panta nosacījumiem.

40. Slimo kases dalībnieka nāves gadī-
jumā slimo kase izmaksā pabalstu mirušā
dalībnieka apbedīšanas izdevumu segšanai
(27. panta 3. punkts). Šī pabalsta lielumu
kases pilna sapulce nosaka mirušā dalīb-
nieka trīsdesmit līdz piecdesmitkārtējas
dienas algas apmērā, atkarībā no ģimenes
stāvokļa, un izmaksā tam, kas mirušo
apbedī.

Ja mirušā dalībnieka dienas alga ne-
sasniedz Tautas labklājības ministrijas
noteikto vienkārša strādnieka vidējo dienas
algu, pabalsts apbedīšanai jāaprēķina pēc
pēdējās.

41. Slimo kase izsniedz apbedīšanai
pabalstu arī tād, kad bijušais kases dalīb-
nieks nomirst 3 mēnešu laika pēc līdz-
dalības zaudēšanas slimo kasē, ja viņš
šinī 3 mēnešu laikā nav strādājis algotu
darbu.

Piezīme. Kases pilnai sapulcei tiesība
nolemt, ka izmaksājams pabalsts
to bijušo kases dalībnieku apbedīšanai,
kuri zaudējuši dalībnieka tiesības slimo
kasē uz šo statūtu 29. panta pamata
un, darba nespējai nepārtraukti turpi-
noties, nomiruši 6 mēnešu laikā,
skaitot no līdzdalības tiesības zaudē-
šanas dienas. Šajā pantā minētos
gadījumos pabalsts aprēķināms pēc
pēdējā algas izmaksas perioda algas,
no kuras izdarītas iemaksas.

42. Naudas pabalstu apmērus nosaka
kases pilna sapulce ikgadus pie budžeta
uzstādīšanas par gadu uz priekšu šo sta-
tūtu 28., 32. un 40. pantā norādītās robežās.

43. Naudas pabalstus slimo kases dalīb-
niekiem aprēķina pēc tās darba algas
summas, no kuras atskaita viņi: iemaksas
slimo kasei. Aprēķināšanu izdara pēc vi-
dējās dienas algas par 4 algas izmaksas
periodiem (4 darba nedēļām), pirms sa-
slimšanas. Ja algu izmaksā par divām
nedēļām reizi, tad aprēķināšanai ņem
2 algas izmaksas periodus. Dalībniekiem,
kuri saņem mēneša algu, pabalstu aprēķina
pēc pēdējā mēneša resp. divu pusmēnešu
algas pirms saslimšanas.

1. piezīme. Algas izmaksas periodu,
kurā dalībnieks kļuvis nespējīgs, pie
pabalstu aprēķināšanas neieskaita.

2. piezīme. Ja līdzdalība slimo kasē
nav tik ilga, lai pabalstu varētu aprē-
ķināt pēc šinī pantā nosacītās kārtības.

tad aprēķināšanu izdara pēc vidējas

dienas algas par faktisko līdzdalības
laiku kasē" . Ja starplaiks starp pēdējo
izveseļošanos un jaunu saslimšanu sa-
sniedz 4 algas izmaksas periodusresp.
1 mēnesi, tad pabalsta aprēķināšanu
izdara pēc vidējās dienas algas par
šiem periodiem. Pretējā gadījumā pa-
balstu izmaksā iepriekšējā aprēķina
apmērā.

3. piezīme. Ja dalībnieks līdz saslim-
šanai strādājis uz akordu, bet līdz
akorda darba pabeigšanai saņēmis
vienkāršu dienas algu, tad pēc akorda
nobeigšanasdalībniekam tiesība saņemt
starpību starp vienkāršo dienas algu
un akorda izpeļņu. Akorda izpeļņa
aprēķināma, saskaitot dalībnieka iz-
peļņu no akorda sākuma līdz beigām
un dalot uz normālo darba dienu skaitu
(atskaitot slimības dienas).

44. Vidējo dienas algu aprēķina 43.pantā
apzīmētā laikā nopelnītās darba algas
kopsummu dalot ar tā paša perioda
darba nedēļu normālo darbu dienu skaitu
un pabalstu izmaksā par visām darba
nespējas dēļ nokavētām darba dienām,
saskaņā ar šo statūtu 29. p.,30. p. un 47. p.
Ja dalībnieks saņem algu arī par darba
nedēļā iekrītošām svētku dienām, tad
attiecīgā periodā nopelnītās algas kop-
summa jādala ar tā paša perioda darba
nedēļu dienu skaitu un pabalsts jāizmaksā
arī par darba nespējas periodā iekrītošām
svētku dienām. Svētdienas darba atalgo-
jums pielīdzināms virsstundu atalgoju-
mam. Dalībniekiem, kuri saņem mēneša
algu, vidējo dienas algu aprēķina mēneša
algas kopsummu dalot uz 30 un pabalstu
izmaksājot par visām darba nespējas
dienām.

1. piezīme. Ja darba devējs pielaidis
kases dalībnieku uzņēmuma peļņā,
tad summa, kura dalībniekam iz-
maksāta kā viņa peļņas tiesa un no
kuras atskaitītas iemaksas slimo kasē,
pie pabalsta aprēķināšanas jāsadala
proporcionāli uz tikdaudz algas iz-
maksas periodiem, par kādu laiku
peļņas tiesa viņam izmaksāta, attie-
cinot aprēķināšanu ari uz varbūtējiem
iepriekšējiem šinī periodā iekrītošiem
pabalsta saņemšanas gadījumiem un,
ja vajadzīgs, izdarot attiecīgu pabalstu
pēcpiemaksu. Pabalsta pēcpiemaksu
slimo kase izdara tikai tanīs gadīju-
mos, ja darba devējs par dalībnieka
piedalīšanos peļņā ir paziņojis slimo
kasei pie darba līguma noslēgšanas ar
attiecīgu darbinieku.

2. piezīme. Zem ,,darba nedēļas" jā-
saprot normālās nedēļas 6 darba
dienas, izslēdzot nedēļā iekrītošās
svētku dienas, ja par tām darba algu
nemaksā.

45. Slimo kases pilnai sapulcei tiesība
nolemt, ka priekš dažām kases dalībnieku
grupām, bet ražošanas apstāšanās gadījumā
pagaidu noteikumu veidā priekš visiem
apstājušos darba vietu dalībniekiem, vidē-
jās dienas algas aprēķināšanai ņemami
6 līdz 24 algas izmaksas periodi.

46. Naudas pabalstus, izņemot pabal-
stus apbedīšanai, slimo kase izsniedz katru
nedēļu valdes noteiktās dienās un stundās,
ja tiesība uz pabalstu apliecināta valdes
nosacītā kārtībā. Pabalstus apbedīšanai
izsniedz steidzamības kārtībā. Vispārējos
noteikumus par slimības, grūtniecības vai
dzemdēšanas pieteikšanas un apliecinā-
šanaskārtību, kā arī par pabalstu izsnieg-
šanu to kases dalībnieku pilnvarotām
personām, kuri paši nevar ierasties pēc
pabalsta, izstrādā kases valde un apsti-
prina pilna sapulce.

47. Slimo kases pilna sapulce vaj
nolemt: 1) ka gadījumā, ka kases dalīb-
nieku ievieto slimnīcā, sanatorijā vai atpū-
tas namā, pabalstu slimības gadījumā
viņam var samazināt zem 28. pantā
norādītā zemākā apmēra: 2) ka naudas
pabalsts slimības gadījumā izsniedzams
agrāk par ceturto dienu; 3) ka naudas
pabalstus var izsniegt arī par darba
nedēļa iekrītošām svētku dienām, kā arī
par dienām, kad darba vietā darbi pār-
traukti.

48. Slimo kases pilna sapulce var
nolemt, ka tie kases dalībnieki, kuri pār-
kāpj kases statūtus vai pilnas sapulces
lēmumus par saslimšanas pieteikšanas kār-
tību, vai slimības laikā nav izpildījuši
ārstniecības personāla un valdes aizrādī-

jumus, vai rīkojusies pret kases instrukci-
jām, — zaudē tiesību uz daļu no pabalsta
vai arī uz visu pabalstu, vai arī sodāmi
ar īpašu naudas sodu par labu slimo kasei.
Ieturamā pabalsta, kā arī naudas soda
apmēru katrā atsevišķā gadījumā nosaka
kases valde; atsevišķs naudas sods nedrīkst

būt lielāks par dalībnieka vienas dienas
algu. Lēmumu par naudas soda uzlikšanu
valde paziņo darba devējam, kurš tuvākā
darba algas izmaksas dienā ietur no da-
lībnieka algas uzlikto sodu un iemaksā
to slimo kases valdei. Ja dalībnieks sa-
ņēmis no kases naudas pabalstu, bet iz-
rādās, ka viņš darba nespēju simulējis,
vai arī pabalstu saņēmis nepamatoti,
viņam uz valdes pieprasījumu saņemtais
pabalsts jāatmaksā slimo kasei.

49. Ja slimo kases dalībnieks savu
slimību radījis ar nodomu, vai arī ja tā
cēlusies dalībniekam piedaloties pēc Sodu
likumiem sodāmos varas darbos vai kau-
tiņos, viņam nav tiesība uz naudas pabalstu
no slimo kases.

50. Tādos kases dalībnieku darba ne-
spējas gadījumos izmaksātos pabalstus,
uz kuriem attiecas likums par algotu
darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
arodu slimību gadījumos,, slimo kasei
atlīdzina attiecīgā apdrošināšanas sabie-
drība. Strīdus jautājumus izšķir Tautas
labklājības ministrijas kommisija, kurā
ieiet arī viens oārstāvis no slimo kases.

51. uz so statūtu pamata piešķirtos
pabalstus nevar ieturēt valsts, pašvaldību
vai privātu parādu segšanai.. Tiesību uz
pabalstu nevar ieķīlāt vai atsavināt.

Piezīme. Šie nosacījumi neattiecas uz
kases savstarpējiem norēķiniem ar
saviem dalībniekiem vai viņu ģimenes
locekļiem.

V. Ārstnieciskā palīdzība slimo kases
dalībniekiem.

52. Slimo kase sniedz ārstniecisko palī-
dzību visiem kases dalībniekiem un pie-
vienoto darba vietu praktikantiem un
mācekļiem, kaut ari viņi algu nesaņem.

Dalībnieku ārstēšanas izdevumu segša-
nai slimo kase saņem no darba devēja
2% no katram kases dalībniekam; izmaksā-
tās darba algas summas.

To dalībnieku ārstēšanai,, kuriem iz-
maksātā alga nesasniedz Tautas labklājības
ministrijas noteikto vidējās dienas algas
normu, kā arī to praktikantu un mācekļu
ārstēšanai, kuri algu nesaņem, iemaksas
jāizdara darba devējam pēc Tautas lab-
klājības ministrijas noteiktās vidējās dienas
algas normas.. Iemaksas ārstēšanai/darba
devējam jāizdara uz savu rēķini!, un tās
nedrīkst ieturēt no kases dalībniekiem
izmaksājamās algas.

Piezīme.. Valsts uzņēmumi un iestādes,
kur ārstnieciskā palīdzība šajā pantā
minētām personām tiek sniegta vismaz
tādā apmērā, kā paredzēts šajos
statūtos, var paturēt. ārstnieciskas
palīdzības sniegšanu savā pārziņā.

53. Slimo kasei ir' tiesība uzņemties
to personu un viņu ģimenes locekļu ārstē-
šanu, kuras saņem pensiju no valsts,
pašvaldības, vai apdrošināšanas sabiedrī-
bas, kas pastāv uz likuma par algotu
darbinieku apdrošināšanu nelaimes un arod-
slimību gadījumos un kurām pensija ir
galvenais ienākumu avots. Noteikumus
par šo personu un viņu ģimenes locekļu
uzņemšanu ārstēšanā un viņu iemaksu
apmēru nosaka kases pilna sapulce un
apstiprina Tautas labklājības ministrija.

Piezīme. Šajā pantā nosacītā kārtībā
ārstēšanā uzņemtās personas neskaitās
par_kases dalībniekiem.

54. Ārstniecisko palīdzību slimo kase
sniedz kā: 1) pirmo palīdzību pēkšņos
saslimšanas gadījumos; 2) ambulatorisku
ārstēšanu; 3) dzemdēšanas palīdzību;
4) ārstēšanu slimnīcā pie pilna uztura un
5) ārsta palīdzību pie slimnieka mājās.

Ārstnieciskā palīdzībā kases dalībniekiem
ietilpst arī: zāles, pārsienamie līdzekļi un
citi nepieciešamie ārstnieciskie piederumi.

Piezīme. Par zālēm, kuras kase izdod
dalībniekiem, no pēdējiem ņemamas
piemaksas 15% apmērā no zāļu vērtī-
bas. Piemaksa par zālēm nav ņe-
mama sekošos gadījumos: 1) dzemdību
gadījumos; 2) kad dzīvībai draud
briesmas un 3) asiņošanas gadījumos.
Tādas pašas piemaksas slimo kases
pilna sapulce var ievest par vizitēm
pie ārsta vai par ārsta izsaukšanu
mājās.

55. Slimo kases dalībnieki un to ģime-
nes locekļi var,saņemt zāles pēc slimo
kases ārstu receptēm katrā aptiekā , kurai
tādas jāizsniedz, saskaņā ar Tautas lab-
klājības ministrija:- attiecīgiem noteiku-
miem.

56. Pilnai sapulcei tiesība nolemt, ka
slimo kase var sniegt kases dalībniekiem ,
kuru ārstēšanu tā pārņēmusi savā pārziņā,
arī dažāda veidā speciāl-ārstēšanu un
ārstnieciskus palīga līdzekļus par brīvu
vai arī par zināmu piemaksu no pašu
dalībnieku puses. Uz speciāl-ārstēšanas



veidiem un zobu plombēšanai kases pilnai

sapulcei ir tiesība ievest zināmu uzgaidāmo
laiku līdz 6 mēnešiem.

57. Ārstniecisko palīdzību slimo kases
dalībnieki bauda: 1) ja saslimšana nav
saistīta ar darba spēju zaudēšanu — tik ilgi,
kamēr saslimušais ir kases dalībnieks un
2) ja saslimšana saistīta ar darba spēju
zaudēšanu, neatkarīgi no ārstēšanas veida:
ambulancē, mājā, slimnīcā, sanatorijā vai
atpūtas namā, — tik ilgi, kamēr slimnieks
izveseļojies, bet ne ilgāk, kā tas noteikts
šo statūtu 29. pantā.

58. Lai nostādītu ārstnieciskās palī-
dzības sniegšanu saviem dalībniekiem un
ģimenes locekļiem uz lietderīgiem pama-
tiem, slimo kase var noslēgt līgumus par
ārtsnieciskās palīdzības sniegšanu ar attie-
cīgo nozaru pārvaldēm vai tamlīdzīgām
iestādēm, organizācijām, citām slimo
kasēm un ārstniecisko personālu.

Attiecības ar ārstiem regulē kollektīv-
l'īgumi starp kasi, vai to kasu apvienību,
kur ā kase ietilpst, un ārstu organizācijām.
Slimo kasei jānoslēdz šādi līgumi ar visām
tām ārstu organizācijām, kas izteikušās
vēlēšanos šādu līgumu slēgt. Noslēdza-
miem līgumiem jābūt vienādiem priekš
visām ārstu organizācijām. Visus kollektīv-
ligumus apstiprina un sakarā ar tiem radu-
šās domstarpības izšķir pie Tautas lab-
klājības ministrijas, saskaņā ar noteikumu
par slimo kasēm 59. pantu, nodibinātā
padome.

59. Ja slimo kase nevar vienoties ar
pašvaldību vai citām ārstniecības iestādēm
par noteikumiem, uz kādiem kases dalīb-
nieki ārstējami šim iestādēm piederošās
slimnīcās, dzemdētāju patversmēs vai citās
ārstniecības iestādēs, tad slimo kase atlī-
dzina šīm iestādēm izdevumus par kases
dalībnieku ārstēšanu pēc Tautas labklājī-
bas ministrijas noteiktās takses.

VI. Palīdzība slimo kases dalībnieku
ģimenes locekļiem.

60. Slimo kase var sniegt ārstniecisko
un citāda veida dziedniecisko un dzemdē-
šanas palīdzību, kā arī izmaksāt naudas
pabalstus slimības gadījumos un apbedī-
šanai tiem kases dalībnieku ģimenes lo-
cekļiem, kuri atrodas dalībnieku apgādībā,
kā arī personām, kuras faktiski pielīdzinā-
mas šādiem ģimenes locekļiem. Pilna sa-
pulce nosaka, kādi ģimenes locekļi, atkarībā
no viņu vecuma,darba spējām un attiecībām
ar kases dalībnieku, uzņemami apgādā-
jamo sarakstā. Kase var izsniegt ari
naudas pabalstus dalībniekiem, ja pie-
dzimst bērni, neizslēdzot arī ārlaulības,
ja vien šo bērnu mātes nav slimo kases
dalībnieces, vai nav no citām iestādēm no-
drošinātas ar pabalstu dzemdēšanas ga-
dījumā.

Piezīme. Pilna sapulce var nosacīt, ka
kase izsniedz dalībnieku ģimenes lo-
cekļiem visus vai tikai dažus šinī
pantā minētos palīdzības veidus, ka

i kase ārstniecisko palīdzību sniedz pil-
nīgi par brīvu vai pret zināmu pie-
maksu no slimnieka puses un ka
naudas pabalstu vietā kase var sniegt
palīdzību naturālā veidā.

61. Iepriekšēja (60.) panta minēto iz-
devumu segšanai pilna sapulce var at-
vēlēt ne vairāk kā vienu ceturto daļu no
gada laikā kasē ienākušo iemaksu un pie-
maksu kopsummas.

62. Ārstnieciskās palīdzības un naudas
pabalstu apmērus kases dalībnieku ģimenes
locekļiem nosaka ikgadus kases pilna sa-
pulce pie budžeta uzstādīšanas par gadu
uz priekšu. Kases dalībnieku ģimenes lo-
cekļiem uz kases rēķinu sniegtās palīdzības
apmēri nedrīkst pārsniegt attiecīgo palī-
dzības veidu apmērus ilgumu pašiem kases
dalībniekiem.
' 63. Ja izdevumi kases dalībnieku ģi-

menes locekļu palīdzības sniegšanai pār-
sniedz to normu, kāda noteikta šo statūtu
61. pantā, tad valdei jāsasauc kases pilna
sapulce, kurai jālemj: vai paaugstināt da-
lībnieku iemaksas (ja vēl nav sasniegtas
šo statūtu 65. pantā atzīmētās augstākās
robežas), vai samazināt ģimenes locekļiem
sniedzamās palīdzības apmērus, vai arī
pārtraukt viņiem palīdzības sniegšanu visos
vai dažos veidos.

VII. Slimo kases līdzekļi.

a) Iemaksas.
64. Slimo kases līdzekļi sastādās no:

1) kases dalībnieku iemaksām un darba
devēju un valsts piemaksām; 2) darba
devēju iemaksām kases dalībnieku, kā
arī mācekļu un praktikantu ārstēšanai;
3) darba devēju iemaksu un piemaksu
virsmaksām par kasei nepieteiktiem darbi-
niekiem (70. p.); 4) no 53. pantā paredzēto
personu iemaksām" ārstēšanai, ia kase to

uzņēmusies; 5) kases mantas ienākumiem;

6) pabalstiem un ziedojumiem; 7) slimo
kases valdes uzliktām soda naudām;
8) darba devēju soda naudām par kasē
laikā neiemaksātām summām (72. p.); un
9) neparedzētiem ienākumiem.

65. Dalībnieku iemaksu apmērus no-
saka slimo kases pilna sapulce budžetu
uzstādot, robežās starp 1 proc. un 2 proc.
no dalībnieku darba algas.

66. Par darba algu šo statūtu nozīmē
skaita: 1) naudas summu, kura nopelnīta
gadā vai citā laika sprīdī kā atalgojums
par darbu, ieskaitot arī virsdarbus, nerau-
goties uz algas maksāšanas veidu: pa die-
nām, nedēļām, mēnešiem, gadiem, gabalu
darbiem u. t. t. un 2) naturālatalgojumu
(dzīvokļa, uztura u. t. t.) vērtību pēc
Tautas labklājības ministrijas noteiktām
normām par to pašu laika sprīdi, ja algo-
tais darbinieks šādu atlīdzību saņem no
darba devēja.

Darba algas summai jāpieskaita ari
algoto darbinieku peļņas tiesa, ja darba
devējs pielaidīs viņu līdzdalību peļņā.

67. Kases dalībnieku iemaksas izda-
rāmas no viņu patiesās darba algas. Kases
pilna sapulce var nolemt, ka iemaksas
izdarāmas ne no patiesās algas, bet pēc
kategorijām, attiecinot šo kārtību vai nu
uz visiem kases dalībniekiem, vai tikai
uz atsevišķām dalībnieku grupām un no
sakot katrai kategorijai vidējo dienas
algu un iemaksu apmērus. Noteikumus
parkasesdalībniekupieskaitīšanu vienai vai
otrai kategorijai un par viņu pārcelšanu
no vienas kategorijas otrā, darba algas
apmēra mainas gadījumā, izdod kases
valde.

68. Darba devējs piemaksā slimo kasei
pie kases dalībnieku iemaksām šīm iemak-
sām līdzīgu summu.

69. Darba devējs ietur kases dalīb-
nieku iemaksas, izmaksājot viņiem darba
algu, un iemaksā tās slimo kasei nedēļas
laikā, skaitot no ieturēšanas dienas. Tai
pašā laikā darba devējs iemaksā kasei arī
savas piemaksas, iemaksas kases dalīb-
nieku un mācekļu un praktikantu ārstē-
šanai, kā arī no dalībniekiem, uz valdes
lēmuma pamata ieturētās soda naudas.
Par algas izmaksas un iemaksu ieturēšanas
dienu skaitāms datums, ar kuru noslēdzas
algas izmaksas periods.

70. Ja atklājas, ka darba devējs nav

nodrošinājis slimo kasē visus savus darbi-
niekus, tad darba devējam jāietur iemak-
sas no slimo kasei nepieteiktā darbinieka
kopš tās dienas, kurā viņš iestājies darbā
un kopā ar savām divkārša apmēra pie-
maksām par to pašu laiku jāiemaksā
slimo kasē.

Ja darba devējs nav nodrošinājis slimo
kasē nevienu savu algotu darbinieku, tad
slimo kasei tiesība piedzīt no darba devēja
viņa iemaksas divkāršā apmērā, kamēr
katrs attiecīgais darbinieks bijis nodar-
bināts.

71. Ja darba devējs dalībniekam, iz-
maksājot darba algu, iemaksas nav ieturē-
jis, tad tās jāietur pie nākošās algas iz-
maksas, neatkarīgi no šajā pēdējā termiņā
ņemamās iemaksas. Sacītais attiecas arī
uz tiem dalībniekiem, par kuriem iemaksas
izdara darba.devējs no saviem līdzekļiem
(74. p.)

Ja iemaksas nav ieturētas no darba vie-
tas atlaistiem darbiniekiem, tad darba
devējam neieturētās iemaksas līdz ar
savām piemaksām jāizdara uz sava rēķina
līdz atlaišanas dienai.

72. Ja darba devējs šo statūtu 69. pantā
noteiktā laikā neiemaksā kasei pienākošās
summas, kase par to ziņo policijai, kura
tās piedzen no darba devēja, saskaņā ar
likumu par nodokļu un neapstrīdamu
naudas summu piedzīšanu. No darba
devēja par labu slimo kasei piedzenama
soda nauda — 1% mēnesī no laikā neno-
maksātās summas, pie kam nepilns mēnesis
skaitāms par pilnu.

Ja kase iemaksas un piemaksas aprēķi-
nājusi statūtu 25. pantā norādītā kārtībā,
viņai jāuzaicina darba devējs tās nomaksāt
7 dienu laikā; pretējā gadījumā tās pie-
dzenamas caur policiju.

73. Ja kasei nav paziņots par darba
vietas īpašnieku maiņu, tad par iemaksām
un piemaksām līdz paziņošanai atbild kā
darba vietas agrākais, tā arī jaunais
īpašnieks.

74. To kases dalībnieku iemaksas, kuru
darba alga nesasniedz vienkārša darba
strādnieka vidējo algu, ko atkarībā no
vietējiem apstākļiem nosaka Tautas lab-
klājības ministrija ne ilgāki kā par pusgadu
uz priekšu, nomaksā iemaksas veidā darba
devējs no saviem līdzekļiem.

75. Šo statūtu nosacījumi darba devē-
jiem jāizpilda ari attiecībā uz tiem kases

dalībniekiem, kurus darba devējs nodar-
bina uz līguma pamata ar starpnieku.
Atbildība par šo noteikumu pareizu izpil-
dīšanu gulstas uz darba devēju. Starp-
niekam jāatmaksā šie izdevumi darba
devējam; pēdējais tos var ieturēt no starp-
niekam izmaksājamās summas.

76. Valsts piemaksā slimo kasei par
katru kases dalībnieku tikpat, cik jāmaksā
darba devējam, atskaitot iemaksas ārstē-
šanai un 70. pantā paredzēto virsmaksu.
Valsts piemaksas izsniedzamas kasei par
katru notecējušu mēnesi ne vēlāk, kā
nākošā mēneša 15. dienā uz Tautas lab-
klājības ministrijas pārbaudītu un apsti-
prinātu aprēķinu pamata, kuras slimo
kases valde iesniedz Tautas labklājības
ministrijai ne vēlāk par 10 dienām pēc
notecējušā mēneša.

77. Kamēr kasēs dalībnieks ir darba
nespējīgs, iemaksas no viņa slimo kasei
neietura. Arī darba devējs un valsts tādos
gadījumos ir atsvabināti no attiecīgām
piemaksām.

Tāpat valsts nepiemaksā, ja iemaksas
un piemaksas slimo kasei no darba devēja
pienākas uz šo statūtu 23. panta pamata
par to laiku, kad dalībnieks darba vietā
nav strādājis.

78. Slimo kasei pareizi izdarītās ie-
maksas un piemaksas kase atpakaļ ne-
izsniedz.

79. Slimo kase var pieņemt ziedojumus
un pabalstus savu mērķu veicināšanai.
Šīs summas izlietojamas saskaņā ar ziedo-
tāju norādījumiem, bet ja tādu nebūtu,
tad tās jāpieskaita rezerves kapitālam.

80. Slimo kases līdzekļus izlieto rīcības
un rezerves kapitāla sastādīšanai un sevišķa
fonda uzkrāšanai pabalstiem vecuma ne-
spēka un da. ba invaliditātes gadījumos.
Šā fonda līdzekļu izlietošanu nosaka īpašs
likums.

b) Rīcības kapitāls.
81. Rīcības kapitāls sastādās no: 1) da-

lībnieku iemaksām un darba devēju ie-
maksām un piemaksām, atskaitot no tām
rezerves kapitālam nolemto daļu, 2) darba
devēju iemaksu un piemaksu virsmaksām,
3) valsts piemaksām, atskaitot vecuma
apdrošināšanas fondam nolemto daļu,
4) 53. pantā paredzēto personu iemaksām
ārstēšanai, 5) slimo kases mantas ienāku-
miem un 6) neparedzētiem ienākumiem.

82.. Izdevumus kases dalībnieku un

viņu ģimenes locekļu pabalstiem un
medicīniskai palīdzībai, kā arī slimību
novēršanai un veselības kopšanai, kases
pārvaldes tekošām vajadzībām, inventāra
un cita īpašuma iegūšanai sedz no rīcības
kapitāla.

c) Rezerves kapitāls.

83. Rezerves kapitāls sastādās:
I) 5—10% kārtējiem atskaitījumiem no
saņemtām dalībnieku iemaksām un darba
devēju iemaksām un piemaksām; 2) kases
gada operācijas atlikumiem; 3) 64. panta
7. un 8. punktā paredzētiem ienākumiem
un pabalstiem un ziedojumiem, kuriem
mērķis nav norādīts.

Šī panta 1. punktā paredzētos atskaitī-
jumus rezerves kapitālam nosaka slimo
kases pilna sapulce. Atskaitījumus pār-
trauc, ja pēc kases gada pārskata rezerves
kapitāls, atskaitot no tā inventāru un
nekustamu mantu, sasniedzis summu, kas
līdzinās kases izdevumu summai par diviem
pēdējiem pārskata gadiem: atskaitījumus
atjauno, ja rezerves kapitāla lielums noslīd
zemāk par šo summu.

Ja rezerves kapitāls sasniedz šeit apzī-
mēto augstāko robežu, kases pilna sapulce
var pamazināt dalībnieku iemaksu apmēru
zem 65. pantā noteiktās zemākās normas.

84. Rezerves kapitālu izlieto, kad ar
rīcības kapitālu nevar segt slimo kases
izdevumus.

d) Vecuma apdrošināšanas fonds.

85. Vecuma apdrošināšanas fonds sa-
stādās: 1) no atskaitījumiem no valsts
piemaksām 50% apmērā,'un 2) no pro-
centiem no 1. punktā uzrādīto summu
noguldījumiem.

Piezīme. Atskaitījumi vecuma apdro-
šināšanas un invaliditātes fondam iz-
darāmi sākot ar likuma par vecuma
un invaliditātes apdrošināšanu spēkā
stāšanos, pie kam pirmā gadā 12,5",,.
otrā — 12,5%, trešā — 25<> n , ceturtā
un tālākos 50"

86. Vecuma apdrošināšanas fonda lī-
dzekļi glabājami līdzīgi kases rezerves
kam'tāla līdzekļiem.

e) Vispārīgie noteikumi.

87. Ja rīcības kapitāla līdzekļi nesedz
tekošos, slimo kases izdevumus uti ja
turklāt rezerves kapitāls jau samazinājies
līdz pusei no darbības gada sākumā bijušā

apmēra, tad kases valdei jāsasauc,, puna
sapulce, lai lemtu par dalībnieku iemaksu
paaugstināšanu 65. pantā norādītās robe-
žās, vai par obligātorisko kases izdevumu
samazināšanu šo statūtu atjautās robežās,
vai arī par citiem līdzekļiem kases stāvokļa
nodrošināšanai.

88. Ja slimo kases valde izvairās sa-
saukt iepriekšējā (87.) pantā paredzēto
pilno sapulci, tad tā sasaucama uz Tautas
labklājības ministrijas rīkojumu.

89. Ja kases pilna sapulce izvairās
lietot 87. pantā paredzētos līdzekļus, tad
tas jādara kases valdei uz Tautas labklājī-
bas ministrijas attiecīgu rīkojumu.

90. Ja slimo kasei trūkst naudas li-
dzekļi tekošiem izdevumiem un ja visas
kasei piederošās viņas saimniecībā pie-
ciešamās vērtības jau pārvērstas naudā,
kases valde var lūgt Tautas labklājības
ministriju izsniegt bezprocentīgu aizde-
vumu no sevišķa, Tautas labklājības mini-
strijas pārziņā esošā kapitāla, "kurš pare-
dzēts naudas pabalstu izsniegšanai slimiem
un sakropļotiem darbiniekiem. Šo aiz-
devumu dzēšanai jāizlieto kārtējie atskai-
jumi rezerves kapitālam un svabadie
atlikumi no rīcības kapitāla līdzekļiem.

91. Slimo kases līdzekļi, kuri nav

nepieciešami tekošām vajadzībām, no-
guldāmi kredītiestādēs, kuru sarakstu sa-
stādījusi Tautas labklājības ministrija sa-
ziņā ar Finanču ministriju.

92. Čeki un rakstiski pieprasījumi nau-
das iestādēm par kasei piederošo naudas
summu izmaksāšanu jāparaksta vismaz
trim valdes pilnvarotām personām, starp
tām kases priekšsēdētājam vai viņa
biedram un vismaz vienam parakstītājam
jābūt darba devēju un vienam darba
ņēmēju pārstāvim.

VIII. Slimo kases pārvalde.

93. Slimo kases lietas pārzina un vada
kases pilna sapulce un valde.

94*). Kases pilna sapulce sastāv no
30 kases dalībnieku vēlētiem un 20 kasei
pievienotu darba devēju vēlētiem pilnvar-
niekiem.

a) Dalībnieku pilnvarnieku
vēlēšanas.

95. Pilnvarnieku vēlēšanas izdarāmas
tieši un aizklāti uz proporcionalitātes
pamatiem visās' darba vietās pēc kopē-
jiem negrozāmiem kandidātu sarakstiem.

96. Slimo kases dalībnieki, kas vecāki
par 18 gadiem, ievēl no savas vidus 30
pilnvarniekus un tikpat daudz viņu
vietniekus.

97. Pilnvarniekus ievel uz trim gadiem.
Viņu pilnvaras turpinās līdz nākošām
vēlēšanām, izņemot tos pilnvarniekus,
kup kļuvuši par citas kases dalībniekiem,
vai pēc atlaišanas no darba kļuvuši par
darba devējiem. Šādos gadījumos piln-
varas izbeidzas ar to dienu, kad attiecīgā
persona ieskaitīta par citas kases dalīb-
nieku vai kļuvusi par darba devēju.

Piezīme. Vēlēšanas jāizdara attiecīgā
gada novembra mēnesī.

98. Pirms pilnvarnieku vēlēšanām
kases valde sasauc kases dalībnieku
priekšvēlēšanu sapulces, vai nu atsevišķās
darba vietās vai kopējās, lai iepazīstinātu
dalībniekus ar kases darbību, pilnvarnieku
uzdevumiem un pienākumiem un piln-
varnieku vēlēšanu kārtību. Šinīs sapul-
cēs var uzstādīt kandidātus kases piln-
varnieku amatam.

99. Ne vēlāk kā četras nedēļas pirms
vēlēšanu dienas slimo kases valde izslu-
dina ,,Valdības Vēstnesī" un no pilnas
sapulces apzīmētos laikrakstos vai ar
paziņojumiem dalībnieku darba vietās:
1) kases dalībnieku skaitu, kopā ievē-
lamo kases dalībnieku pilnvarnieku un
viņu vietnieku skaitu, 2) kandidātu sa-
rakstu sastādīšanas kārtību un iesniegša-
nas dienu, līdz kurai kandidātu saraksti

*) Kases pilna sapulce sastāv no 50 līdz
130 pilnvarniekiem, atkarībā no kases dalībnieku
skaita:

1) kasēs līdz 5000 dalībniekiem — no 30 dalībn.
un 20 darba dev. pilnv.;

2) kasēs no 5001 līdz 10000 dalībniekiem — nn

40 daiībn. un 30 darba dev. pilnv.;
3) kasēs no 1000) līdz 25000 dalībniekiem —

no 50 dalībn. un 40 darba dev. pilnv.;
4) kasēs no 25001 līdz 50000 dalībniekiem —

no 60 dalībn. un 50 darba dev. pilnv.:
5) kasēs pāri par 50000 dalībniekiem — no

70 dalībn. un 60 darba dev. pilnv.
Piezīme. Pie atsevišķas darba vietas

nodibinātās slimo kases pilna sapulce
sastāv no 30 kases dalībnieku pilnvarnie-
kiem un 20 darba devēju pilnvarniekiem.
Darba devējs var sūtīt pilnā sapulcē
vienu vai vairākus pārstāvjus,
sapulcē pieder 2 'no visu klātesošo sa-
pulces dalībnieku balsīm. Rīgas pilsētas
pašvaldības sūtāmos pilnvarniekus ievēl
pilsētas dome proporcionālās vēlēšanās,



jāiesniedz, kā arī kandidātu saraksta pa-
rakstītāju skaitu, 3) vēlēšanu dienu kār-
tību, 4) urnu atrašanās vietu un 5) balsu
skaitīšanas laiku.

Augstāk apzīmētā laikā šīs ziņas iesū-
tāmas arī Tautas labklājības ministrijai.

_ 100. Kandidātu sarakstu iesniegšanai
jānoliek vismaz 14 dienas pēc 99. pantā
minēto vēlēšanu nosacījumu izsludinā-
šanas.

101. Atsevišķām slimo kases dalībnieku
grupām, neatkarīgi no viņu darba vietām
ir tiesība uzstādīt un iesniegt slimo
kases valdei savu kandidātu sarastu
99. un 100. pantā paredzētā kārtībā.
Kandidātu sarakstā nevar uzrādīt vairāk
personas, cik vēlami pilnvarnieki un viņu
vietnieki, kā ari nevar atsevišķi nodalit
pilnvarniekus un atsevišķi viņu vietniekus.
Kandidātu saraksta parakstītāju skaitu
valde nedrīkst nolikt augstāku par pusi
no tā dalībnieku skaita, kādam propor-
cionāli tiesība uz viena pilnvarnieka ie-
vēlēšanu.

Kandidātu saraksta parakstītajiem
blakus saviem parakstiem jāatzīmē ari
savs dalībnieka numurs. Sarakstā jāuz-
rāda kandidāta vārds un uzvārds, no-
darbošanās un darba vieta, kā arī jāap-
zīmē persona, kurai kandidātu saraksta
sastādītāji uzticējuši iesniegt kandidātu
sarakstu kases valdei un būt par saraksta
sastādītāju pārstāvi vēlēšanu lietās.

Viena versona var būt tikai vienā kan-
didātu sarakstā. Katrai kandidātu sa-
rakstā ievestai personai ar savu parakstu
jāapliecina, ka viņa ir ar mieru balotēties
pēc attiecīgā saraksta un ka viņas ievē-
lēšanai nav noteikumu par slimo kasēm
97. pantā minēto šķēršļu. Šie paraksti
nododami kases valdei reizē ar kandidātu
sarakstu.

Kases dalībnieks, kas pats nodarbina
tanī pašā kasē nodrošinātus algotus darbi-
niekus, un tāpēc skaitās arī kā darba
devējs, var izlietot aktīvās un pasīvās
vēlēšanu tiesības kā dalībnieks vai atkal
tikai kā darba devējs.

102. Ja iesniegtais kandidātu saraksts
nesaskan ar kases statūtu 99. un 101.pantu
nosacījumiem, valde rakstiski liek priekšā
attiecīgās vēlētāju grupas pārstāvim ne-
pareizības novērst, aizrādot uz to rak-
sturu. Valdes uzrādītās nepareizības no-
vēršamas ne vēlāk par trim dienām pēc
attiecīga aizrādījuma saņemšanas, kurš
kases valdei attiecīgas vēlētāju grupas
pārstāvim jānosūta ne vēlāk kā 3 dienu
laikā, skaitot no tās dienas, līdz kurai
valde nesacījusi kandidātu saraksta
iesniegšanu. Ja šinī laikā saraksts nav
izlabots, tas skaitās par nederīgu.

Pēc 100. panta kārtībā nosacītā laika
notecēšanas pilnvarnieku kandidātu sa-
rakstus kases valde vairs nevar pieņemt,
izņemot šā panta pirmā daļā paredzētos
gadījumos.

1. piezime. Minētais neattiecas uz
tiem sarakstiem, kuri parakstīti no
mazāk kā 101. p. kārtībā noteiktā
parakstītāju skaita un nav tādēļ
pieņemami.

2. piezīme. Ja iesniegts tikai viens
derīgs kandidātu saraksts, tad visi
sarakstā atzīmētie kandidāti skaitās
par ievēlētiem bez balsošanas, pirmie
no sākuma kā pilnvarnieki un nā-
košie, kā viņu vietnieki. Ja kandi-
dātu sarakstā atzīmēts mazāks skaits
kandidātu nekā ievēlami pilnvarnieki
un viņu vietnieki, tad visi atzīmētie
ūandidāti skaitās par ievēlētiem un
izdarāmas tikai iztrūkstošo pilnvar-
nieku un viņu vietnieku vēlēšanas.

103. Pareizi sastādītos un noteiktā
laikā iesniegtos kandidātu sarakstus slimo
kases valde numurē pēc to iesniegšanas
kārtības, izsludina no pilnas sapulces no-
sacītā kārtībā dalībnieku zināšanai, izga-
tavo uz kases rēķina un ne vēlāk par
divām dienām pirms vēlēšanu sākuma
izsniedz katram likumīgi reģistrētam
kases dalībniekam balsošanas zīmites ar
kandidātu sarakstu numuriem un nosau-
kumiem, pa vienai uz katru kandidātu
saraksta, vai arī kandidātu sarakstus pa

vienam eksemplāram no visiem kandidātu
sarakstiem.

Piezīme. Ja kaut kādu iemeslu dēļ
kandidātu saraksti vai balsošanas
zīmites nebūtu izsniegti 103. p. mi-
nētā laikā vai būtu sabojāti, tie
izsniedzami balsošanas dienās pie
vēlēšanu urnām.

104. Ierodoties pie vēlēšanu urnas,

katrs vēlētājs saņem no vēlēšanu kommi-

sijas vienu ar kases zīmogu apzīmogotu

aploksni, ieliek tanī vienu no balsošanas

zīmītēm vai kandidātu sarakstiem, aiz-

lipina un nodod vienam no vēlēšanu
kommisijas locekļiem, kurš saņemto ap-
loksni, vēlētājam redzot, iemet uzstādītā
vēlēšanu urnā, un ar īpašu zīmogu atzīmē
dalībnieku kartiņā par piedalīšanos vēlē-
šanās, atzīmējot īpašā sarakstā arī vēlē-
tāja vārdu, uzvārdu un numuru.

Katram vēlētājam tiesība izvēlēties
kandidātu sarakstu un balss nodošanas
vietu, ja tādu ir vairāk, neatkarīgi no
darba vietas.

105. Kā vēlētāja apliecība noder kases
dalībnieka grāmatiņa, kura jāuzrāda vē-
lēšanu kommisijai pie aploksnes saņem-
šanas un balss nodošanas. Ja ceļas šau-
bas par vēlētāju personību, vēlētājam
jāuzrāda kommisijai ari cita personas
apliecība.

Vēlēšanas jāizdara personīgi; balsstie-
sības nevar nodot citai personai. Katrs
vēlētājs var nodot tikai vienu balsi.

106. Vēlēšanu vadīšanai pie katras

vēlēšanu urnas jābūt vēlēšanu kommisijai
ne mazāk kā 3 personu sastāvā, kuru
sastāda kases valde. Bez tam dalībnieku
grupām, kuras vēlēšanās piedalās ar
saviem kandidātu sarakstiem, ir tiesība
vēlēšanu kommisijas sūtīt pa vienam
pārstāvim ar padomdevēja balsstiesībām.

Vēlēšanu kommisijai pirms vēlēšanām
urna jāapskata, vai tā ir tukša, jāaiztaisa
un jāaizzīmogo un vēlēšanu beigās jā-
pārbauda, vai zīmogi nav atplēsti.

107. Laiku, kad vēlēšanu telpām jābūt
atvērtām, nosaka kases valde, piemērojot
to kases dalībnieku darba laikam, lai dotu
iespēju visiem dalībniekiem piedalīties vē-
lēšanās. Pēc telpu slēgšanas balsis var
nodot tikai tie vēlētāji, kuri līdz tam
ieradušies vēlēšanu telpās.

108. Balsu skaitīšanu izdara vēlēšanu
kommisija. Balsis jāsaskaita tūliņ pēc
vēlēšanu beigām, bet ja tas nebūtu iespē-
jams, tad urnu caurumi jāaizzīmogo un
skaitīšana jāizdara otrā dienā. Aizzīmo-
gotās urnas jāuzglabā kases valdes vai
citās telpās, kurām jābūt noslēgtām.
Stājoties pie balsu skaitīšanas, kommisijai
jāpārliecinās, vai urna nav tikusi attaisīta.
Ja tas noticis, tad par to sastādāms
protokols un jādod iespēja attiecīgā sa-
rakstā reģistrētiem vēlētājiem balsot no
jauna.

109. Ja vēlēšanu aploksnē ielikts vairāk
kā viens kandidātu saraksts resp. vairāk
kā viena balsošanas zīme, vai arī kandidātu
sarakstā daži vārdi nostrīpoti vai no jauna
pierakstīti, vai arī ja kandidātu saraksts
parakstīts, vai citādi kā sastrīpots, nodotā
balss skaitās par nederīgu.

110. Par vēlēšanu gaitu un balsu skai-
tīšanas rezultātiem vēlēšanu kommisijai
jāsastāda protokols, atzīmējot tani: 1) kom-
misijas sastāvu, 2) vēlēšanu dienu, 3) no-
doto balsu kopskaitu, 4) nederīgo balsu
skaitu, 5) derīgo balsu skaitu un 6) par
katru atsevišķu kandidātu sarakstu nodoto
derīgo balsu skaitu. Protokols jāparaksta
visiem vēlēšanu kommisijas locekļiem un
klātesošiem kandidātu sarakstu pārstāv-
jiem, un ne vēlāk kā otrā dienā pēc
vēlēšanām lidz ar materiāliem jānodod
slimo kases valdei.

111. Pēc vēlēšanu protokola saņemša-
nas no vēlēšanu kommisijas resp. kommi-
sijām, kases valde nekavējoties stājas pie
vēlēšanu galīgo rezultātu aprēķināšanas,
uzaicinot uz sēdi arī atsevišķo kandidātu
sarakstu iesniedzēju pārstāvjus. Pēdējo
neierašanās, ja sēde divas dienas iepriekš
tiem rakstiski paziņota, nevar būt par
iemeslu vēlēšanu rezultātu noskaidrošanas
atlikšanai.

112. Vēlēšanu galīgie rezultāti aprē-
ķināmi šādā kārtībā: vēlēšanās nodoto
derīgo balsu kopskaitu dala ar ievēlamo
pilnvarnieku skaitu un ar dabūto iznākumu
dala atsevišķi par katru kandidātu sarakstu
nodoto derīgo balsu skaitu. Šādas dalī-
šanas iznākums rāda, cik pilnvarnieki
ievēlēti no katra atsevišķa kandidātu
saraksta, pie kam par ievēlētiem skaitās
kandidāti no augšas pēc kārtas. Atsevišķām
vēlētāju grupām ir tiesība apvienot' to
vēlēšanās nodoto balsu pārpalikumu, kurš
tām nedod tiesību uz vienu pilnvarnieku.
Par balsu pārpalikumu apvienošanu vēlē-
tāju grupas pārstāvim jāpaziņo rakstiski
kases valdei vēlākais 3 dienas pirms
vēlēšanu dienas. Ja vienošanos nepanāk,
pāri palikušais pilnvarnieks dodams tai
grupai, kurai lielāks balsu pārpalikums.
Ja pārpalikums vairākām grupām vienāds,
jautājumu izšķir ar lozi.

Līdzīgā kārtā aprēķina arī pilnvarnieku
vietniekus, ņemot no katra attiecīgā kandi-
dātu saraksta pēc kārtas tos kandidātus,
kuri seko ievēlētiem pilnvarniekiem.

113. Pēc vēlēšanu rezultātu aprēķinā-

šanas kases valde sastāda protokolu, at-
zīmējot tanī: 1) sēdes dienu, 2) klātesošos
valdes locekļus un vēlētāju grupu pār-
stāvjus, 3) vēlēšanās nodoto balsu kop-
skaitu, 4) nederīgo balsu skaitu, 5) de-
rīgo balsu skaitu. 6) par katru atsevišķu
kandidātu sarakstu nodoto derīgo balsu
skaitu un 7) no katra atsevišķa kandidātu
saraksta izvēlēto pilnvarnieku un viņu
vietnieku skaitu, atzīmējot arī ievēlēto
pilnvarnieku un viņu vietnieku uzvārdus,
vārdus un darba vietas. Protokolu pa-
raksta visi sēdes dalībnieki. Apstiprināts
protokola noraksts triju dienu laikā jāie-
sūta Tautas labklājības ministrijai. Ievē-
lēto pilnvarnieku un viņu vietnieku sa-
rakstu kases valde septiņu dienu laikā
pēc vēlēšanu galīgo rezultātu noskaidro-
šanas izsludina vai nu pilnas sapulces
norādītos laikrakstos, vai arī ar paziņo-
jumiem darba vietās.

114. Sūdzības par vēlēšanas pielaistam
nelikumībām vai rīcību, kura nesaskan ar
šinīs statūtos minētiem noteikumiem,
kases dalībnieki var iesniegt Tautas lab-
klājības ministrijai 7 dienu laikā pēc
vēlēšanu galīgo rezultātu izsludināšanas
(113. p.). Ja sūdzības ir dibinātas, Tau-
tas labklājības ministrija vēlēšanas divu
nedēļu laikā, skaitot no sūdzības iesnieg-
šanas dienas, atceļ un liek līdzšinējai
valdei priekšā izdarīt jaunas vēlēšanas
šinīs statūtos paredzētā kārtībā.

115. Sešu nedēļu laikā pēc vēlēšanu
galīgo rezultātu noskaidrošanas (113. p.)
slimo kases valdei jāsasauc jaunizvēlēto
pilnvarnieku sapulce. Šīs sapulces sanāk-
šanas dienā sapulces dalībniekiem jāizdara
statūtos paredzētā kārtībā kases valdes
un revīzijas kommisijas vēlēšanas.

116. Par pilnas sapulces locekļiem var
ievēlēt abu dzimumu kases dalībniekus,
ne jaunākus par 21 gadu. Pilnas sapulces
un valdes sastāvā nedrīkst būt personas,
kas sodītas ar cietumu par mantkārīgos
nolūkos izdarītiem noziedzīgiem nodarīju-
miem, vai kam atņemtas Sodu lik. 30. p.
norādītās tiesības.

117. Izstājušos pilnvarnieku vietā uz
slimo kasēs valdes uzaicinājumu stājas
vietnieki no attiecīgā kandidātu saraksta
pēc kārtas.

118. Ja pilnvarnieku skaits līdz ar
vietniekiem pirms pilnvaru notecēšanās
samazinās vairāk par pusi no kopējā
pilnvarnieku skaita, tad jāizdara visu
kases dalībnieku pilnvarnieku pārvēlē-
šanas. Ja kases dalībnieku skaits kopš
pēdējām pilnvarnieku vēlēšanām pavai-
rojas divkārtīgi un līdz jaunām vēlē-
šanām paliek ne mazāk par divi gadiem,
tad jāizdara jaunas kases dalībnieku piln-
varnieku vēlēšanas.

119. Ja kāds no pilnvarniekiem bez
dibināta iemesla, par ko spriež slimo
kases valde, neņem dalību pēc kārtas divās
pilnās sapulcēs, viņš skaitās kā izstājies
un viņa vietā stājas nākošais vietnieks
117. pantā paredzētā kārtībā.

120. Pilnvarnieku neierašanās darbā
tajā laikā, kad viņi aizņemti, izpildot sa-
vus pienākumus kases pilnvarnieku, valdes
vai revīzijas kommisijas locekļu amatā,
nedod darba devējam tiesību uzlikt vi-
ņiem naudas sodus par nokavējumiem
vai neierašanos darbā (Rūpn. darba likuma
1913. g. izd. 104. un 106. p.) vai atlaist
viņus no darba.

b) Darba devēju pilnvarnieku
vēlēšanas.

121. Slimo kasei pievienoto darba
vietu īpašnieki ievēl no sava vidus uz
trim gadiem 20 pilnvarniekus un tikpat
daudz viņu vietniekus. Vēlēšanas izdarā-
mas tieši un aizklāti uz proporcionalitātes
pamatiem pēc kopējiem negrozāmiem
kandidātu sarakstiem.

Piezīme. Par pilnvarniekiem var ie-
velēt arī darba devēju pilnvarotās
personas, ja tās skaitās par tās pašas
kases dalībniekiem. Juridiskas perso-
nas par saviem pārstāvjiem pilnvar-
nieku amatam var izraudzīt arī savus
valžu locekļus, ja tie nesastāv par
kādas citas kases dalībniekiem.

122. Katram darba devējam, kas no-
darbina uz vēlēšanu noteikumu izsludinā-
šanas mēneša pirmo dienu ne mazāk kā
5 darbiniekus, neatkarīgi no viņam pie-
derošo, kasei pievienoto darba vietu
skaita, ir viena balss. Darba devēji ar
mazāku darbinieku skaitu var apvieno-
ties, ja kopskaitā nodarbina ne mazāk
kā 5 darbiniekus, un pilnvarot vienu no
sava vidus, kam piešķirama balsstiesība.

Lidzīgā kārtā aktīvās un pasīvās vēlē-
šanu tiesības bauda arī kasei pievienotās
valsts iestādes un uzņēmumi, pašvaldības

biedrības, kooperatīvi un citas juridiskas
personas, kuras balss nodošanai pilnvaro
savus pārstāvjus. Pēdējos par pilnvarnie-
kiem var ievēlēt tikai tanī gadījumā, ja
viņi skaitās par tās pašas kases dalībnie-
kiem. Pilnvaras sastādāmas pēc kases
valdes noteiktā parauga un iesniedzamas
kasei ne vēlāk kā dienu pirms vēlēšanām .

123. Vēlēšanas jāizdara darba devē-
jam personīgi, izņemot 122. pantā minē-
tos gadījumos, kad balss nodošanu izdara
uz pilnvaras pamata.

124. Kā vēlētāja apliecība noder se-
višķa zīme, ko izdod kases valde, pama-
tojoties uz iesniegtām ziņām par nodar-
bināto darbinieku skaitu un attiecīgos
gadījumos — pilnvarām.

125. Ne vēlāk kā četras nedēļas pirms
vēlēšanu dienas slimo kases valde izslu-
dina ,,Valdības Vēstnesī" un no pilnas
sapulces apzīmētos laikrakstos vai ar pa-
ziņojumiem darba vietu īpašniekiem:
1) kasei pievienoto darba vietu īpašnieku
skaitu, uzradot atsevišķi to skaitu, kas
nodarbina ne mazāk kā 5 darbiniekus, un
atsevišķi tos, kas nodarbina mazāk kā
5 darbiniekus, 2) darba devēju ievēlamo
pilnvarnieku un viņu vietnieku skaitu,
3) kandidātu sarakstu sastādīšanas un
iesniegšanas kārtību un dienu, līdz kurai
kandidātu saraksti jāiesniedz, kā arī kan-
didātu saraksta parakstītāju skaitu,
4) vēlēšanu dienu un kārtību, 5) urnu
atrašanās vietu un 6) balsu skaitīšanas
laiku.

Augstāk apzīmētā laikā šīs ziņas iesū-
tāmas arī Tautas labklājības ministrijai.

126. Atsevišķām darba devēju grupām
ir tiesība uzstādīt un iesniegt slimo kases
valdei savu kandidātu sarakstu šajos
statūtos un saskaņā ar 125. pantu izdotos
vēlēšanu noteikumos paredzētā kārtībā.
Kandidātu sarakstā nevar uzrādīt vairāk

personas, cik vēlami pilnvarnieki un viņu
vietnieki. Kandidātu saraksta parakstī-
tāju skaitu valde nedrīkst nolikt augstāku
par to, kādam no ne mazāk kā 5 darbi-
niekus nodarbinošo darba devēju skaita
proporcionāli tiesība uz viena pilnvarnieka
ievēlēšanu, ja pieņem, ka vēlēšanās pie-
dalītos tikai minētie darba devēji.

Sarakstā jāuzrāda kandidāta vārds un
uzvārds un darba vieta, kā arī jāapzīmē
persona, kurai kandidātu saraksta Sa-
stādītāji uzticējuši iesniegt kandidātu sa-
rakstu kases valdei un būt par saraksta
sastādītāju pārstāvi vēlēšanu lietās.
Viena persona var būt tikai vienā kan-
didātu sarakstā. Katrai kandidātu sa-
rakstā ievestai personai ar savu parakstu
jāapliecina, ka viņa ar mieru balotēties
pēc attiecīgā saraksta un ka viņas ievēlē-
šanai nav noteikumu par slimo kasēm
97. pantā minēto šķēršļu. Šie paraksti
nododami kases valdei reizē ar kandidātu
sarakstu.

Persona, kas kandidē darba devēju
pilnvarnieku sarakstā, nevar kandidēt
tās pašas kases dalībnieku pilnvarnieku
kandidātu sarakstā un otrādi.

127. Ja darba devēju pilnvarnieku
skaits līdz ar vietniekiem samazinās vai-
rāk par pusi no viņu kopēja pilnvarnieku
skaita, tad jāizdara jaunas vēlēšanas uz
atlikušo pilnvaru laiku.

128. Šo statūtu 100., 102.—104., ie-
skaitot, 106.—119. ieskaitot, pantu no-
sacījumi spēkā arī attiecībā uz darba
devēju pilnvarnieku vēlēšanām, pie kam
šinī gadījumā par kases dalībniekiem
teiktais jāattiecina uz darba devējiem.

C. Pilnas sapulces.

129. Kases pilnas sapulces uzdevums,
bez jau atsevišķos statūtu pantos minē-
tiem, ir:

1) pārspriest, pārbaudīt un apstiprināt
valdes sastādīto kases gada pārskatu
par notecējušo darbības gadu un
skatīt cauri un apstiprināt budžetu
nākošam resp. tekošam gadam;

2) lemt par kases darbības revīziju un
noteikt šīs revīzijas kārtību;

3) skatīt cauri un izšķirt kases dalīb-
nieku un darba devēju sūdzības
pret valdi;

4) izšķirt jautājumus par kases valdes
locekļu atbildību par viņu nepareizu
rīcību, kā arī par viņu atcelšanu no
amata;

5) apspriest un izlemt jautājumus, ku-
rus ierosina kases valde, revīzijas
kommisija, vai pilnas sapulces lo-
cekli 133. pantā paredzētā kārtībā;

6) noteikt kases dalībnieku iemaksu
un naudas pabalstu apmērus;

7) noteikt kategorijas, pēc kurām jā-
izdara kases dalībnieku iemaksas
un darba devēju un valsts pie-
maksas:



8) lemt par kases ārstniecības iestāžu
ierīkošanu, vai attiecīgu līgumu
noslēgšanu ar valsts, pašvaldības
vai privātām iestādēm un perso-
nām, par medicīniskās palīdzības
sniegšanu kases dalībniekiem un
viņu ģimenes locekļiem;

9) izšķirt jautājumus par palīdzības
sniegšanu kases dalībnieku ģimenes
locekļiem un par šo ģimenes lo-
cekļu pierakstīšanās kārtību pa-
līdzības saņēmēju skaitā;

10) izdot noteikumu kases valdei, revī-
zijas un citām kommisijām un da-
lībniekiem par viņu tiesībām un
pienākumiem;

11) izdot noteikumus par saslimšanas
pieteikšanas kārtību, par to, ka sli-
miem jāizpilda ārstniecības perso-
nāla rīkojumi, par pabalstu saņe-
mošo personu prombūšanu, kā arī
vispār par slimojošo kases dalīb-
nieku uzraudzību un par viņu sodī-
šanu šo noteikumu neizpildīšanas
gadījumā;

12) izšķirt jautājumus par nekustamas
mantas iegūšanu un atsavināšanu
un citām ar to saistītām tiesībām;

13) lemt par kases statūtu grozīšanu;
14) lemt par kases apvienošanos ar citu

kasi, par līguma noslēgšanu ar citām
kasēm vai kasu apvienībām;

15) izšķirt jautājumus par savstarpēju
apdrošināšanas biedrību nodibināša-
nu kopēji ar citām kasēm un iestā-
šanos kasu apvienībās;

16) lemt par kases likvidēšanu.
Bez tam pilna sapulce pārzin un izšķi r

visas tās lietas, kuras pēc likuma, kases
statūtiem, vai pilnas sapulces lēmuma
nav uzdotas pārzināt kases valdei.

1.30. Slimo kases pilnas sapulces ir
kārtējas un ārkārtējas.

131. Kārtējas pilnas sapulces sasauc
kases valde katru gadu, ne- vēlāk kā
15. maijā, notecējušā darbības gada pār-
skata caurskatīšanai un apstiprināšanai.
Katra gada decembrī sasaucama pilna
sapulce budžeta apstiprināšanai nākošam
darbības gadam.

132. Ārkārtējas pilnas sapulces sasau-
camas pēc vajadzības uz valdes lēmuma,
revīzijas kommisijas vai ne mazāk kā
vienas piektās daļas pilnas sapulces lo-
cekļu pieprasījuma. Ja revīzijas kom-
misija vai viena piektā daļa pilnvarnieku
pieprasa ārkārtējas pilnas sapulces sa-
saukšanu, viņiem jāiesniedz kases valdei
rakstiski motivēts priekšlikums, kurš līdz
ar pieprasītāju atzīmētiem jautājumiem
valdei jāliek pilnas sapulces dienas kār-
tībā. Tādos gadījumos valdei jāsasauc
pilna sapulce divu nedēļu laikā, skaitot
no pieprasījuma iesniegšanas dienas. Ja
pilnas sapulces sasaukšanu pieprasa Tau-
tas labklājības ministrija, tad valdei jā-
sasauc sapulce ministrijas norādītā laikā.

133. Katrai sasaucamai pilnai sapulcei
kases valde sastāda dienas kārtību, at-
zīmējot visus sapulcē apspriežamos un
izlemjamos priekšmetus, un paziņo par
sapulces sasaukšanu, un tās dienas kārtību,
pilnvarniekiem, pilnas sapulces nosacītā
kārtībā, ne vēlāk, kā 7 dienas pirms
pilnas sapulces. Pilnas sapulces dienas
kārtībā kases valdei jāuzņem arī tie
priekšlikumi, kurus vismaz trīs dienas
pirms sapulces valdei iesniedz revīzijas
kommisija vai vismaz 10 pilnvarnieki, kā
visas sūdzības par kases valdes rīcību, ja
tās iesniegtas valdei rakstiski vismaz
3 dienas pirms sapulces. Pārējos priekš-
likumus valde var celt priekša pilnai sa-
pulcei pēc saviem ieskatiem.

134. Pilna sapulce var apspriest un
jzlemt tikai tos jautājumus, kuri no val-
des likti attiecīgās sapulces dienas kār-
tībā. Ja sapulce nespēj izlemt visus jau-
tājumus, tā var sapulces turpinājumu
pārcelt uz kādu no tuvākām dienām, bet
ne vēlāk par divām nedēļām pēc nepa-
beigtās sapulces. Kad sapulce sasaucama,
nolemj pilna sapulce, uzdodot valdei to
izziņot trīs dienas pirms sapulces. Sapulces
turpinājumā apspriežami un izlemjami
tikai iepriekšējā sapulcē neizšķirtie jau-
tājumi.

135. Pilnu sapulci atklāj kases valdes
priekšsēdētājs vai valdes uzdevumā viens
no valdes locekļiem. Pilna sapulce, at-
klāti balsojot, ievēl no sapulces dalīb-
nieku vidus priekšsēdētāju un protokolistu.
Rūpēties par kārtību pilnā sapulcē ir
sapulces priekšsēdētāja pienākums. Kār-
tības uzturēšanai un nodibināšanai sa-

pulces priekšsēdētājam ir tiesība izsacīt
brīdinājumus kārtības traucētājiem un
sapulces dalībniekiem, kuri savās runās
novirzās no apspriežamā priekšmeta. Ja
trīskārtējam brīdinājumam nav panā-

kumu, priekšsēdētājam ir tiesība kārtības
neievērotājus izraidīt no sapulces, vai, ja
nekārtības pieņem vispārēju raksturu,
sapulci slēgt.

Piezīme. Uz i/ 10 klātesošo pilnvar-
nieku pieprasījumu priekšsēdētāja
vēlēšanas jāizdara aizklāti.

136. Pilnas sapulces balsstiesīgi locekļi
ir kases dalībnieku un darba devēju vē-
lētie pilnvarnieki. Bez pilnvarniekiem
pilnā sapulcē ar padomdevēju tiesībām
var piedalīties valdes uzaicinātie kases
algotie darbinieki, kā arī citas personas,
kuru klātbūtne var būt noderīga pie
sapulcē izlemjamo jautājumu apspriešanas
un kuras uzaicinājusi valde, par kuru
piedalīšanos sapulcē nolemj pilna sapulce.

137. Pilna sapulce uzskatāma par no-
tikušu, ja viņā piedalījusies vismaz puse
no darba ņēmēju un puse no darba devēju
pilnvarniekiem. Ja ieradusies mazāk kā
puse, tad ne vēlāk kā pēc divām nedē-
ļām, trīs dienas iepriekš par to paziņojot,
jāsasauc jauna sapulce, kura uzskatāma
par notikušu pie ikkatra ieradušos skaita.
Tāda otra pilna sapulce var pārspriest
un izlemt tikai tos jautājumus, kuri bija
apspriežami pirmā nenotikušā pilnā
sapulcē.

138. Pilna sapulcē katrs pilnvarnieks
bauda tikai vienas balss tiesību. Šo
tiesību nevar uzticēt citai personai.
Jautājumos, kas attiecas uz valdes locekļu
saukšanu pie atbildības, vai atstādināšanu
no amata un valdes parakstītā gada pār-
skata apstiprināšanu, valdes locekļiem
attiecīgos gadījumos nav balss tiesības.

139. Pilna sapulce izšķir jautājumus ar
klātesošo pilnvarnieku vienkāršu balsu
vairākumu. Balsīm vienlīdzīgi daloties,
priekšlikums skaitās par atraidītu. Jau-
tājumi par slimo kases statūtu grozīšanu
vai kases likvidāciju, par nekustamas
mantas iegūšanu vai atsavināšanu, kā
arī valdes locekļu atcelšanu no amata
jāizšķir ar ne mazāk kā klātesošo piln-
varnieku 2,'o balsu vairākumu.

140. Aizklāta balsošana pilnā sapulcē
obligātoriska, izšķirot jautājumu par
kases valdes locekļu atbildību par viņu
nepareizu rīcību un par viņu atstādinā-
šanu no amata, kā arī tad, ja to prasa
ne mazāk kā '/4 sapulces dalībnieku.
Visos pārējos gadījumos (izņemot vēlēša-
nas) balsošana notiek atklāti, ja citādu
balsošanas veidu nenosaka pilna sapulce.

141. Par katru pilnu sapulci jāved
protokols, atzīmējot tanī sapulces dienu,
klātesošo pilnvarnieku skaitu, apspriestos
jautājumus un pieņemtos lēmumus.
Protokolam jāpievieno valdes priekšsēdē-
tāja un sekretāra apliecināts ieradušos
pilnvarnieku saraksts, atzīmējot sarakstā
katra pilnvarnieka uzvārdu un vārdu un
viņa darba vietu. Pilnas sapulces proto-
kolu paraksta sapulces vadītājs un pro-
tokolists, visi klātesošie valdes locekļi un
trīs no sapulces dalībnieku vidus, atklāti
balsojot ievēlēti pilnvarnieki.

142. Pilnas sapulces protokolu no-
raksti nedēļas laikā, skaitot no pilnas
sapulces dienas, jāiesniedz Tautas lab-
klājības ministrijai. Pilnas sapulces
lēmumi jādara zināmi kases dalībniekiem
un darba devēiiem ar darba vai citās

vietas izkaramiem sludinājumiem, vai

caur laikrakstiem. Katram kases dalīb-
niekam un darba devējam ir tiesība
iepazīties ar pilnas sapulces protokoliem.

143. Pilnas sapulces lēmumus var
pārsūdzēt nedēļas laikā, skaitot no viņu
izsludināšanas dienas, Tautas labklājības
ministrijai, kura tos atceļ, ja tie nesaskan
ar likumu vai kases statūtiem. Sūdzības
var iesniegt tiklab kases dalībnieki, kā
arī darba devēji. Sūdzības iesniegšana
neaptur pilnas sapulces lēmumu izpildī-
šanu.

144. Pilnas sapulces lēmumi par neku-
stamas mantas iegūšanu, par kases likvi-
dāciju, par kases statūtu grozīšanu, kā arī
valdes locekļu atcelšanu no amata, var
nākt spēkā tikai ar katrreizēju Tautas
labklājības ministrijas apstiprināšanu.
Lēmumi iesūtāmi Tautas labklājības
ministrijai 7 dienu laikā, skaitot no
pilnas sapulces dienas. Ja divu nedēļu
laikā no lēmumu iesniegšanas dienas
Tautas labklājības ministrija kases valdei
nav paziņojusi, ka lēmumi atcelti, tie
skaitās par apstiprinātiem un stājas
spēkā.

d. Kases valde.

145. Slimo kases darbību vada un par

to atbild kases valde, kura ir kases pār-
stāve visās uz kasi attiecošās lietās.
Savu atsevišķu pienākumu izpildīšanu,
kā arī techniski vadību un pārvaldi,
valde var uzticēt vienam vai vairākiem
valdes locekļiem, vai arī speciāli šim no-

lūkam uzaicinātai personai. Kases valde
var pilnvarot valdes prezidiju, kura sa-
stāvu nosaka valde, izlemt kases valdei
iesniegtās sīkākās lietas un tādas lietas,
kurām nav principiālas nozīmes. Prezidija
lēmumi jāpaziņo tuvākā valdes sēdē
apstiprināšanai.

Starp citu valdes pienākums ir:

1) pārliecināties par kases dalībnieku
saslimšanu un slimības ilgumu;

2) uzglabāt kasei piederošās naudas
summas un sekot, lai kasē laikā ie-
nāktu kases dalībnieku iemaksas,
valsts un darba devēju piemaksas
un citi ienākumi:

3) piešķirt kases dalībniekiem un viņu
ģimenes locekļiem naudas pabalstus
un izdarīt visus citus izdevumus uz
likuma, statūtu un kases pilnas sa-
pulces lēmumu pamata;

4) sekot, lai kases dalībnieki izpilda
statūtu nosacījumus un pilnas sa-
pulces lēmumus attiecībā uz saslim-
šanas pieteikšanas kārtību, sekot,
lai slimie izpilda ārstniecības perso-
nāla rīkojumus, un, vispār, uzrau-
dzīt saslimušos kases dalībniekus.

ka ari noteiktos gadījumos uzlikt
vainīgiem par statūtu un minēto
noteikumu pārkāpšanu attiecīgu
naudas sodu;

5) lemt par kasei piederošo naudas
summu ieguldīšanu attiecīgās kredīt-
iestādēs un izņemšanu un tām;

6) iesniegt prasības un atbildēt par
kasei uzstādītām prasībām tiesā;

7) pieņemt un atlaist kases darbu
veikšanai vajadzīgās personas;

8) vest kases rēķinus un darbvedību,
uzturēt kases lietās sakarus un sa-
rakstīšanos ar valdības, sabiedriskām
un privātām iestādēm un personām;

9) sastādīt gada pārskatu un budžetu:
10) sasaukt kārtējās un ārkārtējās kases

pilnvarnieku sapulces, kases dalīb-
nieku priekšvēlēšanu sapulces, tāpat
arī kases dalībnieku un viņu ģime-
nes locekļu sapulces, lai iepazīsti-
nātu viņus ar kases darbību un
stāvokli;

11) izsludināt Urt vadīt kases pilnvar-
nieku vēlēšanas;

12) uzturēt sakarus ar Tautas labklājī-
bas ministriju un darba inspekciju,
kā arī ar apdrošināšanas sabiedrībām
šinīs statūtos paredzētos gadījumos;

13) sastādīt speciālas kommisijas anketu
izstrādāšanai, lekciju sarīkošanai
u. t. t.;

14) noteikt kases dalībnieku grāmatiņu
vai citu dokumentu formu un sa-
turu, kas apliecina viņu līdzdalību
kasē;

15) uzņemt kasē jaunas darba vietas;
16) izpildīt citus šinīs statūtos īpaši atzī-

mētus vai no viņu būtības izrieto-
šus pienākumus.

146. Slimo kases darbības atsevišķo
nozaru pārvaldi, tanī starpā arī rēķin- un
darbvedību, kases valde var uzticēt spe-
ciāli tam nolūkam uzaicinātām personām.

147.*) Slimo kases valde sastāv no
5 locekļiem. Valdes locekļu vietniekus
ievēl līdzīgā skaitā ar valdes locekļiem.

148. Valdes locekļu vēlēšanas izdara
aizklāti balsojot, pēc proporcionālās vēlē-
šanu sistēmas un negrozāmiem kandidātu
sarakstiem atsevišķi kases dalībnieku un
darba devēju pilnvarnieki, kases pilnas
sapulces locekļi. Slimo kases dalībnieku
pilnvarnieki no sava vidus ievēl 3 valdes
loceļus, un tikpat vietniekus, bet darba
devēju pilnvarnieki no sava vidus 2 valdes
locekļus un tikpat vietniekus. Vēlēšanu
rezultāti aprēķināmi šo statūtu 112. pantā

*) Slimo kases valde sastāv no 5 līdz 13 lo-
cek iem, atkarībā no kases dalībnieku skaita.

1) Slimo kases dalībnieku pilnvarn-eki ievel:
kasēs ar dalībnieku skaitu līdz 5000 — 3 valdes

locekļus,
kasēs ar dalībnieku skaitu no 5001 līdz 10000 —

4 valdes locekļus,
kasēs ar dalībnieku skaitu no 1000! līdz 25000 —

5 valdes locekļus,
kasēs ar dalībnieku skaitu no 25001 līdz 50000 —

6 valdes locekļus,
kasēs ar dalībnieku skaitu pāri par 50000 —

7 valdes locekļus;
2) Darba devēju pilnvarnieki ievēl:

kasēs ar dalībnieku skaitu līdz 5000 — 2 valdes
locekļus,

kasēs ar dalībnieku skaitu no 500! līdz 10000 —
3 valdes locekļus,

kasēs ar dalībnieku skaitu no 1000! līdz 25000 —
4 valdes locekļus,

kasēs ar dalībnieku skaitu no 25001 līdz 50000 —
5 valdes locekļus,

kasēs ar dalībnieku skaitu pāri par 50000 —
6 valdes locekļus.
Tādā pašā kārtībā, skaitā un uz tādu pat laiku

ievēlami valdes locekļu vietnieki.

noteiktā kārtībā. Vēlēšanas vada kases
valde, kura to gaitu un rezultātus atzīmē
protokolā.

149. Valdes locekļus un viņu vietnie-
kus ievēl uz pilnvarnieku pilnvaru laiku.
Viņu pilnvaras, kamēr viņi ir pilnvarnieki,
turpinās līdz nākošām vēlēšanām. Izstā-
jušos var ievēlēt no jauna.

150. Valdes locekļi un viņu vietnieki
nevar būt par revizījas kommisijas lo-
cekļiem.

151. Protokola norakstu par valdes lo-
cekļu un viņu vietnieku, revīzijas kom-
misijas locekļu un viņu vietnieku ievēlē-
šanu slimo kases valde nedēļas laikā
iesniedz Tautas, labklājības ministrijai,
uzrādot ievēlēto valdes locekļu un viņu

vietnieku vārdus, uzvārdus un vecumu.
Sūdzības par vēlēšanās pielaistām nepa-
reizībām iesniedzamas Tautas labklājības
ministrijai triju dienu laikā no vēlēšanas
dienas. Ja divu nedēļu laikā no vēlēšanu
dienas Tautas labklājības ministrija vē-
lēšanas nav atcēlusi, tās skaitās par ap-
stiprinātām. Par katru pārmaiņu valdes
un revīzijas kommisijas sastāvā valdei 7
dienu laikā jāpaziņo Tautas labklājības
ministrijai.

Piezīme: Ja vēlēšanas nav izdarītas
saskaņā ar statūtiem, Tautas labklā-
jības ministrijai tiesība tās atcelt, uz-
dodot līdzšinējai valdei ne vēlāk kā
mēneša laikā noorganizēt jaunas vē-
lēšanas.

152. Slimo kases valdes locekļi izstājas

no valdes sastāva, ja viņi zaudē kases
pilnvarnieku tiesības vai arī ja viņi no-
nāk stāvoklī, kas paredz tiesību zaudēšanu
šo statūtu 116. pantā aprādītos gadījumos,
kā arī, ja viņus atceļ no amata uz tiesas
sprieduma pamata. Pilnai sapulcei tiesība
atcelt valdes locekļus no amata viņu ne-
pareizās rīcības vai kases statūtu, vai
pilnu sapulču lēmumu neizpildīšanas dēļ.
Tautas labklājības ministrija var atstādi-
nāt pagaidām no amata valdes locekļus,
par kuriem iesākta tiesas izmeklēšana vai
kuri nodoti tiesai par 116. pantā minētiem,
vai ari tādiem noziedzīgiem nodarījumiem,
kuru dēļ atceļ no amata. Izstājušos vai
pagaidām atcelto valdes locekļu vietā
stājas viņu vietnieki, vai nu kā patstā-
vīgi vai kā pagaidu locekli, pēc kārtas no
attiecīgiem kandidātu sarakstiem.

Ja kāds valdes loceklis bez pietiekoša
iemesla nav piedalījies pēc kārtas trijās
valdes sēdēs, tas skaitās kā izstājies un
viņa vietā uz valdes lēmumu stājas nā-
košais vietnieks. Ja kāds valdes loceklis
nevar piedalīties sēdēs slimības vai citu
svarīgu iemeslu dēļ tikai uz zināmu laiku,
tad viņa vietā stājas nākošais vietnieks
kā valdes pagaidu loceklis.

153. Ja valdes-locekļu vietnieku skaits
samazinās uz pusi, tad jāizdara iztrūk-
stošo vietnieku papildu vēlēšanas.

154. Izpildot valdes locekļu amatu,
vietnieki bauda visas valdes locekļu tie-
sības un uzņemas viņu pienākumus.

155. Ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc
apstiprināšanas no Tautas labklājības mi-
nistrijas jauna valde sanāk uz organizā-
cijas sēdi, kurā ievēl priekšsēdētāju, viņa
biedrus un pārējos nodaļu vadītājus un
pārņem no vecās valdes kases lietas, do-
kumentus un naudu, kas atzīmējams
protokolā. Organizācijas sēdi sasauc
vecās valdes priekšsēdētājs, un tajā pie-
dalās arī agrākās valdes locekļi bez balss-
tiesības.

156. Valdes priekšsēdētāju un viņa
biedru aizklāti balsojot izvēl ievēlētie val-
des locekļi no sava vidus ar % balsu vai-
rākumu, pie kam, ja par priekšsēdētāju
ievēlēts darba ņēmēju pārstāvis, tad
priekšsēdētāja biedru ievēl darba devēji
no sava vidus un otrādi. Ja neviens no
uzstādītiem kandidātiem 3 balsošanas
gājienos nedabū % balsu vairākumu, tad
balsošanu vairs neatkārto, bet priekš-
sēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ
Tautas labklājības ministrija, vienu no
darba ņēmēju un otru no darba devēju
grupas.

157. Slimo kases valdes locekļi saņem
atalgojumu, kura lielumu nosaka kases
pilna sapulce.

158. Slimo kases kārtējās valdes sēdes
noturamas periodiski no valdes noteiktā
laikā, par ko izliekams kases telpās pa-
ziņojums dalībnieku zināšanai. Ārkārtē-
jas valdes sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc
vajadzības vai arī uz ! 3 valdes locekļu
vai revīzijas kommisijas pieprasījumu.
Priekšsēdētāja prombūšanas gadījumā viņa
pienākumus izpilda priekšsēdētāja biedrs.
Valdes sēde ir pilntiesīga, ia tajā pie-



dalās ne mazāk kā puse valdes locekļu,
starp tiem ari priekšsēdētājs vai viņa
biedrs.

Valdes sēdēs ar" padomdevēju tiesībām
var piedalīties arī revīzijas kommisijas
locekļi

^
valdes locekļu vietnieki, kasē no-

darbināto ārstu izvēlēts pārstāvis un
īpaši no valdes uzaicinātas personas.

Piezīme. Ārstu pārstāvi izvēl no
sava vidus kasē nodarbinātie ārsti
ar vienkāršu balsu vairākumu, aiz-
klāti balsojot. Sakarā ar vēlēšanām
radušās domstarpības izšķir 58. pantā
minētā padome.

159. Valdes loceklis un ārstu pārstā-
vis nevar piedalīties tādu lietu apsprie-
šanā un izšķiršanā, kurās viņš personīgi
ieinteresēts.

160. Valdē jautājumus izšķir ar vien-
kāršu balsu vairākumu. Ja balsis sada-
lās līdzīgās daļās, tad jautājums tiek
atlikts.

161. Par katru valdes sēdi jāved pro-
tokols, kurš ierakstāms īpašā grāmatā,
atzīmējot tanī: 1) gadu, mēnesi un dienu
un sēdē piedalījušos valdes locekļus un
citas personas, 2) īsu apspriesto jautā-
jumu saturu un 3) par šiem jautājumiem
pieņemtos lēmumus. Protokols jāparaksta
visiem klātesošiem valdes locekļiem, se-
kretāram un protokolistam.

162. Ja kāds valdes loceklis zināmā
jautājumā bijis citādās domās, nekā vai-
rākums nolēmis, un pieprasījis savus uz-
skatus atzīmēt sēdes protokolā, tad viņš
par attiecīgo lēmumu nav atbildīgs.

163. Katram slimo kases dalībniekam
un darba devējam ir tiesība ieskatīties
tajos valdes sēžu protokolos, kas attiecas
uz viņiem. Svarīgākie lēmumi valdei jā-
izsludina dalībnieku zināšanai. Valdes
lēmumus var pārsūdzēt pilnai sapulcei,
iesniedzot sūdzības līdz ar motivējumiem
kases valdei 7 dienu laikā no lēmumu
izsludināšanas dienas. Noteiktā laikā
iesniegtās sūdzības valdei jāceļ priekšā
tuvākai pilnai sapulcei. Sūdzības par
tādiem kases valdes lēmumiem, kuri at-
tiecas uz ārstniecības palīdzības sniegšanu
vai naudas pabalsta piešķiršanu, var arī
iesniegt vai nu pilnai sapulcei augšminētā
laikā un kārtībā vai Tautas labklājības
ministrijai 7 dienu laikā no lēmuma pa-
sludināšanas.

164. Slimo kases valdes un revīzijas
kommisijas locekļi, kā ari visi kases dar-
binieki izpilda savus pienākumus uz vis-
pārējo likumu, šo statūtu nosacījumu un
pilnas sapulces izdotu instrukciju pamata,
un pretlikumīgas rīcības, savas varas ro-
bežu, statūtu vai pilnas sapulces izdoto
instrukciju pārkāpšanas gadījumos ir at-
bildīgi likuma priekšā, kā personīgi, tā
arī ar savu mantu.

165. Slimo kases iekšējā darbība, kā:
pilnu sapulču, valdes, revīzijas un citu
kommisiju protokoli, tāpat arī grāmatas,
dokumenti un citi papīri, uz kuru pa-
mata valdības iestādes un personas pār-
rauga slimo kases darbību, tāpat arī
slimo kases sarakstīšanos ar valdības
iestādēm un personām jāved valsts va-
lodā. Mutisku un rakstisku satiksmi ur
citām kasēm, privātām iestādēm un per-
sonām var vest arī tai valodā, kuru lieto
vietējie iedzīvotāji. Sarakstīšanās kases
darīšanās tiek vesta valdes vārdā ar
priekšsēdētāja vai viņa biedra un sekre-
tāra parakstiem.

166. Pilnvaras, līgumi, aktis un doku-
menti, kuri slimo kasei uzliek zināmus
pienākumus, jāparaksta priekšsēdētājām
vai viņa biedram un diviem no valdes
īpaši pilnvarotiem valdes locekļiem sa-
skaņā ar šiem statūtiem un attiecīgos
likumos paredzētiem noteikumiem. Starp
parakstītājiem vismaz vienam jābūt
darba ņēmēju un vienam darba devēju
pārstāvim.

167. Ja slimo kasi pagaidām pārvalda
no Tautas labklājības ministrijas īpaši
ieceltas personas, tad uz šīm personām
pariet visi slimo kases pilnas sapulces
un valdes pienākumi un tiesības.

IX. Revīzijas kommisija.
168*). Rēķinvedības un pašu rēķinu

pārbaudīšanai, kā arī kases valdes darbī-
bas un gada pārskata caurskatīšanai no
pilnvarnieku vidus ievēlama revīzijas
kommisija 5 locekļu sastāvā, no kuriem

*) Revīzijas kommisija sastāv no trim, pieciem
vai septiņiem locekļiem. Kases dalībnieku piln-
varnieki ievēl no sava vidus 2. 3 vai 4 locekļus.
Darba devēju pilnvarnieki tādā pašā kārtībā
ievēl no sava vidus attiecīgi 1, 2 vai 3 locek|us.

3 ievēl kases dalībnieku pilnvarnieki, bet
2 — darba devēju pilnvarnieki. Revī-
zijas kommisijas locekļu vēlēšanas izdarā-
mas tādā pat kārtībā, kāda šajos statū-
tos noteikta valdes locekļu vēlēšanām.
. 169. Revīzijas kommisija izvēlama uz

pilnvarnieku pilnvaru laiku. Tādā pašā
skaitā un tādu pat pilnvaru laiku izvē-
lami revīziias kommisijas locekļu viet-

nieKi.

170. Septiņu dienu laikā pēc apstipri-
nāšanas no Tautas labklājības ministrijas
revīzijas kommisija uz kases valdes uzai-
cinājumu sanāk uz organizācijas sēdi,
kurā ievēl no sava vidus kommisijas
priekšsēdētāju, viņa biedru un sekretāru,
nosprauž darbības plānu un nosaka kār-
tējo sēžu noturēšanas kārtību. Ārkārtē-
jas revīzijas kommisijas sēdes sasauc
priekšsēdētājs pēc vajadzības vai arī uz
viena kommisijas locekļa pieprasījumu.

171. Revīzijas kommisijas priekšsēdē-
tāju un viņa biedru aizklāti balsojot
izvēl ievēlētie locekļi no sava vidus ar
-balsu vairākumu, pie kam, ja par
priekšsēdētāju ievēlēts darba ņēmēju pār-
stāvis, tad priekšsēdētāja biedru ievēl
darba devēji no sava vidus un otrādi.
Ja neviens no uzstādītiem kandidātiem
3 balsošanas gājienos nedabū % balsu
vairākumu, priekšsēdētāju ieceļ Tautas
labklājības ministrija no revīzijas kommi-
sijas locekļu vidus.

172. Revīzijas kommisijas sēde ir piln-
tiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 3
kommisiias locekli.

173. Revīzijas kommisijas locekļi iz-
stājas no kommisijas sastāva, ja viņi
zaudē pilnvarnieku tiesības, kā arī, ja
viņi nonāk stāvoklī, kāds paredzēts šo
statūtu 116. pantā. Izstājušos vietā stā-
jas viņu vietnieki pēc ievēlēšanas kārtības
no attiecīgiem kandidātu sarakstiem. Ja
revīzijas kommisijas locekļu vietnieku
skaits izbeidzies, tad jāievēl jauni viet-
nieki. Ja kāds kommisijas loceklis bez
svarīga iemesla, par ko lemj revīzijas
kommisija, nav piedalījies pēc kārtas trīs
sēdēs, viņš skaitās par izstājušos no
kommisijas un viņa vietā stājas nākošais
kandidāts.

174. Revīzijas kommisijai triju nedēļu
laikā pēc kases gada pārskata saņemša-
nas no kases valdes jāpārbauda šis pār-
skats, kapitāli un citas mantas, visas
grāmatas, rēķini, dokumenti un valdes
darbība. Revīziju nevar atturēt tas ap-
stāklis, ka nav ieradies viens vai vairāki
kommisijas locekļi.

175. Revīzijas kommisijai ir tiesība
pārbaudīt arī darba devēju grāmatas un
dokumentus, kas satur ziņas par slimo
kasei pienākošām dalībnieku iemaksām
un darba devēju piemaksām.

176. Slimo kases pilna sapulce var
nolemt revīzijas kommisijas locekļiem at-
algojumu.

177. Slimo kases valdei jāiesniedz re-
vīzijas kommisijai iepriekšējai caurlūko-
šanai arī ienākumu un izdevumu budžets.

178. Revīzijas kommisijai jāved savu
sēžu protokoli, atzīmējot tanīs savus lē-
mumus, kā arī atsevišķu kommisijas lo-
cekļu izteiktās sevišķās domas.

179. Revīzijas kommisija, saziņā ar
kases valdi, var pieaicināt savās sēdēs
arī lietpratējus uz kases rēķina, ja revī-
zijas materiālu caurlūkošana to neatlie-
kami prasa.

180. Revīzijas kommisijai ir tiesība
revidēt kases valdes darbību un kases
naudas līdzekļu stāvokli ikkurā brīdī.

X. Rēķinvedība, pārskati un darbvedība.

181. Slimo kases rēķini jāved pēc
valdes izstrādātiem noteikumiem. Grā-
matas un ierakstījumi jāved tādā veidā,
lai pēc tiem varētu sastādīt kases pār-
skatu pēc Tautas labklājības ministrijas
noteikumiem. Kases darbvedība jāiekārto
tā, lai būtu iespējams sastādīt pārskatus
par kases darbvedību, kā ari sniegt va-
jadzīgās statistiskās ziņas pēc Tautas
labklājības ministrijas nosacītā parauga.

Kases dalībnieku ģimenes locekļu pa-
līdzībai izdotās summas jāieved atsevišķā
rēķinā. Tāpat atsevišķi rēķini jāved par
tām summām, kuras ienāk un tiek izdo-
tas speciāliem pabalstiem, ziedojumiem
u. t. t., saskaņā ar ziedotāju norādīju-
miem.

182. Slimo kases darbības gads skai-
tās no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

183. Kases valdei, pēc darbības gada
notecēšanas, jāsastāda sīks kases darbības
un rēķinu pārskats un visu valdes locekļu,
grāmatveža un sekretāra parakstīts, ne
vēlāk kā līdz 15. aprīlim jāiesniedz re-
vīzijas kommisijai.

184. Ne vēlāk kā 3 nedēļas pec gada
pārskata saņemšanas revīzijas kommisijai
tas līdz ar savu atsauksmi jānodod atpa-
kaļ kases valdei. Pēc pārskata saņem-
šanas no revīzijas kommisijas kases valdei
2 nedēļu laikā jāsasauc gadskārtēja pilna
sapulce, kurai pārskats ceļams priekšā
apstiprināšanai, iepriekš sniedzot valdes
un revīzijas kommisijas ziņojumus par
gada pārskatu. Nedēļu pirms pilnas sa-
pulces pārskats jāizsniedz pilnas sapulces
locekļiem, kā arī jāizliek kases telpās da-
lībnieku un darba devēju ieskatīšanai,
par ko jāpaziņo kases dalībniekiem un
darba devējiem pilnas sapulces nosacītā
kārtībā.

Revīzijas kommisijas ziņojumi pilnai
sapulcei nedēļu pirms sapulces iesniedzami
kases valdei priekš iepazīšanās.

185. Pilnas sapulces apstiprinātais gada
pārskats kases valdei nedēļas laikā no
apstiprināšanas dienas jāiesniedz Tautas
labklājības ministrijai.

XI. Slimo kases likvidācija.

186. Slimo kasi slēdz: 1) ja dalībnieku
skaits noslīd zem ,,Noteikumu par slimo
kasēm' 11. pantā noteiktās normas un
2) ja kase apvienojas ar citu kasi.

187. Ja slimo kasi slēdz dalībnieku
skaita samazināšanās dēļ, tad palikušās
darba vietas un kases dalībnieki jāpie-
raksta kādai citai pastāvošai kasei, uz
kuru tādā gadījumā pāriet visi slēgtās
kases īpašumi un pienākumi.

Palikušiem kases dalībniekiem tādā ga-
dījumā ir tiesība ar vienkāršu balsu vai-
rākumu nolemt, pie kādas kases piedalīties.
Nobalsošanu organizē slēgtās kases valde,
sasaucot dalībnieku sapulces. Ja dalīb-
nieki paši netaisa lēmumu, tad viņu
pierakstīšanu pie vienas vai otras kases
izdara Tautas labklājības ministrija pēc
saviem ieskatiem.

188. Ja slimo kase savienojas ar citu
kasi, uz pēdējo pāriet visas slēgtās kases
saistības un manta.

189. Par slimo kases slēgšanu viņas
valde vai pilna* sapulces izvēlētā likvi-
dācijas kommisija paziņo Tautas labklā-
jības ministrijai.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze.

Sociālās apdrošināšanas nodaļas
vadītājs H. Liepiņš.

Valdības iestāžu paziņojumi

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
4. septembra rezolūciju, pamatojoties uz
1922. g. 14. jūlija lēmumu (Lik. kr. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Tukuma
apriņķī, Zemītes pagastā atrodošos zemes
gabalu ar nosaukumu ,,Mazzīles" vārdā
„Zīles".

Rīgā, 1930. g. 12. septembrī. Ne91664.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
15308 Nodaļas vadītājs J. Ziemanis.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
4. septembra rezolūciju, pamatojoties uz
1922. g. 14. jūlija likuma (Lik. kr. 136)
14. p. 2. daļu atļāvis pārdēvēt Ilūkstes
apriņķī, Raudas pagastā atrodošos zemes
gabalu Rautenze muižas neatsavināmo
daļu vārdā ,,Raudas mājas".

Rīgā, 1930. g. 13. septembri. N° 91679.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

15307 Nodaļas vadītājs J. Ziemanis.

Paziņojums
Saldū un apkārtnē dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
vecmāte Anastasija Gartenbaums,Saldū,
Skrundas ielā N° 9, pieņemta par valsts
darbinieku vecmāti.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbin. ārstn. nod.

vadītājs Dr Driba.

Paziņojums.

Zemkopības departaments paziņo, ka,
pamatojoties uz eksportējamo augļu urj
ogu kontroles likumu (,,VaId. Vēstn."
1927. g. 53. numurā) un instrukciju
(„Vald. Vēstn." 1927. g. 185. numurā),
,,Schenker & Co., Rīgā, Daugavpils no-
daļa", Daugavpilī, Iebraucamā ielā N°43,
1930. g. 12. septembrī reģistrēts kā augļu
un ogu izvedējs uz ārzemēm.
15302 Zemkopības departaments.

Paziņojums.
Zemkopības departaments paziņo, ka,

pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu (,,Vald. Vēstn."
1927. g. 53. numurā) un instrukciju (,.Vald.
Vēstn." 1927. g. 185. numurā), „R. Lunn",
Rīgā, M. Grēcinieku ielā JN° 3, 1930. g.
12. septembrī reģistrēts kā augļu un ogu
izvedējs uz ārzemēm zem šādas tirdznie-
cības markas: ,,R. L. R.".
15218 Zemkopības departaments.

Liepājas lauku iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 71. un
841.—846. p.p., meklē Pēteri Miķeļa dēlu
Markeviču, dzim. 1909. g. 1. septembrī,
piederīgs pie Liksnas pagasta, kurš agrāk dzīvoja
Gaviezes pagasta Kaniera mājās, aps. pēc sodu
lik. 581. p. 591. p. (krim. akts Na 338 — 30. g.).

Katram, kam zināma meklējamā persona, vai
viņai piederošu mantu atrašanās vieta, jāpaziņo
par to miertiesnesim vai tuvākai policijas
iestādei.

Liepājā, 1930. g. 11. septembrī.
Miertiesneša p. i. Robežnieks.

Sekretārs T. Riekstiņš.

Liepājas lauku iec. miertiesnesis
izbeidz Viļā Otto un Evelīnes d. Laksti-
gals, dzim. 1906. g. 26. februārī, pied. pie
Liepājas pilsētas, meklēšanu, izslud. ..Valdības
Vēstneša" 1929. g. 156. numurā.

Miertiesneša p. i. Robežnieks.
Sekretārs T. Riekstiņš.

Liepājas lauku iec. miertiesnesis
izbeidz Viļā Eduarda d. Melnvanaga,
dzim. 1904. g. 22. oktobrī, pieder, pie Liepājas
apriņķa, kurš agrāk dzīvoja Grobiņas pilsētā,
Lielā ielā Ne 27, meklēšanu, izslud. ,.Valdības
Vēstneša" 1929. g. 3. jūlijā 145. numurā.

Miertiesneša p. i. Robežnieks.
Sekretārs T. Riekstiņš.

KURSI

Rīgas biržā 1930. gada 15. septembrī.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa 25,17—25,22

100 Francijas franku 20,29—20,44
100 Beļģijas beigu 72,00—72,55
100 Šveices franku 100,25—101,00
100 Itālijas liru 27,06—27,27
100 Zviedrijas kronu 139,00—139,70
100 Norvēģijas kronu .... 138,40—139,10
100 Dānijas kronu 138,45—139,15
100 Austrijas šiliņu 72,85—73,55
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu .... 208,20—209,25
100 Vācijas marku 123,20—123,85
100 Somijas marku 12,95—13,07
100 Igaunijas kronu 137,80—138,50
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,40—52,10

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 54—62

Vērtspapīri :

5°/0 neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas"kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

Valsts tipogrāfijā dabūjami
1903. gada 22. marta

SODU LIKUMI
ar paskaidrojumiem un

motīviem
Tieslietu ministrijas sevišķās

kommisijas sagatavojumā.
Izdevumā uzņemti un paskaidro-
jumos ievēroti līdz 1930. gada
31. maijam izsludinātie likumi

un noteikumi.
Maksā:

brošēti bez piesūtīšanas . Ls 5,00
brošēti ar piešūt,pa pastu ,, 5,40
iesieti pusādas vākos bez

piesūtīšanas ,, 7,70
iesieti pusādas vākos ar

piesūtīšanu pa pastu ,, 8,10
Valststipografija, Rīgā, pilī.
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(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
;,z Latvijas Civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai , ka Leo Jēkaba d. Bēr-
jnans un Betija Nissena m.
Bērmans, dzim. Cerns, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra R. Voigta 1930. g.
16. augustā reģ. JVb 8706, ar

kur" viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo Civ. lik. 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1930. e. 9. septembrī.
L. JVs 5760. " 14894b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. E. Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1930. g.
20. augustā Marinas Mirzajanc
dzim. Dzērves, prasības lietā
pret Avetisu Mirzajanc, par lau-
lības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas slēgta
1920. g. 18. oktobri Taškentā,
Krievijā, starp Avetisu Mirza-
jancu un Marinu Mirzajanc, dzim.
Dzērvi, atļaujot prasītājai iedo-
ties jaunā laulībā tūliņ pēc
šī sprieduma spēkā stāšanās un
piešķirot viņai pirmslaulības uz-
vārdu ,,Dzērve .

Ja atbildētājs Civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1930. g. 6. septembri.
Ne 813. 15016b

Priekšsēd. b.v.i. L. Bruemmers.
Sekretāra v. Stūre.

Ar Rīgas 6. iec. miertiesneša
1930. g. 28. jūlija tiesas pavēli
Eduards Kazaks — gaļas galda
Vidzemes tirgū Ne 72 īpašnieks,
par konservu sāls piejaukšanu
maltai gaļai, 1930. g. 25. jūnijā,
pēc Sodu lik. 210. p. sodīts ar
Ls 15,— naudas soda, vai ne-
maksāšanas gadījumā ar piecām
dienām aresta. Lieta X» 1381

Pavēle stājusies likumīgā spēkā.
Rīgā, 1930. g. 12. septembrī.

15271 z Miertiesu. J. Rorbachs.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā No24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pulkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Mārtiņa
Jāna d. Dardzana nekustamu
īpašumu Jēkabpils apr., Biržu
pag. ,,Spu!dzeniek - Dardzan"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 4478, 39,50 deset. platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 10.200;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 9000
ar o/-

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas, un

5) k'a zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Jēkabpils-Ilūkstes
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītājā kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembri.
15174 Tiesu izp. K. Burdais.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdo-
šanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15177 Tiesu izpild. K. Burdais.

Tukuma apr. Remtes pag.
,,Kalna-Grāvenieku" mājas, ar
zemes grāmatu reģ. Ne 8195, —
35,16 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1300, -;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 1900,—
ar %;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Kuldīgas zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā. 1930. g. 10. septembrī.
15181 Tiesu izp. K- Burdais.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. p. paziņo, ka 1930. g.
30. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1930.g.
16. jūnijā Rāmuļu pag. mir.
Pētera Pētera d. Zariņa testa-
mentu.

Rīgā, 1930. g. 12. septembrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

15248z Sekr. v. E. Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. p. paziņo, ka 1930. g.
30. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1930. g.
3. jūlijā Rīgā mir. Heinricha-
Eduārda Eduarda d. Jākobsona
testamentu.

Rīgā, 1930. g. 12. septembri.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

15249 Sekretāra v. E. Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
oz lik. par laul. 77. p. pamata ,
dara zināmu, ka tiesa 1930. g.
20. augustā Minnas Emīlijas Prie-
dites, dzim. Vārpiņas, prasības
lietā pret Jāni Augustu Priedīti,
par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību,
kas slēgta 1915. g. 6. sept.
Rīgā, Ģertrūdes draudze starp
Jāni Priedīti un Minnu Priedīti,
dzim. Vārpiņu.

Ja atbildētājs Civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1930. g. 6. septembrī.
L. JVs 737. ' 15014b

Priekšsēd.b. v. i. L. Bruemmers.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1930. g.
20: augustā Emīlijas Gotlībs,
dzim. Tamalonis, prasības lietā
pret Aleksandru Gotlību, par
laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: ' šķirt laulību, kas
«legta 1898. ģ. Lietavā, Posvi-
Jenes miesta, starp Aleksandru
Gotlību un Emīliju Gotlību, dzim.
Tamalonis.

Ja atbildētājs Civ. proc. lik.
PB., 731. un 748. p. paredzētā
,aiļ<ā neiesniegs tiesai atsauksmi
vapfirsūdzību, tad spriedums

s likumīgā spēkā.
Rīgā, 1930. g. 6. septembri.
L- JVs 807. 15015b

pfiekšsēd. b.v. i. L. Bruemmers.
Sekretāra v. Stūre.

*>gas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa

JJ'k. par laul. 77. p. pamata,
|*>ra zināmu, ka tiesa 1930. g.
I ffl - augustā Emmas Dijevski
Prasības lietā pret Vladimiru
"'jevski, par laulibas šķiršanu
!ļ*muguriski nosprieda: šķirt lau-
"b , kas slēgta 19)8. g. 3J. maijā
Nevijā, Caricinā, starp Vladi-
miru Dijevski un Emmu Dijevski,
«'m. bruea.
jja atbildētājs Civ. proc. lik.

!1. un 748. p. paredzētā
*ikā neiesniegs tiesai atsauksmi
?I pārsūdzību, tad spriedums
"asies likumīgā spēkā.

^'gā , 1930. g. 6. septembrī.
L!* 877. 15017b
Fnekšsēd. b. v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz lik. par laul. 7<7. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1930. g.
20. augustā Emanuēla Kastel-
barko Pindemonte Rezzoniko pra-
sības lietā pret Herkulini (Līnu)
Kastelbarko Pindemonte Rezzo-
niko, dzim. Erba, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas slēgta 1912. g.
12. septembrī Itālijā, Milānas
dzimtsarakstu nodaļā starp prasī-
tāju grafu Emanuēli Kastelbarko
Pindemonte Rezzoniko (Ema-
nuele Castelbarco Pindemonte
Rezzonico) un atbildētāju Her-
kulinu (sauktu Lina) Kastel-
barko Pindemonte Rezzoniko
(Herkulina Castelbarco Pinde-
monte Rezzonico), dzim. Erba;
1909. g. 5. aprīlī dzimušais dēls
Aloiss Herkuless Kaspars Mel-
cliiors Baltazars un 1911. g.
25. martā dzimušais dēls Kārlis
atstājami mātes audzināšanā.

Ja atbildētāja Civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1930. g. 6. septembri.
JVs 1140. 15018b

Priekšsēd. b. v. i. L. Bruemmers.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1930. g.
20. augustā Elfrīdas Grietas Vil-
perts, dzim. Rudzīts, prasības
lietā pret Egonu Kārli Vilpertu,
par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību,
kas slēgta 1917. g. J9. novembrī
Krievijā, Petrozavodskas pilsētas
ev.-lut. draudzē starp Egonu
Kārli Vilpertu un Elfrīdu Greti
Vilpcrts, dzim. Rudzits, piešķirot
prāvnieku nepilngadīgo meitu
Gabrielu Tamāru, dzim. 1920. g.
18. septembrī, mātes - prasītājas
audzināšanā.

Ja atbildētājs Civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
iaikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1930. g. 6. septembrī.
JVs 748. 15019b

Priekšsēd. b. v. i. L. Bruemmers.
Sekretāra v. Stūre

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309., 311. p. pamata
uz Olgas Zundstrems, dzim. Mar-
kus, lūgumu viņas prasības lietā
pret Kārli-Vilhelmu Zundstremu,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
četru mēnešu laikā, no šīsludinā-
juma iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, noliks tiesas sēdi
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1930. g. 8. septembrī.
Priekšsēd. b. v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas pilsētas 1. iec. miertiesn.,
uz Civ. proc. lik. 301. un 309". p.
pamata un uz Ādolfa Ridela pilnv.
zvēr. adv. Dreimaņa lūgumu
viņa prasības lietā pret Agati
Grizek par Ls 200,—, uzaicina
atbildētāju Agati Grizek, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, ierasties miertiesneša ka-
merā. Rīgā, Andr. Pumpura
ielā JVs 1 — divu mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tā lieta tiks iztie-
sāta aizmuguriski. Ne 2137

Rīgā, 1930. g. 10. septembrī.
15270Miertiesn. G. Dinstmanis.

Rēzeknes 1. iec. miertiesnesis
uzaicina Uriju Gaduševiču ie-
rasties uz tiesas sēdi 1930. g.
16. decembrī, pīkst. 10, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā JVs 23, kā
atbildētāju Faiviša-Pavila Po-
pernova, paša par sevi un kā
Reizas Rivošs vēl neapstiprinātās
mantošanas tiesības un prom-
būtnē atrodos, mantnieku man-
tošanas masas aizbildņa prasības
lietā pret viņu par Ls 234,—.

Neierašanās gadījienā tiks iz-
nests attiecīgs spriedums.

Faiviš-Pavels Popernovs pie
prasības lūguma klāt iesniedzis
Latgales apgabaltiesas 1930. g.
31. janvāra lēmuma norakstu,
Rēzeknes pilsētas bāriņu tiesas
noteikumu norakstu no' 1930. g.
29. jūlija ar JVs 95 un Rēzeknes
notāra Jāņa Bankova apliecību
no 1930. g. 20. augusta.

Rēzeknē, 1930. g. 12. augustā.
15272z Miertiesn. A. Pļavinš.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
22. septembrī, pīkst. 1 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā JVs 6/8 veik.
a/s-bas Hansa lietā pārdos Sab.
„La(vijas Eksports" kustamu
mantu, sastāvošu no manufak-
tūras un novērtētu par Ls 388,30.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1930. g. -4. septembrī.
15297 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 22. septembrī, plkšt. 10
dienā, Ogrē, Brīvības ielā JVs 4,
pārdos Kārļam Ausbiķatn pie-
derošo kustamu mantu, sastā-
vošu no metāla gultām, bufetes
un drēbju skapja un novērtētu
par Ls 450.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Jumpravā, 1930. g. 25. augustā.
15273 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa I iec. tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Valmierā,
Garā ielā JVs 4, paziņo:

1) ka izpildot Rīgas pils. 11 iec.
miertiesneša 1929. g. 11. de-
cembra sprieduma uzrakstu
No 2058 par Ls 200,— ar % un
izdevumu piedzīšanu no Jāņa
Blūma par labu A/S .,Lignuni"
1930. g. 11. decembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Jāņa Jēkaba d. Blūma
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Valmieras apr., Rubenes draudzē,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 5071 un
sastāv no Sprēstiņu muižas zem-
nieku zemes atdalītām ,,Ibēnu "
mājām;,

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7300,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 7600,—;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri urt dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. 15284

Valmierā, 1930. g. 12. sept.
Tiesu izp. O. Kasparsons.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
šā gada ,,Vald. Vēstn." 13i. nu-
murā izsludinātā Arturam Puš-
galvim piederošu Sesavas pag.
,,Blieže" mājas, ar zemes grām.
reģ. Ns 3287, pārdošanas publiskā
izsolē 1930. g. 17. septembri,
pīkst. 10 rītā, atcelta. !5282z

Jelgavā, 1930. g. 11. septembrī.
Tiesu izpildītājs K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltieas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Lavīzes-
Sofijas un Friča Grīnbergu ne-
kustamu īpašumu, Tukuma apr.
Blīdenes pag. ,,!<alne - Rūke"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1228, 107,30pūrvietas platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1100,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
llinnf nqrnH;Dm .-, n..1 r. infiAui^vji 111 Liū

. paiauii.JJai IKJVKJ ,

ar %;
4) Ka personām, kas vēlas pie

torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam tiek vestas Tukuma-Talsu
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pār-
došanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja ' kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembri.
15175 Tiesu izp. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Friča
Branča nekustamu īpašumu
Ventspils apr., Vārves pag.
„Cerinu" mājas, ar zemes grā-
matu reģ. Ns 2424/6312, —
18,44 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4900,—;

3\ ka īnašums anerūtināts ar

hipotēku parādiem par Ls 4500,—
ar °/o;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtējuma summas, un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Ventspils
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, ksm būtu kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Ventspils zemes
grāmatu ?odaļā>

Jelgavā, 1930. g. 10. septembri.
15176 Tiesu izpild. K. Burdais. ;

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītājs, kura kan- i
cel^a atrodas Jelgavā, Akadē- :
mijas ielā As 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas :
prasibas apmierināšanai 1930. g. !
26. novembrī, pīkst. 10 rītā, Jel- 1
gavas apgabaltiesas sēžu zālē i
publiskos torgos pārdos Žaņa-
Kārļajāņa d.Stūre nekustamu īpa- i
šumu Jelgavas apr. Vecauces i
pag. ,,Gobas" mājas, ar zemes 1
grāmatu reģistra Ne 1556;

2) ka īpašums publiskiem tor- ,
giem apvērtēts par Ls 1700,—; 1

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls4700,—]4) ka personām, kas vēlas pie i
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap- ļ
vērtēšanas summas un i

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam tiek vestas Tukuma- t
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ne24,- ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembri, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Friča
Kārļa d. Stankeviča nekustamu
īpašumu Ventspils apr. Dundagas
pag. ,,Birznieku" mājas, 20,05
hekt. platībā, ar zemes grāmatu
reģ. JVs 2809/6744;

2) ka īpa šums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3400,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3200,—
ar %;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam tiek vestas Ventspils
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
cfienai.

Visi. papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15178 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpilītājs. kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pulksten 10 rīta,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgospārdos Krišjāņa-
Augusta Jāņa d. Kreicberga un
Annas-Alvīnes-Mildas Sustrups,
dzim. Kreicbergs nekustamu īpa-
šumu Tukuma apr. Tumes pag.
,,Lejiņu" mājas, 19,40 hektāru
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 744;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2600,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls2300,—
ar %;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15179 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jēkaba
Friča d.Šiliņa nekustamu īpašumu
Tukuma apr., Slampes pagasta
,,Mālnieku"mājas, ar zemes grā-
matu reģistra JVs 2502, 21,50 ha
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3800,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3500,—
ar°/Q; '

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
^ērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Tukuma - Talsu
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ii kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
lienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
r ieskatāmi Jelgavas pilsētas
:iesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10.septembri.
15180 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
lilsētas tiesu izpilditājs^kura kan-
:eleja atrodas Jelgavā, Akadē-
nijas ielā JV?24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
)rasības apmierināšanai 1930. g.
6. novembrī, pulksten 10 rītā,

ļel^avas apgabaltiesas sēžu zālē
uibliskos torgos pārdos Kriša ļ
Jāņa d. Brieža nekust. īpašumu I

Uz 1916. g. 3. jūlija likuma no-
teikuma pamata par tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumu pāreju
pēc līgumiem,

Liepājas notārs
Žanis Kaupiņš

paziņo, ka viņa kantorī 1630. g.
10. septembrī 'ar reģistra JVs 122.36
apliecināts pirkuma un pārde-
vuma līgums, ar kuru Miķelis
Mūrnieks-Grants pārdeva Erne-
stam-Jānim Kapeniekam, viņam,
pārdevējam, piederošo lauku ap-
tieku, kas atrodas Bārtas pagastā,
Liepājas apriņķī, bijušā Bārtas
baznīcas krogu, ar visu iekārtu,
koncesiju, inventāru, medika-
mentiem un precēm, par Ls 16.000
I5288z Notārs Ž. Kaupiņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24" , ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Paula
Jēkaba d. Šiliņa nekustamu
īpašumu Ventspils apr. Vārves
pag. ..Muižarāju" mājās, ar zemes
grāmatu reģ. Ne 2402/6290, —
16,05 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1200,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 800,—
ar %;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Ventspils
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15183 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembri, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Ģederta
Matīsa d. Straumaņa nekustamu
īpašumu Bauskas apr. Svitenes
pagastā ,,Ranke-Matīs" māju, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 1381;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7.100:

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 6.700
ar <Vo.

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Jelgavas-Bauskas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15182 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Mērdzenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšz.
pasi Ne 5316, izd. no Mērdzenes
pag. valdes 1922. g., reģ. Ne 5316
ar Viktora Aļuža d. Dumarans v.

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgiem šādus
nozaud. dokumentus ar Jāņa
Gnuzis vārdu: 1) pasi ser. ČT
Ne 000509, izd. no Ēdoles pag.
valdes 1928. g. 26. apr. un
2) kafa kļaus, apliecību Nē 1709,
izd. no Ventspils kara apr.
pr-ka 1928. g. 18. apr. 14096b

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. pantu, paziņo, ka šīs tiesas

sēdē šā gada 18. septembrī attaisīs
un nolasīs 1930. g. 9. janvārī mir.
Pētera Purenina-Purena testa-
mentu. L. .JVs 1856/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 12. septembrī.
Priekšsēd. v. R. Mullers.

15254z Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atro-
das Rīgā, Merķeļa ielā JVs7, dz. 8,
paziņo, ka 1939. g. 24. septembrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Gregora
ielā JVs 4, dz. 5, pārdos Reginas
Šifers, dz. Sevels, kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 670,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1930. g. 12. septembrī.
15296 L. JVs 708

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1930. g.
7. maijā Natālijas Putrai, atr.
Liedeskalniņ, dzim. Pakalniets,
prasības lietā pret Jāni Putrāls,
par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību,
kas slēgta 1921. g' 14. martā
Cesvaines ev.-lut. draudzē starp
Jāni Putrāli un Natāliju Putrāls ,
atr. Liedeskalniņš, dzim. Pakal-
niets, piedzenot no atbildētāja
par labu prasītājai tiesāšanas
izdevumus Ls 27,— ; prasību
pārējā daļā atraidīt.

Ja atbildētājs Civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
tai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1930. g. 6. septembrī.
JVs 193. 15013b

Priekšsēd. b. v. i. L. Bruemmers
Sekretāra v. Stūre.



Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs , kura kanceleja atrodas
Kuldīga, Bērzu ielā Ne 3, pama-
tojoties uz Civ. proc. lik. 1141.,

iion'
ll46—-H49. p., paziņo, ka

'«•JU. g. 5. decembrī, pīkst. 10 norīta, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zāle pārdos pirmā publiskā vairāk-solīšanā nekustamo īpašumu pie-
berošu Jānim Jāna d. Ļebedevam,
kas atrodas Kuld 'īgas apr., Kuldī-
gas pagastā un sastāv no zemes
gabala Jvfe 37F zem nosaukuma
„Valciņi", ar zemes platību
15,16 ha, un ierakstīts Kuldīgas
zemes grāmatu nodaļā ar kreposta
J* 8788.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2500,— un tiek
pārdots dēļjēkaba Celma prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekustamoīpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi
Valsts zemes bankai par labu
Ls 2500.—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1885. no novērtēša-
nas summas Ls 2500,— vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 250,— drošības naudas.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā un pārdošanas dienā Lie-
pājas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē. JSIs 453

Kuldīgā, 1930. g. 12. septembri.
15233 Tiesu izp. A. Ļachovičs.

Tukuma-Talsu apr. pol. 1. iec.
pr-ks izsludina par nederīgu ne-
zaudēto Latvijas iekšz. pasi, reģ
Ne 4353, ser. LV Ns 002177, izd."
no Tukuma-Talsu apr. pol. I. iec
pr-ka 1928. g. 21. maijā ar
Matildes Majors vārdu. 14179

Tukuma-Talsu apr. pol. 1. iec.
pr-ks izsl. par nederīgu nozaudēto
iekšz. pasi, reģ. JVs 3403, ser
CV JVs 003425, izd. no Tukuma-
Talsu apr. pol. 1. iec. pr-ka
1928. g. 26. martā ar Friča
Kalviņš vārdu. 14180x

S>ažādi
sludinājumi.

v .
Jelgavas

Katoļu labdarības biedr.
sudrabu mantu loterijas

vinnestu saraksts.
vinnesti krituši uz šād. bu\num.:

67, 72, 73, 167, 187, 213, 223,
252, 319, 353, 381. 397, 510, 583,
648, 740, 865, 917, 934, 947.

1030, 1032, 1131, 1237, 1285.
1323, 1368, 1383, 1386, 1415,
1441, 1477, 1557, 1564, 1581,
1630, 1671, 1779, 1859, 1885,
1936, 1983, 2066, 2097, 2109,
2122, 2161, 2283, 2471, 2478.

Vinnesti izņemami viena mē-
neša laikā pēc vinnestu saraksta
izsludināšanas, neizņemtie vin-
nesti skaitīsies kā ziedojums
b-bai. Vinnesti saņemami Lielā
ielā JVs 3, Jūl. Atkašuna kondi-
toreja^ 15299b Valde.

Pēterpils uagonbūves
fabrikas sabiedrības

likvidācijas kommisija
uzaicina visas personas, kam ir
kaut kādas prasības pret augš-
minēto sabiedrību, pieteikt tās
viena gada laikā, skaitot nu šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", likvidācijas
kommisijai, kuras sēdeklis ir
Rīgā, Zigfrīda Meierovica bulv.
JVs 7, dz. 8. Prasības, kas izslu-
dinātā laikā nebūs pieteiktās, .
netiks apmierinātas. 15301z

Bijušās akciju sabiedrības ar
nosaukumu „Š. J. Sakša rūp-
niecības fabriku akciju sabiedrība
,.Daugava ", tagad akciju sabie-
drība ar nosaukumu

„Š. J. Sakša rūpniecības
fabriku akc. sabiedr." valde
1930. g. 25. oktobrī, pīkst. 10 no
rīta, Daugavpilī, Bulvāra ielā 8,
dz. 1, sasauc

ārkārtēju sapulci
ar šādu dienas kārtību:

1) 1929. g. pārskata un bilances
pieņemšana un apstiprināšana!

2) Par sabiedrībai Daugavpilī pie-
derošās nekustamās mantas
atsavināšanu.

3) Pilnvaras izdošana nekustamas
mantas pārdošanai, līguma
noslēgšanai, naudas saņem-
šanai un šās lietas vešanai
visās tiesu un administratīvās
iestādēs ar civilprocesa likuma
250. pantā paredzētām tie-
sībām.

Ja sapulce noteiktā laik
notiks, tad uz statūtu § 60 pa-'
mata otrā sapulce ar to pašuu
dienas kārtību notiks turpat,!
1930. g. 12. novembri, pīkst. 10

no rīta un šī sapulce būs piln-
pilntiesīga pie katra ieradušos
akcionāru skaita.

15238z Valde.

Kuģniecības akciju sabiedrība

„NAUTA*<
sasauc

ārkārt. pilnu akc. sapulci
1930. g. 6. oktobrī, pīkst. 5 p. p.,
L. Pils ielā JVs 10, ar šādu dienas
kārtību:
1) Sapulces amatu personu vēlē-

šanas.
2) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi.
3) Akciju kapitāla papildināšana.
4) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Akcionāriem, kuri vēlas p ieda-

līties sapulcē, uz statūtu §
pamata jādeponē 7 dienas pirms
sapulces sabiedrības valdē sa
akcijas oriģinālos vai tādu I
zīmes. ' 15300z Valde.

šoseju un zemes ceju departaments
izsludina uz š. g. 25. septembri, pulksten 11, savās telpās, Gogoļa
ielā JVs 3, ist. 468, jauktas izsoles šādām piegādēm:
1) 1080 mlaukakmeņu piegāde uz Jetgavas-Meitenes šosejas,

no km 5,000—7,000.'
Nodrošinājums Ls 2.000,—.

2) 2530 mlaukakmeņu piegāde uz Vidzemes šosejas, no km 106,400
līdz 112,000.

Nodrošinājums Ls 3.000,—.
3) 2030 mlaukakmeņu piegāde uz Latgales šosejas, no km 74,000

līdz 75.000 un no km 82,000—83,000 un no km 85,000 līdz
87,000

Nodrošinājums Ls 3.000,—.
4) 2270 m '? laukakmeņu piegāde uz Latgales šosejas, no km 87,000

līdz 8'1,000, un no km 101,000—105,000.
Nodrošinājums Ls 3.500,—.

Tuvākas zinas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 469, parastā
darba laikā. L 4166 15306b

vuldīgas ap . polic. 2. iec.
p. :kšnieks iz '.udina par ne-
di ļgienļ šādus 'Ozaudēttis duku-
ru, ntits: 1) Latvijas iekšz. pasi
LZ JVs001043 1043, izd '. 1927. g.
7. nov. no Ki Idīgas apr. pr-ka
palīga par 2. i> :. ar Haralds Cir-
cenis vārdu; :) Latvijas pasi
L7 Ne 1102944 ' 944, izd. 1928. g.
26. jūl. no Ki Idīgas apr. pr-ka
pal. par 2. iec. ar Ansis Bite v.,
3) Latvijas ie :šz. pasi ser. BK
Ne 09105 3009.3, izd. 1928. g.
14 sept. no Rīgas prēf. ar Ādolfs-
Aleksanders-Ofo Dambis vārdu
un 4) kara kļaus, apliec. JVs 3261,
1929. g. 27. aug. no Rīgas kara
skolas pr-ka ar Ādolfs Dambis v.

Daugavpils pils. prēf. izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi B7 JVs 01451 1, izd. no Dau-
gavpils prēf. 1928. g. 30. aprīlī

ja-Arvīda Ķrišjāņa vārdu.

Daugavpils apr. polic. 2. iec.
priekšnieks izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas iekšz.
pasi ser. JN JVs 02496!, izd.
no Krustpiis pag. valdes 1927. g.
un velosipēda braukšanas at-
ļauju Ne 532, izd. 1930.g. 13.maijā
no Daugavpils apr. polic. 2. iec.
pr-ka ar Artūra Ozoliņa vārdu.

Daugavpils apr. pol. 2. iec.pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Daugavpils apr. velosipēda brauk-
šanas 93. num., izd. ar Ernesta
Riidlevskis vārdo 141 77vPreiļu pag. valde izsludina

par nederīgiem šādus nozaud.
dokumentus: 1) Latvijas pasi
ser. JT Mš 019447,5047, izd.
no Preiļu pag. valdes 1928. g.
!. jūn. ar Annas Pauniņš vārdu;
2) Latvijas pasi ser. ļN
1*002210/5810, izd. no Preiļu
pag. valdes 1928. g. 27. sept.
ar Agates L'piniks vārdu un
3) atsauc sludinājumu, ievietotu
..Vaid. Vēstn " 1930. g. 19. jūn.
135. num. attiecībā uz pases
ser. ļP J* 018543, izd. no Preiļu
pag. valdes 1928. g. 3. febr.
ar Klāras Kokorīts vārdu —
nozaudēšanu, jo min. pase at-
rasta. 14102b

īsts tipogrāfijā.

Rudzētu pag. valde izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus
šādus dokumentus: 1) pērs. pasi
JP Ne 024238. izd. no Rudzētu
pag. valdes 1928. g. 8. maijā

1038 ar Jāņa Volkova v.
un 2) vecā parauga pērs. pasi
JVs 138, izd. no Rudzētu pag.
valdes 1922. g. 19. janv. ar
Ločs, dziin. Eriņ Katre Antona m.
vārdu. 14!05b

Sātiņu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga
pasi .Nš 16033, izd. no Sātiņu
pag. valdes 1926. g. 8. martā

ar Fridricha Zalcvedels v.

Iecavas virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 30. septembri, virsmežniecības
kancelejā . Zālītes meža muižā,
augošu mežu un virsmežniecībai nederīgu kustamu mantu:

1) augošu mežu III iec. mežniecībā, Dzelzānuira novadā pēc
platības 2 vienības no 2,80—3,10 ha, vērtībā no Ls 565—569;

2) pret tūlīt samaksu nolietotu kustamu mantu, sastāvošu no
1 vienības, vērtībā Ls '.'..

Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra
apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai

10° „ drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10° ., no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas kilu zīmes un
Valsts zemes bankas 6°,, ķīlu zīmes: 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Kustama manta tiek pārdota pret tūlīt samaksu.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas zi ņas virsmežniecības kancelejā un pie 111 iecirkņa

mežziņa. !5286v Iecavas virsmežziņa v. i. M. Zemits.

Iespiests Vai

"Citu Izstātu
sludinājumi.

Nodokļu departamenta dažādu
-maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1930. g. 22. septembrī, pīkst. 10

-dienā, Rīgā, 1. Pils ielā 13/15,
dz. 4, pārdos otrreizējā vairāk-
solīšanā Gustava Albrechta ku-
stamu mantu, novērtētu par
Ls 1010,— un sastāvošu no
grāmatu skapja un grāmatām
viņa dažādu nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 1930. g. septembrī.
15295z Piedzinējs L.Sīmanis.

XI ceļu iecirkņa kantorī
Jelgavā II

š. g. 20. septembrī, pulksten 10
izdos

jauktā izsolē
hidrauliskā celtņa ierīkošanu

Jelgavā li depo.
Drošībās nauda Ls 200,—.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī

Jelgavā II — mājā JVs 2, darba
laikā no pulksten 9—15. L4154

Skrudalienes pag. valdei
Ilūkstes apriņķī,

vajadzīgs

lestrādāiies darbveža palīgs.
Pieņemšana notiks pagasta na-

riomes sēdē š. g. 14. oktobrī,
pīkst. 14, pagasta namā. Kandi-
dāti liek uzaicināti iesniegt lūgu-
mus līdz ar vajadzīgiem doku-
mentiem. Alga pēc kategorijas
ar brīvu dzīvokli, apkurināšanu
un apgaismošanu. I5245

Skrudalienes pag. valde.
Igaunijas sūtniecība Rīgā. at-

sauc ,,Vald. Vēstn." 187. numurā
iespiesto sludinājumu no š. g.
21.augusta FIlionoresKask nozau-
dētās personas apliecības lietā, jo
personas apliecība atrasta un
nodota īpašniecei. I

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu motocikleta
braukšanas Ne 688, kuru Arturs
Nikurs pieteicis par nozaudētu.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu automo-
biļa braukšanas atļauju J* 1808,
izdotu no prefektūras 1930. g.
3. aprīlī Edgaram Aukoriņam,
kura pieteikta par nozaudētu.

Rīgas prefektūras areja nodaļa

izsludina par nederīgu moto-
cikleta braukšanas .V 675. kuru
Arturs Priede pieteicis par no-
zaudē^

Rīgas prēf. 12. iec. priekšnieks
izsludina par r.ed. nozaudēto
velosipēda braukšanas atļauju .V
10928, izd. š. g. 14. aprīli ar

Richarda Bode vārdu. lo289z

Rīgas prefektūras 12. iec. pr-ks
paziņo, ka 1930. g. 22. septembrī,
pīkst. 11, pārdos otrreizējā pub-
liskā vairāksolīšanā, pret tūlītēju
samaksu, Rīgā, Valču ielā JV» 1,
akciju sabiedrībai „Baltbox" pie-
derošo kustamu mantu, sastāvošu
no 1' dubultzeimera līdz ar mo-
toru, firmas ,,Carl Flohr" A./G.
Berlin, 30 HP Ne 12291 un no-
vērtētu par Ls 2000. 15290z

Jartaiiate robežansardzibas apgabala priekšnieks
1930. g. 30. septembrī, pulksten 10,

Kacēnu pagasta ,,Pokrovā" , pie I rajona nometnes,
pārdos atfolātā izsolē

vienu valstij nederīgu zirgu,
nocenotu par Ls 130.

Zirgs apskatāms izsoles dienā, izsoles vietā. 15240

Ar šo tiek izziņots vis:
zināšanai, ka saskaņā ar 1930. g.
11. sept. dibināšanas kopsapulces
protokolu ir nodibināta un at-

klājusi savu darbību tir,ļf"
niecības un rūpniecības akciju
sabiedrība A. Rātfelders".

Valdes sēdeklis: Rigā. Kaļķu
ielā J^ 11.

Valdes sastāvs: Alfrēds Rāt-
felders, Berta Rātfeldere un

Pauls Švechheimers.

Kandidāti: Kornēlijs Hermans
un Arveds Pfeiffs. 15298b Valde-

Jēkabpils pilsētas žīdu pamatskolai,
vajadzīgs pilntiesīgs skolotājs,

spējīgs pasniegt matemātiku, idiš un rokdarbus zēniem. Kandi-
dāti, kuri vēlētos šo vietu ieņ'.'iut, tiek lūgti iesūtīt lūgumus līdz
ar dokumentiem par izglītību, pilsētas valdei, ne vēlāk kā līdz
1930. g. 29. se (embritn. L4151

5303 Pilsētas galva H. Martinsons.
Sekretārs E. Kornets.

Posto oo telegrāfa departaments
izsludina rakstveida izsoli 1930. g. 23. septembrī, pīkst. 11,

uz 60.000 it telefona abonentu sarakstiem 133!.g.
Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas saimniecības daļā, istabā JVs 10. 1* L 41.' '

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1930. g. 30. septembri, pīkst. 12 dienā, Rīgā, Kalpaka bulv. JVs6, Mežu dep-ta telpas, augošu mežu:

9 Pārdos <" Drošības
£ paraos g nauda latos

Kādas virsmežniecības, novada, j- ģ
^

Kokļj suga
|-g |._ J" Piezīmes

~ apgaitas un kvartāla ^a S '^- =£ _E£
" £ S 13 ° ?- P> >s23
ii S c z = Z S£ 23«

— v. ^ j* -o

Lutriņu virsmežniecībā.
Raņķu II iec. mežniecībā.

Skrundas novadā.
8. Pulkveža Brieža 15. apg., kv. 39, 41, 44 —

piegriezums no valsts meža — Skrundas
pag., Gaiķu JV? 1 mājām, atd. 7,9, 11, 16,
18 19 c ' 1Q9Q g 1,33 — priede, egle. bērzs, m. alksnis,apse 2080 — Oper3cijas termiņš

' ' „ , . . . .. . </-: 1931. e. 1. febr.
Varmas I iec. mežniecība. n

Vārmas novadā. E
9. Stara 1. apg., kv. 27 — piegriezums no c

valsts meža Kuldīgas pag., Ingu JVs 30 Z
mājām, c. 1929. g 15,24 — egle, priede, bērzs, apse, m. alks- „

nis, ozols 24300 — Operācijas termiņš
10. Stara 1. apg., kv. 19 — piegriezums no ™ 1931. g. 1.februāris

valsts meža Kuldīgas pag., Gaiļu JV?27 B
mājām, c. 1929. g 6,36 — egle, priede, bērzs, m. alksnis,apse 10800 K — Operācijas termiņš

11. Stara 1. apg., kv. 26 — piegriezums no ™ 1931. g. 1. maijs.
valsts meža Kuldigas apg., Birznieku °
Js& 9 mājām, 1it. ,,D", c. 1929. g.. . . 7,06 — egle, priede, apse, bērzs, m.alksn. 3150

^
— Operācijas termiņš

Lašupes IV iec. mežniecībā. * ,931
* 1-februāris.

Skrundas novadā
12. Tačukalna 30. apg., kv. 60 — piegriezums <*

no valsts meža Skrundas pag., Mickaušu w
Ne 3 mājām, c. 1929. g 0,77 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. 1320 * — Operācijas termiņš

Vārmas I iec. mežniecībā. c ,931 - 8- 'maijs,
Vārmas novadā.

1.3. Stara 1. apg., kv. 23 — piegriezums no . >
valsts meža Kuldīgas pag., ,,Zolmaņu "
Ne 25 mājām, c. 1929. g. . . - . . '. . 3,235 — egle, priede, alksn.,bērzs, apse. 6000 c — Operācijas termiņš

Talsu virsmežniecībā. 0
193 °- 8- I2 - dec-

Andumu novadā. , g,
1. Egļu 2. apg., c. 1929. g., kv. 10, atd. 1—5, - Operācijas termiņš

Mežitu mājas piegriezums 15,30 — egle, priede, alksnis, bērzs, apse 21951 J — 1931.g. 23. okt. '

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma (iespiests „VaIdības Vēstneša" 82. numurā) un zem
kopības ministra apstiprināto nosacījumu pamata.

Meža operāciju pielaidīs arī vasaras laikā, pie kam pircējam jāiemaksā virsmežniecības depozītā, virsmežziņa noteiktos apmēros,
nauda sarga atalgošanai meža apsargāšanai darba vietās pret uguni un virsmežziņa noteiktā apmērā pietiekošas summas meža ceļu labo-
šanai, kas tiktu bojāti materiālus izvedot.

Tuvāki nosacījumi un ziņas mežu departamentā un pie virsmežziņiem. 15219z

z

Šoseju un zemes teļu departaments
izsludina uz š. g. 29. septembri, pulksten 11, savās telpās — Gogoļa
ielā Ne 3, ist. 468.-

jauktas izsoles šādām piegādēm:
1) 1365 mlaukakmeņu piegāde uz Auces-Vītinu muižas šosejas,

no km 0,974- 3,700.
Nodrošinājums Ls 2.500,— .

2) 1650 mlaukakmeņu piegāde uz Daugavpils-Jaunaleksandrovas
šosejas, no km 15,000-18,000.

Nodrošinājums Ls 2.500,—.
3) 226C mlaukakmeņu piegāde uz Latgales šosejas, no km 38 000

lidz 42,000.
Nodrošinājums Ls 3.000,—.

4) 2540 mlaukakmeņu niegāde uz Latgales šosejas, no km 42 000
līdz 46,000.

Nodrošinājums Ls 3.000

5) 2030 mlaukakmeņu piegāde uz Lalgales šosejas, no km
līdz 50,000.

Nodrošinājums Ls 3.000,—.
Tuvākas zinas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 469, parastā

darba laikā. L 4162 15305b

P. od T. D. solosoo darbnīca
pārdos š. g. 25. septembri

mutvārdu izsoīē:
opoi.40.000R8 dzelzsatkritumus.

Izsole notiks minētā datumā pulksten 10 P. T. D. galvenās
darbnīcas komercdaļā, Vidzemes šos. 19.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda Ls 50,—.
Tuvāki paskaidrojumi saņemami un pārdodamie materiāli ap-

skatāmi darbnīcas komercdaļā, Vidzemes šos. 19, darbdienā; no
pulksten 10—12 un no 12,30—14. 1* L4134 15211
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