
Valdības rīkojumi un pavēles

SODU LIKUMS.

(Izdots Latvijas Republikas Satversmes 81. p. kartībā.)

PIRMĀ NODAĻA.

Noziedzīgi nodarījumi urusodi vispār.
Pirmais nodalījums.

Vispārēji noteikumi.
1. Par noziedzīgu atzīstams nodarījums, kurš tā izdarīšanas laikā noliegts likumā

ar soda piedraudējumu.

2. Par noziedzīgiem nodarījumiem uzliekamie sodi,ir šādi:
1) spaidu darbi;
2) pārmācības nams;
3) cietums;
4) arests;
5) naudas sods.

3. Noziedzīgus nodarījumus, par kuriem likumā kā augstākais sods noteikti
spaidu darbi, sauc par smagiem noziegumiem.

Noziedzīgus nodarījumus, par kuriem likumā kā augstākais sods noteikts pār-
mācības nams vai cietums, sauc par noziegumiem.

Noziedzīgus nodarījumus, par kuriem likumā kā augstākais sods noteikts arests
vai naudas sods, sauc par pārkāpumiem.

Otrais nodalījums.
* Sodu likuma piemērošanas robežas.
as F
feļ 4. Sis Sodu likums piemērojams noziedzīgiem nodarijumiem, kurus izdarījuši
s,jltvijas robežās kā Latvijas pilsoņi, tā arī ārzemnieki, ciktāl tādu nodarījumu sodāmība
tļ4v paredzēta sevišķos likumos.

5. Šis Sodu likums nav piemērojams noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījuši
ārzemnieki, kuriem Latvijā ir ātrvalstniecības tiesības.

6. Šis Sodu likums piemērojams noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījuši
/alstīs Latvijas pilsoņi, kuriem šinīs valstīs ir ārvalstniecības tiesības.

7. Šis Sodu likums piemērojams, ievērojot 8.—10. panta noteikumus, noziedzī-
giem nodarījumiem, kurus ārpus Latvijas robežām izdarījuši Latvijas pilsoņi:

1) ja izdarītais nodarījums ir smags noziegums vai noziegums vai arī valsts,
valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības dienesta pārkāpums;

2) ja ārpus Latvijas robežām izdarītais nodarījums ir tāds pārkāpums, kura
sodāmība paredzēta Latvijas noslēgtā konvencijā.

Šis Sodu likums piemērojams, ievērojot 8. un 9. panta noteikumus, arī noziedzīgiem
nodarījumiem, ko izdarījuši ārzemnieki ārpus Latvijas robežām:

1) ja izdarītais nodarījums ir smags noziegums, valsts, valsts autonoma uzņē-
muma vai pašvaldības dienesta noziegums, vai arī tāds noziegums, kurš vērsts
pret Latvijas pilsoņu tiesībām vai Latvijas valsts mantu vai ienākumiem;

2) ja ārpus Latvijas robežām izdarīta noziedzīga nodarījuma sodāmība paredzēta
Latvijas noslēgtā konvencijā.

8. Kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu ārpus Latvijas robežām 7. pantā norādītos
gadījumos, neatbild pēc šā Sodu likuma:

1) ja nodarījums nav noliegts tā izdarīšanas vietas likumā;
2) ja apsūdzētais attaisnots vai atsvabināts no soda ar likumīgā spēkā nākušu

ārvalsts tiesas spriedumu;
3) ja notiesātais izcietis visu sodu pēc ārvalsts tiesas sprieduma;
4) ja izdarītais noziedzīgais nodarījums, kurš vērsts pret ārvalsti, pieder pie

tādiem, par kuriem izdošana nav pielaižama.
Tam, kas izdarijis noziedzīgu nodarījumu ārpus Latvijas robežām un ir atbildīgs

pēc šā Sodu likuma saskaņā ar 7. pantu, sods .mīkstināms pēc 52. panta noteikumiem,
ja notiesātais jau izcietis daļu no viņam ar ārvalsts tiesas spriedumu piespriestā soda,
vai arī ja izdarīšanas vietas likumā paredzēts vieglāks sods nekā šinī Sodu likumā.

9. Iepriekšējā (8.) panta pirmās daļas 1. un 2. punkta, kā arī tā paša panta
otrās daļas noteikumi nav piemērojami 69.—72." pantā paredzētiem noziedzīgiem
nodarijumiem, bet ja vainīgais ir Latvijas pilsonis, tad nav piemērojami ari
87 9i. un 93.-97. (1. pk.) pantā paredzētiem noziedzīgiem nodarijumiem.

10 Latvijas pilsonim, kas ārpus Latvijas robežām izcietis visu sodu (8. p. 1. d.
3 pk) par noziedzīgu nodarījumu, par kuru šajā Sodu likumā vai sevišķos likumos
noteikti spaidu darbi, atgriežoties Latvijā ar tiesas spriedumu atņemamas tiesības
saskaņā ar 27. panta noteikumiem.

Īli Ārzemnieks, kas ārpus Latvijas robežām izdarījis smagu noziegumu vai

noziegumu un par šo noziedzīgo nodarījumu Latvijā nav notiesāts, attaisnots vai no
soda atsvabināts likumā noteiktā kārtibā, ir izdodams saskaņā ar konvenciju, kāda
noslēgta ar valsti, kura prasa apsūdzētā izdošanu, vai arī uz savstarpības pamata.

Arī Latvijas pilsoņu izdošana ārvalstij pielaižama, ja tas konvencija paredzēts.

12. Sods piespriežams pēc tā likuma, kufš bijis spēkā noziedzīgā nodarījuma

Ja likumu kurš bijis spēkā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā grozītu

pirms vainīgā notiesāšanas, sods piespriežams pēc likuma, kurā paredzēts vieglāks sods.

Ia likumu kurš bijis spēkā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laika, atceltu

pirms vainīgā tiesāšanas, atzīstot nodarījumu par nesodāmu, sods nav P»esP»ežams

Ja tomēr likums bijis izdots sevišķu apstākļu de un noliedzis ar soda P^^dejumu
tādu nodarījumu, ku fš līdz tā izdošana, nav bijis sodāms, bet minētiem apstakļem

izbeidzoties šis likums atcelts, tad atceltais likums tomēr piemērojams, bet sods mīk-

stināms uz 52. panta pamata.

Noilguma laiks, kas dzēš noziedzīgā nodarījuma sodāmību, aprēķināms pēc likuma,
kurš bijis spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā (65. p. 1. un 2. pk.), vai tanī laikā,
kad taisīts spriedums par to (65. p. 3. pk.). Ja noilguma piemērošanas laikā būtu spēkā
jauns likums, kurš noteic īsāku noilguma laiku, tad pēdējais aprēķināms pēc jaunā
likuma.

Trešais nodalījums.
Sodi.

13. Spaidu darbi piespriežami uz visu mūžu vai uz laiku no sešiem lidz piec-
padsmit gadiem.

Notiesātie sākumā turami vienieslodzījumā no sešiem mēnešiem lidz vienam
gadam, bet pēc tam pārvedami kopieslodzījumā.

Tiesa var nolemt turēt notiesātos važās uz laiku no trim mēnešiem līdz sešiem
gadiem.

Notiesātie jānodarbina smagos darbos kā ieslodzījuma vietas telpās, tāari ārpus tām.
Noteikumi par turēšanu važās ievietoti sevišķā pielikumā pie šā panta.

14. Pārmācības nams piespriežams no diviem līdz sešiem gadiem.
Notiesātie sākumā turami vienieslodzījumā no trim lidz sešiem mēnešiem, bet

pēc tam pārvedami kopieslodzījumā.
Notiesātie jānodarbina kā ieslodzījuma vietas telpās, tā arī ārpus tām.

15. Cietums piespriežams uz laiku no divām nedēļām līdz diviem gadiem.
Notiesātie sākumā turami vienieslodzījumā, bet ne ilgāk par trim mēnešiem,

un pēc tam pārvedami kopieslodzījumā.
Notiesātie jānodarbina cietuma priekšniecības ievestos darbos ieslodzījuma vietas

telpās, bet ārpus tām — tikai ar viņu piekrišanu.
16. Ar spaidu darbiem, pārmācības namu un cietumu notiesātie turami kop-

ieslodzījumā, nošķirot tos pēc sodu veidiem, ja ieslodzījuma vietā nav vienieslodzījumā
kameru vai ja vienieslodzījums ir bīstams notiesātā veselībai.

Notiesātā veselības pārbaudīšanu izdara šā panta pielikumā norādītā kārtībā.
Ar spaidu darbiem, pārmācības namu un cietumu notiesātie, pa to laiku, kamēr

atrodas kopieslodzījumā, atšķirami cits no cita pa nakti un no darba brīvajā laikā,
ja ir vajadzīgie ierīkojumi.

17. Arests piespriežams uz laiku no vienas dienas līdz sešiem mēnešiem.
Notiesātie t'tirami arestam ierīkotās telpās kopieslodzījumā, bet uz viņu lūgumu,

ja ir brīvas kameras, vienieslodzījumā.
Uz ilgāku laiku par septiņām dienām notiesātiem jāizvēlas kāda nodarbošanās

no tādām, kuras pielaižamas aresta telpās; pretējā gadījumā darbus noteic cietuma
priekšniecība.

18. Personām, kas notiesātas ar brīvības atņemšanu par huligānismu (277. p.)
vai par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri izdarīti aiz huligāniskiem dzenuļiem (59. p.),
jānodarbojas ar vietējās ieslodzījuma vietas priekšniecības norādītiem darbiem, bez
ierobežojošiem nosacījumiem attiecibā uz darba raksturu un vietu.

19. Ieslodzījuma laiks noteicams: ar spaidu darbiem notiesātiem — gadiem
un pusgadiem, ar pārmācības namu notiesātiem — gadiem un mēnešiem; ar cietumu
notiesātiem — gadiem, mēnešiem un nedēļām, bet aresta laiks — mēnešiem, nedēļām
un dienām.

Turēšana važās noteicama gadiem un mēnešiem.
Likumā paredzētais papildu sodu laiks, kurā atņemta tiesība nodarboties pēc

soda izciešanas ar likumā noteiktiem tirdzniecības vai rūpniecības veidiem, vai ar citu
likumā norādītu darbību, vai izlietot 27. pantā minētās tiesības — noteicams gadiem
un mēnešiem. i

Soda laika ilgumu aprēķinot, dienā skaitāmas divdesmit četras" stundas, nedēļā
septiņas dienas. Mēnesis un gads aprēķināmi kalendāriski, bet sodus saskaitot un dalot,
mēnesī rēķināmas trisdesmit dienas.

20. Ar spaidu darbiem, pārmācības namu un cietumu notiesātos var nosacīti
atsvabināt no soda tālākas izciešanas, ja viņu uzvešanās bijusi nevainojama un ir sa-
gaidāms, ka pēc atsvabināšanas no ieslodzījuma viņi uzvedīsies nevainojami: uz visu
mūžu notiesātos — ja viņi izcietuši piecpadsmit gadus, bet uz noteiktu laiku notiesātos —
ja viņi izcietuši divas trešdaļas no viņiem piespriestā soda un pie tam, izpildot spriedumu,
pavadījuši pārmācības namā ne mazāk par vienu gadu, bet cietumā — ne mazāk par
sešiem mēnešiem, neieskaitot šinī laikā iepriekšējā apcietinājumā pavadīto laiku.

Sīkāki noteikumi ievietoti pielikumā pie šā panta.

21. Ja apsūdzētam piespriež cietuma, aresta vai naudas sodu, vai ievietošanu
labošanas vai audzināšanas-labošanas iestādē un tiesai ir pamatoti iemesli sagaidīt,
ka notiesātais, arī sodu neizpildot, turpmāk uzvedīsies nevainojami, viņai ir tiesība
notiesātam nosacīti atlikt soda izpildīšanu. Izlemjot šo jautājumu jāņem vērā, vai
notiesātais ir centies labot nodarījuma sekas.

22. Iepriekšējais (21.) pants nav piemērojams:

1) lietās, uz kuru iztiesāšanu nav ieradies apsūdzētais;
2) lietās, kuras iztiesājamas privātsūdzības kārtībā;
3) lietās, kurās tiesa piemērojusi 58. panta otro daļu vai 59. pantu, un lietās

par huligānismu (277. p.);
4) naudas sodiem, kas uzlikti par fiska noteikumu pārkāpumiem;
5) ar cietumu notiesātiem, ja viņi jau agrāk sodīti par smagu noziegumu vai

noziegumu un ja līdz jauna nozieguma izdarišanai nav pagājuši pieci gadi
no cietuma soda izciešanas dienas, bet desmit gadi no smagāka soda izcie-
šanas dienas;

6) uz 54. panta pirmās daļas 1. punkta pamata ar cietumu notiesātiem.

23. Tiesas nosacīti piespriestā soda izpildīšana, kā arī likumā paredzētā sodam
sekojošā tiesību atņemšana (27. un 28. p.) atliekama ar cietumu notiesātiem — uz
pieciem gadiem, ar pārējiem sodiem notiesātiem — uz trim gadiem. Šo termiņu laikā
tiesa varnodot notiesāto sevišķā uzraudzībā, kā ari uzlikt viņam sevišķus pienākumus.

Spriedumā norādāmi apstākļi, kuru dēļ tiesa atzinusi par lietderīgu soda izpil-
dīšanu nosacīti atlikt, kā arī iemesli, kamdēļ notiesātam uzlikti zināmi pienākumi.
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24. Ja:
1) 23. pantā minētos termiņos atklātos, ka notiesātais, kuram atlikta soda

izpildīšana, pirms vai pēc šā nosacītā sprieduma taisīšanas izdarījis citu
smagu noziegumu vai noziegumu, par kuni viņš vēl nav sodīts;

2) šinīs pašos termiņos nāktu zināms, ka viņš jau agrāk ir bijis sodīts un līdz
nozieguma izdarīšanai, par kuru viņam piespriestais sods nosacīti atlikts,
nav bijuši pagājuši 22. panta 5. punktā paredzētie termiņi;

3) šinīs pašos 23. pantā minētos termiņos nāktu zināms, ka viņš nekrietni
uzvedas, apdraudēdams personisku'vai sabiedrības drošību un kārtību;

4) notiesātais slēpjas no tiesas ieceltas uzraudzības vai neizpilda viņam tiesas
uzliktos pienākumus,

tad tiesa taisa lēmumu par .sava sprieduma izpildīšanu: a) 1, punktā paredzētā gadī-
jumā — pēc jaunā nosodošā tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, pie kam, ja
noziedzīgais nodarijums izdarīts pirms nosacītā sprieduma taisīšanas — sodi apvie-
nojami (58. p.), bet ja tas izdarīts pēc nosacītā sprieduma taisīšanas — sodi savieno-
jami (61. p.), b) pārējos gadījumos — nekavējoties.

Ja notiesātais ar jaunu spēkā stājušos tiesas spriedumu šā panta pirmās daļas
1. punktā paredzētos apstākļos notiesāts par noziegumu, kas izdarīts aiz neuzmanības,
vai tikai par pārkāpumu, nosacītā sprieduma izpildīšana atkarājas no tās tiesas ieskata,
kura taisījusi jauno spriedumu.

25. Ja 23. pantā minētos termiņos tiesa nav taisījusi lēmumu par nosacīta
sprieduma izpildīšanu, piespriestais sods, kā ari ar to saistītā tiesību atņemšana (27. un
28. p.) uzskatāmi par galīgi atlaistiem un par neesošiem, izņemot gadījumu, kad augš-
minētos termiņos atklātos, ka notiesātais pirms vai pēc šā nosacītā sprieduma taisī-
šanas izdarījis citu smagu noziegumu vai noziegumu, par kuru viņš vēl nav sodīts.
Tādā gadījumā sods uzskatāms par galīgi atlaistu tikai ar jaunās apsūdzības izbeigšanu,
vai jaunā attaisnojošā sprieduma stāšanos likumīgā spēkā, vai arī pirmā sprieduma
neizpildīšanu, kad tas atkarāias no tiesas ieskata.

' 26. Naudas sods noteicams latos, izņemot gadījumus, kuros likuma noradīta

sevišķa naudas soda aprēķināšanas kārtība. Mazākais naudas sods, ko tiesa var pie-
spriest, ir viens lats, bet augstākais, ja likumā nav noteikts citādi, — pieci tūkstoši
latu. Ja likumā augstākais naudas soda apmērs nolikts ne mazāks par simts latiem,
tad šis sods piespriežams ne mazāks par desmit latiem.

Sevišķos, likumā paredzētos gadījumos tiesa var blakus brīvības sodiem uzlikt
naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit tūkstoši latiem.

Naudas soda samaksu tiesa var atlikt vai sadalīt termiņos uz laiku, ne ilgāku
par vienu gadu, skaitot no tās dienas, kad spriedums stājies likumīgā spēkā.

Soda nauda, kurai likumā nav noteikts sevišķs mērķis, nāk valstij par labu.
27. Notiesāšana ar spaidu darbiem un pārmācības namu ir savienota ar ordeņu

un citu valdības piešķirtu atzinības zīmju, goda amatu un nosaukumu, pensiju un kara
dienestā iegūtu dienesta pakāpju zaudēšanu, kā arī atlaišanu no valsts, valsts
autonomo uzņēmumu un pašvaldības dienesta.

Bez tam notiesātais zaudē tiesības:
1) valsts un.pašvaldību lietās balsot, vēlēt vai tikt vēlētam vai izlietot citas

politiskas tiesības;
2) ieņemt amatus valsts, valsts autonomo uzņēmumu vai pašvaldības dienestā;
3) kalpot armijā un flotē;
4) būt par aizbildni vai aizgādni;
5) būt par priekšnieku vai pārzini, audzinātāju vai skolotāju mācības iestādēs;
6) būt par šķīrējtiesnesi, kā ari konkursa valdes vai administrācijas locekli,

zvērinātu aizgādni, zvērinātu piesēdētāju, zvērinātu advokātu vai pilnvar-
nieku valsts, valsts autonomo uzņēmumu vai pašvaldības iestādēs vedamās
lietās;

7) būt par liecinieku pie līgumiem vai aktiem, kuriem vajadzīgs-Jiecinieku
pastiprinājums.

Piespriežot pārmācības namu, tiesa var atsvabināt notiesāto no šā panta pirmā
un otrā daļā paredzētām soda sekām, ja atzīst, ka noziedzīgā nodarījuma motīvi nav
bijuši sevišķi ļaunprātīgi. (Sk. 30. p.).

28. Notiesāšanu ar cietumu vispārējās tiesu iestādes var savienot ar 27. pantā
paredzētām soda sekām, ja tiesa atzīst to par nepieciešamu tāpēc, ka izdarot noziegumu
vainīgais izrādījis sevišķu ļaunprātību vai vadījies no huligāniskiem dzenuļiem (59. p.),
un ja piespriestais sods nav mazāks par sešiem mēnešiem. (Sk. 30. p.).

29. Saskaņā ar 27. panta otro daļu un 28. pantu zaudētās tiesības iegūst no
jauna: ar spaidu darbiem notiesātie — pēc piecpadsmit gadiem, ar pārmācības namu
notiesātie — pēc desmit gadiem un ar cietumu notiesātie — pēc pieciem gadiem no
soda izciešanas.

Šā panta pirmā daļā minētos termiņus uz notiesāto lūgumu tiesa var saīsināt,
ja pagājis puslaika no šiem termiņiem, notiesāto uzvešanās bijusi nevainojama un
pēdējā dzīves vietā viņi nodzīvojuši ne mazāk par diviem gadiem. (Sk. 30. p.).

30. 27.—29. panta noteikumi par tiesību zaudēšanu un jauniegūšanu piemēro-
jami, ciktāl attiecīgos likumos nav paredzēts citādi.

31. Ar spaidu darbiem un pārmācības namu notiesātie, likumā norādītos gadī-
jumos, tieši pēc soda izciešanas jāievieto darba namā.

Neatkarīgi no tam tiesa var ar spaidu darbiem, pārmācības namu vai cietumu
notiesātos, tieši pēc soda izciešanas ievietot darba namā uz laiku no sešiem mēnešiem
līdz diviem gadiem, ja vainīgais notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts aiz
liekēdības vai slinkuma vai arī aiz huligāniskiem dzenuļiem (59. un 277. p.).

Ar cietumu notiesāto, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu aiz pierastas žūpības,
var uz tiesas lēmumu ievietot tieši pēc soda izciešanas alkoholiķu namā līdz kamēr
izveseļojas, bet ne ilgāk par vienu gadu.

32. Ja noziedzīgs nodarījums izdarīts nodarbojoties ar zināmu arodu, rūpnie-
cību vai tirdzniecību, tad. vispārējās tiesu iestādes likumā paredzētos gadījumos var
aizliegt notiesātam šo nodarbošanos uz laiku līdz trim gadiem, ja likumā nav noteikts
cits laiks.

Nodarbošanās aizliegums ir saistošs ar sprieduma stāšanos likumīgā spēkā, bet
laiks, uz kādu nodarbošanās aizliegta, skaitāms no soda izciešanas.

33.- Ja uz likuma pamata spriedums jāizsludina, to iespiež uz vainīgā rēķinu
Valdības Vēstnesī un vienā no privātiem periodiskiem izdevumiem, pēc tiesas izvēles.

34. Ārzemnieku, kam piespriests ar' tiesību atņemšanu savienots sods,
iekšlietu ministris pec soda izciešanas var izraidīt no valsts robežām.

35. Priekšmeti, kurus aizliegts izgatavot, pārdot, izplatīt, turēt pie sevis vai
glabāt, kā arī citi likumā sevišķi minēti priekšmeti, jāatņem un, ja likumā nav norādīts
sevišķs mērķis viņu izlietošanai, jāiznīcina vai jānodod 'valsts īpašumā. Nauda, kuru
saņem pārdodot ienākušās lietas, nāk valstij par labu, ja likumā nav noteikts cits mērķis.

Tādas pašas sekas var attiecināt ari uz priekšmetiem, kas bijuši domāti vai jau
izlietoti noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai.

36. Kas atvērts vai ierīkots bez pienācīgas atļaujas, jāslēdz līdz tam laikam,
kamēr tādu atļauju saņem.

Kas nepareizi uzbūvēts, atvērts, ierīkots, pārbūvēts, izlabots vai atjaunots jā-
noārda, jāslēdz, jāizlabo, jāpārvieto vai jāsaved agrākā stāvoklī tiesas noteiktā laikā
uz vainīgā rēķinu:

1) ja vainīgā izdarītais atzīts par kaitīgu sabiedrības drošībai vai tautas ve-selībai:

2) citos likuma sevišķi norādītos gadījumos.
37. 35. un 36. panta noteikumus tiesa piemēro ari tad, ja apsūdzēto attaisno

vai atsvabina no soda, kā ari ja kriminālvajāšanu izbeidz vai aptur.

Ceturtais nodalījums.

Nodarījumu pieskaitāmība un to noziedzīgums.
38. Nav pieskaitāms par vainu ar soda piedraudējumu noliegts nodarijums,

ja to izdarījusi persona, kura, noziedzīgo nodarījumu izdaridama, aiz slimīga gara dar-
bības traucējuma, vai nesamaņas stāvoklī būdama, vai aiz garīgas neattīstības, kas
cēlusies no miesīga trūkuma vai slimības, nav varējusi saprast sava darāmā raksturu
un nozīmi vai vadīt savu rīcību.

Ja tādas personas atstāšanu bez sevišķas uzraudzības tiesa atzīst par bīstamu,
tad viņa nodod šo personu atbildīgā uzraudzībā vecākiem vai citām personām, kas
izteikušas vēlēšanos pieņemt to savā gādībā, vai ari ievieto ārstniecības iestādē. Bet
kas izdarījis vai mēģinājis izdarīt slepkavību, ļoti smagu miesas bojājumu, izvarošanu,
vai dedzināšanu un kuru tiesa atzinusi par bīstamu sabiedrībai, tas jāievieto ārstniecības
iestādē.

Šos sabiedrības aizsardzības līdzekļus tiesa atceļ, ja pēc pārbaudīšanas atzīst,
ka persona, pret kuru tādi izlietoti, sabiedrībai nav. vairs bīstama.

39. Nav pieskaitāms par vainu ar soda piedraudējumu noliegts nodarījums, ko
izdarījis mazgadīgais, kuram vēl nav četrpadsmit gadu.

Tāpat nav pieskaitāms par vainu ar soda piedraudējumu noliegts nodarījums, ko
izdarījis četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadus vecs nepilngadīgais, kurš aiz prāta vai
tikumiskas neattīstības nav varējis saprast sava darāmā raksturu un nozīmi vai vadīt
savu rīcību.

Šādus mazgadīgos un nepilngadīgos var nodot atbildīgā uzraudzībā vecākiem
vai personām, kura gādībā viņi atrodas, vai citām uzticamām personām, kuras uz to
izteikušas savu piekrišanu, vai arī ievietot audzināšanas iestādēs.

Audzināšanas iestādēs nodoti mazgadīgie un nepilngadīgie atstājami šinīs iestādēs
ne ilgāk kā līdz pilngadības sasniegšanai. Noteikt tuvāk laiku, cik ilgi mazgadīgiem vai
nepilngadīgiem jāpaliek audzināšanas iestādē, piekrīt šās iestādes oaidagoģiskai padomei.

40. Nav pieskaitāms par vainu ar soda piedraudējumu noliegts nodarījums,
kuru tā izdarītājs nav varējis paredzēt vai novērst.

41. Ja ar soda piedraudējumu noliegta nodarijuma izdarītājs nav neko zinājis
par apstākli, kas nosaka nodarījuma noziedzīgumu vai'palielina atbildību, pats nodarī-
jums vai atbildību palielinošais apstāklis nav pieskaitāms par vainu.

Ar soda piedraudējumu noliegtiem nodarījumiem, kas izdarīti aiz neuzmanības,
šis noteikums nav piemērojams, ja pati nezināšana bijusi vainīgā neuzmanības sekas.

Bet ja ar soda piedraudējumu noliegta nodarijuma izdarītājs ne tikai nav zinājis,
bet arī nav varējis zināt par nodarītā aizliegumu, tad šāds nodarījums nav viņam par
vainu pieskaitāms.

42. Nav uzskatāms par noziedzīgu ne nodarijums, kas izdarīts izpildot likumu,
ne ari nodarījums, kas izdarīts izpildot dienesta pavēli, kuru devusi attiecīga vara savas
piekritības robežās un saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem, ja pavēle neuzdod ko
acīmredzami noziedzīgu.

43. Nav uzskatāms par pilnvarojuma pārkāpumu, kad dienestpersona ārkār-
tējos apstākļos izdara dienesta darbību, kuru izdarīt likums vai uzlikts uzdevums viņai
nav devis tiesību, bet kura bijusi nepieciešama valsts labā, vai kuru lietas spiedīgas vaja-
dzības dēļ, lai acīmredzami nekaitētu dienestam, nav bijis iespējams atlikt līdz atļaujas
dabūšanai.

Par dienestpersonu uzskatāma katra persona, kura izpilda valsts, valsts-autonoma
uzņēmuma vai pašvaldības dienesta pienākumus vai šā dienesta pagaidu uzdevumu^

Dienestpersonām pielīdzināmi Valsts Prezidents, Saeimas locekļi, Ministru kabineta;
locekļi, kā arī vēlēti pašvaldības orgānu locekļi.

44. Nav uzskatāms par noziedzīgu nodarījums, kas izdarīts pie nepieciešamai
aizstāvēšanās pret paša vai citas personas personiska vai mantiska labuma nelikumīgu
apdraudējumu.

Nepieciešamās aizstāvēšanās robežu pārkāpšana ar aizsargāšanās pārmērību vai
ar aizsargāšanos nelaikā sodāma tikai likumā sevišķi norādītos gadījumos.

45. Nav uzskatāms par noziedzīgu nodarījums, kas izdarīts, lai glābtu savu vai
cifas personas dzīvību no briesmām, kuras tanī pašā laikā nav bijušas novēršamas ar
citu līdzekli.

Nav arī uzskatāms par noziedzīgu nodarījums, kas izdarīts, lai glābtu savu vai citas
personas personisku vai mantisku labumu no briesmām, kuras tanī pašā laikā nav bijušas
novēršamas ar citu līdzekli, ja nodarījuma izdarītājam ir bijis pietiekošs pamats uzskatīt
paša izdarāmo kaitējumu par mazsvarīgāku, salīdzinot ar apsargājamo labumu.

Šie noteikumi nav piemērojami tanīs gadījumos, kad pati izvairīšanās no briesmām
ir noziedzīgs nodarījums.

Piektais nodalījums.
Vainīguma veidi.

46. Noziedzīgs nodarījums uzskatāms par tīšu jeb nodomātu ne tikai tad, kad
vainīgais gribējis to izdarīt, bet arī tad, kad viņš apzināti pielaidis tās sekas, kuras no-
saka šā nodarījuma noziedzīgumu.

Noziedzīgs nodarījums uzskatāms par izdarītu aiz neuzmanības ne tikai tad,
kad vainīgais nav to paredzējis, kaut gan būtu varējis vai viņam būtu vajadzējis to pa-
redzēt (nolaidība), bet ari tad, kad viņš, kaut gan paredzējis sekas, kuras nosaka šā no-
darījuma noziedzīgumu, tomēr vieglprātīgi domājis šādas sekas novērst (pārgalvība).

Smagi noziegumi sodāmi tikai tad, jā tie izdarīti tīši»
Noziegumi sodāmi, ja tie izdarīti tīši, bet ja tie izdarīti aiz neuzmanības — tikai

likumā sevišķi norādītos gadījumos.
Pārkāpumi sodāmi ne tikai tad, ja tie izdarīti tīši, bet ari tad, ja tie izdarīti aiz ne-

uzmanības, izņemot likumā sevišķi norādītus gadījumus.

47. Darbība, ar kuru sākas tā noziedzīgā nodarījuma izpildīšana, kuru vainīgais
gribējis izdarīt, bet nav to pabeidzis no viņa gribas neatkarīga apstākļa dēļ, uzskatāma
par mēģinājumu.

Mēģinājums izdarīt smagu noziegumu un, likumā sevišķi norādītos gadījumos,
ari noziegumu — sodāms, bet par šiem noziedzīgiem nodarījumiem likumā paredzētais
sods mīkstināms pēc 52. panta noteikumiem.

Mēģinājums izdarīt pārkāpumu nav sodāms.
Nav sodāms mēģinājums izdarīt noziedzīgu nodarījumu, kas vērsts pret neesošu

priekšmetu, vai tādu priekšmetu, kas acīmredzot ir nederīgs tā veida noziedzīga no-
darījuma izdarīšanai, kāds bijis izdarītāja nodomā, kā arī mēģinājums izdarīt noziedzīgu
nodarījumu ar acīmredzami nederīgu līdzekli, kas izvēlēts aiz galīgas muļķības vai māņ-
ticības.

48. Līdzekļu vākšana vai pielāgošana tīša noziedzīga nodarijuma izdarīšanai
uzskatāma par sagatavošanos.

Sagatavošanās sodāma likumā sevišķi norādītos gadījumos, ja pie tam tā ap-
turēta no vainīgā gribas neatkarīga apstākļa dēļ.

49. Par noziedzīga nodarījuma dalībniekiem atzīstami tie, kas apzināti kopīgi
piedalījušies noziedzīgā nodarijuma izdarīšanā, bet par līdzdalībniekiem — tie, kas:

1) tīši uzkūdījuši citu izdarīt noziedzīgu nodarījumu vai ņemt tanī dalību
(uzkūdītāji);

2) tīši piegādājuši līdzekļus vai novērsuši kavēkļus, vai ari snieguši palīdzību
noziedzīgā nodarijuma izdarīšanai ar padomu, norādījumu vai apsolījumu
nekavēt tā izdarīšanu vai noslēpt to (pabalstītāji).

Smaga nozieguma vai nozieguma dalībniekiem un uzkūdītājiem uzliekams sods,
kāds paredzēts likumā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet pabalstītājiem sods
mikstināms pēc 52. panta noteikumiem.



Pārkāpuma dalībniekiem uzliekams sods, kāds paredzēts likumā par pārkānumaizdansanu, bet līdzdalībnieki sodāmi tikai likumā sevišķi norādītos gadļurnoVSevišķam personīgām attiecībām un apstākļiem, kas palielina, pamazina vai iz-slēdz kāda atsevišķa dalībnieka vai līdzdalībnieka sodāmību, nav iespaida uz pārējodalībnieku vai līdzdalībniekuatbildību.f«",-a a rl^

aS at

l',i-u*ļPstākl'> kas notej c nodarījuma noziedzīgumu, neizslēdz tālīdzdalībnieka atbildību, ku rs personīgi šādās attiecībās un apstākļos neatrodas bet
viņam piespriežamais sods mīkstināms pēc 52. panta noteikumiem.

Dalībnieks vai līdzdalībnieks, kas laikā spēris .visus no viņa atkarīgus solus lai
novērstu nodomāto noziedzīgo nodarījumu, atsvabināms no soda.

50. Kas vienojies piedalīties apvienībā sniaga nozieguma vai nozieguma iz-
darīšanai vai bandā, kura nodibinājusies vairāku smagu noziegumu vai noziegumu iz-
darīšanai, un nav atteicies no turpmākas dalības, bet nav arī bijis smaga nozieguma vai
nozieguma dalībnieks vai līdzdalībnieks, sodāms likumā sevišķi noradītos gadījumos
tikai par piedalīšanos apvienībā vai bandā.

51. Par noziedzīgiem nodarījumiem juridiskas personas lietās atbild tie viņas
rīkotāji, pilnvarnieki, valdes, padomes un kommisiju locekļi vai citi pārstāvji, kuri
šos nodarījumus izdarijuši.

Sestais nodalījums.

Sodu mīkstināšana un sodu pārvēršana.
52. Ja atzīst, ka vainīgais, vainu pamazinošu apstākļu dēļ, pelna saudzību,

sods viņam mīkstināms uz sekošiem pamatiem:
1) nevar piespriest augstāko soda mēru, kāds likumā noteikts par izdarīto

noziedzīgo nodarījumu;
2) ja likumā par noziedzīgu nodarījumu noteikta soda zemākā robeža, tiesa

var sodu pamazināt līdz šāda soda veida zemākam likumīgam apmēram:
3) ja likumā par noziedzīgu nodarījumu soda zemākā robeža nav sevišķi no-

teikta, tiesa var pamazināt šo sodu līdz tāda soda veida zemākam likumīgam
apmēram, vai arī pāriet uz citu sodu sekošā pakāpenībā: no spaidu darbiem
uz visu mūžu — uz spaidu darbiem uz noteiktu laiku; no spaidu darbiem uz
noteiktu laiku — uz pārmācības namu; no pārmācības nama — uz cietumu;
no cietuma — uz arestu.

53. Tiesa, taisot spriedumu, var ieskaitīt sodā visu vai daļu no iepriekšējā ap-
cietinājumā pavadītā laika.

54. Četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadus veci nepilngadīgie, kuriem viņu izdarī-
tais noziedzīgais nodarījums pieskaitīts par vainu, sodāmi:

1) mūža spaidu darbu vietā — ar cietumu uz laiku līdz divpadsmit gadiem,
bet noteikta laika spaidu darbu vietā — ar cietumu uz laiku līdz astoņiem
gadiem;

2) visu pārējo brīvības atņemšanas sodu vietā, izņemot arestu — ar ievietojumu
labošanas vai audzināšanas-labošanas iestādē;.

3) aresta un naudas soda vietā — ar tiesas brīdinošu pamācību; bet ja tiesa
atzīst, ka nepilngadīgais pārkāpumu izdara amata veidā vai aiz paraduma
piekopjot sodāmu nodarbību — ar ievietojumu labošanas vai audzinā-
šanas-labošanas iestādē.

Nepilngadīgos, kuri ievietojami labošanas vai audzināšanas-labošanas iestādē,
nodod tur tiesa uz laiku, ne mazāku par vienu gadu un ne ilgāku kā līdz pilngadības
sasniegšanai. Nepilngadīgo nosacīta atsvabināšana no soda tālākas izciešanas piekrit
šādas iestādes paidagoģiskai padomei atkarībā no ievietoto labošanās, bet tāda atsva-
bināšana pielaižama ne agrāk kā pēc sešu mēnešu pavadīšanas iestādē.

Ja nepilngadīgam, kas atzīts par ievietojamu labošanas vai audzināšanas-labošanas
iestādē, spriedumu nododot izpildīšanai, jau pagājuši astoņpadsmit gadi, viņš ieslogāms
cietumā, saīsinot pārvēršamā soda laiku ne mazāk par pusi.

Ja nepilngadīgam piemēro soda nosacitu atlaišanu, tiesa var nodot viņu atbildīgā
uzraudzībā vecākiem vai personām, kuru gādībā viņš stāv, vai citām uzticamām perso-
nām, kuras uz to izteikušas savu piekrišanu, vai arī ievietot audzināšanas iestādē saskaņā
ar 39. pantu.

Audzināšanas-labošanas iestāžu priekšniecība var šo iestāžu grūti labojamos ne-
pilngadīgos pārvest uz labošanas iestādi.

Četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadus veci nepilngadīgie, kuriem uz šā panta
1. punkta pamata piespriests cietums, turami nepilngadīgo ieslodzījuma vietā, bet ja
tādu nav, tad kopieslodzījumā, bet atsevišķi no pieaugušiem.

55. Astoņpadsmit līdz divdesmit vienu gadu veciem nepilngadīgiem spaidu
darbi Uz visu mūžu pārvēršami spaidu darbos uz piecpadsmit gadiem, bet spaidu darbi
vai pārmācības nams uz noteiktu laiku vai cietums samazināmi par vienu trešdaļu.

56. Četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadus veciem nepilngadīgiem, nav atņemamas
tiesības (27. un 28. p.), izņemot tos, kuriem spaidu darbi uz visu mūžu pārvērsti cietuma
sodā.

Astoņpadsmit līdz divdesmit vienu gadu veciem nepilngadīgiem tiesību atņemšana
piemērojama tikai tanis gadījumos, ja notiesā ar spaidu darbiem.

Tie, kas izcietuši sodu pēc 54. un 55. panta noteikumiem, jānodod aizgādnības
biedrību uzraudzībā un gādībā uz laiku, ne ilgāku .par trim gadiem.

57. Ja soda nauda nav labprātīgi samaksāta mēneša laika no tas dienas, kad

spriedums stājies likumīgā spēkā, vai arī noliktā termiņā gadījumos, kad samaksa at-
likta vai pielaista nomaksa pa daļām, un ja notiesātam nav līdzekļu, no kuriem soda
naudu varētu piedzīt, naudas sods pārvēršams arestā uz laiku, kura ilgumu tiesa notei-
kusi spriedumā pēc sekoša samēra: naudas sods līdz divdesmit pieciem latiem — arestā
līdz vienai nedēļai; no divdesmit pieciem līdz simts latiem — arestā no vienas nedēļas
līdz vienam mēnesim; no simts līdz pieci simti latiem — arestā no viena līdz trim mē-
nešiem; no pieci simti līdz vienam tūkstotim latu—arestā no trim līdz sešiem mēnešiem;
pāri par vienu tūkstoti latu — arestā no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Ja soda naudu vai daļu no tās samaksā tanī laikā, kad notiesātais izcieš naudas
soda vietā uzlikto arestu,- arests izbeidzams, vai ari viņa ilgums saīsināms samērā ar no-
maksāto soda naudas daļu. Samazinot aprādītā kārtā soda laiku, arests ieskaitāms pēc
tiesas spriedumā noteikta samēra.

Naudas sods, kas uzlikts notiesātam kā blakus sods saskaņa ar 26. panta otro daļu,
arestā nav pārvēršams, bet piedzenams neapstrīdamu prasību kārtībā, izņemot likuma

sevišķi paredzētus gadījumus.
Septītais nodalījums.

Apstākļi, kas palielina atbildību.
divus

58 : Kas līdz verdikta, rezolūcijas vai sprieduma pasludināšanai izdarījis

vai vairāk noziedzīgus nodarījumus, sodāms ar vienu — kopēju sodu. Noteicot so ko-
pējo sodu, tiesa vai nu aprobežojas ar smagāko no sodiem, kas piespriesti par šiem no-

darījumiem, vai arī paaugstina viņas piespriesto smagāko sodu lidz augstākajam likuma

par vienu no šiem nodarījumiem noteiktam soda apmēram, ievērojot tomēr, ka sods

nedrīkst pārsniegt visu vainīgajam piespriesto sodu kopsummu un pieturoties pie

19.oanta Noteikumiem ar to izņēmumu, ka spaidu darbus var noteikt an pa trim mēnešiem.

Bet ia šādi divi vai vairāk noziedzīgi nodarījumi ir pilnīgi vienādi vai vienāda

veida un vainīgais izdarījis tos amata veidā vai aiz paraduma piekopjot sodāmu nodar-

bību; tad tiesa!atzīstot par vajadzīgu paaugstināt piespriesto smagako odu nospriež

1) ja smagākais sods ir spaidu darbi uz visu mūzu - turēt notiesāto vazās uz

laiku ne ilgāku par diviem gadiem;
21 ia smagākais sods ir brīvības atņemšana uz noteiktu laiku - pagarināt sa

}
soda ifurnu S tomēr nedrīkst pārsniegt augstāko likumā par vienu no

šiem nodarījumiem noteikto soda apmēru vairāk ka par pusi;

3) ja smagākais sods ir naudas sods — uzlikt vēl arī arestu uz laiku, ne ilgāku
par trim mēnešiem.

Tiesību atņemšana, kā arī likumā norādītie papildu sodi, kas nav savienoti ar sma-
gāko sodu, bet kurus tiesa piespriedusi par citiem pēc kopības iztiesājamiem noziedzīgiem
nodarījumiem, pievienojami smagākam sodam.

59. Sodu var paaugstināt, turoties 58. panta otrā daļā noteiktās robežās,
arī tad, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts aiz huligāniskiem dzenuļiem — aiz nepa-
matotas ļaunprātības vai palaidnības.

60. Uz 58. panta otrās daļas noteikumu pamata tiesa var paaugstināt sodu
dienestpersonai, kas izdarījusi vispārēju noziedzīgu nodarījumu vai ņēmusi dalību tanī,
vai nu pārkāpjot dienesta padotības attiecības, vai izlietojot nelietīgi savus pienākumus
vai pilnvarojumu, vai piedraudot ar spaidiem vai citādu nelietīgu varas izlietošanu,
vai arī pārkāpjot savu dienesta pienākumu pret privātpersonām, ja par tādu varas pār-
kāpšanu, tās nelietīgu izlietošanu vai draudiem likuma nav noteikti īpaši sodi.

_ Ja dienestpersonu notiesā ar arestu par dienesta noziedzīgu nodarījumu, tiesa var
pārvērst arestu atcelšanā no ieņemamā amata, vai pievienot arestam tādu atcelšanu.

Ja dienestpersonu par dienesta noziedzīgo nodarījumu notiesā ar cietumu, kas nav
savienots ar tiesību atņemšanu (27. un 28. p.), tiesa var atcelt vainigo no viņa ieņemtāamata. &

61. Kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu pēc verdikta, rezolūcijas vai sprieduma
pasludināšanas vai ari soda izciešanas laikā, ir atbildīgs uz vispārēja pamata, ievērojot
tomēr sekošus nosacījumus:

1) tiesa nospriež turēt vainīgo važās:
a) savienojot mūža spaidu darbus ar šo pašu sodu, — uz laiku, ne ilgāku

par desmit gadiem,
b) savienojot mūža spaidu darbus ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku, —

uz laiku, ne ilgāku par sešiem gadiem,
c) savienojot mūža spaidu darbus ar pārmācības namu, — uz laiku, ne

ilgāku par, diviem gadiem,
d) savienojot mūža spaidu darbus ar pārējiem brīvības atņemšanas sodiem, —

uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem;
2) savienojot sodus, kup pastāv brivības atņemšanā uz noteiktu laiku, sodu

ilgumi saskaitāmi, bet, ja vainīgais sodāms ar dažāda veida sodiem, vieglāka
veida sods pievienojams smagākam, saīsinot soda laiku pēc 63. panta pirmā
daļā norādītā aprēķina, ievērojot tomēr, ka sodu kopīgums nedrīkst pārsniegt
58. p. 2. d. 2. pk. norādīto sodu ilgumu.

62. Kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu pēc soda izciešanas, ir atbildīgs uz vis-
pārēja pamata. Bet ja notiesātais izdarījis ar agrāko pilnīgi vienādu vai vienāda veida
noziedzīgu nodarījumu, sodu, kuru piespriež par šo nodarījumu, izņemot gadījumus,
kuros likumā noteikti par noziedzīga nodarījuma atkārtojumu sevišķi sodi, var paaug-
stināt pēc 58. panta otrās daļas noteikumiem, ja līdz jaunā pilnīgi vienāda vai vienāda
veida noziedzīga nodarījuma izdarīšanai pagājis no soda izciešanas par agrākiem: smagu
noziegumu — ne vairāk par pieciem gadiem, noziegumu — ne vairāk par trim gadiem un
pārkāpumu — ne vairāk par vienu gadu.

63. Sodus apvienojot (58. p.) vai savienojot (61. p.), vienāda vieda sodu smagums
noteicams pēc viņu ilguma vai apmēra, bet dažādu veidu — pēc 2. pantā noteiktās pa-
kāpenības, pielīdzinot sešus mēnešus spaidu darbu vienam gadam pārmācības nama,
vai diviem.gadiem cietuma, vai četriem gadiem aresta.

Bet ja sodus apvienojot izrādītos, ka zemākas pakāpes brīvības sods, pielīdzinot
to augstākas pakāpes sodam, ilguma ziņā ir garāks, tad šāds, kaut arī zemākas pakāpes,
sods uzskatāms par smagāko.

? Naudas sods pielīdzināms arestam 57. pantā norādītās robežās, izņemot naudas
sodu, kas piespriests saskaņā ar 26. panta otro daļu blakus soda veidā, kurš nav ietil-
pināms kopējā sodā, bet izpildāms atsevišķi.

64. Ja vainīgais jau izcietis visu sodu vai daļu no tā par vienu no noziedzīgiem
nodarījumiem, kuri pēc šā nodalījuma noteikumiem sodāmi ar brīvības atņemšanu uz
noteiktu laiku vai ar naudas sodu, izciestais sods viņam ieskaitāms pēc apvienošanas
vai savienošanas piespriežamā kopējā sodā, ievērojot 63. panta noteikumus.

Astotais nodalījums.

Apstākļi, kas nepielaiž sodāmību.
65. Sods nav piemērojams noilguma dēļ:

1) ja no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienas līdz tai dienai, kad pret
izdarītāju noteiktā kārtībā ierosināta kriminālvajāšana, pagājis šāds laiks
attiecībā uz smagiem noziegumiem, par kuriem likumā kā augstākais
sods noteikti spaidu darbi uz visu mūžu — piecpadsmit gadi; attiecībā uz
pārējiem smagiem noziegumiem — desmit gadi; attiecībā uz, noziegumiem,
par kupena likumā kā augstākais sods noteikts pārmācības nams — astoņi
gadi, attiecībā uz pārējiem noziegumiem — trīs gadi, attiecībā uz pārkā-
pumiem — viens gads, bet dienesta pārkāpumiem — divi gadi;

2) ja no smaga nozieguma vai nozieguma izdarīšanas dienas līdz sprieduma
taisīšanas dienai pagājis divkārtīgs, bet no pārkāpuma izdarīšanas dienas
līdz sprieduma taisīšanas dienai trīskārtīgs laiks, salīdzinot ar šā panta
1.punktā norādīto Jaiku;

3) ja no sprieduma taisīšanas dienas līdz tai dienai, kad viņu nodod izpildīšanai,
pagājis šā panta 2. punktā noteiktais laiks, kuru šādos gadījumos aprēķina
saskaņā ar tiesas spriedumā noteikto sodu.

66. Tiesību atņemšanu, ar kuru notiesātais sodits pēc sprieduma, kas stājies
likumīgā spēkā, bet nav izpildāms noilguma dēļ, noilgums nedzēš. Tiesību atņemšanas
laiks skaitāms no tās dienas, no kuras ar noi gurnu dzēsts spriedumā noteiktais sods.

67. Noziedzīgam nodarījumam, kas sastāv no vairākiem atsevišķiem darbiem,
noilguma laiks skaitāms no tās dienas, kad pabeigts pēdējais no šiem darbiem, bet no-
ziedzīgam nodarījumam, kas turpinās nepārtraukti, — no viņa izbeigšanas dienas.

68. Ja kriminālvajāšanu pēc likuma nevar ierosināt, iekam lieta nav skatīta
cauri civilā tiesā, vai ja ierosinātā lietā lietas gaita vai sprieduma izpildīšana apturēta
uz likumā norādītiem pamatiem, lietas vešanas laiks civilā tiesā vai likumīga apturē-
juma laiks nav ieskaitāms noilguma laikā.

OTRA NODAĻA.

Dumpis.

69. Kas lietojis varas darbus ar nolūku:
1) grozīt Latvijā pastāvošo valsts iekārtu;
2) gāzt Valsts Prezidentu, Saeimu vai Ministru kabinetu vai atņemt viņiem

ar Latvijas Republikas Satversmi piešķirtās funkcijas;
3) atraut no Latvijas kādu viņas territorijas daļu,

sodāms:
ar spaidu darbiem uz visu mūžu vai uz noteiktu laiku.

70. Kas sagatavojies izdarīt 69. pantā paredzētu smagu noziegumu, sodāms:
ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.

71. Kas piedalījies apvienībā, kura sastādījusies 69. pantā paredzēta smaga
zieguma izdarīšanai, sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par divpadsmit gadiem.



TREŠĀ NODAĻA.

Noziedzīgi nodarījumi pret Valsts Prezidentu.

72. Kas noslepkavojis Valsts Prezidentu, sodāms:
ar spaidu darbiem uz visu mūžu.

73. Kas nodarījis Valsts Prezidentam miesas bojājumu vai atņēmis viņam brīvību,
sodāms:

ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.
74. Kas aizskāris Valsts Prezidenta godu vai varas darbiem aizticis Prezidenta

miesas neaizskaramību, vai lietojis pret viņu sodāmus draudus, sodāms:
ar pārmācības namu.

CETURTA NODAĻA.

Saeimas darbības traucēšana.

75. Kas ar sodāmiem draudiem, vardarbību, Saeimas telpu bojāšanu, vai
citādā noziedzīgā veidā traucējis Saeimas darbību, ja par izdarīto nedraud bargāks sods,
sodāms:

ar pārmācības namu.
Ja šādu nodarījumu izdarījušas vairākas bruņotas personas kopīgi, vainīgie sodāmi:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem.

76. Kas ar sodāmiem draudiem, vardarbību vai dienesta pilnvarojuma ne-
lietīgu lietošanu ļaunprātīgi kavējis Saeimas locekli viņa pienākumu izpildīšanā, sodāms:

ar pārmācības namu.

PIEKTĀ NODAĻA.

Saeimas un pašvaldības iestāžu vēlēšanu un tautas nobalsošanas brīvības un pareizības
traucēšana.

77. Kas ar sodāmiem draudiem, vardarbību, viltu vai dienesta pilnvarojuma
nelietīgu lietošanu ļaunprātīgi kavējis vēlētāju vai balsotāju brīvi izlietot velēšanu
vai balsošanas tiesības, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Ja šādu nodarījumu izdarījušas vairākas personas kopīgi, vai arī valsts vai paš-

valdības iestādes' dienestpersona, izpildot savus pienākumus vēlēšanu vai tautas
nobalsošanas pārraudzībā vai vadīšanā, vainīgais sodāms:

ar cietumu.
Ja vainīgais ir dienestpersona un noziedzīgo nodarījumu viņš izdarījis izpildot

dienesta pienākumus, tiesa var pievienot cietuma sodam atlaišanu no dienesta.

78. Kas ar satiksmes pārtraukšanu vai ar nemieriem kavējis vēlētāju vai
balsotāju izlietot vēlēšanu vai tautas nobalsošanas tiesības, ja par izdarīto nedraud
bargāks sods, sodāms:

ar pārmācības namu.
Mēģinājums sodāms.
79. Kas pacienā vēlētāju vai balsotāju, nodod viņam dāvanu vai apsola at-

līdzību, lai piedabūtu vēlēt pacienātāju vai citu personu, vai arī nodot balsi par labu
pacienātajam vai citai personai, vai atturēties no vēlēšanām vai tautas nobalsošanas,
sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Ar to pašu sodu sodāms vēlētājs vai balsotājs, kas izteicis savu piekrišanu par

pacienāšanu, dāvanu vai atlīdzību nodot"balsi par labu citai personai, vai atturēties
no vēlēšanām vai tautas nobalsošanas.

80. Kas pirms Saeimas vai pašvaldības vēlēšanām vai šādu vēlēšanu laikā
izplatījis nepatiesas ziņas par kāda kandidāta personu, vai viņa uzvešanos sabiedriskā
dzīvē vai dienestā, vai viņa profesionālu darbību, ar nolūku kaitēt viņa ievēlēšanai,
sodāms:

ar cietumu.
Šādā noziedzīgā nodarījumā vainīgais, bez šajā pantā noteiktā soda, atstādināms

no vēlēšanām, bet ja viņa ievēlēšana notikusi, izslēdzams no iestādes, kurā bijis ievēlēts.
81. Kas ar sodāmiem draudiem, vardarbību, dienesta pilnvarojuma nelietīgu

lietošanu, sapulcei paredzēto telpu bojāšanu, vai citādā noziedzīgā veidā traucējis vē-
lēšanu vai tautas nobalsošanas nolūkā sasaukto sapulci vai kommisijas darbību, ja par
nodarīto nedraud bargāks sods, sodāms:

ar cietumu.
Ja šādu nodarījumu izdarījušas vairākas bruņotas personas kopīgi, vainīgie sodāmi:

ar pārmācības namu.
82. Kas tīši noņēmis, saplēsis, apklājis, sagrozījis vai citādi bojājis atļautā vietā

atklāti izliktus vēlēšanu vai tautas nobalsošanas uzsaukumus, paziņojumus vai sarakstus,
sodāms:

ar arestu.
Ar to pašu sodu sodāms uzkūdītājs.
83. Kas vēlēšanās vai tautas nobalsošanā vēlējis vai nodevis balsi, kad viņam

uz to nav bijis tiesības, vai kad viņš šīs tiesības jau izlietojis vai zaudējis, sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.

Mēģinājums sodāms.

84. Kas vēlēšanās vai tautas nobalsošanā ļaunprātīgi pielaidis nepareizības,
balsis saņemot vai saskaitot, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
85. Kas patvaļīgi paņēmis vai bojājis vēlētāju vai balsotāju sarakstus, vai

velēšanu vai balsošanas zīmes, protokolus, paziņojumus vai aktis, vai arī viltojis tos,
vai ļaunprātīgi padarījis tos par nederīgiem, vai izplatījis tādus sarakstus vai zīmes,
sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
Ja minētos vēlētāju vai balsotāju sarakstus, vēlēšanu vai balsošanas zīmes, pro-tokolus, paziņojumus vai aktis patvaļīgi paņēmušas vai bojājušas vairākas bruņotaspersonas kopigi, vainīgie sodāmi:

ar pārmācības namu.
86 Piespriežot cietuma sodu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti

V nodaļas pantos, tiesa, bez šā cietuma soda, var atņemt vainīgam vēlēšanu unbalsošanas tiesības uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem

SESTĀ NODAĻA.

Valsts nodevība.
. ,J:. Latvi ]as Pilsonis, kas kara laikā vai tieši pirms kara, kuš vēlāk ari sācies,pabalstījis ienaidnieku viņa kara vai citos naidīgos darbos pret Latviju sodāms-

ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku '
Sevišķi svarīgos gadījumos vainīgais sodāms ar spaidu darbiem uz visu mūžu.
88. Latvijas pilsonis,' kas:

1) stājies sakaros ar ārvalsts valdību vai tās aģentu ar nolūku panākt karu vaicitus naidigus darbus pret Latviju, vai ar Latviju noslēgtas kara savienībaizbeigšanu, vai izvairīšanos no tādas savienības noslēgšanas
SaVie"IDaS

2) pirms kara pieteikšanas apsolījis ārvalsts valdībai, savā vai citu vārdāpalīdzēt viņai kara darbos pret Latviju, '
sodāms:

ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.

Sevišķi svarīgos gadījumos vainīgais sodāms:

ar spaidu darbiem uz visu mūžu.

89. Kas izpaudis vai nodevis citai personai bez pienācīgas atļaujas ziņas, zīmē-
jumus, plānus, dokumentus vai priekšmetus, kup ārējās drošības labā turami slepenībā,
sodāms: . ,.

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

Sevišķi svarīgos gadījumos vainīgais sodāms:
ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.

90. Kas izpaudis vai nodevis citai personai iepriekšējā (89.) pantā minētās
ziņas, zīmējumus, plānus, dokumentus vai priekšmetus aiz neuzmanības, sodāms:

ar pārmācības namu vai ar cietumu.

91. Kas pabalstījis ārvalsts valdību vai aģentu 89. pantā minēto ziņu, zīmē-
jumu, plānu vai dokumentu ievākšanā, sodāms:

ar pārmācības namu.
Ar to pašu sodu sodāms, kas vienojies ar ārvalstu valdību vai aģentu, lai izdarītu

šā panta pirmā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.
Mēģinājums sodāms.

92. Kas bez pienācīgas atļaujas:
1) vācis vai izgatavojis 89. pantā minētās ziņas, zīmējumus, plānus, dokumentus

vai priekšmetus;
2) iekļuvis kara aizsardzībai padotā vietā, kara kuģī vai citā kādā kara būvē,

kura nolemta valsts aizsardzībai;
3) lidojis ar lidojamo aparātu pār rajonu, kur lidot aizliegts, vai tādā aparātā

pārvadājis priekšmetu, kura pārvadāšanai vajadzīga kara priekšniecības at-
ļauja;

4) ietaisījis telegrāfu, telefonu vai radio raidāmo ierīkojumu vai turējis pasta
baložus šā panta 1. punktā minēto ziņu vai priekšmetu ievākšanai,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

93. Kas, izpildot līgumu vai valdības uzdevumu attiecībā uz līdzekļu sagādāšanu
vai izgatavošanu uzbrukumam vai aizsardzībai, vai pārzinot šo līdzekļu sagādāšanu vai
izgatavošanu:

1) sagādājis vai izgatavojis tos apzināti lietošanai nederīgus, ja šie līdzekļi uz-
rādīti pieņemšanai vai viņu sagādāšana vai izgatavošana pabeigta;

2) nokavējis bez svarīgiem iemesliem kara laikā minētā līguma vai uzdevuma
izpildīšanu,

sodāms:
ar pārmācības namu.

Ja sagādātie vai izgatavotie līdzekļi uzbrukumam vai aizsardzībai pret ienaid-
nieku bijuši nodoti, vai nu pēc iepriekšējas norunas ar pieņēmēju, vai noslēpjot ar
sevišķiem paņēmieniem šo līdzekļu nederību, vainīgais sodāms:

ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.
Ar to pašu sodu sodāma dienestpersona, kas pielaidusi sagādāt vai izgatavot

tādus nederīgus līdzekļus vai pieņēmusi tos apzināti lietošanai nederīgus.
94. Kas, izpildot līgumu vai valdības uzdevumu attiecībā uz apgādes priekš-

metu piegādāšanu karaspēkam vai viņa hospitāļiem, vai būdams tāda piegādātāja
kalpotājs:

1) nodevis apzināti veselībai kaitīgus apgādes priekšmetus;
2) nodevis kara laikā apzināti lietošanai nederīgus 1. punktā minētos priekš-

metus;
3) nokavējis bez svarīgiem iemesliem kara laikā šo priekšmetu piegādāšanu,

sodāms:
ar pārmācības namu.

Mēģinājums sodāms.
Ar to pašu sodu sodāma dienestpersona, kas pielaidusi piegādāt tādus veselībai

kaitīgus vai nederīgus apgādes priekšmetus vai tos pieņēmusi apzināti veselībai kaitīgus
vai lietošanai nederīgus.

95. Latvijas pilnvarotais, kas vērsis savu darbību uz Latvijai apzināti kaitīga,
līguma noslēgšanu ar ārvalsts valdību, vai vedis ar ārvalsts valdību diplomātiskas sar-
ainas Latvijai apzināti kaitīgā virzienā, sodāms:

ar .spaidu darbiem uz noteiktu laiku.
Ar to pašu sodu sodāma pie pilnvarotā pastāvoša dienestpersona, kas sniegusi!

viņam apzināti nepatiesas ziņas vai citādi pārkāpusi savus dienesta pienākumus, ar no-
lūku pamudināt pilnvaroto uz darbību, kas vērsta uz Latvijai apzināti kaitīga līguma,
noslēgšanu ar ārvalsts valdību vai uz diplomātiskām sarunām ar ārvalsts valdību Latvijai
apzināti kaitīgā virzienā, ja tāda darbība vai sarunas notikušas.

96. Kas:
1) bojājis, slēpis, patvaļīgi paņēmis vai viltojis dokumentu, kurš noderējis,

vainīgam to apzinoties,par pierādījumu Latvijas tiesībām attiecībā uz ārvalsti;
2) bojājis vai pārvietojis robežzīmi, vai citādi kā sagrozījis valsts robežlīniju

ārvalsts interesēs,
sodāms:

ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.
97. Kas piedalījies apvienībā, kura sastādījusies, lai izdarītu valsts nodevību,

sodāms:
1) ja apvienība uzstādījusi par savas darbības

^
mērķi izdarīt nodevīgu nodarī-

jumu, par kuru likumā nolikts sods, ne zemāks par spaidu darbiem, — ar
pārmācības namu;

2) pārējos gadījumos — ar cietumu.
98. Iepriekšējā (97.) pantā paredzētas pretlikumīgas apvienības dalībniekam,

kas paziņojis par tādu apvienību, iekam atklāta viņas pastāvēšana, sods mīkstināms
pēc 52. panta noteikumiem, vai arī viņš pavisam atsvabināms no soda.

99. Iepriekšējo 87.—98. pantu noteikumi piemērojami ari noziedzīgiem nodariju-
miem pret ārvalsti, kad tā ved karu savienībā ar Latviju.

100. Latvijas kara darbi pret naidīgiem irregulāriem bruņotiem spēkiem, kurus
nevar uzskatīt par karojošu valsti, pielīdzināmi karam.

101. Ārzemnieks, kas savā uzturēšanās laikā Latvija izdarījis 87. vai 88. pantā
paredzētu noziedzīgu nodarījumu, vai šādā nodarījumā vainīgais kara gūsteknis, ja viņi
nav atbildīgi pēc kara likumiem, sodāmi kā Latvijas pilsoņi.

SEPTĪTĀ NODAĻA.
Noziedzīgi nodarījumi pret valsts mieru.

102. Kas nav atstājis publisku koppulci, zinot, ka policijas vara prasījusi,
lai tā izklīstu, sodāms:

ar arestu.
Ja tādas koppulces izklīdināšanai izsaukts bruņots spēks, tad tas, kas koppulci nav

atstājis pēc bruņota spēka klātbūtnē izteikta prasījuma izklīst, sodāms:
ar cietumu.
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ša panta pirmā daļā norādītā gadījumā — ar cietumu;
šā paša panta otrā daļā norādītā gadījumā — ar cietumu uz laiku, ne
mazāku par sešiem mēnešiem.

103. Kas piedalījies atklātā koppulcē, kura sapulcējusies ar nolūku, nonievātpastāvošo valsts iekārtu, vai Valsts Prezidenta personu, vai izteikt līdzjūtību dumpimvai nodevībai, vai personai, kas izdarījusi dumpīgu vai nodevīgu nodarījumu, vai mā-cībai, kura tiecas ar varas līdzekļiem graut valstī pastāvošo iekārtu, sodāms:
ar cietumu.

Kas sarīkojis vai uzkūdījis sarīkot tādu koppulci, kā ari tas dalībnieks, kurš to
vadījis, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem.
Ja tādas koppulces izklīdināšanai izsaukts bruņots spēks, tad tas, kas nav atstājis

koppulci pec bruņota spēka klātbūtnē izteikta prasījuma izklīst, sodāms:
ar pārmācības namu.

104. Kas piedalījies atklātā koppulcē, kura, rīkodamās savienotiem dalībnieku
spēkiem:

1) izdarījusi vardarbību, vai ar sodāmiem draudiem spiedusi izpildīt vai
pielaist ko tādu, kas aizskar piespiestā tiesību vai pienākumu, vai arī
atteikties no tiesības izlietošanas vai pienākuma izpildīšanas;

2) nolaupījusi, iznīcinājusi, bojājusi vai patvaļīgi paņēmusi svešu mantu;
3) iebrukuši svešās ēkās vai citās telpās, iežogotā vietā vai lauku mājās;
4) izdarījusi 166. vai 168. pantā paredzētu pretošanos vai spaidus, vai šā panta

pirmos trijos punktos norādītu nodarījumu mēģinājumu,
sodāms:

ar pārmācības namu.

Kas sarīkojis vai uzkūdījis sarīkot tādu koppulci, kā arī tās dalībnieks, kurš te
vadījis, izdarot šinī pantā paredzētos nodarījumus, vai tas, kas uzkūdījis tos izdarīt
vai turpināt, vai kas lietojis to izdarīšanā ieročus, spridzināmu vielu, spridzekli vai citu
vispār bīstamu līdzekli, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.
105. Kas piedalījies koppulcē, kura, rīkodamās savienotiem dalībnieku spēkiem:

1) pretojusies ar varu bruņotam spēkam, kas izsaukts koppulces izklīdināšanai,
vai uzbrukusi ar varu kara apsardzei vai tās sargam;

2) sagrābusi savā varā, izlaupījusi vai izpostījusi valsts, valsts autonoma uz-
ņēmuma vai pašvaldības iestādes, noliktavas, ietaises, kara aizsardzības
līdzekļus, kā arī publiskai lietošanai paredzētus satiksmes līdzekļus, vai
visāda veida kredītiestādes;

3) atsvabinājusi ar varas darbiem apcietinātos;
4) lietojusi varasdarbu izdarīšanai ieročus, spridzināmu vielu, spridzekli vai citu

vispār bīstamu līdzekli,
sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.
Kas sarīkojis vai uzkūdījis sarīkot tādu koppulci, kā arī tās dalībnieks, kurš to

vadījis izdarot šinī pantā paredzētos nodarijumus, vai tas, kas uzkūdījis tos izdarīt
vai turpināt, vai kas lietojis to izdarīšanā ieročus, spridzināmu vielu, spridzekli, vai
citu vispār bīstamu līdzekli, sodāms:

ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.

106. Kas atklājis savienības vai biedrības darbību, vai darbojies tanīs, pār-
kāpdams likuma noteikumus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu
ne augstāku par trīs simti latiem.

Bet ja vainīgais nodibinājis savienību vai biedrību, vai darbojies tanī, zinādams

1) ka savienība vai biedrība spraudusi sev "Sodu likumā aizliegtus, vai sa-
biedriskai tikumībai pretīgus, vai arī sabiedrisku mieru vai drošību ap-
draudpšus mērķus;

2) ka savienību vai biedrību, kas spraudusi sev politiskus mērķus, pārvalda
iestādes vai personas, kuru pastāvīgā atrašanās vieta ir ārzemēs;

3) ka savienības vai biedrības reģistrēšana noraidīta, vai ka savienība vai bie-
drība slēgta tiesas ceļā, vai ka viņu darbību noteiktā kārtībā apturēta;

4) ka savienība vai biedrība sper sevišķus soļus, lai slēptu savu pastāvēšanu,
vai sev spraustos mērķus, vai savu pārvaldības kārtību, vai pārvaldībā*pie-
dalošās personas,

tad viņš sodāms:
ar cietumu.

107. Kas piedalījies apvienībā, zinādams, ka tā uzstādījusi par savas darbības
mērķi:

1) musināt uz nepaklausību vai pretdarbību likumam, vai saistošam noteiku-
mam, vai likumīgam varas rīkojumam;

2) musināt uz naidu starp atsevišķām iedzīvotāju daļām,
sodāms:

ar pārmācības namu.
108. Kas pielaidis sapulcēties 107. pantā paredzētai apvienībai — zinot, ka tā

pretlikumīga, — viņam piederošās vai viņa pārvaldībā vai pārziņā stāvošās telpās vai
vietā, sodāms kā apvienības dalībnieks.

107. pantā paredzētās pretlikumīgas apvienības dalībniekam, kurš pazi-

ņojis par tādu apvienību, iekam atklāta tās pastāvēšana, sods mīkstināms pēc
52. panta noteikumiem vai ari viņš pavisam atsvabināms no soda.

109. Kas nonievājis pastāvošo valsts iekārtu, atklāti turēdams vai nolasīdams
runu vai sacerējumu, vai izplatīdams vai atklāti izlikdams sacerējumu vai notēlojumu,
sodāms:

ar pārmācības namu.

110. Kas atklāti izteicis uzaicinājumu, atklāti turējis vai lasījis runu vai sacerē-
jumu, vai izplatījis vai atklāti izlicis sacerējumu vai notēlojumu, kuros musina:

1) izdarīt dumpīgu nodarījumu, kaut arī tieši neuzaicinot uz vardarbību, vai
arī izdarīt nodevīgu nodarījumu;

2) karavīrus pārkāpt kara dienesta pienākumus;
3) nepaklausīt vai rīkoties pretim likumam, vai saistošam noteikumam, vai

varas likumīgam rīkojumam;
4) izdarīt smagu noziegumu, izņemot augšā norādītos;
5) uz naidu starp iedzīvotāju atsevišķām daļām,

sodāms:
ar pārmācības namu.

Ja:
1) vainīgais musinājis rīkoties daudzu personu dzīvībai bīstamā kārtā;

2) musinājuma sekas bijušas smaga nozieguma izdarīšana,
tad vainīgais, ja viņš nav jāsoda kā izdarītā noziedzīgā nodarījuma līdzdalībnieks ar

bargāku sodu, sodāms:
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem.

Mēģinājums sodāms.

111 . Kas izplatījis ne atklāti, bet karaspēkā, mācības iestādē vai biedrībā
mācības un ieskatus, kuros musina:

1) izdarīt dumpīgu nodarījumu, kaut ari tļeši neuzaicinot uz vardarbību, vai
arī izdarīt nodevīgu nodarījumu;

2) karavīrus pārkāpt karadienesta pienākumus;
3) nepaklausīt vai rīkoties pretim likumam, vai saistošam noteikumam, vai

varas likumīgam rīkojumam;
4) izdarīt smagu noziegumu, izņemot augšā norādītos;
5) uz naidu starp iedzīvotāju atsevišķām daļām.

sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

Ja izplatot šinī pantā minētās mācības vai ieskatus:
1) vainīgais musinājis rīkoties daudzu personu dzīvībai bīstamā kārtā:

2) musinājuma sekas bijušas smaga nozieguma izdarīšana;
tad vainīgais, ja viņš nav jāsoda kā izdarītā noziedzīgā nodarijuma līdzdalībnieks

ar bargāku sodu, sodāms:
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

Mēģinājums sodāms.
112. Kas atklāti, bet kara spēkā, mācibas iestādē vai biedrībā arī'neatklāti,

draudējis izdarīt dumpīgu vai nodevīgu nodarījumu, sodāms:
ar cietumu.

113. Kas izgatavojis, pavairojis, glabājis vai pārvedis no ārzemēm 109. vai 110. pantā
minētu sacerējumu vai notēlojumu ar nolūku tos izplatīt vai atklāti izlikt, zinādams
par viņu saturu, ja tāda sacerējuma vai notēlojuma izplatīšana vai atklāta izlikšana
nav notikusi, sodāms:

ar cietumu.
114. Kas cildinājis smagu noziegumu vai noziegumu atklāti turētā vai nolasītā

runā vai sacerējumā, vai izplatījis vai atklāti izlicis sacerējumu vai notēlojumu, zinādams,
ka tanīs atrodas tāds cildinājums, sodāms:

ar cietumu. *
115. Kas nogānījis atklāti Latvijas valsti, valsts himnu vai izliktu valsts ģerboni

vai valsts karogu, sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu.

Ja šāds nodarijums izdarīts pūlī, vainīgais sodāms ar cietumu.

ASTOTĀ NODAĻA.

Noziedzīgi nodarījumi pret ārvalstīm.
116. Kas izdarījis mēģinājumu ar varu graut valsts iekārtu valstī, kura atrodas

miera attiecībās ar Latviju, vai sagatavojies uz tādiem darbiem, ja par tādu nodarījumu
sodāmību pastāv savstarpība vai konvencija, sodāms:

ar cietumu.
117. Kas aizskāris vārdiem, izplatītā vai atklāti izliktā sacerējumā vai notēlo-

juma, vai atklāti turētā runā ar Latviju miera attiecībās atrodošos valsti, ar nolūku
izrādīt necienību šai valstij, ja par tādu nodarījumu sodāmību pastāv savstarpība vai
konvencija, sodāms:

ar cietumu.
118. Kas nogānījis miera attiecībās ar Latviju atrodošās valsts atklāti izliktu

valsts ģerboni vai valsts karogu, ar nolūku izrādīt necienību šai valstij, sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu.

Ja šāds nodarījums izdarīts pūlī, vainīgais sodāms ar cietumu.
119. Kas pārkāpis noteiktā kārtībā izsludinātus neitralitātes noteikumus,

sodāms:
ar cietumu.

DEVITA NODAĻA.

Noziedzīgi nodarījumi valsts, valsts autonomo uzņēmumu un pašvaldības dienestā.
120. Dienestpersona, kas izdarījusi dienesta darbību:

1) kuru izdarīt likums vai uzlikts uzdevums viņai nav devis tiesību, vai kaut
arī tāda tiesība ir bijusi, bet darbībai nav bijis likumīga pamata;

2) bez pienācīgas varas atļaujas, ja likums tādu atļauju prasījis,
par šo pilnvarojuma pārkāpšanu, ja tā izdarīta tīši, vai ari ja tā izdarīta
aiz nolaidības un no tās cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai vai
fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm,

sodāma:
ar arestu.

Ja pilnvarojuma pārkāpšana izdarīta tīši un no tās cēlies svarīgs kaitējums
pārvaldības kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm, vai
draudējis tāds kaitējums, vai ja vainīgais, pārkāpjot pilnvarojumu, lietojis
vardarbību vai sodāmus draudus vai izdomātu ierunu, ka izpilda dienesta
darbību, vai ja pilnvarojuma pārkāpšana izdarīta aiz mantkārīgām tiek-
smēm, tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu vai ar cietumu.
Bet ja aiz mantkārīgām tieksmēm izdarītas pilnvarojuma pārkāpšanas dēi

cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai vai fiska, sabiedriskām vaļ
privātām interesēm, vai draudējis tāds kaitējums, tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

121. Dienestpersona, kurai pēc likuma vai viņai uzlikta uzdevuma vai dienesta
rakstura pienākas novērst vai pārtraukt pārvaldības kārtībai vai fiska, sabiedriskām
vai privātām interesēm draudošu kaitējumu un kura, pretēji saviem dienesta pienāku-
miem, nav spērusi soļus vai nav izdarījusi darbību, ar ko tādu kaitējumu varētu novērst
vai pārtraukt, par šo dienesta pienākuma neizpildīšanu, ja tā izdarīta tīši, vai ja tā
izdarīta aiz nolaidības un no tās cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai vai fiska,
sabiedriskām vai privātām interesēm, sodāma:

ar arestu.

Ja šī dienesta pienākumu neizpildīšana izdarīta tīši un no tās cēlies svarīgs kai-
tējums pārvaldības kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm, vai draudējis
tāds kaitējums, vai ja šī bezdarbība izdarīta aiz mantkārīgam tieksmēm, tad vainīgais
sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, vai ar
cietumu.

Bet ja no šās aiz mantkārīgām tieksmēm izdarītās dienesta pienākuma neizpildī-
šanas cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātām
interesēm, vai draudējis tāds kaitējums, tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu.
122. Ar 121. pantā noteiktiem sodiem un uz tiem pašiem pamatiem sodāma

dienestpersonas, kas:
1) pretēji saviem pienākumiem, nav darījusi zināmu savai priekšniecībai vai

iestādei, kuras dienestā viņa atrodas, par ienākušā raksta saņemšanu;
2) nav paziņojusi pienācīgai varai par vainīgam noteikti zināmu, nodomātu,

uzsāktu vai izdaritu smagu noziegumu vai noziegumu, vai par šo noziedzīgo
nodarījumu izdarīšanā dalību ņēmušām personām, vai apdraudētai personai —
par nodomātu vai uzsāktu smagu noziegumu vai noziegumu:

3) sniegtā ziņojumā noslēpusi svarīgu apstākli smaga nozieguma vai nozieguma
novēršanai, pārtraukšanai vai atklāšanai vai šo noziedzīgo nodarījumu
līdzdalībnieku atklāšanai;



4) pretēji saviem dienesta pienākumiem, nav spērusi soļus vai nav izdarījusi

darbību:
a) lai izsludinātu, izziņotu vai ievestu spēkā likumu vai saistošu noteikumu

vai padotības kārtībā augstākas iestādes vai priekšniecības priekšrakstu;
b) lai vajātu, novērstu vai pārtrauktu smagus noziegumus vai noziegumus,

vai lai izpildītu tiesu iestāžu likumīgā spēkā stājušos spriedumus, rīko-
jumus vai lēmumus;

c) lai apcietinātu personu, kura izbēgusi no apcietinājuma vai kura bijusi
jāapcietina.

123. Dienestpersona, kas aiz savu pienākumu nezināšanas vai aiz nolaidības
nelikumīgi atņēmusi personas brīvību:

1) aizturot, ieslogot vai pagarinot brīvības atņemšanas laiku;
2) piemērojot nepienācīgu smagāku brīvības atņemšanas veidu,

sodāma:

ar .

124. Dienestpersona, kas izdarījusi kratīšanu, apskatīšanu vai lietu izņemšanu
likumā neatļautā kārtībā, sodāma:

ar arestu.
Ja vainīgais šā panta pirmā daļā paredzēto nodarījumu izdarījis, lietojot vardarbību

vai sodāmus draudus, vai izdomātu ierunu, ka izpilda, dienesta darbību, tad viņš sodāms:
ar cietumu.

125. Dienestpersona, kas izdarījusi kauna jūtas aizskarošu sievietes aplūkošanu
bez viņas piekrišanas un bez pienācīga pilnvarojuma vai kaut arī ar aplūkojamās pie-
krišanu, bet nepatiesi uzdodot, ka izpilda dienesta darbību, sodāma:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
Mēģinājums sodāms.
126. Dienestpersona, kas izpaudusi apzināti slepenībā turamas ziņas, datus,

dokumentus vai valdības rīkojumus, kas viņai kļuvuši zināmi sakarā ar dienestu vai
nelietīgi izlietojot savus dienesta pilnvarojumus, sodāma:

ar arestu.
Ja tāda izpaušana draudējusi radīt svarīgu kaitējumu pārvaldības kārtībai vai

fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm, tad vainīgais sodāms:
ar cietumu.

Bet ja vainīgais izpaudis noslēpumu, kurš attiecas uz Latvijas ārējo drošību, tad
viņš, ja nav jāsoda par nodevību, sodāms:

ar pārmācības namu.
127. Dienestpersona, kas aiz nolaidības vai pastāvošo noteikumu neizpildīšanas

pielaidusi patvaļīgi paņemt, bojāt vai nozaudēt plānu, zīmējumu, dokumentu, priekš-
metu vai viņu daļu, kuri, vainīgam to zinot, Latvijas ārējās drošības labā turami sle-
penībā no ārvalsts, sodāma:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.

128. Pasta-telegrafa, telefona vai radio iestādes dienestpersona, kas:

1) bojājusi, noslēpusi vai piesavinājusies pasta korespondenci, telegrammu
vai sūtījumu, vai aizturējusi to nosūtīšanu vai izsniegšanu;

2) sagrozījusi rakstiskas pasta korespondences vai telegrammas saturu;
3) izpaudusi vai paziņojusi telegrammas, slēgtas pasta korespondences vai

sūtījuma saturu, kaut ari pēc tam, kad šī persona izstājusies no šo iestāžu
dienesta, vai nodevusi šādu telegrammu, korespondenci vai sūtījumu apzināti
neatbilstošai personai ar nolūku iepazīstināt viņu ar to saturu;

4) attaisījusi pasta korespondenci, telegrammu vai sūtījumu, ja šis nodarījums
izdarīts aiz mantkārīgām tieksmēm un vainīgais par nodarīto nav jāsoda
ār bargāku sodu, sodāma:

šā panta pirmā un otrā punktā norādītos gadījumos — ar pārmācības
namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem;
pārējos gadījumos — ar cietumu.

Mēģinājums sodāms.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tā paša pamata sodāma pasta-tēlegrafa, telefona
vai radio iestādes dienestpersona, kas pielaidusi citu personu izdarīt šajāpantā paredzētos
noziedzīgos nodarījumus.

129. Dienestpersona, kas pieņēmusi kukuli, kurš apzināti dots par viņas dienesta
pienākumos ietilpstošu un viņas izdarītu darbību, sodāma:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

Ja dienestpersona pieņēmusi kukuli, kurš apzināti dots lai pamudinātu viņu
izdarīt tādu darbību, tad viņa sodāma:

ar cietumu.
Bet ja dienestpersona pieņēmusi kukuli, kurš apzināti dots, lai viņu pamudinātu

izdarīt viņas dienesta pienākumu aplokā noziedzīgu nodarijumu vai disciplināru pār-
kāpumu, vai par tādu viņas jau izdarītu nodarījumu vai pārkāpumu, tad viņa sodāma:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

130. Dienestpersona, kas saņēmusi kukuli, kuru viņa pieprasījusi, lai izdarītu
viņas dienesta pienākumos ietilpstošu darbību, vai par tādu viņas jau izdarītu darbību,
sodāma:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
Ja dienestpersona saņēmusi kukuli, kuru viņa pieprasījusi, lai izdarītu viņas

dienesta pienākumu aplokā noziedzīgu nodarījumu vai disciplināru pārkāpumu, vai par
tādu viņas jau izdarītu nodarījumu vai pārkāpumu, tad viņa sodāma:

ar pārmācības namu.
Bet ja dienestpersona saņēmusi kukuli, kuru viņa izspiedusi ar dienesta spaidiem,

draudot ar tādiem spaidiem vai citādi nelietīgi izlietojot dienesta pilnvarojumu, lai
izdarītu vai par jau izdarītu dienesta darbību, tad viņa sodāma:

ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.
Mēģinājums sodāms.
Kukuļa pieprasīšana vai spaidu lietošana tā dabūšanai uzskatāma par kukuļa

saņemšanas mēģinājumu.
131. Dienestpersona, kas nolikusi vai ņēmusi sev par labu nelikumīgus ņēmumussodāma:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.
Bet ja vainīgais ievācis tādus ņēmumus, izspiežot tos ar dienesta spaidiem vai

draudot ar tādiem spaidiem, tad viņš sodāms:
ar pārmācības namu.

Mēģinājums sodāms.

132. Dienestpersona. kas ar spaidiem, vai piedraudot ar tādiem, vai citādi
nelietīgi izlietojot dienesta pilnvarojumu, piespiedusi izpildīt, sev vai citai personai
par labu, bez atlīdzības vai par nesamērīgi zemu atlīdzību, apzināti nesaistošu darbu
vai apzināti nepienakošās klaušas, sodāma:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.
Mēģinājums sodāms.
133. Dienestpersona, kas saņēmusi piesavināšanās nolūkā apzināti nepienākošosienākumu, kuru viņa pieprasījusi, it kā izpildot likumu vai saistošu noteikumu vai it

ka izpildot atklātas izsoles vai ar valsti slēgta līguma nosacījumus, vai it kā noteiktu
maksu par dienesta darbību, sodāma:

ar pārmācības namu.
Mēģinājums sodāms.

134. Zvērināto piesēdētāju sarakstā, uz noliktu tiesas sesiju ievestais, kā ari
zvērināto piesēdētāju komplekta sastāvā esošais, kas pieņēmis viņam piedāvātu vai
viņa pieprasītu kukuli, zinādams, ka tas viņam dots lietā, kura var piekrist viņa, kā
zvērināta piesēdētāja caurlūkošanai, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
135. Dienestpersona, kas:

1) piesavinājusies kukuli, kurš viņai dots nodošanai vai kuru viņa saņēmusi
it kā nodošanai citai dienestpersonai;

2) pieņēmusi piesavināšanās nolūkā kukuli, izlikdamās par citu dienestpersonu
sodāma:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

136. Notiesājot par 129.—135. pantā paredzētiem nodarījumiem, vainīgam
ienākušais kukulis atņemams valstij par labu, bet ja tā vairs nav, tad piedzenama viņa
vērtība. Ja tiesa atzītu, ka kukulis bijis izspiests, tad tas atdodams tā devējam. Ja
kukulis pastāv mantisku tiesību dāvinājumā, tad tāds dāvinājums atzīstams pat spēkā
neesošu.

137. Dienestpersona, kas atkāpusies no pastāvošiem noteikumiem par rēķin-
vedību un par grāmatu turēšanu un vešanu, kā arī par naudas vai citādas mantas pie-
ņemšanas, glabāšanas, izdošanas vai nosūtīšanas kārtību, ja šie nodarījumi izdarīti
tīši vai kaut arī netīši, bet ar tiem ievērojami nolaista vai satricināta dienestpersonai
uzticētā dienesta darbības nozare vai cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai
vai fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm, sodāma:

ar arestu.
Bet ja šie nodarījumi izdarīti aiz mantkārīgām tieksmēm, tad vainīgais sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.

138. Dienestpersona, kas:
1) sastādījusi dokumentu, kurā apzināti nepareizi izteikts ar šo dokumentu

apliecināmais apstāklis;
2) ievietojusi apzināti nepatiesas ziņas grāmatās, kuras noteiktas naudas vai

citu priekšmetu ierakstīšanai vai citiem kādiem ierakstiem ar svarīgu nozīmi
pārvaldības kārtībai, '

sodāma:
ar pārmācības namu.

Ja apzināti nepatiess saturs ievietots 413. pantā paredzētos dokumentos,
tad vainīgais sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.
139. Dienestpersona, kas izpildot dienestu aiz nolaidības paziņojusi vai ap-

liecinājusi mutiski vai rakstiski nepareizas ziņas, no kurām cēlies svarīgs kaitējums
pārvaldības kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm, sodāma:

ar arestu.
140. Dienestpersona, kas izpildot dienestu mutiski paziņojusi vai apliecinājusi

apzināti nepareizas ziņas, ja no tam cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai vai fiska,
sabiedriskām vai privātām interesēm, sodāma:

ar cietumu.
Ja dienestpersona izdarījusi šo noziegumu, lai panāktu apzināti nevainīga notie-

sāšanu vai lai vērstu aizdomas uz apzināti nevainīgu, tad viņa sodāma:
ar pārmācības namu.

141. Dienestpersona, kas:
1) apzīmogojusi svarus vai mēru, zinādama, ka tie nepareizi;
2) apzīmogojamam izstrādājumam uzspiedusi apzināti nepareizu provi,

sodāma:
ar pārmācības namu.

142. Dienestpersona, kurai uzlikts pienākums uzspiest ēdamvielām vai citām
precēm zīmogu vai citu kādu zīmi, kas apliecina viņu nekaitību veselībai, un kura
uzspiedusi tādu zīmi apzināti neaplūkotai precei, sodāma:

ar cietumu.
Ja tāda zīme uzspiesta veselībai kaitīgām ēdamvielām vai citai precei, vainīgais

sodāms:
ar pārmācības namu.

143. Notārs vai kāda cita dienestpersona, kuru likums pilnvarojis taisīt, aplie-
cināt vai apstiprināt aktus un kas taisijis, apliecinājis vai apstiprinājis likumā aizliegtu
aktu, sodāms.:

ar cietumu.

144. Dienestpersona, kas izdarījusi savos dienesta pienākumos ietilpstošu dar-
bību, pārkāpjot tādus šai darbībai noteiktus likuma vai saistoša noteikuma nosacī-
jumus, formas un kārtību, kuru neievērošanas dēļ pati darbība nav spēkā, sodāma:

ar cietumu.
Ja šāda nosacījumu, formu un kārtības pārkāpšana izdarīta aiz mantkārīgām

tieksmēm, tad vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu.

145. Tiesnesis vai cita dienestpersona, kuru likums pilnvarojis izspriest civilas
un administratīvas tieslietas vai lietas par kriminālu vai disciplināru atbildību, vai uzlikt
administratīvu sodu, vai šķīrējtiesnesis, kas taisījis apzināti netaisnu spriedumu vai lē-
mumu, sodāms:

ar pārmācības namu.
Ja šis nodarījums izdarīts aiz mantkārīgām tieksmēm vai ja ar šo spriedumu notiesā-

tam apzināti nepareizi piespriests sods, kāds likumā noteikts par smagu noziegumu, tad
vainigais sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

146. Dienestpersona, kas, izdarot dienesta darbību civilās vai administratīvās
tieslietās vai lietās par kriminālu vai disciplināru atbildību vai par administratīvu sodu
uzlikšanu vai šo lietu tiesāšanasgaitājespaidojusi apsūdzētā atzīšanos vai liecinieka vai liet-
pratēja liecību, lietojot nelietīgi dienesta pilnvarojumu vai ar taisnu tiesu nesavieno-
jamus līdzekļus, sodāma:

ar cietumu.
Ja dienestpersona izdarījusi šo nodarījumu ar nolūku panākt apzināti nevainīga

notiesāšanu vai vērst aizdomas uz tādu nevainīgo, viņa sodāma: .
ar pārmācības namu.

147. Zvērināts piesēdētājs, kas piedalījies lietas izspriešanā un izpaudis
zvērināto piesēdētāju apspriešanās vai balsošanas noslēpumu šajā lietā, sodāms:

ar cietumu:
148. Zvērināts piesēdētājs, kas bez likumīgiem iemesliem trešo reizi nav ieradies

uz tiesas aicinājumu izpildīt zvērināta piesēdētāja pienākumus, sodāms:
ar arestu.

149. Zvērināts piesēdētājs, kas devis apzināti nepatiesas ziņas par apstākli,
kurš noder par likumīgu iemeslu atstatīt vai noraidīt viņu no piedalīšanās lietā par
zvērināto piesēdētāju, sodāms:

ar cietumu.
150. Kas ieradies uz tiesas aicinājumu izpildīt zvērinātā piesēdētāja pienākumus

un bez ievērojama iemesla atteicies izpildīt šo pienākumu, sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.



151. Dienestpersona, kas publiski pārdod svešu mantu, vai uzrauga šādu oār-dosanu, un kas pārdevusi vai pielaidusi pārdot šo mantu pa nesamērigf zemu «nuapzināti pārkāpjot pastāvošos noteikumus par publiskām izsolēm, ja ši noTrījumsizdarīts aiz mantkārīgam tieksmēm, sodāma:
nuudnjuuis

ar pārmācības namu.
152 Dienestpersona, kas iestājusies mantas darījumos, kuri viņai pēc viņas die-nesta veida ar likumu aizliegti, sodāma: ' '

ar arestu.
Ar to pašu sodu sodāma dienestpersona, kas nodarbojusies ar mantiska raksturanodarbību vai privātu uzdevumu, kuri viņai pēc viņas dienesta veida ar likumu aizliegti

vai nav priekšniecības atļauti. s

; 153. Dienestpersona, kurai ir pienākums uzraudzīt mantiskus uzņēmumus vai
noslēgt, apstiprināt vai izpildīt darbus un piegādes valsts vajadzībām vai 'citumantisku līgumu, vai izdarīt izsoli, vai uzraudzīt minētās darbības, un kas ņēmusi viņai
ar likumu aizliegtu dalību šajos uzņēmumos vai līgumos vai devusi ķīlu pēc 'līguma savā
vai savas sievas vārdā vai caur citu personu, sodāma:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.
Vainīgā dotā ķīla atņemama.

DESMITA NODAĻA.

Nepaklausība un necienības parādīšana likumīgai varai.
154. Kas nav izpildījis saistošu noteikumu, ja par tā neizpildīšanu likumā nav

noteikts sevišķs sods, sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divām nedēļām, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par piecdesmit latiem.

Ja neizpildītais saistošais noteikums izdots uz likuma pamata par nacionālo ap-
gādi un rekvizīcijām, tad vainīgais sodāms:

1) miera laikā — ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar nauda?
sodu, ne augstāku par tris simti latiem;

2) kara laikā — ar ieslodzījumu cietumā.
155. Kas pārkāpis tāda sevišķa likuma nosacījumu, par kura neizpildīšanu

gan draud kriminālatbildība, bet nav noteikts sevišķs sods, sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja šis pārkāpums izdarīts ar nolūku pretoties šā panta pirmā daļā minētam likumam,
tad vainīgais sodāms:

ar cietumu.
Šā panta otrā daļā paredzētā nodarījumā vainīgo dienestpersonu vai garīdznieku

tiesa var atcelt no amata uz laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem.
156. Kas atvēris vai uzturējis mācibas iestādi bez pienācīgas atļaujas,

sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

157. Vecāki vai personas, kas nav rūpējušies, lai viņu apgādībā esošie bērni
kuriem obligātoriski jāmācās, apmeklētu skolu, sodāmi:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

158. Kas nav paklausījis likumīgam rīkojumam vai likumīgam prasījumam,
ar kūpi pie viņa griezusies dienestpersona vai persona, no kuras dienesta pienākumu
izpildīšanas atkarājas dzelzceļa kustības vai citas satiksmes veida drošība, ja par šo ne-
paklausību likumā nav noteikts sevišķs sods, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.
Ja:

1) tāda nepaklausība izrādīta liela ļaužu saplūduma laikā un vietā un pārtraukusi
pareizu ļaužu kustību vai padarījusi to nedrošu;

2) tāda nepaklausība bijusi par iemeslu vilciena, kuģa, vai vispārējā lietošanā
esošas paškustīgas mašīnas apturēšanai vai padarījusi viņu kustību nedrošu;

3) tāda nepaklausība izrādīta kara sardzes amatpersonai vai tās sargam;
4) tāda nepaklausība izrādīta lidmašīnas komandierim vai lidotājam lidošanas

laikā,
tad vainīgais sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

Bet ja tādu nepaklausību izrādījušas vairākas personas kopīgi, kuras to-
mēr nav sastādījušas noziedzīgu koppulci, vai ja tāda nepaklausība izrādīta kuģa
kapteinim ārpus ostas braucošā jūras kuģi, tad vainīgais sodāms:

ar cietumu.

159. Kam jāizpilda likumā noteiktās klaušas un kas uz pienācīgas varas piepra-
sījumu nav šīs klaušas bez likumīga iemesla izpildījis, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Bet ja šā panta pirmā daļā paredzētais nodarijums izdarīts pēc mobilizācijas iz-

sludināšanas, tad vainīgais sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.

160. Kas tautas skaitīšanā atteicies dot skaitītājam likuma prasītas ziņas vai
devis apzināti nepareizas ziņas, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

.161. Kas pārkāpis pienācīgas varas apstiprinātus vai pienācīgā kārtībā reģistrētu
kredītiestādes, biedrības, savienības vai citas organizācijas statūtu noteikumus mant-
kārīgā nolūkā, vai novērsdamies no mērķa, kura dēļ kredītiestāde, biedrība, savienība
vai cita organizācija dibināta, vai radot ar statūtu pārkāpšanu svarīgu kaitējumu pār-
valdības kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm, ja par šādu nodarījumu
likumā nav noteikts sevišķs sods, sodāms:

ar cietumu.
162. Pašvaldības orgāna locekļu sapulcē klātesoša nepiedalīga persona, kas nav

paklausījusi likumīgam prasījumam,ar kuru pie tās griezies šās sapulces vadītājs, sodāma:
ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

Bet ja tādas nepaklausības dēļ pārtraukta sēde, tad vainīgais sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

163. Uz likuma vai statūtu pamata sasauktas sapulces loceklis, kas turpinājis
debates vai piedalījies sapulces lēmuma taisīšanā pēc tam, kad sapulces vadītājs atņēmis
viņam vārdu vai izraidījis no sapulces vai pasludinājis sapulci par slēgtu, vai kas pat-
vaļīgi atklājis jau slēgtas sapulces sēdi, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Ja debates vai taisītais lēmums pārkāpj minētai sapulcei ar likumu piešķirto
tiesību robežas, tad vainīgais, ja tas pēc debatu vai taisītā lēmuma satura nav jāsoda
? bargāku sodu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Bez tam tiesa var aizliegt vainīgam, kurš vadījis debates vai patvaļīgi piesavinājies
sapulces vadītāja varu, piedalīties sapulcē uz laiku no viena līdz diviem vēlēšanu

Tiodiem.

164. Kas tīši nav pielaidis dienestpersonu izpildīt viņai uzliktos pienākumus
tiecībā uz uzraudzību par pareizu nodokļu uzlikšanu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

165. Kas tīši kavējis dienestpersonu iekļūt telpās vai citā kādā vietā, kur
dienestpersonai pēc likuma bijusi tiesība ieiet, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

166. Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem pretojies dienestpersonai
vai viņai palīdzošai privātpersonai, ar nolūku rīkoties pretim likuma, saistoša noteikuma
vai varas likumīga rīkojuma izsludināšanai vai izvešanai dzīvē vai likumīgas dienesta
darbības izpildīšanai, sodāms:

ar cietumu.
Ja tādu pretošanos izrādījušas vairākas personas kopīgi, nesastādīdamas tomēr

noziedzīgu koppulci, tad tas no vainīgiem, kurš pretojoties lietojis ieroci vai nodarījis
miesas bojājumu, ja par nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
Ar tiem pašiem sodiem un uz tā paša pamata sodāms vainīgais par šajā pantā

paredzētu pretošanos personai, no kuras dienesta pienākumu izpildīšanas atkarājas
dzelzceļa kustības vai cita satiksmes veida drošība.

167. Kas bojājis zīmogu vai citu kādu zīmi, kas uz dienestpersonas rīkojumu
likumā norādītos gadījumos uzlikti telpai, glabātuvei vai priekšmetam ar nolūku ap-
sargāt tos, vai atvēris ieeju tādās aizzīmogotās telpās vai glabātuvē, sodāms:

ar cietumu.
Mēģinājums sodāms.
Zīmoga vai citas zīmes bojāšana vai ieejas atvēršana aizzīmogotās telpās vai

glabātuvē nav uzskatāma par noziedzīgu, ja šos nodarījumus izdarījis aizzīmogoto
telpu, glabātuves vai priekšmeta saimnieks pēc likumīgā kārtībā taisīta un izpildāma
lēmuma vai rīkojuma par zīmoga vai zīmes noņemšanu vai pēc tās personas apmierinā-
šanas, kuras labā aizzīmogojums izdarīts.

168. Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem piespiedis dienestpersonu
neizpildīt savus pienākumus vai izlietot nelietīgi dienesta pilnvarojumu, ja par nodarīto
nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar cietumu.
Ja piespiešanu izdarījušas vairākas personas kopīgi, nesastādīdamas tomēr nozie-

dzīgu koppulci, tad tas no vainīgiem, kurš piespiežot lietojis ieroci vai nodarījis miesas
bojājumu, ja par nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
Mēģinājums sodāms.
169. Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem mēģinājis piespiest dienest-

personu, lai tā, neizpildot savu pienākumu vai nelietīgi izlietojot dienesta pilnvaro-
jumu, izdarītu smagu noziegumu vai noziegumu, sodāms:

ja viņš spiedis izdarīt smagu noziegumu —
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem;

ja viņš spiedis izdarīt noziegumu —
ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

Ja piespiestais smagu noziegumu vai noziegumu, vai viņu sodāmu mēģinājumu
izdarījis, un piespiedējs, kā noziedzīgā nodarijuma līdzdalībnieks, par tiem nav jāsoda
ar bargāku sodu, tad viņš sodāms: ?

ja piespiedis izdarīt smagu noziegumu —
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem;

ja piespiedis izdarīt noziegumu —
ar pārmācības namu.

170. Kas dienestpersonu bez viņas gribas novedis nesamaņas stāvoklī, ar no-
lūku atņemt tai iespēju izpildīt savus pienākumus, sodāms:

ar cietumu.

Mēģinājums sodāms.

171. Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem piespiedis personu, no
kuras dienesta pienākumu izpildīšanas atkarājas dzelzceļa kustības vai cita satiksmes
veida drošība, neizpildīt savus pienākumus vai novedis šo personu bez viņas gribas
nesamaņas stāvoklī, ar nolūku atņemt tai iespēju izpildīt savus pienākumus, sodāms:

ar cietumu.
Ja no tam dzelzceļa vilcienam, kuģim vai vispārējā lietošanā esošai paškustīgai

mašīnai radušās katastrofas briesmas, tad vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu.

Bet ja no tam cēlusies dzelzceļa vilciena, kuģa vai vispārējā lietošanā esošas
paškustīgas mašīnas katastrofa, tad vainīgais sodāms:

ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.
Ja piespiešana vai novešana nesamaņas stāvoklī izdarita ar nolūku radīt dzelz-

ceļa vilciena, kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašīnas katastrofu, tad
vainīgais sodāms:

šā panta pirmā daļā norādītā gadījumā —?
ar pārmācības namu;

sa panta otrā daļā norādītā gadījumā —
ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku;

šā panta trešā daļā norādītā gadījumā —
ar spaidu darbiem uz visu mūžu.

Mēģinājums sodāms.
172. Kas ar kukuli mēģinājis piedabūt dienestpersonu, lai tā, neizpildot savu

pienākumu vai nelietīgi izlietojot dienesta pilnvarojumu, izdarītu noziedzīgu nodarī-
jumu, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

Ja noziedzīgu nodarījumu vai tā sodāmu mēģinājumu kukuļņēmējs izdarījis,
un piekukuļotājs, kā noziedzīgā nodarījuma līdzdalībnieks, nav jāsoda par to ar bargāku
sodu, tad viņš sodāms:

par piekukuļošanu uz pārkāpumu —
ar cietumu;

par piekukuļošanu uz noziegumu —
ar cietumu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem;

par piekukuļošanu uz smagu noziegumu —
ar pārmācibas namu.

173. Kas ar kukuli vai ar sodāmiem draudiem mēģinājis piedabūt Saeimas
vai pašvaldības iestādes locekli, lai tas nodotu balsi viņam vai citai personai par
labu vai pret citu personu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Bez tam tiesa var aizliegt vainīgajam piedalīties tādā sapulcē uz laiku no viena
līdz trim vēlēšanu periodiem.

174. Kas piesavinājies varu, patvaļīgi izdarot tādu darbību, kuru varējusi
izdarit tikai dienestpersona, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Ja varu piesavinājusies persona, nelietīgi izlietodama sev piesavināto varu, iz-
darījusi smagu noziegumu vai noziegumu, tad viņa sodāma pēc noteikumiem par kopību.

Bet ja varu piesavinājusies persona izdarījusi nodarījumu, kurš atbilst dienesta
smagam noziegumam vai noziegumam, tad viņa jāsoda ar to pašu sodu, ar kādu
būtu jāsoda par tādu nodarījumu dienestpersona.



175. Kas pie tiesas tīši uzdevies par citu personu, kura aicināta izpildīt zvēri-

nāta piesēdētāja pienākumus, sodāms:
ar arestu.

Ja vainīgais cita vietā tiešām"izpildījis zvērināta piesēdētāja pienākumu, tad viņš
sodāms:

ar cietumu.

176. Kas ar acīmredzami nepieklājīgu izturēšanos pa dienesta darba laiku
valsts iestādē vai pārvaldības funkcijas izpildošās valsts autonomā vai pašvaldības
iestādē izrādījis necienību likumīgai varai, sodāms:

ar arestu.

Ja necienība likumīgai varai izrādīta, aizskarot šā panta pirmā daļā minētās ie-
stādes šīm iestādēm iesniegtā rakstā, vai atklāti turētā vai nolasītā runā vai sacerē-
jumā, vai izplatītā vai atklāti izliktā sacerējumā vai notēlojumā, tad vainīgais sodāms

ar cietumu.

Ja necienība likumīgai varai izrādīta, aizskarot šā panta pirmā daļa minētas

iestādes vai kādu no šo iestāžu locekļiem iestādes dienesta darba laikā, tad vainīgais
sodāms:

ar pārmācības namufuz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

Bet ja necienība likumīgai varai izrādīta, izdarot vardarbību pret kādu šā panta
pirmā daļā minēto iestāžu locekli iestādes dienesta darba laikā, tad vainīgais, ja viņš par
izdarīto noziedzīgo nodarījumu nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar pārmācības namu.

177. Kas tīši noplēsis, sabojājis vai izķēmojis uz attiecīgas varas rīko-
jumu atklāti izliktu sludinājumu, dokumentu, uzrakstu, ģerboni vai citu likumīgas
varas zīmi, vai karasp _ēka daļas vai kara kuģa karogu, ja par izdarīto viņš nav jāsoda
ar bargāku sodu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ja:

1) šis pārkāpums izdarīts ar nolūku izrādīt necienību likumīgai varai;
2) atklāti nogānīts karaspēka daļas vai kara kuģa karogs, tad vainīgais sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu.

VIENPADSMITĀ NODAĻA.

Pretdarbība tiesai.
178. Kas apzināti nepatiesi ziņojis attiecīgai varai, no kuras atkarājas

kriminālvajāšanas ierosināšana, par smagu noziegumu vai noziegumu, kāds nav no-
ticis, sodāms:

ar arestu.

179. Kas apzināti nepatiesi apsūdzējis, attiecīgai varai, no kuras atkarājas
kriminālvajāšanas ierosināšana vai saukšana pie atbildības disciplinārā vai admini-
stratīvā kārtībā, noteiktu personu par noziedzīga nodarījuma vai disciplīnārpārkāpuma
izdarīšanu, norādīdams šās apsūdzības pamatus, sodāms:

ar cietumu':
Ja izdarīta apzināti nepatiesa apsūdzība par smagu noziegumu, vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu.
180. Kas izziņā, izmeklēšanā vai pie tiesas kā liecinieks, lietpratējs vai tulks

vai izziņā caur apkārtniekiem apzināti izteicis nepatiesību par apstākļiem, kuriem
lietā varētu būt nozīme, sodāms:

ar cietumu.
Ja vainīgais nepatiesu liecību devis:

1) būdams uzpirkts;
2) zem zvēresta,

tad viņš sodāms:
ar pārmācības namu.

Nepatiesa liecība, ko devusi apsūdzētā labā tāda persona, kurai pēc likuma ir
tiesība atteikties no liecināšanas, nav uzskatāma par noziedzīgu, ja nopratinātājs
lieciniekam nav iepriekš norādījis uz šo tiesību. ,

181. Kas:
1) taisījis pakaļ vai pārtaisījis rakstisku vai lietisku pierādījumu ar nolūku griezt

aizdomas uz noteiktu personu par noziedzīga nodarijuma vai disciplināra
pārkāpuma izdarīšanu, ja tāds viltus pierādījums kļuvis par izziņas priekšmetu
vai bijis par iemeslu kriminālvajāšanas ierosināšanai vai saukšanai pie at-
bildības disciplinārā vai administratīvā kārtībā;.

2) tiesai vai varai, kura pilnvarota izdarīt izziņu, ierosināt kriminālvajāšanu
vai saukt pie atbildības disciplinārā vai administratīvā kārtībā, apzināti
sniedzis rakstisku vai lietisku viltus pierādījumu ar nolūku griezt aizdomas
uz noteiktu personu par noziedzīga nodarijuma vai disciplināra pārkāpuma
izdarīšanu, sodāms:

ar pārmācības namu.
Ja pakaļtaisīts vai pārtaisīts rakstisks vai lietisks pierādījums smaga nozieguma

lietā vai ja tādā lietā sniegts viltus pierādījums, tad vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

182. Prasītājs vai atbildētājs, kas zem zvēresta izteicis apzināti nepatiesību
civillietā par apstākļiem, kupem lietā varētu būt nozīme, sodāms:

ar pārmācības namu.
183. Kas nepatiesi uzdevies tiesas priekšā par prasītāju vai atbildētāju,

sodāms:
ar cietumu.

184. Kas:
1) izmeklēšanā vai pie tiesas apzināti nepatiesi liecinājis par apstākli, kurš noder

par likumīgu iemeslu viņa atstatišanai vai noraidīšanai no liecināšanas zem
zvēresta vai bez zvēresta vai no piedalīšanās lietā par lietpratēju vai tulku;

2) lūgumrakstā dēļ apliecības izdošanas par tiesību vest svešas lietas apzināti
nepatiesi apgalvojis, ka nav likumīgu šķēršļu tādas apliecības dabūšanai;

3) iesniedzis tiesai apzināti nepatiesas ziņas par savu mantas stāvokli atsvabinā-
šanai no tiesas nodevu vai citu maksājumu samaksas civillietu iztiesāšanā
vai apliecības dabūšanai par mazturības tiesību vai par šās tiesības baudīšanu,
neraugoties uz to, ka apzināti grozījušies tie apstākļi, kuru dēļ vainīgais ticis
atsvabināts no minēto nodevu un maksājumu samaksas,

sodāms:
ar arestu.

Ar to pašu sodu sodāma persona, kurai nav apliecības svešu lietu vešanai
un kura apzināti nepareizi uzdevusi tiesai savu gada laikā šās tiesas apgabala robežās
vesto svešu lietu skaitu.

185. Kam nav atļaujas svešu lietu vešanai tiesu iestādēs un kas:
1) mantkārīgā nolūkā un acīmredzami nemākulīgi vai ļaunprātīgi devis padomus

vai sastādījis rakstus tiesu lietās;
2) mantkārīgā nolūkā amata veidā nodarbojies ar svešu lietu vešanu tiesu

iestādes par prasijumiem, kurus pilnvarojuma līguma apslēpšanai ieguvis no
to īpašnieka tālākdošanas (cesijas) ceļā,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja vainīgais so nodarījumu atkārtojis (62. p.), tad viņš sodāms-
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

186. Kas bez ievērojama iemesla nav paziņojis attiecīgai varai vai apdradētam par viņam droši zināmu nodomātu vai uzsāktu smagu ^ noziegumu ja bi
iespējams spert soļus tā novēršanai vai izbeigšanai, un ja turklāt nodomātais smag
noziegums vai tā mēģinājums tiešām izdarīti, sodāms:

ar cietumu.
Sevišķi svarīgos gadījumos vainīgais sodāms ar pārmācības namu.
187. Kas bez ievērojama iemesla nav paziņojis attiecīgai varai par vim

droši zināmu 69.—71., 87. vai 97. pantā paredzēta smaga nozieguma dalībnieku, sodāri
ar cietumu.

188. Kas tīši nav paklausījis likumīgam prasījumam, ar kuru pie vi
griežas attiecīga vara, lai tas nodotu viņa rīcībā esošu lietisku vai rakstisku krimin
lietas pierādījumu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latie
189. Kas:

1) bojājis, pārtaisījis, slēpis vai patvaļīgi paņēmis lietisku vai rakstisku p
rādījumu, zinādams, ka attiecīga iestāde to uzglabā pievienošanai vai
pievienotu pie tiesas lietas;

2) par kaiti taisnai tiesai bojājis,- pārtaisījis, slēpis vai patvaļīgi paņēr
lietisku vai rakstisku smaga nozieguma vai nozieguma pierādījumu, kurš
netiek uzglabāts pievienošanai pie krimināllietas,

sodāms:
ar pārmācības namu, vai ar cietumu.

190. Kas slēpis vai palīdzējis slēpt personu, kura, vainīgam to zin
notiesāta ar arestu vai atrodas zem izmeklēšanas vai tiesas apsūdzībā par pārkāpun
ja tāda slēpšana izdarīta ar nolūku apslēpt šo personu no tiesas vai soda, sodāms:

, ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

191. Kas slēpis vai palīdzējis slēpt personu, kura, vainīgam to zinot:
1) notiesāta ar cietumu vai ar bargāku sodu;
2) notiesāta ar ievietošanu labošanas vai audzināšanas-labošanas iestādē;
3) atrodas zem izmeklēšanas vai tiesas apsūdzībā par smagu noziegumu ļ

noziegumu vai kuru attiecīga vara meklē kā aizdomās turētu smaga noz
gurna vai nozieguma izdarīšanā;

4) izdarījusi smagu noziegumu, bet kūpi attiecīgā vara vēl nemeklē, ja tā
slēpšana izdarīta ar nolūku apslēpt slēpjamo personu no tiesas vai soda,

sodāms:
ar cietumu.

Ja:
1) slēpta persona, kiņa, vainīgam to zinot, notiesāta ar spaidu darbiem;

2) slēpšana piekopta amata veidā,
tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu.
192. Kas:

1) pieteicies par vainīgo smagā noziegumā vai noziegumā, zinādams, ka to
darījusi cita persona;

2) izmeklēšanā vai pie tiesas apzināti nepareizi uzdevies par citu personu, ki
saukta pie atbildības kā apsūdzētais smagā noziegumā vai noziegumā;

3) izcietis ieslodzījuma sodu apzināti citas personas vietā, kurai tāds piespries
sodāms:

ar arestu. '

193. 187.—192. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarītājs nav sodāt
1) ja paziņošana būtu neziņotāja vai viņa ģimenes locekļa apsūdzība ļ

smaga nozieguma vai nozieguma izdarīšanu;
2) ja slēpts noziedzīgs nodarījums, kura izdarīšanā piedalījies pats slēpējs vai v

ģimenes loceklis;
3) ja slēpts slēpēja ģimenes loceklis.

Par ģimenes locekļiem uzskatāmi: pirmās pakāpes radnieki un svainieši, adoptēt
audžuvecāki, adoptētie un audžubērni, laulātie, brāļi un māsas un viņu laulātie, kā
saderinātie.

194. Kas ieradies pie izmeklēšanas vai tiesas kā liecinieks, pieaicināts Iiecinie
lietpratējs vai tulks un bez ievērojamiem iemesliem atteicies izpildīt savu pienākun
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
augstāku par simts latiem.

195. Kas atsvabinājis apcietināto no apcietinājuma vai no ieslodzījuma vie
vai palīdzējis tam izbēgt, sodāms:

ar cietumu.
Ja atsvabināšana izdarīta ar vardarbību pret sargiem vai ar ieslodzījuma vie'

bojājumu vai ari ja atsvabināšanu izdarījusi vai bēgšanai palīdzējusi dienestpersoi
tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu.
Mēģinājums sodāms.
196. Apcietinātais, kas bēdzis no apcietinājuma vai no ieslodzījuma viet

lietodams vardarbību pret sargiem vai bojādams ieslodzījuma vietu, ja vainīgais f
nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar cietumu.

Ja tāda bēgšana izdarīta pec vienošanas ar citiem apcietinātiem, tad vainig
sodāms:

ar pārmācības namu.

Ar mūža spaidu darbiem notiesātam pirmā daļā paredzētais sods atvietojams
turēšanu važās ne ilgāk par sešiem mēnešiem, bet otrā daļā — ar turēšanu važās
ilgāk par divi gadiem.

197. Kas:
1) patvaļīgi atstājis viņam ar likumīgu varas rīkojumu noteikto vai vi

izvēlēto dzīves vietu, vai nav ieradies tajā, vai arī nav paziņojis pienācīļ
varai par savu atrašanās vietu, kad likums to prasa;

2) patvaļīgi uzturējies tādā vietā, kurā viņam ar likumīgu varas rīkojui
aizliegts uzturēties;

3) patvaļīgi lietojis tiesības, kuras viņam ar likumīgā spēkā stājušos tiei
spriedumu atņemtas;

4) ar likumu noteiktā uzraudzības laikā nekrietni uzvedies, apdraudot i
biedrisko drošību,

sodāms:
ar arestu.

Ja šā panta pirmā daļā norādīto nodarījumu izdarījusi no spaidu darbiem ats^
bināta persona, tad tā sodāma:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu.

Ja vainīgais jau sodīts par šajā pantā paredzēto nodarījumu un no soda iztiesāti
laika nav vēl pagājis viens gads, tad viņš sodāms:

ar cietumu.
Ar šo pēdējo sodu sodāms ārzemnieks, kas ar likumīgu varas rīkojumu izsūtīts

ārzemēm un patvaļīgi atgriezies Latvijā.



. .. 198- Parādnieks, kas pārkāpis tiesas rīkojumu vai Civilprocesa likumos pare-dzētos gadījumos tiesai doto parakstu par dzīves vietas vai pagaidu uzturēšanās
vietas neatstasanu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

199. Kas nav izpildījis tiesas sprieduma aizliegumu vai priekšrakstu negodīgas
konkurences apkarošanas lietā vai rikojies pret to, sodāms:

ar cietumu.

DIVPADSMITĀ NODAĻA.

Karaklausības noteikumu pārkāpšana.
200. Kas līdz karaklausības likumā noteiktam laikam nav pieteicies kara-

klausības izpildīšanai vietējā pašvaldības iestādē, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

201. Kas sasniedzis iesaukšanas vecumu, bet paša vainas dēļ nav ievests
iesaucamo sarakstā un nav par to paziņojis attiecīgai karaklausības kommisiiai līdz
iesaucamo saraksta galīgai noslēgšanai šinī kommisijā:

1) ja viņš aiz likumīgiem iemesliem nav atzīts par derīgu ieskaitīšanai aktivā
kara dienestā vai dabūjis iesaukšanas atlikšanu — sodāms:

ar arestu;
2) ja viņš atzīts par derīgu ieskaitīšanai aktīvā kara dienestā — sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.

202. Kam pienākas izpildīt karaklausību un kas bez likumīga iemesla izvai-
rījies no ierašanās attiecīgā karaklausības kommisijā uz medicīnisko apskati vai
otrreizējo apskati viņam noliktā laikā:

'1) ja viņš atzīts par derīgu ieskaitīšanai aktīvā kara dienestā, sodāms:
a) miera laikā — ar cietumu;
b) kara laikā — ar pārmācības namu;

2) jajvainīgais brīvprātigi ieradies uz iesaukšanu miera laikā ne vēlāk par vienu
mēnesi, bet kara laikā — ne vēlāk par vienu nedēļu pēc viņam noliktās
iesaukšanas dienas, sodāms:

a) miera laikā — ar arestu;
b) kara laikā — ar cietumu.

203. Kam pienākas izpildīt karaklausību un kas bez likumīga iemesla izvai-
rījies no ierašanās attiecīgā karaklausības kommisijā uz medicīnisko apskati vai
otrreizējo apskati viņam noliktā laikā, ja viņš nav atzīts par derīgu ieskaitīšanai aktīvā
kara dienestā vai dabūjis iesaukšanas atlikšanu, sodāms:

ar-arestu uz laiku, neilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par tris' simti latiem.

204. Armijas rezervists vai zemessargs:
1) kas nav pieteicies attiecīgās iestādēs, ierodoties savā dzīves vietā pēc aktīvā

kara dienesta izpildīšanas vai pārmainot savu dzīves vietu;
2) kas nav sniedzis ziņas, kuras pēc likuma iesniedzamas attiecigām iestādēm

rezervistu un zemessargu kontroles nolūkā, sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

205. Kam pienākas izpildīt karaklausību un kas ar nolūku izvairīties no
karaklausības izpildīšanas izdarījis pats sev vai ar citas personas palīdzību veselības
bojājumu, kurš viņu padara kaut arī uz laiku nederīgu kara dienestam, sodāms:

a) miera laikā — ar pārmācības namu;
b) kara laikā — ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par

trim gadiem.
Ar tiem pašiem sodiem sodāms, kas ar viltu sasniedzis likumā nepiešķirtu priekš-

rocību, atsvabināšanu no karaklausības vai iesaukšanas atlikšanu.
Mēģinājums sodāms.

206. Kas amata veidā piedalījies:
1) veselības bojāšanā, ko karaklausības izpildīšanai iesaucamie, aktīvā kara

dienestā esošie, armijas rezervisti vai zemessargi paši sev vai ar citas personas
palīdzību izdarījuši, lai izvairītos no karaklausības izpildīšanas, un kas padara
šīs personas kaut arī uz laiku kara dienestam nederīgas;

2) likumā nepiešķirtas kara dienesta priekšrocības iegūšanā ar viltu, atsvabinā-
šanas no kara dienesta vai iesaukšanas atlikšanas panākšanā pirmā punktā
minētām personām, sodāms:

ar spaidu darbiem uz laika, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

207. Kas uzkūdījis izvairīties no pienākumu izpildīšanas, kurus uzliek kara-
klausības likums, sodāms:

ar cietumu.
Bet ja šī uzkūdīšana izdarīta kara laikā, tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu vai ar cietumu.

208. Kas uzkūdījis aktīvā kara dienestā esošu personu dezertēt no dienesta
vai pabalstījis tādu personu izdarīt šo noziedzīgo nodarījumu, sodāms:

ar pārmācības namu vai ar cietumu.
Ja šāda uzkūdīšana izdarīta kara laikā, tad vainīgais sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

209. Kas slēpis vai palīdzējis slēpt personu, zinot, ka tā ir dezertieris, sodāms:
ar pārmācības namu.

Ja tāda slēpšana piekopta amata veidā, tad vainīgais sodāms:
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

210. Personas, kuras karaklausības kommisijā ieskaitījusi aktīvā kara
dienestā, kā arī armijas rezervisti un zemessargi par neierašanos noteiktā laikā kara
dienestā, kā arī par veselības bojāšanu un viltības izlietošanu ar nolūku izvairīties no
kara dienesta, sodāmas pēc noteikumiem, kādi paredzēti par attiecīgiem noziedzīgiem
nodarījumiem Kara sodu likumos.

211. Kas kara laikā vai armiju iesaucot pilnā sastāvā bez ievērojama iemesla
nav atvedis uz sapulcēšanās vietu karaspēkam piegādājamu zirgu, ratus vai ragavas
ar aizjūgu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divkāršu cenu, kāda pec
takses noteikta par katru noslēpto zirgu vai katriem noslēptiem
ratiem vai ragavām ar aizjūgu.

212. Valsts, valsts autonoma uzņēmuma, pašvaldības vai privātā dienestā
esošais, kuram no armijas mobilizācijas pavēles izsludināšanas dienas jāpaliek
šajā dienestā un kas patvaļigi atstājis šo dienestu vai bez ievērojama iemesla
noteiktā laikā nav ieradies izpildīt dienesta pienākumus, sodāms:

ar cietumu.
Ar to pašu sodu sodāms šā panta pirmā daļā minētā dienestā esošais, kas atlaidis

minētās personas pavisam no dienesta vai atvaļinājumā^ kaitējot valsts aizsardzības
interesēm.

TRĪSPADSMITĀ NODAĻA.

Tautas veselības aizsardzības noteikumu pārkāpšana.
213. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par

tautas veselības aizsardzību, sodāms:
ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Ja izdoto noteikumu neizpildīšana pielaista tādā vietā, kur likumā noteiktā kārtībā
izsludināti izņēmuma noteikumi, kas izdoti saslimšanas gadījumiem ar likumā pie
sevišķi bīstamām pieskaitītām lipīgām slimībām, vai šo slimību parādīšanās laikā, tad
vainigais par šo noteikumu pārkāpšanu, ja tajos nav noteikta par viņu neizpildīšanu
citāda atbildība, sodāms:

ar pārmācības namu vai ar cietumu.
214. Kam nav tiesības nodarboties ar ārstniecību vai kam ši tiesība atņemta

un kas ārstējis ar nāvīgām vai stipriespaida vielām vai līdzekļiem vai novedot
ārstējamo hipnotiskā stāvoklī, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ar to pašu sodu sodāms ārsts vai cita persona, kas bez Veselības departa-

menta pienācīgas atļaujas novedis kādu hipnotiskā stāvoklī.

215. Vecmāte, kas bez ievērojama iemesla nav izpildījusi pienākumu likumā
noteiktos gadījumos atsaukt pie dzemdētājas ārstu, sodāma:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par tris simti latiem.

216. Kas izgatavojis, glabājis pārdošanai, vai pārdevis ārpus aptiekām vai
citām iestādēm, kuras ierīkotas komplicētu farmaceitisku preparātu izgatavošanai, —
ārstniecības zāles, kuras izgatavot likumā vai saistošā noteikumā atļauts tikai aptiekās
vai minētās iestādēs, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.
Ar to pašu sodu sodāms, kas izgatavojis vai glabājis pārdošanai vai pārdevis

ārpus aptiekām ārstniecības zāles, kuras atļauts izdot no aptiekām tikai uz ārsta recepti.
217. Ārstniecības vielu tirgotājs vai tirgotavas pārzinis, kas:

1) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par komplicētu
farmaceitisku preparātu pārdošanu;

2) izgatavojis vai glabājis pārdošanai vai pārdevis sagrieztas, sakapātas, pulveri
saberztas vai sajauktas ārstniecības vielas, izņemot tās, kuras šādā veidā
saņem no iestādēm, kas ierīkotas komplicētu farmaceitisku preparātu izgata-
vošanai, vai kuras tādā veidā laiž pārdošanā;

3) sagatavojis vai sastādījis ārstniecības zāles pēc ārsta receptes,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Bez tam tiesa var atņemt vainīgam ārstniecības vielu tirgotājam vai tirgotavas

pārzinim tiesibu tirgoties ar šīm vielām vai šādu tirgotavu pārzināt uz laiku no
viena gada līdz pieciem gadiem.

218. Ārstniecības zāles, kuras izgatavo, glabā vai pārdod, pārkāpjot 216.
un 217. pantā paredzētos noteikumus, atņemamas.

219. Aptiekas pārzinis vai aptiekas dienestā esošs farmaceits vai māceklis, kas:
1) izdevis no aptiekas bez ārsta receptes ārstniecības zāles, kuras atļauts izdot

tikai uz ārsta recepti;
2) izdevis no aptiekas ārstniecības zāles, kuras izgatavotas neatbilstoši receptei;
3) izdevis no aptiekas ārstniecības zāles, kuras izgatavotas no nepienācīga labuma

materiāla, vai netīros vai veselībai kaitīgos traukos, vai nepienācīgā aiztai-
sījumā;

4) sagatavojis vai izdevis slepenas ārstniecības zāles,kuras nav atzinis Veselības
departaments;

5) aiz neuzmanības nepareizi izdevis vienu ārstniecības zāļu vietā citas;
6) pārkāpis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par receptu rēķiniem un

receptu glabāšanu vai receptu grāmatu vešanu un glabāšanu,
sodāms:

ar naudas sodu: aptiekas pārzinis vai farmaceits — ne augstāku par
trīs simti latiem, bet māceklis — ne augstāku par simts latiem.

220. Aptiekas vai komplicētu farmaceitisku preparātu izgatavošanai ierī-
kotas iestādes pārzinis, kā arī tajās kalpojošais farmaceits, ķīmiķis vai māceklis, kas
nav izpildījis noteikumus par nāvīgu vai stipriespaida vielu glabāšanu, izdošanu vai
lietošanu vai par tādu ārstniecības zāļu izgatavošanu vai izdošanu, kurās atrodas šīs
vielas, sodāms:

ar naudas sodu: pārzinis, ķīmiķis vai farmaceits — ne augstāku par
pieci simti latiem, bet māceklis — ne augstāku par divi simti latiem.

221. Ja vainīgais 219. un 220. pantā paredzētu nodarījumu atkārtojis (62. p.)
vai ja no tāda nodarījuma, kaut arī tas būtu izdarīts pirmo reizi, pēc tā izdarīšanas
apstākļiem varējušas celties sevišķi kaitīgas sekas, tad vainīgais sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.
Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību nodarboties ar farmaceita praksi uz

laiku no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem.
Ja vainīgais pārzinājis aptie' u vai citu iestādi, kas ierīkota komplicētu farmacei-

tisku preparātu izgatavošanai, tad tiesa var atņemt vi>".m tiesību pārzināt šādasiestādes
uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, bet ja viņš pats turējis tādu iestādi, tad
arī tiesību turēt tādu uz tikpat ilgu laiku.

222. Aptiekas vai komplicētu farmaceitisku preparātu izgatavošanai ierīkotas
iestādes pārzinis, kas pielaidis izpildīt farmaceita, ķīmiķa vai mācekļa pienākumus
personai, kurai uz to nav tiesības, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

223. Kas glabājis pārdošanai vai pārdevis nāvīgas vai stipriespaida vielas
bez pienācīgas atļaujas, vai kaut arī ar atļauju, bet pārkāpjot likuma vai saistoša
noteikuma nosacījumus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja minētos apstākļos glabātas pārdošanai vai pārdotas narkotiskas vielas, tad
vainīgais sodāms:

ar cietumu.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību pārdot minētās vielas uz laiku no
viena gada līdz pieciem gadiem.

224. Persona, kurai pēc savas nodarbošanās atļauts turēt pie sevis vai
lietot darbā nāvīgas vai stipriespaida vielas un kura nav izpildījusi likuma vai
saistoša noteikuma nosacījumus par šo vielu glabāšanu vai lietošanu, sodāma:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību turēt pie sevis vai lietot darbā minētās
vielas uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

225. Kam uz likuma vai saistoša noteikuma pamata jāpaziņo noteiktā laikā
par cilvēka saslimšanu ar lipīgu slimību un kas šo pienākumu nav izpildījis, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.



226. Kas nelietodams vajadzīgos aizsardzības līdzekļus pielaidis citai personai
venērisku slimību, sodāms:

ar cietumu.

Bet ja šāda slimība pielaista kopojoties vai piekopjot netiklību, tad vainīgais,
ja par nodarīto nav jāsoda ar bargāku-sodu, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

227. Kas kopojies, nelietodams pienācīgus aizsardzības līdzekļus, ja viņam
vajadzējis zināt, ka viņš slimo ar venērisku slimību, ja viņš par nodarīto nav jāsoda
ar bargāku sodu, sodāms:

ar arestu.

228. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus, kuri
izdoti netiklības un tās kaitīgo seku novēršanai, sodāms:

ar cietumu.

229. Sieviete, kas salīguši par zīdītāju vai uzņēmusies pienākumu apkopt
bērnu un kas slēpusi vai noklusējusi darba devējam, ka viņa slimo ar lipīgu
slimību, kuru tā dabūjusi pirms vai pēc salīgšanas, sodāma:

ar cietumu.
230. Tirgotājs vai rūpnieks, kas izgatavojot, glabājot pārdošanai vai pārdodot

tādus priekšmetus, par kūpi izgatavošanu, glabāšanu vai pārdošanu ir sevišķi likuma
vai saistoša noteikuma nosacījumi tautas veselības [aizsardzībai, pārkāpis šos nosa-
cījumus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

231. Tirgotājs vai rūpnieks, kas izgatavojot pārdošanai, glabājot pārdošanai
vai pārdodot ēdamvielas vai dzērienus nav ievērojis pienācīgo tīrību, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu, ne
augstāku par simts latiem.

232. Tirgotājs vai rūpnieks, kas izgatavojis vai glabājis pārdošanai vai pārdevis
sabojājušās vai viltotas ēdamvielas vai dzērienus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ar to pašu sodu sodāms tirgotājs vai rūpnieks, kas izgatavojis vai glabājis
pārdošanai vai pārdevis ēdamvielas vai dzērienus, kuru apzīmējumi vai uzraksti ne-
atbilst to saturam.

233. Tirgotājs vai rūpnieks, kas izgatavojis vai glabājis pārdošanai vai
pārdevis:

1) veselībai kaitīgas ēdamvielas vai dzērienus;
2) no veselībai kaitīga materiāla izgatavotus ēdiena vai dzēriena traukus;
3) patērējuma vai mājturības priekšmetus, kuri izgatavoti tirdznieciskai ap-

grozībai aizliegtā veidā vai no tirdznieciskai apgrozībai aizliegta materiāla;
4) krāsas vai esences, kuras lieto patērējuma priekšmetu, ēdamvielu vai dzērienu

krāsošanai, kā arī visādas vielas un materiālus, ko lieto piejaukšanai ēdam-
vielām un dzērieniem vai viņu viltošanai un kurus Veselības departaments
atzinis par kaitīgiem, sodāms:

ar cietumu.
Ja minētais nodarījums izdarīts aiz neuzmanības, tad vainīgais sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

234. Kas izgatavojis vai glabājis pārdošanai vai pārdevis reibinošus dzērienus
ar nāvīgu, stipriespaida vai apskurbinošu vielu piemaisījumu, ja par izdarīto viņš nav
jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.
Ja šis noziedzīgais nodarījums izdarīts amata veidā un ja par izdarīto vainīgais

nav jāsoda ar bargāku sodu, tad viņš sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

Bez šajā pantā norādītiem sodiem preces atņemamas un vainīgam jāsamaksā
akcīzes nodoklis pēc akcīzes nodokļu likuma nosacījumiem.

235. Ja tirgotāju vai rūpnieku notiesā par 230.—234. pantā paredzētiem nozie-
dzīgiem nodarījumiem, spriedums izsludināms, bet ja tie paši noziedzīgie nodarījumi
atkārtoti (62. p.), tiesa var, bez tam, vainīgam atņemt tiesību nodarboties ar attiecīga
veida tirdzniecību no viena gada līdz pieciem gadiem.

236. Kas izgatavojis vai glabājis pašu vajadzībām reibinošus dzērienus ar
nāvīgu, vai stipriespaida vai apskurbinošu veselībai kaitīgu vielu piemaisījumu, ja
par nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar cietumu. i

237. Kas bojājis dzeramo vai dzirdināmo ūdeni ar tādiem līdzekļiem, kup
padara ūdeni dzeršanai vai dzirdināšanai par nederīgu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

Ja tāda bojājuma dēļ ūdens kļuvis cilvēku veselībai kaitigs, tad vainīgais sodāms:
ar arestu, vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

238. Kas:
1) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par miroņu apbe-

dīšanu, sadedzināšanu, izrakšanu no kapa, atvešanu no ārzemēm vai pār-
vadāšanu ;

2) noslēpis mironi bez apbedīšanas;
3) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par pastāvošo kap-

sētu vai krematoriju ierīkošanu vai apsargāšanu vai par pamesto kapsētu
apsargāšanu,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

ČETRPADSMITĀ NODAĻA.
Sabiedriskās drošības aizsardzības noteikumu pārkāpšana.

239. Kas piedalījies bandā, kura sastādījusies:
1) lai taisītu pakaļ, pārtaisītu vai dotu tālāk pakaļtaisītu vai pārtaisītu naudu,

zīmes vai papīrus, kas minēti 399. un 400. pantā, vai dokumentus;
2) lai bojātu svešu mantu 531. pantā (1.—3. punktā) norādītos gadījumos;
3) lai zagtu, laupītu, izspiestu vai krāptu;
4) lai iegūtu, pieņemtu glabāšanā, slēptu, ieķīlātu vai dotu tālāk svešu mantu,

kas iegūta apzināti ar smagu noziegumu vai noziegumu;
5) lai ievestu kontrabandu;
6) lai izdarītu smagus noziegumus ar ieroču, spridzināmu vielu, spridzekļu vai

citu vispār bīstamu līdzekļu palīdzību,
ja vainīgais par bandas izdarīto noziedzīgo nodarījumu nav jāsoda ar bargāku

sodu, sodāms:
ar pārmācibas namu.

Ar to pašu sodu sodāms, kas devis pajumti apzināti tādas bandas dalībniekam
vai piegādājis līdzekļus noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai.

240. Kas patvaļīgi, pēc vienošanās ar citiem, atstājis vai aizturējis darbu ar
nolūku pārtraukt tādas iestādes vai uzņēmuma darbību, kuri apkalpo valsts vai sa-
biedriskās dzīves svarīgas un nepieciešamas vajadzības, sodāms:

ar cietumu.
Ar to pašu sodu sodāms, kas bojājis vai aizvācis kādas iestādes vai uzņēmuma

mantu ar nolūku pārtraukt šās iestādes vai uzņēmuma darbību, ja viņš par izdarīto
nav jāsoda ar bargāku sodu.

Ja vainīgais šā panta pirmā daļā paredzētā nodarījumā uz attiecīgas varas vai
uzņēmuma pārziņa prasījumu uzsācis strādāt, tad viņš no soda par līdzdalību šajā noda-
rījumā atsvabināms.

241. Kas pamudinājis izdarīt kādu no iepriekšējā (240.) pantā paredzētiem
nodarījumiem, sodāms:

ja šis nodarījums izdarīts, — ar pārmācības namu uz laiku ne ilgāku
par trim gadiem,
bet ja nav izdarīts — ar cietumu.

242. Kas:
1) pamudinājis izdarīt smagu noziegumu vai piedalīties ta izdarīšanā;

2) izteicis piekrišanu izdarīt smagu noziegumu vai piedalīties tā izdarīšanā;
3) piedāvājis savus pakalpojumus smaga nozieguma izdarīšanai;
4) pieņēmis piedāvājumu izdarīt smagu noziegumu;

ja nodarījums, uz kuru persona tikusi pamudināta vai kura izdarīšanai tikuši pie-
dāvāti pakalpojumi, nav novests līdz mēģinājumam, un ja viņš par nodarīto nav jāsoda
ar sevišķu likumā paredzētu sodu, sodāms:

ar cietumu.

243. Kas izgatavojis, ieguvis, glabājis vai devis tālāk šaujamu vai spridzināmu
vielu vai spridzekli, vai kaujas ieroci tādos apstākļos, kuri pierāda, ka šī viela, spri-
dzeklis vai kaujas ierocis nodomāti, vainīgam to zinot, smaga nozieguma izdarīšanai,
sodāms:

ar pārmācības namu.

244. Kas:
1) izgatavojis, bez pienācīgas atļaujas, šaujamu vai spridzināmu vielu, spridzekli

vai to daļas;
2) izgatavojis ieroci, kādu privātpersonām aizliegts izgatavot,

sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem.

Izgatavotās vielas, spridzekļi, ieroči un to daļas, kā arī darba rīki un materiāli
atņemami.

245. Kas:
1) glabājis šaujamu vai spridzināmu vielu vai spridzekli bez pienācīgas at-

ļaujas, vai ārpus to glabāšanai ierīkotās noliktavās, vai lielākā daudzumā nekā
atļauts;

2) tirgojies ar šaujamām vai spridzināmām vielām vai spridzekļiem bez pie-
nācīgas atļaujas.

3) ieguvis šaujamas vai spridzināmas vielas vai spridzekli bez pienācīgas at-
ļaujas;

4) pārdevis vai kā citādi devis tālāk šaujamu vai spridzināmu vielu vai spri-
dzekli personai, kurai nav atļaujas to iegūšanai,

sodāms:
ar cietumu.

Bez tam, ja šos noziedzīgos nodarījumus izdarījis tirgotājs, tiesa var atņemt viņam
tiesību tirgoties ar šaujamām vai spridzināmām vielām vai spridzekļiem vai turēt viņu
noliktavu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai uz visiem laikiem.

Nelikumīgi glabātie vai iegūtie šaujamas vai spridzināmas vielas vai spridzekļi
atņemami valstij par labu.

Ar to pašu sodu un uz tā paša pamata sodāms šaujamo vai spridzināmo vielu
vai spridzekļu noliktavas turētājs, ja noliktavā atrod šo priekšmetu iztrūkumu, salīdzinot
ar auklotās grāmatās uzrādīto daudzumu.

246. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par fabriku
vai iestāžu ierīkošanu šaujamu vai spridzināmu vielu vai spridzekļu vai to daļu iz-
gatavošanai, vai par darbu izdarīšanas kārtību tajās,

sodāms:
ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Ja vainīgā pielaistā minēto nosacījumu neizpildīšana draudējusi ar sprādziena
briesmām, tad viņš sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Šajā pēdējā gadījumā tiesa var atņemt vainīgam tiesību turēt tādu iestādi uz

laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

247. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par šaujamu,
spridzināmu vai ātraizdegošos vielu vai spridzekļu vai apgaismošanas minerāleļļu
noliktavu iekārtošanu vai uzturēšanu, vai par šaujamo, spridzināmo vai ātraizdegošos
vielu, vai spridzekļu, vai apgaismošanas minerāleļļu glabāšanu, pārvadāšanu, izdo-
šanu, pārdošanu, iegūšanu vai lietošanu, vai par acetilēna lietošanu, kā ari pai
kalcija-karbida glabāšanu un pārdošanu;

sodāms:
ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Ja vainīgā pielaistā minēto nosacījumu neizpildīšana draudējusi ar sprādziena
briesmām, tad viņš sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Ar šā panta pirmā daļā norādīto sodu sodāms, kas, lai gan nav pārkāpis noteiktos

nosacījumus, bet tik neuzmanīgi rikojies ar šaujamām, spridzināmām vai ātraizdegošām
vielām, vai spridzekļiem, vai apgaismošanas minerāleļļām, ka no tam draudējušas sprā-
dziena briesmas.

Ja šaujamo, spridzināmo vai ātraizdegošos vielu, vai spirdzekļu, vai apgaismošanas
minerāleļļu noliktavas turētājs atkārtojis (62. p.) šā panta otrā daļā paredzētos noziedzī-
gos nodarījumus, tad tiesa var vainīgam atņemt tiesibu turēt minēto vielu, spridzekļu
vai apgaismošanas minerāleļļu noliktavu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem
vai uz visiem laikiem.

248. Kas:
1) glabājis vai nēsājis bez pienācīgas atļaujas ieroci;
2) glabājis vai nēsājis ieroci tādā vietā, kur tādu ieroci glabāt vai nēsāt

aizliegts ar likumu vai saistošu noteikumu;
3) šāvis ar šaujamo vai citu kādu bīstamu ieroci tādā vietā, kur šaušana aiz-

liegta ar likumu vai saistošu noteikumu;
4) nav ievērojis pienācīgu uzmanību: rīkojoties ar pielādētu šaujamo vai citu

kādu bīstamu ieroci; izstādot, izkarot, sviežot, kraujot vai pārvadājot cietus
priekšmetus; izlejot šķidrumus; pārvadājot ļaudis; turot apzināti bīstamu
mājas kustoni vai meža zvēru;

5) nav nostādījis brīdinājuma zīmi vai aizsargu ietaisi pie celtnes vai citiem
darbiem vai vispār vietās, kur tāda zīme vai ietaise sabiedriskai drošībai
nepieciešama,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas
sodu, ne augstāku par simts latiem.



249. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus:
1) par uzmanības ievērošanu rīkojoties ar uguni;

2) par palīdzību ugunsgrēku dzēšanā;
3) par smēķēšanu, ja no tās draudējušas ugunsgrēka vai sprādziena briesmas

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

250. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par tvaika
katlu lietošanu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

251. Kas:
1) nolaidīgi vai ārpus pienācīgā kārtībā atļautas sacīkstes pārmērīgi ātri braucis;
2) uzdevis zirga vai paškustīgas mašīnas vadīšanu apzināti uz to nespējīgai vai

piedzērušai personai, ,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
252. Kas tiši rīdījis suni vai citu kustoni uz cilvēku, sodāms:

ar arestu.

253. Pārdevējs iestādē, kur tirgojas ar stipriem dzērieniem dzeršanai uz
vietas, kas nav spēris soļus, lai pasargātu viņa iestādē esošo vai no tās izejošo piedzērušos,
kūpi bez acīmredzamām briesmām nevar pamest savā vaļā, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divām nedēļām, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par piecdesmit latiem.

PIECPADSMITA NODAĻA.

Tautas labklājības aizsardzības noteikumu pārkāpšana.
254. Tirgotājs vai rūpnieks, kā ari uzņēmuma vai iestādes pārzinis, kas

pārmērīgi sacēlis nepieciešamas vajadzības priekšmetu cenas, ja vainīgais izmantojis
vietējo iedzīvotāju galīgi spaidīgos apstākļus, kuri radušies aiz šo priekšmetu trūkuma,
vai mākslīgi radījis tādu trūkumu noslēpjot, iznīcinot vai sabojājot tādus priekšmetus
vai pārtraucot to pārdošanu bez ievērojama iemesla, vai vienojoties ar citiem tirgo-
tājiem vai rūpniekiem, vai arī ar cita negodīga paņēmiena palīdzību, sodāms:

ar pārmācības namu vai ar cietumu un, bez tam, viņam uzliekams
naudas sods, ne augstāks par desmit tūkstoši latiem.

255. Kas nav izpildījis likumā vai saistošā noteikumā noteikto pienākumu
paziņot laikā par mājkustoņu saslimšanas gadījumiem ar lipīgu slimību vai sērgu, lauk-
saimniecības augu vai augļu vai koku stādu lipīgu slimību gadījumiem vai par kukaiņu
vai kustoņu parādīšanos, kuri kaitīgi lauksaimniecības augiem vai augļu vai koku
stādījumiem, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu, ne
augstāku par simts latiem.

256. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par
drošības līdzekļu ievērošanu:

1) pret mājkustoņu, zivju, vēžu, lauksaimniecības augu, vai augļu vai koku
stādījumu lipīgām slimībām;

2) pret kukaiņu vai kustoņu izplatīšanos, kuri kaitīgi lauksaimniecības augiem
vai augļu vai koku stādījumiem,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem, vai ar naudas
-sodu, ne augstāku par divi simti latiem.

257. Rūpnieks vai tirgotājs, kas izgatavojis, pārdevis vai glabājis pārdošanai
sabojājušos, viltotus vai lopu veselībai kaitīgus lopbarības līdzekļus, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Notiesājot rūpnieku vai tirgotāju par šā panta pirmā daļā paredzētiem noziedzī-
giem nodarījumiem, tiesa var spriedumu izsludināt, bet ja vainigais šā panta pirmā
daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus viena gada laikā pēc soda izciešanas izdarījis
trešo reizi, tiesa, bez tam, var atņemt vainīgam tiesību nodarboties ar attiecīga veida
rūpniecību uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

258. Kas zvejojis vai ķēris zivis, vēžus vai citus ūdens dzīvniekus aizliegtā
laikā, aizliegtā vietā, aizliegtā kārtā vai pārkāpis attiecīgos noteikumus par zvejniecību
un zivju tirdzniecību, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

Ja vainīgais nodarbojies ar aizliegtu zveju vai aizliegtu zivju un vēžu ķeršanu
kā ar amatu, vai ari zivju vai vēžu ķeršanai izlietojis sazāļotas vielas vai lietojis bez at-
tiecīgas atļaujas spridzināmas vielas, tad viņš sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Aizliegtie zvejas vai ķeramie rīki un zvejas ieguvums atņemami.

259. Kas medījis:
1) bez noteiktas medību apliecības;
2) ar suņiem neatļautā laikā,

sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

260. Kas medījis vai ķēris zvērus vai putnus:
1) aizliegtā kārtā, izņemot iepriekšējā (259.) panta 2. punktā paredzēto gadī-

jumu;

2) meža zvērus vai putnus viņu taupāmā laikā vai taupīšanas rajonos,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

Aizliegtie medibu rīki un medījumi atņemami.

261. Kas:
1) nogalinājis dziedātāju putnu;
2) izpostījis nekaitīgu putnu ligzdas vai izņēmis no tam olas vai putnēnus;

sodāms: . . .
ar naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieci latiem.

262 Kas medīšanas laikā nav uzrādījis medību apliecību uz tādas personas
pieprasījumu, kura uzrauga medību nosacījumu izpildīšanu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par desmit latiem.

263. Kas nogalinājis tādu meža zvēru vai putnu, kuru medīšana pavisam
aizliegta, sodāms:
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264 Kas pēc piecām dienām no taupāma laika sakuma iznēsājis, izvada is,

pārdevis vai pircis pārdošanai nogalinātu medījumu bez pienācīgas plombēs, sodāms.
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ne augstāku par simts latiem.

265. Kas nav izpildījis sevišķos likumu noteikumus par medībām vai medī-
jumu ķeršanu vai tirdzniecību ar tiem, ja par izdarīto viņam nedraud bargāks sods,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.
266. Sodu naudas, kas noliktas 258.-265. pantā, kā arī nauda, kas ieņemta

pārdodot vainīgiem atņemtos medību vai zvejas rīkus un medību vai zvejas ieguvu-
mu, ieskaitāmas Zemkopības ministrijas speciālos līdzekļos un izlietojamas medību
un zvejniecības saimniecību aizsardzībai un uzlabošanai.

267. Meža īpašnieks vai persona, kurai viņš piešķīris tiesību rīkoties ar mežu,
kas cirtuši augošu mežu vai lauzuši celmus vai saknes tādos gadījumos, kad tāda
ciršana vai laušana aizliegta ar likumu vai saistošu noteikumu, vai cirtuši augošu mežu
vai lauzuši celmus vai saknes, pārkāpjot attiecīgus noteikumus, sodāmi:

ar naudas sodu, līdzīgu nocirsto koku vai izlauzto celmu vai sakņu
vērtībai, kura nosakāma pēc Zemkopības ministrijas vietējās meža
takses.

Bez tam nocirstie koki vai izlauztie celmi vai saknes atņemami vai piedzenama
to vērtiba.

268. Meža īpašnieks vai persona, kurai viņš piešķīris tiesību rīkoties ar mežu,
kas meža zemi pārvērtuši citāda veida zemē tajos gadījumos, kad tāda meža gabala
pārvēršana citāda veida zemē aizliegta ar-likumu vai saistošu noteikumu, sodāmi:

ar naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieci latiem par katriem
simts kvadrātmetriem pretlikumīgi citāda veida zemē pārvērstas
zemes.

Citāda veida zemē pārvērstais meža zemes gabals, kas mazāks par simts
kvadrātmetriem, skaitāms par pilniem simts kvadrātmetriem.

Sods par šajā pantā paredzētu pārkāpumu uzliekams neatkarīgi no 267. pantā
noteiktā soda par meža ciršanu.

269. Meža īpašnieks vai persona, kurai viņš piešķīris tiesību rīkoties ar mežu,
kas:

1) ganījuši mežā lopus, vākuši mežā pakaišus vai citādā veidā mežu izlietojuši
blakus vajadzībām tajos gadījumos, kad tāda lopu ganīšana, pakaišu vākšana
vai meža izlietošana blakus vajadzībām aizliegta ar likumu vai saistošu
noteikumu;

2) patvaļīgi turpinājuši meža zemes lauksaimniecisku pagaidu lietošanu ilgāk
par likumā vai saistošā noteikumā šādai lietošanai nosacīto laiku,

sodāmi:
par šā panta 1. punktā paredzētiem nodarījumiem —ar naudas sodu,
ne augstāku par desmit latiem;
par šā panta 2. punktā paredzētu nodarījumu — ar naudas sodu,
ne augstāku par pieci latiem par katriem simts kvadrātmetriem
meža zemes, kura lietota ilgāk par noteikto laiku.

Ilgāk par noteikto laiku lietotais meža zemes gabals, kas mazāks par simts kvad-
rātmetriem, skaitāms par pilniem simts kvadrātmetriem.

270. Ar 267.—269. pantā noteiktiem sodiem un uz tajos pašos pantos no-
rādītiem pamatiem sodāms, kas izdarījis šajos pantos paredzētu pārkāpumu bez meža
īpašnieka vai tās personas piekrišanas, kurai viņš piešķīris tiesību rīkoties ar mežu,
zinādams, ka aizliegts mežu cirst, celmus vai saknes lauzt, * meža zemi tīrīt vai to
pārvērst citāda veida zemē, vai mežu lietot, ja vainīgais par nodarīto nav jāsoda ar
bargāku sodu.

Nocirstie koki, kā arī izlauztie celmi vai saknes atdodami meža īpašniekam,
271. 267.—270. pantā noteiktais soda naudas augstākais apmērs paaugstināms

līdz trīskārtīgam apmēram gadījumos, kad augšminētos pantos norādītie noziedzīgie
nodarījumi izdarīti mežos, kurus valsts atzinusi par vēsturiskiem pieminekļiem, vai
valsts un sabiedriskos parkos vai alejās, ja par nodarīto likums nenoteic bargāku
sodu.

272. Kas uzsācis atļautu valsts meža ciršanu pirms noteiktās biļetes dabūšanas
vai patvaļīgi turpinājis šādu ciršanu pēc biļetē noteiktā laika, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.
273. Kas, pretēji noteikumiem par grāvju un citu ūdens vadu ietaišu ierīko-

šanu, svešā zemē nosusināšanas, apslacīšanas un apūdeņošanas nolūkā lietojis tiklab
pašus šos ierīkojumus, kā arī tiem ierādīto zemi vai tajos esošo ūdeni, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

274. Kas bez pienācīgas atļaujas atjaunojis vai citādi pārtaisījis, pārdevis,
nodevis tālāk citai personai vai izvedis uz ārzemēm priekšmetu, kurš, vainīgam to
zinot, ievests aizsargpieminekļu sarakstā, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

275. Kas apzināti bez pienācīgas atļaujas izdarījis archaioloģiskus izrakumus,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

SEŠPADSMITĀ NODAĻA.

Sabiedriska miera un labklājības noteikumu pārkāpšana.
276. Kas trokšņojis, kliedzis vai cēlis citas nekārtības publiskā vietā vai sa-

biedriskā sapulcē, vai kaut arī ārpus tām, bet traucēdams sabiedrisku mieru, sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Sevišķi svarīgos gadījumos vainīgais sodāms:
ar cietumu.

277. Kas aiz nepamatotas ļaunprātības vai aiz palaidnības izdarījis nelietību,
par tādu huligānismu sodāms:

ar cietumu.

278. Kas:
1) izplatījis nepatiesas ziņas vai baumas, kuras var sacelt sabiedrībā uztraukumu;
2) sacēlis sabiedrībā uztraukumu bez jebkāda pamata,

sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Ja tādas nepatiesu ziņu vai baumu izplatīšanas vai uztraukuma sacelšanas dēļ
radies tautas nemiers vai notikusi pretdarbība likumīgai varai vai kārtibas traucēšana
karaspēka daļās, tad vainīgais sodāms:

ar cietumu.
Ar šo pēdējo sodu sodāms arī tas, kas izdarījis šā panta pirmā daļā paredzēto

noziedzīgo nodarījumu pa radio vai izplatīdams vai atklāti izlikdams sacerējumu vai
notēlojumu.

279. Kas izplatījis biržā vai starp personām, kuras nodarbojas ar biržas darī-
jumiem, nepatiesas ziņas vai baumas, kuras var iespaidot biržas darījumus, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ja tāda nepatiesu ziņu vai baumu izplatīšana izdarīta ar nolūku iespaidot biržas

darījumus, tad vainīgais sodāms:
ar cietumu un, bez tam. ar naudas sodu, ne augstāku par vienu
tūkstoti latu.

280. 278. panta 1. punktā un 279. panta 1. daļā norādīto ziņu un baumu izpla-

tīšana nav sodāma, ja apsūdzētais pierāda , ka viņam bijis pietiekošs pamats uzskatīt
izpaužamo apstākli par patiesu.



281. Kas ar nolūku pamudināt iedzīvotājus atstāt valsts robežas izplatījis
starp viņiem nepatiesas ziņas vai baumas par labumiem, kuri rodas, pārceļojot uz
ārzemēm, sodāms:

ar cietumu.
Ja tādu nepatiesu ziņu vai baumu izplatīšana izdarīta mantkārīgā nolūkā un tās

sekas bijušas vienas vai vairāku izceļojušu ģimeņu saimniecības izpostīšana, tad vainīgais
sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
282. Kam pēc likuma vai uz saistoša noteikuma pamata jāpaziņo policijai

par personām, kuras aiziet no mājas vai ienāk mājā uz dzivi, un kas nav šo pienākumu
izpildījis, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.
Viesnīcas vai citas līdzīgas iebraucēju iestādes pārzinim, kas sodīts ar augšminēto

sodu vairāk kā sešas reizes viena gada laikā, var atņemt tiesību pārvaldīt tādas
iestādes uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai uz visiem laikiem.

283. Kas atvēris mēbelētas istabas bez pienācīgas atļaujas, kur tāda atļauja
noteikta ar likumu vai saistošu noteikumu, kā arī mēbelētu istabu turētājs, kas turējis
tās bez noteiktās izkārtnes vai tabulas, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.
284. Kas nav paziņojis vai ir nepareizi paziņojis mājas īpašniekam vai pār-

zinim par savas dzīves vietas maiņu,- kur tāda paziņošana noteikta ar likumu vai
saistošu noteikumu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par desmit latiem.
285. Kas dzīvo vai atstājis savu dzīves vietu bez noteikta personības dokumenta

vai ar notecējušu personības dokumentu, tajos gadījumos, kad pēc likuma tāds doku-
ments vajadzīgs, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem. *
286. Kas izbraucis uz ārzemēm bez noteiktā personības dokumenta, neatkarīgi

no nodevas piedzīšanas par tādu, sodāms:.
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

287. Kas, saņemot personības dokumentu, apzināti nepareizi paziņo tā izdevējai
iestādei, ka viņam šāda dokumenta nav, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.
'288. Kas:

1) patvaļīgi lietojis valsts ģerboni vai viņam nepiederīgu stāvokļa apzīmējamu
grādu vai tituli;

2) atklāti nēsājis viņam nepiederīgu ordeni, goda zīmi, vai pienācīgas varas no-
teiktu formas tērpu,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

289. Kas slēpis no attiecīgas varas savu personību vai dzīves vietu, sodāms:
ar cietumu.

Šo sodu izcietušais, ja viņš turpina slēpt savu personību un tā palikusi neatklāta,
sodāms:

ar pārmācības namu.
290. Kas uzrādījis attiecīgai varai apzināti svešu vai uzrādītājam nepiederīgi

izdotu personības dokumentu, ar nolūku nepareizi apliecināt savu personību, sodāms:
ar cietumu.

Ar to pašu sodu sodāms, kas nodevis citai personai savu vai svešu personības
dokumentu ar nolūku attiecīgai varai nepareizi apliecināt personību, ja tāds doku-
ments ticis uzrādīts.

291. Kas pēc ierašanās Latvijā bez tam nolūkam noteiktiem dokumentiem ne-

kavējoties nav ieradies pie attiecīgas varas, sodāms:
ar cietumu.

Ja vainīgais šo nodarījumu izdarījis ar nolūku slēpt savu personību, tad viņš
sodāms:

ar pārmācības namu.
292. Kas dzīvo bez pienācīga personības dokumenta un kam turklāt nav ne no-

teiktas dzīves vietas, ne noteiktas nodarbošanās, par šādu blandonību, sodāms:
ar cietumu.

Ja turklāt pie vainīgā atrasts pielāgots slēdzamais, atmūķis, uzlaušanai noderīgs
rīks, vai ierocis, vai ja viņš nakts laikā atradies svešā apdzīvojamā ēkā vai citā apdzī-
vojamā telpā, vai apdzīvojamas ēkas iežogotā sētā, vai apdzīvojamās lauku mājās bez
saimnieka vai viņa atvietotajā ziņas, tad viņš sodāms:

ar pārmācības namu.
Uz tiesas lēmumu pēc šā panta otras daļas notiesāto tieši pēc soda izciešanas var

ievietot darba namā uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.
293. Kas vainīgs blandonībā un atteicies apliecināt savu personību vai devis

nepatiesas ziņas par to, par šādu vazanķību, sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

Šosodu izcietušais, ja viņš turpina slēpt savu personību un ja tā palikusi neatklāta,
sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.
Uz tiesas lēmumu notiesāto tieši pēc soda izciešanas var ievietot darba namā

uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

294. Kas lūdzis dāvanas:
1) aiz pieraduma pie slinkuma vai amata veidā;

2) lietodams viltu vai nepatiesi atsaukdamies uz nelaimes gadījumu vai
slimību;

3) rupji, bezkaunīgi vai uzbāzīgi,
par šādu ubagošanu sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.
Ja ubagotājam bijis klāt pielāgots slēdzamais, atmūķis, uzlaušanai noderigs rīks,

vai ierocis, tad viņš sodāms:
ar cietumu.

295. Kas vācis ziedojumus bez pienācīgas atļaujas vai pārkāpdams nosacī-
jumus par ziedojumu vākšanu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divām nedēļām, vai ar naudassodu,
ne augstāku par piecdesmit latiem.

Ja atsaukšanās uz vākšanas mērķi izdomāta, vai vākšana izdarita aizliegtam
mērķim, tad vainīgais sodāms:

ar cietumu.
Vainīgā savāktie ziedojumi atņemami valstij par labu, bet šā panta pirmā daļā

paredzētā gadījumā tiesa pēc sava ieskata var arī ziedojumus izdot tai iestādei vai
personai, kurai par labu tie savākti.

SEPTIŅPADSMITĀ NODAĻA.

Noziedzīgi nodarījumi pret ticīgo reliģiskām jūtām un mirušo mieru.
296. Kas publiski aizskāris Latvijā likumīgi pastāvošas reliģiskas sabiedrības

locekļu reliģiskās jūtas ar dievzaimošanu vai ar šādas reliģiskas sabiedrības vai viņas mācī-
bas pamatu, reliģisku iestādījumu, cermoniju vai reliģiska kulta priekšmetu nonievāšanu
vai izsmiešanu, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, vai ar cie-
tumu.

297. Kas ļaunprātīgi kavējis noturēt Latvijā likumīgi pastāvošas reliģiskas
sabiedrības dievkalpošanu vai reliģisku cermoniju, sodāms:

ar cietumu.
Mēģinājums sodāms.

298. Kas trokšņojis vai cēlis citas nekārtības, kuras traucē noturēt Latvijā
likumīgi pastāvošas reliģiskas sabiedrības dievkalpošanu vai reliģisku cermoniju, vai
arī izdarījis citas nelietības dievkalpošanai vai reliģiskai cermonijai paredzētā vietā,
sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

299. Kas patvaļīgi izdarījis Latvijā likumīgi pastāvošas reliģiskas sabiedrības
svētdarbību, kādu var izdarīt tikai šās sabiedrības garīgas kārtas personas, sodāms:

ar cietumu.
300. Garīdznieks vai sludinātājs, kas, nelietīgi izlietojot dievkalpojumu, baznīcā

vai dievnamā, pretēji to reliģiskiem nolūkiem, vedis vēlēšanu vai tautas nobalso-
šanas aģitāciju, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

301. Kas patvaļīgi paņēmis vai ar darbiem nogānījis apbedītu vai neapbedītu
mironi vai tā pelnus, vai apbedīšanas vietā pastrādājis nelietību, kura nogāna mirušo,
sodāms:

ar cietumu.
Mēģinājums sodāms.

ASTOŅPADSMITĀ NODAĻA.

Sabiedriskās tikumības uzraudzības noteikumu pārkāpšana.
302. Kas atklāti pārkāpis pieklājību, izrunādams nekaunīgus vārdus vai ne-

kaunīgi izturēdamies, sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

Ja nekaunīgā izturēšanās pastāvējusi mieskārīgā vai citā kādā prettikumiskā
un citiem piedauzīgā darbībā, tad vainīgais, ja viņš nav jāsoda ar bargāku sodu
par netiklību, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

303. Kas glabājis pārdošanai, pārdevis, atklāti īzhcis vai citādi izplatījis apzināti
nekaunīgus sacerējumus vai notēlojumus, sodāms:

ar cietumu.
Bez tam, ja vainīgais ir tirgotājs vai periodiska izdevuma redaktors, tiesa var

viņam atņemt tiesību tirgoties vai tiesību būt par redaktoru uz laiku no viena gada
līdz pieciem gadiem.

304. Kas cietsirdīgi apgājies ar personu, kura atrodas no viņa atkarīgā stāvokli
vai kurai trūkst pašaizsargāšanās spējas, ja par nodarīto nav jāsoda ar bargāku
sodu, sodāms:

ar cietumu.
305. Kas pamudinājis par astoņpadsmit gadiem jaunāku personu ubagot vai

nodarboties ar citu kādu netikumīgu darbību, sodāms:
ar cietumu.

306. Kas parādījies publiskā vietā acīmredzami piedzērušā vai no narkotisku
vielu lietošanas apskurbušā stāvoklī, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

307. Kas dzēris alkoholiskos dzērienus ar likumu vai saistošu noteikumu aiz-
liegtā vietā vai laikā, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divi nedēļām, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par piecdesmit latiem.

308. Kas likumā aizliegtā veidā reklamējis alkoholiskus dzērienus, fabrikas vai
citas to izgatavošanas vietas, noliktavas, tirgotavas vai citas to pārdošanas vietas,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

309. Kas izmaksā algu vai slēdz personiska darba līgumu alkoholisku dzērienu
pārdotavā ar kalpotājiem vai strādniekiem, kuri tanī nav nodarbināti, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

310. Kas veltīgi mocījis dzīvniekus, sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas
sodu, ne augstāku par tris simti latiem.

311. Kas sarīkojis izrikojumu bez pienācīgas pieteikšanas vai atļaujas vai neat-1
ļautā laikā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

312. Kas sarīkojis likumā vai saistošā noteikumā aizliegtu kāršu vai citu spēli,
vai piedalījies tādā spēlē, vai atvēlējis apzināti tādai spēlei savas telpas, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ja vainīgais atvēris aizliegtai spēlei spēļu namu, tad viņš sodāms:

ar cietumu un, bez tam, ar naudas sodu, ne augstāku par trīs
tūkstoši latiem.

DEVIŅPADSMITĀ NODAĻA.

Spiestuvju un citu poligrāfisku iestāžu, preses, bibliotēku, lasītavu, izrāžu
un kinematogrāfu uzraudzības noteikumu pārkāpšana.

313. Kas atvēris vai turējis spiestuvi vai citu poligrāfisku iestādi vai darbnīcu
spiestuves riku izgatavošanai, iekam dabūjis pienācīgu paziņojumu vai arī pēc tam,
kad tāds paziņojums zaudējis spēku, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja tāda iestāde vai darbnīca turēta, slēpjot to no noteiktās uzraudzības, tad
vainīgais sodāms:

ar cietumu. '
Šajāpēdējā gadījumā tiesa var nolemt šādas iestādes vai darbnīcas iekārtu atņemt.

314. Spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes īpašnieks vai atbildīgais vadī-
tājs, kas:

1) nav paziņojis attiecīgai varai likumā vai saistošā noteikumā norādītā kārtībā
par spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes agrākā īpašnieka vai atbildīgā
vadītāja nāvi vai maiņu vai tās atrašanās vietas pārmaiņu;

2) sācis iespiest periodisku izdevumu, iekam dabūjis attiecīgu paziņojumu ,
ka izdošanai nav šķēršļu;

3) izlaidis apgrozībā periodisku vai citu izdevumu no spiestuves vai citas
poligrāfiskas iestādes, neievērodams attiecīgus likuma nosacījumus,

sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Ar to pašu sodu sodāms, kas nav iesniedzis attiecīgām iestādēm likumā noteikto
izdevuma eksemplāru skaitu.
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Pieteikumā attiecīgai varai sniedzis apzināti nepatiesas zinas, laidabūtu 313. panta pirmā daļa minēto paziņojumu, sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.

316 Kas no spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes izlaidis apgrozībā izdevumu-i) ar apzināti nepatiesu iestādes apzīmējumu, kurā tas iespiests;
2) ar apzināti nepatiesu izdevēja vai atbildīgā redaktora vārda apzīmējumuperiodiska izdevumā, J

sodāms:
ar cietumu:

317. Kas atvēris vai turējis grāmatu pārdotavu, bibliotēku, lasītavu vaikinematogrāfu, vai tirgojies ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem vai piederumiem ne-ievērodams likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

318. Spiestuves vai poligrāfiskas iestādes ražojumu tirgotājs vai bibliotēka»vai lasītavas turētājs, kas glabājis pārdošanai, pārdevis vai citādi izplatījis izdevumupar kura aizliegumu izsludināts noteiktā kārtībā, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku pa'r trīs simti latiem.

319. Kas iespiedis apzināti pretēji tiešam aizliegumam iespieduma darbu
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ar to pašu sodu sodāms, kas tīši iespiedis 409. pantā minēto priekšmetu attēloju-
mus tādos samēros, kas pārsniedz divas trešdaļas no oriģināla.

Ja šā panta pirmā daļā aprādītais nodarījums izdarīts aiz neuzmanības, tad
vainīgais sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

320. Kas izlaidis apgrozībā aizturētu izdevumu, apzinoties, ka attiecīga vara
to aizturējusi, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes īpašnieks vai tādas iestādes darbinieks

vai iespieduma ražojuma tirgotājs, kas slēpis aizturētu izdevumu, sodāms:
ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

321. Kas atklāti uzvedis vai izplātijis izpildīšanai literārisku, kinematogrāfisku
vai fonografisku sacerējumu vai mūzikas sacerējumu ar pievienotiem vārdiem, ap-
zinoties, ka attiecīga vara to aizliegusi vai nav caurskatījusi, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
322. Periodiska izdevuma izdevējs, kas:

1) izlaidis apgrozībā periodisku izdevumu, iekam dabūjis likumā norādīto
paziņojumu, ka izdošanai nav šķēršļu, vai arī pēc tam, kad minētais pazi-
ņojums zaudējis speķu;

2) nav paziņojis likumā norādītā kārtībā par izdevēja vai atbildīgā redaktora
maiņu;

3) nav ievietojis periodiskā izdevuma eksemplārā redakcijas vai izdevuma
tipogrāfijas adresi, kā arī atbildīgā redaktora vārdu un uzvārdu,

sodāms:
šā panta 1. punktā paredzētā gadījumā — ar arestu uz laiku, ne ilgāku
par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem,
bet šā panta 2. un 3. punktā paredzētos gadījumos — ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

323. Pagaidām apturēta periodiska izdevuma izdevējs, kas personīgi vai ar
citas personas starpniecību pārkāpis aizliegumu izdot šo izdevumu, vai arī apejot šo
aizliegumu izlaidis citu periodisku izdevumu, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.

324. Kas:
1) pirms tiesas sēdes vai pirms lietas izbeigšanas izpaudis presē ziņas, kuras

atklātas izziņā vai iepriekšējā izmeklēšanā, vai arī apsūdzības raksta saturu;
2) nav izpildījis likuma noteikumus par tiesu spriedumu un tiesas lietu apcerē-

jumu publicēšanu;
3) izpaudis presē ziņas, kuras pēc likuma var izpaust tikai ar sevišķu atļauju,

vai izpaudis presē apzināti izpaušanai aizliegtas ziņas,
sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

Ja šajā pantā minētie noziedzīgie nodarījumi izdarīti aiz neuzmanības, tad
vainīgais sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

325. Kas iespiedis privātā izdevumā likumus, valdības vai pašvaldības orgānu
noteikumus vai rīkojumus bez apzīmējuma: „neoficiāls izdevums", sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

326. Periodiska izdevuma izdevējs, kas nav ievietojis dienas izdevumā triju
dienu laikā pēc saņemšanas, bet garāka perioda izdevumā — tuvākā numurā, kurš
iznāk pēc triju dienu notecējuma no saņemšanas, vai ievietojis, pārkāpjot likuma
nosacījumus:

1) tiesas spriedumu vai lēmumu, vai šajā izdevumā iespiesta raksta valdības
atspēkojumu vai pārlabojumu;

2) privātpersonas iesūtītu šajā izdevumā iespiesta raksta atspēkojumu vai
pārlabojumu, ja tāda atspēkojuma vai pārlabojuma ievietošana pēc likuma
ir saistoša,

sodāms:

ar naudas sodu — dienas izdevumiem — ne augstāku par simts
latiem, bet garāka perioda izdevumiem — ne augstāku par divi
simti latiem par katru numuru, kurš iznācis no saistošai iespiešanai
noteiktā termiņa notecējuma dienas līdz tai dienai, kad izdevumā
iespiests spriedums, lēmums, atspēkojums vai pārlabojums.

Ja spriedums, lēmums, atspēkojums vai pārlabojums nav iespiests triju mēnešu,
bet attiecībā uz periodiskiem izdevumiem, kas iznāk retāki kā reizi mēnesī —gada
laikā, tad, bez tam, tiesa var nolemt slēgt šādu periodisku izdevumu.

r 327 Sacerētājs, izdevējs, spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes atbildīgais
vadītājs vai grāmatu pārdevējs, bet attiecībā uz periodiskiem izdevumiem — atbildīgais

redaktors kas aiz nolaidības pielaidis iznākt apgrozībā tādam iespieduma ražojumam,

kura saturā atrodas noziedzīga nodarījuma pazīmes — ja viņš nav jāsoda par līdzdalību
noziedzīgā nodarījumā, sodāms: _ .

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Šādā gadījumā ir atbildīgi: attiecībā uz periodiskiem izdevumiem — atbildīgais

redaktors, bet attiecībā uz pārējiem izdevumiem - sacerētājs, izdevējs spiestuves
vai citas poligrāfiskas iestādes atbildīgais vadītājs vai grāmatu pārdevējs sada
pa apen'a

ģacerētājs _ ?
vinš nepierāda, ka sacerējums publicēts pret viņa gribu;

2) izdevējs — ja sacerētājs vai viņa dzives vieta nav zināmi, vai ja viņš atrodas

ārzemēs;

3) spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes atbildīgais vadītājs — ja sacerētājs
un izdevējs vai viņu dzīves vieta nav zināmi, vai ja viņi atrodas ārzemēs;

4) grāmatu pārdevējs — ja uz izdevuma nav norādīta iestāde, kurā tas izgatavots
328. Lietās par noziedzīga satura iespieduma darbu izgatavošanu un izlaišanu

apgrozībā, neatkarīgi no 35. panta piemērošanas, tiesa var nolemt:
1) apturēt periodisko izdevumu uz zināmu laiku vai slēgt pavisam;
2) aizliegt periodiska izdevuma atbildīgam redaktoram būt par tādu uz laiku

no viena gada līdz pieciem gadiem;
3) ievietot tiesas spriedumu izdevuma tuvākā numurā.

DIVDESMITA NODAĻA.

Rūpniecības un tirdzniecības uzraudzības noteikumu pārkāpšana.
329. Kas ierīkojis fabriku, aptieku vai citu rūpniecības, amatniecības _ vai

tirdzniecības iestādi vai stājies pie to ierīkošanas bez pienācīgas atļaujas, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Ja fabrika, aptieka vai cita rūpniecības, amatniecības vai tirdzniecības iestāde
ierīkota vai to ierīkošana iesākta kaut arī ar attiecīgas varas atļauju, bet:

1) to izdarījusi persona, kurai nav tiesības turēt šāda veida iestādi;
2) tādā vietā, kur minētās iestādes ar likumu vai saistošu noteikumu ierīkot

aizliegts,
tad vainīgais sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
330. Fabrikas vai rūpniecības, amatniecības vai tirdzniecības iestādes saimnieks

vai to pārzinis, kas nav ierīkojis tādā iestādē likumā vai saistošā noteikumā norā-
dītās ietaises gaisa, ūdens vai zemes aizsardzībai pret slimību dīgļiem, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

331. Kas:

1) alkoholisku dzērienu tirgotavu vai traktieri tur atvērtu šām iestādēm
neatļautā laikā;

2) pielaidis šinīs vietās nekārtības vai neatļautas izpriecas;
3) turējis traktierī vai citā alkoholisku dzērienu pārdošanas vietā par apkalpo-

tāju tādu personu, kura nav sasniegusi likumā vai saistošā noteikumā
nosacīto vecumu, vai pielaidis šinīs vietās dzert alkoholiskus dzērienus
tādu personu, kura jaunāka par astoņpadsmit gadiem vai kura redzami
piedzērusies, vai acīmredzami piedzērušu izraidījis uz ielas;

4) amata veidā atvēlējis savu dzīvokli vai citas kādas telpas citur pirktu alko-
holisku dzērienu dzeršanai;

5) pārdevis traktieri ēdienus vai dzērienus vai izīrējis istabas dārgāk par izsludi-
nātām cenām;

6) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par alkoholisku
dzērienu pārdošanas vietu turēšanu un par tirgošanos tanīs,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

332. Kas tirgojies ar alkoholiskiem dzērieniem:
1) tādā vietā, kur tirgošanās ar alkoholiskiem dzērieniem aizliegta;
2) bez tiesībām tirgoties ar alkoholiskiem dzērieniem vispār vai tanī vietā;
3) tādā vietā, kuras atvēršanai nav dabūta pienācīga atļauja, vai kuras iekšē-

jais ierīkojums nesaskan ar likuma prasījumiem,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Bez tam tiesa var atņemt vainīgam atļauju pārdot alkoholiskus dzērienus.

333. Kas slepeni izgatavojis alkoholiskus dzērienus, glabājis tādus slepeni

izgatavotus dzērienus vai tirgojies ar tiem, izgatavojis attiecīgu iejavu vai ierīkojis
ietaisi tās izgatavošanai, sodāms:

ar cietumu.
Bez tam vainīgam uzliekams naudas sods, ne augstāks par pieci tūkstoši latiem.
Dzērieni, aparāti un sagatavotā iejava atņemami.
334. Alkoholisku dzērienu pārdošanas vietas turētājs vai tas, kurš tani

tirgojas, kas:
1) pārdevis alkoholiskus dzērienus pret ķīlu, uz nākamās ražas rēķinu vai

vispār uz parādu;
2) mainījis alkoholiskus dzērienus pret mantu;
3) maksājis par saistībām vai par padarītu darbu naudas vietā ar alkoholis-

kiem dzērieniem,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Bez tam tiesa var atņemt vainīgam atļauju pārdot alkoholiskus dzērienus.
Par saņemtiem dzērieniem uzņemtās saistības atzīstamas par spēkā neesošām,

bet ķīlā saņemtās vai apmainītās mantas atņemamas un bez atlīdzības atdodamas
īpašniekam.

Šā panta pirmās daļas pirmā punkta, kā arī šā panta trešās daļas noteikumi neat-

tiecas uz parādsaistībām par fabriku un lielnoliktavu pārdotiem alkoholiskiem dzērieniem.
335. Kas neievērodams likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus vai bez

pienācīgas atļaujas atvēris:
1) tirdzniecības vai rūpniecības biedrību vai sabiedrību;

2) apdrošināšanas biedrību vai sabiedrību;
3), privātu vai sabiedrisku kredītiestādi, banku vai mainītavu;
4) kommisijas vai uzziņu kantori;
5) aizdevu kasi,

sodāms:
ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Ar to pašu sodu sodāms, kas šā panta pirmā daļā norādīto iestāžu vārdā izdarījis
tādas operācijas, kuras nav atļautas šīm iestādēm, vai izdarījis kaut arī atļautas operā-
cijas, bet neatbilstoši dabūtai atļaujai, ja vainīgam par tādu nodarījumu nedraud
bargāks sods.

336. Aizdevu kases turētājs vai tās darbinieks, kas nav izpildījis likuma vai
saistoša noteikuma nosacījumus par aizdevu kasu turēšanu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību turēt aizdevu kasi uz laiku no viena
gada līdz pieciem gadiem, bet tādu pārkāpumu atkārtojot (62. p.) — uz visiem
laikiem.

337. Bankas vai mainītavas turētājs vai to pārzinis vai darbinieks, kas izda-
rījis likumā vai saistošā noteikumā aizliegtu darījumu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divi tūkstoši latiem.
Tādam pārkāpumam atkārtojoties (62. p.) vainīgais sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem un, bez tam, ar
naudas sodu, ne augstāku par trīs tūkstoši latiem.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību turēt banku vai mainītavu vai pārzināt

tās šā panta pirmā daļā paredzētā gadījumā — uz laiku no viena gada līdz
pieciem gadiem, bet šā panta otrā daļā paredzētā gadījumā — uz visiem laikiem.



338. Kas:
1) atklājis parakstīšanos uz vērtspapīriem tādas tirdzniecības vai rūpniecības

biedrības vai sabiedrības vārdā, kuru nav atļauts atvērt;
2) izlaidis vērtspapīrus sabiedriskas iestādes vai tirdzniecības vai rūpniecības

biedrības vai sabiedrības vārdā bez pienācīgas atļaujas tādu papīru izlaišanai,
vai izlaidis tos citādā vērtībā nekā noteikts šajā atļaujā, vai lielākā skaitā
nekā atļauts, bet nepārsniedzot izlaišanai atļauto papīru kopsummu,

sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

339. Tirdzniecības vai rūpniecibas biedrības vai sabiedrības dibinātājs ,, kas:

1) nav vedis likumā noteiktas auklotas grāmatas akciju vai paju un par tām
ienākušu summu ierakstīšanai;

2) nav uzrādijis tādas grāmatas revīzijai uz attiecīgas iestādes prasijumu,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ar to pašu sodu sodāmi sabiedrības, biedrības, kooperatīva un citas juridiskas

personas valdes locekļi vai šo iestāžu aģentūru vadītāji, kiņi uz uzraugu iestādes pie-
prasījumu un, neievērojot atgādinājumu, noteiktā laika nav devuši vajadzīgos paskaidro-
jumus un ziņas, vai noteiktā laikā nav novērsuši savā darbībā pielaistās nelikumības
vai atkāpšanos no statūtu, likumu, saistošu noteikumu vai vispārējai zināšanaiValdības
Vēstnesī iespiestu valdības rīkojumu nosacījumiem.

340. Kas bez pienācīgas atļaujas izlaidis apgrozībā bezvārda naudas zīmes,,
sodāms:

ar cietumu.

341. Kas pārkāpis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par vērtspapīru
izgatavošanu vai izlaišanu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

342. Kredītiestādes, kooperatīva, savstarpējas apdrošināšanas biedrības, paju
vai akciju sabiedrības vai labdarības vai citas biedrības pārzinis vai rīkotājs, kas
izdarījis tādas iestādes, kooperatīva, biedrības vai sabiedrības statūtos neatļautas
mantiskas operācijas, kaut arī tāds nodarījums būtu izdarīts izpildot minētās
iestādes, kooperatīva, biedrības vai sabiedrības lēmumu, sodāms

ar cietumu.
Bet ja tāda nodarījuma dēļ minētā iestāde, kooperatīvs, sabiedrība vai biedrība

izsludināta par maksātnespējīgu, tad vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu.

343. Akciju sabiedrības dibinātājs vai kredītiestādes, kooperatīva, sav-
starpējas apdrošināšanas biedrības vai paju vai akciju sabiedrības pārzinis, rīkotājs
vai grāmatvedis, kas:

1) izlūdzot atļauju akciju sabiedrības vai kooperatīva atklāšanai, sniedzis
valdībai apzināti nepatiesas ziņas par dibināmo uzņēmumu, ja tāds ziņojums
varējis nodarīt kaitējumu valstij, akcionāriem, biedriem vai citām personām;

2) ievietojis apzināti nepatiesas ziņas par iestādes, sabiedrības, biedrības vai:
kooperatīva lietu stāvokli vai rēķiniem sludinājumā, pārskatā, bilancē vai
tirdzniecības grāmatā;

3) sniedzis apzināti nepareizu aprēķinu par dividendes izrēķināšanu un izmaksu;:
4) izlaidis obligācijas vai ķīlu zīmes, kuras nav nodrošinātas saskaņā ar statūtiem

vai šim nolūkam izdotiem noteikumiem, vai noguldījumu zīmes bez attiecīga
noguldījuma saņemšanas;

5) izlaidis obligācijas vai citādus vērtspapīrus par summu, kura pārsniedz doto
atļauju,
kaut arī tas būtu izdarīts izpildot minētās iestādes, kooperatīva, biedrības
vai sabiedrības lēmumu,

sodāms:
ar pārmācības namu.

Ar to pašu sodu sodāma pašvaldības iestādes dienestpersona, kas pārzin obligāciju
vai citādu vērtspapīru izlaišanu un ir izdarījusi šā panta 4. vai 5. punktā paredzētas
noziedzīgus nodarījumus.

344. Kas sarīkojis atklātu loteriju bez pienācīgas atļaujas vai pārkāpjat uz to
attiecošos noteikumus, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem,

345. Kas:
1) ievedis, pārdevis vai citādi izplatījis apgrozībai neatļautas ārzemju loteriju

biļetes vai aizņēmumu biļetes ar vinnestiem;
2) pretēji likuma aizliegumam pārdevis promeses loterijām vai aizņēmumu

biļetēm ar vinnestiem,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

346. Kam nav tiesības nodarboties ar noteikta veida tirdzniecību vai rūpniecību
un kas nodarbojies ar tādu tirdzniecību vai rūpniecību, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Bet ja vainīgais, ar nolūku dabūt atļauju nodarboties ar tirdzniecību vai rūpniecību,

dotu nepatiesu parakstu par to, ka viņš nepieder pie tādām personām, kurām aizliegts
nodarboties ar tirdzniecību vai rūpniecību, vai slēptu iemeslus, kūpi dēļ tam nevar
izdot minēto atļauju, tad viņš sodāms:

ar arestu.
347. Kas pārkāpis noteikumus par tirgošanos ar spēļu kārtīm, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs .simti latiem.
348. Kas pārdevis izrāžu, koncertu vai citu izrīkojumu biļetes apzināti pār-

kāpdams likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par izrīkojumu nodokli, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

349. Kas izgatavojis zīmogu vai citu kādu rīku, kurš lietojams apliecinā-
juma zīmes uzlikšanai valsts, valsts autonoma uzņēmuma, pašvaldības vai sabiedris-
kas iestādes vai dienestpersonas vārdā, uz tādas 'personas pasūtījumu, kura nav uz
to pilnvarota, sodāms:

ar arestu.

350. Rūpnieks vai tirgotājs, kas glabājis pārdošanai vai pārdevis:
1) dārgmetāla izstrādājumu, kurš saistoši jāapzīmogo, bez noteiktā proves

zīmoga uzspieduma, izņemot labošanai pieņemtās lietas;
2) dārgmetālus plānās lapiņās, iesaiņotus tādās grāmatiņās, uz, kurām nav

apzīmēts vai ir nepareizi apzīmēts grāmatiņā esošo dārgmetāla lapiņu skaits
vai svars; kā ari šāda lapiņu dārgmetāla grāmatiņas bez proves valdes at-
tiecīgo zīmogu uzspiedumiem;

3) dārgmetāla diegus, audumus, pinumus vai tiem līdzīgus izstrādājumus
uz kuru plombēm, bandrolēm vai etiķetēm nav pazinzīmes, vai nav norādī-
juma, cik procentu no šo izstrādājumu metāla kopējā svara aizņem tīrs
dārgmetāls, vai arī šis procents norādīts nepareizi,

sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par pieckārtīgu metāla vērtību tajos
izstrādājumos, kuriem nav proves zīmoga uzspieduma, attiecību
etiķetu, plombju, paziņzīmju vai apzīmējumu, vai kuriem ir neparetziapzīmējumi.

351. Rūpnieks vai tirgotājs, kas glabājis pārdošanai vai pārdevis saistoši apzīmo-

gojamu vai no saistošasapzīmogošanas atsvabinātu dārgmetāla izstrādājumu, kurš savā
kopmasā, sastāvdaļās vai paoilddaļās ir zemākas proves par likumā noteikto, izņemot
no saistošas proves atsvabinātus izstrādājumus, kā arī labošanai pieņemtas lietas,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem,, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja tāds nodarijums izdarīts amata veidā, tad vainīgais sodāms:-
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku .par sešiem mēnešiem, un, bez- tam,
ar naudas sodu, ne augstāku par trīs tūkstoši. latSem.

352. Rūpnieks, kas faidis pārdošanā dārgmetāla stieni bez savas pazinzīmes
uzspieduma uz tā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku pai neapzīmogotā metaia trīskārtīgu
vērtību.

353 Kas-v
1) izgatavojis vai glabājis pārdošanai"pafeaļitaisītu proves valdēs proves zīmogu

vai mēru un svaru valdes mēru,, svaru vai atsvaru zīmogu;;
2) uzspiedis tādu pakaļtaisītu zīmogu: dārgmetāla izstrādājumam vai stienim,

mēram, svariem vai atsvaram;
3) pārtaisījis pienācīgās iestādes zīmoga uzspiedumu;
4) uzspiedis zīmogu bez pienācīgās iestādes ziņas;
5) pienācīgas iestādes zīmoga uzspiedumu. telodējis citā izstrādājumā, stienī

vai mērā,, svārsts vai atsvarā,
sodāms:

ar- cietumiu.

354. Rūpnieks vai: tirgotājs, kas glabājis pārdošanai vai pārdevis dārgmetāla
izstrādājumu vai stieni, kuriem uzspiests apzināti pakaļtaisīts proves-,zīmogs , vai:kuros
proves valdes zīmoga uzspīedums pārtaisīts par augstāku, vai arī kuros proves valdes
zīmoga uzspiedums iēlodēts no cita izstrādājuma vai stieņa, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāka par sešiem mēnešiem!.
355. 350.—354.. pantā norādītos gadījumos, dārgmetāla izstrādājumi un stieņi,

kuriem nav noteikto proves zīmoga uzspiedūmui,, plombju, paziņzīmju vai citu; apzī-
mējumu, vai kuru prove ir zemāka par likumā noteikto, atņemami un.nododami Finanču
ministrijai.

356. Rūpnieks-vai: tirgotājs, kas:
1) uz pašizgatavotām vai pie viņa pārdošanā esošām precēm;, vai uz iesaiņo-

juma vai trauka, kurā preces glabā;,vai uz tirdznieciskaslLcdinājuma; cenu
rādītāja vai blanketa patvaļīgi uzlicis-preču zīmi, kura> pilnīgi attēfo- tādu
pašu cita; rūpnieka vai tirgotāja preču; nozīmi vai kura ir tai' redzami ilidzīga,
zinādams,, ka tā atrodas vienīgi ; pēdēja lietošanā;

2) glabājis pārdošanai vai pārdevišsprediariepriekšējā punktā norādītu apzināti
patvaļīgi uzliktu zīmi vai tādu pretiiMaidis apgrozībāltirdznieciskainidūkā,

sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne ilgāka par sešiem mēnešiem.

Nelikumīgi, uzliktās preču nozīmes noņemamas un iznīcināmas.
357. Rūpnieks vai tirgotājs, kas uz: prasess vai uz iesaiņojuma vai trauka, kurā

preces glabā, vai; uz tirdznieciska sludinājuma, cenu rādītājā vai blanketa uzlicis
! preču zīmi ar aizliegtu uzrakstu vai notālDJ'ufiMi, vai glabājis pāindManai vaii fārdevis
!preci ar tādu zīmĻ, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāka par divi sim tis latiem.

Nelikumīgi: uzliktās preču zīmes noņemamas un iznīcinārnass.

358. Kas uz izstrādājuma lietoji» zīmējuma vai modeļa lietošanas tiesībai
aizsardzībai noteiktu nozīmi, iepriekššnapMeikdams zīmējuma vai modfelii nosacītai
kārtībā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmiit Sātiem.
359. Kas rūpniecībā vai tirdzniecī&ā bez pienācīgas. a4$aujas lietojas nozīroii,

kura piešķirta, noteiktā kārtībā nodibinātai biedrībai, sodāmsi
ar arestu uz laiku,, mt ilgāku par trim; maraešiem, vaii ar naudas
sodu, ne augstāku paar trīs simti latiem..

360. Kas rūpniecībā vai tirdzniecībā bez pienācīgas; atļaujas Metojis Latvijas
vai ārvalsts ģerboņa notēlojumu vaiišiim ģerbonim redzami liifeīgu notēittpmu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāk*par piesi simti latiem.
3611. Kas glabājis pārdošanai, devis tālāk vai, Ii&bejitjs tirdznieciskā danļumā

svarus, mērus vai atsvarus:
1) kuri ir nepareizi;
2) kurus aizliegts lietot tirdzniecībā vispār vai attiecīgā tisdtaiecības stozarē;
3). bez noteikta zīmoga, uzspieduma.

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par tnim mēnešiem,, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti lati«n...

Ar to pašu sodu sodāms fabrikas vai amatniecības iestādes turētājs, kas izgatavo
pārdošanai ar akcīzi apliekamiem dzērieniem nolemtus mēra traekus, vai tādu trauku
tirgotājs, kas izgatavojis vai glabājis pārdošanai vai pārdevis minētos traukus ar ne-
pareizu tilpumu.

362. Kas nav paziņojis attiecīgai varai par viņam piederoša » ar Latvijas
tirdzniecības flagas patentu apgādāta Latvijas tirdzniecības kuģa pāriešanu tādas
personas valdīšanā, kurai pēc likuma nav tiesības lietot tādu flagu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
363. Kas personai, kurai nav tiesības lietot Latvijas tirdzniecības flagu,

devis iespēju izlietot savu vārdu, lai viņa dabūtu kuģim patentu vai izlietotu dabūto
kuģa patentu braukšanai zem Latvijas tirdzniecības flagas, sodāms:

ar cietumu.
, Ar to pašusodu sodāms ārzemnieks, kas stājies pretlikumīgā darījumā ar Latvijas

pilsoni, lai iegūtu kuģa patentu braukšanai zem Latvijas tirdzniecības flagas,
ja viņam nav uz to tiesību, kā arī ārzemju kuģa kapteinis, kas pretlikumīgi braucis zem
Latvijas tirdzniecības flagas.

364. Kas pārkāpis likuma nosacījumus par tirdzniecības grāmatu vešanu, sodāms;
ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

DIVDESMIT PIRMĀ NODAĻA.
Algota darba spēka noteikumu pārkāpšana.

365. Darba devējs vai viņa vietnieks, kas:
1) pretēji likumam pazeminājis strādnieka darba algu;
2) piespiedis strādnieku saņemt algu ne naudā, bet precēs vai citos priekšmetos,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja šis pārkāpums atkārtots (62. p.), vainīgais sodāms:
ar arestu.

Bez tarr> tiesa šajā pēdējā gadījumā var vainīgam atņemt tiesību pārzināt tādu
tabriku vai rūpniecības vai amatniecības iestādi uz laiku no viena gada līdz pieciem
gadiem. b '



366. Darba devējs vai viņa vietnieks, kas nav atsvabinājis nepilngadīgu
strādnieku vai mācekli no darba tādā gadījumā vai tādā laikā, kad " pēc likuma vai
saistoša noteikuma strādniekam vai māceklim obligātoriski bijusi jāapmeklē skola,sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.
367. Darba devējs vai viņa vietnieks, kas nav izpildījis likuma vai saistoša

noteikuma nosacījumus, kuri nodrošina mazgadīgo, pusaudžu vai sieviešu veselību
vai drošību darbā, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

Ar to pašu sodu sodāms darba devējs vai viņa vietnieks, kas sievietei-mātei rtav devis
likumā vai saistošā noteikumā paredzēto laiku bērna zīdīšanai.

368. Jūras kuģa kapteinis, kas nav izpildījis likuma noteikumus: par kuģa
kalpotāju pieņemšanu darbā, par aprēķināšanos ar tiem, vai par viņu atlaišanu no
dienesta uz kuģa ārpus Latvijas robežām, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ar to pašu sodu sodāms jūras kuģa īpašnieks vai nomnieks, kas nav izpildījis

likuma noteikumus par rakstiska līguma noslēgšanu ar kapteini.
369. Jūras kuģa kapteinis, kas:

1) apgādājis to ar nepietiekošu pārtikas krājumu vai ar uzturam nederīgu
pārtiku;

2) bez galīgas nepieciešamības samazinājis jūras kuģa kalpotājiem pienākošās
porcijas;

3) izsniedzis pārtikas vielas uzturam nenoderīgā veidā,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ja šajos gadījumos uz juras kuģa esošie ļaudis pa braukšanas laiku pārtikas

vielu trūkuma vai nederīguma dēļ saslimst ar dzīvībai bīstamu slimību vai ja tiem
draud bada nāve, tad vainīgais kapteinis sodāms:

ar cietumu. .
370. Jūras kuģa kalpotājs, kas:

1) nokavējis atgriezties no viņam atvēlētā atvaļinājuma uz jūras kuģi, kurš
dodas vai atrodas ceļā, ja nokavējums ildzis vairāk par divdesmit četrām
stundām;

2) bez svarīga iemesla ilgāk par divdesmit četrām stundām patvaļīgi atstājis
jūras kuģi, kurš dodas vai atrodas ceļā;

3) bez svarīga iemesla vai tādēļ, ka iestājies cita kuģa dienestā, nav ieradies
dienestā uz jūras kuģa noteiktā laikā, kad jādodas ceļā,

sodāms:
ar arestu.

Ja tādu noziedzīgu nodarījumu izdarījušas vairākas personas kopīgi, tad
vainīgie sodāmi:

ar cietumu.
Ar tiem pašiem sodiem un uz tiem pašiem pamatiem sodāms, kas uzkūdījis vai

pabalstījis jūras kuģa kalpotāju izdarīt šajā pantā paredzētu nodarījumu.
371. Kuģa kalpotājs, kas pārkāpis dienesta pienākumus tādā laikā, kad kuģim

draudējušas briesmas, sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem.

372. Darba devējs vai viņa vietnieks, kas:
1) nav piesūtījis noteiktā laikā attiecīgai iestādei vai dienestpersonai likumā vai

saistošā noteikumā nosacītās ziņas par uzņēmuma darbiem, par tajā no-
darbināto personu skaitu, viņu algas apmēru un izmaksas laiku, par viņu
pielaišanu darbā vai par viņu atlaišanu;

2) nav vedis vai nav uzrādījis attiecīgai iestādei vai amatpersonai pārbaudī-
šanai attiecīgus dokumentus, rēķinus, grāmatas vai ierakstus,

sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

373. Darba devējs vai viņa vietnieks, kas iesniedzis apzināti nepareizas ziņas
par iepriekšējā (372.) pantā minētiem apstākļiem,

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

374. Darba devējs vai viņa vietnieks, kuram pēc likuma vai saistoša noteikuma
jāpaziņo attiecīgai iestādei vai dienestpersonai par nelaimes gadījumiem ar uzņēmuma
strādniekiem uzņēmuma darbos vai sakarā ar tiem, bet kas šīs ziņas nav sniedzis,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

.375. Darba devējs vai viņa vietnieks, kas pārkāpis likuma vai saistoša notei-
kuma nosacījumus par darba laiku, svētdienas un svētku atpūtu, virsstundu darbu vai
atvaļinājumu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

376. Soda nauda par 365.—367. un 372.—375. pantā paredzētiem noziedzīgiem
nodarījumiem ieskaitāma Tautas labklājības ministrijas pārziņā esošā sevišķā kapitālā
pabalstu izsniegšanai slimiem un sakropļotiem algotiem darbiniekiem.

DIVDESMIT OTRA NODAĻA.

Celtniecības darbu un satiksmes ceļu un līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpšana.

377. Kas cēlis vai pārbūvējis ēku vai celtni bez pienācīgas atļaujas, ja likums
vai saistošs noteikums tādu atļauju prasa, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

378. Kas, izdarot celtniecības darbus vai ierīkojot satiksmes ceļus vai satiksmes
līdzekļus, nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma techniskos vai citus nosacī-
jumus par celtniecības darbiem vai par satiksmes ceļu vai satiksmes līdzekļu ierīko-
šanu, sodāms: . ..' ..,..

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Bet ja šā panta pirmā daļā minētais nodarījums ir bijis par cēloni celtnes vai tās

daļas sabrukšanai, tad vainīgais sodāms:
ar cietumu.

Bez tam tiesa var vainīgam techniķim vai darba uzņēmējam aizliegt izdarīt augšā
minētos darbus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, bet tādam pārkāpumam
atkārtojoties (62. p.) — uz visiem laikiem.

379 Kas minerālūdeņu avotu vai dziedinošu minerāldubļu apsardzības rajona

robežās bez pienācīgas atlaujas vai bez iepriekšēja paziņojuma noteiktā laikā pienācīgai
priekšniecībai, izdarījis tādus darbus, kuru izpildīšanai vajadzīga noradīta atļauja vai

paziņojums, sodāms: / _ ' . , ,
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,

ne augstāku par tris simti latiem.

380. Kas ierīkojis cauruli netīrumu novadīšanai uz tādu vietu, kur tas ai
likumu vai ar saistošu noteikumu aizliegts, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divi simti latiem.

381. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus:
1) par koku pludināšanu;
2) par tauvas joslas turēšanu kārtībā un par tās lietošanu;
3) par tiltu vai slūžu atvēršanu vai par ūdens nolaišanu,

sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Ar to pašu sodu sodāms vainīgais, kura rīcības dēļ apturēta kuģošana vai citādi
traucēta kuģu vai plostu kustība.

382. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus: par kuģa
vai lidmašīnas būvi, apgādāšanu ar piederumiem, uzturēšanu, kustību, piekraušanu
un izkraušanu, par piestātņu vai aerodromu uzturēšanu vai lietošanu, par ostas krānu,
noliktavu un citu ierīkojumu un ietaišu vai ierādīto ostas territorijas laukumu lietošanu,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ja ar minēto nosacījumu pārkāpšanu apdraudēta personiska drošība, tad vainīgais

sodāms:
ar arestu.

Ja minēto nosacījumu pārkāpšanas dēļ notikusi kuģa vai lidmašīnas katastrofa,
tad vainīgais sodāms:

ar cietumu.
Bez tam tiesa var aizliegt techniķim viņa darbības nozari uz laiku no viena

gada līdz pieciem gadiem, bet atkārtojot (62. p.) tādu pārkāpumu — uz visiem
laikiem, par ko jāpaziņo attiecīgai priekšniecībai un spriedums jāizsludina.

383. Kas patvaļīgi grozījis kuģojamas upes virzienu vai apturējis tās tecēšanu
ar dambi vai pavājinājis tās tecēšanu, ierīkojot kanāli, vai kautkādā citādā kārtā,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par tris simti latiem.

384. Jūras kuģa kapteinis, kas aizgājis no jūras kuģa, neuzdodams tā vadību
attiecīgam atvietotajam, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

385. Jūras kuģa kapteinis vai lidmašīnas komandieris, kas patvaļīgi atstājis
pasažieri vai jūras kuģa vai lidmašīnas kalpotāju ne tajā vietā, kur nolīgts, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
386. Locis vai cits kāds ostas vai piekrastes pavadonis, kas nav izpildījis pie-

nākumu pavadīt kuģi, kā arī persona, kurai nav loča tiesību un kura uzņēmusies šos
pienākumus bez pienācīgas atļaujas vai bez redzamas nepieciešamības, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divām nedēļām, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par piecdesmit latiem.

Ja aiz loča vai aiz loča pienākumus uzņēmušās personas vainas pavadāmais kuģis
uzgājis uz sēkļa vai uz akmeņa, apturēta kuģu kustība vai cēlusies kuģu sadursme,
tad vainīgais sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

387. Kas, pretēji likuma vai saistoša noteikuma aizliegumam, piekrastes bākas
rajonā rādījis bākas ugunīm līdzīgu gaismu vai uzstādījis citu kādu maldinošu ūdens-
ceļa rādītāju, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja no tam cēlusies kuģa katastrofa, vainīgais sodāms:
ar cietumu.

388. Kuģa kapteinis, kas nav izpildījis noteikumus par kuģu sadursmju
novēršanai paredzētiem signāliem, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

389. Kas izmetis balastu neatļautā vietā vai pārkāpdams likuma vai saistoša
noteikuma nosacījumus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par tris simti latiem.

390. Vispārējā lietošanā esošo satiksmes ceļu vai satiksmes līdzekļu dienestā
stāvošā persona, kas rupji izturējusies pret šo ceļu vai līdzekļu lietotājiem, sodāma:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divām nedēļām, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par piecdesmit latiem.

391. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus publikai
uz vispārējā lietošanā esošiem satiksmes ceļiem vai satiksmes līdzekļiem, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.
392. Kas:

1) neatļautā laikā vai aizliegtā vietā braucis, gājis vai kautko vilcis pār dzelz-
ceļu vai dzinis vai ganījis tur lopus;

2) uz policijas vai dzelzceļa pārvaldes atgādinājumu nav iznīcinājis vai novācis
dzelzceļa līnijas aizsprostojumu vai vispār to, kas ierīkots pārkāpjot likuma
noteikumus par celtnēm un darbiem dzelzceļa līnijas tuvumā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

393. Dzelzceļa dienestā stāvoša persona, kas nav izpildījusi likuma vai
saistoša noteikuma nosacījumus par pasažieru vai kravu pārvadāšanu un par dzelz-
ceļu policejisko uzraudzību, sodāma:'

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

394. Kas pieņēmis publiskas satiksmes ekspluatācijas dienestā apzināti tādu
personu, kurai nav uz to tiesibasvai uzdevis izpildīt tādas ekspluatācijas pienākumus
apzināti nespējīgai personai, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

395. Kas traucējis braukšanu vai iešanu pa vispārējā lietošanā esošiem satik-
smes ceļiem, aizsprostodams tos, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

396. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par paš-
kustīgas mašīnas vai velosipēda lietošanu, ja par izdarīto nav jāsoda ar bargāku sodu,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu, ne
augstāku par simts latiem.

?
397. Kas naV izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par ielu,

laukumu, bruģa, trotuāru, grāvju, tiltu, vispārējā lietošanā esošo zemes ceļu vai to
piederumu ierīkošanu, uzturēšanu, labošanu vai lietošanu, kā ari par ielu apgaismo-
šanu, ja par izdarīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

398. Kas, apejot pasta resoru, ierīkojis pastu vēstuļu, naudas vai lietu pār-
sūtīšanai, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.



DIVDESMIT TREŠĀ NODAĻA.

Naudas, vērtspapīru un vērtszīmju pakaļtaisīšana.

399. Kas taisījis pakaļ Latvijas vai ārzemes naudu, kaut arī no tai noteiktās
proves metāla, vai papīra naudas zīmi, sodāms:

ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.

Ja pakaļtaisīšana izdarīta tādā kārtā, ka nav jābaidās par pakaļtaisījuma ievēro-
jamu izplatīšanos, vai pakaļtaisita ārzemes nepilnvērtīga nauda (billons), tad vainīgais
sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem, vai
ar pārmācības namu.

Mēģinājums sodāms.
400. Kas taisījis pakaļ Latvijas vai ārzemes kredītiestādes zīmi vai tādas

sabiedrības akciju vai obligāciju, kura noteiktā kārtībā pilnvarota izlaizt zīmes, akcijas
vai obligācijas vai valsts vai citus kādus apgrozībai atļautus procent- vai vērtspapī-
rus, vai to kuponus vai talonus, sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

Ja pakaļtaisījums izdarīts tādā kārtā, ka nav jābaidās par pakaļtaisījuma ievē-
rojamu izplatīšanos, vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu.
Mēģinājums sodāms.

401. Kas pārtaisījis 399. vai 400. pantā minēto naudu, naudas vai kredīt-
iestādes zīmi, papīru, kuponu vai talonu, piedodot tiem augstāku vērtību, vai
iznīcinājis samaksas vai cita dzēsuma atzīmi uz tādas zīmes, papīra, kupona vai
talona, sodāms kā par to pakaļtaisišanu.

402. Kas izlaidis apgrozībā, uzrādījis samaksai, devis tālāk, pieņēmis, glabājis

vai ievedis vai ielaidis no ārzemēm izlaišanai apgrozībā vai uzrādīšanai apzināti
pakaļtaisītu vai pārtaisītu 399. vai 400. pantā minētu naudu, naudas vai kredītiestādes
zīmi, papīru, kuponu vai talonu, sodāms kā par to pakaļtaisišanu.

Ja tas, kas devis tālāk apzināti pakaļtaisītu vai pārtaisītu naudu, naudas vai
kredītiestādes zīmi, papīru, kuponu vai talonu, saņēmis tos par īstiem vai saņēmis no
personas, kura tos saņēmusi par īstiem, tad viņš sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
403. Kas:

1) sagatavojies taisīt pakaļ 400. vai 401. pantā minēto naudu, naudas vai kredīt-
iestādes zīmes, papīrus, kuponus vai talonus;

2) piedalījies apvienībā, kura sastādījusies, lai taisītu pakaļ, pārtaisītu vai dotu
tālāk pakaļtaisīto vai pārtaisīto 399. vai 400. pantā minēto naudu, naudas
vai kredītiestādes zīmes, papīrus, kuponus vai talonus;

3) izgatavojis, iegādājis, glabājis vai devis tālāk bez pienācīgas atļaujas papīru,
kurš paredzēts naudas vai citu vērtszīmju iespiešanai, sodāms :

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem.

404. Kas pārgrozījis provi vai svaru Latvijas vai ārzemes naudai, noņem-
dams daļu no tās, ar nolūku izdot tādu naudu par pilnsvarīgu, jā šī izdošana notikusi
vai ja vainīgais piekopis šādus nodarījumus amata veidā, sodāms:

ar pārmācības namu.
405. Kas taisījis pakaļ vai pārtaisījis, piedodot augstāku vērtību,- Latvijas vai

ārzemes zīmogpapīru, marku, bandroli vai citu vērtszīmi, kura noder par apliecinājumu
valsts vai pašvaldības nodokļu vai nodevu samaksai, sodāms:

ar pārmācības namu.
Mēģinājums sodāms.

Ar to pasu sodu sodāms, kas lietojis apzināti pakaļtaisītu vai pārtaisītu vērtszīmi
par īstu vai devis to tālāk.

406. Kas iznīcinājis dzēsuma atzīmi uz lietošanā bijuša zīmogpapīra, markas,
bandroles vai citas vērtszīmes, kura noder par apliecinājumu valsts vai pašvaldības
nodokļu vai nodevu samaksai, ar nolūku izlietot vai dot to tālāk kā nelietotu, sodāms:

ar cietumu.
Ar to pašu sodu sodāms, kas lietojis vai devis tālāk par lietošanā nebijušiem

šā panta pirmā daļā minētu zīmogpapīru, marku, bandroli vai citu vērtszīmi, uz kuras
apzināti iznīcināta tās dzēsuma atzīme.

407. Kas noņēmis no valsts, valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības
iestādes, vai dienestpersonas lietās esošiem papīriem dzēstas markas, ar kurām par
minētiem papīriem nomaksāts nodoklis vai nodeva, ar nolūku laist tādas markas ap-
grozībā kā nelietotas, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

408. Kas pārdošanas nolūkā izgatavojis spēļu kārtis vai tajā pašā nolūkā
pārtaisījis, mazgājis vai tīrījis jau lietotas kārtis, vai glabājis nelikumīgi izgatavotas,
pārtaisītas, mazgātas vai tīrītas kārtis, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Bez tam no vainīgā piedzenams par katru karšu spēļu duci pa piecpadsmit latiem.
Ar to pašu sodu sodāms vainīgais, kas izgatavojis spēļu karšu bandroles, vai lie-

tojis tādas bandroles, vai aplicis kārtīm īstas, jau lietotas bandroles.
Ja karšu vai bandroļu izgatavošanu vai to pārdošanu vainīgais piekopis amata

veidā, tad viņš sodāms:
ar cietumu.

409. Kas ievedis no ārzemēm ar nolūku izlaist apgrozībā, vai izgatavojis tādā
pašā nolūkā, vai izlaidis apgrozībā priekšmetu, kas attēlo naudas zīmi vai tādu zīmi,
kura apliecina nodokļa vai nodevas samaksu, un kuru varētu dot tālāk par tādu zīmi
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

410. Naudas, naudas vai kredītiestādes zīmju, papīru, kuponu, talonu vai citu
vērtszīmju, ka ari spēļu karšu un bandroļu pakaļtaisišanai vai pārtaisīšanai vai dzē-
suma atzīmes iznicināšanai lietotie rīki un materiāli atņemami.

Vainīgam, kas taisījis pakaļ, pārtaisījis vai devis tālāk pakaļtaisitus vai pār-
taisītus 399. vai 400. pantā minētos Latvijas naudu, naudas vai kredītiestādes zīmespapīrus, kuponus vai talonus, bez šajos pantos paredzēta soda, uzliekams naudas sods
apgrozība izlaisto naudas, zīmju, papīru, kuponu vai talonu nominālvērtības apmērā ^

DIVDESMIT CETURTĀ NODAĻA.

Viltošana.
411 Kas taisījis pakaļ vai pārtaisījis rakstu vai priekšmetu, kuri var noderētpar tiesības vai pienākuma nodibināšanas, pārgrozīšanas vai izbeigšanas apliecinājumuar nolūku lietot par īstiem, vai apzināt, nodomātus šim nolūkam, par šo dokumentuviltošanu sodāms: '"«nuiucmu

ar pārmācības namu.
Ja viltots dokuments, kuram mazsvarīga nozīme, tad vainīgais sodāms-ar cietumu. & 8'

412. Kas taisījis pakaļ vai pārtaisījis rakstu, kuru izdod valsts, valsts autonoma;

uzņēmuma vai pašvaldības iestāde vai dienestpersona un. kurš apliecina viņu rīcību,,
lēmumu vai rīkojumu, ar nolūku lietot par īstu, vai apzināti nodomātu šim nolūkam,.
sodāms: ., .,

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

Ja viltots raksts, kuram mazsvarīga nozīme tad vainīgais sodāms:
ar cietumu.

413. Kas taisījis pakaļ vai pārtaisījis citu kādu, 411. un 412. pantā neminētu
rakstu vai priekšmetu, kuriem ir tiesiska nozīme, ar nolūku lietot tos par īstiem, vai;
apzināti nodomātus šim nolūkam, sodāms:

ar cietumu.

414. Kas pārtaisījis iepriekšējos (411.—413.) pantos norādītos dokumentus
vai priekšmetus, ar nolūku lietot tos par īstiem, vai apzināti nodomātus šim nolūkam,
ja pārtaisītais izrādījies par pareizu, par šo viltojumu sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par tris simti latiem.

415. Ārsts vai veterinārārsts, kas neatrodas valsts, valsts autonoma uzņēmuma
vai pašvaldības dienestā un ievietojis apzināti nepatiesas ziņas viņa izdotās ārsta
apliecībās, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
416. Kas valsts, valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības iestādei vai die-

nestpersonai vai notāram devis apzināti nepatiesu liecinājumu par apstākli kuram
ir tiesiska nozīme, vai var būt tiesiskas sekas un kuram par pierādījumu noder
šis liecinājums, ja par izdarīto vainīgais nav jāsoda ar sevišķu likumā norādītu sodu,
sodāms:

ar cietumu.

417. Kas:
1) attiecīgai varai apzināti nepatiesi apliecinājis apstākli, kurš jāieved personiskā

stāvokļa aktā, zemes grāmatu vai notariālā kārtībā taisītā vai apliecinātā
aktā vai zemes grāmatā, ja uz šā apliecinājuma pamata tāds akts taisīts
vai apliecināts vai ieraksts ievests grāmatā;

2) Iīdzparakstījis kā liecinieks dokumentu, kuram pēc likuma vajadzīgs tāds
līdzparaksts, ja šajā dokumentā vai līdzparakstā apzināti nepatiesi izteikti ar
parakstu apliecinātie apstākļi;

3) likumā noteiktās tirdzniecības grāmatās vai izrakstos no tām. apzināti
nepatiesi izteicis ar šim grāmatām apliecināmo apstākli, ja šīs grāmatas
vai rēķini uzrādīti attiecīgai iestādei, lai tādu apstākli apliecinātu, sodāms:

ar pārmācības namu.

418. Kas izpildījis blanketu ar svešu parakstu, ierakstīdams dokumenta tekstu,
par kaiti parakstījušā mantai vai mantiskām interesēm,' un turklāt apzināti neat-
bilstoši parakstījušā īstai gribai, sodāms:

ar pārmācības namu.
419. Kas izpildījis blanketu ar svešu parakstu, ierakstīdams tāda raksta

tekstu, kura pakaļtaisījums paredzēts 413. pantā, par kaiti parakstījušā mantai vai
mantiskām interesēm, un turklāt apzināti neatbilstoši parakstījušā īstai gribai, sodāms:

ja tāds raksts lietots par īstu vai dots tālāk — ar cietumu uz laiku, ne
ilgāku par sešiem mēnešiem;
ja ar šo rakstu apliecināmais apstāklis ir patiess vai ja raksts nav
lietots par istu un nav dots tālāk — ar arestu;
ja vainīgais nodarbojies ar tādu teksta ierakstīšanu rakstos amata
veidā — ar pārmācības namu.

420. Kas lietojis par īstu apzināti pakaļtaisītu vai pārtaisītu dokumentu,
vai dokumentu, kurā atrodas nepatiess apliecinājums, vai devis tālāk tādu dokumentu,
ja par šo nodarījumu nav noteikts sevišķs sods, sodāms kā par tāda dokumenta pakaļ-
taisišanu, pārtaisīšanu vai taisīšanu.

421. Kas mantkārīgā vai citā ļaunprātīgā nolūkā lietojis citas personas vārdu
bez viņas ziņas un piekrišanas, ja par nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

422. Kas taisījis pakaļ zīmogu, vai citu kādu rīku apzīmogošanai vai citas
apliecinājuma zīmes uzlikšanai valsts, valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības
iestādes vai dienestpersonas vārdā, ar nolūku lietot par īstu vai apzināti nodomātu šim
nolūkam, sodāms:

ar cietumu.
423. Kas taisījis pakaļ cita zīmogu vai citu kādu rīku zīmoga atvietotajās

zīmes uzlikšanai, ja šis pakaļtaisījums izdarīts ar nolūku lietot zīmogu vai rīku par
īstu vai apzināti nodomāts šim nolūkam, par kaiti privātas personas vai iestādes
mantiskām interesēm, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.

424. Kas lietojis apliecinājuma zīmes uzlikšanai:
1) apzināti pakaļtaisītu zīmogu vai citu kādu rīku apzīmogošanai vai citas ap-

liecinājuma zīmes uzlikšanai valsts, valsts autonoma uzņēmuma vai paš-
valdības iestādes vai dienestpersonas vārdā;

2) apzināti pakaļtaisītu cita zīmogu vai citu kādu rīku zīmoga atvietotajās
zīmes uzlikšanai;

3) īstu zīmogu vai citu kādu rīku, kas minēti šā panta 1. vai 2. punktā, ap-
zināti bez piešķirtas tiesības uz to vai pret tās personas gribu, kuras vārdā
apliecinājuma zīmi uzliek,

sodāms:
ar cietumu.

Ja tādi zīmogi vai rīki lietoti dokumenta apliecināšanai, tad vainīgais sodāms
kā par dokumenta pakaļtaisišanu.

DIVDESMIT PIEKTĀ NODAĻA.

Nonāvēšana.
425. Kas izdarījis slepkavību, sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne mazāku par astoņiem gadiem.
426. Kas noslepkavojis:

1) augšupeju vai lejupēju radnieku, vīru vai sievu, brāli vai māsu, vai ari
personu, kura slepkavu uzaudzinājusi vai uzturējusi;

2) garīdznieku, kad tas izpilda Latvijā likumīgi pastāvošas reliģiskas sa-
biedrības reliģisku kalpojumu vai svētdarbību;

3) Saeimas locekli, Ministru kabineta locekli vai valsts varas nesēju dienest-
personu, vai valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības dienesta pār-
valdības funkcijas izpildošu personu, kad tie izpilda dienesta pienākumus
vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu;

4) ārvalsts galvu vai ārvalsts diplomātisko pārstāvi Latvijā;
5) kara sardzes sargu;
6) priekšnieku vai saimnieku, vai pēdējā ģimenes locekli, kas dzīvo kopā ar

saimnieku, pie kura vainīgais kalpo, strādā vai mācas;
7) ceļā esoša kuģa kapteini vai lidmašīnas komandieri vai vadītāju lidošanas

laikā: J



8) bandā;
> 9) vairākas personas;

10) daudzu personu dzīvībai bīstamā kārtā-
11) sevišķi mocošā kārtā;
12) mantkārīgā nolūkā;
13) ar nolūku atvieglināt cita smaga nozieguma izdarīšanu-14) piecu gadu laikā pēc soda izciešanas par iepriekšējā 425. pantā paredzētuslepkavību, ? r ? *

sodāms:
ar spaidu darbiem uz visu mūžu vai uz laiku, ne mazāku par desmitgadiem.

, .... 427- Kas sagatavojies uz 425. vai 426. pantā paredzētu slepkavību vai pie-dalījies apvienība, kura sastādījusies slepkavības izdarīšanai, sodāms:
ar cietumu.

Ja slepkavības izdarīšanai sagatavoti ierocis, spridzināma viela, spridzeklis vaicits vispār bīstams līdzeklis, vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

428. Kas izdarījis slepkavību, kura nodomāta un izdarīta vienā jūtu uzlies-
mojumā zem stipra dvēseles uzbudinājuma iespaida, sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem
Ja tādu dvēseles stāvokli radījusi pretlikumīga vardarbība pret personu vai sma^saizskārums no cietušā puses, tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu vai ar cietumu uz laiku, ne mazāku par sešiem
mēnešiem.

Mēģinājums sodāms.
429. Kas izdarījis slepkavību, pārkāpdams nepieciešamās aizstāvēšanās robežas,

ja šī slepkavība nav izdarīta aizsardzībai pret dzīvības apdraudējumu vai pret izvaro-šanu, sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu.

430. Kas izdarījis slepkavību uz nogalinātā ciešu lūgumu un aiz līdzcietības
pret viņu, sodāms:

ar cietumu.
Mēģinājums sodāms.
431. Māte, kas nogalinājusi savu ārpus laulības piedzīvoto bērnu viņam

piedzimstot vai tieši pec tam, sodāma:
ar pārmācības namu.

Mēģinājums sodāms.

432. Kas pamudinājis izdarīt pašnāvību vai piepalīdzējis to izdarīt ar padomu,
norādījumu, vai piegādādams līdzekli, vai novērsdams šķērsli, ja tamdēļ pašnāvība
vai tās mēģinājums izdarīti, sodāms:

ar pārmācības namu.
433. Kas aiz neuzmanības nonāvējis, sodāms:

ar cietumu.
Ja nonāvēšana aiz neuzmanības bijusi sekas no tam, ka vainīgais pārkāpis pie-

nākumu būt sevišķi uzmanīgam, ko. prasījis viņa stāvoklis, amats vai darbība, tad
viņš sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
Bez tam tiesa var aizliegt vainīgam to darbību, kuru piekopjot viņš kādu

nonāvējis, uz laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem un spriedumu izsludināt .

434. Grūtniece, kas nomirdinājusi savu augli miesās vai nodzenot to, vai
pielaidusi citu personu izdarīt tādu augļa nomirdināšanu, sodāma:

ar cietumu.

435. Kas nomirdinājis grūtnieces augli viņas miesās vai nodzenot to, sodāms:
ar pārmācības namu.

. Ja auglis nomirdināts bez pašas grūtnieces piekrišanas, tad vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

Šā panta otrā daļā norādītā gadījumā mēģinājums sodāms.
Ja augļa nomirdināšanu izdarījis ārsts vai vecmāte, tad tiesa var aizliegt vainīgam

praktizēt uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem un spriedumu izsludināt.
436. Nav uzskatāma par noziedzīgu augļa nomirdināšana, kuru izdarījis ārsts,

lai novērstu grūtnieces dzīvības apdraudējumu vai viņas veselības smagu satricinājumu,
kuri tajā pašā laikā nav bijuši novēršami ar citu līdzekli.

Tāpat nav uzskatāma par noziedzīgu augļa nomirdināšana, kuru izdarījis ārsts
pirmos trijos grūtniecības mēnešos, lai novērstu:

1) bērna piedzimšanu ar smagiem garīgiem vai miesīgiem trūkumiem,
2) bērna piedzimšanu, kurš ieņemts 493. vai 496.—498. pantā norādītos

gadījumos.
DIVDESMIT SESTĀ NODAĻA.

Miesas bojājumi un vardarbība pret personu.

437: Kas nodarījis vai sagādājis: dzīvībai bīstamu veselības satricinājumu,
pastāvīgu un vispārēju organisma novājinājumu, gara slimību, redzes, dzirdes,
valodas, rokas, kājas vai pēcnācēju radīšanas spējas zaudējumu vai neizdzēšamu
ģīmja izķēmojumu — par šādu ļoti smagu miesas bojājumu sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem,
ja tāda miesas bojājuma sekas bijusi nāve, tad vainīgais sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem.

438. Kas nodarījis veselības satricinājumu, kurš gan nav bīstams dzīvībai,
bet ir pastāvīgs, vai kaut ari pārejošs, bet ir traucējis miesas orgāna darbību, par šādu
smagu miesas bojājumu sodāms:

ar pārmācības namu.
Ja šāda nodarījuma sekas bijušas ļoti smags miesas bojājums vai nāve, tad

vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

Mēģinājums sodāms.
439. Kas nodarījis citu kādu 437. un 438. pantā neminētu veselības satrici-

nājumu, par šādu vieglu miesas bojājumu sodāms:
ar cietumu.

Ja šāda nodarījuma sekas bijušas ļoti smags miesas bojājums vai nāve vai ja
tāds nodarīts grūtniecei, vainīgam to zinot, un no tam viņai cēlušās radības pnekšlaikā

un augļa nāve, tad vainigais sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gad:em.

Mēģinājums sodāms.

440. Kas nodarījis miesas bojājumu, kurš nodomāts un izdarīts viena jutu

uzliesmojumā zem stipra dvēseles uzbudinājuma iespaida, sodāms:
ar pārmācības namu, ja bojājums ļoti smags vai ta sekas bijusi nāve;
ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, ja bojājums
smags; , ... . ...
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem, ja bojājums

viegls.
Ja tādu dvēseles stāvokli radījusi pretlikumīga vardarbība pret personu vai smags

aizskārums no cietušā puses, tad vainīgais sodāms: h«is:,«nc
ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, ja bojājums

ļoti smags, vai tā sekas bijusi nāve;

ar cietumu, ja bojājums smags:
ar arestu, ja bojājums viegls.

Mēģinājums sodāms.

441. Kas nodarījis miesas bojājumu:
1) augšupejām radniekam;

2) garīdzniekam, kad tas izpilda Latvijā likumīgi pastāvošas reliģiskas sabie-
drības reliģisku kalpojumu vai svētdarbību;

3) Saeimas loceklim. Ministru kabineta loceklim vai valsts varas nesējai
dienestpersonai, vai valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības dienesta
pārvaldības funkcijas izpildošai personai, kad tie izpilda dienesta pie-
nākumus vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu;

4) ārvalsts galvai vai ārvalsts diplomātiskam pārstāvim Latvijā;
5) kara sardzes sargam;
6) ceļā esoša kuģa kapteinim vai lidmašīnas komandierim vai vadītājam lido-

šanas laikā;
7) daudzu personu veselībai bīstamā kārtā;
8) sevišķi mocošā kārtā,

sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem, ja bojājums
ļoti smags vai tā sekas bijusi nāve;
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem, ja bojā-
jums smags;
ar pārmācības namu, ja bojājums viegls.

Ja tāds miesas bojājums nodomāts un izpildīts vienā jūtu uzliesmojumā zem stipra
dvēseles uzbudinājuma iespaida,»,tad vainīgais sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem, vai ar
pārmācības namu, ja bojājums ļoti smags vai tā sekas bijusi nāve;
ar pārmācības namu, ja bojājums smags;
ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, ja bojājums
viegls.

Mēģinājums sodāms.
442. Kas tīši nodarījis ļoti smagu vai smagu miesas bojājumu, pārkāpdams

nepieciešamās aistāvēšanās robežas, ja šis bojājums nav nodarīts aizsardzībai
pret dzīvības apdraudējumu vai pret izvarošanu, sodāms:

ar arestu.
443. Kas aiz neuzmanības nodarījis miesas bojājumu, sodāms:

ar arestu, ja bojājums ļoti smags vai smags;
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu nedēļu, vai ar naudas sodu, ne
augstāku par divdesmit pieciem latiem, ja bojājums viegls.

Ja tāds aiz neuzmanības nodarīts bojājums cēlies no tam, ka vainīgais pārkāpis
pienākumu būt sevišķi uzmanīgam, ko prasījis viņa stāvoklis, amats vai darbība,
tad viņš sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem, ja bojājums
ļoti smags vai smags;
ar arestu, ja bojājums viegls.

Bez tam tiesa var aizliegt vainīgam to darbību, kuru piekopjot viņš nodarījis
miesas bojājumu, uz laiku no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem un spriedumu
izsludināt.

444. Kas tīši kādam sitis vai nodarījis citu vardarbību, kura aizskar miesas ne-
aizskaramību, par šo vardarbību pret personu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
445. Kas nodarījis 444. pantā paredzētu vardarbību pret 441. pantā minētu

personu, sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem.

Ja tāda vardarbība pret personu nodomāta un izpildīta vienā jūtu uzliesmojumā
zem stipra dvēseles uzbudinājuma iespaida, tad vainīgais sodāms:

ar cietumu.
Mēģinājums sodāms.
446. Kas nodarījis 444. pantā paredzētu vardarbību pret personu, var tikt at-

svabināts no soda:
1) ja vardarbība pret personu izsaukta tieši un tūliņ ar vardarbību pret per-

sonu vai aizskārumu no cietušā puses;
2) ja cietušais atriebies viņam tieši un tūliņ ar vardarbību pret personu vai

ar aizskārumu.
Šie noteikumi nav piemērojami, ja vardarbība izdarīta pret jebkādu dienestpersonu,

kad tā izpilda savus dienesta pienākumus vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu.

DIVDESMIT SEPTĪTĀ NODAĻA.

Divkauja.
447. Kas izdarījuši divkauju, sodāmi:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem.
Mēģinājums sodāms.
448. Kas divkaujā nodarījis pretniekam ļoti smagu miesas bojājumu, vai viņu

nonāvējis, sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

449. Sekundants, kas pielaidis divkauju apzināti ar norunu kauties līdz nāvei,
kā arī persona, kas apzināti veicinājusi noslēgt tādu norunu, ja tādā divkaujā nodarīts
ļoti smags miesas bojājums vai sagādāta nāve, sodāmi:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem.

450. Kas izdarījuši divkauju bez sekundantiem, sodāmi:
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

Ja tādā divkaujā nodarīts ļoti smags miesas bojājums vai sagādāta nāve, tad
vainīgais sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.
451. Kas divkaujā apzināti atkāpies no divkaujas nosacījumiem par ļaunu

pretniekam un pie tam nodarījis pretniekam miesas bojājumu vai to nonāvējis, sodāms
vai nu par miesas bojājumu, vai par slepkavību.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tā paša pamata sodāms sekundants, kas apzināti
pielaidis tādu atkāpšanos vai apzināti to veicinājis.

452. Pēc šās (XXVII) nodaļas nav sodāmi:
1) izaicinājuma nodevējs vai goda tiesas loceklis, ja viņi nopietni centušies

divkauju novērst;
2) sekundants, izņemot 459. un 451. panta otrā daļā paredzēto gadījumu;
3) ārsts, kas sniedzis medicīnisku palīdzību divkaujā.

453. Kas pamudinājis izaicināt vai pieņemt izaicinājumu uz divkauju, sodāms
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu.

DIVDESMIT ASTOTĀ NODAĻA.
Atstāšana briesmās.

454. Kam pienākas gādāt par personu, kura nav spējīga aizsargāties, vai uz-
raudzīt to, un kas atstājis šo personu bez palīdzības tādos apstākļos, ka atstātā
dzīvībai, vainīgam to zinot, draudējušas briesmas, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.



Kam pienākas gādāt par šā panta pirmā daļā minēto personu vai uzraudzīt

to un kas tīši atstājis šo personu bez palīdzības tādos apstākļos, kuros bijis ticams,
ka citi viņu atradīs, un kuros atstātā dzīvībai nav draudējušas briesmas, sodāms:

ar arestu.
455. Kas nostādījis personu tādā bezpalīdzības stāvoklī, ka šās personas dzīvībai,

vainīgam to zinot, draudējušas briesmas, sodāms:
ar pārmācības namu.

456. Kas bez saprātīgas baidīšanās par sevi vai citiem nav spēris soļus, lai
sniegtu palīdzību personai, kura atrodas dzivībai draudošā stāvoklī, ja tas bijis par
cēloni šās personas nāvei vai ļoti smagam vai smagam miesas bojājumam, sodāms:

ar cietumu.
457. Kam pēc sava stāvokļa, amata vai nodarbošanās pienācies sniegt palīdzību

apzināti briesmās esošai personai un kas šo pienākumu nav izpildījis, sodāms:
ar cietumu.

Ja no tam cēlusies nāve vai ļoti smags vai smags miesas bojājums tai personai,
kurai bijusi vajadzīga palīdzība, tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu.
Bez tam tiesa var aizliegt vainīgam piekopt to nodarbošanās veidu, kuru pie-

kopjot viņš pielaidis šajā pantā minētā pienākuma pārkāpšanu, uz laiku no viena gada
līdz pieciem gadiem.

458. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumu par palīdzības
sniegšanu kuģim katastrofas gadījumā, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja šo nosacījumu pārkāpšana apdraudējusi personisko drošību, tad vainīgais
sodāms:

ar arestu.

459. Kuģa, dzelzceļa vilciena, lokomotīves vai vispārējā lietošanā esošas
paškustīgas mašīnas vadītājs, kas briesmu laikā nav spēris pienācīgus soļus, lai
glābtu kuģi, vilcienu, lokomotīvi vai paškustīgu mašīnu, vai ari to pasažieri vai
kalpotāju, vai pats atstājis kuģi, vilcienu, lokomotīvi vai paškustīgu mašīnu agrāk
nekā citas tur bijušas personas, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne,ilgāku par trim gadiem.
Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību vadīt attiecīgu satiksmes līdzekli uz

laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

460. Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par palī-
dzības sniegšanu slimam vai nesamaņas stāvokli esošam, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

Ja šo nodarījumu bez ievērojama iemesla izdarījis praktizējošs ārsts, feldšeris,
vecmāte vai slimnīcas apkalpotājs attiecībā uz grūti slimu personu vai dzemdētāju,
tad vainīgais sodāms:

ar cietumu.

DIVDESMIT DEVĪTĀ NODAĻA.

Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību.
461. Kas atņēmis personas brīvību aizturot vai ieslogot, sodāms:

ar cietumu.

462. Kas atņēmis personas brīvību aizturot vai ieslogot:
1) uz laiku, ilgāku par vienu nedēļu;
2) augšupejām radniekam;
3) Saeimas loceklim, Ministru kabineta loceklim vai valsts varas nesējai dienest-

personai, vai valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības dienesta pār-
valdības funkcijas izpildošai personai, kad tie izpilda dienesta pienākumus
vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu;

4) ārvalsts diplomātiskam pārstāvim Latvijā;
5) kara sardzes sargam;
6) cietušā dzīvībai draudošā vai sevišķi mocošā kārtā;
7) vājprātīgo slimnīcā apzināti tādu personu, kura neslimo ar gara slimību;
8) sievieti netiklības vietā;
9) tirdzniecībā ar vergiem,

sodāms:
ar pārmācības namu.

Mēģinājums sodāms.

463. Kas:
1) nolaupījis vai slēpis svešu bērnu, kurš nav sasniedzis četrpadsmit gadu

vecumu;
2) pārmainījis bērnu, kurš nav sasniedzis septiņi gadu vecumu;

sodāms:
ar pārmācības namu.

Ja bērns nolaupīts, slēpts vai pārmainīts ubagošanai vai citai kādai netikumīgai
nodarbībai, mantkārīgā nolūkā vai ar nolūku atņemt bērnam viņa personīgā stāvokļa
tiesības, tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.
Mēģinājums sodāms.

464. Kas tīši nav atdevis viņa patvaļīgi aizvesto vai aizturēto bērnu, kurš nav
sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu, neraugoties uz bērna tēva vai mātes vai ve-
cāku atvietotajā likumīgu prasījumu, ja tikai tāda neatdošana vai aizturēšana nav
notikusi aiz līdzcietības pret bērnu, sodāms:

ar arestu.

465. Kas nedēļas laikā nav paziņojis policijai, vecākiem vai viņu atvietotajam
par izliktu vai nomaldījušos bērnu, kuru viņš atstājis pie sevis un kurš nav sasniedzis
četrpadsmit gadu vecumu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

466. Kas netiklības nolūkā nolaupījis četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadusvecu nepilngadīgo bez viņa piekrišanas, vai kaut ari ar viņa piekrišanu, bet nelietīgi
izlietojot viņa nevainību, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
Mēģinājums sodāms.

u-ii67 ' Kas ar vardarbybu vai ar sodāmiem draudiem vai nelietīgi izlietojot vecākuaizbildņa vai citu kādu varu, piespiedis izdarīt vai pielaist kautko tādu, ar ko traucēta
piespiesta tiesība vai viņa pienākums, vai atteikties no tiesības izlietošanas vai pienākuma
izpildīšanas, sodāms:

ar cietumu.
Mēģinājums sodāms.
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piespiedēJ'JPamats domāt - ka piespiežot viņš izlieto savu tiesību, tad
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodune augstāku par trīs simti latiem.

468. Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem vai nelietīgi izlietojot vecāku,

aizbildņa vai citu kādu varu, mēģinājis piespiest izdarīt smagu noziegumu vai noziegumu,
sodāms:

ja spiedis izdarīt smagu noziegumu — ar pārmācības namu;
ja spiedis izdarīt noziegumu — ar cietumu.

469. Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem piespiedis darbinieku izdarīt
240. pantā paredzēto nodarījumu, sodāms:

ar pārmācības namu.
Mēģinājums sodāms.

470. Kas tīši draudējis nonāvēt apdraudamo vai viņa ģimenes locekli, vai at-
ņemt tiem brivību, vai izdarīt vardarbību pret viņu personām, vai aizdedzināt, uz-
spridzināt vai applūdināt viņu mantu, ja šie draudi apdraudētā varējuši radīt bažas,
ka tie tiks izpildīti, sodāms:

ar arestu.
Ja šie draudi izteikti Saeimas loceklim, Ministru kabineta loceklim, vai valsts

varas nesējai dienestpersonai, vai valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības dienesta
pārvaldības funkcijas izpildošai personai, kad tie izpilda dienesta pienākumus vai
sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu, tad vainīgais sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

471. Kas tīši iebrucis svešās telpās vai apžogotā vietā pret saimnieka vai viņa
atvietotajā gribu, vai nav atstājis telpas vai apžogoto vietu, neraugoties uz saimnieka
vai viņa atvietotajā pieprasījumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

472. Kas tīši iebrucis svešās telpās vai apžogotā vietā, izlietodams vardar-
bību vai sodāmus draudus, vai sabojādams vai novākdams aizsprostojumus, kuri
kavē iekļūt tajās, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ja tāds iebrukums izdarīts naktī, tad vainīgais sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Bet ja tādu iebrukumu izdarījušas naktī divas vai vairāk personas, nesastādīdamas

tomēr noziedzīgu koppulci, vai arī viena persona, bet apbruņojusies, tad vainīgais sodāms
ar cietumu.

Mēģinājums sodāms.

TRĪSDESMITĀ NODAĻA.

Noziedzīgi nodarījumi pret ģimenes tiesībām.

473. Kas iestājies laulībā ar personu, kura, vainīgam to zinot, uz šādu laulību
piespiesta ar vardarbību vai sodāmiem draudiem, sodāms:

ar pārmācības namu.
Ar to pašu sodu sodāms, kas ar šajā pantā norādītiem līdzekļiem piespiedis iestāties

laulībā abus laulībā stājušos vai vienu no tiem.

474. Kas iestājies laulībā ar personu, kura, vainīgam to zinot, atradusies nepieskai-
tāmības stāvoklī, sodāms:

ar pārmācības namu.
475. Kas iestājies laulībā agrākai laulībai pastāvot, sodāms:

laulībā esošais — ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim
gadiem;
laulībā neesošais — ar cietumu.

476. Kas iestājies laulībā pievildams līgavaini vai līgavu ar to, ka slēpis apstākli,
kurš padara laulību par spēkā neesošu, sodāms:

ar pārmācības namu.

477. Kas iestājies laulībā apzināti tādā radniecības pakāpē, kurā kopošanās
pēc šā Sodu likuma atzīta par asinsgrēku, sodāms kā par asinsgrēku.

478. Laulības pilngadību sasniegušais, kas iestājies laulībā apzināti ar tādu
personu, kura nav sasniegusi laulības pilngadību, sodāms:

ar arestu.
479. Kas iestājies laulībā apzināti tādā radniecības vai svainības pakāpē, kurā

laulība pēc likuma atzīstama par spēkā neesošu, ja vainīgais nav atbildīgs pēc
476. panta, sodāms:

ar arestu.

480. Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis vai viņa vietnieks) vai garīdznieks, kas pie-
dalījies 473.—479. pantā paredzēto laulību noslēgšanā, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem,vai ar cietumu.
481. Kas: .

1) atteicies apgādāt un dot uzturu savai mātei, likumīgam tēvam vai bērnam,
kuram uzturs izsniedzams uz civīltiesas sprieduma pamata, zinādams,
ka viņiem tas nepiciešami vajadzīgs, ja vainīgam priekš tam ir bijuši pie-
tiekoši līdzekļi;

2) rupji apgājies ar māti vai likumīgu tēvu,
sodāms:

ar arestu.

482. Tēvs, māte, aizbildnis, aizgādnis vai nepilngadīgā uzraudzītājs, kas:
1) cietsirdīgi apgājies ar astoņpadsmit gadu vecumu nesasniegušo, ja šā no-

darījuma sekas nav ļoti smags vai smags miesas bojājums;
2) nelietīgi izlietojot vecāku vai aizbildņa varu, piespiedis divdesmit viena

gada vecumu nesasniegušo iestāties laulībā, ja laulība notikusi,
sodāms:

ar cietumu.

Bez tam tiesa var vainīgam atņemt varu par nepilngadīgo.
483. Tēvs, māte, aizbildnis, aizgādnis vai nepilngadīgā uzraudzītājs, kas no-

devis fabrikā vai amatniecības iestādē nepilngadīgo, kurš nav sasniedzis priekš tam
noteikto vecumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

484. Aizbildnis vai aizgādnis, kas nelietīgi izlietodams savu varu piespiedis
divdesmit viena gada vecumu nesasniegušo iestāties ar viņu laulībā, ja laulība
notikusi, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
485. Kam pienākas turēt atbildīgā uzraudzībā nepilngadīgo vai citu kādu

viņam noteiktā kārtībā nodotu personu un kas atstājis tādu personu bez pienācīgās
uzraudzības, ja tādēļ uzraugāmais izdarījis smagu noziegumu vai noziegumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu, ne
augstāku par simts latiem.

486. Kam pēc likuma pienākas paziņot par dzimšanu vai miršanu reģistrācijas
grāmatu vešanai vai dzimšanas un nāves gadījumu ierakstīšanai pilnvarotai personai un
kas šo pienākumu nav izpildījis, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.



487. Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis, vai viņa vietnieks, vai garīdznieks kampienākas vest reģistrācijas grāmatas vai dzimšanas, nāves vai laulību sarakstus unkas nav ierakstījis tajos ziņas, kurām ir civiltiesiska nozīme, sodāms:
ar cietumu.

Bez tam tiesa var atcelt vainīgo no amata uz laiku no sešiem mēnešiem līdz trimgadiem.
488. Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis, vai viņa vietnieks, vai arī garīdznieks, kam

pienākas vest reģistrācijas grāmatas vai dzimšanas', nāves vai laulību sarakstus un kas:
1) aiz nolaidības nav ierakstījis tādās grāmatās vai sarakstos pienācīgās ziņas;
2) aiz nolaidibas ierakstījis tādās grāmatās vai sarakstos nepareizas ^ziņas;
3) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par tādu grāmatu

vai sarakstu vešanu vai glabāšanas kārtību, kā arī nav laikā tos iesniedzis
attiecīgām iestādēm,

sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku pa trīs simti latiem.

TRĪSDESMIT PIRMĀ NODAĻA.

Netiklība.
489. Kas izdarījis mieskārīgu darbību:

1) ar mazgadīgo, kurš nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu:
2) ar četrpadsmit līdz sešpadsmit gadu vecu nepilngadīgo, bez viņa piekri-

šanas, vai kaut arī ar viņa piekrišanu, bet nelietīgi izlietojot viņa nevainību,
sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
490. Kas izdarījis mieskārīgu darbību ar sešpadsmit gadu vecumu sasnie-

gušu personu bez viņas piekrišanas, sodāms:
ar cietumu.

491. Kas izdarījis 489. vai 490. pantā paredzētu noziedzīgu nodarījumu:
1) ar personu, kura atrodas viņa varā vai atkarībā no viņa;

2) ar personu, kura uz to piespiesta ar vardarbību vai sodāmiem draudiem;
3) ar sievieti, ja ar mieskārīgo darbību laupīta nevainība, bet bez kopošanās;
4) ar personu, kuru šajā nolūkā vai nu pats vainīgais vai kāds cits ar viņa līdz-

dalību iepriekš novedis bezsamaņas stāvoklī,
sodāms:

489. pantā norādītos gadījumos — ar pārmācības namu uz laiku,
ne mazāku par trim gadiem;
490. pantā norādītā gadījumā — ar pārmācības namu.

492. Kas izdarījis pederastiju, sodāms:
ar cietumu.

Ja pederastija izdarīta:
1) ar četrpadsmit līdz sešpadsmit gadus vecu nepilngadīgo, bez viņa piekri-

šanas, vai kaut ari ar viņa piekrišanu, bet izlietojot nelietīgi viņa nevainību;
2) apzināti ar personu, kūja atradusies nepieskaitāmības stāvoklī;
3) ar personu, kura nav bijusi spējīga vainīgam pretoties, bez viņas piekrišanas

uz pederastiju,
sodāms:

ar cietumu uz laiku ne mazāku par trim mēnešiem.

Bet ja pederastija izdarīta:
1) ar mazgadīgo, kas nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu;
2) ar personu, kas atrodas vainigā varā vai atkaribā no viņa;
3) ar personu, kas uz to piespiesta ar vardarbību vai sodāmiem draudiem;
4) ar personu, kuru šajā nolūkā vai nu pats vainīgais vai kāds cits ar viņa

līdzdalību novedis nesamaņas stāvoklī,
tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu.
Mēģinājums sodāms.
493. Kas izdarījis kopošanos ar viņa pavedinātu:

1) četrapadsmit līdz sešpadsmit gadus vecu nepilngadīgu personu;
2) sešpadsmit līdz divdesmit vienu gadu vecu nepilngadīgu personu, kura

turklāt atrodas viņa varā vai atkarībā no viņa,
sodāms:

ar cietumu.

494. Kaš izdarījis asinsgrēku ar lejupēju vai augšupeju radnieku, sodāms:
ar pārmācības namu.

Mēģinājums sodāms.
495. Kas izdarījis asinsgrēku ar sānu līnijas otrās pakāpes radnieku, sodāms:

ar cietumu.
Mēģinājums sodāms.
496. Kas izdarījis kopošanos:

1) ar četrpadsmit līdz sešpadsmit gadus vecu nepilngadīgu sievieti, bez
viņas piekrišanas, vai kaut arī ar viņas piekrišanu, bet nelietīgi izlietojot
viņas nevainību;

2) ar * sievieti, kas, vainīgam to zinot, atradusies nepieskaitāmības stāvoklī;
3) ar sievieti, kura nav bijusi spējīga vainīgam pretoties, bez viņas piekrišanas

uz kopošanos;
4) izlietodams viltu, kādēļ cietušā sieviete domājusi, ka kopošanās notiek laulībā;

sodāms:
ar pārmācības namu.

Mēģinājums sodāms.

497. Kas izdarījis kopošanos:
1) ar mazgadīgo, kurš nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu;
2) ar sievieti, kura uz to piespiesta ar vardarbību vai sodāmiem draudiem;

3) ar sievieti, kuru šajā nolūkā pats vainīgais vai kāds cits ar viņa līdzdalību
novedis nesamaņas stāvoklī,

sodāms:
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem.

498. Kas izdarījis 496. un 497. pantā paredzētu kopošanos:

1) ar lejupēju vai augšupeju radnieku:
2) ar personu, kura atrodas viņa varā vai atkarībā no viņa,

sodāms: . . ...
496. pantā norādītos gadījumos — ar spaidu darbiem uz laiku, ne
ilgāku par astoņiem gadiem;
497. pantā norādītos gadījumos — ar spaidu darbiem uz laiku, ne

ilgāku par divpadsmit gadiem.
divdesmit

499. Kas savedis netiklībai personu, kura nav sasniegusi

viena gada vecumu, sodāms:
ar cietumu.

Ia vainīgais nodarbojies ar savas sievas, sava bērna vai tādas personas

savešanu, kura atrodas viņa varā vai atkaribā no viņa, vai ar kuru kopošanas sodāma

pēc 494.-495. panta, tad viņš sodāms:
ar pārmācības namu. .

Ar to pašu sodu sodāms, kas nodarbojies ar sā panta pirmā daļa paredzētu sa-

vešanu amata veidā.

500. Tēvs, māte. aizbildnis, aizgādnis vai persona, kuras uzraudzībā atrodas
astoņpadsmit gadu vecumu nesasniedzis nepilngadīgais vai kura pie šā nepiln-
gadīgā kalpo, kas veicinājuši tāda nepilngadīgā nodošanos netiklībai, sodāmi:

ar cietumu.
501. Kas piedabūjis sievieti nodarboties ar netiklību, izlietodams vardar-

bību vai sodāmus draudus, vai pievildams, vai ļaunprātīgi izlietodams savu varu par šo
sievieti, vai izmantodams viņas bezpalīdzības stāvokli vai atkarību no vainīgā, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.
.Mēģinājums sodāms.

502. Ķas piedabūjis divdesmit viena gada vecumu nesasniegušu sievieti
atstāt Latvijas vai citas valsts robežas ar nol ūku likt viņai nodarboties ar netiklību, sodāms:

ar pārmācības namu.
Ja tāda piedabūšana panākta ar iepriekšējā (501.) pantā norādītiem līdzekļiem,

tad, neatkarīgi no cietušās vecuma, vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

Bet ja vainīgais atzīts par tādu, kas nodarbojas ar iepriekšējā (501.) un šajā pantā
noradītiem noziedzīgiem nodarijumiem amata veidā, tad viņš sodāms:

ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.
Mēģinājums sodāms.
Uz tiesas lēmumu pēc šā panta trešās daļas notiesāto tieši pēc soda izciešanas

var ievietot darba namā uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.
503. Vīrietis, kas amata veidā guvis sev mantisku labumu no sievietes, kura

nodarbojas ar netiklību, izmantodams viņu, sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.

Ar to pašu sodu sodāma persona, kas, ar nolūku dabūt mantisku labumu, vervējusi
sievietes netiklības piekopšanai.

Ja šā panta otrā daļā minētais nodarījums piekopts amata veidā, tad vainīgais
sodāms:

ar pārmācības namu.

TRĪSDESMIT OTRĀ NODAĻA.

Goda aizskaršana.
504. Kas tīši personiski apvainojis ar darbību, izturēšanos, vārdiem, atsauksmi,

notēlojumu vai rakstu, kuri dara negodu apvainotam vai viņa ģimenes loceklim,
par šādu aizskārumu sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

505. Kas cēlis personai neslavu, izpauzdams, kaut arī tai klāt neesot, apstākli,
kurš dara viņai negodu, par šādu aizskārumu sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

506. Kas aizskāris mirušā godu, sodāms uz mirušā ģimenes locekļu sūdzību
ar iepriekšējos (504. un 505.) pantos paredzētiem sodiem.

507. Kas aizskāris (504. un 505. p.):
1) augšupeju radnieku;
2) garīdznieku, kad tas ipzilda Latvijā likumīgi pastāvošas reliģiskas sabiedrības

reliģisku kalpojumu vai svētdarbību;
3) Saeimas locekli, Ministru kabineta locekli vai valsts varas nesēju dienest-

personu, vai valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības dienesta pār-
valdības funkcijas izpildošu personu, kad tie izpilda dienesta pienākumus
vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu; *

4) ārvalsts galvu vai ārvalsts diplomātisko pārstāvi Latvijā;
5) kara sardzes sargu;
6) ceļā esošā kuģa kapteini vai lidmašīnas komandieri vai vadītāju lidošanas

laikā,
sodāms:

ar cietumu.

508. Kas aizskāris kādu izplatītā vai atklāti izliktā sacerējumā vai notēlojumā
vai atklāti turētā runā, sodāms:

ar cietumu.
Bez tam periodiskā izdevuma redaktors un izdevējs sodāmi katrs ar naudas sodu,

pēc pārdošanā izlaisto ražojumu, rakstu vai notēlojumu eksemplāru skaita, no pieciem
santīmiem līdz vienam latam no katra eksemplāra.

Šis naudas sods pārvēršams arestā 57. p. pirmā un otrā daļā paredzētā kārtā.

509. Vainīgo par 504.—506. pantā paredzētu aizskārumu var atsvabināt
no soda:

1) ja aizskārumu izsaukusi tieša un tūlītēja vardarbība pret personu vai
aizskārums no cietušā puses;

2) ja cietušais tieši un tūliņ atriebies viņam ar vardarbību vai ar aizskārumu. %

Šie noteikumi nav piemērojami, ja aizskarta jebkāda dienestpersona, kad tā izpilda
savus dienesta pienākumus vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu.

510. Tāda apstākļa izpaušana, kurš dara negodu kādai personai, nav uzska-
tāma par sodāmu, ja apsūdzētais pierāda:

1) ka izpaustais apstāklis ir patiess, vai
2) ka bijis pietiekošs pamats uzskatīt izpausto apstākli par patiesu un viņš

tādu izpaudumu izdarījis valsts vai sabiedrības labā, vai sava pienākuma
izpildīšanas interesēs, vai lai aizsargātu savu personīgo vai savas ģimenes
godu.

511. Par neslavas celšanu apsūdzēto nevar atsvabināt no soda uz 510. panta

1 un 2. punkta pamata, ja izpaustais apstāklis:
1) attiecas uz ārvalsts galvu vai ārvalsts diplomātisko pārstāvi Latvijā, -

2) attiecas uz tās personas privāto vai ģimenes dzīvi, kurai neslava celta, un
ja pie tam izpaudums izdarīts izplatītos vai atklāti izliktos sacerējumā,
notēlojumā vai atklāti turētā runā.

512. Notiesājot par neslavas celšanu, tiesa var uz aizskartā lūgumu spriedumu
izsludināt.

513. Kas izpaudis apzināti nepatiesu apstākli, kurš satricina uzticību personas
rūpnieciskai, tirdznieciskai vai vispār profesionālai darbībai, kā arī sabiedrības vai
iestādes rūpnieciskai vai tirdznieciskai darbībai vai personas spējām izpildīt amata
vai nodarbības pienākumus, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Ja izpaudums izdarīts izplatītā vai atklāti izliktā sacerējumā vai notēlojumā

vai atklāti turētā runā, vai ar nolūku sagādāt mantisku kaitējumu vai iegūt mantisku
labumu, tad vainīgais sodāms:

ar cietumu
Bet ja izpaudums izdarīts aiz neuzmanības, tad vainīgais sodāms:

ar arestu.
514. Kas periodoskā izdevumā sistemātiski ievietojis aizskarošas ziņas par

atsevišķu personu privāto vai ģimenes dzīvi, sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.



TRĪSDESMIT TREŠA NODAĻA.

Sveša noslēpuma izpaušana.

515. Kam pēc sava amata, nodarbošanās vai nodarbības veida jāglabā slepenībā
viņam uzticētās vai viņam zināmas kļuvušas ziņas un kas bez ievērojama iemesla tīši
tās izpaudis, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Ja tāds izpaudums izdarīts ar nolūku sagādāt mantisku kaitējumu, vai gūt
mantisku Iabumu,vai celt neslavu personai, uz kuru izpaustās ziņas attiecas, tad vainīgais
sodāms:

ar cietumu.

516. Kas patvaļīgi attaisījis vai paturējis apzināti cita vēstuli, telegrammu
vai citu kādu papīru vai sūtijumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par simts latiem.

Ja vainīgais izpaudis viņa attaisīto vai paturēto papīru saturu vai sūtījumā esošās
ziņas, kuras var sagādāt mantisku kaitējumu vai celt neslavu personai, uz kuru tās
attiecas, vai izpaudis tās ar nolūku gūt mantisku labumu, tad viņš sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu. ne augstāku par-pieci simti latiem.

TRĪSDESMIT CETURTA NODAĻA.

Mantas, satiksmes ceļu, brīdinājuma zīmju, robežzīmju un citu tamlīdzīgu zīmju vai
priekšmetu bojāšana.

517. Kas, ar nolūku nodarīt mantas valdītājam kaitējumu, bojājis svešu mantu
vai izņēmis to no cita likumīgas valdīšanas, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Bet ja nodarītais kaitējums mazsvarīgs, tad vainīgais sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieci latiem.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tiem pašiem pamatiem sodāms, kas bojājis uz svešas
zemes augošu koku, to iekapājot, noplēšot tam mizu vai citādā kārtā.

518. Kas tīši pielūžņojis upi, kanāli, avotu vai aku, iemetot tajos vielas, no
kurām ūdens nevar bojāties, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieciem latiem.

519. Kas:
1) tīši bojājis vispārlietojamu sauszemes vai ūdens satiksmes ceļu, ierīkojumu

vai priekšmetu;
2) tīši bojājis vai pārvietojis robežas vai mērniecības zīmi, pieteikuma vai

izlūkojama zīmi, vai zīmi, kas uzstādīta izdarot valdības pašas vai valdības
atļautus izraudzījumus satiksmes ceļu ierīkošanai vai kas nostādīta valsts
izdarāmam apvidus izmērijumam,

sodāms:
ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Ja šis bojājums mazsvarīgs, tad vainīgais sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieciem latiem.

520. Kas bojājis:

1) svešu priekšmetu ar vēsturisku, zinātnisku vai māksliniecisku nozīmi;
2) priekšmetu, kurš ievests aizsargājamo pieminekļu sarakstā;
3) kapu vai kapa pieminekli;
4) valsts aizsardzībai taisītu ierīkojumu;
5) valsts, valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības ierīkojumu vai noliktavu;
6) brīdinājuma zīmi vai aizsardzības ietaisi personiskas drošības vai dzenamo

aparātu aizsardzībai;
7) svešu neapdzīvotu ēku vai kuģi;
8) svešus lopus;
9) zivis svešos ūdeņos, sevišķi iznīcinošā kārtā,

sodāms:
ar cietumu.

Mēģinājums sodāms.
Ar to pašu sodu sodāms, kas pārvietojis brīdinājuma zīmi vai aizsardzības

ietaisi, ar ko citu personu dzīvībai vai veselībai draudējušas briesmas.

521. Kas sabojājis:
1) svešu dokumentu, kurš varējis noderēt par tiesības vai pienākuma nodibi-

nāšanas, pārgrozīšanas vai izbeigšanas apliecinājumu;
2) svešu pasta vai telegrāfa korespondenci, kur? ''as pasta - telegrāfa

iestādes ziņā:
3) dokumentu, kurš pieder pie valsts, valsts ai'^ o > ma vai paš-

valdības iestāžu lietām,
sodāms:

ar pārmācības namu vai ar cietumu.
Mēģinājums sodāms.
Ja šā panta pirmā daļā minētie tīši izdarītie nodarījumi mazsvarīgi, tad vainīgais

sodāms:
ar arestu.

522. Kas bojājis:
1) svešu apdzīvojamu ēku vai kuģi vai tādu neapdzīvojamu ēku, kuģi vai citu

kādu telpu, kuros tajā laikā, vainīgam to zinot, atradies cilvēks, kura dzīvību
tāds bojājums apdraudējis;

2) svešu ugunsdzēšamo vai glābšanas ierīci,arnolūku traucēt ugunsgrēka dzēšanu
vai bojā ejoša cilvēka glābšanu;

3) svešu ierīci vai ietaisi, kas apzināti noder fabrikas celtniecības vai zemes darbos
nodarbināto strādnieku personiskās drošības aizsardzībai,

sodāms:
ar pārmācības namu.

Mēģinājums sodāms.

523. Kas bojājis vispārējā lietošanā esošu vai valsts telegrāfu, telefonu vai radio,
ja šis bojājums apturējis viņu darbību, sodāms:

ar cietumu.
Ja šāds telegrāfa, telefona vai radio bojājums izdarits ar nolūku apturēt valdības

ziņojuma nosūtīšanu, tad vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu.

Mēģinājums sodāms.

524 Kas bojājis vispārējā lietošanā esošus "ūdensceļu, slūžas, ūdens no-laistuvi, dambi, tiltu vai citu kādu ierīkojumu satiksmei, kuģošanai vai plūdu novēr-
šanai, ja šāda bojājuma dēļ radušies plūdi vai apturēta satiksme, sodāms:

ar cietumu.
Ja ar tādu bojājumu apdraudēta cilvēka dzīvība, tad vainīgais sodāms-

ar pārmācibas namu.

525. Kas izdarījis bojājumu, kurs apdraudējis satiksmes drošību:

1) dzelzceļa līnijai vai dzelzceļa ripojošam sastāvam:
2) kuģim vai vispārējā lietošanā esošai paškustīgai mašīnai;
3) brīdinājuma zīmei, kura nostādīta satiksmes drošībai,

sodāms:
ar pārmācības namu vai ar cietumu.

Bez tam tiesa var:
1) atņemt vainīgam tiesību kalpot dzelzceļa, ūdensceļu vai gaisa satiksmes

dienestā, uz kuģa vai uz vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašīnas,
kā arī būt par būvētāju vai darbu uzņēmēju dzelzceļa, kuģu vai paš-
kustīgu mašīnu būvdarbos uz laiku no viena gada lūiz pieciem'gadiem, un

2) izsludināt spriedumu.
Ja šāda bojājuma dēļ notikusi dzelzceļa vilciena, kuģa vai vispārējā lietošanā

esošas^ paškustīgas mašīnas katastrofa, tad vainīgais sodāms:
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

Bet ja šāds bojājums izdarits ar nolūku radīt dzelzceļa vilciena, kuģa vai vis-
pārējā lietošanā esošās paškustīgas mašīnas katastrofu, tad vainīgais sodāms:

šā panta pirmā daļā norādītos gadījumos—ar spaidu darbiem uz laiku,
ne ilgāku par desmit gadiem;
šā panta otrā daļā norādītā gadījumā — ar spaidu darbiem uz visu
mūžu, vai uz laiku, ne mazāku par desmit gadiem.

526. Ar 525. pantā noteiktiem sodiem un uz tajā norādītiem pamatiem, sodāms
1) kas apdraudējis satiksmes drošību, nepareizi dodams satiksmes drošībai

lietojamu zīmi;

2) dzelzceļa, ūdensceļa, gaiskuģniecības, kuģa vai vispārējā lietošanā esošas

paškustīgas mašīnas dienestā stāvošais, kas apdraudējis satiksmes drošību ^neizpildīdams likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus, kuri izdoti sa-
tiksmes drošībai.

527. Dzelzceļa, kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašīnas
būvētājs, dzelzceļa valdes vai pārvaldes loceklis vai cits kāds dzelzceļa vai viņa ripojošā
sastāva, kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašīnas būves, izlabošanas
vai ekspluatācijas pārzinis vai rīkotājs vai tādu būvju, izlabošanas vai ekspluatā-
cijas uzraudzītājs, kas lietojuši vai pielaiduši lietot apzināti nederīgu materiālu vai
materiālu nepietiekošā daudzumā, vai apzināti nav izpildījuši vai pielaiduši neizpildīt
techniskos noteikumus, vai nav spēruši soļus, kādi nepieciešami dzelzceļa vai viņa
ripojošā sastāva, kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašīnas uzturēšanai
kustībai drošā stāvoklī, ja šis nodarījums apdraudējis satiksmes drošību, sodāms:

ar pārmācības namu vai ar cietumu.
Ja šāda nozieguma dēļ notikusi dzelzceļa vilciena, kuģa vai vispārējā lietošanā

esošas paškustīgas mašīnas katastrofa, tad vainīgais sodāms:
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem, vai
ar pārmācības namu. ,

Ar tiem pašiem sodiem un uz tā paša pamata sodāms dzelzceļa būves vai dzelzceļa
ripojošā sastāva, kuģa vai vispārējā lietošanā esošās paškustīgas mašīnas pieņēmējs, kas
pieņēmis tos par derīgiem apzināti tādā neapmierinošā stāvoklī, kurš bijis bīstams
satiksmes drošībai.

Bez tam tiesa var:
1) atņemt vainīgam tiesību kalpot dzelzceļa, ūdensceļa, kuģa vai paškustīgas

mašīnas dienestā, kā arī būt par dzelzceļa būvju, kuģu vai paškustīgu mašīnu
būvētāju vai pieņēmēju uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, un

2) spriedumu izsludināt.

528. Techniķis vai darbu uzņēmējs, kas lietojis nederīgu materiālu vai
materiālu nepietiekošā daudzumā vai, izdarot ēkas vai citus celtniecības darbus,
nav izpildījis techniskos noteikumus, ja šāda nodarījuma dēļ ēka, celtne vai daļa no-
tām sagāzušās, sodāms:

ar cietumu.
Bez tam tiesa var:

1) atņemt vainīgam tiesību izdarīt celtniecības darbus vai tos uzņemt vairumā
uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, un

2) spriedumu izsludināt.
529, Kas bojājis svešu mantu aizdedzinot, spridzinot vai applūdinot, sodāms

ar cietumu.
Ja šādā kārtā bojāti svešs mežs, dārzs, lauksaimniecības sējumi, kūdrājs, koku,

malkas, preču, lauksaimniecības ražojumu, pārtikas krājumu, sprāgstošu vai viegli
aizdegošos vielu vai spridzekļu noliktava, neapdzīvojama ēka, kuģis vai vispārējā
lietošanā esoša paškustīga mašīna, tad vainīgais sodāms: -

ar pārmācības namu.
Bet ja no šāda bojājuma, pēc priekšmetu rakstura un stāvokļa vai pēc nodarījuma

izdarīšanas apstākļiem, apzināti draudējušas briesmas, ka ugunsgrēks, sprādziens vai
applūdinājums varētu izplatīties uz 530. pantā minētām ēkām, kuģiem vai vispārējā
lietošanā esošām paškustigām mašīnām, telpām vai vietām, tad vainīgais sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.
Šā panta trešā daļā norādītā gadījumā vainīgais sodāms ar tajā noteikto sodu,

kaut ari bojātie priekšmeti būtu viņa paša īpašums.
Mēģinājums sodāms.

530. Kas bojājis aizdedzinot, spridzinot vai applūdinot:
1) valsts, valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības telpas, publiskas biblio-

tēkas vai publiska muzeja telpas, vai citu valsts vai pašvaldības zinātnes
vai mākslas priekšmetu glabātuvi;

2) baznīcu vai lūgšanas namu;
3) apdzīvojamu ēku vai kuģi, vai tādu neapdzīvojamu ēku, kuģi, paškustīgu

mašīnu, telpu vai citu kādu vietu, kur tajā laikā, vainīgam to zinot, atradies
cilvēks, kura dzīvība tikusi apdraudēta:

sodāms:
ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.

Ja šāds bojājums izdarīts pēc vairāku personu vienošanos un turklāt dažādās
vietās vienā laikā, tad vainīgais sodāms:

ar spaidu darbiem uz visu mūžu.
531. Kas sagatavojies izdarīt vai piedalījies apvienībā, kura sastādījusies, lai

izdarītu:
1) dzelzceļa, viņa ripojošā sastāva vai dzelzceļa kustības drošībai noteiktas

zinies bojājumu, ar nolūku radīt dzelzceļa vilciena katastrofu;
2) kuģa, vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašīnas vai cita kāda šā panta

pirmā punktā neminēta satiksmes veida drošībai noteiktas zīmes bojājumu ,
ar nolūku radīt kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašīnas
katastrofu;

3) 530. pantā paredzētu bojājumu,
sodāms:

ar cietumu.
532. Kas aiz neuzmanības bojājis:

1) vispārējā vai valsts lietošanā esošu telegrāfu, telefonu, vai radio, ja šis bojā-
jums apturējis viņu darbību;



2) 5
^rtraukum

minētU priekšmetl1
' Ja šis bojājums radījis plūdus vai satiksmes

sodāms:
ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,ne augstāku par trīs simti latiem.

533. Kas aiz neuzmanības izdarījis bojājumu, ku rš apdraudējis satiksmes
drošību: J

1) dzelzceļa līnijai vai dzelzceļa ripojošam sastāvam-
2) kuģim vai vispārējā lietošanā esošai paškustīgai mašīnai-
3) brīdinājuma zīmei, kura nostādīta satiksmes drošībai

sodāms:

«-u 3u
ar

--Stu vai ar naudas so<ju, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ja no sada bojājuma notikusi dzelzceļa vilciena, kuģa vai paškustīgas mašīnas

katastrofa, tad vainīgais sodāms:
ar cietumu.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību kalpot dzelzceļa, ūdensceļa vai gais-
kuģmecibas dienesta, vai uz kuģa vai paškustīgas mašīnas uz laiku no viena
gada līdz pieciem gadiem.

534. Ar 533. pantā noteiktiem sodiem un uz tajā norādītiem pamatiem
sodāms:

1) kas apdraudējis satiksmes drošību, aiz neuzmanības nepareizi dodams
satiksmes drošībai lietojamu zirni;

2) dzelzceļa, ūdensceļa, gaiskuģniecības, kuģa vai vispārējā lietošanā esošas
paškustīgas mašīnas dienestā stāvošais, kas apdraudējis satiksmes drošību,
aiz neuzmanības neizpildīdams likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus,
kuri izdoti satiksmes drošībai;

3) 527. pantā norādīta persona, kas aiz neuzmanības lietojusi vai pielaidusilietot nederīgu materiālu vai materiālu nepietiekošā daudzumā, izdarot
dzelzceļa vai viņa ripojošā sastāva, kuģa vai vispārējā lietošanā esošas
paškustīgas mašīnas būvi, izlabojumu vai ekspluatāciju, vai uzraugot tādu
būvi, izlabojumu vai ekspluatāciju, vai nav izpildījusi vai pielaidusi neizpildīt
techniskos noteikumus, vai nav spērusi soļus, kādi nepieciešami dzelzceļa
vai viņa ripojošā sastāva, kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas
mašīnas uzturēšanai kustībai drošā stāvoklī, vai aiz neuzmanibas pieņēmusi
dzelzceļa būvi vai dzelzceļa ripojošo sastāvu, kuģi vai vispārējā lietošanā
esošu paškustīgu mašīnu neapmierinošā stāvoklī, ja ar to apdraudēta satiksmes
drošība.

535. Kas aiz neuzmanības bojājis 529. panta otrā daļā vai 530. pantā minētu
priekšmetu aizdedzinot, spridzinot vai applūdinot, ja par noteikumu pārkāpšanu attie-
cībā uz uzmanības ievērošanu apejoties ar uguni vai spridzināmām vielām nav jāsoda
ar bargāku sodu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
536. 532.—535. pantā paredzētie neuzmanības nodarījumi nav uzskatāmi par

noziedzīgiem, ja vainīgais pats novērsis vai uz viņa norādījumu novērstas ar viņa no-
darījumu sagādātās, šajos pantos norādītās briesmas, vai uguns, sprādziena vai applu-
dināšanas darbība izbeigta pašā sākumā.

537. Kas nav paziņojis vai ir paziņojis nelaikā dzelzceļa sargam vai citam kā-
dam sauszemes vai ūdens vai gaisa satiksmes ceļu drošības uzraudzītājam par vainīgā
nejauši izdarītu satiksmes ceļa vai satiksmes līdzekļu bojājumu, kurš apdraud kustību,
vai par brīdinājuma zīmes bojājumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

TRĪSDESMIT PIEKTĀ NODAĻA.

Svešas mantas piesavināšanās un uzticības nelietīga lietošana.
538. Kas piesavinājies savā vai citas personas labā viņam uzticētu svešu ku-

stamu mantu, sodāms:
ar cietumu.

Ja piesavinātās mantas vērtība pārsniedz tūkstoti latu un pie tam zaudējuma
prāvuma dēļ cietušām cēlies svarīgs kaitējums, vai ja piesavināšanās izdarīta aiz
paraduma piekopjot sodāmu mantkārīgu nodarbību, tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu.
Bet ja nodarītais zaudējums mazsvarīgs, vai ja vainīgais līdz kriminālvaijāšanas

uzsākšanai pret viņu apmierinājis cietušo, vai ja viņš izdarījis nodarījumu aiz galīga
trūkuma, tad viņš sodāms:

ar cietumu uz laiku ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Artiem pašiem sodiem sodāms, kas piesavinājies vai slēpis 521. pantā norādītos

dokumentus.
539, Kas piesavinājies savā vai citas personas labā vai slēpis viņa atrastu,

jpiē viņa aizmirstu, nejauši pie viņa nokļuvušu vai viņam aiz kļūdas nodotu svešu mantu,
kuras 'saimnieks piesavināšanās vai slēpšanas laikā vainīgam bijis zināms, sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

Ja nodarītais zaudējums mazsvarīgs, vai ja vainīgais līdz kriminālvajāšanas
uzsākšanai pret viņu apmierinājis cietušo, vai ja viņš izdarījis nodarījumu aiz galīga
trūkuma, tad viņš sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

540 Kas niesavināiies savā vai citas personas labā viņa atrastu, pie viņa aiz-

mirstu, nejauši pie viņa nokļuvušu vai viņam aiz kļūdas nodotu svešu mantu, par kuru
nav zināms, kam tā pieder, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas sodu,
ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja zaudējums mazsvarīgs, vainīgais atsvabināms no soda.

541. Kam pēc pilnvaras vai likumiska pilnvarojuma vai kā bezuzdevuma liet-
vedim jāgādā par svešu mantu vai svešām mantiskām interesēm, un kas izlietojis savu
pilnvarojumu vai stāvokli apzināti par kaiti viņam uzticētai vai viņa pārzināmai mantai
vai mantiskām interesēm, ja no šādas nelietīgas izlietošanas cēlies kaitējums, sodāms:

ar cietumu.
Ja nodaritā kaitējuma apmērs pārsniedz tūkstoti latu un pie tam zaudējuma

prāvuma dēļ cēlies cietušā mantiskā stāvokļa satricinājums vai viņa-izputejums, tad

vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu.

Ar šo pēdējo sodu sodāms arī aizbildnis vai aizgādnis, kas šā pantā pirmā daļā
norādītā kārtā nelietīgi izlietojis uzticību par kaiti savam aizbilstamam vai piesavinājies
savā vai citas personas labā viņa aizbildnības vai aizgādnības pārziņa stāvošu svešu

kustamu mantu.
54? Dienestpersona vai labdarības vai kredita iestādes, kooperatīva, savstar-

pējas apdrošināšanas biedrības vai paju vai akciju sabiedrības dienesta stāvošais, kas
izlietojis savu dienesta stāvokli apzināti par kaiti viņa gādībai pec dienesta uzticēta,

mantai vai mantiskām interesēm, ja no šādas nelietīgas izlietošanas celies kaitējums,

sodāmi:
ar pārmācības namu.

Bet ja zaudējuma prāvuma dēļ cēlies valstij svarīgs kaitējums vai kredītiestādes

lietu satri tinājunJvai p'anikšana, vai daudzu personu i^^.^^^1^ 1
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tiem pašiem pamatiem sodāmas šajā pantā minētā
personas, kas piesavinājušās savā vai citas personas labā pie viņām pēc dienesta at"
rodošos mantu, kā arī kas zagušas viņu uzraudzībā pēc dienesta atrodošos mantu.

Šajā pēdējā gadījumā sodāms arī šādas zādzības mēģinājums.
543. Kas. ar nolūku gūt kādas priekšrocības preču, darba vai citu pakalpojumu

piegādāšanā, veikaliskā apgrozībā piedāvājis, apsolījis vai devis sveša uzņēmuma die-
nestā stāvošai vai sveša uzņēmuma pilnvarotai personai mantisku labumu, sodāms:

ar cietumu.
Ar to pašu sodu un uz tiem pašiem pamatiem sodāma uzņēmuma dienestā stāvoša

vai uzņēmuma pilnvarota persona, kas veikaliskā apgrozībā, netaisnā kārtā, dodot
nepelnītu priekšrocību kādai personai vai uzņēmumam, pieprasījusi vai pieņēmusi
mantisku labumu.

Dotais mantiskais labums vai tā pretvērtiba atņemami.

TRĪSDESMIT SESTĀ NODAĻA.

Zagšana, laupīšana un izspiešana.
544. Kas slepeni vai atklāti paņēmis svešu kustamu mantu ar nolūku paturēt to

nelikumīgi savā vai citas personas labā, par šo zādzību sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.

Ja nodarītais zaudējums mazsvarīgs, vai ja vainīgais līdz kriminālvajāšanas uzsāk-
šanai pret viņu apmierinājis cietušo, vai ja viņš zādzību izdarījis aiz galīga trūkuma,
tad viņš sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Mēģinājums sodāms.

545. Kas zadzis:
1) mantu, kuras vērtība pārsniedz tūkstoti latu, ja pie tam zaudējuma prāvuma

dēļ cietušām cēlies svarīgs kaitējums;
2) izlietojot nelaimes gadījumu;
3) valsts aizsardzībai paredzētu priekšmetu no noliktavām vai karaspēka

glabātuvēm vai telpām;
4) Latvijā likumīgi pastāvošas ticības reliģiski godājamu dievnamam pie-

derīgu priekšmetu;
5) mantu no kapa, kurš atrakts vai vispār bojāts, lai no tā paņemtu šo mantu,

sodāms:
ar pārmācības namu. ,

Mēģinājums sodāms.

546. Kas izdarījis zādzību no apdzīvojamas ēkas, apdzīvojama kuģa vai citas
kādas apdzīvojamas telpas, vai no tādas neapdzīvojamas telpas, kur tajā laikā apzināti
atradies cilvēks, vai no apdzīvojamas ēkas iežogota pagalma:

1) ja vainīgam apzināti bijis klāt ierocis vai rīks uzbrukšanai vai aizsardzībai;
2) nakts laikā, ja pie tam vainīgais iekļuvis šajā telpā vai pagalmā bojājot

aizsprostojumus vai aizslēgumus, kup kavē ietikt tajos,
sodāms:

ar pārmācības namu.
Mēģinājums sodāms.
Uz tiesas lēmumu notiesāto tieši pēc soda izciešanas var ievietot darba namā

uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

547. Kas zadzis:
1) amata veidā, vai aiz paraduma piekopjot sodāmu mantkārīgu nodarbību;
2) bandā,

sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku ne mazāku par trim gadiem.

Mēģinājums sodāms.
Uz tiesas lēmumu notiesāto tieši pēc soda izciešanas var ievietot darba namā uz

laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

548. Kas zadzis zirgu vai liellopu, sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

Mēģinājums sodāms.
Bet ja vainīgais šo nodarījumu izdarījis pēc soda izciešanas (62. p.) par zirga vai

liellopu iegūšanu zādzības, laupīšanas, izspiešanas, piesavināšanas vai krāpšanas ceļā,
tad viņš sodāms:

ar spaidu darbiem uz laiku ne ilgāku par astoņiem gadiem.
Uz tiesas lēmumu notiesāto tieši pēc soda izciešanas var ievietot darba namā uz

laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

549. Kas:
1) nodarot miesas bojājumu vai vardarbību pret personu, lietojot sodāmus

draudus vai novedot nesamaņas stāvoklī, paņēmis svešu kustamu mantu
ar nolūku nelikumīgi paturēt to savā vai citas personas labā;

2) nodarot miesas bojājumu vai vardarbību pret personu vai lietojot sodāmus
draudus, ar nolūku gūt sev vai citai personai mantisku labumu, tieši pie-
spiedis atdot mantu vai mantiskas tiesibas, vai atteikties no tādām tiesībām,
vai iestāties citā neizdevīgā darījumā,

par šo laupīšanu sodāms:
\ ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem.

Mēģinājums sodāms.
Ja šādu laupīšanu:

1) vainīgais izdarījis nodarot ļoti smagu vai smagu miesas bojājumu;
2) izdarījusi persona, kurai apzināti bijis klāt ierocis vai rīks uzbrukšanai vai

aizsardzībai;
3) izdarījušas vairākas personas kopīgi;
4) vainīgais izdarījis atklātā jūjā;
5) vainīgais izdarījis amata veidā, vai aiz paraduma piekopjot sodāmu mant-

kārīgu nodarbību,
tad vainīgais sodāms:
ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.

Bet ja minētā laupīšana izdarīta bandā, tad vainīgais sodāms:
ar spaidu darbiem uz laiku, ne mazāku par astoņiem gadiem.

Uz tiesas lēmumu notiesāto tieši pēc soda izciešanas var ievietot darba namā uz
laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

550. Kas, ar nolūku gūt sev vai citai personai mantisku labumu, ar netiešu
vardarbību vai ar netiešiem sodāmiem draudiem piespiedis atdot mantu vai mantiskas
tiesības, vai atteikties no tādām tiesībām, vai iestāties kādā citā neizdevīgā mantiskā
darījumā, par šo izspiešanu sodāms:

ar pārmācības namu.
Mēģinājums sodāms.

Ja izspiešana izdarīta amata veidā, vai aiz paraduma piekopjot sodāmu mant-
kārīgu nodarbību, tad vainīgais sodāms:

ar spaidu darbiem, uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

Bet ja izspiešana izdarīta bandā, tad vainīgais sodāms:
ar spaidu darbiem uz noteiktu laiku.

Uz tiesas lēmumu notiesāto tieši pēc soda izciešanas var ievietot darba namā uz
laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.



551. Kas, ar nolūku gūt sev vai citai personai mantisku labumu, piespiedis

nodot mantu, vai atdot mantisku tiesību, vai atteikties no tādām tiesībām, vai iestāties
citā kādā neizdevīgā mantiskā darījumā, piedraudēdams izpaust ziņas:

1) par apstākli, kurš dara negodu cietušām vai viņa ģimenes loceklim, kaut arī
mirušam;

2) par to, ka cietušais vai viņa ģimenes loceklis, kaut arī mirušais, izdarījis
nodarījumu, kurš sodāms kā smags noziegums vai noziegums;

3) par apstākli, kurš satricina cietušā tirdzniecisko kreditu,
sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.

Ja tādu noziedzīgu nodarījumu:
1) izdarījis periodiska izdevuma redaktors, izdevējs vai Iidzstrādnieks, kuri

draudējuši izpaust tādas ziņas presē;
2) vainīgais izdarījis amata veidā, vai aiz paraduma piekopjot sodāmu mantkā 1

rīgu nodarbību;
3) vainigais izdarījis bandā;
4) vainīgais izdarījis apzinoties, ka ziņas izdomātas,

tad vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu.

Mēģinājums sodāms.

TRĪSDESMIT SEPTĪTĀ NODAĻA.

Krāpšana.
552. Kas ar nolūku gūt sev vai citai personai mantisku labumu pamudinājis

kādu personu, apzināti maldinādams to ar faktu sagrozījumu, izdarīt savām vai citas
personas mantiskām interesēm kaitīgu darbību vai bezdarbību, ja tāda darbība vai
bezdarbība izdarīta, par šo krāpšanu sodāms:

ar cietumu.
Ja izkrāptās mantas vērtība pārsniedz tūkstoti latu un pie tam zaudējuma

prāvuma dēļ cietušām cēlies svarīgs kaitējums, tad vainīgais sodāms:
ar pārmācības namu.

Bet ja nodarītais zaudējums mazsvarīgs, vai ja vainīgais līdz kriminālvajāšanas
uzsākšanai pret viņu apmierinājis cietušo, tad viņš sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.
Mēģinājums sodāms.

553. Kas mantkārīgā nolūkā izmanto citas personas lētticību vai māņticību
ar pareģošanu, sapņu iztulkošanu, zīlēšanu, pavedināšanu meklēt apslēptu mantu,
noslēpumainu spēku izsaukšanu, buršanu, pūšļošanu, vārdošanu vai ar citu viltus pa-
ņēmienu palīdzību, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Periodiska izdevuma redaktors vai izdevējs, kas ievietojis sludinājumu, kurā

kāds piedāvājas pareģot, iztulkot sapņus, zīlēt vai citādi izmantot citas personas lēt-
ticību vai māņticību, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.
Šajā pantā minēto nodarījumu izdarīšanai lietotie priekšmeti atņemami.

554. Kas izdarījis krāpšanu:
1) amata veidā vai aiz paraduma piekopjot sodāmu mantkārīgu nodarbību;
2) bandā,

sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku par triin gadiem.

Mēģinājums sodāms:
Uz tiesas lēmumu notiesāto tieši pēc soda izciešanas var ievietot darba namā uz

laiku no, viena gada līdz pieciem gadiem.

555. Kas aizdedzinājis, uzspridzinājis vai applūdinājis apdrošinātu mantu,
lai dabūtu apdrošinājuma summu, ja par izdarīto bojājumu viņš nav jāsoda ar bargāku
sodu, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
Mēģinājums sodāms.

556. Kas:
1) pamudinājis personu, kura apzināti nav spējīga saprast izdarītā darījuma

vai rīcības raksturu un nozīmi vai vadīt savu darbību vai kura nav sasniegusi
pilsonisku pilngadību, iestāties neizdevīgā mantiskā darījumā vai uz citu
viņai neizdevīgu mantisku rīcību, izmantodams viņas nezināšanu vai pie-
dzīvojumu trūkumu, ja darījums vai rīcība notikuši;

2) uzrādījis piedzīšanai dokumentu tā pilnas summas vai kādas daļas apmērā,
ja piedzenamais parāds apzināti dzēsts,
ja šie nodarījumi izdarīti ar nolūku gūt sev vai citai personai mantisku
labumu, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, vai ar
cietumu.

Mēģinājums izdarīt šā panta pirmā punktā paredzēto noziegumu sodāms.

557. Kas pamudinājis aklu parakstīt apzināti parakstītāja gribai neatbilstošu
dokumentu, it kā viņa gribai atbilstošu, par kaiti parakstītāja vai citas personas mantai
vai mantiskām interesēm, ja dokuments parakstīts, sodāms:

ar pārmācības namu.
Ar to pašu sodu un uz tā paša pamata sodāms, kas izlietojis apzināti tādu doku-

mentu.

TRĪSDESMIT ASTOTĀ NODAĻA.

Bankrots, augļošana un citāda sodāma ļaunprātība attiecībā uz mantu.
558. Kas ar tiesas lēmumu izsludināts par maksātnespējīgu parādnieku un ar

nolūku izvairīties no parādu maksāšanas vai citu saistību pildīšanas:
1) slēpies;
2) ar noklusējumu vai nepatiesu ziņojumu par savu mantu slēpis šo mantu,

vai nav vedis vai ir pārtraucis vest grāmatas, vai iznīcinājis vai noslēpis
tās, vai ievedis tajās nepareizus ierakstus;

3) uzņēmies pilnīgi vai pa daļai izdomāta parāda saistību, kura pamazina
konkursa masu, vai ari bez maksas nodevis citam, vai pārvedis uz cita vārdu,
vai citādi kā slēpis vai nobēdzinājis savu mantu;

4) kaut arī pirms maksātnespējas izsludinājuma, bet paredzot tāda izsludinā-
juma neizbēgamību drīzā laikā, izdarījis šā panta iepriekšējos punktos vai
563. panta pirmā daļā paredzētu nodarījumu,

par šo ļaunprātīgo bankrotu sodāms:
ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

559. Kas tirdzniecības procesa kārtībā ar tiesas lēmumu izsludināts par maksāt-
nespējīgu parādnieku un ir izdarījis 558. pantā paredzētu noziedzīgu nodarījumu, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne mazāku pat trim gadiem.
Ja zaudējumu prāvumu dēļ valstij cēlies svarīgs kaitējums, vai kredītiestādes

lietu satricinājums vai panīkšana, vai daudzu personu izpostījums, tad vainīgais sodāms:
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību tirgoties vai rīkoties kredītiestādē,kooperatīvā, savstarpējā apdrošināšanas biedrībā vai paju vai akciju sabiedrībā, vai tos
pārzināt, uz laiku no viena gada līdz desmit gadiem vai uz visiem laikiem.

560. Kā līdzdalībnieks 558. un 559. pantā paredzētos noziedzīgos nodarījumos,

sodāms arī:
1) kas prasījis vai saņēmis samaksu pēc saistmas, kura apzināti izdota minētos

pantos norādītos apstākļos;
2) kas it kā par maksu, bet patiesībā bez maksas ieguvis mantu, kura apzināti

nodota minētos pantos norādītos apstākļos;
3) kas slēpis mantu vai piedalījies tās slēpšanā

^
minētos pantos norādītos ap-

stākļos.
561. Kas nolaidīgi vedis tirdzniecības darīšanas vai bijis izšķērdīgs, no kam

radusies viņa maksātnespēja un viņa atzīšana tirdzniecības procesa kārtībā par neuz-
manīgu maksātnespējīgo, par šo vienkāršo bankrotu sodāms:

ar cietumu.
Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību tirgoties vai rīkoties kredītiestādē,

kooperatīvā vai paju vai akciju sabiedrībā, vai tos pārzināt, uz laiku no viena gada
līdz desmit gadiem.

562. Kredītiestādes, kooperātiva, savstarpējas apdrošināšanas biedrības vai paju
vai akciju sabiedrības pārzinis vai rīkotājs, kas nav spēris likumā vai statūtos
prasītos soļus uzņēmuma lietu likvidēšanai tādos apstākļos, kuros likums vai statūti
prasa šādu likvidēšanu, sodāms:

ar arestu.
Ja minētās iestādes, kooperatīva, biedrības vai sabiedrības lietu stāvoklis apzināti

bijis tāds, kurā likums vai statūti prasa paziņot par iestādes, kooperatīva vai sabiedrī-
bas maksātnespēju, tad vainīgais par šā pienākuma neizpildīšanu sodāms:

ar cietumu.

563. Kam apzināti bijuši kādi līdzekļi sava kreditora apmierināšanai un kas:

1) likumā noteiktos gadījumos un kārtībā nav paziņojis par tiem tiesai vai
attiecīgai varai;

2) paziņojot par tiem tiesai vai attiecīgai varai, devis nepatiesas ziņas par kaiti
kreditoram,

sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

Ar to pašu sodu sodāms:
» 1) kas tiesai devis nepatiesas ziņas, ka viņš pazaudējis nesamaksātu vekseli, un

2) kas, dodot likumā noteiktos gadījumos parakstu pie mantojuma apzīmogo-
šanas un aprakstīšanas vai pie uzaicinājuma procesa atklāšanas, sniedzis
nepatiesas ziņas vai apliecinājumu.

564. Kas, iesniedzot lūgumu par nekustamas mantas ierakstu atjaunošanu
zemes grāmatās, apzināti slēpis patiesību, sodāms:

ar cietumu.
565. Kas ar nolūku izvairīties no parādu maksāšanas vai citu sasitību pildīšanas,

visumā vai pa daļai padarījis savu mantu nevērtīgu, to atsavinājis, apgrūtinājis, ieķī-
lājis, noslēpis vai citādi nobēdzinājis, ja tas izdarīts par kaiti kreditoram, vai personai,
kuru tiesības ar šo mantu nodrošinātas vai par kuru tiesību nodrošināšanu apzināti
dots pienācīgas varas rīkojums, sodāms:

ar cietumu.
Ar to pašu sodu sodāms, kas apzināti šā panta pirmā daļā minētos apstākļos no-

slēdzis ar parādnieku darījumu par viņa mantas atsavināšanu, apgrūtināšanu vai ie-
ķīlāšanu, vai ari palīdzējis viņam padarīt visumā vai pa daļai nevērtīgu, noslēpt vai
citādi nobēdzināt viņa mantu.

566. Kas:

1) kaitēdams kreditoru interesēm, slēpis, ieķīlājis, pārdevis vai citādi atsavinājis,
pirms pilnas pirkšanas summas samaksas, uz nomaksu pirktu kustamu mantu,
kas nolemta ne patērēšanai vai tālākpārdošanai, bet lietošanai;

2) kaitēdams kreditoru interesēm, pirms aizdevuma atmaksas slēpis vai bez
kreditora atļaujas ieķīlājis, pārdevis vai citādi atsavinājis kustamu mantu,
kura iegādāta ārvalsts, valsts autonoma uzņēmuma vai pašvaldības iestādes
vai kooperatīvas sabiedrības aizdotiem līdzekļiem un nolemta ne patērēšanai
vai tālākpārdošanai, bet lietošanai;

3) noteiktam mērķim saņemtus aizdevumus, pabalstus vai atvieglojumus izlie-
tojis citiem mērķiem,

sodāms:
ar cietumu.

567. Kas:
1) atsavinādams tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumu, pretēji noteikumiem

par tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu pāriešanu, nav ievietojis notāram
iesniegtā sarakstā kādu atsavinātā uzņēmuma kreditoru;

2) uzrādījis minētā sarakstā kādam kreditoram pienākošos parāda summu mazāku
par īsto;

3) nepareizi uzrādījis šajā sarakstā kāda kreditora dzīves vietu, ja kreditoram
no tam cēlies kaitējums,

sodāms:

ar cietumu.

Ar to pašu sodu sodāms tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmuma ieguvējs, ja
šā panta pirmā daļā minētie atsavinātāja nodarījumi izdarīti pēc vienošanās ar viņu.

Mēģinājums sodāms.

Bet ja šajā pantā minētais nodarījums izdarīts aiz neuzmanības, tad vainīgais
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
568. Kas, ar nolūku gūt mantisku labumu, izlietodams kādas personas apzināti

grūto materiālo stāvokli, aizdevis šai personai mantiskas vērtības uz nosacījumiem,
kuri pārmērīgi apgrūtina viņu, par šo augļošanu sodāms:

ar cietumu.
Bez tam tiesa var uzlikt vainīgam naudas sodu, ne augstāku par vienu tūkstoti

latu.
Ja šādu augļošanu vainīgais piekopis amata veidā, tad viņš sodāms:

ar pārmācības namu.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tiem pašiem pamatiem sodāms, kas ieguvis un
uzrādījis piedzīšanai apzināti augļošanas saistību vai saņēmis pēc tās apzināti augļošanas
maksājumu.

ja augļošanu izdarījis aizdevu kases turētājs vai viņa darbinieks, tad tiesa var at-
ņemt vainīgam uz visiem laikiem tiesību turēt aizdevu kasi vai būt viņā par kalpotāju.

Augļošanas saistība atzīstama par spēkā neesošu, bet aizdevējs nezaudē tiesību
saņemt atpakaļ patiesi aizdoto,, atskaitot jau saņemtos maksājumus.

Kapitāla aizdošana uz augļiem, kuri nepārsniedz divpadsmit procentus gadā,
nav sodāma.

569. Kas ieguvis, pieņēmis lietošanai, vai glabāšanai, vai slēpšanai, vai ķīlā, vai
tālākdošanai, vai devis tālāk apzināti ar smagu noziegumu vai noziegumu iegūtu svešu
mantu, sodāms:

ja manta iegūta ar smagu noziegumu — ar pārmācības namu uz
laiku, ne ilgāku par trim gadiem;
ja manta iegūta ar noziegumu — ar cietumu.

Mazsvarīgos gadījumos vainīgais sodāms:
ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
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Bet ja šā panta pirmā daļā norāditais nodarījums izdarīts attiecībā uz zirgu vai
liellopu, tad vainīgais sodāms:

ar pārmācības namu.
Ja šā panta pirmā vai trešā daļā minētais nodarījums izdarīts amata veidā, vai

aiz paraduma piekopjot mantkārīgu nodarbību, tad vainīgais sodāms:
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem.

Uz tiesas lēmumu pēc šā panta ceturtās daļas notiesātu tieši pēc soda izciešanas
var ievietot darba namā uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

Bez tam, ja vainīgais ir tirgotājs vai rūpnieks, tiesa var atņemt viņam tiesibu
nodarboties savā arodā uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

570. Tirgotājs, kas ieguvis, pieņēmis lietošanai, vai glabāšanai, vai kilā, vai
talākdošanai, vai devis tālāk svešu mantu, kura iegūta noziedzigā ceļā, nezinādams to, bet
aiz neuzmanības, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ja vainīgais bijis privātas alkoholisku dzērienu pārdotavas tirgotājs, tad, bez soda,

viņam vēl atņemama atļauja pārdot šos dzērienus.

571. Kas patvaļīgi aizvedis vai aizdzinis noganījumā aizturētus lopus vai putnus,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

TRĪSDESMIT DEVĪTĀ NODAĻA.

Noziedzīgi nodarījumi pret autora tiesībām un izgudrojumu privilēģijām.
572. Kas tīši pārkāpis svešas autora tiesības, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.
Ja šo tiesību pārkāpšana izdarīta patvaļīgi izdodot vai pavairojot ražojumu ar

nolūku to izdot, tad vainīgais sodāms:
ar cietumu.

Bet ja vainīgais patvaļīgi izdevis cita ražojumu savā vārdā, tad viņš sodāms:
ar cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mēnešiem.

573. Kas patvaļīgi lietojis noteiktā kārtībā izdotu svešu izgudrojuma privilē-
ģiju vai svešu tiesību reproducēt noteiktā kārtībā pieteiktu fabrikas vai amatniecības
modeli vai zīmējumu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti, latiem.

574. Tirgotājs, kas glabājis pārdošanai vai ievedis no ārzemēm pārdošanai
vai pārdevis priekšmetu, kurš izgatavots apzināti pārkāpjot autora tiesības vai izgud-
rojuma privilēģiju, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

ČETRDESMITĀ NODAĻA.

Svešas mantas patvaļīga lietošana.
575. Kas uz svešas zemes, svešā mežā vai svešos ūdeņos patvaļīgi medījis,

ķēris zivis vai citu ko medību vai zvejas nolūkā, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Ar to pašu sodu sodāms:
1) kas jebkādā kārtā izdzinis zvērus vai putnus no svešas zemes;
2) kas ar šauteni vai jebkādiem medījuma ķeramiem rīkiem atradies svešā

zemes vai meža īpašumā ārpus ceļa.
Par minēto pārkāpumu atkārtojumu vai nodarbošanos ar patvaļīgu zveju vai

medībām amata veidā vainīgais sodāms: >?
ar arestu vai ar naudas sodu līdz pieci simti latiem.

Ja patvaļīgi medīts apžogotā zvēru vai putnu audzētavā, zvērnīcā vai parkā vai
patvaļīgi ķertas zivis mākslīgā zivju audzējamā dīķī vai nožogotā ūdenī, tad vainīgais
sodāms:

ar cietumu uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

576. Kas patvaļīgi nocirtis svešā mežā koku, sodāms:
ar cietumu.

Patvaļīgi nocirstie koki atņemami un atdodami meža īpašniekam vai arī piedzenama
par labu meža īpašniekam šo koku divkārša vērtība, kuru aprēķina pēc noteiktas takses,
pie kam, ja daļa koku atdota meža īpašniekam, to divkārša vērtība pēc takses cenām
ieskaitāma kopējā atlīdzības summā.

Šajā (576.) pantā paredzētā patvaļīga sveša meža ciršana mazsvarīgos gadījumos
nav sodāma, ja tā izdarīta, lai apmierinātu tikai ceļā radušos vajadzību pēc meža ma-
teriāliem.

577. Kas patvaļīgi:
1) sagatavojis koka izstrādājumus svešā mežā;

2) nocirtis vai sagatavojis koka izstrādājumus lielākā daudzumā nekā atļauts,
ja šis cirtuma vai sagatavojuma pārsniegums ir lielāks par desmito daļu
no atļautā daudzuma;

3) cirtis citādas sugas vai citāda labuma kokus nekā bijis atļauts;
4) cirtis kokus vai sagatavojis koka izstrādājumus ne tajā gabalā, kurš tam no-

lūkam ierādīts,
sodāms:

ar arestu.

578. Kas ieguvis, pieņēmis glabāšanai vai slēpšanai vai ķīlā vai talākdošanai,
vai devis tālāk kokus vai koku materiālus, iegūtus ar 576. vai 577. pantā paredzētu
noziedzīgumu, sodāms:

ar arestu.
Ja vainīgais šo noziedzīgo nodarījumu piekopis ka amatu, tad viņš sodāms:

ar cietumu.
Ja mežrūpnieks šā panta pirmā daļā minēto nodarījumu izdarījis aiz neuzmanības,

tad viņš sodāms:
ar naudas sodu līdz pieci simti latiem.

Bez tam mežrūpniekam, kas atzīts par vainīgu šinī pantā paredzētos noziedzīgos
nodarījumos, tiesa var atņemt tiesību nodarboties ar mežrūpniecību uz laiku no viena
gada līdz pieciem gadiem.

579. Kas patvaļīgi izvedis vai aiznesis ciršanai atļautus valsts kokus, iekam
dabūta atļauja, sodāms:

ar naudas sodu ne augstāku par simts latiem.

580. Kas bez ievērojama iemesla atradies svešā mežā ārpus braucama ceļa

ar koku cērtamiem rīkiem vai ar pajūgu koku pārvešanai, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

581. Kas patvaļīgi:
1) pretēji saimnieka aizliegumam, lasījis svešā zemē savvaļā augošas ogas, augļus,

sēnes vai vācis meža pakaišus vai kaut kādus citus priekšmetus, kup var

sagādāt zemes īpašniekam labumu;
2) uz svešas zemes uzvedis akmeņus, gružus, sprāgušus kustoņus vai netīrumus;

Z\ gājis vai braucis pa svešu zemi, ja iešana vai braukšana pa to aizliegta;

4) uz svešas zemes ganījis, vai dzinis vai laidis pa to lopus vai putnus;

5) plucis vai lasījis svešā dārzā, laukā vai apsētā pļavā nelielā daudzuma
dārza puķes, augļus, skaņaugus vai citus kādus sējumus vai stādījumus
viņu tūlītējai patērēšanai, kaut arī ne paša šā pārkāpuma izdarīšanas vieta;

6) lietojis uz svešas zemes grāvjus vai citas ūdens novadīšanas ierīces, kuras
ierīkotas nosusināšanas, apslacīšanas vai apūdeņošanas nolūkā, vai ari
tiem nodalīto zemi, vai tajos esošo ūdeni,

sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

582. Kas nodarbojas ar svešas kustamas mantas pieņemšanu ķīlā vai glabāšanā,
vai viņa darbinieks, kurš tādu mantu patvaļīgi lietojis, par kaiti mantas ieķīlātājam
vai īpašniekam"; vai devis to citam lietot, sodāms:

ar arestu.

Rīgā, 1930. g. 25. septembrī. #
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Tieslietu ministris J. Pabērzs.

I pielikums (pie 13. panta). v
Turot važās ar spaidu darbiem notiesātos, jāievēro sekojošie noteikumi:
1. Važas izgatavojamas pēc tieslietu ministra apstiprinātiem paraugiem.
2. Važas ir kāju un roku važas; kāju važu svars nedrīkst būt lielāks par 2 kilo-

gramiem, bet roku — par 650 gramiem.
3. Zem kāju važu stīpām apliekami kāju aizsargi. Roku važu aproces apšujamas

ar ādu.
4. Roku un kāju važas var uzlikt vienā un tajā pašā laikā tikai tiem ieslodzītiem,

kas notiesāti ar spaidu darbiem uz visu mūžu. Uz noteiktu laiku notiesātiem uzliekamas
tikai kāju važas.

5. Važas ieslodzītiem noņemamas:
1) kad pagājis tiesas spriedumā noteiktais laiks par turēšanu važās;
2) ja ieslodzītais nevainojami uzvedas, ir cerības uz viņa izlabošanos un pagā-

jušas vismaz 2/3 tiesas spriedumā noteiktā laika par turēšanu važās, — uz
cietuma priekšnieka rīkojumu ar vietējās apgabaltiesas prokurora piekrišanu;

3) ja ieslodzītais ir slimīgā stāvoklī — uz cietuma priekšnieka rīkojumu ar
vietējās apgabaltiesas prokurora piekrišanu, pamatojoties uz ārsta atzinumu.

Nepieciešamības gadījumos važas var pagaidām noņemt uz cietuma priekšnieka
rīkojumu.

6. Ja ieslodzītā veselība, kurš atsvabināts no važām pirms termiņa saskaņā ar šo
noteikumu 5. p. 3. punktu, uzlabojas, viņam uzliekamas važas no jauna tādā pašā kār-
tībā, kādā tās noņemamas.

7. Ja ieslodzītā uzvešanās, kurš atsvabināts no važām pirms termiņa saskaņā ar
šo noteikumu 5. p. 2. punktu, izrādās vainojama, viņam uzliekamas važas no jauna uz
cietuma priekšnieka rīkojumu ar vietējās apgabaltiesas prokurora piekrišanu.

PIELIKUMI

8. Važās turamie ieslodzītie ievietojami atsevišķi no pārējiem ieslodzītiem.
9. Važu uzlikšana ieslodzītiem administratīvā kārtībā disciplinārsoda veidā un

bēgšanas gadījumu novēršanai paredzēta īpašos noteikumos.

II pielikums (pie 16. panta).

1. Ja vienieslodzījums ieslodzītā viņa veselībai ir bīstams, viņš pārvedams no
vienieslodzījumā kopieslodzījumā uz cietuma priekšnieka rīkojumu ar vietējās apgabal-
tiesas prokurora piekrišanu, pamatojoties uz ārsta atzinumu.

2. Līdz šā jautājuma izšķiršanai ieslodzītais pagaidām pārvedams kopieslodzījumā
uz cietuma priekšnieka rīkojumu.

III pielikums (pie 20. panta).

1. Jautājuma ierosināšana par ieslodzīto nosacītu atsvabināšanu pirms termina
piekrīt ieslodzījuma vietas priekšniekam, garīdzniecības personām, ārstiem un skolo-
tājiem, kuri stāv dienestā pie ieslodzījuma vietas, prokuratūras pārstāvjiem un uz
Tieslietu ministrijas apstiprinātu statūtu pamata darbojošos ieslodzīto un no ieslodzījuma
atsvabināto aizgādniecības biedrību pārstāvjiem.

2. Jautājumu par ieslodzītā nosacītu atsvabināšanu pirms termiņa ieslodzījuma
vietas priekšnieks ceļ priekšā sevišķai pie ieslodzījuma vietām nodibinātai ieslodzīto
atsvabināšanas kommisijai. Šādas kommisijas priekšsēdētājs ir viens no vietējiem
miertiesnešiem, kuru ieceļ attiecīga apgabaltiesa, bet locekļi: ieslodzījuma vietas priekš-
nieks, prokuratūras pārstāvis, advokatūras pārstāvis, kūpi izvēl zvērinātu advokātu
padome, un ieslodzīto un no ieslodzījuma atsvabināto aizgādnības biedrības pārstāvis.
Kommisijas sastāvs ir pilntiesīgs, ja piedalās priekšsēdētājs, ieslodzījuma vietas priekš-
nieks un prokuratūras pārstāvis.

3. Noklausījusies ieslodzītā paskaidrojumus un tās personas ziņojumu, kura
ierosinājusi jautājumu par nosacītu atsvabināšanu, kā arī vajadzības gadījumā citu per-
sonu paskaidrojumus, kommisijā taisa savu lēmumu. Kommisijas lēmumi ar atsvabi-
nāšanas motīviem un nosacījumiem ierakstāmi protokolā. Šie lēmumi nav pārsūdzami.

4. Uzraudzība par kommisijas lēmumu likumību piekrīt apgabaltiesas krimināl-
nodaļai.

5. Piešķirot nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu, ieslodzītam noteic dzīves
vietu, ja viņš 'pats tādu nav izvēlējies, tajos apvidos, kiņos notiesātiem nav aizliegts
uzturēties.

6. Nosacīti pirmstermiņa atsvabinātiem laiks, kurā ierobežota tiesība dzīves
vietu izvēlēties un mainīt, skaitāms no nosacītās atsvabināšanas dienas.

7. Lēmumu par nosacītas pirmstermiņa atsvabināšanas piešķiršanu ieslodzītam
izpilda ieslodzījuma vietas priekšnieks divdesmit četru stundu laikā. Ja lēmums taisits
pirms Sodu lik. 20. pantā paredzētu terminu notecējuma, tad to izpilda pašā šo termiņu
notecējuma dienā. Atsvabinātam paskaidro nosacījumus, uz kura pamata viņš at-
svabināts.

8. Atsvabinot no apcietinājuma, pirmstermiņa atsvabināto nodod uz visu neiz-
ciesto soda laiku, bet ne iigāk par pieciem gadiem, vietējās ieslodzīto un no ieslodzījuma
atsvabināto aizgādnības biedrības uzraudzībā un gādībā.

Ja šī biedrība neatzīst par iespējamu nosacīti pirmstermiņa atsvabināto pieņemt
savā uzraudzībā un gādībā, vai ari ja dzīves vieta viņam noteikta apvidū, kur tādas
biedrības nav, atsvabinātais uz visu minēto laiku nāk vietējās policijas uzraudzībā.

9. Nosacītās pirmstermiņa atsvabināšanas laikā atsvabinātam nav tiesības
atstāt dzīves vietu, kā arī to mainīt, neizlūdzot atļauju no aizgādnības biedrības vai
policijas, kuras uzraudzībā un gādībā viņš atrodas.

10. Kad nosacīti pirmstermiņa atsvabinātais ieradies izvēlētā vai noteiktā dzīves
vietā (5. p.) vai arī, atstājot dzīves vietu uz laiku, ne ilgāku par vienu nedēļu, vai to mai-
not, ieradies jaunā dzīves vietā (9. p.), viņam divdesmit četru stundu laikā jāpieteicas
policijas iestādē, kuru viņam norādījusi ieslodzījuma vietas priekšniecība (5. p.) vai arī
aizgādnības biedrība vai policija, kuras uzraudzībā un gādībā viņš atradies (8. p.).
Policijas iestāde nekavējoties paziņo par nosacīti pirmstermiņa atsvabinātā ierašanos
attiecīgai aizgādnibas biedrībai vai dienestpersonai.



11. Ja nosacīti pirmstermiņa atsvabinātais nosacītas atsvabināšanas laikā izdara
kādu noziedzīgu nodarījumu, vai patvaļigi atstāj dzīves vietu, vai neierodas tādā, vai
pārkāpj nosacījumus, uz kuru pamata viņam piešķirta brīvība (7. p.), nosacītu pirms-
termiņa atsvabināšanu var atcelt.

Nosacīta pirmstermiņa atsvabināšana jāatceļ, ja nosacīti pirmstermiņa atsvabinā-
tam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu piespriests sods, bargāks par arestu.

Ja atsvabinātam piespriests tikai arests un ja ar tiesas spriedumu pirmstermiņa
atsvabināšana nav atcelta, tad laiku, kuru nosacīti atsvabinātais pavadījis apcietinā-
jumā, izciešot šo sodu, 8. pantā paredzētā uzraudzības laikā neieskaita.

12. Nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu atceļ: ja atsvabinātais izdarījis at-
svabināšanas laikā kādu noziedzīgu nodarījumu — tiesa, kura taisījusi spriedumupar
nosacīti atsvabinātā jauno noziedzīgo nodarījumu, bet pārējos gadījumos — vietējais
miertiesnesis pēc nosacīti atsvabinātā pēdējās likumīgās dzīves vietas.

13. Lietu par nosacītas pirmstermiņa atsvabināšanas atcelšanu, ja tai par ie-
meslu nav jauns noziedzīgs nodarījums, pie vietējā miertiesneša ierosina ta biedrība,
kuras gādībā un uzraudzībā stāv nosacīti pirmstermiņa atsvabinātais, vai policija, vai
attiecīgā prokuratūras amatpersona, norādot uz šo noteikumu 11. pantā minētiem atcel-
šanas iemesliem. Par dienu, kurā skatāma cauri lieta par nosacītas pirmstermiņa at-
svabināšanas atcelšanu, miertiesnesis paziņo nosacīti pirmstermiņa atsvabinātam, un
ja viņš vai tā pilnvarotais ierodas tiesas sēdē, noklausās viņa paskaidrojumus. Mierties-
nesis var atzīt nosacīti atsvabinātā personīgu ierašanos par obligātorisku. Tāpat uz sēdi
aicināmas personas, kuru liecības tiesa atzīst par noderīgām jautājuma noskaidrošanai
par nosacītas atsvabināšanas atcelšanu un tādas atcelšanas lietderību.

14. Tiesas lēmums jautājumā par nosacītas pirmstermiņa atsvabināšanas atcel-
šanu nav pārsūdzams un nekavējoties ir izpildāms uz vispārēja pamata. Laiku, kuru
nosacīti atsvabinātais pavadījis brīvibā, soda izciešanas laikā neieskaita.

15. Taisot lēmumu par nosacītas pirmstermiņa atsvabināšanas atcelšanu jauna
noziedzīga nodarījuma dēļ, tiesa attiecīgos gadījumos piemēro noteikumus par noziedzīgu
nodarījumu atkārtošanu (Sodu lik. 62. p.).

Piespriežot sodu, tiesa nospriež, ka jaunais sods jāizcieš papildus neizciestai soda
daļai.

Attiecīgos gadījumos piemērojami noteikumi par sodu savienošanu (Sodu lik.
61. un 63. p.).

16. Ja nosacīta pirmstermiņa atsvabināšananav atcelta uz šā pielikuma 11. panta
pamata, tiesas piespriestais sods atzīstams par izciestu, skaitot no nosacītas pirmstermiņa
atsvabināšanas piešķiršanas dienas.

Rīgā, 1930. g. 25. septembri.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Tieslietu ministris J. Pabērzs.

Noteikumi par Sodu likuma ievešanu

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

1. Sodu likums stājas spēkā 1931. gada 31. martā.
2. Ar Sodu likuma spēkā stāšanos zaudē spēku uz turpmāko laiku 1903. g.

22. marta Sodu likumi līdz ar visiem papildinājumiem un pārgrozījumiem, kā ari visi
citi sodu noteikumi, ciktāl tie neattiecas uz nodarījumiem, kas sodāmi pēc Kara sodu
likumiem un fiskālo pārvalžu noteikumiem.

3. Ar jaunā Sodu likuma spēkā stāšanos likumu un noteikumu atsauces uz
1903. g. 22. marta Sodu likumu noteikumiem ar to papildinājumiem un pārgrozījumiem
atvietotas ar atsaucēm uz jaunā Sodu likuma atbilstošiem noteikumiem.

4. Piemērojot uz jaunā Sodu likuma 12. panta pamata pirms šā Sodu likuma
spēkā stāšanās nodarītiem noziedzīgiem nodarījumiem 1903. g. 22. marta Sodu likumu
un to papildinājumu un pārgrozījumu noteikumus, ieslodzījums cietoksnī atvietojams
ar cietumu, pie kam divi gadi ieslodzījuma cietoksni skaitāmi par līdzīgiem pusotram
gadam cietuma.

5. Sodu likuma noteikumi par notiesāto ievietošanu darba namā, alkoholiķu
namā un labošanas iestādē stājas spēkā ar tieslietu ministra rīkojumu.

Rīgā, 1930. g. 25. septembrī.

Noteikumi
par jūras zvejas laivu pārbaudi.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

I. Vispārējie noteikumi.
1. Jūras zvejas laivas, kas reģistrētas

ostu rajonos, jāpārbauda attiecīgām ostu
valdēm, bet laivas, kas reģistrētas ārpus
ostu rajoniem, jāpārbauda vai nu tuvākām
ostu valdēm, vai arī attiecīgam Zemkopī-
bas ministrijas zvejniecības un zivkopības
nodaļas ierēdnim. Par rajonu sadalīšanu,
attiecībā uz laivu pārbaudi, Jūrniecības
departaments un Zemkopības ministrija
vienojas iepriekš.

2. Laivu pārbaudes ir gadskārtējas un
nejaušas. Gadskārtējās pārbaudes laiku
savos rajonos iepriekš noteic ostu valdes
vai Zvejniecības un zivkopības nodaļa.
Nejaušas pārbaudes var izdarīt kaut kurā
laikā un vietā.

3Pārbaudi izdarot, jūras zvejas laivām
jābūt pilnā kārtībā un ar pilnu apgādi,
pie kam laivas vadītājam vai īpašniekam
un tāpat komandai jābūt piepalidzīgai
pārbaudes izvešanā.

4. Pēc pārbaudes uz laivas reģistrācijas
apliecības taisāma atzīme par laivas no-
derīgumu vai nenoderīgumu jūras zvejas
vajadzībām. Ja laivai atrasti kādi trū-
kumi, tad tie visdrīzākā laikā novēršami,
saskaņā ar pārbaudītājas iestādes aiz-
rādījumiem.

Ja laivas korpuss, mēchanismi vai ap-
gāde neatbilst šiem noteikumiem, tad
laivu neizlaiž jūrā.

Piezīme. Zvejas motorlaivām ar
4. pantā minēto atzīmi par noderīgu-
mu tomēr nav tiesības pārvadāt pa-

Mmistpt prezidents H. Celmiņš.

Tieslietu ministris J. Pabērzs.

sažieras. Pēdējos var pārvadāt tikai
tādas zvejas motorlaivas, kurām ir
speciālas apliecības pasažieru pār-
vadāšanai.

5. Jūras zvejas laivas iedalāmas zvejas
motorlaivās un vienkāršās laivās.

II. Zvejas motorlaivas.
6. Jūras zvejas motorlaivām pārbau-

dāms kā laivas korpuss, tā laivas apgāde
un motors, pie kam korpusu vēlams pār-
baudīt uzvilktā stāvoklī, bet motoru un
apgādi — braucienā. Tajā pašā pārbaudē
noteicamas arī laivas jūras spējas un
konstatējams laivas personāla kopskaits
normālos zvejas braucienos.

A. Korpuss un apgāde.

7. Laivas korpusam jābūt jūras spējī-
gam un ari pietiekoši noturīgam.

8. Uz katras zvejas motorlaivas jābūt
šādai apgādei:

1) vienam korķa glābšanas riņķim;
2) glābšanas jostām, vismaz pa vienai

uz katru personu, kas atrodas laivā;
3) diviem enkuriem ar attiecīgu tauvu;
4) piesienamām virvēm pietiekošā vai-

rumā;
5) laivas ķeksim;
6) miglas taurei;
7) lodei ar līni;
8) spirta kompasam ar attiecīgu ap-

gaismošanu;
9) ūdens sūknim un spainim;

10) signāla laternām, saskaņā '
ar notei-kumiem par sadursmes* novēršanu

uz jūras;
11) blūzes lampai;
12) vismaz vienai signālraķetei.

9. Uz glābšanas riņķiem un jostām
jābūt ar eļļas krāsu uzrakstītam laivas
vārdam vai numuram.

10. Katrai motorlaivai jābūt apgādātai
ar piemērotu un drošu buru, līdz ar attie-
cīgu takelāžu, bet aipi motorlaivām — arī
ar rezerves airiem.

B. Laivu motori.
11. Motorlaivas motoram jābūt pil-

nīgā braukšanas kārtībā un manevra
spējīgam, t. i. spējīgam iet uz priekšu un
atpakaļ un tāpat arī ar samazinātu gaitu.

12. Motora aparātam un citām motora
kustošām daļām, kuras varētu apdraudēt
cilvēka dzīvību, jābūt pēc iespējas aiz-
segtām, bet pašam motoram jābūt labi
nostiprinātam uz pamata.

13. Atstrādāto gāzu caurulei jābūt vai
nu labi vēsinātai vai ari izolētai, lai ilgstošā
motora darbībā no caurules sakaršanas
neaizdegtos blakus priekšmeti vai nerastos
kurināmā eksplozija.

14. Ja motors aizdedzināms ar kvēl-
bumbu, tad kvēlbumbai jābūt aizsegtai un
pašai lampai izturīgai.

15. Motortelpas griestiem virs motora
jābūt apšūtiem ar skārdu vai asbestu.

16. Kurināmā cisternām jābūt metāla,
tādām, kas nelaiž cauri gaisu, un jāatrodas
no atstrādāto gāzu novadu caurules vai
citām sakarsētām daļām pēc iespējas tālāk,
bet ne tuvāk par 30 cm.

Piezīme. Izņēmuma gadījumos kuri-
nāmā cisternas naftai un petrolejai,
bet ne benzīnam, var būt ozola koka
mucas veidā, bet šinī gadījumā mucas
novietojamas ne tuvāk kā 1 metru
no motora vai karstošām daļām.

17. Kurināmā cisternām pēc iespējas
jāizvairās ierīkot stikla līmeņrādītājus,
bet ja tādi ir, tad tie labi jāaizsarga pret
saplēšanu. Kur līmeņrādītāju nav, tur
jāparedz iespēja līmeni izmērīt ar stienīša
palīdzību pa caurumu vākā. Cisternas
pildāmām caurulēm jābūt izvestām uz
virsējā klāja.

18. Caurulēm, kuras pievada no cis-
ternas motoram kurināmo, jābūt no iztu-
rīga mīksta vara, un caurulītēm jābūt pie
kurināmā cisternām noslēdzamām ar se-
višķu pagrieznīti. Cauruļu savienojumiem
jābūt droši noslēdzamiem. Pašas caurules
labi aizsargāmas pret mēchaniskiem bo-
jājumiem,un viņām jābūt labi pieejamām
apskatīšanai visā garaiņa.

19. Motora atvēsināšanai jāierīko sūk-
nis. Ja ūdeni atvēsināšanai ņem no laivas
dibena, tad pievadu caurules apakšējam
galam jābūt ierīkotam ar sietu un noslēg-
tam ar krānu. Vietai, kur caurule pievie-
nota laivas dibenam, jābūt labi redzamai
un sasniedzamai no motora telpas. Atvēsi-
nāmās motora daļās, zemākā vietā, jābūt
ierīcei ūdens izlaišanai; trpat jābūt arī
tīrāmiem caurumiem.

20. Atstrādāto gāzu novadu caurulei,
ja tā izbeidzas zem vai nedaudz virs
laivas ūdenslīnijas, jābūt vienvirziena vār-
stulim, kas neļautu ūdenim ieplūst pa
cauruli motora stobros.

21. Motora telpā jābūt ventilācijai.
Ugunsgrēka gadījuma laivā jāatrodas
0,03 kb metra smilts.

22. Motora vadītājam praktiski jā-
pārzina laivas motors, jāzina motora palai-
šana, apturēšana un gaitas regulēšana, kā
arī gaitas maiņa no priekšgaitas uz atpakaļ-
gaitu. Viņam arī jāzina galvenie traucējumi
motora darbībā un jāprot šos traucējumus
novērst. Pretējā gadījumā attiecīgas
iestādes var atņemt motoristam tiesibu
motoru vadīt.

III. Vienkāršas jūras zvejas laivas.
23. Vienkāršai zvejas laivai jābūt ap-

gādātai, izejot jūrā zvejot:
1) ar glābšanas jostām, vismaz pa vienai

uz katru laivā esošo personu, vai
arī ar korķa mizām pildītiem maisi-
ņiem tādā pašā skaitā, līdz ar attie-
cīgām saitēm piesiešanai pie ķermeņa;

2) ar enkuru un tā tauvu;
3) ar laivai atbilstošu airu skaitu;
4) ar liekšķeri vai spaini ūdens izliešanai,
5) ar ostas obligātoriskos noteikumos

paredzētām laternām;
6) ar izturīgu un laivas . lielumam pie-

mērotu buru, līdz ar attiecīgu take-
lāžu;

7) ar rezerves dullīšiem.
Piezīme. Ostas valdēm un Zemkopības

ministrijas zvejniecības un zivkopī-
bas nodaļai ir tiesība viņu pārrau-
dzības rajonos izņēmuma gadījumos
zvejas laivas atbrīvot no šinī pantā
6. punktā minētās prasības.

24. Pašai laivai jāatrodas tādā kārtībā,
kāda piemērota braucienam jūrā.

25. Instrukcijas šo noteikumu piemē-
rošanai dzīvē izdod Jūrniecības departa-
ments, saziņā ar Zemkopības departa-
mentu.

Rīgā, 1930. g. 30. septembrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Finanču ministris A. Petrevics

Muitas likuma 607. panta
pārgrozījums.

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

Muitas likumu (1910. g. izd., pēc 1912 . g.
turp.) 607. pantu izteikt šādi:

607. Deklarācijā jāuzrāda:
1) preces īpatnība ar tirdzniecībā vispār

pieņemtu nosaukumu, pie kam pre-
ces sastāvdaļas, piejaukumu u. t. |.
var arī sīkāki neapzīmēt;

2) daudzums, kas apzīmējams ar svaru,
mēru vai skaitu, atkarībā no tam,
kā zināmas preces daudzumu pie-
ņemts apzīmēt pārdošanā un pār-
sūtīšanā;

3) sūtījuma brutto svars kopā ar visiem
iesaiņojumiem;

4) preces vērtība.
Preces nosaukuma un daudzuma apzī-

mējumos nav atļauti nekādi labojumi.
Pasta sūtījumi, kuru deklarācijas neatbilst
šā panta prasījumiem, uzskatāmi kā pie-
nākuši bez deklarācijām.

Rīgā, 1930. g. 30. septembrī.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Finanču ministris A. Petrevics.

Papildinājums un pārgrozījumi
likumā par tirdzniecības kuģu

administratīvo personālu.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
Likumā par tirdzniecības kuģu admini-

stratīvo personālu (Lik. kr. 1927. g. 39.
un 1929. g. 69 un 142) izdarīt šādus pa-
pildinājumus un pārgrozījumus:

I. 1, un 11. panta, piezīmi papildināt
ar teikumu:

1.
Piezīme

Šāspiezīmes noteikumi piemērojami
arī kara flotes virsniekiem - kuģu
vadītājiem.

11
Piezīme

Šās piezīmes noteikumi piemēro-
jami arī kara flotes virsniekiem-
mēchaniķiem.

4. un 18. pantu papildināt ar šādu
piezīmi:

4
2. piezīme. Personām, kas kuģa vadī-

tāja diploma (6. p.) saņemšanai nav
uzrādījušas apliecību par 9 mēnešu
braukšanas cenza izpildīšanu klāja
kalpotāju sastāvā uz buru kuģiem,
nav tiesības izpildīt kapteiņa, vietu
uz buru kuģiem.

18
Piezīme. Personas, kas līdz 1929. g.

6. jūnijam izturējušas pārbaudījumu
uz 11 šķiras kuģu mēchaniķa grādu,
attiecīgi pielīdzināmas šā panta
1. punktā minētām personām.

27. pantu papildināt ar šādu 3. punktu:
27
3) kuģu motormēchaniķiem un motor-

laivu motoristiem.

II. 6. panta 1. daļas 2. punktu un
16. panta 1. punktu izteikt šādi:

6
2) nobraukusi uz jūras kuģiem klāja kal-

potāju sastāvā 24 mēnešus, no kupent
mazākais 4 mēnešus uz bupi kuģiem ,
vai izpildījuši Jūrniecības departa-
menta noteicamo praktiskās apmā-
cības kursu uz skolas buru vai
bupunotorkuģa.

16
1) bez 13. panta 2. punkta noteikumu

izpildīšanas nodarbojušās vēl 12 mē-
nešus kā mācekļi vai amatnieki
metāla kuģu būvētavā, mašīnu bū-
vētavā vai mēchaniskā metāla apstrā-
dāšanas darbnīcā.

Rīgā, 1930, g. 30. septembrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Finanču ministris A. Petrevics-



Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums JVTe 235.

Zemes vērtēšanas visrkommisija paziņo,
ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo zemes
vērtēšanas kommisiju lēmumus šādu muižu
saimnietību un apbūves gabalu novērtē-
šanas un pārvērtēšanas lietās un atlīdzības
lietās:

1930. g. 11. novembrī, pīkst. 15
Rīgā, Dzirnavu ielā Ņ° 31, dz. 2

1895. Georga Dimzes atlīdzības lietu
par celtām ēkām un izdarītiem ēku remon-
tiem Jaunlatgales apriņķa valdei piešķirtā
Liepnas pagasta Franciskopoles muižas
saimniecībā.

1896. Jūlija Apsīša atlīdzības lietu
par pirkto ēku Valkas apriņķa Smiltenes
pilsētas apbūves gabalā Ne 275.

1897. Marijas Goldbergs atlīdzības
lietu par celtām ēkām Valmieras apriņķa
Burtnieku pagasta Ennītes mājas jaun-
saimniecībās N°.N° 18F un 21F.

1898. Mārtiņa La z d i ņ a atlīdzības lietu
par piederošām ēku drupām un augļu
kokiem Rīgas apriņķa Doles pagasta Doles
muižas saimn. N° 189F.

1899. Bauskas apriņķa Bārbeles pa-
gasta Bārbeles mācītāja muižas saimn.
J\2JVb3F, 9F, 10F, 11F, 30F, 31F un 32F,
Bārbeles muižas saimn. Ne Ne 4F, 20F,
24F, 25F un Medumu muižā.

1900. Rīgas apriņķa Daugmales pa-
gasta Līves muižas saimn. Ne Ne 61F—69F.

Rīkojums
par zvejas noliegšanu Rīgas apriņķa
Tomes un Birzgales pag. Līčupē.

1. Pamatojoties uz „Rīkojuma par
zvejniecību Latvijā" 20. § (publ. „Vald.
Vēstn." 1922. g. 6. num.), Zemkopības mi-
nistrija noliedz ikkatru zvejas veidu, kā
arī vēžu ķeršanu Līčupē un viņas pietekās,
robežās no Līčupes iztekas * no Kaulu
ezera, līdz Tomes pagasta Līčupes ūdens
dzirnavām.

Piezīme. Izņēmuma veidā minētā upē
uzrādītās robežās pielaižama zveja
zivkopības nolūkā ar katrreizēju zem-
kopības ministrijas atļauju.

2. Vainīgie šī rīkojuma pārkāpšanā
saucami pie likumīgas atbildības.

3. Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa
izsludināšanu ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1930. g. 4. oktobrī. Ne 32992.
Zemkopības ministris V. Gulbis.

Departamenta direktora v. |. Zariņš

1930. g. 25. novembrī, pulkst. 15
turpat.

1901. Cēsu apriņķa Kosas pagasta
Kosas muižas un Jaunskujenes muižas
saimn. Ne 6F.

1902. Liepājas apriņķa Kalētu pagasta
Kalētu muižas saimn. N? 186F.

1903. Valkas apriņķa Trikātas pagasta
Trikātas mācītāja muižas saimn. Ne 7F.

1904. Jaunlatgales apriņķa Purvmales
pagasta Bokovas muižas saimn. Ne 241F
mežs.

1905. Rēzeknes apriņķa Varakļānu pa-
gasta Varakļānu muižas saimn. Ne 1200F.

1906. Ludzas apriņķa Mērdzenes pa-
gasta Michalovas-Morozovas un Stiglovas
valsts meža zemes piegr. Ne 15F mežs
Silagaiļu II sādžas viens.

1907. Madonas apriņķa Liepkālnes pa-
gasta Lanstupes, Liepkālnes mācītāja un
Ozolu muižās.

1908. Kuldīgas apriņķa Kursīšu pa-
gasta Bruzīles muižas saimn. N° N° 18F,
19F, 47F un 49F.

1909. Liepājas apriņķa Ezeres pagasta
Lielezeres muižas saimn. Ne 167F.

Rīgā, 1930. g. 6. oktobrī.

Zemes vērtēšanas virskommisijas
priekšsēdētājs A. Ķuze.

Sekretāra v. A. Sakenfelds.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas īīeības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951.un 953. p., meklē
9. Rēzeknes kājn. pulka bij. kareivi Voldemāru
Kārļa d. Zariņu, ai. Ansi-Voldemāru-Gustavu
Kārja-Gustava d. Sarkangalvi, apsūdzētu
pēc kāja sodu lik. 133. p.

Zariņam ai. Sarkangalvim īstais uzvārds pēc
dzimšanas ir Sarkangalvis, Ansis-Voldemārs-
Gustavs Kārļa-Gustava un Līzes d. Sarkangalvis
dzimis 1895. g. 13. novembrī Rīgā, latvietis,
luterticīgs, pilsētas skolas izglītība, 1919. g. un
1920. g. dzīvojis Rīgā, Bruņinieku ielā N 72,
dz. 14 pie māsas Alīdes Leimanis, dzim. Sar-
kangalvis (pēc pirmā vīra Gasjunis).

Kā Zariņš, apsūdz. Sarkangalvis par sevi devis
šādas ziņas: Voldemārs. Kārļa d. Zariņš dzimis
1896. g. 1. februārī, Dobeles apriņķa Penkules
pagasta piederīgs , pēc citām ziņām piederīgs pie
Engures pagasta, latvietis, luterticīgs. Par
apsūdz. Zariņa ai. Sarkangalvja ārējām pazīmēm
ir ziņas, ka viņš ir vidēja auguma, gaišmatis,
ar smalku iegarenu seju, zilām acīm.

Kam būtu zināma viņa atrašanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietofot tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt 4. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša ricībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1930. g. 4. oktobrī.

Kar?, tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara ierēdnis A. R u m p e.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1930. g. 7. oktobrī.

1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas
Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:

1) disciplinārsodu likumu,
2) pārgrozījumus un papildinājumus

likumā par civilstāvokļa aktu reģi-
strāciju,

3) pārgrozījumus noteikumos par kuģ-
niecības nelaimes gadījumu izmek-
lēšanu,

4) pārgrozījumus likumā par kuģu
reģistrāciju un flagas patentu izdo-
šanu,

5) mežu nolikuma 764. panta pārgro-
zījumus,

6) pārprozījumu valsts civildienesta
amatu sarakstā un

7) papildinājumu likumā par koopera-
tīvu sabiedrību un viņu savienību
revīzijām.

2. Pieņem Ženē'vā 1930. g. 24. martā
parakstīto tirdzniecības konvenciju un
nolemj iesniegt Saeimai ratificēšanai.

3. Pieņem noteikumus par prēmijām
Jūrniecības departamenta peldošā vien-
kausa bagara ,,Rāpulis" komandai un no-
lemj tos izdot pārvaldes kārtībā.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošo noteikumu
par tirgošanās laiku Alūksnes pilsētā

papildinājums:
Pieņemts Alūksnes pilsētas domes 1930. g.
19. septembra sēdē un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1930. g.

2. oktobra rakstu Ne 92128.

1925. g. „Valdības Vēstnesī" 262. num.
publicētos saistošos noteikumos pēc
5. panta ievest šādu jaunu pantu:

„5L Piena produktu veikali atvērti
no pulksten 6 rītā līdz pulksten
10 vakarā katru dienu".

Šo saistošo noteikumu papildinājums
stājas spēkā 14 dienu laikā pēc viņa publi-
cēšanas ..Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva K. Šteiner*
Sekretārs J. Baltekaul.

Māksla.
Nacionālais teātris. Trešdien, 8. oktobri, pulk-

sten 7.30 vakarā H. Raudzepa populārā ko-
mēdija „Mikumerdi". — Ceturtdien, 9. ok-
tobrī^ pulksten 7.30 vakarā

4. pamatskolai par
labu Annas Brigaderes komēdija „Lielais
loms". — Piektdien, 10. oktobri, pulksten
7.30 vakarā Annijas S i m s o n e s viesizrādē
pirmo reizi Annas Brigaderes dzīves spēle „S_ u -
vējas sapnis" A. Amtmaņa-Briedīša režijā.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Rīgā, 7. oktobrī. Ministru prezidents
H. Celmiņš saņēmis sekošu atbildi no
Lielbritānijas ministru prezidenta Ramseja
Makdonalda: ,.Lūdzu pieņemat manu
dziļāko pateicību par Jūsu ekselences
līdzjūtības izteikumu".

Rīgā, 7. oktobrī. Itālijas sūtniecība
oficiāli paziņojusi ārlietu ministrijai itāļu
princeses Džovannas saderināšanos ar
Bulgārija? karali Borisu III. V

KURSI
Rīgas biržā 1930. gada 8. oktobrī.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,178—5,188
1 Anglijas mārciņa 25,175—25,225

100 Francijas franku 20,28—20,43
100 Beļģijas beigu 72,10—72,65
100 Šveices franku 100,40—101,15
100 Itālijas liru 27,05—27,26
100 Zviedrijas kronu 138,95—139,65
100 Norvēģijas kronu .... 138,45—139,15
100 Dānijas kronu 138,45—139,15
100 Austrijas šiliņu 72,85—73,55
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu .... 208,70—209,75
100 Vācijas marku 123,05—123,70
100 Somijai 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 53—61

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . .98—100
6°/0 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 28 lapas puses.

Saldus iecirkņa miertiesnesis
izbeidz Šoloma Jude|a d. Grinkera meklē-
šanu, meklētu caur sludinājumu ,,Valdības
Vēstneša" 1927. g. 14. numurā.

Saldū, 1930. g. 4. oktobri. .Nb 306 25. g.

Miertiesnesis Fr. Elaus.
Sekretārs K. K ā p o s t s.

Tiesu
sluāinMļumt.t

Latvijas Tiesu palāta
uz Tiesu ie:k. lik. 339. panta
pamata dara zināmu, ka ar
Tiesu palātas departamentu kop-
sapulces 1930. g. 16. septembra
lēmumu zvērin. advokāta palīgs
Frīda Krecers pielaista pie svešu
lietu iešanas Tiesu palātā.

Rīgā, 1.930. g. 6. oktobri.
Tiesu palātas priekšsēdētāja v.

(paraksts).
17226o Sekretārs A. Rūvaids.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
23. septembrī, izklausījusi Augu-

stes Sīpoliņ, dzim. Čurkste, lū-
gumu atzīt Frici Kārļa-Ernesta
dēlu Čurksti par mirušu, nolēma:
atzīt Frici- ^

Kārļa-Ernesta d.
Čurksti par mirušu.

Rīgā, 1930. g. 29. septembrī.
16557o L. N"° 1781.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. E. Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

izklausījusi Jāņa Zastera līgumu
atzīt Kristīni Jāņa m. Ronis,
dzim. Zasters, par mirušu un
pamatojoties uz savu lēmumu
no 1930. g. 23. septembra un
Civ. proc. lik. 1947.—1950. p.
un Viet. civ. lik. 224. p. pamata
nolēma: uzaicināt bezvēsts prom-
būtnē esošo Kristīni Jāņa m.
Ronis, dzim. Zasters, gada laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-

šanas .,Vald. Vēsfn.", ierasties
tiesā, vai dot tiesai drošas ziņas
par sevi, kā arī uzaicināt visas
citas personas, kam ir drošas ziņas
par viņa dzīves vietu, vai nāvi,
iesniegt šis zinas tiesai, aizrādot,
ka ja pēc publikācijas termiņa
notecēšanas nebūs saņemtas dro-
šas ziņas, ka Kristīne Jāņa m.
Ronis, atrodas pie dzīvības, tiesa
uz ieinteresētu personu lūgumu,
uz Civ. proc. lik. 1951. p. pamata
atzīs viņu par mirušu.

Rīgā, 1930. g. 29. septembri
16558o L. N> 2928/11.g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

Sekretāra v. E. Lasmans

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Richarda Kazuļa lūgumu
uzaicina visas personas, kam ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929? g.
3. septembrī publicēto 1927.».g.
26. decembrī Naukšēnu pagastā
mirušā Jāņa Jēkaba dēla Kazuļa
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kam ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Jāņa Kazuļa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātāriem, firtei-
komisāriem, parāddevējiem u. t.t,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai triju
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās .personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1930. g. 30. septembrī.
16651o L. Ko 1848.
Priekšsēdētāja v. A. Veidner's.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 2. oktobrī Rīgā mirušās
Līzes Jura meitas Čaule, dzim.
Vītoliņš, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to tiesības
kā mantniekiem. legātāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem unt.t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības aug šā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1930. g. 30. septembrī.
166520 L. No 5974.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.
Mērdzenes pagasta valde, Lu-

dzas apriņķī, izsludina par ne-
derīgu nozaudēto iekšzemes pasi
N« 008429, izd. no Mērdzenes pag.
valdes 1928. g. ar reģ. N° 2929,
ar Eduards Buls vārdu. 16416v

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1878. g. 28. septembrī Dubultos
mir. Friča Dambja ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu vai sakarā ar
to, tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai triju. (3)
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1930. g. 30. septembrī.
16653x L. X«5962

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. roc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1919. g. 1. maijā Maskavā mir.
Johana-Ernsta-Jūliusa Kazimira
dēla Kaprano ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legā-
tāriem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai triju (3) mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētas personas savas

tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1930. g. 30. septembrī.
16654x L. Xl>4947

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

izklausījusi Nadeždas un Marijas
Lisenoku lūgumu atzīt Veru
Lisenoks par mirušu un pamato-
joties uz savu lēmumu no 1930. g.
15. jūlija un Civ. proc. !ik.
1947.-1950. p. un Viet. civ.
lik. 524. p. pamata, nolēma: uz-
aicināt bezvēsts prombūtnē eso-
šo Veru Aleksandra m. Lis
gada laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas „Valdības Vēst-
nesī" , ierasties tiesā, vai dot
tiesai drošas ziņas par sevi, kā
arī uzaicināt visas citas personas.

kam ir drošas ziņas par viņas
dzīves vietu, vai nāvi, iesniegt
šīs ziņas tiesai, aizrādot, ka ja
pēc publikācijas termina note-
cēšanas nebūs saņemtas drošas
ziņas, ka Vera Aleksandra m.
Lisenoks atrodas pie dzīvības,
tiesa uz ieinteresētu personu
lūgumu, uz Civil proc. lik. 1951.p.
pamata atzīs viņu par miriišu.

Rīgā, 1930. g. ' 30. sentembrī.
!6655z L. Nu 4342 '. g.II. g.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretāra v. P Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. porc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 27. jūnijā Annas pagastā
mirušā Roberta-Benjamiņa Jū-
lija dēla Reimersa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem un t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai triju (3)
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņa
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1930. g. 30. septembri.
16885o L. No 5382.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa

uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata uz
Kārļa Kārkliņa lūgumu viņa
prasības lietā pret Annu Kārkliņš,
atr. Bērmanis. dzim. Dzenis,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kuras dzīves vieta pra-
sītājam nav zināma, ierasties
tiesā 2 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieiiktiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski.

Rīgā. 1930. g. 2. oktobrī.
435983 L. .N? 1597
Priekšsēd. b. v. i. L.Bruemmers.
I7010Z Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Heinricha Aldera-Oldera lūgumu
viņa prasības lietā pret Annu
Alders-Olders, dzim. Ganglev-
skaja, par laulības šķiršanu, uz-
aicina pēdējo, kuras dzīvesvieta
prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 2 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieiiktiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski".

Rīgā, 1930. e. 2. oktobrī.
435998 L. >fe 1433
Priekšsēd. b. v. i. L.Bruemmers.
1701 Iz Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Arnolda Pāvula lūgumu viņa
prasības lietā pret Annu Pāvuls,
dzim. Behrekorklis, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, ierasties tiesā 2 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieiiktiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
tīsies personīgi vai caur

pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski.

Rīsā, 1930. g. 3. oktobrī.
435997 L. M° 1101
Priekšsēd. b. v. i. L.Bruemmers.
I7012z Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savie-
nībām un poētiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka

ar viņas 1930. g. 24. septembra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: Latvijas lektoru-referentu
un konsultantu biedrība laukiem,
ar valdes sēdekli Ri.

Nodaļas pārzini*: Eglīts.
!6662z Sekr. Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa

uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Jāņa Buka lūgumu viņa prasības
lietā pret Annu Otiliju Buku,
dzim. Pīladze, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kuļas
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, ierasties tiesā 2 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieiiktiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski.

Rīgā, 1930. g. 3. oktobrī.
435996 L. Ni 1587
Priekšsēd. b. v. i. L. Bruemmers
170137 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka ar viņas šā
gada 24. septembra lēmumu re-
ģistrēti ,.Liepkālnes piensaim-
nieku sabiedrības" biedru pilnā
sapulcē 1930. g. 18. maijā pie-
ņemtie grozītie statūti. 16663x

Nodaļas pārz. Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa

paziņo, ka ar viņas šī gada
24. septembra lēmumu pārreģi-
strēti Jaunpiebalgas piensaim-
nieku sabiedrības ,,Gau;mala"
biedru pilnā sapulcē 1930. g.
25. maijā pieņemtie statūtu
grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
16664z Sekretārs Fridriehsons.

Nurmuižas pagasta valde, Talsu
apr.. izsludina par nederīgu no-
zaudēto karaklausības apliecību
Ns 357' ii Daugavgrīvas
artilērijas 1925. g. 30. jūnijā ar
Indriķa Didrika ci. Treilība

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka ar viņas š. g.

'tembra lēmumu reģistrēti
,,Latvijas vācu dzīvokļu koope-
ratīvs" biedri! pilnā sapulcē
1930. g. 15. augustā pieņemtie

statūtu grozījumi. 1665x
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.



Rīgas apgabalt. reģistrācijas

nodaļa uz Lik. par biedrībām,
savienībām un politiskām or-
ganizācijām 17.p pamata paziņo,
ka ar viņas 1930. g. 17. sep-
tembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība ,,Transportstrād-
nieku arodu biedrība", ar valdes
sēdekli Rīgā.
16666x Nod. pārz. Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa
saskaņā ar savu šā gada 25. sep-
tembra lēmumu, uzairina kopš
1916. g. bez vēsts promesošo
Eduārdu-Alfrēdu Jēkaba d. Daibi
ierasties šai tiesā, vai dot tiesai
par sevi ticamas ziņas viena gada
laikā no šā sludinājuma iespie-
duma ,,Vald. Vēstn." un līdz ar
šo uzaicina arī katru citu personu,
kurai ir drošas ziņas par minētā
Eduārda-Alfrēda Jēkaba d. Dai-
bes atrašanās vietu, vai nāvi,
pieteikt tās šai tiesai, ar brīdi-
nājumu, ka noliktā laikā ne-
saņēmusi drošas ziņas par to, ka
minētais Eduārds-Alfrēds-Jēkaba
dēls Daibe ir dzīvs, tiesa uz
ieinteresētu personu lūgumu, sa-
skaņā ar Civ. proc. lik. 1951. p.,
atzīs viņu par mirušu.

Jelgavā, 1930. g. 29. septembrī.
1-66690 L. No. 3004/30.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 293., 301. un
3091. p. pamata uzaicina Kriš-

jāni-Augustu Štalmsni, kura dzī
ves vieta nezināma, divu mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
nerakstus no viņa sievas Annas
Štalmanis iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un no pie-
likumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmais neierastos, lietu
noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Jelgavā ne-
uzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi
un visus pārējos papīrus atstās
tiesas kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 30. sept.
16670i- L. No.445/30

Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. p. un Priv. lik.
2451. p. pamata, uzaicina visas
personas, kam būtu kādi strīdi
vai ierunas pret 1929. g. 2. sep-
tembrī mirušā Ernesta Bites
1929. g. mājas kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Vald. Vēstn."

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g.30. septembrī.
16906o L. No 1875/30.

Priekšsēdētāja v. G. Voitkus.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. -proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1930. g.
1. maijā mirušā Krista Krista d.
Jātnieka atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 30. septembrī.
16907o L. No 2406/30.
Priekšsēdētāja v. G. Voitkus.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1930. g.
14. aprīlī mirušā Kārļa Kāpa
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u. t.t.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

ļelgavā, 1930. g. 30. septembr i
16909o L. Nš 2396/30.
Priekšsēdētāja v. G. Voitkus

Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1904. g.
26. jūnijā v. st, mirušā Vulfa
Šolema d.Zebbas atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantnie-
kiem, legātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt
savas tiesības šai tiesai četru
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas. Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 30. septembri
16912o L. NS 2096/30.
Priekšsēdētāja*»v . G. Voitkus

Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas šā gada 18. septembra
nolēmumu apstiprināts Ādolfa
Stegmaņa kreditoru pilnas sa-
pulces i930. g. 22. augusta no-
lēmums par Ādolfa Stegmaņa,
kas izsludināts par maksātne-
spējīgu „Vald. Vēstn." 1928. g.
25. febr. N> 46, konkursa lietas
izbeigšanu.

Jelgavā, 1930. g. 30. sept.
16668r L.No. 161/30

Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 50., 76., Civ. proc.
lik. 339., 366., 411., 698. un
718. panta 1. punkta pamata
dara zināmu Matronai Teodora
meitai Karpovs, ka tiesa š. g.
19. jūnijā aizmuguras nosprieda
viņas laulību ar Karpu Karpovu
šķirt.

' Jelgavā, 1930. g. 30. sept.
1667Ir L.No. 10/30

Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 2. maija
lēmumu uzfticina Ī920. gada
5. augustā Rudbāržu pag. mirušā
Friča Anša dēla Barona mant-
niekus, kreditorus, legātārus,
fideikomīsārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz. aLtāto
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
iaikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. 27. septembri.
Nš 530m./30. 16560

Priekšsēd. biedrs A. Kiršfelds.
Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 12. sep-
tembra lēmumu uzaicina 1928. g.
7. februārī Asītes pag. mirušā
Ernesta Jēkaba d. Kronberga
mantniekus, kreditorus, legātārus,
fideikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. Ns 868m/30.

Liepājā, 1930. g. 27. septembri.
No 818m./30. 16561

Priekšsēd. biedrs A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 22. sept.
lēmumu uzaicina !9!6. gada
7. februārī mirušā Jāņa Friča d.
Eida mantniekus, kreditorus, le-
gātārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības v?.i prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt tā-
das tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. 30. septembri.
N2 809m/30. 16752

Priekšsēd. biedrs A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 22. sept.
lēmumu uzaicina 1912. gada
23. janvāri Ziemupē mirušā
Andreja Jorena d. Kulenieka
mantniekus, kreditorus, legālā-
rus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstaro mantojumu, pieteikt tā-
das tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
Bsnas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
r.ebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepāiā, 1930. g. 30. septembrī.
Nq 1136m./30. 16751

Priekšsēd. biedrs A.Kiršfelds,
Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jāņa Šenberga
lūgumu un savu s. g. 8. sep-
tembra lēmumu, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz ne-
kustamo mantu Grobiņā, krep.
No 47, nostiprināta ' l889. g.
21. septembrī ar Adolfines Beitner
(Adolfine Beuthner) vārdu
1000 rbļ. liela obligācija, viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas, ie-
sniegt minēto obligāciju tiesā,
iemaksāto Ls 24,90 saņemšanai
kā kapitālparāda ar ' procen-
tiem pilnīgu samaksu.

Obligācijas neiesniegšanas ga-
dījumā parādu atzīs par sa-

maksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā. 1930. g. 30. sept.
16755r _N° 780/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Kārļa Fridrich-
sona lūgumu un savu š. g.
8. septembra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz

Žvārdes pagasta ,,Mucenieku "
mājām, krep. N$ 928, nostip-
rināta 1913. g. 4. jūlijā ar žurn.
No 868 ar Jāņa Jāņa d. Grund-
maņa vārdu 4000 rbļ. lielumā
izdota obligācija, blanko cedēta.
viena mēneša laikā, skaitot no
iespiešanas dienas, iesniegt mi-
nēto obligāciju tiesā, iemaksāto
Ls 90,67 saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentiem pilnīgu
samaksu.

Obligācijas neiesniegšanas ga-
dījumā parādu atzīs par sa-
maksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 30. sept.
16753r N"2 687/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Valta Valles
lūgumu un savu š. g. 8. septembra
lēmumu, uzaicina presonu, kuras
rokās atrodas uz nekustamo
mantu Liepājā, krep. Ns 3219,
nostiprināta 1901. g. 27. janvāri
ar žurn. N> 99 ar Fēliksa, Artūra
un Aleksandra Georga d. Bu-
ehova vārdu 396 rbļ 50 kap.
liela obligācija, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, iesniegt mi-
nēto obligāciju tiesā, iemaksātc
Ls 8,58 saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentiem pilnīgu
samaksu.

Obligācijas neiesniegšanas ga-
dījumā parādu atzīs par samak-
sātu un dzēšamu no zemes grā-
matām.

Liepājā, 1930. g. 30. sept.
16754r No. 693/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs,

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Kārļa Matisona
lūgumu un savu š. g. 8. septembra
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Aizputes apr.
Apriķu ,,Valdesru (Aiku)" mā-
jām, ' krep. Ne 3057, II reģ.,
nostiprināta 1913.g. 11. septembri
ar žurn. JMē 1221 ar Anastasijas
Nikolaja ,rņ. baronietes fon
Mennerheim, dzim. Arapova vār-
du 4600 rbļ. liela obligācija
pirmvērtībā, atlikumā 559 rbļ.
94 kap., un cedēta ar uzrādītāja
vārdu, viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
iesniegt minēto obligāciju tiesā,
iemaksāto Ls 11,20 saņemšanai
kā kapitālparāda ar procentiem
pilnīgu samaksu.

Obligācijas neiesniegšanas ga-
dījumā parādu atzīs par sa-
maksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 30. sept.
16756r Ns 744/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Jāņa Kalniņa
lūgumu un savu š. g. 8. sept.
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamu
mantu Liepājā, krep. Ns 692,
nostiprināta 1912. g. 4. aprīlī
ar žurn. N? 488 ar Ernesta Kļa-
viņa vārdu 10.000 rbļ. liela obli-
gācija, pārgājusi Eduarda Kla-
sona īpašumā,viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, iesniegt minēto
obligāciju tiesā, iemaksāto
Ls 226,66 saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentiem pilnīgu
samaksu.

Obligācijas neiesniegšanas ga-
dījumā parādu atzīs par sa-
maksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 30. sept.
Priekšsēd. b. 'A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Ar Liepājas apgabalt. civīlnodaļas
1930. g. 11. septembra lēmumu

Kuldīgas tirgotāji Aiziks Fleišers
un Dāvids Šumachers atzīti par
maksātnespējīgiem parādniekiem ,
kamdēļ iestādēm un priekšniecī-
bām vajadzīgs labprātīgi: 1) uz-
likt aizliegumu uz parādnieku
nekustamiem īpašumiem, kā ari
apķīlāt viņu kustamo mantu ,
ja tāda atrastos viņu iestāžu
robežās un paziņot Liepājas ap-
gabaltiesai par visām prasībām
pret maksātnespējīgiem parād-
niekiem, kā arī summas, kas pie-
nākas iestādēm un 2) privātper-
sonām jāpaziņo apgabaltiesai par
savu parādu prasībām no parād-
niekiem, kā ari par summām ,
kādas parādniekiem pienākas,
neskatoties, vai maksājumi no-
tecējuši vai arī termiņš nākamībā,
kā arī par maksātnespējīgo ne-
kustamiem īpašumiem, kas atra-
stos viņu pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi divu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Liepājā, 1930. g. 30. septembrī
16939o Ne 416-1/30.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds

Sekretārs A. lansons

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Augusta Vai-
dzība lūgumu un savu š. g.
8. septembra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz
nekustamu mantu Durbē. krep.
Nš 12, nostiprināta 1892. g.
18. septembri ar žurn. JNI» 721

ar Vulfa Grintucha vārdu 3000 r.
liela obligācija pirmvērtībā, ta-
gad atlikumā 2000 rbf. un pār-
gājusi Dinnas-Minnas Joseļa m.
Grintuch īpašumā, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt: mī-
nēto obligāciju tiesā, iemaksātās
summas saņemšanai Kā kapitālpa-
rāda ar procentiem pilnīgu sa-
maksu.

Obligācijas neiesniegšanas ga-
dījumā parādu atzīs par sa-
maksātu un dzēšamu n& zemes
grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 30. sept.
16758r No 712/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rotavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Augusta Mūr-
nieka lūgumu un savu š. g.
8. septembra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz
nekustamu mantu Liepājā, krep.
Ns 1944, nostiprināta 1908. g.
15. oktobrī ar žurn. N° 912 ar

Annas Jāņa m. Gelze vārdu
400 rbļ. liela obligācija, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ie-
sniegt minēto obligāciju tiesā,
iemaksāto Ls 9,60 saņemšanai kā
kapitālparāda ar procentiem pil-
nīgu samaksu.

Obligācijas neiesniegšanas ga-
dījumā parādu atzīs, par sa-
maksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 30. sept.
16759r No 706/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Haijas-Esteres
Blumenaus lūgumu un savu š. g.
8. septembra lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz
nekustamo mantu Kuldīgas pil-
sētā, krep. N 3T, nostiprināta
1873. g. 6. jūnijā 1600 rbļ. liela
obligācija ar Fridricha Neimaņa
vārdu, viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas, iesniegt minēto obligāciju
tiesā, iemaksāto Ls 34,14 saņem-
šanai kā kapitālparāda ar pro-
centiem pilnīgu samaksu.

Obligācijas neiesniegšanas ga-
dījumā parādu atzīs par samak-
sātu un dzēšamu no zemes grā-
matām.

Lienājā, 1930. g. 30. sept.
16760r Ni 705/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Georga Engeihardta lūgumu
1930. g. 25. augustā nolēma:
atzīt par iznīcinātu kā nozau-
dētu obligāciju, kura 1913. g.
10. augustā nostiprināta uz Kul-
dīgas pilsētas nekustamu mantu
ar zemes grām. No 77 un 10.000 r.
lielumā izdotā uz Anatolija Kon-
stantīna d. Budberga vārdu un
blanko cedēta, un piešķirt lū-
dzējam Georgam Engelhardtam,
tiesību lūgt zemes grāmatu no-
daļu izsniegt nozaudētās obligā-
cijas vietā viņas norakstu ar
oriģināldokumenta spēku un no-
zīmi.

Liepājā, 1930. g. 30. sept.
1676Ir No 157/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Ievas Grāvers
lūgumu un savu š. g. 8. septembra
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamas
mantas Liepājā, krep. Ne 1712
nostiprinātas šādas hipotēkā-
riskas obligācijas: 1) 1913. g.
27. jūlijā ar žurn. 1065 uz Kārļa,
Pētera un Ernesta Krista d.
Bermaku vārdiem 7267 rbļ.
50 kap. lielumā; 2) 1913. g.
27. jūlijā ar žurn. Nē 1066 ar
Līzes Pētera m. Štemberg, pēc
pirmā vīra Bermark, dzim. 01-
ster vārdu 3000 rbļ. lielumā, pār-
gājusi Pētera Blumberga īpa-
šumā; 3) 1913. g. 14. augustā
ar žurn. NŠ 1154 ar Pētera Dā-
vida d. Rauchmaņa vārdu
15.000 rbļ. lielumā, pārgājusi

Pētera Blumberga īpašumā un
4) 1914. g. 19. aprīlī ar žurn.
No 449 uz tā paša Rauchmaņa
vārdu 5000 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu, viena mē-
neša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ie-
sniegt minētās obligācijas tiesā,
iemaksāto Ls 679,78 saņemšanai
kā kapitālparāda ar procentiem
pilnīgu samaksu.

Obligāciju neiesniegšanas ga-
dījumā parādus atzīs par sa-
maksātiem un dzēšamiem no
zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 30. sept.
16762r No 701/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds
Sekretāra v. E. Rolavs

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa

saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1930. g.
3C. oktobra atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1924. g. 12. janvāri
Bases pag. mirušā Brenča (La-
brenča) Polis testamentu.

Liepājā, 1930. g. 4. oktobri.
17234o Ns II72m/30.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa

saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1930. g.
30. oktobra atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1929. g. 29. novembri
Bārtas pag, mirušā Mīķeļa M i-
ķeļa d. Ķesteris testamentu.

Liepājā, 1930. s. 4. oktobri.
17235o Ns IISlm/30.
Priekšsēdētāja b. A. Kīršfefds.

Sekretārs ; A. Jansons.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz Civ. proc. lik. 146071 . p.
pamata paziņo, ka ar viņas
1930. g. 25. septembra lēmumu
reģistrēts II Saldus krāj-aizdevu
sabiedrības statūtu § 11. gro-
zījums, par ko ir ievesta koope-
ratīvu sabiedrību un viņu savie-
nību reģistra I daļā, 107. lapā
(1923. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Saldū.

Liepājā, 1930. g. 29. septembrī.
16672o Nš 107/30.
Reģistr. nod. pārz. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
dara zināmu, ka 1923. g. 28. jūn.
reģistrēta Vācu dramatiskās māk-
slas biedrība, saskaņā ar biedrības
pilnu biedru sapulču lēmumiem
no 1930. g. 10. febr. un 24. aug.
likvidēta.

Liepājā, 1930. g. 29. septembrī.
16673o Akts Nš 95/23.
Reģistr. nod. pārz. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Vilhelma Pē-
tersona lūgumu un savu š. g.
22. septembra lēmumu, uzaicina
nezināmā prombūtnē esošo Vla-
dimiru Ļebedevu gada laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā, vai
paziņot, ka viņš vēl ir dzīvs.
Uzaicina ari citas personas, kam
ir ziņas par Vladimira Ļebedeva
dzīves vietu, vai kas zina, ka
Vladimirs Ļebedevs ir miris,
paziņot to tiesai. Aizrāda, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas,
ja tiesai neienāks noteiktas ziņas
par to, ka Vladimirs Ļebedevs
ir dzīvs, viņu atzīs par mirušu.

Liepājā, 1930. g. 30. sept.
17027x M 694/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz Civ. proc. lik. 146071. p.
pamata paziņo, ka ar viņas
1930. g. 25. septembra lēmumu
pārreģistrēti Lutriņu savstarpē-
jās ugunsapdrošināšanas biedrī-
bas statūti, pieņemti šīs biedrības
1930. g. 21. marta pilnā biedru
sapulcē, par ko ir ievesta koope-
ratīvu sabiedrību un viņu savie-
nību reģistra I daļā, 47. lapā
(1922. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Lutriņu
pagastā.

Liepājā, 1930. g. 29. septembrī,
16674o Ns 108/30.

Reģistr. nod. pārz. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Speķis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā J\š 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930. g. 17. oktobrī,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Aspazijas
bulv. No 4, veikalā, otrreizējā
izsolē pārdos Borisa Gliksmaņa
kustamu mantu, sastāvošu no
550 grāmatām ..HtBCTBeHHOCTb "
Krašeninnikova un novērtētu par
Ls 440,—.

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

Rīgā, 1930. g. 6. oktobrī.
L. Ns 819. 17196

Tiesu izpild. V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
11. oktobrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Kapu ielā Nš 20, dz. 4,
pārdos Oskara Duersta kustamo
mantu, sastāvošu no tafelkla-
vierēm, novērtētu par Ls 340.

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

Rīgā, 1930. g. 29. septembri.
17298 Tiesu izp. I. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
14. oktobrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā. Dzirnavu ielā Nš 107,
dz. 7, pārdos Ābrama Moroza
kustamo mantu, sastāvošu no
zobārsta krēsla, novērtētu par
Ls 220.

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

Rīgā, 1930. g. 29. septembrī ' .
17299 Tiesu izp. J.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atro-
das Rīgā, Merķeļa ielā Nš 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930. g. 16. oktobrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Parka ielā
.Nš 4, dz. 4, pārdos Meiera-Iciga
Gīberta kustamu mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 650,—.

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

Rīgā, 1930. g. 6. oktobri.
17195 L. Nš 2764

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7,
dz. 8, paziņo, ka 1930. g.
17. oktobri, pulkst. 10 dienā ,
Rīgā, Aspazijas bulv. Ns 4;
veikalā, otrreizējā izsolē pārdos
Borisa Gliksmaņa kustamu
mantu, sastāvošu no 400 grā-
matām ,,,0,-kBCTBeHHOCTb" Kraše-
ninnikova I un ii d. un no-
vērtētu par Ls 400,—.

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

Rīgā, 1930. g. 6'. oktobrī.
L. "Nš 369. 17197

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, Merķeļa ielā Nš 7,
dz. 8, paziņo, 'ka 1930. g.
18. oktobrī, 'pulkst. 10 dienā,
Rigā, Zigfrīda Meierovica bulv.

Ns 6, notāra M. Čulkova kantori
otrreizējā, izsolē pārdos Jāņa-
Alberta Pūriņa kustamu mantu,
sastāvošu no obligācijas, kura
ingrosēta 2/3 domātas daļas uz
nekustamu īpašumu, atr. Rīgā,
Ķengeraga ielā Nš 8, V hip. iec.
Nš 28 un novērtētu par Ls 766,67.

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

Rīgā, 1930. g. 6. oktobrī.
L. Nš 340. 17198

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
15. oktobrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
M. Kalēju ielā Ns 10/12, I un
II ūtrupē pārdos Nechemija
Levīna kustamu mantu, sastā-
vošu no pulksteņa, dīvāna,
vilnas cērpamās mašīnas u. c,
novērtētu par Ls 1570,—.

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

Rīgā, 1930. g. 7. oktobr i.
17297 Tiesu izp. L. lakstiņš.

Izlabojums.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītāja sludinājumā š. g.
,,V. V." 201. numurā par Pidriķa
Sotaka nek. īpašuma pārdošanu
š. g. 11. decembrī ieviesusies
kļūda, iespiests: ar zemes grām.
reģ. Nš 1485, kas nepareizi,
vajaga būt: ar zemes grām.
reģ. Ns 1495. 17193o

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Bruņinieku ielā Ns 67,
paziņo:

1) ka Hermaņa \ Šapiro un
Ābrama Šmerlinga prasībās par
Ls 32.830,— ar procentiem un
izdevumiem 1931. g. 8. janvārī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Maurica Levina,
t. z. f. k/s Zviedru tekstil un
vates fabr. ,,M. Levin un biedri"
vienīgā pilna biedra nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rīgā,
Bruņinieku ielā Nš 95/97, III hip.
iec. ' ar zemes grāmatu reģistra
Ns 267 (grupā 37, grunts Ns 61)
un sastāv no pilsētas dzimtrentes
gruntsgabala, 2690 kv. mtr. pla-
tībā ar uz viņu atrodošām ēkām

un masmam;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 258.498,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 206.500,—,
tiešo nodokļu departamentam
Ls 825,41 un Rīgas pilsētas
valdei Ls 75,55 ar soda procen-
tiem un izdevumiem;
. 4) ka personām, kas vēlas

pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir 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 Rīgas apgaba ltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 6. oktobrī.
17194 Tiesu izp. J. Driba.

Balvu pagasta vnlde, Jaunlat-
gales apr., izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzem. pasi
ser.KT Nš 014602, izd. no Balvu
pagasta valdes 1928. g. 29. martā
ar reģ. NŠ 3802 ar Marijas Jffl
sinskis vārdu. 16413v



Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Bruņinieku ielā Nš 67,
dz. 5, paziņo:

1) ka a/s ,,Dente!les" un citu
prasībās par Ls 1944,24 ar %
un izdevumiem 1931. g. 8. jan-
vārī, pulksten 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, _ publiskos torgos pārdos
Andreja Jansona nekustamu
īpašumu, kas atrodas Rīgā,
Marijas ielā Ns 130, III hip.
iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1572 (grupa 35 grunts Ns57)
un sastāv no pilsētas dzimts-
rentes gruntsgabala 4106 kv. mtr.
platībā ar uz viņa atrodošām
ēkām;
, 2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 27.163,16,
Tiešo nodokļu departamentam
Ls 4876,96 un Rīgas pilsētas
valdei Ls 83,12 ar soda pro-
centiem un izdevumiem;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
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 Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 30. septembrī.
17300 Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas centrālcietums
pārdos 1 zirgu
mutvārdu torgos Rīgas centr.
cietumā 1930. g. 17. oktobrī,
pulksten 10.

Paskaidrojumi saimniec. daļā
no nīkst Q— K. tālrunis QJ91=;

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:

1) ka f-mas ,,H. M. Veisse-
Velskv un Co" prasībā pret
Emīliju Boitman par Ls 600 ar%
un izdevumiem, 1930. g. 18. de-
cembrī, pulksten 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos
Katrīnas-Emīlijas Boitman ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas apr. Slokas draudzē, Kau-
gurciemā ar zemes grāmatu reģ.
Ns 4299 un sastāv no Valsts
Slokas muižas zemnieku zemes
atdalītā zemes gabala ar Ne 5;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1500;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2000, kas ap-
grūtina ari zemn. zemes imob. ar
reģ. Ns 5233;

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

5) ka zemes grāmatas sim
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas už pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

(930. g. 7. oktobrī. '
17286o Tiesu izpildītājs Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kūja kan-
celeja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:

1) ka f-mas ,,H. M. Veisse-
Velsky un Co" prasībā pret
Emīliju Boitman par Ls 600 ar
% un izdevumiem, 1930. g.
18. decembrī, pulksten 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Katrīnas-Emīlijas Boitman ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas apriņķī,, Kaugurciemā ar
zemes grāmatu reģistra Ņš 5233
un sastāv no valsts Slokas muižas
zemnieku zemes atdalītā sīk-
zemes gabala ar Ne 10;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1500;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2000, kas ap-
grūtina arī immcbili ar zemn.
zemes grāmatu reģ. Ns 4299;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1930. g. 7. oktobrī.
17288o Tiesu iznild. E. Liepiņs.

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 1198, kā
nozaudētu, izd. 1926. g. 2. jan-
vārī ar lāna Taurītis vārdu.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Krievu krāj-aizdevu
kases un Jakoba Dumčina pra-
sībās pret Voldemāru Vankinu
par Ls 7355 ar% un izdevumiem,
1931. g. 8. janvārī, pulksten
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Voldemāra Vankina ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas apr. Edinburgā, Robežu
ielā ar zemes grāmatu reģistra
Ns 1784 un sastāv no Bulduru
muižas zemes gabala ar Nš 9,
pēc agrārās reformas Ne 798F;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 14000;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 24700;

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 ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda lidz pārdošanas
dienai.

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

1930. g. 4. oktobrī. '

17287o Tiesu izpild. E. Liepiņš.
Latgales apgabalt. Viļēnu iec.

tiesu izpildītāja v. i., kura kance-
leja atrodas Viļēnos, Rēzeknes
ielā Ns 10, paziņo:

1) ka dēļ Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļas prasības
Ls 321,62 ar soda naudu, pēc
Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļas 1930. g. 20./28. marta
Nš 4356 rīkojuma, piedziņas
1930. g. 15. novembrī, pulksten
10 rītā, Daugavpilī, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos
Ernesta Jāņa d. Tropa īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu,
kas atrodas Rēzeknes apr., Bar-
kavas pag., Buzēnu sādžas zemes
robežās ar zemes grāmatu reģ.
Nš 9953 un sastāv no 6/7 ideālām
daļām, no zemniekiem piešķirtas
šņoru zemes 4 gabaliem 4,203 ha
platībā, ar pie viņiem uz '/8
učastka piederošām dalības tiesī-
bām nepārdodamos sādžas, ob-
jektos un sētas vieta 0,500 ha
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 350;

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

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

5) ka zemes grāmatas sim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

19301 g. 6. oktobri. 17268o
Tiesu izpildīt, v. i. O. Vilks.

Latgales apgabalt. Viļēnu iec.
tiesu izpildītāja v. i., kura kance-
leja atrodas Viļēnos, Rēzeknes
ielā Ns 10, paziņo:

1) ka dēļ Borkovas krāj-
aizdevu sabiedrības prasības
Ls 190,15 ar %, pēc Rēzeknes
apr. 5. iec. miertiesneša 1926. g.
16. marta Ns 154 sprieduma
uzraksta, piedziņas 1930. g.
15. novembri, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē. pu-
bliskos torgos II pārdos Alekša
Staņislava d. Tropa nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Barkavas pagastā, ar no-
saukumu ,,Nātriņu" Ns 488F
ar zemes grāmatu reģist. Ns 10941
un sastāv no viena zemes gabala
1,17 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-

giem apvērtēts par Ls 300,
bet to var pārdot ari zem no-
vērtējuma cenas, saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1182. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 100;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

1930. g. 6. oktobrī. 17273o

Tiesu izpildītāja v. i. 0.'Vilks.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos, Rēzek-
nes ielā Ns 10, paziņo:

I) ka dēļ Valsts zemes bankas
Rēzeknes nod. prasības Ls 192.92
ar soda naudu, pec Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas
1929.g. 11./30. novembra Nel 1893
rīkojuma, piedziņas 1930. g.
15. novembrī » pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, L atgalēs apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pu-
bliskos torgos pārdos Pētera
Andreja d. Šķēla īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu, kas atro-
das Rēzeknes apr., Barkavas
pag., Buzēnu sādžas zemes robe-
žās ar zemes grāmatu reģistra
Ne 9969 un sastāv no 6/7 ideālām
daļām no zemniekiem piešķirtas
šņoru zemes 6 gabaliem 5,770 ha
platībā ar pie viņiem uz >/e
učastka piederošām dalības tie-
sībām nepārdalamos sādžas ob-
jektos un sētas vieta 0,500 ha
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 200;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 300;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

1930. g. 6. oktobrī. 17271o
Tiesu izpildītāja v. i. O. Vilks.

Latgales apgabalt. Viļēnu iec.
tiesu izpildītāja v. i., kura kance-
leja atrodas Viļēnos, Rēzeknes
ielā Nš 10, paziņo:

1) ka dēļ Roberta Kocha ora-
sības Ls 1041 ar°', pēc Rēzeknes
Liec. miertiesu. 1930. g. 17. jan-
vāra Ne 221 sprieduma uzraksta,
Latvijas bankas prasības Ls 215,63
ar,(j, pēc Viļēnu iec. miertiesneša
1927. g. 14. novembra Nš 5373
izpildu raksta un Mejera Zlato-
krilova prasības Ls 64,42, pēc
Viļēnu iec. miertiesneša 1930. g.
Ns 569 sprieduma uzraksta pie-
dziņas, 1930. g. 15. novembrī,
pulksten 10 rītā, Daugavpilī,
Latgales apgabaltiesas civīlno-
daļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Jup Matīsa d. Briškas
īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Vidsmuižas pagastā, Brišku-
Balckaru sādžas zemes robežās
ar zemes grāmatu reģ. Ne 15582
un sastāv no 48/g, ideālām daļām
no Brišku-Baickaru sādžas vien-
sētas Ne 13 kopplatībā 10.860 ha;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 500;

3) ka īpašums nav apgrūtināts
ar hipotēku parādiem;

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

5) ka zemes grāmatas šim
ipašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

1930. ' g. 6. oktobrī. 17270o
Tiesu izpildīt, v. i. O. Vilks.

Vitu iestāšu
sludinājumi.

, )

Paziņojums.
1930. g. 1. oktobrī finanču

ministris apstiprinājis statūtus
tirdzniecības akciju sabiedrībai
„Latvijas kokvilnas ražojumi",
kuras mērķis ir: tirgoties ar
Latvijā ražotām tekstilprecēm
kā iekšzemē, tā arī ārzemēs uz
sava rēķina un kommisijā.

Sabiedrības pamatkapitāls
Ls 200.000, sadalīts 2000 akcijās,
pa Ls 100 katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina šādi Latvijas

pilsoņi:
1) Richards Fedora d. Bett-

mans, dzīv. Rīgā, V. Jelgavas
ielā 52,

2) Rafaels Filipa d. Feldhūns.

dzīv. Rīgā. Šampetera ielā 1,
3) Eduards Aleksandra d.

Btitte, dzīv. Rīgā-, Dzirnavu ielā21
4) Noa Movša d. Ginsburgs,

dzīv. Rīgā. Audēju ielā 14,
5) Vifibalds Eduarda d. De-

ringers, dzīv. Rīgā, Bruņinieku
ielā Ni 8a, dz. 4.

6) Volfgangs Leo d. Kuehns,
dzīv. Rīgā, Raiņa bulv. Nš 6.
Tirdzniecības nodaļas

priekšnieks P. Kalnozols.
17284o Revidents R. Bērziņš.

t«npilsētas vai
š. g. 18. oktobrī, pulksten 1 dienā,
pilsētas valdes kancelejā,

izdos jauktā izsolē
mazākprasītājiem jaunceļamās
6-kl. pamatskolas ēkas namdara
un mūra darbus no pamatiem līdz
jumtam, kā ari jumta koka izbūvi

ar skārdnieka darbiem.
Drošības nauda jāiemaksā 5%

no maksas aprēķina.
Nosolītajam drošības nauda

jāpapildina līdz 10%.
Ar tuvākiem nosacījumiem var

iepazīties pilsētas valdes kan-
celejā.

17206z Pilsētas valde.

Jātnieku pulks Daugavpili.
Viļņas ielā Ns 103, š. g. IS. okt.,
pulksten 10, pārdos vairāksolī-
šanā nolietotas valsts mantas,
kā zemāk norādīts:

Vilnas lupatas . . 950 kg
Nātnas lupatas . . 740 ,,
Dažādas mantas . . 107 ,,
Veca āda 20 ,.
Veci dzelži .... 205 ,.

?2 17142b

Bauskas apr. policijas 1. iec.
priekšnieks izsludina zināšanai,
ka š. g. 17. oktobrī, pīkst. 11
dienā, pie Bauskas apriņķa priekš-
nieka pārvaldes Bauskā, Pils
ielā Ns 52, pārdos vairāksolīšanā
Jēkabam Režģis aprakstītu
mantu, sastāvošu no viena teļa-
goviiņas, novērtētu par Ls 22,60,
dēļ strādnieku apdrošināšanas
prēmijas piedzīšanas. 17214z

Madonas apr. policijas 1. iec.

priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
14. oktobrī, pīkst. 11, Saikavas
pag. „Švānos" izpārdos vairāk-
solīšanā Pēterim Goldbergs pie-
derošu kustamu mantu, sastāvošu
no vienas tvaika lokomobiles, no-
cenotas par Ls 50,— izpildot
nodokļu departamenta rakstu no
1930. g. 5. septembra Ns 1035 I.
Izzināt sarakstu, atsevišķas man-
tas nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 17217z

Rīgas prēf. 1. iec. pr-ks pa-
ziņo, ka 1930. g. 16. oktobrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, M. Minste-
rejas ielā Ne 1, dz. 12, pārdos
Salamana Michelsona kustamu
mantu, sastāvošu no viena nau-
das skapja, viena grāmatu skapja,
viena rakstāmgalda ar krēslu
un vienas ozola koka bufetes
ar stikla durvīm, un novērtētu
par Ls 1010, no Zemkopības
ministrijas uzliktās soda naudas
segšanai. 1720Ix

Rīgas prēf. 1. iec. pr-ks pa-
ziņo, ka 1930. g. 16. oktobrī,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Ns 30, veikalā, pārdos
Chaima Gordona kustamu mantu,
sastāvošu no 30 maisiem
a 100 kg kviešu bīdelētiem mil-
tiem un novērtētu par Ls 1010,
no Zemkopības ministrijas uz-
liktās soda naudas segšanai.

Rīgas prēf. 1. iec. pr-ks pa-
ziņo, ka 1930. g. 17. oktobrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā,. L. Smilšu
ielā Ns 1/3, kantorī, pārdos
Chackeļa Ābrama kustamu mantu
sastāvošu no kantora iekārtas
un novērtētu par Ls 892, vis-
pārējās apdrošināšanas sabiedrī-
bas nelaimes gadījumos parāda
setršanai 17199*

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1930. g. 13. oktobrī, pīkst.
11 dienā, Rīgā, Avotu ielā Ns !6b,
dz. 12, pārdos vairāksolīšanā
Eliasa Putermans kustamu mantu
novērtētu par Ls 366 un sastāvošu
no mēbelēm, viņa dažādu nodokļa
p?rāda segšanai. 17309x

Rīgā, 1930. g. 6. oktobrī.
Piedzinējs P. Zaķis.

Rīgas prēf. 1. iec. pr-ks pa-
ziņo, ka 1930. g. 15. oktobrī,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, L. Minste-
rejas ielā Ns 4, veikalā, pārdos
Zamueļa Kagana kustamu mantu,
sastāvošu no 40 maisiem
ā 100 kg kviešu bīdelētiem mil-
tiem un novērtētu par Ls 1010,
no Zemkopības ministrijas uz-
liktās soda naudas segšanai

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu niedzinējs paziņo,
ka 1930. g. 8. oktobrī, pīkst.
10 dienā, Rīgā, Kungu ielā
Nš 10, noliktā ūtrupe pie J.M.Tro-
timova nenotiks, jo nodokļa no-
maksai doti termiņi. 17285x

Rīgā, 1930.'g. 8. oktobrī.
Piedzinēis inaraksto

K. I. Budžetu un kritu pārvalde
(Valdemāra ielā Nš 10/12)

iegādās sacensībā
1930. gada 21. oktobri, pulksten 11:

1) Skābekļa aparātus Dregera, D. parauga 25 gab.
2) Skābekļa cilindrus tērauda, 35-^ 10 ltr. tilp 10 ,,
3) Skābekļa cilindrus tērauda, 14 ltr. tilp 10 „

Sacensība notiks Kara min. budžetu un kreditu pārvalde,
Valdemāra ielā Nš 10 12 (ieeja no Elizabetes ielas), dz. la, izsoļu
telpās augstāk norādītā dienā un stundā.

Piedāvājumi sacensībā nodrošināmi 5% apmērā no piedāvā-
juma kopsummas.

Tuvāki paskaidrojumi -- Kara min. budžetu un kreditu pār-
valdes apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 4, istaba 7,
katru darbdienu parastā darba laikā. L 4577 17304r

Šosi ii ns celu departaments
izsludina uz š. g. 20. oktobri, pulksten 11, savās telpās, Gogoļa ielā 3,
ist. 468,

rakstveidu sacensības
kārtējas autobusu saišu koncesiju izdošanai

uz šādām līnijām:
1) Kuldīga—Saldus. 4) Jelgava—Tukums.

Nodrošinājums - Ls 1000. Nodrošinājums — Ls 1000.
2) Ventspils- Dundaga. 5) Rēzekne—Ludza.

Nodrošinājums — Ls 1000. Nodrošinājums - Ls 1000.
3) Stendes stac.—Dundaga. 6) Rēzekne- Dagda.
Nodrošinājums — Ls 1000. Nodrošinājums —- Ls 1000.

Tuvākas zinas un paskaidrojumi dep., ist. 469, parastā darba
laikā. L4582 17303r

ī

&oxiņoļums.
1930. g. fi . oktobrī finanču ministris apstiprinājis statūtus

Rūpniecības akciju sabiedrībai „Mēchaniska virvju un riepju fabrika
Wiecken un Ko.", kuras mērķis ir: izgatavot, virves, striķus un
auklas un tirgoties ar minētām precēm uz sava rēķina iekš- un
ārzemēs.

Pie nodibināšanās sabiedrība pārņem savā īpašumā Richardam
Lēmvaldam piederošo, Rīgā, Brīvības ielā Ne 196, esošo uzņēmumu —
mēchanisku virvju fabriku zem firmas „Wiecken un Ko." — at
visiem tā aktīviem un pasīviem.

Pamatkapitāls Ls 225.000, kas sadalās 900 akcijās pa
Ls 250,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību nodibina šādi Latvijas pavalstnieki:

1. Richards Lēmvalds (Lehmwald), dzīv. Rīgā, L. Smilšu
ielā Ne 18, dz. 3;

2. Fēlikss Kī.ns (Ki'thn), dzīv. Rīgā, Hamburgas ielā 4, dz. 3;
3. Kārlis Pilps, dzīv. Rīgā, Zigfrīda Mcierovica bulvārī 4;
4. Augusts Sirks (Sirk), dzīv. Rīgā, Pļavu ielā Ns 2, dz. 7;

Padomju Soc. Republikas Savienības pilsone:
5. Helene Frīds (Fried), dzim. Švarcborts, dzīv. Rīgā, Dzir-

navu ielā Ne 45/47, dz. 4.
Tirdzniecības nodaļas priekšnieks P. Kalnozols.

!7283z Revidents Auij. Celmiņš.

Pasta in telegrāfa departaments
izsludina

rakstveida isssolm
29. oktobri, pulksten 11, uz 2 ūdensdzesējamām oscilācijas

lampām, 1 filtra kondensatoru, 2 mikro!. 12,000 v.
līdzstrāvas, 1 pārveidotāju agregātu.

Drošības nauda 10c/ 0 apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas saimniecības daļā, istabā Ns 10. 2* L 4558

Jelgavas apriņķa valde
š.g. 11. oktobrī, pīkst. 12, apriņķa valdes telpās, Zemgales prosp. Ne2

izdos mutvārdu izsolē

saražos un pagraba izbūves darbus
Solītājiem iepriekš jāiemaksā apriņķa valdes kasē drošības

nauda Ls 200,—. Tuvākas ziņas apriņķa valdē. 17213

Jelgavas apriņķa valde
1930. g. 18. oktobrī, pulksten 12 dienā, Aucē, Raiņa ielā Ns 9,

izdos mutvārdu mazākizsolē

atejas un trotuāra izbūves un jumta iesma darbus.
Solītājiem iepriekš jāiemaksā drošības nauda Ls 200,—.

Tuvākas ziņas apriņķa valdē. 17212

Piltenes virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē

tiltkoku galotnes, numurētus kokus un augošu mežu
zemāk uzrādītās vietās un dienās:

1S30. g, 27. oktobrī, Piltenes virsmežniecības kancelejā, Zlēku
mežmuižā, 1930. g. 4. septembra izsolē nepārdotas vienības ar
30% pazeminājumu zem takses:

III iec. mežniecībā. Zlēku novadā: pēc celmu skaita 3 vienības
no 122—189 kokiem, vērtībā no Ls 124,— līdz Ls 267,—.

1930. g. 10. novembrī, Sisses mežmuižā, augošu mežu: II iec.
mežniecībā, Piltenes novadā: pēc platības 20 vienības no 0,12—0,28
ha, vērtībā no Ls 59,— līdz Ls 103,—.

Mežu pārdos ar Zemkopības ministra 192<) . g. 3. oktobra
apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās iisoles kommisijai
drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.

Pēc nosolīšanas di esība* nauda jāpapildina līdz 10" „ no summas,
par kuru vienība nosolīti.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 0",, ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību ; zsiudinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem ,

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un oie iecirkņu
mežziņiem. 17207z Piltenes virsmežniecība.



Zslupes virsmežniecība

pārdos mutvārdu izsolē 1930. g, 10. novembrī, virsmežniecības
kancelejā, Zilupē,

augošu mežu:
\ iec. mežniecībā, janovoles novadā, pēc celmu skaita 6 vie-

nības no 19—106 kokiem, vērtībā no Ls 269,— līdz Ls 1105,—;
pēc platības 5 vienības no 0,91—18,0ha, vērtībā no Ls 40,— līdz
Ls 1466,—.

II iec. mežniecībā, Zaļesjes, Soboļinas, Lauderu un Pasienes
novados, pēc celmu skaita 1 vienība 2019 koki, vērtībā Ls 495,—;
pēc platības 42 vienības no 0,40—9,68 ha, vērtībā rio Ls 19,—.līdz
Ls. 1506,—.

III iec. mežniecībā, Kaņecpoles, Annapoles, Pakuļņas un
Rundanu novados, pēc platības 37 vienības no 0,04—7,93 ha, vēr-
tībā no Ls 11,— līdz Ls 641,—.

IV iec. mežniecībā, Landskoronas un Annapoles novados, pēc
platības 22 vienībai no 0,57—10,35 ha, vērtībā no Ls 6,— līdz
Ls 515,—.

V iec. mežniecībā, Iztalsnes, Zabolotjes un Lukašovas novados,
pēc n'atības 19 vienības no 1,93—15,12 ha, vērtībā no Ls 28,—
līdz Ls 1532,—.

Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra
apstiprināto nosacījumu un mežu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa
likuma pamata.

Izsoles sākums pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai 10°/n

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības naudas jāpapildina līsdz 10% no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Skaidrā naudā iemaksātā drošības nauda tiks ieskaitīta pēdējā
maksājumā.

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

ja mežu uz Fonda zemēm nopircis saimniecības ieguvējs,
cirsmu tīrīšanas drošības naudas nav jāiemaksā.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 17210z Zilupes virsmežzinis I. Ozoliņš.

Lēmums.
Daugavpils muitas valde
savā kopsēdē 1930. g. 6. oktobrī
caurskatīja savu 1930. g. kon-
fiskā:ijas lietu JNā 90'par Jad-
vigu Burbieni, apvainotu māk-
slīga zīda un kokvilnas audumu
ievešanā un slēpšanā, pēc taksā-
cijas Ls 10,— vērtībā, atrada, ka
minētie audumi slēpti, nolēma:
aizturētos audumus konfiscēt.

Šo lēmumu uz muitas likumu
1107. p. pamata var pārsūdzēt
uz F. M. Muitas departamenta
vārdu 3 nedēļu laikā no lēmuma
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst-
nesī". Pārsūdzība jāapliek ar
zīmognodokli Ls 0,80 apmērā
un jāiesniedz caur Daugavpils
muitu personīgi, vai arī piesūtot
pa pastu. 1721 Iz

Muitas priekšnieks (paraksts).
Darbvedis J. Znotiņš.

ouietes pagasta mm
izdos jauktos torgos š. g. 24. ok-
tobrī, pulksten 12 dienā, Ilūkstes
apriņķa valdes telpās Grīvā,
Lielā ielā JNā 289,

m«scn&solišanā
Dvietes ārstniecības punkta,
ārsta mājas remonta darbus
Dvietes muižā, aprēķinātus pēc
iepriekšēja maksas aprēķina par
Ls 4,400,'— . Pie torgiem jāie-
maksā 5% drošības naudas no
maksas aprēķina summas.

Iepazīties ar maksas aprēķinu
un noteikumiem var Dvietes
pagasta valdē no pīkst. 9 līdz 16,
darbdienās līdz 23. oktobrim un
torgu dienā — Ilūkstes apriņķa
valdes telpās, Grīvā. 17225z

Dvietes pagasta valde.

Džūkstes pagasta valdei
Jelgavas apriņķī,

vajadzīga

ārste zobu slimības.
Pieņemšana notiks pagasta pa-

domes sēdē š. g. 20. oktobrī,
pīkst. 2 pēc pusd. No pagasta
tiek dots brīvs dzīvoklis no 3
istabām un virtuves (uzgaidāmās
telpas kopīgas ar medic. ārstu)
Ls 50,— mēnesī, apkurināšana.
Tuvāki noteikumi pagasta valdē.
Vēlams ierasties personīgi. Pie-
teikties rakstiski.jāpieliek diploms
un apliecība ar agrāko praksi
un tuvākas ziņas.

Sjtc. Džūkste 4 km no ārsta
mājas un 5 km no pagasta nama.
No miestiņa un pagasta nama
līdz ārsta mājai 1 km. Ns 1683

Džūkstē, 1930. g. 6. oktobrī.
Priekšsēdētājs Niedra.

17223z Darbvedis J. Baums.

Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgiem pases
un apliecības, kas pieteiktas par
zudušām: 1) Latvijas pasi ser.
MT No. 022064, izdota no Lu-
bānas pag. v. 1928. g. 10. jan-
vārī ar Eduarda Lapsas vārdu;
2) Latvijas pasi ser. AZ
Ns 003514, no 7. iec. 1927. g.
1. dec. ar Helēnas Stroms vārdu;
3) Latv. pasi Ns 266, no Rundāles
pag. valdes 1928. g. 12. janvāri
ar Almas Šurna vārdu; 4) Latv.
pasi ser. AJ Ns 006842, no
12. iec. 1927. g. 19. sept. ar
Jāna Dravnieka vārdu; 5) Latv.
pasi ser. BJ .No 012396, no 8. iec.
1928. g. 12. jūnijā ar Oskara
Plēsuma vārdu; 6) Latv. pssi
ser. AL JNā 020678, no Rīgas
prēf. 1927. g. 2. nov. ar Vasas
Kiselovs vārdu; 7) Latv. pasi
ser. AN .Nš 009138, no Rīgas
prēf. 1927. g. 25. nov. ar Leas
Oguss vārdu; 8) apl. Ns —, ne
Ventspils pel. iec. ar Meijera
Bergera vārdu; 9) person. apl.
JNā 346, no Rīgas prēf. 1929. g.
3. okt. ar Gertrūdes Olksna v.;
10) Latv. pasi Nš 251814, no
Rīgas prēf. 1925. g. 7. febr.
ar Mikeļa Paškeviča v.; 11) Latv.
pasi ser. BJ Ns 021355, no
Rīgas prēf. 1928. g. 12. jūnijā
ar Alijas Baumanis vārdu;
12) Latv. pasi ser. BJ jvfs011535,
no 12. iec. 1928. g. 22. maijā
ar Jāņa Kurzemnieka vārdu;
13) personas apl. JNā 16318, ne
Rīgas prēf. 1925. g. 29. jūlijā
ar Dementija Gerasimova vārdu
14) Latv. pasi ser. NK Ns 001202;
no Vidzmuižas pag. 1927. g,
7. sept. ar Timoteja Čakov'a «.;
15) Latv. pasi ser. BK Ns 002114i
no Rīgas prēf. 1928. g. 16. jū-
nijā ar Kārļa Toma vārdu
16) Latv. pasi ser. AV Ns 009610.
no Rīgas prēf. 1928. g. 28. febr.
ar Marijas Steins vārdu; 17) Latv.
pasi ser. MJ Ns 005841, ne
Rīgas prēf. 1930. g. 8. janvāri
ar Almas Purželis vārdu; 18) Latv
pasi ser. BA Ns 013689, ne
Rīgas prēf. 1928. g, 27. aprīli
ar Meikula Pelša vārdu; 19) Latv.
pasi ser. AV JVa 018163, no
Mangaļu pag. 1928. g. 27. martā
ar Augusta Vinkis v.; 20) Latv.
pasi ser. NZ ' ' .Nš 018329, no
Kastranes pag. 1928. g. 10. janv.
ar Almas Cirītis v.; 21) Latv.
pasi ser. VK Ns 020584, no
Jelgavas apr. pr-ka 1928. g.
8. jūlijā ar Žaņa Galiņa v.;
22) Latvijas pasi ser. ' V V
.Nā 018015, no Rīgas prēf.
1928. g. 15. martā ar Viktora
Bergmana vārdu; 23) Latv. pasi
ser. BK ' Ns 019770, no Rīgas
prēf. 1929. g. 23. martā ai
Viļā Lakstīgala v.; 24) person.
apl. Ns 19552, no Rīgas prēf.
1927. g. 13. martā ar Klavdijas
Dargels vārdu; 25) person. apl.
Ns 2682, no Konstantinopoles
poL 1920. g. 1. aprīlī ar VasiUja
Barišņikova vārdu; 26) Latv.
pasi ser. BA Ns 008488, no
Rīgas prēf. 1928. g. 18. aprīli
ar Vladislava Vageļa v.; 27) Latv.
pasi ser. AL Ns 003784, no
10. iec. 1927. g. 20. oktobrī
ar Gotfrīda Pētersona v.; 28) Latv
pasi NŠ 264508, no Rīgas prēf.
1926. g. 30. martā ar Annas
Vilšteins vārdu; 29) Latv. pasi
ser. KL JsTa 019815, no Salienas
pag. 1928. g. 16. febr. ar Bārbeles
Rūsiņš vārdu; 30) Latv. pasi
ser. MJ Ns 010618, no Rīgas
prēf. 1930. g. 5. maijā ar Jāņa
Kalniņa vārdu; 31) Latv. pasi
ser. AL Ns 004826, no 5. iec.
1927. g. 19. oktobrī ar Voldemāra

būpola vārdu; 32) Latv. pasi
ser. BK Ns 005700, no Rīgas
prēf. 1928. g.,23. jūlijā ar Marijas
Blašķe vārdu; 33) Latv. pasi
ser. BJ Ns 012992, no 7. iec.
1928. g. 10. maijā ar. Natālijas
Jākobsons vārdu; 34) person.
apl. Ns 916, no Rīgas prēf.
1930. g. 7. augustā ar Bertas
Ludvigsons vārdu: 35) Latv. pasi
ser. AV Ns 007434, no 5. iec.
1927. g. 17. nov. ar Antonijas
Bērziņš vārdu; 36) Latv. pasi
ser. BJ Ns 010559, no Rīgas prēf.
1928. g. 23. maijā ar Jāņa-Rū-
dolfa Neimana v.; 37) Latv. pasi
ser. AK Ms' 025835, no Rīgas
prēf. 1927. g. 7. okt. ar Annas
Grīnbergs vārdu; 38) Latv. pasi
ser. ZN Ns 000763, no Rūjienas
pol. iec. ar Mildas-Antonijas
Birzgalis vārdu; 39) Latv. pasi
ser. l.L Ns 005081, no Auru
pag. v. 1928. g. 2. aprīlī ar
Mildas Vilhelmīnes Petraviss-Za-
riņš vārdu; 40) Latvijas pasi
ser. BA Ns 011769, no " 11. iec.
1928. g. 24. aprīlī ar Nikolaja
Bernacka vārdu; 41) Latv. pasi
ser. ZN Ns 017751, no Rūjienas
pol. iec. 1928. g. 13. decembrī ar
Jēkaba Alkšņa v.: 42) Latv. pasi
ser. AZ JNs 023227, no Rīgas
Jūrmalas pol. iec. 1929. e.
li. sept. ar Jana Pavlovska
vārdu; 43) Latvijas pasi ser.
AA Ns 021998, no Rīgas prēf.
1927. g. 7. sept. ar Mārča
Zeltiņa vārdu; 44) Latv. pasi
ser. AV Ns 018618, no Rīgas
prēf. 1928. g. 22. martā at
Roberta Ulmaņa v.; 45) Latv.

pasi Ns 176457, no Rīgas prēf.
1921. g. 4. augustā ar Friča
Vītina vārdu; 46) person. apl.
Ns 40027 Z 005794, no Rīgas
prēf. 1929. g. 26. augustā ar
Kristīnes Kornilovs v.; 47) Latv.
pasi ser. AP Ns 021409, no
4. iec. 1928. g. 19. janvāri ar
Konstances Miezis v.; 48) Latv.
pasi ser. LL Ns 018033, no
Pēternieku pag. 1927. g. ar
Līnas Barons v.; 49) Latv. pasi
ser. PT Ns 009869, no Smiltenes
pag. v. ar Zelmas Gulbis vārdu;
50) Latv. pasi ser. AT Ns 018761,
no Rīgas prēf. 1928. g. 6. febr.
ar Lūcijas Ozoliņš v.; 51) Latv.
pasi ser. AJ Nš 000711, no
8. iec. 1927. ģ. 15. okt. ar Mozus
Edelberga vārdu; 52) Latv. pasi
Ns 252, no Braslavas pag. ar
Martas Daniels v.; 53) person.
apl. .N° 19579, no Rīgas prēf.
1927. g. 26. martā ar Hajas
Ginsburga vārdu; 54) Latv. pasi
ser. BJ Ns 022549, no 4. iec.
1928. "g. 15. jūnijā ar Annas
Balodis vārdu; 55) Latv. pasi
ser. BL Ns 018596, no Daugavpils
prēf. 1928. g. 11. jūnijā ar
Alfrēda Sūnekļa v.; 56) Latv.
pasi Ns 186789, no Rīgas prēf.
1924. g. 16. sept. ar Jāņa Lū-
ciņa vārdu; 57) person. apl.
Ns 643, no Rīgas prēf. 1930. g.
12. jūnijā ar Praskovjas Vekšins
vārdu; 58) Latv. pasi ser.
BL Ns 013913, no Daugavpils
prēf. 1928. g. 25. aprīlī ar Feigas
Bergers vārdu; 59) Latv. pasi
ser. AK Ns 002542, no Rīgas
prēf. 1927. g. 30. sept. ar Harija
Zibnera vārdu; 60) Latv. pasi
ser. AK Ns 016951, no 8. iec.
1927. g. 11. okt.l ar Friča Vei-
cherta vārdu; 61) Latv. pasi
ser. LL JNā 017303, no Ozolnieku
pag. 1928. g. 9. maijā ar Jāņa
Bērziņa vārdu; 62) Latv. pasi
Ns 2498, no Tukuma-Talsu apr.
pr-ka pal. 1. iec. 1928. g. 25. jan-
vārī ar Jāņa Olanta vārdu.

Atsauc sludinājumus par pases
nozaudēšanu, jo minētās pases
ir atrastas un skaitās par de-
rīgām: 1), Latv. pasi ser. BL
Ns 023748, izdota no Daugavpils
prēf. ar Geņas Vilnics vārdu;
ieviet. ,,Vaid.' Vēstn." 151. num.
no š. g. 10. jūlija; 2) Latv. pasi
ser. AL Ns 000550, no Rīgas prēf.
1927. g. 14. okt. ar Mārtiņa
Zālīša vārdu; ieviet. ,,Val'd.
Vēstn." 65. num. no š. g.
20. marta; 3) Latv. pasi ser.
BJ JNā 018469, no Rīgas prēf.
1928. g. 7. jūnijā ar Jēkaba
Piocis vārdu, ieviet. ,,Vald.
Vēstn." 162. num. no š. g.
23. jūlija; 4) Latv. pasi ser.
BJ Ns 005023, no 8. iec. 1928. g.
14. maijā ar Rūdolfa Rakovska
vārdu, ieviet. ,,Vald. Vēstn."
151. num. no š. g. 10. jūlija;
5) person. apl. JNā 19489/27411,
no Rīgas prēf. 1928. g. ar Olgas
Klementjevas vārdu, ieviet.,,Val-
dības Vēstnesī" 193. num. no
š. g. 28. augusta; 6) person. apl.
JNā 40154, no Rīgas prēf. ar
Ervina Niperta vārdu, ieviet.
,,VaId. Vēstn." 216. num.. no
š.g. 24.'septembra.

Pamats. Rīgas prēf. raksts
Ns 7957/1. d.„ no š. g. 15., 16.,
17., 18., 19., 20., 22., 23., 24..
25., 26., 27., 29. un 30. sept

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JNā 9837, kā
nozaudētu, izd. 1929. g. 28. febr.
ar Alberta Vanaga vārdu.

17308x L4576

Izveltas pagasta valde, Daugav-
pils apriņķi, izsludina par nede-
rīgiem šādus nozaudētus doku-
mentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi ser.
JT .Nā 010211 izd. no Izvoltas pag.
valdes 1928. g. 20. februārī , ar
JNā 1810, ar Murans Agates vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi ser.
JT Ns 011702, izd. no Izvoltas
pag. valdes 1928. g. 24. augustā,
ar JNā 3309, ar Murans Genovefas
vārdu:

Cauru pagasta valde, Jaunlat-
gales apriņķī, izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi ser. KP Ns 017505 ar
reģ. JNā 705, izd. no Gauru pag.
valdes 1928. g. 6. martā ar
Nikitjevs Spiridona vārdu..

3) Latvijas iekšzemes pasi veca
parauga JNā 1947, izd. no Izvoltas
pagasta valdes 1921. g. 5. oktobri
ar Murans Donata Jāņa d. (pēc
metrikas Augusts) vārdu un

4) Zirga pasi ser. 20088, izd.
no Izvoltas pagasta valdes
1926. g. 21. decembrī 1926. g. ar

reģistra JNā 1219 ar Murana
Augusta Jāņa d. vārdu. 16414v

Misas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi JNā 826, ser. CK
JNā 010747, izdotu no šīs valdes
1928. g. 15. jūnijā ar Lībes
Klincis, dzim. Lapiņ vārdu.

Tukuma-Talsu apriņķa policijas
1. iecirkņa priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi JNā 923 ser. LV
JNā000523,. izd. no Pravinu pag.
valdes 1928. g. 10. nov. ar
Pclcis Fricis vārdu. 16406v

Bauskas apr. policijas 1. iec.
priekšnieks izsludina, ka š. g.
17. oktobri, pīkst. 11 dienā, pie
Bauskas apriņķa priekšnieka pār-
valdes Bauskā, Pils ielā JNā 52,
pārdos vairāksolīšanā Andrejam
Rateniekam aprakstītu mantu,
sastāvošu no vienas aitas, baltu
vilnu, novērt, par Ls 8,56, dēļ
strādnieku apdrošināšanas prē-
mijas piedzīšanas. 17215z

Madonas apriņķa policijas 2. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
24. oktobrī, pīkst. 10, pie Vec-
gulbenes pagasta nama izpārdos
vairāksolīšanā „Alksnas" kuļ-
mašīnu sabiedrībai piederošu ku-
stamu mantu, sastāvošu no vienas
kuļmašīnas ,,Maršal Dēls" firmas,
nocenotu par Ls 800,— izpildot
nodokļu departamenta rakstu no
1930. g. 5. septembra JNā 4096.
Izzināt sarakstu, atsevišķas man-
tas nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 17218z

Saldus virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 10. novembrī, Saldus virsmežniecības
kancelejā, Upesmuižā, caur Saldu,

augošu inežii:
I iec. mežniecībā, Saldus, Brocēnu un Gaiķu novados: pēc

platības 11 vienības no 0,63—4,61 ha, vērtībā .no Ls 32,— līdz
Ls 8398,—, un apzīmētiem kokiem 12 vienības no 11—254 kokiem,
vērtībā no Ls 54,— līdz Ls 1112,—.

II iec. mežniecībā, Sesīles novadā: pēc platības 23 vienības
no 0,05—4,25 ha, vērtībā no Ls 47,— līdz Ls 1146,—, un apzīmētiem
kokiem 8 vienības no 26—793 kokiem, vērtībā no Ls 47,— līdz
Ls 989,—.

Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra ap-
stiprinātiem 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°/0 no summas, par
kuru vienība nosolīta.

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

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem. 17209z Saldus virsmežzinis ļakobsons.

Cēsu virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 11. novembrī, Cēsīs, Viesīgās biedrības
t?!pjs:

I. Jīuģošii mežu:
II iec. mežniecībr., Liepas novadā: pēc platības 1 vienību,

1,61 ha, novērt, par Ls 1000,—, un apzīmētiem kokiem 14 vienības
no 9—202 kokiem, vērtībā no Ls 35,— līdz Ls 1000,—.

III iec. mežniecībā, Amatas novadā: oēc platības 3 vienība?,
no 9,54 līdz 3,30 ha, vērtībā no Ls 660,- līdz Ls 1905,—, un ap-
zīmētiem kokiem 2 vienības, 980 un 1164 koki, vērtībā Ls 556,— un
Ls 360,—; Kosas novadā: pēc platības 1 vienību, 5,12 ha, vērtībā
Ls 146,— un apzīmētiem kokiem 1 vienību, 9! koks, vērtībā Ls 70,—.

IV iec. mežniecībā, Amatas novadā: pēc platības 1 vienību,
0,17 ha, vērtībā Ls 50,—, un apzīmētiem kokiem 1 vienību, 41 koks,
vērtībā Ls 78,—; Striķu novadā, apzīmētiem kokiem 1 vienību,
941 koks, vērtībā Ls 2000,—; Lenču novadā: apzīmētiem kokiem
25 vienības no 40—123 kokiem, vērtībā no Ls 130,— līdz Ls 450,—.

V iec. mežniecībā, Amatas novadā: pēc platības 7 vienības,
no 0,47 līdz 1,58 ha, vērtībā no Ls 150,— līdz Ls 1300,—, un ap-
zīmētiem kokiem 2 vienības, 50 un 517 kokiem, vērtībā Ls 22,— un
Ls 450,—; Veismanu novadā: apzīmētiem kokiem 1 vienību, 614
koki. vērtībā Ls 832.—.

II.

No ugunsnovērošanas torņa būves pārpalikušos materiālus,
I iec. mežniecībā 1 vienība, vērtībā Ls 100,—.

111.
No patvaļīgiem zvejotājiem atņemtos tīklus, 2 vienības,

vērtībā no Ls 1,— līdz Ls 2,—.
Mežu pārdos .-ir Zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra ap-

stiprinātiem nosacījumiem, bet pārējos uz atsevišķiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai 10%

drošības naudas no attiecīgu vienību izsuldinātās 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 banku ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 17208z Cēsu virsmežzinis K. Auškaps.

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JNā 36905, kā
nozaudētu, izdotu 1930. g.
9. janvārī ar Marijas Vītinš
vārdu. L 4574 17306x '

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JNā 33134, kā
nozaudētu, izd. 1929. g. 30. sep-
tembrī ar Ata Zemzovskij vārdu

17307x L4.Ī75

o rajona inženieris. &tēxclinē,
izdos š. g. 17. oktobrī, pulksten 11, savā kancelejā, Atbrīvošanas
alejā Aā 70,

jautztā isssofē šādus daiBus:
1) 14 dažādu caurmēru dz.-betona caurteku būves darbus uz

Rēzeknes-Kaunatu valsts zemes ceļa no 2,293—28,560 km, sk. km no
Rēzeknes,"Rēzeknes apriņķī, Rēznas un Kaunatu pagastā. (Dro-
šības nauda Ls 120,—). L456!

Pie līguma slēgšanas drošības naudas lielums divkāršs.
Tuvākas ziņas rajona inženiera kancelejā parastā darba laikā

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas ārzemju pasi
A JNā 002620, izdotu Rīgā 1928. g.
24. maijā ar Fabiana Nātana
vārdu. 17204z

Rīgas prefektūras administra-
tīvā nodaļa izsludina par nederīgu
nozaudēto dienesta apliecību JNā
5069, izdotu 1930. g. 14. maijā
ar Rīgas prefektūras apsardzības
rotas vecākā kārtībnieka v. i.
Jāņa Dimza vārdu. 17203z

Rīgas ostas zvēr. vateršauts
ziņo, ka Albertam Stirkšam iz-
dotā no Rīgas ostas zvēr. vater-
šauta brauks, apliecība-grāma-
tiņa ar JNā 16/28 pazudusi un
skaitās kā nederīga. 17289z

Liepas pagasta valde izsludina
par nederīgu kā pieteiktu pai
nozaudētu karaklausības ap-
liecību .Nā 10760, izd. 1929. g.
7. septembrī no 8. Daugavpils
kājnieku pulka komandiera ar
Reinholda Skrastiņa vārdu.

Mērdzenes pagasta valde, Lu-
dzas apriņķī, izsludina par nede-
rīgu nozaudēto iekšzemes p?si
ar Ns 021711, izd. no Mērdzene*
pag. valdes. 1928. g. ar reģistra
Ns 5411, ar Viktors Oduma d.
Indricāns vārdu. 16415v

Paugavpiis apr. polic. 5. iec,
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes
pasi ser. JN JNā 010119, izdotu
no Dagdas pag. valdes ar Roza-
lijas Olševskis vārdu. 16601z

Vidsmuižas pagasta vaide, Rē-
zeknes apriņķī, izsludina par
nederīgiem šādus, pieteiktus par
nozaudētiem dokumentus:

1) iekšzemes pasi ser. NM
JNā 011014, izd. no Vidsmuižas
pag. valdes 1928. g. 6. jūnijā ar
Broks Odums vārdu;

2) iekšzemes pasi ser. NM
JNā 010568, izd. no Vidsmuižas
pag. valdes 1928.g. 4. aprilī un
zirga pasi JNs 428/35028, izd. rio
Vidsmuižas pag. valdes 1926. g.
17. aprilī ar Soboļs Jura vārdu :;

3) iekšzemes pasi ser. MK
Nā 016847, izd. no Vidsmuižas
pagasta valdes 1928. g. 29. dec".
un kara kļaus, apliecību JNā 4060,
izd. no Latgales divīzijas štābķ
priekšn. 1928. g. 27. augustā ar
Sondors Onufris vārdu:

4) iekšzemes pasi ser. NM
JNā 009695. izd. no Vidsmuižas
pagasta valdes 1928. g. 18. febr.
un kāja kļaus, apliecību JNā 13509",
izd. no Rēzeknes kara apr. pr-ka
1927. g. 12. sept. ar Sobols Staņi-
slavs vārdu. 16539v '

I ^ - 1Sžažmāt
sludinājumi.

?

Maksātnespējīgā parādnieka,
būvuzņēmēja Jāņa Reinsona
zvērināts kurators, zvērināts adv.
Ernests Valter - Vittenheim uz-
aicina visus maksātnespējīgā pa-
rādnieka kreditorus uz pilnu
kreditoru sapulci 1930. g. 15.okt.,.
pīkst. 15, Rīgā, Vaļņu ielā JNā 2,
dz. 23, ar šādu dienas kārtību:
1) Zvērināta kuratora ziņojums..

2) Zvērināta kuratora atalgojums
3) Konkursa valdes vēlēšana.
4) Dažādi jautājumi.

Rīgā, 1930. g. 6. oktobrī.
Zvēr. kurators, zvēr. advokāts
17291z E.Valter-Vittenheim.

PAZIŅOJUMS.

Mmm
kraj-olzdevu sabiedribtr

Rīgā, Martas ielā 5,
sākot ar 1930. g. 15. novembri;

maksās
par tekošiem rēķiniem

6% gadā,
par beztermiņa noguldījumiem

no 6%-8% gadā,
par termina noguldījumiem

no 7%-S% gadā.
17205 Valtie.

PAZIŅOJUMS.
Rīgas tūku ffabr.
akc. sab. valde

paziņo, ka 1930. g. 19. oktobrī,
tiek sasaukta

viiparēja
akcionāru sapulce
fabrikas telpās, Rīgā, Lāčplēša
ielā Ns 76, pulksten 5 p. p.

ar šādu dienas kārtību:
1) bilances apstiprināšana par

1929. g.;
2) darbības atjaunošana;
3) valdes locekļu izvēlēšana;
4) dažādi jautājumi.

17296 Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Izraēla Kamenkoviča zvērināts
kurators, zvērināts advokāts,
Ernests Valter-Vittenheim sasauc
pilnu kreditoru sapulci 1930. g.
17. oktobrī, pīkst. 15, Rīgā,
Vaļņu ielā JNā 2, dz. 23, ar šādu
dienas kārtību:
1) Zvērināta kuratora ziņojums.
2) Zvērināta kuratora atalgojums
3) Konkursa valdes vēlēšana.
4) Dažādi jautājumi.

Rīgā, 1930. g. 6. oktobrī.
Zvēr. kurators, zvēr. advokāts
17292z E. Valter-Vittenheinu

Maksātnespējīgā parādnieka
Matisa Grosberga zvērināts kura-
tors, zvērināts advokāts Ernests
Valter-Vittenheims sasauc pilnu
kreditoru sapulci Rīgā, Vaļņu
ielā JNā 2, dz. 23, 1930. g. 16. okt.,.
pīkst. 15, ar šādu dienas kārtību:
1) Zvērināta kuratora ziņojums.

2) Zvērinātā kuratora atalgojums
3) Konkursa valdes vēlēšana.
4) Dažādi jautājumi.

Rīgā, 1930. g. 6. oktobri.
Zvērināts kurators, zvēr. adv.
17293z E.Valter-Vittenheim.

Makstānespējīgā parādnieka
Johana Reinholda iirg. zem firmas
„J. C. Reinhold" vispārējā kredi-
toru sapulce notiks š. g. 22. okt.,
pīkst. 19, ar šādu dienas kārtību:
1) Pretenziju galīga pārbaudī-

šana.
2) Konkursa valdes pārskats.
3) Konkursa rakstura noteikšana.
4) Atlīdzības noteikšana kon-

kursa valdei.
5) Masas sadalīšana
6) Konkursa slēgšana.
17294z Konkursa valde.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.
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