
Дополнительный Латвийско-Эстонский договор по погра-

ничным вопросам.

Latvijas-Igaunijas papildlīgums robežas jautājumos.

Латвия, с одной стороны, и Эстония

с другой, желая установить оконча-

тельную государственную границу
между ними как в районе, предусмо-
тренномрешением колонеля Таллентса,
так и на тех участках, где до этого

времени не существовало на сей пред-
мет особого соглашения, а равно же-

лая устранить недоразумения, возник-

шие при применении конвенции об

установлении и проведении в натуре

государственной границы между на-

званными республиками, о правах

граждан одной из договаривающихся
сторон на территории другой и о по-

ложении недвижимостей, пересекаемых

пограничной линией, подписанный в

гор. Риге 19 октября 1920 г., а равно
подписанной того же числа инструк-
ции для смешанной комиссии по про-
ведению в натуре границы между
Латвией и Эстонией, решили заклю-

чить особый дополнительный договор,i
и для сего назначили уполномоченными: i

Правительство Латвийской Республики

Зигфрида A. Mе й е р о в и ц,

Председатель Совета министров и

Министр Иностранных Дел,

Правительство Эстонской Республики

Доктора Фридриха Аккель,

Министр Иностранных Дел.

Означенные уполномоченные, с'ехав-

шись в гор. Таллин, по пред'явлении
своих полномочий, признанных в пол-

ном порядке и составленных в надле-

жащей форме, согласились в ниже-

следующем:

Tulkojums.

Latvija no vienas puses un Igaunija
no otras puses, vēlēdamās noteikt starp
tam galīgu_ valsts robežu tiklab kolonela
Talrentsa lēmumā paredzētā rajonā, kā ari

tanīs rajonos, par kuriemlīdz šim laikam šinī

zina nebija atsevišķas vienošanās, un ari

velēdamas izbeigt pārpratumus, kuri cē-
lušies izvedot dzīvē Rīgā 1920. gada
19. oktobrī parakstīto «konvenciju par
valsts robežu noteikšanu un novilkšanu

dabā starp minētām republikām, vienas

līdžejas puses pilsoņu tiesībām otras teri-

torija un ar robežu liniju pārdalītu ne-

kustamu īpašumu stāvokli" un taī pašā
datumā parakstīto instrukciju jauktai
komisijai robežu nospraušanā dabā starp
Latviju un Igauniju", nolēma noslēgt atse-

višķu papildlīgumu, kādam nolūkam piln-
varoja:

Latvijas republikas valdība — Zigfridu
A. Meierovicu, ministru prezidentu
un ārlietu ministri,

Igaunijas republikas valdība — Dr. Frid-

richu Akeli, ārlietu ministri.

Minētie pilnvarotie, sanākuši Tallinna

un uzradījuši savas pilnvaras, kuras atzītas

pilnīgā kārtībā un attiecīgā formā sastā-

dītas, vienojas par sekošo:

Walfte tipogrāfija
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Статья I.

Государственная граница между

Шарлоттенбургом и стыком латвийско-

эстонской границы с русской государ-

ственной границей в районе Бабино

проходит следующим образом: от

пункта № 3, установленного смешан-

ной пограничной комиссией в натуре,

государственная граница идет по пря-

мой линии на Шарлоттенбург, оставляя

за Латвией усадебные постройки име-

ния Шарлоттенбург, выходит на воен-

ную дорогу, проходит по северному

краю военной дороги, оставляя послед-

нюю в Латвии, через деревни Шеле-

хово, Заболотье, по направлению на

Шпрехтичи до пересечения этой дороги

с другой около деревни Терехово, да-

лее по восточному краю этой послед-

ней дороги на юг, мимо деревни Те-

рехова, оставляя последнюю в Эстонии,

до пересечения с продолженным на-

правлением граничной линии, уста-
новленной Эстонско-Русским мирным

договором, подписанным в гор. Тарту
2 февраля 1920 г., затем принимая

направление линии установленной
Эстонско-Русским мирным договором

доходит до маяка Шпрехтичи. От

маяка Шпрехтичи до Бабино граница

проходит по линиям, установленным
Эстонско-Русским мирным договором.

Статья 11.

Если Правительства обоих госу-

дарств в будущем найдут возможным

на основании компенсации произвести

некоторые изменения в установленной
границе на всем ее протяжении, то

возможность таковых изменений прин-
ципиально не отрицается.

Статья 111.

Обе стороны признают за поддан-
ными другой стороны в отношении

приобретения, пользования, владения

и распоряжения недвижимыми имуще-

ствами одинаковые с собственными

подданными права..

1. pants.
Valsts robeža starp Šarlotenburgu uti

Latvijas-lgaunijas robežas saeju ar krievu

valsts robežu Babino rajonā iet sekosi:

no jauktās robežu komisijas dabā no-

spraustā punkta № 3 valsts robeža iet

taisnā linijā uz Šarlotenburgu, atstājot

pie Latvijas Šarlotenburgas muižas māju

ēkas, iziet uz kara ceju, iet pa kara ceļa <

ziemeļu malu, atstājot ceļu Latvijā, cauri

Šelechovas, Zabolotjes sādžām Šprechtiču
virzienā līdz šī ceļa krustojumam ar otru

ceļu netālu no Terechovo sādžas, tālāk

pa šī pēdējā ceļa austrumu malu uz dien-

vidiem garam Terechovas sādžai, atstājot
pēdējo Igaunijā, līdz krustojumam ar tās

robežlinijas virziena pagarinājumu, kura

noteikta Terbatā 1920. g. 2. februārī starp

Igauniju un Krieviju parakstītā miera

līgumā, tad pieņemot Igaunijas-Krievijas
miera līgumā noteiktās linijas virzienu,
iet līdz Šprechtiču trigonometriskai pira-
midai. No Šprechtiču trigonometriskās
piramidas līdz Babino robeža iet pa līni-

jām, kuras noteiktas Igaunijas-Krievijas
miera līgumā.

2. pants.

Ja abu valstu valdības nākotnē atrastu

par iespējamu uz kompensāciju pamata
izdarīt dažus pārgrozījumus nospraustā
robežā visā viņas garumā, tad tādu pār-

grozījumu iespējamība principā nav liegta.

3. pants.

Abas puses atzīst otras puses pavalet*
niekiem attiecībā uz nekustamas mantas

iegūšanu, lietošanu, valdīšanu un rīcību

ar tām vienādas tiesības ar saviem pa-
valstniekiem.
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Статья IV.

Пограничные дороги будут пред-
оставлены для взаимного свободного
пользования жителям обоих госу-

дарств. Подробные условия такого

пользования устанавливаются особыми

соглашениями между правительствами
Латвии и Эстонии, причем первона-
чальное соглашение должно состояться

не позже 14 дней со времени вступле-
ния в силу настоящего договора.

Примечание: До особого согла-

шения местным жителям Эстонии

предоставляется право свободного
и безпрепятственного пользования

дорогою, идущею из Платерской
волости через участки Бринда, Рия

(Эрмесар) и Берзкалн на местечко

Мойзекюль, равно местным жите-

лям Латвии предоставляется право
такого жепользованиядорогою,иду-
щей из имения Кирбель через име-

ние Платер в Арракстскую волость.

Статья V.

Смешанная пограничная комиссия

уполномачивается совершать обмен
казенной земли одного государства на

казенную землю другого государства,
а также казенной земли одного госу-

дарства на частновладельческую землю

в другом государстве.
Смешанная пограничная комиссия

должна способствовать взаимному
обмену между пограничными жите-

лями двух государств частновладель-

ческих земель, пересеченных погра-
ничной линией, а равно взаимному
обмену недвижимых имуществ, между
проживающими в Латвии эстами с

одной стороны и проживающими в

Эстонии латышами с другой стороны.
О состоявшихся обменах составля-

ются пограничной смешанной комис-

сией акты, подписываемые как сторо-

нами так и обеими делегациями озна-

ченной комиссии или лицами, на то

делегациями уполномоченными. Эти

акты имеют силу нотариальных дого-

воров и освобождаются от всех нало-

гов и пошлин, в том числе и крепост-
ных в течение срока определенного
ст. VI сего договора.

4. pants.
Pierobežu ceji tiks nodoti abu valstu

iedzīvotāju savstarpējai brīvai lietošanai.
Šādas lietošanas sīkākus nosacījumus no-

teic ar sevišķiem nolīgumiem starp Latvijas
un Igaunijas valdībām, pie kam pirm-
nolīgums jānoslēdz ne vēlāk kā 14 dienas

pēc šī līguma spēkā stāšanās.

Piezīme. Līdz sevišķa nolīguma no-

slēgšanai vietējiem Igaunijas iedzī-

votājiem piešķirta tiesība brīvi un

netraucēti lietot ceļu, kas iet no Plā-

teres pagasta caur Brindas, Rijas
(Ermesaras) un Bērzkalnes zemes

gabaliem uz Moizeķiles miestu, tāpat
ari vietējiem Latvijas iedzīvotājiem
piešķirtas tādas pašas tiesības lietot

ceļu, kas iet no Ķirbeļu muižas caur

Plāteies muižu uz Arakstes pagastu.

5. pants.
Jauktā robežkomisija tiek pilnvarota

apmainīt vienai valstij piederošu zemi

pret otrai valstij piederošu zemi, kā ari

vienai valstij piederošu zemi pret privāt-
īpašnieku zemi otrā valstī.

Jauktai robežkomisijai jāveicina ar ro-

bežlīniju pārdalītu privātīpašnieku zemju

savstarpēja apmaiņa starp abu valstu

pierobežas joslas iedzīvotājiem, kā ari

nekustamu īpašumu savstarpēja apmaiņa
starp Latvijā dzīvojošiem igauņiem no

vienas puses un Igaunijā dzīvojošiem
latviešiem no otras puses.

Par notikušām apmaiņām jauktā robež-

komisija sastāda aktus, kurus paraksta
kā puses, tā ari minētās komisijas abas

delegācijas, vai delegāciju šim nolūkam

pilnvarotas personas. Šiem aktiem ir no-

tarielu līgumu spēks un tie ir brīvi no

visiem nodokļiem un nodevām, to starpā
ari no zemes grāmatu nodokļa, pa visu

šī līguma 6. pantā noteikto laiku.
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Статья VI.

В изменение ст. XVIII означенной

конвенции от 19 октября 1920 г. срок

ликвидации указанных в ней частей

недвижимостей устанавливается в два

года со времени окончательного уста-
новления государственной граничной
линии:

При этом условлено, что ликвида-

ции не подлежит та часть указанных

недвижимостей, где находится хозяй-

ственный центр недвижимостей.

Статья VII.

В целях успешного исполнения ра-

бот по постройке границы в натуре

пограничная линия от моря до Шар-

лоттенбурга для постройки делится на

две части. Постройку границы от

моря (Рижского залива) до Лел-Лугаш-
ской волости принимает на себя Лат-

вия, постройку же границы от Лел-

Лугашской волости до Шарлоттенбурга
принимает на себя Эстония.

Участок государственной границы

от Шарлоттенбурга до стыка ее с

русской государственной границей в

районе Бабина также делится на две

равные по протяжению части, причем

Эстония принимает на себя постройку
одной (восточной) половины, а Латвия

другой.

Материальные расходы по постройке

границы на участках своих работ не-

сет каждое государство в отдельности,
не подымая вопроса об уравнении

сумм действительного расхода после

исполнения работ.
Этими постановлениями соответ-

ственно изменяются примечание к ст. 2

конвенции от 19 октября 1920 года и

ст. 11 и 12 приложенной к ней ин-

струкции.

Статья VIII.

Конец статьи 2 означенной инструк-

ции начиная со слов „среди которых
обязательно присутствие саперного

офицера" отменить и дополнить сию

статью следующим примечанием: „Для
выполнения технических проектов и

приведения в исполнение постановле-

6. pantš.

Pārgrozot minētās 1920. g. 19. oktobra

konvencijas 18. pantu, tanī norādīto ne-

kustamu īpašumu daļu likvidācijas laiks

tiek noteikts divi gadi, skaitot no valsts

robežas linijas galīgas nospraušanas.
Sakarā ar to noteikts, ka nav jālikvidē

tā norādīto nekustamu īpašumu daļa,
kurā ietilpst nekustama īpašuma saimnie-

cības centrs.

7. pants.

Lai sekmīgāki veiktu robežas izbūves

darbus dabā, robežas linija no jūras līdz

Šarlotenburgai tiek dalīta izbūvei divās

daļās. Izbūves darbus no jūras (Rīgas
jūras līča) līdz Liellugažu pagastam uz-

ņemas Latvija, turpretim izbūves darbus

no Liellugažu pagasta līdz Šarlotenburgai
uzņemas Igaunija.

Valsts robežas daļa no Šarlotenburgas
līdz tās saejai Babino rajonā ar krievu

valsts robežu tāpat tiek sadalīta divās

vienlīdzīga garuma daļās, pie kam Igau-

nija uzņemas vienas (austrumu) puses
izbūvi, bet Latvija otras.

Materiālos izdevumus par robežas iz-

būves darbiem savās daļās uzņemas katra

valsts atsevišķi, neceļot pēc darbu no-

beigšanas jautājumu par faktisko izdevumu

sumas nolīdzināšanu.

Šie noteikumi attiecīgi pārgroza 1920 g.

19. oktobra konvencijas 2. panta piezīmi.
un konvencijai pieliktās instrukcijas 11. un

'

12. pantu.

8. pants.

Minētās instrukcijas 2. panta beigas,
sākot no vārdiem „starp kuriem nepie-
ciešams sapieru virsnieks", atcelt, un šo

pantu papildināt ar sekošu piezīmi: «Tech-
nisku projektu izpildīšanai un jauktās
robežkomisijas lēmumu izvešanai pēdējā
ir pilntiesīga nodibināt technisku apakš-
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ний смешанной комиссии, последняя

управомочена образовать техническую

подкомиссию, в состав которой по-

мимо членов комиссии могут входить

и лица из технического персонала,

имеющегося при комиссии".

Статья IX.

Статью8cпримечаниемозначеннойин-

струкции изложить следующим образом :

Все угловые пункты, т. е. пункты

изломов обозначаются на местности

пограничными копцами, диаметром в

2 метра и высотой в 1 метр. Под

копцом в земле и ниже горизонта
земли должен быть заложен из не-

гниющего материала центр, заделан-

ный кирпичем или камнями; над этим

центром ставится железный или дере-

вянный столб, смотря по важности

пункта; вокруг столба строится копец

из камней залитых цементом и обсы-

панных землей ; вокруг копца роется

маленькая канава. Все пограничные
столбы должны быть окрашены в

темно-серый цвет и на них изобра-
жены государственные j-ербы или

эмблемы Латвии и Эстонии и номер

пограничного столба. Граница обо-

значается на местности канавой по

прямой линии от копца до копца;

размер канав: верхняя ширина —

1,2 метра, глубина — 0,45 метров,

ширина дна — 0,3 метра,с откосами в 45°.

Пограничная полоса устанавливается

в 4 метра и под нее отчуждается из

территории Латвии и Эстонии без-

возмездно вдоль протяжения государ-
ственной граничной линии по 2 метра

в обе стороны, считая от математи-

ческой линии границы. Отчуждаемая
полоса является нейтральной. На про-

тяжении 4,4 метра в обе стороны

пограничной полосы ограничивается

право пользовании землей, причем

размеры такого ограничения будут
установлены особым соглашением

обоих Правительств.
Граничные столбы с копцами должны

быть поставлены на граничной линии

около больших дорог и около живых

урочищ, где это найдет нужным по-

граничная комиссия.

komisiju, kuras sastāvā, bez komisijas
locekļiem, var būt ari personas no komi-

sijas rīcībā esošā techniskā personāla".

9. pants.
Minētās instrukcijas 8. pantu līdz ar

piezīmi izteikt sekoši:

Visi stūru punkti, t. i. liniju lūzuma

punkti tiek apzīmēti uz vietas ar robežu

kupačām 2 metri diametrā un 1 metru

augstumā. Apakš kupačas zem zemes

horiconta jāieliek no nepūstoša materiāla

ķieģeļos vai akmeņos iemūrēts centrs;
virs šā centra jāuzceļ dzelzs vai koka

stabs, skatoties pēc punkta svarīguma;
ap stabu taisāma akmeņu kupača, kas

salejama ar cementu un apmetama ar

zemi; ap kupaču izrokams mazs grāvītis.
Visiem robežas stabiem jābūt nokrāsotiem

tumši pelēkā krāsā un uz tiem liekami

Latvijas un Igaunijas valstu ģerboņi .jeb
nozīmes un robežstabu numurs. Robežu

uz vietas apzīmē ar taisnā linijā no ku-

pačas līdz kupačai raktu grāvi; grāvja

apmēri: platums augšā 1,2 metri, dzi-

ļums 0,45 metri, dibena platums 0,3 metri

ar sānu slīpumu 45°.

Robežu joslu nosprauž 4 metru platumā
un tai atsavina no Latvijas un Igaunijas
teritorijām bez atlīdzības līdztekus valsts

robežas linijai uz abām pusēm pa 2 metri,
skaitot no robežas matemātiskās linijas.
Atsavināta josla skaitāma par neitrālu.

Līdz 4,4 metru attālumā uz abām pusēm
no robežas joslas tiek ierobežotas zemes

lietošanas tiesības, pie kam šāda ierobe-

žojuma apmēri tiks noteikti pēc abu val-

dību sevišķas vienošanās.

Robežu stabi ar kupačām jāceļ uz

robežas linijas pie lielceļiem un pie da-

biskām robežām, kur to robežkomisija
atzīst par vajadzīgu.
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По линиям границы, которые по

длине превышают 1,5 километра, через
каждый километр строится копец

с деревянным столбом, аналогичным

с пограничным.

Граница по живым урочищам опре-
деляется перпендикулярами от поли-

гональных магистральных линий, из-

ломы которых должны быть скреплены

деревянными столбами с копцами.

В лесистых местностях вырубить на

границе просеки шириною 12,8 метра.

Основой для составления юридиче-

ского плана границы служит тригоно-

метрическая сеть, отдельные пункты

которой должны быть вычислены по

географическим координатам. На юри-

дическом плане должна быть изобра-
жена ситуация полосы в сто метров

в обе стороны от математической гра-
ничной линии.

Примечание 1: Лесной материал

при прорубке просек на государ-

ственных землях остается за тем

государством, на чей стороне вы-

рублен, считая от математической

граничной линии. На частновла-

дельческих землях вырубленный
лесной материал остается за вла-

дельцем.

Примечание 2: В топких местах

граничные столбы с копцами могут

быть заменены свайными столбами.

Статья X.

Статью 9 вышеозначенной инструк-

ции изложить следующим образом:
Юридические планы границы соста-

вляются в масштабе 1 :5000. К плану

прикладывается изображение и об'-

яснение принятых условных знаков и

межевая книга, в которой подробно
описывается местность, на которой

расположены граничные знаки. Над-

писи на планах должны быть на ла-

тышском и эстонском языках.

Для каждого государства должно

быть изготовлено по два экземпляра

юридического плана, как оригиналы

при описании государственной гра-

ницы, подписанные членами смешан-

ной комиссии.

Robežas līnijās, kuru garums pārsniedz
1,5 kilometri, ik pēc katra kilometra tai-

sāma kupača ar koka stabu, kas līdzīgs
robežstabiem.

Pa dabiskām robežām robežliniju no-

teic ar perpendikulāriem no poligonalām
maģistrāļu linijām, kuru lūzumiem jābūt
atzīmētiem ar koka stabiem un kupačām.

Mežu apvidos uz robežām jāizcērt
12,8 metru plata stiga.

Robežas juridiskā plana sastādīšanai

par pamatu ņemams trigonometriskais
tīkls, kura atsevišķiem punktiem jābūt

aprēķinātiem pēc ģeogrāfiskām koordi-

nātām. Uz juridiskā plana situācija uz-

ņemama 100 metru platā joslā uz abām

pusēm no robežas matemātiskās linijas.
1. piezīme. Cērtot stigas pa valsts

zemēm, mežu materiāli paliek tai

valstij, kuras pusē tie izcirsti, skaitot

no robežas matemātiskās linijas. Uz

privātīpašnieku zemēm izcirstais mežu

materiāls paliek īpašniekam.
2. p i e z ī m е.* Muklājos robežstabu un

kupaču vietā var celt stabus uz pāļiem.

10. pants.

Augšminētās instrukcijas 9. pantu izteikt

sekoši :

Robežas" juridiskie plāni sastādami mē-

rogā 1:5000. Plānam pievienojami pie-

ņemto nozīmju zīmējumi un paskaidrojumi
un robežu apraksta akts, kurā sīki ap-
rakstīta vieta, uz kuras celtas robežzīmes.

Plānos tekstam jābūt latviešu un igauņu
valodās.

Priekš katras valsts jāizgatavo divi

eksemplari juridiskā plana, kuri, kā valsts

robežas aprakstam, pielikti oriģināli, jā-

paraksta jauktās komisijas locekļiem.
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Государственная граница считается

окончательно установленной с момента

подписания смешанной пограничной
комиссией подробного описания госу-

дарственной граничной линии в виде

межевой книги и юридического плана.

Кроме того составляется топогра-

фическая карта в масштабе полверсты

в дюйме, но по особому соглашению

обоих правительств она может остаться

и не составленной.

Статья XI.

Ст. 12 означенной инструкции изло-

жить следующим образом:

Сохранение в неприкосновенности

новых пограничных знаков до окон-

чательного установления государствен-

ной граничной линии лежит на обя-

занности пограничной стражи обоих

государств по указанию и распреде-
лению смешанной комиссии.

Расходы по мероприятиям для со-

хранения пограничныхзнаков за период

постройки границы падает на то госу-

дарство, которое произвело постройку
границы в данном участке границы.

Относительно сохранения в неприко-
сновенности и в порядке установленных

пограничных знаков и их исправлений
после утверждения межевой книги и

пограничных карт, оба правительства

заключают особый договор.

Статья XII.

Обоим правительствам предоста-

вляется изменить и дополнить озна-

ченную инструкцию по взаимному

соглашению.

Статья XIII.

При проведении государственной

границы от Шарлоттенбурга до стыка

ее с русской государственной границей
в районе Бабино применяются поста-

новления означенной конвенции от

19 октября 1920 года и приложенной-
к ней инструкции со всеми дальней-

шими к ним дополнениями и изме-

нениями.

Valsts robeža uzskatama par galīgi
noteiktu no tā brīža, kad jauktā robež-

komisija parakstījusi valsts robežlīnijas
sīku aprakstu, proti robežas apraksta aktu

un juridisko plānu.

Bez tam vēl sastādama topogrāfiska
karte mērogā V 2 versti collā, bet uz īpašu
abu valdību vienošanos tā var palikt ari

nesastādīta.

И. pants.

Minetas instrukcijas 12. pantu izteikt

sekosi:

Jauno robežu zīmju neaizskaramības

apsargāšana līdz galīgai valsts robežas

linijas nospraušanai uzlikta abu valstu

robežapsardzībai pēc jauktās komisijas
aizrādījumiem un sadalījuma.

Izdevumi, sakarā ar robežzīmju apsar-

dzībai spertiem soļiem robežu izbūves

laikā, krīt uz to valsti, kura attiecīgā ro-

bežas daļā izdarījusi izbūves darbus.

Attiecībā uz iebūvēto robežu zīmju ne-

aizskaramības apsardzību un uzturēšanu

kārtībā un viņu izlabošanu pēc robežas

apraksta akta un robežjoslas karšu apsti-

prināšanas, abas valdības noslēdz sevišķu
līgumu.

12. pants.

Abas valdības var uz savstarpēju vie-

nošanos minēto instrukciju pārgrozīt un

papildināt.

13. pants.

Valsts robežu novelkot no Šarloten-

burgas līdz tās saejai ar krievu valsts

robežu Babino rajonā, paliek spēkā mi-

nētās 1920. g. 19. oktobra konvencijas

un tai pieliktās instrukcijas noteikumi,
līdz ar visiem viņu tālākiem papildinā-
jumiem un pārgrozījumiem.



8

Статья XIV.

Настоящий договор должен быть

ратифицирован в возможно скором

времени и обмен ратификационными

грамотами должен последоватьв городе
Таллине.

Договор вступает в силу с момента

обмена ратификационными грамотами.
Составлен в городе Таллине, в двух

экземплярах, ноября месяца первогодня

тысяча девятсотдвадцать третьегогода.

В удостоверение чего уполномочен-
ные обеих сторон подписали настоящий

договор собственноручно и приложили

свои печати.

Paraksti: Z. A. Meie rovi cs.

Fr. Akel.

14. pants.

Šis līgums ratificējams pēc iespējas
drīzākā laikā, un ratifikācijas grāmatu

apmaiņa izdarāma Tallinnā.

Līgums stājas spēkā no ratifikācijas
grāmatu apmaiņas brīža.

Sastādīts Tallinnā, 2 eksemplāros,
tūkstots deviņi simti divdesmit trešā gada
novembra mēneša pirmā dienā.

To apstiprinot, abu pusu pilnvarotie
pašrocīgi parakstījuši šo līgumu un uz-

spieduši savus zīmogus.

Paraksti: Z. A. M eierovics.

Fr. Akel.



Протокол

Protokols

Разрешая спорные пограничные

вопросы на своих заседаниях от 25 —31

октября 1923 г., Латвийско-Эстонская

Конференция в Ревеле пришла к еди-

ногласному соглашению в следующем,

каковые решения и условились пере-

дать своим смешанным пограничным

комиссиям в качестве руководства для

сведения и исполнения.

1. а) Гайнажская гавань остается

целиком за Латвией, причем гранич-
ная линия должна быть проведена

параллельно молу на разстоянии, тре-

буемом для прохода судов и которое

определит техническая комиссия в

своем проекте, а равно предоставляется
Латвии вход в гавань и выход в море.

Направление же дальнейшей морской
границы этим не предопределяется,

б) Участки Гайнажской волости от

№ 20—39 а присоединяются к Эсти.

2. Участки Кильмеж (Юусуметс) за

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 12 при-

числить к Эсти, остальные — к Латвии.

3. Кольбергский лес остается за

Латвией.

4. Участки Кабья, Бауман и Розе

причислить к Эсти, а участок Стуре-
Туле — к Латвии.

5. В Платерской волости: а) в

районе железной дороги причислить

к Эсти эстонские усадьбы Пурклау
Якоб (№ 53), Пурклау (№ 54), Рукуль
Карл (№ 59), Кирбле Эндрик (№ 45),
которые находятся между государ-

ственной границей и железной доро-

гой. Участок Аулипетер (№ 44) при-

соединяется к Эсти в случае согласия

собственника. Новая государственная
граница не пересекает железной до-

роги и должна быть проектирована

не ближе 25 метров к востоку от оси

пути железной дороги.

Tulkojums.

Izšķirot strīdīgos robežjautājumus, Lat-

vijas-Igaunijas konference Tallinā savās

1923. gada 25.—31. oktobra sēdēs pie-

ņēma vienbalsīgi sekošos lēmumus, ku-

rus vienojās nodot savām jauktām robež-

komisijām kā norādījumus zināšanai un

izpildīšanai.

1. а) Ainažu osta paliek pilnīgi Lat-

vijai, pie kam robežu linija jānovelk
paralēli dambim tādā attālumā, kāds va-

jadzīgs kuģu caurbraukšanai un kuru

noteiks savā projektā techniskā komisija;
tāpat Latvijai tiek piešķirta ari ieeja ostā

un izeja jūrā. Ar šo netiek noteikts jū-
ras robežas tālākais virziens; b) Ainažu

pagasta zemes gabali № 20—39 pievie-

nojami Igaunijai.

2. Kilmeža (Kiusumets) zemes gaba-
lus №№ 1, 2, 3, 4,_5, 6, 7, 8, 9 un 12

piešķirt Igaunijai, pārējos — Latvijai.
3. Kolbergu mežs paliek Latvijai.

4. Kabiju, Baumaņu un Rozes zemes

gabalus piešķirt Igaunijai, bet Stūres-

Tūles zemes gabalu Latvijai.
5. Plāteres pagastā: a) dzelzsceļa li-

nijas rajonā piešķirt Igaunijai igauņu
Purklau Jēkaba (№ 53), Purklau (№ 54),

Rukuļu Kārļa (№ 59), Kirble Endrika

(№ 45) majas, kuras atrodas starp valsts

robežu un dzelzsceļa liniju. Zemes ga-
bals Aulipeter (№ 44) pievienojams Igau-
nijai, ja īpašnieks tam piekrīt. Jaunā

valsts robeža nekrusto dzelzsceļa liniju
un viņa jāprojektē ne tuvāki par 25 me-

triem uz austrumiem no dzelzsceļa lini-

jas vidus.
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6. Лесные участки между имением

Наукшен (с Латв. стороны) и имением

Полленгоф (с Эстонской стороны) при-

соединить к территории Латвии.

7. Усадьба Лауксарг (№ 49) в

южной части Платерской волости при-

соединяется к Латвии. В Омельской

волости присоединяются к Латвии лу-

говыеучастки „Инус", „Кална Копрены"
и „Леяс Копрены" между №№ 155 и

155в (протокол смешанной комиссии от

21 октября 1922 года).

8. В районе Лел-Лугашской (Паю)
волости изменить государственную гра-

ницу так, чтобы она шла от пункта
№ 121, установленного в натуре сме-

шанной комиссией, по западному краю
Валк-Феллинского шоссе до границы

волости Цоору, оставляя шоссе в тер-

ритории Эсти, оттуда по ранее уста-
новленной линии до пункта № 130.

9. Около корчмы Жульдино уста-
новить государственную границу та-

ким образом, чтобы все строения

корчмы южнее дороги остались за

Латвией, а дорога — за Эсти.

10. а) Усадьбы Ново-Розенской во-

лости „Паули", „Метум" и „Авотыни"
присоединить к Латвии, б) участок

„Мюрка" присоединить к Эсти, но до-

рога, проходящая через угол этого

участка, остается за Латвией вместе с

означенным углом. Усадьбе „Силин"

предоставляется дорога к эстонской

территории. t

11. Эстонские усадьбы „Цемеж"
(CiaMae) присоединяются к Эсти, при-
нимая за исходную линию границы

линию проекта смешанной технической

комиссии осенью 1922 г. Линия эта

должна быть передвинута к северу до

линии существующей дороги, если

южнее ея не окажется возможным

сообщение между латвийскими усадь-

бами, смежными Цемежу.

12. Участок „Тулбамяе" (Тулба-
Калн) разделить на две части, начи-

ная от пункта № 32 так, чтобы строе-
ния и полевые угодия остались в Эсти.

6. Meža gabali starp Naukšēnu muižu

(no Latvijas puses) un Pollenhof muižu

(no Igaunijas puses) pievienojami Latvi-

jas teritorijai.

7. Lauksargu mājas (№ 49) Plāteres

pagasta dienvidu daļā pievienojamas Lat-

vijai. Omuļu pagastā pievienojami Lat-

vijai pļavu gabali „Inus", «Kalna Ko-

prenis" un „Lejas Koprenis" starp
№№ 155 un 155b. (Jauktās komisijas
1922. g. 21. oktobra protokols).

8. Liellugažu (Paju) pagasta rajonā
valsts robeža grozāma tā, lai viņa ietu

no punkta № 121, kuru jauktā komisija
atzīmējusi dabā, gar Valkas-Vilandes šo-

sejas rietumu malu līdz Cooru pagasta
robežai, atstājot šoseju Igaunijas terito-

rijā, no turienes pa agrāk nosprausto
liniju līdz punktam № 130.

9. kroga noteikt valsts

robežu tādējādi, lai visas kroga ēkas uz

dienvidiem no ceļa paliek Latvijai, bet

ceļš Igaunijai.

10. a) Jaunrozes pagasta „Pauļu",
„Metumu" un „Avotiņu" mājas pievie-
nojamas Latvijai, b) zemes gabalu
„Мигка" pievienot Igaunijai, bet ceļš,
kurš iet caur šī zemes gabala stūri, pa-
liek līdz ar šo stūri Latvijai. Šiliņu mā-

jam piešķirams ceļš uz Igaunijas teri-

toriju.

11. Igauņu mājas »Cemeži" (Siamae)
pievienojamas Igaunijai, pieņemot par
robežas izejas liniju to liniju, kura pro-

jektēta jauktā techniskā komisijā 1922. g.
rudenī. Šī linija pārceļama uz ziemeļiem
līdz pastāvošā ceļa linijai, ja uz dienvi-

diem no viņas nebūs iespējama satiksme

starp latviešu mājām, kuras atrodas

līdzās Cemežu mājām.

12. Zemes gabals Tulbamae (Tulbu
Kalns) sadalāms divās daļās, sākot no

punkta № 32, tā, lai ēkas'un lauki pa-
liktu Igaunija.
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13. В волости Старо-Лайцен усту-
паются Эсти хозяйства, принадлежащие

собственникам или арендаторам Эстон-

ской национальности на государствен-
ной земле Латвии и прилегающие к

государственной границе, при условии

скомпенсирования их соответственно

равными по площади земельными участ-

ками в районе Лавры к северу и

востоку от новой государственной гра-
ницы между Эстонией и Латвией и в

первую очередь прилегающими к го-

сударственной границе участками, при-

надлежащими собственникам Латыш-

ской национальности.

Примечание: При производстве

компенсации в пределахэтой статьи

смешанная комиссия может, по

предложению эстонской делегации,

принять за об'ект компенсаций и

Кольбергский лес, от северного
пункта Кильмежа до южнейшего

пункта границы, лежащего на ме-

редиане Тууба.

14. В районе Мойзекюль участки

,Рия" (Эрмесар), Карлидум и Берзкалн
Иппикской волости остаются заЛатвией.

В случае согласия собственников на

присоединенние их участков к терри-

тории Эстонии, эти участки присое-

диняются к Эстонии при условии

скомпенсирования их соответственно

равными по площади земельными

участками в районе Лавры к северу
и востоку от новой государственной

границы между Эстонией и Латвией,
и в первую очередь прилегающими

к государственной границе оставши-

мися в Эстонии отрезками хозяйствен-

ных территорий деревень и усадеб,
перешедших Латвии, хотя бы все эти

земли не составляли сплошного участка.

15. Обе стороны условились при-
ложить все старания к тому, чтобы

дополнительный договор по погранич-

ным вопросам был бы ратифицирован
не позже 1 декабря сего 1923 года.

16. Все постановления сего про-
токола и подписанного сего числа до-

полнительного договора по погранич-
ным вопросам в части, касающейся

13. Vec-Laicenes pagastā atdodamas

Igaunijai saimniecības, kuras pieder
igauņu tautības īpašniekiem vai rentnie-

kiem uz Latvijas valsts zemes un kuras

pieslienas valsts robežai, ar nosacījumu
kompensēt viņas ar atbilstoši līdzīga
lieluma zemes gabaliem Lauru rajonā uz

ziemeļiem un austrumiem no jaunās
valsts robežas starp Igauniju un Latviju
un pirmā kārtā ar tiem zemes gabaliem,
kuri pieslienas valsts robežai un pieder
latvju tautības īpašniekiem.

Piezīme: Kompensāciju izvedot šī

panta apmēros, jauktā komisija var,
uz Igaunijas delegācijas priekšli-
kumu, pieņemt par kompensācijas
objektu ari Kolbergu mežu no Ķil-
meža ziemeļpunkta līdz robežas'at-
tālākam dienvidus punktam, kurš
atrodas uz Tuuba meridiāna.

14. Moizekiles rajonā Ipiķu pagastā
Riju (Ermesar), Garlidu un

'

Bērzkalnu

majas paliek Latvijai. Ja īpašnieki pie-
kristu viņu zemes gabalu pievienošanai
Igaunijas teritorijai, tad šie zemes ga-
bali pievienojami Igaunijai ar nosacījumu,
ka tie jākompensē ar atbilstoši līdzīga
lieluma zemes gabaliem Lauru rajonā uz

ziemeļiem un austrumiem no jaunās
valsts robežas starp Igauniju un Latviju
un pirmā kārtā ar to Latvijai piešķirto
sādžu un māju saimniecību atgriezumiem,
kas palikuši Igaunijā un piekļaujas valsts

robežai, kaut ari visas šīs zemes neiz-

taisītu vienkopus gabalu.

15. Abas puses ir vienojušās pielikt
visas pulēs, lai papildu līgums robež-

jautajumos tiktu ratificēts ne vēlāk par
1923. g. 1. decembri.

16. Visi šā protokola un šai datumā

parakstīta pierobežu jautājumu papild-
līguma noteikumi attiecībā uz valsts ro-

bežas pārcelšanu, izvedami dzīvē piec-
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перенесения государственной границы,

приводятся в исполнение в 12 час. дня

на пятнадцатый день, считая со вре-

мени вступления означенного договора

в силу. К этому сроку смешанная

пограничная комиссия обязана в натуре
обозначить временными знаками на-

правление новой государственной гра-

ничной линии, и сообщает о сем

Управлению пограничной стражи.

Составлен в Ревеле, 1 ноября 1923 г.

Paraksti: Z. A. M eierovics.Fr. Akel.

padsmitā dienā pēc minētā līguma spēkā
stāšanās, taisni pulksten divpadsmitos
dienā. Līdz šim laikam jauktai robež-

komisijai jāapzīmē dabā ar pagaidu zī-

mēm jaunās valsts robežas linijas vir-

ziens un par to jāpaziņo robežsargu pār-
valdei.

Sastādīts Tallinā, 1923. g. 1. novembrī.

Paraksti: Z. A. Meierovics.Fr. Akel.

(Z. v. v.)



ACCORD

entre la République de Lettonie et la République d'Esthonie relatif au règle-

ment des réclamations réciproques.

Nolīgums starp Latvijas un Igaunijas republikām par savstarpēju

prasību nokārtošanu.

Les Gouvernements de la Ré-

publique de Lettonie et de la Ré-

publique d'Esthonie, désireux de

régler les réclamations récipro-

ques résultant 1) des événements

militaires à partir du commen-

cement de la guerre mondiale en

général et 2) les réclamations

spécifiées, en particulier, dans

les articles 9 et 10 de la Con-

vention conclue entre la Lettonie

et l'Esthonie le 21 juillet 1919

à Riga, sont convenus des dis-

positions suivantes:

I.

Le Gouvernement de la République de

Lettonie, tout en reconnaissant l'impor-
tance de l'aide militaire prêté par la

République d'Esthonie au cours de la

guerre pour la libération de la Lettonie

et constatant que cet aide ne peut pas

être évalué matériellement, considère

comme son devoir moral d'assurer, en

signe de la reconnaissance, le sort des

invalides de guerre et des familles des

héros esthoniens, morts pour la liberté

de la Lettonie, et propose au Gouver-

nement de la République d'Esthonie

d'accepter à cet effet la somme de trente

millions de marks esthoniens.

Le Gouvernement de la République
d'Esthonie accepte la proposition du

Gouvernement de la République de Let-

tonie.

Tulkojums.

Latvijas uu Igaunijas republiku

valdības, vēlēdamās nokārtot sav-

starpējas prasības, kuras radušās:

1) vispār no kara notikumiem

kopš pasaules kara sākuma un

2) it sevišķi tās specificētās
prasības, kuras izriet no 1919. g.

21. jūlijā Rīgā starp Latviju un

Igauniju noslēgtās konvencijas
9. un 10. panta, ir vienojušās

par sekošiem noteikumiem:

I.

Latvijas republikas valdība, atzīdama

Igaunijas republikas Latvijai viņas atbrī-

vošanas cīņā sniegtās militārās palīdzības

nozīmi, un konstatēdama, ka šo palīdzību
nevar materieli aprēķināt, ieskata par savu

morālisku pienākumu, apliecinot Latvijas

pateicību, nodrošināt Igaunijas kara inva-

lidu un par Latvijas brīvību kritušo Igau-

nijas varoņu ģimeņu likteni un liek priekšā

Igaunijas republikas valdībai pieņemt šim

nolūkam 30 miljonu Igaunijas marku lielu

sumu.

Igaunijas republikas valdība pieņem
Latvijas republikas valdības priekšlikumu.
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11.

Le Gouvernement de la République de

Lettonie et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Esthonie renoncent récipro-
quement au dédommagement de leurs

dépenses militaires, c'est-à-dire des dé-

penses faites par l'Etat pour la conduite

de la guerre au cours des opérations
militaires communes, ainsi qu'à la répa-
ration des dommages de guerre, c'est-à-

-dire des dommages causés à eux-mêmes

ou à leurs citoyens par des mesures mili-

taires, y compris toutes sortes de réqui-
sitions effectuées par les troupes de l'une

des deux Parties sur le territoire de

l'autre, de même à la restitution ou à

l'indemnisation pour les biens de l'une

des deux Parties restés sur le territoire

de l'autre Partie.

111.

Le présent Accord est sujet à ratifica-

tion dans le plus bref délai possible.
Il entrera en vigueur du moment de

l'échange des instruments de ratification

à Riga.
Fait en double éxpedition en fran-

çais et signé à Tallinn le 1 novembre mil

neuf cent vingt-trois.

Paraksti:Z.A. Meierovics.Fr. Akel.

Ц.

Latvijas republikas valdība un Igaunijas
republikas valdība atsakās savstarpīgi no

atlīdzības par saviem kara izdevumiem,
t. i. no izdevumiem, kuri bija jātaisa
valstij kara vešanai kopīgu militāru ope-

rāciju laikā, kā ari no kara zaudējumu
atlīdzības, t. i. no to zaudējumu atlīdzības,
kas nodarīti pašām valstīm vai viņu pil-

soņiem militāro rīkojumu dēļ, ieskaitot

visāda veida rekvizicijas, kuras vienas

puses karaspēks izdarījis otras teritorijā,
kā ari no to vienas līgumslēdzējas puses

mantu atdošānas vai atlīdzināšanas, kuras

palikušas otras līgumslēdzējas puses teri-

torijā.

111.

Šī vienošanās ir ratificējama pēc iespē-

jas visdrīzākā laikā. Tā stāsies spēkā
no ratifikācijas grāmatu apmaiņas brīža

Rīgā.
Sastādīta divos eksemplāros franču

valodā un parakstīta Tallinā tūkstoš

deviņsimt divdesmit trešā gada pirmā
novembrī.

Parakstījuši:
Z. A. Meierovics.Fr. Akel.



TRAITÉ PRÉLIMINAIRE

de l'union économique et douanière entre la Lettonie et l'Esthonie.

Pagaidu līgums
par ekonomisko un muitas savienību starp Latviju un Igauniju.

Le Gouvernement de la Lettonie, re-

présenté par Monsieur Zigfrids A. Meie-

rovics, Président du Conseil des Ministres

et Ministre des Affaires Etrangères,
et le Gouvernement de l'Esthonie, re-

présenté par Monsieur le Docteur Fré-

déric Akel, Ministre desAffairesEtrangères,
ont décidé de conclure un traité prélimi-
naire de l'union économique et douanière

basé sur les dispositions suivantes:

Article premier.'
Les ressortissants de chacune des

Parties Contractantes jouiront sur le terri-

toire de l'autre Partie de tous les droits

et privilèges qui sont ou seront accordés

aux ressortissants d'un tiers Etat.

En ce qui concerne le commerce,

l'industrie et la navigation les ressortissants

de l'une des Parties Contractantes joui-
ront sur le territoire de l'autre Partie,

exception faite des cas prévus dans le

présent traité, des mêmes droits et privi-
lèges qui sont ou seront accordés au

ressortissants d'un tiers Etats.

Article 2.

Les ressortissants de chacune des

Parties Contractantes auront réciproque-
ment sur le territoire de l'autre Partie

plein liberté d'acquérir, de posséder et

d'aliéner toute espèce de propriété, biens,
meubles et immeubles, que les lois du

pays permettent ou permettront aux res-

sortissants d'un tiers Etats d'acquérir et

de posséder. Ils pourront de même ex-

porter librementle produit delaventede leur

propriété et leurs biens en général, sans

être assujettis à payer comme étrangers,
à raisons de l'exportation, des droits

autres ou plus élevés que ceux que les

nationaux auraient à acquitter en pareille
circonstance.

Tulkojums.

Latvijas valdība, kuru reprezentē mi-

nistru prezidents un ārlietu ministrs Zig-
frids A. Meierovica kungs un Igaunijas
valdība, kuru reprezentē ārlietu ministrs

Doktors Frederiks Akela kungs, nolemj
noslēgt pagaidu līgumu par ekonomisko

un muitas savienību uz sekošo noteikumu

pamata.

1. pants.
Katras valsts pilsoņi

bauda otras valsts teritorijā visas tiesības

un priekšrocības, kuras ir vai tiks pie-
šķirtas kādas trešās valsts pilsoņiem.

Attiecībā uz tirdzniecību, rūpniecību
un kuģniecību vienas līgumslēdzējas valsts

pilsoņi bauda otras valsts teritorijā tās

pašas tiesības un priekšrocības, kuras ir

vai tiks piešķirtas kādas trešās valsts

pilsoņiem, izņemot šinī līgumā paredzētos
gadījumus.

2. pants.
Katras līgumslēdzējas valsts pilsoņiem

ir savstarpēji otras valsts teritorijā pilna
brīvība iegūt, valdīt un atsavināt visāda

veida īpašumus, kustamas un nekustamas

mantas, ko valsts likumi atļauj vai

atļaus iegūt un valdīt trešās valsts pilso-
ņiem. Viņi tāpat var brīvi izvest par

savu pārdoto īpašumu iegūtās sumas, kā

ari vispār savas mantas, nemaksājot pie

izvešanas, kā ārzemnieki, citādus vai

augstākus nodokļus kā tikai tos, kuri

līdzīgos apstākļos jāmaksā pašas valsts

pilsoņiem.
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Article 3.

Autant que le présent traité n'en

dispose pas autrement, les ressortissants

de l'une des Parties Contractantes ne

seront assujettis sur le territoire de l'autre

Partie, soit pour leurs personnes leurs

revenus ou leurs biens, meubles ou

immeubles, soit pour exercer leur com-

merce ou leur industrie, à des taxes

générales ou locales ni à des droits ou

impôts de quelle dénomination que ce

soit autres ou plus onéreux qui sont ou

seront établis sur les nationaux.

Article 4.

Les ressortissants de chacune des Parties

Contractantes auront le droit en se con-

formant aux lois du pays, d'ester en

justice devant les tribunaux à tous les

degrés de juridiction, soit pour intenter

une action soit pour y défendre leurs

droits. Ils auront également la faculté

d'employer, dans toutes les instances,
les avocats, avoués ou agents autorisés

par les lois du pays et jouiront, sous ce

rapport des mêmes droits et avantages

que les nationaux.

Article 5.

Les ressortissants de chacune des

Parties Contractantes seront réciproque-
ment exempts de tout service mititaire

personnel, de la participation aux organi-
sations militaires, de toute contribution

militaire, soit en argent, soit en nature.

Dans un but militaire ils ne pourront
être soumis à des obligations de service

et de réquisition autres que celles qui
incombent aux citoyens du Pays et ils

ont droits sur base de réciprocité à la

rétribution qui est prévue par les lois

en vigueur pour les ressortissants de

chacune des Parties Contractantes

Ils seront également dispensés de

toutes charge et fonction judiciaire ou

municipale quelconque.

Article 6.

Les sociétés anonymes, sociétés à

responsabilité limitée et toutes les autres

sociétés et associations commerciales,
industrielles, financières et d'assurance,
dont la gestion est domiciliée dans les

3. pants.

Ciktāļi šis līgums nenosaka citādi, vienas

līgumslēdzējas valsts pilsoņus nevar aplikt
otras valsts teritorijā, vai tas attiektos uz

viņu personām, viņu ienākumiem vai viņu
mantām, kustamām vai nekustamām, vai

ari uz nodarbošanos ar tirdzniecību vai

rūpniecību, ne ar kādiem vispārējiem vai

vietējiem maksājumiem, nodevām vai

nodokļiem, lai viņu nosaukums būtu kāds

būdams, kuri būtu citādi vai smagāki par

tiem, kas ir vai tiks uzlikti pašas valsts

pilsoņiem.

4 pants.
Katras līgumslēdzējas valsts pilsoņi

bauda tiesības, saskaņā ar otras valsts

likumiem, uzstāties tiesās, visās juris-
dikcijas pakāpēs, vai nu ierosinot kādu

lietu, vai ari aizstāvot tur savas tiesības.

Viņi tāpat var visās instancēs pieņemt
valsts likumos paredzētus advokātus, aiz-

stāvjus vai ari pilnvarniekus, un viņi bauda

šinī ziņā tās pašas tiesības un priekš-

rocības, kā pašas valsts pilsoņi.

5. pants.
Katras līgumslēdzējas valsts pilsoņi sav-

starpēji atsvabināmi no jebkādas perso-

nīgas karaklausības, no piedalīšanās kara

organizācijās, no visiem kara spaidu
maksājumiem naudā vai graudā.

Viņiem nevar uzlikt militārā nolūkā

nekādus citus dienesta pienākumus un

rekvizicijas, kā tās, kurām padoti pašas
valsts pilsoņi, un viņiem tiesība, uz reci-

procitates pamata saņemt atlīdzību, kas pa-
redzēta spēkā esošos likumos katras līgum-
slēdzējas valsts pilsoņiem.

Tāpat viņi atsvabināmi no visādiem

uzdevumiem un amatiem tiesās vai paš-
valdību iestādēs.

6. pants.
Akciju sabiedrības, sabiedrības ar apro-

bežotu atbildību un visas citas tirdznie-

cības, rūpniecības, finansielas un apdro-
šināšanas sabiedrības un savienības, kuru

valde atrodas vienas līgumslēdzējas valsts

teritorijā, uz kuras nodibinājušās kā

juridiskas personas un darbojas saskaņā
ar šīs valsts likumiem, atzīstamas otrā
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territoires de l'une des Parties Contrac-

tantes et qui se sont constituées personnes

juridiques et fonctionnent conformément

aux lois de ce pays, seront reconnues

dans l'autre pays comme existantes de

droit et auront dans ce pays, en se

conformant aux lois du pays, un libre

accès auprès de tribunaux de justice,
tant pour réclamer que pour défendre

leurs droits.

Les dites sociétés de chacune des

Parties Contractantes pourront, si les

lois» et règlements de l'autre pays ne s'y
oposent et sous réserve de l'accomplisse-
ment de toutes formalités prévues par

ces lois et règlements, exercer leur

activité sur le territoire de ce dernier

pays et s'y établir; elles y jouiront au

point de vue de l'établissement du traite-

ment réservé aux dites sociétés de la

nation la plus favorisée.

La disposition précédente n'aura aucune

influence sur la question à savoir si une

pareille société, établie dans l'un des

deux pays aura ou n'aura pas le droit

de faire du commerce ou d'exploiter une

industrie ou d'exercer son activité dans

l'autre un tel droit restant toujours sub-

ordonné aux lois et ordonnances en

vigueur dans le pays respectif.

Lessociétés et associations susnommées,
une fois admises, ne seront pas sou-

mises dans l'autre pays à des droits,

taxes, impôts, sous quelque dénomina-

tion que ce soit, autres ou plus élévés

que ceux qui sont ou qui seront perçus
sur les sociétés et associations de ce

dernier pays.

Article 7.

L'union économiqe et douanière sera

réalisée de la manière suivante:

1. Les deux Gouvernements nommeront

une commission mixte sur base de pari-
té qui aura à établir dans un délai de

trois mois à partir de la date de la mise

en vigueur du présent traité, un tarif

des douanes commun et une législa-
tion douanière unifiée pour les deux

pays;

valstī kā likumīgi pastāvošas, un šinī

otrā valstī, saskaņā ar vietējiem likumiem,

viņas var brīvi griezties pie tiesu iestādēm
kā savu tiesību pieprasītājas vai ari aiz-

stāvētājas.

Katras līgumslēdzējas valsts augšā mi-

nētās sabiedrības var, ja otras valsts

likumi un noteikumi nav tam pretim, un

ja izpildītas visas šajos likumos un no-

teikumos paredzētās formalitātes, attīstīt

savu darbību šīs pēdējās valsts teritorijā
un tur nodibināties; viņas tur bauda attie-

cībā uz nodibināšanos tādas pašas tiesības,
kādas piešķirtas vislielāko labvēlību bau-

došas nācijas augšā minētām sabiedrībām.

lepriekšējais noteikums nekādā ziņā
nevar iespaidot jautājumu, vai tādai sa-

biedrībai, kura nodibinājusies vienā no

abām valstīm, ir vai nav tiesības nodar-

boties ar tirdzniecību vai rūpniecību vai

attīstīt savu darbību otrā valstī, jo šāda

tiesība vienmēr ir atkarīga no attiecīgā
valstī spēkā esošiem likumiem un rīko-

jumiem.

Augšā minētām sabiedrībām un savienī-

bām, ja viņas reiz atļautas, nevar uzlikt

otrā valstī nekādus citus vai augstākus
nodokļus, maksājumus, nodevas, lai viņu
nosaukums būtu kāds būdams, kā tos,
kuri tiek vai tiks ņemti no pašas valsts

sabiedrībām un savienībām.

7. pants.

Ekonomiskā un muitas savienība izve-

dama dzīvē sekošā kārtā:

1) Abas valdības ieceļ uz paritātes pa-

mata jauktu komisiju, kurai trīs mēnešu

laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas

jāizstrādā kopējs muitas tarifs un vie-

nota muitas likumdošana abām valstīm.
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2. Le tarif des douanes commun,

élaboré par ladite commission mixte,
sera ratifié par les institutions compé-
tentes des deux Etats et incorporé,
comme partie intégrante, dans le présent
traité sous forme d'un protocole addi-

tionnel;

3. Dès que le tarif des douanescommun

sera mis en vigueur dans les deux pays, les

produits du sol, de l'agriculture et de

l'industrie des deux pays contractants,
seront exempts, à l'exception des cas

prévus par p. 4 du présent article, dans
le territoire de l'autre Partie Contr-
actante de tout droit de douane d'entrée

ou de sortie;

4. Les produits constituant un mono-

pole d'Etat et les produits soumis à un

régime d'accises ou taxes indirectes,
comme spiritueux, vins y compris, bière,
levain, tabac, allumettes etc., ne jouiront
du régime privilégié, prévu par p. 3 du

présent article, avant que la législation
concernant les monopoles et taxes in-

directes n'aura pas été untifié par la

même commission mixte et avant qu'un
accord spécial n'aura pas été ratificé par
les institutions législatives des deux

Parties Contractantes.

Article 8.

En ce qui concerne les frais de tran-

sport et toutes autres charges sur les

chemins de fer et les voies navigables,
ainsi que les conditions de leur applica-
tion et le traitement des personnes, ba-

gages et marchandises en général, il ne

sera fait aucune distinction entre les

ressortissants -des deux Parties Con-

tractantes.

Article 9.

Il est réservé aux navires ainsi qu'à
leurs cargaisons dans les eaux territori-

ales et sur le terrictoire de l'autre Partie

Contractante, le même traitement qu'aux
navires nationaux et à leurs cargaisons
quelles que soient leur provenance et

leur destination.

Une exception est prévue pour les cas

suivants:

2) Minētās jauktās komisijas izstrādā-

tais kopējais muitas tarifs ratificējams abu

valstu piekritīgās iestādēs, un uzņemams/
šinī līgumā, kā viņa sastāvdaļa, papild-,:

Nprotokola veidā.

л «

3) Līdz ko kopējs muitas tarifs būs abās

valstīs stājies spēkā, abu līgumslēdzēju
valstu zemes bagātības, lauksaimniecības

un rūpniecības ražojumi atsvabināmi otras

līgumslēdzējas valsts teritorijā no visiem

ieved- un izvedmuitas nodokļiem, izņemot
gadījumus, kuri paredzēti šā panta4.punktā.

4) Ražojumi, kuri sastāda valsts mono-

polu, un ražojumi, kuri aplikti ar akcizi

vai netiešiem nodokļiem, kā dažāda veida

spirta ražojumi, vīnus ieskaitot, alus, raugs,
tabaka, sērkociņi v. t. t. bauda šī panta
3. punktā paredzētās priekšrocības tikai

pēc tam, kad abu valstu likumdošana

par monopoliem un netiešiem nodokļiem
būs tanī pašā jauktā komisijā apvienota
un kad sevišķa vienošanās būs ratificēta

abu_ Hgumslēdzēju valstu likumdevējās
iestādēs.

8. pants.
Attiecībā uz transporta maksām un

visiem citiem dzelzsceļu un ūdensceļu
maksājumiem un to piemērošanas nosa-

cījumiem, kā ari attiecībā uz apiešanos
ar personām, bagāžu un precēm vispārīgi,
abu līgumslēdzēju valstu pilsoņi nekādā

ziņā netiks šķiroti.

9. pants.
Vienas līgumslēdzējas valsts kuģi, kā

ari viņu kravas bauda otras līgumslēdzējas
valsts teritoriālos ūdeņos un viņas teri-

torijā tādu pat labvēlību, kā pašas valsts

kuģi un to kravas neatkarīgi no viņu
izvedamās un adresējamās vietas.

Izņēmums paredzēts sekošos gadījumos:
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1. Pour certains droits que chacune
des Parties Contractantes applique ou

pourra appliquer à la pêche et à ses

produits;

2. Pour les facilités, détaxes ou ristour-

nes, que chacune des Parties Contractan-

tes pourrait consentir à ses ressortissants

comme prime à la construction navale

nacionale;

3. Pour les facilités, accordées au ca-

botage et remorquage.

Tous privilèges et toutes facilités qui
auraient été accordées par une des Par-

ties Contractantes à une autre Puissance

devront
es'appliquer à l'autre Partie Con-

tractante.

Article 10.

Les certificats de jauge délivrés par
l'une des Parties Contractantes seront

acceptés par l'autre Partie, si les mesures

de jauge ont été faites d'après le sy-
stème Moorsom.

Les Parties Contractantes s'engagent à

conclure, dans un délai de trois mois, un

arrangement quant aux méthodes d'éva-

luation de la déduction à effectuer sur

le tonnage brut.

Article 11.

Les ressortissants de l'un des deux

Etats Contractants qui voudront s'assurer,

dans l'autre, la propriété de leurs marque

de fabrique ou de commerce, seront

tenus de les déposer exclusivement,
savoir: les marques d'origine esthonienne

à Riga et les marques d'origine lettone

à Tallinn, aux institutions compétentes.
En cas de doute ou de contestation il

est entendu que les marques de fabrique

ou de commerce, auxquelles s'applique
le présent article sont celles qui dans

chacun des Etats Contractants sont légi-
timement acquises, conformément à la

législation de leur pays, aux industriels

et négociants qui en usent.

Toute reproduction, dans l'un des

Etats Contractants, des marques de fa-

brique ou de commerce apposées dans

l'autre sur certaines marchandises, pour

constater leur origine et leur qualité, de

1) Attiecībā uz dažiem nodokļiem, ar

kuriem katra līgumslēdzēja valsts apliek
vai apliks zvejniecību un tās ražojumus.

2) Attiecībā uz atvieglinājumiem, likmju
pazeminājumiem un ristornējumiem, kurus

katra līgumslēdzēja valsts varētu piešķirt
saviem pilsoņiem kā prēmiju nacionālai

kuģu būvei.

3) Attiecībā uz atvieglinājumiem, kādi

piešķirti piekrastes un velkoņu kuģniecībai.

Visas priekšrocības un atvieglinājumi,
kurus viena līgumslēdzēja valsts piešķirtu
kādai citai valstij, piemērojami ari otrai

līgumslēdzējai valstij.

10. pants.
Vienas līgumslēdzējas valsts izdotās

kuģu mēru grāmatas atzīstamas otrā valstī,

ja tilpība izmērīta pēc Mursoma sistēmas.

Līgumslēdzējas valstis apņemas noslēgt
trīs mēnešu laikā vienošanos par to, kādā

veidā novērtējams atvilkums no bruto-

tonažas.

11. pants.
Vienas līgumslēdzējas valsts pilsoņi,

kuri vēlas nodrošināt otrā valstī īpašuma
tiesības uz savām fabrikas vai tirdznie-

cības aizsargu zīmēm, var pieteikt tās

vienīgi: Igaunijas piederības aizsargu
zīmes — Rīgā un Latvijas piederības aiz-

sargu zīmes — Tallinā, piekritīgās iestādēs.

Šaubu vai apstrīdējuma gadījumos jā-

saprot, ka šis pants piemērojams tām

fabriku un tirdzniecības aizsargu zīmēm,
kuras, katrā līgumslēdzējā valstī likumīgi
ieguvuši šo zīmju lietotāji — rūpnieki un

tirgotāji — saskaņā ar savas valsts likum-

došanu.

Piedraudot ar valsts likumos noteiktiem

sodiem, ir aizliegts abu līgumslēdzēju
valstu teritorijās taisīt pakaļ kādā līgum-
slēdzējā valstī fabrikas un tirdzniecības

aizsargu zīmes, ar kurām apzīmētas otrā

valstī dažādas preces viņu ražošanas vietas

vai labuma noteikšanai, vai ari laist pār-
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même que toute mise en vente ou en

circulation de produits revêtus de mar-

ques de fabrique ou de commerce,

esthoniennes ou lettones, contrefaites en

tout pays étranger, seront interdites sur

le territoire des deux Etats Contractants

et passibles des peines édictées par les

lois du pays.

Les opérations illicites mentionnées

au présent article pourront donner lieu,
devant les tribunaux et selon les lois du

pays où elles auront été constatées, à

une action en dommage et intérêts vala-

blement exercée par la partie lésée

envers ceux qui s'en seront rendus

coupables.

Article 12.

Les ressortissants de chacune des Par-

ties Contractantes, victimes d'accidents

du travail survenus dans des établisse-

ments industriels sur le territoire "de

l'autre Partie, ainsi que les ayant droit

de ces victimes, seront — en ce qui
concerne la réparation des dommages
résultant de ces accidents — admis au

bénéfice des mêmes indemnités et des

mêmes garanties qui sont attribuées aux

nationaux par la législation de l'Etat où

l'accident se produit.

Article 13.

Les litiges et divergences d'opinion
entre les deux Parties Contractantes sur

l'application et l'interprétation du présent
traité seront tranchés par un tribunal

arbitral mixte. Le tribunal arbitral sera

constitué ad hoc et devra comprendre un

nombre égal de représentants des deux

Parties. Si ses représentants ne parvien-
nent pas à se mettre d'accord, ils feront

appel à un tiers-arbitre neutre dont la

désignation sera éventuellement de-

mandée au Président de la Cour Perma-

nente de Justice Internationale.

Article 14.

Le présent traité sera ratifié par les

institutions législatives des Parties Con-

tractantes et entrera en vigueur trois

jours après l'échange des instruments de

ratification à Riga. Il restera en vigueur
jusqu'à la mise en vigueur du traité

définitifdel'unionéconomique et douanière.

došanā vai apgrozībā ražojumus, kas ap-

zīmēti ar kaut kādā ārvalstī pakaļtaisītām
Latvijas vai Igaunijas fabriku vai tirdz-

niecības aizsargu zīmēm.

Šinī pantā minētā nelikumīgā rīcība

var dot iemeslu zaudējumu atlīdzības

nolūkā celt likumīgu prasības sūdzību,
kuru iesniedz cietusē puse pret tiem, kas

izrādījušies par vainīgiem, tās valsts tiesu

iestādēm un saskaņā ar tās valsts liku-

miem, kur minētā rīcība konstatēta.

12. pants.
Katras līgumslēdzējas valsts pilsoņi,

kuri cietuši no nelaimes gadījumiem darbā

rūpniecības uzņēmumos otras valsts teri-

torijā, kā ari tās personas, kurām pie-
nākas šo cietušo tiesības, bauda attiecībā

uz atlīdzību par šo nelaimes gadījumu
nodarītiem zaudējumiem tās pašas atlī-

dzības un tās pašas garantijas, kuras

piešķir pašas valsts pilsoņiem tās valsts

likumdošana, kurā nelaimes gadījums
noticis.

13. pants.
Strīdus un domstarpības starp abām

līgumslēdzējām valstīm attiecībā uz šī

līguma piemērošanu un iztulkošanu iz-

šķirs jaukta šķīrējtiesa. Šķīrējtiesu sastādīs

ad hoc ar vîè'm'iazîgu priekšstāvju skaitu

no abām pusēm. Ja šiem priekšstāvjiem
neizdodas vienoties, viņi griežas pie treša

neitrāla šķīrējtiesneša, kura iecelšana even-

tueli pieprasāma no Pastāvīgās Starptau-
tiskās Tiesas priekšsēdētāja.

14. pants.
Šis līgums ratificējams līgumslēdzēju

valstu likumdevējās iestādēs un stājas
spēkā trīs dienas pēc ratifikācijas doku-

mentu apmaiņas Rīgā. Viņš paliek spēkā
līdz tam laikam, kad stāsies spēkā galī-

gais ekonomiskās un muitas savienības

līgums.
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En foi de qui les plénipotentiaires des

deux Parties Contractantes ont muni de

leurs signatures le présent traité et y ont

apposé leurs cachets.

Fait en double expédition en français
et signé à Tallinn le 1 novembre mil

neuf cent vingt-trois.

Z. A. Meierovics (paraksts).

Fr. Akel (paraksts ).

Šo līgumu apstiprinot, abu līgumslē-
dzēju valstu pilnvarotie to parakstījuši
un uzspieduši tam savus zīmogus.

Izgatavots divos eksemplāros franču

valodā un parakstīts Tallinā, tūkstots

deviņi simti divdesmit trešā gada 1. no-

vembrī.

Z. A. Me ierovics (paraksts).

Fr. Akel (paraksts).

(Zīmoga vietas.) ļ





Konventsioon sadama maksude võimine kohta váljamaa vahei

sõitvate laevade pealt Láti ja Eesti sadamates.

Konvencija par ostas nodokļu ņemšanu Igaunijas un Latvijas ostās

no kuģiem ārzemju braucienos.

Läti Vabariigi Valitsus, asitatud Pea —

ja Välisminister Zigfrids A. Meie ro-

v i с si poolt ja Eesti Vabariigi Valitsus,
esitatud Välisminister Dr. Friedrich

Akel'i poolt, otsustasid sõlmida järg-
mist konventsiooni:

§ 1.

Mõlemi Lepinguosalise Poole sada-

mates võetakse kõikide väljamaa vahet

sõitvate laevade pealt, alamaltähendatud

eranditega, sadama maksusid, ja nimelt:

tonnaashi, lootsi, tuletorni, päästejaamade
ülespidamiseks, mereneeste maja heaks

ja ülemaltähendatud laevade peal sisse-

veetavate või väljaveetavate kaupade
kaalumaksu.

Märkus: Peale selles (1) paragrafis
nimetatud maksude, missuguste võt-

mine mõlemale Poolele sunduslik

on, jääb kumbagile Lepinguosalisele
Poolele ka teistenimetusliste sadama

maksude võtmise, õigus, nii kui sa-

nitaar, jäärmurdja ja sellesarnased

maksud.

§ 2.

Selle konventsiooni esimeses (1) para-

grafis nimetatud maksude suurus on

allpool kindlaks määratud ja välja arva-

tut! kuldfrankides, kusjuures iga Lepin-

guosalisele Poolele on õigus jäetud neid

võt ta oma riigi valuutas kindla kursi

järele, mis kumbagi Poole jaoks tema

Valitsuse Rahaministri korraldusel kind-

laks määratakse, kuid seega, et juhtu-

mistel, kui vahe börse kursi suuruse

Tulkojums.

Latvijas Republikas valdība, ministru

prezidenta un ārlietu ministra Zigfrida
A. Meierovica personā, un Igaunijaa
Republikas valdība, ārlietu ministra

Dr. Friedricha Акe Г a personā, nolēma

noslēgt sekošu konvenciju:

1. §•
Abu līgumslēdzēju valstu oštas no

visiem kuģiem ārzemju braucienos, ar

zemāk aprādītiem izņēmumiem, ņemams
ostas nodoklis, un proti: tonažas, loču,
bāku, glābšanas staciju uzturēšanai, par

labu jūrnieku namam un no augšā aprā-
dīto kuģu ievedamo un izvedamo krāvu

svara.

Piezīme. Bez šinī (1.) paragrāfā
uzskaitītiem nodokļiem, kuru ņem-
šana katrai pusei ir obligaotriska,
katrai no līgumslēdzējām pusēm ir

atstātas tiesības ņemt vēl citu no-

saukumu nodokļus, kā sanitāros, led-

laužu un taml. nodokļus.

2
'

§
-

Sīs konvenciias 1. paragrāfa uzskai-

tīto nodokļu samērs zemāk noteikts un

aprēķināts zelta frankos, pie kam katrai

līgumslēdzējai valstij ir tiesība tos ņemt
savas valsts valūtā pēc cieta, katras

puses ar viņas valdības finansu ministra

rīkojumu noteikta kursa, ar to nosacī-

jumu, ka gadījumos, ja starpība starp
biržas kursu Londonā uz viena zelta

franka un tāda cieta kursa, noteikta no
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vahel Londonis ühe kuldfrangi peale ja
niisuguse, Rahaministri korraldusel mää-

ratud kindla kursi ühele või teisele

poole kümme protsenti (10%) nimetatud

börse kursi suurusest Londonis kõrge-
male tõuseb, siis pannakse Rahaministri

peale kohustus mitte hiljem kui ühe kuu

jooksul selle äärmise kaldumise kätte-

jõudmise silmapilgust tümber muuta

tema korraldusel määratud kindla kursi

suurus kuldfrangi peal, teda vastavusse

viies ülemaltähendatud börse kursi suu-

rusega Londonis.

Mõlemad pooled leppisid seles kokku,
et kuldfrangi kursi väljaarvamisel nende

maa valuuta peale, tarvitab kumbki Pool

vabat naelster lingite börse kursi,
Eestis — Tallina börsel, Lätis — Riia
börsel.

§ 3.

Tonnaashimaksu laevade pealt, mis

välja arvatakse eraldi nii sissetuleka, kui

ka nende äramineku eest, võetakse järg-
mises suuruses:

a) täidetud auru — ja mootorlaevade

pealt viieteistkümne sajandiku (0,15)
kuldfrangi suuruses netto register-
tonni eest;

b) täidetud purjelaevade pealt, millede

peal ei ole mehaanilist edasiviijat
kaheteistkümne sajandiku (0,12)
kuldfrangi suuruses netto register-
tonni eet;

c) laevade pealt ballastiga ehk osalise

kaubaga seitsmekümne viie (75%)
protsendi suuruses selle paragrāfi
punktides „a« ja „b" määratud

maksust.

Märkus: Osalise kaubaga lae-

vaks tunnistatakse niisugune,
mille sadamas laaditud või lossi-

tud kaup oma kaalu ehk mahu-

tuse poolest ei tõuse kõrgemale
ühte kahekümneudiku (V2O) puh-
tast mahutusest, mis juures mõl-

emad Lepinguosalised Pooled

leppisid kokku kasut ada mahut

usmõetude juurest üleminekul
raskusmõetude juurde kindlat

võrdlust: nelikümmenti kantjalga
vastavad tuhande kilogrammile
(40 kantj. = 1000 kilogr.).

finansu ministra, pārsniegs vai uz vienu

vai otru pusi desmit procentus (10%)
no minētā biržas kursa Londonā, tad

finansu ministrim uzliekams par pienā-
kumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā,
skaitot no tā brīža, kad kursa nosvēr-

šanās sasniegusi augstāko pakāpi, grozīt,

ar viņa rīkojumu noteikto cieto zelta

franka kursu, saskaņojot to ar augš-
minēto Londonas biržas kursa samēru.

Abas puses vienojās, ka pārrēķinot
zelta franka kursu savas valsts valūtā,
katra puse rīkosies saskaņā ar brīvo

biržas kursu uz angļu mārciņām, kāds

pastāv Igaunijā — Rēveles biržā un

Latvijā — Rīgas biržā.

з. §.
Kuģu tonažas nodoklis, kuru aprēķina

atsevišķi kā par iebraukumu, tā par iz-

braukumu, ņemams sekošos apmēros:

a) no piekrautiem tvaika un motora

kuģiem piecpadsmit simtdaļu (0,15)
zelta franka apmērā par netto reģistra
tonnu;

b) no piekrautiem buru kuģiem, uz

kuriem nav mechaniska- dzinēj-

spēka — divpadsmit simtdaļu (0,12)
zelta franka apmērā par netto re-

ģistra tonnu;

c) no kuģiem ar balastu vai ar daļu
krāvu — septiņdesmit pieci procentu
(75%) apmērā no attiecīgi šī para-

grāfa „a
tt un „b" punktā noteiktā

nodokļa.

Piezīme. Par kuģi ar daju krāvu

uzskatams tāds kuģis, kura ostā

iekrautais vai izkrautais krāvs

pēc svara vai tilpuma nepārsniedz
vienu divdesmito daļu (V2O) no

tīrās tilpibas, pie kam abas

līgumslēdzējas puses vienojās pie
pāriešanas no tilpuma mēriem

uz svara mēriem rīkoties pēc
noteiktas samērības: četrdesmit

kub. pēd. līdzināt vienam tūk-

stotim kilogramu (40 kub. pēd. =

= 1000 kg).
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d) laevade pealt, mis tulevad sada-

masse ainult selleks, et saada or-

derit edasisõiduks, peale võtta kiit

et, toidumoona ehk vett, teki taga-

vara, ja ka havarii pärast sada-

masse läinud, kes aga ei reisijaid

vaheta, ega operatsionnisid kauba

laadimise ja lossimise al ai ei toi-

meta, — kahekümne protsendi

(20°/o) suuruses selle paragrāfi

punktides „a" ja „b" määratud

maksust.

Märkus: Kui laev selles punktis
tähendatud tarviduste täitmiseks

jäi seisma väljaspool sadamat

välisel reidil ehk eelsadamas ja
ei vaheta reisiasid ega toimeta

operatsionnisid kauba laadimise

ja lossimise alal, siis vabasta-

takse ta kõigist sadama maksu-

dest, peale lootsi maksu. Lootsi

maksust vabastatakse laev ainult

siis, kui ta ei ole piirkonda sõt-

nud, kus lootside tarvitamine

sunduslik. Kui laev vahetab

reisijaid ja toimetab kauba laa-

dimist, ja lossimist siis maksab ta

sadama masusid üldistel-alustel.

§ 4.

Laevad, mis teevad korralisi ehk täh-

tajalisi reisisid, maksavad selle konvent-

siooni § 3 et tanähtud tonnaashimaksu

igas kalendriaastas ligisõidukorral ainult

esimese kaheksa reisi eest ja kaugesõidu
korral ainult esimese nelja reisi eest igas

sadamas eraldi.

Kui tähtajalise mereühenduse liinil vä-

hema nettotonnaashiga laev vahetatakse

suurema nettotonnaashiga laeva vastu,

siis võetakse sadama maksud, mis makse-

tud on esimese laeva poolt käesoleval

kalendriaastal tehtud korraliste ehk täh-

tajaliste reiside eest, arvesse sadama

maksude maksmisel teise laeva poolt,

aga ainult sel*ingimisel, kui tema poolt
saab vahe sadama maksudes, mis välja
kutsutud laeva tounaashi muutusega,
eelmiste tehtud korraliste ehk tähtaja-
liste reiside eest juurde maksetud.

Märkus 1. Eigisõiduks loetakse

sõidud: Balti meres tema lahedega,

d) no kuģiem, kuri ienāk ostā àr no-

lūku saņemt orderi tālākam brau-

cienam, uzņemt kurināmo, pārtiku
vai ūdeni, škipera krājumu un

tāpat no kuģiem, kuri ienākuši

ostā aiz avārijas, bet kuri neap-
maina pasažierus un nenodarbojas
ar kuģu piekraušanu un izkrau-

šanu — divdesmit procentu (20%)
apmērā no attiecīgi šī paragrāfa
„a" un „b" pkt. noteiktā nodokļu
samēra.

Piezīme. Kad kuģis šinī punktā
aprādīto vajadzību dēļ apstājas

ārpus ostas, ārējā reidā vai priekš-
ostā un neizdara ne pasažieru ap-

maiņu, nedz kuģu piekraušanas
un izkraušanas operācijas, tad

viņš atsvabināms no visiem no-

dokļiem, izņemot loču un ostas

nodokļus. No loču nodokļa kuģis
atsvabināms vienīgi, ja viņš nav

iegājis rajonā, kur loču piepalī-
dzība ir obligatorika. Ja kuģis
izdara pasažieru apmaiņu vai

krāva iekraušanas un izkrau-

šanas operācijas, tad tas maksā

ostas nodokli uz vispārējiem no-

teikumiem.

4. §.

Kuģi, kuri uztur regulārus vai termiņa
reisus, nomaksā šīs konvencijas 3. para-

grāfā paredzēto tonažas nodokli katrā

kalendāra gadā pie tūvbraukšanas par
pirmiem astoņiem reisiem un pie tāļ-
braukšanas par pirmiem četriem reisiem

katrā ostā atsevišķi.
Ja uz termiņa reisu linijas mazākās

netto tonažas kuģa vietā nāks ar lielāku

netto tonažu, tad pirmā kuģa attiecīgā
kalendāra gadā izdarītos ostas nodokļu
maksājumus par regulāriem vai termiņa
reisiem ieskaita otrā kuģu ostas nodokļu
maksājumos, bet tikai zem tā noteikuma,
ka viņš piemaksās starpību ostas no-

dokļos par iepriekšējiem regulāriem vai

termiņa reisiem, kāda radusēs kuģa
tonažu mainot.

1. piezīmē. Par tuvbraucieniem uz-

skatami braucieni: Baltijas jūrā un



26

Beltides, Sundis ja Kattegatis kuni

liinini Skagenist Lindesneesini ja
läbi Keiser Vilhelmi kanaali Emsi

jõe suuni.

Märkus 2. Laeva sissetulek ja ära-

minek, selle konventsiooni järele,
loetakse üheks reisiks.

§ 5.

Tuletorni maks võetakse neilsamul

alustel kui tonnaashimaks, kahekordses

suuruses viimase vastu, ainult järgmiste
eranditega:

a) laev, mis ühel ja samal reisil käib

sees mitmes ühe Lepinguosalise
Poole sadamas, maksab selles (5)
paragrahvis attenähtud tuletorni

maksu ainult üks kord, ja nimelt

selle riigi esimesest sadamast välja-
minekul, kuhu ta sisse on läinud

b) igas kalendriaastas võietakse tule-

torni maksu ligisõidu laevadelt ai-

mult esimese kaheksa (8) reisi eest

ja kaugesõidu laevadelt esimese

nelja (4) reise eest, selle peale vaa-

tamta, missuguses riigi sadamas ta

maksetud oli.

§ 6.

Päästelaevad maksavad tonnaashi ja
tuletorni maksu igas kalendriaastas ainult

esimese viie reisi eest.

Päästelaevade poolt tonnaashi* ja tule-

torni maksude äramaksmine annab neite

õiguse ilma neid maksusid maksmata

käesoleval kalendriaastal igasse selle

Lepinguosalise Poole sadamasse minna,
kus selles paragrafis tähendatud maksud

nende poolt maksetud olid. Kui pääste-
laevad toimetavad kaubanduslisi ope-

ratsioonisid, mis nende otsekohese üle-

sandega seotud ei ole, siis maksavad

nemad harilikke sadama maksusid.

Märkus: Tonnaashi ja tuletorni

maksusid 4., 5. ja 6. paragrafile
vastavalt maksavad laevad nende

maksunormide järele, mis kindlaks

määratud täie laadungiga laevade

jaoks.

§ 7.

Lootsi maks laeva viimise eest reidilt

sadamasse ja tagasi võitakse kuus sa-

viņas līčos, Beltā, Zundā un Kate-

gatā līdz linijai Skagena—Lindes-

nesa un caur ķeizara Vilhelma

kanālu līdz Emsas ietekai.

2. piezīme. Kuģa pienākšana un

noiešana, saskaņā ar šo konvenciju,
uzskatama par vienu reisu.

5. §.
Baku nodoklis ņemams uz ta paša

pamata, kā tonažas nodoklis, divkārtējā

samērā, salīdzinot ar pēdējo, ar sekošiem

izņēmumiem:
a) kuģis, kurš tai pašā reisā iebrauc

vairākās vienas līgumslēdzējas valsts

ostās, maksā šinī paragrāfā pare-

dzētobāku nodokli tikai vienureizi, un

proti, izbraucot no pirmās šīs valsts

ostas, kurā viņš bija iebraucis;

b) katrā kalendāra gadā bāku nodoklis

no tūvbraucēju kuģiem ņemams
tikai par pirmiem astoņiem reisiem,
bet no tāļbraucēju kuģiem tikai

par pirmiem četriem reisiem, neat-

karīgi no tam, kādas valsts ostā

viņš ir nomaksāts.

6. §.
Glābšanas kuģi maksā tonažas un

bāku nodokļus katrā kalendāra gadā
tikai par pirmiem pieciem reisiem.

Tonažas un bāku nodokļu nomaksas

dod glābšanas kuģiem tiesību ienākt,

nemaksājot šos nodokļus attiecīgā kalen-

dāra gadā katrā no tās līgumslēdzējas
puses ostām, kur tie nomaksājuši šinī

paragrāfā minētos nodokļus. Ja glāb-
šanas kuģi izdara ar viņu tiešo uzde-

vumu nesaistītas tirdznieciskas operācijas,
tiem jāmaksā parastie ostas nodokļi.

Piezīme. Tonažas un bāku nodokļus,

saskaņā ar 4., 5. un 6. paragrāfu,
kuģi maksā pēc to nodokļu likmēm,
kādas noteiktas kuģiem ar pilnu
krāvu. *

7. §.
Loču nodoklis par kuģa ievešanu no

reidas ostā un atpakaļ ņemams sešu
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jandiku (0,06) kuldfrangi suuruses iga
netto registertonni eest.

Märkus: Selles (7) paragrafis et

tenähtud maks ei laiene laevade

ümberpaigutamise peale sadamas:

maksude võitmise viisi ja suuruse

kohta laevade ümberpaigutamise
eest sadamas jätsid mõilemad Le-

pinguosalised Pooled omale täie-

liku tegevuse vabaduse.

§ 8.

Laevade bukseerimise juures arvatakse

lootsimaksu suurus bukseeritavate lae-

vade tonnaashi järele, väljaarvatud ni-

isugune juhtumine, kus vedurlaevade

nettotonnaash suures on kui bukseerita-

vate laevade üldine nettotonnaash, mis-

sugusel juhtumisel maksu suurus vedur-

laevade nettotonnaashi järele arvatakse.

§ 9.

Lootside tarvitamine on sunduslik la-

evadele, mille mahutus üle 75 brutto

registertonni.

§ 10.

ulemalnimetatud tonnaashi, tuletorni

ja lootsi maksud võetakse laeva pealt iga
reisi eest mitts vähem kui viie (5) kuld-

frangi suuruses iga maksu kohta eraldi.

§ П.

Maks päästejaamade ülespidamiseks võ-

etakse laeva pealt ühe sajandiku (0,01)
kuldfrangi suuruses netto registertonni
eest, kuid igas sada mas ühe ja sellesama

kalendriaasta jooksul ainult tiks kord,

agamitte vähem kui kahe kuldfrangi suu-

ruses.

§ 12.

Maks meremeeste maja heaks võetakse

laeva pealt kolme sajandiku (0,03) kuld-

frangi suuruses netto registertonni eest,

kuid ühe ja sellesama kalendriaasta jook-
sul ainult üks kord esimeses riigi sada-

mas kuhu laev sisse läheb, selle juures

aga mitte ühe (1) kuldfrangi.

§ 13.

Kõigi maksude maksmisest, peale lo-

otsi maksu, on vabastatud:

simtdaļu (0,06) zelta franka apmēra par
katru netto reģistra tonnu.

Piezīme. Šinī (7.) paragrāfā pare-

dzētais nodoklis neattiecas uz kuģa
novietošanos ostas robežās; kas

attiecas uz jautājumu, kādā veidā

un apmērā ņemami nodokļi par

tamlīdzīgu pārvietošanos līgumslē-
dzējas puses atstāj sev pilnu rīcības

brīvību.

8. §.
levedot kuģus ostas ar velkoņu palī-

dzību, loču nodokli aprēķina pēc vel-

kamo kuģu tonažas, izņemot gadījumus,
kad velkoņu netto tonaža pārsniedz vel-

kamo kuģu kopēju netto tonažu, kādā

gadījumā nodokļu apmēru aprēķina pēc

velkoņu netto tonažas.

9. §.
Loču piepalīdzība ir obligatoriska

kuģiem, kuru tilpums pārsniedz septiņ-
desmit piecas (75) reģistra tonnas.

10. §.
Katrs no augšminētiem nodokļiem at-

sevišķi, tonažas, bāku un loču, ir ņemams
no kuģiem par katru reisu vismaz pieci

(5) zelta franku apmērā.

11. §•
Nodoklis glābšanas staciju uzturēšanai

ņemams no kuģa vienas simtdaļas (0,01)
zelta franka apmērā par netto reģistra
tonnu, kamēr katrā ostā vienā kalendāra

gadā tikai vienu reizi un ne mazāk par

divi zelta frankiem.

12. §.
Nodoklis par labu jūrnieku namam

ņemams no kuģa triju simtdaļu (0,03)
zella franka apmērā par reģistra tonnu,
bet viena kalendāra gada laikā tikai

vienu reizi un tikai pirmajā no tās

valsts ostām, kurā kuģis iebrauc, tomēr

ne mazāk par vienu zelta franku.

13. §.
No visu nodokļu maksas, izņemot

tikai loču nodokli, ir atsvabināti:
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a) kõik valitsuse ja ühiskondlise oma-

valitsuse organite laevad, nii oma

riigi kui ka väljamaa, kui nende

peal ei veeta kaubanduslise otstar-

berga reisijaid ehk kaupasid. Nii-

suguste laevade sekka kuuluvad

sõja, hydrograafia, kaablipanijad,
traalerid, tuletorni laevad, süvenda-

mise karavaanid, jäämurdjad, ujuvad
kraanad, ujuvad dokid, pontonid ja
selle sarnased teenistuse laevad;

b) jahtklubides registreeritud jahtlae-
vad.

§ H.

Ülemal et tenähtud tonnaashi, tule-

torni, lootsi, päästejasmade ülespida-
miseks ja meremeeste maja heaks mak-

sude arvestamise aluseks pannakse kum-

bagi Lepinguosalise Poole poolt laeva

mõõdu tunistuse andmed, niikaua kui

nende laevade mõõtmine sünnib Mur-

somi süsteemi järele.
Märkus: Kui vedu laeva laevapa-

berites ei ole üles tähendatud netto

registertonnaash, siis loetakse sa-

dama maksude arvestamisel viimane

võrdseks kahekümne viie protsen-
dile (25%) laeva bruttotonnaashist.

§ 15.

Kaupade pealt, mida väljamaalt sisse

veetakse ja väljamaale välja veetakse,
võetakse maksu raskuse pealt, ja nimelt

iga saja (100) kilogrammi eest;
a) neli sajandikku (0,04) kuldfrangi

leiva (tera — ja kauna) vilja, kar-

tulite, heinte, õlgede, keedusoola,
kaltsi soola, glauberi soola, strass-

furti soola, kloorkali, väävli, kaoliini,

igasugu väetisainete, igasugu mul-

dade, pealt tööstusliseks ostarbeks,
liivade, savide (peale värvi), gipsi,

alebastri, kriidi, lubja, tsemendi,
harilikkude telliskivide, tervete (mitte
katkiste) katusekivide, ümbertöötatud

mitte-kalliskivide (peale marmori),
ümbertöötamata käiakivide ja ves-

kikivide pealt, ümbertöötatud ehk

ümbertöötamata kujul, metallimul-

dade, raua schlakkide, vanaraua, iga
sorti ja kuju kivisöe ja koksi pealt,
toore nafta, nafta jätiste, turba, pu-

a) visi valdības un pašvaldības iestāžu

kuģi, kā savas valsts, tā ari ār-

valstu, kad uz viņiem nepārvadā
tirdzniecības nolūkos pasažierus un

preces. Pie tādiem kuģiem pieder
kara kuģi, hidrogrāfiski kuģi,

kabelkuģi, traleri, bāku kuģi, zemes

sūcēju karavani, ledlauži, peldošie

ceļamie krāni, peldoši doki, pontoni

un tamlīdzīgi dienesta kuģi;
b) jachtas, kuras reģistrētas jacht-

klubos.

14. §.
Aprēķinot augšminētos nodokļus, to-

nažas, bāku, loču, glābšanas stacijas uz-

turēšanai un par labu jūrnieku namam,
abas līgumslēdzēju puses liks par pamatu
kuģu mēru apliecības datus tikmēr,
kamēr tadu kuģu izmērīšana notiek pēc
Mursoma sistēmas.

Piezīme. Jabuksierkuģa dokumentos

nav norādītā kuģa reģistra tonaža,
tad tā ostas nodokļus aprēķinot pie-

ņemama līdzīga divdesmit pieciem
procentiem (25%) no kuģa brutto

tonažas.

15. §.
No precēm, kuras ieved no arzemem

un
ч

izved uz turieni, ņemams nodoklis no

krāva svara, un proti, no katriem simts

(100) kilogramiem:
a) četri simtdaļas (0,04) zelta franka

no labības (graudu un pākstu)
krāviem, kartupeļu, siena, salmiem,
sāls, kalijsāls, glaubersāls, strasfurt-

sāls, chlorkalija, sēra, käolina, no

visāda veida mēslojamām vielām,
visādām zemēm rūpniecības vaja-
dzībām, smiltīm, māliem (izņemot
krāsojošos), ģipša, alabastra, krita,

kaļķiem, cementa, vienkārša ķieģeļa,
veseliem (bet ne bojātiem) daksti-

ņiem, neapstrādātiem mazvērtīgiem
akmeņiem (izņemot marmoru), ne-

apstrādātiem trinamiem akmeņiem
un dzirnakmeņiem apstrādātā un

neapstrādātā veidā, dzelzs sārņiem,
vecas dzelzs, akmeņoglēm un

visāda labuma un veida koksa,
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usöe, tõrva, põletispuude, tahumata

palkide (peale väärtuslist tõugu
puude), kõiki seltsi propside, tei-

vaste, lattide, mitte vähen kui üks

jamitte rohkem kui kuus jalga pik-
kade lauaotsade, puu laastude ja
tselluloosi pealt;

b) kaheksa sajandikku (0,08) kuldfranki

igasugu seemnete, lina, kanepi, tak-

kude, puuvilla, paberi, õlikookide,
jahu, tangude, linnaste, gudroni,
metsa materjaalide, peale selle (15)
paragrāfi р. „а" tähendatute, leh-

tedes vineeri, tooli põhjade ja
muude puust saaduste pealt pool-
ümbertöötatud kujul;

c) kuusteist sajandikku (0,16) kuld-

franki kõikide selle (15) paragrāfi
punktides „a" ja „b" nimetamata

jäetud kaupade pealt.

Märkus 1 : Kaalumaks toores-

aine pealt tema loomulikul ku-

jul ei pea kõrgem olema sellest

tooresainest valmistatud saaduste

kaalumaksust.

Märkus 2: Kaalumaksu alla ei

käi:

a) reisija bagaash, mis reisija

juures on, posti kraam ja
kaubad, millede raskus ei

tõuse üle saja (100) kg.;

b) ballast, söed bunkrites, jää,
toidukraam meeskonna ja
reisijate tarvis;

c) spetsiaal sõjakraam ja ki-

visüsi, mida sõjaväe amet-

konna tarvis veetakse;

d) laevad, mis on toodud teise

laeva teki peal ehk laeva

ruumis, kokkupandud ehk

lahutatud olekus;

e) kaubad, mis sadamasse on

tulnud ja edasi viiakse sel-

lesama laeva peal ja ka

ümber laaditakse ühe laeva

pealt teise peale, aga ilma

kaldale välja laadimata;

f) kaubad, mis sadamasse too-

dud mööda jääd;

jēlas naftas, naftas atliekām, kūdras,
koku oglēm, sveķu, malkas, neap-
tēstiem baļķiem (izņemot dārgas
sugas kokus), visādu šķirtņu stut-

malkas, mietiem, kārtīm, dēļu atgrie-

zumiem, kuru garums ne mazāks

par vienu un ne vairāk par sešām

pēdām, koku skaidām un celulozas;

b) astoņas simtdaļas (0,08) zelta franku

no visādām sēklām, liniem, kaņe-

pājiem, pakulām, kokvilnas, papira,
eļļas raušiem, miltiem, putraimiem,
iesalu, gudrona, koku materiāliem,

izņemot šī paragrāfa „a" punktā
minētos, finiera dēļiem, krēslu sēda-

miem un pārējiem koka izstrādā-

jumiem pusgatavā veidā;

c) sešpadsmit simtdaļu (0,16) zelta

franka no pārējām šī paragrāfa „a"

un „b" pk. neaprādītām precēm.

1. piezīme. Svara nodoklis no

jēlvielām viņu dabiskā stāvoklī

nedrīkst pārsniegt svara nodokli

no izstrādājumiem, kuri izgata-
voti no šīm jēlvielām.

2. piezīme. No svara nodokļa
ir atsvabināti:

a) pasažieru bagāža, kasatrodas

pie pasažiera, pasta krāvi

un preces, kuru svars ne-

pārsniedz simts (100) kg;

b) balasts, ogles bunkeros,

ledus, pārtika kuģa eki-

pāžām un pasažieriem;

c) speciāli kara krāvi un

akmeņogles, kuras pār-
vadā kara resora vaja-
dzībām;

d) kuģi, kuri atvesti veselā

veidā vai izjaukti uz kuģa
deķa vai otra kuģa telpās;

c) preces, kuras ievestas ostā

un tiek aizvestas ar to

pašu kuģi tālāk un tāpāt

tās, kuras tiek pārkravātas
no viena kuģa uz otru,
bet nekraujot tās uz krastu;

f) preces, kuras ienākušas ostā

pa ledu;
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g) metsik kivi ja katkised ka-

tusekivid ;

h) kaubad, mis tulevad ara

hävitada riigi seaduste põh-
jal;

i) kaubad, mis järelvaatusel
on leitud vigas tamise või

rikkiminemise tagajärjel tar-

vitamiseks mittekõlbulikud

olema, nit tervena, kui ka

materjaali näol;

k) kaubad, mis täielikult oma

väärtuse on kaotanud ehk

juhtumise kombel on hävi-

tatud saanud kuni lõpuliku
tollijärelvaatuse akti kokku-

seadmiseni.

Märkus 3:

a) transiitkaupade pealt, mis

sadamata kaudu ilma pea-
tamata sihtkohta lähevad,
võetakse selles paragrafīs
ettenähtud kaalumaksu ka-

hekümne protsendi (20%)
suuruses üldisest summast;

b) transiitkaupade pealt, mis

sadamatas peatavad ja la-

dudesse mahutatakse, kust

neid vagunitesse ehk lae-

vadesse välja laaditakse,
võetakse selles paragrafis
ettenähtud kaalumaksu kol-

mekümne protsendi (30%)
suuruses üldisest summast.

§ 16.

Väljamaalt sissevee tavate kaupade kaa-

lumaksu arvestamisel võetakse aluseks

need selle maksu normid, mis tähen-

datud kaupade sadamasse jõudmise päe-
val maksvad olid.

§ 17.

Käesolev konventsioon tuleb ratifitsee-

rimisele. Ratifikatsioonikirjade vaheta-

mine saab aset leidma võimalikult lähe-

mal ajal Tallinnas.
%

g) vienkāršais akmens un sa-

sisti dakstiņi;

h) preces, kuras saskaņā ar

valsts likumiem jāiznīcina;

i) preces, kuras pie apskates
izrādījušās par sabojātām
un tādēļ nelietojamām ne

veselā veidā, nedz kā ma-

teriāls;

k) preces, kuras pavisam zau-

dējušas savu vērtību vai

kuras iznīcinātas aiz nejau-
šiem iemēsliem, iekam sa-

stādīts muitas apskates sa-

raksts.

3. piezīme:

a) no tranzitprecēm, kuras

sūta bez pārtraukuma caur

ostām tālāk pēc piederības,
šinī paragrāfā paredzētais
nodoklis no preču svara

ņemams divdesmit procentu
(20%) apmērā no visas

sumas;

b) no tranzitprecēm, kuras at-

stāj ostās un novieto no-

liktavās, no kurienes viņas
iekrauj vagonos un kuģos,
šinī paragrāfā paredzētais
nodoklis no preču svara

ņemams trīsdesmit procentu
(30%) apmērā no kopējās
sumas.

16. §.
Aprēķinot svaru nodokli par ievestam

no ārzemēm precēm, piemēro tās nodokļa
likmes, kādas bija noteiktas tanī dienā,
kad minētās preces pienāca ostā.

17. §.
Šī konvencija jāratificē. Ratifikācijas

dokumenti apmaināmi pēc iespējas drī-

zākā laikā Rēvelē.
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§ 18

Käesolev konventsioon astub jõusse
kuu aega pärast ratifikatsioonikirjade
vahetamist ja hoiab oma maksvust kuue

kuu jooksul, arvates ühe Lepinguosalise
Poole poolt teisele selle edaspidisest täit-

misest lahtitütlemise päevast.

Käesolev konventsioon on tehtud Läti

ja Eesti keeles. Mõlemad tekstid loe-

takse autentilisteks. Tehtud kahes ek-

semplaaris ning alla kirjutatud Tallinnas,

„31" oktoobril tuhat üheksasada kahek-

ümnekolmandal aastal.

18. §

Šī konvencija stājas spēkā mēnesi pēc
ratifikāciju dokumentu apmaiņas un pa-

liek spēkā vēl sešus mēnešus, skaitot no

dienas, kad viena no līgumslēdzējām
pusēm paziņo otrai par līguma uz-

teikšanu.

Šī konvencija noslēgta latviešu un

igauņu valodās. Abi teksti uzskatami

par autentiskiem. Izgatavota divos eksem-

plāros un parakstīta Tallinā 31. oktobrī

tūkstots deviņi simti divdesmit trešā gadā.

Z. A. M eierovics.Fr. Akel.





TRAITÉ D'ALLIANCE DÉFENSIVE

entre la République de Lettonie et la République d'Esthonie.

Līgums par aizsardzības savienību starp Latvijas un Igaunijas

republikām.

Fermement résolues de sauvegarder
leur souverainité nationale et l'indépen-
dance acquises aux prix de tant de sa-

crifices ainsi que l'intégrité de leurs

territoires la République de Lettonie et

la République d'Esthonie ont décidé de

conclure un traité d'alliance défensive.

Dans ce but ont été nommé en qua-
lité de délégués plénipotentiaires savoir

de la part de la Lettonie

Monsieur Z. A. Meierovics,

Président du Conseil, Ministre des

Affaires Etrangères,

de la part de l'Estonie

Monsieur Fr. Akel,

Ministre des Affaires Etrangères,
lesquels, après s'être communiqué leurs

pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due

forme, sont convenus des dispositions
suivantes:

Article Г.

Les Hautes Parties Contractantes s'en-

gagent à suivre une politique purement

pacifique ayant pour but de maintenir

et de resserrer les liens d'amitié ainsi

que de développer les rélations écono-

miques avec toutes les nations et sur-

tout entre les Etats Baltiques et les pays
voisins.

Article 2.

Afin de coordonner leurs efforts pacifi-
ques, les deux Gouvernements s'engagent
à se concerter sur les questions de po-

litique extérieure d'une importance com-

mune, et à se prêter une aide réciproque

politique et diplomatique dans leurs rap-

ports internationaux.

Tulkojums.

Stingri apņēmušās aizstāvēt savu na-

cionālo suverenitāti un neatkarību, kuras

iegūtas ar tik daudz upuriem, kā ari

savu teritoriju neaizskaramību, Latvijas

un Igaunijas republikas ir nolēmušas no-

slēgt savā starpā aizsargu savienības lī-

gumu.
Šai nolūkā par pilntiesīgiem delegā-

tiem no Latvijas puses iecēla

Ministru prezidentu un ārlietu mi-

nistri Z. A. Meierovica kungu,

un no Igaunijas puses —

ārlietu ministri A kel a kungu

kuri, apmainījušies ar savām labā un

pienācīgā formā atrastām pilnvarām, vie-

nojās par sekošiem noteikumiem:

1. pants.
Augstās līgumslēdzējas valstis apņemas

piekopt tikai tīru miera politiku ar no-

lūku uzturēt un nostiprināt draudzības

saites, kā ari izveidot saimnieciskās at-

tiecības ar visām nācijām, bet it sevišķi
starp Baltijas valstīm un kaimiņu zemēm.

2. pants.
Lai saskaņotu savus miera centienus,

abas valdības apņemas saprasties tajos

ārējās politikas jautājumos, kuriem ko-

pēja nozīme, un sniegt savstarpēji poli-
tisku un diplomātisku palīdzību savos

starptautiskos sakaros.
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Article 3.

Les Hautes Parties Contractantes s'en-

gagent à s'aider réciproquement dans le

cas où l'une d'elles serait attaquée, sans

provocation de sa part, sur ses frontières

actuelles.

En conséquence, au cas où l'une des

Hautes Parties Contractantes serait atta-

quée sans provocation de sa part, l'autre

se considérera en état de guerre et lui

prêtera une assistance armée.

Article 4.

Les autorités techniques compétentes
de la République lettone et de la Repu-
blique esthonienne fixeront d'un commun

accord la manière dont les deux pays se

prêteront assistance et les dispositions
nécessaires pour l'exécution de l'article
3 du présent traité.

Article 5.

Si les Hautes Parties Contractantes,

malgré leurs efforts pacifiques, se trou-

vaient en état de guerre défensive con-

formément à l'article 3, ils s'engagent à

ne traiter ni conclure l'armistice ni la

paix l'une sans l'autre.

Article 6.

Toutes les questions litigieuses qui
pourraient surgir entre les Hautes Parties

Contractantes et qui ne peuvent pas être

résolues par voies diplomatiques, seront

portées devant la Cour de Justice Inter-

nationale ou soumises à un arbitrage
international.

Article 7.

Aucune des Hautes Parties Contrac-

tantes ne pourra conclure une alliance

avec une tierce puissance sans le con-

sentement de l'autre. Elles s'engagent à

communiquer dès à présent l'une à

l'autre le texte des traités conclus entre

l'une d'elles et un ou plusieurs autres

Etats.

Article 8.

La durée du présent traité est de dix

ans à partir du jour de l'échange des

instruments de ratification. Ce terme

expiré chacune des deux Parties Con-

tractantes aura la faculté de le dénoncer

en avisant l'autre Partie un an d'avance.

3. pants.

Augstās līgumslēdzējas valstis apņemas

palīdzēt viena otrai tai gadījumā, ja
kādai no tām uzbruktu, bez izaicinājuma
no viņas puses, viņas tagadējās robežās.

Tā tad, ja uzbruktu kādai no augstām
līgumslēdzējām valstīm bez izaicinājuma
no viņas puses, tad otra uzskatīs sevi

par kara stāvoklī esošu un sniegs pirmai

bruņotu palīdzību.

4. pants.

Latvijas un Igaunijas republiku kompe-
tentām techniskām iestādēm, savā starpā
vienojoties, jānosaka, kādā veidā abām

zemēm jāsniedz savstarpējā palīdzība un

kādi noteikumi vajadzīgi šī līguma trešā

panta izpildīšanai.

5. pants.
Ja augstās līgumslēdzējas valstis pre-

tēji saviem miermīlīgiem centieniem, sa-

skaņā ar trešo pantu atrastos aizsargkara
stāvoklī, viņas apņemas nelīgt un neslēgt
viena bez otras ne pamieru, nedz ari

mieru.

6. pants.
Visi strīdus jautājumi, kas varētu ra-

sties starp augstām līgumslēdzējām
Valstīm un kurus nav iespējams izšķirt dip-
lomātiskā ceļā, ir ceļami priekšā Starp-
tautiskai Tiesai vai nododami starptau-
tiskai šķīrējtiesai.

7. pants.
Neviena no līgumslēdzējām valstīm ne-

var noslēgt savienību ar kādu trešo valsti

bez otras piekrišanas. Viņas apņemas
no šī brīža piesūtīt viena otrai to līgumu
tekstus, kas noslēgti starp kādu no tām

un vienu vai vairākām citām valstīm.

8. pants.
Šī līguma ilgums ir desmit gadi, skaitot

no ratifikācijas dokumentu apmaiņas die-

nas. Pēc šī laika notecējuma katra no

līguma slēdzējām- valstīm var līgumu uz-

teikt, paziņojot par to otrai pusei vienu

gadu iepriekš.
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Article 9.

Le présent traité sera communiqué à

la Société des Nations dans le but d'y
être enregistré et publié.

Article 10.

Le présent traité sera ratifié et les

instruments de ratification seront échangés
dans le plus bref délai à Riga.

En foi de quoi les plénipotentiaires
ont signé le présent traité et y ont ap-

posé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire à Tallinn,
le 1 novembre mil neuf cent vingt-trois.

Paraksti: Z. A. Meierovics.Fr. Akel.

(paraksti)

9. pants.
Šis līgums jāpiesūta Tautu Savienībai

reģistrācijas un publikācijas nolūkā.

10. pants.
Šis līgums jāratificē un ratifikācijas do-

kumenti jāapmaina Rīgā visdrīzākā laikā.

Šo apliecinot, pilnvarotie parakstījuši
šo līgumu un uzspieduši tam savus zī-

mogus.

Izgatavots divos eksemplāros Tallinā

tūkstoš deviņi simti divdesmit trešā gada

pirmā novembrī.

(paraksts),

(paraksts).
Z. A. Meierovics(paraksts)Fr. Akel(parsksts)





PROTOCOLE DE CLOTURE

de la conférence entre la Lettonie et L'Esthonie

tenue à Tallinn les 25 octobre — 1 novembre 1923.

Latvijas-Igaunijas no 1923. gada 25. oktobra līdz I. novembrim Tallinā

noturētās apspriedes beigu protokols.

La Délégation lettone

M. Z. A. Meierovics — Président du

Conseil et Ministre des Affaires

Etrangères,
M. V. Holcmanis — Ministre -dc

Justice, Député,

M. Ringold Кa 1 ning s — Président de

la Banque de Lettonie, Député,

M. G. Al bats — Ministre Plénipoten-
tiaire, Secrétaire Général au Mini-

stère des Affaires Etrangères,

M. J. Seski s — Ministre Plénipoten-
tiaire de Lettonie en Estonie,

M. le colonel E. Kalniņš — Inspecteur
de l'Artillerie,

M. A. Balodis — Directeur de la sec-

tion Baltique au Ministère des

Affaires Etrangères,

M. le colonel-lt. J. Balodis — Topo-
graphe militaire,

M. W. Ludiņš — Directeur de la Com-

mission des Réparations au Ministère

de l'lntérieur,

et la Délégation estonienne

M. Dr. Fr. Akel — Ministre des Af-

faires Etrangères,
M. B. Rostfeldt — Ministre du Com-

merce et de l'lndustrie,

Tulkojums.

Latvijas delegācija:
Z. A. Meierovics ministru prezi-

dents un ārlietu

ministrs,
V. Holcmanis tieslietu mi-

nistrs, parla-
menta loceklis,

Ringolds Kalni ngs Latvijas bankas

priekšsēdētājs,
parlamenta lo-

ceklis,
H. Al bats pilnvarotais mi-

nistrs, ārlietu

ministrijas ģe-
nerālsekretārs,

J. S e s к i s Latvijas pilnva-
rotais ministrs

Igaunijā,
Pulkv. E. Ka Ini ņ s artilērijas in-

spektors,
A. Balodis ārlietu ministri-

jas Baltijas val-

stu nodaļas va-

dītājs,
Pulkv.-ltn. J. Balodis kara topogrāfs,

V. Ludiņš valsts kara zau-

dējumu komi-

sijas priekšsē-

dētājs pie iekš-

lietu ministri-

jas,
un Igaunijas delegācija:
Dr. Fr. Akel s ārlietu ministrs,

B. Rо s tf e 1 d s tirdzniecības un

rūpniecības mi-

nistrs,
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M. le Prof. A. Piip — Ancien Président

et Ministre des Affaires Etrangères,

M. A. Palvadre — Membre du Tri-

bunal d'Etat, Député,

M. J. Jaakson — Ancien Ministre de

Justice, Député,

M. le Général Soots — Ancien Ministre
de la Guerre, Député,

M. A. Jurgenstein — Député,

M. К. То fer — Ministre adjoint au

Ministère des Affaires Etrangères,

M. K. Rosendorf — Ministre adjoint
au Ministère des Finances,

M. J. Seljamaa — Ministre Plénipo-
tentiaire d'Esthonie en Lettonie,

M. le Général Poeder — Chef de la
II Division de l'lnfanterie,

M. A. Lukk — Directeur de la section

de l'lndustrie au Ministère du Com-

merce et de l'lndustrie,

M. A. Schmidt — Directeur des Af-
faires Politiques au Ministère des

Affaires Etrangères, '

M. E. Poom — Directeur du Départe-
ment Juridique au Ministère des

Affaires Etrangères,

M. E. Laaman — Chef du Bureau de

l'lnformation au Ministère des Af-

faires Etrangères,

M. K. Lepp — Directeur de la Com-
mission Générale des Réparations,

M. R. Mickvitz — Sous-directeur du

Département Juridique au Ministère j
des Affaires Etrangères,

Prof. A. Pii p s bij. prezidents
un ārlietu mi-

nistrs,
A. Palvadre Valsts Tribu-

nāla loceklis,

parlamenta lo-

ceklis,
J. Jaaksons bij. tieslietu mi-

nistrs, parla-
menta loceklis,

Ģenerālis Soots bij. kara mi-

nistrs, parla-
menta loceklis,

A. Jurgenšteins parlamenta lo-

ceklis,

К. To fer s ārlietu ministra

biedrs,

K. Rozendorfs finansu mini-

stra biedrs,

J. Seljamaa Igaunijas piln-
varotais mi-

nistrs Latvijā
Ģenerālis Po e d e r s 2. kājnieku di-

vizijas priekš-

nieks,
A. Lukks tirdzniecības un

rūpniecības mi-

nistrijas rūpnie-
cības nodajas

vadītājs,
A. Šmi d t s ārlietu mini-

strijas politiski-
ekonomiskais

direktors,
E. Poom s ārlietu ministri-

jas juridiskā de-

partamenta di-

rektors,
E. La amans ārlietu ministri-

jas informācijas
biroja priekš-

nieks,
X- Lep p s galvenās kara

zaudējumu ko-

misijas direk-

tors-,
R. M i к v i с s ārlietu ministri-

jas juridiskā de-

partamenta vi-

ce-direktors,
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après avoir examiné, avec la plus grande
attention, les questions mises à l'ordre

de jour de la Conférence, à savoir:

1) Délimitation définitive de la fron-

tière entre la Lettonie et l'Estonie;
2) Règlement des réclamations réci-

proques entre les deux Etats;
3) Conclusion d'un traité préliminaire

de l'union économique et douanière;

4) Questions politiques;
la Conférence a proposé et adopté les

instruments énumérés ci-dessous et joints
en annexes au présent protocole:

1) Convention additionelle concernant

les questions de la frontière estho-

lettone;

2) Protocole concernant le règlement
des question litigieuses de la fron-

tière;

3) Règlement des réclamations réci-

proques;

4) Traité préliminaire de l'union éco-

nomique et douanière;
5) Convention concernant la perception

des droits de port;
6) Traité d'alliance défensive;
7) Protocole de clôture.

La Conférence a pris acte des notes sui-

vantes échangées par les Présidents des

délégations, à savoir:

1) Notes concernant les biens privés
des personnes physiques et juridi-

ques de l'ancienne province de Li-

vonie;
2) Notes concernant le droit de la

Lettonie à construire une station de

T. S. F. sur l'île de Runo.

La Conférence a, en outre, formulé les

voeux qui suivent:

I.

Les deux Parties Contractantes s'en-

gagent à entamer immédiatement des né-

gotiations pour conclure un accord spé-
cial concernant l'exécution réciprique des

jugements rendus en matière civile, ainsi

qu'un accord concernant les mesures à

prendre pour supprimer la double impo-
sition et éviter l'évasion fiscale.

U.

La Conférence exprime le voeu que les

Gouvernements des Etats participants à la

pārbaudījusi ar vislielāko uzmanību ap-

spriedes dienas kārtībā liktos jautājumus,

proti:

1) galīgu robežas noteikšanu starp Lat-

viju un Igauniju,
2) savstarpēju prasību nokārtošanu starp

abām valstīm,
3) ekonomiskā un muitas pagaidlīguma

noslēgšanu,

4) politiskus jautājumus,
apspriede ir priekšā likusi un pieņēmusi
zemāk uzskaitītos un šim protokolam pie-
vienotos dokumentus:

1) papildkonvenciju par Latvijas-Igau-

nijas robežu jautājumiem,

2) protokolu par strīdīgo robežjautā-

jumu nokārtošanu,

3) savstarpēju prasību nokārtošanu,

4) ekonomiskās un muitas apvienības
pagaidlīgumu,

5) konvenciju par ostas nodokļu ņem-
šanu,

6) aizsargu savienības līgumu,

7) beigu protokolu.
Apspriede ir ņēmusi vērā sekošas notas,
kuras apmainījuši delegāciju priekšsēdē-
tāji savā starpā, proti:

1) notas par bij. Vidzemes guberņas
fizisku un juridisku personu pri-

vātīpašumiem,

2) notas par Latvijas tiesībām celt Roņu
salā bezdrāts telegrāfa staciju.

Apspriede ir starp citu izteikusi seko-

šus vēlējumos:

I.

Abas līgumslēdzējas puses apņemas

nekavējoties uzsākt sarunas par speciālas
vienošanās noslēgšanu attiecībā uz sprie-
dumu savstarpīgu izpildīšanu civillietās,
kā ari par vienošanos attiecībā uz so-

ļiem, kuri sperami, lai novērstu divkār-

tīgu aplikšanu ar nodokļiem un izbeigtu
izvairīšanos no nodokļa maksas.

11.

Apspriede izsaka velēšanos, lai ap-

spriedē dalību ņemošo valstu valdības
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Conférence soient d'accord de nommer la

commission mixte prévue par l'article 7

du traité préliminaire de l'union écono-

mique et douanière immédiatement sans

attendre la ratification du traité.

111.

Désirant faciliter la libre circulation

des ressortissants respectifs entre les deux

pays, la Conférence exprime le voeu que
les visas d'entrée et de sortie soient accor-

dés pour la durée d'un an sans frais.

Les passeports étrangers peuvent être

remplacés par des certificats d'identité

délivrés selon les lois ou règlements de

chaque pays.
En foi de quoi les délégués des pays

ont signé le présent protocole.

Fait à Tallinn, en double exemplaires
le 1 novembre 1923.

Z. A. Meierovics, Fr. Akel,

(paraksti)

etc. etc.

(paraksti)

etc., etc.

vienotos iecelt nekavējoties ekonomiskas

un muitas apvienības pagaidlīguma 7.

pantā paredzēto jaukto komisiju, neno-

gaidot līguma ratifikāciju.

Ш.

Vēlēdamās atvieglot attiecīgiem valsts

pilsoņiem kustības brīvību starp abām

zemēm, apspriede izsaka vēlēšanos, lai

iebraucamās un izbraucamās vizas jz-
sniegtu uz vienu gadu bez maksas. Ār-

zemju pases var atvietot ar personības
apliecībām, izsniegtām saskaņā ar katras

valsts likumiem vai noteikumiem.

Šo apliecinot abu valstu delegāti ir pa-

rakstījuši šo protokolu.
Sastādīts Tallinā divos eksemplāros,

1923. gada 1. novembrī.

Seko:

Latvijas delegācijas Igaunijas delegācijas

paraksti. paraksti.
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République d'Esthonie.

Ministère des Affaires Etrangères.

Tallinn, le 1. novembre 1923.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de porter à la con-

naissance de Votre Excellence que

l'accord entre laRépublique d'Esthonie

et la République de Lettonie relatif

au règlement des réclamations réci-

proques, signé le 1 novembre 1923,
ne concerne pas les biens des per-

sonnes privées, physiques aussi bien

que juridiques, des institutions des

différents ordres, des administrations

communales, de la nobilité, du con-

sistoire evangélique - luthérien, du

sinode de l'église orthodoxe, des

différentes institutions de bien-

faisance et de charité, de corpora-

tions, des dotations, legs etc. restés

dans le territoire de l'autre Partie

par suite de la division administra-

tive de l'ancienne province russe

de Livonie entre les Républiques
d'Esthonie et de Lettonie. Les ques-

tions visant les biens susmentionnés

restent ouvertes.

En vous priant de bien vouloir

me confirmer ceci au nom de Votre

Gouvernement, je saisis l'occasion

pour renouveler à Votre Excellence

les assurances de ma haute consi-

dération.

Fr. Akel (paraksts).
Ministre.

Son Excellence

Monsieur Zigfrids Meierovics,

Président du Conseil,

Ministre des Affaires Etrangères
de Lettonie.

Tulkojums

IgaunijasRepublika.

Ārlietu ministrija.

Tallinā, 1923. g. 1. novembrī.

Augsti godātais
Prezidenta kungs!

Pagodinos darīt zināmu, ka 1923. g.
1. novembrī parakstītā vienošanās

starp Igaunijas republiku un Latvijas
republiku par savstarpēju prasību
nokārtošanu neattiecas uz privātu
personu, kā fizisku tā juridisku,
dažāda veida iestāžu, komunalvalžu,

muižniecības, cv.-luteriskas konsisto-

rijas, pareizticīgo baznīcas sinodes,
dažādu labdarības un palīdzības
iestāžu, korporāciju īpašumiem, dāvi-

nājumiem, novēlējumiem v. t. t.,
kuri palikuši otras valsts teritorijā

pēc bij. krievu Vidzemes guberņas
administratīvas sadalīšanas starp
Igaunijas un Latvijas" republikām.
Uz augšminētiem īpašumiem zīmē-

jošies jautājumi paliek atklāti.

Lūdzu man šo apstiprināt savas

Valdības vārdā. Izlietoju šo gadī-
jumu, lai atkārtotu Jūsu Ekselencei

savas dzijas augstcienības aplieci-

nājumu.

(paraksts.) Fr. Akel.

Ministrs.

Viņa Ekselencei

Zigfridam A. Meierovica kungam,

Latvijas Ministru Prezidentam

un Ārlietu Ministrim.
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Tulkojumā.

Le 1 novembre 1923. 1923. g. 1. novembrī.

Augsti godātais
Ministra kungs,

Monsieur le Ministre,

Accusant réception de votre note

du 31 octobre 1923, j'ai l'honneur

du vous faire part que j'ai pris acte

de cette lettre et que je la ferai

examiner au point de vue des principes
du droit international et des lois des

deux pays.
Veuillez agréer, Monsieur le Mi-

nistre, l'assurance de ma très haute

considération.

Apstiprinot Jūsu 1923. g. 31. oktobra

notas saņemšanu, pagodinos Jums

darīt zināmu, ka šo vēstuli esmu

ņēmis vērā un likšu to pārbaudīt
no starptautisko tiesību principu un

abu valstu likumu viedokļa.
Pieņemat, augsti godātais Ministra

kungs, manas dziļas augstcienības
apliecinājumu.

Z. A. Meierovics,

Président du Conseil,

Ministre des Affaires Etrangères
de Lettonie.

(paraksts.) Z. A. Meierovics,

Latvijas Ministru Prezidents un

Ārlietu Ministrs.

Viņa Ekselencei
Son Excellence

Monsieur Fr. Akel,

Ministres des Affaires Etrangères
dela République d'Esthonie.

Fr. Akela kungam,

Igaunijas Republikas Ārlietu

Ministrim.
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Tulkojums.

Le 1 novembre 1923. 1923. g. 1. novembrī.

Monsieur le Ministre, Augsti godātais
Ministra kungsLe Gouvernement de Lettonie ne

pouvant pas changer sa manière de

voir sur la question de l'île de Runo,

mais, ne prévoyant pas que ce

problème puisse être résolu dès

maintenant, propose au Gouverne-

ment d'Esthonie de lui concéder

immédiatement et à titre gratuit le

droit d'instaler, d'entretenir et de

diriger un poste de radiotélégraphie
sur l'île de Runo et d'y organiser,
le cas échéant," un entrepôt de

charbon pour le ravitaillement des

navires pris dans les glaces.
Veuillez agréer, MonsieurleMinistre,

l'assurance de ma très haute consi-

dération.

Nevarēdama grozīt savu viedokli

Roņu salas jautājumā, bet nepare-

dzēdama, ka šis jautājums varētu

tikt tūliņ nokārtots, Latvijas Valdība

liek priekšā Igaunijas Valdībai pie-
šķirt viņai nekavējoties un bez atlī-

dzības tiesību ierīkot, uzturēt un

pārzināt radiotelegrafa staciju Roņu
salā un organizēt tur pat vajadzības
gadījumā ogļu noliktavu ledū ie-

sprostītu kuģu apgādāšanai.
Pieņemat, augsti godātais Ministra

kungs, manas augstcienības aplieci-

nājumu.

Z. A. Meierovics (paraksts).

Président du Conseil,

Ministre des Affaires Etrangères
de Lettonie.

(paraksts) Z. A. Meierovics.

Latvijas Ministru Prezidents un

Ārlietu Ministrs.

Viņa Ekselencei
Son Excellence

Monsieur Fr. Akel,

Ministre des Affaires Etrangères
de la République d'Esthonie.

Fr. Akela kungam,

Igaunijas Republikas Ārlietu

Ministrim.
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République d'Esthonie.

Ministère des Affaires Etrangères.

Tallinn, le l novembre 1923.

Monsieur le Président,

En accusant réception à Votre

Excellence de sa note en date du

1-er courant relative à la question
de l'île de Runo, j'ai l'honneur de

déclarer au nom de mon Gouverne-

ment que l'île de Runo constitue

une partie intégrante du territoire de

la République d'Esthonie et que

par conséquent le Gouvernement

esthonien ne peut pas entrer en

discussion fie la question à savoir

auquel Etat appartient l'île de Runo.

En reconnaissant en même temps
les intérêts économiques de la

Lettonie à l'égard de cette île, le

Gouvernement esthonien se déclare

d'accord à entrer en négociations
avec le Gouvernement letton au

sujet de l'installation sur cette île

d'un poste de radiotélégraphie, ainsi

que de l'organisation d'un entrepôt
de charbon pour le ravitaillement

des navires pris dans les glaces,
étant entendu qu'aucune compensa-

tion spéciale ne sera reclamée par

le Gouvernement esthonien pour le

droit même des concessions précitées.
Le Gouvernement esthonien tient

à ajouter à la présente déclaration

que le traité d'alliance défensive

signé le 1 novembre courant ne peut

"pas entrer en vigueur avant que le

Gouvernement de la République de

Lettonie n'ait renoncé à ses pré-

tentions à l'égard de l'île de Runo.

Veuillez agréer, Monsieur le Pré-

sident, les assurances de ma haute

considération.

Fr. Akel (paraksts).
Ministre.

Son Excellence

Monsieur Zigfrids A. Meierovics,

Président du Conseil,

Ministre des Affaires Etrangères
de Lettonie.

Tulkojums.

Igaunijas Republika.

Ārlietu Ministrija

Tallina, 1923. g. 1. novembrī.

Augsti godātais

Prezidenta kungs,

Apstiprinot Jūsu Ekselencei viņas
š. mēn. 1. datuma notas saņemšanu,
pagodinos savas Valdības vārdā

deklarēt Roņu salas jautājumā, ka

Roņu sala ir ar Igaunijas republikas
teritoriju cieši saistīta daļa. un ka

tāpēc Igaunijas Valdība nevar ie-

laisties diskusijā par jautājumu,
kurai valstij pieder Roņu sala.

Atzīstot līdz ar šo Latvijas ekono-
miskās intereses attiecībā uz šo salu,

Igaunijas Valdība deklarē, ka viņa
ir gatava stāties ar Latvijas Valdību

sarunās par radiotelegrafa stacijas
iekārtošanu uz šīs salas, kā ari par

ogļu noliktavu ierīkošanu ledū ie-

sprostītu kuģu apgādāšanai ar oglēm,
pie kam Igaunijas Valdība neprasīs
nekādu sevišķu atlīdzību par minēto

koncesiju tiesībām.

Igaunijas Valdība atrod par vaja-
dzīgu uzsvērt pie šīs deklarācijas,
ka š. g. 1. novembrī parakstītais
aizsargu līgums nevar stāties spēkā,
iekams Latvijas republikas Valdība

nebūs atsacījusies no savām prasībām
uz Roņu salu.

Pieņemat,augsti godātaisPrezidenta

kungs, manas dziļas augstcienības
apliecinājumu.

(paraksts) Fr. Akel.

Ministrs.

Viņa Ekselencei

Zigfridam A. Meîerovica kungam,

Latvijas Ministru Prezidentam

un Ārlietu Ministrim.
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