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Ar ģenerālkomisāra, Rīgā, piekrišanu.

Noteikumi par pilsētu bērnu novietošanu vasarā laukos

1. Valsts unpašvaldību iestādes, Arodbiedrību

rālā savienība (ACS) un Tautas Palīdzība, kas vasarā

novieto pilsētu bērnus laukos, rīkojas pēc šiem

noteikumiem.

2. Bērnus laukos var novietot ņo 16. maija līdz
15. septembrim. Bērnus, kas nav skolas vecumā un

tāpēc nevar skolu apmeklēt, šinī laika sprīdī var no-

vietot laukos ne ilgāk kā trīs ar pus mēnešus, bet

skolas vecuma bērnus skolu brīvlaikā ne ilgāk kā
3 mēnešus.

3. Novietojamie bērni nevar būt jaunāki par 6 un

vecāki par 11 gadiem.
4. Par bērnu apgādību un audzināšanu bērnu pie-

ņēmējiem, kas to vēlas, maksā līdz RM 15,— kalen-

dāra mēnesī (RM 0,50 dienā) par katru bērnu. Tāpat
atlīdzina ceļa izdevumus par bērnu pārvešanu turp
un atpakaļ un pēc pastāvošiem sociālās apdrošināšanas
noteikumiem arī izdevumus par ārstēšanos un medi-

kāmentiem, kas bērnu pieņēmējiem varētu rasties

bērnu saslimšanas gadījumos, izņemot ACS novieto-

jamos bērnus, kuriem izdevumi par ārstēšanos un

medikāmentiem jāsedz šo bērnu vecākiem.

5. Ceļa izdevumus par bērna pārvešanu turp un

atpakaļ maksā dzelzceļa 3. kl. vai, kur dzelzceļa nav,

autobusa vai tvaikoņa 3. kl. biļetes maksas apmērā;
braucot ar zirgu, atlīdzību izmaksā 16 Rpf. par no-

brauktu km. Ceļa izdevumus maksā arī bērna pava-
donim, ja tāds būtu vajadzīgs.

6. Uz Arodbiedrību centrālās savienības rēķina

novietojami bērni, kuru vecāki ieņem kādu algotu

vietu, uz Tautas Palīdzības rēķina — bērni, kurus no-

lēmusi atbalstīt šī organizācija, uz Tautas labklājības
ģenerāldirekcijas rēķina sekojošo pilsētu trūcīgo iedzī-

votāju bērni, ja tie nav novietoti uz ACS vai Tautas

Palīdzības rēķina: Rīgas, Liepājas, Ventspils, Jelgavas,

Daugavpils, Rēzeknes, Cēsu, Valmieras, Kuldīgas, Lu-

dzas, Jēkabpils, Bauskas, Slokas, Tukuma un Grīvas.

Sarakstus par trūcīgiem bērniem sastāda minēto pil-
sētu valdes. Saraksts sastādāms par bērniem, kuru

vecāku materiālieun ģimenes apstākļi un bērnu vese-

lības stāvoklis rūpīgi pārbaudīti, un pilsētas valde, va-

doties no vietējiem apstākļiem un paražām, izlemjot

jautājumu par ģimenes un materiālajiem apstākļiem,
atzinusi tos par trūcīgiem un bērnu novietošanu par

nepieciešamu.
Uz ACS un Tautas Palīdzības rēķina novietojamo

bērnu sarakstus pilsētu valdēm piesūta minētās orga-

nizācijas.
7. Ja kāds sociāli apdrošinātais pēc bērnu novie-

tošanas atstāj darbu, tad tomēr izdevumi, kas cēlušies

saskaņā ar noslēgto līgumu par bērna novietošanu

līdz līgumā minētam laikam, jāmaksā ACS.

8. Bērnus nodod tikai tiem lauku iedzīvotājiem,
kas apņemas

a) uzturēt bērnus savā ģimenē līdzīgi pārējiem ģi-
menes locekļiem, dodot viņiem veselīgu, pietiekošu

ēdienu, atsevišķu gultu ar veļu un gādāt, lai bērna

gultas un miesas veļa, apģērbs un apavi būtu tīri

un kārtībā;

b) rūpēties par bērna miesas tīrību un veselību un,

ja bērns saslimtu vai viņa veselībā būtu novēro-

jama pasliktināšanās vai organisma novājināšanās,
nekavējoties griezties pie rajona ārsta, rūpīgi iz-

pildot viņa norādījumus, un par katru grūtu sa-

slimšanas vai nelaimes gadījumu nekavējoties zi-
ņot bērnu novietojušai iestādei;

c) nogādātbērnu 1 reizi mēnesī tuvākā veselības kop-
šanas punktā veselības pārbaudei, ja šis punkts
nav tālāk par 10 km no bērna dzīves vietas;

d) rūpēties par bērna audzināšanu, nepielietojot fi-

zisku varu. Aizliegts bērnam dot alkoholu saturo-

šus dzērienus un smēķēt; nenodarbināt bērnu ganu
gaitas, bet, ja bērna veselība atļauj, var dot viņam
vieglu, viņa vecumam piemērotu nodarbošanos;

c) par katru sarežģījumu bērna uzturēšanā nekavē-

joties ziņot tai pilsētas valdei, kas bērnu novieto-

jusi.
9. _Vienam bērnu pieņēmējam vispār var nodot di-

vus bērnus. Pilsētas valde var nodot vienam bērnu

pieņēmējam arī vairāk kā divus bērnus, ja bērni ir

vienas ģimenes. Bērnu pieņēmējam noliegts pa to

laiku, kamēr viņa apgādībā un audzināšanā ir no vie-

nas iestādes nodoti pilsētu trūcīgo iedzīvotāju bērni,
saskaņā ar šiem noteikumiem pieņemt savā apgādībā
vēl kādus bērnus no citām iestādēm (citām pilsētu
valdēm, organizācijām v. t. t.).

10. Bērnu novietošanu izdara 6. punktā minēto
pilsētu valdes. Tās novieto kā savus trūcīgo iedzīvo-

tāju bērnus, tā arī ACS un Tautas Palīdzības piesūtī-
tos sarakstos minētos un attiecīgā pilsētā dzīvojošos
bērnus. Bērnus novietojot, priekšroka dodama boļše-
viku laikā un cīņās pret lieliniekiem cietušo ģimeņu
bērniem.

11. Bērnu dzīves apstākļus uz vietas pārbauda
Tautas Palīdzības iecirkņa priekšnieks un skolas ko-

pas priekšnieks vai viņu nozīmēti vietnieki. Par iz-

darīto pārbaudi katrreiz jāizpilda inspekcijas novēro-

jumu lapa. Bez tam bērnu dzīves apstākļus pārbauda
arī Tautas labklājības ģenerāldirekcijas pilnvarotie
un pilsētu valžu vai ACS un Tautas Palīdzības pār-
stāvji. Šinī pantā minētie bērnu dzīves apstākļu pār-
baudītāji var dot bērnu pieņēmējiem vajadzīgos aiz-

rādījumus.

Par katru gadījumu, kad bērnu pieņēmējs nepilda
kārtīgi savus pienākumus, personai, kas, pārbaudot
bērnu dzīves apstākļus, to konstatējusi, nekavējoties
jāziņo Tautas labklājības ģenerāldirekcijai.

12. Ja izrādītos, ka bērnu pieņēmējs savus pienā-
kumus nepilda kārtīgi vai arī pieņēmis vēl kādus

bērnus no citām iestādēm, tad Tautas labklājības ģe-

nerāldirekcija var uzdot pilsētas valdei — bērnu no-

vietotājai — samazināt pabalsta maksu vai pavisam to

nemaksāt, vai arī atprasīt izmaksāto naudu, vai at-

ņemt viņam bērnus.

13. Lauku iedzīvotājiem, kas savās ģimenēs va-

sarā vēlas pieņemt pilsētu iedzīvotāju bērnus, jāpie-
teicas vietējā pagasta valdē; pieteikušos reģistrāciju

pēdējā uzsāk nekavējoties.



14. levērojot 11. pantā minētos norādijurnas, pa-

gastā valde par katru vienās mājās dzīvojošu ģimeni,

kuras locekļi izteikuši vēlēšanos pieņemt bērnus, iz-

pilda tikai vienu aptaujas 1 apu. Tanī rūpīgi,

izsmeļoši uh salasāmi jāatbild uz visiem jautājumiem,
kas paredzēti Še klāt pievienotā veidlapas paraugā

(1. paraugs). Lai novietojamie bērni nonāktu tiešam

kārtīgās ģimenēs, kurām nebūtu pirmā vietā saņema-

mais pabalsts, bet gan bērnu labklājība, pagasta val-

dei jāsniedz savs atzinums. Sniedzot savu atzinumu,

iepriekš uz vietas sīki jāiepazīstas ar katra bērna

pieprasītāja dzīves apstākļiem un pamatīgi jāapsver,
vai viņš sakarā ar viņa saimniecisko, materiālo un.

ģimenes stāvokli, kā arī dzīvokļa lielumu, tiešām spēj

pienācīgi apgādāt un audzināt pieņemtos bērnu®. Pa-

gasta valdei jāvadās arī no pienākuma apziņas, lai

bērni nenonāktu neprecētu vīriešu, nelaulātu pāru,
tikumisku mazvērtīgu (alkoholiķu, pagrimušu v. tml.),
vai slimojošu ar kādu lipīgu slimību (tuberkulozi un

citu) ģimeņu apgādībā. Veselības stāvokļa konstatē-

šanai vajadzības gadījumā jāpieprasa vietējā ārsta

atsauksme. Pagasta valdes atzinumam piegriezīs se-

višķu vērību, kādēļ tas jāsniedz pēc labākās sirdsap-
ziņas." ■

15. Visas iepriekšējā (14.) pantā minētās izpildītās
aptaujas lapas pagasta valde, tās neuzkrājot, katru

nēd ē ļ v nosūta Tautas labklājības ģenerāldirekcijai,
kura tās sadala attiecīgām pilsētu valdēm.

16. Bērnu vecākiem uz jaukiem novietojamiem
bērniem jādod līdzi vismaz divas maiņas miesas veļa®,
tīrs un kārtīgs; apģērbs un apavi.

17. Saņēmusi Tautas labklājības ģenerāldirekcijas

ziņas pār personām, kas izteikušas vēlēšanos pieņemt
vasarā savā ģimenē pilsētu iedzīvotāju pilsē-
tas valde ar tām iepazīstas, piegriežot sevišķu vērību

pagasta valdes atzinumam. "

Ja pilsētas valdē atrod par iespējamu bērnus no-

vietot pie bērnu pieņēmēja, tad viņa paziņo šai per-

sonai, cik bērnus novietos viņa ģimenē, uzaicinot viņu
ierasties pilsētas valdē saņemt bērnus, bet jā tas ne-

būtu iespējams, tad paziņot, kad bērnus pie viņa no-

gādās/-1
18. Bērnu nododot, pilsētas valdeparaksta arbērna

pieņēmēju vienošanās aktu pēc noteiktā parauga (2.

paraugs). Ja pie viena bērnu pieņēmēja novietotu vai-

rākus bērnus, tad par katru bērna novietošanu jāpa-
raksta atsevišķs vienošanās akts. Bērnu vecākiem uz

viņu vēlēšanos pilsētas valde paziņo bērnu atrašanās

vietu. / -

19. Par katra bērna novietošanu uz laukiem pil-
sētas valdei nekavējoties jāiesūta Tautas labklājības
ģenerāldirekcijai paziņojums (8. paraugs). šāds pazi-

ņojums jānosūta arī tai pagasta valdei, kur bērns

novietots. Bez tam minētais paziņojums jānosūta arī

ACS un Tautas Palīdzībai par šo organizāciju novie-

totiem bērniem.

20. Pabalstu izsniegšanai bērnu pieņēmējiem, izde-

vumu atmaksai par ārstniecības izdevumiem un bērnu

pārvadāšanu nepieciešamos līdzekļus pilsētas valde

pieprasa avansa veidā no iestādēm, kuras devušas rī-

kojumu bērnus novietot, bet par pilsētu trūcīgo iedzī-

votāju bērniem — no Tautas labklājības ģenerāldi-
rekcijas. Izbeidzoties bērnu novietošanas laikam uz

laukiem, pilsētas valdē iesūta šīm iestādēm sakopotus
norēķinus ar attaisnojošiem dokumentiem uri Tautas

labklājības ģenerāldirekcijai bez tam vēl pārskatus
par vasaras atpūtā visu novietoto bērnu skaitu .un

izdevumiem.

21. Atkāpšanās no šiem noteikumiem katrā atse-

višķā gadījumā iespējama vienīgi ār Tautas labklājī-
bas ģenerāldirekcijas piekrišanu.

22. Šie noteikumi stājas spēkā izsludināšanas

dienā.

Rīgā, 1942. gada 11. maijā.

Tautas labklājības ģenerāldirektors
O. Sīlis.

1, paraugs.

Aptaujas lapa
par personu, kas izteikusi vēlēšanos pieņemt pilsētu iedzīvotāju bērnus savā ģimenē 1942. g. vasarā.

Jautājumi: Atbildes:

1. Vārds, uzvārds un vecums gados

2. Tautība -
-

3. Ticība
. -

■ - - ■

4. Pavalstniecība -■■■

5. Nodarbošanās - . .„....,

6. Peļņa, alga vai citi ienākumi mēnesī

7. Ģimenes stāvoklis: precējies, neprecējies, šķirts, atraitnis, dzīvo kopdzīvē nelaulāti (nevajadzīgo strīpot)

Kādi dzīvo pie viņas:

a) ģimenes locekļi ,

b) audžu bērni (viņu vārds un vecums gados)

8. Dzīves vieta:

a) pagasta nosaukums • - •

b) saimniecības nosaukums -

c) tuvākā dzelzceļa stacija un tās attālums' no dzīves vietas

d) autobusa pieturas vieta

•) pasta adrese .

f) tālrunis -

.g) tuvākā lielceļa nosaukums un tā attālums no dzīves vietas ■
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9. Dzīvokļa lielums (istabu skaits un cik istabās dēļu grīda)

10. Mantas stāvoklis (piederošas vai nomātas zemes platība ha), liellopu (zirgu, govju v. c.) skaits.

11. Vai nav sodīts ar tiesas spriedumu vai administratīvi un vai neatrodas zem tiesas v. t. t.?

12. Vai ir zināms bērns, kuru vēlas pieņemt? Ja ir, tad uzrādīt bērna vārdu un uzvārdu un dzīves vietu

13. Vai vēlas saņemt pabalstu par bērna uzturēšanu un cik lielu (maksimālais pabalsts RM 15,— mēnesī)?

14. Cik bērnu vēlas pieņemt un uz kādu laiku?

15. Vai vēlas zēnu vai meiteni?

(Datums) (Bērna pieņēmēja paraksts)

16. Pagasta valdes

1) plašs apstākļu raksturojums saskaņā ar noteikumu 14. pantu

2) slēdziens: ieteicams, vēlams, noraidāms (nevajadzīgo strīpot).

3) cik bērnu pag. valde ieteic novietot?

(Datums) (Paraksti)

Atbildes jāraksta pretim katram jautājumam.

Pag. valdes atzinums nav izpaužams.

Šo aptaujas lapu pagasta, valde nedrīkst izsniegt bērnu pieprasītājam, bet tā jāiesūta Sabiedriskās aiz-

gādības departamentam.

2. paraugs

Vienošanās akts

par bērna novietošanu uz laukiem 19... gada vasarā

Saskaņā ar Noteikumiem par pilsētu iedzīvotāju bērnu novietošanu uz laukiem .pilsētas"

valde nodod un : ,
kas dzīvo • •••••• -•• • ••••• •■• -

pieņem savā apgādībā un audzināšanā

(bērnu vecāku vārds un uzvārds)

dzīvojošā. : •••••
. , v ...... .

(bērnu vecāku pilna adrese)

bērnu • dzimušu skaitot ar 19 g.

(kārta) (vārds un uzvārds) (gads, mēnesis un diena)

uz šādiem noteikumiem:

1. Bērna pieņēmējs apņemas:

a) uzturēt bērnu savā ģimenē līdzīgi pārējiem ģimenes locekļiem, dodot viņam veselīgu, pietiekošu

ēdienu, atsevišķu gultu ar veļu un gādāt, lai bērna gultas un miesas veļa, apģērbs un apavi būtu

tīri un kārtībā: .-:

b) rūpēties par bērna miesas tīrību un veselību, un, ja bērns saslimtu vai viņa veselībā būtu novēro-

jama pasliktināšanās vai organisma novājināšanās, nekavējoties iet pie rajona ārsta un rūpīgi izpildīt

viņa aizrādījumus; grūtos saslimšanas vai nelaimes gadījumos var izmantot arī cita ārsta palīdzību;

c) nogādāt bērnu 1 reizi mēnesī tuvākā veselības kopšanas punktā veselības pārbaudei, ja šis punkts nav

tālāk par 10 km no bērna atpūtas vietas;

d) rūpēties par bērna audzināšanu, nepielietojot fizisku varu; nedot bērniem alkoholu saturošus dzērie-

nus un smēķēt;

c) nenodarbināt bērnu ganu gaitās, bet, ja bērna veselība atļauj, dot viņam vieglu, viņa vecumam pie-

mērotu nodarbošanos;

f) par katru grūtu saslimšanas vai nelaimes gadījumu, kā arī citu sarežģījumu bērna uzturēšanā neka-

vējoties ziņot pilsētas valdei;
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g) pa to laiku, kamēr viņa apgādībā atrodas šinī vienošanās aktā minētais bērns, nepieņemt pie sevis
vēl kādus vasaras bērnus no citām iestādēm (citām pilsētu valdēm, organizācijām v. t. t.).

2. Izdevumus par ārstēšanu un medikamentiem, kādi varētu rasties bērna pieņēmējam sakarā ar bērna

saslimšanu līguma laikā, maksās pilsētas valde pēc pastāvošās takses.

3. Pilsētas valde maksā ceļa izdevumus par bērna pārvešanu turp un atpakaļ dzelzceļa 3. klases vai, kur

dzelzceļu nav, autobusa vai tvaikoņa biļetes maksas apmērā. Braucot ar zirgu, atlīdzību izmaksā
16 Rpf. par nobrauktu kilometru. Pilsētas valde maksā ceļa izdevumus arī bērna pavadonim, ja tāds

būtu vajadzīgs.
4. Bērnu dzīves apstākļus uz vietas pārbauda katra pagasta Tautas Palīdzības iec. priekšnieks un skolas

kopas priekšnieks vai viņu nozīmēti vietnieki, Tautās labklājības ģenerāldirekcijas un pilsētu valžu, kā

arī ACS vai Tautas Palīdzības pilnvarotie pārstāvji. Šīm pilnvarotām personām bērnu pieņēmējam jā-
sniedz par bērnu patiesas ziņas. Ja izrādītos, ka bērnu pieņēmējs savus pienākumus nepilda kārtīgi vai

pieņēmis bērnus no vairākām iestādēm, tad Sabiedriskās aizgādības departaments var samazināt pa-

balstu maksu vai pavisam to nemaksāt, vai arī atprasīt izsniegto naudu, vai atņemt viņam bērnus.
5. Bērnu uzturēšanās laiks uz laukiem skaitās līdz 1942. g. -

6. Bērnu pieņēmējam aizliegts nodarbināt bērnus pie citām personām vai nodot citas personas audzinā-

šanā un apgādībā. Bērnu atdot viņa vecākiem vai radiem var tikai ar pilsētas valdes piekrišanu.
7. Pabalstu par bērna apgādību un audzināšanu āRM 15,— kalendāra mēnesī (RM 0,50 dienā) maksā pilsē-

tas valde. Bērnu pieņēmējam izmaksājamo pabalsta summu pilsētas valde aprēķina tikai par to laiku,
kad bērns tiešām bijis pie bērna pieņēmēja, ieskaitot bērna pieņemšanas un atpakaļ nodošanas dienas.

8. Bērna pieņēmējam pienākošās summas pilsētas valde izmaksā, bērna uzturēšanās laikam izbeidzoties.

9. Vienošanās akta oriģināls atrodas - pilsētas valdē, bet tā apliecināts noraksts pie bērna

pieņēmēja.

194 g.

(Pilsētas valdes paraksti)

(Bērna pieņēmēja paraksts)

1. Ārsta atzīmes par bērnu ārstēšanu vasarā.

Datums Slimība
Arstējļ ĉ

|jās vai
Ārsta paraksts

3. Atzīmes, bērnam atgriežoties ģimenē.

Vienošanās aktā minēto bērnu saņēmu atpakaļ savā audzināšanā.

194 g

(Paraksts)

Pilsētas valdes atzīmes: - ■ ■ -

3. paraugs.

pilsētas valde.

Tautas labklājības ģenerāldirekcijas bērnu aizgādības nodaļai

Noraksti:

1) pagasta vecākajam.

2) (ACS vai Tautas Palīdzībai).

Paziņojums
par bērnu novietošanu laukos

(pagastā) • mājās.

( apriņķī).

Bērnavārds Zēns vai Kad Kad no- Līdz kā- Uz kā*)

un uzvārds meitene dzimis vietots dam laikam rēķina

Rīkojumu Vēstnesis472 88, num., 1942. g. 20. maJļS



Tuvākā dzelzceļa stacija un tās attālums - * ■ - : --

Bērna pieņēmēja vārds un uzvārds - •
mātes

Bērna
tēy

vārds un uzvārds

Dzīves vieta (Pilsēta, iela, Nr.) - - • - -

Šinī paziņojumā jāuzrāda tikai vienā ģimenē novietotie bērni.

(Datums, paraksts).

*) Tautas labklājības ģenerāldirekcijas, ACS vai Tautas Palīdzības.

Paziņojums

par mēru,svaru un mērīšanas aparātu pārbaudes

nodevu likmēm

Rūpniecības departaments paziņo, ka Austrumu

apgabala reichskomisārs, pamatojoties uz sava 1941.

gada 11. septembra vispārējā rīkojuma par cenu un

algu nokārtošanu Austrumu apgabalā («Verkūndungs-

blatt» 1941. g. 7. lpp.; «Tēvija» 1941. g. 66. nr.) 3. §;

devis speciālu norādījumu par to, ka par mēru,

svaru un mērīšanas aparātu pārbaudi līdz turpmā-

kam ņemamas nodevas pēc tām likmēm, kas bija -

spēkā 1940. g. 20. jūnijā («Vaid. Vēstn.» 1935. g.

120. nr. un 1939. g. 114. nr.), pie kam latos izteiktā

nodeva pārrēķināma šādi: 1 Ls — 0,60' RM.

Minētās likmes piemērojamas ar š. g. 20. maiju.

Rīgā, 1942. g. 18. maijā.

Rūpniecības departamentadirektorsJ.Švanks.

Mēru un svaru valdes priekšnieks Ed. Rūtenfelds.

Māksla

Rīgas opera. Trešdien,
20. maijā, «Gulbju ezers»;

ceturtd., 21. maijā, «Tra-

viata». Rīgas Dramatiskais

teātris. Trešdien «Raudu-

piete», ceturtdien «Jums

pa prātam». Dailes teāt-

ris. Trešdien pirmizrāde

«Dzejnieks un roze»; ce-

turtdien «Dzejnieks un ro-

ze». Tautas teātris. Treš-

dien operete «Nemirstī-

gais valsis», ceturtdien

«Jāņugunis».

SLUDINĀJUMI

RĪGAS APGABALTIESAS
I CIVĪLNODAĻA

uz CPL 397., 401., 413., 414.,
416. p. pamata uz Jevgeņi-

jas Nadeždinas, dzim. Bru-

žikas, lūgumu viņas prasī-
bas lietāpret Leonīdu Na-

deždinu par laulības šķir-
šanu uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav

zināma, ierasties tiesā 2

mēnešu laikā pēc šī sludi-

nājuma ievietošanas «Rīk.

Vēstnesī». Lūgumam pie-

likti noraksti no iesūdzības

raksta un tampievienotiem
dokumentiem. Ja atbildē-

tājs noliktā laikā neieradī-

sies personīgi vai viņa

pilnvarnieks, noliks tiesas

sēdi lietas izklausīšanai

aizmuguriski.

Rīgā, 1942. g. 13. maijā.
L. Nr. 1165/42. 1. g.

R. 3610.

RĪGAS APGABALTIESAS

I CIVĪLNODAĻA

uz CPL 397., 401., 413., 414.,

416. p. pamata uz Vallijas

Pihl, dzim. Dolģis, lūgumu

viņas prasības lietā pret

Ludvigu Pihl'u par laulības

šķiršanu uzaicina pēdējo,

kura dzīves vieta prasītājai

nav zināma,ierastiestiesa 2

mēnešu laikā pēc šī sludi-

nājuma ievietošanas «Rīk.

Vēstnesī». Lūgumam pie-

likti noraksti no iesūdzības

raksta un tam pievienotiem
dokumentiem. Ja atbildē-

tājs noliktā laikā neieradī-

sies personīgi vai viņa

pilnvarnieks, noliks tiesas

sēdi lietas izklausīšanai

aizmuguriski.

Rīgā, 1942. g. maijā.
L. Nr. 1029/42. 1. g.

R. 3611.

RĪGAS APGABALTIESAS
3. CIVĪLNODAĻA,

pamatojoties uz 1942. g. 22.

aprīļa lēmumu, CPL 1565.

■—1568. p. p. un CL 377. p.,

uzaicina nozudušo Augustu

Ziemani, dzim. 1884. g. 11.

jūlijā, viena gada laikā pēc
šī sludinājuma ievietoša-

nas «Rīk. Vēstnesī»/ ieras-

ties tiesā vai dot drošas

ziņas par sevi, kā arī uzai-

cina visas citas personas,

kurām ir drošas ziņas par
nozudušā dzīves vietu vai

nāvi, iesniegt tās tiesai. Ja

pēc sludinājuma termiņa
notecēšanas nebūs saņem-

tas drošas ziņas, ka Au-

gusts Ziemanis ir dzīvs,
tiesa uz Emmas Ziemanes

lūgumu un CPL 1569. p.

pamata atzīs viņu par

mirušu.

1942. g. 14. maijā.
1454. 1. R. 3612.

JELGAVAS

APGABALTIESAS

CIVĪLNODAĻA

uz Civīlproc. lik. 1628.—

1631., 1636. un 1710. p. pa-

mata uzaicina visus, kam

būtu uz 1939. g, 5. okt. mir.

Jēkaba Jāņa d. Andersona

atstāto mantojumu kādas

tiesības kā mantiniekiem,

legātāriem, fideikomisā-

riem, kreditoriem v. t. t,

pieteikt savas tiesības šai

tiesai 3 mēnešu laikā pēc

šī sludinājuma ievietoša-

nas «Rīkojumu Vēstnesī».

Termiņā nepieteiktās tie-

sības * ieskatīs par spēku

zaudējušām.

Jelgavā, 1942. g. 13. V.

M. L. Nr. 234/1942. g.

R. 3697.

JELGAVAS

APGABALTIESAS

CIVĪLNODAĻA

uz Civīlproc. lik. 1628.—

1631., 1636. un 1710. p. pa-

mata uzaicina visus, kam

būtu uz 1941. g. 6. sept.
mirušā Friča Viļa Cačes

atstāto mantojumu kādas

tiesības kā mantiniekiem,

legātāriem, fideikomisā-

riem, kreditoriem v. t. t,

pieteikt savas tiesības šai

tiesai 3 mēnešu laikā pēc

šī sludinājuma ievietoša-

nas «Rīkojumu Vēstnesī».

Termiņā nepieteiktās tie-

sības_ ieskatīs par. spēku

zaudējušām.

Jelgavā, 1942. g. 13. V.

M. L. Nr. 233/1942. g.

R. 3698.

JELGAVAS

APGABALTIESAS

CIVĪLNODAĻA
uz Civīlproc. lik. 1628.—

1631., 1636. un 1710. p. pa-

mata uzaicina visus, kam

būtu uz 1941. gada 25.

augustā mirušā Jāņa Breša

atstāto mantojumu kādas

tiesības kā mantiniekiem,

legātāriem, fideikomisā-

riem, kreditoriem v. t. t,
pieteikt savas tiesības šai

tiesai 3 mēnešu laikā pēc

šī sludinājuma ievietoša-

nas «Rīkojumu Vēstnesī».

Termiņā nepieteiktās tie-

sības ieskatīs par spēku

zaudējušām.

Jelgavā, 1942. g. 13. V.

M. L. Nr. 220/1942. g.

R. 3699.

LIEPĀJAS

APGABALTIESA

paziņo, ka šī tiesa 1942. g.

7. maijā aizmuguriski no-

sprieda: 1934. g. 28. aug.

starp Kļavu Vārnu unHer-

mīni Vārnu, dzim. Reinfel-

di, noslēgto laulību šķirt

uz CL 77. p. pamata, atļau-

jot prasītājai saukties turp-

māk savā agrākā uzvārdā

«Reinfelds» un piedzenot

no atbildētāja prasītajās

labā RM 50,75 lietas veša-

nas izdevumus un valsts

labā RM 30,70 tiesas un

zīmognodevas.

Liepājā, 1942. g. 14. V.

Akts Nr. 195 L/42.

R. 3695.

LIEPĀJAS

APGABALTIESA

paziņo, ka šī tiesa 1942. g.

7. maijā aizmuguriski no-

sprieda: 1932. g. 1. martā

starp Oskaru Voldemāru

Kraujiņu-Krauliņu unHer-

mīni Kraujiņu-Krauliņu,
dzim. Kīni, noslēgto laulī-

bu šķirt uz CL 77. p. pa-

mata,' atļaujot prasītājai

turpmāk saukties savā ag-

rākā uzvārdā «Kīns».

Liepājā, 1942. g. 14. V.

Akts Nr. 78 L/42.

R, 3696.
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DAUGAVPILS

~ APGABALTIESAS .

CIVĪLNODAĻA,.
pamatojoties -uz CPL 1584,,
1628.—1681. un 1710. p., uz-

aicina visas personas, kam

būtu. kādi iebildumi pret
1942. g. 24. marta tiesas
sēdē attaisīto Jāzepa'.Kazā*,

kupča privātā kārtībā 1941.

g, 28. XII taisīto testāmen-

tū vai kam būtu kādas

tiesības vai prasības : už

1941. g. 29. XII Viļānu pag.
mirušā Jāzepā Kozakup-
6*y dzimuša 1861, gādā,
mantojumu kā "mantinie-

kiem, legātāriem, kreditoT

riem v. t. 1., pieteikt tas

tiesai:: 3 . laikā pēc
šī; sludinājuma ievietošanas

«Rīkoj. Vēstn;». un norāda,
ka.

personas, kas nebūtu

.pieteikušas . savas' .tiesības
un iebildumus uzaicināju-
ma termiņā, atzīs par tā-

dām, kas zaudējušas šīs

tiesības vai ' atteikušās no

iebildumiem/

Daugavpilī, 1942. g. 12. V.;

L, Nr. 2151a/1942. g.
R. 3616.

- DAUGAVPILS. ■

' -APGABALTIESAS .

CIVĪLNODAĻA,
pamatojoties uz, CPL 1584.,
1628.—1631. un 1710. p., uz-

aicina visas personas, kam

būtu kādi .iebildumi pret
1940, g;- 21. novembrī, tiesas

sēdē .attaisīto Augustīnes
Raubiško publiskā kārtībā

1933. g. 11. XII taisīto tes-

tamentu, vai kam būtu kā-

das tiesības vai prasības
uz 1939. g. 18. XII Sventes

pag, mir. Augustīnes Ru-

bišķo, dz. 1852. g. 8, maijā,
mantojumu kā mantinie-

kiem, 1 .legātāriem,"kredito-

riem v. t. Ļ, pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī' sludinājuma ievietošanas

«Rīkoj. Vēstn.» un norāda,
ka personas, kas nebūtu

pieteikušas savas tiesības
un iebildumuš uzaicinaju-
ma termiņā, atzīs par tā-

dām, kas zaudējušas šīs

tiesības vai atteikušās no

iebildumiem.

Daugavpilī, 1942. g. 12. V.

L. Nr. 779a/1942. g.

R. 3617.

DAUGAVPILS

-. APGABALTIESAS .

, CIVĪLNODAĻA,
'pamatojoties'uz CPL 1584.,
1628.—1631. un 1710.p,, uz-

aicina visas personas, kam

būtu kādi iebildumi pret
1942, g. .6. marta tiesas sē-

de attaisīto Andriva Pun-

cuļa -Seimanova publiskā
kārtībā 1935. g. 27. VII tai-
sīto testāmentu vai. kam

būtu kādas tiesības vai

prasības uz 1941. g. 31. XII

Galēnu pag. mir, Andriva

Puncuļa -Seimanova, dzi-
mušā 1857. gādā 4, XII,

mantojumu kā mantinie-

kiem, legātāriem, kredito-

riem v. t. 1., pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
Šī sludinājumā ievietošanas

«Rīkoj. Vēstn.» un norāda,
ka :personas, .kas :nēbūtū

pieteikušas -savas tiesības

un iēbUdumus. u^icināju-

ma termiņā, atzīs par tā-

dām, kas zaudējušas šīs

tiesības vai atteikušās no

iebildumiem.

Daugavpilī, 1942. g. 12, V.

L. Nr. 1914a/1942. g.
R. 3618.

.; DAUGAVPILS .

APGABALTIESAS

CIVĪLNODAĻA,

pamatojoties uz CPL 1584.,

1628.—1631. un 1710. p., uz-

aicina visas personas, kam

būtu kādi iebildumi pret
1940, g. 21. novembri tiesas

sēdē: attaisīto Jāņa Kursīša

privātā kārtībā 1939. g. 2.

mārtā taisīto testāmentu

vai kam būtu kādas tiesī-

bas vai prasības uz 1940. g.
22, I Preiļos mirušā Jāņa
Kursīša, dz. 1868, g. 27. 111,
mantojumu kā niantinie-

kiem, legātāriem, kredito-

riem v, 1; L, pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietošanas

«Rīkoj. Vēstn,» un norāda,
ka personas, kas nebūtu

pieteikušas savas tiesības

un iebildumus uzaicināju-
ma termiņā, atzīs par tā-

dām, kās zaudējušas šīs

tiesības vai atteikušās1 no

iebildumiem.

Daugavpilī, 1942. g. 12. V.

L. Nr. 778a/1942. g.
R. 3619.

DAUGAVPILS

;\ APGABALTIESAS
,

CIVĪLNODAĻA,

pamatojoties uz CPL 1584.,

1628.—1631. un 1710. p., uz-

aicina visas personās* kam

būtu kādi iebildumi pret
1942. g. 24. marta tiesas sē-

dē attaisīto Jāzepa Rubuļa

privātā kārtībā 1941. g. 7.

VIII taisīto testāmentu vai

kam būtu kādas tiesības

vai prasības uz 1941, g. 7.

sept. Rēzeknē mir. Jāzepa

Rubuļa, dz. 1898. g. 1, janv,.
mantojumu kā mantinie-

kiem, legātāriem, kredito-

riem U. t. 1.,. pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietošanas

«Rīkoj. Vēstn.» un norāda,
ka personas, kas nebūtu

pieteikušas savas tiesības

un iebildumus uzaicināju-

ma termiņā, atzīs par tā-

dām, kas ' zaudējušas šīs

tiesības vai atteikušās no

iebildumiem.

Daugavpilī, 1942. g. 13. V.

L. Nr. 2155a/1942. g.
R. 3620.

DAUGAVPILS

APGABALTIESAS

CIVĪLNODAĻA
izskatījusi Vladislavā Stu-

pāna lūgumu izsludināt

par mirušiem Staņislavu

Stupānu, dzim. 1875. g. 12.

jūnijā (v. st.) Preiļu pag,,
un Jāni Stupānu, dzimušu

1866. g. 10. novembrī (v.
st.) Preiļu pag., pamatojo-
ties uz Civīlproc. likuma

1565.—-1568. p. p. un saska-

ņā ar savu 1042. g. 3. mar-

ta lēmumu, uzaicina 1918.

g. nozudušos Staņislavu tin

Jāni Stupānus ierasties

tiesā vai dot tiesai drošas

ziņas par sevi 1 gada laikā

pēc šī sludinājuma ievieto-

šanas ; «Rīkojumu Vēstne-

sī»; tāpat arī uzaicina vi-

sas citas personas, kam

ir drošas ziņas par nozu-

dušo dzīves vietu vai nā-

vi, iesniegt šīs ziņas tie-

sai un aizrāda, ka, nesa-

ņēmusi šai laikā drošas

ziņas par to, ka nozu-

dušie ir dzīvi, tiesā saska-

ņā ar Civīlproc. lik. 1569.

p. izsludinās viņus par mi-

rušiem.

Daugavpilī, 1942. g. 13. V.
L. 1998a/42. g. R. 362 L

DAUGAVPDLS

APGABALTIESAS

CIVĪLNODAĻA,
pamatojoties uz Civīlproc.
lik. 397., 405. un 416, p.

un prasītājas Marijas Ni-

kolajevas lūgumu viņas
laulība® šķiršanas lietā

pret atbildētājuAleksandru

Nikolajevu,: uzaicina atbil-

dētāju, kura dzīves vieta

prasītājai nav zināma, ie-

rasties tiesā 2 mēnešu laikā

pēc šī sludinājuma ievieto-
šanas «Rīk. Vēstn,» un uz-

dot savu dzīves vietu. Ja

atbildētājs šinī laikā neie-
radīsies personīgi vai ne-

sūtīs pilnvarnieku, pavēstes
un citus papīrus atstās tie-

sas (kancelejā, bet lietu no-

liks tiesas sēdē un izskatīs

aizmuguriski.
Prasības lūgumam pie-

vienoti tā noraksts un pra-

sītājas iesniegto dokumen-

tu noraksti.

Daugavpilī, 1942. g. 13. V.
L. 124 p./42. g.

R. 3622.
~~

DAUGAVPILS
~

APGABALTIESAS

CIVĪLNODAĻA
saskaņā ar Civīlproc. lik.
1570. p. paziņo, ka tiesa

š. g. 14. aprīlī starp citu

nolēma: atzīt nozudušo Jē-

kabu Lauru, dzim. 1875. g,
13. aprīlī, par mirušu, skai-

tot par viņa miršanas die-

nu šīs lietas ierosināšanas

momentu, t. i. 1939. g. 31.

martu.

Daugavpilī, 1942. g. 12. V.

L. Nr. 846-a 1942. g.
R. 3623.

.--".' DAUGAVPILS

. APGABALTIESAS-

: CIVILMOBAĻA : .
saskaņā-ar Civīlproc, lik.

1570. p. paziņo, ka ' tiesa

š. g. 3. mārtā starp -citu

nolēma: atzīt"...' nozudušo

Gabrielu Tenisu,. kās ' dzi-;

mis 1873. g. 15. augustā,

par mirušu, skaitot par vi-

ņa miršanas' dienu šīs lie-

tas ierosināšanas momen-

tu, t. i. 1930. g. 11. oktobri.

Daugavpilī/ 1942. ģ. 12. V.

L. Nr. 337-a 1942. g.
; . R. 3624.

UNIVERSITĀTE RĪGA .

izsludina par nederīgu
studentu karti Nr. 21008,
kas izd.SElmāram: Straup-
manim -un pieteiktā. par
pazaudētu. R. 3715.

. RĪGAS. PREFEKTŪRA
izsludina par nederīgu Rī-

gas kārtības paļīgpolicijas
dienesta apliecībuNr.

1872, kas izdota Arnol-

dam Bērziņam. R. 3717.

LIEPĀJAS PREFEKTŪRA
izsludina par nederīgām
par zudušām; pieteiktās pa-

ses un personas '■apliecības:
1) Latv. iekšzemes pasi
ser. BZ Nr. 024656/50484,
ko viņa 1932. g. 17. sept.
izdevusi:' Lizbetēi Rieženie-

cei; 2) Latv. iekšz. pasi
ser. BZ Nr. 023744/49572,
ko viņā 1932. g._ 13. febr.

izd.- Antoņiņai Siemp'erei;
.3) Latv. iekšz. pasi ser. BZ

Nr. 023671/49499,'ko viņa
1932. g. 23. janv. izd. Beilei

Leibovičai, dzim. Ginčbur-

gai; 4) Latv. iekšz.- pasi
ser. BT Ņr. 001823/52648,
ko viņa 1934. g. 2. jūnijā
izd. Aleksandram Zolnero-

vičam; 5) pagaidu;' personas

apliecību Nr. 2484, ko viņa
1941. g. 2. okt. izd. .Ēlver-
tam Supstīkam; 6) pagaidu
pers. apliecību Nr, 3228, ko

viņa 1941. g. 20. Okt. izd.

Helenei Kožušķevičai; 7)
pagaidu pers. apl. Nr. 63,

ko 1941, g. 26. augutsā izd.

Liepājas pils. pašaizsardzī-
bas priekšnieks Andrejam
Ļipiņām; 8) . Latv. iekšz.

pasi ser, BZ Nr. 009323/

14523, ko Liepājas pref.
policijas 1. iec. priekš-
nieks 1928. gada 4. māi-

jā izdevis Pēterim Hu-

go Jansonam; 9) Latvijas
iekšž. pasi ser. BP Nr.

009736/7436, ko Liepājas
pref. 1. pol. iec. pr-ks 1927.

g. 9. nov, izd. Vilim Lande-

rim; 10) Latv. iekšz. pasi
ser. BP Nr. 019801/10201,
ko Liepājas polic. ī. iec.

pr-ks 1928. g. 13. janvārī
izd. Annai Līnai

;Dorotejai
Straupeniecei, dzim. Zalc-

manei; 11) Latv. iekšz. pasi
ser. ML Nr. 024881/581, ko

Ziemupes pag. valde 1928.

g. 31. jūlijā izd. levai DS-
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nielei; 12) Latv. iekšz.- pasi
ser. RV Nr. 010553/1052, ko

.Dzērves pag. valde 1939. g.
25. okt. izd. Arvīdam Birz-

niekam; 13) Pad. Krievijas
pasi, izd, ĻeņingradāAnnai

Koņeenajai; 14) Latv. iekšz.

pasi ser. BP Nr. -000007/7,
ko 1927. g. 17. aug. izdev.

Liepājas pref. Ernestam

Augustam Blūmentālam,
un dienesta apliecību Nr.

4, ko 1941. g. 30. nov. izd.

SS- und Polizeistandort-

fūhrer's tam pašām BIS--

mentālaņi. R. 3700.

SATTKSMES INSPEK-

CIJA

izsludina par nederīgiem
spēkratā braukšanas Nr.
Nr. LT 597, kurus inspek-

cija 1941, g, 27. oktobrī

izsniegusi uz Valmieras

Mašīnu - traktoru staci-

jas vārdā reģistrētam pre-

ču automobilim. R 3718.

SATIKSMES LIETU

.KĀRTOTĀJS
izsludina par nederīgu no-

zaudēto braukšanas atļau-
ju Nr. 1277, kas 1941. g.
7. nov. izdota Jāņa Frei-

maņa automašīnai LS 192.

- . R. 3714.

JĒKABPILS PILSĒTAS

VECAKAIS_
izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmati-
ņu ser. B Nr. 778696, ko

šī pils. valde 1941. g. %
oktobrī izdevusi Uljanai
Makarovai. R. 3665.

GULBENES PILS.

VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmati-
ņu Ser. B Nr. 648838, ko

izdev. Gulbenes pils, val-
de 1941. g. 30. sept. Annai

Irbei. R, 3719.

PĻAVIŅU PILS. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmati-
ņu ser. A Nr. 082481, ko

izsn. Rīgas pils. tirdzniec.

nodaļa Dttomaram Prei-

sam, R. 3664.

BALVU PILS. VALDE

izsludina par nederīgu ap-

gādes grām. ser. B Nr.

444917, ko izsniegusi Ver-

neram Karnītim 1941. g.

13. okt. šī pilsētas valde.

R. 3630.

RĪGAS II TIRDZNIECĪ-
BAS UZŅĒMUMS

izsludina par nederīgu
dienesta apliecību, kas iz-

dota Jānim: Bērziņam, dz.

1898, g. 21. V, dzīv. Talli-

nas ielā 83—94. R. 3716.

AGLONAS PAG. VALDE

izsludina par nederīgu
Latv. . iekšz. pasi ser. TJ

006963, ko izd. šī pagasta
valdē Antoniņai Putanei.

R. 3721.

ZVIRGZDENES

PAGASTA VALDE

izsludina par nederīgiem
sekošus personas doku-

mentus: Latv. pasi ser.

NL Nr. 000265, ko izd. Rē-

zeknes pils. polic. 1928. g,
31. martā ar kārtas Nr.

4253 Marijai Mikševičai;
Latv. pasi ser. MZ Nr.

009965, ko izd. Zvirgzdenes
pag. valde 1933. g. 21. jū-
lijā ar kārtas Nr. 4547

Meikulam Policanam; Lat-

vijas pasi ser. MP Nr.

010742, ko izd. šī pag. val-

de 1928. g. 12. jūlijā ar

kārtas Nr. 1750 Karpām
Špakovam; Kura. reģ. zī-

mi Nr. 435, ko izd. šī pag.
valde 1939. g. 18. okt.

Karpām špakovam; kurn.

reģ. zīmi Nr, 147, ko izd.

šī pag. valde 1938. g. 22.

jūlija Kazimiram Solda-

nam; zirga pasi Nr. 02390/

21, ko izd. šī pag. valde

1928. g. 13. 111 levai Āda-

ma meitai Gorbunovai;

zirga pasi Nr. ser. J 018658,
ko izd. šī pag. valde 1941.

g. 19. II ar kārtas Nr. 458
Francim Tulovskim.

R. 3476.

OGRESGALA PAGASTA

VALDE

izsludina par nozaudētu

pārtikas kartiņu A 020049,
ko Lielvārdes pag. valde

1941. g. 19. sept. izdevusi

Marijai Akermanei.

R. 3489.

ĒVELES PAG. VALDE

izsludina par nederīgiem
šādus dokumentus: 1) pār-
tikas kartiņu ser. A Nr.

530406, ko izd. Jērcēnu

pag. valde Elēnai Koseju-
lekai, dzim. Levandauskai-

tei; 2) pārt. kart. ser. Ab

Nr. 197085, izd. Jērcēnu

pag. valde Ignatam Levan-

dauskaitim; 3) zirga pasi
Nr. 17374/374, ko šī pag.
valde 1926. g. 23. februārī

izdevusi Jūlijam Verne-
ram un 4) zirga pasi H

Nr. 072811/876, ko izdev.

1939. g. 21. nov. Kārķu

pag. valde. Zirga pēdējais
īpašnieks Jānis Alfrēds

Olmanis. Tāpat Ēveles

pag. valde atsauc „Rīk.
Vēstn." 12. num, ievietoto
sludinājumu par Annas

Matildes Mušas Latvijas
iekšz. pases ser. PZ Nr.

007891/291 nozaudēšanu, jo
minētā pase atrasta.

R. 3491.

MEDZES PAG. VALDE

izsludina par nederīgām
nozaudētās: 1) pārtikas
kartiņu Nr. 487950, ko Gal-

gauskas pag. valde izde-

vusi Franciskai Kusinai;

2) pārtikas kart. Nr. A

099061 un apgādes grām.
Nr. A 736137, ko Rāvas

pāg. valde izdev. Jānim

Adienim, tāpat šīs pag.

valdes izdotās: 3) pārtikas
kārt. Nr. 075579 un apg.
grām. A Nr. 785515 Katrī-

nai Kalnītei; 4) pārt. kart.

Nr. 075557 un apg. grām.
A Nr. 785439, Kazimiram

Mazinām; 5) pārt. kart.
Nr. 075577 un apg. grām.
A Nr. 785505 Anetei Adie-

nei; 6) pārt. kart. Nr.
075581 un apg. grām. A

Nr. 785524. R. 3492.

KOKNESES PAGASTA
VALDE

izsludina par nederīgu ku-

meļa reģistrācijas zīmi Nr.

400, ko šī pag. pagaidu iz-
pildu komiteja 1941. g. 14.

apr. izdevusi Kārlim Blū-

mam, un apgādes grāmat.
ser. A Nr. 345832, ko šī

pag. valde 1941, g. 3. okt.

izdev. Kārlim Rīmanim;

R. 3493, 3494.

KRIMULDAS PAGASTA

VALDE

atsauc savu sludinājumu
par Latv. iekšz. pases ser,

PA Nr. 015235/1531, ko izd.

1938. g. 13. sept. Krimul-
das pag. valde Herbertam

Biteniekam, nozaudēšanu
(„Rīk. Vēstn." 1942. g. 15.

111 Nr. 36.), jo minētā pase

atrasta un derīga.
R. 3497.

KRUSTPILS PAGASTA

VALDE

izsludina par nederīgām
nozaudētās Latvijas pasēs,
ko tā izdevusi: 1) ser. JT

023784V4382, izd. 1928. g.

13. VII Alvīnei Skudrei;

2) ser. JT 023924V4522, izd.

1928. g. 28» VII Jēkabam

Ozoliņam; 3) ser. TJ
0052271/6225, izd. 1936. g.

30, VI Jūlijam Brutānam;
4) ser. ZV 010455V7053, izd.
1940. g. 16. II Lidijai-Va-
lijai Vītolei; 5) ser. JP
008798V5396, izd. 1931. g.
5. V Jānim Vītolam; 6) ser.

JN 023863V1462, izd. 1927.

g. 9. XII Jurim Vītolam;
velosipēda apliecību Nr.

10631, izd. 1941. g. 19. XII

Lidijai-Valijai Vītolai; ka-

raklausības apliecību Nr.

8025, izd. 1938. g. 14. X 6.

Rīgas kājn. pulka k-rs

Jānim Vītolam; kumeļa
reģistrācijas zīmi Nr. 875,
izd. 1939. g. 2. VI Pēterim

Krastiņam; apgādes grā-
matiņas, ko šī pag. valde

izdevusi: 1) ser. B 032081

Alvīnai Broničai; 2) ser.

B 032069 Jūlijai Broničai;
3) ser. B 032068 Ilzei Eidu-
kai; 4) ser. B 028621 Ol-

gai-Alvīnei Lipšai; 5) ser.

B 710685 Jānim-Otto Va-

nagam; 6) ser. B 711339
un pārtikas kartiņu ser. A

773414 Jēkabam Ozoliņam;

7) ser. B 032560 un pārt.
kart, ser. A 762175 Jānim
Vītolam; 8) sēr. B 032562

un pārt. kart. ser. A 762156

Jurim Vītolam; 9) ser, B

032561 un pārt. kart. ser.

A 762174 Edei Vītolai; 10)
ser. B 700928 un pārt. kart.

ser. A 767750 Alvīnei

Skudrai; 11) ser. B 700929

un part. kart. ser. A 767749

Jānim Skudrem; 12) ser.

B 028818 un pārt. kart. ser.

A 768443 Teklai Starai;

13) pārtikas kartiņu ser. A

763365 levai Strožai; 14)

pārt. kart. ser. A 792572,
ko izdev. Pļaviņu pag. val-

de Andrejam Brimerim.

R. 3495.

KOSAS PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudētu pagaidu personī-
bas apliecību Nr. 141, ko

šī pag. valde izdevusi 1942.

g. 11. februārī Viesturam-
Arnim Seisumam.

R. 3498.

. SINOLES PAG; VALDE

izsludina par nederīgiem
kā sadegušus sekojošus
Olgai Daiviņai izdotos do-

kumentus, ko izd. šī pag.
valde: Latvijas iekšz. pasi
ser. PŽ Nr. 023160, izd.

1927. g, 15. nov, ar Nr. 360
un velosipēda atļauju Nr.

7125, izd. 1941. g. 23. dcc.

• R. 3557;

BARKAVAS PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto pārtikas kartiņu
ser. A Nr. 407966, izd.

Saikavas pag. valde 1941.

g. 9. okt. Francim Roma-

novskim. R. 3558.

RUCAVAS PAG. VALDE

izsludina par nederīgām
nozaudētās zilās pārtikas
kartiņas A Nr. 36602 un

36603, ko izdev. šī pag.
valde 1941. g. 30, septem-
brī, tāpat nozaudēto apgā-
des grām. A Nr. 658702 un

zilo pārtikās kartiņu A Nr.

358386, ko viņa 1941. g. 11.

okt. izdevusi Jānim Sedo-

lam. R. 3559—3560.

TRAPENES PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grām. ser.

A Nr. 867964, ko Trapenes
pag. valde 1941. g. 26. sēpt.
izdevusi Minnai Sarkanai

ar reģ. Nr. 945.

R. 3561,

PRAULIENAS PAGASTA

VALDE
izsludina par nederīgām
nozaudētās: 1) apgādes
grāmat. Ser. A Nr. 132414,
ko izd. 1941. g. 27. aug. Rī-

gas pils. tirdzn. daļa Alek-

sandram Laizānam; 2) ap-

gādes grām. ser. B Nr.

603572, ko izd. 1941. g. 8.

okt. Praulienas pag. valde

Andrejam Turjānim; 3)
pārtikas kartiņu ser. A.Nr.

502843, ko izd. 1941. g. 15.

okt. Mētrienas pag. valde

Antonam Martjašam.
R. 8562.
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DZELZAVAS PAGASTA

VALDE
izsludina par nederīgām
nozaudētās apgādes grām.,
ko šī pag. valde izdevusi

Aleksandram Dravniekam

1941. g. 10. X
— ser. B Nr.

678408 un Katarzvnai Sma-

chai 1941. g. 11. X.
— ser.

B Nr. 638415.

R. 3563.

VECUMNIEKU PAGASTA

VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudētu apg. grām. ser. A

Nr. 919798, ko šī pag. val-

de izsniegusi 1941. g. 4.

okt. Jurim Kannām.

R. 3564.

JAUNVALES pagasta

VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto pārtikas kartiņu
ser. A Nr. 624373i, ko "šī

pag. valde 1941. g. 27. sept.
izdev. Emmai Lapekinai,
tāpat nozaudēto zirga pasi
Nr. 27175/325, ko šī pag.
valde 1935. g. 23. dcc. iz-

devusi Konstantīnam Zē-

boldam.

R. 3566, 3567.

ŠĶIBES PAG. VALDE

izsludina par nederīgu zir-

ga pasi Nr. 34172, ko iz-

devusi Glūdas pag. valde
1935. g. 13. aprīlī un kas

reģistrēta Šķibes pag. val-

dē 1940. g. 23. okt. uz

Aleksandra Paula Pliča

vārda; pārtikas kartiņu
ar ser. Ab Nr. 018407, kas

izsn. Jūlijam Misiunam,

un pārtikas kart. ar ser.

A Nr, 139722, kas izsn.

Franciškai Misiunai. Šis

kart. izd. Šķibes pag. val-

de. R. 3568, 3569.

SLATES PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto Latvijas iekšze-

mes pasi ser. LA Nr.

015545/1095, ko šī pagasta
valde 1937. g. 20. janvārī
izdevusi Vladislavam Dei-

nim, tāpat arī zirga pasi
Nr. 19064/527, ko šī pag.
valde 1935. g. 14. sept. iz-

devusi Jānim Tomānam.

R. 3594. 3595.

TRIKĀTAS PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto zilo pārtikas kar-

tiņu ser. A 542970, ko šī

pag. valde 1941. g. 27. IX

izdevusi Austrai Steģei.
R. 3597.

ASITES PAG. VALDE

izsludina par nederīgam
šādas nozaudētas pārtikas
kartiņas: 1) pārt. kart. A

Nr. 012137, ko šī pag. val-
de 1941. g. 6. okt. izdevusi

Marijai Plostniecei" un 2)

pārt. kart. D Nr. 323319, ko

Grobiņas pag. valde 1942.

g. 4. febr. izdevusi Jēka-

bam Krilovam. R. 3596.

LUBĀNAS PAG. VALDE

izsludina par nederīgiem

sekojošus nozaudētus šis

pag. valdes izdotus doku-

mentus: 1) Almai Čoderei,

dzim. Saliņai, apg. grām.

B 227281 un pārt. kart. A

568937; 2) Gaidai Coderei
apg. grarn. B 227283 un

pārt. kart. Ab 266455 un 3)
Zuzannai Saliņai apg. gr.

B 223626 un pārt. kart. A

56473. R. 3598.

ZIEMERA PAG. VALDE

izsludina par nederīgiem
šīs pag. valdes 1941. g. 6.

okt. izdotos apgādes doku-

mentus: 1) zilo pārtikas
kartiņu ser. A Nr. 226271,
kas izdota Edgaram-Jānim
Bērziņam; 2) zilo pārtikas

kartiņu ser. A Nr. 226395,
kas izdota Antonijai Ābe-

lei. R. 3599.

STALBES PAG. VALDE

izsludina par nederīgiem
sekojošus šīs pag. valdes

izdotus dokumentus: 1)
Latvijas iekšz. pasi ser. JA

Nr. 016414, izd. 1939. g. 5.
okt. ar Nr. 713 Malvīnai-

Erikai Ezergailei; 2) apgā-
des grāmat. ser. A Nr.

751554, izd. 1941. g. 5. okt.

Malvīnai-Ērikai Ezergailei
un 3) apgādes grām. ser.

A Nr. 751545, izd. 1941. g.
2. okt. Maigai-Margarietai

Ezergailei. R. 3600.

AIZKALNES

PAG. VALDE

izsludina par nederīgiem

sekojošus dokumentus, ko

tā izdevusi: 1) pārtikas

kartiņu A 298247 Paulai

Lasinskai; 2) pārtikas kart.

A 298249 Domieelai Lasin-

skai. R. 3601.

BĒRZGALES

PAG. VALDE
izsludina par nederīgām
nozaudētās apgādes grām.,
ko tā izsniegusi 1941. g.
6. X, ser. B Nr. 472625

Martai Kreičai; ser. B Nr.

472617 — BroņislavaiKrei-

čai; ser. B Nr. 472618 —

Pēterim Kreičam; tāpat arī

pārtikas kartiņas, kas iz-

sniegtas 1941. g. 11. X: ser.

A Nr. 818802 — Helēnai

Pekšanei; ser. Ab Nr.

002806— Vladislavam Pek-

šanam un ser. Ab Nr.

002805 — Antonam Pekša-

nam. R. 3602.

MAZZALVES

PAG. VALDE

izsludina par nederīgiem
kā nozaudētus šādus doku-

mentus: 1) apgādes grām.
ser. B 041032 un pārtikas

kartiņu ser. A Nr. 788529,
ko šī pag. valde 1941. g. 2.

okt. izdevusi Artūram Piņ-
ķim; 2) pārtikas kart. ser.

A Nr. 788887, ko šī pag.
valde 1941. g. 4. okt. izdev.

Alfrēdam-Paulim Sudra-

bam. R, 3603.

INDRAS PAG. VALDE

izsludina par nederīgām šīs

pag. valdes izsniegtās pār-
tikas kartiņas, kas nozau-

dētas: 1) A Nr. 717986, izsn.

Reginai Dobrovoļskai; 2)
A Nr. 717875, izsn. Feodo-

ram Dobrovoļskim; 3) A

Nr. 717980, izsn. Juzefai

Dobrovoļskai; 4) A Nr.

717982, izsn. Antonam Dob-

rovoļskim; 5) Ab Nr.

094066, izsn. Česlavam

Dobrovoļskim; 6) A Nr.

717881, izsn. Antonam Dob-

rovoļskim; 7) A Nr. 717877,
izsn. Antoniņai Dobrovoļ-
skai; 8) A Nr. 717880, izsn.

Monikai Dobrovoļskai; un

9) Ab Nr. 088938, izsn. Leo-

kadijai Koronevskai.

R. 3604.

PAMPĀĻU PAG. VALDE

izsludina par nederīgiem

sekojošus šīs pag. valdes

izdotos dokumentus, kas

nozaudēti: 1) apgād. grām.
ser. B Nr. 649824 un pārt.
kart. ser. A Nt\ 616736, izd.

Ringoldam Ravičam; 2)
apg. grām. ser. B Nr.

672906, izd. Fricim Hof-

markam; 3) apgad. grām.

ser. B Nr. 672905, izd. La
7

tei Hofmarkai; 4) kumeļu
reģistrāc. zīmi Nr. 783!,kas

1940. g. 6. maijā izdota

Rūdolfam Labrencim; 5)
kumeļu reģistrāc, zīmi Nr.

641, kas 1938. g. 7. maijā
izdota Rūdolfam Labren-

cim. R. 3605.

JĒKABNIEKU

PAG. VALDE

izsludina par nederīgiem
nozaudētās: 1) Latvijas pa-
si LN Nr. 017369/26595, ko

1931. g. 27. V izdevusi Jel-

gavas apr. polic. I iec.

pr-ks Elzai-Luizei Notri-

mai; 2) Latv. pasi LJ Nr.

007262/362, ko 1927. g. 30.

VIII izd. Jēkabnieku pag.

valde Trīnei Erdmanei,
dzim. Bensonei; 3) apgādes
grām. A Nr. 277623 un 4)

pārtikas kartiņu A Nr.

152344, ko 1941. g. 14. okt.

izdev. šī pag. valde Trīnei

Erdmanei.

R. 3606.

BIRZGALES

PAG. VALDE

izsludina par nederīgiem
šādus dokumentus: 1) zir-

ga pasi ser. H Nr. 075832/

1699, ko izd. Birzgales pag.
valde 1938. g. 2. XII uz Al-

frēda Ozoliņa vārdu; 2)
apgād. grām. ser. B Nr.

047548, ko izd. 1941. g. 9. X

Pļaviņu pag. valde Osval-

dam Jansonam; 3) apgād.
grām. ser. A Nr. 813194, ko

Veronijai Gūtmanei izdev.

Birzgales pag. valde, un

atsauc š. g. 8. 111 „Rīkoj.
Vēstn." Nr. 30 ievietoto

sludinājumu par Lības Zil-

galves iekšz. pases PA Nr.

021946/2391 nederīgumu, jo
tā atradusies.

R. 3608.

LINAVAS PAG. VALDE
izsludina par nozaudētu

Latv. pasi TK Nr. 024580/

6942, ko izdev. šī pag. val-

de 1939. g. 12. V Ivanam

Kolosovam. R. 3607.

ZIEMUPES PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmat.
ser. A Nr. 657466 un zilo

pārtikas kartiņu ser. A Nr.

089126, ko šī pag. valde

1941. g. 27. sept. izdevusi

Julei Landbaumai.

R. 3609.

VALMIERAS PAGASTA

VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto pārtikas kartiņu
(zilās krāsas) ser. A Nr.

448091, ko šī pag. valde

1941. g. 25. sept. izdevusi

Gaidai Beatrisei Cakarei.
R. 3635.

ĒVELES PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto velosipēda 1941. g.

braukšanas atļaujv Nr.8848,
ko šī pag. valde izdevusi

Arnoldam Brauķim.
R. 3639.

SĒJAS PAG. VALDE

izsludina par nederīgām
nozaudētās pārtikas karti-

ņas: 1) ser. A Nr. 336841,
ko tā 1941. g. 24. X izdev.
Annai Lapsiņai un 2) ser.

A Nr. 029097, kas izdota

1941. g. 2. okt. Matildei

Celmiņai. R. 3640.

NAUDĪTES PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmatiņu
ser. A Nr. 236871 un pār-
tikas kartiņu ser. A Nr.

158127, ko tā izsniegusi Jē-

kabam Ziemelim 1941. g.
6. X. R. 3643.

BALVU PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto iekšz. pasi ZT Nr.

000436/7438,ko šī pag. val-
de izdevusi 1931. gada 10.

martā Jānim Deksnim.

R. 3653.
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SLUDINĀJUMU MAKSA: par vienslejīgu peiit rindiņu RM 0.10; tiesu sludinājumi RM 3.—; tiesu sludinājumi par promesošā mantas aizgādnības no-

dibināšanu vai apstiprināšanu, no personas RM 0.S0; tiesu sludinājumi par mantojuma atklāšanu, no lietas (bet ne mazāk kā RM 3.—) RM I.—; par

nozaudēto dokumentu vai vērtspapīru izsludināšanu, par katru dokumenta RM I>—; par nozaudēto apgādes dok. izeludināš-, par katru dok. RM 0.50.
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