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Paziņojums par vienotu savienību nodibināšanu pārtikas
saimniecības nozarē

Pamatojoties uz 1942. g. 5. jūnija noteikumu par saim-
nieciskam apvienībām (VBl. RKO. 113. lapp.; Rīk. Vēstn.
127. num.) 1. § 1942. g. 19. augusta redakcijā (VBl. RKO1!
137. lapp.; Rīk. Vēstn. 180. num,), noteicu sekojošo:

1. §
Austrumzemes reichskomisārs var uz kāda ģenerālkomi-

sāra priekšlikumu pārvaldības ceļā noteikt, ka kādā ģene-
rālapgabala territorija vairāku pārtikas saimniecības savie-
nību vietā nodibināma viena savienība (vienota savienība).

2. §
Tiesiskās attieksmes, biedru aprindas, uzdevumus un tie-

sibas noteic pec to savienību paziņojumiem un statūtiem
kuru vieta stājas vienotā savienība.

3. §
Vienotas savienības apzīmējumu, tās orgānu izveidošanu

un citas īpatnības noteic reichskcmisars pārvaldības kārtībā.

-

4. §
(1) Sis paziņojums nav piemērojams Baltrutenijas ģene-

ralapgabala,
(2) Tas stājas spēkā 1943. g. 15. septembrī.

Rīgā, 1943. g. 28. augustā.

(Izslud. AA.RKO. 31. lapp.).

Austrumzemes reichskomisāra vietā MATTHIESSEN

Paziņojums par piena, tauku un olu saimniecības pasākumu
apvienošanu

Pamatojoties uz 1942. g. 5. jūnija noteikumu par saim-

nieciskam apvienībām (VBl. RKO. 113. lapp.; Rīk. Vēstn.

127. num.) 1. § 1942. g. 19. augusta redakcijā (VBl. RKO. 137.
lapp.; Rīk. Vestn. 18-0. num.) un uz 1941. g. 29. novembra

noteikumu par saimniecisko uzbūvi Austrumzemē (VBl.
RKO. 82. lapp.; ABI. Riga 133. lapp.) 2. § 2. daļu, noteicu

sekojošo:
1. §

_

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ģeneralapgabalos nodibi-
nāma katra viena «Piena, tauku un olu saimniecības savie-

nība» (Savienība). Savienību nosaukums ir «Piena, tauku

un _olu saimniecības savienība ģenerālapga-
bala». Šīs savienības ir tiesībspējīgas, un to sēdeklis atrodas
ģenerālkomisāra. dienesta sēdekļa vietā. To darbības lauks

aptver ikreizējā ģenerālapgabala territoriju.

2. §
Savienībā par biedriem ir visi ģenerālapgabalā esošie:

1. pasākumi, kas savāc, apstrādā un pārstrādā pienu vai

savāc, izgatavo, apstrādā, pārstrādā, uzglabā vai sa-

dala piena ražojumus,
2. tauku kausētavas,

; 3. kavēji un miesnieki, gaļas preču fabrikas,

4. margarīna fabrikas, augu tauku un mākslīgo ēdamo

tauku ražotāji,
5. eļļas spiestuves, eļļas hidraulēšanas pasākumi, eļļas

rafinērijas,
6. citi _pasākumi, kas iegūst, izgatavo, apstrādā, sajauc

kopā, uzglabā vai sadala dzīvnieku' vai augu eļļas vai

. , taukus,

% pasākumi, kas savāc, apstrādā un pārstrādā olas, kau-

jamos mājputnus vai medu, vai izgatavo olu ražoju-

mus, .vai uzglabā vai sadala olas, olu ražojumus, kau-

jamos mājputnus vai to daļas un medu.

3. § . .
(1) Savienību apvienošanu veido Pārtikas saimniecības

galvena savienība (Galvena savienība).

(2) Galvenās savienības biedri ir savienību biedru pa-

sākumi (2, §).
4. §

Savienībām ir saistoši Galvenās savienības norādījumi.

Ģenerāikomisāru uzraudzības tiesību par savienībām kārto

dekrēta ceiā

5. §
-

Galvenās savienības un savienību uzdevums ir sava dar-

bības laukā izveidot tirgus kārtību piena, taukvielu un olu

saimniecības nozarē pēc tautsaimnieciskiem principiem, at-

bilstoši likumīgiem priekšrakstiem, un veicināt savu biedru

ražību.

6. §
Savienības saņem klatpieliktos statūtus. Statūtus var

grozīt tikai Austrumzemes reichskomisārs. Grozījumus iz-
dara paziņojuma veida.

7. §

_

(1) Kada 2. § minēta veida pasākuma jaunnodibināšana,
pārvietošana un paplašināšana, kā arī kāda ilgstoši aptu-
rēta pasākuma darbības atjaunošana pieļaujama tikai taut-

saimnieciskas vajadzības gadījumā, un tam nolūkam vaja-
dzīga atļauja. Pastāvošus pasākumus var pārejoši vai ilg-
stoši apturēt, ja nav nekādas tautsaimnieciskas vajadzības
pasākuma darbības uzturēšanai.

(2) Atļauju došanai, kā arī pasākumu apturēšanai piekri.
tiga ir Galvena savienība vai Savienība.

(3) Ja darbības apturēšana lietottiesīgam pasākuma īpaš-
niekam nozīme smagu saimniecisku zaudējumu, tad Savie-

nība uz pieprasījumu var piešķirt zaudējumu atlīdzību. Ar

pasākuma _apturešanu saimnieciski labvēlīgāk nostādītos

biedru_ pasākumus var pēc statūtu noteikumiem piemērotā
apmēra-piesaistīt zaudējumu atlīdzības summas sagādāšanā.

8. §

īpašnieka izdarāmai pasākumu partratikšanai, kā arī

pasākuma īpašnieku maiņai ar tiesisku darījumu vajadzīga
Galvenās savienības vai Savienības atļauja. Atļauju var

dot arī ar uzlikumiēm.
q §

Pret Savienības lēmumu saskaņā ar 7. § 1. un 2. daļu un

8. § cietušām pēc statūtu noteikumiem ir tiesība iesniegt
Galvenai savienībai pārsūdzību. Ja lēmumu taisījusi Gal-

venā savienība, tad pārsūdzība iesniedzama reichskomi-
sāram.

10. §
Galvena savienība un savienības ir apsaimniekotājas

iestādes 1943. g. 10. aprīļa noteikumu par lauksaimniecības

ražojumu publisko apsaimniekošanu (VBl. RKO. 59. lapp.;
Rīk. Vestn. 110. num.) izpratnē.

(1) Galvenai saviembai un savienībām ir tiesība tiem

biedru pasākumiem, kas pārkāpj statūtu noteikumus vai

viņu uzdevumu izpildīšanai dotos norādījumus, noteikt kār-

tības sodus un lietot citus līdzekļus. Attieksmē uz sodīša-

nas tiesības apjomu un sodīšanas kārtību atbilstoši piemē-

rojami 1943. g. 13. jūlija noteikumi par kārtības sodiem un

citiem līdzekļiem pret publiskas apsaimniekošanas, cenu

veidošanas un cenu uzraudzības priekšrakstu pārkāpumiem

(VBl. RKO. 104. lapp.; Rīk. Vēstn. 225. num.).

(2) Pārsūdzības par kārtības sodu paziņojumiem un par

saskaņā ar minēto noteikumu 2. un 3. § Savienības noteik-
tiem līdzekļiem iesniedzamas Galvenai savienībai; tās lē-



mums ir galīgs. Ja kārtības sodu lēmumu taisījusi vai citu

līdzekli noteikusi Galvenā savienība, tad pārsūdzība iesnie-

dzama reichskomisāram.

12. §

(1) Uz Galvenās savienības pieprasījumu reichskomisārs

var Galvenās savienības norādījumiem, kas izdoti tās pie-

kritības robežās, nodrošināt izpildīšanu, lietojot policijas

spaidu varu.

(2) Atbilstošais piemērojams arī savienību norādījumiem.
Reichskomisāra vietā šajā gadījumā stājas ģenerālkomisāri,

kuriem iesniedzami savienību pieprasījumi.

13. §
Galvenā savienība un savienības var savu pārvaldes un

■citu izdevumu segšanai ņemt no biedru pasākumiem biedru

naudas Un nodevas.

14. §
Biedru naudas, nodevas, aplikumus un kārtības sodus, kt?

Galvenā savienība vai savienības noteic uz statūtu pamata,
uz pieprasījumu piedzen kā publiskas nastas. Pieprasījums
iesniedzams piekritīgam ģenerālkomisāram.

15. §
1941. g. 29. novembra noteikumi par saimniecisko uzbūvi

Austrumzemē (VBI._RKO. 82. lapp.; ABI. Riga 133. lapp.)
nav piemērojami šā paziņojuma 2. § minētā veida pasā-
kumiem.

16. §
Sis paziņojums stājas spēkā 1943. g. 15. septembrī.

Rīgā, 1943. g. 7. augustā.

(Izslud. AA.RKO. 22. lapp.).
Austrumzemes reichskomisārs LOHSE

Piena, tauku un olu saimniecības savienību statūti
1943. g. 7. augustā

Uzdevumu aploks.
'

1. §

(1) Piena, tauku un olu saimniecības savienība (Savie-

nība) ir visu to piena, tauku un olu saimniecības pasākumu

.apvienība, kuri atrodas vienā ģenerālapgabalā un piedalās

savākšanā, sadalē un pārstrādāšanā. Savienība ir tiesīb-

spējīga, un tās nosaukums ir «Piena, tauku un olu saimnie-

cības savienība
,

.
ģenerālapgabalā».

(2) Savienības uzdevums ir pēc tautsaimnieciskiem prin-

cipiem un atbilstoši likumīgiem priekšrakstiem un šo sta-

tūtu noteikumiem izveidot tirgus kārtību piena, tauku un

olu saimniecības nozarē un veicināt savu biedru ražību.

Tai ir saistoši Pārtikas saimniecības galvenās savienības

(Galvenās savienības) norādījumi.

Savienības territorija un sēdeklis.

2. §
Savienības darbība aptver attiecīgā ģenerālapgabala

territoriju. Savienības sēdeklis ir piekritīgā ģenerālkomi-
sāra dienesta vietā.

Pārskata gads.

3. §
Pārskata gads ir no 1. aprīļa līdz 31. martam. Pirmais

pārskata gads beidzas 1944. g. 31. martā.

Biedri.

4. §

(1) Savienības- biedri ir visi ģenerālapgabalāesošie:

1. pasākumi, kas sagādā, apstrādā un pārstrādā pienu
vai sagādā, izgatavo, apstrādā, pārstrādā, uzglabā vai

sadala piena ražojumus;
2. tauku kausētavas;

3. kāvēji un miesnieki, gaļas preču fabrikas;
4. margarīna fabrikas, augu tauku un mākslīgo ēdamo

tau>ku ražotāji;
5. eļļas spiestuves, eļļas hidrauļēšanas pasākumi, eļļas

rafinērijas;
6. citi pasākumi, kas iegūst, izgatavo, apstrādā, sajauc

kopā, uzglabā vai sadala dzīvnieku vai augu eļļas vai

• taukus;
7. pasākumi, kas sagādā, apstrādā un pārstrādā olas,

kaujamos mājputnus vai medu, vai izgatavo olu ra-

žojumus, vai uzglabā vai sadala olas, olu ražojumus,

kaujamos mājputnus vai to daļas un medu.

(2) Bez tam par biedriem kļūst tie 1. daļā minētā veida

pasākumi, kas pēc šo statūtu spēkā stāšanās no jauna no-

dibināti vai pēc ilgstoša darbības apturējuma vai pārtrau-

kuma atkal uzsāk darbību.

(3) Ja pasākumu ar Galvenās savienības vai Savienības

rīkojumu uz visiem laikiem aptur vai ar tās atļauju pār-

trauc pasākuma darbību, tad piederība pie biedru skaita

izbeidzas ar to brīdi, kas minēts darbības apturējuma rīko-

jumā vai pārtraukuma atļaujā.
(4) Pasākumus, kas apturēti vai pārtraukti pārejoši, var

pa apturējuma vai pārtraukuma laiku atsvabināt no to

pienākumiem pavisam vai pa daļai.
(5) Strīdus par to, vai pastāv piederība pie biedru sa-

stāva, un par šās piederības sākumu vai beigām, izšķir ģe-
nerālkomisārs.

Savienības orgāni.

5. §
Savienības orgāni ir:

- 1. priekšsēdis,
2. lietvedis,
3. pārvaldes padome.

Priekšsēdis.

6. §
Priekšsēdi un viņa vietnieku ar ģenerālkomisāra piekri-

šanu ieceļ un atceļ Galvenās savienības priekšsēdis.

7. §
(1) Priekšsēdis vai viņa vietnieks pārstāv Savienību tiesā»

un ārpus tiesas. Priekšsēdim ir likumīga pārstāvja stā-

voklis.

(2) Priekšsēdis ar Galvenās savienības piekrišanu sastāda

darbības noteikumus un biedru naudu noteikumus. Viņš
sasauc pārvaldes padomi un vadā tās apspriedes.

(3) Priekšsēdis vada Savienības lietas pēc likumīgo
priekšrakstu un šo statūtu norādījumiem. Izpildot savus

uzdevumus, viņš it īpaši var:

1. vadīt biedru pasākumu savākšanas darbību;
2. kārtot biedru pasākumu jēlvieiu apgādi;
3. izdot, priekšrakstus par ražošanu, par apstrādāšanas

un pārstrādāšanas apjomu un veidu, kā arī pār izga-
tavoto ražojumu turēšanu krājumā, izlietošanu un sa-

dalīšanu un citādi dot rīkojumus par precēm, kas ap-

grozītas pretēji aizliegumam un tirgum;
4. noteikt savienībām nodoto pilnvarojumu robežās taut-

saimnieciski taisnīgas cenas un cenu atstarpes, kā ari

pārdošanas, piegādes un maksāšanas nosacījumus, vai
atbalstīt piekritīgās pārvaldes iestādes cenu veido-

šanā, dodot priekšlikumus un atsauksmes; •:

5. izdot priekšrakstus par biedru pasākumu izgatavoto
ražojumu piegādi, iesaiņošanu, nosūtīšanu.', novieto-

šanu, apzīmēšanu un īpašībām;
6. kārtot biedru pasākumu konkurenci;
7. spert soļus biedru pasākumu ražības kāpināšanai; tie-

it īpaši var attiekties uz arodizglītību, darbaspēku sa-

dales kārtošanu atsevišķiem pasākumiem darba tie-

sisko noteikumu robežās, plānveidīgu mašīnu, darba,
rīku un palīgvielu izlietošanu, kārtīgas grāmatvedības

ievešanu, kā arī arodisku pētījumu uzdevumu sek-

mēšanu;
8. ņemt par Savienības ierīkojumu lietošanu piemērotas

nodevas.

(4) Priekšsēdis izlemj jautājumus par pasākumu apturē-

šanu, kā arī pieprasījumus par pasākumu jaunnodibināšanu,.

atjaunošanu, pārvietošanu, pārtraukšanu un nodošanu ci-

tam, saskaņā ar reichskomisāra 1943. g. 7. augusta paziņo-
jumu par piena, tauku un olu saimniecības pasākumu ap-

vienošanu 7. § 1. un 2. daļu un 8. §.
(5) Priekšsēdim ir tiesība apturēto pasākumu zaudējumu

atlīdzināšanai ņemt aplikumus saskaņā ar reichskomisāra--

-1943. g. 7. augusta paziņojuma par piena, tauku un olu saim-

niecības pasākumu apvienošanu 7. § 3. daļu.

(6) Priekšsēdis var saskaņā ar reichskomisāra 1943. g»

7. augusta paziņojuma par piena, tauku un olu saimniecības

pasākumu apvienošanu 11. § 1. daļu noteikt kārtības sodus-

un lietot citus līdzekļus.

Lietvedis.

8. §
Lietvedis ir priekšsēža pastāvīgs vietnieks. Viņam ir

likumīga pārstāvja stāvoklis.

Pārvaldes padome.

9. §
Pārvaldes padome sastāv no augstākais 10

kurus ieceļ, un atceļ ģenerālkomisārs.

10. §
(1) Pārvaldes padome ir iecelta tam nolūkam, lai dar-

botos līdzi ar padomiem Savienības uzdevumu izpildīšanā.
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(2) Fārvaldes_ padomei jādabū ziņojums par Savienības

darbību; tai jādod atzinums par gada pārskatu, un par

priekšsēža sastādīto budžeta projektu. Atzinums jāpiesūta
Galvenai savienībai un ģeneralkomisāram.

(3) Pārvaldes padome jāsasauc, ja to prasa puse no tās

locekļiem.
' (4) Pārvaldes padomes locekļi par savu darbību nesaņem

nekādu atlīdzību, tomēr viņiem atlīdzina viņu izlikumus

skaidrā naudā.

(5) Uz pārvaldes padomes sēdēm laikā jāielūdz reichs-

komisārs, ģenerālkomisārs un Galvenās savienības priekš-
sēdis.

Klusēšanas pienākums.

11. §
Savienības orgāniem, kā ari to pilnvarotiem uzlikts par

pienākumu ievērot klusēšanu par ier.kojumiem un pasā-

kumu apstākļiem, kas tiem kļūst zināmi, izlietojot savas

tiesības.

Biedru pienākumi.

12. §
Biedriem uzlikts par pienākumu pēc saviem speķiem

darboties līdzi Savienības uzdevumu izpildīšanā. Viņiem ir

saistoši Savienības norādījumi. It īpaši viņiem pienākas dot

Savienībai visas tās uzdevumu izpildīšanai nepieciešamās

ziņas saskaņā ar patiesību, kā arī atļaut apskatīt pasākuma

ierīkojumus un ieskatīties veikala grāmatās un citos_ attais-

nojuma dokumentos. Uz pieprasījumu viņiem jāiesūta Sa-

vienībai vajadzīgie attaisnojuma dokumenti.

Biedru tiesības un pārsūdzības tiesība.

13. §
Savienības biedriem ir tiesība lietot Savienības ierīko-

jumus.
14. §

(1) Par priekšsēža saskaņa ar 7. § 6. daļu noteikto kartī-

bas sodu vai citu līdzekli cietušām ir tiesība iesniegt pār-
sūdzību Galvenai savienībai.

(2) Atbilstoši piemērojami 1943. g. 13. jūlija noteikumu

par kartības sodiem un_ citiem līdzekļiem pret publiskas

apsaimniekošanas, cenu 'veidošanas un cenu uzraudzības

priekšrakstu pārkāpumiem (VBl. RKO. 104. lapp.; Rīk.

Vestn. 225. num.) 9. un 10. § priekšraksti.

(3) Pārsūdzība iesniedzama rakstiski vai pieteicama uz-

rakstīšanai Savienībai divu nedēļu laikā pēc lēmuma piesū-

tīšanas, uzrādīšanas vai citādas paziņošanas. Ar pārsūdzī-
bas savlaicīgu pieteikšanu Galvenai savienībai šis termiņš
tiek nodrošināts. Pārsūdzība neatliek izpildīšanu.

(4) Ja Savienība pārsūdzību atzīst par pamatotu, tad vi-

ņai tā jāapmierina; pretējā gadījumā viņai pārsūdzība jā-

piesūta Galvenai savienībai.

(5) Galvenā savienība pārsūdzību izlemj galīgi.

15. §

(1) Pret priekšsēža lēmumu par pasākuma apturēšanu, kā

arī pret lēmumu attieksmē uz pieprasījumiem par pasā-
kumu jaunnodibināšanu, atjaunošanu, pārtraukšanu un ne-

došanu citam saskaņā ar reichskomisāra 1943. g. 7. augusta

paziņojuma par piena, tauku un olu saimniecības pasākumu
apvienošanu 7. § 1. un 2. daļu un 8. § cietušām ir tiesība

iesniegt pārsūdzību Galvenai savienībai.

(2) Atbilstoši piemērojami 14. § 3.—5. daļas priekšraksti.

Saistības.

16. §
Par Savienības saistībām atbild tās manta. Ciktāl ar_ to

nevar apmierināt tās kreditorus, parāda summa jāsagādā

ar aplikumiem, kurus noteic priekšsēdis ar ģenerālkomisāra

piekrišanu.
Likvidācija.

Likvidējot Savienību, ģenerālkomisārs izdod noteikumus

par likvidācijas norisi un mantas izlietošanu.

(Izslud. AA.RKO. 23. lapp.).

SLUDINĀJUMI

Rīgas apgabaltiesas 1. eivīlno-

daļa, pamatojoties uz Civilprocesa

lik. 1450. pantu, paziņo, ka 1944. g.

18. februārī Zīnas Berentes, arī

Bērendes, dz-'m. Ermanes, prasības

lietā pret Kārli Jani Ēvaldu Be-

ļ rentu, ari Berendu, par laulības

šķiršanu tiesa aizmuguriski no-

\ spr'eda: uz Civīllik. 76. p. atbil-

dētāja vainas dēļ šķirt_l939. g. 25.

dcc. Rīgā pie v;rsmacitaja J. Mci-

I rēna starp Kārli Jāni Ēvaldu Bē-

rentu, arī Berendu, un Zinu Be-

rentl, dzim. Ermani, noslēgto lau-

I lību, atstājot prasītajai uzvārdu

Berents. Piedzīt no atbildētajā par

labu prasītājai 30 RM t'esas no-

) devu un 50 RM par lietas vešanu.

Ja atbildētājs neiesnie_gs atsauk-

smi vai pārsūdzību Civīlproc. lik.

834., 839. un 859. pantos paredzēta
laikā, tad spriedums nāks likumīga

spēkā.

Rīgā, 1944. g. 3. martā.

410. 1. R. 2545.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-

daļa, pamatojot'es uz Civilprocesa
lik. 1584., 1628.—1631. un 1710. _p.,
uzaicina visas personas, kam butu

kadi iebildumi pret, 1944. g. _?3.
februāra t'esas sēdē attaisīto

Andreja Jankava privatā_ kartība

1941. g. 25. septembrī ta'sito testa-
menta papildinājumu vai kam butu

kādas t;esības vai prasības uz 1942.

! g. 24. martā m'r. Andreja Jan
v
ava,

dz'm. 1847. g. 22. jūl'jā, mantojumu
kā mantiniekiem, legatīriem, kre-

ditor cm v. t. 1., p-'eteikt tas tiesai
I 3 mēnešu laikā pēc šā sludināju-

ma ievietošanas «Rīk. Vēstn» un

norāda, ka personas,, kas nebūs

Pieteikušas savas tiesības un ie-

bildumus uza
; cinājuma termiņā,

atzīs par tādām, kas zaudējušas
sīs tiesības vai atteikušas no ie-

bildumiem.
!944. g. 3. martā. 63. 1.

R. 2543.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-

ala, pamatojot'es uz Civilprocesa
"k. 1584., 1628.—1631. un 1710. jā-
uzaicina visas personas, kam būtu

£a<h iebildumi pret 1944. g. _23.
ļebruāra tiesas sēdē attaisīto Kara
trnila Krīdela 1940. g. 29. martā

Publiskā kārtībā taisīto testamentu
vai kam būtu kādas tiesības vai

prasības uz 1942. g. 31. janvārī

Valmierā mir. Emīla Krī-

de'a (Kriedeļa), dzim. 1364. g. 3.

oktobrī, mantojumu kā mantinie-

kiem, legātāriem, kreditoriem v.

t. 1., pieteikt tās tiesai 3 mēnešu

laikā pēc šā sludinājuma ievieto-

šanas «Rīk. Vēstn.» un norada, ka

personas, kas nebūs pieteikušas sa-

vas tiesības un_ iebildumus uzaici-

nājuma termiņa, atzīs par tjdam,

kas zaudējušas šīs tiesības vai at-

teikušās no iebildumiem.

1944. g. 3. martā. 1306. 1.

R. 2547.

Rīgas pilsētas 8. lec. miertiesne-

sis, pamatojot-'es uz Civilprocesa

p'k 75., 401., 405., 406., 413 —416. p.

pamata, saskaņā ar Grundstuck-

gesellschaft Lettland G. m. b. _H.
Rīgas f liāles pilnvarnieka_ zver.

adv. Oznpņa lugvmu

Grundstuckgesellschaft Lettland G.

m b H. Rīgas f.liāles prasības

lietā pret Fridrichu Bērziņu par

īres parādu RM 119,25 apmēra, uz-

a-'c-'na atbildētāju Fridrichu Bēr-

ziņu, kura dzīves vieta prasītajai

nav zināma, ierast'es tēsa

nešu laikā pēc šā sludinājuma

nublicē?anas . dienas «Rik. Ve/tn.».
Ja atbildētājs Fridrichs Eerz-ņs

noteiktā laikā neieradīsies perso-

nīgi vai nesūtīs pilnvarnieku, be-

ta niks nol'kta tiesas sede izklau-

sīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1944. g. 29. februārī.

Civ. 1. 74/44. g. R- 25o°-

liepājas apgabaltiesas civīlno-

saskaņā ar Civīlproc likuma

1575 d paziņo, ka 1944. g. ib-

marta fesas ?ēdē nolasīs 19"3. g.

"Stotrī Grobiņā mirušā Mārtiņa

Laimiņa, dzim. 1857. g. 3. sept.,

testamentu.

Liepājā, 1944. g. 1. martā

181. m. 1./44. 25°"-

Tiepjas apgabaltiesas civAno-

daļa saskaņā ar s. g. f februāra

lēmumu uza-cma 1040. g. 9. .}unija

Aizputē mrušā Fr:ca Limbaisa,

1873. g. 3. martā, mantme-

kus krea-torus, legātārus un per-

sonas kam būtu kādas tiesības vai

nrasības uz mantojumu

ofeteikt tādas tiesības un

tiesai 3 mēnešu laikā pec ša sludi-

nājuma
ievietošanas «Rīkojumu

V

Lailcā

Sl

nepieteiktās tiesības un

prasības atzīs par zaudētam uz vi-

siem laikiem.

Liepājā, 1944. g. 1. marta.

185. m. li'44. R. 2521.

Liepājas apgabaltiesas civlno-T-

daļa saskaņā ar š. g. 28. februāra

lēmumu uzaicina 1943. g. 29. dcc.

Medzes pagasta miruša Jāņa Jaun-

zemja, dzim. 1859. g. 31. martā,

mantiniekus, kreditorus, legātārus

un personas, kam būtu kādas tie-

sības vai prasības uz atstato man-

tojumu, pieteikt tādas tiesības un

prasības tjesai 3 mēnešu laika pec

šā sludinājuma ievietošanas «Rīk.

Vēstnesī».

Laikā nepieteiktas tiesības un

prasības atzīs par zaudētam uz vi-

siem laikiem.

Liepājā, 1944. g. 1. martā.

184. m. 1.'44. R. 2522.

Satiksmes inspekcija izsludina

par nederīgām Arturam Bagonam,

dzim. 1916. g. 15. maija, Satiksmes

inspekcijas 1943. g. 10 okt. izsn.

111 kl. spēkratu vaditatlauju 1284

ar tiesībām vadīt benzīna c'z;neja

pasažieru automobiļus, un Ignatam

Granatekam, dzim. 1915. g. 30. jul ,
Satiksmes inspekcijas 1943. g. 28.

okt. izsn-'egto I kl. spēvratu vadīt-

atļauju 1482, ka nozaudētas.

Tautas Palīdzības Sabiedriskās

aizgādības direkcija izslud na par

nederīgu Martas Dzenes rmtes

karti 31387. R^2538.
Gulbenes pilsētas valde izslud na

par nederīgu Dan'ela ap-

gādes grāmatiņu ser. B 658,17, izsn.

Gulbenes pils. valde 1941. g. l_ x.

Gulbenes pilsētas valde izsludina

par nederīgu Pav la Poseika apg.

grām. ser. B 551125, izjm Balvu

pag. valde 1941. g. 14. x.

Lielvārdes krājaizdevu sabiedrī-

bas valdes priekšsēdētājs atkauc
kā nepare'zi izdotu uz Jūlijas

Dambrauskas vārdu sadu aplie-

cību: •
_

ba. Lielvārdes krāja'zdevu sabied-

rība apliecina, ka Jurm

skim, dzīv. Lielvārdes pag. «Priez-

kalnos», b'jis parāds 1"34. g. Ls

5,100,—. Līdz 1939. g. jun. parāds

mazinājies par Ls 870, —. No 1939.

g. jūn. Jurim Dombrovskim par

vekseļiem galvoja Jūlija Dombrov-

ska Ls 4050,— apmēra, ko arī pati

pamaksāja. Bez tam viņa vēl sa-

maksāja 1942. g. ī. jūn. RM 380,—.

Z. V. Valdes priekšsēdētājs J.

Skudra (paraksts).» R. 2534.

Jaunjelgavas pilsētas vecākais iz-

sludina par nederīgu iepirkšanās

kartīti ser. S, izsn. 1942. g. 11.

februārī Gaidai Lacenbergaf.
'

,
R. 2561.

Viļānu pilsētas vecākais izsludi-

na par nederīgām iepirkšanās kar-

tītes:

1) ser. S un ziepju kartīti ser.

JS, izsn. Jevdokijai Kupcoval;

2) ser. S un ziepju kart. ser. JS,

izsn. Jevgeņijai Kupcovai;

3) ser. S un ziepju kart. ser. JS,

izsn. Jelenai Kupcovai;

4) ser. V un z'epju kart. ser. V,

izsn. Jefimam Kupcovam.
R. 2541.

ļ Cēsu apr. polic. 1. iec. pr-ks iz-

I slud;na par nederīgu Latvijas

ļ iekšz. pasi ser. CN 05464 5464, iz=n.

Cēsu apr. pr-ka palīgs 1. iec. 1928.

g. 15. jūnijā Albertam Buliņam.
R. 2525.

Valmieras apr. polic. L i'ec. pr-ks

izsludina par nederīgām šādas

1) ser. CP 014292 8553, izsn. 1938.

g. 11. aug. Valmieras apr. polic. 1.

2) ser. CP 020605 2602, izsn. 1940.

Ig. 11. jūlijā Rencēnu pag. valde

ļ 3) ser. PV 022483 3078, izsn. 1935.

g. 6. febr. Valkas apr. polic. 2.

4) Pagaidu personas apliecību P

37303, izsn. 1941. g. 24. okt. Valkas

I apr. polic. 2. iec. pr-ks Kārl m

Eduardam Lītiem. R. 2540.

Aizputes apr. polic. 1. iec. pr-ks

izslud na par nederīgu nozaudēto

I 000068 3044, ko 1932 g. 21. novembri

' izdevis Liepājas-Aizputes apr. pol.

ļ3. iec. pr-ks Fricim Strādniekam,

R. 2552.

Ipiķu pagasta valde izsludina par

nederīgu Latvijas iekšzemes past

ruārī Mārtiņam Pirsko.

R. 2405.
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Dundagas pagasta valde izsludina

par nederīgam ziepju kartītes:

1) VL 4, izsn. Jānim Rei'nval-

dam 1943. g. 8. XII;
2) VL 4, izsn. Krišam Reinval-

dam 1943. g. 8. XII;
3) VL 4, izsn. Eduardam Pagi-

lam 1943. g. 23. XII;

4) JSL 4, izsn. Ellai Pagilai 1943.

gada 23. XII;

5) SmēĶētaju kartīti P 2 330032,

izsn. Eduardam Pagilam 1943. gada
23. XII.

Pārtikas kartītes:

'6) PN 4, izsn. Eduardam Pagilam
1943. g. 23. XII;

7) PN 4, izsn. Ellai Pagilai 1943.

gada 23. XII;
8) PB 4, izsn. Ildai Pagilai 194;5.

g. 23. XI/
lepirkšanas kartītes:

9) V, izsn. Fricim Zupām 1942. g,
22. V;

10) S, izsn. Emmai Zupai 1942. g.

22. V;
11) S, izsn. Minnai Feldmanei

1942. g. 21. V;
12) s, izsn. Emīlijai Feldmanei

1942. g. 19. V;

13) S, izsn. Lizetei Grīntālei 1942.

gada 19. V. R. 2403.

Gudenieku pagasta valde izsludi-

na par nederīgam:
1) Latv.jas iekšzemes pasi ser.

BV 011115/515, izsn. 1927. g. 29. no-

vembrī Andrejam Zundovskim.

Apgādes grāmatiņas:
2) ser. A 800967, izsn. Jēkabam

Gruntmanim;

3) str. A 993815, izsn. Elizabetei

Rodovi'čai;
4) ser. _A 799223, izsn. 1941. gada

2. oktobri Klosteres pag. valde Ma-

rijai Balodei, dzim. Memule.

5) Latvijas iekšzemes pasi ser.

BV 005433/1733, izsn. 1928. g. 11. ap-
rīlī Alšvangas pag. valde Jānim

Priedolam. R. 2404.

Jumpravas pagasta vecākais iz-
sludina par nederīgām:

1) Latvijas iekšzemes pasi ser.

NZ 011578/776, izsn. 1928. g. 10. jan-
vārī.

2) Apgādes grām. ser. B 488906,
izsn. 1943. g. 20. augustā Vlad.mi-
rām Borsukovam.

3) Apgādes grām. ser. B 488905.
izsn. 1943. g. 20. augustā VasiLjam
Borsukovam.

4) lepirkšanās kartīti V, izsn.
Kārlim Ciekurzim.

5) lep rkšanās kartīti V, izsn.

Jānim Berstelem.

6) Ziepju kartīti VL, izsn. Anto-
nam Karlovam. R. 2410.

Jaunlaicenes pagasta vecākais iz-
slud na par nederīgām iepirkšanās
kartītes:

1) PN 4, izsn. Grigorijam Vol-

kam;
2) PB 4, izsn. Andrejam Volkam.

R. 2411.

Krimuldas pagasttiesa, Rīgas

apr., pamatojoties uz Pagasttiesas
likuma 107., 108. un 1081. p. p. pa-

mata, un Civillikuma 168. p., izslu-

dina, ka laulātie Augusts un Anna

Timermaņi, kas_ dzīvo Krimuldas

pagasta «Jaunates», pieņem bērnu
vieta — adoptē Juri Snapi-Jaunze-

mu, dz:'mušu 1936. g. 23. oktobrī,
piešķirot tam uzvārdu Timerma-

nis.

Adopcija iesniegta pagasttiesai
apstiprināšanai. Ja no izsludināša-

nas_ dienas viena ,mēneša laikā ne-

ienāks iebildumi, adopciju pagast-
tiesa apstpr.nas. R. 2412.

Krimuldas pagasttiesa, Rīgas
apr., pamatojoties uz Pagasttiesas
likuma 107., 108. un 103Vp. p. pa-

mata, un Civillikuma 168. p., iz-

sludina, ka laulātie Eenjām'ņš un

Antonija Zobi, kas dzīvo Krimul-

das pagasta «Kurmišos», pieņem
bērna vietā — adoptē Kārli Dik-

neru, dzimušu 1937. g. 12. sep-

tembrī, piešķirot tam uzvārdu

Zobs.

Adopcija iesniegta pagasttiesai
apstiprināšanai. Ja no izsludināša-

nas dienas 1 mān. laikā neienāks

iebildumi, adopciju pagasttiesa ap-

stiprinās. R. 2413.

Krimuldas pagasttiesa, Rīgas

apr., pamatojoties uz Pagasttiesas
likuma 107., 108. un 1081. p. p. pa-

mata, un Civillikuma 168. p., iz-

sludina, ka laulātie Arturs un An-

na Sauriņi, kas dzīvo Krimuldas

pagasta «Saulītēs», pieņem bērnu

vietā — adoptē Valentīni Klač-

kovsku, dz mušu 1938. g. 3. feb-

ruāri, un Pēteri Klačkovskf, dzi-

mušu 1939. g. 30. aprīlī, piešķirot
tiem uzvārdu Šauriņš.

Adopcija iesniegta pagasttiesai
apstiprināšanai. Ja no izsludināša-

nas_ dienas viena mēneša laikā ne-

ienāks iebildumi, adopciju pagast-

tiesa apstiprinās. R. 2414.

Krimuldas pagasta vecākais iz-

sludina par nederīgu apgādes grā-
matiņu ser.A 812764, izsn. 1943. g.

11. maijā Jānim Mednim.

R. 2415.

Kokneses pagasta valde izsludina

par nederīgu Valentīnas Matuse-

nokas iepirkšanās kartīti S.

R. 2416.

Kokneses pagasta valde izsludina

par nederīgu Alvīnes_ Bodnieces

kumeļa reģistrācijas zīmi 356, izsn.

1940. ģ. 5. jūnijā. R. 2417.

Kalvenes pagasta vecākais izslu-

dina par nederīgām apgādes grā-
matiņas:

1) ser. A 792662, izsn. Līnai Aš-

manei 1941. g. 22. oktobrī;

2) ser. A 990366, izsn. Lidijai _Aš-
manei 1942. g. 27. jūnija Sieksātes

pagasta valde. R. 2418.

Kuldīgas pagasta vecākais izslu-

dina par nederīgu Grietas Būdas

apgādes grāmatiņu. R. 2419.

Kārsavas_ pagasta valde izsludina

par nederīgām ziepju kartītes:

1) V4, izsn. Vladislavam Turlais;

2) V 4, izsn. Ontonam Orlovskim;

3) VS 4, izsn. Ade'ai Orlovskai;

4) VS 4, izsn. M rdzai Orlovskai;

5) B 4, izsn. Ritai Orlovskai;

6) VS 4, izsn. Viktorijai Zbit-

kovskai;

7) JSL 4, izsn. Broņislavai Blei-

vei;

8) JSL 4, izsn. Annai Burbo;

9) VL 4, izsn. Pāvelam Burbo;
10) JSL 4, izsn. Vlad.mirām Bur-

bo;

11) BL 4, izsn. Pāvelam Burbo;
12) MBL 4, izsn. Michailarn Bur-

bo;

13) BL 4, izsn. Verai Burbo;
14) JSL 4, izsn. Lidijai Dimftri-
jsvai;

15) VL 4, izsn. Aleksandram Dau-

gulim;

16) VL 4, izsn. Eliašam Apšam.
Apgādes grāmatiņas:

17) ser. B 896954, izsn. Eliašam

Apšam;

18) ser. B 020256, izsn. Broņislavai
Leleī.

19) Latvijas iekšzemes pasi ser.

MZ 016784/6784, izsn. 1930. g. 5. jū-
nija Amtonam Ivuškanam.

20) Latvijas iekšzemes pasi ser.

MP 020552/5352, izsn. 1928. g. 5. jū-

lijā Ksaveram Turlais.

21) Zirga pasi 2460, izsn. 1935. g.

11. jūlija Aleksandram Grako'ļ-

skam. R. 2424.

Mērsraga pagasta vecākais izslu-

dina par nederīgam apgādes grā-

matiņu ser. A 762752, izsn. 1941.
_

g.

10. okt-, un iep'rkšanās_ kartīti,

izsn. 1942. g. 23. maijā Emīlijai Ju-

revicai. R. 2426.

Nīgrandas pag. valde izsludina

par nederīgām:

1) Kumeļa reģistrācijas zīmi 748,

izsn. 1941. ,g. 6. jūnija Alfrēdam

Hermanim.

lep rkšanās kartītes:

2) ser. V, izsn. Vasilijam Filipo-

vam;

3) ser. V, izsn. Oskaram Janso-

nam;

4) ser. S, izsn. Lūcijai Jansonei;

5) ser. Z, izsn. Vilnim Janso-

nam:

6) ser. S, izsn. Veltai Kalniņai';

7) ser. V, izsn. Jēkabam Jekab-

sonam;

8) ser. S, izsn. Tijai Jekabsonei;

9) ser. S, izsn. Martai Beņķei;
10) ser. S, izsn. Hermīnei Harm-

sonei. R. 2427.

Planīcas pagasta vecākais izslu-

dina par nederīgām:

1) Personas apliecību 7, izsn.

1941. g. 17. jūlijā Mirdzai Veltai

Aunai-Auniņai. ■
2) Latv. jas ' iekšzemes pasi ser.

ZV 090344/1144, izsn. 1933. g. 19. ok-

tobri Snēpeles pag. valde Edgaram
Peter.m Eichmanim.

3). Apgādes grām. ser. B 358026,
izsn. Kurmales pag. valde Varva-

rai Aleksejevai'.
4) lepirkšanās kartīti ser. V, izsn.

Viktoram Miltovičam. R. 2429.

Priekules pagasta valde izsludina

par nederīgām iepirkšanās kartī-

tes:

1) Ilzes Hūnas — S;
2) Kār*a HOna — V;
3) M rdzas Hunas — S;
4) Rūdolfa Skudra — V4;
5) Cl.tas Skudras — JS 4;
6) Pētera Bokuma smēķētāju

kartīti N 2 177100. R. 2430.

Ružinas pagasta valde izsludina

par nederīgam:
1) Latv.jas iekšzemes pasi ser.

ZV 004754/4902, izsn. 1935. g. 13. ap-
rīlī Jānim Kuzņeeovam.

2) Pagaidu personas apliecību 33,
izsn. Rēzeknes kara komisāriāts

1941. g. jūnijā. R. 2434.

Stalbes pagasta valde izsludina

ipar nederīgu apgādes grāmatiņu
ser. B_ 943175, izsn. 1942. g. 16. ap-

rīlī Kārlim Golveram. R. 2435.

Seces pagasta valde izsludina par

nederīgam:
1) Latvijas iekšz. pasi LA 019461,

izsn. Stenderim.
2) Apgādes grām. ser. B 023339,

izsn. Knsjan'm Stenderim.
Ziepju kartītes:
3) VL 4 — Krišjān'm Stenderim;
4) VL 4 — Krišjānim Stenderim;
5) JSL4 — levai Stenderei;
6) VL 4 — Kārlim Zvanītājam;
7) JSL 4 — Mīlei Zvanjtījai;
8) JSL 4 — Zinai Zvanītajai.

lepirkšanās kartītes:

9) V — Kārlim Zvanītājam;

10) S — Mīlei Zvanītājai;
11) S — Z nai Zvanītajai;
12) S — Lībai Apsānei;

13) V — Jan'm Labunokam;
14) S — Emīlijai Labunokal;
15) B

—
Edvartam Labunokam.

Smēķētāju kartītes:

16) P 2 — Krišjānim .Stenderim;
17) P 2 — Krišjānim Stenderim;
18) P 2 — Kārlim Zvanītājam.
Part:kas kartītes: ,

19) PN 4 — Kārl'm Zvanītājam;
20) PN 4 — Mīlei ZvanītIjai;

21) PN 4 — Zinai Zvanītājai;
22) PN 4 —

levai Kalniņai;
23) PB 4 — Voldim Kalniņam.
24) Velosipēdu braukšanas atļau-

ju, izsn. Krišjānim Stenderim!
R. 2436.

Sviitenes pagasta vecākais izslu-
dina par nederīgam Latvijas iekš-

zemes pases:

1) ser. LN 013065/22698, izsn. Jel-

gavas apr. priekšnieks 1928. g. 9.

jūlijā Jānim Albertam Misām;

2) ser. CX 001?.71/1471, izsn. 1935.

gada 25_. marta Svitenes pag. val-

de Arvīdam Cuprikam.

R. 2437.

Sesavas pagasta vecākais izsludi-

na par nederīgām iepirkšanās kar-

tītes:

1) Annas Treigienes — S;
2) Modra Pitka — B. R. 2438.

Sesavas pagasta vecākais izsludi-

na par nederīgu Anastasijas Ivaš-

zko iepirkšanās kartīti S.

R. 2439.

Skultes pagasta valde izsludina

par nederīgām:
1) Latv'ias iekšzemes pasi ser.

NT 7965/1765, izsn. 1930. g. 19. XI

Mildai Brinkmanei, dzim. Man-

kopa.

Apgādes grāmatiņas:
2) ser. A 955593, izsn. 1941. gada

13. oktobri Jānim Brinkmanim;

3) ser. A 955592, izsn. 1941. gada
13. oktobri Jan m Brinkmanim;

4) ser. A 955594, izsn. 1941. gada
13. oktobrī Mildai Brinkmanei;

5) ser. A 955595, izsn. 1941. gada

13. oktobrī Mildai Brinkmanei.

R. 2440.

Taurkalnes pagasta vecākais iz-

sludina par nederīgu zirga pasi

2612/21473, izsn. 1939. g. 22. augustā
Pāvilam Jakubovam. R. 2441.

Taurkalnes pagasta vecākais iz-

sludina par nederīgu apgādes grā-

matiņu ser. A 589275, izsn. 1941. g.

9. oktobrī Mildai Abolai.

R. 2442.

Taurkalnes pagasta vecākais iz-

slud.na par nederīgu Latvijas iekš-

zemes pasi ser. CX 021436/3200, izsn.

1942. g. 6. oktobri Ainai Grašiņai.
R. 2443.

Vaidavas pagasta vecākafs izslu-

dina par nederīgām iepirkšanas

kartītes:

1) Jūlijas Mežakas — ser. S;

2) Valentinas Mežakas — ser. M;

3) Justīnas Flačokas — ser. S;

4) Karlīnes Brantes — ser. S.

R. 2444.

Vijciema pagasta valde izsludina

par nederīgu pārtikas kartīti ser.

PN 4, izsn. Stefānijai Pataluchai.

R. 2445.

Vestienas pagasta vecākais izslu-

dina par nederīgam iepirkšanas

kartītes:

1) Jāņa Lāča
— ser. V;

2) Matildes Laces — ser. S.

R. 2447.

Vestienas pagasta vecākais izslu-

dina par nederīgam iepirkšanās

kartītes:

1) Augusta Pauļa Ēkas — ser. V;
2) Alvīnas Ēkas — ser. S.

3) Veltas_Saules — ser. S;

4) Ulda Ēkas — ser. V.

R. 2448. 1

Zālītes pagasta vecākais izsludi-

na par nederīgām iepirkšanas kar-

tītes, izsn. Kārlim un Annai Pur-

māliem 1942. g. 21. maija.
R. 2449.

Zemītes pag. vecākais izsludina

par nederīgam:

1) Kāra Augusta Eglas-Eglīša ap-

gādes grāmatiņu ser. A 524233;

' 2) Līnas Šarlotes Egles-Eglītes ie-

pirkšanās kartīti — ser. S.

R. 2450.

Augstkalnes pagasta valde izslu-

dina par nederīgu Latv'jas iekšze-

mes pasi ser. ZN 14915/1414, izsn.

Mazsalacas pag. valde 1928. g. 3. VII

Kārlim Paeglim. R. 2455.

Balvu pagasta valde izsludina par

nederīgām pārtikas kartītes:

1) ser. PN 4, izsn. Zacharijam Po-

tapovam;
2) ser. PN 4, izsn. Pelagajai Po-

tapovai;

3) ser. PN 4, .izsn. Varvarai Po-

tapovai;

4) ser. PB 4, izsn. Nikolajam Po-

tapovam.
5) lepirkšanas kartīti, izsn. Jā-

nim Evelim. R. 2456.

Kurcuma pagasta vecākais izslu-

dina par nederību malšanas kar-

tīti, izsn. Ludmillai Svirkai.

R. 2457.

Kurcuma pagasta vecākais izslu-

dina par nederīgam iep.rkšanas

IcHrtītss *

; 1) ser. V, izsn. Jānim Glušenko-

i vam;
i 2) ser. V, izsn. Vikentijam Glu-

šenkovam. R. 2458.

Kaunatas pagasta valde izsludina

par nederīgam Latvijas iekšzemes

pases:

1) ser. ZV 003107/7107, izsn. 1933. g-

-16. *XI Eronislavam Pavlovskim;

2) ser. TN 014529/9229, izsn. 1938-. g-

-21. XI Helēnai Leonovicai.

R. 2459.

SLUDINĀJUMU MAKSA: par vienalojigu rindiņu RM 0.10; tievuun notāra sludinājumi RM 3.-; tiesu sludinājumi par promesošā mantas aizgādnības no-

dabas», vai apstiprin. no persona» BM 0.50; tiesu sludinājumi par testamenftavai mantojuma atklāšanu, no lieta* (bet n« mazāk kā RM 3.-) RM t.-; pa»

«onamdito dokumentu vai virtspapim izsludināšanu, par katru dokumenta BM i.-; par nozaudēto apgādes dok. izsludinās., par katru dok. BM 0.50.
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