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15. aprilis15. num.

17. rīkojums.

1939. g. 4. aprilī.

Papildinājums to preču sarakstā, kuras finieru fabrikas, kam piešķirtas

brīvteritorijas tiesības var ievest bez ievedmuitas un akcizes nodokļu
samaksas.

(Izslud. 1939. g. 8. IV. „V. V." 80. num.)

Preču sarakstu, kuras finieru fabrikas, kam piešķirtas brīvteritorijas
tiesības, var ievest bez ievedmuitas un akcizes nodokļa samaksas (1938. g.

25., 32., 40., 44., 77. un 1939. g. 2. un 14. rīkojumi) papildināt ar šādām

precēm:

Preču nosaukums levedm. tar. iedalijums

Rakstāmais krīts 314. p. c burts.

Šis rīkojums stājas spēkā nākošā dienā pēc izsludināšanas.

A. Valdmanis,

Finansu ministrs.

Arn. Landovskis,

Muitas departamenta direktors.

17.

Noteikumi par svara nodokļa sadalīšanu starp Jūrniecības departamentu

un Liepājas brīvostu.

(Pamats: Liepājas brīvostas statūtu („Vald. Vestn." 218. no 1936. g.)
5. panta 3. pkts.)

(Izslud. 1939., 13. IV. „V. V." 82. num.)

1. Par transitprecēm, kas ienāk brīvostā pa ūdensceļiem un no

brīvostas ar kuģiem tiek tālāk transportētas uz ārzemēm vai citu Lat-

vijas ostu, viss svara nodoklis ieskaitāms brīvostas ienākumos.



2. No svara nodokļa, ko ieņem par:

a) transitprecēm, kas neietilpst šo noteikumu 1. punktā, un

b) importprecēm, ko ieved caur brīvostu,

. 35% ieskaitāmi Liepājas brīvostas ienākumos, bet 65 % — Jūrnie-

cības departamenta ienākumos.

3. No svara nodokļa, ko ieņem par:

a) eksportprecēm, ko izved caur brīvostu, un

b) precēm, kas ievestas no ārzemēm caur Latvijas muitnīcām un

no turienes tiek transitētas uz Liepājas brīvostu,

20% ieskaitāmi Liepājas brīvostas ienākumos, bet 80% — Jūrnie-

cības departamenta ienākumos.
Šie noteikumi spēkā no 1939. g. 1. aprila līdz 1940. gada 31. martam.

Rīgā, 1939. g. 12. aprilī.

A. Valdmanis.

Finansu ministrs.

312. pavēle.

Rīgas muitnīcas Izved-transitpreču nodaļas vadītāju Rūdolfu
Akeru pārceļu dienesta labā no šā gada 15. aprija uz Muitas departa-
mentu un ieceļu vinu par šā departamenta revidentu muitas uzraudzībai

Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab. „Rīgas ģipss", ar atalgojumu pēc
VII amatu kategorijas 1. pakāpes un izdienu minētā pakāpē no iecelšanas

dienas.

Revidenta Rūdolfa Akera algošanai vajadzīgie izdevumi jāsedz
Tirdzniecības un rūpniecības a/s „Rīgas ģipss".

Rīgā, 1939. gada 14. apriiī.

A. Valdmanis,
Finansu ministrs.

143. pavēle.

1939. g. 5. aprīlī.

Liepājas muitnīcas nodokļu aprēķinātajā palīgu Alfrēdu Tiltiņu
ieceļu par I šķ. grāmatvedi, skaitot ar š. g. 16. aprili.

Alga pēc XI amatu kategorijas 1. pakāpes, ar šīs pakāpes izdienu

no 1939. g. 16. aprija.

Pārlieksme: Liepājas muitnīcas priekšnieka š. g. 25. II A. 11/1.
raksts.

Arn. Landovskis,

Muitas departamenta direktors.
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Valsts parādnieku saraksts,

kuri ierakstīti muitas iestāžu parādnieku grāmatās š. g. februarī un martā

un kuru dzīves vietas nav zinamas vai arī no kuriem nav iespējams

parādu piedzīt.

(Izslud. 1939. g. 14. IV. „V V." 83. num.)

Muitas departaments uzaicina iestādes un personas, kam būtu zinā-

mas sarakstā minēto personu dzīves vai mantas atrašanās vietas, neka-

vējoties paziņot par to tuvākai muitas iestādei.

Arn. Landovskis,

Muitas departamenta direktors.

E. Osis,
Grāmatvedības nodaļas vadītājs.
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Kār-

tas

Pēc kādas

muitnīcas

grāmatām

parāds
skaitās

Parāda lietas

(kontrabandas
u. c. numurs un

gads)

Parādnieka vārds, uzvārds,
kad un kur dzimis, pavalstniecība

un pēdējā uzdotā dzīves vieta

Parāda

suma

Ls
num.

787.

788.

789.

790.

786. Rīgas

«

Liepājas

Rīgas

Daugavpils

123— 1938.

130 — 1938.

1 —1938.

46 — 1932./33.

68 — 1938.

Claes-Eriks Corins. dzim. 1898. g. 19.

XI. Helsingborga, Zviedrijas pav.

zviedru tvaikoņa „Andaluzia" II

stūrmanis

Kaj-Alfreds Oreen, dzim. 1920. g. 7.

V., Dānijas pav., dāņu tv. „J. C.
Jakobsen" matrozis

Roberts Gries, dzim. 1909. g. 1. VIII.

Vācija, Vācijas pav., dzīvo Vācija,
Veimarā

Jens-Marius Harrebij, dzim. 1882. g.

24. V, dāņu tv. „Susaa" kalpotājs

Erofejs Jakovļevs, dzim. 1910. g.

Lietuvas pav., dzīvo Lietuvā, Ro-
kišku apr. Ābelu pag. Pasubates

ciemā

Leiba Matisons, dzim. 1890. g. 9. III.

Latvijas pav., dzīvo Rīga, Lāč-

plēša ielā 63, dz. 4

Leons Millers, dzim. 1910. g. 1. I,

Varšava, Latvijas pavalstu., dzīvo

Rīgā, Dzirnavu ielā 71, dz. 8 . .
Leons Millers, dzim. 1910. g. 1. I,

Varšavat, Latvijas pavalstu., dzīvo

Rīgā, Dzirnavu ielā 71, dz. 8
. .

Alberts-Jēkabs Zommers, dzim. 1892.

g. 24. XII, Liepājas apriņķī, Eze-

res pag., Latvijas pavalstn., apcie-
tināts, Liepājas cietumā

. . . .

1164,40

64,20

95,05

580 —

260,40

791. Rīgas 110 — 1929./30.

792. 2
— 1934./35.

38146,15

1466,03

793. 346 — 1934./35.

794.

2107,94

Meitenes 157— 1937.

15-



Meklētizbeidzamo parādnieku saraksts.

(Izslud. 1939. g. 14. IV. „V. V." 83. num.)

Arn. Landovskis,

Muitas departamenta direktors.

E. Osis,
Grāmatvedības nodaļas vadītājs.

Atbildīgais redaktors: Arnolds Landovskis.

Izdevējs: Muitas departaments.

Grāmatu spiestuves paju sab. „QrāmatrOpnieks" Rigā, Pils ielā 14.
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Vārds un uzvārds

[938. g.

97. 695.

97. 697.

97. 700.

97. 701.

71.

Tauno Hovi 71.

Reino Kosonens 71.

Bruno-Emanuels Permanis 71.

Aaltollmars Rutanens

526.

544.

654.

681.

Kristjānis Skujiņš
Miķelis-Voldemars Saulīte

Antons Vitkauskis

Faivelis Zvafs.
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