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Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. _ 15. februāra kopsēdē
pieņemta

Latvijas Republikas Satversme.
Latvijas tauta savā brīvi vēlētā Satver-

smesSapulcē ir nolēmusi sev šādu valsts
Satversmi:

1. nodaļa.

Vispārējie noteikumi.

1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska
republika.

2. Latvijas valsts suverenā vara pieder
Latvijas tautai.

3. Latvijas valsts teritoriju starptau-
tiskos līgumos noteiktās robežās sastāda
Vidzeme, Latgale, Kurzeme an Zemgale.

4. Latvijas valsts karogs ir sarkans
ar balta svītru.

2. nodaļa.
Saeima.

5. Saeima sastāv no simts tautas
priekšstāvjiem.

6. Saeima ievēlē vispārīgās, vienlīdzī-
gās, tiešās, aizklātās un proporcionelās
vēlēšanās.

7. Sadalot Latviju atsevišķos vēlēšanu
apgabalos, Saeimas deputātu skaits, kurš
ievēlams katrā vēlēšanu apgabalā, notei-
cams proporcioneli katra apgabala vēlētāju
skaitam.

8. Vēlēšanu tiesības ir abu dzimumu
pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri
vēlēšanu pirmā dienā ir vecāki par div-
desmit vienu gadu.

9. Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu
Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu pirmā
diena ir vecāks par divdesmit vienu gadu.

10. Saeimu ievēlē uz trim gadiem.
H- Saeimas vēlēšanas izdarāmas ok-

tobra mēneša pirmajā svētdienā un sest-
diena pirms tās.

12. Jaunievēlētā Saeima sanāk nz
pirmo ^ēdi novembra mēneša pirmajā
otrdiena, kad ari izbeidzas iepriekšējās
Saeimas pilnvaras.

13. Ja Saeimas vēlēšanas Saeimas
atlaišanas gadījumos notiek citā gada
«lika, tad šāda Saeima sanāk ne vēlāk
*a vienu mēnesi pēc tās ievēlēšanas un
tas pilnvaras izbeidzas pēc diviem gadiem
'ākošā novembra mēneša pirmā otrdienā
ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu.

* *• velētāji nevar atsaukt atsevišķus
saeimas locekļus.

15. Saeima savas sēdes notur R* igā un
".9i ārkārtīgu apstākļu dēļ ta var sanākt
ota vietā.

16. Saeima ievēlē savu prezidiju, kurš
sastāv no priekšsēdētāja, viņa diviem
biedriem un sekretāriem. Saeimas prezi-
"ļjs darbojas nepārtraukti pa visu Saeimas
Pilnvaru laiku.

J7. Jaunievēlētās Saeimas p irmo sēdi
«klāj iepriekšējās Saeimas priekšsēdētājs
Va! prezidija uzdevumā cits prezidija lo-
ceklis.

18. Saeima pati pārbauda savu locekļu
Pilnvaras.

19- Saeimas prezidijs sasauc_ Saeimas
f^'jas

«n
nosaka kārtējas vai ārkārtējas

sēdes.

20. Saeimas prezidijam ir jāsasauc
Saeimas sēde, ja to prasa Valsts Prezi-
dents, ministru prezidents vai ne mazāk
ka viena treša daļa Saeimas locekļu.

21. Iekšējas darbības un kārtības no-
teikšanai Saeima izstrādā sev kārtības
rulli.

22. Saeimas sēdes ir atklātas. Desmit
Saeimas locekļiem, Valsts Prezidentam,
ministru prezidentam vai ministrim pie-
prasot, Saeima ar ne mazāk kā divu treš-
daļu klātesošo deputātu balsu vairākumu
var nolemt noturēt aizklātu sēdi.

23. Saeimas sēdes var notikt, ja tanīs
piedalās vismaz puse Saeimas locekļi.

24. Saeima, izņemot Satversmē sev šķi
paredzētos gadījumus, taisa savus lē īu-
mus_ ar klātesošo deputātu absolūtu balsu
vairākumu.

25. Saeima izvēlē komisijas, noteicot to
locekļu skaitu un uzdevumus. Komisijām
ir tiesība pieprasīt savai darbībaivajadzīgās
ziņas un paskaidrojumus no atsevišķiem
ministriem un pašvaldības iestādēm, kā
arī uzaicināt savās sēdēs dot paskaidro-
jumus attiecīgo ministriju un pašvaldī-
bas iestāžu atbildīgos priekštāvjus. Ko-
misijas var darboties ari starp sesijām.

26. Saeimai jāieceļ noteiktiem gadī-
jumiem parlamentariskas izmeklēšanas
komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā
viena trešā daļa Saeimas locekļu.

27. Saeimai ir tiesība iesniegt mi-
nistru prezidentam vai atsevišķam mi-
nistrim pieprasījumus un jautājumus, uz
kuriem ir jāatbild viņiem vaī viņu piln-
varotai atbildīgai valsts amata pers<
Ministru prezidentam 'va« iminL
Saeimas vai tās komisiju pieprasījumu
jāceļ tām priekšā attiecīgi dokumenti un
aktis.

, 28. Saeimas locekli ne par balsošanu,
ne par amatu izpildot izteiktām domām
nevar saukt pie atbildības ne tiesas, ne
administratīvā, ne disciplinārā ceļā. Saei-
mas locekli var saukt pie tiesas atbildī-
bas, ja viņš, kaut ari amatu izpildot,
izplata: 1) godu aizskarošas ziņas, zi-
nādams, ka tās nepatiesas, vai 2) godu
aizskarošas ziņas par privātu vai ģime-
nes dzīvi.

29. Saeimas locekli nevar apcietināt,
izdarīt pie viņa kratīšanas, ne citādi
aprobežot viņa personas brīvību, ja tam
nepiekrīt Saeima. Saeimas locekli var
apcietināt, ja to notver pie paša nozie-
guma pastrādāšanas. Par katru Saeimas
locekļa apcietināšanu divdesmit četru
stundu laikā jāpaziņo Saeimas prezidijam,
kurš to ceļ priekšā nākošā Saeimas sēdē
izlemšanai par Saeimas locekļa paturē-
šanu apcietinājumā vai par viņa atsvabi-
nāšanu. Laikā starp sesijām, līdz sesijas
atklāšanai, par Saeimas locekļa paturē-
šanu apcietinājumā lemj Saeimas pre-
zidijs.

30. Par noziedzīgu nodarījumu nevar
uzsākt pret Saeimas locekli tiesas vai
administratīvu vajāšanu bez Saeimas pie-
krišanas.

31. Saeimas loceklim ir tiesība atteik-

ties no liecības došanas: 1) par perso-
nām, kuras vīnam ka tautas priekšstavim
uzticējušas kādus faktus vai ziņas; 2) par
personām, kuram viņš, _ izpildot savus
tautas priekšstāvja pienākumus, uzticējis
kādus faktus vai ziņas; 3) par pašiem
šiem faktiem un ziņām.

32. Saeimas loceklis nevar pats, ne
ari uz citas personas vardu saņemt no
valsts pasūtījumus un koncesijas. Si
panta nosacījumi attiecas uz ministriem,
ja arī viņi nav Saeimas locekļi.

33. Saeimas locekļi saņem atalgojumu
no valsts līdzekļiem.

34. Par Saeimas un komisiju sezu
atreferējumiem, ja tie saskan ar patie-
sību, nevienu nevar saukt pie atbildī-
bas. Par Saeimas un komisiju slēgtam
sēdēm var sniegt ziņas tikai ar Saeimas
vai komisijas prezidija atļauju.

. 3. nodaļa.

Valsts Prezidents.

35. Valsts Prezidentu ievēlē Saeima
uz 3 gadiem.

36. Valsts Prezidentu ievēlē aizklāti
balsojot ar ne mazāk kā 51 Saeimas
lozekļu balsu vairākumu.

37. Par Valsts Prezidentu nevar
ievēlēt personu, kura nav pilnus četr-
desmit gadus veca.

38. Valsts Prezidenta amats nav sa-
vienojams ar citu amatu. Ja par Valsts
Prezidentu ievēlētā persona ir Saeimas
loceklis, tad viņam jānoliek Saeimas
locekļa pilnvaras.

39. Viena un ta pati 'persona nevar
but par Valsts Prezidentu ilgāk kā sešus
gadus no vietas.

40. Tuvākā Saeimas sēdē pēc ievēlē-
šanasValsts Prezidents, uzņemoties amata
pienākumus, dod šādu svinīgu solījumu:
„Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts
Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu,
kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu
Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklā-
jību. Es turēšu svētus un ievērošu Lat-
vijas Satversmi un valsts likumus. Pret
visiem es izturēšos taisni un savus pie-
nākumus izpildišu pēc labākās apziņas."

41. Valsts Prezidents reprezentē valsti
starptautiski, ieceļ Latvijas, kā ari pieņem
citu valstu diplomātiskos priekšstāvjus.
Viņš izpilda Saeimas lēmumus par starp-
tautisku līgumu ratificēšanu.

42. ValstsPrezidents ir valsts bruņotā
spēka augstākais vadonis. Kara laikam
viņš iezeļ virspavēlnieku.

43. Valsts Prezidents uz Saeimas
lēmuma pamata pasludina karu.

44. Valsts Prezidentam ir tiesība spert
nepieciešamosmilitārās aizsardzības soļus,
ja kāda cita valsts Latvijai pieteikusi karu
vaj ienaidnieks uzbrūk Latvijas robežām.
Līdz ar to Valsts Prezidents nekavējoties
sasauc Saeimu, kura lemj par kara pa-
sludināšanu un uzsākšanu.

45. Valsts Prezidentam ir tiesība ap-
žēlot noziedzniekus, par kuriem tiesas
spriedums stājies likumigā spēkā. Šīs
apžēlošanas tiesības neattiecas uz gadīju-
miem, kuriem likums paredz citu apžēlo-
šanas kārtību. Amnestiju dod Saeima.

46. Valsts Prezidentam ir tiesība sa-
saukt un vadīt ārkārtīgas ministru kabi-
neta sēdes, noteicot tām dienas kārtību.

47. Valsts Prezidentam ir likuma ie-
rosināšanas tiesība.

48. Valsts Prezidentam ir tiesība ie-
rosināt Saeimas atlaišanu. Pēc tam iz-
darāma tautas nobalsošana. Ja tautas
nobalsošanā vairāk nekā puse balsotāju
issakas par Saeimas atlaišanu, tad Sa-
eima uzskatama par atlaistu un izsludi-
nāmas jaunas vēlēšanas, kurām jānotiek
ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas
atlaišanas.

49. Ja Saeima ir atlaista, tad Saeimas
locekļu pilnvaras tomēr paliek spēkā
līdz jaunievēlējamās Saeimas sanākšanai,
bet līdzšinējā Saeima var sanākt uz sē-
dēm tikai tad, ja Valsts Prezidents to sa-
sauc. Šādām Saeimas sēdēm dienas
kārtību noteic Valsts Prezidents.

50. Ja tautas nobalsošanā vairāk nekā
puse no nodotām balsīm izsakās pret
Saeimas atlaišanu, tad Valsts Prezidents
uzskatams par atlaistu un Saeima ievēl
jaunu Valsts Prezidentu uz atlaistā Pre-
zidenta atlikušo pilnvaru laiku.

51. Uz ne mazāk kā puses visu
Saeimas locekļu priekšlikumu, Saeima
slēgtā sēdē ar ne mazāk kā divu treš-
daļu visu Saeimas locekļu balsu vairā-
kumu, var nolemt atlaists Valsts Prezi-
dentu. Pēc šāda lēmuma Saeima neka-
vējoši ievēl jaunu Valsts Prezidentu.

52. Ja Valsts Prezidents atsakās no
amata, nomirst vai tiek atsaukts pirms
viņa amata laiks izbeidzies, Valsts Prezi-
denta vietu izpilda Saeimas priekšsēdē-
tājs, kamēr Saeima izvēl jaunu Valsts
Prezidentu. Tāpat Saeimas priekšsēdē-
tājs izpilda Valsts Prezidenta vietu, ja
pēdējais atrodas ārpus valsts robežas
vai citādi aizkavēts izpildīt savu amatu.

53. Valsts Prezidents par savu dar-
bību politisku atbildību nenes. Visiem
Valsts Prezidenta rīkojumiem jābūt līdz-
parakstītiem no ministru prezidenta vai
attiecigā ministra, kuri līdz ar to uzņe-
mas visu atbildību par šiem rīkojumiem,
izņemot četrdesmit astotā un piecdesmit
sestā pantos paredzētos gadījumus.

54. Valsts Prezidentu var saukt pie
kriminālas atbildības, ja tam piekrīt
Saeima ar ne mazāk kā divu trešdaļu
balsu vairākumu.

4. nodaļa.

Ministru kabinets.
55. Ministru kabinets sastāv no mi-

nistru prezidenta un viņa aicinātiem mi-
nistriem.

56. Ministru kabinetu sastāda persona,
kuru uz to aicina Valsts Prezidents.

57. Ministriju skaitu un to darbības
apjomu, kā ari valsts iestāžu savstarpīgās
attiecības nosaka likums.

58. Ministru kabinetam ir padotas
valsts pārvaldes iestādes.

59. Ministru prezidentam un mini-
striem viņu amatu izpildīšanai ir nepie-
ciešama Saeimas uzticība un viņi par
savu darbību ir atbildīgi Saeimas priekšā.
Ja Saeima izteic neuzticību ministru
prezidentam, tad jāatkāpjas visam kabi-
netam. Ja neuzticība izteikta atsevišķam
ministrim, tad tam jāatkāpjas un viņa
vietā ministru prezidentam jāaicina cita
persona.

60. Ministru kabineta sēdes vada
ministru prezidents un viņa prombūšanas
laikā tas ministrs, kuru viņš uz to ir
pilnvarojis.

61. Ministru kabinets apspriež visus
atsevišķu ministriju izstrādātos likum-
projektus un jautājumus, kuri attiecās uz
vairāku ministriju darbību, kā ari at-
sevišķu kabineta locekļu ierosinātus
valsts politikas jautājumus.

62. Ja valsti apdraud ārējais ienaid-
nieks, vai ja valstī vai tās daļā ir iz-
cēlies vai draud izcelties iekšējs nemiers,
kurš apdraud pastāvošo valsts iekārtu,
tad ministru kabinetam ir tiesība izsludi-
nāt izņēmuma stāvokli, par to divdesmit
četru stundu laikā paziņojot Saeimas
prezidijam, kūpam šāds ministru kabi-
neta lēmums nekavējoši jāceļ priekšā
Saeimai.

63. Ministriem, ja ari viņi nav Sa-
eimas locekļi, un ministru pilnvarotām
atbildīgām valsts amata personām ir
tiesība piedalīties Saeimas un tās_ komi-
siju sēdēs un iesniegt papildinājumus
un pārlabojums pie likumprojektiem.

5. nodaļa.

Likumdošana.

64. Likumdošanas tiesības pieder
Saeimai, ka ari tautai šinī Satversme pa-
redzētā kārtībā un apmēros.

65. Likumprojektus var iesniegt Saei-
mai Valsts Prezidents, ministru kabinets .
Saeimas komisijas, ne mazāk kā pieci
deputāti, kā ari šinī Satversmē paredzē-
tos gadījumos un kārtībā viena desmitā
daļa vēlētāju.

66. Saeima ikgadus pirms saimnie-
ciskā gada sākšanās lemj par valsts
ienākumu un izdevumu budžetu, kupa
projektu tai iesniedz ministru kabinets.
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Ja Saeima pieņem lēmumu, kurš sai-
stīts ar budžetā neparedzētiem izdevu-
miem, tad lēmumā jāparedz ari līdzekļi,
ar kuriem segt šos izdevumus.

Pēc budžeta gada notecēšanas ministru
kabinetam jāiesniedz Saeimai apstipri-
nāšanai norēķini par budžeta izpildī-
šanu.

67. Saeima lemj par valsts bruņoti
spēka lielumu miera laikā.

68. Visiem starptautiskiem līgumiem,
kuri nokārto likumdošanas ceļā izšķira-
mus jautājumus, nepieciešama Saeimas
apstiprināšana.

69. Valsts Prezidents izsludina Saeimā
pieņemtos likumus ne agrāk kā septītā
dienā un ne vēlāk kā divdesmit pirmā
dienā pēc to pieņemšanas. Likums stā-
jas spēkā četrpadsmit dienas pēc izslu-
dināšanas, ja likumā nav noteikts cits
termiņš.

70. Valsts Prezidents izsludina pie-
ņemtos likumus šādā kārtā: „Saeima
(resp. tauta) ir pieņēmusi un Valsts Pre-
zidents izsludina šādu likumu: (likuma
teksts)".

71. Septiņu dienu laikā, skaitot no
likuma pieņemšanas Saeimā, Valsts Pre-
zidents motivētā rakstā Saeimas priekš-
sēdētājam var prasīt likuma otrreizēju
caurlūkošanu. Ja Saeima likumu negroza,
tad Valsts Prezidents otrreiz ierunas nevar
celt.

72. Valsts Prezidentam ir tiesība ap-
turēt likuma publicēšanu uz diviem mē-
nešiem. Viņam likuma publicēšana ir
jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā
viena trešā daļa Saeimas locekļu. Šīs
tiesības Valsts Prezidents vai viena trešā
daļa Saeimas locekļu var izlietot septiņu
dienu laikā, skaitot no likuma pieņem-
šanas Saeimā. Šādā kārtā apturētais
likums nododams tautas nobalsošanai, ja
to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā
daļa vēlētāju. Ja augšminēto divu mē-
nešu laikā šāds pieprasījums neienāk,
tad pēc šī laika notecēšanas likums ir
publicējams. Tautas nobalsošana tomēr
nenotiek, ja Saeima vēlreiz balso par šo
likumu un ja par ta pieņemšanu izsakās
ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem
deputātiem.

73. Tautas nobalsošanai nevar nodot
budžetu un likumus par aizņēmumiem,
nodokļiem, muitām, dzelzsceļu

^
tarifiem,

kara klausību, kāja pasludināšanu un
uzsākšanu, miera noslēgšanu, izņēmuma
stāvokļa izsludināšanu un ta izbeigšanu,
mobilizāciju un demobilizāciju, ka ari
līgumus ar ārvalstim.

74. Saeimā pieņemto un septiņdesmit
otrā panta kārtībā apturēto likumu var
atcelt tautas nobalsošanā, ja balsošanā
ir piedalījusies vismaz puse no visiem
balsstiesīgiem.

75. Ja Saeima ar ne mazāk kā divu
trešdaļu balsu vairākumu pieņem likuma
steidzamību, tad Valsts Prezidents nevar
prasīt šāda likuma otrreizēju caurlūko-
šanu, to nevar nodot tautas nobalsošanai
un tas ir izsludināms ne vēlāk kā trešā
dienā pēc tam, kad prezidents pieņemto
likumu saņēmis.

76. Satversmi Saeima var grozīt sē-
dēs, kurās piedalās vismas divas trešda-
ļas Saeimas locekļu. Pārgrozījumus pie-
vem trijos lasijumos ar ne mazāk kā
divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu
vairākumu.

77. Ja Saeima grozījusi Satversmes
pirmo, otro, trešo vai sesto pantus, tad
šādi pārgrozījumi, lai tie iegūtu likuma
spēku, ir nododami tautas nobalsošanai.

78. Ne mazāk kā vienai desmitai da-
ļai vēlētāju ir tiesība iesniegt Valsts Pre-
zidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes
grozījumu projektu vai likuma projektu,
kuru Prezidents nodod Saeimai. Ja
Saeima to nepieņem bez pārgrozījumiem
pēc satura, tad tas ir nododams tautas
nobalsošanai.

79. Tautas nobalsošanai nodotie Sa-
tversmes pārgrozījumi ir pieņemti, ja tiem
piekrīt vismaz puse no visiem balsstie
sīgiem.

80. Tautas nobalsošana var piedalīties
visi Latvijas pilsoņi,_kuriem ir balsstie-
sība Saeimas velēšanas.

81. Laikā starp Saeimas sesijām mi-

nistru kabinetam ir tiesība, ja neatliekama
vajadzība to prasa

^
izdot_ noļeikumus,

kuriem ir likuma spēks. Šādi noteikumi
nevar grozīt Saeimas velēšanu likumu,
tiesu iekārtas un procesa likumus,
budžetu un budžeta tiesības, ka ari
pastāvošās Saeimas laika pieņemtos
likumus, tie nevar attiekties uz amne-

stiju, valsts kases zīmju emisiju, valsts
nodokļiem, muitām, dzelzsceļa tarifiem
un aizņēmumiem un tie zaudē spēku, ja
nav vēlākais trīs dienas pēc Saeimas
nākošās sesijas atklāšanas iesniegti
Saeimai.

6. nodaļa.
Tiesas.

82. Likuma un tiesas priekšā visi
pilsoņi ir vienlīdzīgi.

83. Tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi
likumam padoti.

84. Tiesnešus apstiprina Saeima un
viņi ir neatceļami. Tiesnešus pret viņu
gribu var atcelt no amata vienīgi uz
tiesas sprieduma pamata. Ar likumu var
noteikt vecumu, ar kura sasniegšanu
tiesneši atstājsavuamatu.85. Latvijā pastāv zvērināto tiesas uz
sevišķa likuma pamata.

86. Tiesu var spriest tikai tie orgāni,
kuriem šīs tiesības piešķir likums, un
tikai likumā paredzētā kartībā. Kara
tiesas darbojas uz sevišķa likuma pamata.

7. nodaļa.
Valsts kontrole.

87. Valsts kontrole ir neatkarīga kole-
ģiāla iestāde.

88. Valsts kontrolierus ieceļ un ap-
stiprina amatā tādā pat kārtībā, ka ties-
nešus, bet tikai uz noteiktu laiku, kura
viņus var atcelt no amata vienīgi uz
tiesas sprieduma pamata. Valsts kon-
ti oles iekārtu un kompetences nosaka
sevišķs likums.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 20. jūnija kopsēde
pieņemtais

Likums
par Latvijas Republikas Satversmes

spēkā stāšanos un ievešanu.
1. Satversmes Sapulcē 1922. g. 15. fe-

bruārī pieņemtā Latvijas Republikas Sa-
tversme stājas spēkā 1922. g. 7. no-
vembrī pulksten 12 dienā.

2. Pirmās Saeimas velēšanas izda-
rāmas 1922. g. 7. un 8. oktobrī.

3. Pirmās Saeimas vēlēšanu vadībai
nodibināma Centrālā vēlēšanu komisija,
kura sastādās no 6 Satversmes Sapulces
ievēlētiem locekļiem, Satversmes Sa-
pulces prezidenta pilnvarotas personas
un Senāta kopsēdē ievēlēta senatora.

4. Centrālo vēlēšanu komisiju sasauc
uz pirmo sēdi Satversmes Sapulces pre-
zidijs un komisija pati ievēlē priekš-
sēdētāju un sekretāru,

5. Pirmās_ Saeimas vēlēšanās katrā
apgabala ievēlamo deputātu skaitu no-
saka Centrālā velēšanu komisija, aprē-
ķinot šo skaitu

^
proporcionāli pēdējās

pašvaldības velēšanas vēlētāju sarakstos
ievesto balsstiesīgo vēlētāju skaitam, bet,
kur sarakstu nav, proporcionāli balss-
tiesīgo iedzīvotāju skaitam.

6. Saeimas pirmā Saeima sanāk uz pirmo
sēdi 1922. gadā 7. novembrī, pulksten
12 diena Rīga. Ja ārkārtīgu apstākļu
dēļ Saeima nevar||sanākt šai laikā un
vietā, tad Satversmes Sapulces prezidijs
to sasauc laika un vietā pēc sava ieskata.
Tad pat izbeidzas Satversmes Sapulces
pilnvaras.

7. Saeimaspirmosēdisasauc un atklājSa-
tversraes Sapulces prezidents vai prezi-
dija uzdevumā cits prezidija loceklis un
vada to tik ilgi, kamēr Saeima ievēlē
savu priekšsēdētāju.

8. Līdz Valsts Prezidenta ievēlēšanai
viņa vietu izpilda Satversmes Sapulces
prezidents.

9. Visās iestādēs, kurās piedalās Sa-
tversmes Sapulces priekšstāvji, tie tur-
pina piedalīties, kamēr Saeima viņu vietā
neieceļ savus priekšstāvjus. Lāčplēša
ordeņa dome Satversmes Sapulces pre-
zidenta vieta stājas Valsts Prezidents,
Kultūras fonda dome — Saeimas priekš-
sēdētājs.

10. Satversmes astoņdesmit septitais
pants stājas speķa ar sevišķa likuma
izdošanu par Valsts kontroli. *

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces

1922. g. 9. jūnija kopsēde

pieņemtais

Likums
par Saeimas vēlēšanām.

I. nodaļa.
Vēlēšanu tiesības.

1 Vēlēšanu tiesības bauda visi Lat-
vijas pilsoņi, kuri vēlēšanu pirmajā dienā
ir vecāki par 21 gadu.

2. Vēlēšanu tiesības nebauda personas,
kuras likumā paredzētā kartība atzītas
par vājprātīgām, tāpat visas citas per-
sonas, kuras atrodas aizbildnība.

3. Vēlēšanu tiesības zaudē: 1) tie,
kara uz spēkā nākuša tiesas sprieduma
pamata atņemtas vai aprobežotas tiecas,

ja no soda izciešanas dienas nav pagā-
juši 10 gadi vai ja viņi savas zaudētas
tiesības nav ar apžēlošanu vai amnestiju
ieguvuši atpakaļ; 2) kas sodīti ar cietumu
par noziegumiem, kuri izdarīti mantkārīgos
nolūkos, ja no sodu izciešanas dienas
nav pagājuši 10 gadi; 3) kas stāv zem
tiesas vai izmeklēšanas par 1. un 2.
punktos paredzētiem noziegumiem; šīs
personas zaudē tikai balsstiesības, bet var
tikt ievēlētas; 4) kara ar tiesas sprie-
dumu ir atņemtas velēšanu tiesības par
vēlēšanu brīvības vai pareizības traucē-
šanu ; 5) kas notiesāti vai atrodas

^
zem

tiesas vai izmeklēšanas par atraušanos
no kara klausības vai dezertēšanu.

II. nodaļa.

Vēlēšanu komisijas.

4. Saeimas vēlēšanu vadībai |nodibi-
nama centrālā vēlēšanu komisijakura
sastādās no sešiem Saeimas ievelētiem
locekļiem, Valsts Prezidenta pilnvarotas
personas un Senāta kopsēdē ievēlēta
senatora.

5. Centrālā vēlēšanu komisija nodi-
bināma vēlākais divas nedēļas pec jaun-
ievēlētās Saeimas pirmās sēdes.

6. Centrālo vēlēšanu komisiju sasauc
uz pirmo sēdi Saeimasprezidijs, un ko-
misija ievēl priekšsēdētāju un sekretāru.

7. Centrālā vēlēšanu komisija vada
vēlēšanas visā valstī, izdod vajadzīgos
rīkojumus un instrukcijas un rūpējās par
to, ka nodibinās šinī likuma paredzētās
vietējās vēlēšanu iestādes un ka tās iz-
pilda īsavus izdevumus.

8. Visām administratīvām un pašval-
dības iestādēm jāizpilda centrālās vēlē-
šanu komisijas rīkojumi un instrukcijas,
kā atī tie rīkojumi, kurus vietējās vēlē-
šanu komisijas izdod saskaņā ar centrālās
vēlēšanu komisijas rīkojumiem un in-
strukcijām.

9. Centrālās vēlēšanu komisijas tech-
niskos darbus izpilda valsts statistiskā
pārvalde,

10. Saeimas vēlēšanām Latvija sada-
lāma piecos vēlēšanu apgabalos: 1) Rīga,
2) Vidzeme, 3) Latgale, 4) Kurzeme,
5) Zemgale.

Piezīme, Rīgas vēlēšanu apgabals
aptver Rīgas pilsētu; Vidzemes —
Rīgas (bez Rīgas pilsētas) , Cēsu,

, Valmieras un Valkas apriņķus; Lat-
gales — Daugavpils, Rēzeknes un
Ludzas apriņķus; Kurzemes — Lie-
pājas, Aizputes, Kuldīgas, Ventspils
un Talsu apriņķus; Zemgales —
Tukuma, Jelgavas, Bauskas, Jaun-
jelgavas un Ilūkstes apriņķus.

11. Katrā apgabalā Saeimas vēlēšanu
vadībai nodibināma apgabala vēlēšanu
komisija: Rīgas apgabalā — Rīgā, Vidze-
mes — Valmiera, Latgales — Rēzeknē,
Kurzemes — Liepāja un Zemgales —
Jelgava.

12. Apgabalu vēlēšanu komisijas sa-
stādās šāda kārta: 1) Rīgas apgabalā —
Rīgas pilsētas valde ievēlē trīs komisijas
locekļus, centrāla velēšanu komisija un
Rīgas apgabaltiesa sūta pa vienam
priekšstavim; 2) Vidzemes apgabalā —Valmieras pilsētas un apri ņķa valdes
ievēlē pa vienam komisijas loceklim
centralā_ velēšanu komisija sūta divus'
priekšstāvjus un Rīgas apgabala tiesavienu priekšstāvi ; 3) Latgales apgabalā —Rēzeknes pilsētas un apri ņķa valdesievelē pa vienam komisijas loceklim,cen1rala_ velēšanu komisija sūta divuspriekšstāvjus un Latgales apgabala tiesavienu priekšstāvi; 4) Kurzemes apga-bāla - Liepājas pilsētas un apriņķavaUes ievelē pa vienam komisijas loceklim, centrālā vēlēšanu komis ja sūtadivus priekšstāvjus un Liepājas apgaba aliesa vienu priekšstāvi; 5) Zemgalis aigabala - Jelgavas pilsēti un apri ņķa

valdes ievēlē pa vienam komisijas u
cekiim, centrāla vēlēšanu komisija sūb
divus priekšstāvjus un Jelgavas apgabal
tiesa vienu priekšstāvi. a

13. Katra pilsēta, pagasts un miests
kuriem ir savas pašvaldības iestādes j
vēiēšanu iecirknis. Lielākas pilsētas «n
pagasti sadalāmi vēlēšanu apakšiecirknos
Rīga sadalāma velēšanu iecirkņos. '

14. Katrāvēlēšanu iecirknī vai apakš.
iecirknī velēšanas vada un uzraus ģ
iecirkņu vai apakšiecirkņu vēlēšanu ko.misijas, kuras sastāv no trim vai pieciemvēlētājiem, kurus uz proporcionalitātes
pamatiem ievelē pagastu padomes vai
pilsētu vii miestu domes.

Rīgas apgabala iecirkņu vēlēšanu ko.
misiju priekšsēdētājus ievēlē pilsētas

'
dome, bet iecirkņu komisij u locekļus
ieceļ Rīgas apgabala velēšanu komisija.

15. Vietējām pašvaldības iestādēm
jāsedz visi vietējo velēšanu komisiju
izdevumi.

Piezīme. Valsts sedz apgabalu
komisiju izdevumus centrālās vēlē.
sanu komisijas noteiktās robežās.

III. nodaļa.

Ka n di d atu sairakst u iesnieg-
šana un apvienošana.

16. Centrāla velēšanu komisija no-
saka, līdz kurai dienai vēlētājiem ir tiesība
iesniegt kandidātu sarakstus, pie kam
starp pēdējo kandidātu sarakstu pieņem-
šanas dienu un pirmo vēlēšanu dienu
jābūt vismaz trīsdesmit dienas ilgam
starpbrīdim.

17. Kandidātu saraksti iesniedzami
apgabalu vēlēšanu komisijām. Katrā vēlē-
šanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu
nosaka centrāla velēšanu komisija pro-
porcioneli apgabala balstiesīgo iedzīvo-
tāju skaitam, kurš konstatējams pēdējā
tautas skaitīšanā, kuras izdarāmas ik
piecus gadus.

Visas Latvijas balstiesīgo iedzīvotāja
skaits dalāms ar skaitli simts. Pēc tam
katra vēlēšanu apgabala balstiesīgo
iedzīvotāju skaits dalāms uz iepriekšējas
dalīšanas iznākumu un šādā kārtā iegūtie
veselie skaitļi apzīmē katrā apgabalā
ievēlamo deputātu skaitu

18. Kandidātu sarakstā jāatzīmē katia
kandidāta vārds, uzvārds, vecums, dzīves
vieta un nodarbošanās. Bez tam jāie-
sniedz uzstādīto kandidātu rakstisks pa-
ziņojums, ka tie kandidatūru pieņem.
Kandidātu sarakstam un citiem paziņo-
jumiem jābūt bez strīpojumiem un izla-
bojumiem un skaidri salasāmiem. Ja kādā
kandidātu sarakstā ir uzstādīts lielāks kan-
didātu skaits nekā apgabalā ievēlams
deputātu, tad pārējie kandidāti, kuri mi-
nēti kā pēdējie, nav līdzskaitami.

19. Vienā vēlēšanu apgabalā vienu
un to pašu kandidātu var uzstādīt tikai
viena sarakstā. Ja viena kandidatūra ir uz-
stādīta vienā apgabalā vairākos sarakstos,
tad ta strīpojama visos sarakstos.

20. Katram iesniegtam Saeimas depu-
tātu kandidātu sarakstam jābūt parakstītam
vismaz no simts vēlētājiem. Pirmie trīs
parakstītāji uzskatami par kandidātu sa-
raksta iesniedzējiem un uzņemas atbildība
par visu iesniegto dokumentu pareizību.
Katrs vēlētājs drīkst parakstīt tikai vienu
kandidātu sarakstu.

21. Par kandidātu var uzstādīt katru

Latvijas pilsoni, ja ari tas nedzīvotu
velēšanu apgabalā, kurā tas uzstādīts Pf
kandidātu, ja viņš apmierina pārējās
velēšanu likuma prasības.

22. Ne vēlāk kā septiņas dienas p irms
velēšanām kandidātu sarakstu iesniedzē-
jiem tiesība paziņot, ka viņi sava saraksta
atlikuma daļu skaitli vēlas savienot ar
viena vai vairāku ta paša apgabala kan-
didātu sarakstu atlikumu daļu skaitļiern-
Savienošana notiek tikai tanī gadījuma
ja tai piekrīt savienojamo sara^
iesniedzēji. Viens un tas pats saraksts
nevar ieiet varākos savienojumos.

23. Vairāku apgabalu kandidātu sa-

rakstus var apvienot, saskaitot attiecīgo»
velēšanu apgabalos atlikušos daļu skaitp
visa valstī

.

24. Iepriekšējā pantā paredzētā kārni*
daļu skaitļu atlikumu savienojumam/*
pieskaitīt daļu skaitļu atlikumus tikai
vienas katra apgabala kandidātu listes.

25. Ne vēlāk kā septiņas dienas pfrj*
velēšanām katra iesniegtā kandidātei »
raksta iesniedzēji var paziņot, ar kam
citos velēšanu apgabalos iesnieg to Jw
didatu sarakstu daļu skaitļu atlikurnic
centrāla vēlēšanu komisijā ir savienoja
viņu iesniegtā saraksta daļu sM«i
atlikums.



"ofi Iesniedzot paziņojumus par kan-

A tu sarakstu savienošanu,_ sarakstu
d niedzejiem jāpaziņo, kāda kartība

-pm kandidāti.
lr. iesniegtais kandidātu saraksts, ka

paziņojums par sarakstu savienošanu
arIatsaucami,

os Apgabalu velēšanu komisijas nu-

rē' kandidātu sarakstus iesniegšanas

ērtībā un nodruka_ uz atsevišķam blan-
jL un izsūta velēšanu iecirkņu komi-
?km Uz blankām jādrukā: 1) kandi-

Mu saraksta numurs ;_ 2_) saraksta iesnie-
JJēias partijas vai _ velētāju grupas no-

likums ; 3) uzstādīto kandidātu vardi
„n uzvārdi. . ;

29 Apgabalu, iecirkņu un apaksie-

rirkņ
'u vēlēšanu komisiju sēdes var pie-

dalīties bez lemjošam balsstiesībām pa

vienam priekšstavim no katras organizā-

cijas vai vēlētāju grupas, kura iesniegusi
attiecīgā apgabala savu kandidātu sa-
rakstu. Šādiem kandidātu sarakstu
Driekšstāvjiem jāuzrada velēšanu komi-
sijas priekšsēdētājam _ pilnvara no orga-
flizacijas vai tās

^
vietējas nodaļas, kuras

uzdevumā tas sēdēs piedalās, vai piln-
vara no trim pirmiem kandidātu saraksta
iesniedzējiem.

IV, nodaļa.

Vēlēšanu kartība.

30. Vēlēšanu dienas nosaka centrālā
vžlēšanu komisija, saskaņā ar Satversmes
likumu. Tām jābūt izsludinātām ,,Val-
dības Vēstnesī" vismaz 40 dienas pirms
pirmās vēlēšanas dienas.

31. Paziņojumi ar visu apgabalā uz-
stādīto kandidātu sarakstiem, vēlākais
desmit dienas pirms vēlēšanām, jāizliek
katrā balsošanas iecirknī redzamās vietās.

32. Vēlēšanas zīmju nodošanai vēlē-
šanu telpām jābūt atvērtām no pīkst. 8
riti līdz 8 vakarā.

33. Laiks, kādā ir atvērtas vēlēšanu
telpas, un to vieta izziņojami ne vēlāk
kā desmit dienas pirms vēlēšanām. Uz
laukiem šo izziņojumu izdara pagasta
valde,_ apziņojot katru māju atsevišķi, bet
pilsētās to izdara pilsētas valde ar slu-
dinājumiem redzamās vietās.

34. Vēlēšanu telpās pie ieejas vēlē-
šanu komisija pārliecinās, vai ieradušies
pilsoņi ir vēlētāji.

35. Vēlēšanu telpās katrs vēlētājs
dabū no vēlēšanu komisijas pagata-
votu un ar apgabala vēlēšanu komisi-
jas zīmogu apzīmētu kuvēru un pa vie-
nai vēlēšanu zīmei no visiem kandidātu
sarakstiem. Uz katras zīmes jādrukā
attiecīgā kandidāta saraksta numurs un
kandidātu sarakstu iesniedzējas organizā-
cijas vai vēlētāju grupas nosaukums un
pirm o trīs kandidātu vārdi ar piezīmi
»un citi".

36. Vēlēšanu telpās ierīkojama slēgta
istaba vai nodalījums, kurā vēlētājs vie-
natne ļeliek kuvērā vienu vēlēšanu zīmi,
Aizlīmētos kuvērus vēlētāji komisijas at-
tlātā sēdē personīgi nodod vēlēšanu ko-
misijas priekšēdētājām vai viņa vietnie-
«rn, kuram vēlētāju klātbūtnē kuvērs
jāiemet šizzēģelētā kastē.

37. Pēc balss nodošanas vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs vai viņa viet-
nieks atzīmē uz vēlētajā pases, ka šīs
pases īpašnieks vēlēšanās ir piedalījies.
Karavīriem izdotās personas apliecības
P'e velēšanām noder pases vietā.

, 38. Uzraudzība par kārtību vēlēšanu
laikā velēšanu telpās piekrīt vēlēšanu
Komisijas priekšsēdētājam vai viņa viet-
niekam, kuram jāraugās uz to, ka vēlē-
šanu telpās un pie to ieejas netiktu pie-
ļl1 ^? velēšanu brīvibas ierobežošana un
«aņības traucēšana, kā arī vēlēšanu aģi-
racija.

39. Vēlētājs var balsot tikai per-
sonīgi.
..,? ? Vēlēšanās neviens nedrīkst nodol
vairak ka vienu balsi.

8 h i ? ^as velēšanu dienas pēc pīkst.
balsis var nodot tikai tie vēlētāji, kuri

vsj-v am laikam ieradušies. Pēc tam
nesanu telpas slēdz, kastes ar nodotām

«ēd-r- aizziefeelē ar komisijas priekš-
aetaja zieģeli; arī komisijas locekļiem

ļleVe'ētajiem ir tiesība pielikt_ savus
, Sēļus. Kastes atstatāmas vēlēšanu

ļjd
^as komisijas vai policijas uzraudzība

klath-t -- komisija, ieradušos vēlētāju
ihls e> pārliecinās, ka vēlēšanu kastes
«rodas kārtībā.

Pimr .^ot ar velēšanu telpu atvēršanu
*ļ ma balsošanas dienā vēlēšanu_ komi-
2ait

Ved Prot°kolu, kurā atzīmē vēlēšanu
'vinl -VelētaJ'iem tiesība pieprasīt, lai

tokoi;- SUdzibas un protestus ieraksta pro-

43. Vēlēšanu dienās tirgošanās ar
reibinošiem dzērieniem aizliegta.

44. Visas sūdzības vēlēšanu lietās
ir atsvabinātas no zīmognodokļiem.

V. nodaļa.

Balsu ^kaitišana un
vēlēšanu

iznākuma aprēķināšana.
45. Balsu skaitīšana notiek vēlēšanu

otras dienas vakarā vai arī nākošā dienā
iepriekš noteiktā stundā. Skaitišanu iz-
dara iecirkņu vai apakšiecirkņu komisijas
atklāta sēde. Skaitīšanas iznākumi ieve-
dami protokolā, kuru izgatavo divos
eksemplāros un paraksta komisijas vai
apakškomisijas priekšsēdētājs, pārējie
komisijas _locekļi, protokolists, arī klāt-
esošie velētāji, kuri to vēlas.

46. Protokolā atzīmējams vēlēšanu
iecirkņa vai apakšiecirkņa nodoto balsu
kopskaits, nodoto balsu skaits par katru
kandidātu sarakstu atsevišķi un nederīgo
balsu skaits. Nederīgās zīmes numurē-
jamas un protokolā ierakstāmi atraidī-
šanas iemesli.

47. Par nederīgām uzskatamas vēlē-
tāju parakstītās zīmes, vai arī zīmes ar
citām pazīšanas iezīmēm, vai ieliktas
kuvēros kopā ar kādu pazīšanas zīmi,
un vēlēšanas zīmes, ja to kādā kuvērā
vairāk par vienu, un ja to saturs nav tas
pats. Ja kuvērā ielikto zīmju saturs ir
vienāds, tad par derīgu atzīstama tikai

.

48. Ja rastos domu starpība par
zīmju derīgumu, tad vēlēšanu komisija
pie balsu skaitīšanas jautājumu izšķir ar
balsu vairākumu. Balsīm līdzīgi sada-
loties izšķir priekšsēdētāja balss.

49. Balsošanas apakšiecirknis tūliņ
pēc balsu skaitīšanas paziņo vēlēšanu
iznākumus iecirkņa komisijai, kura saskaita
visā balsošanas iecirknī nodotās balsis
un sastāda protokolu par visa iecirkņa
balsošanas iznākumiem. Protokols, pie-
vienojot tam klāt apakšiecirkņu proto-
kolus vienā eksemplārā, nekavējoši no-
sūtams apgabala vēlēšanu komisijai, kurai
jāsper soļi, lai ne vēlāk kā trešā dienā
pēc balsošanas būtu saskaitīti visu iecirkņu
vēlēšanu iznākumi.

50. Apgabala
^

vēlēšanu komisijām, jā-
nosūta visi vēlēšanu iocirkņu protokoli
centrālai vēlēšanu komisijai līdz ar citiem
vēlēšanu materiāliem, kurus ta pieprasa.

51. Lai sadalītu Saeimas deputātu
vietas starp pieteiktiem kandidātu sa-
rakstiem, katrā apgabalā nodoto derīgo
balsu suma ir dalāma uz apgabalā ievē-
lamo deputātu skaitu. Pēc tam derīgo
balsu skaits, kurš ir nodots par katru
atsevišķo kandidātu sarakstu, dalāms ar
iepriekšējās dalīšanas iznākumu. Dalī-
šanas iznākums ir no katra saraksta
ievēlētais deputātu skaits. Par ievēlētiem
uzskatami kandidāti, sākot ar pirmo
kandidātu sarakstā paredzētā kārtībā.
Ja dalīšanas iznākums ir veseli skaitļi
ar daļām vai tikai daļu skaitļi un trūktu
viens vai vairāki no ievēlamo deputātu
skaita, tad daļu skaitļi sarindojami pēc
to lieluma, sākot ar lielāko, un iztrūk-
stošo deputātu skaits izdalāms uz tiem
sarakstiem, kuriem daļu skaitļi lielāki, pa
vienam deputātam uz katru sarakstu.

52. Aprēķinot deputātu skaitu, kurs
katrā apgabalā nāk uz daļu skaitļiem,
savienoto sarakstu daļu skaitļi saskaitāmi
un ši suma ierindojama pārējo sarakstu
daļu skaitļu starpā un pēc tam deputātu
skaits aprēķināms iepriekšējā panta
kārtībā.

53. Ja vienā vai vairākos kandidātu
sarakstos uzstādīto kandidātu skaits ir
mazāks par deputātu skaitu, kurs naktos
šim sarakstam proporcioneli nodotam
balsu daudzumam, tad visi šādos sarak-
stos minētie kandidāti uzskatami par
ievēlētiem. Atlikušais deputātu skaits
sadalāms starp pārējiem apgabala iesnieg-
tiem kandidātu sarakstiem piecdesmit
pirmā pantā paredzētā kārtībā, tikai ar
to izņēmumu, ka dalīšana nav izdarāma
ar balsu skaitu, kurš nodots par visiem
kandidātu sarakstiem, bet ar to balsu
skaitu, kurš nodots par tiem sarakstiem,
starp kuriem notiek sadalīšana.

54. Ja septiņpadsmitā panta minētās

otrās dalīšanas iznākums ir veseli skaitļi
ar daļām un tālab iztrūkst viens vai vairāki
no noteiktā deputātu skaita — simts, tad
atlikušie mandāti izdalāmi starp tiem
kandidātu sarakstiem, _kuriem pec depu-
tātu skaitļa aprēķināšanas piecdesmit
pirmā un piecdesmit otrā pantu kartība
ir atlikuši daļu skaitļi, ar kuriem nav
ievēlēts deputāts.

55. Ja pēc deputātu skaita aprēķinā-
šanas piecdesmit otrā panta kartība no

apgabala savienības sarakstiem ir atlicies
daļu skaitlis, tad šis skaitlis izdalāms
proporcioneli katra savienotā kandidātu
saraksta pirmajam atlikumam, izņemot to
sarakstu vai sarakstus, no kura piecdesmit
otrā panta kārtībā ir ievēlēts deputāts.
Ar šādā kārtā aprēķinātiem daļu skaitļu
atlikumiem apgabalos savienotās listes
piedalās valsts apvienībā.

56. Deputātu skaits, kurš nāk uz katru
valsts apmēros izdarito kandidātu sarakstu
daļu skaitļu atlikumu apvienojumu, notei-
cams piecdesmit otrā panta kārtībā.

57. Ja ievēlētais Saeimas deputāts
miris, atteicas vai citu iemeslu dēļ zaudē
savu mandātu, tad viņa vietā stājas nā-
košais kandidāts no ta paša kandidātu
saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšē-
jais deputāts.

58. Ja iepriekšējā pantā paredzēto
iemeslu dēļ kādam sarakstam pietrūkst
kandidātu, tad piecdesmit trešā panta
kārtībā noteicams, no kura kandidātu
saraksta ņemams iztrūkstošais deputāts.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents,

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 20. jūnija kopsēde
pieņemtais

Likums
par tautas nobalsošanu un likumu

Ierosināšanu.
1. Ja Valsts Prezidents Satversmes

septiņdesmit otrā pantā kārtībā ir aptu-
rējis publicēšanu, tad viņam ne vēlāk kā
8. dienā, skaitot no likuma pieņemšanas
pēdējā lasījumā Saeimā, likumu izsludi-
nāšanas kārtībā jāpaziņo apturētā likuma
teksts ua lēmums par likuma publicē-
šanas apturēšanu.

2. Pec šāda paziņojuma Centrālā vē-
lēšanu komisija paziņo visām pašvaldī-
bas iestādēm, ka ir atklāta parakstu vāk<
šana tautas nobalsošanas ierosināšanai,

3. Katrā pašvaldības vienībā pilsētas,
miesta vai pagastu valžu noteiktās vietās
izliekamas loksnes, kurās pilsoņi, kuri
vēlas ierosināt tautas nobalsošanu, var
parakstīties.

4. Parakstu vākšanas loksnēs atzīmē-
jams ierosinājumu parakstījuša pilsoņa
vārds, uzvārds, vecums un dzīves vieta.
Pašvaldības valdes pilnvarotai personai
jāpārbauda ierosinājumu parakstījušās
personas dokumenti, izdarot uz pases vai
dokumenta, kurš saskaņā ar Centrālās
vēlēšanu komisijas instrukciju izpilda
pases vietu, atzīmi, ka pilsonis ir parak-
stījis tautas nobalsošanas ierosinājumu.

5. Tautas nobalsošanas ierosinājuma
loksnes pašvaldības iestāžu noteiktās
vietās jāizliek uz laiku, kas ietver vis-
maz Četras svētdienas.

6. Pašvaldības iestādēm ne vēlāk kā
sešas dienas pirms Satversmes sepdiņdes-
mīt otrā pantā paredzētā divu mēnešu
laika notecēšanas jānosūta parakstu vāk-
šanas loksnes Centrālai vēlēšanu komi-
sijai, pie kam loksnēm jābūt noslēgtām
ar pilsētas galvas vai miesta vsi pagasta
valdes priekšsēdētāja parakstiem, kuri
apliecina ierosinājumu parakstījušo per-
sonu parakstu īstenību.

7. Centrālā vēlēšanu komisija saskaita
parakstus, konstatē rezultātu un paziņo
to Valsts Prezidentam. Ja tautas nobal-

sošanas ierosinājumu ir parakstījuse vis-
maz viena desmitā daļa Latvijas pilsoņu,
kuri pēdējā tautas skaitīšanā bija vecāki
par 21 gadu, tad Centrālā vēlēšanu ko-
misija trīs dienu laikā nosaka un Valsts
Prezidents četru dienu laikā izsludina
tautas nobalsošanu, kurai jānotiek ne
agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā
divus mēnešus pēc izsludināšanas dienas.

8. Tautas nobalsošanā var piedalīties
visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir balsstie-
sība Saeimas vēlēšanās, pie kam balso-
šana izdarāma aizklāti ar zīmītēm svēt-
dienā un sestdienā pirms tās, Saeimas
vēlēšanu likumā paredzētā kārtībā.

9. Pie ieejas balsošanas telpās bal-
sotājs saņem divas zīmes un kuvēru. Uz
vienas zīmes uzdrukāts vārds „par", bet
uz otras „pret". Balsotājs ieliek vienu
no šīm zīmēm vai ari līdzīgu iepriekš
sagatavotu

^
līdzpaņemtu zīmi kuvērā, kuru

iemet urna.
10. Satversmes četrdesmit astotā pantā

paredzētā gadījumā Valsts Prezidents
par tautas nobalsošanu paziņo Centrālai
vēlēšanu komisijai, kura sarīko nobalso-
šanu, piemērojoties šim likumam, pie
kam uz balsošanas zīmēm jāatzīmē „ja"
vai Bne".

ļl. Ne mazāk kā tūkstots vēlētajā
var iesniegt Centrālai vēlēšanu komisijai
Satversmes septiņdesmit astotā pantā pa-
redzēto izstrādātu likumprojektu. Vēlē-
tāju parakstiem zem likumprojekta jābūt
apliecinātiem pie notāra, valsts vai_ paš-
valdības iestādēm. Centrālā vēlēšana
komisija paziņo vietējām pašvaldības
iestādēm, ka ir atklāta parakstu vākšana
tautas nobalsošanas ierosināšanai Pa-
rakstu vākšana notiek ši likuma treša
līdz septītā pantos paredzētā kārtībā.

12. Ja tautas nobalsošanas ierosinā-
šanas loksnes ir parakstījis septītā panta
paredzētais vēlētāju skaits, tad Valsts
Prezidents likumprojektu nodod Saeimai,
kurai tas tekošā sesijā jāapspriež. Ja
Saeima to nepieņem bez pārgrozījumiem
pēc satura, tad Valsts Prezidentam jāiz-
sludina tautas nobalsošana, kurai jā-
notiek septītā līdz devītā pantos pa-
redzētā laikā un kārtībā.

13. Pašvaldības iestādēm jāizpilda
uzdevumi, kurus tām Centrālā vēlēšanu
komisija nzliek sakarā ar tautas nobal-
sošanām.

14. Visi izdevumi, kuri vietējām paš-
valdības iestādēm ceļas sakarā ar tautas
nobalsošanu, jāsedz šīm iestādēm.
Centrālā vēlēšanu komisija sedz iz-
devumus par papiri un drukas darbiem.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs*

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums
pagastu savstarpējām apdrošināšanas

biedrībām.
Pagastu savstarpējo ugunsapdrošinā-

Šanas biedrību noslēgtie apdrošinājumi
pret uguni pielīdzināmi nodokļu ziņā ap-
riņķu pašvaldību obligatoriskiem un pa-
pildu apdrošinājumiem.

Ievērojot šo, visi pagastu savstarpējo
ugunsapdrešināšanas biedrību apdroši-
nājumi, līdzīgi apriņķu pašvaldību obli-
gatoriskiem un papildu apdrošinājumiem,
turpmāk atsvabināti no apdrošināšanas
nodokļa (Likumu un valdības rīkojumu
krājums J^s 258 1920. g.), kā ari no
zīmognodokļa 5% apmēros no prēmijas
(likumu un valdības rīkojumu krājums
Nš 165/1921. g.).

Minēto biedrību izdodamās kvitēs par
apdrošināšanas prēmiju naudas saņem-
šanu apliekamas ar vienkāršu zīraogno-
dokli 1 zelta santima apmērā.

Šis rīkojums neattiecas uz miestu,
pilsētu un apriņķu savstarpējām apdro-
šināšanas biedribām.

Rīkojums stājas speķa no 1922. gada
1. jūlija.

Pamats: Bijušās Krievijas likumu
krājuma V. sējuma pošlinu ustava
325.—330. panti par pošlinām no
apdrošinātiem īpašumiem un tautas
padomes 1919. g. 5. decembra lē-
mums par spēkā esošiem bijušās
Krievijas likumiem.

Rīgā, 1922. g. 27. jūnijā.
Finansu ministrs

Ringolds Kalnings.
Kredita departamenta direktors

A.Kārkliņš.

Rīkojums.

Par zīmogmarku dzēšanu zīmog-
nodokļa papildu un pēcmaksas kārtībā,
saskaņā ar rīkojuma par zīmognodokii
67. un 70. p. p., caur valsts un paš
valdību iestādēm un amatpersonām, no-
saku maksu trīs rbļ. lielumā no katra
dokumenta.

Tādu pašu maksu atjauts ņemt pri-
vātām organizācijām, kurām piešķirtas
marku dzēšanas tiesības (piezīme pie
rīkojuma par zīmognodokii 67. p. 2. pk.).

Aprādītās sumas izlietojamas attiecīgas
iestādes vai amata personas kancleju va-
jadzībām.

Rīkojums stājas spēkā ar 1922. g.
1. jūliju.

1922. g. 29. jūnijā.
Finansu ministrs

Ringolds Kalnings.
Tiešo nodokļu departamenta direktors

A. Vinters.



Apstiprina.
1922. g. 29. jūnijā.

Satiksmes ministrs
J. P»ūļnks.

Rīkojums Nr. 217.
1922. g. 29. jūnijā.

Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas
diena 22. jūnijā preču pieņemšana un
izdošana jāizdara no pulksten 8 līdz 11
priekšpusdienā.

Sakarā ar šo, lieku priekšā pagaidu
noteikumu un tarifa preču pārvadāšanai
§ 6.nodalījumā „A" p. II papildināt ar
32. jūniju.

Galvenais direktors Bļodnieks.
Iksploatacijas direktora palīgs

A. Dukurs.

Apstiprinu.
1922. g. 2. jūnijā.

Finansu ministra biedrs
A. Riekstiņš.

Noteikumi par krasta lietošanu.
Liepājas ostas rajonā.

Par Liepājas ostas rajona mulinu aiz-
ņemšanu dažādu izvedamo un ievesto
preču nokraušanai, ņem zemāk noteiktu
maksu:

Par mulinu, kas aizņemts ar ievestām
precēm, jāmaksā par vienu dienu 0,01 z.
ir. par katru kvadrātmetri, kā soda nauda.
Ja 7 dienu laikā aizņemtā krasta platība
nav atsvabināta no ievestām mantām,
ostas priekšniekam tiesība 2 dienu laikā
izsludināt no krasta neaizvesto mantu
pārdošanu vairāksolīšanā.

Novelkot izdevumus un soda naudas,
pārējo naudu nodod mantu īpašniekam.

Kuģu pšekraušanai atļauts, ar Lie-
pājas ostas valdes katrreizēju rakstisku
piekrišanu, trīs dienas pirms sagaidāmā
kuģa ierašanās ostā, sākt pievest kuģa
lādiņus un nokraut tos pēc obligatorisko
noteikumu nosacījumiem.

Ja pēc iepriekšējā pantā minēto triju
dienu notecējuma kuģis vēl nav pie-
nācis un iesācis lādiņu ieņemt, tad par
aizņemto krastu ņem sekošu maksu,
sakot ar to dienu, kad lādiņu sāka
pievest: par pirmām trīs dienām 0,01
zelta franku par kvadrātmetru, 0,02 zelta
franku par ceturto dienu, 0,04 zelta
franka par piekto dienu, 0,08 zelta
franku par sesto dienu un tā tālāk
maksa ar katru dienu tiek dubultota par
kvadrātmetru līdz 10 dienām. Ja arī pēc
Slaika notecējuma kuģis vēl nebūtu pie-
nācis un iecācis lādiņu ieņemt, tad ostas
priekšniekam tiesība pagarināt šo termiņu
uz dažām dienām, ja apstākļi to atļauj,
ņemot par katru pagarinātu dienu un
kvadrātmetru 0,16 zelta franku par dienu
līdz kuģa pienākšanai.Triju dienu termiņu
var pagarināt, ja lādiņa īpašnieks pierāda,
ka kuģis nokavējies aiz slikta laika vai
klizmas. Bet ja apstākļi to neatļauj, tad
ostas priekšniekam ir tiesība izsludināt
2 dienu laikā mantu pārdošanu, krasta
atsvabināšanas nolūkā. Ja panta nosa-

cījumi ari attiecas uz no kuģiem izkrau-
tām precēm, un dienas skaita no ta laika,
kad kuģis taī vietā mantu izkraušanu
beidzis.

Liepājas ostas valdei ir tiesība iznomāt
malinus preču nokraušanai uz īsiem
termiņiem, cik tāļu ar to netraucē kuģ-
niecību.

Ostas rajona aptīrīšanas
takse.

Par kub. asi malkas . . z. fr. 0,02
„ 1000 ķieģeļu .....0,01
„ birkavu siena _ _ * 0j002
x no vagoniem izladē-

jamo koka materiālu
parbaļķi 0,0012

„ dažādiem priekšme-
tiem pēc aprēķina par
aet. reģ. ton. no taļ-
brauc. kuģiem . . . „ , 0,02

, no krasta braucējiem „ „ 0,01
Ventspils ostas rajona (Ventas
kreisais krasts, ostas robežas

pilsētas rajonā).
1. Preču un materiālu nokraušana az

piekrasti bez ostas valdes atļaujas aizliegta.
2. Ilgāk par 14 dienam preces un

materiālus atstāt uz piekrastes nav atļauts,
bet vajadzības gadījumos, uz ostas
priekšnieka rīkojumu, preces un materiāli
jānovāc katrā laikā.

3. Preču un materiālu nokraušana un
atstāšana az bolverķa koka klāja kate-
goriski aizliegta.

4. Ja preces un materiāli ši notei-
kuma 2. pantā paredzētā vai no ostas
priekšnieka noteiktā laikā nav novākti,
tad ostas priekšniekam tiesība 2 dienu
laikā izsludināt no krasta neaizvesto
mantu pārdošana vairāksolīšanā. No-
velkot izdevumus un atlīdzību par lietoto
krastu, pārējo ieņemto naudu nodot
mantu īpašniekam.

5. Par Ventspils ostas pilsētas rajona
kreisā krasta lietošanu preču un mate-
riālu nokraušanai ņem sekošu maksu:

1) Par pirmām 3 dienām, dienā par
1 kvadrātmetru 4 santīmus.

2) Par katru tālāku dienu 25°/o dārgāk.
Piezīme. Nepilnas dienas tiek skai-

tītas par pilnām.
6. Atlīdzība par piekrastes lietošanu

netiek ņemta: 1) vienu dienu pirms kuģa
pienākšanas; 2) vienu dienu pēc kuģa
atiešanas; 3) kamēr kuģis ielādē vai
izlādē un 4) par aizņemto piekrasti kuģus
remontējot.

7. Virs atlīdzības par piekrastes lie-
tošanu, ieskaitot ari koka klāju, ņem katrā
gadījumā aptīrīšanas nodokli 4 santīmus
par 1 kvadrātmetri, aizņemtu kā ar no<"
krautiem materiāliem, tā arī lietotu priekš
preču un materiālu ielādēšanas un izlā-
dēšanas.
Jūrniecības departamenta direktora

A. L o n f e 1d s.
Nodaļas vadītājs C i 1p e.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums jūrniekiem Nr. It.

Izliktas sekošās jūras zīmes — stoderes:

*iord °st M A n r a k ? t ?platāms garums o A P r * * » % *
co

t. Pie Bernātiem:
56* 22,3' 20° 53,5' 9 Stodere ar divām trīsstūru gala zīmēm, ar pamatnēm kopā.

56° 22,7' 20° 53,5' i Tāpat.

S6° 23,1' 20° 53,5' $ Tāpat.

58° 23,5' 20° 53,5' £ Tāpat

2. Pie Kolkasraga (Domesnās):

S7° 48 2' 22° 39 0' $ Stodere ar divām trīsstūru galu zīmēm, ar asgaiiem
(spicēm) kopā, apakšā bumba (balle).

57° 47,2' 22° 39,4' ? Stodere ar divām trīsstūru galu zīmēm ar asgaiiem kopā.

S7° 48,8' 22° 37,8' ī Stodere ar raelau galu zīmi, asgalis uz augšu.

57* 48,6' 22° 37,9' t Tāpat.

37° 48,4' 22° 37,5' £ Stodere ar divām trīsstūru galu sīmēm, ar pamatnēm kopā.

3. Starp Kolkasraga (Domesnās) un
Roņa sala (Runo):

17° 46,6' 22* 45,5' ? Stodere ar divām trīsstūra galu zīmēm, ar pamatnēm kopā.

4. P i e R o j a s :
$7° 85,8' 22° 54,8' X Stodere ar divām trīsstūru galu zīmēm, ar asgaiiem kopā.

^rra *n n- oao no iv X Stodere ar divām trīsstūru galu zīmēm, ar asgaiiem kopā,^7* 30,u £6 uz° f apakšā bumba (balle).

5. Pie Mersragaciema:

570 20,5' 23° 12,5' X Stodere ar divām trīsstūru galu zīmēm, ar asgaiiem kop
6. Starp Mersragaciema un DangaVS riVi(Dfinamfinde): 8nv *

57° 16,5' 23° 30,0' f Stodere ar melnu galu zīmi, asgalis uz augša.

57» 15,0' 23° 37,5' X Stodere ar divām trīsstūru galu zīmēm, ar asgaiiem kop^
7. Pie Ainažiem:

57° 53,3' 24° 18,1' ? Stodere ar bumbas (balles) galu zīmi.

r™ .«,. oav no- *
Stodere ar divām melnām galu zīmēm, ar pamatnēm kons57° 49,1' 24° 11,2 ļ apakšā krusts> °Pa,

57° 49,6' 24° 15,6' f Stodere ar divām melnām galu zīmēm, ar pamatnēm kopā,

57° 48,5' 24° 16,2' T Stodere ar melnu galu zīmi, asgalis uz lēju.
Departamenta direktors A. Lonfelds.

Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns .
???iiinMiiiiiiiiiiiHiiiiMlMlIllllllllllllf »»^*WM *MlllltH^IHilirilllWWIIH IIff lWli|i|iiHii «.ii

Finansu ministra R Kaininga runa

Satversmes Sapulces 28. jūnija sēdē ap-
spriežot valsts budžetu.

Budžets daudziem nepatīk. Opozīcija
ir liela. Ņemot no paša laba spārna
līdz pašam kreisam spārnam, opozīcija
ir ļoti dzīva nevien pret finansu ministri,
bet ari pret valdību. Tagad jautāsim,
no kurienes valdība ir celusēs? Valdība
atspoguļo Satversmes Sapulces gribu un
valdībā taču nevar ietilpt viens finansu
ministrs, kas rīkojas pret valdības gribu.
Ar citiem vārdiem — nabaga finansu
ministrim ir ar valdību_ tādas plašas
domu starpības, kā tik kādreiz izteiktas.
Finansu ministrs atrodas jums pretim ka
persona, kas nav ievēlēta. Finansumi-
nistri, kā mēs paši to esam dzirdējuši
un pārliecinājušies, nepabalsta neviena
partija. Viņš strādā savu darbu viens
pats ar to technisko aparātu, ko viņš ir
atradis un ko viņš sevišķi nav vairojis.
Finansu ministrs nekādus savus draugus,
vai krustdēlus, kā tos _ mēdz nosaukt,
nav augstos amatos iecēlis, bet dara to
darbu, ko prot. Šī kritika, ko jūs esat
izteikuši, sakarā ar budžeta_ jautājumu,
ir daudz gadījumos ļoti vietā. Mums ir
jāuzklausās zemes vēlēšanās, mums ir
jārīkojas pēc zemes gribas, mums ir jā-
apmierina zemes prasības. Bet
tomēr man ir bijis dažkārt iespaids,
ka visas tās prasības, kuras tiek
celtas priekšā un kuras kā tādas būtu
apsveicamas, ka šīs prasības nebūtu tik-
daudz celtas, ja tūtu iespējams viņas
apmierināt; bet viņas tiek celtas tam-
dēļ, lai varētu teikt, — mēs, redzat, no
šīs partijas esam tie labie cilvēki, kas
grib to un to dot, bet tur sēž valdība ar
sliktu finansu ministri, kas to nepielaiž.
Mēs gribam to labu, bet tie tur nepie-
laiž. Tagad katrai partijai — un mums
viņu ir diezgandaudz, — ir savs jājams
zirdziņš. Ja iesāksim no kreisās partijas,
te opozicija pret sērkociņu akcizi bijuse
ļoti liela, pret netiešiem nodokļiem ļoti
liela un prasības priekš strādnieku un
bezdarbnieku sociālo apgādību u. t. t.
ļoti lielas. Protams, ja šīs prasības
varētu apmierināt un pie tam cilvēks
straddatu tik 4 stundas, vai 6, vai 8 vis-
augstākais, mēs dzīvotu priecigi un būtu
viss ļoti labi. Tad pāriesim pie centra
partijām. Tas sevišķi atbalsta kulturelās
vajadzības: akadēmijas, operas u. t. t.
(jautrība). Ja finansu ministrs iedrošinās
aizrādīt, ka kulturelās vajadzības ir ļoti
labas, bet ir arī citas vajadzība un nevar
visas vajadzības apmierināt, tad tas top
nosaukts par_kultūras pretinieku a. t. t.
(jautriba). Pāriesim Jāļāk pie zemnieku
savienības. Pēc manam domām šai par-
tija[vajadzētu spelet visnoteicašāko lomu,
tapec ka tur ir Latvijas spēks iekšā, tas
ir Latvijas zemniecība. Es nerunāju
tikdaudz par zemnieku savienību kā tādu,
tapec ka zemnieki ir ari citās partijās,
kur mums ir zemes spēks iekšā (jautriba),
un šai partijai vajadzētu saprast, ka no
viņas gribas atkarājas valsts veidošana
un uzplaukšana. Ja tur no šīs pusesaizradija, ka vajadzētu atcelt (un ļoti
nopietni to aizstāvēja) ienākuma nodoklitad man ka finansu ministrim talieta liekas nesaprotama, kamdēļ tādara. Dažu reiz ir tāds iespaids, kapie debatēm tik daudz svara centruneliek _ uz lietderību, kā uz personīgoizrēķināšanos, vai saskaņošanu- jūsbalsosiet par to, un mēs par toJa viena partija teiks: mēs esam stiprapartija,^ un ja otra stipra pienāk klāttad mes kopa varam novaldīt SatversmesSapulci, mes nospriežam uzlikt tādus untādus nodokļus un to mēs izvedam Tā

mēs varam nonākt pie absurda. Mansnolūks ka finansu ministrim nav bijij
iegūt sev personīgus draugus. MaV
dievam zel, nav tādas īpašības, laiiegutģ
personīgus draugus, ko franči sauc parJarouche*. Tadeļ man ir jākaro. Pret
jums man ir ļoti maz gadījumu uz to,
Tā tad jūs redzat, kapēe lielas populari-
tātes es neesmu dzinies, es neesmu mēģi-
nājis ar vienu vai otru partiju vai avīzi
kuluāros satikties un tuvāki iepazīties.
Man Satversmes Sapulcē izrunāties par
finansu ministriju ir ļoti grūti tāpēc, ks
tur visvairāk ir techniskas lietas. Vis-
vairāk es runāju finansu un budžeta
komisijā, tur man ir vislielākā izdevība
un es esmu ar mieru un priecīgs izskaidrot,
kā es ēsma domājis katru lietu izvest

Tanī brīdī, kad bija pieprasījums, kāpēc
budžets nebija laikā iesniegts, man bija
izdevība diezgan plašā runā apgaismot
visus tos skaitļus, kas bija finansu ui
budžetu komisijā minēti, un apgaismot
visus jautājumus, kuri bija celti prieklī
finansu un budžetu komisijā. Man nav
nekādu ierunu, katrā vietā dot norēķinu
par finansu ministrijas darbību un izklau-
sīties tos pārmetumus, kuri daudzās vietās
būs dibināti, jo cilvēka spēks un prāts.
ir diezgan aprobežots. Tāpēc visus tos
pārmetumus izteikt ir vislabākais. Mai
vēl jākaro ar maniem mīļiem draugiem
un kolēģiem, kas sēž ministru kabineti,
un katrā darbā ir jāatstumj tās prasības,
kuras viņi liek priekšā, tāpēc ka viņas
nav iespējams tik lielā mērā izvest
Vai tad jūs, kungi, domājiet, ka es ne-
būtu par to, ka mūsu rūpniecība uz-
plauktu, būta stipra, liela ua konkurēt
spējīga ? Vai tad taisni man jūs varēt»
pārmest, ka es negribētu, lai pienākt»
vairāk strādnieku, lai būtu atbalsts krei-
sām partijām ? Mani, kungi, es esmu
visu mūžu strādājis un esmu. strādājis
varbūt vairāk, nekā dažs no jums. Et
zinu, kas ir darbs un darba cienu, bet
manikurētas rokas es sevišķi neciena.
Tomēr pārmest man un teikt, ka es esm*
pret strādniekiem kā tādiem

^
tas ir ne-

pamatoti. Man tomēr jāaizrāda, ka tā
saucamās strādnieku labuma celtas pra-
sības dažreiz ir tādas, ka viņas traucē
rūpniecības uzplaukšana. Pieņemsim,
ka viens vai otrs gribētu iesākt Latvija
atjaunot visa rūpniecību. Šāds cilvēks
vispirms paņems zīmuli an sāks rēķi-

kapi

nāt, kā ta lieta iznāks: kāds bus -
tāls, cik vajadzīgs darba spēka un cii
darba spēks varēs ražot, salīdzinot so
Latvijā ua citā zemē. Beigu beigas
vajaga ari zināt, ko viņš ražos. Bet «0
mes darām ? Lai celtu ražu, mēs nodar-
bojamies ar sociālo likumdošanu. Sociāla
likumdošana ir laba lieta, jo viņa ceri'
šas pec cilvēces stāvokļa an arī līdzpil-
soņu stāvokļa uzlabošanas. Ta ir |°»
neatņemama tiesība un tai vajaga an
but. Ari Amerikas konstitūcija viena,
no vecākām, ir teikts : „the pursuit 01

bappiners", tas ir, ir aiļauts katram PJ"
sonim mēģināt sasniegt laimīgu *»?»•
Ar tādu sociāla likumdošanu, k«f n g!
izvedam, tiksim tikai pie ta, ka no tnw»
maka gribēsim dot vairāk, neka rr »^
spējams. Kad kabinetā nāca pi*»J*
apdrošināšanas likums, tad es at visw
spēkiem, cik tas iespējams no nskaia »
no citiem redzes stāvokļiem,esmuPtojies un teicis: ..Kunei, tas likurus
labs, bet nav mums piemērots. <"
viņu nedrīkstam tagad ievest.' Ka»
rādijās ? Es paliku viens pats. *"JL
to pieņēma, Satversmes Sapulcē to wj
dzeja apspriest an es paliku atkal vi
pats. Tomēr kabinetā es teicu, *?'
viens kabineta loceklis taisastingru w
ziciju, vai tad nebūtu labāk, ka viņš



nrom ? Man tomēr bija_ jāpaliek.

SpVasa, vai viņš ir pats strādājis, vai
na vecāki ir strādājusi, kāda ir viņa
ntiba. Vai tie irkīistalizeti sviedri,

10 ? pjcoūomiski sakrats_garīgs smadzeņu

ks^ manta tomēr nopietni prasa,
i?i 1o izlietotu, to arī labprāt dos, bet
rasis ko tad jus ar to gribat daiit ?
r jSs' gribat labi dzīvot un maz strādāt,

ļd kredīta iespēja bus stipri vājināta,

pieņemsim , ka es un jus esam kaimiņi.
Blakrs mums arī kaimiņš, kāds izpostīts

kaimiņ š. Viņam ir zeme, uz kuras tas
vaiēiu ražot, bet viņam nav vajadzīgā
kapitāla- Viņš varbūt atnāk pie manis

nn saka, lai aizdod naudu, lai viņš va-
tētu savu saimniecību uzcelt. Ja jus
esiet gudrs kaimiņš, tad jūs katrā ziņā
izrēķināsiet , ka jums nav izdevīgi, kad
jums blakus ir nabags kaimiņš. Jums
izdevīgāki , ja jums ir turīgs kaimiņš,

jūs viņam arī labprāt dosiet
^

naudu ; bet
ja viņ š teiks, es gribu strādāt tikai 8
stundas, gribu to un to, tad jums var
rasties lielas šaubas, vai viņš spēs pro-
centus samaksāt, vai viņš varēs jūsu
naudu atmaksāt. Pie tāda gadījuma var
rasties šaubas, vai tiešam viņam varētu
kreditu dot. Es esmu savā laikā strā-
dājis ar lieliem kreditiem, esmu bijis
veikalvedis un esmu baudījis lielu kre-
dīta uzticību. Es zinu, kas ir kredits.

Un ja mēs tagad gribētu dabūt naudu
ārzemēs, tad jāsaka, ka mēs esam ļoti
iepriecinošā stāvoklī, esam ļoti lepni par
to, ka esam tāda viela, ka varam teikt,

ka esam kredita spējīgi un caur to ārze-
mēs esam stipri cēlušies. Mums ārze-
mēs kredītu pašlaik ir iespējams dabūt.
Mums kreditu neliegs. Bet pie kredita
ņemšanas vajaga būt uzmanīgiem. Paš-
laik tie cilvēki, kas mums piesola kre-
ditu, to dod uz neizdevīgiem noteiku-
miem, un tāda kredita iegūšana mums
nav vajadzīga. Mēs pašlaik esam tādā
stāvokļi, ka varam _ iztikt bez ārzemes
kredita. Ja tomēr ārzemes kredits mums

būs pieejams uz izdevīgiem noteikumiem,
tad mes to_ pieņemsim, bet tādu kreditu
iespēju, kāda mums ir bijuse, mēs ne-
varētu pieņemt, nedrīkstētu to izlietot, un
es domāju, ka Satversmes Sapulces vai-
rākums arī tāpat domās un stāvēs uz
tāda pat viedokļa, kā es. (Saucieni:
,Pareizi!") Ka es neesmu slēpis savus
nodomus sociallikumdošanā, tur jūs va-
rat rakstiski atrast par to atsauksmi pie
apdrošināšanas likuma, kur finansu mi-
nistrs taisīja ministru kabinetam aizrā-
dījumu, aprādīdams, cik daudz svarā ņe-
mams šis priekšlikums valsts saimnie-
cībā pie tagadējās finansu stabilitātes un
cik tas atkarājas pie budžeta sabalansē-
šanas. Es esmu teicis, ka neesmu pret
tādu apdrošināšanu, bet es esmu aizrā-
dījis, ka neatrodu nekādu iespēju bu-
džttu saba'ansēt, šo likumu pieņemot bez
ļaunām emisijām, vai bez valsis mantas
izpārdošanas, vai ieķīlāšanas. Pagaidām
mums sociallikumdošanā ir jāaptur. Re-
«kt , kungi, es arvienu esmu bijis at-
klāts uh esmu teicis, kas es par viru
f

mu:_ (Smiekli.) Diemžēl, ne tikai
Latvijā, bet viscsuri pasaulē finansu mi-
"istru stāvoklis ir ārkārtīgi grūts, tādēļ
*riņam ir jāapmierina ļoti daudz tādas
"d tādas prasības. Dženovā es esmu arī
sadūries ar tādām prasībšm. Arī tur
ļadas pārrunāja visas Eiropas eksperti,
.. bija sanākuši Dženovā kopā, un
vsavas zināšanas nevarēja izmantot
'* tāļu, ka viņi savas spējas varētu pil-
*'g' pierādīt. Visas šīs prasības pie
«ļums Latvijā-ir jau nākušas priekša
P'jms Dženovas, un mēs tās esam jaa
™ginājuši izvest un pēc tām mēs rīko-
'-ļ! ļ. un pec iespējas ari turpināsimtoties. Un man un tāpat citiem finansu
^"istrif m būtu bijis patīkami, ja dažukom-
P^ entu eksperta aizrādījami būta praktiski.
~f d°šu jums kādus piemērus. Pie-
lemsim, ka dzelzsceļiem ir zināms kilo-«uu garums, ka pa viņu pārvada

T
ainu vairumu precu un pasažieru.

Dripirkspertlem ir iesP gjams noteikt, ka
L~*ļ tādam un tādām apgrozības
daurf - nevar būt vailāk kā tik un tik

uaz ierēd ņu, an kas ir pāri par to,
Otra 1-

SUkti P" ekŠ Va,StS - Vēl ViCIla

taS ~~ nodokJu nastas. Man nav
. *ļ_ partijas finansu un budžeta ko-

Dart
13' bet es tomēr domāju, ka mana

San i lr Jliela ~ J°' Satversmes

Partr locek]> > ari piederiet pie manas
sātāi

S ~~ ta ir Latvii»s nodokļu mak-

Eb
PartiJa « kufas aizstāvis es esmu.

*ernp
eiti

iemJa vini zina zināmas tautas
iejļ j.8 Patība, bagātību, ražošanas spējas,

aJMmiss a. t. t, vajaga būt iespējams

noteikt teorija tās nodokļu normas,kādas nedrīkst pārsniegt. Un tas finansu
ministrs, kas pieprasa vairāk, ir slikts
finansu ministrs un nav savā vietā. Kasattiecas uz ierēdņu atlaišanu, es nezinu,
vai mes, neskatoties uz visiem pūliņiem,
kādus valsts ir pielikuse, esam atraduši
tos vīrus, kas tos daudzos ierēdņus
gribētu samazināt. Mēs tos neesam
atraduši; citādi mums nebūtu tas
pārspīlētais ierēdņu skaits. Atkal
ekspertiem vajaga paredzēt, cik daudz
ierēdņu pie zināmiem apstākļiem iespē-
jams turēt. Citādi mēs paliksim bez
naudas un mums nebūs vairs līdzekļu.
Ir taču pieņemts, ka no vienas tautas
apmēram 20—25% ir taisni tie vīri un
sievas, kas var darīt to vislielāko darbu.
Tie ari padara to darbu un uztur citus.
Ja mēs pieņemtu, ka arī mūsu
zemnieks, mūsu arājs, ķertos
pie sociālas likumdošanas un
ierobežotu savu darba laiku

ar 8 stundām, kur tad mēs
tiktu? Es varu teikt no savas prakses,
ka neesmu redzējis nevienu cilvēku, kas
būtu ticis _ pie turības ar 8 stundām
darba diena. Man bija tas gods sēdēt
Varšavas konferencē kopā ar sociālistu
lideri. Viņš teica, ka viņam tikdaudz
jāstrādā,_ ka _ viņam jāceļas rītos agri un
jāiet gulēt vēlu vakaros, lai varētn savu
darbu veikt. Es viņam izteicu pārme-
iumu

^
ka viņš, atrazdams par labu vairāk

strādāt par saviem domu biedriem,
tomēr ieteic tiem strādāt mazāk. Tas
ir nepareizi. Bez tara vēl viena
lieta: mēs esam izpostīta zeme.
Pēc statistiskiem datiem mēs zinām, cik
mums ir ēku izpostītas, pa daļai un pil-
nīgi. Mums ir izpostītas gandrīz 200.000
ēkas, un vai tad še nu mums darba pie-
trūks, vai mēs varam maz prasīt no ārze-
mēm kreditu, lai visu to uzceltu un atkal
atjaunotu, kad mēs paši sevi gribam
ierobežot ar tādiem likumiem? Tas nu

mums nebūtu jādara un mums nav pie-
mērots. Mēs pie turības neesam tikuši,
mums viņa ir izzudusi mechaniski caur
to, ka visas rūpniecības mašinas, kas
mums līdz šim bija, apmēram 30.000 va-
gonos ir aizvestas uz Krieviju; vai esam
to dabūjuši atpakaļ? .Kā mēs zinām,
esam dabūjuši atpakaļ ļoti maz. Tie krā-
jumi, ko mūsu tēvi iekrājuši, tie visi bija
krievu papīru vērtībā, ta vēitība tagad ii
zudusi, un mums nekas nav palicis mājā.
Mēs esam nabagi, bet mums tomēr ir
iespēja tikt uz priekšu, jo mums ir ļoti
labs ģeogrāfisks stāvoklis, to mums vajaga
izmantot un mums jādara tas, ko neviens
cits nevarēja izdarīt. To ari Krievijā
atzīst, ka mēs to darbu labi darām; tas
ir labi, ka viņi to atzīst,_ un mums arī

turpmāk jāuztur vislabākās attiecības ar
mūsu kaimiņiem. Kad es iestājos finansu
ministrijā, tad es proklamēju taupības
principu, bet pie mūsu budžeta apsprie-
šanas par to neviens nerunāja, _ vismaz
es neredzēju, ka kāds būtu runājis par
taupības principu, jums šis taupības prin-
cips nemaz neeksistē. Jūs to uzskatāt
par tādu lietu, par ko nebūtu nemaz jā-
runā. Vienīgais, kas no opozīcijas tika
atzīts, tas bija tas, ka finansu ministrim
esot izdevies naudu stabilizēt. Par to,
kādas sekas ir bijušas naudas stabilizē-
šanai, tas tika maz apgaismots. Bet ja
jūs paši par sevi katrs_ ieskatītos sava
ikdienišķa dzīvē, tad jūs sapratīsiet un
redzēsiet, ka sekas ir loti iepriecinošas.

Stabilizēt naudas kursu nozīmē stabilizēt

valdību. Stabils naudas kurss nozīme
veselīgu izglītību, un tas ir tas vislabākais
līdzeklis, kas tagad var iznīcināt komu-
nistu idejas. Ir aizrādījuši daudz kungi
uz Igaunijas budžetu un ļoti pamatīgi.
Man jāsaka, ka mums daudz būtu no
Igaunijas jāmācās, bet Igaunijas parla-
mentā finansu un budžetu komisija ir
bijis viens stiprs vīrs, kasnav ne no ka
baidījies, un tas ar vislielāko nopietnību
ir apgriezis budžetu pret visu resoru gribu
stiprā mērā. Viņš nav pielaidis tik lielu
ierēdņu armiju, kāda mums ir. Kas
attiecās uz sīkumiem, kas šur tur no
viena otra runātāja izskanēja, kad
tika kritizēta finansu ministrijas dar-
bība, tad te nu ir tas fakts jāievēro,
ka to, ko viena partija taisīja finansu
miaistrim kā pārmetumu, tas no otras
partijas ir savādi aizrādīts. Par visam
šīm lietām es nezinu, vai maz būtu vērts
no ši katedra runāt. Es tikai pie viena
gribu apstāties, ka pa manu prombu-
šanas laiku no misistru kabineta ir iz-
strādāts un iesniegts budžets, kas jau
minēts; finansu ministrija savu budžetu
iesniegisse ar 10°/o az slikto pusi, t. i.

ar 10% deficita un ir paredzējuse, ka
varbūt caur taupību būs iespējams šo
deficitu_ izlīdzināt. Tagad izrādās, ka ir
izrēķināts, ka nebūšot ne tikai deficīts,
bet ka būšot pat atlikums un pie tam
vel diezgan liels. Kungi, tas ir_ ceļš,
kas mums nebūtu jāiet. Ja jau būs at-
likums, tad viņš nekur ari nepaliks,
finansu ministrs viņu savā kabatā ne-
bāzīs, jus paši viņu varēsiet izdalīt. Bet
nedaliet to, kungi, kamēr viņa mums
vel nav, citādi var mūsu finansu mi-
nistrs — vaj nues, vai ari mans pēc-
nācējs — nonākt tādā stāvoklī, ka
budžets ir likums un katram uz likuma
pamata ir tiesibas_ izrakstīt orderi uz
valsts kasi; ja nu tāds orders ir izrak-
stīts, iet uz valsts kasi un tur naudas
nav, tad _ ir skandāls. Tāpēc finansu
ministrs jus lūdz, padevīgi lūdz, kamēr
vel nav par vēlu, ierobežot sevi; ja būs
nauda, jūs viņu dabūsiet. Jūs paši iz-
dalīsiet to atlikumu savām vajadzībām
(smiekli zālē; sauciens pa kreisi: pareizs
vārds). Es gribu tikai aizrādīt uz to,
ka jus, Satversmes Sapulce, esat vienās
domās ar valdību un finansu ministri,
ka jauna emisija mums nav vēlama.
Mēs tagad apspriežam projektu par
emisijas banku ar ārzemnieku palīdzību.

Bet pēc manām domām ši palīdzība
tikdaudz nemaz nav vajaozīga. Bet ja
mūsu emisijas bankā būs tikai Latvijas
pilsoņi vien, tad viņi atradīsies
zem valdības un zem Satversmes Sa-
pulces iespaida. Un ja ta prasīs —
dodiet naudu, tad šis bankas drošība
caur to var ciest. Bet ja bankā būs ari
ari ārzemnieki, tad bankas vīriem būs
viegli turēties pretī. Tagad tas ir ļoti,
ļoti grūti, tādēļ mēs nāksim ar vienu
priekšlikumu, lai radītu vairāk ap-
grozības līdzekļu mūsu rūpniecībai, pār-
vēršot valsts krāj-kredit banku, kas ir fi-
nansu ministrijas rīcībā, par kredītiestādi,
kas būtu neatkariga no finansu ministrijas.
Neatkariba naudas lietās, ta ir ļoti liela,
ieteicama lieta. Ja finansu ministrs būtu

ievēlēts, tad tie ļaudis, kas viņu ievēlē-
juši, teiktu: jūs tagad esiet finansu mi-
nistrs, mēs jūs ievēlējām, un jūs to un
to nedariet! Tas tā neiet. Ja viņš vienam
ko darīs, tad no otras puses teiks: ka
jūs viņiem dariet, un mēs jūs ievēlējam,
un finansu ministrim būs jāsvārstās uz
abām pusēm. Viņš tagad atrodas neap-
skaužamā stāvoklī. Varbūt būtu labāki,
ja viņam citas labas personīgās īpašības,
bet ko var darīt ? Ideālus ļaudis nevar
atrast un ar to aparātu, ko esmu atradis,
ar to jāstrādā uz priekšu. Pareizi tika
aizrādīts no vienas puses, ka būtu labāk,
ja finansu ministrs nekur nebūtu kustē-
jies no savas vietas, visu laiku sēdējis,
tad varbūt dažas lietas nebūtu notikušas,
kas izsauca pamatotu kritiku. _ Bet iz-
rādās, ka ir arī vajadzības citā vietā;
nevar vienmēr zināt, kas un kā notiek.

Nav_ bijis, diemžēl, iespējams zināt par
dažām lietām, kamēr fakti notikuši, bet
ko mēs varam darīt ? (Saucieni no
kreisās puses: «Revidēt!" BPiecu mi-
nistru biedri!") Kad es iestājos amatā,
tad pirmā lieta, ko es dariju, bija ta, ka
es biju nemierā ar netiešo nodokļu de-
partamentu. Es aizrakstīju vēstuli, lai
valsts kontrole izrevidē to lietu. Izrevi-
dēja un — neka nepanāca (jautriba). Ja,
kungi, tomēr ta lieta tā ir. Man ir lielas
grūtības bijušas Satversmes Sapulcē.
Neliekaties aizrauties, neliekaties aizrau-
ties un votēt, galīgi votēt izdevumus.
Vajaga izbalansēt budžetu. Kad budžets
izbalansēts, tad visu var riskēt un viss
izdosies, bet ir jānodrošina finanses, jā-
nodrošina ekonomiskais stāvoklis. Poli-
tika ir par ieme. lu sliktām finansēm.
Palīdziet finansu ministrim, valdībai, pa-
līdziet tautas labā, mūsu zemes labā
uzturēt finanses kārtībā, lai nebūtu sabru-
kuma. Ja jūs atrodiet, ka es neesmu kvali-
ficēts, vai man piedzīvojuma trūkst u. 1.1.,
man nekas nav pretim, es padošos.
Es padosos bez kaut kāda rūgtuma, bez
kaut kāda rūgtuma es aiziešu no sava
amata, un ja man nākošais finansu mi-
nistris prasīs kādus padomus, tad es tos
došu. Bet es ļoti lūdzu, nedomājat, ka
ja jūs kādu citu neliksiet šinī amatā un
viņam uzdosiet visas tās prasības apmie-
rināt, tanī pašā laikā jaunas emisijas
netaisīt, neslēgt neizdevīgus līgumus
un tad orderus no valsts bankas izmaksāt,
tad jūs tādu cilvēku neatradīsiet. (Ap-
lausi ).

Latvijas
Satversmes Sapulce

Sēde 30. jūnijā.

Rīta sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 10.25.

Atvaļinājumus dod K. Dēķenam no
1. jūlija līdz 1. augustam, Kēmanim no
3. jūlija līdz 3. augustam un A. Simanim
no 3. jūlija līdz 10. augustam.

Steidzamības kārtā pieņem likumu
par_ valsts zemes bankas procentiem.
Tālāk steidzamības kārtā pieņem likumus
par zelta frankos uzliktiem nodokļiem
un pārgrozījumus un papildinājumus
noteikumos par ārzemju pasēm.

Ministru kabineta sēde

1922. g, 29. jūnijā.

1. Paaugstina nākošās dienesta pa-
kāpēs par izdienu sekošus virsniekus:

par pulkvežiem: robežsargu divizijas
štāba priekšnieku pulkvedi leitnantu Ro-
bertu Kļaviņu un strēlnieku pulka
komandieri pulkvedi - leitnantu Paulu
Šra i d t u ;

par pulkvežiem- leitnantiem : Dobeles
kājnieku pulka kapteini Jēkabu P o n e,
Siguldas kājnieku pulka kapteini Vili
Mūrnieku un strēlnieku pulka kap-
teini Andreju B u b i n d u s;

par kapteiņiem: galvenā štāba opera-
tīvās daļas virsleitnantu Aleksandru
V i n t e r i un karaskolas virslietnantu
Valdi J u r s o n u ;

par virsleitnantiem: Daugavpils kāj-
nieku pulka leitnantu Hugo Stūre,
kara saimniecības pārvaldes leitnantu
Erhardu G r i n v a 1 d u , Dobeles kāj-
nieku pulka leitnantu Robertu B r i g a -
deru, bruņošanās pārvaldes leitnantu
Jāni Bredovski un kara tiesu pār-
valdes leitnantu Mintautu Čaksti.

2. Atļauj Austrijas pavalstniekam, vi-
joļu virtuozam Francim A r a n i j i, dar-
boties Latvijas konservatorijā.

3. Ieceļ līdzšinējo diplomātisko priekš-
stāvi Austrijā, baronu Eduardu Rozen-
b e r g u, par Chargē d'Affaires turpat un
līdzšinējo rezidējošo ministri pie Igau-
nijas valdības Jāni Sesku par ārkār-
tējo sūtni un pilnvaroto ministri pie tās
pašas valdības.

4. Ieceļ līdzšinējo Rīgas apgabaltie-
sas prokurora biedri Aleksandru Laz-
d i ņ u par Rīgas apgabaltiesas locekli un
līdzšinējo jaunāko kandidātu uz tiesu
amatiem Kārli Krūmiņu par papildu
miertiesnesi pie Rīgas apgabaltiesas.

tirdzniecība un
rOpniecība.

K H t'?» i.
Rigas birzi, 1S2S. gadi 30. jūnijā.

Zelta lats (0,29032 gi.) . . . 50.00
Amerikas delara . ...... 25250 — 55850
Angļa mārciņa . 1118—1138
Francijas ttanks 21.00 — 21.50
Beļģijas franka 20 00— 20.50
Šveices iiaeka 48X0 - 49.00
Zviedrijas krona 65 25— 66.25
Norvēģijas krona 41.00 — 42.00
Dānijas kross 54.25 — 55.25
Ģechoslovaku krona ..... 4.83 — 4.93
Holandes guldenis 97.50 — 99.00
Vācijas marka 0.65 — 0.70
Somijas siarlca 5.77 — 5.87
Igaunijas marka 0.76 — 0.81
Polijas marka 0.00-00.6
Padomes rbļ. —
10 Krievijas celta rbļ. . . . . 1225.00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta —
Krievijas sttdrabs {$i '

/ ; ; ļgļjjj }par 1rb»,

5°/« neatkar, aizņem 100—105
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas:

Priekšsēdētājs A. K a c e n s.
Zvēr. biržas mākleris Th. Suoneri,

Tetegramas
(Latvijas tefcgrsfr aj|eat-w*fl irssmjs teleg>aacu.)

Rēvelē, 29. jūnijā. (ETA.) Vakar
ieradās Rēvele 2 franču minu traleri an
kreisers„JulesMichelet*Franču delegācija, sastāvoša no 5 par-
lamenta locekļiem un 3 rūpniecības-tirdz-
niecības priekšstāvjiem, ieradusies Rēvelē,
kur svinīgi saņemta.

Par i z ē, 29. jūnijā. (Radio.) Grie-
ķija un Bulgārija atzinušas Igaunijas
neatkarību de jure.

Redaktora: M* £r*>B*

6im f.urriurarvi 8 ;speis ņu§&*



Revīzijas komisijas liecība.
Izdarot notecējušā valdes gadā revīziju par biedrības darbību izrādījās ka visas grāmatas mestas kārtīgi, pierā-

dījumi saskanēja ar kases grāmatu, tāpat ari dokumenti, vertspapīļi un kases sumas ar grāmatām un iestādes vadība bija
vesta pēc statūtiem.

Revīzijas komisijas vārdā priekšnieks: N. Plavnek.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1920. g. _ 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Rīgas pilsētas valdes pilnvar-
nieka zv. adv. Jūlija Šmidta lūgumu un
savu lēmumu 1P22. g. 30. ^ maijā paziņo,
ka parādnieks, Rīgas pilsēta, paradu uz
obligācijām:

1) par 3,000 r. 1916. g. 18. aprili
zem ki 62, apstiprināta uz nekustama
īpašuma Rīgā, 2. hip. iec. zem zemes
grāmatu reģ. N° 462, izd. no Marijas
Jēkaba m. Stegman par labu Bruno
Vilhelmam Heinricha d. Lorekam, kuru
viņš cedējis bīanko;

2) par 20,000 mar. 1918. g. 27. nov.
zem J* 376, apstiprināta uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. no Rīgas
pilsētas par Isbu Fridricham Augustam
Stegmanim, — ir iemaksājusi tiesas
depoz. 12,826 r. dēļ augšā min. obli-
gāciju parāda dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas III. dvilnodaļa
uzaicina visas personas, kujam būtu
tiesības uz augšā aprādītām obli-
gācijām, pieteikties tiesa viena mē-

neša laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests „Valdības Vēst-
nesī", un saņemt pret min. obligācijām
iemaksātos tiesas depozitā 12,826 rbļ.
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas
atzis par samaksātām un lūdzējam dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 3. jūnijā 1922. g. X° 1363
Priekšsēd, v. D. C i m m e r m a n s.

Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas 1.civiloodaļa
ar šopaziņo>isparibai,ka mirušā 1920. g
10. decembrī Kaunas pilsētas piederīgā
Oslpa Miķeļa Ljasmanoviča, privatte-
staments, ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Martai Sta-
ņislava m. Ljasmanovič, ar apgabaltie-
sas 1920. gada 26. aprija lēmumu ap-
stiprināts un izsniegts mantiniecei.

Daugavpilī, 8.jūnijā 1922.g. LX°317/22
Priekšsēdētājs J. Kal acs.

Sekretāra v. i. A. M i kalks .

Daugavpils apr., 6. lec. miertiesnesis
pamatodamies uz krim. proc. lik. 59.
un 846.-852. p. un saskaņā ar savu lē-
mumu no 23. maija š, g. meklē uz
sod. lik. 532. p. 3. p. apvainoto
Kristapu Velsu, kufš 1921. 21. aprīlī,
dzīv. Daugavpilī.

Tuvākās pazīmes trūkst.
Visām iestādēm un personām, kūjām ir

zinām;, minētā Veisa atrašanas vieta,
jāpaziņo miertiesnesim Krāslava.

Krāslavā, 22. jūnijā 1922
^

g. tf° 1650
Miertiesnesis Āboliņš.

Latgales apgabaltiesa, 1. civiļnoflala
sr šo paziņo vispārībai, ka mirušās
1921. g. 5. aprilī Daugavpils piederīgās
Natālijas Grigora m. Troflmovas no-tanelais testaments, ar kuru testatoreskustama un nekustama manta novēlēta
EvSampijam Jegora d. Aleksejevam unIrmai Timoieja m. Aleksejevai, ar ar>-gabaltiesas 1922. g. 24. maijā lēmumu
apstiprināts un izdots mantiniekiem

Daugavp., 9. jūnijā 1922. g. LNŠ658/22
Priekšsēdētājs J. Kal acs

Sekretāra v. i. A. Mi kalks.

Risas Baltijas savstarpējas kredltbledrīDas
Bilance uz 1. janvāri 1922. g.

Aktīvs. R. K. Pasīvs. R- K-
Kase 140,662 16 Rīcības kapit. 10°/o iemāks. 196,334 10
Tekošs rēķins citās kredit- Rīcības kapit. papildu iemāks. H.f»™
'-' iestādes 48,206 05 Rezerves kapitāls .... 15#™ *>
Biedru nauda centr. kredit- Rezerves ionds 13.049 to

k'- L 840 — Ierēdņu pensijas fonds . . '-21b %Diskontēti vekseļi .... 701,904 17 Noguld. uz not. 1. no biedr. 58,984 $Spec. tekosī rēķini . . . 271,886 87 , . not.l. nonebiedr. 515,6" t><
Kredītbiedrības nams . . 34,765 50 , , nenot. 1. no biedr. 400 ~

Inventārs 1,323 36 ... neb. 5,668 w
Atmaksāti izdevumi . . . 17,442 07 \ \ vienk. tek. rēķ. _,_ „
Procentes un komisijas . 264,674 39 no biedr. . 27,2* ^
Aizdevumi pret noguldījām. 1,434 64 , „ vienk.tek.no „„ onanfiNama pārbūves rēķins . . 31,589 84 nebiedr. . . 107,809 »
Prasījumi nopadomju Kriev. 101,995 77 Rediskontēti vekseļi . . . MfA «
RP°600- Brīvības aizņēmums . . . 5,7^ 00
debitori ;. ' : ttPOO — Aizņēmums no banku kon- „„„«Organizācijas .zdevumi . 8,045 50 sorciuma • 63'g3$

\

Kurzemes aizdevu komiteja
3 ^Latv. bēgļu centrālkomiteja .A,o%)

Noguldījumu procentes.*>Atmaksājama biedru dalīb. . g47 05
nauda • n's6 83

Neizmaksāta dividende . {g 593 36
Kroņa nodoklis z\64 09
Pārejošas sumas . . • 64 50
Tekoši izdevumi . . • 7n -37 97
Procentes un komisijas . '"'493 33
Kreditori '455 55
Mājas izdevumi 36 666 66
Kara aizņēmums . . • '
Aizņēmums no banku ko-

^^
_

misijas 89 *227 60

1 Pel?a ?--tW370^1,630,370 32 __Jģ35ģ£~s
_ ===== vaķie^

Pelņas un zaudējumu konts.
Zaudēts. R. K. ļ Pelnīts. % K

Pie noguldījumu reniēm 39,199 05 Caur diskontētu vekseļu

. tekošu rēķinu rentēm 801,409 50 rentem 1,012,868 18
spec. tek. rēķ , rent. 880 85 Caur sptek. reķ. °/o«/o

" korespondentu rent. 1,035 — pret vertspap., precēm,
, apvien. kreditbieefr. veks.. obligācijām 1,479,14? 28
noguldij °/o 179,144 17 Caur aizdevumu °/o pret

Pie tekoš. izdevumiem 3,252,791 99 vērtspapīpem 29,728 85
, valsts nodokļiem 185,010 83 Caur korespond. rentem 206,742 70

aizņēmumu rentēm 1,038,363 80 Caur tek. reķ. rentēm ci-
" organizac. izdevum. 30,019 10 tas bankas 53,945 73

stempelnod. konta 10,000 — Caur nodaļu rentēm 212,753 20
, Centrālei maksātām , vērtspapīru rentēm 159 71
0/0 par kapitālu 212,753 20 . dažādu oper. . 127,505-

Pie vērtspapīriem 108,002 32 . apvien. kreditb. sp.

, protestēt, vekseļiem 60,000 — tek. rēķina rentem 158,614 45
, inventāra amortizac. 20,754 90 Caur apvien. kreditb. dis-
, kursa starp, uz aiz. kontētu veks. un aiz-
valutām 123,499 97 devumu °,o 617,425 68

Pie valdes loc. un nod. Caur komisijām uz spec.
vadītāju tantjemu k-ta 1,752,786 11 tek. rēķiniem 2,270,020 78

Pie tīras peļņas 5,142,588 33 Caur komis. uz diskont.

\

vekseļiem 1,731,842 52
Caur komis. uz korespon-

dentu kontiem 55,146 40
Caur komis. uz inkasso

dokum., pārved., akkr.,
daž. oper. 1,255,420 86

Caur kursa starp, peļņu
uz valūtas operācijām 1,301,929 60

Caur kursa starp, peļņu
uz korespond. 835,253 95

\ Caur kursa starp, peļņu
\ uz vērtspapīriem 107,985 -
\ Caur kursa starp, peļņu
\ uz dažād. operācijām 408,162 70
\ Caur nekustamu īpašumu
\ ieņēmumiem 1,006,62163
\ Caur trezora ieņēmum. 21,525 —
\ , apv. kreditb. atm.
\ norakst. _65439 _ 90

12,958,239 12 12,958,239J2
Valde.

LūMifls tiruiniecīljfls un rupniecibos umi
bilance uz 1. janvāri 1922. g.
Aktīvs. R- K. Pasīvs.

R
6,500,066 23 Akciju kapitāls 75 0ūnnrwKase Rezerves kapitāls 5M-

Tekoši reķ-ni citas kred.t-
gQ ^

P 3 53

tr '!?ta£i«citās kredit- Noguldījumi uz nenoteikta ''°47 «8
Biedru daļas citas krecm

Qļ ^iestādes Rediskontēti vekseli ffl 20
Banka, piederos, vērts- _ u ^^ y 506,885 33

ni5K&H vekseli 14,560,726 - Aizņēmumi ļg^ 65

S tek re? nodrošin. „„, ^
Aizņem, no valsts kases 8,877'S"~Pvērtspapīriem 6,046,221 45 , .kara fonda 77$-

Snec tek rēķ nodrošin. oA Paradi uz nekustamiem DD 67

t " .rointa 235 597 68 Izsniegti pārvedumi si ' «e $Kr/oSenti . £%>- s^ar Jfss
fnventars

nekUStaffll '* S 93 vl^Z^t *g[g i
m . f.L ?r>a? izdev 26,700 — Pilsētas nodok i 4]'īg. īļ

Nodaikontf 5.27l ' oi6 20 Nekustamu īpašumu ie-
41'458 *

it2sSmiSevumi l$}& * cjS* rentes un cita ^ ~~

P^eoaTumas 2,846,220 70 peļņa . 194,893
Aovienoto kredītbiedrību Noguldījumu rentes 27,1501

*wwi 1,936,593 83 inventāra amortiz. konts 1887i ^&ktl Dividende 250 747 »Pārejošas sumas 1 718 936 6fiTīra peļņa 1921. g 5,142 ',588 33Apvienoto kredītbiedrību

, pasīvi 4,339,710 45
134.003,616 85 J34^003^6Ī6l

Bilance 31. decembri 1921. g.
Debitori. Latv. rbļ. Latv. rbļ. Kreditori. Latv. rbļ. Latv. rbļ.

Kases konts 432,305.53 Rezerves fonds 2,581,725.28
Tekošs rēķins: . . . Speciāls tekošs rēķins:

Rīgas i kr. rubļu konts . . . 1,140,742.82 Krievu valsts bankas Rīgas
Biržas U. , - . ... 3,328,289,82 kantorī 968,510.51
bankā ^ Zeparat-konts . . . 236,185.17 Krievu valsts bankas Petrogra-

diskonto-bankā . . . 45,249,41 das kantorī . 665,640.11 1,634,150.62
III. Rīgas savstarp. kreditbdr. . . 25,008.50 Kr. rbl. ķīlu zīmes apgrozībā . . 27.349,333.33
Valsts-krājkasē . . 3,208,927-95 7,984,403.67 Latv. ... . . . 23,500-—
Korespondenti 1,915,837.48 Marku .
Vērtspapīru konts 1,161,332.85 Mk. 126,600.— 63,300.- 27,436,133.33
Depozīti 140,400.01 ^lozētas ķīlu zīmes 12,575.433.33
Deponenti, caurejoš. sumas . . . 834,058.06 Deldēšanas fonds kr. rbl. aizdev. 3,415,116.77
Aizdev. krievu rubļu zīmēs . . 30,411,266.67 latv. . , 24,309.10

latv. „ . . 4,600,500.— , marku aizdev.
marku ķīlu zīmēs Mk. 7,909.-68 3,954.84 3443 380.71

Mk. 809,600.- 104,800— 35,116,566.67 Kuponu fonds . 980,478.08
Kr. rubļos aizdevumu procenti . 5,564,418.83 Nesamaksāti kuponi 6,506,729.41
Latv. . . . 58,257.50 Dividende 444,40
Marku . . Deponenenti, vērtspapīros . . . 140,400.01

Mk. 19,252— 9,626.— 5,632,302.33 Biedrības nekustama īpašumadel-
Biedrības nekustams īpašums . . 984,790.95 dēšanas fonds:
Vairāksolīšanā iegūti nekustami Priekš īpašuma II 324,070.18

īpašumi 1,300,236.20 Inventāra deldēšanas fonds . . 36,048.61
Inventārs 55,442.76 Apdrošināšanas fonds 13,900.—
Aizlikumi 75,602.66 Aiņēmums pie krievu valdības 1,963,333.34
Ķīlu zīmju izgatavošana .... 695,606.10 . Austrumu kase
Ķīlu zīmju pirkšana un pārdos. 170,578.33 Mk. 1,981,057.65 1,330,211.14
Kuponu izmaksas fonds .... 1,572,291.77 Procenti 94,203,64
Tautas bankas XIV. nodaļas likvi- Banku komisija 168,900.—

dacijas konts ....!... 570,787.01
Kuponu nodoklis 586,999.70

2 59.229,542.08 59,229,542.08

O ,, Y CUVJIUCiO t -

Izvilkums
iz Rigas hipotēku biedrības direkcijas norēķina

par iestādes darbību 1921. gadā.
Peļņas un zaudējumu konts.

Zaadējumu deva sekosi konti:
Biedrības nams I, 1. Miesnieku ielā J* 14: L. rbļ.

5°/o norakstīšana 1,186.46
Inventārs I — norakstīšana no vērtības pēc grāmatām 375.41
Biedrībai piederoša nama Nikolaja ielā N» 3

deldēšanas fonds: 5°,'o norakstīšana ^'7,1
Inventāra II deldēšanas fonds: 10% norakstīšana ^1b'?a
Pārvaldes izdevumu konts 2,797,145.40
Māju pārvaldīšanas konts ^ n*1Kursu starpības konts 571,204.47
Vērtspapīru konts 403,741.01 t„„v

L. rbļ. 3,185,073.71
Peļņu deva sekosi konti: A

Procentu konts 526,050.46
Vairāksolīšanā iegūto māju pārvaldīšanas konts ^™
Soda naudas konts .' 1,097,385.78
Ķīlu zīmju izgatavošanasfonds '. 33,639.11

, pirkšana un pārdošana . 112,140.35 „-s7fi2 Q,
Vairāksolīšanā iegūtie nekustamie īpašumi . .1,181,087.79^-.S»±5"Zaudējums 1921. gadā . . . 227,310.76

Šis zaudējums ir norakstīts:
no speciālā rezerves fonda ar L. rbļ. 190,424.37
no rezerves fonda =

36,886.39
227,310.76

Rīgas hipotēku biedrība.
9. maijā 1922. gadā noturētā biedrības K&RTĒJĀ PILNVAROTO SA-

PULCĒ taisīti šādi lēmumi:
1) No valdes par 1921. g. sastādītais un no revizijas ko- 7) Biedrībasmantas pārvērtēšanas nolūkam ievēlēja komi-

misijas pārbaudītais gada pārskats apstiprināts un valde siju, sastāvošu no revizijas komisijas locekļiem un
atsvabināta no atbildības par šo gadu. valdes.

2) No valdes uz 1922. g. uzstādītais un no revizijas komi- 8) Atkalievēlēja par valdes locekli N. D. Merkuļjeva kgu.
sijas pārbaudītais budžets atvēlēts. 9) Ievēlēja par valdes locekļa vietn. Alfrēdu Intelmaņa kgu.

3) Pārvaldes izdevumiem maksājamo sumu noteica l/»/» 10) Atkalievēlēja par revizijas komisijas locekļiem N. Plav-
gada uz jzsniegtiem aizdevumiem. necka, H. Cirkvitca, J. J. H. Bevermaņa un Fr. Las-

4) No tekoša gada izsniedzamiem ķīlu zīmju aizdevumiem smaņa kungus.
rezerves kapitālam ņemamas maksas noteica 5°/o uz mi- 11) Par protokola parakstītājiem no klātesošiem ievēlēja
nētiem aizdevumiem. L. Neuburga, H. Agthe un J. Utechina kungus.

5) Kanclejas nodokļu takse papildināta.
6) Biedrības ierēdņu penzijas statūtu 2, 3, 6 un 7 panti

pārgrozīti. -,
__

Valde.

Valsts tipogrāfijā
J«ga«: pilī, ist._ tf8 i, dabūjamas bankas
v»f5-KuSr?matas s«kaņā ar 1921. g

.Valdības Vēstneša" J*N„ 6'., 67 un 69iespiestiem noteikumiem parSramatoetfīfiu un norēRi-nasanos ualrllbas iestādēs.

mmwvnMļļĒ
norlķīnSšana! valsts i«J»

pēc finansu ministrijas apstjP^. > Vaj.
paraugiem (skat. šā gada ^/

^
jaDiaJ

dības Vēstneša" H°.) ".
Valsts tipografij a

ļ^ļļļ^^



Lūdzas apriņķa 6. iecirkņa raiertiesnasīs.
kura kamera atrodas Bolvu muiža,
uz civ. proc. lik. 1401. p. un likuma
krāj. X. sēj. 1. d. 1239. p. pamata, ar
šo paziņo, ka pēc 6. februārī 1919. g.
mirušā Semjonā kuzmina ir palicis
kustams un nekust, mantoj., kufš atrodas
Bolvu pag.,Lemešavas N°7, viensēta un uz-
aic. visus, kam uz šo mantoj. vai sakarā
ar viņu, būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t.. pieteikt šīs tiesības
minētam miertiesnesim 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesi'.

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zau-
dējušas.

Bolvos, 22. jūnijā 1921. g.
Miertiesnesis Ronis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 16. maijā
izkl. mir. Nikolaja Fridricha (Teodora) d.
Groegera mantojuma masas kuratora
Paula Robertad. Lissjugumu deļ hipo-
tekarisko parādu dzēšanas, nolēma:
1) atzīt par samaksātu obligāciju par
5,500 r. apstiprinātu 1908. g. 10. oktobrī
zem Ks 1457, uz nekustama īpašuma
Rīgā, 2. hip. iec. zem zemes grāmatu
reģ. Ne 500, izd. no Fedora Kristiāna
d. Šlitera par labu Nikolajam Burcharda
d! fon Klotam, kurš viņu ir cedejis
bianko; 2) dot lūdzējam tiesību prasīt
parāda dzēšanu Rīgaš-Valmieras zemes
grāmatu nodaļas zemes grāmatas; 3) šo
lēmumu publicēt civ. ties. lik. 2086. p.
kārtībā.

Rīgā, 19. maijā 1922. g. Ns 1094
Priekšsēdētāja v. V. Fr e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. pr. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Friča Muckalna lūgumu un
savu lēmumu 1922. g. 13. jūnijā pa-
ziņo, ka parādnieks Fricis Muckalns uz
obligācijas par 3,000 r. 1914. g. 30. jū-
nijā zem N° 1589, apstiprinātas uz ne-
kustama īpašuma Rīgā, 4. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. Nfc 2168, izdotas no
Indriķa Riekstiņa par labu Vilhelminei
Papendik, kufa viņu ir cedejusi bianko,
— ir iemaksājis ties. depozitā 3,211 r.
35 k. dēļ augšā min. obligācijas parāda
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā apradīto _ obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša Jaikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstn.", un aizrāda, ka ja
šīs personas not. laikā nepieteiksies,
parādu atzīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parada dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 19. jūnijā 1922. g. JMs 1613
Priekšsēdētaja v. V. F r e i ma n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un ^:iv. proc. lik. 2060. un 2062. pp.,
ievērojot Jāņa Kleinberga lūgumu un
savu lēmumu 1922. g. 13. jūnijā paziņo,
ka parādnieks Jānis Kleinbergs parādu
uz obligācijas par 11,000 r. 1910. g.
13. maija zem M° 1051, apstiprinātas
uz nekustama īpašuma Rīgā, 4. hip, iec.
zem zemes grāmatu reģ. N° 859, izd. no
Eduarda Sticinskij par labu Augustei
Pfab, ir samaksājis bet šī obligācija ne-
var tikt dzēsta zemes grāmatās tamdēļ,
ka pa lielinieku valdīšanas laiku ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kūjām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesi % un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu un parādu
par samaksātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 14. jūnijā 1922. g. Ms 1903

Priekšsēd. v. Q. C i m m e r m a n s.
Sekretārs A. Kalve.

Sīgas apgabali 3. civilnodaļa,
oz civ. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
i. p. pamata paziņo, ka pēc 1918. g.

21. jūnija Olaine mirušās Annas
Jēkaba meitas S k a d i n , dzimusi
Ekstein (Eckstein), ir atklāts manto-
jums, un azaicina, kam it az Šo man-
tojumu, vai sakarā ar to tiesības kā
mantiniekiem, iegatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kreditor. nn t. i., pieteikt šīs tie-
sības min. tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši slndtnaj. Iespiež, dienas
.Vaid. Vēstn.'.

Ja minētās personas savas tiesības
sagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 2. jūnijā 1922. g. .Ne 1481
Priekšsēdētāja V. V. Freimanis.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalties. 3. civilnod.
tz civ. ties. lik. 2011., 3014. nn 2019.
o. p._ pamata paziņo, ka pēc 1916. g.
3. jūnijā Rīgā mirušā Ernesta
Kriša dēla Sorgenfrei
ir atklāts mantojums, nn uzaicina,
kam ir uz šo mantojuma, vai sakarā
ar to tiesības, kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, lideikomisarijiem, kreditoriem
nn t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludin. iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
?flņss atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 8. jūnijā 1922. g. Nš 1847
Priekšsēdētāja v. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011.. 2014. nn 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1922. gadā
19. apriti Riga mir. Karlines Ādama m.
Cernais, dz. Spure, ir atklāts mantoj. un
uzaicina personas, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to kādas tiesības,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šis
tiesības sešu mēnešu laikā minētai
tiesai, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 8. jūnijā 1922. g. Ks 1843
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 1922. g.
24. maijā reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: Latvijas kino-filmu
darbinieku biedrība .Ekrāna darbi-
nieks" .

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēd. v. E. B i 11e.
Sekretārs K. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik._ 1460. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvas nodaļas lēmumu 1922. g.
24. maijā reģistrēta kooperatīva sabie-
drība zem nosaukuma: Rīgas pilsētas
darbinieku kraj-aizdevu kase.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīga.

Priekšsēd. v. E. B i 11 e.
Sekretārs K. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 16. maijā

Mm ?'-Annas Jā<?a m- Tetter '
dzim-

t5h, n's -_ļugumu dēļ hipotekarisko pa-
,l .^sanas, nolēma: 1) atzīt par
mt,±A obVlS^i]u par 1,200r. apstip-
nek, V904- g- 5. janvāri zem Ks 2, uz

Kustama īpašuma Cēsu pilsētā, zem
iels §ram - reŠ- J* *88. mazā Pļavas

Par i' k
tu no Marča Ja9- straussa

t>iedr-h Vidzemes pilsētas hipotēku

Parart 2) dot lūdzējai tiesību prasīt
ērām » di*šanu Cēsu-Valkas zemes
Cr noda*as zemes grāmatās; 3) šo
kāri^P^licēt civ. proc. lik. 2086. p.
oerni ī'4 iemaksātos 168 r. 15 k. pie-
£;-lStāšanā.
p

8a' 22- maijā 1922. g. Mš 557
Hr'ekšsē d. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Loto aprip|a 3. ieilrtga nMmmi
pamatodamies uz 1401. P- civ. pr. lik.
un 1239. p. civ. lik. X. sējuma
caur šo paziņo, ka pēc mirušā

26. maijā 1922g. Mlķe|a Ksaverija d..
Richlicka atklājies mantojums, folvarka
.Tovarovo", Gavru pagi, Ludzas apr., un
uzaic. visus, kam būtu uz šo mantojuma
jeb sakarā ar viņu kādas tiesības kā:
mantiniekiem., legat., fideikom., kredito-

riem un t. t., pieteikt _ savas tiesības
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstn.', miertiesneša kamera
Kārsavas miestā, Telegrāfa iela Ns 28.

Brīdinādams, ka tiesību pieteikšana
pēc noteikta termiņa notecēšanas netiks

^ Kārsava, 19. jūnijā 1922. g. Nš 1647.

Miertiesnesis J. R o z e n t a 1s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1916. g.
2. decembrī Jērcenu pag., Valkas apr.,
miruša Jāņa Kārļa dēla Bērziņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības min. tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja min. personas savas tiesības augšā
uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas
atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 8. jūnijā 1922. g. Mš 1855
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.
uzciv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1920. g. 23.
aprilī Rīgā_ mirušā Kārļa Josefa
Fridricha Pētera Kārļa d. Saarfels
(Sarfels) ir atklāts mantojums, an
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, lideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 8. jūnijā 1922. g. Ks 1609
Priekšsēdētāja v. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Risas muitas valde
uzaicina zemāk minēto preču īpašniekus nekavējoties nokārtot attiecīgas muitas formalitātes, aizrādot,
ka pretēja gadījuma muitas valde bus spiesta attiecināt uz precēm muitas likuma §§ 496 un 561.

-S z Prece pienākuse

i l * i Preces nosaukums
SvarS Uz kāda Vārda

ģ I zļ 1 Ar kuģi No kurjenes Kad Prece P'enakuse

ž ££ . Pud.ļ Mārc.

! 8082 508 Reval Londonas 18./XII.-20. g. Vilnas un kokviln. audumi... r^-u , u , « .,,,., ™
mazos atgriezumos . . — 13 V. D. Addison.

0 5497 451 Dobeln Helziņforsas 31./X.-20. g. Stikla pudeles .... — 28 A Soinicini
3 7400 494 Esbjerg Kopenhāgenas l./XH.-20. g. Ēdamvielas u. c — 6 Bessev
4 7570 505 Minos Hamburgas 14./XII.-20. g. Papīra Izstrādājumi ... — 3 Dr. Moller.
5 6027 466 Sirius Stetines ll./X.-20. g. Elektriski kabeļi ... — 4 —
c 4248 322 St. Croix Londonas 12./IX.-20. g. Alva, stieņos — 36 kg —
7 8310 518 Blenda Stokholmas 28./XII.-20. g. Petroleja 3 22 —
g 5446 449 Baltanik Londonas 29./X.-20. g. Grāmatas, papīrs, katalogi 5 33 —
9 4249 322 St. Croix Londonas 12./IX.-20. g. Adīti izstrādājumi . . — 8 —

10 2882 33 Vendsyssel Kopenhāgenas 7./IV.-21. g. Vikse un kafija — 3 H. Breiel
11 2744 40 Hollandia II. Roterdamas 13/IV.-21. g. Apiņu paraugi ... — 5 J de Reck
12 2/28 36 Spicberg Kopenhāgenas 10./IV.-21. g. Šķidra līme — U/a E. Palmen
13 2719 33 Vendsyssel Kopenhāgenas 7./IV.-21. g. Tērauda izstrādājumi . . — 2 A. Soinismj.
14 5393 432 Reval Londonas 21./X.-20. g.: Cigaretes 100,000 gab. . 14 32 Uzrādītājs.
15 5394 432 Reval Londonas 21./X.-20. g. „ 100,000 . . . 15 2
16 5395 432 Reval Londonas 21./X.-20. g. Tabaka — cigaretes ... 14 39
17 1279 125 St. Croix Londonas 15./VI.-21. g. Cigaretes . . . . . 6 24
18 2714 31 Elise Stokholmas 6./IV.-21. g. Pudeļu korķi 336 5 "

19 2746 40 Hollandia II. Roterdamas 13./IV.-21. g. Cigarinu cigaretes .... — 2/a
20 2795 40 Hollandia II. Roterdamas 13/IV.-21. g. Sēklas paraugi — 7'/2 K. K- Lagzdiņ.
2i 3852 352 Sigvard Gatzenburgas u. ?

Stokholmas 24./DC.-20. g. Fotogrāfijas piederumi . . — 1,2 kg M. Gisselberg.
22 5216 419 Egil Stokholmas 16./X.-20. g. Elektriskss lampas ... — 3 L. Jacobson.
23 5629 458 Maiga Stokholmas 5./XI.-20. g. Grāmatas iesietas .... — 11 DameBergstrand.
24 6377 479 Akershus Londonas 20./XI.-20. g. Cigaretes 14 26 Uzrādītājs
25 6378 479 Akershus Londonas 20./XI.-20. g. , 13 10
26 6379 479 Akershus Londonas -?20./XI.-20. g. „ 18 29 l
27 7394 492 Arvo Kopenhāgenas ' l./XII.-20. g. Darbarīki — 27 Alex.Blumenthal.
28 7429 497 Maiga Stokholmas 5./Xl!.-20. g. Adīti kokviln. izstrādājumi — l/2 Vulf Normelli.
29 7460 500 Baltriger Londonas ll./XII.-20. g. Zoļu-, ševro-un chromādas 9 14 P. Mīlman.
30 8090 508 Reval Londonas 18./XII.-20 g. Cigaretes 13 22 Uzrādītājs.
31 8091 508 Reval Londonas 18./XII.-20. g. , 14 17
32 8258 513 Indiāņa

Bridge Ņujorkas 21./XII.-20. g. Lietotas drēbes 2 4 F. Kān.
33 8325 4 Tula Kopenhāgenas 11./1.-21. g. Drēbes un apavi .... 13 22 M. Moskovit.
34 8959 13 Siegfried Stettinas 30./I. 21. g. Rakstāmlietu piederumi . 1 25 N. J. Giebert.
35 9003 60 Pa dzezsceK Možaikiem 31./I. 21. g. Kosmētikas līdzekļi ... 1 14 —

1, Rīgas muitas valde.
?

Patērētāju kooperatīvai Mira apinai amatu, biedi.
tinmnius pārskats par 19Z1. gadu.

Bilance uz 1. janvāri 1922. g.
A k t i v s. R. K. P a s i v s. R. K.

Kase 20.129 96 Paju kapitāls 38.809 10
Preces 349.157 39 Pamata kapitāls 8.213 06
Podniecība 171.194 50 Rezerves . 5,153 55
Cementa izstrādājumi 16.269 — īpašs rezerves kapitāls 26.681 37
Dažādas personas un or- Biedru noguldījumi 336,218 54

ganizacijas 96.529 20 Aizņēmumi 40.500 —
Latvijas Tautas Bankas ak- Kreditori 153.601 68

cijas 35.000 — Mūsu vekseļi 75.000 —
C. S. .Konzums" pajas 1.200 — Pārejošas sumas 8952 50
Krāj-aizdevu sabiedrib. pie Amortizācijas kapitāls 3.626 13

A. A. B. pajas 3.000 — Iepirkumu zīmes 13.770 —
Dalības nauda Valm. biedr. Kooperācijas darbinieku pa-

kr.-aizd. sabiedr. 100 — līdzības fonds 2.576 75
Latvijas neatkarības aizņē- Latv. Tautas bankas aģen-

muma obligacij. 500 — tura 52.411 37
Kooperācijas nodaļa 2.904 — Tīrs atlikums 17.329 52
Inventārs 62.934 87
Maizes ceptuve 4.270 —
Ekspedīcija 13.860 —
Materiāli 2.824 —
Uz priekšu samaksātie iz-

devumi 2.989 65
782.843 57 782.843 57

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 6. iec. miertiesn.
pamatodamies uz civ. pr. lik. 1401. p.
un civ. lik. kr. X. sēj. 1239. p. un sa-
skaņā ar savu lēm. 1922. g. 2. jūnijā
uzaicina Daugavpils apr., Užvaldes pag.
Aksemovu sādžas mirušā Pētera Jāņa
d. Rosaleva mantiniekus, pieteikt savas
mantošanas tiesības viņa kamerā —
Krāslavā, Polockas ielā Nš 8, uz nel.
atstāto mantojumu, sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības pieņemtas netiks .

Krāslavā, 16. jūnijā 1922. g. Nš 1612
Miertiesnesis Āboliņš.

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1922. g. 13. jūnija
lēmumu, meklē uzsod. lik. 467. p.
1 d. pamata apsūdzēto Krievijas pa-
valstnieku Michailu Filipa d. Fillpovu,
31 g. vecu, liela auguma, kalsnējs, ga-
renu seju, gāju degunu, melniem ma-
tiem, skūtu seju, pelēkām acīm.

Visām iestādēm un personām, kurām ir
zināma minētā Michaila Filipa d. Fili-
pova un viņa mantas atrašanās vieta,
jāpaziņo Ludzas apriņķa 2. iec. izmek-
lēšanas tiesnesim.

Daugavpili, 14. jūnijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra v. i. E v. K a 1 e j i ņ š.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 29. maija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka pa-
rāds pēc oblig. par 6800 rbļ., kor. 1911. g.
21. aprilī zem JMfe 1346 uz Jelgavas
apriņķa, Jēkabnieku pag. .Stulgu-Krasta"
mājam zem hipotēkas Ks 3226, — at-
zīts par samaksātu un lūdzējiem Donas
zemes bankas aizgādņiem dota tiesība
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
nīstās

Jelgavā, 30. maijā 1922. g. LJ* 646/21
Priešsēdētāja v. J. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz savu š. g. 29. maija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 1300 rbļ.,
kor. 1910. g. 2. janvāri zem Ns 6 uz
Jelgavas apr, Naudītes pag. Jaunsesavas
.Straupe* mājām zem hipotēkas Ks 4721,
— atzīts par samaksātu un lūdzējiem,
Donas zemes bankas aizgādņiem, dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās. ?«..

Jelgavā,30. majjā 1922.g. L.N9723/21.
Priekšsēdētāja v. J. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 29. maija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds pēc obligācijas par 4500 rbļ.,
korob. 1910. g. 29. aprili zem N° 1230
uz Bauskasapr., Bārbeles pag. .Piebalg-
Lejas" mājām zem hip. J?° 3700, —
atzīts par samaksātu un lūdzējiem, Do-
nas zemes bankas aizgādņiem, dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā,31. maijā 1922.g. LM« 823/21
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz savu 1922. g. 29. maija
nolēmumu, _ dara zināmu vispārībai,
ka parāds pec obligācijas par 11000 rbļ.,
korobor. 1910. g. 18. martā zem K°846 uz
Jelgavas apr., Emburgas pag. .Jurgenu"
mājām zem hipotēkas Kt 4076, —
atzīts par samaksātu un lūdzējiem, Do-
nas zemes bankas aizgādņiem, dota
tiesība prasīt ša parāda dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā,31. maijā 1922.g. LJ«835/2l.
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 29. maija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 6800 rbļ.,
koroborēts 1908. g. 21. febr. zem
Ns 496 uz Jelgavas apr., Jaunsvirlaukas
pag. .Kauliņu" mājām zem hipotēkas
Jvfe _4087, — atzīts par samaksātu un lū-
dzējiem, Donas zemes bankas aizgādņiem,
dota tiesiba prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 31.maijā 1922. g. L Ms 868/21.
Priekšsēdētāja v. R. Mūllers.

Sekretārs Zander sons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1922. g. 29. maija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc obligācijas par 6900 rbļ..
korob. 1911. g. 24. maijā zem J* 1737
uz_Jelgavas apr., Zaļenieku pag. .Šivike"
mājam zem hipotēkas M» 1701, — atzīts
par samaksātu un lūdzējiem, Donas
zemes bankas aizgādņiem, dota tiesība
prasīt ša parāda dzēšanu zemes grā-
fflflTflft

Jelgavā,3h maijā 1922. g. LM818/21.
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11e r s

Sekretārs Zandersons.

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Pelnīts.. R. K. R. K.

^z preču rēķina . . . . . 222.058 54
. podniecības ražošanas rēķina 139.313 06
. cementa izstrādājumu . . . .- 33.820 50
. buvu darbu rēķina 2.380 —
. komisij u rēķina . 1.608 09 399.180 19

priekšu samaksātie izdevumi 2.989 65
'920. g, atlikums pirms sadalīšanas 8.953 96

Bilance . . . 411.123 80

, . Zaudēts. R. K. R. K.
Uz tirdzniecības izdevumu rēķinu 308.564 64

. žurnāla .Kopdarbība" rēķinu 23.780 —

. procentu rēķinu 32.401 03
» iepirkumu prēmiju izmaksas rēķinu 12.684 78

inventāra amortizācijas rēķinu 3.146 70
» Preču rēķinu 3.000 —

ceptuves rēķinu 1-654 59
kases rēķinu ... 500 —
ekspedīcijas rēķinu . __ jjz.385-735 7*

jļļ20. g. atlikuma sadalījums 8.058 54
I92l- 8- tīrs atlikums 17-329 52

Bilance . . . 411.123 80

_______^
Valde.



Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š. g. 9. jūnijā

apstiprināja

Vidzemes savstarpējās MMflta
statūtu 4. panta grozījumu, ar kuru
minētās biedrības biedru vismazākais
atbildības apmērs par biedrības parādiem
un zaudējumiem noteikts uz seši
tūkstoši rbļ., bet vislielākais nedrīkst
pārsniegt mazāko vairāk ka piecdesmit
reizes.

Tirdzn. un b. n. pr. A.K a c ens.
Priekšnieka palīgs V. Q a i 1i t s.

Valsts lieka
izsludina

KONKURENCI
uz kultūras fonda bibliotēku

grāmatu iesiešanu
. Noteikumi un tuvākas ziņas saņe-

ļ mamas valsts bibliotēkas kanciejā

Rīgā, Piisiaukumā sMr. 2.
Piedāvājumi iesniedzami lidz 1922. g.

8. jūlijam.

|

! Rīgas ostas valde

pārdos atmata taisslšanā
pret tūlītēju samaksu:

1) Pirmdien, 10. Jūlijā 1922. g., pīkst.
12 diena, Milgrāvī uz Lodera laukuma

liellaivas.
2) Otrdien, 11. jūlija 1922. g., pīkst.

10 rītā, Andreja osta un Feizaksalā

vairākas liellaivasdd dažasaīni laivas.

vecas dzelzis.
nn

4)_5«"L<en., «. iOllia 1922. g., pīkst.
10 rīta, Badessalā
ģipsi, gudronu, decimalsvarus
darvu, vecas dzelzis un dažādas

citas mantas.
Priekšnieks J. Randzeps.

1 Darbvedis Pukše.

Apsardz. ministr, ēku un
būvju parv., Rīgas rajons,
4. iOliia 1922. g„ pulksten 10 dienā,

lāffc VŠSUU:
koka baraku pie Valmie-
ras dzelzscega stacijas, uz
,,Gaides" mājas grunts.

Piezime: Tuvākus paskaidrojumus
dos rajona dzīvokļu nodaļa,
Citadelē >fe 24. i

M ceļu inženieris, Cēsīs,
Gaujas ielā Ns 26, 11. jūlijā S. g.. pulkst.
11 dienā

izdos mazākprajīiājiem
Staiceles tilta būvi par Salaces upi.

Konkurences dalībniekiem jāiemaksā
25,000_ rbļ. liela drošības nauda.

Tuvākas ziņas izsniedz katru dienu no
pulkst. 9—3 dienā. 3

DažādUiudināj
Rīgas kara apri ņķa priekšnieks izslu-

«?h..^ "«^īgu nozaudēto karaklau-sība, apliecību zem M 9434, izdotu
t™,'J )anvariK ' no aut° divizionafea. Wr|a Qusta - <*

Latvijas kofiniecības sabiedr. ,.Austra
uzaicina savus biedrus (akcionārus) «

pilnu sapulci
14. jūlija S. g., pulkst. 5 pēc pusdienas,
Rigā, Kaļķu ielā Jvft 7, dz. 3.

Dienas kārtība.
1) Sapulces amata vīru vēlēšana.
2) Gada pārskats un revidentu ziņojam»-
3) Budžets.
4) Pilnvaras valdei.
5) Akciju kapitāla pavairošana. &6) Vecu .Austras" dalību zīmju izdalīs.
7) Dažādu jautājumu apspriešana.
8) Vēlēšanas: 5 valdes locekļi, 1 kasa"

dīdats un 3 revidenti.
Tā ka šī sapulce ir otra P.!fT

pulcē, kas sasaukta tādēļ, ka uz pir>?<-

nebij ieradies statūtos prasītais akci o^
nāru skaits, tad viņa būs spnesans-

spējīga neatkaiīgi no atnākušo akcionar»
skaita. Valde.

Valmieras pasta-telegraia kanton,
31. maijā 1922. g.. nodots vienkāiš»
neapdrošināts sūtījums, resp. vēstule.-
adresēta uz Kfirļa Kakenav vaida, Rīgā,
Tērbatas ielā N° 28, dz. 8, kufā atradās
iekša galvošanas apliecība prieks
Nubes muižas spirta dedzinātavas 3 psijo
nodrošināšanai uz Sēļu pagasta, Jaun-
galiņa māju, par trīs simts tūkstoš*
rubju (300,000 rb|J un kāda apliecība
ceļa no Valmieras uz Rīgu nozudusi*

tamdēļ šo *

goluošnnos apliecību,
skaitīt par zudušu un nederīg u, un
atrašanas gadījumā nodot Jaungaliņo
mājas īpašniekam Ādamam Kalctnavam.

Latvijas ftoiiita
dara zināmu akcionāriem,

ka otrais maksājums
par bankas akJJam

25°/o no nominālās vērtības ir samak-
sājams bankas kasē

1IEL līs ielā Ir. 15,
ne velak kā š. g. 1. augustā

Valde.

Rigas pilsētas diskonto
bankai

paziņots, ka no viņas izdota depozifs
apliecība zem Ms 6140, 8. jūnijā i921.g.
par uz G. von Lisevlča mantinieku
vārda uzglabāšanā saņemto aizzēģelēto
peciņu gājuši zudumā un ka banka uz
savu statūtu pamata, pēc likumigā izslu-
dināšanas termiņa notecēšanas atzīs zu-
dušo apliecību par nederīgu un izdos
viņas vietā jaunu apliecību.

Rīgas pilsētas diskonto bankas
direktors P. Ozoliņš.

Sērenes pag. padome
savā sēdē 1. Jūlijā š. g., pulkst. 2 p. p.
Gravkalejos izdos

uiļiilājnpagjaiii
Solītājiem jāiemaksā 5,000 rb. zaloga,

pie nosolišanas tas jāpapildina lidz 5 °/o
no nosolītās sumas.

Tuvāki noteikumi un būves plāns ie-
skatāmi katru dienu pie pag. darbveža.

Pagasta priekšnieks Jaunzems.

Tiesu sludinājumi.
Sīgas apgabaltiesas 3. lec. prlstavs

6. jūlijā 1922. g., pulksten lO'/ a rīta,
Rīga, Romanova ielā M° 50, dz. 50,
izpārdos Marijas Pellnskajas ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm un
šujmašīnas, novērtēto par 14,200 rbļ.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Rīgas apgabaltiesas III. iet. prlstavs
5. Jūlijā 1922. g„ pulksten 10 rītā,
Rīgā, Suvorova iela Ns 73, dz. 11, iz-
pārdos Eduarda Ores kustamo mantu,
sastāvošo no kumodes, novērtētas par
750 rbļ.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Rīgas apgabalt. III. iet. pristavT
5. Jūlijā š. g., pulksten 10»/2 rītā, Rīgā,
Suvorova ielā Jls 64, dz. 3, iz pār dos
Rūdolfa un Augusta Mlške kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm un drebem,
novērtēto par 16,600 rbļ.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Rīgas apgabalt. III. Iet. pristavs
7. Jūlijā š. g., pulkst. 10 rīta, Rigā, Ro-
manova ielā X» 52/54, dz.69, i z p a r d o s
Calela Volfberga kustamu mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, šujmašīnas, drēbēm,
novērtētu par 15,450 rbļ.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Rīgas apgabalt. 5. iet. tiesu pristavs
paziņo, ka 6. Jūlijā i. 3. pulksten 9
rītā, Rīgā, Aleksandra ielā J>& 124, dz. 6,
tiks izpārdots uz otriem torgiem
Augusta Brieža kustams īpašums, sa-
stāvošs no vienas kumodes, novērtēts
par 4.000 rbļ.

Rīgā, 28. jūnijā 1922. g.
Tiesu nristavs E. Smeils.

Rīgas apgabalt. 5. iet. tiešo pristavs
paziņo, ka 5. jūlijā S. g., pulksten
10 dienā, Rīga, Miera ielā }& 45, dz. 1,
tiks i z p ā r d o t s uz otriem torgiem
Platona Baranova kustams īpašums,
sastāvošs no dažādam mēbelēm, no-
vērtēts par 14.000 rbļ.

Rīgā, 28. jūnijā 1922. g.
Tiesu pristavs E. Smeils.

Citu iestāžu slud.
Jūrniecības departamenta

hidrogrāfiskā daļa
izsludina 6. Jūlijā 1922. g., pulksten
12 dienā,

KONKURSU
uz sekošiem materiāliem:

8 mucas mašīneļļas I. lab.
2 , cilindraeļļas 1. ,

13 , petrolejas I. ,
2 , pernicas 1. ,
9 pud. pucvilnas I. .

10 . zaļām ziepēm I. ,
2 , dzeiten. . 1. ,

10 . miniuma I. ,
30 gab. ziemišu ādas

Paraug^ līdz ar
piedāvājumiem, kufi

jānomaksā ar attiecīgo zīmognodokii
slēgtās aploksnes ar uzrakstu: ,Ūz kon-
kursu 6. Jūlijā" iesūtāmi līdz minētam
termiņam hidrogrāfiskai daļai, Nikolaja
ielā J* la, kur ari konkursa dalībniekiem
jāiemaksā 5000 rbļ. drošības naudas.

Hidrogrāfiskā dala.

7. iecirkņa pol. priekšnieks
ar šo izšūdina, ka 5. Jūlijā 1922. g.
pulksten 11 dienā,

izpāidos iīāKsolioā
ozola koka bufeti,

Marijas ielā 13, pie Zommera un Lem-
kina, par 15.500 rbļ. apgrozījuma no-
dokļa nesamaksāšanu.

Rīgas 7. iec. policijas
priekšnieks (paraksts).

Rīmes virsmežniecība
izdos 17. Jūlijā 1922. g., pulksten
12 diena, virsmežniecības kanciejā,

mazāksolīšana
mežsarga mājas būves

darbus,
Odiņos, Kalnciema pag. Nosolītajam
jāiemaksā 10°/o drosibas naudas par
līguma galīgu un kārtīgu izpildīšanu.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanciejā,
Klīves virsmežniecībā.

Apaļas ministrijas Ēka dd ivjii pāmais Rīgas rajons
izsludina 10. Jūlijā š. g.pulkst. 10 no rīta:

-= KONKURSU m-
pirts un smēdes ēka atpinas n dažādiem remcBta darbiem M Kr. 298

Bolderājā dd Kanalizacī]as darbiem Jiia sētas" kazaimēs, liiociemā.
Priekšlikumi iesniedzami rakstiski ar nomaksātu zīmognodokii (20 sant. uz

loksni) slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu ,Bolderējas un „Pulka s£tas" darbu
konkurence", Rīgas rajona techniskas nodaļas kancleja, Rīga, Citadelē Nš 24,
līdz pulkst. 10 rītā, 10. jū'ljā š. g., pie kam mazāksolīšana būs mutiska un rakstiska.
Mutiskā solīšana notiks pirms rakstisko priekšlikumu caurskatīšanas un viens un tas
pats dalībnieks varēs piedalīties tikai vienā no sacensības veidiem.

Līdz ar priekšlikumu iesniegšanu iemaksājama 75,000 L. rbļ. apm. drošība.
Tuvākas ziņas izsniedz un maksas aprēķini apskatāmi technisHas nodaļas

kanciejā, Citadelē Ks 24.
Piezīme: Torgl būs salīgi bez pēctorelem. 1

Latvijas dzelzsceļu I. ceļa iecirkņu priekšnieks
izsludina uz 12. jūliju 1922. g., pulksten 11 dienā, I. ceļu

iecirkņa kantorī, Rīgas I. stac, istabā 25

KONKURENCI
uz gulžņu, grāvju drenāžas atjaunošanas
darbiem 84. un 85. verstē, Daugavpils līnijā.

Rakstiski piedāvājumi, samaksāti ar 40 rbļ. zīmognodokļa iesniedzami
I. ceļu iec. kantorī lidz 12. jūlijam i. g.. ar uzrakstu: ,Uz konkurenci 12. iūlija
1922. g.' Katram konkurences dalībniekam priekš konkurences sākšanās jā-
iemaksā I. ceļu iec. kasē 8.000 rbļ. drošības naudas, bez kādas iemaksas uz
konkurenci netiks pielaisti. Minēta zuma tiks izmaksāta atpakaļ pēc līguma no-
slēgšanas. Tiks pielaista ari mutiska sacīkste. Tuvākas ziņas par darba daudzumu
h. c. dabūjamas I. ceļu iec. kantori no pulksten 9—15.

l*3oi*stī Tfstrt *SipcHiSiff. ~

Mežu departaments ?.|.,P".Vr„
vairāksolīšanā

visus meža materiālus, atrodošos Izstādes
laukumi pie Mežu departam. paviljona.

Vairāksolīšana notiks uz vietas izstādes laukumā pie departamenta paviljona.
Pie materiālu nosolišanas jāsamaksā pircējam pilna nosolītā suma hz

vietas. Pircējam materiāli jānoņem saskaņa ar izstādes komitejas rīkojumu par
eksponātu noņemšanu. 2 Mežu departaments.

Mežu departaments t,tJj£KioS5

KONKURENCI
sekošu priekšmetu un instrumentu piepūšanai:

300 mērdastus,
100 zlmnicas,
85 mēru lentes,
50 soniometrus,

3,500 mežsargu krūšu nozīmes,*
20 ugunsdrošas naudas lādes,
10 iemūrējamas „ „

Rakstrski _ piedāvājumi, kuji var būt uz visiem vai atsevišķiem priekšmetiem
slēgtas aploksnes, samaksāti ar 40 santīmu zīmognodokii, iesniedzami mežu de-
partamenta administratīvai nodaļai līdz pulksten 10 rītā konkurences dienā, ar
uzrakstu: „Uz konkursu 13. Julilā 1922. gadā".

Iepriekš piedāvājumu caurskatīšanas, konkurences dalībniekiem jāiemaksā
departamenta kase 10°/o no piedāvātās sumas drošības naudas.

Tuvākus paskaidrojumus un ziņas par vajadzīgiem instrumentiem sniedz
mežu departamenta administratīva nodaļa, Todlebena bulvāra Ns 6, dz. 9, no
pulksten 11 līdz 1 dienā.

Piezime: Pēctorgi netiks noturēti.

Apsīdas ministrijas ii iin Mii pārvaldes las ralis
izsludina 10. jūlijā 1922. g., pulksten 12 dienā

= KONKURSU =-
dažādiem remontiem un papes Iemin labošanas Ušm Eleklrotechelfts

diviziona Razarmēs m Miera ielā ir. ti
Priekšlikumi iesniedzami rakstiski, ar nomaksātu zīmognodokii (20 sant. uz

loksni) slēgtas aploksnes, ar uzrakstu:
„Elektrotechniskā diviziona darbu konkurence",

Rīgas rajona techniskas nodaļas kanciejā, Rīgā, Citadelē >6 24, līdz pulksten 12
diena — 10. Jūlijā i. g., pie kam mazāksolīšana būs mutiska un rakstiska.

Mutiska solīšana notiks pirms rakstisko priekšlikumu caurskatīšanas, un
viens un tas pats dalībnieks varēs piedalīties tikai vienā no sacensības veidiem.

Līdz ar priekšlikumu iesniegšanu iemaksājama drošība 20,000 rbļ. apmērā.
Tuvākas ziņas izsniedz un maksas aprēķini apskatāmi techniskas nodaļas

kanciejā, Citadele Nr. 24. 2
Piezīme: Torgi būs gaļīgi bez pēctorgiem.

Apaļas inijas ēka ddli pārvaldes ias rajons
izsludina uz 7. jūliju 1922. g., pulksten 10 rītā,

-= KONKURSU =
dažādiem remonta dariem Jelgavā, tlovolorsid un Konstantīna Razarmēs.

Priekšlikumi iesniedzami rakstiski, ar nomaksātu zīmognodokii (20 sant.
uz loksni) slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu ,,Jelgavas remontu darbu konkurencei
Rīgas rajona techniskas nodaļas kanciejā, Rīgā, Citadelē N» 24, līdz pulkst. 10 rita,
7. JūIiJS š. g., pie kam mazāksolīšana būs mutiska un rakstiska. Mutiska solī-
šana notiks pirms rakstisko priekšlikumu caurskatīšanas un viens un tas pats
dalībnieks varēs piedalīties tikai vienā no sacensības veidiem.

Līdz_ ar priekšlikumu iesniegšanu iemaksājama drošība 60,000 L. rbļ. apm.
Tuvākas ziņas izsniedz un maksas aprēķini apskatāmi techniskas nodaļas

kanciejā, Citadelē N° 24.
Piezime: Torgl būs salīgi bez pgctorglem. 1

,

Saite virsmežnus
pārdos sacensībā ŠJftuZSt.fc ****&
sekošus gatavus materiālus, izvestus pie šaurslieža dzelzsceļa Daudzev

Eķengrāve-Nereta: 1 a"

1. Pie Upesdegle mājam 26/* k. as. 1 arš. gar. apses dedz. malka kopv. 46 725
2. , , . 171 . 1 , . _ .. , , 304.380'
3. . . . 22 . 1 , . jauktas . , , 55ļ^

.
4. Kv. 25 Seces novadā 39/4 „ 1 , . » , „ 87 4sn '
5. . 35 . , 225»/4 . 1 . . . , . , 406" 650 *
6. Pie siac. Jaunas 38 , 1 . . egles , „ , 68 4on '
7. , Lielsunakstes 63'/s , 7 pēdu, jauktas- , , > 105;™ .

8- : stac. Jaunas sS}" X arš" " 8pSeS '? 86790 .
'

9. , Lielsunakstes 56 k. as. stutmalkas 151.800
Solīšana mutiski un slēgtās aploksnēs. Pie solīšanas jāiemaksā 10% n

*
taksētās vērtibas drošības naudas. Saukas virsmežziņa v. i. SieifPrs

Ventspils virsmežniecība
dara zināmu, ka 15. JulIJS 1922. g., pīkst. 12 diena, virsmežniecības kam to

Ventspilī, L Prospektā X? 2, ^ncieja,

tllis pārdotus ctklfitos torsos:
a) sekošas meža vienības:

1. Platenes mežniecībā numurēti 615 gab. egles un piledes koki uz depum»
kv. 11, kopvērtībā 57.400 rbļ. eguma

2 Bušniek mežniecība numurēti 1457 gab. priedes koki uz deguma kv is
kopvērtībā 66.000 rbļ.un'3. Bušniek mežniecībā numurēti 240 gab. priedes koki uz deguma kv u
kopvērtībā 25.000 rbļ.

b) gatavi materiāli:
!. priedes bpļķi (telegrāfa stabi), atrodošies pie Jaunupes atzarojuma, Ventspils—

Dundagas šaursliežu dzelzsceļa, 248 gab., apmēram 1529,7 kub pēd '
kon

vērtībā 19.800 rbļ. ' p"
2. priedes un egles bsļķi (pāļi), atrodošies uz Ventas krasta, Ventspils tuvumā

153 gab., apmēram 1341 kub. pēd., kopvertībā _ 15.500 rbļ. un
3. pie Kusies muižas, Ventspils stacijas tuvuma, atrodošais pārbraucamais tilf«

vērtībā — 9.000 rbļ.
Solīšana notiks mutiski un slēgtas aploksnēs.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumus var _ uzzināt virsmežniecības kanciejā

katru darba dienu no pulksten 9 līdz 3 diena. '
1 Ventspils virsmežniecība.
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