
Mīdās flojuml un mmm
Latvijas universitātes satversme.

{Izdota 1919. g- 16. jūlija likuma kārtībā. )

I. Universitātes raksturs
un uzdevumi.

1. Universitāte ir augstākā valsts iz-
glītības iestāde. Viņas uzdevums ir vei-
cināt zinātnisku pētīšanu un sniegt saviem
audzēkņiem augstāko izglītību.

2. universitāte aptver šādas fakul-
tātes: 1) aichitekturas, 2) inženier-
zinātņu, 3) mechanikas, 4) ķimijas,
5) lauksaimniecības, 6) medicīnas, 7) ve-
terinarmedļcinas, 8) matemātikas un
dabas zinātņu, 9) tautsaimniecības un
tiesību zinātņu, 10) filoloģijas un fiio-
sofijas, 11) teoloģijas.

Piezīme. Pie inženierzinātņu fakul-
tātes pastāv kulturtechniska nodaļa,
pie ķimijas fakultātes — farmācijas
nodaja, pie lauksaimniecības fakul-
tates — mežkopības nodaja, pie
medicīnas fakultātes — zobārstnie-
cības nodaja, pie filoloģijas un filo-
sofijas fakultātes — pedagoģiskā
nodaja.

3. Mācības valoda Latvijas univer-
sitāte ir latviešu. Izņemama veidā mā-
cības pasniegt citās valodās var tikai ar
universitātes padomes sevišķu atjauju.

4, Universitāte ir autonoma iestāde,
kas uz savas satversmes pamata pat-
stāvīgi veido savu dzīvi un veic savus
zinātniskos, pedagoģiskos un admini-
strativi-saimnieciskos uzdevumus.

D. Universitāte un vi'ņas at-
sevišķu fakultatu pārvalde.

A. Universitātes pārvalde.
5. Universitāti pārvalda šādi orgāni:

1) universitātes padome, 2) dekānu pa-
dome, 3) saimniecības padome, 4) rek-
tors un prorektori, 5) universitātes se-
kretariāts.

Piezīme. Administratīvo amalu
personām un padomes locekļiem
jāprot valsts valoda ua jābūt
Latvijas pilsoņiem.
1. Universitātes padome.

6. Universitātes padomē ietilpst:
1) rektors un prorektori, 2) fakultatu
dekāni, 3) no fakultātēm vēlēti delegāti,
pēc šāda aprēķina: uz 1 līdz 10 piln-
tiesīgiem fakultātes locekļiem 1 delegāts,
flo 11 līdz 20 divi delegāti. , uz vairāk
Par 20 pilntiesīgiem fakultātes locekļiem
ļds delegāti; 4) universitates _ goda
biedri; 5) 3 studentu priekšstāvji ar
balss tiesībām visās līetās, izņemot vēlē-
šanas un akadēmiskā grāda piešķiršanu.

»• piezīme. Bez delegātiem katra
fakultāte ievēl arī 2 kandidātus no
pilntiesīgo locekļu vidus.

2- piezīme. Padomes locekļus, iz-
ņemot goda biedrus, ievēl uz viena
gadu ar tiesību būt pārvēlētiem.

3. piezīme. 3 studentu priekš-
stāvju ievēlēšanas kārtību noteic
universitātes padome.

f. Padome ir augstākais universitātes
Pārvaldes orgāns, kurš apvieno un vada
Vlsu universitātes zinātnīski-pedagoģisko
Bn ssimnieciski administratīvo darbību.

8Universitātes padome; 1) ievēl:
V^toru, prorektorus, saimniecības pa-
aomi un revizijas komisiju; b) pro-
resorus, docentus un privātdocentus uz
attiecīgu fakultatu priekšlikumu pamata;
H) universitātes sekretāru un bibliotekāri;;
J goda biedrus; e) dažādas komisijas;
V šķīrēju un goda tiesas; 2) apstiprina
V «kuitalu ievēlētos sakretarus, bibliote-
****\ lektorus un asistentus, fakultatu
"tauuzītos stipendiātus un komandējamos
«nacibi- s spēkus un universitātes palīga

iestāžu galvenos pārziņus; b) fakultatu
lēmumus par kandidātu atstāšanu pie
universitātes sagatavoties uz zinātnisku
darbību; c) fakultatu piešķirtos augstā
kos zinatniskos _ grādus; dj dekānu pa-
domes izstrādātos studentu un brīv-
klausitāju pieņemšanas noteikumus;
e) instrukcijas par studiju gaitu un pār-
baudīšanas kārtību; f) saimniecības pa-
domes izstrādātās instrukcijas, priekš-
likumus un projektus; g) studentu or-
ganizācijas un pulciņus; h) jaunus ka-
tedrus un paralēlus kursus; i) fakultatu
ievēlētas komisijas; 3) lemj: a) par uni-
versitātes padomes ievēlētā administra-
tīvā un mācības personāla atstādināšanu
no amata un atstādina no amata uni-

versitaies padomes apstiprinātus mācības
un_ zinātniski pedagoģiskus papildu
spēkus par pārkāpumiem, kuri paredzēti
likumā par civildienestu: b) par līdzekļu
izlietošanu budžeta robežās; c) par mā-
cības spēku, administratīvu un uz brīva
līguma pamata uzaicinājumu personu
a!gu normām; d) par mācību sākumu
un beigām; e) par mācības maksas lielumu,
kā ari par atsvabināšanu no mācības
maksas un par atvieglinājumiem mācības
maksā; f) par nekustamu īpašumu iegū-
šanu; g) par šīs satversmes grozīšanu;
h) par atvajinājumiem rektoram un pro-
rektoriem, izraugot tiem vetas izpildī-
tājus, kā arī par atvaļinājumiem mācības
spēkiem uz laiku ilgāku par 1 mēnesi;
i) par jaunu fakultatu atvēršanu, kā ari
par pastāvošo fakultatu samazināšanu vai
slēgšanu; 4) stāda izglītības ministrim
priekšā apstiprināšanai lēmumus par;
profesoru, docentu, privātdocentu ievēlē-
šanu un atstādināšanu, noteikumus pai
studentu atsvabināšanu no maksas, pat
maksas atvieglinājumiem; 5)_ stada izglī-
tības ministrim priekšā tāļakvirzīšanai;
norēķinus par budžetu atvēlēto sumu
izlietošanu; lēmumus par: a) rektora,
prorektoru, dekānu ievēlēšanu un atstā-
dināšanu; b) gada un papildu budžetiem;
c) nekustama īpašuraa_ iegūšanas lietas;
d) jaunu fakultatu atvēršanu, ka arī pa-
stāvošo fakultatu samazināšanu vai slēg-
šanu; e) šis satversmes noteikumu gro-
zīšanu ; 6) izšķir sūdzības par universitātes
pārvaldes citu orgānu lēmumiem un
rīcību.

1. piezīme Atvaļinājumu rektoram
un prorektoriem apstiprina izglītības
ministrs.

2. piezīme. Ja izglītības ministrs
vai ministru kabinets neapstiprina
priekšā liktos kandidātus, tad uni-
versitāte var to pašu kandidātu stādīt
priekšā ne ātrāk, kā pēc 6 mēnešiem.

9. Universitātes padomes sēžu pro-
tokolu vešanai padome no sava vidus
izrauga sekretāru.

10. Padomes sēdes sasauc rektors ar
noteiktu dienas kārtību, pēc vajadzības.
Vasaras brīvlaikā sēdes var sasaukt tikai
ārkārtējos vajadzības gadījumos.

Piezīme. Sēde jāsasauc arī, ja to
rakstiski pieprasa ne mazāk ka V4"0
padomes locekļiem, pie tam ne veiak,
kā 3 dienas pēc pieprasījuma iesnieg-
šanas.

11. Rektora uzstādīto dienas kartību
padome var papildināt vai grozīt.

12 Sapulce skaitās par pilntiesīgu, ja
piedalās ne mazāk ka puse no padomes
lriccklictn.

Piezīme. Padomes loceklis, kas bez
svarīgiem iemesliem un nepaziņojot
par to padomei, nav apmeklējis'trīs
sēdes no vietas, skaitās par izstājušos
un viņa vieta nāk kandidāts.

13 Padome izšķir visus jautājumus,

kā ari izdara vēlēšanas ar_ vienkāršu

balsu vairākumu, pie kam velēšanas iz-
darot, satversmi grozot, ka arī lemjot par
mācības personāla atstādināšanu no amata,

nepieciešama aizklāta balsošana. Satver-
smes grozīšanai, jaunu fakultatu atvērša-

nai, kā ari pastāvošo fakultatu samazinā-
šanai vai slēgšanai, atstādināšanai no
amata un goda biedru ievēlēšanai vaja-
dzīgas 2/s no visām padomes locekļu
balsīm.

14. Kvorumu visos gadījumos aprēķina
goda biedrus līdz neskaitot.

2, Rektors.

15. Rektoru izvēl universitātes padome
no universitātes profesoru vidus uz 1 gadu
ar tiesību būt pārvēlētam un apstiprina
ministru kabinets.

16. Rektors ir universitātes oficiālais
priekšstāvis visās universitātes darīšanās.

17. Rektors vada universitātes pado-
mes un dekānu padomes sēdes un gādā
par pieņemto lēmumu izpildīšanu.

18. Rektors gādā par kārtību un pa-
reizu darbības gaitu universitātē, rīkojoties
satversmes noteikumu, kā arī universitātes
padomes un dekānu padomes lēmuma
robežās.

19. Rektors var atvaļināt universitātes
darbiniekus mācības laikā ne ilgāk, kā
uz 1 mēnesi, saziņā ar attiecīgas fakultātes
dekānu.

20. Rektora saslimšanas, vai prombū-
šanas gadījumā viņa vietu izpi!da viens
no prorektoriem pēc rektora izvēles.

3. Prorektori.
21. Rektoram ir divi biedri — prorek-

tori, no kuriem viens vada studentu lietas,
otrs — pārzin universitātes saimniecību
un </ada saimniecības padomes sēdes.

22. Prorektorus padome izvēl no pro-
fesoru vai docentu vidus uz 1 gadu, ar
tiesību būt pārvēlētiem un apstiprina
ministru kabinets.

4. Universitātes sekretariāts.
23. Visa universitātes darbvedība apvie-

nojas universitātes sekretariātā zem rektora
un prorektora vadības.

24. Sekretariātu pārzin urriversitates
sekretārs.

25. Sekretariāta personālu ar rektora
piekrišanu pieņem un atlaiž sekretārs.

5. Dekānu padome.
26 Dekānu padomē bez fakultatu

dekāniem kā pilntiesīgi locekļi ieiet rek-
tors, kā priekšsēdētājs, un prorektori.

27. Dekānu padome apvieno un sa-
skaņo visu fakultatu darbību.

28. Dekānu padomes pienākumi ir

sekosi: 1) saskaņot fakultatu izstrādātos
mācības plānus; fakultatu noteikumus
par studiju gaitu, pārbaudīšanas un
diplomu piešķiršanas kārtību; fakultatu
darbvedību un budžetus un sadalīt sii
pendijas starp fakultātēm; 2) izstrādāt
studentu un brīvklausītāju uzņemšanas
noteikumus, kā arī uzņemt un izslēgt
studentus; 3) izšķirt uz mācības gaitu
attiecošos jautājumus.

6) Saimniecības padome.

29. Saimniecības padomē bez pro-
rektora saimniecības lielās ieiet 3 uni-
verzitates padomes vēlēti locekļi un pie-
dalās pēc sava ieskata ar balss tiesībām
rektors, kā ari prorektors studentu lietās.

30. Saimniecības padome vada uni-
versitātes saimniecību un pārzin tās
īpašumus.

31. Saimniecības padomes tuvākie
uzdevumi ir: 1) pareizi izlietot univer-
sitātes līdzekļus budžetu un instrukciju
robežās; 2) pārbaudīt resp. sastādīt
budžetu priekšlikumus un vadīt grāmat-
vedību un norēķinu iesniegšanu valsts
iestādēm ; 3) iepirkt saimniecības vešanai
vajadzīgos materiālus; 4) noslēgt līgumus;
5) izpildīt un izdot darbus; 6) uzturēt
vajadzīgā kārtībā ēkas un viņu techniskus
ierīkojumus; 7) izstrādāt priekšlikumus
un instrukcijas saimniecības jautājumos.

32. Saimniecības padomes darbvedību
veic īpaša kancleja, kuras personālu
pieņem un atlaiž saimniecības padome.

B. Fakultatu pārvalde.

33. Universitātes atsevišķas fakultātes
pārzin un vada: 1) fakultātes padome,
2) dekāns, 3) fakultātes sekretārs.

1. Fakultātes padome.

34. Fakultātes zinātnisko, pedagoģisko
un saimniecisko darbību pārzin un vada
fakultātes padome,

35.. Fakultātes padomē ietilpst kā
pilntiesīgi locekļi fakultātes profesori un
docenti, izņemot tos, kas saistīti uz brīva
līguma pamata. Fakultātes padomes
priekšsēdētājs ir dekāns.

36. Padomes sēdēs var piedalīties ar
padoma devēja balsi arī pārējie mācības
spēki, kas strādā pie fakultātes. Pār-
spriežot jautājumus, kuri attiecas uz
viņu priekšmetiem, tie piedalās ar lem-
jošas balss tiesībām.

37. Fakultātes padomes pienākumi ir:
1) ievēlēt fakuitates dekānu, sekretāru,
bibliotekāru, lektorus un asistentus;
2) izraudzīt personas, kas tiek atstātas
pie universitātes sagatavoties uz zi-
nātnisku darbību; 3) piešķirt zinātnisko
grādus uu prēmijas par zinātniskiem
darbiem; 4) iecelt komisijas akadēmiskiem
galu eksāmeniem un zinātnisku darbu
caurskatīšanai; 5) izstrādāt: a) mācības
plānu un eksaminācijas kārtības pro-
jektus, b) instrukcijas pie fakultātēm
nodibināto bibliotēku, muzeju, labora-
toriju, kliniku, fermu un citu iestāžu
pārvaldīšanai; c) noteikumus par stu-
dentu un brīvklausītāju uzņemšanu;
6) sadalīt mācības spēku starpā katrā
semestri lasāmos kursus un praktiskos
darbus; 7) sastādīt fakuitates budžetu;
8) pārvaldīt fakuitates speciālās snmas;
9) stādīt priekšā universitātes padomei:
a) kandidātus uz profesūrām un docen-
turām, kā arī privātdocentus; b) pie-
šķirtos zinātniskos grādus, kā arī visas
citas lietas, kas piekrīt universitātes pa-
domes galīgai izšķiršanai.

2. Dekāns.

38 Dekānus ievēl uz l gadu no
pilntiesīgo fakuitates locekļu vidus ar
pārvēlējaaas tiesībām ; viņus apstiprina
ministru kabinets.

39. Dekāns ir oficiālais fakuitates
priekšstāvis visās fakuitates darīšanās.

40. Dekāns vada fakuitates padomes
sēdes un gādā par pieņemto lēmumu iz-
pildīšanu.

41. Dekāna saslimšanas vai prom-
būšsnas gadījumā fakultātes padome
ievēl viņam vietas izpildītāju.

3. Fakultatates sekretārs.
42. Sekretāru ievel uz 1 gadu no

pilntiesīgiem fakultātes locekļiem ar tie-
sību būt pārvēlētām.

43. Sekretārs pārzin fa'-njltates kanc-
leju, ved sēžu protokolus un palīdz de-
kānam tekošās darišanSs.

III. Zinātnisko grādu
piešķiršana.

44. Latvijas universitātes piešķiramie
grādi sadalās 2 pakāpēs (skat. pantus 45.
un 49.)

45. Pirmā zinātniska grāda nosaukumi
atsevišķās fakultātēs ir šādi: 1) arehi-
tekturas — „8rchitekts", 2) inženier-
zinātņu — .būvinženieris" un „ku!tur-
inženieris", 3) mechanikas — „inženieris
mechatiķis", .inženieris teehnologs",
.inženieris elektrotehniķis" un ,inže-
nieiis kuģu būvētājs", 4) ķimijas —
.inženieris ķimtķis", .farmācijas kandi-
dāts", 5) lauksaimniecības — .agronoms"
un .mežuzināfņu kandidāts", 6) medi-
cīnas— „ārsts" un .ārsts zobu slimībās",
7) veterinar-medicinas — veterirar-raedi-
cīnas ārsts", 8) matemātikas un dabas
zinātņu — .matemātikas zinātņu kandi-
dāts", . dabas zinātņu kandidāts", 9) taut-
saimniecības un tiesību zinātņu — .tie-
sību zinātņu kandidāts" un .ekonomisko
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zinātņu kandidāts", 10) filoloģijas un
filosofijas — .filoloģijas kandidāts",
.iilosofijas kandidāts", .vēstures kandi-
dāts", .pedagoģikas kandidāts", 11) teolo-
ģijas — .teoloģijas kandidāts".

46. Minētos grādus iegūst personas,
kas 1) ar labām sekmēm beidz attiecīgas
fakuitates pilno kursu ar visiem paredzē-
tiem praktiskiem darbiem un pārbaudī-
jumiem un 2) iztur akadēmisko gala
eksāmenu un iesniedz apmierinošu zināt-
nisku resp. zinātniski-technisku darbu,
vai iztur kā eksterni pārbaudījumus pilnā
kursa apmērā pēc fakuitates izstrādātiem
noteikumiem.

Piezīme. Zinātnisku grādu Latvijas
universitātē var iegūt arī ārzemju
augstskolu absolventi, saskaņā ar
universitātes pārbaudīšanas notei-
kumiem.

47. Pirmo zinātnisko grādu piešķir
fakuitates padome. Abzolventam izsniedz
diplomu ar rektora un attiecīgās fakul-
tātes dekāna parakstiem.

48. Visi universitātes abzolventi, kas
sekmīgi nobeiguši savas studijas, iegūst
līdz ar grādu visas likumā paredzētās
profesionālās tiesības savā arodā. Tie
universitātes abzolventi, kas savas studi-
jas nobeiguši ļoti sekmīgi, bez profesio-
nālām tiesībām iegūst arī akadēmiskas,
t. i. tiesības tikt atstātiem pie universi-
tātes un gatavoties uz akadēmisku darbību.

49. Otrā zinātniskā grāda nosaukumi
atsevišķās fakultātēs ir šādi: 1) archi-
tekturas — .architekturas doktors",
2) inženierzinātņu — .inženierzinātņu
doktors", 3) mechanikas — .inženier-
zinātņu doktors", 4) .ķimijas— .inženier-
zinātņu doktors", . farmācijas doktors",
5) lauksaimniecības — .agronomijas dok-
tors" un .mežzinātņu doktors", 6) medicī-
nas — .medicīnas doktors", 7) veterinār-
medicīnas— .veterinārmedicīnas doktors",
8) matemātikas un dabas zinātņu —
.matemātikas zinātņu doktors", .dabas
zinātņu doktors", 9) tautsaimniecības un
tiesību zinātņu — .tiesību zinātņu
doktors", .ekonomisko zinātņu doktors",
10) filoloģijas un filosofijas — .filolo-
ģijas doktors", .filosofijas doktors",
.vēstures doktors", .pedagoģikas doktors",
11) teoloģijas — .teoloģijas doktors".

50. Doktora grādu var iegūt: 1) per-
sonas, kam jau ir pantā 45. minētais
zinātniskais grāds, 2) personas, kas ie-
guvušas ārzemju augstskolas zinātnisko
grādu, ja pēdējo Latvijas universitātes
attiecīgās fakuitates padome, katrā gadī-
jumā atsevišķi lemjot, atzīst par līdz-
vērtīgu Latvijas universitātē paredzētam
pirmās pakāpes grādam.

51. Personas, kas vēlas iegūt doktora
grādu, iesniedz fakuitates padomei zināt-
nisku darbu ar patstāvīgu pētījuma rak-
sturu un pēc viņa pieņemšanasno fakul-
tātes publiski to aizstāv. Personas, kas
vēlas aizstāvēt doktora disertāciju, tiek
pārbaudītas pēc attiecīgo fakultatu iz-
strādātiem un universitātes padomes ap-
stiprinātiem noteikumiem.

52. Pēc sekmīgas disertācijas aizstā-
vēšanas kandidātam ar fakuitates lēmumu

piešķir doktora grādu.

53. Par sevišķiem zinātniskiem un
zinātniski-techniskiem nopelniem doktora
grādu (honoria causa) var piešķirt ari
personām, kas nav iesniegušas diser-
tāciju, ja fakultāte to nolemj ar ne
mazāk kā 3/4 no visu pilntiesīgo fakul-
tātes locekļu balsīm.

54. Otra zinātniska grāda piešķir-
šanu apstiprina universitātes padome,
pēc kam izsniedz attiecīgu doktora
diplomu ar rektora, attiecīga dekāna un
universitātes padomes sekretāra pa-
rakstiem,

55. Doktora grāds piešķir tiesību
kandidēt Latvijas universitātē uz docenta
un profesora vietu.

IV. Mācības un zinātniski-
pedagoģiskais papildu per-

sonāls.
1. Mācības personāls.

56. Universitātes mācības personālā
ietilpst visi mācības spēki, profesori,
docenti, privātdocenti, lektori un asi-
stenti.

57. Universitātē profesora vietu var
ieņemt personas, kurām ir Latvijas uni-
versitātes doktora grāds un vajadzīgās
pedagoģiskās spējas.

Technisko priekšmetu katedros izšķi-
rošā nozīme ir kandidāta praktiskiem
nopelniem viņa specialitātē.

Piezīme. Ši panta I. daļa neattie-
cas uz Latvijas universitātes profe-

soriem, kuri par tādiem apstiprināti
pirms Latvijas universitatessatversmes
likuma pieņemšanas.

58. Profesora vietu var ieņemt arī
personas, ar ārzemēs iegūtu zinātnisku
grādu, ja pēdējo, katrā gadījuma atse-
višķi lemjot, attiecīgā fakultāte atzīst par
līdzvērtīgu Latvijas universitātes doktora
grādam.

59. Profesoru iecelšana var notikt uz-
aicināšanas vai konkursa kārtība.

60. Profesoru iecelšana uzaicināšanas
kārtībā var notikt, ja uz dekāna vai kāda
fakuitates locekļa ierosinājumu fakuitates
padome apspriež attiecīga kandidāta
zinātniskos nopelnus un aizklāti balsojot
ar vairāk kā pusi no klātesošām balsīm
to atrod par cienīgu ieņemt vakanto ka-
tedri. Pēc tam, ja universitātes padome
kandidatūru pieņēmuse, dekāns izrau-
dzītam mācības spēkam piesūta uzaici-
nājumu, paziņodams noteikumus. Sa-
ņēmis paziņojamu par viņa piekrišanu,
dekāns par to ziņo universitātes pa-
domei, kura to stāda izglītības ministrim
priekšā apstiprināšanai.

61. Gadījumā, ja profesoru pieņem-
šana notiek konkursa kārtībā, konkursa
noteikumi izsludinājām! presē. Pēc
paredzētā termiņa notecēšanas fa-
kultātes padome, apsprieduse pieteikašos
kandidātu darbus un nopelnus, baiso
vienā sēdē par visiem kandidātiem un
balsošanas iznākumus stāda priekšā
universitātes padomei. Padome, iepa-
zinusēs ar fakuitates spriedumu, balso
par visiem kandidātiem, kas fakultātē
dabūjuši ne mazāk kā pusi no nodotām
balsīm. Par izvēlētu skaitās kandidāts,
kurš padomē dabū vislielāko balsu
vairākumu, pēc kam padome to stāda
priekšā izglītības ministrim apstiprinā-
šanai.

62. Docenta vietu universitātē var
ieņemt personas, kas ieguvušas Latvijas
universitātes pirmo zinātnisko grādu un
pēc tam papildinājušās zinātnē, ja viņas
uzrāda vajadzīgās pedagoģiskās spējas;
techniskos priekšmetos bez tam prasāmi
nopelni praktiskā darbā attiecīgā spe-
cialitātē.

Piezīme. Šis pants neattiecas uz
Latvijas universitātes docentiem, kuri
par tādiem apstiprināti pirms Latvi-
jas universitātes satversmes likuma
pieņemšanas.

63. Docentu vietas var ieņemt arī
personas ar ārzemēs iegūtu zinātnisku
grādu, ja fakultāte atzīst, ka viņas izpilda
62. pantā uzstādītās prasības.

64. Docentu iecelšana notiek 59. līdz
61. pantos paredzētā kārtībā.

65. I, un II. šķiras lektora un asi-
stenta vietas var ieņemt personas ar
augstskolas izglītību. Fakultāte viņus
ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu un
pēc tam stāda priekšā universitātes pa-
domes apstiprināšanai.

P i e z wn e. Izņēmuma gadījumos par
valodas lektoriem var būt personas,
kas nav beigušas pilnu augstskolas
kursu.

66. Profesoriem un docentiem jāiz-
pilda fakuitates uzdotie darbi, saskaņā
ar fakuitates mācības plānu. Darba mini-
mums pamata algas saņemšanai ir 6 lek-
ciju vai 12praktisku darbu stundas nedēļā.
Par virsdarbu saņem atsevišķu atlīdzinā-
jumu uz sevišķu noteikumu pamata.

67. Lektoriem un asistentiem darba
laiku pamatalgas saņemšanai nosaka
universitātes padomeun apstiprina ministru
kabinets.

68. Uz brīva līguma pamata par
mācības speķiem universitātē var pieņemt
ari personas, uz kurām nav attiecināmi
66. panta minētie darba noteikumi. Ska-
toties pēc viņu izglītības grāda, tās var
ieņemt profesora, docenta, lektora vai
asistenta vietas ar balss tiesībām 36. pantā
paredzētos gadījumos.

69. Bez mācības_ spēkiem, kas stāv
tiešiuniversitātes algā, uz attiecīgu lūgumu,
pie lekciju lasīšanas var pielaist arī privāt-
docentus.

70. Kandidātus uz privātdocenturu
izrauga fakultāte:_ ievēlēšana notiek
universitātes padome ar vienkāršu balsu
vairākumu. Uz privātdocentiem attieci-
nāmi pantos 62, un 63. paredzētie notei-
kumi par zinātnisku grādu.

71. Privātdocentiem _ fakuitates ver
uzticēt arī mācības plānā paredzētu obli-
gatorisku priekšmetu lasīšanu. Tādā ga-
dījumā viņi saņem no universitātes attie-
cīgu atalgojumu.

72. Privātdocenti, kas 2 zemestrus no
vietas nav lasījuši lekcijas, zaudē privāt-
docenta tituli, izņemot slimības un zināt-
nisku komandējumu gadījumos.

7Mācības spēki, kas izpilda sevišķus

universitātes amatus (rektora , prorektora,

Ēna a. t. t.), par to saņem sevišķu

^f Mlc' lbas spēki, kui izkalpojuši

pilnu pensiju, var palikt vieta tikai^ad

ia tos ievēl no jauna. No auna tos var

evSēt SK uz 5 gadiem, pēc kuru no-

ecēšanas izdarāmas J^nas velēšanas

Mācības spēki, kuriem ir 70 gadi, nevar

vairs ieņemt attiecigu katedri, bet patar

akadēmisko tituli, kā ari tte«bM lietot
universitātes kabinetus un laborator jas

saviem zinātniskiem pētījumiem an izprtd t

ārštata darbus fakuitates uzdevuma Bei-

dzamā gadījumā mācības speķi bez pilnas

pensijas dabū atalgojumu virsstundu normu

apmēra.

2. Zinātniski-pedagoģiskais
papildu personāls.

75. Pie zinātniski-pedagoģiskā papildu
personāla pieder: bibliotekārs un viņa
palīgi, mākslu skolotāji, subasistenti, prepa-
ratorimechaniķi, instruktori un citi.

,

76. Bibliotekāru, viņa palīgus un

mākslas skolotājus pieņem un atlaiž
universitātes padome, pārējos papildu
spēkus pieņem attiecīgas fakuitates uz

sevišķu noteikumu pamata. Fakuitates
pieņemtos spēkus apstiprina un ari atlaž
rektors.
V. Kandidātu atstāšana pie
un i versitates sagatavoties uz

zinātnisko darbība.
77. Personas,kas universitātē iegavašas

pirmo zinātnisko_ grādu ar akadēmiskam
tiesibām, var atstāt pie universitātes saga-
tavoties uz zinātniska darbība. Šādam
personām var piespriest stipendijas.

78. Pie universitātes atstatās personas
strādā profesora vai docenta tiešā vadība
un pusgada beigās iesniedz fakultātei
pārskata par saviem darbiem. Pamato-
joties az dotā pārskata, fakuitates var
pagarināt vai pārtraukt palikšanu pie
universitātes.

VI. Goda biedri.
79. Personas, kas ar savu darbība

izcilas kārtā veicinājušas zinātni, māksla
vai technika vlspāri, vai ar sevišķiem
nopelniem darbojušās Latvijas kultarelās
uzplaukšanas labā, var ievēlēt par Latvijas
universitātes goda biedriem.

80. Goda biedru ievēlēšana notiek
tikai vienreiz gadā, īsi priekš Latvijas
universitātes gada svētkiem, pilnā uni-
versitātes padomes sēdē 13. un 14. pantos
paredzēta kārtībā, bet ievēlēšanas svi-
nīga paziņošana paša svētku aktā —
28. septembri.

VII. Studenti.
81. Par studentiem Latvijas aniversi-

tate_ uzņem abu dzimumu personas, kuras
uzrada apliecības par valsts vispārizglī-
tojošas vidu skolas kursa beigšanu.

82. Citu skolu absolventus uzņem par
studentiem tikai tad, ja izglītības ministrs
vispārīgas izglītības ziņā pielīdzina viņus
valsts vispārizglītojošo vidusskolu absol-
ventiem.

83. Ja brīvo vietu skaits atjauj, tad
bez studentiem pielaižami ari brīv-
klaasītaji.

84. Studentus uzņem vienreiz gadā,
katra mācības gada sākumā (izņēmumi
pielaižami, tikai uz universitātes padomeslēmuma pamata). Bijušos studentus, kāari citus aagstskola aadzek ņus var uz-ņemt arī mācības gada vidū.
i -h StudiJpaitu un Pārbaadīšanaskartība noteic sevišķa instrukcija.

86 Par tiesību klausīties lekcijas unpiedalīties praktiskos darbos no studen-
wU.t«

KvkIausitāi'eHi«emama maksa.
o?sVidarama Pēc semestriem

ič I'^a^,n cen«gieni studen-tiem ir dodami maksas ziņā atvieglina-jumi, saskaņā ar attieeīgienr noteikumiem.88. Universitātes mācības spēku ie-redņuun kalpotāju bērni ir atsvabmarnino mācības maksas .
ami

89. Studenti var saņemt stipendijasan pabalstās, kurus valsts vai pSziedo ap nodevuši universitātes SPabalsti izsniedzami saskaņā ar zSdotajā un universitātes oārvakW m««uzstādītiem noteikumiem °'ganU

&i?^b»^
^seass?arī zinātniski kulturelas SS«vS? ' ka
lskns. ""ureias pašdarbības no-

*****._**£fcU*SE3

viņu darbība nesaskan ar staTT*
noteikumiem an universitātes \nt\
viņas ar padomes lēmumu var slg t Bl

'93. Studentu organizācijas Daf
versitates telpās noturamām san i'
atbild universitātes pārvaldei. " P c^

VIII. Universitātes tiesib
94. Universitātei, kā juridiskai n^'

nai, ir tiesība iegūt un atsvabināt t 7"
mus un nekustamus īpašumus j?
līgumus, stāties saistības,* celt n $
sūdzības un atbildēt uz tādām ?'
piemērojoties noteikumiem par vaii
stādem. 8 le<

95. Universitātei ir zīmogs ar vai,.ģerboni nn uzrakstu .Latvijas Jļ
sitate". ; nivet<

96. Pie visām valsts iestādēm mm
sitate griežas tieši ar saviem iesnie
miem un priekšlikumiem, bet pie minisf""
kabineta un likumdevējas iestādes nizglītības ministri. ' m

97. Universitātes štatā ieskaitītie msčības speķi, ierēdņi un kalpotāji baurt»
visas valsts darbinieka tiesības

98. Universitātei ir tiesība dibinātsinatniskas biedrības, techniska, runnie.
ciska nn tirdznieciska rakstura uznL„
mus; organizēt puoiisKus kursus un tek.cijas, sasaukt zinātniskus kongresus, §vi

*
nīgas sapulces, sarīkot ekspedīcijas u {i"

99. Pie universitātes nodibinātās ' $
natniskas biedrības bez universitātes
mācības speķiem j)ar biedriem variestāties ari citi zinātnes un kultūras
darbinieki.

100. ?
_ Pie universitātes pastāvošās zi-

nātniskas biedrības padotas vispārīgiem
noteikumiem par biedrībām ar šīs sa-
tversmes 101., 102., J03. un 104. pantos
paredzētiem papildinājumiem.

101. Biedrības darbojas uz univer-
sitātes padomes apstiprināta statutn pa-
mata. Gadījumā, ja biedrības darbība
nesaskan ar statntiem vai runā pretim
aniversitates interesēm, viņas ar padomes
lēmama var slēgt.

102. Lai biedrības darbība norisinātos
pastāvīgi sakarā ar aniversitati, vairāk
kā pusei no valdes locekļiem jābāt
universitātes mācības spēkiem.

103. Biedrības īpašumam, kā bi-
bliotēkai, kolekcijām un t. t., jābūt pie-
ejamām universitātes vajadzībām.

104. Biedrības likvidācijas gadījumi
viņas īpašums pāriet universitātes rīcībā.

IX. Universitātes līdzekļi.
105. Universitātes līdzekļi sastādās:

1) no valsts piešķiramām štata sumām;
2) maksājumiem, kuji saistīti ar univer-
sitātes apmeklēšanu; 3) ienākumi no
kustamiem un nekustamiem īpašumiem
un mantām,

106. Universitātei var būt arī speciālie
līdzekļi, kā piemērām: 1) ziedoti kapi-
tāli an manta an ienākami no tiem;
2) eksterņa un cita personu pārbaudī-
šanas sumas u. t. t

107. Universitātes speciālie līdzekļi
izlietojami viņas vajadzībām saskaņā ar
universitātes padomes apstiprinātu bu-
džetu un sevišķiem padomes lēmumiem.

Rīgā, 1922. g. 23. augustā.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Izglītības ministra biedrs V. SeiL

Valdības iestāžu paziņojumi
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums

par Saeimas deputātu Ievēlēšanu «

valsts apmēros apvienoto daļu skaitļu

atlikumiem
1. Saskaitāmi daļu skaitļu atlikJJ

tiem kandidātu sarakstiem, kuri >e-°'
guši paziņojumus par daļa skaitļu *v
vienošana Saeimas vēlēšana 'ikuaia .5,;
an 24. panta kārtībā, pie kam i"
skaita atlikumi katrai apvienībai
sevišķi.j.t2. Valsts apmēros apvienoto «ļ
skaitļu atlikumu sumas ir sarindojam
pec to lieluma, sākot ar lielāko.

^3. Pirmais ievēlamais deputāts ^
no lielākās apvienoto daļu skaitļu su

^no kuras atvelkams skaitlis viens w

pēc tam daļu skaitļu sumas noj Jt
sarindojamas pēc lieluma, srs his
lielāko, no kuras nāk otrs ief<
deputāts, Tādā kārtā jāturpina fl<
skaitļu atlikumu sumu sakari"

^kamēr atzīmēti depatati vls).enL «t-
datiem, kuri nāk no daļa skaiij
likuma apvienībām valsts apro eros'

Centrālās vēlēšanu komisijas
^priekšsēdētājs M. SkflJen

Sekretārs O ^°r'&'



Paziņojums.

Iekšlietu ministrija atļāva uzsākt dar-
bību politiskai organizācijai « Ārpuspartiju
Jaunsaimnieku , progresīvo vecsaimnieku,
dzelzscejnieku , bezzemnieku un darba
inteliģences apvienība". _ Dibinātāji: Otto
Vīcups , dzīv. Rīgā, liela Ņevas iela I*9,
A44, Adolfs_ Bļodnieks, dzīv. Rīga,
Rasteja laukuma Nš 8, dz. 3, Voldemārs
Vītiņš, dzīv. Rīgā, Kurraanova iela J* 6-a,

dz. 19, a. c.
paziņodams augšējo apriņķu un poli-

cijas priekšniekiem, uzaicinu, atjaut mi-
nētai partijai noturēt sapulces, neprasot
nodaļu reģistrēšanos apriņķos, bet gan
pārliecinoties par to, vai sapulču sasau-
cēji tiešam rīkojas partijas centrālas ko-
mitejas uzdevumā. Sapulču sasaucējiem
iāievēro attiecīgie likuma noteikumi par
sapulču sasaukšanu.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K. Vilde.

Apriņķu un pilsētu skolu valdēm.

Skolu departaments lūdz piegriest va-
jadzīgo vērību jautājumam par skolu

rajonu noorganizēšanu, saskaņā ar „No-
teikumiem u. t. t." (.Valdības Vēstneša"
1921. g. I* 209) I. d. 6. p., lai skolas
gada beigas neceltos šinī ziņa sarežģī-
jumi. Vienošanās noteikumus izstrādā
skolu valde un liek priekšā apriņķa pa-
domei resp. pilsētas domei apstiprinā-

.

Nopietna vērība priekšā stāvošā mācī-
bas gadā piegriežama pirmskolas resp,
mājmācības kontroles izvešanai un pa-
pildu skolai. Lai būtu iespēja pārlieci-
nāties, vai visi attiecīga auguma bērni
piedalās šajos darbos, par viņu dalībnie-
kiem vedami saraksti un atzīmējami ari
noturēto mācību laiks un saturs. Šim
nolūkam mācības līdzekļu birojā dabū-
jamas īpašas blankas.

Tiklab pirmskolas, kā papildu skolas
darbos pēc iespējas jāņem daliba
-pamatskolu skolotājiem, ja nav iespē-
jams šim nolūkam algot īpašus darbi-
niekus. Bērni bez iepriekšējām zināša-
nām parasti nav pamatskolā uzņemami,
bet vietas, kur iepriekšējā gadā nav bijuse
pienācīgi noorganizēta pirmskola, izņē-
mums jādara ar tādiem, kas sasnieguši
10-to dzīvības gadu, turpmāk cieši ietu-
rot prasību, lai skolā iestātos visi, kas
sasnieguši 8. dzīvības gadu. Pirm-
skolas darba veidi paredzēti „Noleikama"
4. daļā. Nodarbošanās laiks ar pirm-
skolas bērniem no 11. līdz 23. septembrim
šinī rudenī paliek joprojām spēkā. Ierī-
kojot pirmskolas an papilda skolas
punktus un sadalot darbus, par pamatu
ņemami pašvaldības iestāžu iecirkņi, bet
ne skolu rajoni (kur vairāk skolu pagastā),
jo tas dos iespēju ērtāki un lietderīgāki
darbus iekārtot. Tā ka papildu skolas
darbiem nav iespējams ierādīt īpašas

-dienas skolas laikā, tad tie noturami pēc
iespējas vai nu paralēli skolas darbam,
ja skolotajam iespējams tādus darbus
uzņemties, vai mācību brīvlaikā, bet ar
to noteikumu, ka mācības gadā noturamas
vismaz 50 stundas.

Pirmskolas un papildu skolas gados
esošo bērnu sarakstus pašvaldības iestā-
des ikgadus iesniedz skolām līdz 1. sep-
tembrim. Pirmskolas un papildu skolas
darbu sadalīšana un iekārtošana piekrīt
kopīgi visam pašvaldības rajona ietilp-
stošām skolu padomēm.

Pie pirmskolas un papildu skolas
«arbiem var pieaicināt, saziņā ar paš-
valdības iestādēm an skoluvaldi, ari
Makus personas un lietpratējus. Par
notu rētiem

^
pirmskolas un papilda skolas

darbiem mācības gada beigās jāiesniedz
Pārskats. j*p 3836.
kkaljj departamenta direktors L. Ansejs.

Pamatskola nodaļas priekšnieks
K. Melalksnis.

Paziņojums
visiem Tukumā un apkārtnē dzīvojošiem

va sts darbiniekiem.
Darba ministrijas veselības nodaļa pa-

«no, ka sākot ar š.g. 1. septembri Tnkuma
Paur.Tālberga prombūšanaslaiku pieņems
«imos valsts darbiniekus un viņu ģimenes
,0«kļuB Dr. Erasts Kochs, Pils ielā 11.

1922- g. 31. augustā. No. 42639.
apartamenta vicedirektors H. Pa n g a.

Veselības nodajas vadītājs
Dr.L a z d i ņ š

Plūdu izpostīto apgabalu pa īdzības
centrālkomiteja

lūdz visas iestādes, biedrības un personas,
pie kurām vēl_ atrodas ziedojamu vāk-
šanas listes, tās līdz ar ziedojamiem
nekavējoties piesūtīt centrālkomi-
tejai Rīga, Stabu ielā N> 12. dz. 1.

Centrālkomiteja.

Pasta ziņas.
31. augustā slēgts Melužu pagaidu

pasta un telegrāfa kantoris.
Administrativais finansu direktors

Krūmiņ š,
Nodaļas vaditājs K j a v i ņ š

Iecelšanas.

Rī kojj ums N° €1.
Ieceļu par Jelgavas .cietuma priekšnieka palīga

vietas izpildītāju Murkše, Jāni .Miķeļa d., uz
brīva līguma pamata ar 4708 -tbļ, :algas mēnesī,
skaitot no š. g. 1. septembra.

Rīgā, 1922. g. 31. augustā.
Galvenās cietumu valdes priekšnieks Vanags.

*
Rezolūcija J* 104.

Ieceļu Augustu Drapče p»r robežsargu kontro-
lieri Ludzas apriņķī, skaitot no š. g. 1. septembra.

Rīgā, 1922. g. 1. septembrī.
Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Meklējamo personu saraksts Nr. 60.
(1. turpinājums.)

>g_ _ - Uzvārds, vārds, tēva vārds, Vai «nr^tinsm»°"J vecums, piederības vietai Kas meklē, ar ksdu rakāt» Val «pa»™»

|ig dzīves vieta pēdējā laikā, „„ car kc savainots
a" taa

* ārējais apraksts (pārnes): P C *?vmoU- atnfanu gadījumā

5963. Kesirnis .Anele Michaila Rīgas 6. iec. miertiesnešaraksts Atrašanas gadījumā
meita, 27 g. v., piede- 1922. g. 13. jūnijā J>6 539, nogādāt meklētājam,
rīga pie Latvijas, agr. apv. uz s. 1. 574 p. L <L
dzīves vieta Vingrotāju
ielā 5, dz. 1.

5964. Krūmiņ, dz. Brikman, Rīgas V. iecirkņa izmeklēšanas Apcietināt un ziņot.
Matilde Anša meita, 39 tiesneša raksts 1922. g. 27.
g. veca, piederīga pie jūnijā Ni 1428, apv. uz sod.
Mangaju pag., Rīgas lik. 102. p. II. d.
apriņķa.

5965. Labunovskijs, Andrejs R. A. T. II. krim.nod. raksts Apcietināt an turēt
Pētera d., 43 g. vecs, 1922. g. 28. .jūnija J*28198, apcietinājamā, ie-
piederīgs pie Minskas sodīts ar 3 men. cietama. skaitot meklētāja rī-
apr., agr. dzīves v. Alek- čībā.
sandra ielā 109, dz. 3.

5966. Mejerovičs, Borachs- Latgales apgabali. Rēzeknes Paziņot dzīves vieta.
Mordachs, Haima dēls, apr. I. iecirkņa izmeklēšanas
31 g. vecs. tiesneša raksts 1922. g. 13.

jūlijā N> 3612, apvainots uz s.
1. 412. p.

5967. Paegle, Voldemārs Kārļa Rīgas krim. pol. 1922. gada Apcietināt,
dēls, 16 g. vecs, iega- 21. jūlijā, J* 11148/R, ap-
rena seja. vainots zādzībā.

5968. Pelics, Richards, Pētera Rīgas kara apr. priekšnieka Nogādāt meklētā-
dēls, dz. 1898. g. 1. ok- raksts 1922. gada 7. maijā, jam.
tobrī, piederīgs pie Lie- Nš 4579, dezertējis no aato
pajas pilsētas, agrākā diviziona,
dzīves vieta Elizabetes
ielā N° 9, dz. 8.

(Turpmāk vēi.)

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Jaunas valstis

Polija.
Pārmaiņas poļu diplomātijā.

Poļa ārlietu ministrijas aastramu no-
daļas vadītājs Kossakovskis atstāja sava
amata. Viņa pēcnācējs vēl nav iecelts.

Bijašais ārlietu ministrs Skirmunts tiks
iecelts nevis Romā, kā agrāk domāja,
bet Londonā par sūtni. Sūtnis Londonā
Vrubļevskis dosies uz Vašiņtonu.

(Poju preses birojs)

Rīga
Risas apriņķa zemes Ierīcības

komiteja
skatīs cauri Rīgā, Romanova ielā J* 24,
dzīv. 8 — š. g. 4. un 5. septembrī
Rīgas Jūrmalas Majora vasarnīcu an
gruntsgabalu piešķiršanas lietās ienā-
kušās pārsūdzības par Jūrmalas pilsētas
zemes ierīcības komitejas lēmumiem.

Par priekšsēdētāju (paraksts.)
Darbvedis (paraksts.)

B Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīsā,
ko reģistrējase no 1922. g. 24. līdz
31. aagastam Rīgas pilsētas statistiska
valde pēc ārsta paziņojamiem:

A «|
.5 *° .E

Slimības nosaukums IJ^o
w g

Tvphusabdom Vēdera tils ... 10

Typhus ejcanth ....Izsituma «te . .
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis . 1
Febris interni Pnrva drudzis . . —
Variola et varioteis . . Bakas
Morbilli Masalas ..... —
Scarlatina Šarlaks 10
Tussis convuisiva . . Garais klepus . .
Diphtheritis Diiterīts ....
iHfluenzacum Pneumoitialnfluenca .... —
Cholera asiatica . . . Āzijas koliem . . —
Dvsenterta Asins sētga . . '
ParotiSs epidemica . . Ģīmja satūkeras

(Mums) ...
Vulvo-Vaginitis goaoīrhoica
Ervsipelas Roze — i
Lvssa »*? * - - ?. *? -

Angļu kreiseri „Dragon" an „Dunedin"
kā mums no angļu konsulāta ziņo, būs
pieejami publikas apskatīšanai svētdien,
3. septembrī no 4 līdz 7 pēc pusdienas.

Māksla.

Nacionālais teatrs. Sestdien, 2. sep-
tembrī, pirmā izrāde Ad. Allunana „K a s
tie tādi, kas dziedāja" ar Lud-
viga Šanteklara un Ed. Treumaņa pro-
logiem. Svētdien, 3. septembrī, „K a s
tie tādi, kas dziedāja" otrā iz-
rāde. Trešdien 6. septembri A. Saulieša
drāma «Līgo".

Svētdien, 3. septembrī, pulksten 5 pēc
pusdienas nacionālā teātra telpās profe-
sors E. Felsbergs lasīs lekciju par tematu
Sofokla laikmets un drāma «Ķēniņš
Oedips". Pielaidis ari publiku.

Teātra birojs.

IMiniecīHs un rūpniecība

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
31. augustā.

Delhi, angļu kreisers, 3859,52 reģ. ton. brutto.
Dunedin, angļu kreisers, 3851,76 reģ. ton. brutto.
Dragon, angļu kreisers, 4700 reģ. ton. brutto.
Vamptre, angļu mīnu laive, 1207 reģ. ton. brutto.
Maskinorge, krievu tvaikonis, 4793,07 reģ. ton.

brutto, no Hamburgas ar lokomotīviem.
Baberton, angļu tvaikonis, 1793 reģ. ton. brutto,

no Leithas ar oglēm un siļķēm.
Vineta, latviešu motorkuģis, 90 reģ. ton. brutlo,

no Ķirbižiem ar malku.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ, ton. brutto, no

Ainažiem ar gabalu precēm.

No Risas ostas izgājuši kuģi.
31. augustā.

Alesia, vācu tvaikonis, 1385 reģ. ton. brutto, uz
Hamburgu ar gabalu precēm un kokiem.

Marie Meyenburg, vācu tvaikonis, 287 reģ. ton.
brutto, uz Roterdamu ar kokiem.

Aleksanders, latviešu bujenieks, 119reģ. ton. brutto,
uz Ķirbižiem tukšā.

Olga, latviešu burenieks, 96 reģ. ton. brutto, uz
Sveiciemu tukšā.

Vidzemnieks, latviešu burenieks, 158 raģ. ton. brutto,
uz Vecmuižu tukšā.

No Liepājas ostas Ugājušl kuģi.
28 augustā.

Iris, zviedru tvaikonis, 353 reģ. ton. brutto, uz
Dancigu ar jauktu lādiņu.

Glen Tanar, angļu tvaikonis, 876 reģ. ton. brutto,.
uz Vīmo-Somiju ar balastu,

29. augustā.
Klās Horn, somu karakuģis, 480 reģ. ton. b.utto,

uz HangO.
Mattis Kurks, somu karakuģis, 450 reģ. ton. brutto,

uz HangS.
Turunma. somu karakuģis, 340 reģ. ton. brutto,

uz Hango\
S 2, somu kara kuģis, 280 reģ. ton. brutto, uz

Hango\
Inger, dāņu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, uz

Coldingu ar eļļas raušiem.
Norma] , latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, uz

Pāvilostu tukšā.
Beira, dāņu tvaikonis, 1272 reģ. ton. brutto, uz

Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
30. augustā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas Izgājuši kuģi.
29. augustā.

Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115 21 reģ. ton.
brutto, uz Karalaučiem ar stutmalku.

30. augustā.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,

uz Liepāju ar gabalu precēm.

Kursi

Rīgas birža, 1922. gada 2. septembrī.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas dolārs 253.75 — 259.75
Angļu mārciņa 1139 — 1159
Francijas franks 19.75 — 20.25
Itālijas lira 11.00—11.50
Beļģijas franks 18.75— 19.25
Šveices franks 48.50 — 49.50
Zviedrijas krona . . . . .. 67.75— 68.75
Norvēģijas krona 42.25 — 43.25
Dānijas krona ......54.75 — 55.75
Čechoslovaku krona .... 8.36 — 8.46
Holandes guldenis .... 99.5—101.25
Vācijas marka 0.17 — 0.20
Somijas marka 5.45 — 5.55
Igaunijas marka 0.70 — 0.73
Polijas marka 0,00 —0.03'/t
Padomes rbļ ="
10 Krievu zeļļa rbļ 1250.00
Zelts (Londonā) pāf 1 unci tīra

zelta -^

Krievijas sudrabsļslļa rl. ". \ S}PMlrbL

5°/o neatkar, aizņem. ... 100—105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu zīmes 975
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —2500
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes —5000
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacens.
Zvēr. biržas mākleris Th. Šummer».

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Varšavā, 31. augustā. Japāna nn
Polija iesākušas sarunas par tirdzniecības
līguma slēgšanu.

Maskavā, 1. septembrī. Kijevā
Ukraines radās un petļuriešu lieta uz
nāvi notiesāti 48 apsūdzētie.

Simieropolē uz nāvi un īpašuma kon-
fiscēšanu notiesātas 7 personas.

Pēterpils tribunāls notiesājis 3 somus
uz diviem gadiem cietumā par laupīšanu
Krievijas ūdeņos.

Lifildā, 1. septembri. (Radio.) Visa
virzienu laikraksti izsaka gandarījumu
par to, ka reparaciju komisijas lēmums
par moratoriju pieņemts vienbalsīgi.
Valda domas, ka spriedums ievē-
rojami uzlabos Vācijas
un visas Eiropas politisko
un saimniecisko stāvokli, ja
vairāk tādēļ, ka Francijas separāta uzstā-
šanās tagad novērsta. Laikraksti uzsver,
ka Vācijai dotā atļauja izdarīt atlikušos
1922. gādā maksājumus nevis skaidrā

naudā, bet ar zeltu nodrošinātās valsts-
bankas paradu zīmēs faktiski jāuzskata
par moratoriju uz 6 mēnešiem.

Parizē, 31. augustā, (Reiters.) Re-
paraciju komisija šovakar pulksten 6
sapulcējās uz izšķirošu sēdi. Komisija
vienbalsīgi pieņēma beļģiešu ierosināto
rezolūciju, ka galīgais lēmums par mora-
toriju atliekams. Šo jautājumu izšķirs
pēc tam, kad reparaciju komisija būs
pilnīgi izstrādājuse radikālu Vācijas fi-
nansu reformas programu.

Vi nē, 31. augustā. No Romas ziņo,
ka Itālijas finansu ministra Paratore ap-
spriedē ar Austrijas delegātu Šiilleru
pieņemti lēmumi, kuru nozīme esot ļoti
liela. Paratore cels priekšā vienošanās
principu Itālijas ministra kabinetam.
Itālijas valstsbankai jau dota atļauja iz-
maksāt Austrijai piešķirto kredita —
70 miljonus liru.

Literatūra.
Svari. Satirisks mākslas žurnāls.
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Redaktora vietā: J. Janovakis-Janftevskis.



Paziņojums.
Finansa ministrs š. g. 1. septembrī

apstiprinājis statūtus:

LaMIas-KrieiiijBS ādu
tirdzniecības akc. saHiedr.,
kūjas mērķis ir: dažādu ādu un saru
izstrādāšana, _ kā ari tirdzniecība ar mi-
nētām un citām tamlīdzīgām precēm.

Sabiedrības dibinātāji ir:
J) Latvijas pilsonis Jozeis Haimana d,

Gitelsons, dzīv. Aleksandra ielā
Jfe 81, dz. 2.

2) Latvijas pilsonis Meirs Zeliga dēla
Čerfass, dz. Romanova ielā 36, dz. 2.

Sabiedrības pamata kapitāls līdzinās
55000 latiem, kas sadalīti 550 akcijās,
par 100 zelta latu katra. Valde atrodas
Rīgā.

Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.
Revidents A. Zalneters.

KHe«uSocFairstīsRos mmm MfM
RepuMitoB pilnvarota prisKistāunieclliriLotufJii
ar šo paziņo ieinteresēto pilsoņu vispārējai zināšanai, ka ^fSļsfac'laanizacij|s
personām, kuras piedalījušās Kolčaka, Deņikina, Vrangeļa «ļ- clt' Ķ"£ .pmUtna no
un kuras amnestētas uz Viskrievijas Centrālās Izpildu Komitejas
3. novembra 1921. s.. m

pagarināts līdz 1. ian^arim
1923. gadam.

Reģistrācija notiek Kr S. F. P. R. pilnvarotās P"ekšstāvniecīb« s konsulāta

daļā Latvijā, Antonijas ielā Jfe 2, katru dienu, no pulksten 10 nta līdz puiKsien

1 diena, izņemot trešdienu, svētdienu un svētku dienas.
Piezīme: Sī reģistrācija neattiecas uz personām, kurārn atņemtas P1'80?"

tiesības uz V. C. I.K. un Tautas komisāru padomes lēmumu noio. de-

cembra p. g. un kuri nav reģistrējušies līdz 1. jumjam \mi, gaaara.

Iilinip «ilHiļii
izdos "l|

maiākprasltājb
iii naudas kalian w 10ii latu Bisin

Kaļama slRa bronzas un niķeļa \^
Rakstiski piedāvājumi, samaksāti ar zīmognodokli , iesni d '

«5 septembrim 1922. g., finansu min stri)as kredīta departamentam. m
*

Tuvākus noleikumus var saņemt kredīta departamenta , valsts grjm.t„„h»15 Nikolaia iela Ns 2. W«

Paziņojums.
Finansu ministrs 1922. g. 29. augusta, atļāva

tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrībai
„HU@ĻU EKSPORTS",

saskaņā ar vispārīgās ā kārtējas akcionāru sapulces lēmumu no š. g. 8. augusta,
izlaist 7500 jaunas akcijas a 50 zelta latu katra, kapzumā par 375.000 zelta latiem^
palielinot pamatkapitālu līdz 500.000 zelta latiem, kuri sadaļas 10.000 akcijās par
50 zelta latiem katru. Sakarā ar to tiek grozīts sta utu § 8.

Tirdzniecības un banku nodaļas priekšnieks A. K a c e n s.
Revidents A. Zalnpfpra

[Bronsviga
- Rēķinmašinas.

Bcurrougfia -Wīsifelās Rēķinmašinas.
Bourrougha - Cafculating.

No noliktavas piedāvā

Vienīgais priekšstāvis Latvijā

BjrKiEhards .tamels:»
Lielā Aldaru ielā Nr. 1/3. Tafrunls 13-48.

?»»»! ^^

REMBATES virsmežniecība
pārdos 6. septembri S. g., pīkst. 3 dienā virsmežniecības kancleja, Krapes muiža

TORGOS materiālus,
izvestus pie zemāk minētām dzelzsceļa stacijām.

Pie Skrīveru stacijas:
2/s kubikasis stutmalkas, kopvērtībā 8,663 rbļ.
16,24 kubikasis papirmalka.« , kopvērtībā 54,863 ,

Pie Jumpravas stacijas:
14/a4 kubikasis papīrmalkas, kopvērtībā 47,163 .

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Tuvākas ziņas virsmežniecī-
bas kancleja, Krapes muižā. Bembate: virsmežniecība.

?j' ' ii i ? i ? i .ii — i. i.

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g., 21. augustā

aptiprināja statūtus

JisMii tibta ita. sali."
(The Risa Textile Mitis Ltd,)

kuļas mērķis iegūt Rīgas akc. sab.
,TextH" fabriku, lai atjaunotu un pa-
plašinātu šo uzņēmumu, un ražotu un
pārdotu visāda veida tekstilpreces.

Sabiedrības dibinātāji ir akc. sabiedr.
,Textil". Sabiedrības pamatkapitāls
1,150,000 latu, 2300 akc. par 500 latiem
katra. Valde atrodas Rīga.

Tirdzn. un b.n. pr. A. K a c e n s.
Revidents A. Z a 1p e t e r s.

«Citu Iestāžu nflj.
Tiešo necilo dspartaaiaota

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 12. septembri S. g, pīkst 2 dienā,
Rīga, m. Kalēju ielā Ms 10/12, dz. 3,
tikspardotas vairāksolīšana
33z$pa Llfšina kustama manta, novērtēta
par 20,000 rbļ. un sastāvoša no o?olkoka
bufetes un klavierēm — pianino. dēļ viņa
1921. g. iesākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 1. septembrī 1922. g.
Piedzinēis D e f i n u.

Tiesu sļļļpM
Ugas.«Mesas III. lac. liesas mistais
S. Terpilovskis paziņo, ka š. g.
8. septembri, pulksten 10 rītā, Rīgā,
Jezus-Baznīcss ieiā N° 11, fabrika, tiks
pārdota ssbiedrības ,ENA" kustama
manta, sastāvošano konfekšu un šokolādes
fabrikas mašinam, piederumiem un iz-
strādājumiem, novērtēta par 441.130 rbļ.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mcntu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs S. Terpilovskfrs.

Apriņķa ceļu inženieris
Rēzeknē, m. Ludzas ielā 6,

iiīiliiā
15. septembri 1922. g.. pulkst. 10 rītā
1) koka tilta remontdar-

bus par Maltas up.-, pie
Viļānu muižas un

2) koka tilta remontcSar-
darbus par Rēzeknes upi

-pie Jaun-Rykovas muižas.
Mazāksolīšana notiks rakstiski un

mutiski. Rakstiski piedāvājumi samak-
sāti ar attiecīgu zīmognodokli nododami
slēgtās aploksnēs apriņķa ceļu inženiera
ianclejS līdz augšā minētam laikam.

Pitms m?zāksolīš*nas sākšanās dalīb-
niekiem jāiemaksā drošības nauda uz
katru darbu pa 2000 rbļ.

Dēļ tiltu zīmi:jumu apskatīšanas unļ
sīkāku noteikumu izzināšanas jāgriežas!
apriņķa ceļu inženiera kancleja darba ļ
laikā. 2_

Tiešo noflokĪH departameota
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 8 sSptembr! š. g., pīkst. 2 dienā,
Liepāja, Vakāles _ iela J\T° 43tiks
pārdots vairāksolīšana Her-
manim Brūaam pied. kust. manta,novēr-
tēt^ par 3O000 r. un sastāvoša no

da-
žādām mēbelēm, dēļ viņa 1921. un 1922. g.
valsts un pilsētas nodokļu segšanas.

Liepājā, 31. augustā 1922 g.
Piedzinējs (paraksts).

Iprivta 0 mmm Jelgavā
11. septembri š, s. pulksten 10 dienā
Volgun e*_ pagastā, pie mežsarga Do-j
beļu mājām,

pārdos atklātā siioliaā
iznesto tilta balsta

materiālus,
no bljušfi Pļeru kroga tilta.

Tuvākas ziņr.s_ apriņķa ceļu inženierai
kancleja, Jelgivā, Upes ielā Nš 10, no i
pulksen 9 līdz 3 pec pusd. 1 j

fietalvu-Odzienai pagasta \\m, Cēio apr.,
pamatodamās uz savu 1922. g. 16. aug.
lēmumu un pagasta tiesas ust. 2. d.
222. un 224. p. p„ uzaicina visus
1915. g. mirušā Iršu pag 1/4 d. Siljanu
Ns 2 m. īpašnieka P tera Limbacha
mantiniekus, parada devējus un ņēmajus
un visas citas personas, kurām būtu
kādas tiesības uz nelaiķa atstāto mantu,
pieteikt savas tiesības pie šīs pag. tiesas
2menešu laikā, skaitot no ši slu-
dinājuma iespiešanas otro reizi
.Valdības Vēstnesī*.

Vēlāk pieteiktas prasības netiks
ievērotas.

VietalvBs-Odzienā , 16. augustā 1922. g.
Priekšsēdētājs A. A r i ņ š. .

J Darbvedis (^raksts ).

irtllerijai lasfroKforaii,!
14. septembri š. g.. pulksten 12 M
tiks neturēti mutiski un rakstiski

torgi
1,500 pudu siena un 41

pudu salmu piegādāšanai
Rakstiski piedāvājumi, apittttrM

tiecīgu zīmognodokli «di « Ml
naudu, iesniedzami artilērijas taMļ
baterijas kancleja līdz 14. septt"!»
S. g., pulksten 10 dienā.

Drošības nauda, kā rakstiskos, U*
tiskos torges 5rbļ. no piedāvajaM m

Ar noteikumiem var iepītiesi*
rijas instruktoru baterijas nancteja, m
artilērijas kazarmēs.

Artilērijas instruktoru baterija

komand. v. i. virsleitn. pa '
Darbvedis kaa ierēd. (P««»

imm Hen> .,
biedrības mw&®°r

»' tikties, ?
uzaicina brīvbledrus regKtre""^
ari tiek uzaicināti biedr» _^ -

^kuriem būtu no biedrības kf^0,
griesties pie biedrības P"_

^mazā A11 o n a v a iela 1* °. »» ,,
no pulksten 12—2 ^%'sala*
3. septembra 1922.3.. j> *fjtlm

Pēc 6 mēnešu notece»»» " ^
jušies biedri zaudē;; t!eK %a te*
naudas sa-emšanu, Bfl .r 1:: tao* *"
bildēs par ' prasībām, k,
fnoļecēš«»<sniegtas pēc minēta termina

^

TTl.-.ks izstāj
Rīgas kara aprioka P^'ļ^pri*

par nederīgu no/.moeK> ^$0
apliecību zem J* && %.„.:'W1921. g., Izdotu»o,|easseUprieks».

'
, uz Judels feaka- a- "

dzim. 1890. s —~~~<^

Nacionālais tfļj*
Sesonas atklāj

Sestdien, 2. sep tembriP«^
Ādolfa Allunana piew'?as

„Ma$ tie tļ^jjļf
gkms <Ķ*55>

ar Ed.Treimaņa un L. Safl» ^
Svētdien, 3. septembri

^ . ļ

M# aļ \mmi\i lestspilī
U *ļ,?-14- seP«embr11922. g„ pulksten
12 diena, sava kancleja, Plosta ielā 23,

mazāk prasītājiem
sekošus darbus:

1}
«Lv&'iPČ- ?krae*u sagatavošanu
«n . i .5-«

mtr- akraenu P'evešanunn aaskaldisanu ķīļos pie Talsu-
f\ finnl

eS S0S
f' Talsu a P*«ķī.}

n - k
kv

/-~
m{r- Talsu-Stendel bruģa

^
?R onLģe$ai!' Talsu aP"*>-3). 1800 kv. «1,. Stendes-Ssbiles bruģaparbruģesanu , pie Stendes stacijas!

}K^H,mtr,bru^a Pā bruģēšanu
Sļ 9nni f fStacijas -}

Sa \
V
-xmtr- VentsPiis-Talsu bruģa

atsevS j:l
a
^

umi Par katru darbu
n!fr ff' 1

samaks a*i ar attiecīgu zīmoe-rutuesn,edzami **s
,,Uz konkurenci 14. septembrī",
'dz augšā minētam laikam , anrinka celiinJSemefa kancleiā aP»ņĶa ceļu

Solīšanas dalībniekiem jāiemaksā \o

S ^ļļļ*..J«ok&?"£oBbs "
sumas. ' apmm

f
savas Plīšanas

dien7s
āk

no
S^rni"turP at'»-

Vajadzības gadījumā 18. feptembr,
i'^ =12 die nā turoA tS

^SS^^^^^komisija izd karā cL°-*T Penz^s
»»«eciba, 16. e'rua ī

S
iQ9

raenes loc-^§?^ij^ri4\ātda zem

^Tatrss»^

Kārķu virsmežniecība
paziņo, ka 27. septembri 1922. g., pulksten 12 dienā. Valkas apriņķa valdestelpās, Valka, tiks

pārd&fs augciis eksporta mežs:
II. iecirkņa mežniecībā, Naukšēnu novadā:

1) 21 vienība 34,36 ha un 1103 numurēti koki, apvērtējumā par 1.790.500 rbļ.
Omuļu novadā:

2) 4 vienības 13,04 ha . ...... 715.rbļ
IV. iecirkņa mežnicibā, Rencēnu novadā:

3) 5 vienības 8,57 ha, apvertejutna par 648 000 rbl
Burtnieku pi!s novadā:

4) 4 vienības 12,20 ha 908 0C0 ibl- Torgos solīšana notiks mutiski un slēgtās
*

aploksnēs! Tuvākas zinas dabtiļfmas pie vietējiem mežziņiem un virsmežniecības kancleja Turnas muižā.
Kaiķu virsmežzinis K. Sarapste

Darbvedis-giāmatvedis A. Stemmanis.

|

T.f%*#fii Nežu departaments
%?S I ^M 1B 9' Septembrī 1922. 8..

? num" ? ^gģ$ ?? pulkst 10 rltfi,
Todlebena bulv. Nr. 6, techn. nod, pārdos vairāksol. torsos

ii taijiEiii iw\imifii iEiīitu hz a&
atrodošos Alsvangas virsmeinieeīoā, Pilsbergu pagastā.

Zāģētavas Iekārta sastāv no:1 lokomobiles .Volfa", 75 P. S. efi.
2 zāģu gateriem .Blumve-Bromberg* 29%
1 dubutt kantetāja ,Stella*,
2 atsvaru zāģiem,
1 dzelzs griezēja beņķa, 2 mtr.,
1 komplttas elektrības apgaismošanas ietaises (15 p S 220 V»1 komplekta transmisiju, dzensiksnu, atslēdznieku un kalēju darba rīkuMašīnas sadslitas 11 vienības, taksēta vērtība 785,032 rbļ
Solīšana notiks par atsevišķām vienībām. Torcu

'
s nah«*. m„ti.,i

slēgtās aploksnēs; piedāvājumi slēgtās aploksnēs , nomaksāti ar 40 ™^* i? ""
nodokļa, iesniedzami ir.ežu depar t amenta techniskai nodaļai līdz » «»»»-?°,"
S. a., vai torgu komisijai torgu digna ar uzrakstu: „Uzvalraksolisinnr»^.9. septembri S. s.". Mašinss apskatāmas viņu atrašanās vfJ+ā d ?, i,em
torgos jāiemaksā 10«/o no mašinu vērtīb.s, kā drošības nauda^
^

Pašvald^^sabiednskam .estādem var tikt dots atviegUnājums maksāšanas k t/"novakšanas _ ziņa. M ' Ka an mašmu
Tuvākas ziņas un paskaidrojumus dod mežu denartamptitn »^.i , -

daļa, istabā M ». 1 J%S?*g£.£^^
Iespiests valstTt^oģriEji:

Vecmuizas virsmeinseciba
12. septembri 1922. S-, pulkten 12_ diena, Lindes iecirkņa mei.

zina kancleja, Birzgale, caur Rembati

izdos nnROKsoHimii
UuMm apsaltos mimm iiīnluMi iii

būves darbus.
MaxSksolIiana notiks rakstiski un mutiski.
Rakstiski piedāvājumi, samaksāti ar 40 santīmu zīmognodokli, slēgtās«

loksnēs ar uzrakstu: Uz mazāksol Sanu 12. septembri i. s". iesniedzami»
mežniecības kancleja, caur Vecmuižu, līdz augšā uziādītam laikam.

Pirms mazāksolīšanas sākuma dalībniekiem jāiemaksā 5,000 rbļ, dioM
naudas. Nosolītajiem iemaksātā suma Jāpapildina "līdz 10/o no nosolītās suti*

Sīkākus noteikumus un paskaidrojumus par darbu apmēriem izsniedz vltiļ
mežniecības kancleja.

Vecmuižā, 26. augustā 1922 g. J* 407.
1 Vectnušlas virsmeleiiecftJa.

Apsardzības i», Wii ? mānBiii*ar šo pazipo, ka 7. septembrī 1922. g., pulksten 13, „J
torgiem 11 septembri, pulksten 13, Daugavpils cietoksnif
patversmes namā, rajona telpas, tiks izdota " °

== mfeiftksolišsnāss^
remontu darbu izvešana: 1) Daugavpils cietokšņa aj
Nq 49, un 2) Daugavpils kara apriņķa pr-ka pģJ

telpās, Daugavpilī, Virsnieku ielā Nr. 20.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties m

solīšanā, ar attiecīgu zīmognodokļa_ samaksu, iesniedzami rajonam, ij^ J?
dienu, pulksten 12. Pie piedalīšanas mazaksolisana jāiemaksā 5.000 rbļ. V
naudas uz katru darbu.

Darba maksas aprēķinus un noteikumus var apskatīt darb a di*,
pulksten 9-15 turpat, raiona techniskS nodaļa. t
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