
Valsts dienesta amatu saraksts.
Noteikumi par Latvijas valsts karoga
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auces m;esta.

gaidības rīRojuml un pavēles
Valsts dienesta amatu saraksts.

I. kategorija.
Visās ministrijās.^.
Tieslietu ministrija:

Senāta apvienotas sapulces priekš-
sēdētājs, senāta departamenta priekš-
sēdētājs^

Ārlietu ministrija:
Rezidejošie ministri.

Izglītības ministrija:
Universitātes un mākslas akadēmijas

rektori, konservatorijas direktors.
Satiksmes ministrijā:

D zelzsceļ u virs valde :
Galvenais direktors.

II. kategorija.

Visās ministrijās ._..
Tieslietu ministrijā:

Senators, senāta virsprokurors, tiesu
palātas priekšsēdētājs, kodifikacijas
nodaļas vadītājs.

Satiksmes ministrijā:
Pasta-telegiafa virsvaldē:

Galvenais direktors.
Statistiskā pārvaldē :

Direktors.
III. kategorija.

Visās ministrijās:
Departamenta direktors.

Valsts kanclejā:
Direktors. *

Ārlietu ministrijā:
Chargē d'Affaires.

Izglītības ministrijā:
Universitātes, konservatorijas un māk-

slas akadēmijas protesori, vācu,
krievu, ebreju izglītības pārvalžu
priekšnieki.

Tieslietu ministrijā:
Tiesu_ palātas departamenta priekš-

sēdētājs, tiesu palātas prokurors,
senāta viisprokurora biedrs, apgabal-
tiesas priekšsēdētājs, galvenās cie-
tuma valdes priekšnieks, tieslietu
ministrijas vecākais juriskonsults.

Iekšlietu ministrijā:
Politiskās apsardzības priekšnieks,

valsts kontrolē:
Galvenais kontrolieris.

Satiksmes ministrijā:
Dzelzsceļu virsvaldē:

Galvena direktora palīgs, direktori,
materiālu apgādības priekšnieks.

Šoseju un zemesceļu valdes direktors

IV. kategorija.
Visās ministrijās . . .
Satversmes Sapulcē:

Satversmes Sapulces kanclejas di-
rektors,

slietu ministrijā:
Ministru kabineta šefs.

izglītības ministrijā:
Augstskolas docenti, mākslas akadē-

mijas docenti, konservatorijas ve-
cākie klašu vaditāji.

ieslietu ministrijā:
Apgabaltiesas priekšsēdētāja biedrs,

tiesu palātas loceklis, tiesu palātas
prokurora biedrs, apgabaltiesas pro-
kurors, tieslietu ministrijas pastāvī-
gais konsultācijas loceklis, kodifika-

t cijas nodaļas redaktors,
iekšlietu ministrijā:

Buvvaldes priekšnieks, Rīgas prefekts,
kara zaudējumu komisijas priekšse-
detājs.

^«ksmes ministrijā:
Pasta-telegrafa virsvalde:

Eksploatacijas un techniskais direktors
*alsts kontrolē:

Galvenā kontroliera palīgi.

V. kategorija.
Visās ministrijās:

Departamenta vice-direktori, ministri-
jas kanclejas pārvaldnieks.

Ārlietu ministrijā:
Ģenerālkonsuli, legaciju padomnieki.

Izglītības ministrijā:
Pārējo mazākuma tautību izglītības

pārvalžu priekšnieki, mazākuma tau-
tību izglītības pārvalžu priekšnieku
biedri.

Tieslietu ministrijā:
Apgabaltiesas loceklis, sevišķi svarīgu

lietu izmeklēšanas tiesnesis, galvenās
cietuma valdes priekšnieka palīgs-
inspektors, Rīgas centrālcietuma
priekšnieks, zemes grāmatas no-
daļas priekšnieks, apgabaltiesas ka-
meras prokurora biedrs, vecākais
notārs.

Iekšlietu ministrijā:
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekš-

nieks, politiskas apsardzības priekš-
nieka paiīgs, veterinarvaldes priekš-
nieks, Liepājas prefekts.

Satiksmes ministrijā:
Dzelzsceļu virsvalde:

Direktoru palīgi, materiālu apgādības
priekšnieka palīgi, konsultants starp-
tautiskās satiksmes inspektors, dzelzs-
ceļu galveno darbnicu vadītājs, gal-
venais ārsts.

Pasta-telegrafa virsvalde:
Administratīvais finansu direktors.

Zemkopības ministrijā:
Mērniecības, Latgales zemes ierīcības

un mežu departamenta technisko
daļu vadītāji, resp. techniskie vice-
direktori.

Statistiskā pārvalde:
Vicedirektors.

Valstskontrolē:
Vecākie kontrolieri.

VI. kategorija.
Visās ministrijās . ..
Valsts kanclejā:

^Valdības Vēstneša" redaktors.
Izglītības ministrijā:

Augstskolas un mākslas akadē-
mijas docenti, mākslas akadēmijas
prorektors un konservatorijas

inspektors, konservatorijas klašu
vadītāji un mākslas akadēmijas
vecākie klašu vadītāji, valsts cen-
trālās bibliotēkas direktors, valsts
muzeju direktori, valsts archiva
direktors, pedagogiski-fiziska insti-
tūta direktors, vidus, pamat un
arodu skolu daļu priekšnieki, arodu
skolu (technikumu) direktors, vidus-
skolu direktors, mazākuma tautību
pārvalžu nodaļu vadītāji.

Tieslietu ministrija:
Svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis,

apgabaltiesas prokurora biedrs, se-
nāta virssekretars.

Iekšlietu ministrijā:
Aptieku pārvaldes priekšnieks, krimi-

nālpolicijas priekšnieks.
Zemkopības ministrija:

Mežsaimniecības daļas_ vadītājs, mežu
ierīcības daļas vadītājs.

Finansu ministrijā:
Tiešo un netiešo nodokļu departa-

menta revidenti, hidrogrāfiskās daļas
priekšnieks.

Statistiskā pārvaldē:
Vecākie statistiķiar speciālu izglītību.

Satiksmes ministrija:
Dzelzsceļu virsvaldē: _

Liepājas galveno darbnicu vadītajā
palīgs, centrālās statistikas vadītājs,
techniskās, lokomotivu, vagonu,
remontu, telegrāfa, ieņēmumu daļu
vadītāji.

Pasta telegrāfa virsvaldē;

Rīgas pasta kantora priekšnieks, Rīgas
telefona tīkla priekšnieks, radio cen-
trāles vadītājs, Rīgas galveno darb-
nīcu vadītājs.

Šoseju un zemesceļu valdes inspektors.

VII. kategorija.
Visās ministrijās:

Nodaļas vadītājs I. šķiras, vecākais
inženieris, vecākais architekts, vecā-
kais agronoms, vecākais veterinār-
ārsts, virsgramatvedis (nodaļas va-
dītājs).

Satversmes Sapulcē:
Stenografa biroja priekšnieks.

Valsts kanclejā:
Ministru prezidenta adjutants.

Ārlietu ministrijā:
Konsuli.

Izglītības ministrijā:
Pamatskolu inspektori, vidus, arodu un

pamatskolu daļu priekšnieku biedri,
«Mēnešraksta" redaktors, mākslas
akadēmijas un konservatorijas kancle-
jas pārvaldnieks, mākslas akadēmijas
un konservatorijas klašu vadītājs,
arodu skolu (technikumu) speciālu
priekšmetu skolotāji ar 15 gadu
praksi, arodu skolu (technikumu) un
vidusskolu direktoru palīgi, vidus-
skolu skolotāji ar augstskolas izglītību
un 15 gadu praksi.

Tieslietu ministrijā:

Senāta virsprokurora sekretārs, tieslietu
ministrijas civilstāvokļa aktu reģi-
strācijas nodaļas priekšnieks, izmeklē-
šanas tiesnesis, miertiesnesis, zemes
grāmatu nodaļas priekšnieka palīgs,
vecākais notāra paligs, Rīgas termiņa
cietuma priekšnieks, I. šķiras cietumu
(Jelgavas, Liepājas, Daugavpils)
priekšnieks, Rīgas centrālcietuma
priekšnieka vecākais" palīgs.

Iekšlietu ministrijā:
Revidents, Rīgas prefekta palīgs, dzelzs-

ceļu policija - priekšnieks, aptieku
pārvaldes priekšnieka palīgs, ārsts-
direktors slimnīcās, leprozorijās un
kūrortos, veterinalvaldes priekšnieka
palīgs, veselības inspektors, apriņķu
priekšnieki un pilsētu prefekti, izņemot
Rīgu un Liepāju, apriņķu valžu
priešsēdētāji.

Zemkopības ministrijā:
Valsts zemju inspektors, mežu ierīcības

revidents, vecākais mežu inspektors,
vecākais zemju revidents, zemju virs-
taksaiors.

Darba ministrijā:
Darba inspektors.

Finansu ministrijā:
Revidents (muitas departamentā un

kredīta departamenta valsts kasēs),
tiešo un netiešo nodokļu inspektors,
Rīgas un Liepājas muitas valžu
priekšnieki.

Satiksmes ministrijā:
Dzelzsceļu virsvalde:

Inspektors, eksploatacijas nodaļas priekš-
nieks, I. šķiras inašinu iecirkņa
priekšnieks, ceļa iecirkņa priekšnieks

Pasta-telegrafa virsvaldē:
Rīgas telegrāfa kantora priekšnieks,

Rīgas I. radiostacijas priekšnieks,
pasta-telegrafa centrālās materiālu ap-
gādības vadītājs, I. šķiras pasta-
telegrafa kantora priekšnieks, pasta-
telegrafa virsvaldes eksploatacijas
inspektors.

Valsts kontrolē:
Kontrolieris.

Valsts statistiskā pārvaldē:
Sekretārs.

VIII. kategorija.
Visās ministrijās:

II. šķiras nodaļas vadītājs
^^

inženieris,
agronoms, architekts, ārsts, veteri-
nārārsts, vecākais grāmatvedis, vecā-
kais sevišķu uzdevumu ierēdnis.

Satversmes Sapulcē:
.Juridiskās komisijas techniskais vadī-

tājs, finansu un budžetu komisijas
techniskais vadītājs, agrarlļetu komi-
sijas techniskais vadītājs, lugumuun
sūdzību komisijas techniskais vadītājs.

Valsts kanclejā:
.Valdības Vēstneša" redakcijas loceklis.

Izglītības ministrijā:
Bibliotēkas direktora palīgs, archiva

direktora paligs, muzeja direktora
palīgs, universitātes un mākslas aka-
dēmijas lektors (I. šķiras), vecākais
asistents, universitātes sekretārs,arodu
skolu (technikumu) specialpriekš-
metu skolotāji ar 10 gadu praksi,
vidusskolas skolotāji ar augstskolas
izglītību un 10 gadu praksi, Irlavas
nepilngadīgo kolonijas direktors.

Iekšlietu ministrija:
Rīgas kriminālpolicijas priekšnieka pa-

līgs, Liepājas un Daugavpils prefektu
palīgi, politiskās apsardzības rajona
pārzinis, aptiekas pārvaldes vecākais
revizors, ķimiskās laboratorijas ve-
cākais laborants, veterinarvaldes bak-
teriologs, Rēzeknes bēgļu karaatinas
pārzinis, Rēzeknes atsvabināšanas
komisijas priekšsēdētājs.

Zemkopības ministrijā:
Virsmežziņi, I. šķiras, apriņķu mērnieki,

mežu inspektori, vecākie mežu tak-
satori, laboratorijas pārzinis, mēr-
nieki-revidenti, selekcijas stacijas
vadītājs.

Finansu ministrijā:
Notārs kreditnodaļā, pārvalžu un sva-

rīgu nodaļu priekšnieku vecākie pa-
līgi, valsts spirta un degvīna Rīgas
noliktavas pārzinis, Rīgas un Liepā-
jas muitas valžu priekšnieku palīgi,
Ventspils un Daugavpils muitas valžu
priekšnieki, jūras tralēšassas ete
dicijas vadītājs, Rīgas ostas valdes
priekšnieks, Liepājas ostas valdes
priekšnieks, kuģa inspektors, muitas
valdes revidents, jūrskolas priekš-
nieks.

Tieslietu ministrijā:
Kodifikacijas nodaļas sekretārs, zemes

grāmatu nodaļas sekretārs, papildu
mieitiesnesis, II. šķiras cietuma
(Cēsu, Valmieras, Rēzeknes, Ludzas,
Ventspils, Liepājas sieviešu) priekš-
nieks.

Satiksmes ministrijā:
Dzelzsceļu virsvaldē :

Galvenais mērnieks, daļas vadītāja pa-
līgi, Rīgas preču stacijas priekšnieks,
juriskonsulta palīgs, centrālas mate-
riālu noliktavas pārzinis, ceļa iecirkņa
priekšnieka palīgs, rajona pārzinis,
mašinu iecirkņa priekšnieks II. šķiras,
mašinu iecirkņa priekšnieka paligs
I. šķiras, vecākais eksploatacijas re-
vizors, grāmatvedības instruktors.

Pasta telegrāfa virsvaldē:
Liepājas un Rīgas II. radiostacijas priekš-

nieki, Rīgas pasta kantora un tele-
fona tīkla priekšnieku palīgi

^
un

pasta-telegrafa virsvaldes vecākais
statistiķis.

Valsts kontrolē:
Kontroliera palīgs, I. šķiras.

Statistiskā pārvaldē:
Statistiķi.

IX. kategorija.
Visās ministrijās :

Inženieris, agronoms, architekts, ārsts,
veterinārārsts, vecākais grāmatvedis.

Satversmes Sapulcē:
Stenografijas biroja priekšnieka palīgs,

intendants.
Valsts kanclejā:

Ministru prezidenta sekretārs.
Ārlietu ministrijā:

Vice-konsuli, I. sekretāri, legaciju, ģe-
nerālkonsulātu I. sekretāri, šifru pār-
zinis, svešvalodu redaktori.

Izglītības ministrijā:
Vecākais bibliotekārs, vecākais archi-

vars, etnogrāfiskā muzeja prepara-
tors, konservatorijas un mākslas
akadēmijas sekretārs, saimnieciskās
komisijas rīcības direktors, konser-
vatorijas skolotāji, arodu skolu (tech-
nikumu) speciālu priekšmetu skolo-
tāji ar 5 gadu praksi, vidusskolu
skolotāji ar augstskolas izglītību ar

laja par.Valdības Vēstnesi' sākot no I. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:

wmēnesi 75 rbļ. — kap.

piesūtot mājā un pa pastu:

-- i mēnesi . 90 rbļ. — kap.

i* at sevišķa numuru: saņemot
** ekspedīcijā 3 , 25 .
pie atkalpārdevējiem 3 . 75 .

Latvijas valdības _j^» oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JBfl WļŠļ& svētdienas unsvētku dienas

Redakcija: fiK|ļjf£{ i|Š§& Kantoris un ekspedīcija:
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Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-
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par katra tālāku rindiņu . . 6 . — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katru viensiejīgu
rindiņu 8, — ,

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu 10 . — .



5 gada praksi, vidusskolas skolotāji
bez augstskolas izglītības ar 15
gadu praksi, pamatskolu skolotāji ar
augstskolas izglītību pēc 10 nokal-
potiem gadiem, Irlavas nepilngadīgo
kolonijas direktora palīgs un skolo-
tājs-audzinātājs.

Tieslietu ministrijā:
Kodifikacijas nodaļas tulks, tiesu palā-

tas sekretārs, tiesu palātas prokurora
sekretārs, III. šķiras cietumu (Tu-
kuma, Jēkabmiesta, Kuldīgas, Aiz-
putes, Birža, Alūksnes) priekšnieks,
Rīgas centrālcietuma priekšnieka pa-
līgi : saimniecības darbu vadītāji,
Rīgas termiņa cietuma priekšnieka
palīgs, I. šķiras cietuma priekšnieka
palīgs.

Iekšlietu ministrijā:
Rīgas policijas skolas priekšnieks,

dzelzsceļu policijas nodaļu priekš-
nieki,Rīgas kriminālpolicijas inspek-
tori, Rīgas prefektūras iecirkņu
priekšnieki, Jelgavas, Liepājas,
Daugavpils kriminālpolicijas priekš-
nieki, veteriaarvaldes bakteriologs,
aptieku pārvaldes jaunākais revizors,
ķīmiskās laboratorijas jaunākais la-
borants, apriņķu priekšnieku palīgi,
policijas priekšnieki.

Zemkopības ministrijā:
Virsmežziņi, II. šķiras, valsts zemju

rajona pārzinis, techniskā biroja va-
dītājs, purvu pētīšanas darbu vadī-
tājs, vecākais zemju taksators, mežu
taksators.

Finansu ministrijā:
Nodokļu inspektora palīgs ar speciālu

augstāku izglītību, netiešo nodokļu
inspektora palīgs, revidenta palīgs,
kredita departamenta revidenti, kuģu
inspektors, kapteiņi uz speciālu
uzdevumu kuģa .Hidrografs", muitas
vecākais eksperts ar speciālu iz-
glītību.

Satiksmes ministrijā:
Dzelzsceļu virsvaldē:

Provizors_ (aptiekas pārzinis), starp-
tautiskās satiksmes inspektora sekre-
tārs, 1. šķiras materiālu noliktavas
pārzinis, grāmatvedības instruktors,
pamatdepo pārzinis, vecākais tele-
grāfa mechaniķis, stacijas priekš-
nieks Rīga I, revizors, drukatavas
pārzinis

^
galvenais kasieris, kanc-

lejas pārziņi virsvaldē, el'ektrotech-
nisko darbnicu pārzinis, biroja pār-
zinis, vecākais kustības rīkotājs
dzelzsceļu virsvaldē.

Pasta-telegrafa virsvaldē:
Rīgas dzelzseļa pasta kantora priekš-

nieks, Rīgas telegrāfa kantora priekš-
nieka palīgs, galvenās darbnīcas va-
dītajā palīgs, Liepājas telefona tīkla
priekšnieks, techniskā rajona pār-
zinis, I. šķiras, svešvaloduredaktors.

Valsts kontrolē:
Kontroliera palīgi.

Statistiskā pārvaldē:
p Statistiķi
Darba ministrija:

Vecākais statistiķis.
X. kategorija.

Visās ministrijās:
Vecākais techniķis, vecākais mērnieks,

provizors.
Satversmes Sapulcē:

Bibliotekārs.
Valsts kanclejā:

.Valdības Vēstneša" vecākais korek-
tors.

Ārlietu ministrijā:
II. sekretāri un legaciju II. sekretāri,

konzularie aģenti.
Izglītības ministrijā:

Jaunākais bibliotekārs, jaunākais ar-
chivars, darbnicu pārzinis, rokdarbu
parauga darbnicu instruktors, arodu
skolu (technikumu) specialpriekš-
metu skolotāji bez prakses vai ar
1 līdz 5 gadu praksi, mācības
līdzekļu un rokdarbu paraugu darb-
nicu biroja pārzinis, vidusskolas
skolotāji ar augstskolas izglītību,
iesācēji un ar 1 līdz 5 gadu praksi,
vidusskolu skolotāji bez augstskolas
izglītības ar 10 gadu praksi, skolu
muzeja pārzinis, speciālisti zināt-
nisku mācības līdzekļu gatavotāji,
rokdarbu skolotāji paraugu darb-
nīcās ar 15 gadu praksi, pamat-
skolu skolotāji ar augstskolas izglī-
tību pēc 5 nokalpotiem gadiem,
II. šķiras lektors, jaunākais asistents.

Tieslietu ministrijā:
Apgabaltiesas sekretārs, apgabaltiesas

prokurora sekretārs, galvenās cie-
tumu valdes kanclejas pārvaldnieks,
senāta virssekretara palīgs, Rīgas
centrālcietuma un II. šķiras cietumu

priekšnieku palīgi, skolotāji cie-

tumos.
Iekšlietu ministrijā:

Iecirkņu priekšnieki (izņemot Rīgu),
vecākais pilnvarotais bēgļu lietas uz
robežas, iekšējās apsardzības pār-
valdes rajona pārziņi nn personāla
sastāva — budžeta — kreditu pārzinis,
politiskās apsardzības kartogrāfijas
nodaļas vadītājs, Jelgavas, Liepājas
un Daugavpils kriminālpolicijas
priekšnieku palīgi, ārsts - asistents
slimnīcās, leprozorijās un kūrortos,
politiskās apsardzības sekretārs.

Zemkopības ministrijā :
Mežziņi, I. šķiras, valsts zemju rajonu

pārziņi.
Finansu ministrijā:

Rīgas un Liepājas loču komandieris,
jūrskolas specialpriekšmetu skolotājs,
IV. šķiras muitas valdes priekšnieks,
Ventspils ostas valdes priekšnieks,
Rīgas un Liepājas ostas valžu priekš-
nieku palīgi, muitas eksperts, muitas
nodokļu aprēķinātājs, kuģu inspek-
tors un kapteinis uz speciālu uz-
devumu kuģa .Lāčplēsis", vecākais
netiešo nodokļu kontrolieris, valsts
spirta un degvīna Rīgas noliktavas
pārziņa palīgi un rektifikatori.

Satiksmes ministrijā:
Dzelzsceļu virsvaldē:

Kanclejas pārziņi virsvaldē, linijas kan-
tora pārzinis, dzelzsceļu virsvaldes
centrālās materiālu noliktavas pār-
ziņa palīgs, ceļa direkcijas zīmē-
tavas pārzinis, preču uzmeklēšanas
aģents, vecākais ceļa meistars, iecirkņa
pārzinis materiālu apgādībā, šaur-
sliežu un lauku dzelzsceļu pārzinis,
koku brāķeri vecākie, biroja pārzinis,
I. šķiras stacijas priekšnieks, revi-
zors-instruktors.

Pasta-telegrafa virsvaldē:
Techniskā rajona pārzinis, II. šķiras,

I. šķiras pasta-telegrafa kantora
priekšnieka palīgs, II. šķiras pasta-
telegrafa kantora priekšnieks, Rīgas
pasta kantora biroja pārzinis, Rīgas
telegrāfa kantora starptautiskas ap-
rēķināšanas biroja pārzinis, Rīgas
telegrāfa kantora aparātu zāles pār-
zinis.

Valsts kontrolē:
Rēķinierēdņi (revidenti) I. šķiras.

XI. kategorija.
Visās ministrijās :

I. šķiras darbvedis technisks un netech-
nisks, I. šķiras sekretārs, I. šķiras
techniķis visās specialitātēs, I. šķiras
grāmatvedis, I. šķiras mērnieks,
1. šķiras korespondents, I. šķiras
stenografiste-korespondente, sevišķu
uzdevumu ierēdnis.

Satversmes Sapulce:
Kvestori, valsts nodevēju lietu komi-

sijas darbvedis, stenografiste-debatu.
Valsts kanclejā:

Kalkulators, pils pārvaldnieks.
Ārlietu ministrijā:

Intendants, bibliotekārs, III. sekretāri,
konsulātu sekretāri, ģenerālkonsulātu
II. sekretāri, legacijas sevišķu uzde-
vumu ierēdnis, I. šķiras diplomātiskie
kurjeri.

Iekšlietu ministrijā:
Pilnvarotie bēgļu lietās uz robežas,

medicīnisko stādu kultivētājs, saim-
niecības pārzinis slimnicās, lepro-
zorijās un kūrortos, bēgļu bērnu
patversmju pārziņi, Rīgas bēgļu
etapa punkta pārzinis, Rēzeknes
karantinas aptiekārs, Ventspils kri-
minālpolicijas priekšnieks, politiskās
apsardzības vecākais cenzors, poli-
tiskas apsardzības izmeklēšanas
ierēdnis, robežsargu kontrolieri.

Finansu ministrija:
Tiešo nodokļu inspektora palīgs bez

speciālas augstākas izglītības, kre-
dita departamenta kontrolieri, muitas
noliktavas pārzinis Rīgā un Liepājā,
jaunākais eksperts, hidrogrāfisko
darbu rīkotājs, kuģu pārzinis, jūr-
skolas skolotājs vispārējos priekš-metos.

Izglītības ministrija:
Universitātes muižu vadītājs, klinikas

saimniecības inspektors, universitātes
intendants, konservatorijas un mākslas
akadēmijas inspektora palīgs, I. šķiras
preparators, vidusskolas skolotāji
bez augstskolas izglītības ar 5 gadu
praksi, pamatskolu skolotāji ar
15 gadu praksi, rokdarbu skolotāji
paraugu darbnicās ar 10 gadu
praksi, Irlavas nepilngadīgo kolo-
nijas zemkopības inspeklors-agro-
noms.

Tieslietu ministrija:
cienāta virsprokurora sekretan, pahg ,

Rīgas konvoja komandas priekšmets.

Zemkopības ministrija:iM.unļ.\,I. šķiras iecirkņu mežzinis, techņisko
darbu vadītāji, zemju taksatori, lauk-
saimniecības mašinu instruktori, ve-
cākie lauksaimniecības instruktori,
būvtechniķi instruktori, zootechņiķi,
traktoru instruktori, I. šķiras lauk-
saimniecības instruktori.

Satiksmes ministrija:
Dzelzsceļu virsvalde:

Kustības rīkotājs dzelzsceļu virsvalde,
zāģētavu pārzinis materiālu apgādība,
vecākais kustības rīkotājs Eos, pa-
matdepo dežurants, svaru revizors,
smēdes un lietuves vadītājs galvenās
darbnicās, mašinisti instruktori, brā-
ķeris, brigadu pārzinis Rīga, stacijas
priekšnieka vecākais palīgs Rīga I.
stacijā, galvenā kasiera palīgs, staci-
jas priekšnieka vecākais palīgs Rīgas
preču stacijā, mechaniskas, vagonu
un lokomotivu nodaļu_ vadītajā pa-
līgi galvenās darbnicās, II. šķiras
stacijas priekšnieks, lokomotivu mei-
stars, vagonu remonta meistars.

Pasta-telegrafa virsvaldē:
Virsvaldes kanclejas pārzinis, telefona

tīkla priekšnieks ar 250—500 abo-
nentiem, II. šķiras pasta-telegrafa
kantora priekšnieka palīgs, centrālas
materiālu noliktavas pārzini?, I. šķiras
pasta-telegrafa ierēdnis, III. šķiras
pasta-telegrafa kantora priekšnieks,
Rīgas dzelzsceļa pasta kantora priekš-
nieka palīgs, I. šķiras pilsētu pasta-
telegrafa nodaļas priekšnieks, I. šķiras
radi ^telegrāfists.

Valsts kontrolē:
II. šķiras rēķinieredņi-revidenti.

Statistiskā pārvaldē:
Jaunākie statistiķi, apakšnodaļu vadītāji.

XII. kategorija.
Visās ministrijās:

Darbvedis technisks un netechnisks,
II. šķiras, techniķi visādās speciali-
tātēs, II. šķiras, II. šķiras sekretārs,
II. šķiras grāmatvedis, II. šķiras mēr-
nieks, II. šķiras korespondents,
II. šķiras stenografiste-korespondente,
1. šķiras meistars.

Satversmes Sapulcē:
Kasieris. Komisijas žurnāliste, biblio-

tekāra palīgs.
Valsts kanclejā:
_ Valsts tipogrāfijas kalkulators.
Ārlietu ministrija:

H. šķiras diplomātiskie kurjeri.
Izglītības ministrijā:

I. šķiras bibliotekāra palīgs, archivara
palīgs, universitātes galvenais kasie-
ris, skolu muzeja pārziņa palīgs,
vidusskolas skolotāji bez augstskolas
izglītības ar_ praksi līdz 5 gadiem,
materiālu pārzinis mācības līdzekļu
pārdotava, pamatskolu skolotāji ar
10 gadu praksi, rokdarbu skolotāji
parauga darbnicās ar 5 gadu praksi,
zīmētājs mācības līdzekļu darbnicās.

Tieslietu ministrija.
Meistari cietumu darbnicās, bibliote-
kārs, apgabaltiesas kasieris, apgabal-
tiesas arķivars.

Iekšlietu ministrijā:
Kriminālpolicijas inspektors , politiskās

apsardzības cenzors, pagastu aizsargu
nodaļu instruktori Latgalē, bēgļu
bērnu patversmju skolotāji.

Zemkopības ministrijā:
Lauksaimniecības II. šķiras instruktori
II šķiras iecirkņu mežziņi.

Finansu ministrijā:
Kredita departamenta jaunākie kore-spondenti (valodu pratēji), jūras

buksieru kapteinis, I. meistars uz
tvaikoņa BHidrografs" , hidrogrāfiskās
darbnicās vadītājs, Rīgas un Liepājas
ostu yalzu voteršauti, kuģu inspek-tors, tvaikoņa .Hidrografs" stūrma-nis Ainažu ostas pārzinis, V. šķirasmuitas valdes priekšnieks, Rīgas unLiepājas muitas valdes tulki.Satiksmes ministrijā:

Dzelzsceļu virsvaldē
I. šķiras eku pārziņi, provizora palīgs,materiālu noliktavas pārzinis II ški-ras, vecākais bagāžu kasieris, biļešuun blanku noliktavas pārzinis, \e-

SE,« i?!'.Šķiras mašinists,Rīgas I. telefona-telegrafa staciia*
E

,niS
'H?-StIbaS rīkofājs eksp 0Tcijas noda as, IH. škjras K d

^pnekfai^^diuprieffai^S
<trant

,^iras- stacijas priekš-nieka pahgs Rīgas pasažieru stacijā
SekrS oaL°pZiniS' Staci ias P"efinieka palīgs Rigas prečļl *

maiņas aģents, I. šķiras ceļu meistar.
vecākais taksētājs. ">

Šoseju un zemesceļu valde-
Vecākais šoseju meistars.

Pasta-telegrafa virsvaldē :
Pilsētu II šķiras pasta-telegrafa nodala,

priekšnieks, telefona tīkla priekšniiv
no 100—250 abonementiem, I. ški **
dzelzsceļu pastakantora

priekšniek.IV. šķiras pasta-telegrafa kantora
priekšnieks, III. šķiras pasta-teli
grafa kantora priekšnieka paļjJI"
II. šķiras pasta-telegrafa ierēdnis
galvenās darbnīcas meistars, II. šķirsļradiotelegrafists.

Statistiskā pārvalde:
Zī mētāj s-instruktors.

XIII. kategorija.
Visās ministrijās:

III. šķiras darbvedis technisks mnetechnisks, III. šķiras sekretārs
III. šķiras techniķis visādās speci '
alitatēs, III. šķiras korespondents"
III. šķiras korespondente-stenogra'
fiste, III. šķiras grāmatvedis, III, šķiTas
mērnieks, III. šķiras archivars , darb.
vēžu, sekretāru, techniķu, grāmat-
vēžu un mērnieku palīgi, šofers
fotogrāfs, vecākais zīmētājs, nolik-
tavas pārzinis.

Satversmes Sapulcē:
_ II. šķiras stenografi.
Ārlietu ministrijā:

Sekretāra palīgs, legacijas saimniecības
vadītājs.

Izglītības ministrijā:
Intendants ar brīvu dzīvokli, universi-

tātes intendanta palīgs, konserva-
torijas un mākslas akadēmijas inten-
dants un materiālu pārzinis, teorē-
tisko priekšmetu katedra subasistents,
L_ šķiras laborants, rokdarbu skolr>
tājs paraugu darbnīcas ar 5 gadu
praksi, pirmskolas skolotāji ar 15 gadu
praksi, konservatorijas un mākslas
akadēmijas inspektoru palīgi, pamat-
skolu skolotāji ar 5 gadu praksi.

Tieslietu ministrijā:
III. škiras cietuma priekšnieka palīgs,

vecākie kanditati uz tiesu amatiem,
tiesu palātas sekretāra palīgs, tiesu
palātas prokurora sekretāra palīgs,
zemes grāmatu nodaļas sekretāra
palīgs, apgabaltiesas sekretāra palīgs,
apgabaltiesas prokurora sekretāra
palīgs.

Iekšlietu ministrijā:
Virsmāsa, iecirkņu un policijas priekš-

nieku palīgi, statistiķis, krimināl-
policijas subinspekton, dzelzsceļa
policijas nodaļu priekšnieka palīgi,
kriminālpolicijas inspektori (izņemot
Rīgas prefektūru), Rēzeknes karan-
tinas saimniecības pārzinis, bēgļu
bērnu patversmes skolotāji, Rīgas
policijas skolas priekšnieka palīgs.

Zemkopības ministrijā:
Vaislas punkta pārzinis.

Finansu ministrijā:
Tiešo nodokļu piedzinējs, netiešo no-

dokļu kontrolieris, kredita departa-
menta kasieri, muitas noliktavas
pārziņa palīgs, nodokļu aprēķinā-
tajā palīgs, Rīgas, Liepājas muitas
statistiķis, kandidāts uz ekspertu
amatu, I. šķiras bāku uzraugi, kar-
togrāfs, vecākais locis, loču vecākie,
ostas iecirkņa uzraugi, Ventspils
voteršauts, upes vilcēju tvaikoņu
kapteinis.

Satiksmes ministrijā :
Dzelzsceļu virsvaldē:

Desmitnieks materiālu apgādībā, ceļa
iecirkņa mantzinis, maiņu depo de-
žurants, I. šķiras materiālu nolik-
tavas uzraugs, svaru montieris,
I. šķiras materiālu noliktavas pār-
ziņa palīgs, tilta, zignala, fdensvada
un pumpju montieri, II. šķiras ma-
šinists, depo montieri, preču pa-
galma pārzinis, kasieri maksātāji nn
naudas savācēji, preču kasieris, IV. šķi-
ras stacijas priekšnieks, konstruktors-
zīmētajs, II. šķiras stacijas priekš-
nieka palīgs (dežurants), maiņa*
aģents, vecākais elektrotehniķis,
II. šķiras ceļa meistars, preču tak-
sētājs I. šķiras stacijās un virsvaldē,
vecākais rīcības ierēdnis, vilciena
revizors, brigadu rīkotājs, I. šķiras
rezerves aģents.

Pasta-telegrafa virsvalde:
Virsvaldes nama apgaismošanas, sta-

cijas un tīkla pārzinis, telefona tīkla
priekšnieks no 50 līdz 100 abo-
nentiem, V. šķiras pasta telegrāfa
kantora priekšnieks, centrālās ma-
teriālu noliktavas pārziņa pal'gs <
P ilsētu III. šķiras pasta-telegrafa »0'
daļas priekšnieks. IV. šķiras pasta-



ieleara la. kantora priekšnieka palīgs,

m šķiras pasta-telegrafa ierēdnis,
pcākais telefonists, I. šķiras elektro-

Jecbniķis ,_ snialkmechaniķis.

^šķiras rēķinierēdņi revidenti.
utiskā pārvalde:

« "kiras grupas vadītāji, bibliotekārs.

XIV. kategorija:
^

- ministrijās: Mašinrakstītaja-steno-
^fiste korespondente

un
valodu pra-rf

- I. škiras feldšeri, medic, veter.;
škiras vecmāte, I. šķiras zīmētājs,

nliktavas pārzinis, II. šķiras meistars,

I šķiras amatnieks (montiers), šofers
vieglais un smagais.

Metu ministrija: Stenografisti-masin-
rtkstītāji.

Ti slietu ministrija: Senāta pnstavs, tiesu
alatas pristavs, miertiesneša sekretārs.

Jšlieta ministrijā: Prefektūras adrešu
tralda pārzinis, lauksaimniecības par-
Lj* vadītājs un virsmontieris slim-
nicās leprozorijas un kūrortos, krimi-
nālpolicijas uzraugi, Rīgas prefektūras
kasieris , politiskas apsardzības vecākie
uzraugi, ' aptiekāru palīgi slimnīcas,
leprozorijās un kūrortos, leprozorijas
saimniecības vadītājs, Rēzeknes karan-
tinas transporta daļas vadītājs, Rē-
zeknes karantīnas saimniecības pār-
ziņa palīgs.

7emkopības ministrija: III. šķiras iecirkņu
mežziņi, litografē zvejniecības pārraugi.

finansu ministrija: tvaikoņa_ »Hidro-
grafs' II. meistars, kuģu pārziņa pa-
līgs, tulku paIīgs, _eksekutors, stūrmaņi
un mašīnisti uz juras buksieriem, loči.

Statistiskā pārvaldē: II. šķiras grupas
vadītājs.

Izglītības ministrijā: II. šķiras bibliote-
kāra palīgs , provizora palīgs, maciti
sanitāri; II. šķiras laborants, II. šķiras
preparators, klinikas subasistents, tīr-
skaņotājs, rokdarbu skolotāji paraugu
darbnicās, iesācēji un arllīdz 5 gadu
praksi, pirmskolu skolotāji ar 10 g.
praksi.

Satiksmes ministrija: Dzelzsceļu
^

virs-
valdē: preču noliktavas pārzinis,
V. šķiras stacijas priekšnieks, IV. šķiras
stacijas priekšnieka palīgs-dežurants,
III. šķiras stacijas priekšnieka palīgs-
dežurants, maiņas aģents, III. škiras ma-
šīnists, II. šķiras rezerves aģents, vecākais
telegrāfists, virsvaldes nama pārzinis, ap-
gaismošanas meistars, I, šķiras biļešu
un bagāžas kasieris, ziņu biroja pār-
zinis, III. šķiras ceļa meistars, rīcības
ierēdnis, elektrotechniķis, virskonduk-
tors pasažieru vilcienos, techniskais un
maiņas aģents, biļešu un bagāžas tak-
sētājs.

Šoseju un zemesceļu valdē: šoseju
meistars apriņķos.

Pasta-telegrafa virsvaldē : IV. šķiras
pasta-telegrafa ierēdnis, I. šķiras tele-
foniste, VI. šķiras pasta kantora priekš-
nieks, virsvaldes nama pārzinis, II. šķi-
ras elektrotechniķis, elektriskās stacijas
mašinists.

XV. kategorija:
Visās ministrijās: vecākais kanclejas

ierēdnis, vecākais kantorists, rakstve-
i dis, rēķinvedis, I, šķiras mašīnrakstī-

tāja, reģistrators, II šķiras zīmētāji,
noliktavas pārziņa palīgs, II. šķiras
medicīnas un veterinarfeldšeris, II. šķi-

. tas vecmāte, vecākā māsa, II. šķiras
amatnieki (montieri).

"ieslietu ministrijā: jaunākais kandidāts
uz tiesu amatiem, izmeklēšanas ties-
neša sekretārs, apgabaltiesas pristavs,
tiesu palātas kasieris, cietuma vecākais
uzraugs, aresta nama vecākais uz-

iekšlietu ministrijā: Rīgas prefektūras
policijas nodaļu uzraugi, saimniecības
pārzi ņa palīgi slimnīcās, leprozorijas
j»n kūrortos, Rēzeknes dezinfekcijas
kameras un pirts pārzinis, ešelona va-
dītājs, Rēzeknes karantīnas mašinists,
Rēzeknes karantinss mechaniķis, Rē-
zeknes karantīnas saimniece, veļas par-
21ūe slimnīcās, leprozorijās un kūr-
ortos , daktiloskopi, policijas fotogrāfs,

finansu ministrijā: netiešo nodokļu jau-
nākais kontrolieris, kreditu departa-
menta kasiera palīgs, II. šķiras bākas
uzraugs , vecākais botsmanis, meistara
Palīgs, upes vikēju tvaikoņa mašinistsemkopības ministrijā: kandidāts uz mež

,9a amatu.
"uuas ministrija: slimnīcas saimniece,

Pamatskolu skolotāji iesācēji un ar
PraKsi no i līdz 5 gadiem, pirmskolu
rotāji ar 5 gadu praksi, amatnieki
"^darbii paraugu darbnicās, Irlavas
aeP ungadīgo kolonijas uzraugs.

Satiksmes ministrijā: dzelzsceļu virs-
valdē: V. Šķiras stacijas priekšnieka
palīgs-dežurants, II. šķiras ēku pār-
ziņi, I. šķijas mašinista palīgs, vecākie
vagonu apskatitaji, centrālās apkurinā-
šanas mašinists, korektors, I. šķiras
telefonisti Rīgā, I. šķiras telegrāfists,
tabeļvedis, preču virskonduktors,
I. šķiras svērejs, II. šķiras biļešu un
bagāžas kasieris.
Pasta telegrāfa virsvaldē: vecākais
pastnieku uzraugs Rīgā, II. škiras te-
lefoniste, V. šķiras pasta-telegrafa
ierēdnis, I. šķiras montieris.

Valsts kontrolē^ kandidāti.
Statistiskā pārvaldē : I. šķiras skaititāji.

XVI. kategorija.
Visās ministrijās : žurnālisti, ekspeditori.
Valsts _ kanclejā: «Valdības Vēstneša"

jaunākais korektors.
Izglītības ministrijā: universitātes mašī-

nisti, universitātes mechaniķa palīgi,
pirmskolu skolotāji, iesācēji, un ar
1 līdz 5 gadu praksi, pamatskolu sko-
lotāji praktikanti (bez skolotāju tie-
sībām), Irlavas nepilngadīgo kolonijas
darbnicu instruktors.

Iekšlietu ministrijā: subasistents slim-
nīcas, leprozorijas un kūrortos, amat-
nieki (dārznieki, galdnieki, sedlinieki,
kurpnieki, atslēdznieki, montieri, ma-
šīnisti u. v. c.) slimnīcās, leprozorijās
un kūrortos, policijas nodaļu uzraugi,
1. šķiras dzelzsceļu un policijas uz-
raugi, politiskas apsardzības nodaļas
uzraugs, arestu telpu pārzinis, krimināl-
policijas daktiloskopa palīgs, Rīgas
policijas skolas nodaļu komandieri.
robežsargu uzraugi.

Finansu ministrijā: muitas virsuzraugi,
motorkuģu kapteiņi, tvaikoņa „Hidro-
grafs" bocmanis, juras buksiera
II. mašīnisti, specialkuģu III. mašinisti,
bocmaņi, jaunākie loči.

Satiksmes ministrijā: dzelzsceļu virs-
valdē: II. šķiras mašinista palīgs,
dārznieks,. II. šķiras telegrāfists, va-
gonu smērētāji, vecākais materiālu iz-
devējs, I. šķiras vilcienu sastādītājs,
zignalisti, 1. šķiras priekšstrādnieks,
bagāžas konduktors - izdalītājs, loko-
mobiļu un ūdens pumpju mašinists.
Pasta-telegrafa virsvaldē: pastnieku
uzraugs I. un II. šķiras kantoros, jau-
nākie pastnieku uzraugi Rīgā, VL šķiras
pasta-telegrafa ierēdnis, vērts sūtījumu
iznēsātāji, I. šķiras pastnieki, elektriskās
stacijas mašinista palīgs, telegramu
iznēsātāju uzraugs Rīgā:

Statistiskā pārvaldē: archivars, saim-
niecības pārzinis.

XVII. kategorija:

Visās ministrijās: kanclejas ierēdnis,
kantorists, II. šķiras rakstvedis, II. šķiras
rēķinvedis, II. šķiras mašīnrakstītāja,
kopetāji-zīmētāji, žēlsirdīga masa, no-
liktavas pārziņa palīgi, vecākie uguns-
dzēsēji.

Izglītības ministrija: III. šķiras laborants,
III. šķiras preparators, kasiera palīgs,
galdnieks un dārznieks.

Tieslietu ministrijā: tiesu_ ziņneši, no-
daļnieks cietumā, vecāka cietuma uz-
raudze, vecākā arestnama_ uzraudze.

Iekšlietu ministrijā: politiskās apsardzības
vecākie kārtībnieki, vecākie policijas
kārtībnieki pagastos, dzelzsceļu policijas
II. šķiras nodaļu uzraugi, aresttelpu
pārziņu palīgi, robežsargi.

Finansu ministrija: III. šķiras bakas uz-

raugs, tvaikoņa „Hidrografs" donku-
manis, tvaikoņa „Hidrografs" ekonoms,
skaitītāji vec. kredita departamenta.

Satiksmes ministrijā: dzelzsceļu virsvalde:
zignalisti, vilciena sastādītājs II. šķiras,
elektromontieris, II. šķiras priekšstrād-
nieks, pasažieru .konduktors, I. šķiras
telefonists, apkurināšanas mašinista pa-
līgs, vecākais pārmijnieks, II. šķiras
svērejs, vagonu apskatitaji, vagonu sa-
kabinātāji, III. šķiras mašinista palīgs,
preču konduktori.
Pasta-telegrafa virsvaldē: III. šķiras
telefonists, II. šķiras montieris, II šķiras
pastnieks, I. šķiras telegramu iznēsātājs.

Valsts kontrole: kandidāti.
Statistiskā pārvaldē: II. šķiras skaitītāji.

XVIII. kategorija.

Visās ministrijās: III. šķiras amatnieki.
Satversmes Sapulcē: aspiranti (stenogra-

fijas biroja).
Izglītības ministrijā: I. šķiras laboratori-

jas kalpotāji, vecākais mājas sulainis.
Tieslietu ministrijā: jaunakaia arestnama

uzraugs, jaunākais cietuma uzraugs.
Iekšlietu ministrijā: vecākie policijas

kārtībnieki, izņemot lauku pagastus ;
šuvēja-pārzine slimnīcas, leprozorijas

an kūrortos, saimnieces paligs slimnī-
cās, leprozorijās un kūrortos.

Finansu ministrijā: kredita departamenta
jaunākie skaitītāji, tvaikoņa BHidro-
grafs" kurinātājs, vecākie muitas uz-
raugi, tvaikoņu .Hidrografs" un .Lāč-
plēsis" matroži, I. šķiras bākas sargs,

Satiksmes ministrijā: dzelzsceļu virsvaldē
dezinfektors, lokomotivu apkalpotāji,
vagonu apkurinātāji, II. šķiras telefo-
nisti, materiālu izdevējs, vecākais re-
monta strādnieks, kandidāts uz tele-
grāfista amatu, skursteņu slaucītājs,
kasieris-sargs, I. šķiras pārmijnieks.

Pasta-telegrafa virsvaldē: III. šķiras past-
nieks, II. šķiras telegramu iznēsātājs,
sētnieks-montieris.

XIX. kategorija.
Visās_ ministrijās : kandidāti uz kanclejas

ierēdņu un kantoristu amutiem, vecā-
kais ziņnesis (kurjers), vecākais durvju
sargs (šveicars), vecākais sargs-uguns-
dzēsējs, vecākais nama uzraugs (sēt-
nieks), vecākā kopēja slimnīcās, lepro-
zorijas un kūrortos, šofera palīgs,
važonis.

Izglītības ministrijā: II. šķiras laborato-
rijas kalpotāji, garderobes kalpotāji,
mājas sulaiņi, kurinātāji.

Tieslietu ministrijā: konvojnieks.
Zemkopības ministrijā: mežsargs bez

dienesta zemes.
Finansu ministrijā: jaunākais muitas uz-

raugs, II. šķiras bāku sargs, upes tvai-
koņu matroži.

Iekšlietu ministrijā: dezinfektors, veļas
pārziņa palīgs, vecākās šuvējas slim-
nīcās, leprozorijās un kūrortos, amat-
nieku palīgi slimnīcās, leprozorijās un
kūrortos, montieri-mašinistu palīgi
slimnīcās, leprozorijās un kūrortos,
moderes slimnicās, leprozorijās un kū-
rortos. Baraku virsuzraugs, jaunākie
policijas kārtībnieki, politiskās apsar-
dzības kārtībnieki.

Satiksmes ministrijā: dzelzsceļu virsvaldē:
materiālu izdevēji, remonta strādnieki,
pārmijnieks, sargs ar lielākiem uzde-
vumiem, lokomotivu apkalpotājs, ku-
stības strādnieki.

Pasta-telegrafa virsvaldē: III. šķiras tele-
gramu iznēsātājs, pasta ie< un izkravā-
tāji, IV. šķiras pastnieks.

XX. kategorija:
Visās ministrijās: ziņnesis-durvju sargs,

sargs, nama uzraugs, jaunākā kopēja
slimnicās, leprozorijās un kūrortos,
apkalpotājas, strādnieks, sētnieks.

Izglītības ministrijā: III. šķiras labora-
torijas kalpotāji.

Zemkopības ministrijā: mežsargi ar die-
nesta zemi ne mazāk kā pusi no normas.

Iekšlietu ministrijā: pavāri, ķēkšas, maizes
cepējs, jaunākā šuvēja, veļas mazgā-
tājas slimnicās, leprozorijās un kūrortos.

Finansu ministrijā: jaunākais matrozis,
III, šķiras bākas sargs.

Satiksmes ministrijā: dzelzsceļu virsvaldē:
vagonu apkalpotājs, ūdens lējējs.
Pasta-telegrafa virsvaldē: zirgu puisis,
sargs iznēsātājs, IV. šķiras telegramu
iznēsātājs.
Ar šo atcelts «Valdības Vēs'neša" pa-

gājušā gadā 109. un llO.^fehfe publicētais
amatu saraksts. Amatu saraksts spēkā
no š. g. 16. septembra; faktiskas izmak-
sas, kuras notikušas sakarā ar resoru pār-
veidošanu līdz tam laikam — atzītas par
likumīgām arī par iepriekšējo laiku.

Piezīme. Sarakstā minētie tieslietu
resora darbinieki saņem atalgojumu
pēc ministru kabineta pagājuša gada
27. septembra lēmuma.

Rīgā, 1922. g. 21. septembrī.
Ministru prezidenta vietā

iekšlietu ministrs A. Kviesis.
tDarba ministrs R. Dukurs.

Noteikumi
par Latvijas valsts karoša lietošanu.

1. §•
Latvijas valsts karoga minimālais lie-

lums ir 3 atšinas garumā un 2 _aršinas
platumā. Karogs var būt -arī lielāks, bet
viņam jābūt izgatavotam pēc samēra 3j2

Piezīme. Dekorāciju vajadzībām
var lietot arī mazāka lieluma karo-
gus, kā arī to nozīmējumus.

2. §.
Valsts karogi obligatoriski izliekami:

pilsētās un miestos uz visām apdzīvotam
ēkām, bet uz laukiem — uz _ pagastu
valžu, skolu un sabiedrisku iestāžu ekam
sekošās svinamās dienās: 26. janvārī
(Latvijas valsts tiesiskās atzīšanas svēt-
kos), 1. maijā (Satversmes Sapulces sa-
nākšanas dienā), 22, jūnijā (Latvijas brī-

vības cīnītāju piemiņas dienā), 18. no-
vembrī (Latvijas valsts proklamēšanas
dienā) un citos atsevišķos gadījumos uz
policijas rīkojuma pamata.

3. §.
Saplīsušus, vai bojātus karogus izlikt

aizliegts.
4. §.

Līdz šim izgatavotos karogus, kaut arī
viņi nesaietas ar šiem noteikumiem, at-
ļauts lietot sešus mēnešus, skaitot no šo
noteikumu izsludināšanas dienas.

5. §.
Par šo noteikumu izpildīšanu atbildīgi

ēku īpašnieki, vai to pilnvarnieki.
6. §.

Vainīgie šo noteikumu nepildīšana
saucami pie atbildības uz sodu likuma
138. p. pamata.

Rīgā, 1922. g. 21. septembrī.
J* 2292.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Administratīvā departamenta

direktors J. Ieva.

Rīkojums
par lopu tirga slēgšanu Vecauces

miestā.
Ņemot vērā, ka Lielauces pagasta Lē-

nes muižā parādījusēs pie liel- un sīk-
lopiem mutes un nagu sērga, papildinot
savu š. g. 13. septembra rīkojumu, kurš
iespiests „Valdības Vēstneša" 208. Jfc,
noliedzu noturēt lopu tirgu Vecauces
miesfā no 11. līdz 12. oktobrim, kā arī
izdarīt lopu apskates Jelgavas apriņķa —
Bukaišu, Ukru, Mežamulžas, Kalnamui-
žas, Penkules, Zaļāsmuižas un Naudītes
pagastos un Tukuma apriņķa — Vadak-
stes, Benkavas, Ķeveles, Vecauces, Jaun-
auces, Lielauces, Bēnes un Sniķeres pa-
gastos.

Rīgā, 1922. g. 21. septembrī.
Iekšlietu ministra biedrs A. B i r z n i ek s,
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts E. Cīrulis.

Gaidības Iestāžu paziņojumi
Vllsales pasta pa'iga nddaļa

izdara visas pasta operācijas, sākot ar
š. g, 1. septembri.
Administratīvais finansu direktors

Krūmiņš.
Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š

Māksla

Nacionālais teatrs. Sestdien, 23. sep-
tembrī, pulksten 7 vakara, Kārļa Stern-
h?ima satīriska vēlēšanu komedijs
.Kandidāts". Svētdien, 24. septem-
brī, pulksten 2 dienā Ādolfa Alunana
populārā skatu luga „Kas tie tādi,
kas dziedāja". Pulksten 7 vakarā
Sofokla slavenā traģēdija .Ķēniņš
Oidips". Pirmdien, 25. septembri
mākslinieces Ļukomas baleta vakars.
Otrdien, 26. septembrī, pulksten 5 pēc-
pusdienas skolēnu izrādē Ādolfa Alu-
nana .Kastietādi, kas dziedāja".

Teātra birojs.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Kursi.
Rīgas birža, 1922. gada 23. septembrī.

Zelta lars (0,29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas dolārs 254.25 — 260 25
Angļu mārciņa 1130 — 1150
Francijas franks 19.25 — 19.75
Itālijas lira . . 10.50 — 11.00
Beļģijas franks 18.25 — 18.75
Šveices franks 47.50 — 48.50
Zviedrijas krona 67.75 — 68.75
Norvēģijas kiona 42.75 — 43.75
Dānijas krona 53.25 — 54.25
Čechoslovaku krona . . . . 8.11—8.21
Holandes guldenis .... 99.25 — 100.75
Vācijas marka 0.17 —0.18«/a
Somijas marka 5.60 — 5.70
Igaunijas marka 0.73 — 0.76
Polijas marka 0.00 — 0.04.^
Padomes rbļ. —
10 Krievu zelta rbļ 1250:00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta —

{
rbl 95 50)
sīka ii.

'. ! 43.00/Pal lrbL

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

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

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

biedr. ķīlu zīmes —5000

Rīgas biržas komitejas kptacijas komisijas
priekšsēdētājs R. Baltgaills.

Zvēr biržas mākleris Tb Summēts.

Redaktors: M. Ārons.



U$a maitas oodaļa
caur šo dara vispārībai zinsmu,

1) ka jūlija mēnesī š. g. maitas de-
žurantu telpas Priekulē tika pamesta
viena lāde, kura bij no nezināmas per-
sonas ievesta no ārzemēm un saturēja
ekošai mantas: kaklu saites, mākslīga

zīda 14/i duči un dāmu zeķes, kok-
vilnas 18 duči.

2) ka 3 septembrī š. g. maitas dežu-
ranta telpās Priekulē no nezināmas per-
sonas tika pamestas 3 pudeles matu
ūdens, divas pudeles ,Auxolin' un viena
pudele .Lotion" kopsvarā 1,285 klgr.

Gadījumā, ja augšminēto mautu īpaš-
nieki 4 mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī*, mantas nebūs izņēmuši, tādas
u muitas likuma § 562 tiks pārdotas
vairāksolīšana un ieņemtā nauda tiks
itlietota saskaņā ar muitas likumu § 576,
584., 585.

Reņģēs, 20. septembri 1922. Hi 2818
Sekretāra v. i. J. Tomioni.

^SBļļSļ^M 1«K9w i
Automobils priekš visiem.

ifcaL i m ft^^ļfe ļ

P Liela ^ļ
I cenu pazemināšana. I

Tocrioo car (vieglais automobils) bez startera 215,000
Tourinu tai (viselais autcmobiis) ar startera. 227,000
RMiaiMt (divvieto aatomobils) bez startera. 211,000 f
Rnnaboot (divvieto aatomebīls) aritartein.. 222,000 I (
Viegla actomobifa šasija bez startera .... 160,000
Viegla aotemobija šasija ar startera 172,000
Sedaa (slēgts vieglais automobils) 349,000
Coupe (slēgts divvietoautomobils)333.Precu automobili šasija bez startera.... 176,008

I Preču anikbija šasija ar starteri 188,000||
?lļ| Visi automobiļi ir tagad ar noņemamām

riepām. |ļ ';|
Cenas saprotamas saņemot garāžā. ļj|S

Priekšstāvis: li

i Gunnar Itansensen,
Elizabetes ielā Nr. 41/43.

Tā|r.: 35-85. TS|r.: 36-85. ļ

????^^?????ffueE '-- ? -TjTjnnrM—lammjaaMi—^—— >

lielu fenriams .?s&tts»
siošD 129 no sekosi rinffldtt 8. nmbf 1922. i

Alšvansas virsmežniecībā:
*, v. ->n *i v) « nn 42 AlSvangas novadā uguns bojātie koki, ižde^S-Kv- *"f;-K.« * fnm 500 ha pēc sagatavoto materiālu daudzuma vienā S»

uz platībai M>m. 500 ni pec s na v en^
&H"

n?nn.Sn 360 AL S«Ī (7X7X 7) un dedzināmo malku 10^ ?£

&X«25 tofgospērnāks! 50,000 rbj. drošības naudas. "* **•

Alūksnes »lrsmeinleclbas

1 vienība Šlukuma novadā, 3 cirsmas platībā. 5,05 ha, novērtējums112
.400Auces virsmežniecības

1. vien-, Lielauces aov.. 12 cirsmas platībā 15,20 ha, novērtējums 1,033700

,t : du,u : 3 : ; *» »*»» :
Mrzs lpeles virsmežniecības

1. vien., Pienavas nov., numur, ozola un oša koki 352 gab, novērt. 228,600 tbļ.
Benkavas virsmežniecības

1. vien., Ķeveles nov., 7 cirsmas , platība 10.75 ha, novērtējums 355,900 rbj.

Burtnieku virsmežniecības

1. vien., Ozolu-Kalnamnižas nov. 5 cirsm,, plāt 8,50 ha, novērt.. 1,012,800 tbļ,

Bīriņu virsmežniecības

1 vien, Pabažu nov.. 11 cirsmas, platībā 12,78 ha, novērtējums 669.5M rbļ.
2. . Inciema . 3 . ' 256 " ' !2«wS '3. . Turaidas . 2 . . AOt> » 124,525 ,

Itkabmlesta virsmežniecības

1. vien. kv. 6 (ieskaitītais zemes iondā Ozoldārzs) plāt. 32,8 des.
novērtējums 389,900 rbj,

Nicas virsmežniecības
I. vien. Bārtes nov., kv. 48 no uguns bojātie numurētie koki 2281

gab. novērtējums 201,100 rbļ,

Priekules virsmežniecības
1.' vien. Vaiņodes nov. numurēti priežu un egļu koki 1835 gab. novērt. 956,200 rbļ

Raņķu virsmežniecības
1. vien. Šntpeles nov. 3 cirsm. plāt. 3,26 ha un 246 numurēti

priežu koki, novērtējums 767,450 rbļ,.

Vecsalaces virsmežniecības
1. vien. bij. Liepupes mežn. S.cirsm. plāt. 5,83 ha un 2C» numu-

rēti koki, novērtējums . .' 283,800 rbļ

Baldones virsmežniecības
1. vien. 33 cirsm. plāt. 90,704 ha un 6856 numurēti koki . novērt. . 6,931.200 rbļ„

Kursīšu virsmežniecības
1. vien. 2vardes nov. 20 cirsm. plāt. 42,42 ha un 3151 numurēti

koki, novērtējums . . . 2,607,200 rbl
2. vien. Kursišu nov. 36 cirsm. plāt. 44,68 ha un 480 numurēti

, koki, novērtējums 2,290,000 .
3. vien. Reņģu nov. 3 cirsm. plāt. 17,26 ha un 248 numur, koki, nov 1.144.950 .

Solīšana notiks mutiski un rakstiski, pie kam torgos pielaidīs un piedāvā-
jumus atzīs no personām, kuras iemaksas Jorgu komisijai 10°/o no piedav. sumas.

Torgi sāksies pulksten 12 dienā. Pēctorgi nenotiks.
Mežu departaments patur sev tiesības izsludinātas uz torgiem un nolemtas

pārdošanai torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Tuvākus pārdošanas noteikumus un ziņas var uzzināt mežu departamenti,

un pie attiecīgiem virsmežziņiem. 1

Dažam Hnājiimi.
Kalnciema pagasta padome.

Jelgavas apriņķī, izdos 2. oktobri
1922. S-, pulksten 2 pēc pusdienas

mazShsolfionā
jaunbūvejamas skolas ēkas
pamata celšanas darbus.

Mazāknosoiītajam jāiemaksā no noso-
lītas sumas 10°/o drošibas naudas

Sīkāki noteikumi un paskaidrojumi
terga dienā p;e padomes. >£ 1435

Kalnciemā, 20. septembrī -922. g.
Valdes priekšnieka v. T. Ronesals.

3 Darbvedis V. Cālers.
Beidzamās dienās ir parādījies pār-

I došana valsts degvīns, kura pudeles ap-
zīmētas ar sekošu 53 mm garu un
10 mm tlatu zīmogu: .Zlemeļlatv.
kooperatīvs, vīntirgotava Cēsīs".

Šāds zīmogs no kooperatīva valdes
nav izdots un tamdēļ tāds skaitāms par
viltotu.

Zlemeļlatv. kooperat. valde.

Bruņošanas pārvalde " SJftSt&f*
-=KONKURENCI=^
uz 25.000 metru dubulti darvotu blkforda sņorl, 15,000 mtr. autaperca Snori
ar darvotu aizsargu, 70,000 gab. spridzināmam parastajam kapselēm N°8
un 30,000 gab. elektriskām kapselēm K° 8, 1O0OO metru vienkārši darvotu
blkforda sņorl, 100 kllom. elektrisko kapera vadu. prieks spridzināšanas
400.000 sauter j kapseles, caurmērā 6 mm ar pastiprinātu lādiņu na 400 000
skrotēs — 4 rm caurmērā.

Piedāvājumi, līdz ar techniskiem aprakstiem, samaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli (katra loksne <0 sant., atbildei 40 sani), līdz ar paraugiem iesūtāmi slēg-
tās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz konkurenci 20. oktobri S. g.", Bruņošanas pār-
valdē līdz 20. oktobrim š. g., pulksten 9,30 min. no rīta. Piedāvājumos cenas
uzradāmas Latv. rbļ. vai zelta trankos, ieskaitot muitu, franko Bruņošanas pār-
valdes noliktavā.

Tuvākas ziņas saņemamr-s Bruņošanas pārvaldē, Nikolaja ielā Nr 10/12
Ieeja no Elizabetes Ielas. >

Tiesu sluļinolumi.
Latvijas karāt os^

pamatodamās uz savu rīcības sēdas lē-
mām» un kara tiesu lik. 951. un 353. p. p.,
meklē bij. Cēsu apriņķa komandantūras
virs'eitn. Žani Jēkaba d. KOdde, kurš
apvainots par noziegumiem, kādi pare-
dzēti kara sod. lik. § 145. I. d. un soda
lik. 1903. g. izd. § 272. 11. d.

K u d d e pieder, pie Liepājas pilsētas,
līdzšinēja drīves vieta Liepājā, Vilhel-
mines ielā N° 8, luterticīgs, dzim. 2. jul.
1895. gadā.

Personām, kurām butn zināma viņa
uzturēšanas vieta, nekavējoties ziņot kara
ttesai, vai tuvāVEt policijai, kūjai to
ņemt z:m uzraudzības.

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-ieitn. J. BirkenSteins.

Sekretārs, k.ler. A. Rumpe

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 28. septembri s. g ,
pulksten 2 dienā, Siguldas pagastā,
.Plinķu* mājā tiks pārdota
Pētera Ķekuja kustama mantu sastāvoša
no vienas govs, un novērtēta par
3000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

par nekustamu īpašumu
pārdošanu.

Jelnaiai apgabaltiesas Jelgavas pilsētas nn
apriņķa tiesas pristavs

J. Vīksna, kura kanclejā atrodas Jel-
gavā, Palejas ielā N» 24, istaba 6, ap-
gabaltiesas namā, paziņo: ka 1) finansu
ministrijas prasības apmierināšanai 70205
rbļ. 20 kap. apmērā, pēc parāda raksta
no 25. oktobra 1920, g. *em J* 2853 —
28. oktabri S. 9 pīkst. 10 no rīta.
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zāle, Jelgavā,
Palejas ielā Ns 24,

atklā vai AUšanā pārdos
Annai D a v u as piederošu Jelgavas apr.,
Kroņa Vircav s pagastā .Sprīde-
M ušu mājas, em zemes grām, Nš 4884;
2) ka īpašums pārdošanai novērtēts
120000 rbļ.; 3) ka personām, kuras
vēlās solīšanā ņemt dalību, jāiemaksā
10-1/0 drošības naudas no apvērtēšanas

sumas un jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu,
ka minētā persona iegūst nekustamu
īpašumu; 4) ka zemesgrāmatas par šo
īpašumu ved Jelgavas-Bauskas zemes
grāmatu nodaļa un 5) ka personām,
kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo
īpašumu, kas pārdošanu nepielaistu —
jāuzrāda tādas tiesības līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, kuri attie-
cas uz pārdodamo īpašuma, ir ieskatāmi
Jelgavas apgabaltiesas civilnodaļas kanc-
lejā.

Jelgavā, 16. septembrī 1922. g.
Tiesas pristavs J. Vīksna.

Citu iestāju sludina].
JHiiedta departaments ļ

uzaicina

ieinteresētas firmas
iesniegt līdz 15 novembrim 1922. g., ļ
pulksten 12 d'ena, savus piegādājumus i

par 6 itin krāuu tfi-
M bo uzsiltam

Rīgas ostā az jau ešešiem paspertajiem.
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz tech-!

?iskā daļa, Nikolaja ielā J* 1-a, katru
darbdienu no pulksten 12—14. 2

Rīgas kara apr. priekšnieks Izsludina
par nederīgu nozaudēto kara klausības
apliecību zem Ht 240, 24. iebr. 1921. g.
izdotu no bruņota auto diviz. k-ra
az Viļā Kārļa d. Zariņa vārda. I

A
Akcijusabiedrība

I.VOUFŠMIDT,
dara ar šo zināmu, ka tekoši no viņas izdotās akcijas
ir viņai ziņotas, kā nozudušas, kadēj, pamatojoties uz
1920. gada 29. aprija izlaista likuma, izsludināta „Valdī-
bas Vēstnesī" Nr. 97, akciju sabiedrība A. Volfšmldt

uzaicina visus, Kam pie apakšā minētām
akcijām būtu kādi Iikumī$i prasījumi,

pieteikt viņas sabiedrībai likumīga laikā, skaitot no šīs I
izsludināšanas dienas

^^
pretējā gadījumā apakšā minētās

akcijas pec notecējuša termiņa tiks uzskatītas par ne-
derīgam un viņu vietā taps izsniegtas jaunas akcijas.

Zudušo akciju numuri sekošie:
Nr. Nr.: 1913 līdz 1921. 2103. 2104. 2107. 2125. 2084

līdz 2095, 2184 līdz 2195.

Vestienas pagastam,
Cesu apr., caur Madonu, Vestienas-Tolkat
II. pak. pamatskolai vajadzīgi

2 sLtolotiii
(st rp tiem vfcns skolas pārzinis, kujš
vēlams pareizticīgs).

Vēlēšanss notiks 2. oktobri i. 9.»
pulksten 12 dienā. Alga pēc kategorijām,
dzīvoklis ar apsildīšanu un apgaismošanu.

Kandidāti (-es) var pieteikties rakstiski,,
vai personīgi pie padomes, līdzņemot
attiecīgus dokumentus.

2 Pagasta vaide.
laiiiniiMi iiiiiiiiiii p nu—iiiiiMiiiimiiiii

ČīEDĪn kraī-alzM kase
uzaicina biedrus uz sapulci
29. septembri š.S-. pulkst. 2pēc pusd.

Dienas kārtība: Kases tagadējo
statūtu pārgrozīšana un no jauna reģi-
strēšana. . .

Ja augšmin. dienā neierastos vajadzī-
gais biedru skaits, tad noturēs otru un
galīgu sapulci 6. oktobri i. 9- nesM*
toties uz atnākušo daudzumu.

15. septembrī 1922. g. 174
Valde.

Paifimales pagastam,
Rīgas apr., caur Līgsti, vajadzīgs
labi iestrādājies pag. valdes un tiesas

darbvedis.
Kandidāti tiek uzaicināti, uzradot ap--'

liecības par agrāko nodarbošanos un
izglītību

^
ierasties 2. oktobri i. 9,P^'

12 diena pie pagasta padomes dēļ no-
līgšanas. *

Stienes pagastam,
Valmieras apriņķi, caur Limbažiem,
vajadzīgs Iestrādājies I. pakāpes

pamatskolas

skolotais- pārzinis.
Kandidātus lūdz ierasties pie šīs pa-domes pag. namā, 7. oktobri 1922. S-.pulksten 2 diena uz velēšanām, vai pie-teikties rakstiski. flb 627.Pag. priekšnieks V. Lācis!1 Darbvedis (paraksts).

Piņķu

pagastam,
priekš Svarcekmuižas I. pakā pes pamat-skolas vajadzīgs

sKolotSjs-pārzinis
«»Wdati ("es) tiek ,fl8« ierastiesp.ekd.en, 6 oktobri S.., pulkst ifd
K..?"g3Sta ūimi (4 verst« "° PSpes
dokumentus , kad ari notiks vēlēšanas.

; __ Valde.

i Pflzauflēta ^^SS^>n«WM 287 uz DāvidaL iTbe rU
R'Sas Plētās finansu nodaļa.

Doiieles krāl-aizdevīt sabiedrīfii
uzaicina god. biedrus uz

āiin Pilno iii
t oktBbrl s. a.. pulkst._ 1 diena, Vai-
dovska k-ga zāle, Dobele.

Ja min. dienā plns biedru skaits ņe^
ierastos, tad otra galiga sapulce jo"™
8. oktobri i. g-, tai pašā vietā un .a"«-
ar to pašu dienas kārtību.

Dienas kārtība:
1. Valdes ziņojumi. .„,
2. Procentu pazeminās, uz aizdevufflio»'
3 Dažādi jautājumi. Val jJ^

Nacionālais teatr*
Sestdien, 23. s«pt i. 3., pīkst. 7 vaWi»

„3f£anāiāats"',Svētdien, 2*. septembri š. g, P- *
,.3Kas tie tādA, „ -**"kas dxied**J.
Pīkst.. 7 vak.: „%£ēntņš CiāiV*
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