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«oteikiiml par arestēto_ pavadīšanu un
ieslodzījuma vietu ārējo apsardzību.

Iloteikumi par kara resora amat-
personu noziedzīgu nodarījumu pie-
kritību.

jļoteikumi par tiesām un tiesāšanas
kārtību jūras karaspēka.

Noteikumi par dažu civilprocesu likumos
minēto sumu pārrēķināšanu latos.

Pārgrozījumi likumā par civilstāvokļa
aktu reģistrāciju.

noteikumi par notāru un to vietnieku
atlīdzību.

Noteikumi par saistības priekšmetu de-
ponēšanas kārtības grozīšanu.

Noteikumi par huligānisma apkarošanu.
ļjoteikumi pur _ pagasta tiesas locekļu

vēlēšanas kārtību.
Noteikumi par nekustamu mantu pie-

spiedu atsavināšanu valsts vai sa-
biedriskām vajadzībām.

Noteikumi par Michaila Vasiļija dēla
Ņesterova testamenta noteikumu at-
celšanu.

Pārgrozījums likumā par naudas maiņas
operācijām.

Noteikumi par Rēzeknes pilsētas robežu
paplašināšanu.

Pārgrozījumi un' papildinājumi notei-
kumos par ienākuma nodokli.

. iidiuājuini neteikttraos
par tirdzniecības-rūpniecibas nodokli.

Rīkojums par Latvijas rubļu kursu maksā-
jumos valstij.

ifflSis iRolmnlii pfe
Noteikumi par arestēto pavadīšanu
<nt Ieslodzījumu vietu ārējo apsardzību,
Noti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

1. Visu resoru arestēto pavadīšana
apvienojama vienā organizācijā un uz-
liekama karaspēkam. Sim nolūkam pie
apsardzības ministrijas nodibināmas se-
višķa s apsargu komandas, kuras neietilpst
valsts arējās aizsardzības kajaspēka. Ar
komandu pastāvēšanu saistītie izdevumi
«vedami apsardzības ministrijas budžetā
*in klasifikācijas: «Citu resoru vaja-
dzībām".
Piezīme. Sevišķām apsargu ko-

mandām pienākas apsargāt ari valsts
banku un valsts papīru spiestuvi.

2- Vietās, kur sevišķās apsargu ko-
mandas nepastāv, to pienākumi uzliekami
atejām karaspēka nodaļām.
* Apsargu komandu pienākumi 10.

PMā minētos gadījumos piekrīt policijai.
*• Karaspēka pienākumi attiecībā uz

««stēto pavadīšanu ir sekosi:
v arestētos pavadīt pa noteiktam

Maršrutu Hnijām no viena cietuma
uz otru;

«/ arestētos pievest no cietumiem uz
maršruta līniju starpstacijām un no
turienes uz cietumu;

3) arestētos pavadīt pilsētu un miestu
rajonos no cietumiem uz tiesu un
administratīvām iestādēm, ka ari
Pie izmeklēšanas tiesnešiem, uz
slimnicām un pirti, kur tās atrodas
ārpus cietuma, un no turienes atpakaļ.

p 'ezīme . Rīgā ša panta pēdējā (3)
Pk. minētie arestēto pavadīšanas pie-
nākumi uzlikti sevišķai cietumu
fesora pavadu komandai.

*»rd -Arestētie pārsūtāmi karaspēka ap-
«rJi ,, Pēc noteiktiem maršrutiem un?^ fttās dienās.
fc..' Arestēto pārsūtīšanas maršrutu pēc
K|.lzJceju un tvaikoņu sarakstiem sa-
lu: .Un dienas noteiz tieslietu ministrija,

ŪOJoties ar galveno štabo.

7. Arestēto pārsūtīšana ārpus noteiktā
maršruta un laika pielaižama tikai ārkār-
tējos gadījumos uu izņēmumu veidā uz
tieslietu vai iekšlietu ministrijas sevišķu
pieprasījumu.

8. Bez jau minētiem (4. p.) arestēto
pavadīšanas pienākumiem karaspēkam
piekrīt:

1) lielāko un . svarīgāko ieslodzījuma
vietu arēja apsardzība, pie kam
sardzes telpas ierādāmas cietumos;

2) palīdzības sniegšana cietumu admi-
stracijai ārkārtējos gadījumos.

9. Cietumu apsardzības karaspēka
nodaļu priekšniekiem ir tiesība, saskaņā
ar garnizona reglamentu apmeklēt cietu-
mus, ciktāl tas nepieciešams, lai pārbau-
dītu sargu dienesta pienākumu izpildīšanu.

10. Pilsētās, miestos un apvidos, kur
nekādu karaspēka nodaļu nav, 4. panta
2. un 3. pk. minētie arestēto pavadīšanas
pienākumi uzlikti vietējai policijai.

Bez tam vēl policijai piekrīt pavadīt
arestētos no ieslodzījuma vietām uz mier-
tiesnešukamerām rajonos, kur nav tieslietu
ministrijas pārziņā stāvošu ieslodzījuma
vietu.

11. Ar arestēto pavadīšanu un ieslo-
dzījuma vietu ārējo apsardzību saistītie
karaspēka un policijas sargu koman-
dējumu, ceļa un citi izdevumi sedzami
no apsardzības un iekšlietu ministriju
budžetiem pēc piederības.

12. Pārsūtāmo arestēto ceļa izdevumi
sediami» no tieslietu, ,apsardzīb:i? ur.
iekšlietu ministriju budžetiem pēc pie-
derības.

13. Likumi par ieslodzītiem (Kriev.
lik. kop. XIV. sēj., 1890 g. izd. ar vēlāk,
turp.) un 1907. g. 10. jūnija likums par
pavades dienestu paliek spēkā tiktāl, par
cik tie nerunā pretī šiem noteikumiem.

Rīgā, 1922. g. 19. oktobrī.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Tieslietu ministrs V. Holcmanis.
Apsardzības ministrs G. Zem gals.

Noteikumi
par kara tiesu resora amatpersonu

noziedzīgu nodar!)umu eiekritibu.
(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

Kara tiesu likumu (Krievijas kar. lik.
kop. 1869. g. XXIV. gr. 4. izd.) 1209.,
1215. un 1218. pantus atvietot ar seko-
šiem nosacījumiem:

1. Lietas par kara virstiesas priekš-
sēdētāja un pastāvīgo locekļu, kara virs-
prokurora un viņa palīgu, kara tiesas un
frontes tiesu priekšsēdētaju un pastāvīgo
locekļu, kara prokuroru un viņu palīgu,
kara izmeklēšanas tiesnešu, kara virs-
tiesas sekretāra un kara virstiesas, kara
tiesas un frontes tiesu pagaidu locekļu
noziedzīgiem nodarījumiem, kas savie-
noti ar tiesas amata pienākumu pārkāp-
šanu, iztiesājamas senāta kriminaldeparta-
mentā.

Lietas par kara un frontes tiesu un
kara prokuratūras kancleju amatpersonu
un kandidātu uz kap tiesu amatiem
tādiem pat noziedzīgiem nodarījumiem
iztiesājamas apgabaltiesa.

2. Attiecība uz spriedumu _ pārsūdzē-
šanu un izpildīšanu iepriekšēja (1.) panta
norādītās lietās piemērojami vispārēja
kriminālprocesa likumu noteikumi par
kriminalvajāšanas kartību lietas par
amatpersonu dienesta noziedzīgiem no-
darījumiem.

3. Lietas par kara tiesu resora amat-
personu pārējiem (izņemot iepriekšējos
pantos norādītos) noziedzīgiem nodarī-
jumiem iztiesājamas

^
kara tiesa, pie kam

gadījumos, kad tiesajamij
Kara virstiesas priekšsēdētājs un pastā-

vīgie locekli, kara virsprokurors un viņa
palīgi, kāja tiesas un frontes tiesu
priekšsēdētāji, kara prokurori _un kara
virstiesas sekretārs, priekšsēdētāju kara
tiesas sēdē ieceļ no tiesu palātas locekļu

vidus apsardzības ministrs saziņā ar
tieslietu ministri; bet gadījumos, kad
tiesājami kara tiesas un frontes tiesu
pastāvīgie locekļi, kara prokuroru palīgi,
kapa izmeklēšanas tiesneši, kara un
frontes tiesu un kara prokuratūras kanc-
leju amatpersonas un kandidāti uz kara
tiesu amatiem, priekšsēdētājs kara tiesas
sēdē ieceļams no kara virstiesas locekļu
vidus.

4. Iepriekšējo izmeklēšanu lietās par
ispriekšējos pantos norādito kara tiesu
resora amatpersonu noziedzīgiem nodarī-
jumiem izdara civilresora izmeklēšanas
tiesneši.

Rīgā, 1922. g. 26. oktobri.
Ministru prezidents

Z.Meierovics.
Apsardzības Ministrs

G. Z e m g a 1 s.

Noteikumi
per tiesām un tiesāšanas kārtību

Iflras karaspēka.
(Izdoti 1919. gada 16. jūlija likuma

kārtībā.)
I. Jūras kara tiesu likumi (Jūras no-

teikumu kopojuma XVIII. gr.) ar šo at-
celti.

Attiecībā uz tiesām un tiesāšanas kar-
tību jūras karaspēkā piemērojami kara
tiesu likumi (kāļa likumtļ kopojuma
1869, £. XXIV. gr i

II. Iztiesājot jūras karaspēka karavīru
lietu kara tiesā, vienu no pagaidu loce-
kļiem ieceļ no jūras virsniekiem.

Rīgā, 1922. g. 26. oktobri.

Ministru prezidents: Z. Meierovics.
Apsardzības ministrs: G. Zem gals.

Noteikumi
par dažu civilprocesa likumos minēto

sumu pārrēķināšanu latos.

(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

1. Civilprocesa likumu (1914. g. izd.)
562. panta otrā teikumā, 1033., 1076.,
1143., 1144., H49„ 1222. pantos, 122214.
panta piezīme un 2011. panta piezīmē
Krievijas rubļu vietā likt latus tādās
pašās sumās.

2. To pašu likumu 1086. pantā minētās
sumss noteikt: 500 rbļ. vietā 1000 latus,
bet 1000 rbļ. vietā 2000 latus.

Rīgā, 1922. g. 26. oktobri.
Ministru prezidents

Z.Meierovics.
Tieslietu ministrs

V.Holcmanis.

Pārgrozījumi
likumā par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

1. 1921. g. 18. februāra likuma par
civilstāvokļa aktu reģistrāciju (Lik. kr.
47.) 23. pantu izteikt šādi:

23. Cittautiešu vārdi un uzvārdi ie-
rakstāmi pēc latviešu pareizrakstī-
bas, bet iekavās pēc iespējas tie
vēl ierakstāmi attiecīgās svešās
valodas rakstības veidā.

2. Ta paša likuma 29. pantu papildi-
nāt ar sekošu piezīmi:

Piezīme. Tieslietu ministrim ir
tiesība psgaidām atļaut turpināt ie-
rakstus līdzšinējās gramstās, ka ari
noteikt termiņu grāmatu otro eksem-
plāru nodošanai apgabaltiesai.

Rīgā, 1922. g. 26. oktobri.
Ministru prezidents

Z.Meierovics.
Tieslietu ministrs

V.Holcmanis.

Noteikumi
par notāru un to vietnieku atlīdzību.
(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

I. 1867. g. 27. jūnijā apstiprināto no-
taru un to vietnieku pagaidu taksi pār-
grozīt šādi:

1. Minētās .takses 1.—5., 7.—10.,
12.—15. pantos Krievijas rubļu un
kapeiku vietā likt latus un santīmus
tādās pašās sumās.

2. Par 6. pantā minētiem darbiem no-
tārs dabū 20 santimus un par
11. pantā minētiem darbiem —
vienu latu.

3. Par 16. pantā minēto darbu notārs
visur dabū vienu latu.

4. Pagaidu takses 17. pantu izteikt
šādi:

17. Par braukšanu ārpus pilsētas ro-
bežām notāram ir tiesība dabūt par
katru braukšanai izlietotu kaut arī
nepilnu dienu 8 latus un brauk-
šanas naudu II. klases biļetes uz
dzelzsceļiem un I. klases biļetes uz
tvaikoņiem iegūšanai turp un at-
pakaļ. Braukšanas pa zemes ce-
ļiem atlīdzināmas pēc faktiskiem
izdevumiem.

II. Notāru likumu 208. pantu papil-
dināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme. Miertiesnešiem, izpildot
notāra amatu, aizliegts prasīt lielāku
atlīdzību, nekā tas paredzēts taksē.

Rīgā, 1922. g. 26. oklobri.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Noteikumi
par saistības priekšmetu deponēšanas

kārtības grozīšanu.
(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kāitlbā.)

1. Civilprocesa likumu 1460a. pastu
izteikt šāds:

1460^-a. Ja parādnieks saistībā nevar
dot kreditoram apmierinā-
jumu pēdējā vai ta priekš-
stāvja prombūtnes vai kāda
cita iemesla dēļ, tad viņam
ir tiesība iesniegt saistības
priekšmetu tai tiesas iestādei,
kurai pēc vispārējiem no-
teikumiem piekristu prasība
šis saistības lietā.

2. To pašu likumu 1460-a., 1460^-a.,
1460-a. un 1460^-a. pantos vardu
«miertiesneša sapulces pastāvīgais lo-
ceklis" vietā likt vaidus „miertiesnesis
vai apgabaltiesas priekšsēdētājs".

Rīgā, 1922. g. 26. oktobrī.
Ministru prezidents Z. Meierovics.
Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Noteikumi par huligānisma apkarošanu.
(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

I. Sodu likumu 262. pantu izteikt
šādi:

262. Kas trokšņojis, kliedzis, kāvies vai
cēlis citas nekārtības publiskā vietā
vai sabiedriskā sapuJcēvai kaut
ari ārpus tām, bet traucēdams sa-
biedrisku mieru, sodāms

ar arestu uz laiku, ne ilgāko
par divām nedēļām, vai nau-
das sodu, ne augstāku par
piecdesmit latiem.

Sevišķi svarīgos gadījumos vaislī-
gais šādā nodarījumā sodāms

ar ieslodzījumu cietumā.
II. Tos pašus likumus papildināt ar

jauniem 262. un 64. pantiem:
262. Kas aiz nepamatotas ļaunprātī-

bas, bez iemesla no cietušā pu-
ses, izdarījis nelietību, par tādu
huligānismu sodāms

ar arestu vai ieslodzījuma
cietumā.



Ja šāda huligānisma sekas bijušas
miesas bojājums vai nāve un ja
par izdarīto vainīgam nedraud
bargāks sods, viņš sodams_

ar ieslodzījumu pārmācības
namā uz laiku ne Pgāku par
trim gadiem.

64. Uz iepriekšējā (64.) panta pa-
mata sods paaugstināms arī tad,
ja noziedzīgais nodarījums no-
darīts aiz huligāniskiem dzinu-
ļiem — aiz sevišķas nepamatotas
ļaunprātības, bez iemesla no cie-
tušā puses.

Rīgā, 1922. g. 28. oktobri.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Noteikumi
par pagasta tiesas locekļu vēlēšanu

kārtību.
(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

I. Pārgrozot pastāvošos noteikumus
par pagasta tiesas locekļu vēlēšana kār
tlbu (Pagastu ties. iekārt, lik. 7. uu 8. p.
un 1918. g. 6. dcc. pagaid. nolik. par
Latv. ties. 3. p.), noteikt:

1. Pagasta tiesas priekšsēdētāju un
locekļus, kā arī kandidātus šiem amatiem,
aizklāti balsojot ievel uz trīs gadiem
pagasta padome.

2. Par pagasta tiesas priekšsēdētāju,
locekļiem un viņu kandidātiem var ievē-
lēt pagasta iedzīvotājas, kuri sasnieguši
vismas 25 gada vecumu.

3. Nevar būt par pagasta tiesas
priekšsēdētāju locekļiem un viņu kandi-
dātiem personas :

1) kas nav nodzīvojušas attiecīgā pa-
gastā pirms pēdējām pagasta pado-
mes vēlēšanām lik ilgu laiku, kāds
nepieciešams, lai iegūtu vēlēšanu
tiesības uz pagasta padomi;

2) kas likumā paredzētā kārtībā atzītas
par gari slimām, kā ari personas,
kas atrodas aizgādnībā;

3) kas ar tiesas spriedumu izsludinātas
par maksātnespējīgiem parādniekiem;

4) a) kas atrodas zem tiesas vai
i:aiekl5as.ua par noziedzīgiem no-

, dsrijaniiern, kari sodāmi i ar cier
tumu vai citu bargāku sodu
vai par arsata pārkāpumu;
b) kam piespriesti a punktā minētie
sodi, kaut arī viņas pēc taisītā
sprieduma atsvabinātu no soda
noilguma, izlīguma, apžēlošanas
vai amnestijas dēļ un c) kas bi-
jušas zem tiesas par a punktā
minētiem noziedzīgiem nodalīju-
miem, kad kriniinalvajāšana pret
Viņām pirms sprieduma taisīšanas
izbeigta uz iepriekšējā (b) punktā
noradītiem pamatiem;

5) kas ar tiesas spriedumu atceltas
no valsts vai pašvaldības amata,
pa visu tiesas spriedumā noteikto
laiku.

4. Pagasta tiesas locekļu skaitu, kopā
ar pagasta tiesas priekšsēdētāju ne ma-
zāku par četriem, kā arī kandidātu skaitu
nosaka pagasta padome.

5. Ja pagasta tiesas iecirknis aptver
vairākus pagastus, tad tiesas locekļu un
kandidātu skaitu nosaka attiecīgo pa-
gasju padomju kopēja sēde, kura ari
ievēl tiesas priekšsēdētāju, locekļus un
kandidātus.

II. Iekšlietu ministrija nosaka ter-
miņus, kādos pirmo reizi pēc šī likuma
spēkā nākšanas _ pagasta padomēm ir
jāpārvēl pastāvošās pagasta tiesas.

Rīgā, 1922. gada 28. oktobrī.
Ministru prezidents

Z.Meierovics.
Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Noteikumi
par nekustamu mantu piespiedu atsa
vināšanu valsts vai sabiedriskām

vajadzībām

(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)
1. Nekustamu mantu piespiedu atsa-

vināšana, kad ta nepieciešama valsts vai
sabiedriskām vajadzībām, pielaižama
vienīgi pret taisnīgu un piemērotu at-
līdzību.

2. Visas nekustamu mantu piespiedu
atsavināšanas pielaižamas ne citādi, kā
kā uz atsevišķa likuma pamata. Attiecīga
resora iesniegumā pievedami visi dati,
kuri sīki apzīmē atsavināmo mantu, kā
ari tos apstākļss, kuri izsauc piespiedu
atsavināšanas nepieciešamību.

3 Atlīdzība par atsavināmo neku-
stamu m mta maksājama nnudā.

4. Resors, uz kura ierosinājuma no-
tiek atsavināšana, pēc attiecīgā tikuma
izdošanas, sp?r soļus, lai panāktu lab
prātīgu vienošanos ar nekustamas man-
tas īpašnieku, piesolot tam pēc sava
ieskata taisnīgu atlīdzību.

5. Ja atlīdzības lielums noteikts uz
labprātīgas vienošanās pamala, tad par
atsavināmo nekustamu mantu var no-
slēgt pirkšanas pārdošanas līgumu no-
teiktā kārtībā.

6. Ja īpašnieka pieprasītā sirma at-
zīta par nesaejošos ar nekustamas man-
tas faktisko vērtību, tad manta aprak-
stāma un novērtējama»..-, -

7. īpašniekam jāstāda priekšā atsavi-
nāmās nekustamas mantas piaas, bet ja
tāda viņam nebūtu, tad plāns sastādams
uz tās iestādes resp. uzņēmuma rēķinu,
kuru vajadzībām tiek atsavināta neku-
stama manta.

8. Nekustamas mantas aprakstīšanu
un novērtēšanu izdara vietējais mierties-
nesis v.z vispārēja pamata, piedaloties
3 ekspertiem, kuri ieceļami civilprocesa
līkumu 123, panta kārtībā.

Pie aprakstīšanas un novērtēšanas uz-
aicināmi īpašnieks un tas ieztades resp.
uzņemama priekšslāvis, kuru vajadzībām
nekustama manta tiek atsavkala.

1. piezīme. Ja īpašnieka dzīves
vieta nav zināma, tad visjš izsau-
cams saskaņā ar civilprocesa likumu
293.-295. p. p., nosakot viņam
priekš ierašanās 1 mēneša laiku,bet
viņa intetešu aizstāvēšanai, uz tās ie-
stādes lūgumu, kuras vajadzībām no-
tiek atsavināšana, ieceļams aizgādnis,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1940.—
1946." pantu nosacījumiem.

^
Latgalē

aizgādņi ieceļami saskaņā ar tanīs
pašos civilprocesa likumu paustos
nosacīto kārt'bu.

Pēc aizgādņa iecelšanas, neku-

stamas mantas aprakstīšana un no-
vērtēšanu var nolikt ari pirms augš=
minētā laika notecējuma.

2. piezīme. Ja piespiedu atsavinā-
šanai padoti reizē vairākās neku-
stamas manies, kuras atrodas da-
žādos Miertiesas iecirkņos, tad jau-

' tālums tpar viena Vai vairākf mier-
tiesnešu iecelšanu aprakstīšanai un
novērtēšanai izšķirams apgabaltiesā.

9. Atnākušām pusēm atjauts iesniegt
paskaidrojumus. Viņu neierašanās ne-
aptnr lietas gaitu.

10. Ja sevišķu apstākļu džļ nav
iespējams izdarīt novērtēšanu reizē ar
aprakstīšanu, tad atliktā novērtēšana
izdarāma pie pirmās iespējrs.

Pēc aprakstīšanas nekustama manta
nekavējoties pāriet tās iestādes resp.
uzņērauna valdīšanā, kura vajadzībām
mantu atsavina^

11. Novērtēšana izdarāma pēc vie-
tējām cenām un tiem sevišķiem ap-
stākļiem, kādos attiecīgā manta atrodas,
vai arī pēc mantas ienesīguma.

Nekustamas mantas novērtēšana pēc
ienesīguma notiek tikai uz īpašnieka j
pieprasījumu uz viņa iesniegto paziņo-
jumu an datu pamata, kuru psreiziba
atzīta no miertiesneša. Šitri gadījumā
nekustamas mantas cena nosakāma kapi-
talizējot ar 5°/o vidē,o tīro ienākumu
par pēdējiem pieciem gadiem pirms
novērtēšanas vai ari par visu valdīšanas
laiku.

12. Novērtējot nav ņemama vērā
nekustamas mantas vērtības pieaugšana,
kas var jasties no psša uzņēmuma, kura
vajadzībām nekustamo mantu atsavina.

13. īpašniekam ir tiesība prasīt ne-
kustamas msnias atsavināšanu pitnā
apmērā, ja atšķirtā neatsavinātā daļa
caur to paliek īpašniekam nederīga.

14. Miertiesnesis, pamatojoties uz
ekspertu atzinumu un citiem, apskatot
un aprakstot novērotiem un protokolā
ievestiem datiem — noteic atlīdzības
lielumu, kuru pasludinot pusēm, nosaka
d<enu,_kad tie var ierasties lasīt moti-
vētu lēmumu.

Lēmumā uzradāms likums, uz kura
pamata izdarīta piespiedu atsavināšana
(2. p.). un tie dati, kurus rriertiesnesis
ņēmis par pamatu, noteicot atlīdzības
sumu.

Pusesvar saņemt lēmuma norakstus
uz vispārēja pamata.

15. Miertiesneša lēmumu puses var
pārsūdzēt apgabaltiesas administratīvā
nodaļā viena mēneša laikā, skaitot no
motivētā lēmuma lasīšanai noliktās
diencs.

Sūdzības iesniedzamas miertiesnesim,
pieliekot neraksts pretējai pusei.

Atsavināmās nekustamas mantas īpaš-

nieka sūdzība apmaksājama ar iii.urna
paredzēto zīmognodokli.

16. Caurlūkojuse sūdzību un uzklau-

sījusēs puses, apgabaltiesa var, ja atrod

to par vajadzīgu, pielaist nekustamas
mantas pārvērtēšanu un pierādījumu

pārbaudīšanu uz vispārēja pamata, pec
kam ta taisa galīgu lēmumu, kuru var
oāisūdzēt senātā likuma par administra-
tīvām tiesām 56. un sek. pantu kartība.

17. Kad lieta par nekustāmas mantas
atsavināšanu galīgi nobeigta, tad no

samāni, kuras nolemtas sim mērķim,
nekustamas mantos īpašniekam izmaksā-
jama piespriestā atlīdzība līdz ar b /o
gadā, skaitot no nekustamas mantas
ieņemšanas dienas līdz samaksas dienai.

Pie tam ievērojami sekosi nosacījumi:
I) kad atlīdzību nevar Jzdot ne-

kavējoties vai pilea apmēra
strīdus dēļ par atlīdzības saņem-
šanas tiesībām vai par atlīdzības

lielumu, vai nekustamu mantu ap-

grūtinošo parādu vai citu likumīgu
iemeslu dēļ, tad strīdus atlīdzības

"daļa, kā ari hipotēku kreditoriem
izmaksājamā daļa _ iemaksājama
valsts kasē valsts vērtspapīros vai
arī skaidrā naudā uz procentiem
un iemaksātās sumas uzglabāšanai
līdz jautājuma izšķiršanai, kam
izmaksājama strīdus daļa, resp. pa-
rādu suma;

2) atlīdzība par maza valdīšanā atro-
došos nekustamu mantu iemaksā-
jama valsts kasē iepriekšējā (i.)
punktā noradīta kārtībā, pie kam
ienākumi no vērtspapīriem resp.
procenti co iemaksātas sumas_iz-
dodami nekustamas mantas mūža
valdītajam, bet kapitalsuma nodo-

dama nekustamas mantas īpašnie-
kam, pēc mūža valdīšanas tiesību
izbeigšanas;

3) persorras, kurām ir tiesība saņemt
norādīto atisdzību _un procentus
2. punktā paredzētā kārtībā, uz
savstarpējās vienošanās pamata var
lūgt valsts kasi pārdot uz viņu
vārdu iemaksātos valsts vērtspapīrus
un par saņemto sumu iegādāties
citas kādas naadas vērtības;

4) atlīdzības suma īpašniekam, kura
dzīves vieta nav zināma, iemaksā*
jama valsts kasē Šipanta 1. punktā
norādītā kārtībā un uzglabājama
tur, kamēr ierodas īpašnieks, resp.
viņa mantinieki.

Aizgādnim, kā promesošā īpaš-
nieka intereša aizstāvim, pienākošos
atlīdzību maksā iestāde, resp. uz-
ņēmums, kupa vajadzībām izdarīta
atsavināšana;

5) visas atsavināmo nekustamu mantu
apgrūtinošas^ lietiskas tiesības resp.
atzīmea dzēšamas, ja iestāde resp.
apņēmums, kuru vajadzībām izdalīta
atsavināšana, neizsaka vēlēšanos
tas atstāt;

6) pēc atlīdzības samaksas resp, atlī-
dzības sumas iemaksas attiecīgā
vieta, iestāde, . kuras vajadzībām
izdarīta atsavināšana, iesmedz at-
tiecīgai zemes grāmatu nodaļai
resp. vecākam notāram tiesas lē
muma noraksta kopā ar nekusta-
mas mantas aprakstu un plānu
nekustamas mantas pārvešacai uz
jauna- īpašnieka vardu.

18 Neatkarīgi no atlīdzības, atsavi-
nātājai iestādei resp. uzņēmumam uz
savu rēķinu jābūvē aprādītās vietās tilti,
ceļi, dambji, pārbraucamas vietas u. c.
tamlīdzīga;» izbūves, kuras nepieciešamas
zaudējumu un neērtību novēršanai, kas
var celties no uzņēmuma, kuram par
labu izdarīta atsavināšana.

19, Ja nekustamas mantas atsavināto
daļu veiak atzītu Par nevajadzīgu, tad
īpašnieks, no kura nekustamas mantasdaļa atsavināta, pājrdošanas gadījumā var:

1) 2 gadu laika, skaitot no atsavina-sanssdienas, izpirkt šo daļu, at-
maksājot saņemto atlīdzību, un

2) pēc sī termiņa notecējuma iegūt
uz priekšrocību tiesību pamata Šogabalu par suma, kura, ja nav pa-nākta labprātīga vienošanās, nosa-
kama caur pārdodamā gabala jaununovērtēšanu, ko izdara saskaņā arnosacījumiem par piespiedu atsa-vināšanu. .

20. Par pārdodamiem (19. p.) zemesgabaliem uz attiecīgas iestādes r kojurna
Be?t-1

,ZS
K-d '-"VaWibas V*tn3\Bez tam btjušiem īpašniekiem nar topec iespējas jāpaziņo ar pav2®m £r

nri°l tf<i0daR3ā zemes Aala cen« nnnosakot viena mēneša ilg„ termi ņu at

sauksmes iesniegšanai, skaitot no
vestes saņemšanas dienas, P3*

21. īpašnieks, kurs nevēlas m»ir.-t
pavēstē uzdoto cenu, var izlietot šo
teikumu 19. panta minētās tiesības h°*
attiecīgai iestādei resp. uzņemamam ?tiesība «oardl* _ izpērkamā gabalā vi
viņu celtas izbūves 6 mēnešu laikā &**
tot no zemes aktu noslēgšanas 'iP„'''

22. Viet. lik. kop. III. d. 868 nl'
piezīme un Kriev. Uk. kop. X sēi l i'
(1914. g. izd) 575.-608. pauti atceh;

Rīgā, 1922. g. 28. oktobrī.
Ministru prezidents Z. M e i er o v i

Tieslietu ministrs V. Holcmani '

Pārgrozījums likumā par naudas
maiņas operācijām.

(Izdots 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā )
1921. gada 2. _ marta likumā par naudasmaiņas operācijām (Lik. un rīk. krāj 5n

izdarit sekošus pārgrozījumus:
I. 5, pantu izteikt šādi:
5. Iestādēm un personām, kas nodar-

bojas ar naudas maiņu, ka arībiržu mākleriem- par visām opera-
cijām jāved grāmatas, iesūtot iinansa
ministrim ne vēlāk, kā līdz nākoša
mēneša 10. dienai mēneša apgro-
zījuma pārskatus trijos eksemplāros.
Par grāmatvedību un pārskatiem
finansu ministrija izdod sevišķa
instrukcijas. Par pārskatu neiešu-
tīšanu iekšlietu ministrs, uzimansj
ministra priekšlikumu, «zliek vairu-
giem uzņēmumiem šādus sodus:
ā) par pārskata neiesniegšanu ii-

nansu ministrijai līdz šinī pantā
noteiktai dienai — 100 latus;

b) par pārskata neiesniegšanu ne-
dēļas laikā pēc pirmā iinansa
ministrijas atgādinājuma saņem-
šanas — 200 latus:

c) par pārskata neiesniegšanu ne-
dēļas laikā pēc otrā finansu
ministrijas atgādinājuma saņem-
šanas — 400 latus, pie kam
finansu ministrijai tiesība iestādi
slēgt.

II. 2., 3„ 6., 7., 8. un 10. pantus
atcelt.

Rīgā, 1922. g, 28, oktobri.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Finansu ministrā
vietas izpildītājs A. Riekstiņ š,

Noteikumi
par Michaila Vasillis dēla Ņestero»

testamenta noteikumu atcelšanu.
(Izdoti 1919. g. 16, jūlija likuma kārtībā.)

Atcelts Michaila Vasilija dēla Ņnte-
rova 1914. gada 2. augustā pie Rīgas
itotara Roberta Voigts taisīta testamenta
noteikums, ar kuru Ņesietova roantiuie-
kiem aizliegts atsavināt un apgrūtinātai
parādiem viņiem uz ši testamenta pa-
mata pārejošās uekus'.amas mantas.

Rīgā, 1922. g. 28. oktobrī.
Miaistru prezidents Z. Meirovici
Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Noteikumi
par Rēzeknes pilsētas robežu pa-

plašināšanu,
(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtība.)

Pievienot Rēzeknes pilsētas admn*

strativām robežām šādus apgaj??™'
1) Plekšinas sādžas daļu gar Wļ
ielu un Daugavpils šoseju, 2) visu K.o
ševas ezeru, 3) dzelzsceļa stacijas k

zekne I. un Rēzekne II. ar azeOT
atsavināto zemi, 4) daļu no Lielas
ranču sādžas pie dzelzsceļa pret sta j

Rēzekne I„ 5) starp staciju RezetaJ,;
un pilsētu atrodošos apbūvēto apga»
Sloboda, 6) starp dzelzsceļu un p«*
atrodošos Podgorodje un Kļov u sa

daļas. 7) Starp Slobodu un P»*
atrodošos Stučevas muižas zemes ga
8) karantīnas teritoriju un 9) starp s»J
Rēzekne II. un pilsētu atrodošos &tui
muižas zemes gabalu, noteicot pt£Vi

^apgabalu ārējo robežlīniju, kāda ap z
^uz Rēzeknes pilsētas valde vff '&

8. jūlija izgatavota plāna Ne l'fLd
sekoša apraksta: sākot jauno robļ
Kijevas ielās stūra, apzīmēta uz p 1 „,
burtu „a", ta iet gar Kijevas te',
Daugavpils šoseju, apņemot JĶ $
sādžas apbūvētās vietas ar ek * : ,,$
dārziem, līdz tiltam pār up īti uZJļ jjvjs
šosejas un tālāk pa upiti līdz ?f
ezeram pa Ozolmuižas zemes ro° ?

$
pa ezera krastu līdz uz plāna ap*' #
punktam Bb". No ši punkta roDw



-aisiiā? ?linrja pati dzelzsceļam (pretsema-

*orU ), tālāk gar dzelzsceļa teritorijas ro-
bežu, aizņemot pedejo ēku uz šīs teri-
torijas apņem pret bijušo dzelzsceļa
jkolu uz Lielas Garanču sādžas zemes
atrodošās ēkas ar sakņu dārziem un
atgriežas gar purvu atpakaļuz dzelzsceļa
liniju pie uz plāna apzīmēta punkta „C.
Tājāk robeža iet gar dzelzceļa teritoriju
līdz vietai, kur ši dzelzsceļa linija kru-
stojas ar liniju, kura savieno stacijas
Rēzekne I. un Rēzekne II. un tālāk gar
pēdējās līnijas teritoriju līdz uz ' plāna
apzīmētam punktam „d", bet no šī punkta
taisni pār dzelszceļa liniju «Rēzekne II.
— Riga" un tad gar dzelzsceļa teritoriju
līdz karantīnai, apņemot visu karantīnas
apbūvēto teritoriju un atgriežoties atpakaļ
pār dzelzsceļa liniju līdz Stučevas muižas
.zemes stūrim, apzīmētam uz plāna ar
burtu „e". No šejienes robeža iet starp
Stučevas muižas zemi no vienas puses
un Jupatovkas sādžas,un Vipingas muižas
zemēm no_ otras puses uz vecajām pilsē-
tas robežām pie pareizticīgo kapsētas
līdz uz plāna apzīmētam panktam .f".
Tālāka pilsētas robeža no šī punkta „f
līdz izejas punktam „a" paliek līdzšinējā.

2.
Minētas Rēzeknes pilsētai pievienotās

vietas atdalīt no vietējās apriņķa paš-
valdības vienības, attiecinot uz tām pilsētu
nolikumus un citus attiecīgus likumus un
noteikumus.

3.
Uzdot iekšlietu ministrirn, nokārtot

attiecības starp Rēzeknes pilsētu un
apriņķi sakarā ar pilsētas robežu papla-
šināšanu.

Rīgā, 1922. g. 26. oktobrī.
Ministru prezidents: Z. Meierovicz.

Iekšlietu ministrs: A. Kviesis.

Pārgrozījumi un papildinājumi
noteikumos par ienākuma nodokli.

.{Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā,)
1. Noteikumos par ienākama nodokli

<Lik. kr. papiid. 61., Lik. kr. 1921. g.
48., 19;i2. g. 73 un 106) zemāk pievestos
'pantus pārgrozīt un papildināt sekosi:

2. p. kteikt šādi: Ar ienākuma no-
dokli apliekamas:

1) Latvijā pastāvīgi dzīvojošās fiziskas
personas, kā arī tās, kuras nodokļa mak-
sāšanas gadā nodzīvojušas Latvijā ne
mazāk kā 6 mēnešus; 2) ārpus Latvijas
dzīvojošās personas no tiem ienākumiem,
kūļus viņas saņem no Latvijas robežās
esošiem nekustamiem īpašumiem, tirdz-
niecības un rūpniecības uzņēmumiem,
noguldītiem kapitāliem, pensijām, pa-
balstiem, kā arī dienesta un dažāda cita
>veidaatalgoj umiem; 3) juridiskāspersonas
a) ja to uzņēmumu pārvaldes atrodas
Latvijas robežās — no visiem ienāku-
miem, b) ja to uzņēmumu pārvaldes ne-
atrodas Latvijas robežās — no ienāka-
miem, kurus " viņas saņem no Latvijā
esositm nekustamiem īpašumiem, tirdz-
arteclbai-rūpniecibas uzņēmumiem un
banku operācijām; 4) gulošie mantojumi
līdz viņu pāriešanai -mantinieku rokās.

3. p. d. pk. atvietot ar sekošo:
d) fiziskās bb juridiskās personas, kuru

"ienākumi nepārsniedz 1.200 latu gada.
5. p. izteikt šādi.: „Personas, kurss

^maksāšanas gadā nodzīvojušas Latvija
vismaz 6 mēnešus un nav jau apliktas

nākuma nodokli no Latvija esošiem
nekustamiem īpašumiem, tirdzniecības un
rūpniecības uzņēmumiem, noguldītiem
kapitāliem, pensijām, pabalstiem, kā arī
dienesta ira dažāda cita veida atalgoju-
miem, apliekamas ar nodokli samēra ar
vi ņu izdevumiem priekš dzīves, neska-
toties uz to, no kādiem līdzekļiem šos
izdevumus sedz. Šai gadījumā nodoklis
aprēķināms ari par pārējiem maksāšanas
=gadā 6 mēnešiem.

6. p. d pk. 300 rubļu vietā likt 50 latu,
9. p. beigas papildināt ar sekošu tei-

kumu: «Ikgadēju atskaitījumu normas
īpašumu vērtību dzēšanai noteiktas ša
Panta pielikumā".

9. p. p, 1. piezīmē strīpot vārdus:
-»uz laukiem".

20. p. 18.000 rbļ. \ittU likt 3.200
latus.

23. p. pec vārdiem .nodokļu inspek-
toram" likt _bet uz laukiem — vietējam
Pagasta valdēm".

28. p. piezīmi atcelt.
25, p. 500 rbļ. vietā likt 70 latus. _
27. p. izteikt šādi: .Visām fiziskam

0l» juridiskām personām, kuras ņplreka-
gte ar ienākama nod.,kU, jāiesniedz
Metējam nodokļu inspektoram, bet uz
bukiem vietējām pagasta valdēm pazi-

ņojums par saviem iepriekšējā gada ie-
nākumiem pec finansu ministra apstipri-
nātas formas : fiziskām personām — līdz
1. martam, bet juridiskām personām —
lidz 1. maijam.

Uz _ nodokļu inspektoru pieprasījumiem
augša minētais paziņojums jāiesniedz
katrai personai, kaut arī viņas iepriekšējā
gada ienākmi nepārsniegtu 1.200 latus.

27. p. piezīme paliek spēkā.
28._p. izteikt šādi: .Katra atsevišķa

maksātajā ienākumus novērtē iecirkņa
resp. apriņķa nodokļu komisija, ņemot
par pamatu maksātāja iesniegto paziņo-
jumu, veikalu grāmatas, kā arī no no-
dokļu inspektoriem un komisijas locek-
ļiem par viņu ienākumiem savāktos
materiālus. Ja nodokļa maksātājs ved
par visiem _saviem_ ienākumiem grāmatas,
tad apstrīdēt uzradītos ienākumus var
tiksi, pierādoĻ ka grāmatas vestas ne-
pareizi. Ienākumus rso nekustamiem

īpašumiem pilsētās un miestos un tirdz-
niecības uu rūpniecības uzņēmumiem, ja
par tiem nav vestas pareizas grāmatas
aprēķina no tam sumārn, kuras attiecīgas
nodokļu komisijas pieņēmušas kā ienā-
kumu no nekustama īpašuma vai peļņa
no tirdzniecības un rūpniecības uzņē-
mumiem, atskaitot aprēķināto nekustamu
īpašumu resp. tirdzniecības rūpniecības
nodokli par to_ pašu maksāšanas gadu.
Katram maksātajam tiesībā pieprasīt pa-
skaidrojumu, uz kāda pamata aprēķināta
viņa nodokļa suma.

Par priekšsēdētāju nodokļa komisijās
ir vietējais nodokļu inspektors vai viņa
palīgs un par locekļiem 6 priekšstāvji
no ši nodokļa maksātāju vidus, kerus
izvel priekš katras iecirkņa resp. apriņķa
komisijas no tanī pašā iecirknī resp.
apriņķī dzīvojošiem nodokļu maksātājiem.
Komisijas locekļus ar līdzīgu skaitu
substitutu katru gadu izvēl:

1) pilsētu iecirkņiem — vietējā pilsē-
tas dome;

2) apriņķi iecirkņiem — 3 prieiiš-
slāvjus — vietējā piisētas dome un
3 priekšstāvjus — vietējā apriņķa
padome, bet

3) Rīgas, Jelgavas, Liepājas un Dau-
gavpils apriņķiem visus 6 priekš-
stāvjus — apriņķu padomes. Rīgā
un Liepājā komisiju locekļus ua
to substitutas izvēl — pusi pil-
sētas dome, bet pārējos ieceļ fi-
nansu ministrs no kandidātiem,
kurus liek priekšā tirgotāju, rūp-
nieku, kooperatīvu un banku orga-
nizācijas.

28 p. piezīmē vārdu .novērtē",
.novērtēšanas komisija", .novērtējums"
un .atsevišķu" vietā likt vārdus .apvērte",
.apvērtēšanas komisija", .apvērtejums"
un .attiecīgo".

28. p. 2. piezīme paliek speķa.
29. p. izteikt šādi: .Pēc maksātāju

iesniegto paziņojumu caurskatīšanas un
nodokļa sirmas noteikšanas katram mak-
sātājam, ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim
piesūta nodokļu listi. Par nodokļa listu
izsūtīšanu sludina .Valdības Vēstnesī".
Nodokļa listes izsniedzamas maksātajam
10 dienu laikā, skaitot no sludināšanas
dienas. Ja maksātājs mainījis savu
dzīves vietu un nodokļa listi tamdēļ
noteiktā termitļā viņam nevar izsniegt,
tad nodokļu inspektors nekavējoties tādu
maksātāju vārdus siudina vietējos laik-
rakstos, uzaicinot maksātājus ierasties

saņemt nodokļa listes. Reizē-ar nodokļu
listu izsūtīšanu, bet ne vēlāk par
10 oktobri nodokļu inspektori iesilta
maksātāju sarakstus tiešo nodokļu de-
partamentam. Pēdējais nenomaksāta no-
dokļa piedzīšanā rīkojas ka tas paredzēts
šajos, kā arī vispārējos noteikumos par
valstij pienākošos sumu piedzīšanu.

30. p. papildināt _ar sekosi piezīmi:
Piezīme. Ienākuma nodokļa raak-

sā'ājiem, kuri iesnieguši pārsūdzību,
un tanī uzrādījuši savu_ adresi un
izteikuši vēlēšanos but klāt pie
savas lietas caurskatīšanas, paziņo
pārsūdzības caurskatīšanas d^enu ko-
misijā. Maksātāja _ vai viņa piln-
varnieka neierašanas vai rakstiska
paskaidrojuma neiesniegšana neaptur
tādā gadījuma lietas izspriešanu.

32 p. ar piezīmi atvietot ar se-

košo: .Galvenā nodokļu komisija sastāv
zem tiešo nodokļu departamenta direktora
vai vicedirektora priekšsēdības, no se-

košiem locekļiem: pa vienam pneks-
stāvim no tieslietu un zemkopības mi-
nistrijas un netiešo nodokļa departa-

menta, kurus ieceļ attiecīgo resoru
vadītāji, 1 Rīgas pilsetas _ un 1 Rīgas
apriņķa valdes priekšstāvja un 6
priekšstāvjiem no nodokļu maksā-

tāju vidus ar līdzīgu skaitu substi-
tutu. Pusi no nodokļu maksātāju priekš-
stāvjiem un to substitutiem izvēl Rīgas
pilsētas dome, bet otru pusi ieceļ finansu
ministrs no kandidātiem, kurus liek
priekša Rīgas tirgotāju, rūpnieku, koope-
ratīvu un banku organizācijas. Vienas
ienākama nodokļa komisijas loceklis vai
substituts nevar būt reizē par locekli vai
substiiutu otrā ienākuma nodokļa ko-
misija. "

1. piezīme. Tie locekļi_ no maksā-
tāju vidus, kuri neierodas no vietas
uz 5 ienākuma nodokļa komisijas
sēdēm, uzskatami kā izstājušies no
komisijas sastāva.

2. piezīme. Tiklab galvenās, kā
iecirkņa resp. apriņķa komisiju priekš-
sēdētajām ir tiesība uzaicināt komi-
siju sēdes lietpratējus no tirgotāju,
rūpnieku, nekustamu īpašumu īpaš-
nieku, zemkopju un citu maksātāju
vidus ar padomdevēju balsstiesību.

3. piezīme. Galvenās ienākuma no-
dokļa komisijas darbvedību izpilda
tiešo nodokļu departamenta ienā-
kuma nodokļa nodaļas vadītājs.

4. piezīme. Visu ienākuma no-
dokļa komisiju priekšsēdētāji, viņu
vietnieki, tāpat arī šo komisiju lo-
cekļi — resora priekšstāvji un darb-
veži saņem sevišķa atalgojumu, kura
apmēru nosaka finansu ministrs.

. 33. p. vārdus .nodokļa stirnas" at-
vietot ar vārdiem .ienākuma sumas*.

34. p. izteikt šādi: „No komisiju 10'
cekļiem — maksātāju priekšstāvjiem, kā
arī no uzaicinātiem lietpratējiem ņem pa-
rakstu, ka viņi neizpaudis ziņas par mak-
sātāju mantas stāvokli, ienākumiem un
parādiem, arkurām viņi ir iepazinušies
komisijas sēdes.

38. p. strīpot vārdus: .Galvena! no-
dokļu komisijai un Latvijas senātam".

39. p. pēc vārda «pamazina" likt .bet
ne vairāk kā".

40. p. pēc vārda .pienākas" likt „pēc
faktiski gūtiem ienākumiem".

44, p. izteikt šādi: „Ja maksātājs
iesniegtā paziņojamā, vai atbildot uz no-
dokļa inspektora vai gaivelžīskomisijas
pieprasījumu, kā arī savā pārsūdzībā ar
nodomu sniedz nepareizas ziņas par sa-
viem ienākamiem, iai i panāktu nodokļa
uzlikšanu mazākā apmērā, tad to soda
ar naudas sodu līdz desmitkārtējara ap-
mēram no tās sumas, kūpu valsts ca«r
nepareizu ziņu uzdošanu varēja zaudēt.
Šo sodu var uzlikt tikai tanī gadījumā,
ja vaists zaudējumu var aprēķināt pēc
grāmatām vai dokumentiem, bet ne uz
nodokļu komisijas vērtējuma pamata. Ja
turpretī maksātājs savā paziņojumā pa-
visam nav uzrādījis kādu no saviem
ienākuma avotiem, tad to soda ar naudas
sodu līdz 500 latiem".

II. Noteikumos par ienākumu nodokli
ievest sekošus jaunus pantos:

35Lūgumi dēļ nokavēto pārsūdzību
termiņu atjaunošanas iesniedzami tai
iestādei, kuras lēmumu vēlas pārsūdzēt
(30_ un 35. p,). Pēdējās lēmums šinī
lietā ir galīgs,

36. Ja maksātājs atrodas grūtos mate-
riālos apstākļos, tad tiešo nodokļu depar-
taments uz viņa lūgumu var dot vienu
vai vairākus termiņus nodokļa samaksai,
nodrošinot nodokļa samaksu ar ķīlu vai
galviniekiem. Maksātājiem, kuru mak-
sātspēja pietiekoši droša, termiņu var
dot arī bez nodrošinājuma. Ja nodokļa
samaksai doti terariņi, tad soda naudu
aprēķina tikai lidz lūguma iesniegšanas
dienai. Ja nodokļa samaksai nav oon
termiņi,, tad tiešo nodokļu departaments
dod rīkojumu policijai resp. nodokļu
piedzinējiem nodokli līdz ar pienācīgu
soda naudu piedzīt 7 dienu laikā, Ja
šinī termiņā nodokli nesamaksātu, tad
tādu piedzen nekavējoties lidz ar soda
naudu par visu notecējušo laiku. Pār-
maksātās nodokļa sumas uz maksātāju
lūgumiem atmaksā, bet nepareizi aprēķi-
nātās, vai tās, kuras nav iespējams pie-
dzīt, uz tiešo nodokļu departamenta
lēmumu dzēš.

Piezīme. Šī panta noteikumi attie-
cināmi ari uz visām tādā pat kartība
jau izvestām termiņu piešķiršanas
lietām, sākot ar 1920. maksāšanas
gadu.

45. Ja apliekamie ienākumu avoti

atrodas vairāku pašvaldību robežās, tad
pašvaldībām par labu ņemamo nodokļa
daļu sadala starp attiecīgām pašvaldībām
proporcionāli katras pašvaldības rajonā
gūtiem ienākumiem. No ārzemēs dzī-
vojošo Latvijas priekšstāvju un viņu
personālu algas pašvaldībām pienākošā
nodokļa daļa nav ņemama.

9. p. pielikumu izteikt šādi: .Ikgadēju
atskaitījuma normas īpašumu vērtību
dzēšanai".

Augstākais
atskaitījuma

procents
1. Dzīvojamās mājas ar ēkām, kas

pie viņam pieder:
a) mūra un dzelzsbetona . . 2°/»
b) koka 5°/»
c) jauktas 4°/o

2. Ēkas un pārējās ietaises tirdz-
niecības-rūpniecības un lauk-
saimniecības nolūkiem:
a) mūra,metala un dzelzsbetona 3°/o
b) koka 6°/o
c) jauktas 5°/o

3. Inventārs un meliorācija:
a) mašīnas un darba rīki . . I5/«
b) dzīvais un nedzīvais inven-

tārs 10»/»
c) meliorācija 5%

Rīgā, 1922. g. 30. oktobri.
Ministru prezidents Z Meierovics.
Finansu ministrijas pārvaldnieks

A.Riekstiņš.

Pārgrozlļum! un papidināfumi notei-
kumos par tirdzniecības rūpniecības

nodokli

(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtība.)
1. Noteikumu par tirdzniecības-rūpnie-

cības nodokli (Lik. kr. 1921. g. 1. un
183. un 1922. g. 26.) zemāk pievestos
pauros izdarit sekošus pārgrozījumus un
papildinājumus:

2. panta 2. punktu pēc vārdiem
.augļu un sakņaugu ietaisīšana" papildināt
ar ,un pārstrādāšana augļvīnā, marmelādē
u. t. t.\

_2. p a n t a 3. punktu beigās pēc
vārdiem . iegūšanu" papildināt: „un
ķieģeļu izstrādāšana. Tāpat ari nodarbo-
šanās blakus lauksaimniecībai pie gadī-
juma ar peļņā braukšanu un pasažieru
vai mantu pārvadāšanu un citiem tam-
līdzīgiem blakus peļņas veidiem."

3. pant'a 1. punktu pēc vārda
.turpretim" papildināt ar .vārdu .valsts".

3. panta 10. punktu papildināt ar
„kā ari laikrakstu un periodisku žurnālu
izdošana".

3. panta 15. punktu un piezīmi
atvietot ar sekošo:

.Piezīme pie 2. panta 6. punkta ap-
aprādītās lauksaimniecības un viņas
nozaru (piensaimniecības, lopkopības,
cūkkopības, dārzkopības, sakņkopības,
biškopības un linkopības) biedrības un
sabiedrības, ja viņas pārstrādā un pārdod
ari nebiedru, pašu vai nomātās saimnie-
cībās iegūtus ražojumus, zvejnieku
biedrības, kā biedru tā nebiedru iegūto
produktu pārstrādāšanai un pārdošanai,
izglītības un patērētāju kooperatīvu un
viņu savienību uzņēmumi dažādu priekš-
metu un produktu pārstrādāšanai un pār-
došanai, lauksaimniecībai noderīgu dažādu
mašīnu un rīku koplietošanas biedrības,
kuras apstrādā ari nebiedru ražojumus,
pilsētu namu īpašnieku biedrības, ja
biedriem izdala peļņu, sīkrūpnieku koope-
ratīvi kopējai materiālu iepirkšanai, ražo-
jumu pārdošanai, tāpat kopējai ražošanai
un ražošanas līdzekļu lietošanai, ar
apgrozības kapitālu līdz 10.000 latu, bet
dabas spēku un bagātību izmantošanas
kooperatīvi uz laukiem lauku vajadzībām,
pie kaut kupa apgrozības kapitāla
lieluma.

Piezīme. Par šinī punktā mmēto
apgrozības kapitālu uzskatams tās
sumas, kas uz statūtu pamata
ietilpst apgrozības kapitālos.

4. panta 1. punktā pēc vārda
.tirdzniecības" ievietot vārdus „un rūp-
niecības".

6. panta beigās vārdu .piedalī-
šanos" atvietot ar vārdu .piepalīdzību."

18. pantā strīpot: .pa vienam priekš-
stāvim no valsts kontroles un netiešo
nodokļu departamenta, kurus ieceļ no
atbi'digo darbinieku vidus attiecīgo resoru
vaditāji" un ta vietā likt .viena netiešo
nodokļu departamenta prieksstāvja, kuru
ieceļ no atbildīgo darbinieku vidus resora
vadītājs". Bez tam papildināt šo 18.
pantu ar sekošu piezīmi.

Piezīme. $katot caUri pārsūdzības,
kuras iesniegtas no tādiem uzņēmu-
miem, kuriem jādod pārskats par
savu darbību un priekš kuriem pa-
redzēta iepriekšējā revizija (103. p.).
Galvenā tirdzniecības - rūpniecības
nodokļa komisijā piedalās ari viens
valsts kontroles priekšstāvis.

29. panta beigas papildināt ar sekošo:
,Ja turpretī uzņēmumu apgrozījumu vai



peļņu novērtējot balsis daļas un tiek
liktas priekšā vairākas sumas, pie kam
Heviens priekšlikums neiegūst absolūtu
balsu vairākumu, tad par augstāko sumu
nodotās balsis pieskaita priekšlikumam
par nākošo zemāko sumu u. 1.1., kamēr
aav panākts absolūts balsu vairākums".

31. pantu pēc vārdiem . likumigi
spēkā nākušā nodokļu komisijas lēmuma"
papildināt ar vārdiem .bet VII. kategorijas
rūpniecības uzņēmumiem, par kuriem
tāds lēmums nav bijis, pēc pēdējā līdz
maksāšanas gadam notecējušā kalendāra
vaj operācijas gada apgrozījuma".

36. pantā strīpot vārdus: .pie kam
pēdējā gadījumā, ja tas pakāpeniski ap-
strādā vaj pārstrādā vienus un tos pašus
produktus vaj materiālus".

37. pantu atvietot ar sekošo: .Ražo-
šanas iestādes, kuras atrodas ar ta paša
īpašnieka tirdzniecības uzņēmumu vienas
kopējas ietaises robežās un apkalpo
vienīgi pēdējo, vaj arī vēl citus ta paša
īpašnieka tirdzniecības uzņēmumus, kas
atrodas tās pašas apdzīvotās vietas robe-
žās, kur ražotava, nav uzskatamas par
atsevišķiem rūpniecības uzņēmumiem".

41. pantā strīpot vārdu .rūpniecības".
42. pantā b. burtā vārdus: .kopā

vienas upes un tās pieteku robežās" at-
vietot ar vārdiem ,un liellaivas kopā
vienas vai vairāku savā starpā savienotu
upju un to pieteku robežās".

48. pantu papildināt beigās ar sekošo:
.Uzņēmumiem, kuri atrodas vairāku pil-
sētu vai apriņķu robežās, zīme pērkama
tās pilsētas vaj apriņķa iestādēs, kuru
robežās atrodas uzņēmums pārvalde, vai
dzīvo uzņēmuma īpašnieks. Darba iz-
pildījumiem un piegādājumiem, kuri iz-
pildāmi vairāku apriņķu vaj pilsētu robe-
žās, zīmes izpērkamas tās pilsētas vai
apriņķa iestādēs, kur atrodas iestādē, vai
amatpersona, kas attiecīgo darbu vai pie-
gādājumu atdevuse izpildīt".

Un vienu līgumu pirkta meža ciršanai

un izstrādāšanai, ja meži atrodas vairāku
apriņķu robežās, zīme pērkama tās pil-
sētas vai apriņķa iestādēs, kur atrodas
iestāde vai amatpersona, kas noslēguse
pārdošanu".

50. pantu papildināt ar sekošu pie-
zīmi:

Piezīme. Darba izpildījumiem un
piegādājumiem tirdzniecības zīmes
jāizņem darbus vai piegādājumus
saņemot izpildīšanai.

51. pantu papildināt beigās ar se-
košo: .Tāpat pusgada tirdzniecības zī-
mes izdod dažādu izrīkojumu bufetēm,
kuras darbojas tikai pa attiecīga izrīko-
jums laiku, kā arī bufetēm un citiem
uzņēmumiem izstādēs".

57. pantu atvietot ar sekošo: .No-
dokļu inspektori un viņu palīgi, tāpat ari
tiešo nodokļu departamenta un akcizes
valdes ierēdņi (6. p. un piezīme) izdara
tirdzniecības, rūpniecības un peļņas uz-
ņēmumu kontroli vai nu vieni paši, vai
piedaloties tirdzniecības deputātiem un
citām viņu vietu izpildošām personām.
Tirdzniecības deputāti paši var izdarīt
kontroli ne citādi, kā pa diviem kopā,
bet pagasta valžu priekšsēdētāji viena
liecienieka klātbūtnē".

62. pantu papildināt beigās ar se-
košu teikumu: „Ja uzņēmumam nav
pastāvīgu telpu, zīmei jābūt pie uzņē-
muma Īpašnieka, vai vīna vietnieka".

71. pantu papildināt beigās ar se-
košu teikumu: .Tāpat protokoli nav
sastādami tanīs gadījumos, kad maksā-
tājs, pretēji 31. p. noteikumiem, izpircis
zemākas kategorijas zīmi, nekā pienācies
pēc pēdējā likumīgā spēkā nākušā no-
dokļa komisijas lēmumu".

72. pantu atvietot ar sekošo: .Par
uzņēmuma vai noliktavās pārvietošanu
viena nodokļa iecirkņa robežās — pilsē-
tās un miestos — no vienām telpām uz
otrām, bet pagastos — no vienas apdzī-
votas vietas uz otru, uzņēmuma īpašnie-
kam jāpaziņo rakstiski, iesniedzot līdzi
attiecīgo tirdzniecības, rūpniecības vai
noliktavas zīmi, vietējam nodokļu inspek-
toram divu nedēļu laikā no pārvietoša-
nas dienas; bet par pārvietošanu no
viena nodokļu iecirkņa uz otru, jāpaziņo
tanī pašā termiņa un kārtībā abu ie-
cirkņu nodokļu inspektoriem. Par uzņē-
muma pāreju no viena īpašnieka uz
otru vai — īpašnieka nāves gadījumā —
uz viņa mantniekiem, jāiesniedz rakstisks
paziņojums vietējam nodokļu inspekto-
ram divu nedēļu laikā no pārejas dienas.
Par katra uzņēmnma pārvietošanu un
pāriešanu cita rokās nodokļu inspek-
toram jāatzīmē uz tirdzniecības rūpniecī-
bas vai noliktavas zīmes.

Par uzņēmuma slēgšanu vai likvidāciju
īpašniekam jāpaziņo rakstiski, pieliekot
attiecīgo tirdzniecības vai rūpniecības
zīmi, vietējam nodokļu inspektoram divu
nedēļu laikā no slēgšanas vai likvidācijas
dienas.

74. pantu papildināt ar sekošu
piezīmi:

Piezīme. Šajā pantā minētām ie-
stādēm un amatpersonām pēc darbu
vai piegādājumu izdošanas jāpārlie-
cinās, vai izpildītājam ir kāds uzņē-
mums, kas dod tiesību izpildīt darbu
vai piegādājumu bez īpašas tirdznie-
cības zīmes izpirkšanas (41. p.). bej
ja tāda uzņēmuma nav—vai minēta
zīmes izpirkta (30., 40. un
50. panti). Ja īpaša zīme vajadzīga
un tāda nav izpirkta, tad pie pirmās
izmaksas ieturama vajadzīgās zīmes
vērtība un iemaksājama valsts kasē.

78. panta 1. punktā strīpot vārdus:
. sevišķi patērētāju biedrībās tās sumas,
kuras uz statūtu pamata ietilpst viņu ap-
grozības kapitālos."

90. pantā vārdus: .Apliekamo peļņu
aprēķina uz pārskata bilances pamata"
atvietot ar vārdiem .Ar procentuālo peļ-
ņas nodokli apliekamo peļņu aprēķina
uz uzņēmuma pārskata un bilances
pamata".

93. panta 1. punktā: 2500 zelta
franku vieta noteikt 7500 latu.

93. panta 7. punktā pēc vārdiem
„bet pie dzīvības apdrošināšanas" ievie-
tot vārdus „un apdrošināšanas".

93. panta 8. punktā vārdu „visus"
atvietot ar vārdiem „Par uzņēmumu no-
maksātos".

93. panta 9. punktu papildināt
ar sekošu piezīmi:

Piezīme. Ārkārtīgu apstākļu dēļ iz-
sniegtos ziedojumus, piemēram, kara,
neražas, plūdu un citos tamlīdzīgos
gadījumos, var atskaitīt no peļņas
tikai uz uzņēmuma lūgumu ar katr-
reizeju finansu ministra atļauju.

100. panta 2. punktu papildināt ar
sekošu burtu: „ā) uz peļņas un zaudē-
jumu kontu pārvestās sumas".

105. pantu papildināt ar sekošu
piezīmi:

Piezīme. Ar šinī (105.) un iepriek-
šējā (104.) pantā paredzēto ap-
skati un reviziju saistītos ceļa un
citus izdevumus sedz no attiecīgā
uzņēmuma līdzekļiem, piedzenot tos
tūlitējas labprātīgas nesamaksas
gadījumā piespiedu kārtā, kā neap-
strīdamu valsts prasījumu.

120. pantu papildināt ar sekošu pie-
zīmi:

Piezīme. Šajā pantā minētos ap-
likšanas gadījumos, ja stap ta paša
īpašnieka iepriekšējā maksāšanas
gada apliktiem uzņēmumiem būtu ari
tādi, kas minētā gadā atklāti, pēdējie
nav apliekami ar nodokli par pirmo
maksāšanas (darbības) gadu.

124. pantu papildināt ar sekošu 2.
piezīmi:

2. piezīme. Sezonas uzņēmumiem
Rīgas jūrmalas pilsētā, Ķemeros un
citas finansu ministra noteiktās va-
sarnīcu vietās, par pamatu aplik-
šanai ar nodokli ņem peļņu, kas
aprēķināta pēc maksāšanas gada va-
saras sezonas apgrozījuma.

126. pantu papildināt beigās ar se-
košo: .bet 124. panta 2. piezīmē aprā-
dītiem sesonas uzņēmumiem par pamatu
ņem grāmatas par maksāšanas gadā no-
tecejušo vasaras sezonu.

133. pantu papildināt beigās ar se-
košo: .bet par 124. panta 2. piezīmē
apraditiem_ sezonas uzņēmumiem vasar-
nicu vietas minetie_ paziņojumi iesnied-
zami pec sezonas slēgšanas, bet ne vē-
lāki par

^
ta paša gada 1. novembri.

Iesniegt šo paziņojumu par pēdīgi minē-
tiem uzņēmumiem, ja tie pa sezonas
laiku pārgājuši no viena īpašnieka uz
otru, pienākas tai personai, kurai uzņē-
mums pieder uzņēmumu slēdzot".

136. pantu pvpildināt beigās ar se-
košo: „Par 124. p. 2. piezīmē aprādītiem
sezonas uzņēmumiem minētie pierādījumi
attiecas uz vasaras sesonu maksāšanas
gada".

145. pantu papildināt ar sekošu
piezīmi:

Piezīme. Uzaicinājumi iesniegt do-
kumentus, grāmatas un rakstiskus
papildu paskaidrojumus, kā šinī, tā
ari 137. un 144. pantos paredzētos
gadījumos, izsniedzami maksātājam
204. pantā paredzētā kārtībā visvē-
lākais 3 dienas pirms nosacītā
iesniegšanas termiņa.

146. pantu papildināt beigas ar se-

košu teikumu: .Uz maksātāja rakstisku
pieprasījumu komisijai pec nodokļu listu
izsūtīšanas jāpaziņo viņam grāmatu

un dokumentarisko datu noraidīšanas
iemesli". ,

__
152. pantu papildināt ar sekosam

piezīmēm:
1. piezīme. Šinī (152.) panta ap-

rādītā apgrozījuma un peļņaspaaug-
stināšana proporcionāli līdz gada
apmēram nav piemērojama darba
izpildījumiem un piegādājumiem,
tāpat ari sezonas un dažādiem citiem
uzņēmumiem, kas nekad nedarbojas
visu gadu, bet ikgadus to pārtrauc uz
īsāku vai garāku laiku, vai dar-
bojas tikai vienreizēji. Visiem šiem

uzņēmumiem par gada apgrozījumu un

peļņu uzskatama attieciga kalendāra vai
operācijas gadā taisītais apgrozījums un
gūtā peļņa. Pie tam tiem no apradītiem
uzņēmumiem, kuriem nav ilgstošs rak-
sturs, nodokli aprēķina par katru mak-
sāšanas gadu uz ta paša gada apgro-
zījuma un peļņas pamata.

2. p i e z I m e. Ja _ iepriekšējā maksā-
šanas gadā atklātā uzņēmuma peļņa
otrā maksāšanas gadā samazinā-
jusies vairāk kā uz pusi, tad uz
maksātajā lūgumu iecirkņa_ resp.
apriņķa nodokļa komisija otra gada
nodokli var pamazināt līdz tam ap-
mēram, kāds pienāktos no otra
maksāšanas gada peļņas.

154. pantu papildināt ar sekošam
piezīmēm:

1. piezīme. Par 124. panta 2. pie-
zīmē aprādītiem sezonas uzņēmu-
miem, kuri ietilpuši vispārējā vasa-
ras sezonas uzņēmumu aplikumā,
nodokļu listes izsūtāmas līdz katra
gada 1. decembrim.

2. piezīme. Vajadzības gadijumā
finansu ministrim ir tiesība noteikt
ari vēlāku termiņu listu izsūtīšanai
par vispārējā aplikumā ietilpušiem
uzņēmumiem.

157. panta beigas, liekot pēc vār-
diem: .saņemšanas dienas" zemikolonu,
papildināt sekosi: .pārsūdzības attie-
cībā us uzņēmumiem, kuri ietilpst vis-
pārējā vasaras sezonas uzņēmumu ap-
likumā (154. p. 1. piezīme) iesniedza-
mas ne vēlāk, kā līdz ta paša gada
31. decembrim.

161. pantu beigās papildināt sekosi:
.bet par uzņēmumiem, kuri ietilpst vis-
pārēja

^
vasaras sezonas uzņēmumu ap-

likumā _ (154. p. 1. piezīme) nodoklis
samaksājams ne velak par nākošā gada
15. janvāri."

166. pantu atvietot ar sekošo: .Ter-
miņa _ nesamaksāto nodokli ieskaita
parada:

1) pamatnodokli — pēc viena mēneša
no iecirkņa resp. apriņķa nodokļa komi-
sļjas, vai tiešo nodokļu departamenta
lēmuma paziņošanas dienas;

2) visus citus _— pēc 110—114 un
161. pantos aprādīto termiņu notecē-
šanas.

Par parādā ieskaititām nodokļa sumām
jāmaksā soda nauda l°/o mēnesī, pie
kam nepilnu mēnesi skaita par pilnu,
bet parada santimus, ja to ir 50 un vai-
rāk — par_ pilnu latu, bet mazāk —
neņem vēra.

Piezīme. Par pamatnodokli vai
viņa daļu, .kas nomaksāta ar tirdz-
niecības vai rūpniecības zīmes
izpirkšanu, soda nauda nav jāmaksā.

177. pantu papildināt ar sekošu pie-
zīmi:

Piezīme. Par _ nodarbošanos ar tirdz-
niecību vai rūpniecību vairāk gadus
bez vajadzīgas zīmes, sods uzliekams
par zirnesneizņemsanu vienigi no-teikumu pārkāpuma uziešanas gadā.

186. p a n t a beigas papildināt ar sekošo?
.Izņemot gadījumus, kad sods pēc 177panta uzliekams uzņēmumiem, kuriem
jādod pārskats par savu darbibu, pēde-
SM2oYpf ** nodok '" <**"*-

188. pantu atvietot ar sekošo: .Jamaksātājs savā paziņojumā (131 p) uz-dod neparerzu apgrozījuma sumu, tad tosoda ar naudas sodu līdz 500 latiemJa turpretī tas iesniegtā paziņojumā '
pārskatos bilancēs, kontos, kopaavi VumSvai papridii ziņas un paskaidrojumos kāari pārsūdzībās ar nodomu pasniedz ,Spareizas ziņas par uzņēmuma pelņu laipanaktei nodokļa uzlikšanu mazS ap
Ī1T: ,Pav,sam no ta izvairītostad to soda ar naudas sodu līdz tās s"mas desmitkārtīgam apmēram l,
valsts

^
varētu zaudēt nepSo zinu Tsniegšanas dēļ. šinī pantā %£g £

dus var uzlikt tikai tanīsgadījumos , kad
apgrozījuma sumu vai uzņēmuma faķ,
tisko peļņu var aprēķināt tieši pēc g^.
mātām vai dokumentiem, bet ne uz no%
dokļa komisijas vērtējuma pamata.

189. pantu atvietot ar_ sekošo-
.Iepriekšēja (188.) panta minētos sodus
uzliek iecirkņa _ resp. apriņķa nodokļa
komisija, galvena komisija un tiešo uo.
dokļu departaments,, atkarībā no tam
kura no šim iestādēm konstatējuse 188*
pantā minētos pārkāpumus."

204_._ panta pec vārdiem: „izsūta
maksātajiem ar policiju" strīpot vārdus
.vai nodokļu piedzinējiem" un viņu viet£
likt .nodokļu piedzinējiem, ziņnešiem
un pa pastu."

31. panta pielikuma I. nodali,
jumu papildināt ar sekošu
2. piezīmi.

2. piezīme. Izpērkot pusgada zīmr»
augšējā tabelē un 1. piezīmē aprā-
dītas apgrozījuma normas pamazi-
namas uz pusi.

93. panta 10. punkta pielikuma L,.
2. un 3. punktu izteikt šādi:

1) Dzīvojamas mājas ar pie viņām,
piederošām ēkām:

a) mūra un dzelzsbetona 2 proc. no
viņu vērtības,

b) koka 5 proc. no viņu vērtības,
c) jauktas 4 proc. no viņu vērtības.
2) Ēkas un būves tirdzniecības, rūp-

niecības un lauksaimniecības nolūkiem::
a) mūra un metāla 2 proc. no viņu;

vērtības.

b) koka 6 proc. no viņu vērtības,.
c) jauktas 5 proc. ... .

3) Sekosi objekti:
a) Zemes gabalus ar apakšzemes*

dabas bagātībām, ja pēdējās iz-
manto 3 proc. no viņu vērtības,

b) meliorācijas ietaises un citas ze-
mes būves 5 proc. no viņu vērtības,,

c) visāda veida kuģi 6 proc. no»
viņu vērtības.

II. Noteikumus partirdzniecības-rūpnie-
cības nodokli (Lik. kr. 1921. g. I. un;
138. un 1922. g. 26.) papildināt ar se-
košiem jauniem pantiem:

19. Visu tirdzniecības-rūpniecības no-
dokļu komisiju (13. un 17. p.)priekšsēdē-
tāji un viņu vietniki, kā ari šo komisiju:
locekļi — resoru priekšstāvji un darb-
veži saņem sevišķu atalgojumu, kura ap-
mēru nosaka finansu ministrs.

207. Kad par kopēju peļņu aplieka--
mieuzņēmumi (77. un 120. p.) atrodas,
vairāku pašvaldību robežās, tad šīm paš-
valdībām par labu ņemamo nodokļa,
piemaksu (Lik. kr. 1922. g. 26. VIII.)'
sadala starp attiecīgām pašvaldībām'pro-
porcionāli katras pašvaldības rajonā gūtai,
peļņai, bet ja ta nav zināma, tad pro-
porcionāli taisītam aprozījumam, no-
apaļojot to uz leju uz tūkstošiem.

207. Tiklab galvenās, kā arī iecirkņu;
resp. apriņķu tirdzniecības-rūpniecības»
nodokļu komisiju priekšsēdētāji un tiešO'
nodokļu departamenta direktors var attie-
cīgas komisijās ierosināt nodokļa ko-
misiju un departamenta lēmumu caur-
skatīšanu no Jauna tādās lietās, par:
kuram pirms lēmumu izpildīšanas atklā-
jušies jauni apstākļi, kas nav ievēroti,
pirmo reizi nodokli' uzliekot vai lietu,
skatot cauri.

Rīgā, 1922. gada 30.. oktobri.
Ministru prezidents Z.. Meierovics*
Finansu ministrijas pārvaldnieks:

A. Riekstiņ i

Rīkojums
par Latvijas rubļu kursu maksājumos

valsti).
1. Maksājumos valstij Latvijas rabļi

pieņemami pēc kursa, aprēķinot 50 rubļus*
par vienu latu.

2- Šis rīkojums stājas spēkā &r
1. novembri.

Rīgā, 1922. gada 30. oktobri. .Ns8498.
Finansu ministra vietas izpildītājs -

A. Riekstiņš*
Kredīta departamenta direktors

A.Kārkliņs

Mmm mmp^pi^i
Paziņojums.

Finansu ministrija paziņo, ka viss-
iemaksas dokumenti un izmaksas order-
čeki uz Latvijas banku izrakstāmi latps
un santimos.

Rīgā, 1922. gada 1. novembri.
Finansu ministra vietas izpildītājs

A. Riekstiņ*
Departamenta direktors A. Kār k 1 i 9 *?
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