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Visām pagasta, pilsētas un policijas valdēm,
Miertiesām
un izmeklēšanas tiesnešiem nepiecieiama grāmata
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Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina

šādu likuma:

I———?—,—

maksa:

rindiņa

180 rbļ. — kap.
6 . —
.

.

c) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņa

8.

—

10 .

—

.

4. Komisijas sēdes notiek noteiktas
dienās pašvaldības departamenta.

6.

līdz 1923. g 31. martam.

Pie lūgumiem pievienojami pagasta

un apriņķa valžu savāktie dokumenta1. Valsts Prezidenta un Valsts Prezidenta sekretariāta budžets par laiku no riskie pierādījumi par piedzenamo sodu
1922. g. 7. novembra līdz 1923. g. 31. martam ar kopēju kredīta zumu 4.488.860 rbļ, un obligatorisko nodevu lielumu līdz ar

pieņemts un apstiprināts.
2. Minētā zuma sedzama no 1922/23 g. valsts kārtīgo un ārkārtīgo izdevumu
budžeta ietaupījumiem, pamazinot minēta budžeta I. daļas tekošo NsNs 1, 3, 5, 6,
13, 17, 410 un 547 izdevumus par zumām, kas uzrādītas šī likuma pielikumā,

kopzumā par 4.488,860 rbļ.

Valsts Prezidenta

pie

likuma

par
un viņa sekretariāta budžetu

no
1923. g. 31. martam

1922. g. 7. novembra līdz

2. panta.
Tekošs J*

Vieta

lēmumiem par nodevu

Izdevumi

§ ļ

Zuma rubļos

valdes lēmums līdz ar sarakstīšanos no-

sūtams pašvaldības departamentam, kurš
tos nodod komisijas galīgai izlemšanai.
Piezīme. Pagasta un apriņķu valžu

I

8.

1

Satversmes Sapulces prezidija algas .

3
5

3
5

Satversmes Sapulces locekļu algas. . .
Atalgojums Satversmes Sapulces locek-

6
13

III

17

IV

6
' 1

410
547

I
I

ļiem par komisiju sēdēm .
Sevišķi izdevumi
Personāla algas

.

2

Citi pārvaldes izdevumi

1
2

Saeimas vēlēšanas izdevumi
Satversmes Sapulcei un Satversmes Sapulces prezidentam reprezentācijas iz-

Rīgā, 1992. g. 19. decembri.

?

attie-

atlaist,

parāda piedzīšanu par neiespējamu,
ugunsgrēks,
plūdi, krusa,
sērgas, slimības, neraža un pārējie
dibinātie iemesli, par kuriem at-

30.000.—
.

un

var

laika saimniecību piemeklējuši nelaimes gadījumi, kuri padarījuši

devumi

Kopā

Obligatoriskas nodevas

pašval-

567.000.— samazināt, vai arī parādu piedzīšanu
pagarināt sekošos gadījumos:
a) ja pierāda, ka nodevas nomaksātas,
247.000.—
vai uzliktas nepareizi;
91.000.—
b) ja parādnieks atzīts par nespējīgu
700.000.—
parādu nomaksāt:
150.000 —
c) ja no nodevu un sodu uzlikšanas
2.683.860.—

. .

. -

attiecīgo

20.000.— cībā uz tām uzliktos sodus

.

atlai-

Atsevišķi lūgumi už vietām iesnie-

lēmumi ievedami
dību protokolos.
Saeima.

sodu

dzami attiecīgai pagasta valdei, kuras
atzinums līdz ar visām ziņām iesūtāms
apriņķa valdes caurlūkošanai.
Apriņķa

I. daļa.
Satversmes Sapulce un

un

šanu, samazināšanu, piedzīšanas termiņa
pagarināšanu, vai ari lūgumu atstāšanu
bez ievērības.
7.

Pielikums

1

Likums par Valsts Prezidenta un viņa
sekretariāta budžetu no 1922. g.
7. novembra līdz 1923.g. 31. martam.
Valsts papildu budžets 1922./23. gadam.
Instrukcija sūdzību un lūgumu caurlūkošanai attiecībā uz bijušās apgādības
ministrijas uzliktām nodevām un
sodiem.
Rīkojums par pārgrozībām ^pagaidu tarifa un noteikumos Jfc 27 pasažieru
un bagāžas pārvadāšanai pa Latvijas dzelzsceļiem".

Sludinājumu

n) tiesa sludinājām! līdz 30 vien. . . .
slējigām rindiņām
. .
. par katra tālāka rindiņu
b) citām iestādēm an amata personām, pai katra vienslejīgu

5. Lūgumi līdz ar visiem pielikumiem
Likums
par Valsts Prezidenta un viņa sekretariāta budžetu no 1922. g 7. novembra samaksājami ar attiecīgu zīmognodokli.

Prezidenta sekre-

tariātu.

'" ?

svētdienasun svētku dienas
J&JēĪMĒ^M^

—

Likums par Valsts Prezidenta atalgojumu.

oficiāls laikraksts

ĒļŠļ „

linumi

m m

Saeima pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādus likumus:

Likums

Latvijas valdības

kā:

| 4.488.860 —

rbļ.

Valsts Prezidents J. Čakste.

sevišķi norādams:

d) ja parādnieka saimniecība kara laikā
Saeima ir pieņēmusi

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Likums
par Valsts Prezidenta atalgojumu.
1. Valsts Prezidents saņem atalgojumu
naudā, kura lielumu m saka Saeima budžeta kārtībā. Reiz noteikto atalgojumu
nevar samazināt laikā, uz kuru Prezidents

Valsts Prezidents

šādu likumu:

Valsts papildu

budžets

apkalpotāju

personālu

i) ja uzliktā produkta vietā nodots
cits produkts taī pašā vērtībā;

1. daļa.

g) ja saimniecība jūtami samazinājusies
aiz parādnieka neatkarīgiem un
ievērību pelnošiem iemesliem;
h) ja parādnieks saņēmis pabalstus un
i) ja sviesta nodevu parādnieki ir vienas

Satversmes Sapulce un Saeima.
A. Kārtēji izdevumi.
Valsts Prezidents un Valsts Prezidenta

govs īpašnieki un ja no šīs govs
pārtiek vairāk kā viens ēdējs.
Piezīme.
Ja bez šinī punktā pie-

Valsts Prezidenta
Tekošs Ms

Vieta

un
sekretariāta

V
642
643

budžets.

§

Zuma

1

apkurināšanu un

1922/23. gadam.

1
2

sekretariāts.
Valsts Prezidenta atalgojums
....
Valsts Prezidenta amata telpu un dzīvokļa

585.960.—

reprezentācijas vajadzībām.

3

3. Valsts Prezidenta bezmaksas lietošanā atrodas valsts satiksmes līdzekļi.

Valsts Prezidenta
algas

645

4

Valsts Prezidenta sekretariāta citi izdevum.

Rīgā, 1922. g. 19. decembrī.

Valsts Prezidenta darbvedību

V

pār-

646

1

A.
B.

Kopsavilkums:
Kārtēji izdevumi ...* ....

Ārkārtēji izdevumi

zin Valsts Prezidenta sekretariāts.

2. Sekretariāta priekšgalā stāv Valsts
Prezidenta sekretārs.
3. Valsts Prezidenta sekretariāta darbinieku iecelšanas kārtību nosaka Valsts
Prezidents.

4. Valsts Prezidenta sekretārs rīko
Valsts Prezidenta un sekretariāta kreditus.

390.900.—

B. Ārkārtēji izdevumi.
Valsts Prezidents un Valsts Prezidenta
sekretariāts.
Vienreizēji izdevumi telpu iekārtai
. .
Kopā par I. daļu

Likums

1.

sekretariāta personāla

~

362.000.—

| OSS.SeoT

Kopā par I. daļu
'i.

Valsts Prezidents J. Čakste.

par Valsts Prezidenta sekretariātu.

rubļos

Kopzuma
Rīgā, 1922. g. 19. decembrī.

vestiem iemesliem rastos citi dibināti
iemesli, tad tie atsevišķi uzrādāmi

720000.—

uzturēšana
644

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

nopostīta;
e) ja parādnieka saimniecība caur viņa
iesaukšanu karā cietusi zaudējumu,
jeb parādniks ir invalīds;

Valsts Prezidenta

ievēlēts.

2. Bez iepriekšējā pantā minētā atalgojuma naudā Valsts Prezidents saņem
vēl no valsts bezmaksas lietošanā piemērotus ziemas un vasaras dzīvokļus ar
iekāitu, pieņemamām telpām, apgaismošanu un apkurināšanu, kā arī reprezentācijas telpas ar iekārtu, apgaismošanu,

un

izsludina

_ 9.

lēmumos.
Pagasta un apriņķa

jāatsaucas

uz

valžu lēmumos
instrukcijas
attiecīgiem

pantiem un punktiem.

10. Komisijas lēmumi ir galīgi.
11. Komisijas lēmumus pašvaldības
departaments paziņo lūdzējiem caur apriņķa valdi vai tieši, pasludinot viņiem
arī pārsūdzības kārtību.

2 430 000. —
| 2.430 000 —

Rīgā, 1922. g. 18. decembrī. J* 112845.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Pašvaldības departamenta direktors
J. Zankevics.

2.058 860.—
2.430 000.—
ļ 4.488.860 —

Apstiprinu.

1922. g. 18. decembrī.
Satiksmes

Rīkojums

mmm rasināsi nss paroles.

un lūgumu caurlūkošanai un izmeklēšanai attiecībā uz bijušās apgādības ministrijas uzliktām obligatoriskām no-

ministrs
J. P a u ļ u k s.

Valsts Prezidents J. Čakste.
par

pārgrozībām

noteikumos

bagāžas

Nr.

Nr. 388
,.pagaldu
27

pārvadāšanai

tarifā

un
un
Latvijas

pasažieru

pa

Instrukcija
dzelzsceļiem".
devām un sodiem.
sūdzību un lūgumu caurlūkošanai attie2.
tiesības
obligatoriskos
Latvijas
neredzīgo
institūta
Komisijai ir
5. Satversmes Sapulces prezidenta cībā uz bijušās apgādības ministrijas
skolas,
nodevu parādus un sakarā ar tām uz- Strazdu muižā, audzēkņiem piešķiru tiekanclejas darbvedība un arehivs pariet
uzliktām obligatoriskām nodevām un liktos sodus pilnīgi atlaist vai samazināt, sību braukt pa dzelzsceļiem par
Valsts Prezidenta sekretariāta rīcība.
pazesodiem.
minātu
par
vai
ari
parāda
piedzīšanu
pagarināt.
50°/o
maksu
III.
klases
vaPiezīme: Satversmes Sapulces pregonos.
1.
Ar
ministru
kabineta
1922.
g.
3.
Komisijas
darbvedība
atrodas
pie
atlikumi
zidenta kanclejas kreditu
23. novembra lēmumu nodibināta pie pašvaldības departamenta, kurš saskaņā
Sakarā ar to lieku priekšā papildināt
pāriet Valsts Prezidenta rīcība.
iekšlietu ministrijas sevišķa komisija no ar komisijas lēmumiem izdod rīkojumus „pagaidu tarifu un noteikumu N> 27
Valsts Prezidents J. Čakste.
iekšlietu un zemkopības ministriju un pašvaldības un administratīvām iestādēm, 30. §, ierakstot zem panta ,d" sekošu
jaunu pantu:
valsts kontroles prieklstāvjiem sūdzību kā ari izpilda pārējo sarakstīšanos.
Rīgā, 1922. g. 19. decembri.

Mt

pārziņā turēt lielu armiju. Bet ja _ Krievija būtu
W
Barba ministrijas
^g^m>' rLatvijas neredzīgo institūta saraazinājuse savu karaspēku, ta būtu
, Strazdumuižā. "
daudz zaudējuse 3. internacionāles pieVajadzību padarīja par
??Hurns stājas spēka no ta izslu- kritēju acīs.
izlikās ļoti miermīlīgi un
tikumu:
krievi
dinSrsTrrrlrTdienas.
uzaicināja Baltijas valstis atbruņoties.
Dzelzsceļu galvenā direktora
Bet tā ka krievu miermīlība nevarēja
vietas izpildītājs T. Dumpis.

JB^^ļS

?

konferences dalībniekus pārliecināt, kon-

.qBj« -Finansu direktors Maz kalniņš., ferencei bija jābeidzas. Konference varēja beigties jau tad, kad noskaidrojas,
?^????^^?BB^iBi^HHHB^BHBa
ka Krievija negrib dot nekādas drošības
par karaspēka morālisku samazināšanu,
ka ta negrib parakstīt nekādu līgumu,
Igauņu prese par Maskavas konferenci. īsi sakot, ka ta negrib ar kaimiņiem
dzīvot mierā.
Tomēr Baltijas valstu
"Igauņu laikraksti atzīst Maskavas konferenci par pilGīfti neizdevušos: konfedelegācijas, labu gribēdamas,_ vēl turpirencē atbruņošanās jautājums nemaz nenāja sarunas, līdz noskaidrojas, ka sa-

Prese.

esot pavirzīts uz priekšu, neesot ari no- runu turpiuāšsnai nav nekādas nozīmes,
lemts, kā citās konferencēs parasts, kur jo tagadējā Krievija atkal reiz parādīja
un kad turpināt pārtrauktās sarunas. savu īsto seju".
Kur meklējams šīs neveiksmes iemesls?
Par konferences sekām .Postimees"
šaī jautājumā igauņu presē domas dalās. raksta:
.Kocferencei
nebija nekādu
.Paewaleht" raksta 15. decembrī, pjaktisku panākumu, toties jo lielāka ir
Pirmkārt, līdz
ka krievi nav varējašisaprasties ar Bal- tās morāliskā nozīme.
tijas valstīm, jo pēdējās gribējušas no- ko Krievija parādīja savu īsto seju,
pietni strādāt, bet krievi darba vietā noskaidrojās arī tās iekšējais nespēks
Otrkārt,
likuši tikai skaļas frāzes. Palicis tāds un
saimnieciskā
nevarība.
iespaids, itkā padomju valdība mēģinot nekad starp Baltijas valstīm, pieskaitot
lietu nostādīt tā, itkā Baltijas valstu dēļ tām arī Rumāniju, nav valdījuse tāda
Krievija nevarot savu armiju samazināt, vienprātība kā Maskavas
konferencē.
lai attaisnotu sava karaspēka lielumu. Šīs divas svarīgās lietas saprata visa
.Konference rādīja, " tā spriež minētais pasaule, jo konferencei piešķīra lielu
laikraksts, „ka lielnieciskai Krievijai nav nozīmi nevien Krievija un Baltijas valstis,
bet vēl lielākā mērā lielvalstu diplomāti.
nemazākās gribas atbruņoties. Karaspēku mēģinās turēt tik plašos samēros, Austrumeiropas jautājums, kas līdz Šim
cik to atļaus Krievijas tagadējie saimnie- bija diezgan neskaidrs, Maskavas konciskie apstākļi.
Ar savu izturēšanos ferencē dauds vairāk noskaidrojas. SeMaskavas konferencē lielinieku valdība višķi krīt svarā Baltijas savienības jautājuma atkaliekustināšana, ne vairs līdzgrib savai rīcībai atrast formālu attaisnojumu krievu tautas un ārvalstu acīs. šinējos šauros apmēros, bet ka savieaadās apspriedēs arvien vairāk mācamies nība no Baltijas līdz Melnai
jūrai.
pazīt padomju valdības īsto seju."
Baltijas valstu savienības ideja Maskavas
Aii.P ostimees" savā 15. decembra konferencē izturēja savu uguns pārbaudījumu. "
ievadā izsaka līdzīgas domas: .KaraPavisam citādā garā raksta Igaunijas
spēka samazināšanu Krievija grib tiešām
izdarīt, tikai ne aiz miera mīlestības, bet bijušais ārlietu ministrs A. Pups .Waba
pavisam citu iemeslu dēļ.
Saimnie- M a a" 15. decembra numurā. Piips nociskais sabrukums neatļauj Krievijai

uz

Rīgas nodokļu inspektoru
par

žēlo konferences izjukšanu,
kas iespiests

jo .Baltijas

.Ekonomista* š. g. 21./22.

apspriedes atsauksme

numurā un . Valdības Vēstneša" 271. numurā, paredz viņā dažus svarīgus pār-

o b 1 ig a t o r isk a s

grozījumus

grāmat-

veža n a s likumprojektu.
(Iespiests „ Ekonomistā* š. g. 21./22. un

un

papildinājumus,

dams piemēroties
stākļiem.

laika

gribē-

un vietas ap-

Palūkosimies, vai un cik šādi pārgrozījumi un papildinājumi, vai vispārīgi,
Jo biežāk valsts iejaucas savu pilsoņu šāds likums mums būtu vēlams vai neprivati-tiesiskajās attiecībās, jo vairāk ta pieciešams.
tuvojas .policejiskā" tipa valstīm. Mums
Vispirms jautāsim, kādu mērķi provisiem tik _ labi pazīstamā .vecā" Krievija jektējamais likums sev spraudīs.
var noderēt par spilgtu šāda veida valstu
Vecajam bijušās Krievijas likumam

«Valdības Vēstneša" 271. numurā.)

paraugu. Ar daudzu likumu palīdzību
viņa centās ņemt
savā
aizbildnībā
pilsoņus pāt tādās lietās, kur pieauguši
cilvēki acīmredzot paši tīri labi saprastu,
kas viņiem darāms, — bez kāda aizrādījuma .no augšas" . Protams, ka visi
šādi likumi cevaēja' iesakņoties, nedz
arī tie tika izpildīti, un ja ari kāds no
tiem pa daļai iesakņojās, tad tikai tanīs
gadījumos, kur priekš tam bija nobrie-

bija tikai viens mērķis — palīdzēt tiesas
iestādēm un tām personām no tirgotāju
un rūpnieku
vidus, kas pie šīm iestā
dēm griestos, izšķirt strīdīgos jautājumus
un

panākt skaidrību

gadījumos.

maksāt

nespējības

Veikala noslēpums pie tam
tika uzlūkots par absolūti neaizkaramu.
681. pantā lasām: .Grāmatu iesniegšana
tiesai
atkarājas no īpašnieka brīvas gribas" ... .Ja viena vai
dusi dzīves vajadzība.
otra puse, aiz citu pierādījumu trūkuma,
Viens no šāda veida likumiem bija
atsaucas uz grāmatām, tad uz tiesas
likums par obligatorisku grāmatvešanu
lēmumu tās jāiesniedz tiesai vai ari no
tirgotājiem un rūpniekiem (Tirdzniecības tiesas deleģētam loceklim vai iecirkņa
ustava 669—691. p. p. Lik. krāj. XI. sēj. miertiesnesim jāuzrāda attiecīgi iegrā2. dala 1903. g. izdevuma).
matojumi, bet pie tam īpašnieks nav
Kur grāmatvešanu bija
atzinusi
par spiests atstāt grāmatas tiesā" . . .
.Nenepieciešamu viena vai otra uzņēmuma vienam un nekādā gidījumā nav tiesības
vadība, tur šo likumu automātiski izpil- prasīt, lai tiktu uzrādītas tirdzniecības
dīja, bet kur šādas nepieciešamas no grāmatas, kuras ir neaizkaram kamērpašas dzīves diktētas vajadzības nebija, cijas noslēpums".
tur arī likums palika tikai uz papīra, —
Šim vecajam
(1834. g. 14. jūnija) liun trūka arī tādas administratīvas varas,
kumam 1898. gadā pievienots mazs piekas kontrolētu, vai atsevišķu uzņēmumu metinājums: piezīme pie 681. p. noīpašnieki likumu izpilda vai ne, un ueizsaka ka .tirdzniecības grāmatas var uzpildīšanas gadījumā sauktu tos pie atbilrādīt ciurlūkošanai, ievērojot tirdzniedības. Tikai tiesu iestādes reizēm atgā- cības rūpniecības
nodokļa
(1898. g.
dināja šī likuma prasības, bet par to 8. jūnija) noteikumus"
Kā redzams,
vēlāk.
jautājuma izšķiršana par grāmatu uzrāMūsu valsts pirmajā pastāvēšanas brīdi dīšanu nodokļu valdei vai viņu neuzrāpagaidām vajadzēja atstāt spēkā daudzus
dīšanu atkal atkarājas no uzņēmuma
bijušās Krievijas likumus un, starp citiem
īpašnieka brīvas gribas, un pēdējais nearī minēto likumu par obligatorisku grāpavisam netiek _ uz to spiests. Tā tad
matvešanu. Bet arī pie mums, kā tas
valsts iejaukšanās pieminētāja pnvatēitādi nemaz nebija sagaidāms, šim tiesiskājā aplokā v
Īsts interešu dēļ te
likumam bijis tas pats liktenis, kas notiek tikai izņēmuma gadijumos un
bijušā Krievijā. Savā laikā tagad likviminimālā apmēra.
dētā tirdzniecības-rūpniecības ministrija
Tikai maksāt nespējības gadījumā, kas
gan gribēja viņu atdzīvināt, atgādinādama
atzīta
ar attiecīgas tiesas iestādes lētirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu
mumu,
tirdznieciskas grāmatas atņemaīpašniekiem ši likuma prasības, bet bez
mas maksātnespējīgiem īpašniekiem un
diktē
savu,
un
kur
Dzīve
panākumiem.
lūkojamas c^uri, kam pienākas (min. lidzīves vajadzība saskan ar likumu, vai
kuma
682 p).
— pareizāki sakot — kur likums saskan
Kāds
mērķis ir likumprojektam, par
arī
tiek
izpildīts,
tur tas
ar to,
kuru
te
iet
pulēties
to
runa?
ieveltīgi
tur
kur
ne,
nu
ierosināta
šī
Pats likumprojekts šādu jautājumu
potēt.
Tagad
likuma pārstrādāšana, un . likumprojekts", tieši nemaz nav uzstādījis, un atbilde

valstis varēja likt cerības uz so pirmo
vispārējo konferenci ar Krieviju: konference būtu turpinājusi un veicinājusi

draudzīgu kaimiņu attiecības un būtu
radījuse labu kaimiņu starpa nepieciešamo
uzticību, lai varētu dzīvot miera un īstā
draudzībā. Sevišķi liela nozīme šai konferencei bija igauņu acīs, jo labu attiecību
nodrošināšana ar Krieviju palīdz atrisināt
2 /s no Igaunijas ārlietu politikas problemiem. " Baltijas valstis esot savas prasības uzstādījušas pārak ultimatīvi un ar
to paasinājušas attiecības ar Krieviju.
Piipam liekas, ka igauņi Maskavas konferencē izlaiduši iniciatīvi no savam rokam,
un tāpēc konferencei nav bijuši panākumi.
Šis raksts kritizēts otra diena. Pae-,
waletitā". . Pāewaleht" aizrāda, ka
Piips bijis Maskavas konferences priekšdarbu veicējos. Viņa raksta esot izteiktas
tās pašas pamatdomas, ka Rēveles komunistu laikrakstā .Tooline".
nosauc Piipa
Ari .Postimees"
rakstu pai Jlca pakalpojumu Igaunijai".

Latvija un citas valstis.
Tieša dzelzsceļu satiksme starp
Latviju un Vāciju.
Karalaučos, 16. decembrī. Karalauču dzelzsceļu konferencē panākta pilnīga vienošanās par tiešas satiksmes
nodibināšanu starp Latviju, Igauniju, Lietavu un

Vāciju.

Konferences lēmumus

iesniegs attiecīgo valstu satiksmes ministrijām apstiprināšanai. Ir izredzes, ka
tiešo satiksmi izdosies nodibināt jau
1. februārī uz starptautisku noteikumu
-p ~'-\
pamata.
LTA.

Jaunās valstis.
Somija.

Attiecības ar Krieviju.
H e 1z i ņ f o r s ā, 17. decembri. Ceturt-
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sanu. Apsveicot somu delegātus, Q.
ņeckis padomju valdības vārda uzsvēra,
ka atbruņošanas konferences neveiksme
nevarot atstāt nekādu iespaidu uz saru.
LTA.
nām par tirdzniecības līgumu.

Ārzemes.
Notikumi ?ācl|ā.
Ber li nē, 17. decembri. (Volls.) Ma
Libekas ziņo, ka Travemindeskuģu bu.
vētavā izcēlies milzu ugunsgrēks, kuri
pilnīgi iznīcinājis darbnīcas, mašinas un
noliktavas. Ir aizdomas, ka uguns pielaista.
B e r 1i n ē, \%. decembri. (Volfs.) Prūsijas valsts budžeta
projekts
11.988 miljonu marku deficītu.

B e r 1i n ē,

17. decembrī.

paredz,

(Volfs.)

Valstskanclers noturējis apspriedi ar visu

reicbstaga frakciju līderiem, izņemot komunistus. Kanclers īsā runā raksturoja
tagadējo politisko stāvokli, pēc kam valsts
sekretārs Bergmans ziņoja par sabiedroto
Londonas konferenci.

Vācijas

jaunie,

pārstrādātie reparacijas priekšlikumi tuvākās dienās vēl netiks izstrādāti. LTA.

Rīga.
Noteikumi

par nodokli no automobiļiem un
motocikietiem Rīsā.
Pieņemti pilsētas domes sēdē
1922. g. 16. novembri un iekšlietu ministrijas apstiprināti,
(Pašvaldības departamenta š.g.
24. novembra raksts Jfe 112137.)

1. Pamatojoties uz noteikumu par
pilsētu ienākumiem, izdevumiem, budže-

tiem

un

pārskatiem

70. p. — 73 p.,

katram automobiļa vai motocikleta īpašniekam Rīgas pilsētas robežās, izņemot
dien Maskavā iesāktas sarunas par somu 2. p. minētos gadījumus, jāmaksā pilun krievu tirdzniecības līguma noslēg- sētas nodoklis sekošos apmēros:
jālūko

atrast,

salīdzinot dažādus .pro-

tājiem

un rūpniekiem

uz nākošā procen-

tuālā peļņas nodokļa rēķina, pie kam
tirdzniecības resp. rūpniecības zīmju kategorija atkarājas vienīgi no uzņēmuma
apgrozījuma lieluma, bet uzņēmuma ārējās
pazīmes še pavisam nekrīt svarā, un tikai
priekš Vil. kategorijas rūpniecības uzņēmumiem tām ir .patentēs nodokļa"
civilprocesa likumos norādītiem pamatiem. No ta, acīmredzot, varētu taisit raksturs, līdzīgs vecajiem laikiem. Par
slēdzienu, ka .likumprojekts", tāpat ka cik un vai vispārīgi šī pazīme ir noderīga
par pamatu apradītajai uzņēmumu savecais krievu likums, grib rūpēties vienīgi par tirgotāju un rūpnieku savstarpējo grupēšanai .likumprojektā*, tas ir vairāk
strīdīgo jautājumu nokārtošanu tiesas ka apšaubāmi.
ceļā un taļak par to arī negrib iet. Bet
Pirmkārt, pie liela apgrozījuma var būt
jau 17. pants šo ilūziju izklaidē un dažreiz_ (runājot relatīvi) visai maza pelņa
atklāj likumprojekta īstos mērķus: fiska un otrādi. Otrkārt .likumprojekts", acīminterešu sargāšanu un arī dažus citus.
redzot, pilnīgi aizmirsis tos daudzos
Tagad aplūkosim vecā krievu likuma tirdzniecības resp. _ rūpniecības uzņēmuun jaunā .likumprojekta." uzbūvi.
mus, kuri saskaņa ar .Noteikumu par
tirdzniecības-rūpniecības nodokli" 2. un
Kā no krievu likuma 670. līdz 672. p. p.
redzams, grāmatvešana obligatoriska — 3. p. p. ir blīvi no šī nodokļa un kuriem,
vispirms bankām, lieltirgotājiem, eks- un ta tad nekāda tirdzniecības resp. rūpniecības zīme nav izpērkama. Vai tad
importieriem un starpiniekiem (komisionāriem). Šīs grupas uzņēmējiem jāved būtu jāpieņem, ka priekš šiem uzņēmu8 grāmatas. Otrā grupā (jāved 4 grā- miem ari grāmatvešana nebūtu obliga-

jekta" pantus.
Vecā krievu likuma 681. p. vietā
likumprojektā atrodam lakonisko 15.pantu:
.Likumīgā kārtā vestu grāmatu ierakstījumi noder par pierādījumiem strīdos un
prasībās uz tirdzniecības procesa un

matas) nāk

tirgotāji mazumā

un trešā toriska ?

(3 grāmatas) sīktirgotāji, kā arī amatnieki,
kas tirgojas ar saviem ražojumiem. Grā-

matvešana nav obligatoriska amatniekiem,
kuri strādā tikai uz pasūtījumu, kā arī
sīktirgotājiem, kuri tirgojas no galdiem,
iznēsājot un izvadājot.
Kā redzam,
uzņēmumu
sadalīšana
grupās še izvesta ļoti racionāli, piemērojoties uzņēmumu dabiskajām īpatnībām
(tirdzniecība vairumā, mazumā un sīktirdzniecība) . Izņēmums paredzēts ļoti
plašai uzņēmumu grupai, un likumdevējs
ir pilnīgi sapratis šādu izņēmumu nepieciešamību.
Likumprojekts ari paredz vienai tirdzniecībasrūpniecības uzņēmumu nozarei
komplicētāku, otrai vienkāršāku grāmatvešanu, bet par pamatu uzņēmumu ierindošanai tai vai citā grupā ņem uzņēmumiem izpirkto tirdzniecības resp. rūpniecības zīmju kategoriju.
Likdamies

vadīties

no

šīs pazīmes,

likumprojekta
sastādītājs, a-imredzot,
bijis vēl pilnīgi veco krievu laiku jēdziena varā ..par tirdzniecības-rūpniecības
pamatnodokļa būtību, kad šis nodoklis
bija nodeva par tiesību
nodarboties
tirdzniecību
ar
vai rūpniecību,
un
tika
iekasēts
pēc
patentu
sistēmas, ņemot vēra uzņēmumu
ārējās
pazīmes. Pēc mūsu tirdzniecības-rūpniecības nodokļa likuma
tirdzniecibaslupmecibas pamatnodoklim
ir pavisam
cits raksturs: viņš ir, taisnību
sakot,
avanss, kuru valsts kase saņem no
tirgo-

Pie citam likumprojekta savādībām jā

pieskaita tas, ka viņš nepielaiž nekādi
izņēmumu no saviem noteikumiem. Pkļj
zīme pie 5. panta gan teikts, ka personāli
kurām jāizņem III. vai IV. šķiras tirdzniecības zīme un VI. vai VII. šķiras rūpniecības zīme, var vest tikai kasei
grāmatu, kas nav uzlūkojams par izņēmumu, bet tikai pārzināmu atvieglinājumu.
Iznāk, ka kurpnieks, kuram ir vieni
vai divi palīgi un kuram, pēc „liku
r*
projekta* jāved kases grāmata, tiek n»
stādīts neizdevīgāka stāvoklī par vien*
vai otrukooperativK vai, piemēram, plašai
kuģu būvētavas īpašnieku, kuri pēc «Noteisumu par tirdzniecības-rūpniecības nodokli" 3. p. 15. un 21. punktiem irbrivi
no tirdzniecības-rūpniecības nodokļa ai
ta tad arī no obligatoriskas grāmatvešanas.
Bet pēdējiem taču daudz drīzāk vai
izcelties tiesas ceļā izšķirams strīdus ai
citiem, nekā pirmajam!
Tagad palūkosimies, kā likumprojekts
nodrošina veikala noslēpuma neaizkāra*
mības principu.
16. p., _ liekas,

lūkojas

uz šo princip*

tāpat, ka vecais krievu likums (sk._ aug-

stāk), jo tur lasām: .Uzņēmuma grama»
ierakstījumi uzskatami kā neaizkararfl»
komercijas noslēpums, un, bez 17. paa»
minētiem gadījumiem, tiesība prasīt, I»
uzrada uzņēmuma grāmatas, pieder tik»
tiesai." Bet atsaukšanās uz jau pārr*
nato 17. pantu izklaidē šādu iesp aida.
Sis pants dod rokās « carte blancnc

izdota pēc 30. jūnija, tad nodoklis par
tekošo gadu maksājams tikai pusapmērā.
spēka,
5Automobiļu un motocikletu izmēb) par automobiļiem, kurus lieto preču ģinašanas braucieniem pilsētas nodokļu
un pasažieru pārvadāšanai peļņas nodaļa izdod sevišķus numurus, kas
nolūkos — 50 rbļ. gadā no katra skaitās derīgi ne ilgāk kā uz 2 nedēļām.
zirga spēka.
Šie numuri atšķiras no pastāvīgiem nuPiezīme. -Zirgu spēka daudzumu muriem ar citu krāsu un atsevišķu nunoteic (skaties saistošos noteikumus merāciju. Bez minētā numura pilsētas
a) par automobiļiem un motocikietiem
— 100 rbj. gadā no katra zirga

automobiļu braucējiem) sevišķa komisija automobiļu pārbaudīšanai, kas

valde

izsniedz

ari

sevišķu

apliecību

mēģinājumu braucieniem.
6. Nodokļu _ nodaļa var izdot atseapskata automobili vai motocikletu.
2. Minētais nodoklis nav jāmaksā par višķam personām, firmām un automobiļu
numurus, kuri
vasttomobiļiem un motocikietiem, kuri darbnīcām mēģinājumu
derīgi
uz
visu
gadu.
Šādi
numuri iz.pieder:
sniedzami uz sevišķa pieprasījuma paa) ārvalstu diplomātiskiem priekšstāvmata pret 1000 rbļ. samaksu par katru
4 f jiem, kas akreditēti pie Latvijas numuru (10 HP, ā 100 rbļ) un ne vaivaldības;
rāk ka divi numuri vienai personai vai
. b) valsts iestādēm un kurus lieto tikai
iestādei un pie tam ar to noteikumu, ka
valsts vajadzībām;
automobiļus ar šādiem numuriem drīkst
e) pilsētai;
lietot tikai mēģinājumu braucieniem un
d) Sarkanam krustam, ārstu ātrās panedrīkst īrēt privātām personām. Minētā
līdzības sabiedrībai, kā ari kuri noteikuma neievērošanas gadījumā nuskaitās par speciāliem ugunsdzēsēju murs atņemams.
automobiļiem:
7. Ja nodokli nesamaksā noteiktā laikā,
e) personām un firmām, kas tirgojas tas piedzenams divkārtīgos apmēros."
ar tiem, ja šie automobiļi un moto8. Šie noteikumi stājas spēkā divu
cikleti atrodas veikala telpās pār- nedēļu laikā pēc publicēšanas Valdības
došanai ;
^ atcelti
Vēstnesī* un *līdz ar to skaitās
) personām, kas uzturas pilsētā ar līdzšinējie noteikumi par automobiļu un
automobili vai motocikletu ne ilgāki
motocikletu nodokli Rīgā.
par 2 nedēļām;
Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
g) personām, kas šo nodokli pirms
pāriešanas uz dzīvi Rīgā samaksāPilsētas sekretārs A. Pļavinskis.
jušas pilnā _ apmērā kādai citai pilsētai Latvija.
3. Nodoklis samaksājams pilsētas kasē
Māksla
ipirms braukšanas atļaujas saņemšanas
Latvijas un Lietavas valsts teātru
prefektūrā. Pēc prefektūras izdotās atļaujas uzrādīšanas pilsētas nodokļu nosasveicināšanās.
daļa izsniedz, pret izdevumu atlīdzību,
14. decembrī lietavieši Kaunā svinēja
atļaujā atzīmētu numuru, kas piestiprisava pirmā dramatiķa Gusuča 100 gadu
nāms pie automobiļa vai motocikleta.
jubileju. Dažas dienas pirms tam mušu
4. Nodoklis maksājams pilnā apmērā, nacionālais teatrs saņēma no Kaunas
kā minēts šo noteikumu 1. pantā, ja šādu telegr?mu:,Ceturtdien, 14. decembri,
prefektūra izdevuse braukšanas atļauju svinam mūsu teātrī pirmā lietaviešu
pirms 30. jūnija; turpreti, ja atļauja dramatiķa
Gusuči 100 gadu jubileju.
priekš .komercijas

noslēpuma" pielīdzināšanas absolūtai nullei.
ļ

Tālāk jautāsim, kādām iestādēm,_ pēc
vecā krievu likuma, piekrita un kādām

pārkāpumu sodīta, nezin vai ceturto reizi

vispārīgi vairs pielaidīs
kāpumu.

tādu pat

(To grūti iedomāties!)

pār-

Kursi.

šai gadījumā dalāmies ar mums draudzīgu teātri, dzijā pārliecībā gaididami
uz latvju-lietaviešu tautas brālīgu vienošanos, ejot roku rokā pretī brīvai un

laimīgai nākotnei.*
Lietavas valsts drāmas teātra vārdā
direktors Ļudas Gira.
Uz to Latvijas nacionālā teātra direkcija atbildēja:

.Garā svinam līdzi Jūsu svētkus. Lai
uzplaukst mūsu tautu ģēnijs, kurš radīs
vērtības, kas tautas dara lielas. Cēls
gars lai saista mūs."

Rīga* birita,

1392. gada

100 Latvijai rbj. ....
Amerikas dolārs
.....
Angļa mārciņa
100 Francija» (rausi . ...

S°/o

Ventspils osta ienākuši kuģi.
15. decembrī.
Bollan, vācu tvaikonis, 1947,34 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.
Hidfografs, latviešu tvaikonis, 290,56reģ ton. brutto,
no Rīgas ar ugunsbojn.

14. decembrī.

ton

Virsaitis, latvieSu kara kuģis, uz Liepāju.
Gaida latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
ar gabalu

precēm.

telegrāfa

aģenteas

ārzemju

tele?»»!»»* .

Varšavā, 18. decembri. Polijas
ministru kabinets izsludinājis Varšavā
aplenkuma
Kārtības
stāvoklistiprināšana

Jau tagad

šinī ziņā

dos

ko

jaunu ?

tirgotāji un rūpnieki, kuri rī-

kojas vairāk vai mazāk

psilrW
J;^}
2,10

2,

pec valsts prezidenta noslepkavošanas.

Bordo, 18. decembri. (Radio.) ,Mesjūrnieku arod-

nieciskā savienība nolēmusi pievienoties

fašistiem. Šis lēmums esot izskaidrojams
galvenā kārtā ar D'Annunzio iespaidu.

Literatūra.

Telegramas.
(Latvijas

—

20 celta Ir. 6/o Rig. fcip. Medī.
ķila zīmes
—
50 celta ii. 6°/o Rīgas pils. ta.
biedi, ķila simcs ....
—
100 zelta ii. 6°/o i&gaa pils. ki.
biedi, ķila žiraes
—
Rīgas biržas komitejas kotaeijas komisijas
prlekisēdētSf* g. Baltgailia.
Zvēr. biržas mākleris P. Rupneis.

sagero"_ ziņo, ka Itālijas

15 decembrī.

Liepāju

2,—
5,11—5,16

traucējumi līdz šim nav notikuši. Poju
prese atzīmē lielo ātrumu, ar kādu sastādījies jaunais kabinets kritiskā brīdī

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
Kohlenimport, vāca tvaikonis, 1115,21 reģ.
brutto, uz Karalaučiem ar stutmalkn.

decembri.

23,72 — 23,95
37,79 — 38,17
100 Beļģijai feoaErJ
....
34,62 — 34,96
100 Šveices franki. . . . /
96,85 — 97,83
100 Zviedrijas krona»
...
137,49—138.88
100 Norvēģijas krona* . . .
97,28 — 98,26
100 Dānijas kroaaa
....
106,49—107,57
100 Holandes gaide?! . .
20419— 266 25
10000 Vicijaa marka»
. . .
7,90 — 7,98
100 Somijas markas ...
12,69 —12,95
100 Igaanljas markas , ...
1,46 — 1,50
...
10000 Polijas smilts©
3.25
100 Cechoslovsira kro&as . .
13,89—14,13
100 Itālijas liras
25,93 — 26,46
Padomes rbļ.
—
10 krieva seita rbļ. ...
.
22,50

Nacionālais teatrs. Otrdien, 19. decembrī, Marijas Leiko pirmā uzstāšanās Heinricha Manna drāmā »Legro kundze". Šaī lugā mākslinieces
talants parādās visā spožumā. Trešdien Zelts (Londonā) pa l and tīra
un ceturtdien—%i pati luga. Uz .Legro
seita
kundzes" ceturtdienas izrādi biļetes būs Kri«
v«a,s«drabs{2J; ;
dabūjamas tikai sākot no otrdienas.
neatkar, oisrjem.
...
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plašos apmēros,

savus pierādījumus pie tiesas parasti ap
Likumprojekts šaī ziņā daudz stingrāks: stiprina ar veikala grāmatām, kuras tiek
pēc likumprojekta būtu piešķirama uz21. pants paredz — pirmkārt — nevis vestas tik pilnīgi un priekšzīmīgi, cik
raudzība par to, lai personas, kas nodar4, bet tikai 3 momentus; otrkārt — tas kuram iespējams.
Bet ja raudzīsibojas ar tirdzniecību resp. rūpniecību, sods uzliekams gan .tiesas ceļā", bet mies no fiska viedokļa, apsverot tās vararī pareizi izpildītu noteikumus par obli- ne tikai tad vien, kad strīdus jautājums būtības,
kas
slēpjas
likumprojekta
gatorisku grāmatvešanu ?
nonācis tiesā un nepieciešama grāmatu 17. pantā, tad taisni jāteic, ka — izņeBij. Krievijas likumā tādas iestādes uzrādīšana — kā tas redzams no panta mot ļaunumu — neka cita no sada lisalīdzināšanas ar 17. panta 2. punktu. kuma valsts nemantos. Tiklīdz noskaivai amata personas nemaz nav paredzēUn pēc trešās reizes — tirdzniecības, drosies jaunieveduma fiskalais mērķis, —
tas ; administratīvo resoru amata personas
rūpniecības ražošanas un visāda citāda visi ieinteresētie tirgotāji un rūpnieki
pie šī veida pienākumu izpildīšanas paveida
komerciāla rakstura operāciju iz- centīsies aprobežoties tikai ar obligatorisam netiek pielaistas. Tiesu iestādes,
vešanas
tiesību atņemšana uz visiem riskas grāmatvešanas noteikumu formālu
protams, varēja ierosināt jautājumu par
laikiem 1
izpildīšanu.
obligatorisku grāmatvešanas nepieciešaj? ^
snību tanīs gadījumos, kad šīm iestādēm
Un, ja darbosies pienācīgi nostādīts
Dzīvs
piemērs
mums ir šņorēto kases
tika stādītas priekšā grāmatas, kā pierā- uzraudzības aparāts par obligatoriskas
izpildīšanu, grāmatu vešana par dieaas ieņēmumiem
dījums vienā vai otrā strīdus gadījumā grāmatvešanas noteikumu
??(sk. augstāk).
tad visām tirgus sievām un amatniekiem sakarā ar tēriņa nodokli traktieros, kafejšī trešā reize var pienākt ārkārtīgi drīzi nīcās, konditorejās un viesnīcās (NoteiTurpretī likumprojekta 17. p, 2. punkts,
kumi par traktieru u. t. t. apgrozījuma
un
negaidot!
acīmredzot, grib nodibināt kādu pastāvīgu
nodokli).
Nodokļu
inspektoriem tad
Vecajā krievu likumā sods par neadministratīvu uzraudzību par grāmatnāksies caurlūkot un apgāst jau ne vairs
vešanu atsevišķos uzņēmumos Kas par svarīgiem
pārkāpumhm
(pārlab jjuni, desmitiem un simtiem vien, bet tūksto^
par to izkasījumi,
sasmērējami, ierakstījumi šiem sālu fiktīvu grāmitu, pie kam grāuzraudzību, kā viņu organizēs,
likumprojekts pagaidām cieš klusu, bet rindiņu starpā un taml., atkāpšanās no matu atraidīšanas motivēšana būs ļoti
skaidrs tr tas, ka šai uzraudzībai tiek priekšā rakstītā
g'āmatvešanas veida, apgrūtiaāta. Kā rezultāts no visa ta —
grāmatu neuzglabāšana par iepriekšējiem darba sastrēgums nolokļu inspekcijās,
gatavots plašs darba lauks.
gadiem un t. t.) pēc minētā 1174 pinta
Kādu atbildību paredz vecais krievu ir ļoti viegls — tikai līdz 50 rubļu kura likvidēšana prasīs palielinātus izJikums un kādu likumprojekts par obli- liels naudas sods. Pēc lisump'ojekta, devumus, bet nodokļu suma samazināsies.
ļgatoriskas grāmatvešanas noteikumu neturpretī, visāda veida pārkāpumi un noizpildīšanu?
laidība sodāmi pēc ta paši 21. panta ar
Kādā gadījumā tirdzniecības-rūpniecīVecais krievu likums paredz divējādus drakonisko tiesību atņemšanu pēc ne- bas un ienākuma nodoja maksātāju
ājoteikumu pārkāpumus: svarīgus_ un laimīgās trešās reizes!
veikalgrāmatām ir nozīme pMekš nodokļu
anazāk svarīgus. Par pirmajiem runa jau
Vai likumprojekta apstiprināšana tādā iestādēm ? Tikai tad, ja ra iksātāji šīs grā«citētā likuma 686. p., kā arī 1173. p. veidā, kā tas taijad publicēts, atnesīs matas veduši vienitn *ua sponte.bez mazākā
noteikumos par sodu, ko uzliek mierlabumu tirdzniecības resp. rūpniecības ārčja spiediena uz viņiem šinī ziņā, kad šīs
tiesneši:; par pēdējiem — minētā likuma uzņēmumu īpašniekiem ? Pēc visa sacītā grāmatas un ierakstījumi viņās vajadzīgi
(687. p. un noteikumu 1174. p.
atbilde uz šādu jautājumu ir skaiira: maksātājiem personīgi pašiem priekš
kā pilnīgi lieka un nelūgti aizbildsevis un, tā tad, pilnīgi un pareizi atkas
vērsts
pret
svarīgākiem
1173. p.,
sīktirgospoguļo sevī uzņemama stāvokli, bet
kā
uztiepts
un
priekš
niecība,
pārkāpumiem, paredz četrus momentus:
neizpildāms
nevis
tad, kad tās vestas ad hoc, priekš
tājiem
un
amatniekiem
kad persona, kurai pienākas vest veikala
grāmatas, kādas viņas uzņēmumam pēc likums — tirgotāju, rūpnieku, amatnieku nodokļu inspekcijas. Ta nodokļu zinātnes
likuma piekrīt, savu pienākumu šinī ziņā un, vispārīgi, pil'oņu starpā tas radis aksioma, to pa daļai atzinis arī bijušais
Krievijas sen«ts savā 1904. g. 12. maija
^neizpilda pirmo reizi, pēc tam otro, vienīgi dibinātu īgnumu, neka pozitiva
ukazā J* 4479 (noraidītas grāmatas, kūnevienam
no
viņiem
nedodams.
pēdīgi
—
ceturto
reizi;
tālāk — trešo un
jas bijušas sastādītas vienīgi priekšā stāar katru nākošoreizi soda mērs paaugstiBet — varbūt — likumprojekta apdīšanai
nodokļu kol ģijai).
nājās un tikai pie ceturtās reizes draud uz stiprināšana nāks par labu valstij, kuras
nodarboi.
:visiem laikiem tiesību zaudēšana
intereses vienmēr būtu stādamas augstāk
Tā tad likumprojekta realizēšanai būtu
jies ar tirdzniecību; šo draudu prak- par atsevišķu pilsoņu interesēm ?
tikai nrgativa nozīme kā priekš nodokļu
tiskā nozīme tomēr ļoti niecīga, jo nebij,
radīt
tā an priekš valsts. Kup
Vecā
krievu
likuma
mērķis
maksātājiem,
—
tikai
vajaga aizmirst, ka — pirmkārt
strīdus
jautad
nu
būtu
tas
tertius gaudiens, priekš
tiesas
pierādījumu
bāzi
pie
momenti
četri
liesā var nākt šie visi
priekšā — otrkārt — gluži dabiski, ka viņi tājumos personām no tirgotāju un rūp- kura šī projekta realizēšana varētu būt
nevar visai drīzi sekot y ieas otram nieku vidus un pamatu priekš maksāt izdevīga ?
^starpbrīži būs mērojami mēnešiem, pat nespējības jautājuma noskaidrošanas atšis .trešais" būtu grāmatvežu šķira,
gadiem) un — treškārt — persona, kas tiecībā uz vienu vai otru personu no
Vai
likumprojekta
appēc
kuriem ar Iskuma ievešanu rastos
jau trīs reizes būs par vienu un to pašu Šīm aprindām.

Nedēja.
Ilustrēts žurnāls Ns 14 —
1922. g.
Papierzeltung.
November 1922.
Redaktors,: M. Arons.

nepieredzēti lieli pieprasījumi.

Mēs ne-

drīkstam aizmirst, ka liels procents no
mūsu .uzņēmējiem", t. i. sīktirgotājiem,
amatniekiem un tamlīdzīgi nav spējīgi
patstāvīgi izpildīt ne vienkāršu paziņojumu par savu gada apgrozījumu un
peļņu un griežas Šī .sarežģītā uzdevuma"
izpildīšanas pēc pie dažiem nodokļu
birojiem, maksādami par to dārgu naudu,
— kur nu vēl runāt par grāmatvešanu!
Un taisni tie .izveicīgākie grāmatveži"
būs tie, kas ar šāda likuma ievešanu
tiksuz zaļa zara. Jau tagad nav retums
.grāmatveži", kuri vienā un taī pašā
laikā vairākos uzņēmumos (10 līdz 15)
.pagatavo" grāmatas nodokļu komisijām.
Ja nu katram amatniekam, katrai tirgus
sievai u.t. t. būtu jāved kaut ari tikai
kases grāmata, bet pēc noteikta parauga,
tīri un bez izkasījumiem, ar dažādiem
noslēgumiem, tad netāla nākotnē būsim
par aculieciniekiem ainai, ka pēc Daugavmalas vai Aleksandra tirgus slēgšanas .tirgoņi" ar kases grāmatu padusē
drūzmēsies pie .grāmatveža kantora",
gaidīdami savu rindu, lai .grāmatveža
ieaugs" ierakstītu dienas apgrozījumu tā,
ka nodoklis iznāktu mazāks.
Nevajag aizmirst ka likumprojekta 23.
^
panta paredzēta grāmatveža
atbildība ir
ļoti problemātiska un grūti pierādama,
sevišķi kas zīmējas uz ierakstāmām
sumām tiem uzņēmumiem, kur lielākā
daļa ierakstījumu
neizbēgami būs bez
attaisnojošiem dokumentiem.
Pavisam cita lieta būtu, ja — pirms
domāt par likumprojekta realizēšanu —
varētu organizēt un nodibināt zvērinātu
grāmatvežu institūtu. Sis jautājums ir

liels un svarīgs un par viņu būtu tiešām
laiks padomāt un, katrā ziņā, pirms
likumprojekta par obligatorisku grāmatvešaau izvešanas dzīvē.

Apspriedes priekšsēdētājs
P. Ozoliņš.

Sekretārs J. V i n z a r a j t.

Pārgrozījumi

TlKB SljdluBiOUlJ.
Rīgas apgabali

3.

civilnodaja,

saskaņā ar civ. proc. llk. 1958. p. m lo
psciņo, ka 9. ļanvart 1923. 9. mieetās nodaļas atklāta tiesas sēdē nolasīs 9. aprīlī 1919. g., Rīgā mirušā
Theodora Gustava Vilhelma d. Kittel

noteikumos par dzīvokļu nodokli Rīgā.
Pieņemti pilsētas domes sēdē 1922. g. 16. novembrī un iekšlietu ministrijas apstiprināti (pašvaldības departamenta š. g.

aotarielo testamentu,
ftīga, 16 decembri 1922. g.

15. decembra

Priekšsēd. v. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali, reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata paziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas administratīvās nodaļas lēmumu 29. novembri

1922. g. reģistrēta

bezpeļņas biedrības

. Strādnieka sporta savienības*, biedru
pilnā sapulce 31. augustā 1922. g. pieņemtie, statūtu grozījumi.
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgā.

Priekšsēdētāja v. i. L. Brnemmers.
Sekretāra p. 1. O 8 s.

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
x civ. proc. lik. 1463". p. pamata p«tiņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-

sēdeklis

atrodas

Rīgas apgabalt. reģistrac nodaļa
az civ. proc. lik. 1460/71. p. pam. paziņo,
ka saskaņā ar apgabalt. administr. nod.

lēmumu 29. novembrī 1922. g., reģistrēta
bezpeļņas biedrība zem
nosaukuma:
sludējošo

biedrība*.
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Priekšsēdētāja v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra p J. Ošs.

Rīgas apgabalt. reģistr.

Nodoklis

Nodoklis

rubļos

°/o °/o

rubļos

2,50
2,75

210
260

10201-11400

3

11401—13800

3,5

13801-16200

4

320
440
600

16201—18600
18601-21000
21001—24000
24001-27000

4,5
5
6
7

27001—30000
30001—33000
33001-36000

8
9
10,5

36001—39000
39001—42000

12
14

4500
5670

42001-45000
45001-48000

16
18

6980
8370

9001—10200

Sekretāra p. J. O š s.

.Ventspils

Dzīvokļa gada īre

7801— 9000

Priekssēaetāja v. i. L. Bruemmers.

apkārtnes

OTRUPI,

zirga un govs,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ā pārdos atklāti vairSksoluaļļ
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār- kuf
pret tūliņsamf.ksu 3anlm Nederam ap.
došanas dienā uz vietas.
rakstītas sekošas mantas:
Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

nodaļa

t

780
990
1350
1780
2280.
2830
3620

likuma.

Dzērvē, 22. septembri 1922. g.
3

Priekšsēdētājs A. Zauers.
Daibvedis K. lltners.

Cli iedob sili*
Paziņojums.
Daugavpils m Dobtu apriti valsts
zemjn inspekcija
dara atklātībai zināmu, ka zveļas tiesības
uz visiem valsts fondā ieskaitītiem un
sākot ar 23. aprili 1923 g., vēl neiznomātiem jrdeņiem (ezeri, upes un t. t.)
atrodošamiem augša minētios apriņķos, izdos uz laiku no 3—6 gadiem, saskaņā
ar noteikumiem par zveļas tiesībām
va'sts ūdeņos (skat. Zemes Ierīci Das
Vēstnesī te 26).
Zvejas nomas pieprasījumi uz vietas

nz civ. proc. lik. 1460". p. pamata paPāri par 48000
20
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi7. §.
Pie dzīvokļu nodokļa aprēķināšanas, gadījumos, kad
nistratīvas nodaļas lēmumu 29. novembrī
1922. g. reģistrēta_ bezpeļņas biedrība dzīvoklis ieņemts no
paša nama īpašnieka vai atdots lietozem nosaukuma: .Ērgļu un apkārtnes šanā pret apkurināšanu vai remonta izdevumu atlīdzību, vai uz
iesniedzami līdz
iznomāšanas
dienai
studentu biedrība".
citiem noteikumiem, kā arī apšaubāmos gadījumos, nodoklis ap pulkst. 10 rītā, slēgtās aploksnēs, ar uzBiedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
rēķināms no īres vērtības; īres vērtība aprēķināma pēc citiem rakstu: Daugavpils un Ilūkstes npriņķu
Priekšsēdētāja v. i. L. Bruemmers.
— ,.ZveJas tieSekretāra p. J. Ošs.
līdzīgiem dzīvokļiem tuvākā apkaimē. Vajadzības gadījumā at- valsts zemju inspekcijai
sību nomāšana", apriņķa inspekcijas
tiecīgie pilsētas ierēdņi izdara dzīvokļu apskatīšanu uz vietas, kā kanclejā (Daugavpilī, Teātra ielā te 4)
Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas administratīvās nodaļas lēmumu 29. novembrī
1922. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība
nosaukuma:

.Liezeres otrā lopkopības

pārraudzības biedrība*.
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Liezeres pagastā.
Priekšsēdētāja v. i. L. Bruemmers.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A, P 1 a v i n s k i s.

Dzelzsceļu virsualdes materiālu npgātiifeu

par nomnieka iespēju nodrošināt pieprasīto ūdeņu kārtīgo izmantošanu, uzrādot pieprasījumā, kādu renti latos pieprasītājs apņemēs maksāt

par gadu.

Hriul Bišu toiM, 8!*ā Hindi, tai no U M. lienu dēļu 11Ati

Jēkabmiesta virsmežniecība

pārdos vairāksolīšanā

zem nosaukuma: .Kirbižu-Blomes piensaimnieku sabiedrība".
. atrodošos Leimaņu iec. mežniecībā dedzināmo maisu.
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Kirbižu pagastā.
Priešsēdetaja v. i. Ļ. Bruemmers.
*-jgļ
NovētI*
Apgaitas
Kvartālu
Malkas I«dzam
Sekretāra p. J. Ošs.
*
%
te te
garums
nosaukums
^ga^
Apses
rubļos
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod., Ķ
ļ
trz civ. proc. lik. 1460. p. pamata paziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas ad1
Orotana
96
[ 7 pēd.
—
3,so
1400
ministratīvas
nodaļas lēmumu 29. no2
97
65
30,1i
29053
vembrī 1922. g. reģistrēta
kooperatīva
3
98
25,7s
161
69550
sabiedrība-zem nozaukuma: .Otrā Burt4
99
13062
13,«
27,50
.
nieku piensaimnieku sabiedrība.
5
107
,
—
21,33
7466
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
6
108
,
I
17,50
7250
Burtnieku pagasta.
7
109
.
.
ll,5o
235,75
96600
Priekšsēdētāja v. i. L. Bruemmers.
8
Kalnaraupa
117
»
—
l4,so
4252
Sekretāra p. J. Ošs.
9
Dābollņa
133
59,75
63,25 v ... .„
<
.
1 arš.
40
1,83 / 64648
Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
10
134
.
.
38
75,50
.
ļ 74925
nz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata pa7 pēd.
11,50
25.(
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi11
135
52
.
30,'5
.
37675
nistratīvās nodaļas lēmumu 29. novembri
1 arš.
90,33
98,5o
95680
1922. g. reģistrēta kooperatīva
sabie?'
—
.
42
33600
drība zem nosaukuma: .Pļaviņu un ap14
144
—
.
2,33 V ,„.„
*
piensaimnieku
sabiedrība".
kārtnes
16048
7 pēd.
24,25
H 75 /
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
»
145
.
22,50
49,50
J5
,
31500
Pļaviņās. _
.
1 arš.
67,»7
82,34
73089
J2
Priekšsēdētāja v. i. L. Bruemmers.
17
H6
*
7058l Rfl
'
Sekretāra p. J. Ošs.
*M
7 pēd.
1
10,25 / 68524

!* .

nistratīvās nodaļas lēmumu 29. novembri
1922. g. pārreģistrēta kooperatīva sabiedrība .Druvienaas piensaimnieku sabiedrība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Druvienas pagastā.
Priekšsēdētāja v. i. L. Bruemmers.
Sekretāra p. J

.

?

nodaļa

uz clv. proc. lik. 1460. p. pamata paziņo, ka saskaņā ar_ apgabaltiesas admi-

Ošs.

priekšnieks iz.
Rīgas kara apriņķa
sludina par nederīgu nozaudēto atvaļinājuma apliecību, zem te 35806,26. jūlijā
1921. g., izd. no Rīgas kara apr. priekšn.,
uz Andreja Andtēja d. P i ck a i n vārda,
dzim. 1891. g.

pie Pāces dzirnavām,
2) Tilta būvi pār Rojas

upes

pieteku, pie Ziepanu mājām.
piedalīties mutiski
Torgos
var
ur»
rakstiski, iemaksājot. 15.000 un 4000 rbj.

drošības naudas.
Tuvākas ziņas kanclejā no 9—3.

ĪŪŪH aprifta priekšn .palīgsi, to
dara zināmu vispārībai, ka 20 februāri
1923. g., pulkst. 10 no rīta, Tukuma, m
tirgus laukuma noturēs

ūtrupi
kurā

pārdos atklāts vairāksolīšanā 13 gv

vecu zirgu, vēnībā 4,000 rbļ.
Tukuma spr. priekšn. pal. I. iec. (oar.).

Kulta mita tie.

23 decembri 1922. g, pulksten 4 pēc
pusdienas, izdos

iniizBkso.Kaiiii
(rakstiskā un mutiskā),

30 lat. iinsē»īietii skolas 14u

^ visas citas vajadzīgās ziņas.
arī ievāc
pagulavolui.
pret kvīti.
Zvejas nomas pieprasījumiem pievieTuvāki noteikumi Vecgulbenes miests \
8. §.
Dzīvokļu nodokli ņem pēc ta dzīvokļa īres maksas
nojami bez šikām ziņām par ūdeņu novai vērtības, kuru
nodokļa maksātājs apdzīvojis vai nomājis saukumiem un atrašanās vietu, ka arī valdē, no 10 līdz 5 katru dienu, izņemot
svētdienas;
1. decembrī pirms nodokļa gada.
2
viņu lielumu, vtl attiecīgi pierādījumi
Rakstiski piedāvājumi iesniedzami līdz:

Gadījuma, ja ezeri ietilpst vairākos
pagastos, tadtādi tiks iznomāti ne pa
daļām, bet kā atsevišķas vienības.
Rīgas apgabali, reģistr. nodaļa
Pieprasītājiem uz lluk, tes apriņķi atnz civ. proc. lik. 1460. p. pamata parodošem. valsts ūdeņiem jāierodas 11. ianSalus (no 5 līdz 9 pēdu garus), kopējā daudzumā ap 550 standartu.
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas administratīvās nodaļas lēmumu 29. novembrī
Pārdošana notiks slēgtā konkurencē, uz rakstisku pirkšanas piedāvā- varl 1923. g., pulkst. 10 no rīta, apr.
1922. g. bezpeļņas biedrība zemnosaujumu pamata, kas jāiesniedz* vai jāpiesūta pa pastu dzelzsc. virsv. mat. apgād. ne valsts zemju inspekcijas kanclejā an turpat
jāi maksā arī puse no solītās gada nomas
kuma: . Latvijas nacionālo drēbnieku vēlāk, kā līdz 2. Janvārim 1923. g., pulksten 12 dienā.
maksas, ka drošības naudas.
meistaru biedrība*.
Visas tuvākas ziņas saņemamas dzelzsceļu virsvaldē, istabā te 125.
U Daugavpils apriņķi atrcdošamies
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
valsts ūdeņiem, pieprasītājiem jāierodas
Priekšsēdētāja v. i. L. Bruemmers.
12. lanvarl 1923. a-. puiks.t. 10 no rīta,
Sekretāra p. i. Ošs.
izdarot tidu pat nomaksu.
Rīgas apgabalt. reģistr.
nod. 9. Janvāri 1923. g., pulksten 12 dienā, Salas pagasta valdes
Iznomājamo ezeru saraksti ieskatāmi
apriņķa
inspekcijā, pie rijonu
va!sts
uz civ. proc. lik. 1460'. p. pamata, patelpās, pie Jēkabmiesta,
zemju pārziņiem un visās Daugavpils un
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admiIlūkstes apriņķu pilsētu, miestu un panistratīvās nodaļas lēmumu 29. novembrī
gattu valdēs.
2
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība

Rīgas apgabali reģistr.

vienu govi,

= oīrreīzēīos top =

Salacgrīvā.

un

priekšnieki

Andrejs Ozoliņš paziņo, ka *"**jļ*
ar tiesas spriedumu, 23. decembri s. 8> dara zināmu, ka 1922. g. 29 d«cenfa
pagasta,
pulksten 12 dienā, Kokneses
pulksten 12 diena, pie Rikteres pj;
!
\ . Dzestru* mājās, pārdos Kārļa Urbāna nama, noturēs
v
mantu, sastāvošu "« Viena
kustamo
novērtētu par 11,000 rbļ.

Dzērves pagasta tiesa,

biedrība".
valdes

te 112763).

Bījui 3pfia Kite pol. ietifh

Pamatojoties uz pilsētas domes š. g. 16. novembra lēmumu,
pilsētas valde paziņo, ka „Valdības Vēstneša* 1921. g. 25. jūlija
ienākuma nodokļa segšanai.
163. numurā un 1922. g. 22. februāra 43. numurā publicētos no- Aizputes apriņķī, pamatojoties uz sava
Madlienā, 16. dec. 1922. g.
>fe 503ļ
Priekšnieks Legzdiņj,
teikumos par dzīvokļu nodokli Riga 1. §, 2. §, 7. § un 8. § ļg. septembra Š. g. lēmuma un pag.
Darbvedis (paraksti).
pārlaboti un to vietā stājas spēkā, divu nedēju laikā pēc publi- tiesu ost. 222., 224. p. p., uzaicina visus
mājās
miruša
ša
pagasta
Spalveja"
.
cēšanas .Valdības Vēstnesī", sekošie panti:
īpašnieka Ernesta Ģerta d. Gintera
ipnp celli «neņem vecupu.
1. §.
Katrs dzīvokļa īrētājs vai ta īpašnieks Rīgā maksā mantiniekus, parādniekus, parāda devējus Plosta ie'ā te 23, izdos 1925.
i
(skat.
7.
§)
pēc
tiesības
uz
neno- un citus , pieteikt savas
dzīvokļu nodokli no gada īres vai īres vērtības
3; Janvāri, pulksten 12 dienā,
dokļa normas, kuru katrā gadā noteic pilsētas dome (2. §), bet laiķa atstāto nekustamo īpašumu šaī
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
nevar būt lielāka par 20°/o no gada īres.
no ši sludiaajuma iespiešanas trešo
2. §. Dzīvokļu nodoklis 1923. gadā maksājams sekošos reizi . Valdības Vēstnesī".
(bez pēctorglem).
3
Vēlāki pieteiktas prasības netiks ieapmēros:
1)
Tilta
pārbūvi pārPāces upĻ
pēc
mantojumu
rīkosies
vērotas un ar

nistratīvas nodaļas lēmnmu 29. novembri
1922. g. bezpeļņas biedrība zem nosaukuma: .Salacas jūrmalas zvejnieku aroda
Biedrības

raksts

Rīgas apRīgas apgabaltiesas
riņķa tiesu pristavs

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Pirms torgu
sākuma pircējiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas no nosolāmo vienību
vērtības
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā.
3

?

Jēkabmiesta

Daugavplls-Dukstes apriņķu
valsts zemju inspekcija.

SACENSĪBA.
Kara saimniecības Liepājas

pulksten 4 torgu dienā.

Islti izpilini.
lemts lacjsta valdei n tiesai ļ
vajadzīgs

darbvedis.
Kandidāti ar pagasta valdes darbības*
praksi, tiek uzaicināti ierasties pie pag.
padomes 27. decembri i. g, pulksfc
9 no rīta, vai pieteikties rakstisKi, iesniedzot vejadzīgos dokumentus.

Tomē, 16. de.embrī 1922. g.
Priekšsēdei K. Egle.
Darbvedis (pa>aksrs).

Lita is Hiite ifiii kiSim
1922. gada 25. burtnīca
iznākuse un dabūjama valsts tipogrāfijā»
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
ar pieprasījumiem.
?»
1- Burtnīca maksā: bez piesūtīšanas 15 rbļ.

noliktava

pārdos mutiskos vairāKscUsaiiBs torsos
sālītas
tukšas
kviešu

Ns 1968

Miesta valdes priekšn. (paraksts)

ar piesūtīšanu . 17
250)

Saturs:
Noteikumi par kara

.

tiesu

resora*

amatpersonu noziedzīgu nodarījumi»
piekritību.
zirgu un liellopu ādas,
251) Noteikumi par tiesām un tiesāšanas'
siļķu mucas,
kartību juras karaspēkā.
un miežu klijas un sēnalas
252) Noteikumi par notāru un to viet-

(partijas sākot no 10 pd).

Torgi notiks 29 decembri 1922. «.,
pulksten 10, kara saimniecības Liepājas
noliktavas kanclejā, kara ostā, Ķeizara
iela te 10.
Pārdodamie priekšmeti apskatāmi:
Klijas un sēnalas — Liepājā, Kaiju ielā
te 1, darba dienās no pulksten 9—3,
mucas — galvenā noliktavā, kara ostā,
_ bij. hidroplānu šķūņos no 9—12,
adas — kara ostā, Ķeizara ielā te 8,
no 9—3.

Jaungulbenes pag. valde
izsludina

konkurenci

253)

nieku atlīdzību.
Noteikumi par dažu civilprocesa
likumos minēto sumu pārrēķināšanu'

latos.
254) Pārgrozījumi likumā par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
255) Noteikumi par saistības priekšmetadeponēšanas kārtības grozīšanu.
256) Noteikumi par Rēzeknes pilsētasrobežu paplašināšanu.
257) Pārgrozījums noteikumos par valsts
kontroles
departamentu
kolēģija

tiesībām.
258) Noteikumi par satiksmes ministra
tiesībām nosacīt pasažieru un bagāžas, ka ari preču pārvadāšana®,
kārtību un tarifus.

259) Pārgrozījumi pagaidu noteikumos
par zemes ceļu labošanu.
260) Papildinājums noteikumos par atsevišķu
pienākumu
atalgojuma
valsts uzturamās skolās.
261) Noteikumi par tirgošanos ar ārst-

uz 74000 ķieģeļu, 18,500 podnieku
ķieģeļu 4,382 baltu glazčtu podiņu
Šķibes pag valde ar šo izsludina un 2,675 pudu dedzinātu,
Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
nedzēstu
niecības līdzekļiem arous aotiekām.oz civ. proc. lik. 1460». p. pamata par nederīgiem, kā nozaudētus sekošus kaļķu
piegād, franko st. Jaungulbene
paziņo, ka
saskaņā ar apgabaltiesas Bokumentus uz Pētera
Miķeļa
dēla vai Vtcgulbene.
Naci-onafajs
drinķa v.: 1) Latv. pasi zem te
administratīvas nodaļas lēmumu 29. noZiņas iesūtāmas pag. valde!.
554
vembrī 1922. g. reģistrēta kooperatīva 16. aprija 1921. g. un 2) zirga pasi,
Otrdien, 19. decembri un treSdlei»,
v.
A
Priekšnieka
Smidts.
sabiedrība* zem nosaukuma: Lubejas zem te 297, 29. martā 1922. g
izd
20. decembri S. g., pulksten 7 vakarā:
no šis pag, valdes.
Vecgulbenes miesta valde izsludina
.Rīts* piensaimieku sabiedrība".
1339
par nederīgu kara klausības
Sabiedrības valdes sēdeklis atroda*
apliecību,
Landskoronas pag. valde izsludina par
izdotu no Rīgas kara apriņķa priekšnieka
Lubejas pagastā.
nederīgu, kā pazaudētu zirgu pasi izdotu
Priekšsēdētaja v. i. L. Bruemmers
17. oktobrī 1921. g. zem te 23183 uz
no šīs valdes 1920. g. zem te 418 uz
viesu izrādēs:
Jāņa Aleksandra d Apss vārda,
Sekretāra p. J. O S s.
kura
Osipa Bldzana verda.
pieteikta par nozaudētu.
LEGRO kundze.
"
iespiests valsts tipograiija

virsmežniecība.

teatrs.

Marijas Leiko

