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Redakcija:
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oficiāls unlaikraksts

*^*

tam pilnīgi

lieko rēķinu

sūtīšanu .Valdības Vēstneša" obligatoriskiem abonentiem, iestādēm un
amatpersonām par viņiem piesūtāmo Valdības Vēstnesi", un vēlāko
^
ne mazāk apgrūtinošo sarakstīšanos abonementa samaksas dēļ — Valsts
tipogrāfija pagodinās paziņot, ka, sākot ar nākošo budžeta gadu, t. i.
noI . apriļa „Valdības Vēstnesis" tiks piesūtīts tikai tiem god
abonentiem, kūpi par viņu būs samaksājuši uz priekšu; uz pēcmaksu
„Valdības Vēstnesis" vairs netiks sūtīts.
Šī jauna, apstākļu izsaukta, kartība nekādas gfūtības nedarīs, jo
maksa par .Valdības Vēstnesi" paliek visu gadu tā pati tagadēja un
ikviens varēs iemaksāt vajadzīgo sumu saskaņa ar .Valdības Vēstnesī"
izsludinātiem parakstīšanas noteikumiem. Naudu saņemot, bankas vai
tipogrāfijas kase — ikkatra gadījuma izdos kvīti ar aizrādījumu, kas
maksājis, .cik maksāts un par ko maksāts, tā ka īpaša rēķina rakstīšana
būs gluži nevajadzīga.
Ārējie pasūtītāji abonementu varēs iemaksāt vietējā Latvijas bankas
nodaļa uz Valsts tipogrāfijas tekošarēķina Nr. 832, bet kur tādās nodaļas
nebūtu, piesūtīt pa pastu tieši Valsts tipogrāfijai.

piedalās J. Višņa,
A. Veckalns,
T.
A. Briedis.
Pēc tam sēdi slēdz.

kārtības

punkta

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums

par tiesu marku avansu pa-

augstināšanu apgabaltiesām,
miertiesām un zemesgrāmatu
nodaļām.
Pārgrozot noteikumus par tiesu markām
(„Valdības Vēstnesī" 1920. g. Ns 291 un

par

Slokas

pilsētas

administra-

Rīkojums

4. Iekšlietu ministrs nokārto attiecības

starp ieinteresētām pašvaldībām, sakarā
ar Slokas pilsētas robežu paplašināšanu
Rīgā, 1925. g. 28. martā.

par

tiesu marku avansu paaugstināšanu apgabaltiesām, miertiesām un

Valsts Prezidents

J. Ča :kst&

zemes grāmatu nodaļām.

Pārgrozījumi instrukcijā valsts nodokļu
un citu neapstrīdamu valstij pienāSAEIMA.
cīgo
sumu
piedzinējiem-policijas
Sēde 27. martā.
ierēdņiem.
Sēdi atklāj priekšsēdētājs P. Kalniņš
Prefektiem, apriņķu priekšniekiem un
pulksten 5,5.
dzelzsceļu policijas priekšniekam.
Iesniegts sekošs likuma ierosinājums:
Noteikumi par grāmatvedību un norēķiniem valsts iestādēs.
« Mēs, apakšā parakstījušies, liekam
priekša Saeimai pieņemt šādu likuma
ierosinājumu:
par
privāto un pieSaeima ir pieņēmusi un Likumā
Valsts Prezidents izsludina šķirto valsts fonda zemju atšādu likumu:
savināšanu (Lik kr. [923. g, 132.)
LIKUMS

izdarīt

sekošus

pārgrozīju-

mus:

par

Slokas pilsētas administratīvām
robežām.
t

Pievienojot Slokas pilsētas admi-

nistratīvām robežām no Slokas pagasta
dausvalsts fonda zemes gabalus, Slokas

mācītāja muižas teritoriju un Kaugurcietnu, noteikt Slokas pilsētas administratīvo robežu ārējo līniju pēc sekošā

apraksta:

Sākot pilsētas robežu no Lielupes vidus
Pie Slocenes upītes ietekas Lielupē, tā
,et pa
Slocenes upīti līdz Slokas ezeram
un tad pa
ezera krastu līdz Kemeru
Jiesta robežai (Jaunķemeriem), bet tālāk
so robežu
Jīdz jūrai un tad gar jūru
D
liH
aigas Jūrmalas pilsētas robežai.
N
.;? _J ienes robeža iet pa Rīgas Jūrmalas
rietumu robežu līdz Lielupei un
tā-t
aiak pa
Lielupes vidu līdz robežas iz£] s punktam pie Slocenes upītes ietekas
Saskanā ar šo aprakstu (1. p.)
Sini'
Pilaētas administratīvās robežās
ietu3
!
«ips

osās zemes, ciktāj tās vēl pieder
as Pagasta, atdalīt no vietējās
arjri t
pašvaldības vienības, attiecinot
raksWo pilsētas teritoriju pilsēj'"P
. » nolikumu un citus attiecīgus li*UDl«s un
noteikumus.

^ņķa

l aikā Slokas pilsētas

pašvaldībai 3 gadu
*kaitot no ŠI likuma spēka nākun j?! ^nosprauž pilsētas robežas dabā
?„.£; gatavo attiecīgs plāns. Šī plāna
Pnnats noraksts
[£Kl15
uzglabājams Iekšministrijā.
Šanas

I.

Likuma 3. panta pirmo
dināt ar šJdu teikumu:

,Zemes bankai ir

daļu papil-

priekšroka uz at-

sonam par

c)

katru

'

vienslejīgu

rindiņu
—
privātiem(pai
par katru vienslejīgu

rindiņu

.

16

.

obligat. sludin.) . — ..

stratīvais departaments

paziņo,

ka,

sa-

viena pavadraksta vai saraksta uz tā
resora vai iestādes rēķina, no kura iz-

sūtīts piedzīšanas raksts un uz tā paša
ienākumu konta, kurā ieskaitāma piedzītā parāda suma. Latvijas banka ir
devusi savām nodaļām ari vispārīgu
rīkojumu (No 21 no š. g. 9. marta B n.)
par

vairāku

iemaksu

nodokļu piedzinējiem
raksta vai saraksta

pieņemšanu

no

pie viena pavadtādos gadījumos,

kad iemaksājamās
sumas ieskaitāmas
vienā un tai pašā ienākumu rēķinā,

neprasot

par

katru

sumu

atsevišķu

dokumentu. Pavadrakstā vai sarakstā
1922. g. No 18) marku avansi apgabaltiesām ar šo paaugstināti līdz Ls 2000.—, jāpieved pilnīgs iemaksājamo sumu sa1)
ncfdoklis,
miertiesām līdz Ls 400.—, bet zemes dalījums šādā kārtā:
2) naudas ' sods,
3)
soda nauda,
grāmatu nodaļām līdz Ls 1000.—, pie
4) °/o°/o — kopā
5) 3°/o sumas
kam miertiesām izsniedzamas visu šķiru
— pavisam kopā ..*...
markas.
Rīgā, 1925. g. 21. martā.

Ja sumas iemaksājamas

Finansu ministrs J. Blumbergs.
Tieslietu ministrs P. Juraševskis.

instrukcijā valsts nodokļu un citu
neapstrīdami valstij pienācīgo
naudas sumu piedzinējiem-policijas ierēdņiem.
(„ Valdības Vēstneša" 1924.g.235. numurs.)
Instrukcijas zemāk minētos pantus iz-

uz

dažādiem

kontiem, tad katra konta sumām vajadzīgs īpašs iesniegums ar minēto sadalījumu. Iemaksājot sumas pasta nodaļā,
iemaksa izdanma

Pārgrozījumi

tīvām robežām.
Saeima.

»
gj^t^^ ^. 3 tat. 60 »nt
~
U
'
» ^i» StS^^l pe,

Fr. Trasuns, skaņā ar instrukcijas 2. pantu, virs pieRudzītis un dzenamās sumas ņemamie 3% par labu
valstij iemaksājamie Latvijas bankas
nodaļās vai vietējā pasta nodaļā, pie

VALSTS TIPOGRĀFIJA.

Likums

sludinājumu maksa:
ā)

tādā pat

kārtā

pie

viena pavadraksta, nesūtot Latvijas bankai
vēl kādu citu pavadrakstu. — Policijas
darbiniekiem par labu iekasētie 2%
nav vairs jāiemaksā Latvijas bankas nodaļās uz apriņķu priekšnieku vai prefektu „2°/o noiokla rēķina",, jo tāds ar
pārgrozījumu atcelts, bet nododams tieši
apriņķu
priekšnieku palīgiem resp.
iecirkņu
priekšniekiem pie atsevišķa
maksātāju saraksta pēc klātpiehkta pa-

teikt jaunā redakcijā sekosi:
21. Noteicot aprakstītās mantas pārdošanas termiņus un izsludinot ūtrupi, rauga. Saņemot iecirknī safakstu līdz ar
apriņķa priekšnieka palīgs resp. iecirkņa piedzīšanas rakstiem, attiecīgam ierēdnim
priekšnieks rīkojas saskaņā ar civilpro- tūliņ jāpārbauda, vai pēc nododamiem
rakstiem visas sumas piedzītas, ievestas
cesa lik 1027—1039. p p.
31. Piedzītās 2% nodokļu sirmas par sarakstā un vai v;rj piedzenamās sumas
labu policijas darbiniekiem nododamas pareizi aprēķināti 2% par labu poliapriņķu priekšnieku palīgiem resp iecirkņu cijas darbiniekiem.
priekšniekiem pie atsevišķa maksātāju
Apriņķu
priekšnieku
palīgiem
resp.
saraksta pēc pielikta parauga.
iecirkņu priekšniekiem saņemtie 2% no32. Apriņķu
priekšnieku palīgi vai
iecirkņu priekšnieKi par 2% nodokli ved

dokļa

naudu zem ierēdņu

un noslēgumi jāparaksta apriņķa

sumas

jāsadala

starp

policijas

darbiniekiem katru mēnesi departamenta
īpašu ienākumu-izdevumu grāmatu pēc pag. gada 15. _ oktobra
apkārtrakstā
administratīvā departamenta pie šis in- N» 18465 noteiktā kārtībā un jāizsniedz
strukcijas pievienotas formas.
Viņiem zem darbinieku parakstiem ienākumuari piekrīt šā nodokļa sumu sadalīšana izdevumu grāmatā. Pēdējā katru mēnesi
starp policijas ierēdņiem,
izmaksājot noslēdzama līdzīgi citām naudu grāmatām
grāmatā.

parakstiem

minētā

priekš-

nieka palīga resp. iecirkņa priekšniekam
savināmās jaunsaimniecības iegūšanu
35. Ieņēmumu-izdevumu
grāmatas par
un darovedim. — Šīs grāmatas 1925./26.
vērtēšanas
komisijas
no1) vai nu par
2° o nodokli un kvīšu grāmatiņas pie- budžeta gadam departaments ir pasūtījis
teikto izpirkšanas maksu, ja jaunsaimdzinējiem — policijas ierēdņiem caur- valsts tipogrāfijā un pēc to pagatavoniecības ieguvējs pats to nav kultivē- šņorē un apstiprina attiecīgie prefekti, šanas tipogrāfija
grāmatas vajadzīgā
jis vai apbūvēji *, 2) vai ari parpriekš- apriņķu priekšnieki un dzelzsceļu poli- skaitā
piesūt'S
visiem
prefektiem, apriņķu
Hgumā noteikto pārdošanas cenu, ja cijas priekšnieks.
policijas
priekšniekiem
un
dzelzsceļu
jaunsaimniecības ieguvējs pats to ir
36. Ienākumu-izdevumu grāmatas par priekšniekiem bez sevišķa pieprasījuma.
kultivējis un apbūvējis"
2°/e nodokli ar nodokļa sarakstiem un Pēc saņemšanas grāmatas cauršnorējakvīšu grāmatiņu pasakņiem,
budžeta mas, apstiprināmas un izsūtāmas pēc
II. Likuma 4. pantu izteikt šādi:
gadam
izbeidzoties,
jāuzglabā
apriņķu piederības Kas attiecas uz kvīšu grāun
raazsaimniekus,
« Bezzemniekus
kuri līdz 1930. gada 23. a p r i 1 i m priekšnieku palīgu resp. iecirkņu priekš- matiņām un sarakstu blankām par 2°/o
nodokli, pēc formas Ns 5, tad par to
iegūs zemi pirkšanas, mantošanas vai nieku kanclejās.
Papildināt
instrukciju
ar
sekošu
jaunu
līdz
27
hektāriem,
apmēros
apgādāšanu
jārūpējas pašām vietējām
citādā ceļā,
iestādēm. _ Tāpat
vietējām
iestādēm
no privāto zemju īpašniekiem, centrālā 37. pantu:
37. Tuvākus norādījumus par darb- pašām jārūpējas turpmāk par ienākumuzemes ierīcības komiteja var katrā atvedību un grāmatvedību, izpildot šo izdevumu grāmatu par 2/o nodokli apsevišķā gadījumā pielīdzināt tiesībās
dod
iekšlietu ministrijas gādāšanu pec no departamenta pasūtīto
un pienākumos zemes ieguvējiem tieši instrukciju,
adminiitrativais
departaments.
izlietošanas. Visi izdevumi, kuri rodas
no fonda."
Pārgrozījumi izvedami dzīvē no š. g. ar
grāmatu un blanku
apgādāšanu,
Ierosinājumu parakstījuši M. Rozen1. apriļa.
sedzami no kārtējiem kanclejās izdevutals, K. Bungšs u. c.
Rīgā, 1925. g. 25. martā.
miem atvēlētiem, kreditiem, jo departaPēc tam, kad ierosinājuma lieta izsamenta rīcībā šim nolūkam nekādu citu
Iekšlietu ministrs Ed. L a i m i ņ š.
cījusies M. Rozentals, A. Alberings, R.
līdzekļu nav un tādi ., lai novērstu veltīgu
Finansu ministrs J. Blumbergs.
Lindiņš, F. Trasuns, K. Bachmanis un
sarakstīšanos, nav pieprasāmi.
djļu
I.
noraida,
K. Bungšs, ierosinājuma
Prefektiem, apriņķu priekšbet otru daļu pieņem vienbalsīgi.
Pielikums:
ienākumu - izdevumu
niekiem
un dzelzsceļu policijas
lasījumā
visā
trešā
grāmatas un saraksta paraugi N2N24
pieņem
Vienbalsīgi
un 5.
priekšniekiem.
visumā likumu par meža materiālu pārdošanu un izsniegšanu un likumu par
Izsludinot
Rīgā, 1925. gada 26. martā. N° 11044.
« Valdības Vēstnesī" un
virsdienesta kara vīriem.
,Policijas Vēstnesi" pārgrozījumus inAdministratīvā departamenta
Par Saeimas sekretāra biedri ievēl strukcijā valsts nodokļu un citu neapdirektors Šlosbergs.
strīdami
valstij
vienācīgo
naudas
sumu
J. Rubuli.
kas
izr
i
e
v
i
š
dod
valpiedzinējiem-policijas
ņ
Iekšējās
apsardzības
irēdņiem,
pārvaldes
Darba ministrs K
priekšnieks J. G a r o z i ņ š
dības atbildi uz iesniegto pieprasījumu. vedami dzīvē no š. g. I. apriļa, admini-
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Forma Ns 4.

__

N°M°

°
darbiniekiem
uņ

citu

neapstrīdami valstij pienācīgo maksājumu

Par

U

apr.

1.
^'

kīda ierēdna nauda

m-n

.

IZDEVUMI

2«Vnod7|
suma

JsTgJsfe

Piezīmes

pēc
kārtas

.
ļ s.

_

10.

^

.

i

I.

Ls

Baložu pag. vecāka pohc.
kārt Kalniņa pie saraksta
*

jg

3
*

? A1

dat.

sumām
j~„i,. <*«<*«
u
budžetu gadu.

Ķ

1925. g.

ienākumu-izdevumu grāmata
par 2°/o nodokli policijas
par labu no piedzītām nodokļu

Ā

°
saņemta un pie kāda
dokumenta

kārtas
mēn.

N

N

Gads

pēc

_.

E

30.

-

_'£

^
^
Smilgas pie saraksta no
š- & 14- aPrila
• •
,
Jumurdas pag. vec. polic.
kārt.Krastiņt pie saraksta

no š. g. 18. apriļa

. .

—

5

—

20

—

HB9BS

. K "_.

izmaksāts
Z
**
mēn.
dat.
1925. g.
maijā
10.

1.
10

I

Piedzītā ļļ 2°/o nod.

?JVsMs
Iecirkņa
_
suma
_ suma
Piezīmes
uia,Maksātajā vārds un uzvārds
pēc
galda žurnāla
kārtas
Ns
Ls
s ļ Ls ļ s.

I

*

Kopā

Piedzinēja paraksts.
(Nodaļas uzraugs)
pag. vec. polic kārtibn. )

(

Noteikumi
par grāmatvedību un norēķiniem

valsts iestādēs.
(Izdoti saziņā ar valsts kontrolieri.)

I.

Vispārējie

nosacījumi.

1. Valsts iestādēs grāmatas vedamas
pēc finansu ministra noteiktas sistēmas.
2. Centrālās iestādes, kas paredzētas
valsts budžeta likuma
14. pantā (Lik.
krāj.,
1924. g., III.), izdod saziņā ar

finansu ministrijas kredita departamentu
instrukcijas kā savai departamentu un
līdzīgu iestāžu grāmatvedībai, tā ari nodaļām un vietējām iestādēm, pieskaņojot
tās valsts grāmatvedības vispārējiem no-

teikumiem.
3. Valsts iestādes ved grāmatas, kas
paredzētas šo noteikumu atsevišķos nodalījumos un centrālo
instrukcijās.

iestāžu

izdotās

kredits slēgts — vārdu «slēgts", bet ja
samazināts, ar melnu tinti atlikumu.
9.

Avansu grāmata vadāma reskontra
veidā, atverot katram avansierim savu

rēķinu.

Attiecīgās personas rēķinā ie āk-

stāmi visi tai izsniegtie

norakstāmi

pēc

avansi.

avansu

Avansi

norēķinu

sa-

ņemšanas un to apstiprināšanas.

10\ Avansu grāmatas kreisajā lappusē
rakstāms kad, no kāda budžeta iedalījuma (vieta, paragrāfs un pants)

suma

izsniegta, kredita grāmatas lappuse un
izsniegtā suma. Grāmatas labajā lappusē
rakstāms:

avansa

norēķina

datums vai

numurs, budžeta iedalījums (vieta, paragrāfs un pants), dokumenta saturs.
11. Iestādes, kuras iekasē vai ieņem
naudas sumas, ved vēl sevišķas kases
grāmatas

turpmākos

pantos

norādītā

kārtībā,
12.

Departamentu

un

līdzīgu

iestāžu

Grāmatas labajās lappuses slejās rakstāms: a) pirmā nodalījumā — datums;
ierakstāma kreditu grāmatā ar sarkanu b) otrā nodalījumā — par ko izdots;
tinti, atzīmējot pirmā nodalījumā datumu, c) trešā nodalījuma attiecīgā slejā —
otrā nodalījumā — dokumentu, ceturtā dienā izdotās vai Latvijas bankā iemaknodalījumā — sumu un septitā: ja sātas sumas.
8.

Kreditu

samazināšana

un

slēgšana

i

s.

polic. kārtībniekam Kalninam par apriļa mēnesi

8

—

(paraksts)

'

Ierakstāmi kopējā ka-

ses grāmatā izdarāmi par katru neiecē^ l ušo dienu ne vēlāk kā līdz nākošai dienai no rita.
2. piezīme: Kases grāmata noslē-

Tādus pārskatus

sastāda ari centra

des, kuras pašas ievāc ieņēmumus.
1. piezīme:

iestā-

Centra iestādes saziņā

ar finansu ministri var noteikt padotām iestādēm un personām sīkāku norēķināšanas kārtību par ieņēmumiem
2. piezīme: Policija, ja ievāc ienēmumus citu iestāžu uzdevumā , par
šādu sumu iekasēšanu un iemaksu
Latvijas bankā 'paziņo tai iestādei,

dzama ne retāk kā vienreiz mēnesī,
izvedot attiecīgās ailēs saldo.
17.
Kā kvīšu grāmatas, tā kases
grāmatas lappusēm
jābūt numurētām,
grāmatu lapām cauršūtām ar saiti, kuras
gali piestiprināmi ar attiecīgā departa-

kuras uzdevumā maksas iekasētas.
Latvijas bankai iesniegtos iemaksu
29.
menta vai līdzīgas iestādes zīmogu pie
pavadrakstus
departamenti un citas ligrāmatas pēdējās lapas. Lappušu skaits
apliecināms grāmatas pēdējā lappusē ar dzīgas iestādes saņem tekoši tieši no
Iestādei jāpārliecinās
attiecīgās augšminētās iestādes atbildīgu Latvijas bankas.
vispirms,
vai
iemaksu
pavadrakstu kopamata personu parakstiem.
suma saskari ar bankas pavadrakstā uz18. Iestādes, kuras izsniedz kases
rādīto ieņēmumu
sumu,
pēc
kam
grāmatas vai kvīšu grāmatas, iesūta
iemaksu
pavadraksti
jāklasificē
pēc
valsts kontrolei "par katru notecējušo
budžeta
posmiem,
paragrāfiem
un
mēnesi līdz tekošā mēneša 20. dienai

pantiem un jāuzglabā
līdz iemaksu
kādām
ieņēmumu vācējām
pavadraksta saņemšanai par visām mēvai personām, kad un zem
neša operatīvām
dienām.
Ieņēmumu
kādiem numuriem izsniegtas kases un
saraksti
sastādami
saīsinātā
veidā
kvīšu grāmatas.
pa
(paraugs
Ns
5).
Sarakstā
atzīmējams
kuras izgatavo veidlapas
sarakstu,
iestādēm

19.

Iestādes,

etc. pārdošanai vai izdalīšanai padotām
apakšiestādēm un amata personām tālākpārdošanai, ved par tām atsevišķu grāmatu, līdzīgu materiālu grāmatai, atverot
kontus
pēc vērtību etc. nosaukuma.

Grāmatas kreisajā lappusē
kad, no kā un uz kāda
akta)

pamata

vērtības

etc.

paragrāfiem
iemaksu

(rēķina vai
saņemtas,

kopskaits, pārdošanas cena un kopvērtība.
Grāmatas labajā lappusē rakstāms: kad
un kādai apakšiestādei vai amatpersonai
vērtības etc. izsniegtas vai izsūtītas, kopskaits un kopvērtība.

20.
Apakšiestādes
un
atsevišķas
amatpersonas, kas saņem no centra vai

katru

pantu atsevišķi
kopsumās
(paraugs N° 4), un piesūta to attiecīgam
departamentam vai līdzīgai iestādei līdz
tekoša mēneša 10. dienai līdz ar kvītem
par sumām, iemaksātām Latvijas bankā.

pantiem

ieņēmumu

skaits

un

kop-

Piezīme: Valsts ieņēmumu iemaksu

pavadrakstiem jābūt izrakstītiem uz
Latvijas banku atsevišķi

par

ieņēmumu pantu.
30.
Ja iestāde atrastu, ka

katra

par vienu

trūkst no kādas
bankas nodaļas ziņu, tad nekavējoties
par to jāpieprasa pēdējai.
31. Ja pie ieņēmumu iemaksu pavadrakstu apstrādāšanas (p. 29.) izrādītos,
ka kopsuma nesaskan ar bankas pavadrakstos un mēneša kopsavilkumos uzrāvai vairākām dienām

dītām sumām, tad starpība noskaidrojama attiecīgās bankas noiaļās.
32. Kad sastādīti saraksti (paraugs
Ns 5) un kopsuma saskaņota ar tekošu
rēķinu bankā, tad iestāde sastāda valsts
ieņēmumu pārskata
(paraugs Ne 6).
nenoPārskata
beigās
uzrādāmas
skaidrotās sumas, kā ari tās sumas no
iepriekšējiem mēnešiem, kuras pec noskaidrošanas notecēiusā mēnesī pārskaitītas pec piederības.
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Nenoskaidrotas sumas . . .
Pārskaitīti tek. mēnesī, saskaņā ar klātpieliktiem
memorialorderiem ....
Nenoskaidroto
kūms

33.

sumu
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Pēc mēneša pārskata nosūtīšanas

sutu
valsts kontrolei nepareizi ieskaitīto
pārskaitīšana Latvijas banka no vi
tekoša rēķina uz otru izdarāma memon
Pārskaitīšanu viena
orderu kārtībā.
P»
košā rēķina robežās (t. i. no vieM
nav
grafa un panta uz citu)
te
memorialorderu kārtībā, bet tiesi
mēneša ieņēmumu pārskatā, ļ?ra pgt .
,
sumas pārskaitīšanas iedalījuma.

Ja,*?

klāt
skatam pieliekami

lia
paskaia/°r

saraksta veidā (paraugs Ns 7),
dokumentiem.
Piemērs:
(Ieņēmuma pā rskats.)
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par visām iekasētām sumām, uzrādot tās

par

un

pavadrakstu

suma.

ierakstāms:

nodaļas un vietējās iestādes, kuras iekasē uz centra rīkojumu tieši no valsts spiesieņēmumu sumas, neizsniedzot tuves vērtības, veidlapas etc. pārdošanai,
4. Ierakstījumi
izdarāmi:
departa- valsts
pretim vērtības, ved kases kvīšu grāmatu ved grāmatu, līdzīgi i 9. pantā norādītai,
mentu etc. iestāžu grāmatās — uz oriģināldokumentu vai, ja dokumentus valsts pēc parauga Ns 2. Šī grāmata ssstāv no atzīmējot grāmatas labajā lappusē dienā
kontrolei nodod tieši apakšiestāde, uz kvītem, kuras izsniedzamas maksātājiem pārdoto vērtību vai veidlapu etc. skaitu,
grāmatu izvilkumu (pārskatu) pamata. par katru saņemto naudas sumu, un kvīšu kopvērtību un kases grāmatas lappusi.
Apakšiestāžu grāmatās ierakstījumi izda- piesakņiem, kuri paliek grāmatā.
B.
Norēķini.
13. Kvīšu grāmatā katra mēneša pērāmi uz oriģināldokumentu pamata.
dējā dienā uz pēdējā piesakņa mugur21. Kredita rīkotāja un valsts ieņēII. Budžeta
grāmatvedība un puses jāizved : a) ieņēmumos maksājamā mumu
pārzinātāja tiesības
piešķirtas
norēķini.
kopšuma par _ tekošo mēnesi un no buvienīgi tām iestādēm, kuras uzņemtas
džeta gada sākuma; b) Latvijas bankā finansu ministrs izsludinātā kreditu rīkoA. Grāmatvedība.
iemaksātā
kopsuma par tekošo mēnesi tāju un valsts ieņēmumu pārzinātāju
5. Departamenti un līdzīgas centra
un
no
gada
sakuma; c) atlikums iestādēs sarakstā.
iestādes, kas paredzētas valsts budžeta
vai ieņēmumu ievācēju kasē uz nākošā
22i Kreditu rīkotājiem nav tiesības
likuma 10. pantā, ved obligatoriski semēneša
pirmo
dienu.
viņu
rīcībā esošus kredītus pārvest padoto
košas budžetgrāmatas: a) kreditu grāari ieņēmumus pārPiezīme.
iestāžu
rīcībā^ tāpat
Kvīšu
grāmatas
katrs
rematu un b) avansu grāmatu.
sors pagatavo savām iestādēm, sa zinošām iestādēm nav _ tiesības
uzlikt
6. Kreditu grāmata vedama pēc paskaņā ar to ieņēmumu veidiem un šinīs noteikumos paredzētos pienākumus
rauga Ns 1.
Kreditu grāmatā katram
priekšmetiem, piemērojotieskā iestāža, padotām iestādēm, bez finansu ministra
budžeta pantam atverama sevišķa lappuse
ta maksājumu īpatnībām.
piekrišanas.
vai vairākas, pēc vajadzības. Lappuses
14. Saimniecības gada beigās visas
23. Valsts iestāde nevar izdarīt maksāvirsrakstā uzrādāms budžeta kārtējais gada laikā
izlietotās kases kvīšu grāma- jumus, ja pēdējiem nav likumīgā kārtā
numurs, administrativais budžeta iedalī- tas iesūtāmas
valsts kontrolei, pie kam, apstiprināta Lredita,vai ja tāds jau izsmelts.
jums (daļa, nodalījums un apakšnodalī- ja grāmata nav
pierakstīta līdz beigām,
24; Avansa sumas izsniedzamas sajums), izdevumu nomenklatūras apzīmē- tad pavadraksta un
grāmatas pēdējā lapskaņā ar noteikumiem par avansu sumu
jums (vieta, paragrāfs un pants) un panta
puse jāatzīmē atlikušo, neizlietoto kvīšu izsniegšanu.
nosaukums.
daudzums un numuri.
25. Vienam kredita rīkotājam valsts
7.
Kreditu
grāmatas lappuses slejās
15.
var atvērt tikai
Iestādes, kuras bez valsts ieņē- izdevumu tekošu rēķinu
rakstāms: a) pirmā nodalījumā —datums; mumu sumām, paredzētām 12. pantā, vienā bankas nodaļā.
b) otrā nodalījumā — dokumentu īss ieņem vai izdod vēl citas naudas sumas,
rīkotājs
un katra
26.
Katrs kredita
saturs; c) trešā nodalījumā — orderčeka kā: depozītus,
spec. līdzekļus, valsts iz- ieņēmumus pārzinošā iestāde (departanumurs; d) ceturtā nodalījumā — at- devumu sumas vai ievāc ieņēmumus, pai ments etc.) saņem ieņēmumu iemaksu
vēlētā un Latvijas bankai paziņotā krekādiem kvitēs nav izsnied2amas, kā: pavadrakstus un izdevumu
orderčeku
dita suma; e) piektā un sestā nodalīpar pārdotam vērtībām, veidlapām, pasu talonus tieši no Latvijas bankas, apstrādā
jumā — no viena budžeta iedalījuma grāmatiņām_ u. t. t, ved bez ka*es kvīšu tos un dod pārskatus šinīs noteikumos
uz otru pārvestā suma; f) septītā no- grāmatas vel kopēju kases grāmatu pēc paredzētā kārtībā. - _
dalījumā — Latvijas bankā iemaksātā parauga Ns 3.
27. Kredīta rīkotajiem un valsts ieņēkredita atjaunošanas suma; g) astotā
16. Kases grāmatas kreisajās lappumumus pārzinošam iestādēm jāievēro
nodalījumā — ar orderčekiem izmaksātā ses slejās rakstāms:
a) pirmā nodalījumā instrukcijas Latvijas bankai par valsts
suma; h) devītā nodalījumā — kredita — datums; b) o rā nodalījumā — par sumu iemaksu un izmaksu.
atlikums, atverot, pārskaitot vai atjau- ko ieņemts; c) trešā nodalījumā att'ecīieņēmumi.
C.
Valsts
nojot kredītus, un izdarot izmaksas ar gas slejās — dieoā ieņemto sumu koporderčekiem; i) desmitā nodalījumā — sumas un d) ceturtā nodalījumā — at28. Vietējie
ieņēmumu vācēji par
avansu grāmatas lappuse, kurā atvērts kārtojama katras slejas dienas kopsuma. katru notecējušu mēnesi sastāda pārskatu
attiecīga avansiera konts
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Pārnesums
1. piezīme.

nodaļas uzrauga
!
pag. vecākā policijas kārtībnieka saraksts
par iekasētām 2°/o nodokļu sumām.
1925. g.
Sastādīts

Parakst

Izmaksāts Baložu pag. vec

Pārnesums
Forma N° 5.

Suma

Kam nauda iemaksāta
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saimniecības

Ja pēc

gada

slēg-

- nas iestāžu ieņēmumu tekošos rēķinos
krastos vēl nenoskaidrotas ieņēmumu
tādas iestādēm jānoskaidro
mas tad
jjjyu mēnešu laikā pēc saimniecības gada

tekošā

mēneša 20.

dienai

vienā

eksem-

plārā līdz ar or Je.'čeku taloniem, kreditu
atjaunošanas iemaksu pavadrakstim un

apgrozījumu
memorialorderiem
valsts
kontrolei, bet pārskata otrais eksemplārs
— kredita departamenta valsts grāmatvedības nodaļai.
Dokumentiem jābūt
cauršūtiem un piestiprinātiem pie sa-

menesa

20 dienai vienā eksemplārā līdz ar

orderčeku

taloniem,
kredita atl kurnu
atjaunošanas iemaksas un izdevumu pavadrakstiem valsts kontrolei, un pārskata

bankai

dēļ

Sarakstu un ieņēmumu maksāto orderčeku
pārskatīšanas.
saraksts
(paraugs
pārskatu ieraksti paliek iestāde kā iz- Ns 12) un b) Latvijas bankas grāmatās
ievestie, bet vēlāk anulētie orderčeki, kā
ziņas materiāls.
37. Centra iestādes nosūta vietējo ari memorialorderi par dažādiem pārskaitījumiem valsts izdevumu tekošos
iestāžu mēneša pārskatus līdz ar atsaraksta (paraugi
taisnojošiem dokumentiem (paraugs Ns 4) rēķinos, pie sevišķa
-va'sts kontrolei ne vēlāk, ka līdz tekošā Ns 13 un Ns 14)
mēneša 20. dienai.
47.
Faktisko
izdevumu attaisnojošos
saimniecības
gada dokumentus parnotecējušo mēnesi kre38. Notecējuša
sumas, kuras līdz dita rīkotāji iesūta ne vēlāk kā līdz
valsts ieņēmumu
tekoša mēneša kO. dienai valsts konsaimniecības gada _ slēgšanai nav iemakieņēmumos,
ieskaitāmas trolei pie saraksta pēc parauga Ns 15.
sātas vasts
dokumentiem
jāatzīmē
izmaksas
valsts ieņ ēmumos nākošā saimniecības Uz
(izņemot budžeta orderčekā numurs un izdevumu budžeta
gadā parastā kārtībā
laikmetā neizlietotus kredītus, kuri pirmo iedalījums (vieta, pāragrais un pants) un
sešu mēnešu laikā jāiemaksā kredita tiem jābūt cauršūtiem un piestiprinātiem
valsts
rezervju
fondā pie sarakstiem.
departamenta
Attaisnojošie
dokutanī mēnesī,
S. N. 501, bet pēc tam valsts ieņēmumos menti iesūtāmi kontrolei

parastā kārtībā).
D.

Valsts

Finansu

39.

izdevumi.

ministra izsludinātā kre-

ditu rīkotāju sarakstā uzņemtās valsts
iestādes izdara maksājumus atvērto kreditu robežās ar orderčekiem uz Latvijas
banku. Pēdējā norēķinās
ar
kreditu

Ordetčeka talonā un piesaknī jāuzrāda
sekošas ziņas:
saimniecības gads,
tekošais budžetu numurs, budžeta vieta,
paragrāfs un pants; 2) izdevumu tekošā
rēķina numurs; 3) suma cipariem un vārdiem un kam suma izmaksājama; 4) kam
orderčeks izdots; 5) izdevumu priekšmets
un 6)kredita rīkotājs. Ordetčeks izpildāms
saīsināti. Kredita rīkotājam nav tiesība
izrakstīt orderčekus uz uzrādītāja.
41.

Tekoša

rēķina

īpašnieks atjauno

savās grāmatās kreditus uz kredita atjaunošanas iemaksu pavadrakstu pamata,
kurus Latvijas
banka piesūta rēķina
īpašniekam līdz ar izdevumu orderčeku
taloniem.
'
?Piezīme:
Kredita
atjaunošanas
iemaksas pavadrakstā Latvijas bankai
jāuzrāda: a) izdevumu tekošā rēķina numurs, kurā suma ieskaitāma;
b) izlietotā orderčekā datums un
numurs; c) saimniecības gads, budžeta vieta, paragrāfs un pants,
no kura suma ņemta.
Ja
pavadrakstā minētas ziņas nav uzrādītas un tās nevar dot ari kredita
rīkotājs, tad saņemtais pavadraksts
nosūtams atpakaļ bankai ar rīkojumu
ieskaitīt iemaksu valsts neparedzētos
ieņēmumos.

^reditu atjaunošanai
nepareizi
sumu
iemaksu pavadraksti
J«!«a atpakaļ
bankas nodaļai, kurā
«vērta kredīts

?

iet
eskaitīto
*

tekošā kārtībā. Mēneša
uzradams atpakaļ sūtīto pavadwiM
ska ts un kopsuma. Tādā pat
k5 f?-K»
jā uta
atpakaļ nepareizi noraksttl
e eku taloni uzrādot pārskatā
i
atnaV
-'
Pakaļ smūo
talonu skaitu un sumu.
Tekoša rēķina īpašnieks, saņemot
izmal
«tia? ls orderčeku talonus un kredita
v ai h°SlnaS ietDaksu pavadrakstus, seko,
zinas
Pavadra stos ir
visām
-

P

?eneša operatīvām dienām, unja
par vienu vai vairākām dienam
ttuk«t

atrod

nekavr?par
CS

tekošā rēk1na

PP rasa

n °3ala

zil?as

foni em

P ar

to

s,āvokli

'
bankas

1Idz ar orderčeku ta-

i
dita atjaunošanas iemaksu
Pavadr t "tiern
Par visām mēneša operativam ff'eu ām saņemtas, un kad saņemtie

.

taloni u

pec bud ° Jen,aksu pavadraksti sagrupēti
vietām, paragrāfiem un panti em unle
sarakstos (paraugi NsNs 9
un iru t vesti
,
Ķ ]]{' tad jāsastāda pārskats (paraugs

'

Un

jānosūta ne

vēlāk

kā

līdz

pārtrauc

izmaksas

no

valsts

rezervju

fonda resoriem un

rezervju
48.

Pēc

64.
naudas

tām vērtībām

pavadraksta.

vēlāk,

kā līdz

kredita rīkotāji sastāda

1. novembrim

notecējušā saim-

niecības gada budžeta faktiskās izpildīšanas pārskatu (paraugs Ns )6) un nosūta to valsts kontrolei, bet pārskata
norakstu — kredita departamenta valsts
grāmatvedības nodaļai.

liekams

paskaidrojuma

iemeslu dēļ ieņemts

vai

Pārskatam

raksts,
izdots

piekādu
mazāk

kredīta atjaunošanas, nenoskaidrotās
valsts ieņēmumu sumas, rīcības kapitālus un speciālus līdzekļus.

notecē-

šanas finansu ministrijas kredita departaments, saskaņā ar valsts budžeta likuma

37. un 38. pantiem, apmierina no valsts
rezervju fonda sešu mēnešu laikā sekošas vajadzības:

a)

ārkārtējos

izde-

vumts

jaunbūvēm un kapitāliem remontiem, ja šīs jaunbūves un kapitālie
remonti paredzēti iepriekšējā saimniecības gada budžetā, bet neparedzētu ap-

60. Depoziti

noguldami Latvijas bankā

sekošā kārtībā: a) naudas sumas iemaksājamas depozitu tekošos rēķinos
un
b) vērtspapīri, dārgmetāli un citas vērtības, kuras drošības labad iestādē nebūtu uzglabājamas, nododamas Latvijas
bankas glabāšanā līdz ar sarakstu 2 eksem-

plāros.
1.

piezīme:
Vērtspapīru
sarakstā
jāuzrāda to nosaukumu, sērijas, nu-

stākļu dēļ nav nobeigti, un izdevumus
iepriekšējā gada budžetā paredzētām,bet

muri, nominālā vērtība un kuponu
skaits. Dārgmetāli un citas vērtības

nesegtām valsts parādu un procentu no-

nododamas aizzēģelētās

maksātu un b) tādu vecu rēķinu
resp.
neapmierinātu prasību nokārtošanai, kas

ciņās vai aploksnēs, bet sarakstā jāuzrāda

paketu skaits un

radušies

skats.

Viens

notecējušā

saimniecības

gadā.

49. Kreditu rīkotāji tūliņ pēc saimniecības gada notecēšanas izved savās
kreditu grāmatās zem strīpas attiecīgo
kreditu abikumus (grāmatas devītā nodalījumā*.
50. Kredita rīkotāji, kuriem rodas nepieciešamība pēc līdzekļiem 48, pantā
paredzētām vajadzībām, izdara maksājumus neizsmelto kreditu robežās no
valsts rezervju fonda ar saviem orderčekiem uz Latvijas banku, ievērojot šo
noteikumu
51.

40. panta nosacījumus.

Notecējušā gada kreditu

atlikumu

atjaunošana izdarāma tādā pat kāitībā,
kādā netiek tekošo kreditu atjaunošana
(41. un 42. p. p.), atzīmējot _ par to notecējušā gada kreditu grāmatās, ievērojot
38. panta nosacījumus.

Notecējušā saimniecības
Piezīme.
gadā izņemtās un tāpat no valsts
rezervju fonda ņemtās neizlietotās
sumas atmaksājamas: jaunā saimniecības gada pirmo sešu mēnešu
laikā, t. i. no 1. apriļa līdz 1. okrezervju fondā
tobrim — valsts
(S. N. 501) kreditu atlikumu atjautam — valsts
bet
pec
nošanai,
ieņēmumos uz attiecīgas _ iestādes
valsts ieņēmumu tekoša rēķina.
52.

Kreditu rīkotāji

saņem

izmaksas

(paraugs Ns 18),

alfebetu īpašniekiem.
65. Depozitu rēķinu

kā

ari

īpašnieks seko,

vai no bankas
nodaļas saņemtas ziņās
par visām mēneša operatīvām dienām un
ja saņemot ziņas par mēneša pēdējo

dienu atrod, ka par vienu vai

vairākām

dienām trūkst ziņu, tad nekavējoties pieprasa par" to bankas nodaļai.
66. Kad ziņas un dokumenti par visām mēneša dienām saņemtas, dokumenti apstrādāti, sastādīti ieņēmumu un
izdevumu dokumentu pavadraksti atse-

20. dienā līdz ar

attaisnojošiem

doku-

tamenta valsts grāmatvedības nodaļai.

pie

57. <Ne

valsts
gada

atsevišķi
Ns 17) un ci-

sumšm (paraugs

rīkotājiem

fonda.

saimniecības

apliecības

(60. panta 2. piezīme).
Valdības iestādes, kuru' rīcībā

mentiem un sarakstiem valsts kontrolei,
bet pārskata noraktu — kredita depar-

iesūtīs.

no

vai

norakstu

neizmaksātos orderčekus nosūta atpakaļ attiecīgiem kredita

nodrošinājumiem (valsts pasūtījumiem un
jušā mēnesi izmaksātiem
order- piegādājumiem, tiesas un citas drošības),
čekiem, tad sarakstā (paraugs Ns 15) aizturētām un citām valstij nepiederošām
jāatzīmē iztiūkstošo dokumentu neiesumam un vērtībām
sūtīšanas iemesli un laiks, kad tos
Piezīme: Depozitos nevar ieskaitīt
Izmaksas

pieprasī-

depoziti atrodas, ved grāmatas

Piezīme:
višķi

saraksta

kastītēs, paārējais izeksemplārs

paliek Latvijas bankā, otrs ar Latvijas bankas atzīmi par vētību saņemšanu, izsniedzams vērtību iesniedzējam.

Pārskatos

skaidras

uzrādāmas

naudas

un

atse-

vērtspa-

piru apgrozījums.
67. Anulētie orderčeki, kā ari memorialorderi par dažādiem pārskaitījumiem
depozitu tekošos rēķinos, iesūtāmi valsts
kontrolei pie sevišķa |saraksta -reizē ar

pārējiem depozitu norēķiniem.
Piezīme:
Pārskata beigās uzrāda
mas nenoskaidrotas

sumas,

kā ari

tās sumas no iepriekšējiem mēnešiem, kuj'as pēc noskaidrošanas tekošā mēnesī pārskaitītas pēc piederības.
IV.

taisnojošos dokumentus par notecē-

E.

rakstiska

56. Pēc sešu mēnešu notecēšanas, višķi pēc kontiem (paraugi NsNs 19 un
t. i. 1. oktobri, Latvijas banka uz finansu 20), tad sastāda pārskatu (paraugs Ns 21)
ministrijas kredita departamenta ilkojumu un nosūta ne vēlāk, kā nākošā mēneša

vai vairāk nekā budžetā paredzēts.
kad Latvijas banka izmaksājusi uz attieIII. D e p o z i t i.
cīgā ordeičeka pamata pieprasīto sumu.
58. Depozitos ieskaitāmas sumas un
Piezīme:
Ja kredita
rīkotājam vērtības, kuras nodotas valsts iestādēm,
kautkādu iemeslu dēļ nav iespējams bet valstij nepieder.
nosūtīt valsts kontrolei visus at59. Depoziti sastādās no dažādu veidu

rīkotājiem kārtībā, kāda pastāv tekošiem
rēķiniem.
40 Orderčeks sastāv no trim daļām
no piesakņa, orderčeku talona un orderčekā. Orderčekā jāuzrāda tekoša rēķina
numurs, suma cipariem un vārdiem, kam
orderčeks
izdots un kredita rīkotājs.

kumu 47. pantā noradītā kārtībā.

iestādes

kas izsniegts no bankas,

otrais eksemplārs — kredita departamenta pirmo

valsts grāmatvedības nodaļai
saimniecības gada izbeigšanās
54. Līdz ar 53. pantā
minēto pār35 Pēc
ēmumu atmaksa izdarāma no
skatu
(paraugs
Ns
11),
jāiesūta
valsts
ieņ
alsts
kontrolei: a) vienā eksemplārā uz LatviLedita departamenta «nepareizi iemaksāto rakstiem.
45. Par sumām, kuras resoriem pār- jas banku izrakstīto un Ldz tekoša mēieņēmumu sumu atmaksas" kredīta.
neša pirmām
datumam
neizmaksāto
36 Ieņ ēmumu pārskats līdz ar iemaksu vestas no ministru kabineta rīcībā esobankas
pārskaitījumu šiem fondiem, sastādams atsevišķs pār- orderčeku saraksts pēc parauga Ns 12;
oavadrakstiem ,
skats
pielikuma
ļnemorialorderiem un to sarakstiem noveidā pie pārskata b) Latvijas bankas grāmatās ievestie, bet
sūtams valsts kontrolei ne vēlāk kā līdz paraugs Ns _U), uzrādot pēdējā katru vēlāk anulētie orderčeki pie saraksta pēc
20 dienai nākošā pēc pārskata mēnesī, atsevišķu atvēlējumu un sumu izmaksu parauga Ns 13, kā ari memorialorderi p e
noraksts — kredita depar46. Līdz ar p. 44. minēto pārskatu sevišķa pavadraksta pēc parauga Ns 14.
bet pārskata
grāmatvedības nodaļai. (paraugs Ns 11), jāiesūta valsts kontrolei:
valsts
55. Attaisnojošos dokumentus kredita
tamenta
valsts
kontrolei
pievienojams
pārskata
notecējušā
rīkotāji
iesūta ne vēlāk kā līdz tekoša
a)
vienā
eksemplārā
mēnesī
Pie
uz Latvijas barilcu izrakstīto
un līdz mēneša 20. dienai valsts kontrolei pie
ari saraksts (paraugs Ns 8) par doku^
atpakaļ
tekoša mēneša
pirmai
dienai
neizsaraksta pēc parauga Ns 15, šo noteimentiem, kas
nosūtīti

uz attiecīga

juma pamata, atzīmējot pieprasījumā nodošanas laiku un pieliekot tam sarakstu,

Speciāli

līdzekļi.

68. Par speciāliem līdzekļiem skaitās
sumas, kas atrodas valsts īpašumā vai
valsts iestāžu rīcībā un kurām noteikts
mērķis.
Speciālie līdzekļi sastādās no:
a) fondiem, ziedojumiem, atskaitījumiem,
novēlējumiem un b) citām sumām, kuras

iekasē

uz sevišķu likumu pamata ārpus

budžeta

^
69. Speciālus
līdzekļus pārzin tā iestāde, kuras rīcībā šie līdzekļi lemti.
70. Speciālie līdzekļi noguldami Latvijas bankā ūz speciālu līdzekļu tekošiem rēķiniem, kādus iestādēm atver
kredita departaments, izsludinot atvērto
rēķinu sarakstus „Valdības Vēstnesī".
Piezīme.
Vērtibas, kas ienāk valsts
iestādēm speciāliem mērķiem, līdz
to realizācijai uzglabājamas līdzīgi

depozitu vērtībām.
71. Speciālie līdzekļi, kuriem tekošs
rēķins Latvijas bankā nav atvērts, ieskaitāmi sevišķā kredita departamenta speciālo līdzekļu tekošā rēķinā (S. Ne 510)
līdz jautājuma noskaidrošanai, kādai iestādei šie līdzekļi pienākas.
72. Speciālos līdzekļus valdības iestādes

var izlietot tikai tiem mērķiem, kuriem
tie lemti.
2. piezīme:
Vienojoties ar vērts73.
Speciālo līdzekļu
sumas no Lapapīru īpašnieku, vērtspapīru īpašnieku, vērtspapīrus, kas nes augļus, tvijas bankas izmaksājamas līdzīgi valsts
sumām uz izmaksas orderčeku pamata.
var nodot Latvijas bankai kā depo74. Speciālo līdzekļu
ka
kuponus
no
uzskaitīšanai
zitu ar noteikumu,
šiem vērtspapīriem augļu vai divi- valsts iestādes, kuru rīcībā šīs sumas
dendu saņemšanai Latvijas banka atrodas, ved sevišķu grāmatu (paraugs
izdod vērtspapiru īpašniekam bez Ns 22). Šinīs grāmatās jāatver sevišķi
konti katram speciālo līdzekļu rēķinam.
attiecīgās iestādes katrreizējas pie75. Par speciālo līdzekļu sumam un
krišanas, kamēr paši vērtspapīri atrodas iestādes rīcībā.
Par nodotiem vērtībām, ko saņem iestādes, izdodamas
kvītes no sevišķas
speciālo
līdzekļu
vērtspapīriem
iestāde izsniedz vērtspapiru īpašniekam sevišķu apliecību, kvīšu grāmatas, (paraugs Ns 2).
kas noder kā jjamats attiecīgo ku76. Iestādes, kuru rīcībā atrodas speponu saņemšanai no Latvijas banciāli līdzekļi par katru notecējušu mēkas. Apliecībā jābūt ziņām, parenesi, sastāda uz speciālu līdzekļu grādzētām šī panta pirmā piezīmē un matas pamata, ieņēmumu un izdevumu
nosacījumiem, kādi jāievēro Latvijas dokumentu sarakstus (paraugi NsNs 23
bankai.
Apliecības vienam norakun 24), kā aw _ pārskatu
(paraugs
stam jāatrodas Latvijas bankā pie N°_ 25).
Ne vēlāk, kā līdz
nākošā
bet mēneša 20. dienai pārskats līdz ar attaiattiecīgo vērtspapiru paketa,
otram norakstam — iestādē.
snojošiem dokumentiem un sarakstiem
61. Depozitu
tekošos rēķinus atvej nosūtams valsts kontrolei, bet pārskata
Latvijas bankā finansu ministrijas krenoraksts — kredita departamenta valsts
dita departaments uz valsts iestāžu un grāmatvedības nodaļai.
amata personu pieprasījumu, izsludinot
Piezīme:
Pārskatos uzrādāmi atseatvērto rēķinu sarakstus ,, Valdības Vēstvišķi skaidras naudas un vērtspapiru

orderčekus un kreditu atlikumu atjaunošanas dokumentus un pārbauda tos tāpat, nesī".
62. Par depozitu sumām un vērtībām,
kā par tekošiem kredītiem (43. pants).
53. Kad ziņas līdzar orderčeku taloniem ko saņem iestādes, izdodamas kvītes no
sevišķas depozitu kvīšu grāmatas (paun kredita atjaunošanas iemaksas doku^
raugs Ns 2).
mentiem par visām mēneša operatīvām
63.
Depozitu sumas
Latvijas
banka
dienām saņemtas, un kad saņemtie taloni
un dokumenti sagrupēti pec' budžeta izmaksā līdzīgi valsts sumām uz izmakOrderčekā jābūt
vietām, paragrāfiem un pantiem, tad tie sas orderčeku pamata.
ierakstāmi
sa- atzīmētam, kam suma izmaksājama un
chronoloģiskā kārtībā
rakstos pēc paraugiem N. 9. un 10., pec kad,* zem kāda Latvijas bankas ieņēmumu
kam sastādams pārskats pec parauga žurnāla numura tā iemaksāta Latvijas
Pārējās
vērtības
izsniedzamas
N. 11. un jāiesūta ne vēlāk, ka līdz tekoša bankā.

apgrozījumi.
77.

Anulētie orderčeki, kā

ari memo-

rialorderi par

dažādiem pārskaitījumiem
speciālo līdzekļu tekošos rēķinos, iesūtāmi valsts kontrolei pie sevišķa
saraksta reizē ar pārējiem norēķiniem.
Piezīme:
Pārskata
be 'igās uzrādāmas nenoskaidrotas sumas, kā ari
tās sumas no iepriekšējiem mēneviem, kufas pēc noskaidrošanas tekošā mēnesī pārskaitītas pēc piederības.

valsts

Latvijas bankas nedēlos pārskati
uz 25. martu 1925. g.

Lati
Aktīvi.
Zelts lēiumos un monētās kasē an
liSu^iSS^^- ? 23,532,468
^
.... 41749,572
Ār«miu vSuta ' ' '
529,053
?
Sudraba auda
ValZkaseszīmesu. sīkametal.nauda 9,247,099
.... 49,640,382
īsa termina vekseli'
nodrošinājumiem . 52 222,291
Atedev?mi pret noaI
°"7,439.561
Cm attivl
184,360,429

Pasīvi.

S.

Lati

.
Bankas naudas zīmes apgrozībā
95 Pamata kapitāls
46 Rezerves kapitāls
- Noguldījumi
39 Tekoši rēķini
15 Valsts rēķini
depoziti
81
.
. ? ?
98 Citi pasīvi ........
74

b)

kredi

inventāra

nekustama

iegā

Rīgā, 1925. gada 25. martā.

manta.

97.
Valsts iestādes, uz kuru vārdu
nekustama manta koroborēta, ieraksta to

un gadu, atrašanās vietu un vērtību.
Attiecība uz zemes gabaliem, kāda zeme

Valdības

29,729,740 -

7.577,777 7,773,930 13,378,033 29 729 740

-

Galvenais direktors S v e 0 e.

savanekustamas mantas grāmatā.

(derīga,

nederīga, pļavas

78.

Grupa 4.

Par rīcības kapitāliem

uzskatamas

valsts sumas, kas izsniegtas valsts iestādēm zināmām vajadzībām, bet kuras pēc
šo vajadzību
izbeigšanās atmaksājamas
valsts ieņēmumos pilnā apmērā.
79.
Rīcības kapitālus pārzin tā iestāde, kurai šie kapitāli izsniegti.
80.
Rīcības kapitālu
naudas sumas
noguldamas Latvijas bankā uz tekoša
rēķina.
81.
Tekošus rēķinus rīcības kapitāliem atver Latvijas banka valsts iestādēm
patstāvīgi. Iestādes paziņo par to finansu
ministrijas kredita
departamentam
un
valsts kontrolei.
82. Rīcības kapitālu sumas izmaksājamas no Latvijas bankas uz parasto
čeku pamata.
83.
Valsts

iestādēm,

kurām izsniegti

rīcības kapitāli, jāēd par tiem grāmatas
Grāmatas ve(2. pants) un norēķini.
izvilkumi
no
damas tādā
veidā, lai
viņām (bilances vai pārskatu veidā) dotu
pilnīgi izsmeļošas ziņas par rīcības kapitāla stāvokli
84.

Valsts

rīcības

uz

un izlietošanu.
iestādes

kapitāliem

sevišķu

izstrādā

norēķinās

ar

valsts

noteikumu

atsevišķi

pamata,

resori

par

kontroli

kurus

saziņā

ar

kredita departamentu (kredita nodaļu) un
valsts kontroli.
85.
Par katru
notecējušo gadu iestādes sastāda gada pārskatu līdz ar peļņas

un zaudējumu

aprēķinu,

no

kuriem pa

vienam
eksemplāram
nosūtami
valsts
kontrolei un finansu ministrijas kredita
departamenta kredita nodaļai.
86.
Rīcības kapitāla netto peļņa iemaksājama ikgādus valsts ieņēmumos.
Tāpat rīcības kapitāla deldēšanas maksas
un visa kapitāla atmaksas, saskaņā ar at-

tiecīgiem

noteikumiem,

iemaksājamas

valsts ieņēmumos.
VI.

Valsts

a) kustama
87.

Valsts

manta.

iestādes,

Katrā kontā

88. pantā

a) sauszemes,
b) ūdensceļu.
Grupa 5. Mašinas, ierīces

un darba

rīki:

a) mašinas,
b) ierīces,
c) darba rīki.
Grupa 6. Ieroči:
a) šaujamie ieroči,
b) aukstie ieroči.
Grupa 7. Apģērbi, apavi un veļa:
a) apģērbi,

b) apavi,
c) veļa.
Grupa 8. Dzīvais inventārs :
a) zirgi,

b) lopi,
c) putni.
Grupa 9. Citas iestādes lietošanai sa-

ņemtā kustamā manta.
89. Kustama manta, kas

saņemta uz

zināmu laiku lietošanai no citas
ierakstāma inventāra
grāmatā
vērtību,
(grupa 9), neuzrādot
mējot no kā un kad
saņemta
un kad nodota atpakaļ.
90.

Kustama

iestādes,
atsevišķi
bet atzīun kam

manta, kas nodota citas

iestādes lietošanai uz
zināmu laiku, no
inventāra grāmatas nav izslēdzama, bet

grāmatā atzīmējams, kad un kam un uz
kāda pamata manta nodota.
91. Manta, kas nodota pilnīgi citas
iestādes rīcībā, izslēdzama no inventāra
grāmatas ar vērtību, kāda atzīmēta inventāra grāmatā, par ko jāsastāda nodošanas akts. Tāpat manta, kas saņemta
pilnīgā
rīcībā
no
citas iestādes,
ierakstāma inventāra
grāmatā ar vērtību
pēc pārņemšanas akta.
Nodošanas un
pārņemšanas akta
noraksti
nosūtami
valsts kontrolei.
Piezīme:

mantu,

Akti sastādami
ari
par
saņemta no privātper-

kas

sonām vai iestādēm bez atlīdzības
(ziedota, atsavināta, konfiscēta u.t.t.).

manta,

kuru pārziņā atmanta, ved inventāra
rodas
kustama
grāmatu (paraugs Ns 26).
Grāmatā atverami konti

Satiksmes līdzekļi:

uz
mežiem,
koku
skaits
(pec iespējas) un mežu platībā.
Attiecībā uz ekam grāmatā
(paraugs Ne 28)
iedalāms Jcatram
Objektam
atsevišķs
konts, uzradot no kāda materiāla būvēta,
kāds jumts, tilpums un tai piederošās
zemes platība.
98. _ Valsts iestāžu nekustama manta
sadaļas grupās (grupas atsevišķos poste-

norādītā kārtībā.

priekšmeti ierakstāmi tekošo

numuru kārtībā, atzīmējot priekšmetu nosaukumu, ārējā izskata aprakstu, kad un

92. Mantai pie pirkšanas cenas pieskaitāmi visi tieši izdevumi, kas saistīti
ar šas mantas iegūšanu, kā: muitas nodoklis, frakts, apdrošināšana u. t. t.
93. Kustama manta pārvērtējama pēc
ikkatriem pieci gadiem, izņemot dzīvo
inventāru, _ kurš pārvērtējams ikgadus.
Pie pārvērtēšanas sastādams akts.
Akta

no kā iegūts un iegūšanas vērtību. Turpat atzīmējamas ari visas pārmaiņas,

noraksts

kādas

rumi, _ka piem. spalvas kāti, lineāli, susinamas _ preses, tintnicas u. t. t. inven-

notikušas

pārdodot vai

kā nederīgus lietošanai etc.
Piezīme:
Ja
atsevišķas

izslēdzot
inventāra

94.

iesūtāms valsts

Sīkie

parastie

kontrolei.

kanclejās

piede-

tāra grāmatā nav ierakstāmi
(izņemot
masivas tintnicas un līdzīgas lietas).
_ 95. _ Pie kusiamas mantas izslēgšanas
inventāra grāmatas vedami vēl atjāsastāda akts.
Aktā uzrādāmi izslēgsevišķi saraksti pēc atrašanās vietām šanas, iemesli.
Tāpat, pārdodot mantu,
vai to pārzinošām amatpersonām.
aktos jāuzrada pārdošanas iemesls, par
88.
Kustama
manta
sadalās
grupās, kādu sumu izslēgtā
manta pārdota un
bet grupas atsevišķos posteņos sekošā ar kādu sumu' manta novērtēta pēc inkārtībā:
ventāra grāmatas.
Grupa 1. Iestāžu iekārta un saimniePiezīme: Kustamu mantu var izcības piederumi:
slēgt no inventāra grāmatas tikai ar
a) kanlejas inventārs.
grāmata ierakstītu vērtību
b) mēbeles
96.
Par katru notecējušo saimniecības
c) saimniecības piederumi,
gadu valsts iestādes, kuras uzņemtas
d) citi iekārtas piederumi.
finansu ministra apstiprinātā kreditu rīkoGrupa 2.
Zinātnes un mākslas priekštāju un valsts ieņēmumu pārzinošo iemeti :
stāžu saraksta, sastāda pārskatu par ina) bibliotēka,
ventāra apgrozījumiem (paraugs Ns 27),
b) mācības inventārs,
iesūtot to ne velak kā līdz 20. dienai
c) kolekcijas,
nākošā pēc pārskata gada mēnesī valsts
d) gleznas,
kontrolei, bet pārskata, norakstu — kree) citi mākslas priekšmeti.
dita departamenta valsts grāmatvedības
ārstniecības nodaļai.
Grupa 3. Sanitārie un

grupas

neatrodas

vienā vietā un
vienas amatpersonas pārziņā, tad bez

piederumi:
a) sanitārie piederumi,
b) ārstniecības piederumi.

Piezīme:

Sastādot pārskatu, slejas

„Iegūts budžeta
jāsaskan

kārtībā"

kopsumai

ar tekošā gadā

faktiski no

Grupa
1.
Zemes,
(lauksaimnieciski
izmantojamas zemes un šo zemju saimniecības ēkas, kā ari pilsētu un miestu
rajonos esošie neapbūvēti zemes gabali).
Grupa 2. Meži (ari purvi).
Grupa 3. Ūdeņi (ezeri un upes).
Grupa 4.
Šosejas un zemes ceļi (ari
tilti un ceļiem piederošas būves).
Grupa 5.
Ostas ar attiecīgām labierīcībām (ari
ostām piederošās noliktavas
etc.)

iestāžu, ieņemtās
Grupa 6.
Valsts
ēkas ar piederumiem.
Grupas 7.
Dažādas būves un ietaises.
Piezīme:
Nekustamas mantas grāmatā ierakstāma tikai tā manta, kura
nav nodota valsts uzņēmumiem un nav
uzņemta to grāmatās.
99.
Nekustama
manta, pārvērtējama
pēc ikkatriem pieci gadiem.
Par pārvērtēšanu

sastādams

iesūtāms valsts

akts.

Akta

kontrolei

un

došanas iemesls,

un

ar

par

kādu sumu manta

vērtību manta uzAktu
noraksti
iesūtāmi
valsts kontrolei
un
kredita
departamenta
valsts
grāmatvedības nodaļai.
Piezīme.
Nekustamu mantu var izslēgt no grāmatas tikai ar grāmatā
ņemta nekustamas mantas grāmatā.

ierakstīto vērtību.
102. Nekustamai mantai, kas iegūta
budžeta kārtībā, pie pirkšanas cenas
pieskaitāmi visi tieši izdevumi, kas saistīti ar šās mantas iegūšanu, kā: koro103.

Par

un citu

katru

saimnie-

vēlāk kā 20. dienā pēc
pārskata gada valsts iestādes iesūta pārskatus par nekustamu mantu (paraugs
Ns 29) valsts kontrolei, bet pārskata norakstu — kredita departamenta
valsts
grāmatvedības nodaļai.
materiāli.

pārziņā
104. Valsts
iestādes, kuru
atrodas materiāli, ved sevišķu materiālu
Grāmatas kreisajā lappusē iegrāmatu.
rakstāmi ienākušie materiāli uz rēķina
vai pieņemšanas akta pamata, bet grākad, kam
un
matas labajā lappusē:
kādam

nolūkam

materiāli

izdoti

vai iz-

lietoti.

grāmatu
105. Instrukcijas materiālu
vešanai izdod attiecīgie resori saziņa ar
valsts kontroli un kredita departamentu.
106. Saimniecības gadam izbeidzoties,
valsts iestādes uzņem visus viņu rīcībā
esošos materiālus uz 1. aprili un sastāda
uzradams,
par tiem pārskatu. Pārskata
pēc materiālu nosaukumiem, materiālu
un
atlikums
pēc
atlikums
faktiskais
un starpība.
Pārmateriālu
grāmatas
skats iesūtāms valsts kontrolei, bet pārskata noraksts — kredita departamenta
vārsts grāmatvedības nodaļai.
Šie noteikumi stājas spēkā ar 1925. g.
1. aprili.
Līdz ar to visi līdz šai dienai
publicētie finansu ministra izdotie vispapildinājumi
un
pārējie
noteikumi,
^
pārgrozījumi, kā ari paraugi par grāmatvešanu un

norēkinašanos

valsts iestādes

atcelti.

Pamats.
teikumi

364.-366

nodari

iik,,t

un 377.-374*. p. p - jjļl

soda nauda, kura paredzēta rūpn
<ļJu
likuma 222. p. (1913. g. izd.),
S
sājama Latvijas bankā, dar,ba
mini
strijas
depozitā N« 370,
ieskaiti
šanai sevišķā kapitālā naudas
pabalstu
izsniegšanai
slimiem un sakrop
ļotiem
algotiem darbiniekiem.
Pamats. Piezīme pie pārgrozījumiem
un papildinājumiem sodu likumos
izdotiem 1924. g. 2. oktobrī Latvijas '
Republikas Satversmes 81. p ]4
tībā (1924. g. lik. kop. 156.
u
„Vald, Vēstn." Ns 227), un rūpu
darba likuma (1913. g. izd)
pā/
grozījumi, izdoti 1921. g. 16..
tembri 1919. g. 16. jūlija likuma
kārtībā (1921. g lik. ikop. 192. un
Vaid. Vēstn." Ns 210)
Rīgā,

1925. g. 26.

martā.

Ns 50233.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze.
Vecākais darba inspektors L. Vējiņš

Rīga.
Uzaicinājums.

Vākdams Kurzemes vietu (māju, upju,
vārdus, neesmu līdzšim

ezeru, kalnu)

varējis sadabūt

personas,

kas

pārzina

Lubezeres, Engures, Strazdes, Zantes,
Grobiņas, Cieceres, Vadakstes, Ceraukstes,
Bebrenes, Borna-, Borovkas, Demenes,
Kalkūnes, Kurcuma, Pilskalnes, Salonajas, Skrundalienas, Stelles pagastu
vjetu vārdus, un tāpēc lūdzu atnākt
personīgi, kas pazīst vietu vārdus, kādā
no minētiem
pagastiem,
pie manis
(Ģertrūdes ielā Ns 3, dz. 28) svētdien,
29. martā starp 9 un 1 no rīta.
J. Endzelīns.

Latviešu-Lietaviešu Vienības
kārtējā biedru sapulce 29. martā pulksten
3 pēc pusdienas Rīgas latviešu biedrības
namā.

kursi:

izdevumi.

notecējušo

cības gadu, ne

c)

Soda nauda par noziedzīgiem
kas
paredzēta
sodu

jumiem,

de-

kādu

borēšanas, notāru

Aizrādījums

par attiecīgas soda naudas
iemaksu darba ministrijas
depozitā.

noraksts

kredīta

partamenta valsts grāmatvedības nodaļai.
100. Remonti
un
pārbūves, ja līdzekļus šīm vajadzībām izlieto no kārtējā izdevumu budžeta, nav pieskaitāmas
pie
nekustamas mantas
vērtības, bet
ievērojamas pie pārvērtēšanas.
101. Par nekustamas mantas izslēgšanu sastādams akts.
Aktā uzrādāmi izslēgšanas
pamati.
Tāpat,
pārdodot
nekustamu mantu, aktos uzrādāms pārpārdota

iestāžu paziņojumi

un purvi) un

zemes platība. . Attiecībā
kāds mežs, būvēm derīgu

ņos pec vajadzības) sekošā kārtībā:
kapitāli.

g

17.087,345 13
184,360,429 74

Ls

Rīcības

Finansu
ministrs J.
Blumber
Kredita departamenta
direktors
A- Kārkli ņg
(Paraugus ievietos nākošos .Vaid. Vēstn.'mm,

—
'
'
Pēc 23. marta 1925. g. Ņujorkas biržas kuršiem.
Ringolds
Kalnings.
Padomea
priekšsēdētājs
,Rīgā, 25. martā 1925. g.

V.

(Lik. kr. 169) un 1924.
gada ļn
nija
valsts budžeta
likuma
a
n
&
kr. 111) 42. pants.

Grāmata iedalāmi konti, piemērojoties nekustamas mantas specifiskām īpašībām.
Katra konta atzīmējami nekustamas mantas apraksti, uzrādot
ieguvumu veidu

uz 25. martu 1925. g. Latvijas bankas naadas zimes apgrozībā par Ls
_
kuras nodrošinātas:
1) ar tīra zeltu 2200 klg (divi tūkstoši divi simti klg.\ kas pec paritātes 1klg. =
?
.......
Ls 3444,444 nodrošina .
• • • • • ••••_
1.500.000,— (viens miljons pieci simti tūkstoši dolāriem), kas pec J
2) ar f
.
paritāte» 1 S = 1.5046 gr. tīra zelt» = Ls 5. 18262, nodrošina
3) ar £ 580.241,—/— spieci simti astoņdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit
4,78125; $ 1.
vienu angļu mārciņu), kas pēc B kursa S 1.— =f
1,5046 gr. tīra zelta vai Ls 5,18262, kas nodrošina

1

izlietotiem

29,729,740 10,259,656 95
961,879 K
5.600,291 53
36313,310 34
22,006,531 95
62,401,674 60

Piezīme

05704

S

izdevumu

tiem (budžeta § 4.,
dašana),

Rīgas birža

»915 gada 28. martā.

Deviņi;

_
,m

i Amerikas dolārs ....
1 Anglijas mārciņa ....
100 Francijas banka . . .
i 00 Beļģijas franka . . . .
iOO Šveices franka ....
fOO Itālijas lira .... .
100 Zviedrijas krona . . .
00 Norvēģijas kronu . . .
i 00 Dānijas krona ....
t00 Čechoslovaķljaa krona .
*00 Holandes guldeņa . . .
100 Vācijas rcuka
...
100 Somijas marka ....
100 Igaunijas «sarka . . .
100 Polijas zlota.....
100 Lietuvas lits
1 SSSR červoņecs ....
Dārgmetāli:

5,175 - *f

24,73
27,10
2630

99.45
21,00

-

Wg
%*>

ff
W*«
f' *i
Wf>
»»- »
».«

139.tO
80,33 93,55 15,20 —
205,75 122,00 -

12.95

'w
f>
M»
>

—

'>*>
^
98,00 - 2(f
50,50 - Mft
26.40 - *?
«450
-jnn

Zelts Ikg. *

tS-S
105 - "*

Sudrabs 1 kg
Vētispaplil:
5°/o neatkarības aizņēmums
47« Valsts prem. aizņ. .
6/« Zemes bankas ķīlu līmes
8°/« Hipotēka bankas ķīlu z2mes

__ 10o
jļjj
\$
•*; ""
93
»* "
97
80 —

Rīgas biržas kotacija? komisija»
priekšsēdētājs A. Kieļ
Zvērināts biržas māktas M. Okffl'

Literatūra.
1925Ekonomists.
JSfe 6.
Nedēļa.
Ns 13. — 1925. g.

Atpūta.

g-

Ns 21. — 1925. gRedaktors: M.

*f01lS-

+*
m,-^

.«??????BBaBBBUMMHMBMiM**"^^

1921. gada 24. augusta nopar
valsts
grāmatvedību

Sim numuram

6 iappu*

P"" Tiesu sludinājumi.
Māva ttcsa,
pamatodamās uz savu š. g. 28. febru-ra
sēdes lēmumu un kara tiesu lik.

Gribas

meklē bij. kara
un 953. p. p.,
sku un būvju valdes Liepājas nodaļas
virsleitnantu Viktoru Osipa
nriekšnieku ,
apvainotu noziedzīgos
dēlu Piotrovski,
kara sod. lik.
nodarījumos , kas paredzēti
145. p.. 232. p., IV. d., sodu
ui o
'
667. p., 1. d., 1. pkt.
lik 51. p- ""
piotrovskis dzimis 1891. g. 28. dec,
Rīgas pils. piederīgs, rom.-katoļu ticības,
orecējies, beidzis Rgas poli eehnikumu,
- arehitekts un Pāvila kara
Kā inženiers
skolu.
Personām , kuram buU zināma viņa
nekavējoties ziņot
uzturēšanās vieta,
cijai, kurii to
kara tiesai vai tuvikaj pol
un ieskaitīt _ svaievietot apcietinājuma
rīgu saimniecības lietu kara izmeklēšanas
pēdējam un
tiesneša rīcībā, paziņojot

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
proc. lik.
146071 . p. pamata Vecsvirlaukas pagasta namā, Jelgavas
paziņo, ka ar viņas 1925. g. 18. februafa apriņķī.
Jelgavā, 10. mirtā 1925. g.
lēmumu reģistrēta
kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma: .Kārķu kūdras
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.
ražošanas kooperatīvs," ar valdes sēdekli 24632
Sekr. pal. D L e ši n s k i j s.
Kārķu pagastā.
uz

civ.

qM

tiesai

Rīgā, 26. m. rta 1925. g.
Kafa tiesas priekšsēd.,
kapteinis H. Jakobsons.
Sekret. k. ier. A. R u m p e.
25751

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 28. februāra
rīcības sēdes lēmumu un kara tiesu lik.
951 un 953. p. p., meklē 7. Sigulda-kājneku pulka kareivi Timoteju Timoteja
dēlu Steckiju, apvainotu noziegumos
kādi paredzēti kafa sod. lik. 128. p. 1. d
129. p, 133. p. un 192. p. 1. d.
Steckijs dzimis _ 1902. g., Rēzeknes
apr., Viļānu miest.-, piederīgs pirms iesaukšanas kafa dienesta, dzīvojis turpat,
Varakļānu jēlā N°_ 29, katoļlicīgs latvietis, neprecējies, pec nodarbošanās ktrpnieks.
Personām, kufām būtu _ zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties paziņot
vai
tuvākai
policijai,
tiesai
kafa
kufai to apcietināt un ievietot kafa pārmācības iestādēs Rīgā, ieskaitot 4. iec.
kāja izmeklēšanss tiesneša rīcība, par to
paziņojot pēdējam un tiesai

Rīgā, 26. martā 1925. g.
tiesas priekšsēd.,
kapteinis H. Jakobsons.
Sekretārs, k ier. A. R u m p e.

Kafa
25752

Rīgas

apgabalties.

4. civilnoc.,

uz civ. proc. ļlik. 293., 295., 298., 301.,

309. un 311. p. n. pamata, uz Aleksandras Bastjan (Bastien), dzim. Še iberg
(,5choenbe''g), lūgumu viņas prasības
lietā pret Fernandu Marsela B a s t j a nu
(Bastien), par laulibas šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kufa dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā ne
ši sludinājuma publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti: pilnvara, laulības
apliecība, tās tulkojums un noraksti.

254?0

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
Sekretārs Fridrichsons.

nodaļa

apgabaltiesa,

'

1 fcb?„ «S,k "

af

vi as

savienībām
17. p. pa-

1925- «?

?
reģistrēta
bezpeļņas h a Jetnumu
d entu hiiJT!. ba:
.Darba-cionistu stusedekii pjgg a - Hašachar," ar valdes
25472

o,odalas pārzinis E g I ī t s.
^kretars Fridrichsons.

25447

Sekretāra

pal. F. K aps.

Jelgavas apgabali,

reģ

nodaļa

pamatodamās uz civil lies. lik. 1460"
panta paziņo, ka minēta tiesa civilnodaļas 9. martā 1925. g., atklāta sēde
kraj-aizSvirlaukas
nolēma pārgrozīt
11, par kc
devu sabiedrības statūtu §
atzīmēt kooperatīvu sabiedrību reģistrs
I. daļā, 585. numura, II. iedalījuma.

.Valdības Vēstnesī".
Pēc šā termiņa

pamatodamās uz civil ties. likuma 1460. Sprūdem un Jānim Andreja d. Gudenam

panta
daļas

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu 12. marta 1925- g. lēmumu, uz Toma Mača d. Vanaga
lūgumu, uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un 18. marta 192'. g. likuma
pamata, uzaicina
obligācijas
turētāju,
kufa izdota par 2 00 rbļ. uz Nikolaja
Eduarda d. fon Sredersa vārdu
un
4. sept. 1913. g. ar žurn. Ns 118] uz
Tomam Mača d. Vanagam
piederošas
nekust, mantas Liepājas apr. no Vecpils
muižas atd. zemes gabalu, . Gravingen
Nš _r aj krep _ Ns 3290, II. reģ.,
mēneša laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdīb. Vēstnesī",
iejasties tiesā, līdzņemot minēto obligāciju
dēļ iemaksāto Ls 37,62, t. i. parādu ar

notecēšanas

nekādas

ierunas netiks ievērotas un adopcija
uz Andrejam Christofora dēlam Garozem, tiks apstiprināta.
2
Ansim Anša d. Kalnem, Jānim Anša d.
Aizkrauklē, 25. martā 1925. g.

RKss notārs V. Kanskis,

Jelgavas

Personām, kufam būtu kādas ierunas
lietā, tādas jāpieteic šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma iespiešanas trešo reizi

šai adapcijas

nostiprināta

iiiiiiB Voldemāri Kaktīgs

ffi

apgabalt -reŽ,strac. nodaļa

Ns 146o

__

iz civ. proc lik 1967., 2011. 2014 un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
lūtu uz 15. jūnijā 1924. g., mirušā
muguriski.
Bauskas apriņķa, Bo nsmindes pagasta,
Rīgā, 27 martā 1925.g. Ns 432821 1050 Strūku muižas jaunsaimnieka Jāņa Jāņa
d. Ozollapa
atstāto mantojumu kāPriekšsēd. b. E g 1 ī t s.
das tiesības
kā mantiniekiem,
lega25754
Sekretāra v. Stūre.
tariem,
iideikomisariem
kredi'oriem
j. t. t., pieteikt
savas
tiesības
šai
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļe tiesai sešu mēneša laikā, skaitot no
uz Likuma _ par biedrībām,
savienībām ?sludinājuma iespiešanas dienas, i
un politiskam organizacijām 17. p. paTermiņā nepieteikus tiesības ieskatīs
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g. iar spēku zaudējušai!
18. iebruafa
lemumu
reģistrēta
bezJelgavā, 20. martā 925. e; l.J* 1305/25
peļņas biedrība:
„Societč Polvglotte"
Priekšsēd. v. J. S kudre.
biedrība (dib.
1909. g.V
ar valdes 25943
Sekretārs K. P u s s a r s.
sēdekli Rīgā.
Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
25479
Sekretārs Fridrichsons
Jelgavas apgabaltiesa
iz civ proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
2079. p.p. pamata uzaicina visus, karo
uz 7. maijā 1923. g., Bauskas
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām būtu
apr., Maz-Rundales muižā mirušā Jēkaba
un politiskam organizācijām 17. p. paKrišjāija d. Vīndedža
atstāto manmata paziņo,
1925. g. tojumu
_ ka ar viņas
mantiniekiem,
kādas
tiesibas
kā
'°- februafa lēmumu
reģistrēta
bezlegatariem, fideikomisariem, kreditoriem
Pejnas biedrība :
.Pāles mednieku bieii. t. t, pieteist savas tiesības šai tiesai
""M ," ar valdes sēdekli Pālē
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā,,
Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
juma iespiešanas dienas.
«478
Sekretārs Fridrichsons.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.
R'gas apgabalt. reģistrac. nodaļa
Jelgavā, 20. martā 1925. g. L.NŠ1312125
uz Likuma
_ par biedrībām, savienībām
Priekšsēdei, v. J. Skudre.
""Politiskam organizācijām
17. p. pā- 25494
Sekretārs K. P u s s a r s.
alil
P
?o, ka ar viņas 1925. g.
ls
'«? «februafa
lēmumu
reģistrēta
bezJelgavas apgabaltiesa,
.Krimuldas
un apf;Wbiedrība:
sies apvienoto amatnieku biedrība," iz civ. proc. lik. 293., 301. un 309 . pp
31 vald« sēdekli
Mārtiņu' Lielais,
pamata uzaicina
Kri muldā.
kura dzīves vieta nezināma, četru mē2=U~k
r- Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
nešu laikā ierasties šai tiesa saņemt noJ^^Sekretars Fridrichsons.
rakstus no viņa sievas Petronellas LieRīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa lais, dzim. Struži'-, iesudzības roraksta
pieviņu laulības šķiršanas lieta un
a par b'edribām, savienībām likumiem un_ uzdot savu dzīves vietu Jel
uni PoHUskam
n^*,
organizācijām
17. p. pagavas pilsēta.
ala
Paziņo, ka ar viņas 1925. g.
Ja minētā laika aicināmais neierastos,
u
Jafa lemumu
[ietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
reģistrēta
bez
oeina. ,ed
riba:
™kslas vei- viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, betsavu
,
u
" Latvi"
biedrība,"
ar valdes sēdekli dzīves vietu Jelgava neuzdos, aicinājumu
Rīgā
uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kancleja.
25474
c Nodaias pārzinis E g 1ī t s.
—! __J^retarsFridrichsons.
Jelgavā, 20. martā 1925. g. L.N°250/25
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.
un pomT!!- par biedrībām,
mata n, am organizacijām

1913. g.ar žurn

paziņo, ka minētā tiesa civilnopieder nekust, mantas Liepājā, ar krep.
9. marta 1925. g. atklātā sēdē JSTs 136, — mēneša laikā, skaitot no
uz civ. proc. lik. 146& 71 . p. pamata nolēma pārgrozīt Kalnciema savstarpējās
paziņo, ka ar viņas 1925. g 18. februafa ugunsapdrošināšanas biedrības statūtu sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī',
ierasties
tiesā
līdzņemot
lēmumu reģistrēta
kooperatīva
sabie- § 19, par ko atzīmēt kooperatīvu sabiemin. obligac.
drība zem nosaukuma: .Raunas pirmā drību reģistra pirmajā
daļā, 123. nuPie kam tiek aizrādīts, kā pēc minētā
lauksaimniecības mašinu koplietošanas mura, II. iedalījumā.
termiņa
notecēšanas,
ari obligācijas
biedrība," ar valdes sēdekli Raunas
Biedrības
valdes sēdeklis
atrodas turētāja neierašanās gadījumā, parādu
pagasta.
Kalnciema pagastā, Jelgavas apriņķī.
atzīs par samaks., piešķiļot lūdz. tiesību
Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
pieprasīt
parāda
izdzēšanu
te zemes
Jelgavā, 10. martā 1925. g.
Sekretārs Fridrichsons.
25477
grāmatām.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.
Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa 24633 Sekretāra pal. D. Lesi n s k i j s.
Liepājā, 18. martā 1925. g.
Ns 347 25
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata paPriekšsēd. b. V. Bienenstams.
» apgabalt. reģ. nodaļa
Jelgava
25195 Sekretārs A. Kasperovičs.
ziņo, ka ar viņas ša gada 18. februafa
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
zem nosaukuma:
„Otrā Koku laukLiepājas apgabaltiesa
saimniecības mašinu koplietošanas bie- 9. marta 1925. g. atklātā sēdē nolēma
saskaņā
ar savu 9. marta 1925. g. lēreģistrēt
biedrību
ievedot
.Viesturs",
drība, " ar valdes sēdekli Koku pagastā.
viņu to biedrību reģistra pirmajā daļā, mumu uz Elizabetes Povisel lūgumu,
Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2083. un
kufam nav peļņas iegūšanas mērķa.
25475
Sekretārs Fridrichsons.
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas 2084. p.p. un 18. marta 1920. g._ likuma
pamata, uzaicina obligācijas, turētāju, kufa
Jelgava.
Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
izd. par 2030 rbļ. uz Kārļa _ Miķeļa
d.
13.
martā
1925.
gadā.
Jelgavā,
uz civ. proc. lik. 1460 71. p. pamata paKiršteina vardu un 8. maija 19)2. g. ar
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.
ziņo, ka ar viņas šā gada 18. februafa
žurn. Ns 798 nostiprināta uz Jānim
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība 24748 Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s. Andreja d. Hūnam piederošas nekust,
Priekul-Asites
zem nosaukuma: .Piensaimnieku sabiemantas Liepājas
apr.,
Liepājas apgabaltiesa,
drība .Pērļupe," ar valdes sēdekli Drustu
.Ādamu un Lāču" mājām ar krep.
pagasta.
saskaņā ar savu 12. marta 1925. gada Ns 1469, II. reģ.— viena
mēneša
Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
lēmumu, uz Miķeļa un Mades Balinu laikā, skaitot no sludin. iespiešanas dienas
25471
Sekretārs Fridrichsons.
lūgumu un civ. proc. lik. 2083. un .Vaid. Vēstn.", ierasties tiesā līdzņemot
2084. p.p. un 18. marta 1920. g. likuma min. obligac, dēļ iemaksāto Ls 36,21,
Rīgas apgabalt. reģistrac. noda|a pamata uzaicina obligāciju
turētāju, t. i. parada ar procentem saņemšanas.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
p_ aziņo, ka ar viņas 1925. g. 4. februafa kufas izdotas: 1) par 2200 rbļ. pirmvērvārdu, termiņa notecēšanas, ari obligācijas tulēmumu pārreģistrēta .Trikates studentu tības lieluma uz Roberta Falka
neierašanās
gadījumā, parādu
savienība"
zem
jauna
nosaukuma: kāda obligācija tagad skaitās 900 rbļ. rētāja
atlik.; 2i
par 3600 rbļ. uz Eduarda atzīs par
samaksātu, piešķifot lūdzējai
.Latvijas univerzitates Trikates studentu
biedrība," kā ari reģistrēti biedrības Ivana d. Prenclau vardu un 3) par tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu iz
biedru
pilna
sapulcē
18.- decembrī 500 rbļ.uz tā paša Prenclau vārdu un zemes grāmatām.
1) 22. dec. 1892. g. ar ar žurn. Ns 1033;
1924. g. pieņemtie grozītie statūti.
Liepājā, 18 martā .925. g.
Ns 378/2Č
2) 7. septembrī 1896. g. ar žurn. Ns 658
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
un 3) 15 _ martā 1897. g. ar žurn. Ns 244
25473
Sekretārs Fridrichsons.
nostiprināta uz laulātiem Miķelim Petefa 25192 Sekretārs A. Kasperovičs.
d. Balinām un Madei Klāva m. Baliņai,
Rigas notārs Andrejs Meike
Jelgavas apgabaltiesa, dzim. Puļķei
piederošas
nekustamas
ar
šo
paziņo, ka 21. martā 1925. g.dā
mantas Liepajaar krep. Nš 2207, —
n civ. proc. lik 1967, 2011., 2014 m
2079 p.p. panuta uzaicina visus, k«n
mēneša laika, skaitot no sludinājuma
būtu uz 19. decembrī
1924. g., Talsu iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī",
apriņķa, Lībagu pag. mir. .Veckaulu" ierasties tiesā, līdzņemot minētās obli+
gāciju, deļ iemaksāto Ls 95,—, t. i. parāda caur Rīgas notāru Meike a saucis un
mazmaju vaļinieka Anša Damškalna
anulējis
—
visas
pilnvaras,
kufas
atstāto mantojumu kādas tiesības kā ar procentem saņemšanas.
Pie kam tiek _ aizrādīts, ka pēc minētā viņš izdevis savai sievai Valerijai Jāņa
mantiniekiem,
legatariem, fideikomisameitai K a k t i ņ.
ari obligācijas
notecēšanas,
riem, kreditoriem u. t. t„ pieteikt sav.as termiņa
25680
No'a-s A. Meike.
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā, turētāja neierašanās gadījumā, parādu
skaitot no sludin juma iespiešanas dienas. atzis par samaks., piešķifot lūdz. tiesību
Termiņā nepieteiktās tiesība» ieskatīs pieprasīt parada izdzēšanu iz zemes
grāmatām.
par spēku zaudējušām.
Liepājā, 18. martā 1925. g Ns383-I 25
Jelgavā, 20. martā 1925. g. L.Nsl287/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
uz 1916. g. 3. jūlija likuma pamata, par
Priekšsēdei, v. J. S k u d r e.
25186
Sekretārs A. Kasperovičs.
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu
25492
Sekretārs K. P u s s a r s.
atsavināšanu, paziņo, ka 24. martā š. g.

Rīgas apgabalt. reģistrac.

Ja atbildētāj i noliktā laikā neieradīsies
personīgi vaicaur pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-

uz Lik

Jelgavas apgab. reģ. nod

turētājus, kuras izdotas: 1) par 8000 rbļ
uz Fedora (Teodora) un Vladimira Viktora
d. Ptašniku, viņi ari Ptašņikovi
vārdu un 2) par 2500 rbļ. uz Johana
Friča d. Cinovska vārdu un 1) 16. okt.
1913. g. ar žurn. Ns 1465 un 2) 16. okt.

viņa kantorī ir noslēgts pirkšanas-pārdošanas līgums, pēc kufa pilna sabiedrība

Priekšsēdētājs J. Gulbis.

25688

Darbvedis J. P a n d e r s.

3ig«8 sogabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs
paziņo, ka 4. aprili 1925. g., pulksten
10 V« rītā, Rīgā, Ģertudes ielā J* 69/71,
dz. 30, pārdos Bēra J u 11 e r kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un nevērtētu par Ls 220.—
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēa pārdošanas dienā ue vietas.
Rīgā, 27. martā 1925. g.
25728

Tiesu izpild. O r i n f e 1 d s.

Sīgas apgabaltiesas 3.1», tiesu IzbMIi
paziņoka 8. aprilT 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Kurmanova ieffl Ns 19,
nolikt., pārdos otrā ūtrupē sabiedr.
,Brāļi Cers" kustamo mantu, sastāvošu
no mašinām, un novērtētu par Ls 600.—
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 27. martā 1925. g.
25729

Tiesu izpild. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas

4 iecirkņa

tiesu izpildītājs
kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, «urņo, ka 15.apriti š. g.,
pulksten 10 rītā , Rīgā, Kalpaka balv. Ns4,
garāža, pārdos Džemsa Eberhardta
kustamo mantu, sastāvošu no Ford sistēma autobusa un autobusu piederumiem,
un novērtētu par Ls 1240.—
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdokufa

šanas dienā uz vietas.

Autobusu pārdos zem notaksētās cenas.
25730

Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

3igas apgabaltiesas

4, iecirkga

tiesas izpildītājs
atrodas Rīgā, Andreja
kufa kancleja
Pumpura ielā Ns 1, paisiņo, Ka 16. aprīlī
1925.

g.,

puittsien

10

rītā

Rīgā,

25731

Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Aspazijas bulv. Nš 4, otrreizēja^ iasole
pārdos sabiedr. .Gliksman" kustamo
mantu, sastāvošu no grāmatām, un novērtētu par Ls 1220 —
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas diena uz vietas.

Rīgas apgabaltiesas

5. iecirkņa

zem firmas .Triumf"
pārdod saviem
tiesu izpildītājs
kreditoriem viņai piederošo rūpniecības
kura kancleja
atrodas Rīgā, Andreja
uzņēmumu, zem firmas . Triumf", atrodošos Rīgā, Šarlottes ielā Na 46, līdz ar Pumpura ielā Nš 1, paziņo:
visu uzņēmuma aktivu un pasivu par
1) ka pamatojoties uz Rīgas apgabalLs 40,000.—. Līgums reģistrēts ar reģ.
tiesas I. civilnodaļas 13. augusta 1924. g.
Ns 2219 un ievests aktu grāmatā ar lēmumu zem Ns 2029, par piedzīšanu
no Annas Neuman par labu Dāvidam
Ns 11.
25726
Traubergam Ls 6000 ar °/e un izdev.
Notārs V. K a n s k i s.
27. julījā

Rīgas

1925. gadā,

apgabaltiesas

pulksten

civilnodaļas

10 rīta,

«ežu

Zālē, uz

Stukmaņu pagasta tiesa,

līmi lomu JMB

pamatojoties uz sava 11. marta 1925. g
lēmuma, dara zināmu, ka Pļaviņu miesu Annas N e u m a n
procentem saņemšanas.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā dzīvodama Etpilija Jēkaba m. P, ūsas
nekustamo īpašumu,
termiņa notecēšanas ari obligācijas turē- dzim. Dzenīt. 'iesniegusi šai tiesji lūkuļš atrodas Rīgā, Ērgļu ielā Ns 3 a,
gumu
atvēlēt
pieņemt
(cdoptēl)
par
tāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķifot lūdzējai tiesību savu bērnu pameslu puisēnu, Lietavas 3. hip. iec. ar zemesgrāmatu reģistra
pieprasīt parāda
izdzēšanu iz zemes pilsoni, Mārtiņu - Ringoldj Kareivi, kufš Nš 2418 (grupā 37, grunts Nš 162) un
dzimis 9. decembri 1919 g. un kristīts sastāv no gruntsgabala un dzīvojamām
grāmatām.
Liepājā, 1925. g. 18. martā. Ns 395/25 3._ janvāri 1920. g., piešķifot viņam uz- ēkām;
vārdu P r u s a s
2) ka īpašums priekš publiskiem
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Persoms un iestādes, kufām pret šo torgiem apvērtēts par Ls 6000;
25189 Sekretārs A. Kasperovičs.
3) ka bez augšminētās prasības īpaadoptrtciju būtu kāJas ierunas, tiek uraicinātas tādas pieteikt trīs mēnešu šums apgfūtinSts ar hipotēku parādiem

Liepājas

apgabaltiesa,

laikā, skaitot no šā sludinājuma iespiesaskaņā ar savu 12 marta 1925. g.
šanas dienas «Valdības Vēstnesī* trešo
lēmumu, uz lēkaba (Zanno) Jakobsona lūreizi.
3
gumu, uz civ. pr. lik 2083.—2084. p. p,
Priekšsēdētāja v. P. L e i t s.
un lģ. marta 1920. g. likuma pamata,
24550
Darbvedis Bērziņš.
uzaicina obligāciju turētāju, kuras izdotas
1) par 700 r. uz \ Bertas Terfner,
Ādažu pagasta tiesa,
dzim. Fleišer vardu un 2) par 5770 rbļ
uz Hermaņa (Hirša) Zuseļa d. Jakobsons Rīgas apriņķī, izsludina vispārējai zināvārdu
un
1) I. februārī
1869 g. un šanai, ka Indriķis
Miķeļa d. Jansons
2) 28. februārī
1913. g. nostiprinātas
dzīvojošs Ādažu pagastā, ūdensvadā,
uz Jēkabam (Žanno) Zuseļa dēlam Javēlas adoptēt savas sievas pirmās laukobsonam piederošas nekustamas mantas lības dēlu Ego u M ķeļa dēlu Damblti,
Kuldīgā ar zemesgr. reg. NsNš'31 (agr
dzimušu 1918. g
27. maijā, dzīvojušu
Ns 30-c un 22), 51 (agr. Ns 47) un 558 tupat ūdensvadā,
dodot viņam visas
(agr.

Ns 22-1),

—

viena

mēneša

laikā,
skaitot
no
sludinājuma
iespiešanas
dienas,
ierasties
tiesā;,
līdzņemot
minētās
obligācijas
dēļ
iemaksāto
Ls 134,04, t. i. parāda ai
proc. saņemšanas.
Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā termiņa notecēšanasari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, parādu
atzīs par samaksātu, piešķirot lūdzējam
tiesibu pieprasīt parāda
izdzēšanu iz
zemesgrāmatām.

likumīga

Sekretārs A. Kasperovičs.

tiesības

un

uzvārdu

Ādažos, 24. martā

1925. g.
Ns 53.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
2

Darbvedis

Aizkraukles

L ī b t ā 1 s.

pag. tiesa,

Rīgas

apriņķī, _ izsludina
vispārējai
Liepājas apga&altleso,
zināšanai, ka laulātie draugi: Feofolakts
saskaņa ar savu lēmumu no 12. marta un PoUerija Kuzminoki, dzīvojoši Aiz1925. g.
uz
Jāņa
Sprūde
kraukles
pagastā, .Ķieģeļnicā", vēlas
lūgumu, uz
civ.
proc.
lik.
2083. adoptēt Pelaļiju Darjas meitu Ballabo,
18. marta 1920. g, dzimušu 15. oktobrī 1913. gadā, dodat
un 2084. p. p., un

likuma

pamata,

uzaicina

obligāciju

kuras
veļas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā drošības
nauda — desmitā daļa no apvērtēšanas
sumas un jāstāda priekšā apliecība par
to .ka no tieslietu ministrijas puses nav

šķēršļu minētām personām iegūt nekustamo īpašumu; un
5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas - Valmieras
zemesgrāmatu nodaļā.
Personām, kufām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attiecoši
. Jansons".
Perso īām, kufām būtu kādas ierunas uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
III. civilnodaļas
šai adopcijas _ lietā,
tādas jāpieteic šai Rīgas _ apgabaltiesas
kancleja.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
iespiešanas trešo reiz
Rīgā, 27. martā 1925. g.
sljdinājuma
.Vald.bas Vēstnesī".
25732
Tiesu izpild. Šm e i 1 s.
Pēc minētā termiņa notecēšanas nekādas ierunas netiks pieņemtas un adop?īgav apgabaltiesas 6. iecirkņa
ciju apstiprinās.

Liepājā, 18. martā 1925. g. NŠ386/25. 25689
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
25190

bērna

par Ls 2400;
4) ka personām,

viņai savu ģimenes vārdu .Kuzminova".

tiesas izpildītājs

paziņo, ka 3. aprilī 1925. g., pulksten
10 rttā, Rīgā, Tērbatas
ielā Ns 20,
pārdos Sabiedr. .V. Vītols un b-dri"
kustamo manta, sastāvošu no labības
pļāvēja firmas „M. H.",
un novērtēta
par Ls 500.—
Izzināt saraksta, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanai dienā uz vietas.

Rīgā, 19. martā 1925. g.
25538

Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 11.

apgabalt.

Rīga»

Talsu apriņķa

tiesu

iec.

6.

izpildītājs

ka 2. aprili 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
Seera
Tankela
Ābrama
pārdos
kustamo mantu, _ sastāvošu no manufaknovērtētu par Ls 250 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdolsnas dienā uz vietas.
Rīgā, 16. martā 1925. g.
25537

paziņo, ka
rītā,

dz. 21,

_ Karļa

4. aprīlī

1925. g., pulksten
1. Jēkaba
iela Ns _ 5,

Rīga,
pārdos

otros

mantu, sastāvošu

Āboliņa kustamo

mēbelēm un ceptuves

novērtētu

torgos

ne

piederumiem un

3.
4.

,.Oskar Uildenberg"

pašvaldībai

.

.

Ls

5.

kārtēja

150

pilno sapulce

100

,75

.

.

,100

Traktieriem līdz
Alus pārdotavām promnešanai līdz

150
30

6. Tejnicām līdz

» 20
7. a) Izrīkojumu un tirgus bufetēm ar reibinošiem dzērieniem līdz
,
15 dienā,
,
b) Izrīkojumu un tirgus bufetēm bez reibinošiem dzērieniem līdz
5 dienā.
Talsu apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes p iekšsēdētājs .1. P u t n a ē r g 1i s.
'

19S39

Dflrhvprirs

fnaralrofiA

notiks 30. aprliī 1925 g., pulksten 4 pēcpusdienas, fabrikas
kantora telpās Bauskas ielā Nfi 14.

Dienas kārtība:

UZAICINĀJUMS.

sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-

1) Gada pārskats.
2) VēlēSanas.
3) Dažādi priekšlikumi.

Kara būvniecības pārvalde, Rīgā Citadelē Nr. 24,

šanas dienā uz vietas.
1925. g.

uzaicina

Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas

riņķa

apriņķa

a) Dzelzsceļu bufetēm ar mēbelētam istabām līdz
līdz
. .
.
.
b)
,
Reibinošu dzērienu tirgotavām, dzērienu promnešanai līdz

par Ls 632.

Rīgā, 24. martā

atļāvusi

1. Vīnu tirgotavām, dzērienu promnešanai līdz

Iaeināt

25683

finansu ministriju

1925. g. ņemt nodokli no ēdienu un dzērienu
' veikaliem sekošos apmēros:
2.

tiesu izpildītājs
12

iekšlietu ministrija, saziņā ar

Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa

Apvienoto odu fabrika akcija sabiedrības

paziņo, ka

Talsu apriņķi

pailgo,

tūras, un

pMdibas \\Mimm valde

Rīgas

visas iestādes

un personas, kurām sakarā

ar

darījumiem , darbiem, telpu

1

un zemes nomām,

24613

būtu kfiitas Mildas prasības pret pārraidi

ap-

I. iec. tiesu izpildītājs

25698

Valde.

N. Draudziņ sieviešu neodīmnazijas kooperatīva

par laiku līdz š. g l.aprilim, tādas iesniegt viņai līdz 1. apriljm š. g. Vēlāk
budžeta gidam 31. mattā izbeidzoties, nevarēs tiks ievērotas.
10 rīta, iesniegtas prasības,
Doles
pag.,
.Kurtu" mājas, pārdos
bilance
Slampes pagasta valde, Tukuma apr.,
Kārlim Mārtiņa d. Kurtam piederošo
zirga
Kooperatīva
adrese: Rīgā, Gertrūdes ielā Ns 32, tāļr. 18-45.
izsludina
par
nederīgu
nozaudēto
kustamo
mantu,
sastāvošu _novienas
I. iecirknī
valdes
Aktīvs.
Ls
P a s i v s.
5 gadi vecas ķēves, un novērtētu par pasi Ns 221, izdotu no šīs pag.
Ls
16. oktobrī 1922. g. uz Emīlijas Brum
ar šo dara vispāribaizinamu, ka 7 dienu Kase
Ls 240.
3(13 94
??
...
104.72 Paju nauda
.
.. .
25215
vārdu.
laika
no šī _ sludinājuma publicēšanas Akcijas
212.— Pamata kapitāls
30521
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Vēstnesī" tiks noturēta
Dalibas nauda
.
350.— Rezerves
. . .'
.Valdības
. .
193
apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārpar
Cīravas pagasta valde izsludina
.
...
palīdz,
Avansi
44.26 Koop.
darb.
.
fonds
došanas dienā uz vietas.
8264
iekšzemes
nederīgu sadegušu Latvijas
Preces
Aizņēmumi
.........
14,411.59
25727
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
pasi Ns 71, izdotu no šīs pagasta valdes
Inventārs
560.98 Preču kredits ....
7768J0
m.
7. aprili 1920. g
uz Līzes Indriķa
Tīra peļņa ....
jojgg
25091
Eglīt
vārdu.
kura atklātā vairāksolīšana pārdos :
Kopā
Kopā
15,683.55
15,68a55
1) Maļinovas pag.
Melnicas ciemā
Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 2. _ iecirknī
160pudu_sals, piederoša Šolomam BelenBiedru gada sakumā 170, beigās 171.
izsludina
par nederīgu nozaudēto Lieskam, pec fin. min. t. nod. dep. rakst.
tavas nacionālo pasi Ns 110/166296, iz25090
Valde.
dotu no Rakišku apr., Poņemunes pag. Ne 10853 un 10K54 no 30. jun. 1922. g.
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
un
Ns
7431
no
22.
febr.
1923.
15. decembrī 1920. g. un gada
g.
7. aprilī 1925. g., pulksten
12 dienā, valdes
2) Liksnas pag. Vaideru sādža: viena
uzturas apliecību Ne X 35543, _ izdotu no
Rigā, Lielā Smilšu ielā Ns 1,
iekšlietu ministrijas 3. martā 1^24". g. govs, 4 gadi veca, piederoša Jezupam
paziņo,

7.

ka saskaņā

aprīli

1925.

ar tiesas

spriedumu

g., pulksten

uz 1. janvāri

Daugavpils apriiļa priekšika palīgs

M

ūtrupe

"?? I I —^—^ļ »J—«^——1MW%

1925. g.

6,900.
.

Citu iestāžu sludinājumi.

išo nodokļu departamenta

Baltijas Irokrūpniec tais akc. sabiedrības

pārdos otrreizējā vairāksolīšanā

uz Boleslava

Jāņa

d.

B i ņķ i s

vardu.

Jāņa

d.

Jonanam,

pēc

Daugavpils

apr.

Latvlelu koka akciju sabiedrībai

kiftēia vlsp. sspuke Hiliii pilna sapulce

valsts zemju inspektora raksta Ne 5613
25208
kustamo mantu,
no 6. nov. 1924. g.
neKoku
pfgasta
valde
izsludina
par
novērtētu
par Ls 778 un sastāvošu
3) Višķu pag. Stropu miestā:
viens
Ns
1047, zirgs,
no grāmatām, dēļ viņa dažādu nodokļa deiīgu nozaudētu Latvijas pasi
sarkanas spalvas, 14 g. vecs, pienotiks sabiedrjbas kantora telpas, R ga,
izdotu no šīs pag. valdes 7. februārī
segšanas.
notiks 29. aprilī š. g, pīkst 7 vakarā,
derošs Jezupam Staņislava d. Levanam- lielā Zirgu ielā Ns 25,
1022. g. uz Augusta Jāņa d. Purmala
trešdien, 29. aprili
Jursnam, pec Višķu pag. valdes raksta š g., pulksten 5 p. p.
sabiedrības telpas, Rigā, Mazā Kalēju
Rīgā, 27. martā 1925. g.
vaidu.
25209
ieb Ns 10/12.
Ns 353 no 20. janv. 1925. g
25725
Piedzinējs (paraksts).
Dienas kārtība:
_ 4) _ Malinovas pag. Maz<-Baranovsk i
Ludzas apr. 9. rajona robežsarga konDienas kārtība:

Dāvida

Gliksmaņa

Reņjes muita,

troliers izsludina

par nederīgu nozaudētu

sādžā: vieni vāģi

uz dzelzs asīm, pieder.

1) Darbības pārskata

priekšā likšana

un

bilance par 1924 g., kā ari ar šo
Pēterim Balduševičam un viens sienas
caurskatījusi zemāk minētas kontrabandas
saistītiem jautājumiem.
pulkstens, spogulis un patvāris, piederošs
Ludzas apr. pr-ka
lietas un pamatojoties uz muitas likumu
2) ( 'evizijas komisijas ziņojumi.
uz sarga Viļumova-Stikana Pēteja vārdu, Jegoram Merkuļjevam, dēļ obligatorisko
§§ 1038,1045.1048,1054,1065,1140un 1141,
nodevu parāda pēc Daugavp. apr. pašv. 3) Divļdendes nozīmēšana.
24958
likv. valdes rakstiem Ns 1010 un 1014 41 Velēšanas
Ventspils
pilsētas
pojicijas iecirkņa no 18. febr. 1924. g piedzīšanas.
5) Akcionāru priekšlikumi.
1) lieta Ns 91 — Lietavas pavalstnieku
priekšnieks izsludina par nederīgu no5) Maļinovas pag Jauno-Rasčinu sādžā:
Akcionaiiem, kup vēlas piedalīties saVincu Joskandas sodīt par kontrabandu
zaudēto Latvijas iekšzemes pases dubliviena kalēju lakta, liela, pied. Dimitiijam
arLs 120 un par nelikumīgu robežas
pulcē siskaņā ar statūtu § 55. jāuzrāda
kātu Ns 9448, izdotu no Ventspils apr. Bandarevam, dēļ soda naudas piedzī- savas akcijas vai kvītes par to nogulpāriešanu ar Ls 15, konfiscējot aizturēto
piiekšnieka 21. februārī 1922. g. uz Rūšanas pēc Gnvasiec. miertiesneša izpildu dījumu vietējās bankās, 7 dienu pirms
degvīnu.
dolfa Friča d. Ozola vārdu.
25176
raksta Ns 4387 no 30. sept. 1924 g.
sapulces sabiedr. kantorī.
25691 Včlde.

dienesta apliecību

Ns 42945,

izdotu no
10. novembrī 1924. g.

nolēma:

Ne 102 —

2) lietā

konfiscēt,

aizturētos

neuzliekot Lietavas

apiņus

pav. Albi-

nam Rimdzevičam, kā nepilngadīgam,
sodu.
3) lieta Ns 105 — Lietavas pav. Augustīnu Liaučinas_ par vienreizēju nelikumīgu robežas pāriešanu sodīt arLslS.

_

Ventspils pilsētas policijas
pr-ks izsludina par nederīgu

1. iecirkņa

nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi Ns 216823, izdotu no Rīgas prefektūras pasu nodaļas
18. septembri 1922 g. uz Pētera Jēkaba
d. Vangro

vardu

25?59

4) lietā Ns 112 — Lietavas pav. Šeini
Ventspils pilsētas policijas 1. iecirkņa
un Pessi furaiti, katm
par vienreizēju nelikumīgu robežas pār- priekšnieks izsludina par nederīgu noiešanu, sodīt ar Ls 15, kopā ar Ls 30. zaudēto Latvijas iekšzemes pasi Ns 2643,
5) lietā Ns 120 — Lietavas pav. Jāni izdotu no Ventspils prefektūras 26. aprilī
1920. g. uz Elizabetes Jāņa m. Vangro
J āko n u
par
vienreizēju
nelikumīgu
vardu.
25258
robežas pāriešanu sodit ar Ls 8.
Grinbergajti

6) Maļinovas puļ. Akleuišķu sādža:
Importa-ekspiita akciju sabiedrības
viens sivēns, 6 mēneši vecs, piederošs
Grigorijam Grigorija d Aleksejevam un
„J.
v eni vāģi uz koka esīm, piederoši Savelijam Stepana d. Bogdanovam, dēļ soda valde uzaicina akcionārus uz kārtēju
naudas piedzīšanas pēc Jēkabpils iec.
miertiesneša izpildu raksta Ns 321 no
29. janv. 1925. g.
kura notiks _ š. g. 20. aprilī, Rīgā, Min-

Finkelsteins"

pilnu nkclonnru sapulci,

Daugavpils

apr.

25711

priekšn. pal.
1. iec. (naraksts).

Smārdes stacijas priekšniek
ar šo
apliecina, ka
drošības naudas kvīte
Ns 41479. izdota 8. janv. 1924. g. uz
6) lietā N° 121 — Lietavas pav. Jāni
Tukuma apriņķa
priekšnieka
palīgs Ls 8,00 par zemes laukuma 200 kv metru
Timbaru par vienreizēju nelikumīgu 1. iecirknī izsludina par nederīgu iekšliela nomā'anu Smārdes stacija, uz Jēkaba
robežas pāriešanu sodit ar Ls 10.
zemes pasi Ns 568,
izdotu
no Sēmes Flugina vārdu, no pēdējā uozaudēta un
Augšminētie lēmumi skaitās par paslupagasta
valdes
uz
Edas
Zijaisgailis tādēļ skaitāma par nederīgu.
25724
dinātiem no viņu
iespiešanas dienas
vardu.

„Vald. Vēstn." un tos var pārsūdzēt

Brantu

departamenta vardu, pie kam pārsūdzība, rīgu
apmaksāta

ar

Ls

0.80

zīmognodokli,

Muitas priekšnieks I e v i ņ š.
Darbvedis Rūdolfs.

1925. g., pulksten 12 d.

lēveņa

un

40.000

latu

Rakstiskie piedāvājumi un lūgumi piepie mutisk'erh torgiem, jāiesniedz
pilsētas valdei līdz pulksten 12 dienā
laist

š. g.

Drošības nauda Ls 200.—.
Tuvāki

ne teikumi

valdē.
Valkā, 24. martā

25603

dabūjami

pilsētas

1
1925. g

Ns 525

Pilsētas galva (paraksts).

Valsts tipogrāfijā (Rīgā, pilī)
izgatavotas un

dabūjamas

Mita.Inta grāmatiņas.
Grāmatiņa ir divas daļas: I. līguma
noteikumi un II. algas rēķins.

Grāmatiņa vākos maksā:
bez piesūtīšanas 7 sant.
piesūtīšann
9 sant.

ar

jaukts sacensība

[ Dažādi sludinājumi.
Ārējās tirdzniecības
akciju sabiedrības valde
sasauc š. g. 24. aprīlī, pīkst. 5 pēc p.,
autora telpas, Kungu ielā Ns 2,

1) 18,9 mtr. gara ti ta pār Rīvas upi uz
Aizputes-Ventspils
11. šķ. ceļa, pi
Māras muižas. Drošības nauda Ls 470.
2) 18,7 mtr.
tilta pār Birstales upi va
Pormsates-Kalelu
III. šķ.
ceļa, pie
ar sekofu dienas kartību:
Kalnieku
mājām.
Drošības
nauda
1) Sabiedrības darbība.
Ls 360.
3) 33,5 mtr. gara tilta par Vartajas upi 2) Iztrūkstošo 2 revizijas komisijas locekļu
ieve ēšana.
uz
Paplakas-Skodas
II. šķ.
ceļa.
3) Dažādi jautājumi.
Droš bas nauda Ls 870.
Akcion?ri, kufi vēlas piedalīties sapulce,
Tuvākas ziņas kancleja,
Jēkaba ielā
tiek lūgti uz statūtu §69 pamata, pieteikt
N° 6, darbdienas no pulksten 10—14
savas akcijas ne vēlāk, kā septiņas dienas
Apriņķa ceļu inžen. Fr. Š a 1m e.

ārkārtēju akcionāru sapīti

25705

Darbvedis E. Ķiebs.

Apriņķa r?|u Inženieri Jeipā
izdos mutiskā

un rakstiskā sacens.bā

mazākprasītājam

pirms sapulces.

25694

Daugavpils

Valde

ūdensvada

akciju sabiedrība,
kura

saskaņā

ar

firansu

ministra š. g

20. februafa rezolūciju atrodas likvidācijā,
ar šo uzaicina sabiedrības kredi-

1925. g. 4. aprilī, pulksten 10 rītā, savā torus pieteikt savas prasības, ja tādas
kancleja, Jelgava , Upes ielā Ns 10, vienu ir, sabiedrības valdei, Daugavpilī, Valdemāra ielā J* 5, dz. 1, ne vēlāki, kā
šoseju
tvaika ruļļa un 1 pārbraucēja
līdz 1925. g 1. oktobrim.
akmeņu drupinātajā remonta darbus.
Drošības nauda Ls 400.—.
Tuvākas ziņas kancleja no pīkst. 9—3.
25690
2

Dienas
1) Sapulces

2) Valdes un
3)

revizijas

g. pārskata
stiprināšana.
1924.

4) Peļņas par

komisijas

ap-

šanas.

5) Dažādi priekšlikumi tn ziņojumi.

25.95

Valde.

Rīgas tirdzniecības

25692

un kokrūp-

niecības akciju tabifdrlbas

„PLYWOOD" valde
ielūgt

pagodinās

savus

akcionārus

uz

vispārējo sapulci,
kura notiks piektdien, 24. aprilī 1925. g-,

pulksten 6 pēc pusdienas, Rīga, Aspazijas
dz. 7.
kārtība:

1) Sapulces daibinieku vēlēšanas. _
apstiprināšana ,
2) 1924. gada pārskata
paziņojums un
komisijas
atsvabinišana no atbildības
par notecējušo gadu.

revizijas
valdes

1924. g. sadalīšana.

5) Budžets par 1925. gadu.
6) Valdes un revizijas
komisijas

revizijas

4) Vēlēšanas.

Dienas

ziņoj.

bilances

un

3) Budžets.

bulvāra Ns 3,

vēlēšanas

un

1924. g

ziņojums.

2) Peļņas sadalīšana.

kārtībā:

amata personu

par

komisijas

vēlē-

Valde.

3) Darbības plāns

un budžets

1925. g.

4) Velēšanas.
i) Kreditēšanas

jautājums.

Daugavpils pasta un telegrāfa kantoris
īz ludina, ka izdotā pilsonim Mendeļam Kokrūpniecības un tirdzniecības akc sab. 6) Priekšlikumi un pieprasījumi.
š.
24. aprilī
g. izslud.
Aptel (dzīv. Dauaavpilī, Tirgus lauGadījumā, ja^
F. W. Naters
noteiktais
kuma Ns 23) kvīte Ns 947 par pieņemto
sapulce
nesanāks statuto *
u?aicina uz statūtu § 47. pamata savus
25. septembrī 1924. g. naudas pārvedumu
akcionāru skaits, tad notiks
uz LsJO, uz Rivas Ge lak vardu (dzīv. akcionārus 18. _aprili š. g., pulkst. 10 rītā,
akcion.sapulce
Liepāja, Siena ielā Ns 10, ādu tirgotava) biedrības telpās, Duntes ielā Ns 36/40 uz otrā pilnā
pašā
nozaudēta
tādēļ
s aitas
par
un
8. maijā H25. g., turpat, tanī
nederīgu.
25 25
laika un er to paši dienas kartību, kufa ,

12

jaunbūves:

vērtībā.

3. aprilī

pulksten

sekošas koka tiltu

ķieģeļcepļa
pūvhUvi:
hrasns, skursteņa,
krāsns būvi, apm.

no 2. Robežsargu pulka kom-ra
1922. g. Ne 23053 uz
Kārļa
Dava d. Āboltiņa v.
25016

izdos 8. aprīlī 1925. g.,
diena, sava kancleja, '

jauktos torgos
jaunas
podiņu

izdotu

AprinKa ceļo inženieri Liepājs,

Valkas pilsētes ualde
izdos 3. aprilī

pag. valde izsludina par nedenozaudēto kāja klausības apliecību,

1. martā

iesniedzama caur Reņģes muitu.
Reņģē, 25. martā 1925. g.
25643

25262

trīs

nedēļu laikā uz fiuansu ministrijas muitas

sterejas iela Ns 8/10, valdes telpās.

1) Pārskats

Līdz min. laikam nepieteiktās prasības
sabiedr.ba neievēros.
25700

L. Jakubovičs.
lupieiti Vālīti

tipogrāfijā.

kāiui
i
Pilnu
i
Dienas

kartība:

1) Revizijas komisijas ziņojums.
2) 1924. g. gada pārskata un noslēgumu
bilances

apstiprināšana

un valdes un

direkcijas atsvabināšana no atbildības.
3) ' 925. g. budžets, tantjemu noteikšana direkcijai un revi ijas komisijas
atalgošana.
4) Vēlēšanas.

5) Nekustamo īpašumu, atiodošos Duntes
ie ā Ns 23/25, iegūšanai.
6) Priekšlikumi.
25397
Rīgā, 28. martā
Spedicijas

tn

1925. g.

transporta

i,Valde,
akc. sabiedr.

„TEKA"
gadskārtēja

pilna

okcion. sapulce

neskatot ies uz
skaitu, būs pilntiesīga un spriedumu spējīga

saskaņā

ieradušos

ar

statūtiem,

akcionāru

Valde>

25693

Sfetum akt. sab. ialanitf"
valde uz statūtu § 38. pamata
akcionāru kingus uz

uzaicina

Ji§rfēj.pilnu sapulci
s. ķ
notiks trešdien, 22. aprin
«savaldes telpās, Rīg.i, 1. Kalēju iela

kura

pīkst. V25 pec pusdienas.
Dienas kārtība:
, vigo
1) 1924. gada pārskats un bilance
caurskatīšana un apst iprināšana
revizijas komisijas atzinums.
2) Budžets un darbības plans. .j ,. Ja
didāta
3) Vēlēšanas (direktora, kan

revizijas komisijas).
.
ita]8
notiks 20. aprili š. g., pulkst. 7 vakara,
pamatKapi
4) Valdes priekšlikums par
kantora telpas, Kaļķu ietā Ns 7.
palielināšanu.
,r„iHe
de
Dienas kārtība:
25696__Val ^.
5) Dažādi jautājumi.
1) Sapulces darbinieku

vēlēšanas.

2) Gada pārskats par 1924. g.
3) Revizijas konvsijas ziņojums.
4) Gada pārskata pieņemšana un peļņas
sadalīšana.

5) Budžets uz

7V»*^
spītnieces P*«*r dienl
1 «

Sestdien, 28. martā, pulksten
Svētdien,

1925. g

6) Velēšanas.

7) Priekšlikumi un ziņojumi.
25699

Nacionālais teatrs.

Valde.

29. martā,

pulksten

„$ikaistas sieviete» -^
Pulksten 7»/» vakara ,
<&etcef»»v

\ .fievukari o»

