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Article 8.

Les lēgislations nationales prēvoieront lēs mesures de controle, ainsi que les mēthodes pour la revision des indemnitēs, qui seront jugēes nēcessaires.
Article 9.

atlīdzībā.
Les vietimes d'accidents du travail auront droit ā l'assistance mēdicale et ā telle
Pārgrozījums noteikumos par valsts zemes fonda piešķirto zemju izpirkšanas līgumiem. assištance ehirurgieale et pharmaceutique qui serait reconnue nēcessaire par suite de
ces aceidents. Cette assištance mēdicale sera ā la charge soit de l'emploveur, soit des
institutions d'assurance contre les aceidents, soit des institutions d'assurance contre
Saeima ir pieņēmusi
izsludina šādu likumu:

un Valsts Prezidents

la maladie ou l'invaliditē.

Article 10.

LIKUMS
par

Tautu Savienības starptautiskās Darba Organizācijas vispārējās
Konferences septītā sesijā pieņemto konvencijas projektu par
atlīdzību darba nelaimes gadījumos.

Les vietimes d'accidents du travail auront droit ā la fourniture et au renouvellement
normai, par l'emploveur ou l'assureur, des appareils de prothēse et d'orthopēdie dont
l'usage sera reconnu nēcessaire.
Toutefois, Ies lēgislations nationales pourront admettre ā titre exceptionneI

le remplacement

de la fourniture

et du renouvellement

des appareils par l'attribution ā la vietime de l'accident d'une indemnitē supplēmentaire dēterminēe au moment de la fixation ou de la revision du montant de la rēpara1. Tautu Savienības starptautiskās Darba Organizācijas vispārējās Konferences tion et reprēsentant le cout probable de la fourniture et du renouvellement de ces
septītā sesijā Žeņevā 1925. g. 10. jūnijā pieņemtais konvencijas projekts par atlīdzību appareils.
Les lēgislations nationales prēvoieront, en ce qui concerne le renouvellement desdarba nelaimes gadījumos ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.
2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināms appareils, les mesures de controle nēcessaires, soit pour ēviter les abus, soit pour garantir
l'affectation
des indemnitēs supplēmentaires.
arī 1. pantā minētais konvencijas projekts un tā tulkojums latviešu valodā.
3. Konvencija
kārtībā un laikā.

Latvijā

stājas spēkā

konvencijas

attiecīgos

pantos

paredzētā

Rīgā, 1928. g. 20. martā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Article

11.

Les lēgislations nationales contiedront des dispositions qui, tenant compte des
conditions particuliēres de chaque pays, seront le mfeux appropriēes pour assurer en
tout ētat de cause le paiement de la rēparation aux vietimes des aceidents et ā leurs
avants droit et pour les garantir contre l'insolvabilitē de l'emploveur ou de l'assureur.

Projet de Convention concernant la rēparation des aceidents du travail.
Article 12-.
La Confērence genērale de l'Organisation internationale du Travail de la Sociētē
des Nations,
Les ratifications officielles de la prēsente Convention dans les conditions prēConvoquēe ā Genēve par le Conseil d'administration du Bureau interna- vues ā la Partie XIII du Traitē de Versailles et aux Parties correspondantes des autres
tional du Travail, et s'y ētant rēunie le 19 mai 1925, en sa septiēme session,
Traitēs de Paix seront communiquēes au Sercētariat gēnēral de la Sociētē des Nations
Aprēs avoir dēcidē d'adopter diverses propositions relatives a la rēparation et par lui enregistrēes.
des aceidents du travail, question comprise dans le premier point de l'ordre du
Article 13.
jour de la session, et
Aprēs avoir decidē que ces propositions
de convention internationale,

La prēsente Convention entrera en vigueur dēs que les ratifications de deux Membres
prendraient la formē d'un projet de l'Organisation internationale du Travail auront ētē enregistrēes par le Secrētaire
gēnēral.

adoptē, ce dixiēme jour de juin mii neuf cent vingt-cinq, le Projet de Convention
Elle ne Hera que les Membres dont la ratification aura ētē enregistree au Secrētariat.
ci-aprēs ā ratifier par Ies Membres de l'Organisation internationale du Travail conPar la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre ā la datē
formement aux dispositions de la Partie X111 du Traitē de Versailles et des Parties corres- ou sa ratiieation aura ētē enregistree au Secrētariat.
pondantes des autres Traitēs de Paix:

Article 14.
Article 1.
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la prēsente
Aussitot que Ies ratifications de deux Membres
Convention s'engage ā assurer aux vietimes d'accidents du travail, ou ā leur avants du Travail auront ētē enregistrēes au Secrētariat, le
droit, des conditions de rēparation au moins ēgales ā celles prēvues par la prēsente des Nations notifiera ce fait ā tous les Membres de
Convention.
Travail.
II leur notifiera ēgalement Penregistrement
Article 2.

Les lēgislations et rēglementations sur la rēparation des aceidents du travail devront s'appliquer aux ouvriers, emplovēs ou apprentis oecupēs par les entreprises,
exploitations ou ētablissements de quelque nature qu'ils soient, publics ou privēs.
Toutefois, ii appartiendra ā chaque Membre de prēvoir dans sa lēgislation nationale

telles exceptions qu'il estimera nēcessaires en ce qui concerne:
a) les personnes executant des travaux oecasionnels ētrangers ā Tentreprise de
l'emploveur;
b) les travailleurs ā domicile;
c) les membres de la famille de l'emploveur qui travaillent exclusivement pour
le compte de celui-ci et qui vivent sous son toit;
d) les travailleurs non manuels dont le gain dēpasse une limitē qui peut ētre
fixee par la lēgislation nationale.
Article 3.
Ne sont pas visēs par la prēsente Convention:

de l'Organisation internationale
Secrētaire gēnēral de la Sociētē
l'Organisation internationale

des ratifications

ultērieurement communiquēes par tous autres Membres

Article

du

qui lui seront

de l'Organisation.

15.

Sous rēserve des dispositions de l'article 13, tout Membre qui ratifie la prēsente
Convention s'engage ā appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11
au plus tard le ler janvier 1927 et ā prendre telles mesures qui seront nēcessaires pour
rendre effectives ces dispositions.
Article

16.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la prēsente
Convention s'engage ā l'appliquer ā ses colonies, possessions ou protectorats, conformēment aux dispositions de l'article 421 du Traitē de Versailles et des articles corres-

pondants des autres Traitēs de Paix.
Article

17.

Tout Membre ayant ratifie la prēsente Convention peut la dēnoncer, ā l'expiration
d'une pēriode de cinq annēes aprēs la datē de la mise en vigueur initiale de la Convention,
1) les marins et pēcheurs pour lesquels disposera une convention ultērieure;
par un acte communiquē au Secrētaire gēnēral de la Sociētē des Nations et par lui
2) les personnes bēnēficiant d'un regime spēcial au moins ēquivalent ā celui enregistrē. La dēnonciation ne prendra effet qu'une annēe aprēs avoir ētē enregistree
prēvu dans la prēsente Convention.
au Secrētariat.

Article 18.
Article 4.
Le Conseil d'administration du Bureau International du Travail devra, au moins
La prēsente Convention ne s'appliquera pas ā Pagriculture pour Iaquelle reste en
vigueur la Convention sur la rēparation des aceidents du travail dans I'agriculture, une fois tous Ies dix ans, prēsenter ā la Confērence genērale un rapport sur l'application
de la prēsente Convention et dēcidera s'il y a Iieu d'inscrire ā l'ordre du jour de la Conadoptēe par la Confērence internationale du Travail ā sa troisiēme session.
fērence la question de la revision ou de la modification de la dite Convention.

Article 5.
Article 19.
Les indemnitēs dues en cas d'accidents suivis de dēcēs ou en cas d'accidents ayant
entraīnē une incapacitē permanente seront pavēes ā la vietime ou ā ses avants droit
Les textes francais et anglais de la prēsente Convention feront foi I'un et l'autre.
sous formē de rente.
Le texte qui prēcēde est le texte authentique du Projet de Convention dument
Toutefois, ces indemnitēs pourront ētre pavēes en totalitē ou en partie sous formē
adoptē par la Confērence genērale de l'Organisation internationale du Travail dans
de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux aūtoritēs comsa septiēme session qui s'est tenue ā Genēve et qui a ētē dēclarēe close le 10 juin 1925.

pētentes.

Article 6.

En cas d'incapacitē, l'indemnite sera allouēe au plus tard ā partir du cinquiēme
jour aprēs l'accident, qu'elle soit due par l'emplp^veur, par une institition d'assurance
contre les aceidents, ou par une institution d'assurance contre la maladie.
Article 7.

supplēment d'indemnisation sera allouē aux vietimes d'accidents atteintes
d'incapacitē nēcessitant l'assistance constante d'une autre personne.
Un

En FOI DE QUOI ont apposē leurs signatures, le 24 juin 1925:
Le Prēsident

de la Confērence.

Dr. EDVARD
Le Directeur du Bureau

BENEŠ.

International du Travail.
ALBERT

THOMAS.

Article 16.
Each Member of the International Labour Organisation vvhich ratifies this ConThe General Confērence of the International Labour Organisation of the League of vention engages to
apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance
Nations,
vvith the provisions of Article 421 of the Treaty of Versailles and of the corresponding
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Articles of the other Treaties of Peace.
Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and
Article 17.
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to
this
Convention may denounce it after the expiA Member vvhich has ratified
vvorkmen's compensation for aceidents, vvhich is ineluded in the first item of the
vvhich
the Convention first comes into force, by an
ration of five years from the datē on
agenda of the Session, and
Secretary-General
of the League of Nations for registration.
act
communicated
to
the
draft
interproposals
shall
take
the
form
of
a
Having determined that these
Such denunciation shall not take effect until one year after the datē on vvhich it is
national convention,
registered vvith the Secrētariat.
adopts, this tenth day of june of the year one thousand nine hundred and twentyfive,
Article 18.
the follovving Draft Convention for ratification by the Members of the International
Labour Organisation, in accordance with the provisions of Part XIII of the Treaty of
At least once in ten years, the Governing Body of the International Labour Office
Versailles and of the corresponding Parts of the other Treaties of Peace :
shall present to the General Confērence a report on the vvorking of this Convention and
shall consider the desirability of placing on the agenda of the Confērence the question
Article 1.
of its revision or modification.
Each Member of the International Labour Organisation vvhich ratifies this ConArticle 19.
vention undertakes to ensure that workmen vvhosuffer personai injury due to an industThe French and English texts of this Convention shall both be authentic.
rial aceident, or their dependants, shall be compensated on terms at least equal to
The foregoing is the authentic text of the Draft Convention duly adopted by the
those provided by this Convention.

Draft Convention concerning VVorkmen's Compensation for Aceidents.

General Confērence of the International Labour Organisation during its Seventh Session
Article 2.
vvhich vvas held at Geneva and declared closed the lOth day of June 1925.
The laws and regulations as to vvorkmen's compensation shall apply to workmen,
IN FAITH WHEREOF vve have appended our signatures this twenty-fourth
employees and apprentices employed by any enterprise, undertaking or establishment
day of June 1925.
of whatsoever nature, vvhether public or private.
The President of the Confērence
It shall nevertheless be open to any Member to make such exceptions in its national

Dr. EDVARD BENEŠ.

lēgislation as it deems necessary in respect of:
(a) persons whose empIoyment is of a casual nature and who are employed otherwise than for the purpose of the employer's trade or business;
(b) out-workers;
(c) members, of the employer's family who work exčlusively on his behalf and

The Director of the International Labour Office
ALBERT THOMAS.
Tulkojums.

who live in his house;

(d) non-manual workers whose remuneration exceeds a limit to be determined by
national laws or regulations.
Article 3.
This Convention shall not appiy

to

(1) seamen and fishermen for whom provision shall be made by a later Convention;
(2) persons covered by some special scheme, the terms of vvhich are not lessfavourable than those o this Convention.

Konvencijas projekts par atlīdzību darba nelaimes gadījumos.
Tautu

Savienības

starptautiskās

Darba

Organizācijas

vispārējā Konference,

Sasaukta Žeņevā no starptautiskā Darba Biroja administratīvās Padomes
un tur sanākusi 1925. gada 19. maijā uz savu 7. sesiju,
Nolēmusi pieņemt dažādus priekšlikumus par atlīdzību darba nelaimes gadījumos, kāds jautājums ietilpst sesijas dienas kārtības pirmā punktā, un

Article 4.

Nolēmusi, ka šiem priekšlikumiem

ir dodams starptautiskas

konvencijas

This Convention shall not apply to agriculture, in respect of vvhich the Convention
projekta veids,
concerning vvorkmen's compensation in agriculture adopted by the International Labour pieņem 1925. gada 10. jūnijā sekošo konvencijas projektu, kas ratificējams no starpConfērence at its Third Session remains in force.
tautiskās Darba Organizācijas locekļiem, saskaņā ar Versaļas līguma XIII daļas un citu
Article

Miera līgumu attiecīgo daļu noteikumiem:

5.

The compensation payable to the injured vvorkman, or his dependants, vvhere permanent incapacity or death results from the injury, shall be paid in the form of periodical
payments: provided that it may be wholly or partially paid in a lump sum, if the competent authority is satisfied that it vvill be properly utilised.
Article 6.
In case of incapacity, compensation shall be paid not later than as from the fifth
day after the aceident, vvhether it be payable by the employer, the aceident insurance

institution, or the siekness insurance institution concerned.

1. pants.

Katrs starptautiskās Darba Organizācijas loceklis, kas ratificē šo konvenciju,
uzņemas nodrošināt darba nelaimes gadījumos cietušiem vai viņu tiesību ņēmējiem
atlīdzības

noteikumus, vismaz līdzīgus

tiem, kādus paredz

ši konvencija.

2. pants.
Likumi un noteikumi par atlīdzību darba nelaimes gadījumos jāattiecina uz strādniekiem, kalpotājiem un mācekļiem, kurus nodarbina uzņēmumi, ekspluatācijas vai darba
vietas, kāda rakstura tie arī nebūtu, publiska vai privāta.
Katram loceklim tomēr piekrīt savas valsts likumdošanā paredzēt

Article 7.
Iņ cases vvhere the injury results in incapacity of such a nature that the injured
vvorkman must have the constant help of another person, additional compensation shall

be provided.!
Article 8.
The national lavvs or regulations shall preseribe such measures of supervision and

methods of revievv as are deemed necessary.

izņēmumus,

kādus viņš uzskata par nepieciešamiem attiecībā uz:
a) personām, kas strādā gadījuma rakstura darbus ārpus darbdēvēja uzņēmuma;
b) mājrūpniecības strādniekiem;c) darbdēvēja ģimenes locekļiem, kas strādā tikai uz viņa rēķina un kas dzīvo

zem viņa jumta;
d) strādniekiem, kuri nav ropkeļņi un kuru

alga pārsniedz robežas, kādas valsts

likumdošana var noteikt.

Article 9.
Injured vvorkmen shall be entitled to medical aid and to such surgical and pharma-

ceutical aid as is recognised to be necessary in consequence of aceidents.

3. pants.
bi konvencija

neattiecas

uz:

The cost of

1) jūrniekiem un zvejniekiem, attiecībā uz kuriem izdos vēlāk īpašu konvenciju;

such aid shall be defrayed either by the empioyer, by aceident insurance institutions,

2) personām, attiecībā uz kurām pastāv speciāli noteikumi, kas vismaz līdzīgi
tiem, kādus paredz šī konvencija.

or by siekness or inva!idity

insurance institutions.
Article

10.

Injured vvorkmen shall be entitled to the supply and normai renevval, by the emplover or insurer, of such artificial limbs and surgical appliances as are recognised to be
necessary: provided that national lavvs or regulations . may allovv in exceptional circumstances the supply and renevval of such artificial limbs and appliances to be replaced
by the avvard to the injured vvorkman of a sum representing the probable cost of the
supply and renevval of such appliances, this sum to be decided at the time vvhen the
amount of compensation is settled or revised.
National lavvs or regulations shall provide for such supervisory measures as are
necessary, either to prevent abuses in connection vvith the renevval of appliances, or to
ensure that

the additional

compensation

is utilised for this purpose.

4. pants.
Sī konvencija neattiecas uz lauksaimniecību, par kuru pastāv spēkā konvencija,
kas pieņemta starptautiskās Darba Konferences trešā sesijā par nelaimes gadījumu
atlīdzību lauksaimniecībā.
5. pants.

Atlīdzība, kas maksājama par nelaimes gadījumu ar nāvīgām sekām, vai nelaimes gadījumu, kam seko pastāvīga darba nespēja, cietušām vai viņa tiesību ņēmējam,
izsniedzama periodisku maksājuma veidā.
Tomēr šo atlīdzību var izmaksāt uz reizi vai arī pa daļām kapitāla veidā, ja attiecīgās iestādes.saņēmušas garantiju par tā lietderīgu izlietošanu.
b.

Article

pants.

11.

Nespējas gadījumā, atlīdzību izmaksā vēlākais ar piekto dienu sākot no nelaimes
The national lavvs or regulations shall make such provision as, having regard to gadījuma darbdevējs vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas iestāde, vai ari slimoapnational circumstances, is deemed most suitable for ensuring in all circumstances, in drošināšanas iestāde.
the event of the insolvency of the empIoyer or insurer, the payment of compensation to
7. pants.
vvorkmen vvho suffer personai injury due to industrial aceidents, or in case of death, to
Papildu
atlīdzība
piešķirama
tiem
nelaimes gadījumos cietušiem, kuri zaudējuši
their dependants.
darba
spējas
un
kuriem
citas
personas
pastāvīga palīdzība nepieciešama.
Article 12.
The formai ratifications of this Convention under the conditions set forth in Part

XIII of theTreaty of Versailles and in the corresponding Parts of the other Treaties of
Peace shall be communicated to the Secretary-General of the League of Nations for
registration.
Article

13.

This Convention shall come into force at the datē on vvhich the ratifications of
tvvo Members of the International Labour Organisation have been registered by the
Secretary-General.

8. pants.
Valsts likumdošanai jāparedz kontroles veidi, kā ari metodes pabalstu revidēšanai,
ja to atzīst par nepieciešamu.
9. pants.
Darba nelaimes gadījumos cietušiem ir tiesība uz medicīnisko, kā ari uz ķirur-

ģisko un farmaceitisko palīdzību, ja tā atzīta par nepieciešamu nelaimes gadījuma dēļ.
Šī medicīniskā palīdzība gulstas uz darbdevēju vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas
iestādi, vai arī uz slimo un invalīdu apdrošināšanss iestādi.

It shall be binding only upon those Members vvhose ratifications have been
10. pants.
vvith the Secrētariat.
Darba
nelaimes
gadījumos
cie
ušiem
dodama tiesība uz protēzes un ortopēdijas
Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the datē on
aparātu piegādāšanu un normālu atjaunošanu no darbdēvēja vai apdrošinātāja puses,
vvhich its ratification has been registered vvith the Secrētariat.
ja šo aparātu lietošana atzīta par nepieciešamu. Tomēr valsts likumi izņēmuma gadīArticle 14.
jumos var pielaist, ka izsniedz nelaimes gadījumā cietušām aparātu piegādāšanas
As soon as the ratifications of tvvo Members of the International Labour Organi- un atjaunošanas vietā papildu atlīdzību, kāda piespriesta atlīdzības lieluma piešķirsation have been registered vvith the Secrētariat, the Secretary-General of the League šanas momentā vai revīzijā un kura līdzinātos šo aparātu piegādāšanas un atjaunoof Nations shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. šanas apmēra izdevumiem.
He shall hkevvise notify them of the registration of ratifications vvhich mav be comAttiecībā uz aparātu atjaunošanu, valsts likumi paredz nepieciešamos kontroles
municated subsequently by other Members of the Organisation.
veidus, lai izvairītos no ļaunprātībām, kā arī lai garantētu papildu atlīdzības piešķiršanu.
registered

Article

15.

11. pants.

Subject to the provisions of Article 13, each Member vvhich ratifies this ConvenValsts likumos jāietver noteikumi, kup, ņemot vērā ikvienas zemes īpatnējos aption agrees to bnng the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 into opestākļus, būs vislabāk! piemēroti, lai katrā gadījumā nodrošinātu nelaimes gadījumos
ration not later than 1 January 1927. and to take such action as mav be necessarv to
cietušiem vai viņu tiesību ņēmējiem atlīdzības izmaksu, kā arī garantētu viņus pret
make these provisions effective.

darbdēvēja vai apdrošinātāja maksātnespēju.

12. pants.
Article

2.

Šīs konvencijas oficiālās ratifikācijas Versaļas līguma XIII daļas
un citu Miera
Pour la rēparation des aceidents du travail survenus ā des travailleurs oecupēs
līgumu attiecīgo daļu paredzētos noteikumos paziņojamas Tautu Savienības Galvenam
d une maniere temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compsekretāram, kurām tās jāreģistrē.
te d'une entreprise situēe sur le territoire d'un autre Membre, ii peut etre prēvu qu'if
13. pants.
sera fait application de la lēgislation de ce dernier par accord spēcia! entre les Membres
Šī konvencija stājas spēkā no tās-dienas, kad galvenais sekretārs reģistrējis divu interesses.
starptautiskās Darba Organizācijas locekļu ratifikācijas.
Article 3.
Tā saista tikai tos locekļus, kuru ratifikācijas reģistrētas sekretariātā.
Les Membres qui ratifient la prēsente Convention et chez Iesquels n'existe pas
Pēc tam katram loceklim šī konvencija stājas spēkā no tās dienas, kad šī locekļa un rēgime d'indemnisation ou d'assurance forfaitaires des aceidents du travail conratifikācija reģistrēta sekretariātā.
viennent d'instituer un tel rēgime dans un dēlai de trois ans ā dater de leur ratification.
14. pants.
Article 4.
Tiklīdz divu starptautiskās Darba Organizācijas locekļu ratifikācijas reģistrētas
Les Membres qui ratifient la prēsente Convention s'engagent ā se prēter mutuellesekretariātā, Tautu Savienības galvenais sekretārs par to notificē visiem starptautiskās
ment assištance en vue de faciliter son applica ion, ainsi que l'exēcution de leurs lois et
Darba Organizācijas locekļiem. Tāpat viņš tiem notificē to ratifikāciju reģistrēšanu,
rēglements respectifs en matiēre de rēparation des aceidents du travail, et ā porter ā la
kuras viņam pēc tam paziņo citi Organizācijas locekļi.
connaissance du Bureau international du Travail, qui en informera les autres Membres
15. pants.
interesses, toute modification dans les lois et rēglements en vigueur en matiēre de rēpaIevērojot 13. panta noteikumus, katrs loceklis, kas ratificē šo konvenciju, uzņemas ration des aceidents du travail.
piemērot 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. panta noteikumus ne vēlāk par 192?" gada
Article 5.
1. janvāri un spert visus soļus, kas nepieciešami šo noteikumu izvešanai dzīvē.
Les ratifications officielles de la prēsente Convention dans les conditions prēvues
ā la Partie XIII du Traitē de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traitēs
16. pants. '
de Paix seront communiquēes au Secrētaire gēnēral de la Sociētē des Nations et par

Katrs starptautiskās

Darba Organizācijas

loceklis, kas ratificē

šo konvenciju, lui enregistrēes.

uzņemas to piemērot savās kolonijās, valdījumos un protektorātos, saskaņā ar Versaļas
līguma 421. panta un citu Miera līgumu

attiecīgo

pantu noteikumiem.

Article 6.

La prēsente Convention entrera en vigueur dēs que les ratifications de deux
Membres de l'Organisation internationale du Travail auront ētē enregistrēes par le

17. pants.

Secrētaire gēnēral.

Katrs 'oceklis, kas ratificējis šo konvenciju, var to pēc notecējušiem 5 gadiem,
Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura ētē enregistree au Secrētariat.
skaitot no konvencijas pirmās spēkā stāšanās dienas, uzteikt ar rakstisku paziņojumu
Par la suite cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre ā la datē
Tautu Savienības galvenam sekretāram, kurš to reģistrē.
Šis uzteikums stājas spēkā oū sa ratification aura ētē enregistree au Secrētariat.
tikai pēc notecējuša gada, skaitot no tās dienas, kad tas reģistrēts.
Article 7.
18. pants.
- Aussitot que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale
Starptautiskā Darba Biroja administratīvai Padomei ir vismaz reizi ik pa 10 du Travail auront ētē enregistrēes au
Secrētariat, le Secrētaire gēnēral de la Sociētē
gadiem jāceļ priekšā vispārējai Konferencei ziņojums par šīs konvencijas dzīvē izvešanu des Nations notifiera ce fait
ā tous les Membres de l'Organisation internationale du
un jālemj par šīs konvencijas caurskatīšanas vai grozīšanas jautājuma uzņemšanu Travail.
II leur notifiera ēgalement l'enregistrement des ratifications qui lui seront
Konferences dienas kārtībā.
ultērieurement communiquēes par tous autres Membres de l'Organisation.
19. pants.
Article 8.
Šīs konvencijas franču un angļu teksts — autentisks.
Sous rēserve des dispositions de l'article 6, tout Membre qui ratifie la prēsente
Augšējais teksts — autentisks konvencijas projekta teksts, ko pienācīgi pieņēmusi
Convention s'engage ā appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 au plus tard le
savā 7. sesijā starptautiskās Darba Organizācijas vispārējā Konference, kas noturēta
le janvier 1927, et ā prendre telles mesures qui seront nēcessaires pour rendre effectives
Žeņevā un pasludināta par slēgtu 1925. g. 10. jūnijā.
ces dispositions.
Šo apliecinot, 1925. g. 24. jūnijā pašrocīgi parakstījušies.
Article 9.
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la prēsente
Konf rences prezidents
convention s'engage ā l'appliquer ā ses colonies, possessions ou protectorats, conformēDr.EDVARD
BENEŠ.
ment aux dispositions de l'article 421 du Traitē de Versailles et des articles correspondants des autres Traitēs de Paix.
Starptautiskā Darba Biroja direktors
ALBERT
THOMAS.
Article 10.

Konvencijas

projekta

tulkojuma

teksts

pieņemts

Saeimas

1928. gada

13. marta

plenārsēdē.

J. Breikšs,
Saeimas sekretārs.

Saeima
izsludina

ir

šādu

pieņēmusi

un

Valsts

Prezidents

likumu:

Tout Membre ayant ratifie la prēsente Convention peut la dēnoncer, ā l'expiration
d'une pēriode de dix annēes aprēs la datē de la mise en vigueur initiale de la Convention,
par un acte communiquē au Secrētaire gēnēral de la Sociētē des Nations et par lui enregistrē. La dēnonciation ne prendra effet qu'une annēe aprēs avoir ētē enregistree au
Secrētariat.

Article 11.
Le Conseil d'administration du Bureau international du Trava 1 devra, au moins
une fois tous les dix ans, prēsenter ā la Confērence genērale un rapport sur l'application
de la prēsente Convention et dēcidera s'il y a lieu d'inscrire ā l'ordre du jour de la Confērence la question de la revision ou de la modification

de la dite Convention.

LIKUMS
Article

par

Tautu Savienības starptautiskās Darba Organizācijas vispārējās
Konferences septītā sesijā pieņemto konvencijas projektu par
vienlīdzīgu apiešanos ar ārvalstu un pašas valsts strādniekiem
darba nelaimes gadījumu atlīdzībā.
1. Tautu Savienības starptautiskās Darba Organizācijas vispārējās Konferences
septītā sesijā Žeņevā 1925. gada 10. jūnijā pieņemtais konvencijas projekts par vienlīdzīgu apiešanos ' ar ārvalstu un pašas valsts strādniekiem darba nelaimes gadījumu
atlīdzībā ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.
2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināms
ari 1. pantā minētais konvencijas projekts un tā tulkojums latviešu valodā.

3. Konvencija
kārtībā un laikā.

Latvijā

stājas spēkā

konvencijas

attiecīgos

pantos paredzē ā

12.

Les textes francais et ahglais de la prēsente Convention feront foi l'un et l'autre.
Le texte qui prēcēde est le texte authentique du Projet de Convention dūment
adoptē par la Confērence genērale de l'Organisation internationale du Travail dans

sa septiēme session qui s'est tenue ā Genēve et qui a ētē dēclarēe close le 10 juin
EN FOI

DE QUOI ont apposē leurs signatures, le 24 juin
Le President

de la Confērence.

Le

du

Dr. EDVARD
Directeur

Bureau

international

du

ALBERT

BENEŠ.

Travail.
THOMAS.

Draft Convention concerning Equality of Treatment for national and
foreign Workers as regards VVorkmen's Compensation

Rīgā, 1928. g. 20. martā.

1925.

1925:

for

Aceidents.

The General Confērence of the International Labour Organisation of th League
of Nations,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International
Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and
Projet de convention concernant l'egalitē de traitement des
Having decided upon the adoption of certain proposals vvith regard to the
travailleurs ētrangers et nationaux en matiēre de rēparation
equality
of treatment for national and foreign vvorkers as regards vvorkmen's
des aceidents du travail.
compensation for aceidents, the second item in the agenda of the Session, and
La Confērence genērale de l'Organisation internationale du Travail de la Sociētē
Having determined that these proposals shall take the form of a draft
des Nations,
international convention,
Convoquēe ā Genēve par le Conseil d'administration du Bureau international
adopts, this fifth day of June of the year one thousand nine hundred and tvventvfive,
du Travail, et s'y etant rēunie le 19 mai 1925, en sa septiēme session,
the follovving Draft Convention for ratification by the Membres of the International
Aprēs avoir dēcidē d'adopter diverses propositions relatives ā l'ēgalitē de Labour Organisation, in accordance vvith the provisions of Part XIII of the Treaty of
traitement des travailleurs nationaux et ētrangers vietimes d'accidents du travail, Versailles and of the corresponding Parts of the other Treaties of Peace:
deuxiēme question inserite ā l'ordre du jour de la session, et
Valsts

Prezidents

G. Zem gals.

Aprēs avoir dēcidē que ces propositions prendraient la formē d'un projet de
convention internationale,
adoptē, ce cinquiēme jour de juin mii neuf cent vingt-cinq, le Projet de Convention
ci-aprēs ā ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail confor-

mēment aux.dispositions de la Partie XIII

du Traitē de Versailles et des Parties corres-

pondantes des autres Traitēs de Paix:

Article

1.

Each Member of the International Labour Organisation vvhich ratifies this Convention undertakes to grant to the nationals of any other Member vvhich shall have
ratified the Convention, vvho suffer personai injury due to industrial aceidents happening in its territory, or to their dependants, the same treatment in respect of vvorkmen's
compensation as it grants to its ovvn nationals.

This equality of treatment shall be guaranteed to foreign vvorkers and their dependants vvithout any condition as to rēsidence. With regard to the payments vvhich aMember
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la prēsente or its nationals vvould have to make outside that Member's territory in the application
Convention s'engage ā accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifie of this principle, the measures to be adopted shall be regulated, if necessary, by special
son territoire, arrangements betvveen the Members concerned.
la dite Convention qui seront vietimes d'accidents du travail survenus sur
en
assure
ā
ses
propres
ressortissants
qu'il
le
mēme
traitement
droit,
ou ā leurs ayants
Article 2.
aceidents
du
travail.
matiēre de rēparation des
Special agreements may be made betvveen the Members concerned to provide
et ā leurs ayants
Cette ēgalitē de traitement sera assurēe aux travailleurs ētrangers
en ce qui concerne les paiements that compensation for industrial aceidents happening to vvorkers vvhilst temporarily
droit sāns aucune condition de rēsidence. Toutefois,
an undertaking
en dehors du territoire du dit Membre or intermittently employed in the territory of one Member on behalf of
nu'un Membre ou ses ressortissants auraient ā faire
the
lavvs
and regulaMember
shall
be
governed
by
ceļa est nēcessaire, situated in the territory of another
en vērtu de ce principe, Ies dispositions ā prendre seront rēglēes, si
tions of the latter Member.
par des arrangements particuiiers pris avec Ies Membres interesses.
Article

1.

Article

3.

tautiskam Darba Birojam, kurš informēs par to citus interesētos locekļus, par visiem
grozījumiem spēkā esošos likumos un noteikumos attiecībā uz atlīdzību darba nelaimes

The Members vvhich ratify this Convention and vvhich do not already possess a
gadījumos.
J
system, vvhether by insurance or othervvise, of vvorkmen's compensation for industrial &
5. pants.
three
years
from
the datē
aceidents agree to institute such a system vvithin a period of
' Šīs konvencijas oficiālās ratifikācijas Versaļas līguma XIII daļas un citu Miera
of their ratification.
līgumu attiecīgo daļu paredzētos noteikumus paziņojamas Tautu Savienības galvenam
Article 4.
sekretāram,
kuram tās jāreģistrē.
The Members vvhich ratify this Convention further undertake to afford each other
6. pants.
mutual assištance vvith a vievv to facilitating the application of the Convention and the
tās
dienas, kad galvenais sekretārs reģistrējis divu
Šī konvencija stājas spēkā no
execution of their respective lavvs and regulations on vvorkmen's compensation and
ratifikācijas.
locekļu
Organizācijas
to inform the International Labour Office,which shall inform the other Members con- starptautiskās Darba
reģistrētas sekretariāta.
ratifikācijas
locekļus,
kuru
Tā
saista
tikai
tos
comcerned, of any modifications in the lavvs and regulations in force on vvorkmen's
no tās dienas, kad šī locekļa
stājas
spēkā
Pēc tam katram loceklim šī konvencija
pensation.
ratifikācija reģistrēta sekretariātā.
Article 5.
7. pants.

under the conditions set forth in
Tiklīdz divu starptautiskās Darba Organizācijas locekļu ratifikācijas reģistrētas
Part XIII of the Treaty of Versailles and in the corresponding Parts of the other Treaties
Tautu Savienības galvenais sekretārs par to notificē visiem starptautiskās
sekretariātā,
for
of Peace shall be communicated to the Secretary-General of the League of Nations
Darba Organizācijas locekļiem. Tāpat viņš tiem notificē to ratifikāciju reģistrēšanu,
registration.
kuras viņam pēc tam paziņo citi Organizācijas locekļi.
Article 6.
The formai ratifications

of this Convention

This Convention shall come into force at the datē on vvhich the ratifications of

tvvo Members of the

International

Labour Organisation have been registered by the

Secretary-General.

It shall be binding only upon those Members vvhose ratifications have been registered vvith the Secrētariat.
Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the datē on
vvhich its ratification

has been registered

vvith the Secrētariat.

Article 7.

As soon as the ratifications of tvvo Members of the International Labour Organisation have been registered vvith the Secrētariat, the Secretary-General of the League
of Nations shall so notify all the Members of the International Labour Organisation.
He shall likevvise notify them of the registration of ratifications vvhich may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.
Article 8.
Subject to the provisions of Article 6, each Member vvhich ratifies this Convention
agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3 and 4 into operation not later than
1 January 1927, and to take such action as may be necessary to make these provisions
effective.

Article 9.
Each Member of the International Labour Organisation vvhich ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates in accordance
vvith the provisions of Article 421 of the Treatv of Versailles and of the corresponding
Articles

of the other

Treaties

of Peace.

8. pants.
Ievērojot 6. panta noteikumus, ikviens loceklis, kas ratificējis šo konvenciju, apņemas piemērot 1., 2., 3. un 4. pantu noteikumus ne vēlāk par 1927. gada 1. janvāri un
spert soļus, kas nepieciešami, lai šos noteikumus izvestu dzīvē.
9.

pants.

Ikviens starptautiskās Darba Organizācijas loceklis, kas ratificē šo konvenciju,
uzņemas to piemērot savās kolonijās, valdījumos un protektoratos, saskaņā ar Versaļas

līguma 421. panta un citu Miera līgumu attiecīgo pantu noteikumiem.
10. pants.
šo konvenciju,

var to pēc notecējušiem desmit
gadiem, skaitot no konvencijas pirmās spēkā stāšanās dienas, uzteikt ar rakstisku paziņojumu Tautu Savienības galvenam sekretāram, kurš to reģistrē. Šis uzteikums stājas
spēkā tikai pēc notecējuša gada, skaitot no tās dienas, kad tas reģistrēts sekretariātā.

Ikviens loceklis, kas ratificējis

11. pants.

Starptautiskā Darba Biroja administratīvai Padomei ir vismaz reizi ik pa desmit
gadiem jāceļ priekšā vispārējai Konferencei ziņojums par šīs konvencijas dzīvē izvešanu

un jālemj par šīs konvencijas
Konferences dienas kārtībā.

caurskatīšanas vai grozīšanas jautājuma

uzņemšanu

12. pants.
Šīs konvencijas franču un angļu teksts ir autentisks.

Augšējais teksts ir konvencijas projekta autentisks teksts, ko pieņēmusi savā
septītā sesijā starptautiskās Darba Organizācijas vispārējā Konference, kuru noturēja
Žeņevā un pasludināja par slēgtu 1925. gada 10. jūnijā.

Article

10.

Šo apliecinot, 1925. g. 24. jūnijā pašrocīgi parakstījušies.

A Member vvhich has ratified this Convention may denounce it after the expiration
of ten years from the datē on vvhich the Convention first comes into force, by an act
communicated to the Secretary-General of the League of Nations for registration. Such
denunciation shall not take effect until one year after the datē on vvhich it is registered
vvith the Secrētariat.

Konferences prezidents

Dr.EDVARD BENEŠ.
Starptautiskā Darba Biroja direktors

ALBERT THOMAS.
Article 11.
At least once in ten years, the Governing Body of the International Labour Office
Konvencijas projekta tulkojuma teksts pieņemts Saeimas 1928. gada 13. marta
.shall present to the General Confērence a report on the vvorking of this Convention plenārsēdē.
and shall consider the desirability of placing on the agenda of the Confērence the question
J. Breikšs,
of its revision or modification.
Saeimas sekretārs.
Article 12.
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.
The foregoing is the authentic text of the Draft Convention duly adopted by the
General Confērence of the International Labour Organisation during its Seventh Session
vvhich vvas heķl at Geneva and declared closed the lOth day of June 1925.
In FAITH WHEREOF vve have appended our signatures this tvventv-fourth

day of June 1925.
The President of the Confērence.
Dr. EDVARD BENEŠ.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Pārgrozījums

Paziņojums.

noteikumos par valsts zemes
fonda piešķirto zemju izpirkšanas līgumiem.

par valsts zemju fonda piešķirto zemju izpirkšanas līgumiem (Lik.
kr. 1926. g. 93) 9. pantu izteikt sekosi
9. No izpirkšanas maksas atsvabināmas
Tulkojums.
pašvaldības par viņām kulturāliem pasākumiem un sociālām labierīcībām pieKonvencijas projekts par vienlīdzīgu apiešanos ar ārvalstu un pašu
šķirto zemi, ēkām un mežu. Zemes vērvalsts strādniekiem darba nelaimes gadījumu atlīdzībā.
tēšanas virskommisijas lēmumā par izTautu Savienības starptautiskās Darba Organizācijas vispārējā Konference, pirkšanas
maksas
atlaišanu jāatzimē,
Sasaukta Žeņevā no starptautiskā Darba Biroja administratīvās Padomes kādas kulturālās un sociālās labierīcības
un kādā laikā jāierīko. Ziņojumu par pie1925. gada 19. maijā uz savu 7. sesiju,
Nolēmusi pieņemt dažādus priekšlikumus par vienlīdzīgu apiešanos ar ārvalstu šķirto objektu izmantošanu pašvaldības
un pašas valsts strādniekiem, kas cietuši darba nelaimes gadījumos, kāds jautā- iesniedz vietējai zemes vērtēšanas kommisijai, kamēr attiecīgs imobīls vēl nav
jums ir sesijas dienas kārtības otrais punkts, un
novērtēts. Zemes grāmatu attiecīgas foNolēmusi, ka šiem priekšlikumiem
dodams starptautiskas konvencijas lijas otrās daļas
otrā slejā ievedama atprojekta veids,
zīme, ka pārdotā nekustamā īpašuma
pieņem 1925. gada 10 jūnijā sekošu konvencijas projektu, kas ratificējams no starp- tālākai atsavināšanai vajadzīga
zemkotautiskās Darba Organizācijas locekļiem, saskaņā ar Versaļas līguma XIII daļas un pības ministrijas piekrišana.
The Director of the International Labour Office.
ALBERT THOMAS.

Noteikumu

citu Miera līgumu attiecīgo daļu noteikumiem:
1. pants.

Ja

pašvaldības

neierīkotu

līgumā

no-

teiktā laikā attiecīgas kulturālas vai sociālās labierīcības, vai arī ja tās ierīkotu,
bet vēlāk sāktu šos nekustamus īpašumus
izmantot citiem nolūkiem vai nepildītu
tos nosacījumus, kuri minēti izpirkšanas
da ba nelaimes gadījumos
līgumā, tad nekustamas mantas īpašnieks
_ Šī vienlīdzīgā apiešanās ārvalstu strādniekiem un viņu tiesību ņēmējiem jāno- samaksā zemkopības ministrijai vērtēdrošina neatkarīgi no uzturēšanās vietas. Tomēr attiecībā uz maksājumfem,
kas kādam šanas kommisijas noteikto pilno vērtību
loceklim vai viņa valsts piederīgiem uz šī principa pamata būtu jāizdara ārpus minētā
ar sešiem procentiem (6%) gadā par visu
locekļa terntorijas, interesētie locekļi, vajadzības gadījumos, attiecīgos noteikumus lietošanas laiku,
bet ne ilgāk par desmit
nokārto sevišķas vienošanās ceļā.
gadiem.
Pēdējā varbūtējā prasība no2. pants.
drošināma ar ieķīlāšanas rakstu par atAr sevišķiem līgumiem interesēto locekļu starpā var paredzēt, ka gadījumos, kur tiecīgu summu
uz iegūto nekustamo mantu
kāda locekļa territorijā pagaidām vai ar pārtraukumiem nodarbina
strādniekus kāda par labu zemkopības ministrijai.
cita locekļaterntonja ietilpstoša uzņēmuma uzdevumā, darba nelaimes
gadījumu atRīgā, 1928. g. 13. martā.
līdzības ziņa var piemērot pēdējās valsts likumdošanu.
Ikviens starptautiskās Darba Organizācijas loceklis, kas ratificē šo konvenciju,
apņemas piešķirt strādniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem, kup pieder pie kādas citas
valsts, kas ratificējusi šo konvenciju, tādu pašu apiešanos viņa territorijā notikušos
darba nelaimes gadījumos, kāda piešķirta viņa valsts piederīgiem attiecībā uz atlīdzību

3. pants.

Locekļi, kuri ratificē šo konvenciju, bet kuri vēl nav ieveduši atlīdzības
vai apdrošināšanas sistēmu darba nelaimes gadījumiem, apņemas
šādu sistēmu ievest triju
J
gadu laika pec to ratificēšanas dienas.

4.

Lai

atvieglotu

pants.

konvencijas piemērošanu, kā ari viņu attiecīgo likumu
un noteikumu dzīve izvešanu attiecība uz atlīdzību darba nelaimes
gadījumos locekli kuri
apņemas
konvenciju,
sniegt
viens
ratificē
otram savstarpēju palīdzību un pazinot starp-

Ministru

prezidents P.

Zemkopības

Juraševskis.

ministris

V.

Gulbis.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g13. februāra lēmumu ir apstiprinājis
kulturtechniskās daļas sastādīto un Ainažu
pagasta

meliorācijas

sabiedrības

„Mailīš

purvs" darbu dalībnieku
pilnā
sapulcē
pieņemto Valmieras apriņķa Ainažu pagasta Ainažu
muižas jaunsaimniecību
galveno novadgrāvju
projektu. Līdz ar
projekta
apstiprināšanu
visiem zemāk

pievestā dalībnieku

sarakstā

uzrādītiem

nekustamas mantas īpašniekiem vai viņu
tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu
piedalīties Ainažu meliorācijas sabiedrībā
„Mailīš purvs", minēto meliorācijas darbu
izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 17. martā.
Kulturtechniskās

daļas vadītāja

vietā

J. P e 1 s i s.
Darbvedis

F. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g12. marta lēmumu ir apstiprinājis
kulturtechniskās daļas sastādīto un Dravnieku meliorācijas sabiedrības pieņemto
Madonas apriņķa Cesvaines pagasta Aizkujas muižas Dravnieku pusmuižas galveno novadgrāvju projektu, uzliekot līdz
ar to visiem pievestā dalībnieku sarakstā
minētiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem par pienākumu piedalīties Dravnieku meliorācijas
sabiedrībā, Aizkujas
muižas Dravnieku
pusmuižas novadgrāvju rakšanas darbos

un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.
Rīgā, 1928. g. 17. martā.
Kulturtechniskās daļas vadītāja vietā
J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.
Rīgas apriņķa

1 iec. miertiesnesis

izbeidz
Linas E k t e rm a n meklēšanu,
viņas atrašanās dēļ. (Skat. '„Valdības Vēstneša"
1928. g. 41. numurā.)
Miertiesnesis

F. Neimanis.

kU

Nekustamas mantas saraksts,
š. g.

13.februāralēmuma ir jāpiedalāsAinažu pagasta
meliorācijas sabiedrībā,„Mailišpurvs",
pagasta, Ainažu muižas jaunsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

pēc
zemkopības ministra
t!^U 9ēmiJiem
Hlfml; __L-ņU
?an!K
janem uaiioa pie kopējo
Ainažu
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Māju JV°Nā
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?,2
„
^&

Dalībnieka
ll

a
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Vārds

Dalībnieka īpašumu
F

n
piederošo vai vīna

„j,„5 „..„?'
iio+
lietošana
esošo

..
apzīmējums

i.'-*.
tiesību

uzvārds

.a,!bniekam

māju

cJbas

nosaukums

Darbu

Kādā pagastā atrodas māja
Dēc
Dēc
.w
PP.
. ..
...
un pie kādas agrākas muižas
mērniezemes
amatu

piāniem

'

projeKta,
^g^
no kuras aprēķina balsu

piederēja

reģistra

Piezīmes

'skaitu
Ls

1

Eduards Friča d. Bērziņš . Nekorob. jaunsaimn.
Hermans Gotarda d. Gaumits
„
.
Fricis Otto d. Vilde ...
,
.
Augusts Jāņa d. Borits ...
.
Augusts Jāņa d. Borits . .
„
Edgars Marijas d. Takans .
,,
„
„
Eduards Jāņa d. Borits . .
„
AJeksandrs Nikolaja d. Paže
„
„
Jānis Mārtiņa d. Anšmidts
„
„
Voldemārs Friča d. Kalniņš
„
„
Aleksandrs Jura d. Kuk. .
„
„
Nikolajs Jura d. Kalniņš
.
„
„
Ainažu pag. sabiedrība . .
„
„

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

Piezīme.

Rīgā,

„Bērziņi"

'

Gaumiši
Bērzkalni

11 F
10 F
9 F

—
—
-

Priežkalni

3 F

-

Priežkalni

5F

-

Ozolkalni
Rožkalni

4F
6F

—
—

.

Paže

7F

—

„

12 F
14 F
2F
—

—
—
—
—

15 F

—

Purzemnieki

Birzgali
Urdziņa
Silkalni

—

Ainažu pag. Ainažu muižas

,
„

„

„
„
„

„
„

''?_'?

?.

_.''_?

„
„
'_

„

„

„

„

„

312 —
348,—

'

„

865765 —
402 —
246—
300—
200 —

_

„
„
„
.
,

'

881,—
583,—
593 —

?

300—

, ?

„

Silkalni bij. rentes māja.

335,—

Šinī dabibnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai, kā pie
darbu pirmreizējas izvešanas, tā ari pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā turpmāk, neņemot vērā darbu faktisko izmaksu, kūja var būt mazāka

vai lielāka.
1928. g. 12. martā.

Kulturtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,
kuru

īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc Zemkopības ministra

š

g. 12 marta

lēmuma ir

jāpiedalās Madonas apriņķa

Cesvaines pagasta

Dravnieku meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie kopējo Cesvaines pagasta Aizkujas muižas Dravnieku pusmuižas galveno novadgrāvju rakšanas darbu
izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.
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projekta,
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Kādā pagastā atrodas māja
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zemes
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«i_li_li_
piederēja
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I sistēma — novadgrāvji no N° 1 līdz JSTs 26.

1

Jūlijs Tenis .....

2

Lilija Rieba

3
4

Pēteris Apsits

īpašnieks
,

Kodiņāres

Roznieki

92F
91F

8567
8568

90 t*

—

Cesvaines, agr. Sarkaņu pag. Aizkujas muižas
_
.
.
.
„
„
„
„
„
„
„
»

....

„

Riekstiņi

Roberts Ozoliņš. ...
Jēkabs Sniedzīts ...
Ernests Stiens ...
.

„
„

Zosari

89 F

9029

5
6

Aizupji

86F

8557

„

Elsta

88F

8561

7

Ludvigs Ozoliņš

„

Mezhci

87 F

8559

8
9

Pēteris Dadzīls ....
Pēteris Rudzīts ....

„
„

Viesturi
Dravnieki

85F
94 F

—
8566

_
„
»
„

10

Pētera Paeglīša mantinieki

Paegļi

93 F

—

„

11

Valsts mežs

,

...

Neapstipr. mant

—

—

—

—

„

„

_
,„
„
„
„
„„„,
„
„
„

,.

„

„?

„

darbu pirmreizējās

izvešanas, tā ari

pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā

ffita^S ^b^mV at
; nelāga.

118-

„

264,—

»

173,—

?

-~ļflgggļ

noteikšanai un nokārtošanai kā pie

187,—

_

va

„

91,—

„

„

»

»

151,—
2943,—

„

«

309,—

„

„

Jf;

192,—

V
.

šinī dalībnieku saraksta uzrādītās

792,—

365,-

II sistēma — novadgrāvji no N° 27 līdz Ne 34.
1
2

Arturs Rudzīts ....
Zelma Ozoliņš . ...

3

Pēteris Rudzīts .

4

Valsts mežs .....

īpašnieks
„
„
„

...

Jaundravnieki

81F

9091

Dailes

82F

8719

Dravnieki

94 F

8566

—

—

Cesvaines, agr. Sarkaņu, pag. Aizkujas muižas
„
_-..,.
»
»

„
„
„
„„,,„,,

„
»

125,—
159,—
1991,—

Kulturtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Rīgā, 1928 gada 17. martā.
—

„

315,—

—

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta,
JV« 266.
13229. Anmans, Rūdolfs
1928. g. (25. I 28.)

Jāna d. —

25063

Anmans, Rūdolfs

d. —

24989

13230.

Jāna

1928. g. (7. I 28.)

13231.

Bogdans,-Truls Donats Staņislava d.—

23384/27. g. (17. III

27.)
13232. Bulle, Dāvids Dāvida d. — 3093/22. g.
(229/B. 21. II).
13233. Bogdanovs, Jānis Tita d. — 24542/27.g.
(20. X 27.)
13234. Bogdanovs, Mavfvikijs Fedota d. —
21378/286. g. (14. VIII 26.)
13235. Bogušas, Jonas Osipa d. — 12613/25.g.
(212/B. 24. X).
13236. Bogdanovs, Jānis (Ivans) Tita d. —
2384227. g. (17. VI 27.)
Celmiņš, Johans Gotfrīds Teodora Er13237
nesta d.— 17221725. g. (3. XII 25.)
13238
Devjatnikovs, Andrejs Vasilija d. —
24256/27. g. (1. IX 27.)
13239. Dorochovs, Jānis Pāvila d. — 25071
1928. g. (25. I 28.)
13240. Dorochovs, Jānis Pāvila d. — 25069
1928. g. (25. I 28.)
m.
—
13241
Eglit, Elizabete Fridncha
24338/27. g. (13. IX 27.)
13242. Gadzan, Monika Antona meita. —
OQ0flfi/97

a

0\

I

27 \

13243. Gāršnieks, Pauls - Vilhelms Rūdolfa
dēls. — 25098/28. g. (31. I. 28.)
g.
Jānis.
—
3600/22.
13244. Ivanovs,
(56/J. 22. II).
13245. Kirsons, Georgs Jāņa d. — 13125/25. g.
(569/K. 24. XII.)
—
13246. Klimovs, Ankudins Vasilija d.
21836/26. g. (7. VIII. 26).
Jozifs
Georgija
d.
—
13247. Kollaks,
12832/25. g. (12. III. 25.)
13248. Klimovs, Ankudins Vasilija dēls. —
223C: "26. g. (10. IX. 26.)
dēls. —
Jānis Nikolaja
13^4Sf . Korickis,
22102/26. g. (31. VIII. 26.)
13250. Kacens, Leiba Movša d. — 11207/24. g.

(471/K.24.XI.)
13251. Krūmiņš, Antons
'
19741/26. g. (29. III. 26.)
Leščinskis,
Francis
13252.

22631/26. g. (7. X. 26.)

Ksavera

Jūles

dēls.
dēls.

13253. Lazarevs, Jupats (Ipats) Jakova
Vasilisa d. - 25050/28. g. (16. I. 28.)
Ustina dēls.
13254. Lociks, Antons
20591/26. g. (29. V 26.)

—

—
un
—

13255.

Lange,

Fridrichs

Alberta

dēls.

—

25008/28. g. (9. I 28.)

13256.

Lange,

Fridrichs

Alberta

dēls.

—

Alberta

dēls.

—

25146/28. g. (7. 11 28.)
13257. Lange, Fridrichs
25084/28. g. (23. I 28.)

13258.

Aleksandrs Paula dēls. —
II 26.)
Lukševics, Artūrs Jāna d— 23988/27.g.

Levicki,

19038/26. g. (19.
13259.
(11. VII 27.)

13260. Madalenko, Jānis-Rūdolfs Mārtiņa d.—
12651/25. g. (26. II 25.)
13261. Matisans - Mašinskis-Manickis,
Jānis
Jura dr— 24961/28. g. (5. I 28.)
Noa.
13262. Movšovics,
— 15322/25.
g.
(20. VIII 25.)
13263. Olechnovič (Alechnovič), Marija Antona m. — 19786/26. g. (29. III 26.)
13264. Orups, Josifs Antona d. — 20251/26. g.
(3.V26.)
13265. Petunovs, Aleksandrs Pāvila d. —
22223/26. g. (7. IX 26.)
13266. Poga, Johans Jēkaba d. — 25113/28. g.
(30. I 28.)
13267.

Raieckis.

21975/26. g. (17. VIII

Osios

Donata

d.

—

26.)

13268. Raap, Ērika Paula m. — 24928/28. g.
(21. XII 27.)
13269. Raap, Ērika Paula m. — 24740/27. g.
(23.

XI

27.)

Rasmans, Eduards Mārtiņa d. —
I 28.)
13271. Stalans, Jānis Jāņa d. — 25030/28. g.
(11. I 28.)
13272. Sardiko, Lūcija Nikolaja meita. —
19824/26. g. (29. III 26.)
13273. Zevalds, Nikolajs-Eduards Juliusa d.—
13270.

25115/28. g. (31.

24975/28. g. (29. XII 27.)
13274. Šilvans, Jānis Miķeļad.—5281/22.. g.
(83/Š. 22. III).
13275. Trautman, Vilis Viļā d. — 20464/26. g.
(20. V 26.)
13276. Uljanova, Vera Ustina tri.— 19852/26.g.
(29. III 26.)

13277. Ūdris, Jozefa Jāzepa m. — 25118/28.g.
(30. I 28.)
13278. Vīcups, Kārlis Jāņa d. —25161/ 28. g.
3 II 28 }
dēls.
—
13279. Vāvers, Eduards Mārtiņa
24014/ 27. g. (II VII 27.)
Kriminālās

pārvaldes priekšnieks Tīfentāls.
Darbvedis (paraksts).

Kara

tiesa,

pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,

meklē
9. Rēzeknes kājnieku pulka partizāņu
bataljona
1. rotas kareivi
Radionu Jāņa d.
Poduhnikovu, apsūdzētu noziedzīga nodarījumā, kāds paredzēts k. s. lik. 133. p.
Podubnikovs
dzimis
1901. g., Ilūkstes apr.
Kurciema pagasta piederīgs, agrāk dzīvojis tā
paša apriņķa
Lašu pagastā, precējies, krievs,
vecticībnieks, pēc nodarbošanās zemkopis.
Personām, kurām būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, nekavējoties
ziņot kara tiesai un
tuvākai policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot
tuvākā ieslodzījuma vietā un ieskaitīt 4. iec.
kara
izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot
pēdējam un tiesai.
1928. g. 17. martā.
Kafa tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kafa ierēdnis A. R u m p e.

Moinara „Sarkanās dzirnavas". — Trešdien, 21. martā, pulksten 7.30 vakarā komēdija
„Buridana ēzelis". — Ceturtdien, tautas
izrādē „S u 11 ā n a harem s". — Piektdien
ēzeli s". — Sestdien, tautas
„Buridana
izrādē „T r a k s numur s". — Svētdien dienā,
par tautas izrādes cenām vēl reizi pasaka bērniem
„B u m s un Atspoli te".

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 20. martā.
Devizes
1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku

20,30—20,45

100 Beigas
100 Šveices franku

71,85—72,40
99,35—100,10

Nacionālā operā. Šovakar galvenā diriģenta
Emila Kupera vadībā „S a d k o". — Rīt slavenā spāņu dramatiskā tenora M a n u e ļ a
*
Satazars
S a 1 a z a r a 1. viesizrāde „A i d a".
īsā laikā sevim nodibinājis spožu māksliniecisku
reputācija savā dzimtenē un Amerikā. Salazara
Radamesas
labākās lomas ir Otello,
Don-Chozē „Karmenā". —Ceturtdien, 22. martā
„M i n j o n a" diriģenta Emila Kupera vadībā. —
Piektdien, 23. martā, spāņu dziedātāja M a nueļa Salazara 2. viesizrāde „K a r m e n".
Pasaulslavenā
vijolnieka BroņiHubermaņa koncerti
26. un 28.
slava
*. Biļetes pie P. Neldnera.
martā Nacionālā operā

„Aidā"

Nacionālais teātris. Otrdien, 20. martā, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē Annas Brigaderes komēdija „L i e 1a i s 1o m s". — Trešdien,
21. martā, pulksten 7.30 vakarā, Morisa Materlinka „B a 11a i s tel s" jaunajā inscenējumā.
— Ceturtdien, 22. martā, pulksten 4.30 pēc pusdienas, kara vīriem Ād. Allunāna „Lielpils
pagasta vecākie". Sagatavošanā: Aspazijas drāma „Zalša līgava" A. Mierlauka
režijā un M. Valtera leģenda „Kristus atriebšanās E. Feidmaņa režijā.
Dailes teātris. Otrdien, 20. martā, pulksten
7.30 vakarā, vēl reizi par tautas izrādes cenām

27,25—27,45

100 Itālijas liru

138,60—139,30
; 137,80—138,45

100 Zviedrijas kronu
100 Norvēģijas kronu
100 Dānijas kronu
100 Čechoslovakijas kronu
100 Holandes guldeņu

Māksla.

5,166—5,176

25,205—25,255

.

. .

100 Vācijas marku
100 Somijas marku
100 Igaunijas kronas
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs
100 Austrijas šiliņi

138,30—139,00
15,20—15,50

207,70—208,75
123,45—124,05
12,98—13,12
138,55—139,25
57,50—58,70
50,85--51,70
— — —
72,55—73,25

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

3425—3445
92—100

Vērtspapīri:
5°/0 neatkarības aizņēmums. . .
4% Valsts aizņēmums prem. . .
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. .
8°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes

.; ..,•
98—100
98—100
92—93
96—97

Rīgas biržas, kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas māklers P. R u p n e r s.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

Latgales apgabaltiesas

1. civilnod.

ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
(Tiesu
26.martā mirušā Jāņa Jura d.
Glazieta 1927, g. .11. februāri
sastādītais privāttestaments, ar
kuru testatora kustama un neRīgas apgabaltiesa"! 3. civilnodaļa, kustama manta novēlēta Voldepamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. māram Mežtilim ar apgabaltiesas

sludinājumi.

?

likumu

un

civ. proc. lik.

2060.

un 2062. p. p., ievērojot Jāņa
Grikovska
lūgumu
un savu
1928. g. 13. marta lēmumu,
ka parādnieks
paziņo,
Jānis
Grikovskis parādu pēc 2 obligācijām par 7425 un 7425 rbļ.,
apstiprinātas 1914. g. 5. decembrī
ar JVs 2538 un 2539 uz nekustamo

īpašumu Rīgas pilsētā, V hipotēku iecirknī,
zem zemes grālabu
matu reģ.v-Ne -424 par
Richardam
Machvicam
pirmā
un otra Aurēlijai Machvic ir iemaksājis tiesas depozītā Ls 316,80
dēļ kapitāla un % dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas

3.

civil-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums iespiests „Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgā, 1928. g. 15. martā.

1927. g. 25. novembra lēmumu

apstiprināts un izdots mantiniekam.
L. JVs 1209a/27.
Daugavpilī, 1928. g. 7. martā.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Kļūdas

Rīgas

izlabojums.

apgabaltiesas JaunIatgalēs iec: miertiesneša sludinājumā1 ,,Valdības Vēstneša" š. g.
53. numurā par mirušā Ivana
Blažnova mantinieku uzaicināšanu, ieviesusies kļūda, ir .iespiests
d. Blažkova"
„ tvana Ste'pāna
mantiniekus, kas. nepareizi, jābūt
un vajaga lasīt:,, Ivana Stepana d.
Latgales

Blažnova"

mantiniekus

Aizputes

pagasta

u.

t.

t.

tiesa,

Aizputes apr., pamatodamās uz
savu š. g. 7. marta lēmumu un
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod. pag. tiesas likuma 108. un 109.p.,
ar šo paziņo vispārībai, ka 1926. g. ar šo dara zināmu, ka laulātais
26. maijā 'mirušā Antona Kaspapāris Andrejs un Bille Kemmeri,
ra d. Lempa, 1926. g. 8. maijā iedzīv.
Aizputes pag. Liepiņu
sastādītais privāttestaments, ar mājās, vēlas adoptēt Līzes-Elvīras
kuru testatora kustama un neZelmas Untenbergs ārlaulībā dzikustama manta novēlēta Pēterim, mušo meitu Olgu-Līzeti-Valdu
Teklai, Madaļai un Agnesei LemUntenbergs, dz. 1926. g. 4. janv.,
piem ar apgabaltiesas 1927. g. iedzīv. turpat
Liepiņos, piešķirot
lēmumu
apstipri25. novembra
adoptējamai visas miesīga bērna
nāts
un izdots
mantiniekiem tiesibas ar vārdu Kemmeris.
Pēterim, Madaļai
un
Teklai,
Iebildumi pret minēto adopciju
Agnesei Lempiem. L. JVs 1371 a/27 iesniedzami šai tiesai sešu mēnešu
Daugavpilī, 1928. g. 9. martā.
laikā, skaitot no šī sludinājuma
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš. iespiešanas dienas ,,Vald , Vēstn."
31362o

Sekretāra v. (paraksts).

31363o

Sekretāra

v. (paraksts).

pēc kura termiņa nekādas ierunas
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod. netiks pieņemtas un adopcija tiks
ar šo paziņo vispārībai, ka 1925. g. atļauta.
Aizputē, 1928. g. 14. martā.
15. februārī mirušā Domen'ka

Krusta d. Krusta na, viņš arī Priekšsēdēt. b. A. Grundmanis.
Darbvedis J. Asītis.
Joksts, 1923. g. 29. aprilī sastā- 32141o
dītais notariālais testaments, ar
JVS 3565.
Latgales
zemesgrāmatu
kuru testatora kustama un nePriekšsēd. v. A. Veidners.
atjaunošanas komisija,
kustama manta novēlēta Stepa31888
Sekretārs A. Kalve.
nam un Rafailam Krustaniem uz Annas Mārtiņa m. Ribbes.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, ar apgabaltiesas 1926. g. 29. janv.
dzim. Medinskis, Jēkaba Jēkaba
saskaņā ar civilprocesa likumu lēmumu apstiprināts un izdots d. Ribbes
un Annas Jēkaba
*
1958. p., paziņo, ka 1928. g. mantiniekiem Stepanam un Ram. B i š a , dzim. Ribbe, lūgumu
27. martā minētās nodaļas atklātā failam Krustaniem.
par zemesgrāmatu
reģistra ietiesas sēdē tiks nolasīts 1923. g.
Daugavpilī, 1928. g. 9. martā. rakstu atjaunošanu uz nekustamo
9. janvāri Rīgā, mir. Miķeļa 31364o
L. Ne 387a/26.
mantu, sastāvošu no ŠtilchenPētera d. K a u I i n a testaments. Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš. Pomušas muižas atdalītā zemesRīgā, 1928. g. 17. martā.
Sekretāra v. (paraksts). gabala
platībā 77,73 desetīnas
L. JVs 3714
un
atrodošos Bauskas (senāk
Latgales
apgabaltiesas
1.
civilnod.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Poņevežas) apriņķa
Panemune*
32122
Sekretārs A. Kalve.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
(senāk Podbiržu) pagastā, kuru
atklātā
tiesas sēdē
1928. ' g. īpašumu lūdzēji
mantoja
ne
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, 6. februārī uz Marijas
Jāņa m. Jēkaba Jēkaba d. Ribbes un no
saskaņā ar civilprocesa likumu Jefimovs lūgumu Jānis Jefikuras mantas daļas (kopā ap1958. p., paziņo, ka
1928. g. movs atzīts par atrodošos bezmērām 55 desetinas) aizpārdotas
27. martā
minētās nodaļas atvēsts prombūtnē un uzdots TilJurim Markusam, Jāzepam Slaklātā tiesas sēdē tiks attaisīts un zas pagasta padomei iecelt aizvinskim, Pēterim Medinskim un
nolasīts 1928. g. 11. janvārī Liebildnību par bezvēsts promesošo
Jānim Vimbām, — paziņo, ka
zeres pag. Ozolmuižas slimnīcā Jāni Jefimovu viņa tiesību aizzemesgrāmatu reģistra
ieraksti
mir. Jāņa Pētera
d. Bikses
stāvēšanai un mantas apsargā- uz šo mantu uz augšminēto
testaments.
šanai.
L. JVs 958a/28.
lūdzēju vārdiem atjaunoti ar koRīgā, 1928. g. 17. martā.
Daugavpilī, 1928. g. 8. martā. misijas šā gada 7
ma,ta lēmumu,
L.JVs 3172 Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
kāds likumīgā
spēkā
vēl nav
Priekšsēd. v. A. Veidners.
31365o Sekretāra v. (paraksts).
stājies, kādēļ visas personas,
32120
Sekretārs A. Kalve.
kurām būtu kādi iebildumi var
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.,
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, uz lik. par laulību 77. p. pamata, tos pieteikt kommisijai viena mēsaskaņā ar civ. proc. likumu ar šo dara zināmu, ka tiesa 1928.g. neša laikā, skaitot no izsludinā1958. p., paziņo, ka 1928. g. 24. janvāri, Larisas Julijana m. šanas dianas ,,Valdības Vēstn.",
Daugavpili, 1928. g. 17. martā,
27. martā, minētās nodaļas atIgnatovičs, dzim. Ripinskis,
32192
JVs 1957
klātā tiesas sēdē tiks attaisīts prasības lietā pret Sergeju Miun nolasīts 1926. g. 19. janvārī ķeļa d. Ignatoviču par laulības Komis. priekšsēd. v. E. K r i ķ i s,
Plāņu pag. „Aucīšos" mir. Miķeļa šķiršanu, aizmuguriski nosprieda: Sekretārs-darbvedis J. S t ražds,
Jāna d. M o r i š a testaments.
atzīt par šķirtu laulību noslēgtu
apgabaltiesas
1. iec.
Rīgā, 1928. g. 17. martā.
1909. g. 28. janvārī Rēzeknē Rīgas
L. Ne 3375
starp Larisu Jūlija m. Ripinskis
tiesu Izpildītājs
Priekšsēd. v. A. Veidners.
un Sergeju Miķeļa d. Ignatoviču paziņo, ka 1928. g. 3. aprilī,
32121
Sekretārs A. Kalve.
uz laulības likuma 50. p. pamata; pulksten 11 dienā, Rīgā, Audēju
atļaut prasītājai saukties priekš- ielā JVs 14, veikalā, akc. sab.
Jelgavas apgabaltiesa,
laulības uzvārdā ,,Ripinskis" .
„Deka"
Textilfarben
Aktienpamatojoties uz civ. proc. lik.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. gesellschaft — Miinchen prasībās
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas 727. un 748. p. paredzētā laikā, pārdos
Vulfa
Dembo
un
sēdē š. g. 26. martā attaisīs un skaitot no izsludināšanas dienas, Mozesa Franka kust.
mantu,
nolasīs 1928. g. 6. janvārī mir.
neiesniegs tiesai atsauksmi vai sastāvošu no iesvētīšanas kartēm
Rūdolfa Kārļa d. Grossa testapārsūdzību, tad spriedums stāsies un novērtētu par Ls 540.
mentu
L. 1795/28. likumīgā spēkā.
L. JVs 166p/28.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Jelgavā, 1928. g. 17. martā.
Daugavpilī, 1928. g. 9. martā. kā an apskatīt pārdodamo mantu
Priekšsēd. v P. Stērste. Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
32124
Sekretārs Mittelhofs. 31366o Sekretāra v. B. Cīrulis.
Rīgā, 1928. g. 19. martā.
32187 Tiesu izn. I. Grīnfelris
Jelgavas apgabaltiesa,
Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.
pamatojoties

uz civ. proc. lik. uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
1958. panta, paziņo, ka šīs tie- 301., 309. un 311. p. pamata
sas sēdē šā gada ' 26. martā
Annas Jura m. Lisovs, dzim.
attaisīs un nolasīs 1927. g. 26. Malkens, prasības lietā pret Dājūnijā mirušā Jēkaba Jura dēla nieļu Jāņa d. Liso vu par laulības
šķiršanu, uzaicina Dānieļu Jāņa
J u ch n e v i c a testamentu.
d. Lisovu,
Jelgavā, 1928. g. 17. martā.
kura dzīves vieta
L. JVs 1735/28.
32125 prasītājai nav zināma, četru mēPriekšsēdētāja v. P. S t ē r s t e. nešu laikā no šī sludinājuma
Sekretārs Mittelhofs.
iespiešanas dienas \Vald. Vēstn."
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas sēdē šā gada* 26. martā
attaisīs un nolasīs 1925. g. 26.
martā mirušā Antona V a i c u ļ a
testamentu.
Jelgavā, 1928. g. 17 martā.
L. JVs 1787/28.
32126
Priekšsēdētāja v. P. S t ē r s t e.
Sekretārs M i t t e 1 h o f s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas sēdē šā gada" 29. martā
attaisīs un nolasīs 1927. gada
13. decembrī mirušās Katrīnes
Jāņa m. G r i n s t ei n s testamentu.
pamatojoties

Jelgavā, 1928. g. 17. martā.
L. JVs 1798/28.
32127
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs M i t t e 1 h o f s.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas sēdē šā gada ' 29. martā
attaisīs un
nolasīs
1927. gadā
28. novembrī mirušā Jāņa Kristapa dēla G e I s o n a
testamentu.
Jelgavā. 1928. g. 17. martā.
L. JVs 1797/28.
32128
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs

Mittelhofs.

Rigas apgabaltiesas

1. iec.

tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 2. aprilī,
pīkst, ii dienā, Rīgā, Audēju ielā
5™? 12, veikalā,
Sruļa
Paleja
prasībā pārdos
Līnas D o r n
kustamu mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par
Ls 4119,50.
ierasties šai tiesā saņemt norakIzzināt
sarakstu
novēitējumu,
stus
no prasītājas
iesūdzības kā ari apskat t pārdodamo mantu,
un uzdot varēs pārdošanas dienā uz vietas.
raksta, pielikumiem
Rīgā, 1928. g 19. martā.
savu dzīves vietu Daugavpili,
Ja aicinātais minētā laikā ne- 32188 Tiesu izp J. Grinfelds.
ieradīsies persoķīgi vai caur piln*
varnieku, lietu noliks uz tiesas Rīgas apgabaltiesas
1. lec.
sēdi un izspriedis bez viņa klāttiesu izpildītais
būtnes.
Ja ieradīsies, bet savu paziņo, ka 1928. g. 27.
martā,
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos, pulkst. 11 dienā, Rīgā, 1. Peldu
aicinājumus uz tiesas sēdi un ielā JVs 21, spiestuvē
,,Vārds ",
visus pārējos papīrus astsās tiesas akc. sab. ,.Salamandra" un citu
kancelejā.
L. JVs 639p/28. kreditoru prasībās pārdos izdevDaugavpilī, 1928. g. 9. martā. niecības sab. „Farn Folk" kust.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
mantu, sastāvošu no spiestuves
31367o Sekretāra v. B. Cīrulis.
burtiem un piederumiem un noLatgales apgabaltiesas Dagdas vērtētu par Ls 2100.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ. ka ari apskatīt pārdodamo mantu
lik. X sēj. 1. d. un sakarā ar varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 17. martā.
savu 1928. g. 10. februāra lēmumu paziņo, ka pēc 1919. g. 32139 Tiesu izp. J. G r i n f e 1 d s.
31. maijā mirušā Juzefa (|osifa)
B e i n a r o v i č a ir paKjūdas izlabojums
licis mantojums , kurš atrodas
,,Valdības Vēstneša" š. g.
Daugavpils
apriņķa. Pustines 10. marta 57. numura ievietotā
Meņgovo
pagasta,
folvarkā, kā- Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
dēļ uzaicina visus, kam būtu izp. sludinājumā par
Johannesa
uz šo mantojumu, vai sakarā un
Vandas Bergholca
nekust,
ar to kādas tiesības, pieteikt tās īpašuma pārdošanu ieviesusies
minētam miertiesnesim viņa kakļūda; zem
JVs 4 — iespiesto
merā, Dagdas miestā, sešu mē- tekstu — pēc iesniegtā līguma
nešu laikā, skaitot no šī sludiīpašnieks bez Antona Pāvila d.
nājuma iespiešanas dienas Vaid Stīpnieka atļaujas nedrīkst
^.
dis^
Vēstn.".
ponēt par imobīlu — neskaitīt,
1928. g. 10.febr.
BI.l..Na29. jo tas neattiecas uz Bergholcu
29128
Miert. (paraksts).
'ietu31189

apgabaltiesas

2.

Rīgas

iec

apgabaltiesas

apr,

Rīgas

7) visi

paipīri

un

dokumenti

1. iec. tiesu izpildītājs, kura kancattiecošies uz pārdodamo īpalejā atrodas Rīgā, .Dzirnavu ielā šumu ir atvērti publiskai appaziņo ', ka 1928. g. 30. martā,
JVs 37, dz. 2 paziņo:,
skatīšanai
Rīgas
apgabaltiesas
pīkst.
10 dienā, Rīgā,' Skolas
Bankas 3. civilnodaļas kanclejā.
1)
Valsts
Zemes
32068
ielā JVs 27, dz. 2, pārdos Neucha
un
Ls 27.568,58 prasības ar "
Rīgā, 1928. g. 15. februāri.
Di n k i n a kustamo mantu, sapiedzīšanas izdevumu ' segšanai
Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
stāvošu no bufetes un novērtētu 1928. g. 24. maijā p'lkst. 10
par Ls 350.
Liepājas apgabaltiesas tiesu izapgabaltiesas
no
rīta
Rīgas
pildītājs par Liepājas pils. 2. iec,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
sēžu zālē publiskā ūtrupē pārdos
kā arī apskatīt pārdodamo mantu Augustam T r e i
rh a n i m piede- kura kanceleja atrodas apgabalvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
rošo
nekustamo
īpašumu, kurs
1141.,
Rīgā, 1928. g. 19 martā.
uz civ. proc. lik.
i 143.,
zeierakstīts
Rīgas-Valmieras
32207 Tiesu izp. E d Kalniņš
p.
1146. — 1149.
paziņo, "ka
mes grāmatu nodaļas zemnieku
1928. g. 8. jūnijā pulksten
10
Rīgas apgabaltiesas 2. iec. zemes gruntsgabalu zemes grā- no rīta Liepājas apgabaltiesas
matu reģistra 4568 nodaļā un
tiesu izpildītājs
sastāv no Rīgas apriņķi. Ropažu sēžu zālē pārdos pirmā publiskā
paziņo, ka
1928. g. 27. martā, draudzē atrodošāmies, no Zaķu vairāksolīšanā nekust. īpašumu,
plksf.
12 dienā, Rīgā, Skolas muižas zemnieku zemes atdalītām piederošu Jānim Spricim, kurš
ielā JVs 10, dz. 10, pārdos Jēkaba Skuķišu mājām, aptverošu 40,05 atrodas
Liepājā, Ganību ielā
un
Elizabetes Trembacku
JVs 105 un ierakstīts Liepājasdes. lielu zemes gabalu;
kustamo
mantu, sastāvošu no
2) īpašums priekš publiskas Aizputes zemesgrāmatu nodaļā
mēbelēm un novērtētu par Ls608. pārdošanas
uz ar krepost Ne 2886.
novērtēt ;
Izzināt sarakstu, novērtējumu, Ls 30.000;
Šis nekustams īpašums ir nokā ari apskatīt pārdodamo mantu
par Ls 1500 un tiek
3) uz īpašuma guļ hipotēku vērtēts
varēs pārdošanas dienā uz vietas. parādi par Ls 36.000;
pārdots dēļ Otrās Liepājas savRīgā, 1928. g. 15. martā.
pras.
4) pie piedalīšanās ūtrupē jā- starpējas kredītbiedrības
322C6
Tiesu izp. Ed. Kalniņš.
Bez minētās
iemaksā
10% no novērtēšanas apmierināšanas.
uz šo nekust. īpašumu
Rīgas apgabaltiesas 3. lec. summas un jāuzrāda apliecība prasības
ir nostiprināti hipotēku parādi:
no tieslietu ministrijas par netiesu izpildītājs
krievu
cara naudā un
kustama ipašuma iegūšanas tie- 9200
Ls 6200.
paziņo, ka 1978. g. 30. martā, sībām ;
Solīšana sāksies
saskaņā
ar
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Dzirnavu
5) zemes grāmatas uz šo īpaielā Ns 103, pārdos
Paula šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras civ. proc. lik. 1871. p. no noGoešeļa kustamo mantu, sastā- zemes grāmatu nodaļā;
vērtēšanas summas Ls 1500 vai
vošu no pianīno un novērtētu
no priekšrocīgu prasību summas,
6) personas, kurām
ir kādas
skatoties no tam, kura summa
pai Ls _300.
tiesības
uz
pārdodamo
nekuIzzināt sarakstu, novērtējumu, stāmo īpašumu, kas pārdošanu būs augstāka pārdošanas dienā.
kā ari apskatīt pārdodamo mantu nepielaiž,
Personām, kuras vēlas ņemt
jāuzrāda
tādas līdz
ir ' jāievarēs pārdošanas dienā uz vietas. ūtrupes dienai;
dalību vairāksolišanā,
Rīgā, 1928. g. 13. martā, f
7) visi papiri un dokumenti maksā Ls 150 drošības naudas
32191 Tiesu izp J. Kazubierns. attieciešies uz pārdodamo ne- kā ari jāiesniedz apliecība par
nekustamo īpašumu ir atvērti to, ka no tieslietu ministrijas
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. publiskai apskatīšanai Rīgas ap- puses minētām personām nav
šķūršļu
iegūt nekust. īpašumu.
tiesu izpildītājs
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kancePersonām, kurām ir kādas
32066
paziņo, ka 1928. g 31. martā, lejā.
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
Rīgā, 1928. g. 15. martā.
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Šoneru

tiesu izpildītājs

(l

Ns 16, veikalā, pārdos
Kārļa
Vorma
kustamo
mantu
sastāvošu _ no kolonial precēm,
podiņu krāsns, 2 galda svariem,
2 klubkrēsliem un dīvāna un novērtētu par Ls 207,30.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1928. g. 13. martā.
'

Tiesu izpildītājs

ielā

32191 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas

apgabaltiesas

7.

iec.

tiesu izpildītājs

A. Ozoliņš.

ūtrupē pārdos atraitnei
Trīnei
Jāņa m. B ri ģis dzim. Kalniņš,
Annai Jāņa m. Marson, dzim.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas apr.,

bērniem
B r i ģ i e m
kopīgi
piederošo
nekustamo īpašumu,
kurš ierakstīts Rīgas-Valmieras

uz civ. proc. lik. 1141, 1143.
1146.—1149.
p.
paziņo,
ka
1928. g. 25. maijā, pīkst. 10 rītā,

*

B r i ģ i s, Līnai Jāņa m. P I i epaziņo, ka 1928. g. 27. martā, d e r, Paulinei un Jāņam Jāņa
pīkst.

10 dienā, Rīgā, Vaļņu
ielā JVs 3/5 (,,Zitmans" telpās)
II ūtrupe pārdos
Magnusa
M e 11 i s kustamo mantu, sastāvošu

no

obligācijas

zemes

grāmatu

nodaļas muižu

un novēr-

zemes gruntsgabalu zemes grātētu par L 3000.
matu reģistra 7258. nodaļā un
Izzināt sarakstu, novērtējumu, sastāv no
Rīgas apriņķi, Aizkā ari apskatīt pārdodamo mantu kraukles pagastā atrodošos, ne
varēs pārdošanas dienā uz vietas. Aizkraukles muižas atdalītā zeRīgā 1928. g. 20. martā.
mes
gabala
,,Riman
krogs
32210
Tesui.p L J a k s l i ņ š. Ne 35 F" aptverošu 23,24 ha
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. lielu zemes gabalu;
2) īpašums priekš publiskas
1. iec. tiesu
izpildītājs, kura
kanclejā atrodas Rīgā, Dzirnavu pārdošanas novērtēts uz Ls 4500;
3) uz īpašuma guļ hipotēku
ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:
1)

Kreditoru
prasībās ar %
izdevumu

Ls '76.192,46
un piedzīšanas

segšanai

1928.

28. jūnijā, pīkst. 10 rītā,
apgabaltiesas

g.

Rīgas

sēžu zālē

parādi par Ls 2800

4) pie piedalīšanās

ūtrupē jā-

iemaksā 10°/0 no novērtēšanas
sumas un jāuzrāda apliecība no
tieslietu ministrijas par neku-

stama īpašuma iegūšanas tiesībām,
5) zemes grāmatas uz šo īpamir. Fridriham Zonneram, Ērikai šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
Bernharda m. Liepa dzim. Zonner, zemes grāmatu nodaļā;
Hansim Jurgenam Bernhardam
6) personām, kurām ir kādas
un Ernai Margaritai Liep kopīgi tiesības uz pārdodamo nekustamu
piederošo nekustamo īpašumu, īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž,
kurš ierakstīts
Rīgas-Valmieras jāuzrāda tādas līdz ūtrupes dienai
zemes
grāmatu
zemnieku
7) visi papiri un dokumenti
zemes gruntsgabalu zemes grā- attiecošies uz pārdodamo neku:
matu reģ. 3392. nodaļā un sastāv stamo īpašumu ir atvērti puno Rīgas apriņķī, Ikšķiles draudze bliskai apskatīšanai Rīgas apgaatrodošāmies .no Sprēstiņu muižas baltiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.
zemnieku zemes atdalītām Gešeļu
Rīgā, 1928. g. 15. martā.
dzirnavām, aptverošu 46,61 des. 23067 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
lielu zemes gabalu, uz kura atroRīgas apgabaltiesas Rīgas apr
das papes fabrika;
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērt. uzLs212 .000; lejā atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā
JV2 37, dz. 2 paziņo:
3) uz īpašuma guļ hipotēku
1)
Valsts
zemes
bankas
parādi
par
18.000 car. rbļ.,
2.500.000 latv. rbļ. un Ls 140.500; Ls 3041,97 prasību ar % un
segšanai
4) pie piedalīšanās ūtrupē jāie- piedzīšanas izdevumu
1928. g. 24. maijā, pīkst. 10 rītā
maksā
10% no
novērtēšanas
publiskā

summas un

ūtrupē pārdos

jāuzrāda

apliecība
no tieslietu ministrijas par nekustama
īpašuma
iegūšanas
tiesībām;
5) zemes grāmatas uz šo īpašumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda
tādas līdz ūtrupes dienai;
7) visi papiri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir atvērti
publiskai apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļas kanclejā.
.Rīgā, 1928. g. 15. martā.
32069 Tiesu izpild.A. Ozoliņš.

kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr. dienai.
1. iec. tiesu izpildītājs,
kura
Visi raksti un dokumenti, atkanclejā atrodas Rīgā, Dzirnavu tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ielā Ne 37, dz. 2, paziņo:
ir ieskatāmi Liepājas apgabal1) Pētera Kļaviņa Ls 1884,60 tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
prasības ar °/0 un piedzīšanas pie tiesu izpildītāja.
JVs 650
izdevumu
segšanai
1928. g.
Liepājā, 1928. g. 15. martā.
24. maijā, pīkst. 10 rītā, Rīgas 32140 Tiesu izp. J. Pētersons.
apgabaltiesas sēžu zālē publiskā

Rīgas apgabaltiesas
publiskā

ūtrupē pārdos

Jelgavas - Bauskas

zemes-

grāmatu nodaļas zemnieku zemes
gruntsgabalu zemesgrāmatu reģistra 3017 nodaļā un sastāv;
no

Rīgas (agrāk

Bauskas)

ap-

Baldones pagastā atrodošāmies no Baldones muižas zemnieku zemes atdalītām „Zaļais
No 46" mājām, aptverošu 44,76
deset. lielu zemesgabalu;
. 2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 3500.
3) uz īpašumu guļ hipotēku parādi par 1500 cara rbļ. un Ls3000;
4) pie piedalīšanās ūtrupē jāRīgas apgabaltiesas Rīgas apr,
iemaksā
10% no novērtēšanas
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
summas un jāuzrāda apliecība
1928. g. 27. martā, pīkst V12
no tieslietu ministrijas par neLēdurgas pag. Tiltiņu
dienā,
kustama īpašumu iegūšanas tiemājā, pārdos
Ericha Buka
sībām ;
kustamo mantu, sastāvošu no
5) zemes grāmatas uz šo īpalabības kuļmašīnas un novērtētu
šumu tiek vestas Jelgavas-Baupar Ls 1000.
skas zemes grāmatu nodaļā;
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
6) personām, kurām
ir kādas
kā arī apskatīt pārdodamo mantu tiesības uz pārdodamo
nekuvarēs pārdošanas dienā uz vietas. stamo
īpašumu, kas pārdošanu
1928. g. 2. martā.
nepielaiž, jāurāda
tādas
līdz
32209
Tiesu izp. E. Liepinš. ūtrupes dienai;

riņķī,

Liepājas apgabaltiesas

zāle

pārdos pirmā publiskā

vairāksolīšanā
īpašumu, piederošu
d. Sermolam,
sastāvošu iz Vecpils . BaumhofSnikeru" mājas ar zemes platību
194,39 pūrvietas, kurš atrodas Liepājas apiiņķī, Rāvas pagastā un
nekustamo

Andrejam Jāņa

ierakstīts Liepājas-Aizputes zemes-

grāmatu nodaļā ar krepost. Ms 386.
Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 2800 un tiek pārdots dēļ Va'sts zemes bankas
aizdevuma prasības Ls 228^,20
ar soda naudu apmierināšanas.
Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871 p. ro novērtēšanas
summas Ls 2800 vai no priekšrocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs augstāka
pārdošanas dienā.

Personām kurās _ vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 280 drešības naudas, kā ari
jāiesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses minētām
personām nav šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu.
Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepie'aiž, Udas tiesibas
jāiesniedz līdz pārdošanas dienai.
Visi raksti un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļa vai pie tiesu izpi dītāja.
Liepājā, 1928. g. 12 martā
31578
Ns 978.
Tiesu izp. Ž. K i n e n s.

sēžu zālē

Mārtiņam Naglām
piederošo
nekustamo īpašumu, kurš ierakstīts

kura kanceleja
atrodas apgabaltiesā, istabā Ns 9, pamatojoties

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs
paziņo,
ka 1928. g. 26. martā, pīkst. 'l 2
dienā, Rīgā, Avotu ielā JVs 31
un Marijas ielā 3, pārdos vairāksolīšanā Jankeļa Kā n a kustamu
mantu, novērtētu par Ls 1983,
un sastāvošu no mēbelēm un
veikala iekāptas viņa
dažādu
nodokļa parāda segšanai. 32211
Rīgā, 1928. g. 16. martā.
Piedzinējs (paraksts).
Nodokļu

departamenta

dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 26. martā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Vainu ielā Ns 3/5
dz.
13, pārdos ' vairāksolīšanā^
f-mas ,,British Latv. Textīle Co.
Ltd." kustamu mantu, novērtētu par Ls 1064 un sastāvošu
no viena dzelzs naudas skapja
un mēteļu drēbes viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai.
Rīgā,

32203

1928. g. 16. martā.

Piedzinējs A. 0 zo 1 iņ_jj-

Latvijas
universitātes leģitimācijas
kartiņa
JVs 9435 uz
Paulīnes Fleišmans vārdu pazaudēta un ar šo tiek izsludināta
par nederīgu.

32202

,

Liepājas apgabaltiesas

tiesu iz-

pildītājs
par Liepājas apriņķi
kura kanceleja atrpdas apgabaltiesā,
istabā
JVs 9,
pamatojoties uz civ. proc. lik
1141., 1143., 1146—1149. p. p
paziņo, ka 1928. g. 25.-maijā,
pulksten 10 rītā, Liepājas apgabaltiesas zālē, tiks
pārdots pirmā publiskā vairāksolīšanā nekustams īpašums,
piederošs Intam Friča
dēlam
Saltam, sastāvošs iz atdalītas
<no Tāšu valsts muižas ,,Jaunzemju JVs 13F" un Fa mājas,
aptverošs 18,18 hekt., kurš atrodas Liepājas
apriņķī, Tāšu
pagastā un ierakstīts ' LiepājasAizputes zemesgrāmatu nodaļā
ar krepost. JVs 3777.
Šis nekustams īpašums ir novērtēts uz Ls 3000 un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas aizdevuma Ls 2712,84 ar
soda naudu prasības apmierināšanas.

Liepājas-Aizputes apr. Priekules
pol. iec. priekšnieks, pamatojoties

nim

Tilla

piederošo

kustamu

bas

tīrāmo

mašīnu,

Jēkabpils apr. priekšn. pal. l.iec.
paziņo, ka saskaņā ar Jēkabpils
'
apr. nod. inspekt. r. JVs 63 no
1928. g. 9. febr. 1928. g. 30. martā,
no pīkst. 11, Jaunjelgavā, Krievu
ielā JVs 75, tiks pārdota Idelam
kuJakabsonam
piederoša
stama manta, IV kat. rūpniecības
zīmes vērtības iekasēšanai, sastāvoša

110 viena

velosipēda

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

nekustamu īpašumu.
Personām, kurām ir kādas

1

24

,

Kuprovas stac, pie mežsarga mājas
Žīguru stac. uz v-bas krautuvem , pie Liepnas ceļa
...... .
un lauk. JVs 6 ......

Vērt. Ls
apfn.

294

??- .

1025

"
.

26

,

Vecumi st. laukumi

32,41,22 un pr. 1

27
28
29
30

Vecumi st. laukumi

,

Uz posma 175/176 klm. starp Vecumi un Purvmalu
Uz posma 175/ 176 klm. starp Vecumi un Purvmalu

.

32,41,22 un

pr.

1

„
„

$1

„
,

Purvmala st. VI. iec. mežn

,

Zīgurir stac.

Jēkabpils apr. priekšn. pal. Liec.

saskaņā ar nodokļu
depart. r. JVs 117125 no 1928. g.
10. febr., 1928. g. 30. martā, no
pīkst. 10, Sērenes pag. Tambovič

Balvu

izsludināšana.
Meitenes muita ar šo izsludina

vispārības zināšanai, ka 1928. g.
30. martā, pīkst. 11 pr. pusd.,
Meitenes

muitas

telpās

atklātā

vairāksolīšanā tiks pārdoti žāvēti
augļi, zīda audumi, zīda adīti
izstrādājumi
un citas dažādas
preces.
Muitas priekšnieks R. Kalniņš.

32144o Darbvedis J. Lugāvins.
Rīgas pret jūrmalas iec. priekšnieks paziņo, ka izsludinātā š. g.
13. martā, pīkst. 12 dienā, Asaros,

Dambja

Ielā

JVs 7,

pārdošana

vairāksolīšanā Jānim Liepām pie-

derošas 4 kubikasis alkšņa malkas
novērtētas par Ls 265,90 nenotika, jo tāds minēto parādu
nokārtojis.

32175o

Priekšnieks (paraksts).
Madonas apr.priekšn. pal. 1. iec.

paziņo,
pīkst.

ka

1928. g. 29. martā,

12, pie Mēdzūlas

pagasta

nama tiks izpārdota vairāksolīšanā
pils. Pēterim Dunduram
pie-

Balvu pagasta
Jaunlatgaies

valde,

apriņķī, ar šo dara

zināmu vispārībai, ka 1928. g.
31. martā, pīkst. 12 dienā, Balvu
pagasta valdes namā,

jaunā jauktā
liks

nodoti

mazāksolīšanā

Balvu 6-kl.

latviešu

pamatskolas

3 ēku remonta

darbi.

sāksies
no
Mazāksolīšanā
Ls 30156,88. Remontējamās skolas ēkas atrodas 1 klmtr. attālumā
no Balvu stacijas.
Izvedamo
darbu noteikumi apskatāmiBalvu
pagasta, valdē ikdienas, izņemot
svētdienas no pīkst. 9—5.
32157o

Valsts vaislas lopu

audzētava,
Jaunpils muižā, Tukuma apr.,
š. g. 28. martā, pīkst. 12,

pārdos rolrflksolBanll,
5 izbrāķētas govis.
32143o

*».uw

mizotas papīrmalkas

.

'

f

nemizotas zaļas stutmalkas

miZ

?

°!
nemizotas

.

^
188,01) cšm. apses kluču
st.
mizotas sausas papirmalkas
mizotas zaļas papirmalkas

6,6

172,5

,

195,4

.

8,2
162
468

apses

289
387

st.

priedes un egles kluču

Dzenim piederoša kustama man-

113

iekasēšanai

kabsonam

Idelam

piederoša

— 15. klm.

apm

Zonepes stac
Lagasta stac
Uz posmiem starp

,

tiks

pārdota

.

Salacgrīva, pie Salaces ietekas jūrā

4

Uz Salaces upes krasta, pie
(apm. 10 klm. no jūras)

.

.

„

Uz Svētupes krasta, pie Avo'kalna

,

17 kvart

Uz Svētupes, pret Svetciema skolu

,

,

Ķirbižu

plača un pie Vitrupes

»

1) 46 m. gara koka tilta būvi
pār Rojas upi uz KolkasragaMērsraga III šķ. ceļa, Lubezeres
8

,

Vecmuižas jūrmalā, pie Ķeru

un Lejas-Vizlap mājām

atsauc

apr.

savu sludinājumu

Liepupes jūjmalā pie kuģu piestātnes
Duntes jūrmalā uz Krastiņu krautuv!

Kauliņu" mājās nenotiks, piedzīšanas apturēšanas dēļ. 32147o

897

.

41
1323

st.
.
,
.

,

mizotas papirmalkas

.

nemizotas
,
egles kluču
priedes kluču
mizotas papirmalkas
nemizotas
.

.

25

,

Ainažu

132,1

.
,

mizotas papīrmalkas
nemizotas
,

99,5
247,5
37,8
260,6

,

mizotas egles un priedes stutmalkas

241,1

.

18.500

,

'

apm.

stac

...
...

egles un priedes kluču

nemizoto

nemizotas priedes un egles stutmalkas
,

mizotas papīrmalkas

,

nemizotas
.
mizotas egles stutmalkas

i

12.000

mizoto egles kluču

.
,

7,2

,
,

2,4

.

.

89,2
25o
27,0
67,8

485,5
101,9

dzelzsceļa stigas 80. kvartālā

.

,

mizotas papīrmalkas
nemizotas

.

mizotas egles un priedes stutmalkas
nemizotas
,
mizoto egles kluču
nemizoto
,
,

'

153,7

st.

.

mizotas papīrmalkas
nemizotas
.

,

ļ

,

mu otas stutmalkas
nemizotas stutmalkas

3m

mizotas papīrmalkas

"-

f,l^?_«_____.___4.500

„

(8 gab ) apses kluču

st.

mizotas papīrmalkas

.

nemizotas

,

csm. (18 gab.) melnalkšņa kluču
,
(5 gab.) bērza kluču

751,4
2,4
42,4

.

nemizotas
.
mizotas stutmalkas

352,1

,

egles kluču

nemizotas

.

2,0

cšm. (22 gab.) melnalkšņa kluču

1,6

.

2,2

Bīriņu

14 500
J

virsmežniecībā:

Salaces pieturas punkts

Staiceles st. un pie

1 vien.

nemizotas „
.
mizotu egles un priedes kluču
„
,
nemizoto .
mizotas papīrmalkas
nemizotas
mizotas egles un priedes stutmalkas
nemizotas

m'zoto

60,3

2,4
2,1
0,5
2,6
3

ļS5QQ

ļ

}

849,8

25,3

Pavāru

I

mizotas papirmalkas
nemizotas papirmalkas
priedesstutmalkas
egles kluču
priedes kluču

259,5

77,3

,

nemizotas papirmalkas

*50l

361

Skultes jūrmalā uz Lauču krautuvi

2

13.500

.

stutmalkas

7,2

1 vien.

8.500

.

egles kluču
,
,
priedes kluču
cšm. (85 gab.) priedes un egles baļķu

9,6

jas Mirām ūtrupes lietā, iespiestu
,,Valdības Vēstneša" 55. numurā,

Rigas prēf. III iec. pr-ks izNozaudēta un tamdēļ skaitāma
sludina par nederīgu nozaudēto
izd. no par nederīgu Lietavas pilsoņa
atvaļ. apliec. JVs 2110,
p. kom-ra Oirša Nachmaņa d. Rebe nacio9. Rēzeknes kājn.
izd. no Lietavas kon21. martā 1920. g. uz Mārtiņa nālā pase,
1927. g. 19. oktobrī
Jāna d. Kalve vārdu, dzīv. Tēr- sula Rīgā
32179o
32201 ar JVs 1214.
batas ielā JVs 32/34-la.

nemizotas
egles kluču

,

119,8

..... .

,

(18
(12

.

) berza kluču

„

) oša kluču

I

10500

\

j ^qq

virsmežniecībā:

Neibādes jūrm. pie Plades skolas uz krautuves .

.

apm.

8,6

188,3

Mari-

jo izsludinātā uz š. g. 31. martu
ūtrupe Ugāles pagasta ,,Paster-

mizotas papirmalkas

.

12,1

pēc
32167o

palīgs

,

782

15,8
96,5

Alga

priekšn.

427,5

21,7

šanas dienā š. g. 24. martā pag.
padomei. Vēlams, lai kandidāti

Ventspis

egles kluču

198,9

enerģisks, labi iestrādājies,godīgs,
vēlams atturībnieks - pretalkoho-

3. Je lgavas kājn. pulka saimniecības daļas priekšnieka sludigaļas
par sv. liellopu
nājumā
izsoli pulkā š. g. 23. martā gaļas
piegādāšanas laiks paredzēts no
š. g. 1. apriļa līdz š. g. 30..septembrim (ieskaitot) un nevis 1. sept.,
kā tas nepareizi iespiests ,,V. V."
32146o
š. e. 62. numurā.

nemizotas

18,6

.

darbvedis,

Izlabojums.

,
,

351

'

papirmalkas

jūrmalā pie Piltes mājām, pie Lielurgas, uz

Šķistera

ATKĀRTOTĀ JAUKTĀ IZSOLE

ierastos presonīgi.
2*
kategorijas.

.

00

7

priedes stutmalkas

.

10

Rīgas ielā JVs 8,

papirmalkas

mizotas

134

8. rajona inženiers, Ventspilī,

8 600

papirmalkas

nemizotas papirmalkas
priedes stutmalkas
.
mizotas papirmalkas

18,5
Uz Svētupes, pret

ļ
J

.

54
343

187

Priekšn. pal. (paraksts).

liķis.
Lūgumi ar attiecīgiem dokumentiem par praksi un atsauksmes, iesniedzami Maltas pag.
Antonopoli)
līdz
valdei
(caur
1928. g. 23. martam vai pieņem-

.

112

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

tilts).
(t. s. „Rojas"
Drošības nauda Ls 515.
2) 22 m gara koka tilta būvi
pār Jaunciema ezera kanālu uz
Ventspils-Rojas ceļa, Dundagas

mizotas
mizotas

42
5

par Ls 60.

pagastā

„

9

523
282
63

ienākuma

izdos š. g. 26. martā, pīkst. 1 dienā

egles kluču

Lielupmaļu mājām

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
32148o

.

10

12,5

nodokļa iekasēšanai Jānim Krūze
piederoša kustama manta, sastāvoša no viena zirga, 10 g. veca
un novērtēta

mizotas papirmalkas
nemizotas
„

ļ

.

5.400

egles kluču

365
204

Jēkabpils apr. pnekšn. pal. 1.iec.

mājās

>
J

Zonepes un Lagasta, starp Paies

un Zonepes stacijām

,

2.700

stutmalkas

4

3

„.„
dAd
"
2.500

papīrmalkas

st.

75

Izzināt sarakstu, novērtējumu,

paziņo, ka saskaņā ar nodokļu
depart. r. JVs 118371 no 1928. g.
10. febr., 1928. g. 30. martā, no
pīkst. 14, Sērenes pag. Trepenu

21

98

kustama

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
32149o Priekšn. pal. (paraksts).

,

959

.

Ja-

par Ls 336.

/

virsmežniecībā:

Ainažu stac.

manta, sastāvoša no viena zirga
un novērtēta

'
*

virsmežniecībā.

Ārciema stacijā

Vec-Salaces

,

o.buu

4.370

kluču

apm.

2

- Kflfv

7.560

gab)

nodokļa iekasēšanai Voldemāram

1 vien

ļ

virsmežniecībā.

Pie šaursliežu dzelzceļa Sita —Rugāji

Burtnieku
11 vien.

24.700

/

apses kluču
(411

9
500
vow
5.400

:

nemizotas .
.,
nemizotas stutmalkas .
mizotas
.
mizotas papirmalkas
nemizotas
.
apses jamstiņu malkas
nemizotas papirmalkas
mizotas
.

nemizotas stutmalkas .

ienākuma

f

,

2912,3
379,6

.
„

1

papirmalkas

mizotas sausas

st.

deroša kustama manta, sastāvoša pagastā (t. s. „Sīkraga" tilts).
vienas govs, nocenota par Drošības nauda Ls 200.
Pie līguma slēgšanas drošības
Ls 70, izpildot nodokļu depart.
rakstu no 1928. g. 8. febr. ar naudas dubultojamas.
Tuvākas
JVs 104815..
ziņas rajona inženiera kancelejā,
Izzināt
sarakstu,
atsevišķas parastā darba laikā.
32145o
mantas nocenojumu, kā arī apskatīt pārdodamo mantu varēs Maltas
pag. valdei
pārdošanas dienā uz vietas.
vajadzīgs
1928. g. 17. martā. JVs 3271.
Priekšn. pal. (paraksts).

nemizotas

420

ano

32174o

672
2496

262.8 cšm.
83
.

.

uz lauk. Ns 24

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

Meitenes muitas ūtrupes

1548

apm.

dzirnavās tiks pārdota

1 vien.

„

Purvmala st. VI. iec. mežn

4.500

mizotas stutmalkas
nemizotas
.

452
189,1

Purvmala st. I iec. mežn

„

53

paziņo, ka

st.

1044,5
'
27
122,6

,

52

Priekšn. pal. (paraksts).

cšm. (539 gab.) baļķu

122,3 . '

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

nodokļa

€«u iestāžu
sludinājumi.

Viļakas virsmežniecībā.
8 vien.

32151o

ta, sastāvoša no vienas kājminamās šujmašīnas un novērtēta par
tiesībās uz pārdodamo īpašumu, Ls 70.
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
tiesības jāiesniedz līdz pārdošanas
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
dienai.
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Visi raksti un dokumenti, at32150o Priekšn. pal. (paraksts).
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabalJēkabpils apr. priekšn. pal. l.iec.
tiesas civilnodaļa vai pie tiesu paziņo, ka saskaņā ar nodokļu
izpildītāja.
depart. r. JVs 117689 no 1928. g.
Liepājā, 1928. g. 12. martā. 10. febr., 1928. g. 30. martā, no
pīkst. 12, Jaunjelgavā, Krievu
Ne 977.
31579
Tiesu izp. Ž. K i n e n s. ielā JVs 75, tiks pārdota ienākuma
4

12, Rīgā, Kalpaka bulv. Ms 6, dz. 10, saimnieciska kārtā sagatavotos materiālus.

par Ls 47,35.

civ. proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas summas Ls 3000 vai no
priekšrocīgu prasību
summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.
Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā Ls 300 drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt

1928 g., 3. aprilī, pīkst.

un

Izzināt sarakstu, novērtējumu,

saskaņā

jaukta izsole

departaments

kopvērtībā

par Ls 624.
JVs 872.
Priekulē, 1928. g. 16. martā.
32152o
Priekšnieks (paraksts).

novērtēta
sāksies

pārdos

mantu, kā 6 govis, 6 cūkas,
4 aitas, 10 vistas, 3 piles un labī-

ar

Solīšana

Mežu

uz Saldus iec. miertiesneša 1927.g.

28. decembra, izpildu rakstu ar
JVs 799ļ Ezeres pagastā, Zemgaļu
mājās, 1928. g. 12. aprilī, pīkst.
10 dienā, izsludina ūtrupi, kurā
pārdos atklātā vairāksolīšanā Ža-

—

st.
,

mizotas papīrmalkas

st.
,
,
,

papirmalkas

nenr'zotas

.

/

Šlīteres virsmežniecībā:
1 vien.

Pie Mazirbes stac

apm.

378,6
lj-i

2

.

Rigas jūras līča malā pie Melnsila ciema

314,6
5

3

,

Rīgas jūras līča

1^

malā pie Melnsila ciema „Raudiņu"

125|

2

724

.

egles un priedes kluču

\ļ

5.000

mizotas papīrmalkas

nemizotas
egles kluču

,

J

mizotas papīriņa'kas
nemizotas

egles kluču

2.700

J

,

i

10.SOO

'

Turpinājums 8. lapas pusē.

Strenču virsmežniecība

Strenču virsmežniecībā:
1 vien.
2
3
4

apm-

Strenču stac. uz laukuma J* 3

st.

95,2
253,0

mizotas stutmalkas
mizotas papīrmalkas
mizotas stutmalkas

\

3 300

2.700

/

-

.

23,5
15

,

mizotas stut- un papīrmalkas

\

21,4

»

nemizotas stut- un papīrmalkas
mizotas papīrmalkas

/
)

.

Pie Gaujas krasta, pie Kauču mežsarga

mi otas stutmalkas

o4o,o

J
J

nemizotas stutmalkas

85,6

4-0C °

Kalsnavas virsmežniecībā:
8.270

48,7

mizotas stut- un papīrmalkas
\
)
nemizotas stut- un papīrmalkas
.
st.
nemizotas stut- un papīrmalkas
\
cšm. (277 gab.) nemizoto priedes un egles kluču i
st.
nemizotas papīrmalkas
\
cšm. (375 gab.) nemizoto priedes un egles kluču /

?

0
JJ>
61,8

\
st.
nemizotas stut- un papīrmalkas
cšm. (598 gab.) nemizoto egles un priedes kluču /

j 310

apm.

91,6
210,5

Pļaviņu stacijā

apm.

266,5

2 vien.

Jaunkalsnavas stac

apm.

3

.

Veckalsnavas stac

106
29,7
51

4

„

Mārcienas stac

1 vien.

*

st.

_

Rembates virsmežniecībā:
1 vien.

Lielvārdes stac

2

,

Jumpravas
stac
F

3

,

Skriveru stac

?

.

st.
.
,

210,4
167,3

„

*2§'i

,

26,2

)

mizotas stut- un paprmalkas
nemizotas stut- un papīrmalkas

/

mizotas stut- un papīrmalkas

\

nemizotas stut- un paprmalkas

/

mizotas stut- un papīrmalkas
.
nemizotas stut- un papīrmalkas

\

egles zaģkluču

\

j 270
j 199

2 750

apm.

Rentes stac

^.

st.

187

162

j jqq

/

1044

9

2,14 m gari
2,29 m ,

mizotas egles stut- un papīrmalkas
nemizotas egles stut- un papīrmalkas

„

41 =n

4

/1

\
/

-

q ^nn

2

,

Reņģes
*

apm.

stac

st.
„

293
39

Auces stac.

„

.

Bēnes stac.

.
.

4

mizotas stut- un papīrmalkas

313,80
37,50
95,6

.

42,3
616,8

nemizotas stut- un papīrmalkas
1
(27,30 cšm.) egles un priedes kluču nemiz. i

.

.
st.

j
I

nemizotas stut- un papīrmalkas
(67 cšm.) nemizoto egles kluču
(25 gab.) egles un priedes baļķu
(129 gab.) oša un ozola kluču
(2 gab.) apses kluču

2 600

g oqq

'
\
/

nemizotas stut- un papīrmalkas

,IZUU
9nn

4.600

Sēlpils virsmežniecībā - .
5 vien.
6

7

Pie Seces stac
Pie Daudzevas

„

,

st. .

.

apm. 605
251
„
220
.,
„
112
12,5
„
,

Pie Sunākstes st

8

„

Uz

9

„

Uz

Virsmežniecība var izsludinātās

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
32177o
Lenču pag. valde izsludina

par

st.
„

nemizotas stutmalkas
priedes un egles kluču

1
]

„
„
„

mizotas stutmalkas
nemizotas
„
priedes un egles kluču

ļ

,,

nemizotas stutmalkas
mizotas,
„
priedes un egles kluču

570
12,5
20

posma Viesīte — Daudzeva, apm. 3 klm. (pie
Ikšeles mājām)
•
posma Viesīte — Daudzeva, apm. 3 klm. (pie
Ikšeles mājām)

»

18

,

301

„

990

„
c:šm.

st.

.„„„

\

2.780

J
ļ
}

4 290

J

bērza kluču

300

egles un priedes kluču
nemizotas stutmalkas

\
/

innnn
"uwu

Solīšana sāksies pīkst. 12.

Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles komisija pieņems _ sākot no pīkst. 11. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras
iemaksās komisijai 10% drošības naudas no novērtējuma sumas, kura pēc nosolīsanas jāpalielina līdz 10% no nosolītās sumas.
Slēgtās aploksnes, kurās iesniegti piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošibas naudu 10% apmērā
no piedāvātās sumas, neatzīs.
Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozītā un kvīti iesniegt izsoles kommisijai.

par

nozaudēto Latv. iekšz.
JVs 1872, izd. no šīs pag.

pasi
valdes 1922. g. 25. jūl. uz Pāvela
Miroņa d. Babuškina v. 31296o

Gavru
nederīgu
pasi JVs
valdes
Ustinijas

pag. valde izsludina par
nozaudēto Latv. iekšz.
205i, izd. no šīs pag.
1922. g. 12. aug. uz
Andreja m. Jegorovas

vārdu.

31295o

pirkšanas

summas nomaksu

varēs

pagarināt

līdz

Tuvākas ziņas Mežu departamentā, Kalpaka bulv. Nr. 6, dz.

.

32204

6. rajona

inženīers, Rēzeknē,

Atbrīvošanas alejā JVs 65,

102S. g. 27, mtMrtā. pilis*. 11. i%«tos

iauktfi otrreizējā izsolē
sekošas tilta jaunbūves:
gara pār Kucuvas upi uz Stranniku—Vareikinu
II a. šķ. ceļa. (Drošības nauda Ls 1000).
L 1484
2) 32,4 mtr, gara pār Kuchvas upi uz Jaunlatgales—Vi|akas
II b. šķ ceļa. (Drošības naudā Ls 1000).
32208
1) 1,33 mtr.

Tuvākas ziņas 6. rajona inženiera kancelejā parastā darba laikā.

9. Rēzeknes

kājnieku

pulks

pārdos š. g. 4. aprilī, pīkst. 10, Rēzeknē, Viļēnu ielā JVs 21,

ai klātā vairāksolīšanā:

vienība nosolīta.
drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

Skaidrā naudā iemaksātās drošības naudas operācijas nodrošināšanai ieskaitīs pēdējā maksājumā.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem.
32142o
Ropažu virsmežniecība.

RIGAS

BIEDRU

SAPULCI.

Dienas
kārtība.
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Savienības valdes ziņojums.
3) Kommisiju ziņojumi.
4) Kommisiju vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi un ierosinājumi.
32186o
Valde.
Rigas

policijas

darbinieku

krāj-

Dagdas

iec.

pol.

priekšnieks

izsludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) iekšz.
pasi JVs 585, izd. no Pustinas pag.
valdes 1922. g. uz Donata Franča
d. Nemiro v.; 2) iekšz. pasi
JVs 4426, izd. no Kapiņu pag. ,
valdes 1922. g. 4. aug. uz ' Rozāli- '
jas Michaila m. Leitan v. 31275o
Taurkalnes pag. valde izsludina
par

nederīgu

nozaudēto

kara

skata apstiprināšana..

3) Budžets 1928. gadam.
4) Vēlēšanas.
5) Jautājumi un priekšlikumi.
Saskaņā

ar

statūtu § 85,

ši

sapulce, kā otrreizēja,, būs pilntiesīga, neskatoties uz
biedru

ieradušos

skaitu.

32183o

Valde..

Elektrības A./S. „Ērgļi"
gadskārtēja akcionāru

pilna sapulce

notiks š. g. 10. aprilī, pīkst. 2
1928. gada 15. jūlijām, nodrošinot nomaksu ar Latvijas
bankas
Jēkabpils apr. pr-ka pal. 1. iec.
dienā, Ērgļu krāj-aizdevu sab.
izsludina par nederīgu Latvijas
iekšz. pasi JVs 207, izd. no Zalves telpās.
10, un attiecīgās virsmežniecībās.
Dienas kārtība..
pag. valdes 1920. g. 7. jūlijā uz
Mežu departaments.
Minnas Jāna m. Krastinš vārdu.
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas-.,
31282b
2) Gada pārskats un reviz. konimisijas ziņojums.
Aizputes
pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto 3) 1928. g. budžets.
izdos ATKLĀTĀ MAZĀKSOLĪŠANĀ
4) Dažādi priekšlikumi.
38000 kg svaigu liellopu gaļas piegādāšanu pulka tekošām vajadzībām kara klausības apliecību JVs 9687, 5) Vēlēšanas.
izd. 1920. g. 14. okt. no Aizputespar laiku no 1928. g. 1. aprija līdz 30. septembrim.
Piezīme.
dienā
Ja minētā
kara apr. pr-ka uz
Izsole notiks pulka štābā, Rēzeknē, Viļēnu ielā JVs 21, š. g. Kuldīgas
Jāzepa Jāņa d. Dadzīša v. 31281b nesanāktu likumīgais akcionāru
21. martā, pīkst. 10.
skaits, tad otrreizēja sapulcē" ar
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pulka štābā saimniecības
Ventspils, pils. pol. priekšnieks augšā minēto
dienas kārtību
daļā, tur pat, katru dienu no pīkst. 9—15, izņemot svētdienas. izsludina par nederīgu nozaudēto
notiks š. g. 24. aprilī.
321810
Latvijas iekšz. pasi JVs 2460,
32178o
Valde.
izd. no Sarkanmuižas pag. valdes
1920. g. 22. septembrī uz Grietas
sabieJāņa m. Briedē vārdu.
31277b Rīgas kalpotāju

9. Rēzeknes kājnieku

pulks

TAKSE

Dobeles un apkārtnes veselības aizsardzības biedrības „Dobeles un apkārtnes slimnīcā" ārstēj. slimniekiem.

I. Armijas nederīgus 7 zirgus, vecumā no 13—19 gad.
II. Pulkam nederīgas sekošas mantas: Vilnas lupatas 891 kg,
nātna lupatas 207 kg, ādas lupatas 981,8 kg, brezenta lupatas
Pieņemta Dobeles un apkārtnes veselības aizsardzības
174,4 kg, tūbas lupatas 37 kg, misiņa lauzumu 21 kg, striķa lupatas
biedrības padomes š. g. 29. janvāra sēdē un apstiprināta
no iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta no š. g.
82 kg, gumijas, lupatas 7,1 kg, tērauda lauzums 29 kg, dzelzs lau24. februāra ar JVs 86417.
zums 222,8 kg, skārda lauzums 501,6 kg, stikla lauzums 8 kg, bases
B 2 gab., decimālsvarus 3 gab., zemnieka parauga ratus 1 gab.,
1. Pašvaldību pilsoņiem, kuri piedalās biedrībā kā
galda svari 3 gab. u. t. t.
biedri
Ls 3,00
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pulka štāba saimniecības
2. Nespējniekiem, kuri ārstējas uz pašvaldību biedru
daļā, tur pat, katru dienu no pīkst. 9—15, izņemot svētdienas. rēķina
„ 2,50
312182o
3. Personām, kuras ārstējas uz slimo kasu vai valsts
rēķina
„ 3,50
Ropažu virsmežniecība
4. Pārējiem Latvijas pilsoņiem
,, 4,00
*
pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 19. aprilī, II (Inčukalna) iecirkņa
5. Ārzemniekiem
. . . .
,, 4,50
mežniecības telpās, atrod, vasarnīcā „Marija" (pie Inčukalna stac.)
Bez tam slimniekiem jāmaksā sekošas piemaksas:
a) par medikamentiem — pēc patērēto zāļu faktiskas vērtības;
augošu mežu pēc platības un celmu skaita.
b) par pārsienamiem materiāliem pie operācijām, skatoties
A) Ar 30% pazeminājumu
no takses cenas.
pēc operācijas lieluma no Ls 2—20.
I iec.mežniecībā Plānupes novadā 1 vienību, novērtētu par Ls 21
c) par katru atsevišķu pārsējumu, atkarībā no patērētā pārIV Ādažu iec. mežniecībā Ādažu novadā 2 vienības, novērtētas
sienamā materiāla no Ls 1—3;
par Ls 150 un 642.
d) par fraktūrāmLs 4, 6, TO un 20.
e) par ģipses gultām no Ls 20—30.
B) Ar 50% pazeminājumu
no takses cenas.
Par operāciju honorāru slimniekiem jāvienojas katrā atsevišķā
III Allažu iec. mežniecībā, Allažu novadā 5 vienības, novērtētas
gadījumā ar operējošiem ārstiem.
no Ls 207 līdz Ļs 1799.
Šī takse stājas spēkā 2 nedējas pēc izsludināšanas dienas „ValMežu pārdos uz' zemkopības ministra 1927. g. 19. septembra
un vienību JVs 4 uz 1924. g. 4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem dības Vēstnesī".
Dofeelē, 1928. g. 10. martā.
JVs 169.
Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā.
Valdes priekšsēdētājs (paraksts).
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai 32154o10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīčšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
Bebrenes virsmežniecība
par kuru
Kā

Latvijas grāmatrūpniecibas

pilna biedra sapulce

1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku klausības apliecību Ns 12039, izd.
bankas ķīlu zīmes un Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību. 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu no Jēkabpils-Ilūkstes kara apr.
banku garantijas.
priekšn. 1923. g. 16. martā uz
Teodora Jāņa d. Irbinska vārdu.
Mežu departaments patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Visas

JVs 1026.
Strenču virsmežniecība.

aizdevu sabiedrības
Gavru pag. valde- izsludina par
otrreizēja
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi JVs 4276, izd. no šīs pag
valdes
1923. g. 19. apr. uz
Aleksandras Nikolaja m. Belovas tiek sasaukta 1928. g. 30. martā ,
vārdu.
31297o
pīkst. 15,15, Aspazijas bulv. 14
Planicas pag. valde izsludina (prefektūrā).
par nederīgu nozaudēto Latv.iekš.
Dienas
kārtība:
pasi JVs 842, izd. no Turlavas pag.
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
valdes 1921. g. 7. febr. uz Mārtiņa
2) 1927. g. pārskats, revīzijas
Ernesta d. Valnera vārdu. 31293
kommisijas ziņojums un pār-

Kā drošības naudu pieņems arī:

garantijām.

vienibas noņemt

nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
arodu savienības valde
pasi JVs CN 023597, izd. no šīs
pag. valdes
1927. g. 29. dec. sasauc svētdien, 1928.g. 25.martā ,
ar JVs 397 uz Artūra Steinberga pīkst. 10 rītā, Rīgā, ,,Uļeja" zālē.
1. Ķēniņu ielā 1,
vārdu.
31289o
nederīgu

15,6 cšm.
3

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā un pie izsoles pielaidīs personas ,
kuras iemaksās izsoles kommisijai 10% drošības naudas no pārdodamās vienības vērtības, kura nauda pēc nosolīsanas jāpapildina
līdz 10% no nosolītās summas.
Līgums jāslēdz ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc izsoles un jāiemaksā
20% no pirkšanas summas, bet pārējie 80% pirms materiālu aizvešanas un ne vēlāk par 1929. g. 1. janvāri. Pēdējā maksājumā tiks
ieskaitīta drošības nauda.
Ja malka tiks izpirkta mēneša laikā ,
līgums netiks slēgts. Tuvākas ziņas par izsoli dabūjamas virsmežnie-

Gavru pag. valde izsludina

Benkavas virsmežniecībā:
1 vien.

no Vijciema novada, ar pazeminātu par 50% novērtējuma un sadalītu sekošas vienībās:
kv. 58 — 16,83 steru novērtētu par Ls 17,—
„
48 — 65,62
„
„
„
„ 66,—
„
„ 32 —
40 — 32,39
„
„
„
,',
„
„
„
5,—
„
42 — 4,86
„
„
„
„
„ 67 —
44 — 64,73
„ ? 45 — 35,66
„
„
„
„ 37 —
„
„
„
„ 57 —
„ 164 — 54,27

cības kancelejā.

3 ^qq

Kursīšu virsmežniecībā:
8 vien.

gatavu dedz. malku dažādu sugu

160

Pie Gaujas krasta uz Rāmnieka ķrautuves
Saules stac. uz virsmežniecības kjautuves

„

pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 27. martā, virsmežniecības kancelejā ,
Odrinu meža muižā,

Ventspils

pils. pol.

priekšnieks

uzaicina sekošus biedrus: JVs 9
Kante Jāni, JVs 81 Baldonieku
Zāmuēli, JVs 93 Spriģi Andreju,
JVs 94 Jirgensonu Jāni, JVs 95
Pētersonu Jāni, JVs 97 Šķerstenu
Laidzes pag. valde, Talsu apr., Juri, JVs 99 Frīdenbergu Frici,
izsludina par nederīgu nozaudēto JVs 111 Strausu Andreju! JVs 137
Sietiņu Jāni, JVs 152 Butte Heinkara klausibas apliecību JVs 590,
richu un JVsl72 DruvmaluErnestu,
izd. 1920. g. 8. febr. no TukumaTalsu kara apr. pr-ka uz Alberta kuri vairāk kā 6 mēnešu laikā nav
Tālberga vārdu.
31290b nomaksājuši mēneša maksas un
tamdē| uz statūtu § 19. pamata
skaitās kā izstājušies no arteļa, —
ierasties arteļa kantori, I. Ķēniņa
ielā Ns 21, saņemt viņiem vēl
pienākošās naudas summas.
,
>__
Ja minētās naudas summas
Akc. sab. Marriott & nebūs izņemtas 9 mēnešu laikā,
skaitot no sludināšanas dienas
Seligmann
,,VaId. Vēstn.", tad tās tiks pieLiepājas bekonu fabrika, dibin. skaitītas arteļa kapitālam..
1884. g,
Rīgā, 1928. g. 19. martā.

S>ažādi
sludinājumi.

kārt. pilno sapulce
notiks

1928. g. 11. aprilī, pīkst.
4 pēc pusd., sabiedrības kantora
telpās, Liepājā, Ziemeļrīta ost-

malā

2.

Dienas

par 80% pazeminājumu no takses. 13. februārī š. g. izsolēs nepārdoto

kārtība.
1) 1926./27. gada pārskata un
bilances apstiprināšana.
2) Budžeta apstiprināšanal928.g.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi.
32153o
Valde.

I iec. mežniecībā Dvietes novadā 514 numurēti koki, novērtēti

kase ziņo, ka nozaudēta Latvijas

pārdos mutiskā izsolē 1928. g. 2. aprilī, pīkst. 12 dienā, Bebrenes
virsmežniecības kancelejā,

augošu mežu
vienību:

par Ls 987.
Mežu pārdos uz tiem pašiem nosacījumiem, kas publicēti š. g.
„Valdibas Vēstnesī" JVs 19. Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā.
32176o
Bebrenes virsmežniecība.
iespiests

Valsts tipografijāT

drība „Ekspress II"

izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVs 1687,
izd. no Ventspils
pol.
prēf.
1920. g. 9. aprilī uz Ernas Anša m.
Širman vārdu.
31276b

Latvijas skolotāju kopējā slimo

skolotāju

kopējās

slimo

kases

Arteļa

Valdes

priekšsēd.. J. ArājsA. K|aviņš

locekļi:

32185o

K.

Maksātnespējīgā
Šajā Skuja zvēr.

Kalnciems.

parādnieka

kurators, zvēr.

Marks Hillmans, sasauc
KREDITORU PILNU SAPULCI
pirmdien, 1928. g. 26. martā,
pīkst. 18, Rīgā, Skolas ielā Ns 13,
dz. 5.

adv.

" Dienas

kārtība.

1) Zvēr. kuratora ziņojums.
2) Zvēr. kuratora pilnvarošana
būt par konkursa masas saimnieku-rīkotāju līdz konkursa,
valdes vēlēšanai.

dalībnieka grāmatiņa JVs 1437 uz 3) Dažādi jautājumi.
Nadeždas Ansons vārdu. Skaitīt 32184o
Zvēr. kurators,
par nederīgu.
32180o
zv. adv. M. Hillmans.

