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Ogres pilsētas administrā

tīvo robežu

paplašināšanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par Ogres pilsētas administratīvo
robežu paplašināšanu.
(Izdoti

Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā.)

1.
Ieslēgt Ogres pilsētas administratīvās robežās
Ikšķiles pagastā atrodošos
Rīgas pilsētai
piederošo zemes gabalu
,,Grebzdes sala", kur ieprojektēti 40 apbūves

gabali saskaņā

mērnieka

J. Ruka

ar

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot
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6.

No valdības un apdrošināšanas
s_abiedrībām ārstējamiem ....
5,—
7. Ārpus pilsētas dzīvojošo ārstēšana
slimnīcā
3,60
8. Ārpus pilsētas dzīvojošo ,slimnīcā
neārstējamo
5,—
Slimnīcas rēķini jānomaksā divu nedēļu
laikā no viņu saņemšanas dienas, pretējā
gadījumā jāmaksā soda nauda 10% gadā.
Šī takse stājas spēkā no 1929. g. 1. jūlija.
Pilsētas
7243

galva E. Kants.

Sekretārs P. Šķiliņš.
Apstiprinu.
1929. g. 28. maijā.
Iekšlietu ministris

Ed. L a i m i ņ š.

Būvniecības pārvaldes priekšnieks,

zemes sa-

inženieris

P. Miezis.

dalīšanas olānu.

2.

Iepriekšējā
pantā
minēto
zemes
platību atdalīt no vietējās apriņķa pašvaldības vienības, attiecinot uz šo territoriju pilsētu nolikumu un citus attiecīgus
likumus un

noteikumus.

3.
Visas ielas, ceļus
un
laukumus
1. pantā
minētā
territorijā
atzīt
par
tādiem, kas atrodas vispārējā lietošanā.

4.

Iekšlietu ministris nokārto attiecības

un izšķir strīdus starp ieinteresētām pašvaldībām sakarā ar Ogres pilsētas administratīvo robežu paplašināšanu.
Noteikumi
šanas dienu.

stājas spēkā

ar

izsludinā-

Ministru prezidents
Iekšlietu

ministris

H. Celmiņš.
Ed.

Laiminš

Valdības iestāžu paziņojumi.
Aizrādījums

tiesu un policijas iestādēm.
Pamatojoties uz pārgrozījumu un papildinājumu
sodu
likumos (Lik. krāj.
1924. g. 156) piezīmes un Rūpniecības
darba statūtu pārgrozījumiem (Lik. krāj.
1921. g. 192), darba aizsardzības departaments aizrāda, ka soda nauda par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēta 364.,
365., 366., 377"., 3772., 3773. u„ 3774.
pantā, tāpat arī soda nauda, kas uzlikta saskaņā ar Rūpn. darba likuma 212., 213.
un 214. pantu
— iemaksājama Latvijas
bankā uz Tautas labklājības
ministrijas speciālo līdzekļu tekošā rēķina „S. N. 870" (naudas pabalsti slimiem un sakropļotiem algotiem darbiniekiem) .

Visa pārējā uz darba inspekcijas ierosinājuma (tanī skaitā uz sodu likuma 366 1. p.
pamata) uzņēmējiem un darba devējiem
uzliktā soda nauda iemaksājama Latvijas
bankā uz Tautas labklājības ministrijas
ienākumu tekoša rēķina E. N.94.

Rīga, 1929. g. 28. jūnijā.

JV° 4394,0.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze.
Darbvedis

R. Pupurinš.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Ārstēšanas maksa Aizputes pilsētas

slimnīcā sākot ar 1929. g. 1. jūliju.
Pieņemta Aizputes pilsētas domes 1929. g.
14. maija sēdē un apstiprināta ar iekšlietu
ministrijas
pašvaldības
departamenta
1929. g. 25. jūnija rakstu JVe 90110.
Dienā
Ls
1. Aizputes pilsētas
iedzīvotājiem

2.
3.

4.
5.

Krāslavas

slimnīcā ārstējamās slimībās . .
iedzīvotājām
Aizputes
pilsētas
•
dzemdētājām . .
iedzīvotājiem
Aizputes pilsētas
slimnīcā neārstējamās slimībās .
No slimo kasēm ārstējamiem vispārīgās slimībās
No slimo kasēm, lauku un valdības
dzemdētājām

2,50
3,—
4,—

pilsētas

pagaidu saistošie būvnoteikumi.
Pieņemti pilsētas domes 1928. g. 11. jūnija
sēdē, protokols JV9 26, p. 6 un 20. augusta
sēdē, protokols JV° 31, p. 5.

I.
1. §. Pirms
jaunbūvēm un
sētas valdes

būvdarbu
pārbūvēm

sākšanas
vajadzīga

pie
pil-

4,—

un

ekspedīcija:

valdes

atļauju.

Gruntsgabalu

laukumiem un formai jābūt tādiem, ka tos
iespējams apbūvēt, saskaņā ar šiem saistošiem noteikumiem.
3. §. Būvatļaujas iegūšanas dēļ pilsētas
valdei iesniedzami projekti apstiprināšanai
sekošā
a)

kārtā:

attiecībā

uz

visam

dzīvojamām

izvešanai.

Būvju

izvešanas

noteikumi.

4. §. Krāslavas pilsētas territorijā, kas
nozīmēta apbūvei, sadalīta
šādos apbūves rajonos:
a) saimnieciskais rajons: gruntsgabali
N°N° 433F—436F, 492F—506F, 551F
—552F , 554F—561 F, 619F—709F,
1069F—1074F, 1076F—1084F,1086F
— 1093F ,
1096F,
1097F,
1100F—1120F, 1123F—1125F;
b) dzīvokļu rajons: gruntsgabali N?N°
1AF, 1>, 2F, 323F—374F, 376F—390F—405F,
379F ,
381 F—388F ,
407F—419F , 421F—426 F, 428 F—446F—491F,
432F , 438F—444F,
507F—539 F, 540F—548 F, 562F—587F—613F,
580F.
581F—584F ,
6I5F—618F. 710F—722F,
724F—739F—752F,
754F—906F,
737F ,
908F—971 F. 973F—1048F, 1050F—1068F,
1063F—
1094F.
1061F,
1095F, 1098F, 1099F, 1121F, 1122F.
1126F— 1129F, 1131F, 1132F, 1134F
— 1198F, 1200F—1227F.
1272F—1287F .1289F—1302F. 1304F—1327F,
1330F—I337F. 1339F;
c) vasarnicu rajons: gruntsgabali MJN'9
1230F—1243F, 1245F—I247F, 1250F
—1253F,
I255F—1262F,
1264F,
I266F, 1269F.
Šie rajoni pilsētas plānā atzīmēti katrs
5. §.

Bez apbūvei

JfcNe

332aF,

nozīmētām

zemēm

administratīvās robežās ietilpst neapbūvējami: a) zāļvietas, meži, parki un rezerves

349aF,

375F,

380f,

445F, 549F, 614F, 723F, 738F, 753F,
i-\ 972F, 1049F, 1062F, 1075F, 1130F,
1133F, 1199F, 1228F, 1244F, 1248F, 1249F,
1254F,
1271F,
1263F, 1265F, 1270F,
I288F, 1303F, 1328F, 68BF.
b)

Ceļi

un

III.

laukumi.

Saimnieciskais

rajons.

6. §. Saimnieciskā centrā nedrīkst apbūvēt vairāk par 40% no gruntsgabala
laukuma un stūra gruntsgabalā ne vairāk
par 50% no tā.
Dzīvojamas ēkas būvlaidā nevar celt mazākas par 60mapbūvētā laukuma.
7. § Saimnieciskā rajonā ēkas var celt
ne augstākas par 8 m, sadalot
tās ne
vairāk kā divos pilnos stāvos; bez tam
šinīs gruntsgabalos pielaižami izbūvēt dzīvokļu vajadzībām bēniņus mūra ēkās, bet
ne vairāk kā 65% no to laukuma. Jumta
stāva

laukumu

var

izbūvēt

arī

pilnīgi;

viņš uzskatāms par

pilnu

rindiņām
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu
sludinājumi

par katru
vienslejīgu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas
,

Ls

4,—
—,13

, —,20
—,23
—,80

atstatums starp atsevišķām pretī stāvošām ēkām nedrīkst būt mazāks
nekā
no
augstākās
ēkas augstums, mērījot
zemes vidējā limeņa pie pamatiem līdz
dzegas virsmalai, ja viena vai abas no
Pie tā sauktās
viņām apdzīvojamas.
„dvīņu" būves, kur divi kaimiņi vienojas
celt savas ēkas zem viena kopēja jumta un
saskaņot ārējo izskatu, viņas var būvēt
uz pašas robežas, sadalot ēku pie robežas
divās daļās ar pretuguns mūri.
19. §. Ja atļauta slēgta apbūve (8.§),
ēkas pie kaimiņa
gruntsgabala robežas
jāceļ

ar

Bez

tam

25 m

pretuguns

pie

mūri

visām

garumā,

gar

ēkām

skaitot

šo robežu.

uz

gar

katriem

ēkas asi,

jāceļ pretuguns mūris.
20. §.
Pretuguns mūra biezumam plānākā vietā jābūt vismaz 0,25 m un viņš
jāceļ vismaz 0,30 m virs jumta ieseguma,
bet pie ugunsdroša jumta seguma pretuguns mūri var nobeigt ar jumta iese-

gumu, neizlaižot to virs jumta, pie kam

līmeņa līdz vainagdzegas (zimzes) augšas malai;

automātiska

Piezīme:
pusē.

a) Eku augstumu mēro ielas

ēkas

vidū

no

projektētā

ielas

b) Stāvu skaitā neieskaita pagraba vai
noliktavu stāvus, kuru griestu apakšmala nav augstāka par vienu metru
virs ielas līmeņa, mērojot ēkas vidū,
ielas pusē; pagrabu izbūve dzīvokļu
vajadzībām nav pielaižama.
8. §. Saimnieciskā rajonā
pielaižama
slēgta apbūve; tādā gadījumā būvlaidā
jaunceļamās
būves jāizbūvē
uz pašas
robežas ar pretuguns
IV.

mūri.

Dzīvokļu

rajons.

9. §. Dzīvokļu rajonā var apbūvēt līdz
20% no gruntsgabala laukuma un stūru
gruntsgabalos — līdz 30%. Dzīvojamas
ēkas
būvlaidā
nevar celt mazākas par
četrdesnrt mapbūvētā laukuma.
10. §.
Dzīvokļu rajonā ēkas var celt
ne augstākas par 2 stāviem virs zemes, pie
kam apdzīvojamu bēniņu izbūvi ieskaita
kā stāvu.
11. §. Dzīvokļu rajonā slēgta apbūve
nav pielaižama.
V.
12. §.

Vasarnīcu rajons.

rajonā nedrīkst apbūvēt vairāk par 15% no gruntsgabala
laukuma un ne vairāk par 20% no tiem
gruntsgabaliem, kuru laukums nepārsniedz
2000 kv. m.
Dzīvojamas ēkas būvlaidā
nedrīkst celt mazākas par 80 kv. m. Ēkas
ar mazāku kā 80 kv. m priekš dzīvokļiem
izlietojamo platību var celt ne tuvāk, kā
25 m no būvlaidā līnijas.
13. §. Vasarnīcu rajona ēkas var celt
ne augstākas par 8 m, sadalot tās ne
vairāk kā 2 pilnos stāvos, pie kam apdzīvojamu bēniņu izbūvi ieskaita kā stāvu.
14. §. Vasarnīcu rajonā slēgta apbūve
nav

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

jumta konstrukcijas
koka daļas
nevar
laist caur mūri.
Pretuguns mūrī ēkas
stāvos var ierīkot ailes satiksmei, bet bēniņos tikai tanī gadījumā, ja ailēs ierīkotās
durvis tiek apsistas ar skārdu un pierīkota

stāvu.

un

blakus ēkām, kuras atrodas būvlaidā,
un visām dzīvojamām
ēkām pagalmā, jāiesniedz situācijas plāns,
iezīmējot
esošās
un
projektētās
būves mērogā
1:1000 un ieklājot
jaunbūves
ar sevišķu krāsu, bet
ēkas plānus un griezumus mērogā
1:100 un ielas fasādi;
b) attiecībā uz visām saimniecības ēkām
pagalmā pagaidām var iesniegt situācijas
plānu, mērogā
1:1000 un
ēkas plānu ar griezumiem mērogā
1:100, bez ēkas iasades.
Piezīme. Pilsētas valdes atļauja vajadzīga arī aku un lielāku zemes darbu
II.

gabali

389F, 389aF, 406F, 420F, 427F. 437F,

atļauja.

savā krāsā.

3,50

Kantoris

tādā gadījumā

Būvatļauja.

2. ?. Par gruntsgabalu skaitās kvartāla daļa, kuras robežas un laukums atzīmēts pilsētas plānā.
Gruntsgabalu apvienošana un sadalīšana šo pastāvošo
kvartālu robežās ir pielaižama tikai ar

pilsētas

Rīgā, 1929. g. 27. jūnijā.

un svētku dienas

svētdienas

m $Ē^

Rīgā, pilīJSTe 2. Tālrunis 20032 ^Sfl^gļ Pfp*^ Rīgā, pili JSfe 1. Tālrunis 20031
^^ q&T
Runas
stundas no
11 — 12
Atvērts
no
pulksten 9—3

valsts zvērinātā

izstrādāto

oficiāls laikraksts

gft»

Vasarnīcu

pielaižama.
VI.

Rūpniecības

gabali.

Iestādes, kūpas ar savu darbibu
rada nevēlamu troksni.gāzes vai netīrumus,
var ierīkot tikai pilsētas nomalēs.
16. §. Uz rūpniecības būvēm šie pagaidu noteikumi neattiecas, viņu celšanai
15. §.

pilsētas

valde var izdot

atsevišķus

notei-

kumus, lai aizsargātu iedzīvotājus no rūpniecības iestāžu ļauniem iespaidiem.
Pie
dzīvokļu celšanas rūpniecības gabalos jāievēro dzīvokļu rajona noteikumi.
VII.

Vispārējie techniskie noteikumi.

17. §. Koka būves var būt tikai vienvai divstāvu, pie kam augstums nedrīkst
būt lielāks par 8 m.
Virs otrā koka stāva
nedrīkst būt apdzīvojamas telp,
18. §. Pie izklaidu būves veida, starp
ēku un kaimiņu
gruntsgabalu robežām
Starp atsevišķām
jāatstāj vismaz 4 m.
ēkām, ja viņas ir no koka, atstājami
vismaz 8 metri un vismaz 6 metri, ja viņas
celtas no ugunsdroša materiāla, pie kam

21.

§.

durviu

Būvju

aiztaisīšana.

daļām, kuras

nav

uguns-

drošas, jābūt vismaz 25 cm atstatumā no
dūmu vadiem, skaitot no vada iekšējās
sienas.
22. §. Udensnotekas nedrīkst laist uz
kaimiņa gruntsgabalu.
23. §. Katrā gruntsgabalā jāatstāj neapbūvēts, brīvs pagalms, vismaz
200

m

lielumā, kurš nevienā vietā nedrīkst būt

šaurāks par 8 metriem.
24. §. Caurbrauktuvei pie slēgtas apbūves jābūt
no ugunsdroša materiāla,
vismaz 2,75 m platumā un 3 m augstumā.
25. §. 2 un 2j2 stāvu mūra ēkās nav
nepieciešama mūra trepju un ugunsdrošu
pārsegumu ierīkošana, bet var ierīkot koka
trepes, apmetot

apakšpusi;

apmetums

nav

vajadzīgs,

ja trepes ierīkotas no cieta
koka, piem. ozola. Kāpieniem jābūt pēc
formulas 2a-fb = 60 cm, pie kam kāpšļu
augstums ne vairāk par 18 cm b — platums. Tādu trepju atstatums no katras
telpu vietas nedrīkst būt lielāks par 25 m.
26. §. Divstāvu
koka
mājās,
kurās
augšējā stāva apdzīvojamais laukums ir

Telāks par

100 m, jābūt vismaz

divām

trepēm, kuras var būt no koka.
Šādām
trepēm jābūt vismaz 90 cm platumā ar
slīpumu ne vairāk par 45° un kāpšļiem
pēc formulas 2a-ļ-b = 60 cm. a — kāpšļa
augstums ne vairāk kā 20 cm, b — platums.
VIII.

27. §.

Sanitārie

Dzīvojamām

noteikumi.

darba telpām,
ku .rās notiek ilgstoša cilvēku uzturēšanās.
jābūt vismaz 2,50 m augstām, un viņām
jābūt tieši apgaismotām no ārienes, un
viņu grīdai ne mazāk par 30 cm virs
zemes līmeņa.
28. §.
Katrā gruntsgabalā jāierīko aka,
bet pie divu kaimiņu gruntsgabaliem pielaižama arī viena kopīga aka, ja tā satur
pietiekoši daudz ūdens un ērti pieejama.
Piezīme.

Atkarībā

un

no

vietējiem

ap-

stākļiem un ar pilsētas valdes atļauju
aku

ierīkošana nav saistoša.

29. §. Pilsētas valdei ir tiesība uz savu
rēķinu izbūvēt, pārvietot un tīrīt ūdensnovadus privātu
gruntsgabalu robežās,
bez kā īpašnieks varētu prasīt par to atlīdzību.
30. §.
No pilsētas
valdes nozīmētos
dabiskos ūdens novadus nedrīkst izlietot
netīrumu novadīšanai.
31. §. Aizliegts bez pilsētas valdes pie-

krišanas pāvietot jau pastāvošos no pilsētas
32.

valdes
§.

Pie

apzīmētos
pilsētas

ūdensnovadus.
valdes

apzīmētiem

ūdensnovadiem
drīkst
apbūvēt
gri?
gabalu ne tuvāk par 1,5 m no to malas, ja
ūdensnovads atrodas gruntsgabala robežā*.
Ja starp ūdensnovadu un gruntsgabalu

atrodas territorijas daļa, kura nav platāka
par 5 m un paredzēta zaļuma joslai, tā
nododama pierobežu gruntsgabala turētāja pagaidu bezmaksas lietošanā, pie kam
šī daļa, uz pilsētas valdes pieprasījumu, atbrīvojama pilsētas valdes noteiktā laikā
bez kādas atlīdzības.
33. §. Samazgas un netīrumus nedrīkst
novadīt uz otru gruntsgabalu.
34. §. Samazgu un netīrumu bedrēm
un brīvi stāvošām atejas vietām jābūt no
ielas un kaimiņa robežām vismaz 1.5 m;
vircas un atejas vietām jāierīko ūderrscietas bedres ar cieši pieguļošiem vākiem
un viņām jābūt vismaz 10 m attālumā
no akām.
35. §. Ateja« jāierīko katrā dzīvoklī
siltā telpā, un tām jābūt pieejamām no
dzīvokļa koridora vai priekšnama. Atejas
telpām jābūt gaišām, ar attaisāmu logu
ārsienā, telpai viena dzīvokļa vajadzībām
jābūt
vismaz 0,8 m platai un 1,25 m
garai.
Sēdekļa cauruma noslēgšanai ietaisāms vāks. Ja atejas vairāk stāvos pieslēgtas kopīgai stāvtrubai, tad pēdējā jāpaceļ pāri jumtam ar vaļēju virsgalu.
Atejas bedre jātaisa ar ūdensdrošām sienām
un dibenu un jānoslēdz no virsas ar ciešu
pieguļošu vāku, kurš nelaiž cauri gāzes.
Gāzu novadīšanai jāietaisa sevišķs vertikāls

stobrs,

vislabāk

skurstenim.

Stobram'

blakus

virtuves

jabut

pietie-

košas šķērsgriezuma platības, un tas izvedams pāri jumtam, paceļot tā virsgalu
augstāk par stāvtruhas virsējo galu. Kopējās trepju telpās un pagrabos atejas izbūvēt aizliegts. No pārējām telpām atejas
nodalāmas ar ciešām sienām, ar kaļķu vai
cementa apmetumu. Šo izsmejamo ateju
bedru saturu nedrīkst ievadīt izlejamās
vai mēslu bedrēs, dabiskās notekās un
vaļējos grāvjos.

36. §.
Kustoņu mitekļus nedrīkst celt
būvlaidā līnijā.
37. §. Kustoņu mitekļus var piebūvēt
dzīvojamām telpām tikai dzīvokļu rajona,
tādā gadījumā starp dzīvojamām un kustoņiem nozīmētām telpām jābūt neaptelpai, vai cieši celtai šķirošai
dzīvotai
sienai bez ailēm.
jāiežogo.
gruntsgabals
38. §.
Katrs
Gruntsgabalu īpašniekiem jāceļ un jāuztur
tās žoga pusdajas, kuras, skatoties no
pagalma uz kaimiņa robežu, atrodas pa
labai

rokai.

39. §.

Gruntsgabala

daļas

starp

būv-

laidā līniju uz ielas malu nav atļauts apbūvēt un nekādas ēkas daļas nedrīkst uz
tās atrasties, izņemot nelielu arcbitektūras
izlaidumu 25 cm dziļumā. Viņa nozīmēta
priekšdārzu ierīkošanai.
Piezīme. Pilsētas plānā ar zaļu iekrāsoti
gruntsgabalu priekšdārzi.
40. §.
Priekšdārzu žogiem gar ielām
jābūt caurredzamiem, un viņu augstumu
noteic pilsēta? valde.
īpašniegruntsgabala
Katram
41. §.
kam uz ielas gar gruntsgabala malu jāierīko un jāuztur kārtībā ietnes pēc pilsētas
valdes aizrādījumiem.
42. §. Šie noteikumi stājas spēkā 14
'
dienās pēc to izšķīdināšanas ..Valdības
Vēstnesī".
43. §. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā vainīgos sodīs likumos paredzētā
kārtībā.
Pilsētas galva M. Rabinovičs.
Sekretārs J. Sūrums.

Saistoši noteikumi

par ielu un ietņu ierīkošanu, uzturēšanu un aptīrīšanu Krāslavas pilsētā.
Pieņemti pilsētas domes 1928. g. 11. jūnija
4) un apstiprināti ar
sēde (protokols N° 26, p.
būvniecības pārvaldes
iekšlietu ministrijas

1929. gada 3. jūnija rakstu Ns 77523.

1. Krāslavas pilsētas administratīvās
robežās jāierīko gar visu ielu un ceļu
malām ietnes un kājceliņi.
Ielas un ceļus ierīko un lietojama
stāvoklī uztur pilsētas pašvaldība ar saviem
domes
saskaņā ar pilsētas
līdzekļiem,
lēmumiem.
un udensnoteku
Ietnes. kājceliņi
3
grāvji jāierīko un jāuztur gar ielu un
'
īpašnieceļu malām visiem gruntsgabalu
gruntsgabaliem.
gar
saviem
kiem
Gruntsgabalu īpašniekiem jāizbruģē
gruntsgabaliem ielās,
ietnes gar saviem
izbruģēta tikai
kuras visas izbrīvētas vai
no 1 līdz 2 metri
platuma,
no
to
dala
cietu masu.
platumā ar akmeņiem vai
šaurākas
par
2 metriem,
ietnes
Gadījumā.ja
latumā.
i tās jāizbrug
ar ceIetnes pilsētas centrā jāizbruģē
pilsētas centru
menta vai asfalta masu:
noteic pilsētas dome.
,ru*ētās ielās ietnes jāierīko no cieti
nts.

5.
Ietņu un udensnoteku grāvju ierīkošanas laiku, ietņu platumu, kā arī to
tecbnisko izvedumu noteic pilsētas valde
katrai ielai, un vajadzības gadījumā katras
ielas rajonam atsevišķi.
6.
Bojātas ietnes un ūdensnotekas, kā
arī ietnes. kuras ierīkotas pirms šo noteikumu izdošanas un neatbilst pilsētas valdes
techniskām prasībāmjāizlabo un jāpārtaisa
pilsētas
valdes noteiktos termiņos un pec

pilsētas valdes aizrādījumiem.
7.
Ja gruntsgabala īpašnieks vai resors,

'
kuram pieder gruntsgabals, neierīko, neizlabo vai nepārtaisa ietnes un udensnoteku
grāvjus pilsētas valdes noteiktā laikā vai
pilši
izpilda šos darbus, neievērojot
valdes techniskos noteikumus, tad pilsētas
valde ierīko resp. izlabo ietnes un ūdensnotekas uz vainīgo rēķinu un izdevumus,
pieskaitot
inei ī līdz nomaksas dienai,
piedzen tiesas ceļā no vainīgiem gruntsgabalu īpašniekiem.

8. Stingri aizliegts aizņemt ietnes vai
to daļas ar balkoniem, žogiem, priekšdārziņiem, trepju kāpšļiem, ieejam pagrabos un citiem šķēršļiem bez pilsētas valdes
atļaujas.
Ja

augšminētās

būves,

ierīkojumi

un

citi šķēršļi ierīkoti pirms šo saistošo noteikumu izdošanas, tad namu īpašniekiem
tie jānovāc un ietnes jāsaved kārtībā no
nilsētas valdes noteiktā laikā.
Ja pilsētas valdes noteiktā laikā tos
nenovāc un ietni nesaved kārtībā, tad pilsētas valde var tos novākt uz vainīgo namīpašnieku rēķinu un izdevumus pieskaitot
1° o mēnesī līdz nomaksas dienai, piedzīt
tiesas ceļā ne vauinīgiem namīpašniekiem.
9. Stingri aizliegts braukt pa ietnēm
ar zirgiem, rokas ratiņiem un velosipēdiem,
kā arī jāt.
Stingri aizliegts vest un dzīt
mājlopus pa ietnēm un piesiet ietnes pie
stabiem, žogiem un kokiem zirgus.
10. Aizliegts sapulcināt lopus pilsētas
ielās, laukumos un ietnes, izņemot punktus,
kurus pilsētas valde ierāda šim mērķim.
11.
Visiem gruntsgabala īpašniekiem
jāuztur
kārtībā un tīrībā ietnes, kājceliņi,
udensnoteku grāvji un pus ielas (līdz ielas
vidum) pretī saviem gruntsgabaliem, saskaņā ar saistošiem sanitārnoteikumiem.
12. Stingri aizliegts izmest un izslaucīt
ietnes un ielās gružus, mēslus, ēdienu atliekas, citus atkritumus un netīrumus, kā arī
izliet samazgas un citus šķidrumus.
13.
Ietņu un udensnoteku tīrīšana jāizdara katrā laikā, pēc vajadzībās.
14.

Ielu

aptīrīšana jāizdara

pēc

saules

norietēšanas līdz pulksten 7 rītā no 1. aprīļa
līdz 1. septembrim un līdz pulksten 9 rītā
no I. septembra līdz 1. aprīlim. Saslaucītie
mēsli jānovāc vienas stundas laikā.
15. Ziemas laikā sniegs no ietnēm un
kājceliņiem jānotīra līdz pulksten 9 vītā
un, vajadzības gadījumā, ietnes un kājceliņi jānokaisa ar tirāni smiltīm.
16. Pavasara atkušņu laikā ielu ūdensnotekas un grāvji jātur tīri no sniega un
ledus.
17.

Karstā vasaras laikā, kad izplaepidēmijas, gruntsgabalu īpašniekiem uz pilsētas valdes pieprasījumu jānolaista udensnoteku grāvji ar kaļķu
atšķaidījumu.
18. Ziemas laikā sniegs no jumtiem,
gadījumos, jānotīra, lai novajadzības
vērstu tā krišanu uz ielām.
Stingri aizliegts sētās sakrājušos sniegu un ledu izmest ielās, ietnes un kājceliņos.
19. Ielās sakrājies sniegs,
tāpat arī
sniegs, kuj-š notīrīts no ietnēm un nomests
no jumtiem, ja viņš traucē satiksmi, ir
nekavējoties
jānolīdzina, lai netraucētu
satiksmi.
20. Uzraudzība par šo noteikumu izpildīšanu piekrīt
policijai
un
pilsētas
tījušās

valdei.
21.

So

noteikumu

pārkāpēji

saucami

pie atbildības uz sodu likumu pamata.
stājas spēkā
14
22. Šie
noteikumi
dienu laikā no izsludināšanas ,.Valdības
Vēstnesī".
Ar šo noteikumu

spēkā stāšanos ir at-

celti saistošie noteikumi par ielu un ietņu
ierīkošanu, uzturēšanu un aptīrīšanu, kuri
izsludināti 1928. gadā ..Valdības Vēstnesī"
>I2.
Pilsētas galva M. Rabinovičs.
Sekretārs J

Latvija

Sūrums.

un citas valstis.

Zviedrijas Ķēniņa un mūsu Valsts
Prezidenta telegrammu apmaiņa.
Zviedrijas Ķēniņš Gustavs V, izbraucot
no Latvijas territoriāliem
ūdeņiem, piesūtījis Valsts Prezidentam G. Zemgalim
šādu telegrammu:

,.Atstājot Latvijas territoriju, vēlreiz
sūtu Jums, prezidenta kungs, un visai

tautai manu siltāko pateicību
sirsnīgo uzņemšanu un
man izrādītās simpātijas un draudzības
Gustavs R."
apliecinājumiem.
Latvijas
par

ārkārtīgi

Uz šo telegrammu Valsts Prezidents
G. Zemgals nosūtījis Ķēniņam šādu atbildes
telegrammu:
..Viņa Majestātei Zviedrijas Ķēniņam,
Stokholmā.
Jūsu Majestātes apmeklējums radījis
visā zemē nedalītu prieku, un es lūdzu
Jūs pieņemt manu izjustu pateicību par
šīs zviedru draudzības pierādījumu, kas,
ceru, nākotnē veicinās mūsu abpusējos
Zemgals.'sakarus.
Kēnina

dāvana.

Viņa Majestāte Zviedrijas Ķēniņš svētdien nodevis pilsētas galvām A. Krieviņam
Rīgas trūkum3,000 kronu kā dāvanu
cietējiem.
Latvija

un

Zviedrija.

Ārlietu ministris A. Balodis brokastīs
par godu Zviedrijas ārlietu
ministrim
29. jūnijā sacīja šādu runu:
Latvijas Republikas valdības vārdā man
ir tas gods no visas sirds apsveikt jūsu
eksenleci mūsu valsts galvas pilsētā.
Ar
prieku varu jums apliecināt, ka patiesās
prieka jūtas, kuras pārņem šinī momentā
manus kolēģus un mani, ir ari visas latvju
tautas jūtas.
Šis gadījums man dod visai patīkamu
iespēju, izteikt jums šeit mūsu visdziļāko
pateicību par to lielo sirsnību un draudzību,
kāda mums tika izrādīta pa mūsu viesošanās laiku Zviedrijas galvaspilsētā, no
kura momenta ir pagājis tikai apmēram

mēnesis, un kur it sevišķu laipnību
jūsu eksenleces personīgā

izteikt

ceļu.

Ar neliekuļotu un dziļu simpātiju mēs
šodien redzam latvju nāciju, pēc tam, kad
tā likusi stiprus pamatus savai neatkarībai,
drošsirdīgi nostājamas uz daudzajiem civiskaidrā
lizācijas ceļiem spraustā mēiķa
apziņā. Dedzība, ar kuru jūs strādājat pie
cēla nacionālā ideāla sasniegšanas, jums
uz visiem laikiem nodrošina Zviedrijas
apbrīnošanu.
Pateikdamies jums. ekselence, pčir jūsu
tik augstsirdīgo un sirsnīgo viesmīlību, es
paceļu
savu glāzi
par godu auglīgam
darbam, kuru Jūs esat veikuši tiklab
laukā, un
nacionālā, kā starptautiskā
dzeru uz jūsu laimi un jūsu zemes labklā-

dos

iespēju tieši personīgi pārliecināties par
tiem sasniegumiem, kādus latvju tauta
panākusi savas sapostītās ekonomiskās un
intelektuālās dzīves atjaunošanā.
Man
jāsaka, ka attiecībā uz to mēs sev netaisām
nekādas īluzījas, bet varu jums apliecināt,
ka varbūtējas grūtības latvju tautas gribu
pie savu likteņu veidošanas tikai dubultos,
lai nodrošinātu brīvu ceļu uz kārtību,
progresu un civilizāciju.
Pie šo nodomu
izvešanas zviedru tautas radošais gars un
organizācija

mums noderēs

par

labu

pa-

raugu.
Pats no sevis saprotams, ka šis saimnieciskās

un

darbs

var

sevišķi

politiskās

notikt

Eiropā

un

dzīves

vienīgi,
par

visu

atjaunošanas

ja

pasaulē, it

tanīs

valstīs,

kuras atrodas pie Baltijas jūras krastiem
un kuras mūs it sevišķi interesē, valda
patiess miers.
Vispārējs miers, kultivēts
atsevišķās valstīs, pēc manām delnām ir
vislabākā ķīla
ilgstošam mieram.
Šis
idejas sakopotas rada programmu un ir
atradušas savu izteiksmi Tautu savienības
paktā.
Nebūs lieki pastrīpot, ka mēs
Zviedriju uzskatām par vienu no aktīvākiem viņas locekļiem. Latvijas ārpolitikas
vadītāji no paša viņas sākuma ir vēlējušies
strādāt šādā virzienā, ziedojot visus spēkus
I
un zināšanas jaukās miera idejas labā.
Tamdēļ

arī

Latvijas

Republikas

jību.

Apbalvoti.
Ķēniņa Gustava V
viesošanos Latvijā sekosi darbinieki apbalvoti zviedru ordeņu nozīmēm:
ar Vazās ordeņa I šķiras — ministru
prezidents H. Celmiņš;
ar Ziemeļzvaigznes ordeņa I šķiras —
kara ministris A. Ozols, iekšlietu ministris
E. Laimiņš, satiksmes ministris F. Ozoliņš,
Ķēniņa uzņemšanas kommisijas
priekšsēdētājs A. Kviesis, ārlietu ministrijas
ģenerālsekretārs H. Albats, biskaps K. Irbe
un dep. K. Ulmanis;
Sakarā ar Zviedrijas

ar Šķēpa ordeņa I šķiras apbalvots —
armijas komandieris gen. M. Peniķis un
Ķēniņam piekomandētais gen. P. Radziņš;
ar Vazās ordeņa II šķiras apbalvoti —
Rīgas pilsētas galva A. Ķrieviņš, valsts
kancelejas direktors D. Rudzītis, ārlietu
ministrijas preses nodaļas vadītājs A. Bīlmanis un dzelzceļu galvenais direktors
Rode;
ar Ziemeļzvaigznes 11 šķiras apbalvoti —
ārlietu ministrijas administrātīvi-juridiskā
departamenta direktors A. Birznieks,

Mani kungi, pacelsim savas glāzes uz
Viņa Ekselences, Zviedrijas ārlietu ministra,
Trvgger kunga, veselību!
Uz to Zviedrijas ārlietu ministris Tryggers atbildēja:
Ekselence!

Latvijas Republikas Prezidenta nesenā
vizīte Zviedrijā atstājusi mums vislabākās
atmiņas.
Tā modinājusi arī mūsu vēlēšanos drīz redzēt jūsu zemi. Vēl pagājušas
tikai nedaudzas stundas, kopš mēs esam
varējuši izpildīt šo vēlēšanos, un jau gūto
iespaidu daudzums pilda mūsu sirdis ar
gandarījumu un prieku. Laipnie vārdi, ar
kuriem jūs nupat griezāties pie manis,
mums rāda turklāt, ka mēs neesam nepareizi izpratuši to jūtu nozīmi. par kurām
pilsētas iedzīvotāji mums devuši tik
vērtīgus pierādījumus.
Atļaujat
man

uni-

versitātes rektors prof. M. Zīle, konservatorijas rektors prof. J. Vītols un mākslas
akadēmijas rektors prof. V. Purvīts;
ar Šķēpa ordeņa 11 šķiras apbalvoti —
ģen. K. Goppers un Ķēniņam
piekomandētais pulkvedis Hartmans.
Bez tam apbalvota vesela rinda kara
resora, satiksmes resora, izglītības resora,
iekšlietu resora, garīdzniecības, universitātes, Rīgas pilsētas un sabiedrisko darbinieku un redaktoru.

Telegrammas.

valdība

ar gandarījumu darbojas pie latvju-zviedru
saimniecisko un intelektuālo attiecību izveidošanas un pie draudzības saišu ciešākas
savienošanas, kurām pirmcēlonis meklējams vēsturē, un kuras tagad izpaušas
Viņa
Majestātes Zviedrijas Karaļa
un
Viņa Ekselences Latvijas Republikas Prezidenta savstarpējos apciemojumos.
Es
esmu priecīgs, ka varu jūsu ekselencei šeit
izteikt latvju tautas atzinību
par
lielo
enerģiju, pūlēm un augsto saprašanu starptautiskos miera jautājumos, un par draudzīgo attiecību
izveidošanu mūsu
abu
valstu starpā.
Jūsu ekselences klātbūtne
dod pierādījumu, ka arī tas tā turpināsies.

un

Tai pašā laikā mūsu tauta,uzticīga savām
gadusimteņiem vecām kultūras un progresa
tradīcijām, centusies bez apstājas iet uz
priekšu pa gaismas, patiesības un zelšanas

baudīja
jums

pateicību

aizsargu.

mājā.

Es ceru, ka jūsu apciemojums

Jums mūsu sirsnīgo

nodot labākos novēlējumus Latvijas nākotnei.
Varbūt dažs labs paraustīs plecus, dzirdot runājam par to valstu nākotnes izredzēm, kuras nestāv lielvalstu rindās.
Man tomēr liekas, ka taisni Zviedrijas
vēsture vislabāk! rāda, cik tāds skeptiKopš
cisms patiesībā ir maz dibināts.
vairāk kā gadusimteņa, tiešām, mūsu
zeme nav bijusi spiesta izlietot savus
ieročus citiem mērķiem, kā vienīgi tiem,
kupem viņi kalti — un kuriem vienīgi tos
Šis mērķis ir būt par mūsu
drīkst kalt.
eksistenci un mūsu nacionālās neatkarības

(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)
Stokholmā, 1. jūlijā. Zviedru eskadra
ar Ķēniņu Gustavu V pēcpusdienā ieradās

Zviedrijā. Ķēniņš izkāpa malā
pilī, Stokholmas tuvumā.

Tulgarnas

KURSI.
Rīgas biržā,

1929. gada

2. jūlijā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas

franku

100 Beļģijas beigu
100 Šveices franku
100 Itālijas liru

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
1

5,182—5,192
25,175—25,225
20,26—20,41
71,90—72,45
99,65—100,40
27,10—27,31

Zviedrijas kronu
138,95—139,65
Norvēģijas kronu
.... 138,15—138,85
138,10—138,80
Dānijas kronu
Austrijas šiliņu
72,70—73,40
Čechoslovakijas kronu
. .
15,33—15,48
Holandes guldeņu
.... 208,15—209,20
Vācijas marku
123 ,55—124,15
Somijas marku
13,00—13,12
Igaunijas kronu
138,10—138 80
Polijas zlotu
57,55—58,75
Lietavas litu
51,10—51 80
SSSR červoņecs
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

5°/0
4%
6%
8%

Vērtspapīri:
neatkarības aizņēmums . .
Valsts prem. aizņēmums
.
Zemes bankas ķīlu zīmes . .
Hipotēku bankas ķīlu zīmes

3425—3445
86—94
98—100
98—100
92—93
96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevic».

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskis.

gumraksta

pielikti

pilnvara

un

izraksts no mājas grāmatas.

Ja
atbildētājs Ludvigs Sēja noteiktā

«ludžnoiurnl.

iesniegs, tad visas pavēstes un
raksti uz atbildētāja vardu tiks

apgabaltiesa,

ļļi matoioties uz Otto-Heinricha
ļļollmaiia lūguma un sava š. g.
īja lēmuma, uzaicina perkuras rokās atrodas uz ne-

son u,

;i mantu Liepājā, ar krep.

atstāti īres valdes kancelejā un
atbildētājam nebūs tiesības aizbildināties
ar
to pavēstu
un
rakstu nezināšanu.
7204b

Rīgā,

nostiprināta
1885. g.
maijā uz Jorgena Šmidta

3000
rbļ.
pirmvērtības
lielumā , tagad atlikumā 1600 rbļ.
mēneša
obligācija, viena
liela
jaikā. skaitot no sludinājuma ieas dienas, iesniegt minēto

riju
tiesā, iemaksāto Ls
saņemšanai kā kapitāl-

6, 28

ar procentēm

parāda

pilnīgu sa-

jnaksu. Obligācijas neiesniegšanas
«gadījumā parādu atzīs par samaksātu un dzēšamu no zemes grājiatām.
JVs 568 29.
Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
Priekšsēd.

b.

A.

Kiršfelds

Sekretāra v. E.
Liepājas

Rolavs

apgabaltiesa,

pamatojoties uz Katrīnes-Marijas
Seskuvas.

dzini.

Burchard
lūgumu, š. g. 10. jūnijā, nolēma:
1) atzīt par samaksātu hipotekar,
obligāciju, kura apgrūtina Ka-

tarinai-Marijai
Seskovai
dzini.
piederošu
nekustamu
Burchard
Biantu Liepājā

māta
ia

ar krep. JVs 274 un

1911. g. 7. decembri

rbļ. lielumā uz Samuiļa,
d.
Freidberga
vārdu

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zeme;
grāmatu nodaļā minētās
obligācijas
dzēšanu
nio

hipot.
zeme;

grāmatām un 3) iemaksāto naudu
glabāt
maksāt

tiesas depozītā
un
augšminēto prasības

kumenta

iesniedzējam.

Liepājā,

1929. g.

'

6271/

izdo-

Priekšsēd.

15. jūnijā.

JVs 460-1 Ž5.
A. Kiršfelds

b.

Sekretāra

v. E.

minēto
obligāciju
Obligācijas neiesniegšanas

tiesā.
gadī-

jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām
un pašu obligāciju par iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā
.V° 555 29.
6273b
Priekšsēd.
b.
A.
Kiršfelds.
Sekretāra

v.

E.

Rolova.

Rīgas pilsētas 2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar Sod. lik. 218. p.,
izsludina, ka ar viņa
1929. g.
§5. marta spriedumujānis Brēderbanis viņa apsūdzībā pēc Sod.
lik. 209. p. par tirgošanos ar
netīru pienu atzīts par vainīgu
un sodīts ar Ls 2t),— vai maksātnespējas gadījumā ar arestu uz
četrām
no
dienām, piedzenot
viņa
Rīgas
pilsētas
veselības
ii par
labu
Ls 3 ,-- izizdevumus.

Piezīme:

spriedums

spēkā.

stājies

Jānis Brēderražotājs Babītes

ir piena
Brēdermaņa mājās.
7185b
. 1929. g. jūnijā.
L. JVs 407.
tiesnesis

I.

Drande.

Ar Rīgas pilsētas 3. iec. miertiesneša 1929. g. spriedumu Jūlius
Zirdziņš
(rūpnieks^
tirgotājs
Rīgas apr. Babītes pag. „Vel.a-

emos" pēc sodu lik. 209. p.
ar Ls 40, — vai

10 d. aresta,

stājies

likumīgā
L. JVo 196,

17. aprīlī.
Miertiesnesis

(paraksts).

Reitera, viņa sievas Vilhelmīnes-

Marijas
Dorotejas
un
meitas
Martas-Marijas,
4) Gusta-Roberta Pantiņa,
arī Pauta, ari
Pantiņa, viņa sievas Trīnes meitas

Emīlijas-Mirdzas
Ludviga,
viņa

5)

sievas

dēla

Arvīda-

Alberta

Runča

Marijas.

6)

Kalnenieka,

arī

Kalniņa,

sievas Līzes,

dēlu:

lietu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 27. jūnijā.
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Tiesu izp. Kazubierns.

u. c. un
Izzināt

Ādolfa,

novērtēta par

Eiženijai (Žeņai) — uzvārdā
,,Ķirsis",

Ls 530.

1929. g.

3)

15. jūnijā.

Tiesu izp.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo,

11. jūlijā,

ka

pulksten

1929.

II

dienā,

kustamo

sastāvošu

mantu,

mēbelēm
Ls 375.

un

novērtētu

no

5)

1929. g.

Tiesu izpild. V. Strauss.

6)
Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12
dienā,
11. jūlijā, pulkst.
Rīgā,
Sadovņikova
ielā
JVs 2,
pienotavā, pārdos Alfrēda Lie-

motora u. c.

7)

un novērtētu

9)

izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.

12. jūlijā, pulkst.

11,30 dienā,
Sadovņikovu
ielā JVs 41,
pārdos II izsolē Jēkaba Silucinska
bormašīnas,

sastāvošu

galda

u. c. un

10)

Pēterim-Arnoldam

Mezev-

arī

Miazev-

—

uzvārdā

no
no-

Kārlim Kuilītim, ari Kuilei,
viņa sievai Minnai, meitām:
Almai, Elzai, dēliem: Ķārlim-Leonardam un Elmāram
uzvārdā

..Dzintars" .

Riehardam - Žanim

Krūzei-

tes n. t. t., kas izdoti līdz šim uz

lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata un

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

privātām

1929. g. 15. jūnijā.

personām

ir skaitāmi

kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.
III.
Šie
lēmumi
stājušies
Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g. spēkā š. g. 24. aprīlī.
'Rīgā, 1029. g. 27. jūnijā.
12. jūlijā, pulksten
12,
Rīgā,
JVs 38786-V.
Katoļu
ielā
JVo 48'59. dz. 3, 7243r
Administratīvā departamenta
pārdos Mildas, Irēnas un Ņinas
vicedirektors V. Ludiņš.
Strazdiņu kustamu mantu, sastāPasu nod. vad. P. Kurzemnieks.
vošu no mēbelēm u. c. un no7267

Tiesu izpild. V. Strauss.

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

Ulmanis — gaļas un desu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

1030. p., paziņo, ka š. g. 19. jūlijā,
pīkst. 10 — Dzērves pag. Rožkalnu mājās tiks pārdota pirmā

i uzturam nederīgu tauku
turēšanu pārdošanai
1929.
g.
;
uārī, pēc Sodu lik. 210'.p.
ar piecpadsmit
latiem
soda vai
maksātnespējas gadīļļim ā ar piecām dienām arestā.
is

pavēle

stājusies

"

spēkā.
g.

L. JVs 654.
28. jūnijā.

Miertiesnesis

pils.
ā

I. rajona

ar

civ.

-".'4..
un
bas

proc.

(paraksts).

īres valde,
lik.

74..

,

29

301.,
,.Herdera

311. p. un
Rīgā" pilnv. zv.

Švartca

liku-

adv.

.. Herdera
'prasības lietā pret
Ludvi gu Sēju par izlikšanu, uzaicina atbildētāju Ludvit
dzīves vieta prasītājai nav
zināma , četru mēnešu laikā, no
linājuma

lūgumu

iespiešanas dienas

"!vis Vēstnesī" paziņot savu
Rīgā

./.īves vietu, vai
personu,
dzīvojušu

atbildētājs pilnvaro saņemt
no īres

valdes

piesū-

Pie prasītāja lū-

Rīgā,
7263

1929. g. 15. jūnijā.
Tiesu

izp.

atklātā vairāksolīšanā Jānim Artmanini piederoša kustama manta,
sastāvoša no vieniem
divjūga
un vieniem
vienjūga darba ra-

V. Strauss.

'Citu iestāžu
sludinājumi.
rakstiskā

izsolē

16. jūlijā, pīkst.

1929.

10,

vembrim

par
no-

192i. g.

Izsole notiks

Rēzeknē, Vi|ēnu
štābā saimnie-

ielā Ns 21, pulka
cības daļā.

Ar izsoles noteikumiem

var ie-

pazīties tur pat, katru dienu no
pīkst. 9 —15, izņemot svētdienas
un svētku dienas.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās
aploksnēs līdz ar Ls 700,— drošības naudu iesniedzami saimniepriekšniekam līdz š. g.
cības
16. jūlijam, pīkst. 10.
3 7245

Dāvis, Kārlis

3.
4.
5.

Knostenbergs, Kārlis
Rubenis, Aleksandris
Dārznieks, Alberts

13.
14.

2.

Kandidāti:
Puiše, Kārlis
Polfanders. Alfrēds

9.

10.
11.
12.

Vekters, Eduards.

1.

Andrāns, Jānis
Stabulnieks, Vijums
Bērzons, Otto
Bērķis, Andrejs
Svimpuls. Pēters

Jānis

Voitkevičs, Kazimirs.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Barušs, Jēkabs.
Kandidāti:
Stūrmanis, Jānis
Gailīts, Kārlis
Mazūrs, Augusts
Stabiņš, Teodors

Kazmērs, Jānis
Barušs, Pēters
Ezeriņš, Jānis
Brīmans, Jūlijs.
No

(Ierēdņu

sabiedrisku

2.

Apsīts. Pauls.

1.
2.

Kalniņš, Andrejs
Briedis, Kārlis

Kandidāti:

prasības piear
Aizputes

7.
8.
9.

Miķelsons,

Cīravas

miertiesneša

š. g. 21.

febr.

7213b

apr. pr-ka
1929.
g.

pal.
18.

1.
1.
2.

Kononovam piederošā manta, sa-

3.

1

e.

v.,

divas

cūkas,

nocenotas

par

Augšminēto varēs apskatīt
dienā un vietā.

uz-

ieroču atļauju JVs 55 ar Krišjāņa
Bagāta vārdu. izd. no Ilūkstes
ar

derīgumu

g. 27. jūlijam.

līdz

6912b

P€

Plāters, Kārlis

Trotīts. Jēkabs
Kļaviņš. Jānis
I'iris. Pēters
Liepa, Alfrēds.
No saraksta JVs 11.
m nieki:

1.

Ļaviņš, Pēters.

Madonā.

zemju

drošības nauda Ls

1500;

7931

tek.

mtr.

garumā

ar

13264

kub.

mtr.

tilpuma, novērtētus par

Ls 2195; izsoles

drošības nauda

Ls 100;
Valmieras apr., Salaces pag., Vecsalacas muižas yec- un jaunsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas darbus 4460 tek.
par
mtr. garumā ar 5197 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus
Ls 3530; izsoles drošības nauda l s :

novadgrāvju

rakšanas darbus 6302 tek. mtr. garumā ar
tilpuma, novērtētus par Ls6958; izsoles dro-

t u. Z. D. 1.rajona inženieris,
š. g. 14. jūlijā,

pi'Ikst. II, uz Rīgas—Limbažu šosejas 51. km.
pie Mora veikala pārdos vairāksolitājiem jauktā izsolē (mut. un rakst.)

divās atsevišķās grupās koka materiālus,

Augusts.

Kandidāti:
Kļavinš,
Johans

7214b

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto

nr-ka

5.

6.

Ls 60,—.

rādītā

4.

valsts fonda

Bauskas apr., Iecavas pag., Laučti, Šitkas māju un Iecavas
muižas ,,Cēsnieku"
jaunsaimniecību
novadgrāvju
rakšanas
darbus 2550 tek. mtr. garumā ar 3545 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 1920; i/soles drošības nauda Ls 100.
Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot rakstiskus piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām 39.—42. p. noteiktā kārtībā pirms
mutiskas
izsoles
sākšanas.
Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacījumiem var
7262r
iepazīties Rīgā, Dzirnavu ielā - V? 31. dz. 3.

Andrejs

Rigerts,

ar

un Stāmeriencs pagastu meliorācijas
sabiedrības „Mugarve" novadgrāvju rakšanas darbus 6167 tek.
mtr. gammā ar 22755 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par
Ls 12868; izsoles drošības nauda Ls 650:
17) Ventspils apr., Popes pag., Rindas upes lejas gala regulēšanas
darbus 2125 tek. mtr. garumā ar 27691 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 46714; izsoles drošības naudas Ls 2400;
18) Rīgas apr., Madlienas, Plāteres un Ķeipenes pag., Kojas Asnulaides novadgrāvju rakšanas darbus 2945 tek. mtr. garumā ar
3879 kub. mtr. tilpuma, novērt, par Ls 1300; izsoles
droš.
nauda Ls 70; '
19) Rīgas apr., Bebru pag., Vilkāres pusmuižas novadgrāvju rakšanas
darbus 6292 tek. mtr. garumā ar 10568 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 6146; izsoles drošības nauda Ls 300;
20) Rīgas apr., Bebru pag., Rūjentales
pusmuižas novadgrāvju
rakšanas darbus 5902 tek. mtr. garumā ar 9913 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 6368; izsoles drošības nauda Ls 300;
21) Jelgavas apr., Tērvetes un Zaļenieku pagastu, Eglones strauta
regulēšanas darbus 8327 tek. mtr. garumā ar 12787 kub. mtr.
tilpuma, nover, par Ls 7417; izsoles drošības nauda Ls 350;
22) Valkas-apr., Omuļu pag., Omuļu muižas jaunsaimniecību galveno
novadgrāvju rakšanas darbus 3027 tek. mtr. garumā ar 5224 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 3490; izsoles drošības
nauda
Ls 150;
23) Rīgas apr., Plāteres un Ķeipenes pag., Tāmuļu novadgrāvju
rakšanas darbus 4006 tek. mtr. garumā ar 5578 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 2180; izsoles drošības nauda Ls 100;
24) Kuldīgas apr., Griķti pag., Staru un Adģēru valsts meža galveno
novadgrāvju rakšanas darbus 4862 tek. mtr.
garumā
ar
7074 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 5085; izsoles drošības

koptilpumā apm. 90 kub.

1929. g. 29. jūnijā.

Madonas pilsētas galvas v.
7247v
P, Mazūrs.
Sekretārs O. Krafts.

m un

75 gab. tukšas cementa mucas,

Domnieki:

pīkst.
10 no rīta
pie Laucesas
pagasta nama ūtrupi, kurā tiks
pārdota atklātā izsolē Vasiiijam
I)

12)

No saraksta JVs 10.

1. iec.

jūlijā,

darbi-

Domnieki:
Dolmans, Pēters

Āboliņš, Pēters
Kļaviņš, Roberts
Freimans. Ādolfs

290,—

garumā

10049; izsoles

nauda Ls 250;

nieku)
1.

Ls

25)

saraksta JVs 9.
un

6.

asīm,

izpildu rakstu.

?

Aleksandris

Vanags, Pēters

Domnieki:

1.
2.

nekultivēto

tek. mtr.

16) Madonas apr., Vecgulbenes

No saraksta JVs 7.
1.

par

15) Madonas apr., Mētrienas pag., ,,Jošas" upītes regulēšanas darbus
12432 tek. mtr. garumā ar 30705 kub. mtr. tilpuma, novērtētus
par Ls 19902; izsoles drošības nauda Ls 1000;

Kandidāti:

Reiters.

novērtētus

vērtētus par Ls 14793; izsoles drošības nauda Ls 700;
Kuldīgas apr., Zvārdes pag., Bieza meža un Govju pļavu galveno
novadgrāvju rakšanas darbus 1785 tek. mtr. garumā ar 3007 kub.

rības

JVs 5.

2.

Kalniņš.

tilpuma,

šības nauda Ls 350;

Domnieki:
Jānis, Ezeriņš

7.
8.
9.

dro-

apr., Drobiņas pag., P nrunes-Baidzeieš . ciemu vecsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas darbus 3996 tek.
mtr. garumā ar 4087 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 2466;
izsoles drošības nauda Ls 120;
1,4) Madonas apr., Adulienas pag,, Adulienas meliorācijas sabied-

Šūsters, Andrejs
Jaunrubens, Kārlis
Rampāns, Staņislavs
Beķers, Teodors
Stalažs, Jānis
Plāters, Kārlis
Bomīts, Jānis

1.

4.
5.
6.

izsoles

13) Liepājas

(Sociāldemokrātu, īrnieku un

2.
3.

darbus

14639 kub. mtr.

krāj-

apm.

rūp-

Jānis

No saraksts

mtr.

drošības nauda Ls 500;
Aizputes apr., Sakas pagasta

mtr.

Rozīts. Pēters
Ķeirāns, Kārlis

par

no:

11)

Saulīts, Mārtiņš

1.
2.

6.
7.
8.

Ls 8086;

10) Valmieras apr., Alojas un Salacas pag., Korbu upītes regulēšanas
darbus 10995 tek. mtr. garumā ar 18572 kub. mtr. tilpuma, no-

un tirgotāju)

Steinbergs. Mārtiņš
Mazūrs, Pēters.

5.

kub.

novērtētus par Ls 30758; izsoles

JVs 4.

namsaimnieku,

Kārkliņš,

par

9) Ilūkstes apr., Bebrenes pag., Bebrenes Ceiminieku novadgrāvju

Dundurs, Andrejs
Viņauds, Dāvids
Ka 'liksons, Rūdolfs
Upe, Hermans.

3.

3.
4.

novērtētus

,,Grīni" galveno novadgrāvju rakšanas darbus 19456 tek. mtr.
garumā ar 41885 kub. mtr. tilpuma un 6 koka tiltu būves darbus,

Domnieki:
1.

darbus,

Kompotes upes regulēšanas darbus 3088

7455

rakšanas

Osīts

stāvoša

nostiprināšanas

šības nauda Ls 400;
7) Ilūkstes apr., Kurcuma un Demenes pagastu, I daļas Šķirnas un

tilpuma, novērtēt, par Ls 6729; izsoles drošības nauda Ls 370;

Kalniņš, Jānis
Ķēze, Arvīds

dzelzs

Ilūkstes
izsludina

Rāvas un Dunalkas muižu jaunpurva" galveno novadgrāvju rakšanas
darbus 5982 tek. m garumā ar 11378 kb. m tilpuma, un grāvju

Žuniņš, Voldemārs

nieku

apr., Dunalkas pag.,

un vecsaimniecību ,-Kaķa

Trotīts, Jānis

(Apvienoto

apr.,

Ls 200;
6) Aizputes

Delle, Jānis
Briedis, Jānis

No saraksta

Ventspils

mtr. garumā ar 5611 kub. mtr. tilpuma un 3 betona caurteku
būves darbus, novērtētus par Ls 3766; izsoles drošības nauda

Pabērzs. Valters

4.
5.

Ls

izsoles drošības nauda I.s 1300;
Popes pag.,
Sarces galveno
novadgrāvju
rakšanas darbus 2929 tek. mtr. garumā ar 3724 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 2268; izsoles drošības nauda Ls 100;
5) Valkas apr., Lugažu pag., Valkas pilsētas Peleniešu, Valdeku
un citu māju galveno novadgrāvju rakšanas darbus 4293 tek.

8)

3.

iec.

pulka
tekošam vajadzībām
laiku no 1. augusta līdz 30.

2.

vienām

uz

aizdevu sabiedrības
g. dzīšanai saskaņā

14,000 kg svaigas liellopu
gaļas piegādāšanu

1.

Kandidāti:
Stūrainis, Jānis

jaunām slēpēm un vienas 3 g.
vecas cūkas, novērtētiem kopā

tiem

9. Rēzeknes kfijn. pulks
izdos

Domnieki:
Šiliņš, Pēteris.

nauda Ls 2800;

Ls 26885;

Grtibc, Reinholds
Svārpstons, Pēters
Zandbergs, Kārlis
Krūklis, Fricis
Skaģers, Andrejs
Nerugals, Jāzeps
Liepa, Augusts.

1.

Jēkabpils apr., Neretas un Saukas pag., Dūņupes regulēšanas un
galveno novadgrāvju rakšanas darbus 26768 tek. mtr. garumā
ar 96987 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 55400; izsoles

2) Tukuma apr., Bikstu un Jaunpils pagastu, Bikstu upes augšrakšanas darbus
gala regulēšanas un galveno novadgrāvju
19905 tek. mtr garumā ar 36654 kub. mtr. tilpuma, novērtētus
par Ls 19833; izsoles drošības nauda Ls 1000;
3) Liepājas apr., Rucavas pag., Rucavas fondenieku novadgrāvju
rakšanas darbus 17620 tek. mtr. garumā ar 24360 kub. mtr.
tilpuma un 6 koka
tiltu
būves
darbus, novērtētus par
4)

apbūvnieku)

Kārlim Silamednim, arī Mednim — uzvārdā ,.Mednis ",

Krauzem
— uzvārdā
„Krauze".
II.
Visi dokumenti, ka: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvī-

vērtētu par Ls 210,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgā,

uz-

JVs 2.

No saraksta JVs 3.

dēlam

—

viņa
Marijai — uzvārdā
..Baltturs" ,
Jānim Kalneniekam, arī Kalniņam, viņa sievai Līzei, dē-

—

Rīgā,

mantu,

un

saraksta

solīšanu no zemāk uzrādītām summām:

drošības

(Nomaļnieku)
Domnieki:
Pētersons, Eduards
Aizderdzs, Voldemārs
Mende Jānis.

,,Miezis ",
8)

1929. g. 15. jūnijā.
Tiesu

meitai

vārdā ,,Strēlnieks" ,
Albertam Runcim un

tīnai-Sofijai

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

kustamu

Trīnei,

skim un viņa sievai Klemen-

par

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

7266

sievai

skim-Miezim,

1100.

Rīgā,

Vilhelmīnei-Ma-

sievai

liem: Ādolfam, Volfrīdām un
Albertam - Voldemāram
—
uzvārdā ,,Kalniņš" ,

piņa kustamu mantu, sastāvošu
no viena 3 zirgu spēka elektriskā
Ls

viņa

sievai

15. jūnijā.

7.

Reiteram,

Enulijai-Mirdzai

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
7265

ari

Arvīdam-Ludvigam

kā ar i apskatīt pārdodamo mantu

Rīgā,

Neirei-

reuteram),

viņa

Izzināt sarakstu, novērtējumu,

6.

12.

Kārlim-Fridricham

4) Gustam-Robertam Pantiņam
ari Pantam, arī Pantiņam,

par

4.
5.

niņš",

,,Reirers",

Rīga, Elijas ielā JVs 23, E. Giberta
lietā,
pārdos
Antona
Mīdega

3.

11.

Put-

rijai - Dorotejai un
meitai
Martai-Marijai
—
uzvārdā

g.

2.

Arnoldam — uzvārdā ,,Put-

Aleksandrim

1)

K a n d i d ā t i:
1.

nim, arī
Putniņam, viņa
sievai
Emīlijai
un
dēlam

-

teram (Neureiteram, arlNeu-

V. Strauss.

2.
3.

6.
7.
8.
9.
10.

2) Jānim

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā,

viņa sievai Emīmeitām:
Annai
un

1.

sākot

Āboliņš, Emilija
Polfandes-Dzintārs, Fēlikss
Mors, Berta
Gailītis, Marianna
Bērziņš, Otto-Rudolfs.
No

Vol-

šanovam.

sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

Kandidāti:
Ruks. Kārlis

6.

ministris

lijai,

1.
3.
4.

šādus darfrus,

vēlētāju)

Domnieki:
Šiliņš, Aleksandrs.

telpās, Rīgā,

daļas

jauktā izsolē izdos mazāksolīšanā

JVs 1.

1.

2.

jūlijā, pīkst. 10, Kultūrtechniskās
ielā JVs 31, dz. 3

1929. g. 12.

Dzirnavu

saimnieciski-

kultūrēlo

5.

I.
Lūdzējiem turpmāk saukties:
1) Kazimira Plēšam, arī Ple-

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu

(Bezpartejisko

un

nolēma:

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
9. jūlijā, pulkst. 10 dienā, Rīgā,
muižā,
Meža
parkā,
Jaunā
pārdos
11 izsolē
Aleksandra
Ozola
kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm, foto aparāta

No saraksta

Jāņa
viņa

pavēli

tiesas

ivas Kr. Barona ielā JV° 2022
īpašnieks, par bojātu —

Pal.

Ievēlēti 1929. g. 15. un 16. jūnijā.

Aizputes pol. iec. priekšnieks,
pamatojoties uz civ. proc. lik.

pils. 6. iec. mietiesneša
0. aprīļa

Rīgas

Emīlijas, meitu: Annas un Eiže-

nijas (Žeņas),
2) Jāņa-AJeksandra Putna, arī Putniņa, viņa
sievas Emīlijas un dēla Arnolda,
3) Kārļa Fridricha
Neireitera
(Neureitera, ari Neureutera), ari

vērtētu par Ls 970,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

?Ar Rīgas
I

domnieku un viņu kandidātu
saraksts.

apgabaltiesa,

ļniegl

spriedums

(paraksts).
(paraksts).

Zemkopības ministrijas zemkoias departamenti

Madonas pilsētas

dara zināmu ka uz: 1) Kazimira
Pieša, ar i Plešanova, viņa sievas

frīda un Alberta - Voldemāra,
7)
Pētera - Arnolda
Mezevskavarēs pārdošanas dienā uz vietas.
Mieža, arī Miazevska, viņa sievas
Rīgā, 1929. g. 20. jūnijā.
Klementīnas-Sofijas,
8) Kār(a
7268
Tiesuizp. J. Kazubierns.
Silamedņa, arī Medņa, 9) Kārļa
arī Kuiles, viņa sievas
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu Kuilīša,
1929. g. Minnas, meitu: Almas, Elzas,
izpildītājs
paziņo, ka
'
dēlu: Kārļa-Leonarda un Elmāra,
12. jūlijā, pīkst . 10 dienā, Rīgā,
10) Richarda-Žaņa Krūzes-KrauĢertrūdes ielā JVs 45, dz. 1, pārdo^
Alfrēda Pfeifa kustamu
mantu, zes — attiecīgiem uzvārdu maisastāvošu no mēbelēm u. c, noņas lūgumiem, kuri izsludināti š
vērtētu par Ls 580,—.
g. 24. janvāra ,,ValdībasVēstnesī"
Izzināt sarakstu, novērtējumu, JVs20 un pret kui iem triju mēnešu
kā ari apskatīt pārdodamo mantu 'aikā iebildumi nav celti, iekš-

Rolavs

«ilguma un sava š. g. 10. jūnijā
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās
atrodas
uz
nekustamu
jnantu Liepājā zem krep. JVs 857
rināta 1899. g. 11, sept.
lODi)
uz
rbļ.
liela- obligācija
Liepājas krājkases vārdu, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas
dienas,
ie-

likumīgā

jūnijā.

un
mēbelēm,
novērtētu
par
Ls 350,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

pamatojoties uz Christofa Deskau

meklēšanas

29.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs
paziņo, ka
1929. g.
*
9. jūlijā, pulkst
10 dienā, Rīgā,
Dīķa ielā JVs 2 a, dz. 1, pārdos
Emīla Adamsona kustamu mantu,
sastāvošu no sudraba portsigāra

7264
Liepājas

g.

.

29.
vārdu

1929.

Priekšsēd.
Sekretārs

362

\«

ne-

'

Liepājas

laikā augšminēto paziņojumu

Iekšlietu
ministrijas
administratīvais
departaments, pamatojoties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu 10. p.,

kuri

pārpalikuši

no

tilta

būves

pār Pēteru un Lojas

upēm,

uz

min. šosejas.

Personām, kuras piedalās izsolē, iepriekš izsoles sākuma jāiesniedz izsoles kommisijai
nodrošinājums
Ls 40,— apmērā par
katru giupu.
L 1961
7273

Š. u. I D-fn 1. rajona inženieris
1929. g. 15. jūlijā, pīkst.

10 savā kancelejā, Kaļķu ielā JVs 1, dz. 3,

Izdos jaukta izsolē maz kprasitojiem
Jumpravas stacijas divu pievedceļu
izbūves darbus.
Drošības nauda Ls 1000,—.

Tuvākas ziņas kancelejā.

Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas zemāk minētie Latvijas pilsoņi:

Kora būt/niecības psruoltfe
izsludina 1929. g. 9. jūlijā

1) Kārlis Jansauškīs, arī Jandzini.
1890.
g.
ševskis,
Annu,
8.
dec.
ar sievu
dēliem: Rūdolfu, Krišu-Gotfrīdu un meitu Ilgu-Otiliju,

jauktu izsoli
(fttņas
13

2) pīkst.

uz remontdarbiem
Ls 1942,32 un

13.30

uz centrālapkures

ēkā M

11 Krustpili

mājās, kuri
vēlas saukties
uzvārdā ..Janševskis" ,

par summu

2) Kārlis-Alfrēds

radiatoru paplašināšanas darbiem
Rīgā, Valdemāra ielā JVs 10 12 par summu Ls 2808,70.
Iepriekšēja drošība iesniedzama uz p. 1. minētiem darbiem
Ls 150— un uz p. 2. — Ls 250,
—.
Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garantētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantii
Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties parastā darba laikā
Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupā, Citadelē .Ns 24.
"

1~ '971.

Lukstos,
3)

7274b

vēlas saukties uzvārdā

āmuriem; 200 apaļkniebjiem; 400 askniebjiem; 800 pārstādāmām atslēgām; 80 ēvelēm; 450 kaltiem;
150 Indējamām
lampām;
10
mikrometriem;
2000
100 skrūvplatkniebjiem;
spīlēm; 20 aužņiem;100 slīmestiem; 1600 krievu svārpstiem; 40 zemes
svārpstiem; 20* 0 zaru šķērē 1:: 600 vīlēm; 100 rokas zāģiem; 1000 zāģiem metālam; 20 biezenta teltīm un 25 brezentiem 3 reiz 4 m.

pag.

5) Andrejs Leinbergs, arī Līnbergs . dzim. 1872. g. 15.maijā
ar

Diena motora veltīja piegādi.
noteikumi

saņemami

L 1967'

un

zemesceļu

jūlijā, pīkst.

10,

savā

Jansona namā, izdos jauktā

Valmierā,

Lilijas

ielā,

izsolē

koka tilta grīdas atjaunošanas darbus
pār Rūjas upi,
uz Valmieras-Rūjienas
Izsoles

11-a šķ. ceļa, pie Jēru pag. nama.

drošība LsllO,—.

Tuvākas zinas kancelejā
1*

no nl. 9—15.

darbdienās

L 1933

1903. g.

muižas šosejas kapitālā remonta darbus uz
0,682 ktn gara gabala — Ls 550,—;
2) Mārcienes stacijas šosejas kapitālā
remonta darbus
uz 0,607 ktn gara gabala, drošība Ls 370,—;
darbus
3) Dzelzavas stacijas šosejas kapitālā remonta
uz 0,480 km gara gabala, drošība Ls 415,—;
4) Jaungulbenes - Siladzirnavu šosejas būvi uz 0,240 km
gara gabala, drošība Ls 440,—.
I.. 1959b

dzim.

febr., dzīvojošs

Liepājā, V. Jūrmalas ielā
Ns 27, kurš vēlas saukties uzvārdā ,.Kalve" ,
dzimusi
9) Anna
Dižgabals,
1871. g. 6. dec, dzīvojoša
Liepājā, V. Jūrmalas ielā
N° 27, kura vēlas saukties
uzvārdā ,,Kalve ",
10) Vilhelms-Dāvids
DaugleDaupars-Dauferts, ar i Daugulis,

arī

Daupurs,

dzim.

saukties

„Dauglis".

uzvārdā

Varbūtējie

iebildumi, pret pievesto lūgumu
ievērošanu, iesniedzami
iekšlietu
ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no šā
sludinājuma publicēšanas dienas;
pretējā

gadījumā,

termiņa
izpildīs.

pēc

notecēšanas,

šādas nolietojušās

valsts ēkas noplēšanai un materiālus:

minētā

ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas Skrundas virsmežniecības kancelejā, Skrundas

Vēršu muižā.
Skrundas virsmežniecība.

dara zināmu atklātībai, ka Dikļu
pagasta padome 1929. g. 3. jūlijā,
pulksten 14 ,Dik|u pagasta namā, vajadzīgs
izdos mazākprasitājiem Dikļu pag.

pag.

Ilūkstes

apriņķa,

llzu 4 kl. pamatskolai

Dikļu I. pak. pamatskolas remontu darbus.

muzikāls - sabiedrisks

skolotājs - pārzinu.
Vēlēšanas

notiks

pagasta pa-

Rīgā, 1929. g. 27. jūnijā.

7244r

7in2ē

Pagasta

valde.

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu velosipēda

numuru 6242. izd. Voldemāram
Lindbergam, kā nozaudētu.

V.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
Pēters
ziņo, ka
Dēķens. dzīv.
Baznīcas
ielā JV° 36, dz.
19,
š. g. 26. jūnijā
pieteicis par
nozaudētu ,,Šmeiseras" zist. revolveri Ns 81350.
7249b

(Kalncempju)

pag.

72' -

.

1.247,15
10.318,02
IS0.3I3 44

bankā

149.461,34

312

Vekseļu inkasok-nts
pie Latv. bankas
Noliktavu
izbūves

17.222,92

„VaId. V'ēstti." š. g. 139. num.
ieviesusēs
kļūda,
K.
Eikerta
nav

Jura

Krista

jālasa

d.

,,izdota

no

Arājuma

uz

..

Cieceres krogu Skrundas pag.".
Vircavas pag. valde, Jelgavas
apr.. izsludina par nederīgu nozaudēto Latv. iekšz. pasi ser. LJ
Ni 024018 518, izd. no šīs pag.
valdes 1927. g. 9. nov. ar

Kiršteins vārdu.

tādu

Ls
27.627,90
399.217.5H

Apdrošināšana
. .
Algas strādniekiem
Vērstpapīru dzēšan.

15.703,42

.

10.257,66

Reparatūra

18.089,44

Skonts
Provizīja
....
Veikala reprezent
un ceļojumi. . .

„Diskonto

- Gesellschaft

und

FiJialen"

3)

1.207.708,39
~

6439o
Iespiests

a/s
Ls

.

68.085,40

, 210,—
502.923,20

Kredīts.
Brutto peļņa ....

47.647
Tīras peļņas izdalīšana.
5% rezervu kapitālam
iividende no Ls 400.000,—
Nodokļu rez. 1929. g.:
Kapitāla
nodoklis ....
Ls 2000,—
Procentuālais peļņu un ienākuma
Speciāla

nodoklis .

.

.

.

.

,, 2904,30

rezerve

11. jūlijā,

Rīgā,

Merķeļat

1)

Pretenziju

2)

Konkursa

kārtība:
pārbaudīšana.
valdes pārskats;

3) Maksātnespēiības

iemeslu

4)

rakstura apspriešana;
Konkursa valdes atalgojums?

5)

Konkursa

6)

Konkursa slēgšana;

7) Dažādi

masas

sadalīšana;.

jautājumi.

Konkursa valdes priekšsēd.
7253b
zvēr. adv. (paraksts).
Maksātnespējīgo

brāļu Mendela

parādnieku

un Zalmana Joel-

sonu
(būvmateriālu
tirgotava Daugavpili,

ielā

JVs 49)

un
sēklas
Cietokšņa

Konkursa

apstiprināta

Valde
un

ie-

atklāj

š. g. 10. jūlijā, pīkst.

Priekšsēd. zv. adv. D. Hūbšman» ļ

Termiņā nepieteiktās prasības netiks ievērotas.
7251b

Ls

Likvidācijas

691,22
8 000 —

1929.

4.904,30
228^1

Brīdinājums.
g. 30.
jūnijā

nieka

nozagti

Ķieģeļu

pag.

Visas naudas iestādes un privātpersonas tiek brīdinātas no minētā

vekseļa

bie-

nodegušās biedrības ēkas
atjaunošanas darbiem.
Ls 1000,—.

a ?praksi"un noteikumiem var
Ar
iepazīties pie Kviesīša
«M
v„n„
kunga,
Baldone,
biedrības pagaidu telpās.
1*
7154

pretīmņemšanas.
Jānis

Baltkājs ^_

MMflM^HHHH^BH^*

Iznāca

11, Baldonē

kom. priekšnieksE. Bernau.

par
dokumenti
un
vekselis
Ls 100, ar maksāšanas termiņu
1929. g. 31. decembrī Valmierā,
izdots no Eduarda Allika, rent-

biedrības ualde

7*^ *7^rz^nr*77=
t

1929. g.

vakarā,

47.647778

Baldones bezmaksu bibliotēkas

*7^rz^nr*77=
7*^ tipogrāfijā.
Valsts

6

4764778

VALDE.

Drošības nauda (ari garantija)

notiks

pīkst.

Sējas lauksaimniecības mašīnas
koplietošanas biedrība uz pii
biedru sapulces lēmuma pani.
no š. g. 15. jūn. nolēma biedrību
likvidēt.
Kreditorus lūdz savas
prasības pieteikt 6 mēnešu laikā.

Ls

I Ls _ l _3.824,43
7'63b

izsludina rakstisku izsoli
drības pagaidu telpās

ierasties

savu darbību.
DauValdes sēdeklis atrodas
gavpilī, Zaļā ielā JVs 26.
7239b
1929.g. 19. jūnijā.

502.923,20

. . .

kas

vēlēta,

4.539,50
529,35

Peļņa un zaudējums no 1927.g. 16. dec. — 1928. g. 31. dec.

.

kreditorus

pilnu kreditoru sapulci

Dienas

Pasīvs.

27.358,25
6.465,10
13. 824,43

Intel manu.
parādnieces

ielā JV° 17, dz. ii.

2.817,53

....

M.

uzaicina

. 400.000 —
Pircēju vekseļi porteKreditori
50.956,97
felī
2.349,47 Amortizācija
.... 34.758,25
Debitori
85.401,18 Algas
1.368,48
Litogr. apgādniecība.
968,36 Tantjemas un proviz.
1.815,0'i
Grāmatu izdevniecība
2.411,06 Oāze un elektrība. .
200,—
Inventārs
335.491,81 Tīra pe|ņa
13.824,43

Nodokli
Tīra peļņa .

vēlēšar

mirušā
Zorucna
AbramsonaJ
mantojuma masas konkursa valde

izdevniec.

Ls

valdes

Maksātnespējīgās

Ls

Debets.
Amortizācija

Konkursa

7252b

119,54 Akciju kapitāls .

.

š. g. 9. jūlijā, pīkst. 18,.
Kaļķu
ielā
.V
30,.
ar šādu dienas kārtību:

4) Dažādi jautājumi.
Konkursa kurators zvēr.

tlitiMiut 192S. g. 31. decembri.

.

parādnieka

1) Darbības pārskats un visuma
aprēķins;
2) Zvērināta kuratora
atalgojums;

un

.

_ JValde.

Maksātnespējīgā

dz. 2,

Rīgā, m. Monētu ielā 18.

.

7257b

notiks

Ernst Plates

.

vēlēs,

Paju kapitāla palielināšana ur»
Jautājumi un ziņojumi.

Rīgā,

10.666,64
1.200 —
3(12 .04
271.914,49

Papīrs un puseat. darbi
Krāsas un bronzas
.

kārtību:

amatvīru

..J . C. Reiniiold"

VALDE.

Tipogrāfija
Malka .... .

Sapulces

vispārīgā kreditoru sapulce

1.207.708,39

Daž. materiāli

ar šādu dienas

5.682,92

Aktīvs.

Valde.

Jottana Reinholda tirg.'zenīti: m

25.71
10.853,40
59.243,66
16.155,28

Kase

,,Bank

notiks otrdien, 1929. g. 23. jūlijā,.
pīkst. 8 vak. Rīgā, Stabu ielā 17.

10,—

1.600,—

spiestuves

Berlirt

un

ārkārtēja

12.060,86

36.707,79

reparatūra.

deren

pilna biedru sapulce

1)
42.180,35
266.031,05 2)
10.550,— 3)

venfūras ....
Maksa par malšanu
Iznomāšana
. . .

182,65
10.679,90

Dzirnavu rīc. izdev.

.
.
.

.
in-

19.525,50

.

algas . .
izdevumi
Bruto peļņa . .

.

6.331,33
39.791,74

Pajūga uzturēšana .
Remonti

.
.

Preču kredīts
Atradums
pēc

2.61 / 02

Slimo kase ....

remonts
procentes

Ls
876.876,13

Peļņa.

192.269,54
999,45.749,80 Procentes
...
.
3.419.— Apšaubāmi ienāk..

Izdevumi
Pabalsti
Nelaimes gadījumi .

,,

kārtība:

Priekšlikums pilnvarot valdi
bezmaksas
un citā
veidā
atsavināt valstij un Rīgas pilsētai
zemes
gabalus, atdalāmus
m>
piederošiem s-bai
nek. īpašumiem dāvinājuma līgumu slēgšanas ceļā vai citā veidā, kā
arī cedēt valstij piederošās sabiedrībai līguma tiesības uz dažādiem nekustamiem īpašumiem.
Akcijas
pieteicamas saskaņā

1.837.831,61

Peļņas un zaudējumu konts 1928. g.

.

pašu otru kārtēju vispārēju

sapulci š. g. 29. jūlijā, pīkst. 1
dienā Rīgā . s-bas valdes kantorī

Pil ..Zemgales Māls"

296,71
42.180,35

Kuldīgas apr. pr-ka pal. 2. iec.
paziņo, ka sludinājumā, iespiestā

lietā

uz statūtu 54. p. pamata
š. g. 28. jūnijā nenotikušās kārtējās vispārējās
sapulces
vietā

7258b

70.000 —

Zaudējumi.
Nodokļi
Akcīze

.

vārdu.

fabrikas

Handlovvv
\\
Waršawje".
'
Rīgā,
1929. g. 28. jūnijā.

8.606,63

1.837.831,61

Rīcības izdevumi

cementu

ar statūtu § 52.
Minētās § 52. ārzemes bankas:

pie Rīgas Biržas
bankas
....

valdes

l'.C'o. g. 31. dec ar JV9 987 un
kara kļaus, apliec, (vecā parauga)
izd. no 9. Rēzeknes kājn. pulka
kom-ra ar JV° 6969,
1920. g.
28. augustā.
722'Ib

1. iec. izsludina
par nederīgu šīs pag. valdes 1927. g. 9. okt.
nozaudēto tabakas patenti.Vs 1 19, Ni 502 ar Jāņa Ozoliņa vārdu.
izd. no Latvijas bankas Tukuma
Ventspils apr. priekšn. izsludina
noda|as 1928. g. 29. decembri ar par nederīgu nozaudēto personas
1 un Almas
llsums vārdu apliecību JS? 6797, izd. no viņa
tirgošanai
ar
tabakas precēm 1928. g. 19. dec. ar
Karlīnes
6537o

.

Rīgas

Dienas

5.60;
203.860,68
25.000,—
22.314,33
271.914,4(1

Vekseļu inkaso k-nts

Ludiņš.

Tukuma-Talsu apr. priekšn. pal.

1929. g.

.

Sīmaņa d. Eglīša

45.017,20 m. Svaru ielā .V< 1, kura
būs.
pilntiesīga un viņas lēmumi
397.867,90 līgi, neatkarīgi no sanākušo
akcionāru skaita.
146.254,82

JVs38789-V.

praksi
un
veselības
stāvokli,
Emmas
virsminētos darbos.
Albiņš, dzim. Roķis vārdu. 6349o
adrese — Bebrene.
patur sev pasta
Pagasta padome
Tuvākā
dzelzceļa
staciia
—
tiesības darbus izdot vienam no
Sējas pag. valde izsludina par
Eglaine.
7220b
Pagasta " valde.
3 pēdējiem mazākprasitājiem.
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
valdē,
1929.
g.
Dikļu pagasta
pasi ser. NZ .V? 004102, izd. no

'

peļņa

72O.000 —

33.522

Administratīvā departamenta

ciema

Brutto

7115b

viņam
piederošām
,.Sikutu "
domes sēdē 1929. g. 18. jūlijā, mājām Skrundas pag.", bet gan
pīkst.
12 dienā.
Kandidātiem,
izdotu
no Jura Krista
dēla
kas vēlētos vakanto skolotājapiederošu
Arājuma uz
viņam

no namdara,
Darbi sastāv
mūrdarbu un balsināšanas darbiem.
pārziņa vietu ieņemt, jāpieteicas
Sakarā ar teikto, Dikļu pagasta valde uzaicina meistarus rakstiski pagasta valdē līdz š. g.
13. jūlijām, vai mutiski-personīgi
ierasties virsminētā laikā un vietā
š. g. 14. jūlijā, pie llzu 4-kl
šos darbus saņemt.
pamatskolas padomes, iesniedzot
Pie darbu saņemšanas jāuzlīdzšin. praksi dokumentus par izglītības cenzu,
rāda apliecības par

25. jūnijā

1.233—

Pajūgs

lūgumus

vecu ērbēģi, atrodošos Skrundas Vēršu muižā, novērtētu par
Ls 300;
2) vecu dzīvojamo ēku, atrodošos Skrundas muižā, novērtētu par
Kalncempju pag. valde, Valkas
Ls 62;
3) dakstiņu atlikumus 110 ēku nojaukšanas, atrodošos Skrundas apr., izsludina par nozaudētiem
muižā pie Vecā brūža, sadalītus vienībās pa 100 gab. katrā; sekošus dokumentus:
vienības vērtība Ls 2;
1) Arvīda Jūliusa d. Sikatera
4) ķieģeļu drupas, atrodošas Skrundas muižā pie Vecā brūža, noiekšz. pasi. izd. 1927. g. 29. okt.
vērtētas par Ls 5.
no Kalncempju pag. valdes, ser.
Ēkas un materiāli tiks pārdoti pret tūlītēju samaksu.
PZ JVs 024124 124 un kara kļaus,
Izsolē varēs piedalīties personas, kuras iemaksās izsoles apliec, izd. no 7. Siguldas kājn.
'
kommisijai drošības naudas sekošos apmēros: par vien. JVs 1 — pulka kom-ra ar Ns 8803, 1924. g.
Ls 100; vien. JV?2 — Ls 20: vien. MfcNs 3 1111 4 — 10" ,, no novērtējuma 6. jūnijā;
2) Eduarda Jāņa d. Stujaša
summas, kura pēc izsoles papildināma līdz 10% no nosolītās summas.
veca parauga pasi, izd. no KalnVirsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no1)

Bebrenes

šīnas un aparāti.
Inventārs
....
Destilātūras ierīkoj.
Dziedniecīb. vannu
ierīkojums . . .

Ls

~

vicedirektors

12 dienā, Skrundas

Dikļu pagasta valde

Rudzu dzirnav. ma-

Pasu nod. vad. P. Kurzemnieks.

pārdos mutiskā izsolē

1929. g. 18. jūlijā, pīkst.
virsmežniecības kancelejā, Vēršu muižā

Dižgabals,

1895. g. 23.

7270b

virsmežniecība

7246r

aparāti

1890. g. 22. dec. ar dēliem:
Pajūga pārdošana
Jāni un Voldemāru, dzīvojoši Jelgavas apr., Sīpeles Kursu starpība . .
pag.
Stūrīšos, kuri
vēlas Debitoru noraksti

Krapes

inženiera kancelejā.

Liepājā,

dzīvojoši

Teodora ielā JVg 1, kūpi vēlas
saukties uzvārdā
,,Mednis ",

7158

Izdos Jaukta izsolē sodus darbos:

Skrundas

Vērtspapīri
...
Imohilijas
....
Dzirnavas imobilij.
Mašīnas un aparāti
Dzirn. mašīnas un

13. dec, ar sievu

Melītu,

š. g. 13. jūlijā, pīkst. 12, Baložu ielā JVs 22,

Tuvākas ziņas rajona

Ls
Pasīvs.
620,95 Kapitāls .
...
2,— Rezerves kapitāls .
1,— Ēku un inventāra
81.057,58
dzēšana ....
292.394,34 Dzirnavas ēku un
inventāra dzēšan.
485.817,24
Neizsniegtas divi 292.539,01
dendes
....
Kreditori: reskontro
152.671,87
bankā
8.013,83 Pārejošas summas.

valūta

Oskara

dzim.

Annu-Elvīru-Evu, dēlu Detlavu-Verneru un meitu Irmu-

X rajona Inženieris, Madona
1)

dzīvojoši

Murmulis,

8) Andrejs

departamenta

kancelejā,

Andrejs

7271

9. rajona inženieris
5. g. 13.

7)

pilsētas

Jelgavas pilsētas valde.

Šoseju

Annu,

Kase
Ārzemes

valde, VaO
par nederīgu i
zaudēto kara klausības apliecību,
.Vs 5730. izd. no Valkas kara apr.
priekšn.
1924. g. 24. apr. ar

sasauc

Slēguma bilance no 1928. g. 31. decembra.
Aktīvs.

pag.

C. Ch. Schmidt a s valde

līdz 1928. g. 31. decembrim.

saukties uzvārdā ,,Mežkalns "

izdos rakstisks izsolē

2*

XXX gada pārskats

konts
Mežpuika,
6) Pēteris-Ludvigs
arī Mežapuika, dzim. 1898. g. Pārejošas summas.
Dividenda
kuponu
9. augustā, dzīvojošs Jelnodoklis ....
Kalpaka
ielā
gavā, Plk.
Ns 9, dz. 6, kurš
vēlas Preces .... . .

10 dienā, pilsētas valdes telpās

sacensības

sievu

Kuldīgas apr., Kuldīgas pag.
Rozeniekos, kuri vēlas saukties uzvārdā ,,Līnbergs ",

Jelgauns pilsētas ualde

un

degvīna dedzinātavas,
spirta tīrītavas un liķieru fabrikas

raugu fabrikas,

Trates
veļas Debitori: reskontro

Rozeniekos, kura

saukties uzvārdā ,,Līnbergs ",

10% apmēr' no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas zinas saimniecības daļā, istaba Ns 10.
L. 1945.
2*
7269b

10—14.

,Līn-

4) Līzete-Anna Leinbergs, dzim.
1908. g. 27. februārī, dzīvojoša Kuldīgas apr., Kuldīgas

Drošības nauda

zinas

vēlas saukties

beres" .

uz 250

no

kuri

vojoši Kuldīgas apr., Kuldīgas pag. Rozeskalnos, kuri

rahsiisfou izsoli

Tuvākas

<Re-

uzvārdā ,,Rēvelis",
Ievalds Leinbergs, ar i Līnbergs, dzim. 1899. g. 8. jūn..
ar sievu Līzeti-Fmīliju, dzī-

izsludina š. g. 25. jūlijā, pīkst. 11

būvnodaļā

Rēvelis

velmiks) , ar i Rēvals, dzim.
1890. g. 27. janv., ar sievu
un
Annu, dēliem: Arvīdu
Robertu-Rūdolfu,
dzīvojoši
Valkas apr.,
Ilzenes pag.

Posto un telegrāfa Departaments

1929. g. 16. jūlijā, pīkst.

ikL \ii i. Miiii, Bilā

Liepājas-Aizputes
dzīvojoši
apr., Nīgrandes pag. Rāmiņu

būvju grupa:

1) pīkst.

Mārkalnes

apr., izsludina

un

dabūjami

Noteikumi par

grāmatvedību ?>- norēķiniem
valsts iestādēs.
Maksā :
brošēts eksemplārs .

. Ls

ar piesūtīšanu pa pastu

Ls

1,30,
1,50-

Valsts tipogrāfija Rīgā. pilī.

ma^^mf^^m mm^*

