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IEVADS.

Moderna valsts ar viņas sarežģīto dzīves ritmu

uzstāda ļoti stingras prasības valsts kārtības sargiem.

Policijas ierēdnis modernā valstī nevar būt tikai

automātisks pavēļu un priekšrakstu burtisks izpildī-
tājs, bet viņam jābūt par apzinīgu un atbildīgu sa-

biedriskās drošības un kārtības sargu. Šis uzdevums

prasa no viņa daudz intelliģences, apķērības un spe-

ciālas zināšanas. Par nožēlošanu mūsu valsts finansie-

lie apstākļi neatļauj piegriezt policijas ierēdņu profe-
sionālai izglītībai tik lielu vērību, kā to pamatoti dara

lielās kultūrvalstis. Rīgas policijas skola, cik tas iespē-

jams īsā mācības laikā, dod ierēdņiem ierosmi tā-

lākai speciālai pašizglītībai. Tomēr speciālās literatūras

trūkums latvju valodā apgrūtina šo pašizglītību, jo

prasa no ierēdņiem valodu zināšanas un ari prāvus

līdzekļus dārgās ārzemju literatūras iegādāšanai, kam-

dēļ lielākai daļai no ierēdņiem jāapmierinās ar polici-
jas skolā gūtām speciālām zināšanām.

Stājoties praktiskā darbā, policijas ierēdņi atduras

uz to pašu speciālās literatūras trūkumu, jo mums

nav grāmatu, kas būtu derīgas tieši praksei, un dotu

īsas un skaidras atbildes uz praktiskā darba jautā-

jumiem. Par šādu praktisku padomnieku grib būt „Po-
licijis tiesības un pienākumi." Līdz šim iznākušās

grāmatas nedod pietiekoši daudz praktisko norādījumu.
Policijas kalendārs satur tikai vajadzīgo likumu, no-

teikumu un priekšrakstu kopojumu, bez norādījuma,
kā rīkoties katrā atsevišķā gadījumā. Šis kalendārs

bez šaubām ir vērtīga grāmata, tāpat arī Šķērstiņa
„Noziedzlgo nodarījumu izmeklēšana un atklāšana", kas

veltīta tikai vienam speciālam jautājumam. Manis izdo-

tais
„Vadonis policijas ierēdņiem" vairāk domāts ap-

mācībai un jāatzīstas ir arī pa daļai jau novecojis, jo
izdots tanī laikā, kad policija atradās izveidošanās sta-

dijā. Es apzinos, ka ari „Policijas tiesības un pienā-
kumi" uzrāda trūkumus un būšu pateicīgs katram liet-

derīgam norādījumam, ko saņemšu no policijas dar-

biniekiem, lai tādā kārtā novērstu turpmāk visus dc-
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fektus. Tomēr ceru, ka šī grāmata būs policijas ierēd-

nim noderīga praktiskā darbā.

Ko spēju, to darīju un ceru, ka spējīgākie neno-

kritizēs šo mēģinājumu palīdzēt policijas ierēdņiem

praktiskā darbā, bet paši ķersies pie spalvas un dos

kaut ko vērtīgu, ko es ar prieku apsveikšu, apzināda-

mies, ka es ar savu mēģinājumu esmu ierosinājis mūsu

policijas literatūras tālāko attīstību.

Beidzot, turu par savu patīkamāko pienākumu iz-

teikt visdziļāko pateicību Senāta virsprokurora biedrim

Blūma kungam, kas man ir devis daudz vērtīgu norā-

dījumu un ierosinājumu. Sirsnīgs paldies arī manam

tūvākam līdzstrādniekam V. Reineke kungam, kas man

palīdzējis sakārtot plašos materiālus.

AUTORS.
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I. POLICIJAS ORGANIZACIJA

Policijas iestādes.

1) Latvijas policijas iestāžu iedalījums.

2) Kas ir centrālās iestādes pārstāvis?

3) Kas ir pilsētas policijas pārstāvis?
4) Kas ir apriņķa policijas pārstāvis?

1) Latvijā ir šādas policijas iestādes: centrālā,
pilsētas un apriņķa.

2) Cetrālās iestādes pārstāvis ir iekšlietu ministrs.

Viņam padota visa policija.

3) Pilsētas policijas pārstāvis ir pilsētas prefekts.

Policijas darbību prefekti vada sekošās pilsētās: Rīgā
kopā ar Rīgas Jūrmalu, Sloku un Ķemeriem, Liepājā
un Daugavpilī. Pārējās pilsētas policejiskā ziņā ietilpst

attiecīgos apriņķos.
4) Apriņķa policijas pārstāvis ir apriņķa priekš-

nieks, kas ir atbildīgs par drošību un kārtības uztu-

rēšanu savā apriņķī.

Policijas orgāni.

1) Kādus orgānus vispār izšķir?

2) Kāds ir pārvaldes amatu personu sastāvs?

3) Kāds ir ārējā dienesta personālais sastāvs?

4) Kārtības policija: a) kāds ir viņas sastāvs, b) kā

viņa tiek sagatavota, c) kādi ir viņas uz-

devumi?

5) Kā iekārtota kriminālpolicija?
6) Kā iekārtota politiskā policija?
7) Kāda ir kārtības policijas sadarbība ar krimi-

nālo un politisko policiju?

8) Kāda ir kārtības policijas sadarbība ar aiz-

sargiem?

1) Policijā izšķir pārvaldes un ārējā dienesta or-

gānus, skatoties pēc darbības, kuru viņai jāveic. Šī

darbība prasa vispirms uz likumiem un noteikumiem

pamatotu sagatavošanos un izlemšanu, pēc tam šo
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lēmumu un sevišķu uzdevumu izpildīšanu. Pārvaldes

dienesta orgāni apstrādā policijas darbības apjomā ie-

tilpstošus tiesiskus jautājumus, kā p. p. satiksmes., pasu
un cit., kā arī pārzin iestādes iekšējo saimniecību un

administrāciju. Ārējā dienesta orgāni izpilda policeji-
skus uzdevumus.

2) Katras policijas iestādes pārvaldes dienests sa-

dalīts dažādās nodaļās, kuru kompetencē ietilpst no-

teikta darbība. Šo nodaļu kopība sastāda iestādes

centrāli. Vadītājs ir iestādes priekšnieks (piem. pre-

fekts, apriņķa priekšnieks, vai iec. priekšnieks), kas

ir atbildīgs par iestādes darbvedību. Padotie ierēdņi,
kā darbveži, grāmatveži, kanclejas ierēdņi rīkojas sa-

skaņā ar priekšnieka .dotiem aizrādījumiem. Pārvaldes

dienesta regulēšanai iestādes priekšnieks izdod instruk-

cijas darbvedībai un iekšējai iekārtai.

3) Arējā dienesta personālā sastāvā ietilpst: a)
kārtības policija, b) kriminālpolicija un c) politiskā

policija.

4) Kārtības policijas darbību centrālā iestāde —

iekšlietu ministrijā — pārzin administratīvais departa-
ments, kura priekšgalā atrodas departamenta direk-

tors, a) Kārtības policija ir territoriāli sadalīta pilsētu,
apriņķu un dzelzceļu policijā. Pilsētu policijas priekš-

galā atrodas prefekti, apriņķu policijas — apriņķu

priekšnieki un dzelzceļu policijas — dzelzceļu policijas
priekšnieks. Prefektūras, apriņķi un dzelzceļu territorija
sadalīta atsevišķos iecirkņos ar iecirkņu priekšniekiem,
kā vadošiem ierēdņiem. lecirknis pilsētās sadalīts ra-

jonos, kurus pārzin rajonu uzraugi. Pilsētas uzraugu

rīcībā atrodas zināms skaits vecāko un jaunāko kār-

tībnieku. Apriņķu policijas iecirkņi sadalīti pagastos,
kurus pārzin pagastu vecākie policijas kārtībnieki. Ti-

kai lielākos pagastos vecāko kārtībnieku rīcībā atrodas

viens vai vairāki jaunākie kārtībnieki. Dzelzceļu terri-

torijas iecirkņi sadalīti rajonos, kurus pārzin uzraugi.

b) Kārtības policijas uzraugu un kārtībnieku sa-

gatavošanai pastāv policijas skola Rīgā. Policijas skola

padota tieši iekšlietu ministrijas administratīvam depar-
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tamentam. Augstāko ierēdņu speciālai izglītībai Lat-

vijā skolu nav.

c) Kārtības policijas uzdevums — apkarot nozie-

dzibas, gādāt par sabiedriskas drošības un kārtības uz-

turēšanu un izpildīt citus ar attiecīgiem likumiem, rīko-

jumiem un saistošiem noteikumiem policijai uzliktos

pienākumus.

5) Kriminālpolicijas darbību iekšlietu ministrijā

pārzin administratīvais departaments. Kriminālās po-

licijas priekšgalā atrodās kriminālās policijas pārvaldes

priekšnieks. Darbības ziņā valsts territorijā sadalīta at-

sevišķos iejoņos, karu vada rajonu pārziņi. Viņiem
padoti kriminālpolicijas inspektori, to palīgi un uzraugi.
Bez tam vēl katrā apriņķī ūn iecirknī ir krimināluz-

raugi, kas tieši padpii apriņķa v*ai iecirkņa priekšnie-
kam. KriminālāsVpolicijas uzdevums atklāt un apkarot
noziedzības.

6) Politiskās policijas darbību pārzin un vada po-
litiskās pārvaldes priekšnieks, kas padots tieši iekšlietu

ministrim. Darbības ziņā valsts territorijā sadalīta at-

sevišķos rajonos, kuru priekšgalā atrodās rajonu pār-
ziņi. Rajonu pārziņu rīcība viņiem uzticēto dienesta

pienākumu izpildīšanai atrodas izmeklēšanas ierēdņi un

uzraugi.

7) Kriminālās un politiskās policijas ierēdņiem,
izdarot kratīšanu, lietu izņemšanu un aizturēšanas, ir

tiesības pieprasīt palīdzību no kārtības policijas. Visi

kriminālās un politiskās policijas rīkojumi noziedzību

apkarošanā jāizpilda arī kārtības policijai. Tikai saska-

ņoti darbojoties un viens otram palīdzot policija var

veikt savu grūto uzdevumu.

8) Uz laukiem sevišķos gadījumos, kā policijas

palīga spēks darbojas aizsargi. Sevišķi svarīgos no-

ziedzību gadījumos aizsargi stājas patstāvīgi pie no-

ziedznieku gūstīšanas. Tāpat svarīgos noziedzību ga-

dījumos policijai ir tiesība pieprasīt no aizsargiem pa-
līdzību. Pie šādiem noziegumiem pieskaitāmi: sacelša-

nās pret pastāvošo iekārtu, laupīšana, uzbrukums per-

sonām ar varas darbiem, ļaunprātīgas dedzināšanas,

zirgu zādzības un nopietni kārtības traucējumi plašos
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apmēros. Bez tam aizsargiem uz policijas uzaicinājumu

jāsniedz palīdzība pie svarīgu noziedznieku konvoje-
šanas. Pie noziedzību apkarošanas aizsargus vada klāt-

esošais augstākais aizsargu pr-ks, bet, ja ierodas ap-

riņķa pr-ks vai apriņķa policijas iecirkņa pr-ks, tad

pēdējie pārņem vadību kā par policijas spēkiem, tā

ari par aizsargiem.

II. POLICIJAS VARA.

a) Jēdziens, apjoms un robežas.

Policijas jēdziena apzīmējums (definīcija).

Kā policijas jēdziens vēsturiski attīstījies?

Pašā sākumā policija apzīmēja visu valstsdarblbu.

Vārds policija cēlies no grieķu ~politeis" un šis atkal

no polis (pilsēta, pilsēta-valsts) un nozīmē pilsētas-

valsts satversmi, no kuras vēlāk attīstījās apgabala
valsts. No grieķu „polis" attīstījies romiešu vārds ,;po-

litia" un franču vārds „police", kas arī Latvijā ieviesies

un še apzīmē policiju. Vispirms viņš nozīmē valsts

darbību, kuras mērķis kristīgās reliģijas un labas

policijas, t. i. valsts labas kārtības, labklājības un

drošības uzturēšana. Vēlāk ārlietu, tieslietu, armijas

un beigās finansu resorus izslēdza no policijas jēdziena,
tā kā vēl tikai palika pāri darbība, ko tagad apzīmējam

par „iekšlietu resoru". Tikai XVIII. gadu simteņa bei-

gās attīstījās policijas jēdziens tagadējā nozīmē, pie

kam policijas darbību nostādīja kā valsts atdalītu dar-

bību, kas lai sargātu drošību un kārtību un novērstu

no iedzīvotājiem visādas briesmas.

Policijas varas apjoms un robežas.

1) Kāds uzdevums ir policijai?
2) Kas pieder (saprotams) pie jēdziena vajadzī-

gie kārtojumi"?

3) Kas saprotams zem jēdziena „gaidamās brie-

smas"?

4) Kas saprotams zem jēdziena ~publika"?
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5) Kādos gadījumos policija apsargā atsevišķu

personu?

6) Vai policijai tiesība iejaukties privāttiesiskās
attiecībās?

7) Pret ko vēršas policijas iejaukšanās?

a) Pret policijai padoto, b) pret traucētāju,

c) pret trešo personu.

8) Kur policijaš uzdevumi tuvāki uzskaitīti?

1) Policijai Latvijā pēc tagad pastāvošiem polici-

jas iekārtas noteikumiem (izslud. Vaid. Vēstn. Nr. 239.

no 1929. g.) ir uzdevums spert vajadzīgos soļus sabie-

driska miera, drošības un kārtības uzturēšanā un pu-

blikai vai viņas atsevišķiem locekļiem draudošo briesmu

novēršanā. Tā tad viņai vajadzīgs vispirms uzturēt sa-

biedrisku kārtību un tad novērst briesmas, ar ko tiek

traucēts sabiedrisks mierSj drošība un kārtība. Viņas

darbība ir pa daļai aizsargājoša (preventīva) pa daļai
novēršoša (represīva).

Bet policijai, ja viņa savus uzdevumus grib veikt,

vajadzīgas plašas tiesības, kas nodrošina iekšējo valsts

un saimniecisko kārtību un drošību, satiksmi, sabie-

drības un atsevišķa indivīda dzīvi.

Policijas iekārtas noteikumi (10. pants) ir vis-

pārējs saturs par Latvijas policijas tiesībām, t. i. viņi
dod tai vispārēju pilnvaru uzturēt sabiedrisko mieru,
drošību un kārtību un novērst no valsts un viņas pil-

soņiem visādas briesmas.

2) Zem „kārtojumiem" saprotami visi policijas pa-

ņēmieni, kam jānodrošina policijas nolūku izpildīšana.
Kad policija griežas pie vispārības, tad šo paņēmienu

resp. rīcību sauc par policijas rīkojumu, ja viņa to

grib panākt pie atsevišķa tad to viņa dara

ar policijas pavēli.

Viņa piedraud rīcībām pret vispārēju mieru v. t. t.

ar sodu un pārkāpējus nodod tiesai, vai lieto spaidu

paņēmienus, lai panāktu vēlamo policijai stāvokli.

Policija drīkst tikai vajadzīgos kārtojumus lietot,
t. i. tikai tādus paņēmienus, kas ir policijas piederī-
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bas apjoma un nepieciešami vajadzīgi policijas nolūka,
resp. mērķa sasniegšanai.

Likumīga ir policija, ja viņa savā darbā resp. rī-

cībā pamatojas uz iekārtas noteikumiem, vai arī piln-
varota ar priekšrakstiem un rīkojumiem. Pretējā ga-

dījumā viņas kārtojumi ir nevajadzīgi un tiem nav

likumīga speķa. Kārtojumi ir tikai tiktāļ vajadzīgi, cik

tāļu viņu pietiek, lai novērstu ļaunumu.
Pie tam policija nedrīkst tālāk iet, kā to prasa

sabiedriska miera, drošības un kārtības uzturēšana

vai ļaunuma novēršana. Policijas kārtojumiem jābūt
vērstiem pret ļaunumu novēršanu. Piemērs: „A" pie-
der nams, kas draud sabrukt, kāpēc apdraudēta sa-

biedriska drošība. Ja policija uzdotu „A" šo namu

savest kārtībā, kas būtu saistīts ar lieliem izdevumiem,
tad šis rīkojums vairs nav nepieciešams resp. vaja-

dzīgs, bet iet jau pāri par to, ko policija var uzdot.

Ja ar mājas noplēšanu apdraudētais stāvoklis ar mazā-

kiem izdevumiem būtū novērsts, tad tas jau pietiktu.
Vairāk policija nedrīkst prasīt vajadzīgs ir tikai šis

rīkojums. Ja policijai kāda nevēlama stāvokļa novēr-

šanai ir vairāki līdzekļi, tad viņa drīkst tikai to lī-

dzekli izvēlēties, kas vismazāk vainīgo apgrūtina. Kurš

no vairākiem līdzekļiem vainīgo vismazāk apgrūtina
ir jautājums. Ja vainīgais vienu no šiem līdzekļiem

pats grib izvēlēties, ar ko ļaunuma novēršana tiek pa-

nākta, tad policijai vajaga šo līdzekli kā vajadzīgo

kārtojumu uzskatīt par pietiekošu. Pie vienādveidī-

giem līdzekļiem vainīgam jādod brīva izvēle. Nav pie-

laižams, ka policija šādā gadījuma vainīgam uzdod

vienas iespējamības pielietošanu, kas viņu jūtamāki

apgrūtina nekā otra iespējamība.

3) „Briesmas" policijas nozīmē ir katrs postošs

notikums, kas attiecās uz miesu, veselību, brīvību,

godu vai īpašumu. Apgrūtināšana vai maza neērtība

policijai vēl nedod tiesības iejaukties, jo tas pa lielā-

kai daļai tik ātri vēl nenoved pie draudu stāvokļa un

cietušām dod izdevību pašam sev, tiesas ceļā, izpalī-
dzēties.
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Bet ja apgrūtināšana bieži atkārtojas un tāpat ari

neērtības var izvērsties par briesmām resp. var vese-

lībai kaitējoši darboties (p. piem. bieža muzicēšana,

trokšņošana v. t. t.), tad šādos gadījumos jāiejaucas

policijai.

Briesmām jābūt sagaidāmām vai draudošām. Nav

vajadzīgs ka viņas tieši sagaidītas. Viņas var ari ne-

notikt, bet viņu izcelšanās iespējamību tomēr vajag
aizkavēt. Jārēķinās ari ar attāļāku briesmu iespējamī-
bu. P. piem.: jāsper soļi pret kļūdaini ierīkotam uguns-

vietām, no kuram pēc visas varbūtības var uguns iz-

celties, ja kļūda tūliņ netiek novērsta.

4) Briesmām jāapdraud publiku, t. i. kādu neie-

robežotu personu daudzumu, šim personu daudzu-

mam nav jābūt ļaužu pūlim, bet pietiek, ka briesmas

sasniegušas tādu pakāpi, ka var apdraudēt katru atse-

sevišku pesonu. Piemērs: policija var kādu īrnieku

spaidu kārtā izlikt no kādas vecas mājas, ja jābaidās

par viņas sabrukšanu.
v

5) Atsevišķas personām sargāšana ir policijas ama-

ta pienākums, jo viņai jādod vajadzīgie rīkojumi gai-
dāmo publikas vai viņas atsevišķo locekļu briesmu no-

vēršanai. Policijas varas pielietošanai nebūt nav vaja-

dzīgs, lai kāds ļaunums notiktu lielākam personu skai-

tam, vispārībai. Ja, par piem., kāds īrnieks ar nepār-
trauktu nakts muzicēšanu kādā dzertuvē tiek trau-

cēts, viņš cieš ļaunumu, tad policijai viņš jāpasargā.
Nav no svara vai arī vēl citi iedzīvotāji, vai mājas

kaimiņi jutas traucēti. Bet atsevišķas personas padrau-
dēšanai vajaga līdzināties vispārīgo interešu apdraudē-
šanai. Atsevišķais ir tikai tiktāl apsargājams, ciktāl viņš
uzskatams par publikas sastāvdaļu. Traucējoša muziķa

apdraud publikas kā arī atsevišķas personas mieru un

veselību un ar viņu radītā atkārtotā miera traucēšana

nozīmē likumā paredzētās gaidāmas briesmas. Viņa
attaisno policijas iejaukšanos, arī kad jautājums gro-
zās ap atsevišķu personas aizsargāšanu. Cits stāvoklis

rodas ja vispārībai, resp. publikai, nav nekāda sakara

ar notikumu, tas viņu neaizskar, ta nav tajā ieinteresēta.
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Par piemēru: pie notikumiem ģimenes dzīvē, privātās
lietās v. t. t. Policija nedrīkst iejaukties ģimenes strī-

dos, p. p. laulātu draugu starpā. Viņa drīkst to darīt

tikai tad, ja pie tam jautājums grozās ap sabiedriskām

interesēm; p. piem.: sodāmu darbību. Viņai nav par
to jārūpējas, ka mājas īpašnieks viens pats smeļ ūdeni

no veselībai kaitīgas akas, bet ja aku lieto arī ģimenes

locekļi un īrnieki, tad policijai viņi jāaizsargā. Poli-

cija nedrīkst uzstāties pret atsevišķu personu, lai viņu

pasargātu no brīvprātīgas dzīvību apdraudošas dar-

bības. Par piemēru: zvēru dīdītāju no ieiešanas lauvu

sprostā, virvju dejotāju no staigāšanas par virvi lielā aug-

stumā. Turpretim policijas iejaukšanās atsevišķas per-
sonas privāttiesību labā likumīga, ja sevišķs vajadzī-
bas stāvoklis to prasa, t. i. ja atsevišķa persona savās

privāttiesībās tā apdraudēta, ka viņa īstā laikā nespēj

saņemt tiesas palīdzību, lai novērstu zaudējumus.
6) Policija nav pilnvarota iejaukties .privāttiesi-

skās attiecībās. Vispārējais pamatnoteikums ir tas, ka

privātlietu nokārtošana piekrīt tiesām. 'Piemērs: Ja A.

saņem no sava drēbnieka slikti pagatavotu uzvalku,
tad viņam ar savām prasībām jāgriežas pie tiesas. Po-

licijai ar to nav nekādas darīšanas. Bet ir gadījumi,
kad policijai jāiestājas privāttiesību aizstāvēšanā. Pie-

mērs: vecas mājas īpašniekam nav tiesības tik ilgi viņu
atstāt tādā stāvoklī, ka tā sabrūk un ar to apdraud
citas personas. Mājas īpašnieks nevar vienkārši ūdens-

vadu noslēgt, ja īrnieks liedzas maksāt ūdensnodokli,

jo ūdens noslēgšana lielā mērā apdraud iedzīvotājus.
Tas policijai jānovērš un tāpēc viņai jāiejaucas šaīs

privātās attiecībās publisko interešu dēļ. Policijas ie-

jaukšanās pieļaujamībai noder pamatnoteikums, ka vis-

pārībai sagaidāmas briesmas. Tādā ziņā vispārības
intereses stiprākas nekā privātintereses. Ūdens do-

šana īrniekam ir sabiedriski tiesisks pienākums, lai

novērstu iedzīvotāju veselībai briesmas. Še policija

var pret mājas īpašnieku lietot spaidus. Viņš nevar

ūdens došanu pārtraukt, pat ja tā notiek pret atlīdzību,
kura no īrnieka nav samaksāta. Maksas piedzīšanu par

ūdenspiegādi mājas īpašnieks var panākt tiesas ceļā.
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Bez vispārīga pamatnoteikuma, ka privāttiesības
nav policijas spaidiem padotas ir likumos sevišķi no-

teikts, kādos gadījumos policija var iejaukties privāt-
tiesiskā sfērā. Tā policijai uzlikts par pienākumu rū-

pēties par atrastām, resp. pamestām mantām.

7) Policijas iejaukšanās nolūks ir novērst sabie-

driska miera, drošības un kārtības uzturēšanas traucē-

jumus, kā arī novērst varbūtējas briesmas. Tāpēc po-

licijas rīkojumi attiecināmi uz to, kas par zināmu stā-

vokli resp. personu atbildīgs, jeb uz to, kas šādu stā-

vokli izsaucis (resp. traucētāju).
a) policijai atbildīga ir tā persona, kurai ir noteik-

šana par citu personu vai stāvokli, no kura iziet kai-

tīga darbība (p. piem. ģimenes tēvs, darba devējs,

īpašnieks, ienākumu lietotājs, īrnieks, nomnieks; kon-

kursa valde un citi). Atbild varas nesējs (tēvs, aiz-

bildnis, kopējs, darba devējs), par bērnu, aizbildnie-

cībā stāvošo, vai kalpu pretlikumībām. Automobiļu

īpašnieks par personu ievainojumiem un lietām, kuras

bojā šofers. Mājas īpašnieks — par drošu pieeju

viņa mājai, trotuāra tīrīšanu, trepju apgaismošanu;
īrnieks — par savu puķu podu drošu novietošanu uz

balkona, teātra direktors — par teātra apmeklētāju

drošību, smēķēšanu teātra telpās v. t. t.

Pienākums pret policiju ir pa daļai tiesiskas, pa

daļai lietišķas dabas un nozīmē atbildību policijai par

visiem ļaunumiem, kas ceļas no varas nesējām perso-

nām, īpašnieka un ienākuma lietotāja pienākums pret

policiju dibinās uz tā pamatnoteikuma, ka šīs personas

atbildīgas par to, ka īpašums vai viņu noteikšanai pa-
dota manta tiek uzturēta likumā noteiktā stāvoklī.

b) Bez īpašnieka (īrnieka, nomnieka) saukt pie
atbildības var arī tiešo vainīgo, t. i. to personu, kas

izdarījusi ļaunumu. Piemērs: kāds šofers bez automo-

biļa īpašnieka ziņas un gribas ņēmis automobili savā

rīcībā un braucienā ievainojis kādu personu. Viņš
atbild kā traucētājs par nodarījis nelai-

mes gadījums.
Šinī gadījumā abi ir atbildīgi, ja viņi pārkāpuma

brīdī par šo lietu bija noteicēji. Piemērs: ja auto-
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mobiļa lietošana bija padarīta par iespējamu īpašnieka
vainas dēļ, tad viņam jāatbild līdz ar šoferu.

c) Beidzot ir arī gadījumi, kad policija var brie-

smu novēršanai dot rīkojumu tādām personām, kas

augšējā nozīme nav policijai padotas un nav arī kār-

tības v. t. t. traucētājas. Šo varu policija izlieto brie-

smu stāvoklī. Šāds stāvoklis nozīmē policijas tiesības,
briesmu brīžos dot rīkojumu arī tām personām, kas

policijai nav padotas, uzliekot tām pienākumus, kas kal-

po vispārības intereses. Tā tad policija var spert soļus

arī pret tādām'personām, kas nav vainīgas pie ļaunuma
izcelšanās. Uz policijas iekārtas noteikumu pamata,

policija var uzstāties tikai pret viņai padotiem v. t. t.

traucētājiem. Piemērs: kādā ugunsgrēkā policija, lai

aizkavētu uguns izplatīšanos dod rīkojumu noplēst ap-

kārtējās mājas. Bet šādu rīkojumu var izdot tikai

briesmu brīžos. Vajaga būt tādām tieši draudošām

briesmām, kas citādā kārtā nav novēršamas. (Pēc Vā-

cijas lik. uz paklausību piespiestie var prasīt atlīdzību.)

8) Policijas uzdevumi Latvijā aprādīti Policijas ie-

kārtas noteikumos (izslud. Vaid. Vēst. 239. numura

no 21. oktobra 1929. g.) un tuvāki tiks aprādīti se-

višķā instrukcijā, kuru izdos lekšlietu ministrs.

Pec iekārtas noteikumiem policijas darbība iz-

paužas:

a) personu un īpašuma apsargāšana,

b) kārtības, drošības un satiksmes ērtību uzturē-

šanā uz ielām, ceļiem, laukumiem, tiltiem, krastiem un

ūdeņiem,

c) tirgus satiksmes un pārtikas vielu glabāšanas
un pārdošanas regulēšanā,

d) kartības un likumības uzturēšana sapulcēs, gā-

jienos v. t. t.

c) sabiedrisku interešu respektēšana, svešnieku

uzņemšanā un pieturēšanā,

f) gādība par pesonu brīvību un veselību,
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g) gādībā pret uguns briesmām, kā arī vispārīgi

pret vispārkaitīgiem un vispārbīstamiem uzņēmumiem
un notikumiem un

h) visa, kas tiek kārtots no sabiedriska miera,
kārtības un drošības redzes viedokļa.

POLICIJAS TIESĪBAS.

Saistošie (obligatoriskie) noteikumi.

1) Ko saprot zem saistošiem noteikumiem?

2) Pret ko šie noteikumi vēršas?

3) Uz ko dibināta noteikumu likumība?

4) Kādi noteikumi pildāmi?
5) Kam dota tiesība izdot saistošus noteikumus?

6) Kas var atcelt saistošos noteikumus?

7) Kā izsludina noteikumus un kad viņi stājās

spēkā?

1) Zem saistošiem noteikumiem saprot uz likuma

pamata izdotos rīkojumus, kas ar soda piedraudēšanu

pavēl vai aizliedz pilsoņiem zināmu rīcību. Lai sai-

stošs noteikums būtu pilnīgs, tad vajadzīga viņa iz-

sludināšana un spēkā nākšana. Tā kā saistošs notei-

kums aptver vispārīgus tiesību noteikumus, tad vi-

ņiem ir likuma spēks. Tādā kārtā administratīvā vara

pie noteikumu izdošanas uzstājas kā likumdevēja.
2) Saistošo noteikumu mērķis nav regulēt atse-

višķu gadījumu, kā to dara policijas rīkojums, bet

drošību, sabiedrisku kārtību un miera uzturēšana, vai

briesmu novēršana.

Noteikumiem padotas visas personas, kas atrodas

apvidū, kam noteikumi izdoti.

3) lekšlietu ministrim ir tiesība uz Krievijas lik.

kop. 11. sēj. I. daļas 421. panta pamata izdot saistošus

noteikumus, kā arī sodīt administratīvā kārtībā šo no-

teikumu pārkāpējus.

4) Saistošie noteikumi pienācīgā kārtā izsludi-

nāmi. Noteikumos nav uzņemams nekas, kas stāv pret-

runā ar spēkā esošiem likumiem, valdības rīkoju-
miem. Saistošie noteikumi kārto tikai tādas lietas,
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kas ietilpst izdevējas iestādes kompetencē; viņu sa-

turam jābūt noteiktam un tas nedrīkst prasīt neiespē-

jamu.

Viņam jāsatur sankcija, t. i. soda piedraudējums.
Soda mērs var būt tikai naudas sods, kas mazturības

gadījumā pārvēršams taresta sodā. Ja likumā,
kura pielietošanai izdoti saistošie noteikumi, jau pare-
dzēts sods, tad pietiek ja noteikumos ir norādījums
uz šo likumu.

5) Tiesība izdot saistošus noteikumus ir pašval-
dības iestādēm viņu kompetenču robežās paredzētos

speciālos likumos par pašvaldības iestādēm, ka ari

attiecīgo resoru vadītājiem, resp. ministriem, sevišķos
likumā paredzētos gadījumos.

6) Atcelt saistošo noteikumu var tikai pats izde-

vējs vai senāts, bet tikai skatoties no likumī-

bas redzes viedokļa nepārbaudot noteikumu būtību un

lietderību, t. i. izlemjot vai attiecīgai iestādei ir liku-

mīgas tiesības izdot saistošus noteikumus.

7) Saistošiem noteikumiem jābūt izsludinātiem

„Valdības Vēstnesī". Ja viņos minēts laiks, kad tiem

jāstājas spēkā, tad šis termiņš ir to iedarbības sākums;

ja tāda minējuma nav, tad noteikums nāk spēkā no iz-

sludināšanas dienas.

Policijas rīkojumi

1) Kas ir policijas rīkojums?
2) Kādi spaidu līdzekļi pielietojami rīkojumu ne-

izpildīšanas gadījumos?
3) Kādi tiesību līdzekļi pielietojami pret šiem

spaidiem?

1) Policijas rīkojums ir zināmas rīcības aizliegums
vai pavēle, kas atsevišķā gadījumā tiek dota kādai

personai vai iedzīvotāju grupai. Policijas rīkojums nav

likuma nosacījums, bet tikai pārvaldes rīkojums. Rī-

kojums drīkst zināmu gadījumu kārtot tikai policijas

piekritības apjomā. Viņa saturs nedrīkst būt pretrunā

ar likumiem un valdības noteikumiem. Saturam jābūt
noteiktam, skaidram, tiesiski dibinātam, lai zem viņa
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stāvošās personas skaidri zin, kas viņām jādara, vai

kādus tiesību līdzekļus viņas pret to var izlietot. Katrs

administātīvas varas rīkojums tikai tad

atzīstams par likumīgu un tā neizpildī-
šana par sodāmu, ja viņš pamatots uz

likuma vai izriet no to likumu vispārī-

gās izpratnes, kuri noteic minētās va-

ras robežas zināmos jautājumos. Bet

nav uzskatami par likumīgiem tādi ad-

ministratīvas varas rīkojumi, kuru mēr-

ķis gan ir bijis sabiedriskas kārtības

un drošības sekmēšana, bet kuri nav

dibināti uz noteikta likuma un tanī pat
laikā ierobežo pilsoņu personiskās tie-

sības ,vai materiālas intereses, ko aiz-

sargā likums.

2) Policijas rīkojumi nesatur soda piedraudējumu,
kā saistošie noteikumi, bet viņus var izpildīt pielietojot
likumīgus spaidu līdzekļus. Saistošs noteikums nostā-

jas pret draudošām briesmām, turpretim policijas rī-

kojums pa lielākai daļai vēršas pret notikušo pār-
kāpumu. ,

Spaidu līdzekļi ir sekošie: atvietošana ar kādu citu

personu, soda piedraudējums un tiešie spaidi. Pirmā

gadījumā piespiežamo darbību uz vainīgā rēķina var

uzlikt izdarīt kādai citai personai. Par piem. kāds

īpašnieks savai jaunceltnei piegādātos akmeņus no-

vietojis uz ielas, traucējot ar to satiksmi. Policija dod

rīkojumu līdz zināmam laikam akmeņus novākt, pretējā
gadījumā liek tos uz vainīgā rēķina novākt kādai ci-

tai personai. Ja lieta grozās ap nolaidībām, tad var

piespiest izpildīt pienākumus ar soda piedraudējumu.
Protams, ka šādos gadījumos policija nav soda no-

teicēja, bet vainīgais tiek sodīts saskaņā ar pastā-
vošiem likumiem un valdības rīkojumiem. Ja policijas

rīkojuma izpildīšana nav citādi iespējama, tad var lie-

tot arī tiešos spaidus. Par piem. viesus spaidu kārtā

var izraidīt no kādas dzertuves pēc slēgšanas stundas

iestāšanās, ja viņi neklausa uzaicinājumam atstāt dzer-

tuves telpas.
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Spaidu līdzekļu pielietošanas kārtība ir stingri no-

teikta, tāpēc sekojošais spaidu līdzeklis pielietojams ar-

vien tikai tad, ja iepriekšējais nepanāk nolūku vai nav

izvedams.

3) Pret spaidu līdzekļiem pieļaujami tiesiski lī-

dzekļi. Katram pilsonim ir tiesības iesniegt sūdzību ad-

ministratīvai iestādei par spaidu līdzekļu pielietošanu
no viņas ierēdņu puses. Tāpat var iesniegt sūdzību

tiesas iestādēm par administratīvo orgānu nelikumīgo
rīcību. Sūdzība var dibināties tikai uz to, ka apstrīda-
mais rīkojums aizskāris sūdzētāju viņa tiesībās, ka nav

faktiska pamatojuma, kas būtu policijai devis iemeslu

dot rīkojumu. Sūdzības panāk spaidu līdzekļu apturē-

šanu, ciktāļ tas likumos nav noteikts citādi. Tāpat ja
pēc iestādes ieskatiem viņu bez ļaunām sekām vispārī-
bai nevar apturēt, tad rīkojums neskatoties uz sūdzības

iesniegšanu var tikt izpildīts.

Administratīvo sodu uzlikšana.

1) Kas ir administratīva soda uzlikšana?

2) Uz ko dibinās sodu uzlikšanas tiesības?

3) Kas pilnvarots uzlikt administratīvo sodu?

4) Kādi soļi pielietojami?

5) Kādam jābūt lēmuma saturam?

6) Kāds tiesisks līdzeklis pieļaujams?
7) Kā sods tiek izpildīts?

8) Kad iestājās noilgums?

1) Administratīva soda uzlikšana ir kāda pārkā-
puma dēļ pelnīta soda noteikšana vienai vai vairākām

personām. Administratīvās iestādes izpilda šādos ga-

dījumos tiesneša darbību. Pārkāpumi, kas sodāmi

administratīvā kārtā var būt kā pretošanās likumiem,
tā arī obligatoriskiem noteikumiem.

2) Administratīvo sodu uzlikšanas tiesības dibi-

nās uz Krim. proc. lik. 1155. pantu, pēc kura likum-

devējs ir pilnvarojis administratīvās iestādes izšķirt zi-

nāmu kategoriju lietu un likuma, resp. obligātorisko

noteikumu, pārkāpējus sodīt pārvaldes, t. i. admini-

stratīvā kārtā. Administratīvu pārvalžu tiešai pārzi-
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ņai piekrīt lietas par pārkāpumiem pret sabiedrisko

ierīcību un kārtību. Policijas iestāžu izlemšanai pie-
krīt lietas par 1) pašu noteikumu pārkāpumiem: a) par

iekšzemju pasu noteikumu pārkāpumiem un b) par
ārvalstnieku ieceļošanas, izceļošanas un uzturēšanās

Latvijā likumu pārkāpumiem, 2) par iekšlietu mini-

stra saistošo noteikumu pārkāpumiem, kas izdoti dro-

šības, sabiedriska miera un kārtības uzturēšanas la-

bā, pamatojoties uz Krievijas lik. kop. 11. sēj. 1. d.421.

panta. Krim. proc. lik. 1165 pants paredz pasu no-

teikumu pārkāpumu vajāšanu arī tiesas ceļā gadīju-

mos, kad apsūdzētais nenomaksā ar policijas lēmumu

viņam uzlikto likumā paredzēto sodu. (Sod. lik. 268. p.).

3) Administratīva soda uzlikšanai ar likumu piln-
varots centrālās iestādes priekšnieks, t. i. iekšlietu mi-

nistrs, kas savukārt var savas tiesības nodot vietējo
iestāžu priekšniekiem: pilsētu prefektiem un apriņķu
priekšniekiem. Likums runā tikai par administrātīvu

sodu piespriešanas tiesībām, bet ne par pienākumu to

darīt. Tā tad policijas priekšnieka pienākums nav lemt

visādos sodāmos gadījumos par sodu. Atsevišķos ga-

dījumos viņš var izlietot vai neizlietot savas sodīšanas

tiesības. Daudzos gadījumos pietiek ar brīdinājumu,
lai pārkāpums neatkārtotos. Policijas ierēdnis, kura

varā nestāv soda lemšana nekad nedrīkt lietu izbeigt,
bet lieta jānodod tai priekšniecībai, kurai piekrīt iz-

lemšanas tiesības. Lietas par pārkāpumiem, kuru iz-

tiesāšana piekrīt tiesai, nevar izbeigt policijas ierēdņi.

4) Kā sodi pielaižami naudas un aresta sodi. Soda

mērs ir paredzēts katrā atsevišķa likumā vai obligāto-
riskā noteikumā.

Mazgadīgiem drīkst uzlikt tikai naudas sodu. (Sod.
lik. 55. p.).

5) Soda piespriešanas lēmuma saturā jābūt: apvai-
notā vārdam, tēva vārdam un uzvārdam, sodāmai dar-

bībai, laikam un vietai, soda priekšrakstam, pierādī-
jumam, un aizrādījumam par pārsūdzības kārtību. Lē-

mūmā par pārkāpumiem, kas sodāmi ar naudas un

aresta sodu, obligatoriski jāuzrāda naudas sodu un to

atvietojošo aresta sodu.
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Policijas ierēdnim savā sftda ziņojumā (protokolā)
jāuzņem visas vajadzīgās ziņas par sodāmo personu un

sodāmo darbību, jo šis ziņojums ir pamats sodu lē-

mumam. Sodāmai darbībai jābūt pamatīgi un rūpīgi

attēlotai, lai lēmums ziņojuma nepilnības un nepareizī-
bas dēļ nebūtu jāatceļ.

6) Apvainotais var trīs nedēļu laikā (Krievijas
lik. 11. sēj. 720. p.) iesniegt pārsūdzību augstākai in-

instancei, t. i. prefektu un apriņķu priekšnieku lē-

mumi pārsūdzami iekšlietu ministrijā. lekšlietu mini-

strija lietu skata cauri pēc būtības un var sodu atcelt,

grozīt vai apstiprināt. Viņas lēmumi ir galīgi un pār-
sūdzami viena mēneša laikā Senātā administratīvam de-

partamentam (likums par administratīvām tiesām 10.

p.), kas lietas pēc būtības neskata cauri, bet tikai no-

vērtē vai lēmums saskan ar likumu un vai lēmējam
bija tiesība izdarīt šādu lēmumu.

7) Ja policijas lēmums triju nedēļu laikā no viņa

pasludināšanas nav pārsūdzēts, tad lēmums tiek izpil-

dīts, bet lietas par pārkāpumiem pēc sod. lik. 266., 268.

un 269. p. 2. d., ja sods divu nedēļu laikā nav no-

maksāts, nododamas tiesas izlemšanai (Krim. proc. lik.

1165. p.). Attiecībā uz citiem pārkāpumiem, ja sodī-

tais mazturības dēļ nav spējīgs sodu nomaksāt, nau-

das sods tiek pārvērsts aresta sodā. Ja uzlikti tikai

naudas sodi, šie sodi nav pārvēršami arestā admini-

stratīvā kārtā pēc sod. lik. 59. p., bet lieta nosūtama

miertiesnesim uzliktā naudas soda pārvēršanai arestā,
saskaņā ar sod. lik. 59. p.

8) Pārkāpumu lietu noilguma termiņš saskaņa ar

sod. lik. 68. p. ir divi gadi.

III. IERĒDŅU TIESĪBAS UN

PIENĀKUMI.

Policijas ierēdņu dienesta pienākumi.

1) Vispārējie pienākumi.

2) Sevišķie pienākumi.
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1) Vispārējie amata pienākumi:

a) Stājoties dienestā darbinieks dod un paraksta
sekosi, solījumu. „Apsolu Latvijas demokrātiskai re-

publikai, viņas Satversmei un likumīgai valdībai uzti-

cību, apņemos izpildīt man uzticēto amatu pec labākās

apziņas, pārliecības un zināšanas, izpildīt likumus, val-

dības rīkojumus un priekšniecības likumīgās pavēles,

neizpaust dienesta noslēpumus, apzinoties, ka man par

savu darbību jāatbild likuma priekšā."

Policijas ierēdnis nedrīkst savu amata stāvokli ne-

lietderīgi izmantot. Viņam jāpaklausa savas iestādes

un savu priekšnieku likumīgiem rīkojumiem un

jāpaklausa valstij, bet nevis atsevišķām šķirām vai

partijām.

b) No uzticības pienākuma tāļāk izriet: amata no-

slēpumu neizpaušana un cienīga izturēšanās dienestā

un ārpus dienesta.

Amata noslēpums ir viss, kas ierēdnim dienestā

nācis zināms. Tas arī pec izstāšanās no dienesta nav

izpaužams. Šī prasība uzliek ierēdnim par pienākumu

neizpaust atklātībai to, kas viņam uzticēts vai nācis

zināms, izpildot dienesta pienākumus.

Cienīga izturēšanās ierēdnim jāievēro netikai sa-

vā dienestā, bet arī savā privātā dzīvē. Valstij rūp,
lai ierēdnis, kam pieder daļa no valsts varas funkcijas,
uzvedas tā, kā to prasa gods un labi tikumi. Viņš
ir valsts varas pārstāvis un tam jābauda savu pilsoņu
gods un cieņa.

2) Sevišķie amata pienākumi.

Policijas ierēdņa stāvoklis prasa no viņa: a) no-

teiktu paklausību likumīgai valdībai, miera, drošības

un kārtības sargāšanu, atteikšanos dienestā no līdz-

dalības politiskās partijās, no piedalīšanās valstij nai-

dīgos virzienos. Katra pretošanās (streiks, pasivā re-

zistence) likumīgās varas pavēlēm aizliegta.

b) vienmēr vīrišķīgu izturēšanos visās lietās.

c) ar policijas amatu saistīto dienesta pienākumu

izpildīšanā: drosmi, izturību, apdomību katrā lietā.

Pieklājību, pakalpību, palīdzību pret publiku.
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d) nenopērkamību, kas ierēdnim aizliedz pieņemt
dāvanas vai kādus citus labumus, (Vācijas pol. pat no-

liegts pieņemt brīvbiļetes, brīvu ieeju izpriecas lokā-

los, bezmaksas laikrakstus v. t. t.).

c) blakusamata jeb blakusnodarbošanās pieņem-

šanai, kas savienota ar pastāvīgu atalgojumu, ierēd-

nim prasāma priekšniecības atļauja (noteikumi par ci-

vildienestu 30. p.).

Rūpniecības uzņēmuma vadīšanai pašam, vajadzīga
dienestaiestādes atļauja. Atļauja tiek dota tikai tad, ja no

uzņēmuma nav sagaidāmas dienestam ļaunas sekas.

Atļaujas netiek izsniegtas viesnīcu un restorāciju tu-

rēšanai, tirgotavu atvēršanai.

Atļauja nav vajadzīga sievas blakus peļņai, kas

nav uzskatama par rūpniecības uzņēmumu un ja ar to

ierēdņa cieņa netop mazināta.

Nodarbošanās ar mūziku policijas ierēdņiem at-

ļauta. Arodnieciska muzicēšana atļauta ar sevišķu, ie-

priekš no dienesta priekšniecības saņemtu piekriša-
nu. Atļauja dodama tikai izņēmuma gadījumos.

Par arodniecisku uzskatāma mūzicēšana tad, ja šī

nodarbošanās ari tikai pagaidām, mazāk vai vairāk kār-

tīgi piekopta, vingrināta, izvēršas par ienākuma

avotu. Tikai atgadījuma piedalīšanās mūzikas sarīko-

jumos, t. i. piedalīšanās atsevišķos gadījumos pret
samaksu nav uzskatāma par arodniecisku nodarbošanos

ar mūziku.

Neārodnieciskai mūzicēšanai vajadzīga, atļauja ti-

kai tad, ja par to kaut kādā veidā tiek iz-

sniegta atlīdzība. Atļauju izsniedz dienesta priekšnie-
cība katru reizi uz iepriekš iesniegtu lūgumu.

lesniegumā jāatzīmē izrīkojuma veids, diena un

un vieta, mūzikas priekšnesuma ilgums, kā arī norunātā

atlīdzība. j

Jā no atļaujas iesniegumu vairuma un satura die-

nesta priekšniecība ieskata, ka še darīšana ar arodnie-

cisku muzicēšanu, tāļākas atļaujas vairs nav izsnie-

dzamas.
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Mūzicēšana šaubīgos izrīkojumos, kas varētu at-

klātībā kaitēt policijas ierēdņa cieņai, ierēdnim no-

liegta.

Policijas ierēdņiem attiecībā uz mūzikas piekop-
šanu sava amata dēļ jābūt sevišķi atturīgiem. Visos

izrīkojumos (dejās un c), kuru uzraudzība tiek uzdota

policijas ierēdņiem, policijas ierēdņu, kā mūziķu pieda-
līšanās arī tad ir nepiederīga, ja tā arī notiek bez

atlīdzības.

Amata pienakūmi prasa no policijas ierēdņa se-

višķas īpašības.

No viņa prasa labu uzvešanos dienestā un ārpus

dienesta, stingru apzinību, pienākuma uzticību, uzma-

nību, labu gribu, uzticību, centību un atturību.

Policijas ierēdnis, kas dienestā ierodas ieskurbis

vai citādi uzrāda alkohola baudīšanas sekas, pārkāpj
sava amata pienākumus. Ar dienesta pienākumiem un

stāvokli, kāds policijas ierēdnim dienestu izpildot ieņe-
mams attiecībā pret publiku, nav savienojams, ka ierēd-

nis atrodas tādā stāvoklī, ka viņš atzīstams par ieskur-

bušu. Dzeršana dienestā un ārpus dienesta ir dienesta

pārkāpums un sodāms. (Policijas iekārtas noteikumi

39. pants.)

Atlaišana no dienesta draud ierēdnim, kas atkār-

toti ierodas dienestā piedzēries vai atkārtoti rādījies
piedzērušā stāvoklī uz ielas vai kādā citā atklātā vietā.

Policijas ierēdnim arvienu jātur vērā, ka viņa uzve-

šanās atklātībā arvien asāki un stingrāki tiek novēr-

tēta, nekā citu ierēdņu gaitas. Tas notiek viņa die-

nesta stāvokļa dēļ.

lerēdnim dienestā un ārpus dienesta arvien tā

jāuzvedas, kā to prasa viņa amata stāvoklis un cieņa.
Še pieder godīgums, izsargāšanās no parādiem, labas

attiecības, laba ģimenes dzīve, laba saticība ar amata

biedriem, satiksme ar pieklājīgām personām, kam laba

slava, atturība, tādu lokālu apmeklēšana, kur pulcējas
tikai pieklājīga publika, cienības pilna izturēšanās pret
priekšniekiem, nevainojams uzvalks, laba izturēšanās,
jo publika daudz labprātīgāki padodas labi apģērb-
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tam un nevainojami iznesīgam policijas ierēdnim, nekā

kad tai stājas ceļā gļēvs ierēdnis nepiederīgā uzvalkā.

Atsaucība izziņu sniegšanā publikai. Enerģiska,

apzinīga uzstāšanās pret personām, kuru darbība so-

dāma.

Savos rīkojumos un norādījumos publikai polici as

ierēdnim jāievēro sekošais: rīkojumiem jābūt likumīgi

pamatotiem un policijas ierēdnim jāatrodas pie sava

amata pienākumu izpildīšanas.

Instrukcija, amata rīcību uzņemot, noteic, ka po-

licijas ierēdnim jābūt vietēji un lietišķi piederīgam.

Vietēji piederīgs viņš ir savā iecirknī, kur viņš
ir iecelts. Ārpus šī iecirkņa viņš ir pēc noteikumiem

nepiederīgs.

Ja ar attiecīgas iestādes rīkojumu viņu nozīmē

ārpus sava iecirkņa, tad ar šo rīkojumu viņš iecelts

šinī iecirknī un ir tur piederīgs. Citādi, ārpus sava

iecirkņa, uz paša iniciatīvi viņš var uzņemties amata

darbību tikai tad, ja viņa uzstāšanās ir nepieciešami

vajadzīga, t. i. uz karstām pēdām vajājot noziedznieku

un gadījumos, kad piederīgam ierēdnim vajadzīgs pa-
balsts. Ja šīs varbūtības nav vērojamas, tad vietēji
svešam ierēdnim jāaprobežojas ar to, ka tas aizrāda

piederīgai iestādei uz atgadījumu, lai tā varētu spert
vajadzīgos soļus.

Vietējas policijas darīšanas drīkst policijas ierēd-

ņi no svešiem iecirkņiem darboties vienīgi:

a) uz pašu iniciatīvi — bēgli vajājot vai baido-

ties nokavēt, t. i. ja jābaidās, no neiejaukšanās gadī-
juma nozieguma, kura novēršanai ir iecelts policijas
ierēdnis. Par piemēru kādā kautiņā A mēģina savu

pretinieku B nodurt ar nazi. Tā kā nav neviena, kas

Sniegtu palīdzību, tad jābaidās, ka B kritīs A par

upuri.
Šinī gadījumā var vietēji svešas policijas ierēdnis

varbūtējās briesmas novērst.

b) Ja viņi uz kādas svešas policijas iestādes lū-

gumu savu priekšnieku nosūtīti uz šo svešo policijas
iecirkni.
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c) Ja viņu pašu priekšnieki (bez sveša policijas

iecirkņa lūguma) tos nosūtījuši svešā policijas iecirknī

(p. piem. noziegumu noskaidrošanai). Šinī gadījuma
tiem jāizprasa vietējā pol. iec. priekšnieka piekrišana,
tiklīdz tie grib uzsākt policijas amata darbību. Ja
tas nav iespējams, tad vietējam policijas iec. priekš-
niekam jāziņo par darbību un jāseko viņa norā-

dījumiem.

Ja amata darbībai iepriekš vajadzīga sagatavo-

šanās, kā p. piem. novērošana, izziņa un t. t., tad vie-

tējā policijas iec. priekšnieka piekrišana nav vajadzīga.

Policijas ierēdņi, kas bez sevišķa dienesta iemesla

jeb uzdevuma uzturas svešā policijas iecirknī, nevar

dot nekādus policijas rīkojumus, ja tiem nav atse-

višķā gadījumā vietējais policijas priekšnieks uzdevis

policijas pienākumus.

Bez šāda sevišķa uzdevuma tiem citā policijas ie-

cirknī (p. p. atvaļinājuma vietā) tiesības tādā pašā

apmērā kā ikkuram pilsonim un vajadzības gadījumā

pienākums, piederīga policijas orgāna prombūtnē, spert

pagaidu soļus, p. piem. veicināt uz vietas pieķertas un

vajātas personas apcietināšanu.

Ja policijas ierēdni nosūta policijas darīšanās sve-

šā policijas iecirknī, tad tam jāpieteicas pie vietējās

policijas pr-ka, ja viņa nosūtīšanu viņa nosūtītājs nav

paziņojis. Viņa pieteikšanās pie vietējā pol. pr-ka,
kura iecirknī viņš darbojas, gan nav vajadzīga, bet

raugoties pēc darbības ieteicama. Ja tas arī netiek

darīts, tad tomēr nepamazina darbības likumību. Par

valsts varas palīga ierēdņiem ieceltie un viņas nosū-

tītie policijas ierēdņi drīkst svešas policijas iecirkņos
darboties bez sevišķas pieteikšanas.

Lietišķa piederība pamatojas uz uzdevumu ap-

jomu, kas ierobežo ierēdņa darbību. Šo uzdevumu

atrisināšanai ieceltie ierēdņi ir piederīgi šinī apjomā.
lerēdnis ir nepiederīgs tādās lietās, kas pārsniedz

viņam uzticēto uzdevumu apjomu, p. piem. iejaukšanās
nomas strīdos, jo tie ir privāttiesiskas dabas un tādēļ
brīvi no policijas iejaukšanās.
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Pie nepietiekošas vietējās jeb lietišķas piederības
amata darbība ir nesekmīga, t. i. viņa nav izvedama

ne soda, ne spaidu ceļā. P. piem. kāds vieglā va-

žoņa pasažieris liedzās maksas paaugstināšanas dēļ
nolīdzināt prasīto virsmaksu un pretojas ierēdnim, kas

piespiešanas vietā grib viņu apcietināt. Piespiešana ir

pretlikumīga, jo parādu prasība ir privāttiesiska rak-

stura lieta. Policija drīkst iejaukties tikai vispārējās
intereses lietās. Ja piespiešana ir pretlikumīga, tad

še nav saskatāma pretošanās, jo viņa prasa likumīgu
amata rīcību.

Turpretim nevar būt ierunu, vai policijas ierēdnis

uzstājas priekšā rakstītā amata tērpā, vai privātuz-
valkā. Uniformā viņš var arī uzstāties, tikai ar cepuri
vien. Privātapģērbā ierēdnim jāuzrāda viņa amatu ap-

liecinošs pierādījums, p. piem. dienesta apliecību vai

citas uzticamas personas, vai kāda dienesttērpā vai ci-

tādi pazīstama ierēdņa apliecināšanu.

ja viņš pats ir pazīstams, tad sevišķas apliecības
par viņa ierēdņa stāvokli nav vajadzīgas, tomēr no

amata darbības jāredz, ka ierēdnis privāttērpā uzstā-

jas amata uzdevumā.

Policijas ierēdnim jārāda sevišķa apsardzība un

palīdzība: nelaime kritušiem, vājiem, sievietēm, bēr-

niem un nevarīgām personām. Tāda palīdzība ir tāpat

pati par sevi saprotama, un tā pastiprina publikas uz-

ticību policijai, kā vājo aizstāvei un palīgam.
Par tāļākiem policijas ierēdņa pienākumiem attie-

cībā uz priekšniekiem uzsaktāmi: paklausība, pienā-

cīga cieņas parādīšana, visu viņam doto uzdevumu

akurāta izpildīšana, dienesta sveiciens.

Biedriem viņš ir draugs, padomnieks un aizstā-

vis briesmās. Tomēr par biedru dienesta pienākumu

nevērīgu izpildīšanu, dienesta interesēm kaitīgu iztu-

rēšanos viņam jāpaziņo savai priekšniecībai.
Par saslimšanu viņam tūliņ jāziņo savai priekš-

niecībai un jāgriežas pie ārsta pēc palīdzības. Jālūdz

pēc atvaļinājuma, tiklīdz policijas ierēdnis ir kavēts

ne slimības, bet citu iemeslu dēļ savu dienestu iz-

pildīt. :
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Balvas drīkst pieņemt tikai ar priekšniecības pie
krišanu.

Dāvanu un apbalvojumu tieša pieņemšana par die-

nesta pakalpojumiem policijas ierēdnim ir aizliegts.

Atļauju izsniedz lekšlietu ministrs, ja tie ir tādi apbal-
vojumi, ko izsolījis profekts vai apriņķa priekšnieks
un tiesu iestādes par noziegumu atklāšanu. Atļauju
izsniedz prefekts vai apriņķa priekšnieks, ja apbal-

vojumi, ko izsolījis prefekts vai apriņķa priekšnieks

personas. Ja privātas personas, biedrības vai korpo-
porācijas šādus novēlējumus izsolījušas ar noteikumu,
ka viņu izlietošana nāktu par labu tikai zināmiem

ierēdņiem, tad dāvinātājus jādara uzmanīgus, ka tāda

izlemšana piekrīt tikai attiecīgai priekšniecībai un ka

šāda noteikuma gadījumā dāvinājuma pieņemšana at-

raidāma, i

Aicinājumi tiesas priekšā paziņojami dienesta

priekšniecībai.

Policijas ierēdnim ir tiesība atteikties no atklātas

liecības došanas, ja iztirzājamas tādas lietas, par kurām

viņam jāievēro amata noslēpums. (Pēc Vācijas polici-

jas likumiem — atļauja liecības nodošanai vajadzīga
arī ierēdņiem, kas vairs neatrodas dienestā). Uz kā-

diem gadījumiem attiecināms amata noslēpums, to iz-

šķir ierēdņu dienesta iestāde.

Sodu lietās, kuru izmeklēšanā darbojušies poli-

cijas ierēdņi, vispārīgi pastāv pienākums nodot lie-

cību, jo policijas ierēdņu uzdevums ir līdzdarboties

sodu lietas un ar šo ierēdņu izteikumiem noskaidro-

jami lietas apstākļi.

Policijas ierēdnis dienesta laikā drīkst ieiet krogus
telpās tikai izpildot amata uzdevumus. (Pec Vācijas

policijas noteikumiem policijas ierēdnis, par pasniegto
dzērienu pieņemšanu tiek sodīts.)

Dienesta tērps un ieroci arvien jātura spodri un

pēc priekšraksta.
Priekšniekiem arvien jāapzinās, ka ar viņu stā-

vokli saistīta arī lielāka atbildība. Tāpēc viņu pie-
nākums but dienestā sevišķi centīgiem, akurātiem un

apzinīgiem. Ar nevainojamu uzvešanos dienestā un
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ārpus dienesta, nemitīgu uzraudzību par dienesta pie-
nākumu izpildīšanu, pareizu pamācību un personīgu

uzstāšanos sevišķos gadījumos, tiem katrā laikā jāat-

stāj audzinošs iespaids uz ierēdņiem un ar savu jpriekš-
zīmi jāmodina ierosme un cenšanās sekot labam pa-

raugam.

Par dienesta pārkāpumiem policijas ierēdnis at-

bildīgs likuma priekšā, tāpat kā katrs cits ierēdnis

(amata persona).
Dienesta kārtībā sodāms, kas pārkāpj pienāku-

mus, ko viņa amats tam uzliek, vai kas ar savu uz-

vešanos dienestā un ārpus dienesta izrādījies sava

amata necienīgs. Amata pienākumu pārkāpšana se-

višķi saskatāma ari tur, kur kāds ierēdnis ar savu

amata stāvokļa nelietīgu izlietošanu atklātībā veicina

vai pabalsta naidīgus centienus.

Disciplinārnodarījumi un sodi.

(Noteikumi par civildienestu V. V. 1927. g.

224. numurā un 1928. g. 249 n-rā.)

45. Darbinieks, kas pienācīgi neizpilda dienesta

pienākumus vai piedauzīgi izturējies atklā-

tībā, sodāms, neatkarīgi no vispārējo sodu

likumu nosacījumiem disciplinārā ceļā.
46. Par disciplināriem nodarījumiem, ar kuriem

dienesta interesēm samērā maz kaitēts, uz-

liekams kārtības sods. Ja kaitējums diene-

sta interesēm ir lielāks vai, ja tas atkārto-

jas, kā arī ja dienesta intereses apdraudētas

nopietnāk vai, ja nāk klāt kādi darbinieka

vainu pastiprinoši apstākļi, tad uzliekams

disciplinārsods.
47. Kārtības sodi ir: 1) brīdinājums, 2) rājiens,

3) naudas sods, 4) rājiens ar atzīmi dienesta

gaitas aprakstā, 5) pārcelšana ar dzīves vie-

tas maiņu citā līdzīgā amatā.

1. piezīme. Bez šajā pantā minētiem sodiem,

tādā dienesta nozarē, kur ievestas dežūras,

vai norīkojumi uz sardzi, darbinieka tiešā
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priekšniecība var uzraudzības kārtībā norī-

kot vainīgos apakšniekus uz dežūrām vai uz

sardzi ārpus kārtas.

2. piezīme. Atzīme par rājienu dienesta gai-
tas aprakstā dzēšama, ja 3 gadu laikā dar-

biniekam nav uzlikts disciplinārsods.

48. Disciplinārsodi ir: 1) iecelšana zemākā amatā

(ar vai bez dzīves vietas maiņas), 2) atcel-

šana no amata.

Pirms disciplinārsodu uzlikšanas izlietojami visi

audzināšanas un pamācīšanas līdzekļi, iekams — sma-

gus gadījumus atskaitot — formāls sods iestājas.

Rupjas piedauzības sodāmas ar visaugstāko discipli-
plinārsodu stingrību, bet vieglākos gadījumos ar at-

tiecīgu rājienu, nopietnu pamācību sasniedzami labo-

šanas mērķi un tie aizsargās no tāļākiem pārkāpu-
miem. Ja citi ierēdņi bijuši pārkāpuma aculiecinieki,
tad šī pamācība viņu klātbūtnē var būt par vispārēju

brīdinājumu. Zināmos apstākļos atgadījuma nopietna

pārrunāšana ierēdņu klātbūtnē var atstāt zināmu ie-

spaidu un noderēt par brīdinājumu visiem dalībnie-

kiem labāki nekā uzliktais sods.

Dzēstais sods uzskatams ka nebijis, uz to vairs

nedrīkst atsaukties.

lerēdņa atcelšana no amata notiek uz iestādes

pr-ka rezolūcijas pavēles pamata. Līdz ar to nolie-

dzama uzturēšanās dienesta dzīvoklī, dienesta tērpa
valkāšana un dienesta nozīmju nēsāšana.

Par disciplināra soda uzlikšanu sodītam ir tie-

sības sūdzēties instanču kārtībā, ja sodu uzlicis lekš-

lietu ministrs, pēdējā lēmums pārsūdzams Senāta ad-

ministratīvam departamentam.
Atpakaļuzņemšana dienestā ir pieļaujama, ja ra-

dušies jauni fakti, kas var tikt uzskatīti par pamatu
soda atcelšanai vai samazināšanai vai arī, ja saska-

tāms soda uzlicējas amata personas varas pārkāpums.
Likumi paredz vēl veselu rindu sodāmu darbību,

ko tie apzīmē, kā amata noziegumus un pārkāpumus.
Šādiem noziegumiem un pārkāpumiem ir tā pazīme,
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ka persona noziegumu izdarījusi kā ierēdnis. Pie tam

nav nekādas starpības, vai likuma pārkāpējs līdz sprie-
duma taisīšanai jau ir izslēgts no ierēdņu skaita, vai

ari vēl ne. Ja pārkāpējs nav ierēdnis, tad viņu pie

ierēdņu (amata persona) pārkāpumiem un noziegu-
miem var sodīt kā pamudinātāju.

Ka amata pārkāpumi un noziegumi uzskatami:

a) piekukuļošana un proti, ja ierēdnis pieņem dā-

vanu par kādu darbu, kas gan nav nelikumīgs. Še

pieder: dāvanu vai dažādu labumu pieņemšana, pra-

sīšana vai atļaušana sev piesolīt par kādu uz amatu

attiecīgu, pašu par sevi gan likumīgu darbu. Jābūt

pamatojumam, ka pastāv noteikts sakars starp dā-

vanas pieņemšanu un amata darbību, kas norāda, ka

dāvana dota kā atlīdzība par amatdarbību. Šis no-

ziegums sodāms ar cietuma sodu vai ieslodzīšanu pār-
mācības namā, p. piem. naudas zumas pieņemšana par

zādzības novēršanu.

Piekukuļošana var būt pasiva un aktiva.

Pasiva viņa ir, ja policijas ierēdnis pieņem (pie-

prasa vai atļauj sev piesolīt) dāvanas vai citus labu-

mus par kādu darbību, kas ir amata vai dienesta

pienākums.
Noziegums sodāms ar cietuma sodu (Sod. lik.

656/657. p.).
Aktiva ir piekukuļošana, ja dāvanas vai citi la-

bumi tiek piedāvāti, apsolīti par ierēdņa darbību, kas

ir amata vai dienesta pienākumu pārkāpums. Par

piem.: krodzinieks piedāvā policijas ierēdnim naudu,
lai šis viņu neuzdod par policijas stundas (veikala
atvēršana un slēgšana laikā) pārkāpšanu.

Ja policijas ierēdnis pieņem naudu, tad še no-

tikuse aktiva piekukuļošana.
Ja policijas ierēdnis pieņem no apcietinātā naudu

un par to viņu palaiž brīvu (Sod. lik. 656. p. 11.d.) —

tas sodāms ar ieslodzīšanu pārmācības namā.

b) Kādas personas piespiešana no ierēdņa puses

ar amata varas nelietīgu izlietošanu vai ar draudiem

pie kādas darbības vai noklusēšanas. Šāds noziegums
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sodāms ar pārmācības namu. Par piem.: apcietinātas
sievietes piespiešana uz klāt guļu (beischlaf).

c) Ja apcietinātais dabūjis miesas bojājumus no

ierēdņa, tam izpildot amata pienākumus, tad šāds no-

ziegums (nodarījums) sodāms, pie smagiem miesas

bojājumiem ar pārmācības namu.

d) Neattaisnojama arestēšana, apcietināšana, aiztu-

rēšana, sodāma ar arestu (Sod. lik. 649. p.). Par

piem.: policijas ierēdnis apcietina kādu personu, kaut

gan viņš zin, ka šī persona nav nozieguma izdarītāja.

c) Mājas miera traucēšana ierēdnim izpildot savu

amatu. Pārkāpums sodāms ar arestu. Par piem.: po-

licijas ierēdnim uz namsaimnieka ierosinājumu ar varu

iet kādā dzīvokli un paliek tur neskatoties uz uzai-

cinājumu atstāt dzīvokli, lai dzīvokļa nomnieku j)ie-
spiestu nomaksāt dzīvokļa īri.

f) Spaidu līdzekļu pielietošana (draudēšana, si-

šana, saistīšana, turēšana apcietinājumā) lai izmeklē-

šanā izspiestu atzīšanos.

Noziegums so'dams ar ieslodzīšanu pārmācības
namā. Par piem.: kāda 10 gadus veca bērna turē-

šana apcietinājumā, lai viņu piespiestu izteikties par
kādu savu nedarbu.

g) Sprieduma izpildīšanas pretlikumīga atlaišana.

Noziegums sodāms ar cietuma sodu, pie mīkstinošiem

apstākļiem ar arestu. Par piem., policijas ierēdnis ie-

priekš brīdina kādu noziedznieku, kas tam jāapcietina.

h) Ja apcietinātam atļauj izbēgt; ierēdnim, kuru

uzraudzībai, pavadīšanai vai apsargāšanai viņš uzti-

cēts, par šādu nodarījumu draud cietuma sods.

i) Taisnības noslēpšana izziņās, vai melu ziņu ie-

rakstīšana protokolos un grāmātās. Noziegums so-

dāms ar arestu.

Ja šāda rīcība notikusi, lai iegūtu sev labumu

vai kādai citai personai kaitētu, tad šāds nodarījums
sodāms ar cietuma sodu.

k) 'Amata darīšanās saņemtas naudas un mantas

piesavināšana un izŠķēršana vai lietošana personīgās

vajadzībās socļama ar cietuma sodu.
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1) Apakšnieku pavedināšana uz sodāmu amata

darbību vai apakšnieku sodāmās rīcības apzinīga pie-

ļaušana sodāma.

Ieroču lietošana.

Policijas dienesta tērps un apbruņojums norāda,
ka policijas ierēdņiem ir tiesības un viņu pienākums
ir zināmos resp. sevišķos gadījumos lietot kā aukstos,

sitamos, tā arī šaujamos ieročus.

Policijas ierēdņiem uzticēta ieroču nēsāšana ne

pilsoņu pārmācīšanai un piekaušanai, bet pašaizsar-

dzībai, sabiedriskas drošības un kārtības sargāšanai

un policijas rīkojumu piespiedu izpildīšanai, bet tikai

tādos svarīgos gadījumos, kad visi citi izvēlētie un

pielietotie līdzekļi nesasniedz savu mērķi.
Pēc uzbrukuma rakstura policija ari pielieto va-

jadzīgos aizsardzības soļus. Gadījumā, ja viņai uz-

brūk fiziski stipra persona ar nazi, cirvi, dakšām vai

tml. rīkiem, uzbrukums jāatsit nesaudzīgi, turpretim,

ja uzbrucējs ir fiziski vāja persona, ka sieviete vai

bērns, uzbrukums jāatsit saudzīgi.
Zem saudzīga uzbrukuma atsišanas jāsaprot pla-

kanisks sitiens ar auksto ieroci (zobens,durklis), si-

tiens ar sitamo ieroci( gumijas steks) par mazāk vā-

rīgām miesas daļām, un pie šaujamo ieroču (šautene,
karabīns, revolvers) pielietošanas — šāviens kājās un

rokas.

Instrukcija par ieroču lietošanu.

(lekšlietu ministra apstiprināta, 10. augustā 1920. g.)

Policijas ierēdņiem atļauts lietot ieročus sekošos

gadījumos:
1. Pašaizsardzībai pret bruņotu uzbrukumu.

2. Pret noziedznieku, kas uzbrūk ar ieroci kādai

personai.
3. Ja apcietinātais bēg, un uz trīskārtīgu sau-

cienu apstāties, to nedara.

4. Pret personām, ja tās uzbrūk apsargājamām

telpām vai mantām ar nolūku atbrīvot arestē-

tos vai nolaupīt mantas.
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5. Ja uzbrukumu izdara vairākas personas, lai

atbrīvotu apcietinātos vai atņemtu no policijas
ierēdņa pie viņa atrodošās dienesta lietas, nau-

du vai papīrus.

Noteikumi par gumijas steku lietošanu.

(lekšl. min. Adm. dep-ta 11. X. 1929. g. raksts zem

Nr. 3185.)

Policijas ierēdņiem atļauts lietot gumijas stekus

sekošos gadījumos:
1. Izklīdinot pūli, kas pretojas policijas uzaicinā-

jumam un neizklīst, un ar darbiem apdraud policijas

ierēdņus vai pilsoņus un traucē sabiedrisku mieru un

kārtību.

2. Aizstāvoties pret uzbrucēju.
3. Pret personām, kas mēģina ar varas darbību

atbrīvot arestētos.

4. Pie neatļautu gājienu un demonstrāciju izklī-

dināšanas, kad demonstranti nepaklausa policijas uz-

aicinājumam izklīst un ar varas darbiem apdraud sa-

biedrisku mieru un kārtību.

5. Visos gadījumos, kad gumijas steks pie po-

licijas dienesta pienākumu izpildīšanas var atvietot šau-

jamo ieroci, atsitot bruņotu uzbrukumu vai pašaiz-
stāvēšanās nolūkos.

6. Pret huligāniem-dauzoņām, kas uzbrūk pilso-
ņiem vai policijai un nepaklausa policijas ierēdņa rī-

kojumam labprātīgi padoties un turpina varas darbību.

Pie dienesta pienākumu izpildīšanas steku lieto tas

policijas ierēdnis, kura rokās steks atrodas.

Stekus lietot uz komandu pie pūļa izklīdināšanas

var tikai sevišķi kritiskos gadījumos, kad policijas ie-

rēdņiem citādi nav iespējams pūli izklīdināt un tas

paliek draudošs.

Nav uzskatāms par noziedzīgu nodarījums, kas

izdarīts pie nepieciešamas aizstāvēšanās pret paša vai

citas personas personisko vai mantisko labumu neli-

kumīgu apdraudējumu.
Nav uzskatāms par noziedzīgu nodarījums, kas iz-

darīts, lai glābtu savu vai citas personas dzīvību no
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briesmām, lai novērstu nelikumības., kas tajā pašā
laikā nav bijušas novēršamas ar citu līdzekli. (Sod.
lik. 44., 45. un 46. p. p.)

Apcietināšana.

Policijai ir tiesība apcietināt pilsoņus:

a. Saskaņā ar noteikumu par policijas iekārtu 10.

pantu: acīm redzami piedzērušos, gara sli-

mus un citus, kuru atrašanās brīvībā saistīta

ar briesmām viņiem pašiem vai citām per-

sonām;

b. izpildot izmeklēšanas darbus, lai aizkavētu vai-

nīgo izvairīšanos no tiesas un izmeklēšanas.

(Skat. nodalījumu par noziedzīgo nodarījumu

izmeklēšanu.)

c. izpildot tiesu amatu personu uzdevumus par

apsūdzēto spaidu kārtā pievešanu tiesai vai

izmeklēšanas tiesnesim vai notiesātā nosūtī-

šanu uz ieslodzījuma vietu.

Par katru apcietināšanu jāsastāda lēmums, kurā

jānorāda:

a) lēmuma sastādīšanas vietu un laiku;
b) sastādītāja amats un vārds;

c) apcietinātās personas vārds, tēva vārds, uz-

vārds un nodarbošanās;

d) noziedzīgo nodarījumu, par ko apcietinātais

apsūdzēts;

c) apcietināšanas pamats;

f) lēmuma sastādītāja paraksts;

d) apcietinātā paraksts par lēmuma pasludināšanu.
Par kādas personas apcietināšanu bez likumīga

iemesla, policijai jāatbild pēc sod. lik. 649. p.

Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem ir:

1) Saeimas locekļi.
Saeimas locekļi nevar apcietināt, ne izdarīt pie

viņa kratīšanas, ne citādi aprobežot viņa personas brī-

vību, ja tam nepiekrīt Saeima. Saeimas locekli var

apcietināt, ja to notver pie paša nozieguma pastrādā-
šanas. Par katru Saeimas locekļa apcietināšanu div-
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desmitčetru stundu laikā jāpaziņo Saeimas prezidijam,
kurš to ceļ priekšā nākošā Saeimas sēdē izlemšanai

par Saeimas locekļa paturēšanu apcietinājumā vai par

viņa atbrīvošanu (Latvijas Republikas Satversmes 29.

pants).

2) Arvalšķu diplomātiska korpusa locekli.

Ārvalšķu diplomātiskos pārstāvjus, kā vēstniekus,

sūtņus, ministrus-rezidentus, pilnvarotos darīšanu ve-

dējus (Charges d'affaires), delegātus, sekretārus, mi-

litāros, sūtniecību un tirdzniecību atašejus, padomnie-

kus, kā arī S. P. R. S-bas tirdzniecības pārstāvi un

viņa divus vietniekus, visu šo personu ģimenes lo-

cekļus, kas dzīvo kopā ar ģimenes galvu, nevar arestēt

vai aizturēt. Ja kāda no šīm personām izdara nozie-

gumu vai pārkāpumu, tad šinīs lietās nekādus soļus

vispārīgā kārtībā nevar spert, bet jāgriežas dēļ jau-

tājuma nokārtošanas caur iekšlietu ministriju, pie ār-

lietu ministrijas krimproc. lik. 268. p. kārtībā.

Arvalšķu konsulārie ierēdņi, kas ir tās valsts pil-

soņi, kas viņus iecēlusi, ģenerālkosuļi, konsuļi, vice-

konsuļi, viņu kancleju pārvaldnieki vai sekratāri, kā

arī ārvalšķu štāta konsulārie ierēdņi, kas pieskaitīti
pie attiecīgās valsts konsuļiem nav apcietināmi ne ie-

vietojami cietumā, izņemot gadījumus, kad šīs personas

izdara noziedzīgu nodarījumu, kas piekrīt vispārīgām
tiesām un par ko paredzēts cietums ne mazāks par
vienu gadu vai augstāks sods.

Diplomātiskā un konsulārā korpusa locekļu per-
sonības leģitimācijai noder dažādi šo personu uzrādīti

dokumenti (tanī skaitā ārlietu ministrijas izdotās di-

plomātiskā korpusa locekļu leģitimācijas kartiņas) no

kā redzams viņu stāvoklis un uzvārds. Policijas ie-

rēdņi nekādus citus personas dokumentus nedrīkst

prasīt.

3) Karavīri.

Virsniekus, sanitārvirsniekus un kara ierēdņus, kas

izdarījuši kādu pārkāpumu policija neaiztur, bet pie-
prasa personas apliecības uzrādīšanu. Ja viņi atrodas

tādā stāvokli, ka apdraud sabiedrisko drošību vai iz-
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darījuši kādu noziegumu, tad viņus aiztur un atbruņo
līdz kamēr ierodas komendanturas dežuradjutants.

Vietās, kur nav komendatūras, policija par aiz-

turēšanu nekavējoties ziņo aizturētā tiešai vai tuvākās

karaspēka daļas priekšniecībai un līdz tās rīkojumam

viņus aiztur. Šie noteikumi attiecas uz minētiem ka-

ravīriem arī tad, ja viņi atrodas civilapģērbā, bet uz-

rāda attiecīgu apliecību. Turpretim ja viņi, būdami

civilapģērbā, neuzrāda personas apliecību, ar viņiem

rīkojas kā ar civilpersonām.
Instruktorus un kareivjus policija aiztur un at-

bruņo līdz kamēr ierodas komendantOras dežurad-

jutants vai patruļa sekošos gadījumos:

a) ja tie pastrādājuši nodarījumu, kam ir nozie-

guma pazīmes;
b) ja viņu uzvešanas apdraud sabiedrisko drošību;

c) ja karavīrs neuzrāda personas apliecību.
Visos mazāksvarīgākos gadījumos policija apro-

bežojas ar personības noskaidrošanu un paziņošanu

pēc piederības.

Kratīšana.

Policijai tiesība izdarīt kratīšanu:

a) izpildot izmeklēšanas darbus miertiesneša uz-

devumā vai viņa vietā;
b) atvietojot izmeklēšanas tiesnesi pie iepriekšē-

jas izmeklēšanas;

c) pie aizturēto personu ievietošanas arestu telpas.
Kratīšanu drīkst izdarīt tikai divu pieaicināto lie-

cinieku klātbūtnē. Izdarot kratīšanu iepriekš jāsastāda

lēmums, uzrādot viņā kratīšanas iemeslus un likumīgo

pamatu. Par izdarīto kratīšanu jāsastāda protokols,
ko paraksta arī pieaicinātie liecinieki. (Tuvāk sk. no-

ziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu.)
Par nelikumīgi izdarīto kratīšanu policijai jāatbild

pēc sod. lik. 650. p.

Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem ir:

1) sūtniecību vai misiju un S. P. R.

S-bas tirdzniecības pārstāvības centrālās valdes un daļu
dienesta telpas Rīgā, kā arī viņu nodaļu dienesta tel-
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pas. Šinīs telpās policijai nav tiesības ieiet bez ie-

priekšējas sazināšanās ar ārlietu ministriju vai bez

sūtniecības vai misijas priekšnieka atļaujas. Gadījumos,

ja sūtniecība vai misija ieņem atsevišķu māju, tad

visa šī māja ar blakus telpām skaitās par neaizskaramu.

Taīs gadījumos, kad sūtniecība vai misija ieņem tikai

atsevišķu mājas daļu, tad neaizskaramības tiesības

bauda visas tās telpas, kas nomātas uz sūtniecības,

misijas vai viņas priekšnieka vārda.

2) Ārvalšķu diplomātiskā korpusa locekļu un S. P.

R. S-bas tirdzniecības pārstāvja uh viņa divu vietnieku

personīgām vajadzībām nomātās telpas arī bauda ne-

aizkaramības tiesības.

Ja policijai ir vajadzība augšminētās telpās izdarīt

kratīšanas, mantu izņemšanas, tad viņai jāsazinās ar

ārlietu ministriju. (Krimproc. 1. 406. p.)

Mantu izņemšana.

Policijai tiesība izdarīt mantu izņemšanu:

a) izpildot izmeklēšanas darbus miertiesneša uz-

devuma vai viņa vieta;
b) atvietojot izmeklēšanas tiesnesi pie iepriekšē-

jas izmeklēšanas;

c) pie apcietināto ievietošanas arestu telpās, at-

ņemot viņiem naudu, vērtslietas, kā arī priekš-

metus, kas var noderēt kā bīstami rīki.

Par katru mantu izņemšanu jāsastāda protokols,
kas pamatots uz likumīga lēmuma. Mantu izņem-
šanu var izdarīt tikai divu pieaicinātu liecinieku klāt-

būtnē.

Par nelikumīgu izdarīto mantas izņemšanu, po-

licijai jāatbild pēc sod. lik. 650. p.

NOZIEDZĪGO NODARĪJUMU IZMEKLĒŠANA.

Izziņa.

1) Noziedzīga nodarījuma jēdziens.
2) Noziedzīgo nodarījumu sadalījums.
3) Policijas uzdevums.

4) Izziņas jēdziens.
5) Izziņas izdarīšanas kārtība.
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6) Kur un kam jāizdara izziņa?

7) Izziņas aktu formas.

8) Lietišķie pierādījumi.

9) Policijas izziņas pamati.

10) Izziņas gaita.
11) Izziņas izbeigšanas kārtība.

12) Izbeigto lietu atjaunošana.

1) Noziedzīgs nodarījums ir kur?
katra darbība vai nolaidība, kas izda-

rīšanas laikā eizjiegta ar sodu liku-

miem vai citām likumu normām.

2) Skatoties pec tiesāšanas kartības no-

ziedzīgie nodarījumi sadalās:

a. nodarījumos, kuru tiesāšana piekrjt
vispārējām tiesu iestādēm un

b. nodarījumos, tiesāšana piekrīt

miertiesnešiem;
Pēc kriminālvajāšanas ierosināša-

nas kārtības noziedzīgie nodarījmi sa-

dalās:

a. publiskā tiesāšanas kārtībā vāja-
jā mo s, t. i. tādos kuros kriminālvajāšanas
ierosināšana piekrīt valsts varas orgāniem —

prokuratūrai, policijai, fiskālām pārvaldēm un

t. t.

b. vāļājamos vienīgi uz cietušā sūdzības pamata.

Pēdējie savukārt dalās:

a) pr i v āts ūdzī b as lietās, t. i. lietās, ku-

ras katrā laikā var izbeigt ar ieinteresēto pušu
izlīgšanu un

b) privātpubliskās lietās, kuras, reiz ie-

rosinātas, izlīgšanas ceļā izbeigt vairs nevar.

3) Ne katrs noziedzīgs nodarījums uzrāda atklātas

neapšaubāmas noziedzības pazīmes. Ir vesela rinda

vajājamo noziegumu, kas pie paviršas apskatīšanas iz-

liekas par vienkāršiem notikumiem, piem. pašnāvība,
ugunsgrēks no nezināma cēloņa, ātra nāve no nezināma

iemesla un t. t.
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Policijas uzdevums ir izmeklēt ka-

tru notikumu, lai konstatētu vai pēdējos arī ne-

atrodas publiskā kārtā vajājamo noziegumu pazīmes.
Izmeklēšanas galvenais mērķis ir atrast

vainīgo.

4) Izziņa ir policijas darbība izmeklē-

jot noziedzīgo nodarījumu vai notikumu.

Izziņas uzdevums ir noskaidrot pašu noziedzīgā no-

darījuma notikumu, uzglabāt neaizkārtā veidā nozie-

guma pēdas, atrast un aizturēt vainīgo.

5) Policija nedrīkst izdarīt izziņu at-

klāti un formāli, izņemot sevišķus gadījumus,
bet izdara to ar iztaujāšanām un slepe-
niem novērojumiem. Tikai visnepieciešamākos
un neatliekamākos gadījumos jāizdara kratīšanas, lietu

izņemšanas, apcietināšanas. Pie ziņu ievākšanas no

privātpersonām policijai jāizvairās traucēt viņas pa-

rastā darbā, bet ziņu ievākšana jāizdara pēc iespējas
šo personu dzīves vietās. Noklaušināmās personas ne-

drīkst iespaidot ar viltu, draudiem un citiem neliku-

mīgiem līdzekļiem.

6) Izziņa izdarāma pēc iespējas no-

zieguma vietā. ŠI darbība piekrīt tā policijas,

iecirkņa ierēdņiem, kurā noziegums (notikums) no-

ticis. Ja sekmīgai izziņai tomēr būtu nepieciešams

viņu turpināt citā iecirknī, tad policijas ierēdnis, izpra-
sot savas priekšniecības atļauju, turpina izziņu, pazi-

ņojot par to šī iecirkņa priekšniekam.

7) Savāktās ziņas ierakstāmas vai nu

atsevišķos protokolos, vai vienā kopīgā

aktā, skatoties pēc nodarījuma vai notikuma dabas.

Aktā jāattēlo izziņas izdarītāja darbība un jāieraksta
visas iegūtās ziņas. Aktu paraksta izziņas izdarītājs
viens pats. Ja iziņas apstākļi prasa piedot likumīgo
formu noklaušināto personu paskaidrojumiem, vai iz-

darīt kādu darbību, piem. notikuma vietas apskati,
kratīšanas un taml., tad katra tāda darbība ierak-
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stāma atsevišķā protokolā. Ja ir nepieciešams uzrādīt

kādas darbības pamatojumu vai, ja uz izziņas apstākļu

pamata jāizpilda kaut kāds rīkojums, piem. aizturēt

kādu personu, pievienot pie izziņas kratīšanā atņemtos

lietišķos pierādījumus un t. t., tad katrā atsevišķā ga-

dījumā jāsastāda lēmums, kurā īsā un sapro-

tamā veidā jāieraksta darbbības pama-

tojums.
Lēmumā jāieraksta:
a) sastādīšanas vieta un laiks;

b) sastādītāja amats un uzvārds;

c) lietas nosaukums;

d) skaidrs un īss apstākļu apraksts;

c) darbība, kas tiek izdarīta;

f) lēmuma sastādītāja paraksts.

Ja tiek izdarīts lēmums par aizdomās turētas per-

sonas aizturēšanu, tad jāuzrāda vēl:

g) aizturētās personas vārds, tēva vārds, uzvārds

un vecums;

h) nozieguma nosaukums;

i) pierādījumi par šīs personas vainu.

Lēmuma saturu, ja policija ir lēmusi par lietu at-

ņemšanu, personas aizturēšanu un taml. jāpasludina

pret parakstu uz paša lēmuma tām personām, uz ku-

rām tas attiecas.

Protokolā jāatzīmē:

a) sastādīšanas vieta un laiks;

b) sastādītāja amats un uzvārds;

c) kāda darbība tikusi izdarīta;

d) kas pie šis darbības bija klāt (cietušais, aizdo-

mās turētais, lietpratējs, liecinieki un t. t.);

c) piedalījušos personu dzīves vietas;

f) kas pie darbības atklāts;

g) piedalījušos personu un izziņas izdarītāja pa-

raksti.

Noklaušināšanas protokolā bez tam vēl jāatzīmē:

h) noklaušinātā vārds, tēva vārds, uzvārds, ve-

cums, nodarbošanās, piederības vieta, bet par

aizdomās turētiem — vēl ziņas par iepriekšējo
sodīšanu.
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Noklaušinātā liecība jāieraksta pirmā personā. Pro-

tokols nolasāms visām ieinteresētām personām un pēc
tam to paraksta piedalījušās personas un izziņas izda-

rītājs. Ja kāda no klātesošām personām nevar vai ne-

vēlas parakstit protokolu, tad to atzīmē pašā proto-

kolā, uzrādot iemeslus, pirms sastādītāja paraksta. Par

analfabētiem, uz viņu personīgo lūgumu, parakstās per-

sonas, kam viņi to uzticējuši.

Protokoļos un lēmumos nedrīkst būt izkasījumi,
bet vienīgi pielaižami acimredzami pārlabojumi un pa

pildinājumi, ko vajag aizbildināt beigās, pirms pa-

rakstiem.

Ja uz izziņas pamata aizturēta kāda persona, tad

šāda izziņa skaitās par „arestantu lietu" un ir virzāma

sevišķi ātri pēc piederības.

8) Visi lietišķie pierādījumi jāieraksta protokolā,

atzīmējot to daudzumu un sevišķas pazīmes un obli-

gatoriski jāpievieno izziņai. Ja lietišķos pierādījumus,

viņu fiziskas dabas dēj, nav iespējams pievienot izzi-

ņai, tad viņi vai nu atstājami uzticamu personu uzrau-

dzībā, vai uzglabājami notikuma vietā vai policijas
telpās, T>et ja tie ātri bojājas, vai ļoti bīstami, un

viņus nav iespējams uzglabāt, kamēr ieradīsies tiesas

vara, tad viņus, sīki pēc īpašībām, izskata, svara,

skaita, iesaiņojuma, jāieraksta protokolā un pēc tam

jārīkojas sekoši:

a) ātri bojājošās vielas vai nu atdodamas cietu-

šām vai izūtrupējamas, iemaksājot no pārdo-
šanas ieņemto summu izmeklēšanas tiesneša

vai miertiesneša depozītā, skatoties pēc lietas

piekritības, bet ,ja nav iespējams pārdot, tad

iznīcināmas;

b) sprāgstošas vielas nosūtamas tuvākai artilērijas
noliktavai vai artilērijas karaspēka dajai;

c) ātri uzliesmojošas vielas jānodod cietušām, bet

ja tas nav iespējams un nav iespējams vi-

ņas pārvadāt, tad iznīcināmas;

d) indīgas un stipri darbojošās vielas nosūtamas
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tuvākai valsts vai pašvaldības slimnīcai, bet

ja tās nav iespējams — iznīcināmas.

Par lietišķo pierādījumu iznīcināšanujāsastāda liet-

pratēju un liecinieku klātbūtnē protokolu, uzrādot tanī

iznīcināšanas iemeslus. Protokols pievienojams izziņai.

Ja policija ņēmusi uzglabāšanā lietišķus pierādī-

jumus, tad viņai jārīkojas ar tiem saskaņā ar tiesas

varas norādījumiem. Ja tādi norādījumi nav saņemti,

policijai ir tiesība lūgt tos no attiecīgām amatperso-
nām — izmeklēšanas tiesniešiem un prokuratūras.

Priekšmeti, kas aizliegti izgatavot, pārdot, izplatīt,
turēt pie sevis vai glabāt, piem., ieroči, sprāgstvielas,
alkoholiskie dzērieni, indīgas vielas un t. t. atņemami

un pievienojami izziņai. Viņi noder kā lietišķie pierā-

dījumi. Pēc tiesas sprieduma viņi iznīcināmi vai nodo-

dami valsts īpašumā, ja likumā norādīts sevišķs mērķis

viņu izlietošanai (Sod. lik. 366. p.). Šie noteikumi

piemērojami arī tad, ja tiesa apsūdzēto attaisno vai at-

brīvo no soda, vai kriminālapsudzību izbeidz vai aptur

(sod. lik. 38. p.).

9) Policija iesāk izziņu:

a) uz privātpersonu ziņojumu vai sū-

dzību pamata;
b) iestāžu vai amatpersonu paziņo-

juma pamata;
c) nostāstu un baumu pamata;

d) anonimo ziņojumu pamata;

c) paša vainīgā ierašanos un atzīša-

nās pamata;

f) uz periodiskā prese publicēto zi-

ņu pamata;

g) ja policija pate bijusi par nozie-

guma vai notikuma aculiecinieku.

No nozieguma cietušo personu, viņu laulāto drau-

gu (draudzeņu), vecāku, aizbildņu vai vispārīgi to, kam

par cietušiem jāgādā vai viņu pilnvarniekiem saņemtie

ziņojumi atzīstami par sūdzībām (Kr. pr. lik. 339. p.).

Izziņu sūdzības lietās, pēc pienācīgas izmeklēšanas,

jānodod tiesas iestādēm pēc piekritības (Kr. pr. lik.
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314. p.). Mazgadīgiem pec likuma nav atņemta tiesība

iesniegt sūdzības par nodarītām pārestībām.
Pie ziņojuma vai sūdzības saņemšanas policijai

jāieraksta mutiska ziņojuma saturu protokolā pilnīgi

pēc ziņotāja vārdiem. Pēc tam ziņotājs nekavējoties

iztaujājams noskaidrojot:

a) noziedzīgā nodarījuma laiku un vietu;

b) kas, kad un kur to atklājis;

c) zaudējumu vai kaitējumu apmērs;

d) uz kā krīt aizdomas un aiz kādiem iemesliem;

c) kadi liecinieki var pastiprināt šīs aizdomas, zau-

dējumu vai kaitējumu apmērus;

f) aizdomās turētā un liecinieku dzīves vietas;

Ja saņemta sūdzība lietā, kur kriminālvajāšana ie-

sākama vienīgi uz cietušā sūdzības pamata, tad iztau-

jāšanas protokolā obligatoriski jāatzīmē vai cietušais

ir izteicis vēlēšanos saukt vainīgo pie krimināl-

atbildības.

Ja sūdzība vai ziņojums saņemts rakstiskā formā,

viņa saturs nekavējoties pārbaudāms ar ziņotāja vai

sūdzētāja iztaujāšanu. Izņēmums pielaižams tikai tad,

ja ziņotāja vai sūdzētāja dzīves vieta ir tālu, ja no-

ziegums ir smags un var rasties aizdomas, ka apsū-
dzētais var izvairīties no izmeklēšanas, vai nozieguma

pēdas var nozust. Tādos gadījumos poricija nekavējo-
ties ķeras pie izziņas un ziņotāja iztaujāšanu izdara

tikai tad, kad tas ir iespējams pēc izziņas gaitas.
Pie mutiska ziņojuma vai sūdzības protokolēšanas,

policija brīdina ziņotāju vai sūdzētāju, ka par nepa-
reizu ziņojumu, kā arī par kādas personas apzināti

nepatiesu apvainošanu noziegumā, draud sods pec sod.

lik. 156. un 157. p. p. Tomēr brīdinot policijai arī

jāaizrāda, ka ziņotāja vai sūdzētāja pienākumos neie-

tilpst nozieguma pierādīšana, bet ka likums soda tikai

par tīšiem un apzināti nepatiesiem ziņojumiem un sū-

dzībām. Policijai jārīkojas ļoti saudzīgi un taktiski,
lai neatbaidītu ziņotāju vai sūdzētāju no iesnieguma.

Ja kāda persona ierodas pie policijas un atzīstas

noziegumā, tad par to nekavējoties sastādams proto-
kols un ziņotājs iztaujājams pēc nodarījuma apstākļiem
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un jānoskaidro citu personu līdzdalību šinī noziegumā.

Šo noklaušināšanu jāizdara pēc iespējas divu uzticamu

liecinieku klātbūtnē. Likums par uzticamiem liecinie-

kiem atzīst tādas pilngadīgas personas, kas nav lietā

ieinteresētas un neatrodas radnieciskās vai tuvās at-

tiecībās ar lietā apsūdzētiem un cietušiem. Atzīšanās

tomēr nekavē izziņas izdarīšanu, kurā pamatīgi jāsavāc

vispusīgas ziņas par notikušo noziegumu.
Visāda veida ziņojumus par noziedzīgiem nodarī-

jumiem policijai jāpieņem katrā laikā — dienā un

naktī (Kr. pr. lik. 345 p.).
Arī pārējie ziņojumi un ziņas (anonimie, baumas

un t. t.) vispusīgi un rūpīgi jāpārbauda un jāizmeklē
un, skatoties pēc izziņas rezultātiem, jāvirza attiecī-

gām tiesas iestādēm (izmeklēšanas tiesnešiem, mier-

tiesniešiem vai prokuratūrai).
Pie publiskā kārtā vajājamo noziegumu izmeklē-

šanas policija stājas nenogaidot ieinteresēto pušu zi-

ņojumus.

10) Ja noziedzīga nodarījuma pazīmes ir acīm

redzamas vai, ja policija ir ar izziņu pārliecinājusies
noziedzīgā nodarījuma esamībā, viņa ziņo par to attie-

cīgai tiesas varai. Pēc tam policija nekavējoties sper

visus no viņas atkarīgos soļus, lai apsargātu nozie-

guma pēdas un, lai aizdomās turētai personai ņemtu

iespēju izvairīties no tiesas un izmeklēšanas, un iz-

lieto visus likumīgos līdzekļus noziedzīgā nodarījuma

atklāšanai, vainīgā uzmeklēšanai, mantu uzmeklēšanai.

Pēc lietas nodošanas tiesas iestādei, policija turpina
ievākt papildu ziņas un tās paziņo tiesas varai.

Visas izziņas jāizved pilnīgā slepenībā. Šī sle-

penība jāievēro netikai attiecībā pret svešām perso-

nām, bet arī pret tuviniekiem un darba biedriem.

11) Nevienu izziņu, ko policija uzsā-

kusi par noziedzīgu nodarījumu vai no-

tikumu viņa pate ar savu varu nevar

izbeigt. Ja izziņā netiktu atklātas nozieguma pa-

zīmes, viņa virzāma kr. pr. lik. 288. p. kārtībā proku-
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ratūrai, izbeigšanai. lesniegt izziņu prokuratūrai lie-

tas izbeigšanai kr. pr. lik. 288. p. kārtībā drīkst tikai

policijas amata personas ne zemākas par iecirkņa

priekšnieku, bet pārējās iesniedz attiecīgas lietas savas

priekšniecības ieskatam. Ja prokuratūra ar savu re-

zolūciju ir lietu izbeiguši, tad policijas pienākums, pa-

ziņot par to ieinteresētām personām. Izziņas privātsū-
dzības lietās, ja sūdzētājs atsakās no savas sūdzības

un izlīgst ar apsūdzēto, ari virzāmas prokuratūrai kr.

pr. lik. 288. p. kārtībā. Tāpat virzāmas prokuratūrai
kr. pr. lik. 288. p. kārtībā izziņas, kas iesāktas uz vai-

nīgā atzīšanās pamata, ja izrādītos, ka tāds noziegums
nemaz nav noticis. Lietas, kuru iztiesāšana piekrīt

miertiesnešiem, nosūtamas visas attiecīgā iecirkņa mier-

tiesnesim, kas viņas ar savu lēmumu var izbeigt, iz-

ņemot lietas, kurās notikusi samierināšanās, un

ar viņām jārīkojas kā augšā aprādīts.

12) Krim. proc. lik. 288. p. kārtībā izbeigtas iz-

ziņas var tikt atjaunotas jaunu apstākļu atklāšanas

dēļ, vai nu uz atsevišķo policijas iecirkņu priekšnieku

rīkojuma, vai uz prokuratūras priekšlikuma pamata.

Ja atjaunotā izziņā netiek atklātas noziedzīga noda-

rījuma pazīmes, viņa virzāma kr. pr. lik. 288. p. kārtībā.

Ja tiesa izbeidz lietu pierādījumu trūkuma vai

vainīgo neatrašanas dēļ, policija slepeni turpina vākt

ziņas, lai pie jaunu pierādījumu atklāšanas lieta tiktu

atjaunota. Policija par šādām ziņām vai apstākļiem

nekavējoties ziņo attiecīgai tiesas varai.

Vispārējām tiesu iestādēm piekrītošo
lietu ierosināšana un izmeklēšana.

1) Polijas ziņojumi par notikušo, noziedzīgo no-

darījumu.

2) Izziņas izdarīšanas kārtība.

3) Izziņas gaita.
4) Kādi soļi policijai jāsper, kamēr ierodas iz-

meklēšanas tiesnesis?

5) Policijas rīcība pie tiesas amatpersonu iera-

šanās.
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1) Par ikvienu notikumu, kam ir no-

ziedzīga nodarījuma pazīmes, policija

nekavējoties un katrā ziņā ne vēlāk kā

divdesmiteetru stundu fiaikā pēc ziņu
dabūšanas paziņo izmeklēšanas tiesne-

sim un prokuroram vai viņa biedrim (kr.
pr. 1. 285. p.). Ziņojums jāsūta prokuroram tikai tādos

gadījumos, kad noziegums pēc draudošā soda ir se-

višķi smags, vai pēc izdarīšanas apstākļiem izceļas no

ikdienišķiem noziegumiem, vai uztrauc ļaužu prātus
un sabiedrisko mieru, vai kad publiskā kārtā vajājamo

noziegumu izdarījusi persona, kas atrodas valsts vai

sabiedriskā dienestā. Ziņojumu jāiesniedz rakstiski; to-

mēr ja viņam jābūt ļoti steidzīgam, viņu var nosūtīt

pa telegrāfu, telefonu. Ziņojumā īsi jāattēlo pats noti-

kums: kad un kur tas izdarīts, kādas personas vai-

nīgas noziedzīgā nodarījumā, vai uz ko krīt aizdomas,

pēdējā gadījumā arī aizdomu pamatojums. Visciešāki

jāraugās uz to, lai minētās tiesas amata personas būtu

visātrāki un pareizāki informētas par notikušo nozie-

dzīgo nodarījumu.

Ja noziegums nav pieskaitāms pie pārāk smagiem
(ja apsūdzētam nedraud tiesību ierobežošana), ziņo-

jums neprasa tik lielu steigu, bet tomēr šādi ziņojiuni
nosūtami ne vēlāk par likumā norādīto laiku. Ja nav

iespējams to izdarīt kaut kādu svarīgu iemeslu dēļ,
tad šie iemesli jāuzrāda ziņojumā.

Kad noziedzīga nodarījuma pazīmes šaubīgas vai,
kad par notikumu, kam ir šādas pazīmes, policija
dabū ziņas baumu ceļā, (no ļaužu valodām) vai vispār

no apšaubāma avota, viņai, iekams par to ziņo pēc
piederības, katrā ziņā izziņas ceļā jāpārliecinās, vai

šis notikums tiešam ir bijis un vai tam patiesi ir no-

ziedzīga nodarījuma pazīmes. Izdarīto izziņu, kas nav

nododama izmeklēšanas tiesnesim vai miertiesnesim,

policija nodod prokuroram vai viņa biedrim.

Par noziegumiem, kas vajājami privāt vai privāt-
publiskā kārtībā, policija ziņo attiecīgām tiesas amata

personām tikai tad, ja viņa saņēmusi no cietušā vai

viņa vietnieka mutisku vai rakstisku sūdzību.



45

2) Kad nav klāt ne izmeklēšanas tiesneša, ne pro-
kurora vai viņa biedra, tad policija, paziņodama vi-

ņiem par notikumu, līdz ar to izdara pienācīgu tā

izziņu (kr. pr .1. 287. p.). Izziņā jānoskaidro:

a) kad un kādā kārtā noziedzīgs nodarījums pa-

strādāts ;

b) uz ko krīt aizdomas;

c) aizdomu pamats;

d) kādi ir pierādījumi noziedzīgā nodarījuma un

vainīgā atklāšanai.

Izdarīdama izziņu, policija savāc visas viņai va-

jadzīgās ziņas ar meklējumiem, mutiskiem iztaujāju-
miem un slepenu uzraudzību, neizdarot ne kratīšanu,

ne lietu izņemšanu mājās (kr. pr. 1. 289. p.). Izziņa

jāizdara, saskaņā ar iepriekšējā nodalījumā dotiem aiz-

rādījumiem, ātri, enerģiski, slepeni, lieki neapgrūtinot

iztaujājamās personas. Jāizvairās izziņā attēlot apstā-

kļus, kas neatstāj nekādu iespaidu uz lietas piekritību.

Izziņā jābūt tikai noteiktām, svarīgām ziņām. Ap-
sūdzētā atzīšanās, ka iepriekš aprādīts, neatbrīvo poli-

ciju no izziņas, lai iegūtu pierādījumus par viņa vai-

nīgumu. Izziņa jāizdara līdz lietas noskaidrošanai un

pie tam visīsākā laikā.

3) Izdarīto izziņu policija nodod iz-

meklēšanas tiesnesim, kam viņa-vēlāk piesūta
ari visas savāktās papildu ziņas. Nododot izziņu iz-

meklēšanas tiesnesim, policija par to ziņo prokuroram
vai viņa biedrim. (Kr. pr. 1. 290. p.) Pēc izziņas nosū-

tīšanas policija nekādus izziņas darbus vairs nedara,
bet tikai izpilda prokuratūras vai izmeklēšanas ties-

neša uzdevumus. Tomēr, ja policijai ienāktu kādas

jaunas ziņas, viņa, ja tas ir nepieciešams, izdara izziņas
darbu un nosūta to izmeklēšanas tiesnesim.

4) Policija sper vajadzīgos soļus
līdz kamēr ierodas izmeklēšanas ties-

nesis.

a) Novērš noziedzīga nodarījuma pē-
du iznīcināšanu.

Pie noziedzīga nodarījuma pedu uzglabāšanas se-

višķi svarīgi ir nepielaist nozieguma vietā noVienu



46

svešu personu, pat ne noslepkavotā tuviniekus, kā ve-

cākus, bērnus, laulāto draugu (draudzeni). Ja nozie-

gums izdarīts telpās, tad visas durvis un logi aiztai-

sāmi un aizslēdzami un pieliekama sardze. Ja nozie-

guma vieta ir klajš lauks vai vientuļa ēka, tad sardzi

jānoliek tā, lai neviens nevarētu tuvoties minētai vie-

tai tuvāk par 50 m. Policijai nekavējoties jānoskaidro
kādas personas pietikušas nozieguma vietai, ja ir ie-

spējams, ka tur bijušas personas, kas noziegumā nav

piedalījušās, piem. nozieguma nejaušais atklājējs un

citi. Šādas personas var, bez ļauna nolūka, pārmainīt

nozieguma patieso ainu, piem., pieskaroties noslep-
kavotā ķermenim tādejādi pārmainīt viņa stāvokli,
kā arī atstāt pēdas, kas jauc jau no noziedznieka at-

stātās pēdas. Viss tas pamatīgi jānoskaidro, lai da-

dabūtu nozieguma patieso ainu.

Nepieciešamos gadījumos var telpas aizzīmogot.

Nozieguma vietā atrodošos priekšmetus nedrīkst

aizskārt, sevišķi priekšmetus ar gludu virsu, jo uz

viņiem var būt uzglabājušies noziedznieka pirkstu no-

spiedumi. Ja tomēr ir vajadzība pieskarties šādiem

priekšmetiem, tad to jāizdara ļoti uzmanīgi un tikai

cimdos.

Nozieguma pēdas, kā asinstraipus, roku un kāju
nospiedumus un t. t. jāizsargā no iznīcināšanas, apse-

dzot tos ar kastēm, podiem, groziem, biezu papīri
un t. t., pie kam pārklājam jābūt, lielākam par pē-
dām. Ja vieta, kur atrodas pēdas, padota nokrišņu

iespaidam, tad papīra vietā jāņem vasku drāna.

Policijai jācenšas uzglabāt pēc iespējas vairāk pē-

du, jo labāk ir uzglabāt kādas liekas, nevajadzīgas pē-

das, nekā atstāt iznīcināšanai svarīgās. Izdarot šos

darbus pēc iespējas jāizvairās atstāt savas pēdas un

nodzēst jau esošās.

b) Atņem aizdomās stāvošai perso-
nai iespēju izvairīties no izmeklē-

šanas (kr. p. 1. 291. p.).

Policija sper sdjus, lai atņemtu aizdomās stāvošai

personai iespēju izvairīties no izmeklēšanas sekošos

gadījumos:
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a) kad aizdomās stāvošais pieķerts pie noziedzīgā

nodarījuma izdarīšanas, vai tūliņ pēc tam;

b) kad no noziedzīgā nodarījuma cietušie vai acu-

liecinieki norāda tieši personu, uz ko krīt aiz-

domas ;

c) kad pie aizdomās stāvošā, vai viņa mājoklī ir

atrastas skaidri redzamas noziedzīgā nodarī-

juma pēdas;

d) kad lietas, kas noder par noziedzīga nodarī-

juma pierādījumu, pieder aizdomās stāvošam

vai atrastas pie viņa;

c) kad pie aizdomās stāvošā, vai viņa mājoklī ir

vai pēc bēgšanas;

f) kad aizdomās stāvošam nav pastāvīgas dzīves

vietas. (Kr. pr. 1. 292. p.).

Kā drošības līdzekli pret apsūdzēta izvairīšanos

no izmeklēšanas var:

a) atņemt pasi, vai ņemt parakstu ka viņš atnāks

uz izmeklēšanu un neatstās dzīves vietu; (Kr.

pr. lik. 461. p. 1. pkts.)
b) pieņemt uzticamas un turīgas personas galvo-

jumu ar naudas atbildību. Galvojumam jā-
būt samērīgam ar aizdomās 'turētām draudošo

soda mēru; (turpat 3. pkts.)
c) uzlikt mājas arestu; (turpat 5. pkts.)
d) apcietināt; (turpat 6. pkts.)
Izvēloties drošības līdzekli pret apsūdzētā izvai-

rīšanos no izmeklēšanas, jāievēro nevien draudošā soda

bārgums, bet arī apsūdzētā vainas pierādījumu stip-

rums, iespēja slēpt noziedzīgā nodarījuma pēdas, vi-

ņa veselības stāvoklis, dzimums, vecums un sabie-

driskais stāvoklis. (Kr. pr. lik. 466. p.)
Pret personām, kas apsūdzētas par noziedzīgiem

nodarījumiem, par ko nedraud ar tiesību zaudēšanu

saistīts sods, augstākais drošības līdzeklis var būt ķī-
las ņemšana (kr. pr. 1. 463. p.), bet ja apsūdzētam
draud sods, kas saistīts ar tiesību zaudēšanu, kā aug-
stākais drošības līdzeklis var būt apcietinājums (kr.
pr. 1. 464. p.).
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Aizdomās turētos, kam nav noteiktas dzīves vie-

tas, var ņemt apcietinājumā arī tad, ja viņiem draud

cietuma sods (kr. pr. 1. 465. p.).

Par drošības līdzekļa pielietošanu katrā 'atsevišķā

gadījumā policijai jāsastāda atsevišķs lēmumus. Lē-

mumā par apcietināšanu jāuzrāda:

a) kas, un kad taisījis lēmumu;

b) apcietinātās personas vārds, tēva vārds, uz-

vārds un nodarbošanās;

c) noziedzīgais nodarījums, par ko apcietinātais
ir apsūdzēts vai stāv aizdomās;

d) apcietināšanas pamati.

Lēmumā obligatoriski jāieraksta, ka tas sastādīts

uz krim. proc. lik. 292. p. pamata. Tāpat lēmumu

obligatoriski jāpasludina apcietinātai personai pret pa-

rakstu. Nosūtot apcietināto uz ieslodzījuma vietu, lē-

mumi jāsūta līdz. Par apcietināšanu nekavējoties jāziņo

prokuroram, sūtot lēmuma norakstu, un izmeklēšanas

tiesnesim. Ja apcietinātā persona sastāv valsts vai sa-

biedriskā dienestā, vai ir kādas mācības iestādes au-

dzēknis, tad par apcietināšanu jāpaziņo viņa priekš-
niecībai. Saskaņā ar kr. pr. lik. 478. p. policijai, uz

apcietinātā lūgumu, jāsper soļi viņa mantas apsardzībai
un gādībai par viņa mazgadīgiem bērniem, ja tie pa-

liek bez uzraudzības.

5) Ja nozieguma vietā ierodas prokuratūras amat-

personas, policija nekavējoties viņām uzrāda visus iz-

ziņas materiālus, sīki informē par izziņas gaitu un tur-

pina izzinu,, tiešā prokuratūras amatpersonu uzrau-

dzībā. lerodoties izmeklēšanas tiesnesim nozieguma

vietā, policija nodod viņam visus iegūtos izziņas ma-

teriālus un pati vairāk neturpina izziņu, bet tikai iz-

pilda izmeklēšanas tiesneša uzdevumus. Ja policijai
ienāktu jaunas ziņas par noziedzīgā nodarījuma ap-

stākļiem un, ja sakarā ar to rastos vajadzība izdarīt

izziņas vai izmeklēšanas darbību policija izdara papildus
izziņu, un to nekavējoties nodod izmeklēšanas ties-

nesim.
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Izmeklēšana.

1) Kad policija stājas izmeklēšanas tiesneša vieta?

2) Kādi izmeklēšanas darbi policijai jāizdara at-

vietojot izmeklēšanas tiesnesi?

3) Kādi nosacījumi jāievēro izdarot apskatīšanas
un aplūkošanas, kad drīkst pieaicināt lietpra-

tēju, kas apskatāms?

4) Kādi nosacījumi jāievēro izdarot kratīšanu un

lietu izņemšanu, kā izdara kratīšanu, kā uzgla-

bājami un pārsūtāmi lietišķie pierādījumi?

5) kādi nosacījumi jāievēro, izdarot formālo nopra-
nāšanu?

1) Gadījumos, kad policija uziet no-

darījumu, kas tiek izdarīts vai tikko ir

izdarīts, kā arī, kad noziedzīgā nodarī-

juma pēdas varētu izzust, līdz kamēr iz-

meklēšanas tiesnesis ierodas notikuma

vietā, policija stājas izmeklēšanas ties-

neša vietā visos neatliekamos izmeklē-

šanas darbos: apskatīšanā, aplūkošanā,
kratīšanā un lietu izņemšanā; bet po-

licija formāli nenopratina ne apsūdzē-

tos, ne lieciniekus, ja tikai kāds no tiem

nav grūti slims un ir jābaidās, ka viņš
varētu nomirt pirms ierodas izmeklēša-

nas tiesnesis (kr. pr. 1. 293. p.).

Policijai šādos gadījumos cieši jāievēro noteiku-

mus par iepriekšējo izmeklēšanu (kr. pr. 1. 294. p.), jo
tikai tad likums piedod izmeklēšanas darbiem aktu

spēku.

Stājoties izmeklēšanas tiesneša vietā policijas ie-

rēdnis sastāda lēmumu, kurā aprāda, aiz kādiem ie-

mesliem viņš to dara un kādu īsti izmeklēšanas darbu,

atvietojot izmeklēšanas tiesnesi, viņš grib izdarīt. Lē-

mumā obligatoriski jāaizrāda, ka viņš izdarīts pēc krim.

proc. lik. 293. p. Par katru izdarīto darbību policija sa-

stāda atsevišķu protokolu, norādot, ka tas sastādīts

pēc kr. pr. 1. 293. p. \
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2) Policijai nav tiesības gaidīt izmeklē-

šanas tiesneša ierašanos, bet pašai jāizdara ze-

māk pievestie izmeklēšanas darbi sekošos

gadījumos:

A. Nozieguma vietas un pēdu apska-
tīšanu:

a) kad fiziski nav iespējams uzglabāt līķi pirmat-
nējā stāvokli, piem. puteņu laikā uz klaja lauka,
uz ielas ar dzīvu kustību un taml.

b) kad nozieguma vai noziedzības pēdas pēc vie-

tējiem apstākļiem var ātri izzust, piem. sniegā,

slapjā laikā un t. t.

B. Kratīšanu un lietu izņemšanu
kad ir aizdomas, ka var atrast nogalinātam

paņemtas mantas, ieroci, ar ko izdarīts nozie-

gums un taml.

C. Formālo nopratināšanu:

a) ja apsūdzētais vai liecinieki ir grūti slimi un

jābaidās, ka viņi var nomirt, iekams ieradīsies

izmeklēšanas tiesnesis;

b) ja cietušais vai liecinieki atrodas Latvijā caur-

braucot, gatavojas aizbraukt uz ārzemēm un

viņu atgriešanās var ieilgt, un kad viņiem nav

pastāvīgas dzīves vietas.

3) Apskatīšanas un aplūkošanas iz

dara:

1. tieši policija;
2. ar lietpratējiem, (kr. pr. 1. 354. p.)

X. Pie apskatīšanas un aplūkošanas jai evero

sekošie likuma noteikumi:

a) Pie apskatīšanas un aplūkošanas

pieaicināto liecinieku skaits ne-

kādā ziņā nedrīkst but mazāirs par
diviem (kr. pr. 1. 360. p.). Par lieciniekiem

piesaucamas no tuvākiem iedzīvotājiem perso-

nas, kas bauda vispārējo uzticību. Pie sieviešu

dzimuma personu apskatīšanas un aplūkošanas

piesaucamas kā pieaicinātas liecinieces precē-
tas sievietes;
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b) Apskaušanu un aplūkošanu jāizdara visu

lietas dalībnieku, kā aizdomās tu-

rēto ,tā arī cietušo klātbūtnē, ja

viņi to vēlas, tomēr viņu neieraša-

nās neaizkavē apskatīšanu (kr. pr.

1. 355. p.).

c) Apskatīšanas un aplūkošanas, izņemot neatlie-

kamus gadījumus, izdarāmas dienas laikā.

d) Policija nedrīkst izdarīt tādas sie-

viešu aplūkošanas, kas savi en otas

ar apslēptu miesas daļu atsegša-
nu. Ja minētās sievietes pieprasa aplūkošanu,
tad to izdara pieaicināts ārsts.

c) Sievietes drīkst aplūkot tikai tādos

gadījumos, kad uz viņām krīt pamatotas
aizdomas.

2. Lietpratēji pieaicināmi gadījumos, kad lietas

apstākļu skaidrākai izprašanai vajadzīgas sevišķas zi-

nāšanas vai piedzīvojumi kādā zinātnes, mākslas, ama-

ta, vai citā nozarē (kr. pr. 1. 364. p.). Kā lietpratējus
var pieaicināt: ārstus, farmaceitus, profesorus, skolotā-

jus, techniķus,. māksliniekus, amatniekus, kasierus un

personas, kas ilgi nodarbojoties kādā nozarē, ieguvu-
šas sevišķus piedzīvojumus (Kr. pr. 1. 365. p.).

Priekšmetu ārējo apskati, iepriekš lietpratēju ap-

skates, jāizdara policijai, sastādot protokolu par re-

dzamām noziedzības pazīmēm, ja tādas būtu. Lietpra-
tējiem policija uzstāda jautājumus, uz ko viņiem jā-
atbild, ierakstot protokolā kā jautājumus, tā arī

atbildes.

Par apskatīšanas un aplūkošanas rezultātiem po-

licija, sastāda, pēc iespējas notikuma vietā, protokolu,
kurā skaidri un izsmeļoši apraksta iegūtos rezultātus,

stingri izvairoties no nenoteiktībām, piem. lietojot iz-

teicienus ~11618", „smags'S „tuvumā" un t. t., bet skai-

dri un nepārprotami nosauc garumu, svaru, attālumu

un taml.

Apskatāms ir Viss, kas var dot

kaut kādus norādījumus noziedzīgā no-

darījuma un vainīgā atklāšanai.
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1. Nozieguma izdarīšanas vieta. Ja no-

ziegums izdarīts telpās, tad jāapzīmē telpu atrašanās

vietu, sīki jāapraksta visus telpā esošus logus, durvis,

kādā stāvokli viņi atrodas (slēgti jeb vaļēji), ar kādām

citām telpām minētā telpa savienota, kā iespējams ie-

kļūt šinīs telpās. Neviens sīkums, attiecībā uz telpu

situāciju un iekārtu nedrīkst palikt neievērots. Ja nozie-

gums izdarīts uz klaja lauka, ielas, mežā un t. t., tad

pēc iespējas jāuzmet vietas situāciju, apzīmējot metā

attālumus.

2. Nozieguma pēdas. Peldas var būt: asins-

traipi uz sienām, grīdas, zemes, dažādiem priekšme-
tiem, noziedznieka pirkstu nospiedumi uz dažiem

priekšmetiem, kāju atspiedumi, ielaužamo riku pēdas
uz dažādiem priekšmetiem, ēdienu atliekas un taml.

Pie nozieguma pēdu apskatīšanas sevišķi no svara

ir atrast tās pēdas, kas var būt par pamatu noziedz-

nieka identificēšanai, kā pirkstu nospiedumi, kāju at-

spiedumi, satiksmes līdzekļu pēdas, ielaušanās rīku ie-

spiedumi.
Pirkstu nospiedumiem ir tikai tad izmeklējama

materiāla vērtība, kad var saskatīt, kaut arī ar vai-

rojamā stikla palīdzību, tā saucamo kapilāro līniju zī-

mējumu. Šīs kapilārās līnijas ir dažādas pie katra in-

divīda un dod drošu pamatu, pie salīdzināšanas, atrast

meklējamo personu. Mācība par pirkstu nospiedu-
miem, viņu uzņemšanu un salīdzināšanu sastāda atse-

višķu zinātnisku disciplīnu — daktiloskopiju. Policijas

ierēdņu, nespeciālistu, uzdevums ir uzglabāt neaizskartā

veidā atrastos pirkstu nospiedumus, lai būtu iespējams
viņus nodot izmeklēšanas speciālistam daktiliskopam.

Vislabāk salīdzināšanai noder ne krāsainie nospie-

dumu, piem. asiņaino pirkstu nospiedumi, bet bez-

krāsainie nospiedumi uz priekšmetiem ar gludu virsmu,
kā metāla, stikla, pulierēta koka un taml. Meklējot šā-

dus nospiedumus, jāapskata priekšmetus, apgaismojot

viņus zem ieslīpa leņķa vai uzpūšot dvašu. Pieskarties

šādiem priekšmetiem nekādā ziņā nedrīkst, lai ne-

nodzēstu tur esošos nospiedumus. Ja uz kāda priekš-
meta tiek atrasti pirkstu nospiedumi, tad viņš pievie-
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nojams izziņai. Šim nolūkam viņš rūpīgi iesaiņojams.
Nekādā ziņā šos priekšmetus nedrīkst tīt papīros vai

citos ietināmos, bet viņi ieliekami koka kastītes, kurās

pienagloti dēlīši un klucīši, atbilstoši priekmetu for-

mai ar tādu aprēķinu, lai priekšmets nekustētos un

virsma ar nospiedumu nekur nepieskartos. Ja pievie-

nojamie priekšmeti ir stikla vai metāla trauki, kā pu-

deles, karafes, krūzītes, glāzes un taml., tad kastīte

pagatavojama atbilstoša trauku formai, bet kastītes

vākā piestiprināmi korķi, tā lai trauks nekustētos. Iz-

darot šādu iesaiņošanu ar šiem priekšmetiem jāap-
ietas ļoti uzmanīgi, pieskarties drīkst tikai ar cimdoto

roku un pec iespējas ne virsmai, kur atrodas nospie-
dumi. Pārvietojot pudeles un taml., jāiebāž cimdoto

pirkstu kaklā, stikla gabalus jācilā ar stangu palī-
dzību un t. t.

Piezīme. Dažreiz var rasties vajadzība uz uz-

tas noņemt no aizdomās turētās personas pirk-
stu nospiedumus, lai tos sūtītu salīdzināšanai

daktiloskopam. Pie šādu pirkstu nospiedumu

pagatavošanas jāievēro, lai rokas būtu labi tīri

nomazgātas. Pēc tam ar gumijas veltņa pa-

līdzību uzsmērē tipogrāfijas krāsu uz stikla,

pēc iespējas vienmērīgā plānā kārtiņā, tanī

apveļ pirkstu un pēc tam šo apsmērēto pirkstu
uzliek ar kreiso sānu uz tīru papīra gabalu un

pagriež viegli piespiežot uz labo pusi līdz pre-

tējiem sāniem. Tādā kārtā jānoņem abu pirk-
stu nospiedumus. Pēc tam pagatavo nospie-
dumus no katras rokas četriem pirkstiem, uz-

spiežot tos visā garumā uz papīra. 'Gadījumā,
kad nav pieejama tipogrāfijas krāsa, var no-

ņemt bezkrāsainus nospiedumus uz stikla vai

metāla platītes.
Atrastie kāju nospiedumi vai ielaušanās riku ie-

spiedumi sīki izmērījami un aprakstāmi. Bez tam, ja
ir vajadzība viņus uzglabāt salīdzināšanai, tad viņi
fotografējami, nozīmējami vai atlējami. Pie fotogra-
fēšanas, blakus pēdām jānoliek papīra strēmelītes ar

uzzīmētiem centimetra dalījumiem, kas noder uz foto-
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grafijas, kā mērogi. Ja nav iespējams pagatavot pēdu

fotogrāfisko uzņēmumu, tad viņas jānozīmē uz stikla

plāksnes. Šim nolūkam plāksni noliek uz koka sprug-

gulīšiem tā, lai stikls būtu nedaudz virs pēdām, bet

nekādā ziņā viņam nepieskārtos. Pēc tam ar mīksto,
stikla zīmuli apvelk pēdu kontūras. Ja nav

pie rokas šāda zīmuļa, tad var uz stikla iepriekš uz-

smērēt ļoti plānu kārtiņu baltās eļļas krāsas un pēc
tam pēdu kontūras apvilkt ar kādu smailu rīku. Pēc

tam zīmējums pārvelkams ar laku, lai tas neizzustu.

Pēdu nolējumi pagatavojami no ģipša. Šim no-

lūkam sajauc ģipša pulveri ar ūdeni, kamēr dabū šķidru
mīklu. Miklu nekavējoties izlieto pēdu nolējumam. Ja

pēda nav dziļa, var apkārt tai uzbērt zemes valnīti,
vai likt papes gabaliņus, lai ģipss neizplūstu. Pirms

liešanas pēda rūpīgi jāiztīra no visādām skaidām, za-

riņiem un taml. Tādā pašā kārtā pagatavojams lējums,
ja pēda atrodas irdenā zemē vai smiltīs, bet ir mitra.

Turpretim pie lējuma pagatavošanas no sausā, irdenā

zemē vai sausās smiltīs atrodošās pēdas vi-

ņus iepriekš jānostiprina, apslacinot tos ar

pulverzātora palīdzību ar šellaka atšķaidījumu spir-
tā. Apslacināšanu jāizdara Joti uzmanīgi, vislabāk da-

žas reizes no vietas, lai nesalietu par daudz šķidruma

uz reizes, izjaucot ar \o pēdas. Kad šellaka sacietējusi,
stājas pie nolējuma pagatavošanas, kā jau aprādīts.
Sniegā atrodošās pēdas iepriekš nolējuma pagatavo-
šanas jāapkaisa caur smalku sietu ar ģipša pulveri
un pie liešanas jālieto atdzisinātu ģipša mīklu.

Lai fiksētu ielaušanās riku iespiedumu pēdas uz

cietiem priekšmetiem, lieto vasku, parafīnu vai pla-
stelīnu. Masu padara mīkstu, sasildot viņu rokās, un

pēc tam piespiež attiecīgai pēdai. Šādā kārtā pagatavo

pēdu negatīvu, ko pēc tam atlej ģipsā. Šim nolūkam

negatīvam vispakārt apliek papes gabaliņus, pēc kam

uzlej ģipšu masu. Ja nav pie rokas minēto vielu pēdu

fiksēšanai, var lietot arī vienkāršus mālus, tīrus no

smilts un citiem piemaisījumiem.
Satiksmes līdzekļu pedu fiksēšanu jāizdara tikai

raksturīgākās vietās.
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Aprakstot šādas pēdas, jāizmēra attāļumu starp ri-

teņu iespiedumu iekšējām malām, jāievēro pēdu dzļumu,
lai pēc iespieduma varētu spriest par kravu; uzmanīgi

jāmeklē riepu, riteņu loku, zirga pakavu sevišķas un

raksturīgas pazīmes.
Visas pārējās nozieguma pēdas, piem., asinstraipus

uz drēbēm, rīkiem un taml., sīki un pamatīgi jāapraksta

protokolā un, ja ir vajadzība, to pievieno izziņai.
3. Nozieguma rīki, ka šaujamie ieroči, na/i,

cirvji, āmuri
,
mieti un t. t.

4. Nozieguma vietas tuvumā esošie

priekšmeti. Šie priekšmeti sīki aprakstāmi pro-

tokolā, minot viņu lielumu, savstarpējo situāciju, bo-

jājumus un t. t. <

5. Lietišķie pierādījumi, ka saplēstas
drēbes, dokumenti, viltota nauda un t. t.

6. Cietušais un apsūdzētais. Cietušā un ap-

sūdzētā nodarīto varmācības pēdu vai miesas bojājumu
aplūkošanai pieaicināms, kā lietpratējs ārsts. Apriņķos

pieaicināms apriņķa ārsts, bet pilsētās — policijas vai

pilsētas ārsts; bet ja viņu nav, tad var pieaicināt kuru

katru ārstu. Apskatot minētās personas, policija uzstā-

da ārstam jautājumus: 1) par bojājumu dabu un sma-

gumu — vai tie ir dzīvību apdraudoši jeb ne, pārejoši,
vai kādu orgānu darbības traucējoši; 2) ar kādu ieroci

vai rīku bojājums (ievainojums) izdarīts, vai ierocis

bija šaujams, durams, griežams, ass, truls un t. t.

3) cik ilgs laiks pagājis no bojājumu izdarīšanas laika

līdz apskatīšanas brīdim. Tāpat miroņu apskatīšanai un

aplūkošanai kā lietpratējs jāpieaicina ārsts. Policijai
ir tiesības pieprasīt obdukcijas (uzšķēršanas) izdarī-

šanu. Šādi gadījumi var nākt priekšā, kad atrasts mi-

ronis bez redzamām varmācības zīmēm, piem. ātra nā-

ve no nezināma cēloņa, kad jākonstatē vai tas ir ne-

laimes upuris vai aiz tā slēpjas noziegums. Obduk-

ciju izdara dienā, ne mazāk, kā divu pieaicinātu lie-

cinieku klātbūtnē; bez lieciniekiem, ja vajadzīgi pa-

skaidrojumi par slimības un ārstēšanas gaitu,
var pieaicināt arī ārstu, kas ārstējis mi-

rušo Pirms uzšķēršanas līķis sīki un pamatīgi jāap-
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skata. Pirms ierodas ārsts, miroņa atrašanās vietā, po-

licija sper sekošus soļuš: a) ja ceļas šaubas par nāves

iestāšanos, mēģina mirušo atdzīvināt; b) ja nāve iestā-

jusēs, sastāda sevišķu līķa apskates protokoļu; c) sper
visus soļus līķa pasargāšanai no maitāšanās vai ne-

jaušiem bojājumiem, novietojot vai nu pietiekoši droša

vietā vai noliekot sardzi; d) pārliecinās, vai miruša

miesas ir tās pašas personas miesas, par nāvi

jāizdara izmeklēšanu; c) par katru spertu soli sastāda

noteiktā kārtībā protokolu. Ārstam ierodoties, policija
sniedz viņam uz pieprasījumu savāktās ziņas, kas var

norādīt, uz ko ārstam, miesas uzšķēržot, jāgriež se-

višķa vērība. Policijas ierēdņiem kā arī pieaicinātiem
ir tiesība uzstādīt ārstam jautājumus, kas nepieciešami
nāves cēloņa noskaidrošanai. Tāpat ir tiesība izteikt

savas domas par tiem tiesas ārstu darbiem un pa-

skaidrojumiem, kas viņiem izrādītos šaubīgi. Viņu
domas ierakstāmas protokolā. (Kr. pr. lik. 375., 376.,

377., 378., 379., 380. un 381. p. p.). Ja izdarot uz-

šķēršanu atklājas, ka mironis ir noziedzības upuris,

policija nekavējoties pārtrauc uzšķēršanu un ziņo par

to izmeklēšanas tiesnesim un prokurora biedrim. Ga-

dījumos, kad nav iespējams atlikt līķa tālāko uzšķēr-

šanu, piem. kārstā laika dēļ un taml. policija turpina

uzšķēršanu, atzīmējot par to protokolā.

Miroņa medicinisko uzšķēršanu- drīkst izdarīt po-

licijas amatpersona ne zemāka par iecirkņa priekšnieku
vai viņa vietnieku. Policija nedrīkst izdarīt tiesas me-

dicīnisko uzšķēršanu.

4) Kratīšana un lietu izņemšana.
Kratīšana ir personu vai telpu pārmeklēšana, lai

atrastu nozieguma lietišķus pierādījumus, bet lietu iz-

ņemšana — vajadzīgo lietišķo pierādījumu paņemšana.
Lietu izņemšanu izdara bez iepriekšējas kratīšanas,

ja ir zināma viņu atrašanās vieta vai ja meklējamos

priekšmetus uz pieprasījumu labprātīgi izdod.

Kratīšanu izdara tikai tad, ja ir dibināti iemesli

domāt, ka izkratāmā telpā apslēpti apsūdzētais vai

noziedzīga nodarījuma priekšmeti vai lietišķie pierā-

dījumi (Kr. pr. I 403. p.).
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Izdarot kratīšanu un lietu izņemšanu, jāievēro se

košie likuma nosacījumi:

1. Izdarīt kratīšanu baznīcās, lūgšanas namos, bī-

skāpu mitekļos vai klosteros, valsts vai pašvaldību ie-

stāžu, zinātnisku biedrību, labdarību iestāžu telpās,
kā arī Saeimas namā, vai Valsts Prezidenta, Saeimas

priekšsēdētāja, ministru kabineta locekļu dzīvokļos, cie-

tokšņos un kazarmēs policija var ieiet tikai tad, ja
uzaicināta būt klāt pie kratīšanas resora amatpersona,

kuj-as pārziņā atrodas kratāmās telpas (Kr. pr. 1.

407. p.).
2. Kratīšanu jāizdara pieaicinātu liecinieku un mā-

jas vai telpu saimnieka klātbūtnē, bet ja viņa nav

mājās, tad viņa sievas, ja viņš ir precējies, vai cita

kāda vecāka mājnieka klātbūtnē (Kr. pr. t. 404. p.).

3. Apsūdzēta un cietušā klātbūtnē, ja viņi to vē-

las, bet nepiedalīgas personas nevienā dzīvoklī bez

saimnieka piekrišanas nav pielaižamas.
4. Kratāmā nama vai telpu saimniekam, kā ari

pieaicinātiem lieciniekiem jādara zināms, kādā lietā un

kādā nolūkā izdara kratīšanu (Kr. pr. 1. 400. p.).

5. Kratīšanu jāizdara pēc iespējas dienas laikā,
bet ja to izdara naktī, tad protokolā jāpaskaidro ie-

mesli, kas spieduši ķerties pie tik ārkārtīga līdzekļa.
(Kr. pr .1, 408. p.)

6. Vajadzības gadījumā kratāmo vietu var ielenkt

ar policijas kārtībniekiem vai aizsargiem, bet ja Viņu
nav, tad apsargāt ar privātpersonu palīdzību (Kr. pr.

lik. 410. p.).
7. Policijai ir tiesības attaisīt aizslēgto, ja pats

saimnieks nedara to labprātīgi, bet katrā ziņā policijai

jāizvairās veltīgi sabojāt apskatāmās telpas vai glabā-
tuves (Kr. pr. lik. 411. p.).

8. Aizdomās turētās personas papīru un doku-

mentu kratīšana jāizdara uzmanīgi, neizpaužot apstāk-

ļus, kas neattiecas uz lietu. Paņemt un pievienot lie-

tai var tikai tos papīrus, kas nepieciešami un tie jā-
uzrāda pieaicinātiem lieciniekiem un citām pie kra-

tīšanas klātesošām personām (Kr. pr. 1. 412. p.).
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Pirms iesākt kratīšanu, jāizstrādā noteiktu kratī-

šanas plānu, jo tikai sistemātiska kratīšana var dot

vēlamos rezultātus. Lai novērstu lietu aiznešanu un

aizdomās turētā aiziešanu, kratāmo telpu ielenc. Per-

sonas, kas atrodas kratāmās telpās pie policijas iera-

šanās nav Izlaižamas no šīm telpām līdz kratīšanas

beigām. Kratīšanu vada viens no policijas ierēdņiem,
kas sadala kratīšanas darbu pārējiem, ierādot katram

noteiktu un ierobežotu kratīšanas rajonu, piem. zi-

nāmu istabas daļu.

Kratīšanu iesāk no:

1. Aizdomās turētā izkratīšanas. Jāapskata viga
drēbes, kabatas, oderi, apavus, pašu miesu, jo "biezi

gadās, ka sevišķi dokumentus apslēpj, pielipinot tos

ar plāksteru palīdzību pie miesas. Meklējot pēc dārg-

akmeņiem, jāaplūko arī aizdomās turēto ausis, de-

gunu, muti, tūpli, sieviešu dzimumu orgānus, padu-
sis. Prakse zin gadījumu, kad meklējamā zelta ķēde
tikusi atrasta stikla caurulītē, kas bijusi paslēpta no-

ziedznieka tūplī.
2. Telpas izkratot, jāpārliecinās vai nav kaut kur

sienās tukšumi, kādam nolūkam sienas izklauvē ar

āmuriņu; jāizmeklē sienas tapetes, ja atrod šaubīgas

vietas, tad tās vajag atlipināt un pārliecināties, kas

aiz tapetēm atrodas; ja atrod sienā kādu jaunmūretu
ķēģeli vai no jauna nogludinātu vietu, vai no jauna
ieliktu koka gabalu, tad jāpārliecinās, kas aiz tā slēpjas.
Tāpat, ja grīdā redz kādu šaubīgu dēli, tas jāizņem.
Ari griesti rūpīgi pārmeklējami. Sevišķi rūpīgi jāiz-
meklē krāsnis un atejas vietas. Kārsnīs var būt ap-

slēptas dažādas mantas aiz podiņiem, vai iekšpusē

piekārtas ar auklas palīdzību.
3. Sevišķi rūpīgi jāpārmeklē visus telpās atrodošos

priekšmetus. Nav iespējams paredzēt visas varbūtī-

bas, kur meklējamais var būt noslēpts, kādēļ jāpieved
dažādi gadījumi no prakses.

Vērtspapīri atrasti starp gleznas audekli un rāmi,
viltota nauda spalvas kātiņos, zīmuļos (resnos kantora

zīmuļos), sucekļa presē; dažādi dokumenti un vērts-

lietas medību patronās, diegu spolītēs, spēļu ka-
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stīs, radio aparātos, ģipša figūrās, svečturos, svecēs

(atrasti briljanti), puķu vāzēs, puķu podos, iršu ragos,

izbāstos putnos, cigāru mundštukos, lelles, priekškaru

stangās, mūzikas instrumentos, dažādos traukos ar du-

bultām sienām vai dubultu dibenu, ķēķa piederumos,
dakšu un lāpstu kātos. Tāpat atrasti meklējamie

priekšmeti dažādās paslēptās gultu atvilktnēs, galdu,

krēslu, gultu kājās, spilvenos, gultas segās un t. t.

Izdarot kratīšanu, no liela svara ir novērot kra-

tāmo telpu saimnieku, jo bieži no tā, kā viņš iztu-

ras, var spriest, kur meklējamais priekšmets ir pi-

slēpts.

Lietišķie pierādījumi, ka: rīks, ar ko izdaries

noziedzīgs nodarījums, viltoti dokumenti, viltota nau-

da, bojāti un ar asinīm aptraipīti priekšmeti un vispār

viss, kas atrasts apskatot vietu, kratot vai lietas iz-

ņemot, un, kas var palīdzēt atklāt noziedzīgo noda-

rījumu vai pierādīt noziedznieka vainu, ir sīki jāap-
raksta protokolā, norādot arī apstākļus, kādos noti-

kusi lietišķo pierādījumu uzmeklēšana un pieņemšana,
kā arī iemeslus, kas pamudinājuši pievienot izziņai
vienu vai otru priekšmetu (Kr. pr. 1. 417. p.). Atņem-
tos priekšmetus un dokumentus policija uzrāda kratā-

mam ar jautājumu vai šie priekšmeti tieši pieder viņam.
Pie lietu izņemšanas jādod personām, kurām atņemti
/ietišķo pierādījumu priekšmeti, kvīte, ja viņi to prasa

(Kr. pr. 1. 422. p.).

Pievienojot lietišķos pierādījumus izziņai, viņus pec

iespējas jānumurē, jāiesaiņo un jāaizzīmogo (Kr. pr.
1. 418. p.). Taisīt kaut kādas atzīmes uz lietišķiem

pierādījumiem nedrīkst. Ja lietišķos pierādījumus nav

iespējams atdalīt no citiem priekšmetiem, piem. asins-

traipus uz sienām un taml., un ir vajadzība dot viņus
izmeklēšanai lietpratējiem, tad policijai jāsper soļus

viņu pasargāšanai no iznīcināšanas un jebkādām pār-
grozībām, apzīmogojot vietu vai priekšmetus un pie-
liekot vajadzības gadījumos sardzi vai nododot uzti-

camu personu uzraudzībai (Kr. pr. 1. 419. p.). Priekš-

metus, kas izmeklējami ķīmiski vai mikroskopiski, jā-

ņem tikai tādā daudzumā, kāds vajadzīgs izmekle-
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šanai. Viņus jāiesaiņo tā, lai nevarētu piekļūt citas

vielas, kas varētu izsaukt ķīmisku reakciju. Jāraugās
uz to, lai viņi tiktu novietoti slēgtos traukos ar pie-
melotiem korķiem.

Pareizai iesaiņošanai ir ļoti liela nozīme pie lietišķo

pierādījumu pārsūtīšanas, jo no viņas atkarājas lietišķā
pierādījuma uzglabāšanās pirmatnējā, neaizkārtā, ne-

bojātā veidā.

Sekošie vispārīgi norādījumi var noderēt pie lie-

tišķo pierādījumu iesaiņošanas:
1. Dažādu šķidrumu traipi, piem. asins, spermas

un t. t. uzglabāšana jāizdara atkarībā no tā, uz kā-

diem priekšmetiem viņi atrodas. Ja traipi atrodas uz

cieta priekšmeta, piem. naža, cirvja kāta, mieta un

taml., tad priekšmetus pārsien augstāk un zemāk par

tr&ipu ar biezu papīru, izveidojot divus veltņus, pēc
kam veltņu starpu pārklāj ar papi vai koka dēlīšiem,
kas piestiprināmi veltņiem. Pēc tam priekšmetu ietin

papīrā un iepakā kastē. Ja traipi atrodas uz asmeņa,
tad priekšmeti piestiprināmi pie kāda dēļa, izurbjot

viņā caurumu tādā veidā,, lai traipi nepieskartos dēlim.

Drēbes vai veļa ar traipiem, iepriekš iesaiņošanas,

jāizžāvē, bet ne karstās telpās, pēc kam jāietin zīda

papīrā un jāsaliek kastē vai kārbiņā, ieliekot apakšā
vati un pārklājot ar vati. Vietas, kur atrodas traipi, ne-

kādā ziņā nedrīkst apzīmēt ar zīmuli, bet apzīmēšanu
jāizdara piespraužot tīras baltas drēbes lupatiņas. Ar

asinīm aptraipīti augi nogriežami ar Joti asu rīku un

ieliekami maisījumā no 3 daļām ūdens un 1 daļas
glicerīna, lai pasargātu augus no izžūšanas. Ja jāiz-

ņem zemes pika, uz kūjas atrodas traips, tad iepriekš
viņam apkārt ar akmeni vai koku izdauza zemi, lai

izdzītu tārpus un pēc tam izņem zemes piku un ievieto

kastītē, apliekot visapkārt vati vai salmus.

2) dokumentus vislabāki iesaiņot liekot viņuš starp

papes gabaliem un pēc tam ietinot biezā papīrā un

pārsienot. Ja nav papes pie rokas, viņus var ielikt no

pergamenta papīra pagatavotā aploksnē. Dokumentus

pēc iespējas nevajag salocīt un nekādā ziņā nav pie-

ļauts izdarīt jaunus ielocījumus. Kad jāizņem no krāsns
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sadegušo dokumentu pelnus, tos uzvedina ar papīra

gabaliņu uz lielākas papes vai metāla plāksnes, pēc

kam ieliek starp čaulīšu papīra gabaliem un ievieto

kastiņā vai kārbiņā, kur atrodas bieza vates kārta

un uzliek virsū arī biezu vates kārtu. Ja dokumenti

sadegot ir paturējuši savu dabīgo formu, viņus var

uzglabāt starp divām stikla plāksnēm.

3. Ķīmiskai un mikroskopiskai izmeklēšanai Šķi-
drumi pārsūtāmi stiklu traukos ar pieslīpētiem stikla

korķiem, kurus aizlej ar parafīnu un pēc tam pārsien

ar pūsli vai pergamenta papīru. Tādā pašā kārtā

iesaiņojamas lupatas, pakulas, skaidas un taml., kas ir

mitras no eļļas, bencīna, petrolejas un t. t., uguns-

grēka izmeklēšanas gadījumos.

4. Uz nozieguma rīkiem pielipušos matus neatdala

no tiem, bet pārsūta kopā. Ja mati atrasti citās vietās,

pievieno izziņai, ieliekot mazās stikla pudelītēs, rūpīgi
aizkorķējot.

5) Formālā nopratināšana.
Stājoties pie formālās nopratināšanas, jāievēro se-

košie noteikumi:

1. Nopratinot apsūdzēto:

a) apsūdzētam jāpaskaidro, par ko viņu apsūdz;

b) apsūdzētā atzīšanos nedrīkst panākt ar solī-

jumiem, izviļinājumiem, draudiem un taml. pie-

spiedu līdzekļiem;
c) ja apsūdzētais liedzas atbildēt uz viņam uzstā-

dītiem jautājumiem, tad nopratināšanu iz-

beidz, atzīmējot par to protokolā;
d) apsūdzētā izsacījumi ierakstāmi pirmā personā

bez pārgrozījumiem,izlaidumiem un papildinā-
jumiem.

2. Nopratinot lieciniekus:

a) pirms nopratināšanas liecinieki jānozvērina un

viņiem jāparakstās zem zvēresta teksta. No-

zvērināšanu izdara sekošā kārtā: policijas ie-

rēdnis ar atsegtu galvu stāvus lasa zvēresta

tekstu: „Es zvēru, ka bez ienaida un bailēm

teikšu visu patiesību un tikai patiesību un
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neka neslēpšu, apzinādamies, ka man

nāksies par nepatiesu liecību atbildēt

likuma priekšā". Liecinieks šos vārdus atkārto

paceļot labo roku. Visiem klātesošiem jāstāv

kājās. Pie liecināšanas zem zvēresta nav pie-
laižami mazgadīgie, kas nav sasnieguši 14 g.

vecumu un plānprātīgie, kas nesaprot zvēresta

nozīmi. No noziedzīgā nodarījuma cietušas

personas jāizvairās pratināt zem zvēresta, jo
tiesāšanas laikā pusēm ir tiesība pieprasīt ne-

pielaist šādu liecinieku nopratināšanu zem

zvēresta.

b) katram lieciniekam liekams priekšā jautājums

par viņa attiecībām ar lietas dalībniekiem;

c) liecinieku izteikumi ierakstāmi pirmā personā
bez pārgrozījumiem, izlaidumiem un papildinā-

jumiem;

d) protokolā jāatzīmē vai liecinieks nopratināts

zem zvēresta vai bez zvēresta.

Protkols jāraksta, kā norādīts nodaļā par izziņas
izvešanu. Policija formālo nopratināšanu izdara tikai

visnepieciešamākos gadījumos, kā augšā aprādīts.

Miestiesnešiem piekrītošo lietu

ierosināšana un izmeklēšana.

1) Kad policijai jāziņo miertiesnesim par notikušo

noziedzīgo nodarījumu?

2) Kādus drošības soļus policija drīkst spert pret

apsūdzētā izvairīšanos no tiesas?

3) Kādus uzdevumus policijai jāizpilda mierties-

neša uzdevumā?

1) Par ikvienu noziedzīgu nodarījumu, kuj-a iz-

tiesāšana piekrīt miertiesnešiem, policija izdara izziņu
un ziņo attiecīga iecirkņa miertiesnesim, kaut arī aiz-

domas noziedzīgā nodarījumā ne pret vienu nebūtu

izteiktas. Uz cietušā sūdzības pamata ierosināmās lie-

tās izziņa jāizdara un jāziņo miertiesnesim tikai pēc
attiecīgas sūdzības saņemšanas. Šādas lietas, ja iz-

ziņa tiek pārtraukta aiz tā iemesla, ka persona, kas

ierosinājusi kriminālvajāšanu, atsakās no iesniegtās sū-
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dzibas, sūtāmas izbeigšanai attiecīga iecirkņa prokurora
biedrim kr. pr. 1. 288. p. kārtībā.

Ziņojums miertiesnesim jāiesniedz rakstiski, uzra-

dot:

a) kad un kur noziedzīgais nodarījums noticis;

b) uz ko krīt aizdomas un kādi par to pierādījumi;

c) vai ir ari civilprasītājs un liecinieki;

d) visu minēto personu dzīves vietas. (Kr. pr.

1. 55. p.).

2) Līdz ar paziņojumu miertiesnesim par nozie-

dzīgo nodarījumu, apsūdzēto var apcietināt un atvest

šādos gadījumos:

a) kad pie noziedzīgā nodarījuma pieķertais po-

licijai nav zināms un neuzrāda apliecību par

savu vārdu, uzvārdu un dzīves vietu;

b) kad lietās par noziedzīgiem nodarījumiem, par

ko likumā noteikts ieslodzījums cietumā, ir ie-

mesls bažīties, ka apsūdzētais slēps vai iznī-

cinās noziedzīgā nodarījuma pēdas. (Kr. pr.

I. 56. p.).

Apcietinātais divdesmit četru stundu laikā pēc ap-

cietināšanas ir atbrīvojams vai novedams pie mier-

tiesneša, bet ja apcietināšana notikusi tāļu no mier-

tiesneša pastāvīgās dzīves vietas, tad apcietinātā no-

sūtīšanai noteikto divdesmit četru stundu laiku var

pagarināt, cik pēc vietējiem apstākļiem nepieciešams,
lai apcietināto novestu pie miertiesneša (kr. pr. 1.

57. p.). Apcietinot apsūdzēto, policijai jāsastāda se-

višķs lēmums, ko reizē ar apcietināto nosūta mier-

tiesnesim, bet ja apsūdzēto kādu iemeslu dēļ ievieto

cietumā, tad lēmuma norakstu nosūta ieslodzījuma vie-

tas priekšniekam un prokuroram. Lēmumu sastāda

kartībā, kāda minēta vispārīgos noteikumos, tikai obli-

gatoriski pieminot, ka viņš sastādīts pēc kr. pr. lik.

56. p.

Nekādus citus drošības līdzekļus pret apsūdzētā
izvairīšanos no tiesas, miertiesnešiem piekrītošās lie-

tās, policija nedrīkst izraudzīt.

3) Miertiesneši var uzdot policijai:
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a) izsniegt pavēstes izaicināmām personām, (tāpat
kā izmeklēšanas tiesneši) un atvest tiešā apsū-
dzēto un lieciniekus (Kr. pr. lik. 67., 73. un

83. p.);

b) izdarīt apskatīšanas, kratīšanas un lietu izņem-
šanas. (Kr. pr. 1. 127. p.). Policijā var minētos

izmeklēšanas darbus izdarīt ari pēc saviem ie-

skatiem, ja ir iemesls domāt, ka nozieguma pē-
das var izzust pirms miertiesneša rīkojuma sa-

ņemšanas. Izdarot šos izmeklēšanas darbus,

jāpieturas pie noteikumiem, kas aprādīti nodaļā

par noziedzīgo nodarījumu un notikumu iz-

meklēšanu, kurii iztiesāšana piekrīt vispārējām
tiesas iestādēm. Sastādāmā protokolā obligato-
riski jāmin, ka viņš sastādīts pēc Kr. pr. lik.

127. p. Atsevišķu lēmumu par katru izmeklē-

šanas darba iesākšanu sastādīt nav vajadzīgs.

Noziedzīgu nodarījumu iztiesāšanas piekritība.

Sodu likuma panti, kuj-os paredzētie
noziedzīgi nodarījumi, piekrīt iztiesā-

šanai vispārējām tiesu iestādēm:

A. Publiska kartība vajājamie noziedzīgie noda-

darījumi.

11. nod. Ticības aizsardzības noteikumu pārkāpšana

73., 74., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87.,

88., 89., 90., 95., 96. un 97. p.

111. nod. Dumpis pret valsts suverēno varu 100., 101.

un 102 p.

IV. nod. Valsts nodevība 108., 109., 110.; 111.,

ĪIU., 11R, 1113., ii2., 112i., 1131., 114., 115., 116.,

117., 118., 1181
.,

1182
un 119. p.

V. nod. Nemieri 120., 121., 122., 123., 124., 125.,

126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135.,

136. un 137. p.

VI. nod. Nepaklausība likumīgai varai 1381
.
3. d., 141.,

142., 145., 146., 147., 148., 149. 2. d. 2. pkts„ 150.,

151., 152., 153., 154. un 155. p.
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VII. nod. Pretdarbība taisnai tiesai 156., 157., 158.,

159., 160., 162., 163., 164., 165., 166., 168. — 2, d.

un 3. d., 173. un 174. p.
VIII. nod. Karklauslbas un zemes klaušu notei-

kumu pārkāpšana 181. — l. d., 185., 186., 187.,

188—2. d., 189. un 190. p.

IX. nod. Tautas veselības aizsardzības not. pār-

kāpšana 196., 198., 202., 204., 205., 207. — 3. d., 209.,

210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217 (gadījumos,
ja pārkāpums izdarīts trešo reizi) p.

X. nod. Sabiedriskas un personiskas drošības aiz-

sardzības not. pārkāpšana 222., 223, — 2. un 3. d.,

224., 225., 227. — 4. d., 228. — 2. d.

XII. nod. Sabiedriska miera aizsardzības noteikumu

pārkāpšana 2621 —2. d., 265. — 2. d. un 3. d., 266 —

3. d., 274. — 2. d., 275. un 279. p.

XIII. nod. Sabiedriskas tikumības uzraudzības no-

teikumu pārkāpšana 281. —2. d.

XIV. nod. Jaunatnes audzināšanas uzraudzības no-

teikumu pārkāpšana 290. p.

XV. nod. Spiestuvju vai citu poligrāfisko iestāžu,

preses, bibliotēku, lasītavu un izrāžu uzraudzības no-

teikumu pārkāpšana 292., 293., 2931
.,

294., 296., 298.,

299., 300., 303., 304., 305., 306., 307. un 309. p.

XVI. nod. Rūpniecības un tirdzniecības uzraudzi

bas noteikumu pārkāpšana 310., 311., 312., 316 — 3

pkts, 318., 319., 322., 328. un 329. p.

XVII. nod. Algota darba spēka noteikumu pār-

kāpšana 364., 3661 —2. d., 367. un 368. p.

XVIII. nod. Būvdarbu izdarīšanas un satiksmes

ceļu un satiksmes līdzekļu lietošanas noteikumu pār-
kāpšana 382.— 3. d., 400. p. [

XIX. nod. Noziedzīgie nodarījumi pret ģimenes tie-

sībām 408., 409., 410., 411., 412, 413., 420., 422,
425. un 426. p.

XX. nod. Naudas, vērtspapīru un zīmju pakaļ-
taislšana 427, 428, 429, 430., 431, 432., 434. un

435. p.
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XXI. nod. Dokumentu viltošana 437., 438, 439,

440, 441, 442, 443., 444, 445., 448
.

449
,

450, 451.

un 452. p.
XXII. nod. Nonāvēšana 453.—466. p.
XXIII. nod. Miesas bojājumi un varas darbība pret

personu 467, 468, 469. — 2. d, 470. — l.d. 1. un

2. pkt. un 2. d. 1. un 2. pkt, 471. (ja bojājumi smagi
vai ļoti smagi), 472, 473, 474. — 2. d., 476. (izņemot
pret personām, kas minētas 471. p. 1. pktā), 478.

un 480. p.

XXIV. nod. Divkauja 481, 482, 483, 484., 485.-

-2. d, 486, 487. un 488. p.

XXV. nod. Atstāšana briesmās 489, 491, 492,
493. un 495. p.

XXVI. nod. Noziedzīgie nodarījumi pret personas

brīvību 498, 499, 500, 501., 502, 508. un 509. p.

XXVII. nod. Netiklība 513. — 1. d, 515. (jaa cie-

šie nav vēl sasnieguši 14 g. vecumu, vai ja noziegumu

izdarījuši cietušo likumīgi aizbildņi, vai aizstāvji un

ja cietušie vēl nav sasnieguši 17 g. vecumu vai uz

likumīga pamata nav spējīgi aizstāvēt savas tiesības),

516, 518, 519, 522 — 1. d., 523. (pēc 2. pkta tikai

tad, ja cietušie nav sasnieguši 14 gadus), 524, 525.,

526, 5261
,

527. p. V

XXVIII. nod. Goda aizskāršana 534. un 535. p.
XXIX. nod. Noslēpumu izpaušana 546. p.

XXX. nod. Mantas, satiksmes ceļu, brīdinājumu

zīmju, robežzīmju un tamlīdzīgu zīmju vai citu priekš-
metu bojāšana 550, bez 7. pkt, 551, 552., 553, 555..

556, 557, 558, 559., 560, 561., 562., 563, 564, 566.

(ja noziedzīgo nodarījumu izdarījusi privātpersona) un

567. p.
XXXI. nod. Neziņošana par atradumu, svešas man-

tas piesavināšanās un uzticības nelietīga lietošana 574.

— 2. d, 575, 576, 577., 578, 579. un 580. p.

XXXII. nod. Zagšana, laupīšana un izspiešana 581.

- 3. d, 582, 583, 584., 585, 586, 587
,

588, 589.

un 590. p.
XXXIII. nod. Krāpšana 591. — 2. d, 593, 594,

595.. 596. un 597. p.
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XXXIV. Bankrots, augļošana un citi sodāmie ļaun-

prātības gadījumi attiecībā uz mantu 599., 600, 601,

602, 603, 604, 605., 608. — 2. un 4. d., 611. — 2.

d, 612, 613, 614., 615. — 2. d, 616. — 1. p. —

1. un 2. d. un 618. p.
XXXVI. Svešas mantas patvaļīga lietošana 626. - 2. p.

XXXVII. Valsts un pašvaldības dienesta noziedzīgi

nodarījumi 636. — 687. p.

B. Privātsūdzības kārtībā ierosināmas lietas:

1) Privātpubliskas lietas.

XXVI. nod. Noziedzīgie nodarījumi pret personas
brīvību 505. p. 1. d.

XXVII. nod. Netiklība 513. — 2. d, 514, 515. (izņe-
mot gadījumus, ja minētos noziedzīgos nodarījumus

izdarījuši cietušo likumīgi aizbildņi, vai aizstāvji un

ja cietušie nav vēl sasnieguši 17 gadus vai uz liku-

mīga pamata nav spējīgi aizstāvēt savas tiesības), 517,
520, 521, 522. — 2. un 3. d, 523. (ja cietusi ir

vecāka par 14 g.) 2. d.

2) Privātas lietas.

XXIII. nod. Miesas bojājums un varas darbība pret
personu 471. — 1. p. (vieglu bojājumu nodarīšanas

gadījumā) 474. — 1. d, 476. (ja noziedzīgs nodarījums
izdarīts tikai attiecībā uz māti, īsto tēvu un citu kādu

radinieku augšup ejošā līnijā).
XXVI. nod. Noziedzīgie nodarījumi pret personas

brīvību 505. — 2. d, 506. p.
XXVIII. nod. Goda aizskāršana 533, 540. p.
XXX. nod. Mantas, satiksmes ceļu, brīdinājumu

zīmju, robežzīmju un tamlīdzīgu zīmju vai citu priekš-
metu bojāšana 550. — 7. pkts.

XXXIV. nod. Noziedzīgi nodarījumi pret autora

tiesībām un izgudrojumu privilēģijām 620, 621. un

622. p.

Soda likuma panti, kuros paredzētie
noziedzīgie nodarījumi piekrīt" iztiesā-

šanai miertiesnešiem.

A. Publiska kartība vajājamie noziedzīgie noda-

rījumi.
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11. nod. Ticības aizsardzības noteikumu pārkāp-
šana 75, 76. un 77. p.

VI. nod. Nepaklausība likumīgai varai 1381. 1,
pkts, 139. —2. d, 1391

,
140. —2. d., 143, 144.

un 149. — 1. d. un 2. d. 1. pkts.
VII. nod. Pretdarbība taisnai tiesai 161, 1611

,
167,

168, — 1. d, 169, 171., 172, 177. un 178. p.

VIII. nod. Karaklausības un zemes klaušu notei-

kumu pārkāpšana 179, 180, 181. —
2. un 3. d,

182, 184, 188 — 1. d, 193., 194, 1941. un 1942
. p.

IX. nod. Tautas veselības aizsardzības noteikumu

pārkāpšana 195, 197, 200, 201., 203, 204i., 206.,

207. — 1. un 2. d, 208, 209, 210., 211, 212., 213.,

214, 215, 216, 217. (ja noziegums izdarīts pirmo vai

otro reizi), 220. un 221. p.
X. nod. Sabiedriskas un personiskas drošības aiz-

sardzības noteikumu pārkāpšana 223, 224. — 1. d,

226, 227. — 1, 2. un 3. d, 228. — 1. d., 229,232.,
233, 235. un 237. p.

XI. nod. Tautas labklājības aizsardzības notei-

kumu pārkāpšana 240, 241, 242, 243., 244, 245,

246. — 2 .d, 247i, 250, 251., 255, 256., 257. —

2. d, 261i. — 1. d.

XII. nod. Sabiedriska miera aizsardzības noteikumu

pārkāpšana 262. — 2. d, 263, 264, 265. — l.d.

266. — 2. d. — 1. punkts, 271,, 272., 273, 274. -

1. d, 276, 277. — 2. d. un 278. p.
XIII nod. Sabiedriskas tikumības uzraudzības notei-

kumu pārkāpšana 280, 281. — 1. d, 282, 283.,

284, 285i, 286, 286i., 288. un 289. p.
XIV. nod. Jaunatnes audzināšanas uzraudzības no-

teikumu pārkāpšana 291. p.
XV. nod. Spiestuvju vai citu poligrāfisku iestāžu,

preses, bibliotēku, lasītavu un izrāžu uzraudzības no-

teikumu pārkāpšana 302, un 3051
. p.

XVI. nod. Rūpniecības un tirdzn. uzraudzības no-

teikumu pārkāpšana 315, 316, 3161
.,

317., 320, 321.,

323, 324, 325, 326., 327, 330., 331., 332,333
,

335,

336,341,342, 343., 344, 346., 347., 348,349, 350., 351.;

352, 356, 357, 359., 360, 361., 362. un 363. p.



69

XVII. nod. Algota darba speķa noteikumu pār-

kāpšana 365, 366, 3661
.

— 1. d, 369., 370, 371.,

372, 373, 374, 375., 376, 3771
,

3772, 377 Vun 377*. p.
XVIII. nod. Būvdarbu izdarīšanas un satiksmes

ceļu un satiksmes līdzekļu lietošanas noteikumu pār-

kāpšana 378, 379, 380, 382. — 2. d. 384., 385, 387.,

388, 389, 390, 391. — 2. d., 392, 393., 394.; —

2. d, 395, 398, 399. un 405. p.
XIX. nod. Noziedzīgie nodarījumi pret ģimenes

tiesībām 414, 421. un 423.

XX. nod. Naudas, vērtspapīru un zīmju viltošana

433. p.

XXI. nod. Dokumentu viltošana 4441
. p.

XXIII. nod. Miesas bojājumi un varas darbība pret

personu 479. p.
XXIV. nod. Divkauja 485. — 1. d. p.
XXV. nod. Atstāšana briesmās 490, 494, 496.

497. p. '
XXVI. nod. Noziedzīgi nodarījumi pret personas

brīvību 503, 504, 510. un 512. p.
XXVII. nod. Netiklība 528. un 529. p.

XXVIII. nod. Goda aizskāršana 530. (ja cietušais

dienestpersona), 531. (ja cietušais dienestpersona),
532. — 1. d. — 1, 2, 3. un 4. punkts un 2. d.

XXX. nod. Mantas, satiksmes ceļu, brīdinājuma zīmju,

robežzīmju un tamlīdzīgu zīmju vai citu priekšmetu
bojāšana' 549. — 1. d., 554, 565, 566. (ja apsūdzētā

privātpersona un nav uzņēmējs), 568. un 570. p.

XXXI. nod. Neziņošana par atradumu, svešas mantas

piesavināšanās un uzticības nelietīga lietošana 572. (ja
uzticētā cena augstāka par Ls 50.—), 573, 574. —

1, 3. un 4. d.

XXXII. nod. Zagšana, laupīšana un izspiešana 581.

— 1, 3. un 4. d.

XXXIII. nod. 591. — 1. un 3. d, 592. uns9B. p.

XXXIV. nod. Bankrots, augļošana un citi sodāmi

ļaunprātības gadījumi attiecībā uz mantu 606, 607.,
6071., 6072., 6073., 607*. — 1. d., 609, 610., 611.—

1. d, 615. — 1. d. 616. — 1. d. un 2. punkts, 617.

un 619. p.
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B. Privatsūdzlbas kārtība ierosināmas lietas

XVII. nod. Algota darba speķa noteikumu par

kāpšana 377. p.

XIX. nod. Noziedzīgie nodarījumi pret ģimenes
tiesībām 417, 418. un 419. p.

XXIII. nod. Miesas bojājumi un varas darbība pret

personu 469. — 1. d. 3 pkts un 2. d. 3. pkts, 474,
— 1. d. 1. un 2. pkti, un 475. p.

XXIV. nod. Noziedzīgie nodarījumi pret personas
brīvību 507. un 511. p.

XXVIII. nod. Goda aizskāršana 530. (izņemot gadī-

jumus, kad apvaino dienestpersonas), 531. (izņemot

gadījumus, kad apvaino dienestpersonu) un 532. —

t. d. 1. p.

XXIX. nod. Noslēpumu izpaušana 541, 542, 543,
544. un 545. p.

XXX. nod. Mantas, satiksmes ceļu, brīdinājuma

zīmju, robežzlmju un tamlīdzīgu zīmju vai citu priekš-
metu bojāšana 547. p.

XXXVI. nodaļa. Svešas mantas patvaļīga lietošana

623.—625. p. (izņemot gadījumus, kad noziedzīgais no-

darījums pastrādāts valsts mežā), 626. — 1. d. (izņe-
mot gadījumus, kad koku materiāli paņemti no valsts

meža), 629, 630, 633. un 635. p.
Č. Mazsvarīgas, lietas, kuras sods piespriežams ar

tiesas pavēli*.
VI. nod. Nepaklausība likumīgai varai 138, 139. —

1. d, 140. — 1. d.

IX. nod. Tautas veselības aizsardzības noteikumu

pārkāpšana 219. p.
X. nod. Sabiedriskas un personiskas drošības uz-

raudzības noteikumu pārkāpšana 230., 231., 234., 236.,
238. un 239. p.

XI. nod. Tautas labklājības aizsardzības noteikumu

XI. nod. Tautas labklājības aizsardzības noteikumu

pārkāpšana 246. — 1. d., 248., 249., 257. — 1. d.

un 261. — 1. d. \ {
XII. Sabiedriska miera aizsardzības noteikumu pār-

kāpšana 262. — 1. d., 266. — 1. un 2. d., 267., 268.,

269., 270. un 277. — 1. d.
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XIII. nod. Sabiedriskas tikumības uzraudzības no-

teikumu pārkāpšana 286. un 287.

XVI. nod. Rūpniecības un tirdzniecības noteikumu

pārkāpšana 313., 314., 334., 340. un 358. p.

XVIII. nod. Būvdarbu izdarīšanas un satiksmes

ceļu un satiksmes līdzekļu lietošanas noteikumu pār-

kāpšana 382. — 1. d., 383., 386., 391. — 1. d., 394.

— 1. d., 396., 397., 401., 402, 403., 404., 405., 406.

un 407. p.
XIX. nod. Noziedzīgi nodarījumi pret ģimenes tie-

sībām 424. p.

XXX. nod. Mantas, satiksmes ceļu ,brīdinājumu

zīmju, robežzīmju un tamlīdzīgu zīmju vai citu priekš-
metu bojāšana 548. un 549. p. 2. d.

XXXI. nod. Neziņošana par atradumu, svešas man-

tas piesavināšanās un uzticības nelietīga lietošana 571.

un 572. (ja cena nav augstāka par Ls 50.—).
XXXVI. nod. Svešas mantas patvaļīga lietošana

628. un 634. p.

Ja lietā par miertiesnesim piekrītošo noziedzīgo

nodarījumu iesniegta civilprasība par summu augstāku

par Ls 500.— un, ja ar to nodarīto zaudējumu apmērs

pārsniedz to pašu summu (Ls 500.—), tad tāds no-

darījums izņemams no miertiesneša piekritības un

nododams izmeklēšanas tiesnesim šādā nodarījuma tie-

sāšanai vispārējās tiesu iestādēs.

Policijas ierēdņu sevišķie pienākumi.
A. Tiesu amata personu uzdevumu izpildīšana.

1) Kādus prokuratūras uzdevumus jāizpilda poli

cijai?

2) Kādus izmeklēšanas tiesneša uzdevumus jāiz

pilda policijai?

1) Policijas pienākums ir izpildīt prokuratūras un

izmeklēšanas tiesneša rīkojumus, attiecībā uz nozie-

dzīgo nodarījumu izmeklēšanu un liecinieku pievešanti.
Attiecībā uz prokuratūras rīkojumu izpildīšanu jāievēro,
ka, ja prokuratūra uzdod policijai izdarīt izziņu par

jaunatklātiem apstākļiem tādā lietā, kas jau iztiesāta

un tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā, noprati-
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nāšana jāizdara formāli. Ja policijai rodas neskaidrība

izdarot prokuratūras uzdevuma izziņu, viņa griežas pie

prokuratūras pēc aizrādījumiem.

2) Policija izpilda izmeklēšanas tiesneša uzdevumu

sekošos gadījumos:
1. izdara papildu izziņas pec izmeklēšanas ties-

neša norādījumiem (kr. pr. L 306. p.).
2. Sniedz izmeklēšanas tiesnesim palīdzību, ja

viņš izpildot savus pienākumus sastop pretoša-
nos (kr. pr. 1. 307. p.J.

3. lelenc kratāmo vietu, ja izmeklēšanas tiesne-

sis atrod to par vajadzīgu (Kr. pr. lik. 410. p.).
4. Apsargā lietišķus pierādījumus vai ņem viņus

uzglabāšanā uz izmeklēšanas tiesneša piepra-

sījumu (Kr. pr. 1. 419. p.).
5. Nodibina policijas uzraudzību, ja izmeklēšanas

tiesnesis ir izraudzījis šādu drošības veidu pret

apsūdzētā izvairīšanos no izmeklēšanas (Kr.

pr. 1. 461. p. 2. pkts.).
6. Izsniedz, apsūdzētiem un lieciniekiem izmeklē-

šanas tiesneša pavēstes vai uzaicina mutiski

ierasties uz izmeklēšanu (Kr. pr. 1. 423.

līdz 430. p.).
Pie pavēstu izsniegšanas jāievēro sekošais:

pavēste sastāv no diviem eksemplāriem, no ku-

riem vienu nodod aicināmam, bet uz otra viņš

parakstās, par pavēstes saņemšanu. Pavēstē

ar izmeklēšanas tiesneša parakstu jābūt no-

rādītam: a) pie izmeklēšanas aicināmā persona,

b) ierašanās laiks un vieta, c) lieta, kurā per-

sonu aicina un d) neierašanās se"kas. Pavēsti,
kurā nav šo norādījumu, policija neizsniedz,
bet sūta atpakaļ izmeklēšanas tiesnesim. Pa-

vēstes izsniedzējs atzīmē tajā viņas nodošanas

laiku un prasa, lai saņēmēja parakstītā eksem-

plārā būtu atzīmēts pavēstes saņemšanas laiks.

Ja aicināmais atteicas parakstīties, tad poli-

cija pieaicina divus lieciniekus, kam dara zi-

nāmu aicināmā atteikšanos un atzīmē uz abiem

pavēstes eksemplāriem, kam un kad viņa no-
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dota un kāpēc nav saņēmēja paraksta. Lasīt un

rakstīt nepratējiem pavēstes saturu dara zināmu

katrā ziņā divu liecinieku klātbūtnē. Ja apsū-
dzētais neatrodas savā dzīves vietā, aicinājuma

pavēste nododama pret, parakstu vai nu kādam

no viņa mājniekiem, īpaši vecākajam, vai mā-

jas saimniekam vai sētniekam. Ja izsaucamā

persona, pavēstē uzrādītā dzīves vietā, neat-

rodas, bet policijai ir zināma viņas atrašanās

vieta, tad pavēsti nosūta izsniegšanai pēc pie-
derības.

7. Uz izmeklēšanas tiesneša pieprasījumu noved

pie viņa apsūdzēto un lieciniekus. (Kr. pr. 1.

435.-438, p.)

Apsūdzēto vai lieciniekus var atvest pie iz-

meklēšanas ne citādi, kā uzrādot viņiem par

to formālu pavēsti. Kad atvedamam uzrādīta

pavēste par atvešanu, viņu uzaicina iet tās

uzrādītājam līdz, bet ja viņš neklausa, vai pre-

tojas, tad pielieto varu. Apsūdzētā atvešanu

un viņa apcietināšanu, izņemot ārkārtīgus ne-

atliekamus gadījumus, izdara dienas laikā. Ka-

mēr prasījums par apsūdzētā atvešanu nav iz-

pildīts, apsūdzētais turams mājās arestā vai

apcietinājumā, sastādot par to atsevišķu lē-

mumu. Lēmuma obligatoriski jāaizrāda, ka

viņš sastādīts pēc kr. proc. lik. 438. p. Liecinie-

kus nekādā ziņā nedrīkst turēt apcietinājumā.

B. Sūdzības uzturēšana.

1) Kad policija var uzstāties ka apsūdzības uztu-

rētāja?

2) Kāds ir policijas pārstāvja uzdevums

uzturot sūdzību?

3) Kad policija var pārsūdzēt miertiesneša sprie-
dumu?

4) Kada kārtībā iesniedzamas pārsūdzības?

5) Kādas lietas policija var iesniegt pārsūdzību
bez prokuratūras starpniecības?
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1) Policijai ir tiesība visās lietās, kuru iztiesāšana

piekrīt miertiesnešiem un kuras ierosināmas bez cietu-

šā sūdzības, kaut arī policija nav ņēmusi dalību lietas iz-

meklēšanā, sūtīt savus pilnvarniekus uzturēt apsūdzību

pie lietas iztiesāšanas pie miertiesneša un apgabal-
tiesas apelācijas nodaļā. Prokuratūras amatpersonas
var dot norādījumus policijai apsūdzēšanai šajās lie-

tās (Kr. pr. 1. 78. p.). Uzturot sūdzību lietās, kuras

saistītas ar sabiedrības interešu kaitējumu, kā miera

traucēšanu, tautas veselības aizsardzības noteikumu

pārkāpšanu, zādzību un taml, policijai jāsper visi

soļi, lai pierādītu apsūdzētā vainu. Apsūdzību uzturēt

policija var pilnvarot kuru katru policijas ierēdni vai

privātpersonu. Pilnvaru ierēdnim raksta paziņojuma
veidā uz miertiesneša vārdu, bet pirvātpersonām piln-
vara izdodama parastās pilnvaras formā. Pilnvaru pa-

raksta vai nu policijas priekšnieki, kas ierosinājuši

lietu, vai vietējais policijas augstākais priekšnieks.
2) Iztiesāšanas laikā policijas pilnvarnieks, sūdzī-

bas uzturētājs, liek priekšā apsūdzētam, lieciniekiem un

lietpratējiem jautājumus, lai vispusīgi noskaidrotu lietu.

Policijas pilnvarniekam nav jāgaida kamēr mierties-

nesis, vai tiesas priekšsēdētājs viņam atgādina, ka viņš
var likt priekšā jautājumus, bet pašam jāprasa tiesas

sēžu vadītāja atļauju likt priekšā jautājumus. Sūdzības

uzturētājam ir tiesība uzdot jaunus lieciniekus un lūgt
iztiesāšanu atlikt, lai noskaidrotu jaunus lietas ap-

stākļus. Pēc nopratināšanas beigām sūdzības uzturē-

tājs paskaidro, kāpēc viņš atzīst sūdzību par pierādītu
un lūdz vainīgo sodīt. Tiesa var lūkot caur lietu bez

policijas pilnvarnieka klātbūtnes, bet viņai obligato-
riski jāizaicina pilnvarnieku uz tiesu.

3) Ja policijas pilnvarnieks nav ar mieru ar sprie-

numu, viņš lūdz miertiesnesi izsniegt viņam sprie-
duma norakstu, ko līdz ar apelācijas atsauksmi iesniedz

iecirkņa prokurora biedrim, kas vai nu iesniedz

pārsūdzību miertiesnesim vai atsakās no pārsūdzības

tiesības, paziņodams par to miertiesnesim (Kr. pr.
h 176. p.). Policija nekādā ziņā nedrīkst iesūtīt pār-
sūdzību tieši miertiesnesim. Izņēmums no šī no-
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teikuma ir lietas par sabiedriskas labierīcības un

kārtības pārkāpšanu, kā: būvniecības, ārstniecības, tau-

tas veselības aizsardzības, tirdzniecības, rūpniecības,
saimniecības noteikumu un medības un zvejas likuma

pārkāpšanu, kādos gadījumos policija iesniedz pārsū-

dzību bez prokuratūras starpniecības.

4) Pārsūdzība adresējama apgabaltiesai, bet ie-

sniedzama attiecīgam miertiesnesim. Visas pārsūdzības
jāraksta lūguma veidā; tanī jāattēlo lietas apstākļi

un ko īsti policija prasa. Ja policija lūdz nopratināt
kādus jaunus lieciniekus vai pārpratināt miertiesneša

jau nopratinātos, tad jāuzrāda kādu apstākļu noskai-

drošanai liecinieki izaicināmi, un viņu adreses. Pār-

sūdzība iesniedzama divu nedēļu laikā no sprieduma
pasludināšanas dienas.

Tādā pašā kārtībā policijai ir tiesība pārsūdzēt
miertiesneša lēmumus par lietas izbeigšanu bez tās

skatīšanas cauri tiesas sēdē.

Mazsvarīgās lietās, kurās miertiesnešiem ir tiesība

sodīt apsūdzēto ar tiesas pavēli, policijai jāizdara iz-

ziņa visīsākā laikā un jānosūta miertiesnesim ne vēlāk

par 24 stundām pēc pārkāpuma atklāšanas. Šinīs lietās

policijai ir tiesība pieprasīt lietas iztiesāšanu vispārīgā
kārtībā septiņu dienu laikā pēc tiesas pavēles noraksta

saņemšanas. Tomēr policijai pēc iespējas jāizvairās
no tās.

5) Soda likumu panti pēc kuriem policijai ir

tiesība pārsūdzēt miertiesneša spriedumu bez proku-
ratūras starpniecības.

Tautas vaselības aizsardzības noteikumu pārkāp-
šana 195., 197, 200, 201., 203, 206., 207. p. 1.

un 2. d.

Tautas labklājības aizsardzības noteikumu pārkāp-
šana 240, 241.. 242.. 243., 244, 245., 255, 256,
257. un 261. p. 1. d.

Sabiedriska miera aizsardzības noteikumu pārkāp-
šana 269, 270, 271, 272., 273, 274. p. 1. d.

Rūpniecības un tirdzniecības uzraudzības notei-

kumu pārkāpšana 314. un 315. p.
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Būvdarbu izdarīšanas un satiksmes ceļu un

satiksmes līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāp-
šana 378, 379, 380, 382. p. 2. d., 385, 395, 398,
403. un 404 p.

Mantas, satiksmes ceļu ,brīdinājumu zīmju, robež-

zīmju un tamlīdzīgu zīmju vai citu priekšmetu bojā-
šana 549. p.

Svešas mantas patvaļīga lietošana 628. p.

C. Policijas līdzdarbība sprieduma izpildīšanā.

Izpildot miertiesneša vai prokurora rīkojumu par

sprieduma izpildīšanu, policija

1) nosūta notiesātos uz vietām, kur tie ievietojami
cietumā;

2) piedzen sodu naudas vai atlīdzību, kas nav

samaksāta noteiktā termiņā; (Kr. pr. 1. 234. p.)

3) pārņem notiesātā mantas valsts īpašumā;

4) izsniedz paziņojumu attiecīgām iestādēm par

aizgādniecības (Vidzemē, Kurzemē un Zem-

galē) vai aizbildniecības (Latgalē) iecelšanu par
notiesātā mantu. (Kr. pr. 1. 970. p.)

D. Nodokļu un valstij neapstrīdami pienācīgo naudas

summu piedzīšana.
1. Kādus nodokļus un kādas summas piedzen po-

licija?

2. Kāda atlīdzība pienākas policijai par pie-
dzīšanu?

3. Kā jāizdara piedzīšana?
a) pavēstes izsniegšana;

b) nomaksas pieprasījums;

c) mantu aprakstīšana;

d) ūtrupes .izsludināšana;

c) aprakstīto mantu ūtrupe;

f) piedzīšana no nekustamas mantas un

g) maksātnespējīgas personas.

1. Policijai ar likumu ir uzlikts, kā sevišķs pie-
nākums nodokļu un valstij neapstrīdami pienācīgo nau-

das summu piedzīšana.
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Policijai jāpiedzen uz attiecīgo iestāžu pie-

prasījumu:

A. 1) visus valsts nodokļus;
2) kopīgi ar valsts nodokļiem uzliktos pašvaldības

nodokļus;

3) valstij neapstrīdami pienācīgās naudas summas

(Lik. p. n. un t. t. 1. p.).
Likums bez tam paredz, ka ar iekšlietu ministra

piekrišanu policijai var nodot piedzīt pašvaldības no-

dokļus, pašvaldībām neapstrīdami pienācīgas naudas

summas, slimo kases iemaksas, maksājumus par strā.l-

nieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem (Lik.

par nod. un neapstr. n. s. piedz. 7. p.). lekšlietu

ministrs ir devis piekrišanu piedzīt ar policiju:

B. 1) pašvaldības nodokļus pilsētas (Adm. dep.
1928. g. 11. jūn. rlk. 5779.);

2) lauku pašvaldības nodokļus (Adm. dep. 1929.

g. 27.j0n. rīk. 6346.);
3) naudas summas, kas pienākas pašvaldībām un

Sarkanam krustam, par ārstēšanos slimnīcās

(V. V. 1927. g. 241. n.);

4) nodevas un maksājumus slimo kasēm (Adm.

dep. 1928. g. 12. jūn. telfgr. 5994.);

5) maksājumus par strādnieku apdrošināšanu pret
nelaimes gadījumiem;

6) naudas summas, kas pienākas pilsētas pašval-
dībām par sociālo apgādību no apgādājamo
tuviniekiem (lekšl. m. 1929. g. 23. janv. rezol.);

7) naudas summas, kas pienākas lauku pašvaldī-
bām par sociālo apgādību no apgādā-

jamo tuviniekiem (Adm. dep. 1921. g, 16.

marta rīk. 5606.).

2. Likums nosaka atlīdzību policijas ierēdņiem par

nodokļu un dažādu summu piedzīšanu, pie kam par
burta A 1.—3. p. minēto summu piedzīšanu ņemami 311 o

virs piedzenamās summas, bet ne mazāk par Ls 2.—.

No šīs piedzīšanas atlīdzības 2/3 nāk policijas ierēd-

ņiem par labu, bet 1/3 valstij. Par burta B 1.—5. punk-
tos minēto summu piedzīšanu ņemams l°/o virs piedze-
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namās summas, bet ne mazāk par Ls 2.—. Šī pie-
dzīšanas atlīdzība nāk visa policijas ierēdņiem par labu.

Par burta B. 6. un 7. punktā minēto summu piedzī-
šanas atlīdzība nav ņemama. Policijas priekšnieki

saņemto atlīdzības summu sadala starp ierēdņiem, sa-

skaņā ar iekšlietu ministra dotiem norādījumiem. Ja pie-
dzīšana tiek izdarīta pa daļām, tad piedzīšanas atlīdzība

tiek ņemta katrā piedzīšanas gadījumā tikai tad, ja
atlīdzības kopsumma pārsniedz Ls 2.—, turpretim ja

viņa šos Ls 2.
— nepārsniedz, tad atlīdzība ņemama

tikai pie piedzenamās summas pēdējās daļas nomak-

sas Ls 2.— apmērā. Pie piedzīšanas procenta aprē-

ķināšanas piedzenamā summa noapaļojama pilnos la-

tos, skaitot 50 un vairāk santimu par 'latu, bet mazāk

par 50 santimiem nav ņemami vērā.

Piedzīšanas izdevumus, kā arī izdevumus par iz-

soles izsludināšanu un sarīkošanu, mantas novērtēšanu

(ja nepieciešams pieaicināt lietpratējus), pārvadāšanu,

apsargāšanu un taml. uzliekami piedzenamo summu

maksātājiem.
3. Piedzīšanu izdara sekošā kartība:

a. Saņemot no attiecīgas iestādes piedzīšanas rak-

stu policijas ierēdnis uzaicina ar pavēsti maksātāju
nomaksāt septiņu dienu laikā Latvijas bankas vietējā

nodaļā vai pasta kantorī vai piedzinējam no mak-

sātāja pienācīgo summu līdz ar piedzīšanas atlīdzību

un, ja vajadzīgs, tad pie nomaksas piedzinējam ari

pastu izdevumus naudas pārsūtīšanai. Pavēste izga-

tavojama divos eksemplāros, no kuj-iem viens iesnie-

dzams maksātājam pret parakstu uz otra eksemplāra,
kurā vajag būt atzīmētam pirmā eksemplāra saņem-

šanas dātumam. Ja maksātājs neatrodas mājās, tad

pavēste izsniedzama kādam no mājniekiem vai citai

kādai personai nodošanai maksātājam, par ko šī per-

sona parakstās uz pavēstes otra eksemplāra, atzīmē-

jot dātumu. Gadījumā, ja maksātājs pārgājis uz citu

dzīves vietu, tad piedzīšanas lieta nosūtama policijas
iestādei pēc maksātāja jaunās dzīves vietas. Ja mak-

sātājs atsakās pavēsti pieņemt, viņam saturu pasludina
divu liecinieku klātbūtnē taisot atzīmi par to uz pa-
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vēstes. Pavēstes otrais eksemplārs ar maksātāja pa-

rakstu pievienojams piedzīšanas lietai. Pavēstē obli-

gatoriski jāuzrāda:

1) maksātāja vārds, uzvārds un dzīves vieta;

2) kura iestāde piedzīšanu pieprasījusi;

3) nodokļa vai piedzenamās citas summas no-

saukums;

4) nomaksas termiņš;

5) piedzenamā summa, soda nauda un piedzīša-

nas izdevumi;

6) Ka pavēste noteiktā termiņa nesamaksāto sum-

mv piedzīs piespiedu kārta,

b. Pēc pavēstē minētā termiņa notecēšanas poli-

cijas ierēdnis pieprasa no maksātāja Latvijas bankas,
vai tās nodaļas vai pasta kantora kvitēs uzrādīšanu

par piedzenamās summas nomaksu un taisa par to at-

zīmi uz piedzīšanas raksta, sadalot atsevišķi piedze-
namo summu, soda naudu un piedzīšanas izdevumus,

pēdējos savukārt — valstij un policijas ierēdņiem pie-

nācīgās daļās. Ja maksātājs iemaksā piedzenamo sum-

mu policijas ierēdnim piedzinējam, tad viņš uz pie-
dzīšanas raksta taisa tādas pašas atzīmes un izdot

maksātājam kvīti no īpašas kvīšu grāmatiņas ar savu

parakstu un amata zīmogu, pret maksātāja parakstu
uz kvītes talona.

Piedzīšanas izdevumi ir piedzenami katrā gadī-

jumā, kad policijas ierēdnis-piedzinējs ir izsniedzis mak-

sātājam pavesti, neatkarīgi no tā vai maksātājs līdz

piedzīšanas dienai jau būtu nomaksājis pieprasīto sum-

mu vai ne. Šie izdevumi nav ņemami tikai tādā ga-

dījumā, kad maksātājs ir nomaksājis no viņa pienā-

cīgo naudas summu, kaut arī pēc nomaksas termiņa,
bet priekš pieprasījuma pavēstes saņemšanas.

c. Ja maksātājs nav nomaksājis pavēstē uzrādīto

summu noteiktā termiņā, policijas ierēdnis stājas pie
piespiedu piedzīšanas. Piespiedu kārtā piedzīšanas
izdara:

1) uzliekot arestu uz maksātajā ienākumiem, kā

algu, pensiju, renti, īres naudu, kapitāla pro-

centem un t. t.;
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2) aprakstot un pārdodot maksātajā kustamo

mantu;

3) aprakstot maksātajā nekustamo mantu.

No algas, pesijas un taml. atvelk maksājuma seg-

šanai 2/5,
ja viņš precējies vai atraitnis ar bērniem, bet

V2no visas summas ja viņš neprecējies vai bezbērnu

atraitnis.

Arestu nedrīkst uzlikt:

1) uz kara izvalldu pensijām;

2) dažāda veida sociāliem pabalstiem (Civ. proc.

lik. 1087. p.).
Valsts un pašvaldību ierēdņu algas var aprakstīt

arī uz priekšu, t. i. neizpelnītu vēl algu, bet privāt-
kalpotājiem tikai faktiski jau izpelnīto algu.

Nekādā gadījuma nedrīkst aprakstīt sekošas

mantas:

1) ikdienišķo apģērbu, nepieciešamo tekoša gada
laikā (pavasarī, vasarā vai ziemā) ;

2) veļu un traukus tādā vairumā, kādā tie nepie-
ciešami maksātāja un viņa ģimenes locekļu ik-

dienišķā lietošanā;

3) nepieciešamas gultas un gultas drebēs;

4) māja atrodošos uzturas līdzekļus un malku,

nepieciešamus viena mēneša patēriņam;

5) maksātājam piederošos ģimenes papīrus un do-

kumentus, izņemot parāda zīmes, akcijas, obli-

gācijas un tamlīdzīgus vērtspapīrus;

6) .kustamo mantu, kas pec likuma skaitās par

nekustama īpašuma piederumu;

7) grāmatas, instrumentus, darba rīkus un t. t,

kas maksātājam nepieciešami viņa amatam.

Maksātājam ir tiesība pašam norādīt aprakstāmos

priekšmetus, ja ar tiem var nodrošināt visu piedze-
namo summu. Kustamās mantas aprakstīšanu izdara

policijas ierēdņi maksātāja un divu liecinieku klāt-

būtnē, bet ja kāds no viņiem uz policijas uzaicinājumu
neierodas mantas aprakstīšana netiek pārtraukta. Obli-

gatoriski lieciniekiem jābūt klāt:
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1) ja mājas ārējās durvis aizslēgtas un majnieki
atteicas viņas atdarīt;

2) ja atteicas attaisīt iekšējo telpu durvis vai at-

slēgas;

3) ja aprakstīšana notiek maksātāja prombūtne.

Par mantas aprakstīšanu policijas ierēdnis sastāda

protokolu ar aprakstīto mantu sarakstu, ko paraksta
visi klātesošie: maksātājs, liecinieki un apstiprina po-

licijas ierēdnis. Pie kustamas mantas aprakstīšanas
sarakstā jāieved:

1) priekšmeta kārtējs numurs;

2) priekšmetu skaits, svars un mērs;

3) nosaukums un pazīmes;

4) vērtība pec piedzinēja novērtēšanas.

Pie aprakstītiem priekšmetiem piestiprināma zī-

mīte ar piedzinēja zīmogu un numuru, zem kāda

priekšmets ievests sarakstā. Novērtēšanu piedzinējs iz-

dara pēc sirdsapziņas, pēc iespējas pieturoties pie vie-

tējām tirgus cenām. Pie preču novērtēšanas jāpieturas

pie viņu rēķinos vai faktūrās uzdotām cenām.

Aprakstītās mantas piedzinējs atstāj paša maksā-

sātāja vai viņa piederīgo glabāšanā zem paraksta uz

mantas saraksta oriģināla, paziņojot likumā paredzētās
sekas par aprakstītās mantas izšķērdēšanu vai iznici-

nāšanu (Sod. lik. 574. pantu).

Ja maksātājs atsakās pieņemt savā glabāšanā ap-
rakstītās mantas, vai kad policijai rodas aizdomas,
ka viņš tās iznīcinās vai nobēdzinās, mantas var no-

dot glabāšanai līdz ūtrupes dienai kādai citai perso-
nai. Par mantas nogādāšanu uz ūtrupes vietu jārū-
pējas policijai, pie kam izdevumi par to sedzami no

pārdotās mantas vai maksātāja.

Aprakstītās mantas ūtrupes dienu nosaka policijas
priekšnieki. Šis termiņš nedrīkst būt īsāks par 7 die-

nām un garāks par trim nedēļām, vienīgi ātri bojā-
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jušos priekšmetus, vai tādus kuru glabāšana izmaksā

nesamērīgi daudz, salīdzinot ar viņu vērtību, var pār-
dot ātrāk par šo termiņu.

Par ūtrupes dienu jāizliek sludinājumi, kuros jā-
uzrāda:

1) pārdodamo priekšmetu nosaukums, bez sīkā-

kas aprakstīšanas;

2) ūtrupes vietu;
3) ūtrupes dienu un stundu;
4) priekšmetu īpašnieka uzvārdu;

5) priekšmetu novērtēšanas summu.

Sludinājumi jāizliek vismaz 7 dienas pirms ūtru-

pes, bet ja ūtrupe aiz augšā pievestiem iemesliem

nolikta agrāk par šo termiņu, tad vienu dienu pirms
ūtrupes, policijas iecirkņa telpās un publikai pieejamās
citās vietās. Ja pārdodamās mantas vērtība pārsniedz
Ls 200.—, tad ūtrupe jāizsludina „Vaidības Vēstnesī"'.

Ja ūtrupes diena tiek atlikta, tad par to jāizliek slu-

sinājumu vai jāpublicē „Valdības Vēstnesī", aprā-
dot izūtrupējamos priekšmetus, ūtrupes dienu un at-

likšanas iemeslus. (Civilproc. 1. 1027.—1039. p.)

Ja pirms ūtrupes sākšanās maksātājs nomaksā pie-
dzenamo summu ar visiem piedzīšanas izdevumiem,
tad ūtrupe nenotiek un aprakstītās mantas izsniedz

maksātājam pret parakstu.

Aprakstītās, mantas pārdod ūtrupē piedzinējs, po-

licijas ierēdnis, sastādot par to īpašu protokolu ar

pārdotas mantas sarakstu. Otrupe skaitās par noti-

kušu, ja tanī piedalījušies vismaz divi solītāji un no-

vērtēšanas summa tiek pārsolīta. Ja solītāju nav, jeb

ja novērtēšanas summa netiek pārsolīta, policija noliek

otrreizēju ūtrupi. No aprakstītām mantām pārdodams
tikkai tik daudz, ka sedzas piedzenamā summa un

piedzīšanas izdevumi, bet vairāk ieņemto naudu vai

pārpalikušās mantas nododamas pret parakstu mak-

sātājam, sastādot par to īpašu protokolu. Ja maksātājs
atsakās viņus pieņemt, tad nauda iemaksājama Lat-

vijas bankas apgabaltiesas depozītā, bet mantas lie-

cinieku klātbūtnē atstājamas maksātāja dzīvoklī, par
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ko viņam dara zināmu. Par šo darbību policija sa-

stāda atsevišķu protokolu.
Ja maksātājam nav ienākumu vai kustamas man-

tas vai ja visu piedzenamo summu nevar segt no

ienākumiem vai kustamas mantas pārdošanas, tad pie-
dzīšanu vērš pret nekustamo mantu. Nukustamo īpa-
šumu saraksti, kopā ar piedzīšanas rakstu, nosūtami

tai iestādei, uz kuras pieprasījumu izdara piedzīšanu.
Polilicijai nav tiesības pārdot nekustamo mantu. Pie

nekustamas mantas aprakstīšanas sarakstā, bez

jau minētām ziņām, jāievieto vēl numuru zem kāda ne-

kustama manta ierakstīta zemes grāmatu nodaļā.

Ja maksātājam nav nekādu ienākumu, kustamas

vai nekustamas mantas un maksājumu nav iespējams

piedzīt, policija divu liecinieku klātbūtnē, kas labi pa-

zīst maksātāja apstākļus, sastāda aktu par viņa mak-

sātnespēju, ko kopā ar piedzīšanas rakstu nosūta pie-
dzīšanas pieprasītājam.

No maksātāja vai no viņa mantas pārdošanas ie-

ņemto naudu policijas ierēdņi iemaksā pēc piederības,

pie kam piedzīšanas atlīdzību iemaksā policijas priekš-

niekam, kas par to ved sevišķas grāmatas. Viņiem,
kā jau teikts, piekrīt šo summu sadalīšana un izsnieg-
šana ierēdņiem pret parakstu minētā grāmātā.

IV. POLICIJAS DIENESTA VEIDI.

Kanclejas dienests.

1) Kā iekārtots kanclejas dienests?

2) Kādi viņa uzdevumi?

Par šīs nozares darbības raksturu un apjomu vi-

siem saprotamu ainu rāda policijas iec. iekšējā iekārta.

Policijas iecirkņa dienesta personas sastāv no iecirkņa
priekšnieka, viņa palīga, kanclejas ierēdņiem un uz-

raudzības (kārtības pol.) ierēdņiem.
Bez tekošām darīšanām (arī priekšnieka saslim-

šanas, atvaļinājuma, komandējuma gadījumos) palī-
gam jāpārzin kanclejas dienests. Priekšnieka ilgākas
prombūtnes gadījumā palīgam piedodams atvietotājs.
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Kanclejas ierēdņu uzdevums reģistrēt un izpildīt
visus ienākošos rakstus, ziņojumus, ārzemnieku uztu-

rēšanās atļaujas v. t. t.

Policijas iecirkņi sadaļas rajonos, kurus pārzin uz-

raugi ar piedotiem palīgiem — vec. un jaun. kār-

tībniekiem.

lecirkņa kriminālpolicijas ierēdņu uzdevums — so-

dāmas rīcības izzināšana, noziedznieku vajāšana un

sekošana aizdomās turētām personām.

lecirkņa dežurants apkalpo policijas tāļruni un iz-

pilda dienestu saskaņā ar attiecīgas iestādes izdoto in-

strukciju.

Apsargātāju un slēdzēju postenis uzrauga apcie-
tinātās personas, ievāc ziņas par viņu personību.

lelu uzraudzības ierēdņi kalpo kā sargu posteņi
vai patruļas, sevišķos apstākļos pa daļai kā lielākās

uzraudzības komandas.

2) Tā kā policijas iecirknī visas policijas nozares

apvienotas, tad tur arī izpildāmi visi policijas uzdevumi.

lecirknim arī ta priekšrocība, ka tam savā noteiktā ra-

jonā ir izdevība iepazīties ar iedzīvotāju psichi, vie-

tējiem apstākļiem un uz šī pamata pielietot vajadzī-

gos paņēmienus. Tāpēc iecirknim vajadzīgs: zināt

sava rajona iestādes, ārstus ,vecmātes, aptiekas, zem

policijas uzraudzības stāvošo personu dzīvokļus, par

zādzību vai noziegumiem sodītas personas, prosti-

tuētās, zagtu mantu pieturētājus, uzpircējus, augļo-
tājus v. t. t. Tāļāk jāpazīst vietējie apstākļi: ielas,

viņu virziens, sāņielas, ejas no vienas ielas uz otru,

mājas ar vairākām izejām, uguns pieteikšanas zignā-
lus v. t.

It sevišķi jāraugās uz klaidoņiem, übagiem, lupatu
lasītājiem, rūpniecības uzņēmumu drošības ierīcēm; uz

lipīgu slimību izcelšanos, laukumu un dārzu apstā-
dījumu sargāšanu, drošības priekšrakstu ievērošanu

dzīvokļos, trepju rūmēs, pagalmos, kā arī trepju

priekšnamu un eju apgaismošanu, uz akām un bedrēm

v. t. t.
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Novērotās nekārtības jānovērš. Par skaidri re-

dzamu nolaidību un atkārtotu pretošanos sastādami

protokoli, resp. ierosināma vainīgo sodīšana.

Sardzes dienests.

1) Kas ir sardzes dienests?

2) Kādi ir uzrauga pienākumi?

3) Kādi ir kārtībnieku pienākumi?

1) Sardzes dienestam padots zināms skaits ierēd-

ņu, kuj-iem no sardzes telpām jāpilda savs posteņu un

patruļu dienests pēc noteikta dienesta plāna savā noro-

bežotā iecirknī. Sardze ir vai nu patstāvīga (p. piem.
kā iecirkņa sardze, lauku postenis, satiksmes postenis)
jeb ar policijas iecirkni saistīta. Sardzes dienesta ie-

rēdņi ir uzraugi un kārtībnieki. Viņu rīcību noteic

sardzes instrukcija.

2) Uzraugs ir kārtībnieku priekšnieks un atbildīgs
par miera, kārtības un tīrības uzturēšanu sardzē. Vi-

ņam jārūpējas par pastāvīgu kārtībnieku gatavību, sar-

dzes gatavību, sardzes kārtību un krietnu sardzes die-

nesta izpildīšanu. It sevišķi viņam jāiedala patruļas

un posteņi un jānokārto ierēdņu dienests (p. piem.
apcietināto uzraudzība, slēdzēji v. c), kā arī jābūt
nomodā par to, ka posteņi un patruļas noteiktā laikā

uzsāk savu dienestu un atgriežas sardzē. Viņam jā-

piegriež vērība, ka sevišķi atgadījumi tūliņ tiek pazi-

ņoti iestādei un ierakstīti šim nolūkam noteiktās grā-
matās. Priekšniekam ierodoties, viņš liek ierēdņiem

pieņemt pienācīgu nostāšanos un nodod raportu (zi-
ņojumu). Pie lielāka skaita apcietināto atvešanas, vai

ļaužu masas uzmākšanās, visiem kārtībniekiem uz viņa

pavēli jāstājas un jāgaida uz tāļākām pavēlēm. At-

vestās personas jāpārmeklē un jāuzrauga. Atņemtās
lietas jāuzņem sarakstā un rūpīgi jāuzglabā. Lūgu-
mam pēc policijas palīdzības uzraugam tūliņ jāpa-
klausa, cik tāļu ātra rīcība ir atļauta; citādā gadījumā
dodama attiecīga atbilde. Vai, un kad apcietinātās
vai policijas pasargāšanā ņemtās personas atbrīvo-
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jamas, iecirkņa priekšnieka vai viņa vietnieka prom-

būtnē, noteic uzraugs, pārliecinoties vai šis perso-

nas nav meklējamo personu sarakstos. Viņš ir par

to atbildīgs, ka apcietinātie pienācīgā laikā tiek nosū-

tīti pēc piekritlbas. Policijas pasargāšanā ņemtās (uz
sabiedrības drošības, miera un tikumības pamatiem)

un,kāda policijas ierēdņa amata 'darbības traucēšanas

dēļ, apcietinātās personas nedrīkst aizturēt ilgāk par
24 stundām. Viņām jādod izdevība izteikties par
savu aizturēšanu. Bezpajumtniekus un tādus,

kam vajadzīga palīdzība, nedrīkst turēt ieslodzītus.

3) Kārtībniekiem jābūt pastāvīgi gataviem uz die-

nestu sardzē, tiem jāievēro mierīga uzvešanās, jāiz-

sargājas no strīdiem, trokšņainas sarunāšanās un dzē-

rāju sabiedrības un jārūpējas par spodrību sardzes

telpās. Apģērba un ieroču gabali uzglabājami šim

nolūkam noteiktās vietās. Sarga uzvalks arvien turams

spodrs. Naktsguļas vietas lietošana atkarīga no priekš-
rakstiem. Nakti uzturams vislielākais miers. Patruļu,

posteņu kā arī sevišķais dienests izpildāms akurāti un

saskaņā ar dienesta priekšrakstiem.

Posteņu dienests.

1) Kādi ir posteņa uzdevumi?

2) Kādi sevišķi uzdevumi postenim ielu krusto-

jumos?

3) Kādas vispārējas virzienu līnijas noder satik-

smes postenim?

1) Postenim vispārīgi jārūpējas par kārtību, dro-

šību, policijas priekšrakstu ievērošanu. Nevarigām un

citādi nelaimē kritušām personām viņam jāsniedz pa-
līdzība. Viņam nepārtraukti jāvēro, kas notiek uz ielas,

jāizvairās no privātām sarunām. Viņa vietai jābūt ar-

vienu tur, no kurienes vislabāk var pārskatīt tiklab

gājēju, kā arī braucēju kustību un ātri iejaukties.

Ja vajadzīgs apturēt personas kustības noteikumu ne-

ievērošanas dēļ, tad tas jāizdara tādā vietā, no kurienes

satiksme netiktu traucēta.
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2) Kustība sevišķi jānokārto ielu krustojumos.
Tam jāpavēl braucējiem pamazināt braukšanas ātrumu

un skaļi un saprotami jāuzsauc gājējiem. Ja ir ļoti dzī-

va kustība, tad postenim jānokārto plānveidīga ku-

stība. Ja braucēji lielākā vairumā sadrūzmējas pie

krustojuma un nepārtraukta ratu rinda kavē gājēju

satiksmi, tad tie pārmaiņus jāaptur, un proti tāda

kārtā, ka priekšējie rati pie krustojuma paliek stāvot.

Atbrīvotā ielas starpā jāuzaicina gājējus un braucējus
ātrāki doties pāri krustojumiem. Jāturas pie ta, ka

aizturēšana un satiksmes atbrīvošana arvien sekotu

īsos starpbrīžos. Vajadzīgs, ka braucēji turās pa labi

un nebrauc viens otram virsū, un ,lai satiksme tecētu

kā straume. Gājēji pieturami, ja tie neiet īsākā ceļā

pāri ielai. Nevārīgas personas postenim bez uz-

aicinājuma jāpārvadā pār ielu. Lūgums pēc izziņas

postenim pieklājīgi izpildāms, neizlaižot no acīm sa-

vus dienesta pienākumus. Laba apkārtnes pazīšana
ir neatlaidīga prasība.

3) Satiksmes posteņus jānoliek tur, kur valda

dzīva satiksme un rodas bīstamas vietas. Arī pasti-
prināta kustība zināmos apstākļos var ilgāku laiku

notikt bez kārtošanas. Par agru uzsākta sistemātiska
kustības kārtošana noved pie kustības nevēlamiemtrau-

cējumiem un attaisnojamas kritikas. Tur, kur ierēdņi
kārto kustību, jārīkojas pēc šāda pamatnoteikuma:

1) kustību uzturēt tecējumā, 2) nevajadzīgi neaptu-
rēt, 3)biežāki mainīt atbrīvojamos braukšanas virzie-

nus, 4) griest vērību arī uz gājējiem. Visās vietās, kur

ierēdņi kārto satiksmes kustību
,

jāievēro šādi no-

teikumi:

a) Uzdevums. Satiksmes postenim jārūpējas par
satiksmes nokārtošanu, drošību un paātrināšanu. Vi-

ņam sevišķi atbildīga, bet arī ļoti pateicīga darbība.

Satiksmes ierēdnim jābūt par pašsavaldīšanās un pre-
timnākšanas paraugu. Viņam vajag censties panākt
ar publiku saprašanās pilnu sadarbību, ar ko tad atvie-

tojas viņa dienests, par visām lietām noderīgs vis-
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pārejlbai. Ar apzinīgu, centīgu un labi pārdomātu
dienesta izpildīšanu ierēdnis panāk, ka publika lab-

prāt padodas viņa aizrādījumiem.

b) Uzvalks un izturēšanās. Satiksmes posteņi krīt

acīs vairāk nekā citi ierēdņi. Pēc viņiem novērtē visu

policiju. Tāpēc sevišķa vērība jāliek uz nevainojamu
ārieni un labu izturēšanos.

Noteikta, pie tam laipna un jautra būtne iezīme

labu satiksmes ierēdni. Ja netiek dotas satiksmes zī-

mes, ierēdņa rokām brīvi jānokarājas; viņas nav jā-
tur uz muguras jeb pirkstiem nav jāmeklē atspaids
pie krūts pogu rindas, kas nav glīti un ir nedrošības

pazīme. Pareizi: laba, taisna stāvēšana, rokas svabadi

nolaistas uz leju.

c) Zīmes. Satiksmes ķārtošana notiek ar zīmēm,

ko dod ar rokām; rīkošanai ar balsi jānotiek tikai

tad, kad zīme palikusi neievērota.

Zīmju došanai jānotiek skaidri un noteikti, bet arī

viegli un tekoši, ne saraustīti, nervozi un nemierīgi.
Kustības nedrīkst būt arī automātiskas.

Jo dzīvāka top satiksme, jo mierīgākam jābūt sa-

tiksmes ierēdnim. Ja rodas stipra satiksme, tad jā-
uzsāk sistemātiska satiksmes kārtošana tādā kārtā, ka

pārmaiņus atbrīvojami braucēju virzieni.

d) Pieturēt! Rokas pacelšana uz augšu. Uz šo

zīmi līdz šim atbrīvotā ielā nedrīkst neviens braucējs
ielu pārbraukt. lelas krustojumā esošiem braucējiem
visātrāk jānobrauc un gājējiem jāatbrīvo brīvais ceļš.

Uz atbrīvojušas ielas braucējiem jāsagatavojas uz

braukšanu.

c) Pieturēt! Vienas vai abu roku izstiepšana uz

sāniem. Mugurai vai krūtim jābūt pagriestām pret

apturamo satiksmi. Ja satiksme tikai no vienas puses

apturama, mugurai jābūt pagriestai pret šo kustību.

Ja satiksmes ierēdnis apskatās, lai novērotu, kas no-

tiek aiz viņa muguras, viņam nav jāpārmaina savs

stāvoklis.
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Rokas jāpatur priekšā rakstītā stāvokli kamēr vei-

dojusies braucēju pirmā rinda. Nolaist rokas var tikai

tad, ja nevar celties pārpratumi. Braucējiem jāapstā-

jas pie pārbraucamās vietas. Gājēju kustībai jānotiek
netraucēti un nebaidoties no braucējiem.

f) Braukšanas zīmes. Mājiens braukšanas virzienā

nozīmē brīvu ceļu. lerēdnim jānostājas ar plecu fronti

parallēli satiksmes virzienam. Viņš izstiepj tad vienu

roku uz sāniem, rokas plaukstu uz priekšu un māj
braukšanas virzienā, pie kam roku laiž riņķa līnijā,
kamēr gandrīz aizskar otru plecu.

r
ßokai pa visu ku-

stības laiku jāpaliek vienā augstumā ar plecu.

g) Pieturas un braukšanas zīmju apvienošana. Ka-

mēr viena roka dod pieturas zīmi, otra var dot brauk-

šanas zīmi.

h) Pārējās satiksmes iespaidošana. Ja satiksmes

ierēdnis atrodas ielu krustojumā, bez ka tiek ievadīta

sistemātiska satiksmes kārtošana, tad tam jādod skai-

dras zīmes tuvojošamies braucējiem, vai tie var cauri

braukt vai tiem jāapstājas. Ja vienā laikā tuvojas
no dažādām pusēm divi braucēji, tad jāiesāk ar pieturas
zīmes rādīšanu. Zīmes dodamas tik agri, cik vien

iespējams. lerēdnis, kas bezdarbīgs stāv uz krusto-

juma, tikai kavē satiksmi, bet nevis to veicina.

i) Gājēju satiksme. Satiksmes kārtošanas mērķis
nedrīkst būt vienīgi braucēju kārtības veicināšana, bet

tam it sevišķi jāņem vērā gājēju satiksme. Gājēji jā-

sargā no arvien pieaugošām briesmām tapt sabrauk-

tiem. Krustojumu punktos gājēju satiksme jākārto sa-

skaņā ar braucēju kustību. Ar viena virziena atbrīvo-

šanu arī gājēji jāaptur pie braucamā ceļa pāriešanas.
Bērni un nevarīgas personas, bez uzaicinājuma, jāap-

sargā pie ielas pāriešanas.

k) Izziņas sniegšana. Satiksmes posteņiem vis-

pirms jānododas satiksmes kārtošanai. Lūgums pēc
izziņas tikai tad jāievēro, kad satiksmes ierēdnis no

savas galvenās darbības var atbrīvoties. Lūgtā izziņa
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skaidri, bet isi sniedzama. Ja tuvumā atrodas kāds

izziņas (cits) postenis jeb kāda patruļa, tad izziņas

lūdzēji turp noraidāmi.

1) Vēl citāda policijas darbība. Galvenā kārtā sa-

tiksmes ierēdnim jādarbojas ar kustības regulēšanu,

izņemot gadījumu, kad sevišķi notikumi iecirkņa ierēd-

ņu prombūtnē kategoriski prasa viņa iejaukšanos un

tot pieļauj satiksmes pašreizējā kārtošana. Policijas

noskaidrojumi izdarāmi vienkārši un ātri (p. piem.

atzīmējot kāda važoņa nummuru). Ar to satiksmi ne-

drīkst apturēt. Atnākušo priekšnieku sveicināšana un

ziņošana izdarāma parastā kārtā; viņa jāatliek, ja no

tā ciestu satiksmes kārtošana.

Patruļu dienests.

1) Kā ierīko patruļu dienestu?

2) Kādi uzdevumi patruļām, un proti: a) vispa-

pārēji uzdevumi, b) satiksmes uzmanlšana, c)
citi uzdevumi.

3) Kā patruļām jāizturas pret publiku?
4) Kas sakāms par patruļu ierēdņu personīgo iz-

turēšanos?

1) Patruļu dienestu veic atsevišķi vai vairāki ie-

rēdni. Patruļas lielumu noteic sardžu ierēdņu skaits,
dienas vai nakts laiks, apgabala vai iedzīvotāju rak-

sturs, kā arī viņas uzdevumi. Vispārīgi mierīgos ap-

stākļos pietiek ar vienpatruļu (vieninieki). Divkāršpa-

truļa vajadzīga tur,kur vienpatruļa nespēj izvest dro-

šības dienestu. Dienā patruļnieki parasti iet izdalī-

jušies, kaut arī saredzamā attālumā, nakti un nepār-
skatāmās vietās kopā.

2) Patruļu darbību nokārto ar sevišķām dienesta

instrukcijām, kas sastādītas saskaņā ar vietējām pra-

sībām: ) i

a) Patruļu dienesta vispārējie uzdevumi. Patruļu

ierēdņu pienākums uzturēt sabiedrisku drošību, mieru

un kārtību, kārtot satiksmi, novērst traucējumus, iz-

klīdināt sapulcēšanos, sodāmas rīcības novērst, atrast
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viņu noskaidrošanu un, slimiem, ievainotiem, bezspē-

cīgiem, vecām un nevarīgām personām, kā arī bēr-

niem sniegt palīdzību.

b) Satiksmes uzmanīšana. Patruļu ierēdņiem jā-

rīkojas tā, lai gājēju un braucēju satiksme notiktu bez

kavēkļiem un pēc vietējiem policijas izdotiem rīko-

jumiem. Braucējiem jāgriež vērība vienam uz otru

un arī uz gājējiem, un šo pienākums ir atkal darīt

visu, lai satiksme notiktu neapdraudēti un nekavēti.

Jāskatās uz braucējiem, vai tie brauc pa pareizu ielas

pusi un atļautā ātrumā, ar priekšā rakstītām nozīmēm,

vai pie laika apstājas, kad ceļš aizņemts, un vai tumsā

pietiekoši apgaismoti. Gājējiem jāizvairās no nevaja-

dzīgas sadrūzmēšanās, staigājamo ceļu pēc iespējas
lietot ielas labā pusē, kopā staigājot neaizņemt visa

trotura platumu un iet pa ielu svērteniskā virzienā.

Vienmēr ielai jāpāriet svērteniski, bet pie pastiprinātas
ftraucēju kustības tas nav stingri izvedams, še at-

sevišķam pilsonim atļaujams atrast to ceļu, kāds viņam
ērtāks un mazāk bīstams.

c) Citi uzdevumi. Patruļu ierēdņi saistīti pie priek-
šā rakstītā patruļu ceļa. No viņa tie nedrīkst bez

dienesta pamata novērsties viņiem vienmēr jāpaliek
kustībā. Šad un tad viņi uzkavējas svarīgos punktos
jeb citādi novēro aizdomīgas lietas. Viņiem jāpatur
acīs tādas personas, kas nes uzkrītoši lielas pakas ar

lietām un ar bailīgu un savādu izturēšanos rada par

sevi aizdomas, ka tās padarījušas kādu sodāmu darbu

jeb vēl grib izdarīt; tāļāk jāgriež vērība uz bezpajumt-
niekiem, klaidoņiem. Miera traucētājiem jāaizrāda uz

mierīgu izturēšanos un nemiera turpinātāji jānoved uz

iecirkni. Ja izrāda pretošanos, ko ierēdnis viens pats

nespēj pārvarēt, tad izlietojama palīga svilpe, uz ko

tuvumā stāvošām patruļām un posteņiem jāsteidzas
palīgā. Jāpārbauda dzertuves un dejas lokāli, vai ne-

tiek pārkāpta policijas stunda. Atgriežoties no patruļas
dienesta, sevišķi atgadījumi tūliņ paziņojami uzraugam.

3) Policijas ierēdņi nedrīkst patruļas dienesta at-

raidīt publikas pamatotus lūgumu» un liegt ziņas, ku-
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ras tie spēj dot. Viņi nedrīkst bārgi uzstāties pret pu-

bliku. Pret publiku tiem jāuzstājas laipni un pre-

timnākoši un visos gadījumos tiem jāapzinās, ka vi-

ņiem jāapsargā publika no likumā pārkāpējiem un

sabiedriskas drošības, tikuma un kārtības traucētā-

jiem. Viņu uzdevums nekad nedrīkst būt savu kriet-

nību pierādīt ar daudzu protokolu sastādīšanu, bet

viņu augstākais pamata noteikums lai ir, ka tie publiku
brīdina un attura no pārkāpumiem. Katrā gadījumā

tāpēc ierēdņiem rūpīgi jāpārbauda, vai še darīšana

ar labas gribas trūkumu, vai piedodamu noteikumu

neievērošanu. Ja konstatējama ļaunprātība, tad ierēd-

nim noteikti jāuzstājas pret vainīgām personām. Pie

tam viņš nedrīkst rīkoties apvainojoši vai lieki izrunā-

ties. Apcietināšana tikai tad vietā, ja tā nepieciešami
izrādās vajadzīga. Tā ir arī tad saudzīgi izdarāma.

Ja lieta grozās ap niecīgu pārkāpumu un ar šo nekādi

zaudējumi nav nodarīti, tad bieži pietiek, ja aizrāda

uz rīcības sodāmību. No piedzīvojumiem zināms, ka

publika paklausa policijas rīkojumiem jo labprātīgāki,

jo vairāk viņa atzīst viņu derīgumu. lerēdņa mierīga
un novērsta uzstāšanās daudz ko panāks šī ieskata

padziļināšanai. Pie amata pienākumu izpildīšanas tiek

bieži pieprasītā ierēdņu uzvārda nosaukšana, kura

nav noraidāma, ja viņa izrādās dibināta. Tas būtu

tādā gadījumā, ja nav jābaidās, ka ierēdņa vārds

tiktu nelietīgi valkāts. Piedzērušām jeb tādām per-

sonām, kas bez redzama pamata prasa pēc ierēdņa
vārda, jāaizrāda, ka viņas to varēs izzināt iecirknī.

4) Kas attiecas uz patruļas ierēdņa personīgo iz-

turēšanos, tad ir aizliegts pa patruļas gājiena laiku

nosēsties, sarunāties ar citām patruļām vai privātper-

sonām, uzmeklēt dzīvokli un bez dienesta pamata ie-

griesties dzertuvē.

Uzraudzības dienests.

(Izpilda posteņi un patruļas).
1. Kā policijas ierēdnim jāizturas pret ļaužu sa-

pulcēšanos, un proti: a) mierprātīgu sapulcē-

šanos, b) ļaunprātīgu sapulcēšanos?
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2. Kas uzraudzības dienestā jāņem vērā, un proti:

a) ielu, laukumu un t. t. noslēgšana, b) uguns-

grēka vietas noslēgšana, c) teātra, staciju un

t. t. dienests?

1. Policijas ierēdnim pareizi jānovērtē laužu lie-

lākas sadrūzmēšanās raksturs, lai pēc viņu miermīlības

jeb ļaunprātības izraudzītos attiecīgus līdzekļus un

savu pašu izturēšanos.

a) Mierprātīgas dabas sadrūzmēšanos pa lielākai

daļai izdara ziņkārīgie, kas grib apmierināt savu kāri

visu skatīt un redzēt. Tāpēc ierēdnis var apro-

bežoties ar to, ka ar zināmu iecietību uzstājas pret

pūli. Jo mierīgāki viņš dos savus rīkojumus, jo ātrāki

viņš nonāks pie mērķa. Uzbāzīga kaitināšana nav lie-

tojama, tā bieži kairina uz pretošanos. Par visām

lietām fiziska vara atmetama. Ja atgadās niecīgi pār-

kāpumui, tad tie, ja ar to sabiedriska kārtība nav

tikusi traucēta, nav ņemami vērā. Tikai kad atseviš-

ķas personas acīmredzamā kārtā traucē ierēdņa rī-

kojumus, resp. darbību, apgrūtina citus un apdraud
sabiedrisku mieru un kārtību, tad pielietojami spaidu

līdzekļi.

b) Ja notiek ļaunprātīga pulcēšanās, p. piem.:

pulciņu salasīšanās, tad ierēdnim no paša sākuma ar

nesatricināmu mieru un drošu uzstāšanos jāstājas pie

ļaunprātības likvidēšanas. Pa lielākai daļai viņš ir viens

pret pārākumu, tādēļ noteikta uzstāšanās pret uzmu-

sinātajiem var dot labus panākumus. Vajadzības ga-

dījumā (pie pretošanās) lietojams ierocis. Pret apzi-
nātu sabiedriskas drošības, kārtības un miera trau-

cēšanu jāuzstājas ar sevišķu stingrību. Ja atsevišķs ie-

rēdnis še ir par vāju, tad viņam jāpieaicina palīgspēki.
Katra kavēšanās var apgrūtināt uzraudzības dienesta iz-

vešanu. Jo ātrāki izdodas vajadzīgo atbalstu resp. palīg-
spēkus pieaicināt, jo ātrāki traucējums tiks novērsts.

lerēdnis vislabāk sasniedz savu ja viņš cenšas

katrā vietā uzturēt savu autoritāti. Tas sasniedzams

uzstājoties aukstasinīgi, uztverot patreizējo stāvokli,
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pielietojamo līdzekļu jeb spēku izlietošanas iespēja-

mību, uzmanīgu rīcību un nekavējoši soļi bieži labā-

kais ceļš uz drošiem panākumiem.

2) Sevišķos gadījumos uzraudzības dienests izda-

rāms ar savilktiem policijas spēkiem. Viņam vajadzīga

rūpīga sagatavošana un plaši aptveroši paņēmieni, lai

uzturētu sabiedrisku kārtību, drošību un mieru un

pasargātu sapludušo masu no briesmām. lerēdņiem

jācenšas uzdoto paņēmienu apjomā izvest savus at-

sevišķos uzdevumus mierīgi, ar laipnību un vajadzīgo

stingrību.

a) Ja vajadzīga ielu, laukuma un «raju kvartālu

noslēgšana, tad pēc iespējas jāizvairās no iedzīvotāju
traucēšanas. Viņiem, kā ari ārstiem, vecmātēm un

sabiedriskiem ierēdņiem pēc iespējas atļaujama pie-
eja pie noslēgtām mājām. Ja noslēgšana izdarāma lielā

apjomā, tad jāierīko caurlaidēju posteņi, pie kuriem

tad publika noraidāma. Caurlaidēju posteņos liekami

tikai izveicīgi ierēdņi, kas pazīst apkārtni. Personām

ar caurlaišanas kartiņām pieeja atļaujama bez ierunas,
cik tālu to pieļauj noslēgšanas nolūks. Noslēgšana
kautkādiem sabiedriskiem gājumiem tikai tik ilgi iz-

vedama, kamēr panākts viņas nolūks. Pēc iespējas
satiksme pa noslēgtām ielas daļām atļaujama un tikai

tad uz īsu laiku ierobežojama jeb pavisam noliedzama,

ja to apstākļi prasa. Ar publiku jāapietas laipni un

ar mierīgu norīkošanu jāaptur viņai noteiktās vietās.

Jāraugās, ka laukumi jeb citādi svarīgi punkti netiktu

ļaužu pārpildīti. Tādā gadījumā ar šķērsžogu aizmu-

gurē jāaptur ziņkārīgo pieplūšana.

b) Ugunsgrēka vietu noslēgšana izdarāma tik tālu,
lai ugunsdzēsējiem būtu brīva vieta savas darbības

uzsākšanai. Braucēju kustība, ja vajadzīgs, ierobežo-

jama jeb novadāma pa sāņielām. Noslēgšanai visādā

zi iā jānotiek, ja ugunsdz:sē iem iela vajadzīga dzēšanas

ierīču novietošanai, kad ielā valda dzīva braucēju ku-

stība, kad uguns apkarošanai tiek saaicināti uguns-

dzēsēji lielā skaitā, kad jābaidās no degošo ēku sa-
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brukšanas v. c. Šādā gadījumā pār ielu novelkamas

posteņu ķēdes un atsevišķi posteņi noliekami līdz pat
tuvākam ielu krustojumam, kur tie braucējus jau
novada pa sāņielām. Arvien jāņem vērā, ka publika var

aizplūst. Ja viņa jau lielā vairumā iespiedusies noslē-

dzamā ielas daļā, tad uzraudzības dienesta ierēdņiem

grūti, pa lielākai daļai pat neiespējami likvidēt pie-

plūdumu. Šinī gadījumā, ja ierēdņi nespēj atspiest

publiku, ir līdzekļi: ierēdņi mēģina vai nu pārmaiņus

gar ielas malām drūzmējošos masu atbīdīt atpakaļ un

ievadīt citā virzienā, ja tas izdodas, tad arī vidū spiest

atpakaļ, jeb, ja masa ir par lielu, tad no muguras

puses atskaldot pēdējās rindas un novadot pa sāņu
ielām tādā kārtā samazināt spiedienu uz posteņu ķēdi

un pamazām atvilkt lielo masu drūzmēšanos. Arvien

ir noderīgi no paša sākuma posteņu ķēdi nolikt tik

tālu uz priekšu, kā tā jau pie pirmās sadrūzmēšanās

nenonāk augstāk aprakstītā stāvoklī. Iz izdevīgi, ja

posteņi nostādīti mazliet uz āru izliekti. Spārnu po-

steņiem jāstāv cieši pie māju stūriem. Ir arī ietei-

cams aiz posteņu ķēdes nostādīt dažus ierēdņus, kas

uztver atsevišķas personas, kas spiežas ķēdei cauri. Ja
to posteņu ķēdes ierēdņi paši dara, tad ķēde viegli

izjūk un rodas vaļējas vietas, kas grūti noslēdzamas,

tālāk, katram uzraudzības vadonim par to jāpadomā,
ka atliek vēl pietiekoša rezerve, ko tas vajadzības
brīdī var likt darbā. Kad nostādītie ierēdņi savu uz-

devumu izveduši, tad tie tūliņ atkal jānovāc un jā-
tura gatavībā tālākām vajadzībām. ledzīvotājiem, ār-

stiem, vecmātēm, dienestā esošām un kartiņas uzrādī-

tājām personām pēc iespējas nav liedzama pieeja pie
dzīvokļiem. Katram ir noliegta pieeja deguma
vietā. Uguns apdraudētais iedzīvotāju īpašums nolie-

kams drošībā un no zagļiem sargājams.

c) Jārūpējas par to, ka pie teātriem, stacijām sa-

tiksme, piebraucot un nobraucot, norisinātos bez trau-

cēšanas un veltīgas laika kavēšanas. Jāraugās uz to,
ka važoņi vienā virzienā atbrauc, otrā nobrauc, brauc

īsos atstatumos un ietura vienmērīgu braukšanas
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ātrumu. Enerģiski jāpretojas skaļai saukšanai, gai-
došie pajūgi novietojami zināmā vietā ārpus piebrauk-
šanas un nobraukšanas vietas.

Sevišķi dienesta gadījumi.

1. lerēdņu apvainošanas vajāšana.
2. Palīdzības sniegšana nelaimes gadījumos.
3. Policijas darbība ugunsgrēka dzēšanā.

4. Kas darāms pie mājas miera traucēšanas?

5. Kas darāms pie lopu mocīšanas?

6. Policijas tiesības attiecībā uz personām, ku-

ras piederīgas pie karaspēka?
7. Policijas attiecības ar dzelzceļu policiju.
8. Policijas un pasta sadarbība.

9. Policija un techniskā palīdzība.
10. Policijas atbalsts tiesas izpildītājam.
11. Policijas atbalsts muitas ierēdņiem.

1. lerēdņu apvainošana. lerēdņa gods nav nekas

cits kā katras citas personas gods. Kas viņu aizskar,
vai tas būtu vārdiem jeb darbiem, rakstiem (p. piem.

vēstulēs, presē) jeb ar simbolisku darbību (žestiem,

zīmēm), sodāms par šo pārkāpumu. Bet apvainotam,
lai uzsāktu tiesas vajāšanu, jāiesniedz sūdzība. Ja
ierēdni apvaino viņa dienesta izpildīšanas laikā, jeb

jia apvainošana attiecas uz viņa amatu, tad ierēdņa

priekšniekam ir tiesības sūdzēties. Policijas pienākums
— spert visus soļus apvainotāja uzzināšanai: jānoskai-
dro apvainotāja vārds un dzīves vieta, ja tas liedzas

uzdot savu vārdu, tas novedams uz policijas iecirkni.

Pēc personas noskaidrošanas tas jāatlaiž un iesnie-

dzams ziņojums līdz ar sūdzību. lerēdnis nekad ne-

drīkst uz apvainošanu reaģēt, jo ar to ierēdnis pats
sevi nodod disciplināram sodam. No otras puses rea-

ģēšanai uz apvainošanu ir sekas apvainotāja neso-

dāmība.

2. Nelaimes gadījumos un nevarībā policijas ie-

rēdņa uzdevums ir sniegt palīdzību. Tas viņam jādara
bez uzaicināšanas un labprātīgi, lai publika viņā sa-
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skatītu savu palīgu. Sargs vājiem! Ja ar kādu notiek

nelaimes gadījums, ierēdnis sniedz nelaimē kritušam

pirmo palīdzību ar pārsējuma uzlikšanu, ar pārsējumu

pret noasiņošanu, ar atdzīvināšanas mēģinājumiem,

viņš uzmeklē ārstu, jeb noved nelaimē kritušo pēc ie-

spējas drīz kādā važoni, glābšanas ratos, slimnieku

nestuvēs slimnīcā, glābšanas iestādē jeb uz dzīvokli.

Braukšanas izdevumus sedz nelaimē cietušais, nabadzī-

bas gadījumā ierēdnis tos liek sev atlīdzināt dienesta

ceļā. Ziņu sniegšanai jānoskaidro nelaimes iemesls

un vainīguma jautājums. Pēdējā gadījuma par to ie-

sniedzams ziņojums. Piedzērušie novācami no ielas

un nogādājami vai nu dzīvoklī, glābšanas iestāde,

slimnīcā jeb policijas iecirknī. Jāpiezīmē, ka nelaimes

gadījumos katram uzlikts par pienākumu uz pieprasī-

jumu policijas ierēdnim sniegt atbalstu, kad tas uz-

aicinājumam bez paša personas apdraudēšanas var pa-

līdzēt. Neattaisnotas liegšanās gadījumā viņš var tikt

sodīts.

3. Policijas rīcība ugunsgrēka gadījumā. Polici-

jas ierēdnim pie ugunsdzēšanas nav līdzi jādarbojas.
Tas ir ugunsdzēsēju uzdevums. Policijas ierēdnim pie-
krīt šāda darbība: pirms ugunsdzēsēju ierašanās de-

guma vietā: ugunsdzēsēju alarmēšana, uguns apdrau-
dēto personu alarmēšanā un glābšana, nelaimē kritušo

glābšana, policijas alarmēšana, deguma vietas un ap-
draudētās apkaimes noslēgšana. Pēc ugunsdzēsēju ie-

rašanās deguma vietā: šīs vietas noslēgšana, uguns-

dzēsēju ratu, ierīču, ūdens šļūteņu apsargāšana, iz-

glābtā inventāra novietošana un apsargāšana, kā arī

apdraudēto dzīvokļu un ēku izvākšana pēc ugunsdzē-
sēju vadoņa rīkojuma, gādība par sabiedrisku drošību

un kārtību ārpus deguma vietas, izziņa par degšanas
iemeslu, par ļaundara pēdu uzglabāšanu, dedzinātāja
apcietināšana, liecinieku noskaidrošana, paziņošana kri-

minālpolicijai.

4. Mājas miera pārkāpums. Izšķir trīs mājas miera

pārkāpuma veidus: vienkāršo, kvalificēto un smago

mājas miera pārkāpumu. Vienkāršo mājas miera pār-
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kāpumu drīkst tikai tad vajāt, kad mājas tiesību lieto-

tājs ceļ sūdzību. Mājas miera pārkāpumu izdara tas,
kas pretlikumīgi un patvarīgi ieiet citas personas dzī-

voklī, darba telpās jeb īpašumā, vai arī slēgtās telpās,
kas nolemtas sabiedriskam dienestam, jeb kad viņš
bez atļaujas tur uzturas un uz uzaicinājumu telpas ne-

atstāj. Kad mājas miera pārkāpums noticis, tad attai-

cinātam ierēdnim papriekšu jānoskaidro lietas stāvo-

voklis un jāmēģina iejaukties ar savu starpniecību.
Pārkāpējs jādara uzmanīgs, ka viņam 'draud sods. le-

rēdnim jāuzaicina telpu īpašnieks, lai tas atķārto viņa
klātbūtnē savu uzaicinājumu atstāt telpās. Ja pārkā-

pējs neklausa šim uzaicinājumam, pret viņu jāsper soļi
un vajadzības gadījumā tas jāapcietina. Zem kvali-

ficēta jāsaprot tāds mājas miera traucējums, ko izdara

kāda ieročiem apbruņojusies persona jeb vairākas per-

sonas kopīgi, viņa vajāšanai arī vajadzīga sūdzības

iesniegšana. Jāpiezīmē, ka mājas miera pārkāpums,
tiklab vienkāršais kā arī kvalificētais var tikt vajāts tikai

dzīvokļa īpašnieka privātsūdzības ceļā. Pie smagā mā-

jas miera pārkāpuma, ko izdara, ja ļaužu pūlis at-

klāti salasījies ar nolūku vienotiem spēkiem izdarīt

varas darbus pret personām un pretlikumīgi un pa-

stāvīgi ielaužas dzīvoklī, tūliņ no sākuma, tāpat kā

pie kvalificētā, jāuzstājas ar visu enerģiju. Vispirms

apcietināmi pūļa vadoņi un novedami iecirknī. Tur

viņi turami apcietinājumā, kamēr atkal nodibināts miers

un kārtība. Jāpiezīmē, ka katrs sodāms, kas piedalās
atklātās bandās. Ziņkārības iemesls neattaisno.

5. Lopu mocīšana. To izdara, kas atklātībā ,jeb
dusmās uzbudinātā kārtā lopus ļauni moka jeb rupji

ar tiem apietās. Lopu mocīšana tikai tad sodāma, ja
to izdara atklāti, ja to var novērot lielāks vairums

cilvēku un tas saceļ īgnumu. Mocīšana ir brutāla, ja
tai pa cēloni bezjūtība, p. piem. liela vairuma zivju

uzglabāšana skatu logā stāvošā glāžu traukā, bet tik

mazā, ka daļa zivju guļ ārpus ūdens.

Lopu mocīšana var notikt arī nolaidības dēļ, p.

piem. barības neizsniegšanā; lopu pārvadāšanā mazos

ratos.
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Atklāti redzamai lopu mocīšanai policijas ierēdnim

enerģiski jāpretojas. Ja zirgi tiek mocīti, tad policijas
ierēdnim par to jāgādā, ka tāda mocīšana tiek pār-

traukta. Lopi izjūdzami, bet viņu vietā iejūdzami ve-

seli, stipri lopi. Tas jādara, ja lieta grozās ar klibiem,

nodzītiem, lipīgām slimībām saslimušiem lopiem. Pie

pārmērīgi piekrautiem vezumiem iejūdzami palīga zir-

gi jeb noņemama"daļa no vezuma kravas. Pie celtnēm

jāgādā par to, ka ierīko cietu braucamu ceļu. Ja tas

netiek darīts, pārtraucama braukšana. Ja braucamais

ceļš uz ielām, tiltiem ir slidens vai slīps, jāgādā par

to, ka ielas bruģis tiek nokaisīts ar smiltīm, ja arī tad

vēl zirgi atteicās no vilkšanas, tad ierēdnim jāierosina
vezuma samazināšana, vai arī japiejūdz palīga vilcējs.

Noderīga ir arī zirgu bieža atpūtināšana. Aukstā laikā

slapji un nosvīduši zirgi jāapsedz. Šī nebūšana novē-

rojama it sevišķi pie dzertuvēm. Karstā laikā zirgi

jānoved paēnā. Pakritušos zirgus nav atļauts piecelt
ar pātagas palīdzību, bet izjūdzot. Nelaimīgi nobei-

gušies lopi pārklājami ar segu un nekavējoši aiztrans-

portējami. Suņiem uzpirņi nedrīkst būt par šauriem, jo
ar uzpurni nav jāapgrūtina elpošana, bet gan jāaiz-
kavē košana. Ja dzīvoklī apcietina kādu personu, tad

jāraugās uz to, vai mājas kustoņi nepaliek bez uzrau-

dzības.

6. Policijas tiesības pret pie armijas piederīgām perso-
nām nosaka 1927. g. 31. maija instrukcija karavīru un

policijas attiecību nokārtošanai.

1) Ka armijas, tā policijas uzdevums ir rūpēties

par valsts un iedzīvotāju drošību. Karavīriem natv

jāaizmirst, ka viņu piederība pie armijas uzliek viņiem
pienākumu visās vietās būt par kārtības un likumības

aizstāvjiem (iekārt, regl. 4. p.), kādēļ viņi policija»
likumīgai rīcībai nedrīkst pretoties, bet tā viņiem vēl

pēc iespējas un likumā paredzētās robežās jāpabalsta,
esot visur un vienmēr par likumu un noteikumu ievēro-

šanas priekšzīmi. Policijai tāpat nekad nav jāaizmirst,
ka armija ir valsts galvenais bruņotais spēks, kura kop-
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saturs ir disciplina un priekšnieka autoritāte; viņa ne-

drīkst atļauties neko tādu, kas šo disciplinu un priekš-
nieku autoritāti varētu mazināt. levērojot armijas un

policijas savā būtībā kopējo uzdevumu, starp armijai
un policijai piederīgām personām jābūt labai saskaņai,

savstarpējai uzticībai un cieņai.

2) Par visiem notikumiem un starpgadījumiem ar

karavīriem, policija nekavējoties paziņo komandantū-

rai, vai karaspēka daļas dežurvirsniekam, vai karavīru
tiešai priekšniecībai. Vainīgos instruktorus un kareivjus
policija aiztur un atbruņo, kamēr ierodas komandan-

tūras dežuradjutants vai patruļas, sekošos gadījumos:

a) ja tie pastrādājuši nodarīju, kam ir nozieguma

pazīmes;
b) ja viņu uzvešanās apdraud sabiedrisku drošību

un,

c) ja kareivis neuzrāda personas apliecību.

Visos mazāksvarīgos gadījumos policija aprobežo-

jās vienīgi ar personības noskaidrošanu un paziņošanu

pēc piederības.

3) Vietās, kur nav garnizons, aizturētos instruk-

torus un kareivjus policija nosūta tuvākā komandanta

vai karaspēka daļas dežurvirsnieka rīcībā.

4) Virsniekus (sanitārvirsniekus un kara ierēdņus),
kas izdarījuši kādu pārkāpumu, policijas ierēdņi neaiz-

tur, bet pieprasa uzrādīt personas apliecību un atzīmē

vainīgo vārdus un "karaspēka daļu.

5) Virsnieki (sanitārvirsnieki un kara ierēdņi), ja

viņi pārkāpumu turpina, vai atrodas tādā stāvokli, ka

apdraud sabiedrisko drošību vai izdarījuši kādu no-

ziegumu, aizturami un atbruņojami, kamēr ierodas ko-

mandantūras dežuradjutants.

6) Vietās, kur nav komandanta, par šais gadīju-
mos aizturētiem virsniekiem (sanitārvirsniekiem un kara
ierēdņiem) policijas ierēdņi nekavējoties paziņo aiztu-

rēto tiešai vai tuvākai karaspēka daļas priekšniecībai;
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vainīgie aizturami līdz viņu priekšniecības attiecīgam

rīkojumam.

7) Ar visiem karavīriem, kas neuzrāda personas

apliecības, policija rīkojās, kā ar civilpersonām.

8) Ja virsnieks (sanitārvirsnieks vai kara ierēdnis)
atrodas privāttērpā, bet uzrāda personas apliecību, ar

viņu jāapietās, kā ar virsnieku.

Sabiedriskas kārtības apdraudēšanas gadījumā iz-

saukt karaspēku var tikai augstākie policijas pārstāvji,
kā: iekšlietu ministrs, prefekti, apriņķu un policijas

priekšnieki. Par izsūtāmo karaspēka daudzumu iekš-

lietu resora pārstāvji vienojas ar garnizona priekš-
niekiem.

Pec kara stāvokļa izsludināšanas tiek izdoti sevišķi
noteikumi par militārās palīdzības pieaicināšanu.

Kad policijas ierēdnis piespiests spert soļus pret

armijas piederīgām personām, tad tiem jānotiek mie-

rīgā, pēc iespējas neuzkrītošā kārtā.

Ja armijai piederīgas personas atrodas militārās

dienesta ēkās, tad policijai jāgriežas pie militāriestādes

pēc atļaujas izdarīt apcietināšanu.
Arī visos citos gadījumos policijas ierēdņiem, ja

tas kaut kā iespējams, apcietināšanu jāliek izdarīt pie

armijas piederošām personām.

Policijas iestādēm nav tiesība militāriskās dienesta

ēkās izdarīt militārpersonu apcietināšanu. Ja policijas
izziņas gaitā rodās aizdomas, ka militāriskās dienesta

ēkās būtu sperami attiecīgi soļi, tad policijas
iestādei jāsazinās ar piederīgo militāriestādi.

Ja militāriestāde šo lūgumu noraida, tad par to

jāziņo iekšlietu ministrim. Policijai jāatsakās no varas

pielietošanas. Atļauja no militāriestādes, pie kratīša-

nām un mantu izņemšanām militāriskās dienesta ēkās,
nav vajadzīga, ja kratīšana un mantu izņemšana izda-

rāma tādās militāriskās dienesta ēkās, kuras apdzīvo
vienīgi civilpersonas.

Ja apcietināšana, kratīšana un man,tu izņemšana
nebūtu vajadzīga, tad policijas ierēdņiem, ja tie atrod

par noderīgu citādi rīkoties pret armijas piederīgiem,
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jādara daļas priekšnieks jeb atsevišķa militāra persona

uzmanīga uz nekārtīgu izturēšanos, bet neievērošanas

gadījumā noskaidro vārdu vai karaspēka daļu un jā-

ziņo par gadījumu.

Policijas izziņu ievākšanai policijas ierēdņiem ne-

drīkst noliegt ieeju militāriskās dienesta ēkās. Mili-

tārdienests ar izziņas ievākšanu pēc iespējas nav trau-

cējams. Policijas lūgums armijas piederīgos nosūtīt

uz noklaušināšanu, ārpus militārisko dienesta ēku vie-

tas nav noraidāms, cik tāļu to militārdienests pieļauj.

7. Vietējās policijas attiecība pret dzelzceļa poli-

ciju Visā dzelzceļu territorijā dzelzceļu policijai ir

pienākums gādāt par dzelzceļa uzņēmuma izdoto

priekšrakstu kārtīgu ievērošanu un izpildīšanu. Pie

dzelzceļa territorijas pieskaita tiklab laukumus, kas kalpo

dzelzceļu uzņēmumam, kā arī še piederīgas celtnes, p.

piem.: saimniecības, mantu šķūņus, rampas, bet ne

citas dzelzceļa territorijā esošas vietas, kā p. piem.
lauku ceļi dzelzceļa territorijā. Ārpus dzelzceļa terri-

torijas, policijas ierēdņi drīkst darboties tikai vajā-
šanas gadījumā, t. i. apcietinot kādu tieši pēc sodāmas

darbības atklāšanas. Vietējai policijai nav

iemesla iemaisīties, bet viņas pienākums ir izpildīt

vispārējai policijai piekrītošas lietas, kā arī atbalstīt

dzelzceļa policijas ierēdņus viņu pienākumu izpildīšana.
Tas pats otrādi sakāms arī dzelzceļa policijas ierēd-

ņiem attiecībā pret vietējiem policijas ierēdņiem.

8. Policija un pasts. Policija darbojās līdzi pie

telegrāfa, telefona tīklu apsargāšanas, uzraudzības un

bojājumu novēršanas un atklāšanas.

9. Policija un techniska palīdzības sniegšana (Pie-
zīme: Latvijā nav izstrādāti noteikumi par technisko

palīdzības noorganizēšanu un sniegšanu). Techniskās

palīdzības sniegšana notiek uz policijas iestāžu riko-

jumu. (Vācijā iekšlietu ministrim padotas darba vienī-

bas, kuru uzdevums streika gadījumos uzņemties ne-

atliekamos darbus uzņēmumos).
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Pirms darbu uzsākšanas viņai, resp. policijai, jā-

gādā par palīdzības sniedzēju drošību.

10. Policija un tiesu izpildītāji. Policijas ie-

rēdņu pienākums uz tiesas izpildītāja lūgumu
atbalstit to, kad tas pie parādnieku dzī-

vokļa pārmeklēšanas atrod pretestību un tiek apdrau-
dēts. Atbalsts attiecas tikai uz tiesas izpildītāja per-

sonas apsardzību.

Policijas ierēdnim, uz tiesas izpildītāja lūgumu,

jāaizraida no ūtrupes telpām personas, kam noziedzī-

gas norunas par vairāksolīšanu ūtrupē.

11. Policija un muitas iestādes. Policijas ie-

rēdņu pienākums atbalstīt robežu muitas ie-

stāžu darbiniekus. Viņiem jāaizkavē muitas

priekšrakstu un likumu pārkāpumus, par ko tie da-

būjuši zināt pie sava amata pienākumu izpildīšanas,
un tūliņ jāpaziņo tuvākai muitas iestādei. Tāļāk po-

licijas ierēdņu pienākums, pie muitas likumu pārkāpēju

vajāšanas, ievākt izziņas, kādas prasa muitas iestādes.

Tiem jāizdara arī kratīšanas uz muitas iestādes piepra-

sījumu. Bet lietas, kas ņemtas glabāšanā vai arestētas,
nootodamas muitas iestādei. Vispārīgi policijas ierēd-

nim uzlikts par pienākumu sniegt palīdzību muitas

darbiniekiem nepieciešamos gadījumos.

V. POLICIJAS ATSEVIŠĶI
PIENĀKUMI.

A. Policijas pienākumi sabiedriskas

drošības uzturēšanā.

Nemieri.

1) Ko saprot zem nemieriem?

2) Ka policija apkaro iekšējus nemierus?

3) Kā nokārtota zaudējumu atlīdzība iekšējos ne-

mieros?
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4 1) Nemierus ar sabiedriskas drošības, miera un

kārtības traucējumiem saceļ kaut kādi uzbudināts ļaužu

pūlis, vai kāda iedzīvotāju šķira. Viņi var attīstīties

vai nu vispirms no niecīgiem, kaut kāda notikuma dēļ

iznirušiem, pamatojumiem (p. piem. nelaimes gadī-

jums) vai viņi meklējami saimnieciskos (streikā, cīņās

par algu v. c.) vai politiskos (pučos, šķiru cīņās v.c.)
iemeslos. Viņi izteicas uz ārieni lielās masu sanāksmēs,
nemieru celšanā, valsts miera traucēšanā vai citādās

sodāmās darbībās pret sabiedrisko kārtību. Par bandu

pulcēšanos runā, ja vairākas personas sapulcējās uz

pretlikumīgām draudošām vai varmācīgām rīcībām (p.
piem. dzīves dārdzības nemieros). Zem sadrūzmēšanās

saprotama ļaužu masu sapulcēšanās un neizklīšana uz

ceļiem, ielām vai laukumiem, neskatoties uz piederīgā

ierēdņa vai pavēlētāja (p. piem. policijas, aizsarga)
trīskārtīgu uzaicinājumu. Sadrūzmēšanās sodāma pēc
Sod: lik. 120. p. Viņai var nebūt varmācības vai draudu

nolūka, bet tā var notikt kaut kāda cita iemesla dēļ (p.p.
ziņkārības vai citādi atļauta nolūka dēļ, skatīšanās

kāre ugunsgrēkā, nelaimes vai citos gadījumos.) Sa-

drūzmēšanās jau izvēršas par bandu pulcēšanos, ja

sapulcējusies masa apzinīgi neizklīst nolūkā izdarīt

draudus vai varmācības aktus. Ja pie sadrūzmēšanās

pret kādu ierēdni vai apbruņotu varu top vienotiem

spēkiem izdarīta aktīva pretestība vai nodarīta varmā-

cība, tad sadrūzmēšanās izvēršas par sacelšanos. Sa-

celšanās saskatāma arī tur, kur pie kādas sadrūzmēšanās

vienotiem spēkiem tiek izdarīta pretošanās kādam ie-

rēdnim. Dalībnieki pie šādas rīcības sodāmi par pārkā-

pumu, bet vadoņi un uzmusinātāji par noziegumu (Sod.
lik. 120.—122. p. p.). Ja kādā atklātā bandu sanāksmē

vienotiem spēkiem ļaužu pūlis izdara varmācības ak-

tus pret personām vai lietām, tad notiek jau nemieri,

p. piem, satiksmes līdzekļu bojāšana vai apgāšana

(Sod. lik. 123. p.) Ja tāda masa nolūkā izdarīt varmā-

cības uzmācās dzīvoklim, veikala telpām vai kādam

īpašumam vai slēgtām, sabiedriskām dienestam nolem-

tām, telpām, tad par šādu noziegumu vainīgos sauc

pie atbildības pēc Sod. lik. 122. p, (p. piem. strādnieku
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apdraudēšana no streikotājiem, kas iebrūk darba tel-

pās). Līdz ar atsevišķu tiesību uz valsts apsardzību

paceļas jautājums par valsts apsardzību viņas iekšējā
dzīvē. Šis gadījums iestājas, ja nemieri pieņem tādus

apmērus, ka saimnieciskā jeb valsts dzīvē top ap-

draudēta vai traucēta. Šādu kustību novēršana ir viens

no iekšējās pārvaldes un viņas rīkojumu izpildīšanai
nolemtās policijas galvenākiem uzdevumiem.

2) lekšēju nemieru apkarošana ir policijas grūtā-
kais uzdevums. Viņai nav jābūt tikai represīvai, bet

jādarbojas, lai novērstu nekārtības un atjaunotu dro-

šību un kārtību. Izpildu policijas paņēmienu vajadzī-

gais priekšnoteikums ir tas, ka viņu pie laika policijas
iestāde iepazīstina ar nemieru raksturu, viņu iemesliem,

apjomu un citiem apstākļiem, kas stāvokļa novērtēša-

nai vajadzīgi zināt. Cik tālu izpildu policija savā ie-

cirknī pati uz to ir spējīga, viņas orgānu pienākums ir

notikumus, kas izrādās ievērības pelnoši, rūpīgi novē-

rot, pārbaudīt un par tiem lietišķi ziņot. Visu ar kādu

kustību sakarā stāvošu, notikumu neievērošana vai ne-

pietiekoša uzmanīšana var policiju novest ļaunā stā-

voklī, it sevišķi aizkavēt novēršošus paņēmienus, kas

noderīgi kustības apslāpēšanai jau pirms viņas uz-

liesmošanas. Šī rūpība arī par nemieru norisināšanās

laiku ir ļoti vajadzīga, lai policija būtu spējīga pie laikia

izraudzīties nolūkamattiecīgus pretpaņēmienus. Jautā-

jums par policijas paņēmienu, laiku un apmēru būs tikai,

katrreizējiem apstākļiem piemērojoties, t. i. no gadī-

juma uz gadījumu, pārbaudāms. Vispārīgi noder pa-

matnoteikums, ka policijas iejaukšanās notiek novēršoši

un saudzoši. Šinī ziņā redzama policijas darbības un

karaspēka iejaukšanās izšķirība. Pēdējais darbojas repre-

sīvi, policija — pirmā kārtā novēršoši un tikai tad,
kad nemieru apspiešanu prasa apstākļi, — represīvi.
Kā pamata noteikums karaspēka pieaicināšanai ir tas

redzes punkts, ka karaspēka uzstāšanās ir pēdējais
un asākais ierocis, kāds atrodams valsts rīcībā. Poli-

cijas uzdevums iekšējos nemierus apspiest jau pie viņu
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izcelšanās un uzturēt mieru. Ja nepietiek speķu sabie-

driskās kārtības atjaunošanai, tad karaspēks paliek kā

pēdējā un svarīgākā valsts varas izteiksme. Kā polici-

jas novēršošas darbības svarīgākā prasība ir tā, ka

viņa no paša sākuma tura gatavībā pietiekošus spē-

kus, lai pretinieku atbaidītu no plašākiem uzņēmumiem.
Visos nemieros ir piedzīvots, ka pretinieks labi orien-

tējies policijas paņēmienos un zinājis policijas varas

līdzekļus. Tāļāk jāievēro, ka pretinieku nedrīkst nekad

par zemu novērtēt. Viņš tagadējos laikos labi izskolots

un tāpat techniski apbruņots. Būtu rupja kļūda iedo-

māties pie pretinieka paņēmienu vai līdzekļu trūkumu.

Šis policiju novēro tik pat asi, kā tas ir arī otrādi.

Ja policijas iejaukšanās nemieru apspiešanā ir vaja-

dzīga, tad tāds stāvoklis ir izšķirošs. Arī še ieteicama

saudzoša izturēšanās. Ja apstākļi atļauj administratī-

vām personām vēl reiz aizrādīt pretiniekam uz viņa

pasākuma sekām, tad to nedrīkst atstāt neizmēģinātu.
Šim pēdējam brīdinājumam ir noderīga kāda piemē-

rota, kaut arī pēc iespējas īsa, laika noteikšana. Pirms

šī soļa policijai vajaga nostāties tādā gatavībā, ka

viņa pēc šī laika notecēšanas var uzsākt savu nolūku

izvešanu.

Izveduma panākums atkarīgs: no pamatīgas sa-

gatavošanās (pretinieka stāvokļa izlūkošanas, viņa ap-

bruņojuma, viņa territorijas un tās apdzīvotāju, satik-

smes un ziņošanas līdzekļu izlūkošanas, paša spēku

sadalījuma zināšanas, atbalsta punktu, rezerves pr-ka

vietu, kopdarbības ar citiem orgāniem, apcietināto per-

sonu novietošanas zināšanas v. t. t.), no doto rīkojumu
noteiktas izpildīšanas, no pastāvīgas sakaru uzturē-

šanas ar vadību, no ierēdņu, kas iepazīstināti ar paņē-
mienu izvešanu, pilnīgas uzticēšanās saviem vadoņiem

un, no visu policijai doto priekšrakstu ievērošanas,
kas nav tuvāki paskaidrojama.

Jo pārsteidzošāki un ātrāki izdodas izvešana, jo

pasākumam lielākas sekmes. Jābrīdina no pāragras

un pārsteigtas rīcības. Nekas vairāk nekaitē policijas
cieņai kā atsišana, neizdevība vai atklāti redzamas

kļūdas. To tūliņ uzskata kā policijas vājību, un tas
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ienes viņas rindās nedrosmi un šaubas, kamēr preti-
nieku tas, gluži otrādi, iedrošina. Nodomātais uzdevums

tik tāļi izvedams, kamēr nolūks, resp. mērķis sa-

sniegts, pretinieka plāns padarīts nekaitīgs un atjau-
nots atkal miers un kārtība. Uzdevums izpildīts, kad

pretiniekam ņemta katra iespēja savu plānu turpināt
vai kādā citā vietā to atjaunot. Tāpēc ir vajadzīgs
nemieru apspiešanas plānu pēc iespējas izvest aptve-

rošu, lai pretinieka vadoņus dabūtu rokā, viņu iero-

čus nolikt drošībā, apcietinātos pamatīgi izmeklēt un

viņus par visiem notikumiem un nodomiem noklau-

šināt, uzsākt notikuma vietas pamatīgu pārmeklēšanu

un visu šo, kā arī ceļus, pietiekoši noslēgt. Izklaidēto

uzmeklēšana, notikuma vietas apdzīvotāju iztaujāšana
un tāļākās apkārtnes novērošana uzdodama sevišķām
komandām. i

Pēc darbības izvešanas tūliņ uzsākama spēku jaun-
sadalīšana. Daļas, bez kurām var iztikt nosūtamas uz

savām dienesta vietām. Ka ar apcietinātiem jāapietas

saudzīgi, pieder pie policijas ierēdņa vispārīgiem pie-
nākumiem.

3) Zaudējumu atlīdzināšana, kas iekšējos nemieros

nodarīti tiek nokārtota likumdošanas kārtībā ar spe-
ciālu likumu. Šis likums aptver kā lietišķus zaudēju-

mus, t. i. zaudējumus pie kustama un nekustama īpa-
šuma (nauda, preces, ieroči, ēkas), tā arī personas

zaudējumus, t. i. bojājumus pie miesas un dzīvības.

Lietišķu zaudējumu atlīdzināšana izdarāma tikai

tad, kad zaudējums ar atklātu varu (laupi-
šanu, sabojāšanu, izpostīšanu, spaidiem) vai ar viņas
novēršanu (šaušanu, dzeļoņstaipulēm) no karaspēka,
policijas vai arī privātpersonām (cīņu, laupīšanas laika

v. t. t.). Zaudējumumam jāstāv sakarībā ar iekšē-

jiem nemieriem, t. i. viņš nedrīkst but nodarīts cita

iemesla dēļ (p. piem. ja atlaists strādnieks izdarījis
dedzināšanu), pēc nemieru izbeigšanās vai kāda cita

un nevis nemieru vietā. Bet gluži vienalga ir, kā' zau-

dējums cēlies, vai viņu izdarījuši nemieru dalībnieki

vai citas personas, ja tikai pierādīta sakarība ar ne-
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mieriem. Atlīdzības izsniegšana ir atkarīga no tā ap-

stākļa, ka zaudētāja saimniecības pastāvēšana stipri
apdraudēta. Še viņa mantas un ražošanas apstākļi iz-

šķiroši. Atlīdzības apmēru nosaka likums. Atlīdzības

izsniegšanai vajadzīgs pierādījums, ka zaudētājs pie
zaudējuma izcelšanās pats nav līdzi darbojies "(p. piem.

piedalīšanās demonstrācijās aiz ziņkārības vai ar no-

lūku, apģērba saplēšana pretošanās dēļ).

Izņēmuma stāvoklis.

1. Kas izsludina izņēmuma stāvokli?

2. Ko saprot zem izņēmuma stāvokļa?
3. Kādos gadījumos valdībai tiesība ievest izņē-

muma stāvokli?

4. Izņēmuma stāvokļa veidi.

5. Kādas tiesības ir lekšlietu ministrim apgabalos,
kur izsludināts izņēmuma stāvoklis?

1. Ministru kabinetam ir tiesība izsludināt izņē-
muma stāvokli, par to 24 stundu laikā paziņojot Saei-

mas prezidijam, kam šāds ministru kabineta lēmums

nekavējoši jāceļ priekšā Saeimai. (Latv. republ. sat-

versmes 62. p.). Likumīgo pamatu izņēmuma stāvokļa
ievešanai dod Saeima.

2. Zem izņēmuma stāvokļa saprot to paņēmienu

lietošanu, kas vajadzīgi sabiedriskās drošības un kār-

tības atjaunošanai.

3. Ja valstī vai tās daļā ir izcēlies vai draud izcel-

ties iekšējs nemiers, kas apdraud pastāvošo valsts ie-

kārtu, ministru kabinetam ir tiesība izsludināt, resp.

ievest, izņēmuma stāvokli.

4. Izņēmuma stāvokļa veidi ir kaj-a stāvoklis un

pastiprināta apsardzība. Kaj-a stāvokli izsludina, kad

valsts ir apdraudēta no ārējā ienaidnieka vai, kad

valstī izcēlušies smagi nemieri. Kāja stāvokli var ievest

tikai uz noteiktu laiku un ne ilgāk kā uz sešiem mē-

nešiem. Kaļ-a stāvokli var izsludināt kā visā valstī, tā

viņas atsevišķos apgabalos. Rīkojums par kafa stā-
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vokļa ievešanu nāk spēkā: pilsētās — sākot ar rīko-

juma pasludināšanas dienu, bet uz laukiem — divas

dienas pēc rīkojuma pasludināšanas, ja pašā rīkojumā

nav paredzēts cits termiņš. Rīkojums par kara stāvokļa
ievešanu darāms zināms iedzīvotājiem caur atsevišķiem

paziņojumiem, kas izlipināmi redzamās vietās un pie-
sūtāmi valdības un pašvaldības iestādēm. Paziņojumu
izsūtīšana un izlipināšana piekrīt policijas un pašval-
dības iestādēm.

Apgabalos, kas izsludināti kara stāvoklī, lekšlietu

min. ir tiesība valsts iekšējās drošības un sabiedriskā

miera uzturēšanas labā izdot saistošus noteikumus, par

kūju pārkāpšanu noteikt administratīvus sodus. Admi-

nistratīvos sodus uzliek lekšlietu ministrs vai viņa

pilnavarotas amata personas.

Pastiprinātu apsardzību izsludina valstī vai atse-

višķos apgabalos gadījumos, kad valsti draud izcel-

ties nemieri, vai sekmīgākai noziedzību apkarošanai.

Pastiprinātu apsardzību ieved uz noteiktu laiku, bet

ne ilgāki kā uz sešiem mēnešiem.

Uz bij. Krievijas labierīcības un drošības lik. 104.

un 105. p. p. pamata lekšlietu ministrim ir tiesība iz-

dot obligātoriskus noteikumus, par kuru neievērošanu

vainīgiem tiek uzlikti sodi administratīvā kārtā.

. lekšlietu ministrim ir tiesība izraidīt atsevišķas per-
sonas no apvidiem, kuros izsludināts izņēmuma stā-

voklis.

Ieroču atļaujas.

1. leroču atļauju izdošanas kārtība.

2. Tirgošanās ierobežojums.
3. leroču labošanas ierobežojums.
4. Kādi sodi draud par noteikumu pārkāpšanu.

1. lekšlietu ministrs, pamatojoties uz lik. kop. 11.

sej. 1. d. 421. pantu, ir izdevis obligatorisko noteikumu,

saskaņā ar ko ieroču turēšanai, nēsāšanai, tirdzniecībai

un labošanai vajadzīga policijas atļauja.

Atļauju izdod pilsētās, kur ir prefektūras — pre-

fekti, pārējos apvidos — apriņķu priekšnieki un ap-

riņķu policijas iecirkņu priekšnieki uz rakstiska lūguma
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pamata, bet atjauno arī uz mutisko lūgumu. leroču at-

ļauju izdod tikai zināmas zistēmas ieroču turēšanai un

nēsāšanai un viņa derīga gada laikā no izdošanas

dienas. Atļaujai jābūt ar tās īpašnieka ģīmetni. legā-

dājoties ieroci tās īpašnieks viņu uzrāda ieroču at-

ļaujas izdevējam reģistrēšanai.

2. Tirgoties ar ieročiem, pulveri un patronām
drīkst tikai ar prefektu vai apriņķu priekšnieku at-

ļauju. Tirgotājiem jāved sevišķas parauga grāmatas

par saņemtiem un pārdotiem ieročiem un munīciju.
Pārdot ieroci drīkst tikai tādām personām, kam ir

attiecīga atļauja. Tirgotājs pārdoto ieroci ieraksta pir-

cēja ieroču atļaujā, lai ņemtu iespēju iegādāties vai-

rākus ieročus uz vienas atļaujas pamata.

3. Pieņemt ieročus labošanai var tikai personas,

kam, no prefekta vai apriņķa priekšnieka izdota, at-

ļauja. Par labošanai pieņemtiem ieročiem jāved no-

teikta parauga grāmata.

Policijai ir tiesība katra laika pārbaudīt, ka tirgo-

tāju, tā arī ieroču meistaru grāmatas.

4. Likums paredz sodu netikai par aizliegtu ieroču

glabāšanu vai nēsāšanu, bet arī par ieroča nēsāšanu

un glabāšanu tādās vietās, kur tas ar likumu vai no-

teikumu aizliegts, — šaut tādās vietās, kur šaušana

aizliegta, un par pienācīgas uzmanības neievērošanu,

rīkojoties ar pielādēto ieroci (Sod. lik. 230. p.). Izziņa

par šo noteikumu pārkāpšanu sastādama vispārīgā kār-

tībā. leroči un munīcija, kas turēti bez attiecīgas

atļaujas, atņemami un pievienojami izziņai. Tālāk ar

viņiem jārīkojas saskaņā ar tiesas lēmumu, vai nu

jāiznīcina vai jāpārdod, ieskaitot naudu valsts ienāku-

mos, bet nekādā gadījumā šādi ieroči un munīcija nav

izsniedzami atpakaļ viņu īpašniekiem, jo tas runātu

pretim sod. lik. 36. pantam.

Par ieroču turēšanas un nēsāšanas noliegumu.

1. Kas ar likumu pilnvarots noliegt ieroču turē-

šanu un nēsāšanu?

2. Policijas pienākums.
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1. Sabiedriska miera un kārtības uzturēšanas labā

iekšlietu ministrim ir tiesība aizliegt pavisam vai uz

zināmu laiku nest un turēt pie sevis visāda veida

šaujamos un aukstos ieročus (Lik. kopojuma 11. sēj.
1. daja 421. pants).

Šie aizliegumi attiecas ari uz pilsoņiem, kam ir

izdotas ieroču atļaujas.

2. Policijas pienākums vainīgos šī rīkojuma neiz-

pildīšanā saukt pie atbildības.

Pases.

1) Kas ir pases?
2) Kādi pastāv noteikumi attiecībā uz iekšzemes

pasēm?

3) Kas sakāms par pases brīvību un viņas ierobe-

žojumiem?

4) Ka sodāmi noteikumu pārkāpēji?

5) Kādi noteikumi pastāv attiecībā uz ārzemju

pasēm?
6) Kādos gadījumos tiek izsniegtas pagaidu per-

sonu apliecības?
7) Kādi noteikumi pastāv par iedzīvotāju pie- un

izrakstīšanos ?

8) Kādos gadījumos ierosināmas lietas par iedzī-

votāju pie- un izrakstīšanās noteikumu neie-

vērošanu?

9) Kāds sods draud par iedzīvotāju pie- un iz-

rakstīšanu noteikumu neievērošanu?

10) Kāds sods draud par pases viltošanu?

1) Pēc sava jēdziena pase ir sabiedriskas leģiti-

mācijas (personas) apliecība. Viņa sniedz valsts ie-

stādes izziņu par to personību, kas uzturās valsts ro-

bežās, vai kas dodas ceļojumā. Pase ir pilnīgākā per-
sonas apliecība iekšzemes un ārzemes satiksmē. Viņa
izslēdz šaubas par uzrādītāja (īpašnieka) personību ar

to, ka tās saturā ietilpst īpašnieka ģimetne un pašrocīgs

paraksts, kā arī pirksta nospiedums (iekšzemes pa-

sēs). Tāļāk viņa dod pierādījumu par piederību pie
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zināmas valsts, dzimšanas vietu, laiku un ģimenes
stāvokli .Latvijas pilsoņiem tiek izsniegtas: a) iekšze-

mes pases, b) ārzemes pases un c) pagaidu personas

apliecības.

2) Noteikumi par iekšzemes pasēm.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. panta
kārtībā).

1. Ikvienam pilsonim, izņemot pilsoņus, kas at-

rodas aktivā kara dienestā, savas personas apliecinā-
šanai vajadzīga iekšzemes vai ārzemju pase.

2. lekšzemes pasē ievedamas sekošas ziņas: pa-
ses īpašnieka uzvārds un vārds, kad un kur dzimis,

ģimenes stāvoklis, attiecības pret karaklausību, uz

kādu dokumentu pamata pase izdota, pases izdevējas
iestādes nosaukums.

3. Pases veidu nosaka iekšlietu ministrs.

4. Pasi izdod: 1) personām, kas dzīvo pilsētās
vai miestos — vietējā policija un 2) personām, kas

dzīvo pagastos, — pagasta valde. Pasu izdošanu pār-

rauga iekšlietu ministrija, prefekti, apriņķu priekš-
nieki un viņu palīgi pēc padotības.

5. Pieprasot pasi, jāiesniedz agrākā pase vai citi

pierādījumi par pases pieprasītāja personību un tiesībām

uz Latvijas pavalstniecību un divas ģīmetnes. Pasi

saņemot, tās īpašnieks uz tās pašrocīgi parakstās.

6. Atsevišķa pase vajadzīga katram pilsonim, kas

sasniedzis sešpadsmit gadu vecumu. Bērnus līdz šim

vecumam, ja tiem nav atsevišķas pases, ieraksta tēva

vai mātes pasē. Bāriņi, uz aizbildņa lūgumu, ierak-

stāmi pēdējā pasē. Par pasu izdošanu patversmju au-

dzēkņiem rūpējas attiecīgas iestādes priekšnieks.

1. piezīme. Vajadzības gadījumos pasi ar ve-

cāku vai aizbildņa piekrišanu var izdot bēr-

niem ari pirms sešpadsmit gadu vecuma sa-

sniegšanas.
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2. piezīme. Sievietēm, pec iestāšanās laulībā,
kā arī pec laulības šķiršanas, ja viņas nepatur

vīra uzvārdu, vienamēneša laikā jāizņem jauna

pase. Precētām sievietēm, pēc laulības šķir-

šanas, tajos gadījumos, kad viņas patur vīra

uzvārdu, viena mēneša laikā jāierodas dzimt-

sarakstu nodaļā, pēc dzīves vietas, attiecīgas
atzīmes ierakstīšanai pasē.

7. Pasi izdod uz nenoteiktu laiku, bet iekšlietu

ministrim ir tiesība likt atjaunot pases visā valsti vai

atsevišķās vietās.

8. Dzimtsarakstu nodaļas ieraksta atzīmes pasē

par pārmaiņām pases īpašnieka ģimenes stāvokli, tās

apliecinot ar attiecīgas amatpersonas parakstu un

zīmogu.

9. Par katru pasi jāmaksā vienu latu liela nodeva.

Daļa no šīs nodevas nāk par labu pasu izdevējai
iestādei. Noteikumus par nodevas sadalīšanu izdod

iekšlietu ministrs. Pasu izdevējas lestādes var trū-

cīgos atbrīvot no šīs nodevas.

10. Pasu grāmatiņas izgatavo uz iekšlietu mini-

stra rīkojumu un tās uzglabā un izsniedz Latvijas
banka un viņas nodaļas uz attiecīga prefekta vai ap-

riņķa priekšnieka pieprasījumu visām iestādēm un

amatpersonām, kam tiesība pases izdot.

11. Par pases* nozaudēšanu jāziņo un jādod pa-
raksts par ziņojuma pareizību vietējai policijai: pil-
sētās divdesmit četru stundu laikā, bet miestos un

pagastos i— divu dienu laikā. Policija par nozau-

dētām pasēm ievieto sludinājumu „Valdības Vēst-

nesi" uz pases nozaudētajā rēķinu. Nozaudētās pa-
ses vietā policija izdod pagaidu personas apliecību
uz laiku līdz trim mēnešiem.

12. Nozaudētās, saplēstās vai sabojātās pases vie-

tā, uz pases īpašnieka lūgumu vai policijas rīkojumu,
attiecīgā iestāde pēc pases īpašnieka dzīves vietas iz-

dod jaunu pasi pret pases nodevas samaksu.



114

13. Pēc pases īpašnieka nāves, viņa pase neka-

vējoties nododama attiecīgai dzimtsarakstu nodaļai, kas

to nosūta pases izdevējai iestādei. Dzimtsarakstu no-

daļa izdara pasē atzīmi par tās īpašnieka nāvi un

nosūta pasi pēc piederības, vai izdod tai personai,

kūjas aizgādībā paliek nelaiķa pasē ierakstītie maz-

gadīgie bērni.

Piezīme. Šī panta noteikums par pases no-

došanu dzimtsarakstu nodaļai jāizpilda seko-

šām personām uzskaitījuma kārtībā: nelaiķa

piederīgiem, līdziedzīvotājiem un mājas īpaš-

niekam, bet slimnīcās, patversmēs un citās

valsts, pašvaldības un sabiedrisku organizā-

ciju iestādēs — šo iestāžu priekšniekiem.

14. Visi iedzīvotāji, kā Latvijas pilsoņi, tā ārvalst-

nieki, apmetoties uz dzīvi vai mainot savu dzīvesvietu,
uzrāda savus personības dokumentus māju īpašnie-
kiem pieteikšanai: pilsētā — trīs dienu laikā policijā,
bet uz laukiem — desmit dienu laikā pagasta valdē.

Viesnīcās, mēbelētās istabās un iebraucamās vietās

to īpašnieki vai, pārvaldnieki ienākušās personas ne-

kavējoties reģistrē viesu grāmatā, -turpretim pieteik-
šana policijai izdarāma divdesmit četru stundu laikā,
bet lauku viesnīcām — pagasta valdē — desmit dienu

laikā.

Latvijas pilsoņiem, kuru pastāvīga cizīves vieta ir

Latvijā, pārejot uz pagaidu dzīvi — pilsētās uz laiku,

ne ilgāku par divi mēnešiem, pagastos — uz laiku ne

ilgāku par četriem mēnešiem, bet kūrortos, peldu vie-

tās un dziedniecības iestādes noteiktā sezonā — uz

laiku ne ilgāku par trīs mēnešiem, nav jāpieteicas
ne policijā, ne pagasta valdē, ne tie arī ierakstāmi

mājas grāmatās.

15. Sūdzības pasu lietās par prefektiem un ap-

riņķu priekšniekiem iesniedzamas iekšlietu ministrijai,
bet par apriņķu priekšnieku palīgiem, policijas iecirkņu
priekšniekiem un pagastu valdēm — attiecīgiem pre-

fektiem vai apriņķu priekšniekiem.
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16. Par šo noteikumu neizpildīšanu vainīgos soda

iekšlietu ministrs vai viņa pilnvarotas amatpersonas ad-

ministratīvā kārtībā ar aresta sodu līdz trīs mēnešiem

vai ar naudas sodu līdz tūkstots latiem.

Piezīme. Mīkstinošu apstākļu deļ iekšlietu mi-

nistrija lietu var izbeigt.

17. Pret tiem, kas noteiktā laikā nav savu perso-

nību pierādījuši, izlietojami administrātivā kārtībā Kri-

minālprocesa likumu 461. pantā (1926. g. izdevums)
paredzētie drošības līdzekļi.

18. Instrukcijas šī likuma izvešanai izdod iekš-

lietu ministrs.

Ar šo atcelti: 1919. gada 6. oktobra pagaidu no-

teikumi par iekšzemes pasēm (Lik. krāj. 141.), 1921.

gada 16. septembra pārgrozījumi pagaidu noteikumos

par iekšzemes pasēm (Lik. krāj. 201) un bij. Krie-

vijas pasu reglaments (Lik. kop. XVI. sēj. 1903. g.

izdevums un 1912, 1913. un 1914. g. turpinājumi.

Rīgā, 1927. gada 21. aprilī.

Ministru prezidents un

iekšlietu ministrs M. Skujenieks.

3) Pases brīvību bauda tiklab iekšzemju, kā arī

ārzemju pilsoņi. Tāpēc valsts piederīgiem vajadzīga
pase dzīvošanai valsts robežās. Kas atstāj valsts ro-

bežas, vai kas no ārzemēm ieceļo valstī, tam jāpierāda
sava personība ar pasi. Valsts piederīgiem, kā ari

ārzemniekiem uzlikts par pienākumu uz amata personu

pieprasījuma uzrādīt savus dokumentus, resp. aplie-
cināt savu personību.

4) Par pasu noteikumu neievērošanu vainīgos soda

lekšlietu ministrs vai viņa pilnvarotas amatpersonas
administratīvā kārtā ar aresta sodu līdz trīs mēn. vai

ar naudas sodu līdz tūkstots latiem.

Sodāma rīcība: 1) kas dzīvo bez attiecīga doku-

menta resp. pases, 2) kas nav laikā apmainījis pasi,
3) kas nav laikā pieteicis, pasi policijas iestādē.
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Policijas amatpersonām uz pilnvarojumu pamata
ir tiesība uzlikt piedraudētos naudas sodus, kā arī tos

piedzīt.

5) Likums par ārzemju pasēm.

1. Izbraukt no Latvijas, uzturēties ārzemēs un

atgriezties valsts robežās Latvijas pilsoņi var tikai ar

ārzemju pasi.

1. piezīme. Latvijas pilsoņi, kas pieder pie

Latvijas kuģa personāla un izbrauc uz ārze-

mēm ar Latvijas kuģi, vai arī kas izbrauc

uz ārzemēm uz kalpotāju līguma (mustur-
ruļļa) pamata, lai iestātos Latvijas kuģu die-

nestā, var izbraukt, uzturēties ārzemēs un

atgriesties Latvijā — ar iekšzemes pasi.

2. piezīme. Uz valstīm, ar kūjām Latvijai ir

noslēgta speciāla vienošanās par ārzemju pasu

atcelšanu savstarpējā satiksmē, Latvijas pil-

soņi var izbraukt, tur uzturēties un atgriez-
ties Latvijā ari ar iekšzemes pasi.

2. Ārzemju pases iekšzemē izdod un pagarina
lekšlietu ministrija vai tās pilnvarotas amata personas,

bet ārvalstis ārzemju pases izdod un pagarina Latvijas

pārstāvības. Diplomātiskās un valdības (ministrijas)
pases izdod ārlietu ministrija.

3. lesniedzot lūgumu pēc ārzemju pases, jāie-
sniedz:

1) iekšzemes pase,

2) ģīmetne divos eksemplāros.

4. Nepieaugušiem līdz 17. dzīves gadam, ieskaitot,
ārzemju pases izdodamas tikai ar vecāku vai aizbildņu
piekrišanu.

5. Ja izcejošanai ir valstij nevēlams raksturs,
iekšlietu ministrim ir tiesība ārzemju pasi neizdot, pa-

ziņojot pie tam uz lūdzēja pieprasījumu neizdošanas

iemeslus.
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6. Personām, par kurām lekšlietu ministrijai ir

zināms, ka viņas atrodas izmeklēšanā vai zem tiesas,
vai arī nav izcietušas uzlikto sodu, var izdot ārzemju

pasi tikai ar attiecīgās tiesas iestādes atļauju.

7. Ikvienam, kas ceļo uz ārzemēm, izdodama at-

sevišķa ārzemju pase. Izņēmumi pielaižami precētām

sievietēm, kufas var uzņemt vira pasē, un bērniem līdz

pilniem 17 gadiem, kupis var uzņemt tēva vai mātes

pasē.

8. Plostniekiem un citām strādnieku kategorijām

kuj-u īpatnējie darba apstākļi to prasa, var izdot arī

kopīgu ārzemju pasi.

9. Ekskursantiem, kas piedalās zinātniskā vai

kulturālā nolūkā sarīkotā braucienā, var izdot kopīgu

ārzemju pasi, kas derīga tikai attiecīgam gadījumam.

10. Ārzemju pases veidu nosaka iekšlietu mi-

nistrs, saziņā ar ārlietu ministri. Diplomātisko un valdī-

bas (ministrijas) pasu veidus un izdošanas kārtību

nosaka ārlietu ministrs.

1. Ārzemju pases izdod uz laiku līdz 3 gadiem;

pēc šī termiņa notecēšanas pasi var pagarināt. Ār-

zemju pase, derīguma laikā, noder arī par personas

apliecību valsts robežās.

12. Par ārzemju pasi ņem vienreizēju pamatno-
nevu 10 latu lielumā un bez tam par katru mēnesi uz

kūpi pase izdota, 3 latus. lemaksāto naudu nekādā

gadījumā neatmaksā atpakaļ.

Piezīme. Nodevas par pasēm, kūjas izdod vai

pagarina Latvijas pārstāvības ārzemēs, ņema-

mas pec konsulāra tarifa.

13. No pases nodevas atsvabināti:

1) valdības pārstāvji un citas personas, kuras iz-

brauc uz ārzemēm valdības uzdevumā;

2) valdības pārstāvja ģimenes locekļi un apkal-
potāji, kas pārceļo uz dzīvi ārzemēs;
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3) personas, kas valsts augstāko mācības iestā-

žu sūtītas, izbrauc uz ārzemēm izglītības no-

lūkos;

4) jūrnieki, kas braukuši uz kuģiem jūras darbā

vismaz 12 mēnešus, jūrskolu audzēkņi un jūr-
skolu beigušie, ja viņi iestājas dienestā uz Lat-

vijas vai ārzemju tirdzniecības kuģiem;

5) plostnieki un citas strādnieku kategorijas, kuru

īpatnējie darba apstākļi to prasa;

6) ekskursanti, kas piedalās zinātniskā vai kultu-

rēlā nolūkā sarīkotā braucienā;

7) mazturīgie, ja viņi uzrāda attiecīgas iestādes

apliecību par mazturību, vai ja amata persona,

kas pilnvarota izdot vai pagarināt ārzemju pasi,
ir pārliecināta par attiecīgās personas maz-

turību.

14. No tiem, kas dzīvojuši ārzemēs bez pases,

vai ar notecējušu pasi, vai arī uzturējušies iekšzemē ar

notecējušu pasi (11. p.), pasu nodeva piedzenama ad-

ministratīvā kārtībā divkārtējā apmērā proporcionāli
nodzīvotam laikam. Šo divkāršo pasu nodevu aprēķi-
not, nepilni mēneši skaitāmi par pilniem.

lekšlietu ministrim vai viņa pilnvarotām amata

personām iekšzemē un Latvijas pārstāvību priekšnie-
kiem ārzemēs ir tiesība šo divkāršo nodevu samazināt

vai to pavisam atlaist gadījumos, kad pases termiņš
ir nokavēts aiz iemesliem, kurus šīs amata personas

ir atzinušas par dibinātiem, vai aiz iemesliem, kas

minēti šī likuma 13. p. 7. punktā.

Piezīme. Šī panta (14.) otras dajas nosacī-

jumi piemērojami arī pasu termiņu nokavē-

jumu gadījumos par agrāko laiku.

15. lekšlietu ministrim, saziņā ar ārlietu ministri

ir tiesība izdot sevišķu instrukciju šī likuma izvešanai

dzīvē.

16. Šis likums stājas spēkā 1926. g. t. aprilī.
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Ar šo atcelti 1923. g. 4. oktobra noteikumi par

ārzemju pasēm (Lik. krāj. 137), līdz ar 1925. g. 13.

janvāra pārgrozījumiem šinīs noteikumos (Lik. krāj.

2) un 1903. g. Sodu likumu 270. pants.

Rīgā, 1926. g.,30. martā.

Rīgā, 1927. g. 7. martā.

Valsts prezidents J. Čakste.

6) Pagaidu personas apliecību policija izsniedz se-

košos gadījumos: pie pases nozaudēšanas, pie pases
ieturēšanas no policijas vai tiesu iestādēm.

Apliecība tiek izsniegta uz laiku līdz 3 mēn. Mi-

nētā apliecībā tiek ierakstītas sekošas ziņas: izdevē-

jas iestādes nosaukums, datums, numurs, apliecības
derīgums, personas uzvārds un vārds pie-
derības vieta, kad un kur dzimis, tautība, pavalstnie-
cība, nodarbošanās, dzīves vieta, uz kādiem pamatiem
apliecība izdota, apliecības īpašnieka ģīmetne, paraksts

un pirksta nospiedums, iestādes zīmoga nospiedums,
iestādes pr-ka un darbveža paraksti.

7) Pasu pieteikšanu un izrakstīšanu pilsētās un

miestos pārzin policijas priekšnieki, pagastos — pa-

gastu valdes. Māju īpašnieki un pārvaldnieki pasu pie-
teikšanu un izrakstīšanu izdara — pilsētās un mie-

stos triju dienu laikā, izņemot viesnīcas, mēbelētas

istabas un iebraucamas vietas, kuru īpašniekiem tas

jāizdara divdesmitčetru stundu laikā. Pagastos pie-
rakstīšana un izrakstīšana izdarāma desmit dienu

laikā.

10) Par iedzīvotāju pie- un iz- rakstīšanu notei-

kumu neievērošanu ierosināmas lietas vainīgo sauk-

šanai pie atbildības: 1) kad mājas saimnieks vai pār-
valdnieks nav pierakstījis dzīvokļa īrnieku 2) "kad dzī-

vokļa īrnieks nav pierakstījis apakšīrnieku, 3) kad per-

sona uzturās bez pierakstīšanās policijā, 4) kad viesni-

cu vai mēbelēto istabu īpašnieks vai pārvaldnieks nav

ierakstījis viesus viesu grāmatā (pirms istabas ierādī-

šanas).
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9) Pārkāpumi, kas minēti 10. punktā 1. un 4.

piezīmēs sodāmi pēc noteikumiem par iekšzemes pa-
sēm 14. punkta.

Pārkāpumi, kas minēti 10. punktā 2. un 3. piezī-
mēs sodāmi Kriminālproc. lik. 1165. panta kārtībā ar

naudas sodu saskaņā ar Sod. lik. 268. p. un tikai

tanī gadījumā ja vainīgais tam uzlikto naudas sodu

divu nedēlu laikā labprātīgi nenomaksā, lieta nodo-

dama miertiesnesim.

10) Kas pagatavo viltoto pasi; vilto pasi; vilto ie-

rakstu, lieto viltoto pasi; kas pases iegūšanai apzi-
nāti sniedz nepatiesas ziņas; kas apzināti lieto šādā

ceļā iegūto pasi, sodāms pēc sod. lik. 442. p.

Ubagi un klaidoņi.

1. Kas uzskatams par übagu vai klaidoni?

2. Übagošanas un klaidonības apkarošana.

1. Übagi ir personas, kas atklāti publiskā vietā

lūdz sev vai saviem piederīgiem dāvanas. To viņi iz-

dara vai nu ar uzrunāšanu vai vaibstiem, vai arī ar

mūzikas priekšnesumiem un dziedāšanu (netieša üba-

gošana). Pie übagiem nav pieskaitāmas personas, kas

griežas ar lūgumu ziedot viņiem naudu vai mantas

pie saviem radiem vai pazīstamiem.

Klaidoņi ir personas, kas dzīvo bez pienācīga per-

sonības dokumenta un kam turklāt nav ne noteiktas

dzīves vietas, ne amata, ne noteiktas nodarbošanās,
ne līdzekļu dzīvei.

Übagu un klaidoņu skaits it sevišķi ir vairojies

pēckaj-a gados. Sevišķi lielpilsētas ir pievilkušas lie-

lāku skaitu bezdarbinieku, kas aiz darba trūkuma uz-

sākuši nodarboties ar übagošanu un atraduši šo no-

darbošanos par ienesīgu un tāpēc izvairās no darba

meklēšanas. !

2. Übagošanas un klaidonības apkarošanai poli-

cijas ierēdņu pienākums ir ierosināt pret minētām per-
sonām kriminālvajāšanu, par übagošanu (sod. lik. 276.

p.) un par klaidonību (sod. lik. 274. un 275. p. p.).
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Policijas uzraudzība.

1) Kas saprotams zem policijas uzraudzības?

2) Kādas sekas ir policijas uzraudzībai?

3) Kādas iestādes var piespriest un izpildīt poli-
cijas uzraudzību?

1) Policijas uzraudzība ir dzīves vietas izvēles un

maiņas tiesības ierobežojums, uzlikts ar tiesas sprie-
dumu notiesātiem uz spaidu darbiem un ieslodzījumu

pārmācības namā, uz Sod. lik. 34, 35. p. p. Bez tam

policijas uzraudzība ir ari līdzeklis pret apsūdzētā iz:-

vairīšanos no izmeklēšanas, kas ar tiesas amata per-

sonas lēmumu krim. proc. lik. 461. p. kārtībā tiek

uzlikta katrā atsevišķā gadījumā. Policijas uzraudzī-

bai ir arī padoti pirms termiņa atbrīvotie no cietuma

soda. Policijas uzraudzības mērķis ir apsargāt sabie-

drību no bīstamām personām, t. i. sodu izcietušiem

noziedzniekiem, lai viņiem ņemtu iespēju no jauna
izdarīt noziegumus. Tas panākams ar policijas seko-

šanu šādu personu darbībai, dzīvei un tam kā viņas
uzvedas. Policijas uzraudzības uzlikšanai vajadzīgs tie-

sas spriedums resp. tiesu amata personas (izmeklē-
šanas tiesneša) lēmums. Latvijā parasti policijas uz-

raudzība tiek uzlikta uz to cietumu priekšnieku rakstu

pamata, kuj-i atbrīvo no apcietinājuma uz spaidu dar-

biem un ieslodzījuma pārmācības namā notiesātos pēc
tiem piespriestā soda izciešanas, resp. pēc atbrīvoša-

nas no apcietinājuma uz priekštermiņa atbrīvošanas

komisijas lēmuma. Cietuma administrācijas rakstā

jābūt uzrādītam no kādas tiesas, uz kāda sod. lik.

panta pamata un ar kādu soda mēru atbrīvotais 90-

-dīts un ar kādām sod. lik. paredzētām sekām šis sods

savienots; pie pirmstermiņa atbrīvotiem jāuzrāda, kad

notiesātam izbeidzas soda izciešanas laiks.

Notiesātie spaidu darbos uz noteiktu laiku vai ar

ieslodzījumu pārmācības namā, pēc atbrīvošanas no

ieslodzījuma, padoti trīs gadu laikā dzīves vietas iz-

vēles un maiņas tiesības ierobežojumam un sevišķai
uzraudzībai. Pirmstermiņa atbrīvotie turami zem uz-

raudzības līdz nosacīti atlaista soda laika iztecēšanai,
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bet ne mazāk par 6 mēnešiem, skaitot no atbrīvošanas

dienas. Pirmstermiņa atbrīvotiem, no spaidu darbiem

uz nenoteiktu laiku, jāatrodas uzraudzībā 8 gadi. Ja

policijas uzraudzības laiks ar iekšlietu ministrijas rī-

kojumu nav samazināts, tad atbrīvotiem pec sodu iz-

ciešanas zem uzraudzības jāatrodas noteikumos pare-
dzētā laikā, pēc kura izbeigšanās uzraudzība jāatceļ
tai policijas iestādei, kuras uzraudzībā atbrīvotais at-

rodas, bez pēdējā lūguma un sevišķa rīkojuma.

Policijas uzraudzība tiek skaitīta no tās dienas,
kad uzraugāmais atbrīvots no apcietinājuma pēc vi-

ņam piespriestā soda izciešanas, jeb ja tāds atlaists

(priekštermiņa atbrīvošana jeb apžēlošana). No pār-
mācības nama atbrīvotie nepilngadīgie nav padoti dzī-

ves vietas izvēles un maiņas tiesības ierobežojumiem
un obligātoriskai sevišķai uzraudzībai. Nepilngadīgie,
kuri atbrīvoti no spaidu darbu soda, padoti dzīves

vietas izvēles un maiņas tiesības ierobežojumam līdzīgi
pieaugušiem. Spaidu darbu piesprieduma sekas piemē-

rojamas arī tiem 14—17 gadus veciem nepilngadīgiem,
kuriem mūža spaidu darbi pārvērsti, uz Sod. lik. 55.

p. pamata, ieslodzījumā cietumā.

Atbrīvojamam ir tiesība izvēlēties sev dzīves vietu

pēc sava ieskata. Attiecīgais paziņojums atbrīvojamam

jāiesniedz ieslodzījuma vietas priekšniekam rakstiskā

veidā ne vēlāk kā 3 dienas pirms atbrīvojuma. Ja at-

brīvotais norādītā laikā šādu paziņojumu nav iesnie-

dzis, tad dzīves vietu noteic administratīva vara, kuras

rīcībā tas nodots. Gadījumā, kad atbrīvotā izvēlētā,
vai ierēdņa noteiktā dzīves vieta atrodas vairāk vai

mazāk ievērojamā attāļumā no ieslodzījuma vietas, at-

brīvotais nosūtams uz turieni ar ceļa zīmi, kuru izdod

ieslodzījuma vietas priekšnieks. Izdevumus par no-

braukšanu uz dzīves vietu ar ceļa zīmi sedz pats at-

brīvotais. Viņa uzturam ceļā izsniedzama no viņa nau-

das nepieciešamā summa, bet ne mazāk par Ls I.—

dienā. leslodzījuma vietas priekšnieks līdz ar to par
atbrīvoto nosūtīšanu paziņo tai policijas iestādei, kū-

jas robežās atbrīvotais izvēlējis savu dzīves vietu, kā

ari nosūta minētai iestādei atbrīvotā dokumentus un
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atlikušo naudu, pēc iespējas ar tādu aprēķinu, ka at-

brīvotā ierašanās laikā viņa tur būtu jau priekšā. Slimi

un nespējīgi atbrīvotie vajadzības gadījumā nosū-

tami uz nākošo dzīves vietu apcietināto pārsūtīšanas
kārtībā. Pēdējais pārsūtīšanas veids, kā drošības lī-

dzeklis, pielietojams arī tādu atbrīvoto nosūtīšanai,

kup nav ņemti «patronātu biedrības aizgādniecībā un

ieslodzījumu vietā ar savu slikto uzvešanos radījuši

aizdomas, ka neieradīsies norādītā dzīves vietā. Pirms-

termiņa atbrīvoto nevar nosūtīt uz izvēlēto dzīves vietu

apcietināto pārsūtīšanas kārtībā. Ja atbrīvotā izvēlētā

vai viņam noteiktā dzīves vieta atrodas vietējās pil-
sētas vai apriņķa policijas rajonā, atbrīvotais, kufa uz-

raudzība uzdota patronāta biedrībai, tieši nododams

patronāta biedrībai, paziņojot par to policijai dēļ re-

ģistrācijas, bet ja patronāta biedrība atteiktos atbrī-

voto ņemt savā aizgādniecībā, viņš nododams vietē-

jās policijas uzraudzībā.

Atbrīvotam no ieslodzījuma, ar izdoto ceļa zīmi

norādītā laikā, jāierodas tai policijas iestādē, kas ap-

zīmēta ceļa zīmē. Ja atbrīvotais neierodas viņa izve-

lētā vai viņam noteiktā dzīves vietā, kā arī ja viņš

patvaļīgi atstāj šo vietu vai uzvedas nekārtīgi, ap-

draudēdams vispārējo drošību, tad kā aizsardzības lī-

dzeklis pret viņu jāizvēlas arests vai ieslodzījums cie-

tumā viņa atrašanas vai apcietināšanas vietā, uz laiku

ne ilgāku par vienu gadu, pēc attiecīgā miertiesneša

lēmuma. Šo lēmumu var taisīt tikai uz atbrīvoto uz-

raugošās prokuratūras vai tās sabiedriskās organizāci-
jas (patronāta biedrības) vai administratīvās varas (po-
licijas iestādes) iesniegumu, kas nav pārsūdzams. No-

rādītos gadījumos administratīvā vara vai sabiedriska

organizācija, kuru uzraudzībā atbrīvotais atrodas, var

viņu ņemt iepriekšējā apcietinājumā, lai nogādātu viņu

attiecīgam tiesnesim. Laiks, kuru atbrīvotais augstā-
ki norādītos gadījumos pavadījis apcietinājumā nav

ieskaitāms tajā triju gadu laikā, pa kufu atbrīvotam

ierobežota dzīves vietas izvēle un maiņas tiesība. Ja

pirmstermiņa atbrīvotais atlaistā soda laikā izdara jaunu

noziegumu, vai patvaļīgi atstāj viņam norādīto dzīves
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vietu, vai pārkāpj tos nosacījumus, zem kuriem viņš
atbrīvots pirms termiņa, atbrīvošanu var atcelt. Ja

pēc jauna nozieguma izdarīšanas tiesa tomēr neatceļ

pirmstermiņa atbrlvojmu, tad laiks, kūpi atbrīvotais

pavadījis apcietinājumā, nav ieskaitāms uzraudzības

laikā. I

Uzraugāmās personas, kas bez attiecīgas atļaujas

atstājušas savu dzīves vietu uz laiku, ilgāku par 48

stundām, vai pārkāpušas tos nosacījumus, zem kufiem

viņām atļauts atstāt vai mainīt savu dzīves vietu, ja

viņu dzīves vieta nav zināma, meklējamas caur krimi-

nālpoliciju, izsludinot viņas „Valdības Vēstnesī". Par

izvēlētās vai noteiktās dzīves vietas patvaļīgu atstā-

šanu vai uzturēšanos noliegtos apvidos, atbrīvotais so-

dāms ar arestu vai ieslodzījumu cietumā, pēc Sod.

lik. 177. p.

Personai, kas izvairās no policijas uzraudzības,

izņēmuma gadījumā var atņemt pasi un var izsniegt
tās vietā pagaidu uzturēšanās zīmi, derīgu tikai dzī-

vošanai uz vietas, bet bez atzīmēm par viņas tiesāšanu.

Atbrīvotam ir tiesība pēc pusgada nodzīvošanas

izvēlētā vai noteiktā dzīves vietā to atstāt uz laiku

vai mainīt bez sevišķas atļaujas, bet viņam katrā at-

sevišķā gadījumā par to jāziņo vietējai policijas ie-

stādei. Mainīt vai atstāt savu izvēlēto vai noteikto dzī-

ves vietu, pirms pusgada nodzīvošanas, atbrīvotam

atļauts vienīgi ar policijas rakstisku atļauju.
Saīsināt uzraudzības laiku uz atbrīvotā lūgumu var

iekšlietu ministrija, ja vietējā policijas iestāde apliecina,
ka atbrīvotais gada laikā, skaitot no atbrīvošanas die-

nas, nevainojami uzvedies.

Uzraugot atbrīvotos no spaidu darbiem, patronāta
biedrības un policija raugās uz to, ka minētās personas

likumā paredzētā laikā: 1) nedzīvotu apvidos, kur tas

viņiem noliegts; 2) neatstātu bez attiecīgas atļaujas
izvēlēto vai viņiem noteikto dzīves vietu; 3) netraucētu

ar savu uzvešanos sabiedrisko mieru un kārtību un 4)

pildītu viņiem uzliktos pienākumus. Uzraudzībā nodo-

tam atbrīvotam pēc izvēles var uzlikt sekošus pienāku-
mus: a) ierodoties kādā apvidū, kur viņš uzturās ilgāk
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par 24 stundām, personīgi ierasties vietējā policijā sa-

vas ceļa zīmes reģistrēšanai;

b) gadījumā, kad viņām nav iespējams izpildīt šo

prasību slimības vai citu svarīgu apstākļu dēļ, ziņot

par to policijai rakstiski uzdodot ari savu adresi;

c) paziņot 24 stundu laikā policijai par dzīvokļa

maiņas katru gadījumu dzīves vietas rajonā;

d) atstāt dzīves vietu tikai ar policijas izsniedzamo

ceļa zīmi un pēc maršruta, bez tiesības apstāties starp-

stacijās;

c) izpildīt patronāta biedrības vai policijas pra-

sības, nesaieties ar ļauniem cilvēkiem, neapmeklēt dzer-

tuves un citas tamlīdzīgas vietas, atturēties no dzerša-

nas un slinkošanas, ierasties pie patronāta biedrības

pārstāvja vai policijas uz pirmo pieprasījumu.
Tomēr uzraudzības veidi nedrīkst lieki apgrūtināt

atbrīvotā stāvokli un kavēt viņa darbu vai tā me-

klēšanu.

2) Policijas uzraudzībai ir sekošas sekas: policijas
uzraugāmiem, kas atbrīvoti no apcietinājuma, pēc spai-
du darbu, ieslodzījuma pārmācības namā vai cietuma

soda izciešanas, nav atļauts bez sevišķas tieslietu mini-

strijas atļaujas uzturēties un dzīvot: 1) Rīgā, 2) Rī-

gas Jūrmalā, 3) Liepājā un 4) Daugavpilī.
Bez tam no spaidu darbiem atbrīvotiem, kamēr

viņi padoti dzīves vietas izvēles un maiņas tiesības

ierobežojumam, aizliegts dzīvot pilsētu vai pagastu ro-

bežās, kur tie izdarījuši noziegumus.
Ārzemniekiem dzīves vietas izvēles un maiņas tie-

sības ierobežojumu (Sod. lik. 34. p.) var pārvērst izrai-

dljumā no valsts robežām ar aizliegumu atgriesties.

Taļakas policijas uzraudzības sekas ir tās, ka var

noliegt zināmu nodarbošanos.

3) lestādes, kas dod rīkojumus un izpilda poli-

cijas uzraudzību ir prefekti, apriņķa priekšnieki un ap-

riņķu policijas iecirkņu priekšnieki.
Rīkojumu par policijas uzraudzību dod tā policijas

iestāde, kuras rajonā vēlas, pēc soda izciešanas, atbrī-

votais uzturēties. Šī iestāde dod rīkojumu par uz-
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raudzību tikai tādā gadījumā, ja tiesas spriedumā ir

noteikta atbrīvotā no apcietinājuma ņemšana zem po-

licijas uzraudzības ar dzīves vietas izvēles un maiņas
tiesības ierobežojumu.

Pie atbrīvoto nolikšanas zem policijas uzraudzības,
izvēlētās vai noteiktās dzīves vietā, vietējā policijas
iestāde iepazīstina zem uzraudzības noliekamo ar vis-

pārējiem nosacījumiem un tam uzliktiem ierobežoju-

miem, ņem no ta parakstu, ka bez vietējās policijas
atļaujas savu dzīves vietu neatstās un iestādēs, noteik-

tās dienās, bez kāda sevišķa uzaicinājuma, ieradīsies

pieteikties. Policijas uzraudzību izpilda iecirkņa polici-
jas iestāde. Uzraudzības izpildīšana pastāv sekošanā

zem uzraudzībā noliktās personas kārtīgai, noteiktā

laikā, pieteikšanai policijas dzīvei un darbam.

Uzraudzībai jābūt saudzīgai un neuzkrītošai, lai ne-

ciestu uzraugāmā ekstistence. Uzraudzība atkrīt pie
tādām personām, kas pēc atbrīvošanas no apcietinā-

juma ņemtas patronāta biedrības aizgādniecībā; bet

ja šīs personas nepildītu patronāta biedrības nosacīju-
mus un ja pēdējā no atbrīvotā turpmākās uzraudzības,

viņa sliktās uzvešanās un citu iemeslu dēļ, atteicas, tad

tāda persona nododama policijas uzraudzībai uz at-

likušo uzraudzības laiku, un tad uz viņu attiecas dzī-

ves vietas izvēles un maiņas tiesības ierobežojums.

Personas, pret kurām no tiesu iestādēm kā drošī-

bas līdzeklis pret izvairīšanos no izmeklēšanas, pama-

tojoties uz Kr. pr. lik. 461. p. ar sevišķu lēmumu,
noteikta sevišķa policijas uzraudzība, nav padotas par
visu uzraudzības laiku dzīves vietas izvēles un maiņas
tiesības ierobežojumam un viņām arī nevar tikt at-

ņemtas pases, ja tas tiesas lēmumā katrā atsevišķā

gadījumā nav norādīts.

Sapulces.

1) Kas ir sapulce?

2) Kas vajadzīgs sapulču sarīkošanai?

3) Kādos gadījumos var atļaut sapulces sarīko-

šanu? i
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4) Kad policijai ir tiesības sapulci slēgt?

5) Kā iesniedzamas sūdzības par policijas rīcību?

6) Kādi sodi draud par lik. un rīk. par sapulcēm

neizpildīšanu?

1) Sapulce ir kāda lielāka personu vairuma sa-

nāksme zināmu jautājumu apspriešanai. Sapulces var

būt slēgtas vai atklātas. Slēgtas sapulces ir tādas,
kas pieteicamas vienīgi iepriekš noteiktam apmeklē-

tāju sastāvam p. p. reģistrētu organizāciju biedru sa-

pulces, pārvaldes orgānu sēdes. Visas citas sapulces
atzīstamas par atklātām (Lik. par sapulcēm 2. p.). Ska-

toties pēc sapulcēšanās vietas, izšķir sapulces slēgtās

telpās un zem klajas debess. Pie sapulcēm pieskaitāmi
arī gājieni, kuri ir kāda lielāka personu vairuma neat-

laidīga kustība zināmā virzienā.

Visiem pilsoņiem ir tiesība likuma robežās sasaukt

sapulces un sapulcēties mierīgi un neapbruņoti. (Lik.

par sap. 1. p.)

2) Atklāto sapulču sarīkošanai, kā slēgtās telpās,
tā arī zem klajas debess, nav vajadzīga atļauja, bet

viņas tikai pieteicamas noteiktā laikā policijas iestā-

dēm, izņemot sekošas, kurām vajadzīga iepriekšēja at-

ļauja: a) sapulces zem klajas debess ceturtdaļas kilo-

metra attāļumā no Saeimas sēžu vietas par sēžu laiku

(Lik. par sap. 4. p.), b) kongresi un konferences, kuri

nav paredzēti kā pastāvīgi orgāni politisko organizā-

ciju vai biedrību statūtos, kā arī starptautiskie kongre-

si, konferences un sapulces (Lik. par sap. 16. p.);
c) gājieni par ielām un laukumiem (Lik. p. sap. 17. p.),

d) ārzemnieku sarīkotās sapulces un gājieni (Lik.

par sap. 1. p. piezīme).
Pieteikšana un atļauja nav vajadzīga: a) parastiem

bēru un kāzu gājieniem (Lik. par sap. 19. p.), b) re-

liģiskām procesijām (turpat); c) sapulcēm, kuras sasauc

uz valdības iestāžu un amatu personu rīkojumiem (Lik.

par sap. 20. p.); d) reliģiskām un dievlūgšanas sapul-
cēm (turpat). Par pēdējām atzīstamas tikai tādas, ku-

ras sasauc iekšlietu ministrijas Garīgo lietu pārvalde
vai arī apgabaltiesā reģistrētas reliģiskas organizāci-
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jas. Pārējās reliģiskās un dievlūgšanas sapulces pado-
tas vispārējiem noteikumiem (Instr. pie lik. par sap.

V. V. 1925. g. Nr. 160. 10. p.).

Slēgtas sapulces var sarīkot bez iepriekšējas pie-
teikšanas un atļaujas (Lik. par sap. 3. p.). Katrā sa-

pulcē jābūt personai, kufa uzņemas atbildību par kār-

tības uzturēšanu sapulcē, pie kam tas var būt sapul-
ces sarīkotājs vai kāda cita pilngadīga persona (Lik.
par sap. 8. p.). Ja sapulce izvēl no sava vidus vadītāju,
tad pēdējais ir līdz ar to atbildīga persona (Lik. par

s. 10. p.). Persona, kas atbildīga par kārtības uztu-

rēšanu atklātā sapulcē, var izvēlēties vienu vai vairākus

rīkotājus, kuru vārdi pirms sapulces atklāšanas jāpa-

ziņo policijas priekšniekam vai uz sapulci komandētai

amata personai. Par sapulces vadītāju nevar būt ne-

pilngadīga persona (lik. par sap. 10.p.). Par personu, kas

uzņemas atbildību par kārtības uzturēšanu sapulcē,
par sapulces vadītāju vai ari par rīkotājiem sapulcēs
ārzemnieki var būt tikai ar vietējā policijas priekšnieka

atļauju (Instr. pie lik. par sap. 7. p.).

Sapulcēs pastāv vārda un valodas brīvība (Lik.

par sap. 11. p.). Vārda brīvība ir ierobežota tikai,ar

Sod. lik. paredzētiem gadījumiem, p. p. necienības

izrādīšanu pret valsts likumīgo varu, valsts pamata
likumos noteikta valdības veida nopelšana, aicinājums

uz noziedzīgiem nodarījumiem un to slavēšana v. t. t.

Turpretim valdības un viņas orgānu lietišķa kritika

ir pieļaujama.

Policijas priekšstāvim ir tiesība būt klāt visās sa-

pulcēs, gājienos, konferencēs un kongresos, kuņ sa-

skaņā ar likumu jāpieteic, vai kūju sanākšanai ir vaja-
dzīga attiecīga atļauja. (Instr. pie lik. par sap. 5. p.).

3) Administrācijai ir tiesība neatļaut sapulci vai

gājienu:

ā) ja sapulcei (gājienam) ir noziedzīgs mērķis,

(Lik. p. s. 9. p.), p. p. ja tiek sasaukta sapulce,
lai spriestu par pastāvošās valsts iekārtas gā-
šanu ar vaj-as līdzekļiem;
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b) ja sapulce (gājiens) apdraud atklātu mieru un

drošību, (Lik. p. s. 9. p.).

Sapulce var izsaukt pretešķību no citas pil-

soņu grupas un var novest pie atklātas sa-

dursmes. Policijas pienākums ir sapulci ap-

sargāt no traucētājiem, bet ja izrādās, ka sa-

biedriska drošība padota nesamērīgi lielākiem

satricinājumiem, tad policijas aizliegums at-

taisnojams. ; ļ

c) ja sapulces sanāksme (gājiena maršruts) nodo-

māts satiksmei nolemtās vietās (Lik. p. s. 5. p.).

Sapulces noliegtas uz sliežu cejiem un at-

klātai satiksmei nolemtās vietās.

d) ja sapulce (gājiens) nav likuma paredzēta laika

pieteikta; (Lik. p. s. 6. un 17. p.).

Sapulces pieteicamas vai viņām jāizprasa

atļauja ar rakstu: pilsētās — pilsētas prefektam
vai attiecīgam pilsētas vai dzelzceļa policijas
pr-kiem pēc piederības, bet uz laukiem — ap-

riņķa priekšniekam, vai apriņķa policijas "iec.

priekšniekam, vai dzelzceļu policijas pr-kam pec

piederības, ne vēlāk kā 24 stundu laikā pirms

sapulces atklāšanas. Sapulce, kuru sarīko ār-

pus augšminēto amatpersonu pastāvīgas dzīves

vietas, jāpieteic ne vēlāk, kā 3 dienas pirms sa-

pulces atklāšanas. Gājienu atļauja jāizprasa 3

dienas pirms nodomātā gājiena sākuma. Pie-

teikšanas laiks — 24 stundas vai 3 dienas —

skaitās no paziņojuma saņemšanas policijas

kanclejā. (Instr. pie lik. p. s. 1. p.). Pieteikumi

brīvi no zīmognodevas.

c) ja sapulces pieteikumā nav uzrādītas likumā

paredzētās ziņas (lik. p. s. 8. p.).

Sapulces pieteikumā jāuzrāda sapulces vie-

ta ,diena, stunda, valodakādu lietos sapulcē, at-

bildīgās personas uzvārds, vārds un dzīves

vieta, kā arī jābūt minētās personas parakstam,
ka viņa tiešām uzņemas atbildību par kārtību.

Izprasot atļauju gājiena sarīkošanai, vajaga
uzrādīt gājiena maršrutu. Attiecīgam polici-
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jas priekšniekam ir tiesība, skatoties pēc vietē-

jiem apstākļiem, gājiena maršrutu grozīt (Instr.
p. lik. p. s. 8. p.). i

Atbildīgai personai ir tiesība pielaist ari

runātājus, kas nav uzrādīti sapulces pieteikumā

(lekšl. min. adm. dep. 1925. g. 18. IX. cirk.

Nr. 6793.).

f) ja īpašnieks ceļ iebildumus pret sapulces notu-

rēšanu viņam, piederošās telpās, vai uz viņam

piederoša īpašuma (Pārgroz. pie inst. pie lik.

p. sap. V. V. 1925. g. Nr. 175. un iekšl. -min.

rīk. Nr. 219076. Pol. V. Nr. 60. 1925. g.).
īpašnieka atļaujas uzrādīšana pie pieteikuma vai

atļaujas izprasīšanas nav vajadzīga. Tikāi ga-

dījumos, kur pie sapulces noturēšanas telpu
vai laukuma īpašnieks, kur notiek sapulce, pro-
testē, policija sapulci neatļauj.

Gadījumā, kur telpu vai laukumu īpašnieki

atļaujas sapu.ču noturēšanai devuši,, bet īsi

pirms sapulces noturēšanas tās ņem atpakaļ,

policijai jāatļau sapulču noturēšanu, ja nav citu

šķēršļu. Policijai tomēr nav lietojami varas lī-

dzekļi, kā durvju atslēgšana un rit., bet jā-
liek priekšā sapulces sasaucējam saukt telpu
vai laukuma īpašnieku pie atbildības tiesā

(lekšl. min. 1928. g. 3. VIL rlk. Nr. 152269.).
Attiecībā uz laukumiem pilsētās, kufus pašval-
dības nodevušas vispārējai lietošanai, policijai

jāievēro šinī jautājumā attiecīgo pašvaldību iz-

dotie saistošie noteikumi.

g) Ja sapulci neatklāj 2 stundu laikā pēc pietei-
kumā uzdotās stundas (Instr. pie lik. p. sap.

4. p.). Šādos gadījumos sapulce skaitās par ne-

notikušu un tās atklāšana vairs nav pielaižama.

h) Ja sapulce sasaukta nepiemērotas telpas (lekšl.
min. 1922. g. 44. aug. rīk. V. V. 173. n.,

rīk. 1925. g. Nr. 3. V. V. 72. n.).

Sapulces var tikt noturētas tikai tādās tel-

pās, kufu lietošanu atļāvusi iekšl. min. buv-

valde. Tomēr gadījuma rakstura sapulces var
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valdes atļaujas uzrādīšanu, izšķirot uz vietas

telpu piemērotību, ievērojot, ka 1) pielaiža-
mais sapulces vai izrīkojuma apmeklētāju skaits

nosakāms, rēķinot 8 personas uz sapulces tel-

pas grīdas laukuma 1 kv. asi,, neieskaitot ska-

tuvi un 2) apmeklētāju nodrošināšanai vajadzī-

gās izejas resp. trepes nosakāmas rēķinot 250

personas uz 40 mtr. platu izeju vai trepēm, ne-

ieskaitot trepes vai izejas, kuras nepieciešamas
skatuves nodrošināšanai.

Noraidot sapulces (gājiena) sasaukšanas lū-

gumu, jāuzdod noraidīšanas motīvi.

4) Policijas pārstāvim ir tiesība sapulci slēgt se-

košos gadījumos:
a) ja sapulces vai gājiena dalībnieki ierodas ap-

bruņoti;
b) visas nepieteiktas un neatļautas sapulces (gā-

jieni) ;

Šādas sapulces (gājieni) nekavējoši slēdza-

mas, dalībnieki izklīdināmi un pret vainīgiem
sastādams protokols;.

c) ja sapulcē notiek trokšņošana, lamāšanās, ru-

nātāju traucēšana, varas darbi vai vispāri kār-

tības traucējumi un sodu likumos paredzētas

nelikumības, p. p., Ja kāda persona uzstājas

ar runu vai sacerējumu nicinoši pret pastāvošo
valsts kārtību, Valsts Prezidenta personu, vai

musina izdarīt dumpīgu vai noziedzīgu noda-

rījumu, graut valsts pastāvošo iekārtu, izdarīt

citu kādu smagu noziegumu, pārkāpt kaj-a die-

nesta pienākumus, naidoties ar līdziedzīvotā-

jiem vai ienīst citu iedzīvotāju šķiru, darba

devējus, uzaicina strādniekus neizpildīt attie-

cīgās varas likumīgo rīkojumu, un ja sapulces

atbildīga persona vai vadītājs nespēj to novērst,

tad viņš griežas pie policijas pārstāvja ar uz-

aicinājumu nodibināt kārtību. Policijas pār-

■ stāvim šo uzaicinājumu jāizpilda. Ja arī polici-
jas pārstāvis nespēj nodibināt kārtību, viņš
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pieprasa no vadītāja sapulces slēgšanu, bet ja

pēdējais atsakās to darīt, tad viņš pats slēdz

sapulci un sastāda par vainīgiem protokolu.

Ja atbildīgā persona nesper soļus kārtības atjau-
nošanai, policijas priekšstāvis griežas pie viņas

ar uzaicinājumu to darīt un brīdina, ka būs

spiests sapulci slēgt. Ja kārtību neizdodas no-

dibināt, sapulci slēdz un par vainīgiem sastāda

protokolu. Personas, kas tīši traucē ierēdņu
darbību vai pretojas var aizturēt policijas ie-

cirknī, vai piemērotā citā telpā, līdz kārtības

nodibināšanai. (lekšl. min. rīk. 1926. g. M. V.

6. n. 1926. g. M. V. 66. n.) Pēc sapulces slēg-
šanas policija uzaicina dalībniekus izklīst, bet

ja viņi nepaklausa, tad pielieto varas līdzekļus,

un vainīgos sauc pie atbildības.

5) Sūdzība par atklātu sapulču, kongresu, konfe-

renču un gājienu noliegšanu vai slēgšanu iesniedzama

vispārējā administratīvā kārtībā. Ja šāda sūdzība ie-

sniegta tai amata personai, kūjas rīcību pārsūdz, tad

tad sūdzība iesūtāma augstākai priekšniecībai līdz ar

nepieciešamiem paskaidrojumiem, triju dienu laikā,
skaitot no tās iesniegšanas dienas. Ja sūdzība iesniegta
tieši attiecīgās amata personas priekšniecībai, paskai-

drojumi iesūtāmi arī triju dienu laikā, skaitot no pa-

skaidrojuma pieprasījuma saņemšanas dienas. Šādas

sūdzības caurskatāmas nekavējoties (Lik. p. s. 18. p.).

6) Sodi.

Vainīgo par likuma vai rīkojuma par sapulcēm
pārkāpšanu soda uz Soda lik. 1381. p. pamata, ja viņš

nav izdarījis kādu noziegumu vai pārkāpumu, kas

paredzēts Sod. lik. 120, 121, 122, 123., 128, 129. p.p.

Ja sapulcē policija konstatē noziegumus pēc Sod.

lik. 121. un 123. p, tad viņa sperot vajadzīgos soļus
reizē ar to ziņo par notikušo politiskās pārvaldes
priekšniekam un viņas tuvākam rajona vietniekam, kur

noziegums izdarīts un vietējam apgabaltiesas proku-
roram.
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Ja tiek minētos noziegumos apsūdzēti karavīri, tad

policija ziņo arī viņu priekšniecībai.

Sodāms arī ir telpu vai laukuma īpašnieks, kas

pielaidis neatļauto vai noziedzīgo sapulci, zinādams vi-

ņas mērķi.

Biedrības, savienības un politiskas organizācijas.

1) Kas ir biedrība, savienība, politiska organi-

zācija?

2) Kas vajadzīgs biedrību dibināšanai?

3) Kas drīkst būt par biedriem biedrībās, orga-

nizācijās?
4) Administrācijas tiesības.

5) Policijas uzdevumi.

6) Sods par lik. par biedr. pārkāpšanu?

1) Vairāku personu apvienošanās zināmu mērķu

sasniegšanai kopīgā darbā sauc par biedrību. Ja šā-

dai apvienošanai ir politisks mērķis, tad to sauc par

politisku organizāciju, ja reliģisks — par reliģisku.
Savienība ir divu vai vairāku biedrību sadarbība, radot

kopīgu orgānu.

Visiem Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības brīvi ap-

vienoties biedrībās, politiskās organizācijās un reli-

ģiskās apvienībās. Šo biedrību, organizāciju un ap-
vienību mērķi nedrīkst runāt pretim Latvijas valsts li-

kumiem.

2) Biedrību, savienību un politisko organizāciju
dibināšanai nav vajadzīga atļauja, bet viņu statūti re-

ģistrējami: 1) politisko organizāciju — iekšlietu mini-

strijā un 2) visu pārējo — apgabaltiesā, kuras rajonā
paredzēts biedrības vai savienības valdes sēdeklis.

Ārzemnieku dibinātam biedrībām, savienībām un

organizācijām vajadzīga iekšlietu ministrijas atļauja.

3) Par - biedriem biedrībās un organizācijās
drīkst būt personas ne jaunākas par 18

gadiem, ar sekošiem izņēmumiem: 1) aktīvā

dienesta karavīri nedrīkst būt par biedriem politiskās
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organizācijās, 2) nepilngadīgie nedrīkst būt par bie-

driem politiskās organizācijās un 3) pamatskolu, nor-

māla tipa dienesta arodskolu, vidusskolu un skolotāju
institūta audzēkņi nedrīkst būt par biedriem poli-
tiskās organizācijās, bet citās biedrībās tikai saskaņā
ar izglītības ministrijas noteikumiem.

Biedrībām un organizācijām aizliegta militāra ap-

mācība, izņemot kārtības mācību sporta un fiziskas

audzināšanas biedrībās. Tāpat nedrīkst apbruņot sa-

vus biedrus vai sastādīt no tiem militāras vienības.

4) Administratīvām iestādēm ir tiesības ierosināt

apgabaltiesā:

1) nelikumīgi ievēlētas biedrības vai politisko or-

ganizāciju amata personu atstādināšanu un lūgt uzdot

izdarīt jaunas vēlēšanas.

2) nelikumīgu vai statūtiem pretimrunājošu sa-

pulces lēmumu atcelšanu un lūgt uzdot attiecīgam

pārvaldes orgānam sasaukt biedrības pilnu sapulci,
uzņemot dienas kārtībā tos jautājumus, par kuriem

pieņemti nelikumīgie vai statūtiem pretī runājošie lē-

mumi.

3) pretlikumīgas rīcības vai statūtu pārkāpumu
novēršanu. '

4) statūtos paredzēto tiesību atņemšanu, ja pēdē-

jās izlieto nelikumīgi.
lerosinot šādas lietas, prefekti vai apr. pr-ki ziņo

par to iekšl. min. preses un biedrību nodaļai.

Jautājumu par biedrības vai politiskas organizāci-
jas slēgšanu tiesu iestādes ierosina saziņā ar iekšlietu

ministri vai prokuratūru. Līdz lietas izlemšanai var

apturēt biedrību vai organizāciju darbību. Biedrība

vai organizācija, kuru 'darbība apturēta, nedrīkst no-

turēt sapulces, pārvaldes orgānu sēdes, izdot perio-
diskus vai neperiodiskus izdevumus vai citā kādā

veidā turpināt darbību.

Biedrību formas tērpam jābūt apstiprinātam no

iekšl. min. Zīmogam jāsaskan ar statūtos paredzēto
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nosaukumu. Biedrībām, savienībām, un politiskām or-

ganizācijām jāziņo 2 nedēļu laikā policijai par savu

atrašanās vietu un valdes locekļu vārdi, uzvārdi un

dzīves vieta. Par pārmaiņām jāziņo mēneša laikā.

5) Policijas uzdevums ir sekot, lai biedrības, sa-

vienības un politiskas organizācijas darbotos statūtu

robežās. Šim nolūkam policijai ir tiesības pieprasīt
no viņām statūtus.

6) Sodi. Par statūtu neievērošanu var ierosināt

biedrības, savienības vai organizācijas slēgšanu. Ja
novērotas citas nelikumības tad vainīgie atbild pēc

vispārējiem noteikumiem. Par ziņu neizsniegšanu par

pārvaldes orgāniem vainīgos var saukt pie atbildības

uz Sod. lik. 1381. p. pamata.

Prese.

1) Policijas uzdevums.

2) Kas vajadzīgs periodiska izdevuma izdošanai.

3) Kad administratīvai varai ir tiesība apķīlāt pe-

riodisko izdevumu.

4) lekš kā pastāv apķīlāšana.
5) Sods par preses likuma pārkāpšanu.

1) Latvijā pastāv preses brīvība preses likuma ro-

bežās. Preses lietas pārzin iekšlietu ministrija.

Policijas uzdevums ir sekot, lai preses likuma pra-
sības tiktu izpildītas un vajadzības gadījumā ziņot par
pārkāpumiem iekšlietu ministrijai kriminālvajāšanas ie-

rosināšanai. Preses pārraudzība piekrīt prokuratūrai.
Preses likuma galvenie noteikumi, kuru izpildī-

šanai policijai neatlaidīgi jāseko ir sekošie:

2) Periodiska izdevuma izdošanai nav vajadzīga
sevišķa atļauja, bet vajadzīgs iekšlietu ministrijas pa-

ziņojums, ka nav šķēršļu, kuri dibināti uz preses likuma

2, 3. un 4, p. p. Drukātava var izlaist periodisko
izdevumu tikai pēc tāda paziņojuma saņemšanas. Ja
iekšlietu ministrija 14 dienu laikā pēc pieteikuma sa-

ņemšanas nav devusi noraidošu, nedz arī piekrītošu
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atbildi, tad izdevējs un drukātava var izlaist periodisko
izdevumu. Periodisks izdevums preses likuma izprat-
nē ir tāds, kas ar vienu un to pašu nosaukumu izniāk

pa laikmetiem ne retāki kā reizi pa 3 mēnešiem.

3) Saskaņā ar Krim. proc. lik. 1148. p. iekšlietu

ministrim vai viņa pilnvarotai amata personai ir tiesība

apķīlāt periodiskā izdevuma atsevišķus numurus, ja

preses Tikuma 4. pantā paredzētas ziņas izrādītos par

nepareizām, vai ja pārkāpti ta paša likuma 9. un

10. panta aprādītie formālie noteikumi.

Preses likuma 4. pants paredz, ka katram, kas

vēlas izdot periodisko izdevumu, jāiesniedz iekšlietu

ministrijai pieteikumu, kurā jāatzīmē: a) periodiska
izdevuma nosaukums līdz ar norādījumu par izdevuma

raksturu (politisko, literārisko, technisko v. t. t.); b)
atbildīgā redaktora, kā arī izdevēja vārds, uzvārdis,

vecums, pavalstniecība un pastāvīgā dzīves vieta, bet

ja izdevējs ir juridiska persona, tad minētās ziņas

jāuzdod par tās atbildīgo priekšstāvi; c) drukātava,
kurā minēto izdevumu drukās; d) izdevuma iznākšanas

kārtība (ik dienas, ik nedēļas v. t. 1.); c) izdevuma

valoda. Izdevuma pieteikumam jāpieliek arī redaktora

raksts, kurā pēdējais apliecina, ka viņš uzņemas at-

bildību par periodiska izdevuma vai tā zināmas daļas

redakciju un, ka viņš apmierina preses likuma 2. p.

paredzētās prasības, t. i, ka viņš nav jaunāks par 25

gadiem, nav tiesībās aprobežots ar tiesas spriedumu
un neatrodas zem tiesas un izmeklēšanas dēļ nozie-

gumiem, par kuriem draud sods, saistīts ar tiesību

zaudēšanu vai aprobežošanu. Ārzemnieki drīkst būt

par periodisko izdevumu redaktoriem un izdevējiem
tikai ar iekšlietu ministra atļauju.

Uz katra periodiska izdevuma eksemplāra jādrukā
drukātavas un redakcijas adrese, kā arī atbildīgā re-

daktora un izdevēja vārds un uzvārds. (Preses lik.

9. p.). Uz visiem neperiodiskiem rakstiem jādrukā dru-

kātavas firma un adrese un ja neperiodisks raksts no-

lemts grāmatu tirdzniecībai, tad ari izdevēja uzvārds

vai izdevniecības nosaukums. (Preses lik. 10. p.).
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Reizē ar apķīlāšanu Krim. proc. lik. 1143. p. mi-

nētās preses lietas amatpersonām jānodod jautājumu

par periodiska vai neperiodiska izdevuma apķīlāšanu

apgabaltiesas izšķiršanai un jāierosina attiecīgos gadīju-
mos pret vainīgiem kriminālvajāšanu. Apgabaltiesa
minēto rīkojumu par apķīlāšanu vai nu apstiprina vai

atcel. (Kr. pr. lik. 1150. p.)

4) Atsevišķo periodiska izdevuma numura vai ne-

periodiska izdevuma eksemplāra apķīlāšana pastāv iz-

nākušo periodiska vai neperiodiska uzdevuma eksem-

semplāra atņemšanā, izņemot tos eksemplārus, kas jau
pārgājuši trešo personu valdīšanā viņu pašu lietošanai.

Stereotipi un citi iespiešanas piederumi, ja īpašnieks
tos nevēlas izjaukt, arī apķīlājami. (Krim. proc. lik.

1149. p.)

Periodiska un neperiodiska izdevumu 2 eksem-

plāri reizē ar ta iznākšanu, spiestuves īpašniekam vai

atbildīgam vadītājam uz izdevēja rēķina nekavējoties

jāpiesūta: Rīgā — iekšlietu ministrijai, bet citur —

vietējam policijas priekšniekam; pa 1 eksemplāram Lat-

vijas Universitātei un Rīgas pilsētas bibliotēkai un 6

eksemplāri valsts bibliotēkai.

Reizē ar to iekšlietu ministrijai, arī vietējam poli-
cijas priekšniekam, jāuzdod neperiodiska izdevuma ie-

spiesto eksemplāru skaitu (Pres. lik. 11. p.). Par ši

nosacījuma pārkāpšanu vainīgie saucami pie atbildī-

bas uz Sod. lik. 1381. p. pamata.

5. Par preses likuma pārkāpšanu paredzēti sodi

pēc Sod. lik. 293, 2931
, 294, 299., 300, 303, 304,

305, 3051. p. p.

Atklātie izziņojumi.

1) Policijas pienākumi izziņojumu uzraudzībā?

2) Sodi.

1) Attiecība uz atklātiem izziņojumiem policijai
ir pienākums:
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1) raudzīties, lai atklātu izziņojumu, izkārtņu, afi-

šu, plakātu, gaismas reklāmu, iekšzeme pilnīgi
vai pa daļai ražoto un iekšzemes tirgū apgro-

zībā laisto preču etiķetes v. t. t, uzraksti būtu

valsts valodā, bet ja uzrakstā lietotu vēl kādu

citu valodu, tad latviešu tekstam jābūt gal-
venā vietā un formas un satura ziņā ne mazā-

kam kā tekstam citā valodā.

2) Plakātus, affišas, uzsaukumus, paziņojumus ne-

drīkst izlīmēt uz kustamas vai nekustamas man-

tas bez tās īpašnieka atļaujas.

3) Saeimas vai pašvaldību vēlēšanas plakātus un

afišas ar noziedzīgu saturu policijai uz pro-

kuratūras rīkojumu jānoplēš.
4) ,Gaismas reklāmām jābūt iekšlietu ministrijas

atļaujai.

5) Raudzīties, lai Saeimas vai citas nobalsošanas"

uzsaukumi, plakāti, afišas netiktu noplēstas, sa-

plēstas ,sagrozītas vai sabojātas.

2) Vainīgie par šo noteikumu pārkāpšanu saucami

pie atbildības pēc Sod. lik. 138. un 155. p. p.

Ugunsgrēka apkarošana.

1) Kads uzdevums ir policijai ugunsgrēka apka-
rošanā?

2) Kas jāņem verā policijai ugunsgrēka apkaroša-
nas noteikumu izpildīšanā?

3) Kādi sodi pastāv par ugunsgrēka apkarošanas

pienākuma neizpildīšanu?

4) Kā izvedama ugunsdzēšana?

1) Policijai uzdots spert soļus pret ugunsizcelšanās
briesmām. Tanīs ietilpst ari iepriekšēja gādība par

ugunsapdraudošo apstākļu novēršanu. Policijas uzrau-

dzībā ietilpst gādāt par ugunsgrēku novēršanu, kā arī

uzraudzīt ugunsdzēšanu ugunsgrēka vietā. Pēc šiem

noteikumiem policijai jāaizkavē ugunsizcelšanās un jā-

gādā par uguns likvidēšanu. Ugunsgrēka aizkavēšanā
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ietilpst policijas un būvvaldes uzraudzība par brand-

mūra izbūvi, drošu apkurināmo ierīču iebadi, kārtīgu

skursteņu tīrīšanu. Jāpārzin arī ugunsdrošības iekārta;

jāaizliedz ugunsnedrošu priekšmetu uzglabāšana uguns

apdraudētās vietās; jānoteic ugunskuru ierīkošanu un

pārvietošanu ar atsevišķu atjauju, jāizdod sevišķus no-

teikumus par nodarbošanos ar ugunsapdraudošiem
amatiem. Trepju rūmēs caurbraucamās vietas un sētas

jāatbrīvo no mēbelēm, kastēm un citiem satiksmi trau-

cējošiem priekšmetiem, lai dotu iespēju ugunsdzēsē-

jiem izmantot šīs telpas, kā arī ugunsdzēšamo ierīču

pielietošanu un nodarbināšanu. Ugunsgrēka gadījumā

policija darbojās pasargoši — pārraugot ugunsdzēša-

nas aparātu.

2) Policijas pienākums, sakarā ar viņai doto uz-

- devumu, ir gādāt par ugunsgrēka apkarošanas notei-

kumu pildīšanu. Par to viņai jāpārliecinās ar pastā-

vīgām pārbaudēm. Viņai jāuzrauga gruntsgabali, sētas,

trepju uzejas, dzīvokļi, darbnīcas, fabrikas, teātri, cirki,

un tamlīdzīgas publikas uzturēšanās un izpriecu vietas,

publikas sapulcēšanās vietas, veikalu telpas v. t. t,

un šo vietu ugunsdrošība jānodrošina pa daļai pie-

spiedu līdzekļiem, sodot pārkāpējus. Sevišķi po-

licijai jāpārbauda vietas, kurās pastāv sevišķa uguns-

nedrošība, kā piem.: fabrikas, darbnīcas ar ugunsap-

draudošu iekārtu, magazinas, veikalu telpas, teātru,*

cirku un sapulču telpas. Pie tam jāievēro sekošais: pa-

pildizejām jābūt pastāvīgi apgaismotām un viegli at-

veramām. Papildizejām vajag atbilst visaugstākam ap-

meklētāju vai uzņēmumā nodarbināto strādnieku skai-

tam. Trepēm jāatrodas ugunsdrošā trepju telpa, jābūt

pietiekoši platām un brīvām no jebkādiem šķēršļiem;

nodalījumi zem trepēm aizliegti. Kā ugunsdro i skai ās:

sienas, griesti, balsti, stutes un trepes, ja viņi nesa-

dedzināmi, savu izturību vai būvi acīmredzot nemaina

zem uguns un dzēšamā ūdens iespaida un ugunsiespie-
šanos aptur uz ilgāku laiku. Priekštelpām un caureja-
mām telpām jābūt pietiekoši platām, viņās nedrīkst

būt novietotas nekādas mantas. Sapulces telpas ne-
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drīkst atrasties ēkas, kurās ierīkotas fabrikas vai darb-

nīcas ar ugunsapdraudošu darbību. Bet ja tās atrodas

uz tās pašas grunts, tad jābūt atsevišķām pieejam.
Izeju apgaismošanai jābūt neatkarīgai no mājas ap-

gaismošanas. Izeju trepēm jābūt pietiekošā daudzumā

un tām jānodrošina izejas ceļi. Par pīpošanu pastāv
sevišķi noteikumi. Ugunspieteicejiem un ugunsdzēša-
miem aparātiem vajag būt viegli atronamieni un lieto-

šanas kārtībā. Teātros skatuves telpām jābūt atdalī-

tām no publikas telpām ar ugunsdrošu priekškaru un jābūt
ierīkotiem pietiekošā vairumā dūmu novadītājiem. Lielās

magazinās nedrīkst lietot petroleju, publikas telpās gā-
zes vadi nedrīkst būt kustīgi, apgaismošanas spul-
dzēm vajag būt aizsargātām pret viegli degošu priekš-
metu pieskaršanos. Pīpošana aizliegta publikas un

preču noliktavas telpās, kā arī darbnīcas; tām jābūt
ar attiecīgām izkārtnēm noteiktam. Celuloīda priekš-
meti nedrīkst tikt atklāti uzglabāti. Viņi izstādami

stikla, vai skārda kastes. Filmas no celuloīda drīkst

uzglabāt tikai papes vai koka kastēs (nekādā ziņā
skārda kastēs). Viesnīcas un alus tirgotavās jumta
telpas nekādā ziņā nedrīkst tikt izlietotas apmeklētāju
un kalpotāju apdzīvošanai vai gulēšanai. Caurbrauk-

tuvēm, izejam, trepēm un gaņģiem jābūt pilnīgi brī-

viem satiksmei.

3) Policijas priekšrakstu pārkāpumi tiek sodīti pec
Sod. lik. 138. un 230. p. p.: a) šaujamā pulvera,
eksplodējošo priekšmetu, uguņošanas rīku izgatavošana
bez atļaujas, šaujamā pulvera, uguņošanas rīku, spri-
dzinošu vielu uzglabāšana pārvietošana, izdošana, izlie-

tošana, tiek regulēti ar saistošiem noteikumiem. Uguns
aizkuršana apdraudētās vietās, mežos, ēku vai uguni
viegli uztverošu priekšmetu tuvuma aizliegta, tāpat
aizliegta šaušana un uguņošana apdraudošā ēku vai

viegli uguni uztverošu priekšmetu tuvumā. Zemkopības

ministrijas rīkojumu nepildīšana: meža (purva vai zāļu
lauka) cauriešana vai tuvošanās tiem ar nesegtu uguni
vai apgaismošanas ierīci un degošu priekšmetu krišana

un nomešana mežā (p. piem. sērkociņu v. t. t.), pī-
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pošana, no 1. marta līdz 31. oktobrim, noliegta ar

sodu piedraudēšanu.

4) Policijas uzdevumā ietilpst ugunsdzēša-
nas pārraudzība. Policijai jāsper soļi pilsoņu
īpašumu aizstāvēšanā un pie ugunsgrēka izcelšanās

tai jāpalīdz aizkavēt viņa izplatīšanos. Viņai ir tiesbīa

ikkatru pilsoni aicināt palīgā. Šim aicinājumam jāpa-
klausa ja uzaicinājamai personai nedraud sevišķi no-

pietnas briesmas. Nepamatota atteikšanās palīdzībā ir

sodāma Sod. lik. 139.p.—Piezīme: Vācijā (ugunsgrēku

aizkavēšanai) policijai uzdots pārraudzīt uguns dzēša-

mos rīkus, lai tie tiktu turēti gatavības kārtībā un lieto-

jamā stāvoklī un, pie iztrūkuma vai nekārtības, dot at-

tiecīgus rīkojumus, kā arī uzlikt sodu par šo noteikumu

nepildīšanu.

Pagastam jāuzņemas ugunsdzēšanas pie-
nākumi. Policija var piespiest iedzīvotājus palīdzēt
pie ugunsgrēka apkarošanas, kā arī dot rīkojumus par

nepieciešamo pajūgu piegādāšanu. Palīdzības snieg-
šana ugunsgrēka gadījumos pagasta apkārtnē tiek re-

gulēta ar policijas rīkojumiem un pagasta izstrādātām

normām. Ugunsdzēsēju biedrības biedri ieņem polici as

palīg-orgānu stāvokli. Viņi izpilda policijas uzdevumus

pie briesmu novēršanas, t. i. pie ugunsgrēka dzēšanas

un ar to savienotiem darbiem. īpašniekam jāpieļauj, ka

ugunsdzēsēji pie ugunsapkarošanas sper vajadzīgos so-

ļus uz viņa gruntsgabala, pa piem, ņem ūdeni no ta

akas, uzstāda šļūtenes viņa dārzā, lai arī tas

dārza stādus v. t. t. Šie soļi arī jāpielaiž gadījumos,

ja draud briesmas no kaimiņu grunts gabala. Sakarā

ar ugunsgrēku var tikt noplēsti nami, lai aizkavētu

uguns tāļāko izplatīšanos. Ugunsdzēšanas iekārta tiek

noteikta pašvaldību izdotiem saistošiem noteikumiem

par ugunsgrēku apkarošanu. Policijas pienākums —

lūkoties uz šo noteikumu izpildīšanu. Vainīgos sai-

stošo noteikumu neizpildīšanā sauc pie atbilddības uz

Sod. lik. 138. p.
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Kā policijai jārīkojas izmeklējot ugunsgrēka
cēloņus?

Policijai vispusīgi jāizmeklē katrs ugungrēka ga-

dījums, kas noticis viņas uzraudzības rajonā, lai no-

skaidrotu ugunsgrēka patieso cēloni un, lai varētu

noteikt vai tam nav noziedzīga nodarījuma pazīmes.

Ja ugunsgrēks izcēlies nejauši par piemēru: no

zibens, elektriskās strāvas īsā savienojuma un taml.

jeb, ja patieso ugunsgrēka cēloni nav izdevies noskai-

drot, tad izdarītā izziņa par ugunsgrēku nododama

iecirkņa prokurora biedram izbeigšanai krim. proc. lik.

288. p. kārtībā.

Ja ar izziņu tiek konstatēts, ka ugunsgrēks izcē-

lies no neuzmanības, resp. no neuzmanīgas apieša-
nās ar uguni (Sod. lik. 236., 237. un 238. p.p.),
tad lieta nododama pēc piekritības attiecīgam mier-

tiesnesim.

Gadījumā, ja pie izziņas izdarīšanas par uguns-

grēku, kas cēlies no nezināma cēloņa, tiek konsta-

tētas ugunspielikšanas pazīmes, policijas ierēdnim par
to nekavējoties jāziņo izmeklēšanas tiesnesim, proku-
rora biedram (sevišķi svarīgos gadījumos — vēl

apgabaltiesas prokuroram). Reizē ar to policijai neka-

vējoties jāstājas pie noziedzīga nodarījuma izmeklē-

šanas, izlietojot visus līdzekļus noziedzīgā nodarījuma
pēdu uzglabāšanai.

Ja cietušais ugunsgrēka izcelšanos izskaidro ar

uguns pielikšanu, tad izdarot izziņu, policijai jāno-
skaidro, vai ugunsgrēka apstākļi norāda uz izteiktām

aizdomām.

Izdarot izziņu par tīšu uguns pielikšanu jānoskai-
dro sekošais: a) vai nodegusē ēka vai cits objekts
ir bijis apdzīvots. Gadījumā, ja ēka nav bijusi ap-

dzīvota, tad jānoskaidro vai tā atradusies citu apdzī-
votu ēku tuvumā un vai tanī ugunsgrēka brīdī atra-

dušies cilvēki, b) kad un kādā vietā ugunsgrēks iz-

cēlies, vienā vai vairākās vietās, c) kā un kādā virzienā

uguns izplatījies, d) kas pirmais pamanījis ugunsgrēka
izcelšanos, c) uz ko un kādēļ krīt aizdomas uguns-
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pielikšanā, f) vai kāds nav manīts ugunsgrēka vietas

tuvumā pirms ugunsgrēka izcelšanās, g) kur atradies

aizdomās turētais un kāda ir bijusi viņa* uzvešanās

pirms ugunsgrēka laika un pēc tam un kādas tam bi-

jušas attiecības ar cietušo ugunsgrēkā, h) vai nav

norādījumu par izlietotiem līdzekļiem ugunspielikšanai
un vai nav palikušas pēdas (petrolejas vai citas kādas

dedzināmas vielas smaka), i) vai nav norādījumi, ka

aizdomās turētais, pirms ugunsgrēka izcelšanās, būtu

iegādājies kaut kādas dedzināmas vielas (Sod. lik. 562.

un 563. p. p.). '

Ja rodas aizdomas, ka nodegušo ēku aizdedzinājis
viņas īpašnieks, lai saņemtu apdrošināšanas prēmiju,

policijai jācenšās noskaidrot sekošo: 1) cik faktiski

varēja maksāt nodegusē ēka līdz ar visām mantām,
kas tanī atradās (vai apdrošināšanas prēmija nav aug-

stāka un par cik), 2) vai pirms ugunsgrēka, aizdomās

turētais nav atradies finansiēlās grūtībās un kā tieši,

3) vai no nodegušās ēkas pirms ugunsgrēka nav tikušas

izvestas vērtīgas mantas (Sod. lik. 598. p.).

Ugungrēka novēršanai ar neuzmanīgu apiešanos
ar uguni policijai jāierosina lietas saucot pie krimi-

nālatbildības visas personas, kas pienāktas neuzmanīgā
rīcībā ar uguni, nav ievērojušas un nav izpildījušas
saistošos noteikumus par krāsns un skursteņu tīrī-

šanu, nav laikā ziņojušas policijai par notikušo uguns-

grēku (Sod. lik. 236., 237, 238. un 239. p. p.); bet

gadījumos, kad no šādas nolaidīgas rīcības izcēlies

ugunsgrēks, vainīgie saucami pie atbildības pēc sod.

lik. 568. p.

B. Policijas pienākumi sabiedriskas

kārtības uzturēšanā.

A. Tautas veselības aizsardzība.

Sanitār-policejiskie pienākumi.

Policijas rīcība tautas veselības aizsardzībā ap-
tver valsts darbību briesmu novēršanā, kas apdraud

iedzīvotāju veselību ar lipīgām slimībām, tirgošanos ar
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indīgam vielām, ēdam- un baud vielu falsifikāciju un

taml.

Veselības apstākļu uzraudzība pieder tautas lab-

klājības ministrijai. Pārvaldīšanu izved pašvaldības.
Provincē ir apriņķu ārsti un pilsētās — veselības no-

daļas.

Policijas darbības aploka ietilpst veselības aizsar-

dzības noteikumu pārkāpumu atklāšana un ar šiem no-

teikumiem aizliegto produktu izgatavošanas atklāšana

un kriminālvajāšanas ierosināšana.

Protokoli par sanitāro noteikumu pārkāpšanu sa-

stādāmi ārsta, kā arī pieaicināto liecinieku klātbūtne

(krim. proc. lik. 1167. p.) un ārsts tos arī paraksta,
bet šī nosacījuma neievērošana var izsaukt protokola
nederībutikai tādos gadījumos, kad protokolā aplieci-
nāmi fakti, kas ietilpst sanitāruzraudzības kompetence,
kā: aizsardzības soļu nesperšana pret slimību izpla-
tīšanos, gaisa saindēšanu un t. t. Ūdens izmeklēšana,
vai tas tīrs no mēsliem, netīrumu uzkrāšanos atejās,

dezinfekcijas trūkums epidēmisku slimību laikā un t .t,
kas neprasa sevišķu speciālu zināšanu, pilnīgi pieie-
tama tiesai, kas skata caur lietu pēc būtības, un tāpēc

par šādiem pārkāpumiem var protokolus sastādīt bez

ārsta. Sastādot protokolus par sanitāro noteikumu pār-
kāpšanu krim. proc. lik. 1167. p. kārtībā, nav jāuz-

glabā priekšmetus, kas atrasti pie apskates un kuri

ir par pamatu kriminālai vajāšanai.

Pirmās palīdzības sniegšana.

1. Kā jāsniedz pirmo palīdzību?
2. Kā jāapietas ar zināmiem slimniekiem?

3. Kas jānoskaidro?
4. Kā nostādīta slimo pārvadāšanas līdzekļu uz-

turēšana?

5. Palīdzības sniegšana piepešos, dzīvību apdrau-
došos nelaimes gadījumos.

1. Pirmo palīdzību atrastiem uz satiksmes ceļiem

resp. ielām saslimušiem un nelaimes gadījumos cietu-

šiem vislabāki sniedz ārsts, tad arī no slimnīcas, glāb-



Vispārējās apdrošināšanas sabiedrības

nelaimes gadījumos

paskaidrojums.
Saskaņā ar Likuma par algotu darbinieku apdrošināšanu nelai-

mes un arodu slimību gadījumos (V. V. 120. n., 1. jūn. 1927. g.)
100. pantu uz apdrošināšanas sabiedrības, darba devēja, cietušā vai

viņa ģimenes locekļu pieprasījumu vietējai policijai jāsastāda proto-
kols par to, kādos apstākļos nelaime notikusi.

Lai šāds protokols būtu izsmeļošs, būtu vēlams, tādu sastādot,

pieturēties pie zemāk minētiem pamatjautājumiem:

H. CIETUŠA LIECĪBA.

1. Cietuša stāvoklis darba vieta.

Vai cietušais strādājis valsts, pašvaldības vai pri-
vāta uzņēmumā; kas ir darba devējs?

Vai cietušais bijis vienkāršs strādnieks, atbildīgs

darbinieks, darba vadītājs, uzņēmējs, starp-

nieks; ja vedējs, vai ar savu zirgu?
Vai bijis pastāvīgs vai pagaidu strādnieks? Cik

ilgi darba vietā strādājis? Cik nopelnījis?

2. Nelaimes gadījuma gaita.

Kad noticis nelaimes gadījums?
Vai nelaimes gadījums noticis darbā, vai ejot uz

darbu, vai ārpus darba?

Kadi nelaimes gadījuma cēloni: vai kāds vaino-

jams jeb noticis vienkāršs nelaimes gadījums?
Kā noticis nelaimes gadījums? (sīks atstāstījums),

etc.

Piezīme: Par nelaimes gadījumu likuma ziņā uzskatāms pēkšņs, nepa-
redzēts notikums, kas radījis miesas bojājumu. Nelaimes gadījuma raksturīgākā
pazīme ir tā, ka tas ir nejaušs neparedzēts, negaidīts un notiek (oti isā laika

sprīdi.

3. Stāvoklis pec nelaimes gadījuma.
Vai cietušais darbu pārtraucis jeb turpinājis strādāt?

Vai ziņojis darba devējam resp. viņa vietniekam?

Kad ziņojis?
Kur pec nelaimes gadījuma ārstējies? Vai bijuši

kādi izdevumi? . /

Vai saņēmis kādu pabalstu no darba devēja? etc.

4. Aculiecinieku uzdošana.



B. DARBA DEVĒJA VAI VIETNIEKA LIECĪBA

1. Cietušā stāvoklis darba vietā.

Sk. cietušā liecība.

2. Nelaimes gadījuma gaita.

Ja bijis pie nelaimes gadījuma klat, tad noprati-
nāms kā aculiecinieks.

Ja nav pie nelaimes gadījuma bijis klāt, tad: kā

dabūjis zināt par notikušo nelaimes gadījumu?
No kā? Kā noticis nelaimes gadījums pēc at-

stāstījuma? etc.

3. Stāvoklis pec nelaimes gadījuma
Sk. cietušā liecībā.

C. ACULIECINIEKU LIECĪBA.

1. Liecinieku atrašanas vieta nelaimes gadījuma brīdi.

Vai liecinieks strādājis kopā ar cietušo? Kādu

darbu abi strādājuši?

Ja nelaimes gadījums nav noticis darbā, tad kur,
kādos apstākļos?

Vai liecinieks cietušo pazist?
Vai liecinieks pats redzējis nelaimes gadījumu?
Vai bijis klāt? etc.

2. Nelaimes gadījuma gaita.
Kad noticis nelaimes gadījums?
Vai nelaimes gadījums noticis darbā, vai ejot uz

darbu vai ārpus tā?

Kādi nelaimes gadījuma cēloņi?
Kā noticis nelaimes gadījums? (Sīks atstāstījums)
Vai nav konstatēta no cietušās puses ļaunprātīga

rīcība? Vai cietušais nav bijis iereibušā stā-

voklī? etc.

3. Stāvoklis pēc nelaimes gadījuma.
Vai cietušais pēc nelaimes gadījuma strādājis un

cik ilgi?
Vai darbu pārtraucis?
Vai cietušais ziņojis par notikušo nelaimes gadī-

jumu darba devējam resp. viņa vietniekam?

etc.

Ja augšminētās liecības nedotu vajadzīgo skai-

drību par notikušo nelaimes gadījumu, būtu vēlams

nopratināt vēl citas personas, kas varētu dot tuvākus

paskaidrojumus (ārsti, feldšeri v. c).
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šanas stacijas, ugunsdzēsēji v. t. t. Policijas ierēdņiem

jāizmanto palīdzības sniegšana, kas visērtāki un vis-

ātrāki sasniedzama.

Pie vārīgi saslimušiem un ievainotiem, ierēdņiem

jāgādā par nekavējošu novietošanu ārstniecības iestādē.

Kā transporta līdzekļus var izlietot ormaņu ratus.

Bet ja slimo transporta līdzekļu piegādāšanai paiet

ilgāks laiks, tad nelaimē cietušais novietojams mājas

ieeja, vai citā kādā mierīgā vietā, lai tas tiktu noslēpts

no ziņkārīgiem; ziņkārīgie jāizklīdina.

Transporta izdevumus nokārto ierēdnis pret kvīti,
vai viņš sūta transportlīdzekļu vedēju uz savu dienesta

vietu, naudas saņemšanai. Izdevumi vēlāk iekasējami

no cietušā, ja viņam ir līdzekļi, pretējā gadījumā izde-

vumus sedz valsts.

Ja cietušais vēlas tikt nogādāts sava dzīvoklī, ierēd-

nim jāizpilda tā vēlēšanās.

2. Garā slimie ir jānovieto vājprātīgo iestādēs,

ja tas nav tūliņ iespējams, tad pagaidām slimnīcā.

Bezsamaņas stāvoklī atrodošies tikai izņēmuma gadī-

jumos var tikt pārņemti policijas rīcībā, ja ir priekš
tam attiecīgas telpas. Tas pats attiecās uz saslimu-

šiem ar krampjiem (epileptiķiem).
Ar lipīgām slimībām saslimušus nogādā slimnīcā.

Transports notiek ar slimo vāģiem.

3. Kamēr saslimušais nav zaudējis samaņu, no-

skaidrojama tā personība. Par nelaimi nekavējoši jā-

ziņo piederīgiem. Vainīgo jautājums jānoskaidro ar

liecinieku uzvārdu uzņemšanu.

4. Slimnieku pārvadāšanas līdzekļiem (nestuves,
nestuves uz riteņiem — divriteņiem, slimo vāģi, au-

tomobiļi) jāatbilst pilsētas lielumam, iedzīvotāju skai-

tam, slimnīcu skaitam, to attālumiem un citiem ap-

stākļiem.

Piezīme. Vācijā mazās pilsētās un uz laukiem

vismaz katrā pagastā jābūt vienam slimnieku

pārvadāšanas vāģim.
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5. Sniedzot palīdzību slīkoņiem, galvenais nolūks

ir panākt elpošanas un asinsriņķošanas atjaunošanos.

Nosūtot pēc ārsta, nekavējoties jāķeras pie slī-

koņa atdzīvināšanas. Šim nolūkam slīkonis jānoliek

uz mutes tā, lai sejai, krūtīm, kaklam pēc iespējas
varētu brīvi pieplūst gaiss. Miesas daļas jāatbrīvo
no šaurām drēbēm.

Slīkoņa elpošanas atjaunošanu jācenšas izdarīt vai-

rāk stundas resp. kamēr ierodas ārsts. Pirms nav

parādījušās pirmās elpošanas zīmes, nedrīkst ķerties

pie ķermeņa siltuma un asinsriņķošanas atjaunošanas
darbības, jo asinsriņķošanas sākšanās pirms elpošanas

var tikai apgrūtināt slīkoņa atdzīvināšanu.

Noteikumi slīcēju glābšanai.

I. Tuvojoties slīcējam, pārlieciniet skaļā un stingrā

balsī, ka viņš ir glābts.
11. Pirms ielekšanas ūdenī slīcēja glābšanai, no-

ņemiet vai noraujiet no sevis cik iespējams ātri un

pēc iespējas vairāk apģērba gabalu, bet ja nav laika

to izdarīt, tad katrā ziņā noņemiet zābakus, atpogājat
un atraisāt apakšdrēbju pogas un saikļus un kaba-

tas izgriežiet uz ārieni, jo pretējā gadījumā tās pie-
smēlušās ar ūdeni, vilks jūs dibenā.

111. Piepeldot slīcējam, ja viņš sitas ar rokām un

spārdās ar kājām, neķeriet viņu uz reizi, bet dažas

sekundes paliekat nelielā attāļumā no viņa līdz tam

laikam, kamēr viņš neapmierinājās, jo visaugstākā mērā

ir bīstami ķert ūdenī cilvēku, kas nemierīgi dauzās.

Bet ja nav iespējams gaidīt, kamēr viņa spēki izsīkst,
tad tuvojoties viņam ar izstieptām uz priekšu rokām,
lai sakamptu viņu zemāk norādītā kārtā, pirms viņš
nav vēl paspējis saķert jūs un apgrūtināt kustību

brīvību.

IV. Piepeldot slīcējam, ķeriet viņu tūlīt aiz matiem

un apgriežiet viņu cik iespējams ātri augšpēdus, bet

ja mati īsi apcirpti, vai to nav pavisam, tad papūlaties
sagrābt viņu aiz pleca vai rokas, tikai aug-
stāk par plaukstu, bet ja slīcējs ir drēbēs, tad saķeriet
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aiz tām uz krūtīm kakla tuvumā un pagriežiet slīcēju
augšpēdus; paraustiet viņu, lai viņš nepeldētu un pēc
tam paši pagriežaties uz muguras un peldiet uz krastu

vai kuģi, turot glābjamo cilvēku, tā, lai jūs abi gulētu

augšpēdus, un lai glābjamā cilvēka mugura piegulētu

jūsu vēderam.

Šādā cejā jūs daudz ātrāk sasniegsat krastu vai

kuģi, ka peldot kaut kā citādi un šādā stāvoklī jūs
varat peldēt, pieturot divus un pat trīs cilvēkus. Šīs

metodes labums ir arī tas, ka viņa dod iespēju glāb-
jamā cilvēka seju turēt visu laiku virs ūdenslīmeņa.

Vissvarīgākais apstāklis šīs metodes sekmīgā iz-

pildīšanā ir ātri saķert slīcēju un apgriest viņu, kā

arī pašam apgriesties uz muguras.

V. Ja slīcējs ir jau nogrimis, tad viņa atrašanās

vietu, ja ūdens rāms, viegli noteikt pēc gaisa burbu-

līšiem, kas laiku pa laikam parādās uz ūdens virsas.

Te saprotams jāņem vērā arī straumes darbība, kas

šos burbulīšus nones sānis. Ļoti bieži var glābt jau
dibenā nogrimušu cilvēku un viņu atdzīvināt, ja no-

laižas zem ūdens pēc viņa šo pūslīšu norādītā virzienā.

VI. Nolaižoties zem ūdens pēc dibenā gulošā cil-

vēka, viņš jāsaķer ar vienu roku augšminētā kārtā,

pēc kam ar otras rokas un kāju palīdzību līdz ar

slīkoni jāuzpeld virs ūdens.

VII. Ja notikums atgadījies jūrā un, ja no krasta

tek stipra straume, tad prātīgāki ir, guļot uz mugu-

ras, turēties uz vietas, kamēr nepienāks palīdzība. Ne

viens vien cilvēks ir gājis bojā no spēku izsīkšanas,

pūloties sasniegt krastu bēguma laikā, bet ja viņi
būtu tikai turējušies uz vietas, viņiem būtu nosoltīta

laiviņa vai sniegta citā kādā veidā palīdzība. Mierīgi
turēties uz muguras ir iespējams vairāk stundas.

VIII. Šie noteikumi vienlīdzīgi attiecināmi uz visiem

apstākļiem un piemērojami tiklab visstraujākā un ne-

mierīgākā ūdenī, kā arī vismierīgākā.
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Noteikumi pirmās palīdzības

sniegšanai slīkoņiem.

Slīkonim, lai arī cik ilgi viņš būtu gulējis ūdenī,
un lai arī kāds būtu šķietamās nāves veids, pirmā

palīdzība katrā ziņā jāsniedz, izņemot tikai gadījumus,
kad konstatēta vienīgā neapšaubāmas nāves pazīme —

līķa trūdēšana.

Vispirms nezaudējot velti laiku:

a) jāsūta pēc ārsta;

b) jāsūta pēc sausām drēbēm un segām;
c) jāsagatavo viss, kas vajadzīgs slīkoņa sasildī-

šanai, t. i. pudeles, vai krūzes ar karstu ūdeni,
silti ķieģeļi, vai gludekļi, kulītes ar karstiem

pelniem vai smiltīm, sildītāji un taml.

d) jāizraida visi liekie cilvēki, 3—4 cilvēku pie-
tiek palīdzības sniegšanai.

Izvilkto no ūdens slīkoni nekādā ziņā nedrīkst

mēģināt atdzīvināt valstot vai kratot virs mucas, vai

citā kādā ceļā, vispārīgi nedrīkst viņu šūpot, celt uz

kājām un sēdināt, kaut arī viņš izrādītu vājas dzīvības

zīmes.

Palīdzība jāsniedz uz vietas, kur slīkonis izvilkts

— uz krasta, vai laivā, un nepalaižot nevienu minūti,

pilnīgi burtiski jāizpilda sekoši noteikumi tādā pat kār-

tībā, kādā tie še izteikti:

r. Slīkoni nolikt uz labiem sāniem ta, lai galva
būtu mazliet augstāka par kājām;

11. Iztīrīt ar pirkstu, lakatu vai spalvu muti, rīkli

un nāsis no šķidrumiem un gļotām.
111. Galvu noliekt uz priekšu, paceļot viegli aiz

pleciem un aizturot aiz pieres atvērt žokļus, lai at-

vieglotu ūdens izplūšanu.
IV. Ātri, bez satricinājumiem un gru3ieniem, iz-

ģērbt rumpja augšējo daļu (kaklu, krūtis), vajadzī-
bas gadījumā drēbes pārgriest, atlaist jostu, atpogāt

apakšdrēbes un veļu.
V. Papūlēties izsaukt šķaudīšanu, dodot ost ožamo

spirtu, dedzinātas spalvas, etiķi un taml., vai kutināt

nāsis vai rīkli ar spalviņu vai asu auklu.
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VI. Piepeši iespricēt sejā un uz krūtīm aukstu vai

siltu ūdeni ja elpošana neparādās, tad tā ir jāizdara
mākslīgi, rīkojoties šādi:

VII. Ātri nosausināt ķermeni, viegli to noberzējot,

sevišķi galvu un kājas.
VIII. Atplēšot žokļus, atvērt muti, izvilkt mēli no

mutes un nostiprināt to tādā stāvokli pāri smakram

pie apakšžokļa ar lentīti, audekla gabaliņu, vai lakatu,

žokļus atstāt atplēstus, iespraužot starp dzerokļiem

korķi vai koka gabaliņu.
Nolikt slīkoni uz mugaras, bet zem pleciem un

galvas palikt cieti satīstītas drēbes.

Rumpja lejas daļu ietīt deķī, vai sausās drēbēs.

Nostāties slīkoņa galvgalī un izdarīt sekošus pa-

ņēmienus.

I. paņēmiens. Saņemt slīkoni pie elkoņiem aiz

rokām, atvilkt tās sāņus no rumpja un lēni, vienādi

un droši vilkt tās uz savu pusi, līdz kamēr slīkoņa
rokas nebūs izstieptas aiz galvas, paturēt tās tādā

stāvoklī ap 2 sekundes.

11. paņēmiens. Noliegt slīkoņa rokas pie rumpja,
saliecot tās elkoņos un stipri, bet bez grūdieniem pie-

spiest abiem krūšu sāniem arī apmēram 2 sekundes.

Atkārtot šos paņēmienus pēc kārtas 12—14 reizes

minūtē. Vislabāk saskaņot tās ar sava paša elpas

vilcieniem, t. i. ieelpojot izdarīt pirmo paņēmienu, iz-

elpojot otro. ;

Turpināt šos paņēmienus vienmērīgi un neatlai-

dīgi, kamēr slīkonis sāk atkal elpot, vai kamēr ārsts

atzīst, ka slīkonis ir tiešām miris.

Šo paņēmienu laikā, tomēr tos neapturot un ne-

traucējot, viens no palīgiem var pabeigt slīkoņa iz-

ģērbšanu, tikai neatsedzot viņu.

Ķermeņa siltuma un asinsriņķošanas

atjaunošana.

Ķermeņa daļas, neatsedzot cilvēku, rīvē no lejas
uz augšu ar dvieļiem, flaneli vai kaut ko tamlīdzīgu.
Ar šo paņēmienu asinis no periferijām tiek dzītas uz
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sirdi. Siltuma atjaunošanu veicina, ja krUts bedrīte,

zem elkoņiem, starp ciskām un pie kāju pēdām pieliek
ar karstu ūdeni pildītas pudeles, vai sasildītus akme-

ņus, ķieģeļus un taml.

Ja slimais ievietots mājās, tad jārūpējas, lai viņa
istaba tiktu pietiekoši vēdināta.

Kad slīkonis ir atdzīvināts, viņam var iedot tēj-

karoti silta ūdens, bet ja tas spēj norīt, tad drusciņ

vīna, vai silta ūdens ar degvīnu, vai kafiju. Slimais

ieliekams gultā, un nedrīkst traucēt viņa miegu, kas

parasti tam vienmēr uznāk.

Piezīmes. Izplatītām domām, ka ja dzīvības

zīmes neparādās ātri, tad neesot cerības uz atdzīvi-

nāšanu, nav nekāda pamata; daudzi ir tikuši atdzīvināti

tikai pēc vairāku stundu pūlēm.

Parādības, kas noteic nāvi. Elpošana un

sirdsdarbība izbeidzas pavisam; acu plakstiņi paliek
pusvirus, zīlīte izplētusies, žokļi nekustīgi, roku un

kāju pirksti savilkti, mēle piegūlusies lūpu apakšmalai
un lūpas un nāsis pārklātas ar putainām gļotām, ķer-

meņa āda bāla un auksta.

Piesardzības soļi. Daudz cilvēku sapulcē-
šanās ap slīkoni kaitīga, sevišķi istābā. Ikkura neuzma-

nīga apiešanās ar slimnieku nav pielaižama. Ķermeni
nedrīkst nolikt augšpēdus, iekams mēle nav nostipri-
nāta augstāk norādītā stāvoklī. Nekādā ziņā slīkoni

nedrīkst pacelt ar kājām uz augšu. Nekādā gadījumā
slimo nedrīkst sēdināt siltā vannā bez ārsta atļaujas

un arī tad lietojot to tikai, kā acumirklīgu kairināšanas

līdzekli.

Noteikumi palīdzības sniegšanai piepe-
šos dzīvību apdraudošos nelaimes

gadījumos.

Palīdzība nosalušiem. Siltumam pēkšņi ie-

darbojoties uz nosalušo, tas var atnest viņam nāvi,

tāpēc nosalušos nedrīkst ienest siltā istabā. Nosalušam

vislabāk sniegt palīdzību priekšnamā, vai šķūnī, vai

pagalmā, ja nav visai auksts, vai beidzot, izvēsinātā

saltā istabā, novietojot nosalušo tanī vietā, kur viņam
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tiks sniegta palīdziba. Ar viņu jāapietas uzmanīgi

jo dažas ķermeņa daļas, piemēram ausis, deguns, pirk-
sti un citas, ir sastingušas un trauslas un np piesi-
šanās var tikt salauzītas. Lai tas nenotiktu, nosalušais

pārvedams ragavās, vai pārnesams nestuvēs, paliekot
zem viņa galvas salmus vai sienu, vai vismaz sniegu.
Atnesot nosalušo zināmā vietā, viņš uzmanīgi jāizģērbj,

pārgriežot drēbes, lai tās novelkot, nesalauzitu sasa-

lušos locekļus un tad viss ķermenis, izņemot seju, jā-
apliek ar sniegu, vai sadauzītiem ledus gabaliņiem,
vai jāiegulda paceļot galvu uz augšu vannā, vai lielā

silē, kas pildīta ar aukstu, ledainu ūdeni. Kad sniegs
vai ledus ap nosalušā ķermeni sāk kust un āda paliek

sarkana, tad izceļot viņu no ūdens, vai noņemot ledu

un sniegu, jāiegulda aukstā gultā tajā pašā saltā istabā

un jāsāk berzēt ar vadmalas gabalu, apmērcē-
jot to aukstā ūdenī. Kad locekļi sāk palikt lokani,
tad ķermenis jānosusina ar dvieli un jāturpina berzē-

šana ar mazliet apsildītiem vadmalas gabaliem, mutē

palēnām jāiepūš gaiss, jāieliek ūdens un eļļas klistiri

un, apmērcot sūcekli vai lupatu aukstā ūdenī, jāizspiež
tas tā, lai pilieni kristu uz krūtīm zem krūšu bedrītes.

Tiklīdz novērojamas dzīvības atgriešanās pazīmes un

slimais sāk žāvāties, nopūsties, tad jādod viņam pa-

ost ožamais spirts vai etiķis un mutē jāielej nedaudz

(vienu, divas karotes) siltas tējas, vai pliederu, liepu,
kumelīšu tējas ar mazliet vīna vai degvīna, lai izsauktu

asinsriņķošanu un svīšanu. Kad nosalušais jau atguvis

samaņu, tad viņš jāienes mazliet siltākā istabā, sausi

jānoslauka, jāiegulda gultā un jāpadzirda ar kaut ko

siltāku, kam pieliets nedaudz ruma vai degvīna, un

tādā kārtā viņš maz pa mazam jāpieradina pie siltuma.

Šie līdzekļi jālieto trīs vai vairāk stundas, un ar

viņiem bieži ir atdzīvināti tādi nosalušie, kuru stāvo-

klis izlikās bez kādām cerībām.

Palīdzības sniegšana pakarušamies, no-

žņaugtiem un noslāpētiem.

1) Vispirms karājošos cilvēku vajag atbrīvot no

cilpas, to uzmanīgi pārgriežot. Tas nav jādara vienam,
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bet ar vienu vai diviem palīgiem, kas vajadzīgi tiklab

ķermeņa pieturēšanai, kā arī kā liecinieki pie pirmās

palīdzības sniegšanas. Ja cilvēks nožņaugts ar cilpu
sēdus, vai guļus, tūlīt jānoņem kaklu sažņaudzošā
cilpa. Ja cilvēks noslāpēts, ar varu aizbāžot muti ar

lupatu, sūnām, slimtīm un taml., tad nekavējoši jāat-
brīvo mute no minētiem priekšmetiem.

2) Cilvēks jānoliek gulta vai uz liela galda, ar

galvu mazliet augstāk. Istabas gaisam, kur atrodas

nelaimīgais, jābūt tīram un vēsam.

3) Novilkt no ķermeņa visu, kas var kavēt asins

riņķošanu.

4) Ja cilvēka seja sarkana, acis izspiedušās un

arī sarkanas, mēle izstiepusēs starp zobiem, tad ne-

kavējoties uz pakauša jāuzliek kādi seši asins sūcamie

radziņi.

5) Jāapspricē ar aukstu ūdeni seja un krūšu priekš-

puse, un ja cilvēks ir karājies tikai piecas vai desmit

minūtes, tad šis līdzeklis viens pats jau var būt pie-

tiekošs, lai viņu atdzīvinātu. Uz galvas jāuzliek
aukstā ūdenī saslapināts dvielis vai aukstas kompreses,
vai vērša pūslis ar ledu. i

% 6) Jācenšas ātrāk panākt elpošanas un asinsriņķo-
šanas atjaunošanos, kādā nolūkā jāpielieto tie paši lī-

dzekļi, kā slīkoņiem, t. i. krūts sānu viegla saspiešana
ar plaukstām un uzmanīga gaisa iepūšana mutē.

7) Ķermenis jāberzē ar vadmalas gabaliem vai

sukām; berzēšana jādara no roku un kāju galiem līdz

rumpim, jo ja asinsriņķošana tikko apstājusies, tad ar

šo līdzekli asinis visātrāk sāks ritēt uz sirds pusi.

8) Kad cilvēks sāk atgūt samaņu, t. i. sāk nopūsties,
žāvāties, šķaudīt, tad jāieliek silts sāls un etiķa ūdens

klistirs un laiku pa laikam jādod paost ožamais spirts,
etiķis vai sarīvēts mārutks.
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9) Tādi cilvēki pec atdzīvināšanas parasti sajūt
vispārēju smagumu, galvas sāpes, nogurumu, sliktu

gara stāvokli un taml. Šinī laikā viņiem jāiedod kāds

caurejas līdzeklis — karote rīciņeļļas, vai divas karotes

linu vai provanseļjas, un pirmajās dienas ņedrikst
dot nekā dzert, izņemot tēju, un ēst, izņemot zupu.

10) Uz pakārto un nožņaugto dažādām ķermeņa

daļām ļoti bieži sastopamas sitienu zīmes un ādas

nobrāzumi, kas dabūti agonijas vai konvulsijas laikā,
vai aizsargājoties no slepkavām. Visas tādas vietas

jāpārsien ar aukstā ūdenī vai svina ūdeni saslapinātām

kompresēm vai lupatām. Beidzot var gadīties, ka pēc
divu vai trīs stundu pūlēm, cilvēku nav iespējams
atdzīvināt, bet arī tad vēl nav jāzaudē cerības, bet

apliekot ķermenim apkārt kaut ko siltu, jānogulda tas

ar paceltu uz augšu galvu; vietas, no kurām bijušas
laistas asinis, jāpārsien ar bindi un cilvēks jāatstāj
uzticamu un bezbailīgu personu uzraudzībā līdz tam

laikam, kamēr neparādās trūdēšanas pazīmes. Bijuši

gadījumi, kā tādi cilvēki pēc divām, trim un vairāk

stundām ir paši atguvuši dzīvību bez jeb kādas pa-
līdzības.

Palīdzība noslāpušiem tvana

un nosmakušiem.

Kad cilvēks saindējies ar tvana gāzi, tad viņam

jāpalīdz šādi:

1) Viņš jāiznes tīra gaisa, bet istaba, kur nelaime

notikusi, jāizvēdina.

2) Nelaimīgais jāizģērbj un jānoliek uz muguras,

mazliet paceļot galvu un krūtis.

3) Ļoti labs līdzeklis ir ķermeņa aplaistīšana ar

smalku strūklu labi auksta ūdens, piem. lejot o,deni

no tējkannas ap metru augstumā, bet uzmanoties, lai

ūdens neiekļūtu mutē un elpojamā rīklē. Galvai jā-
uzliek aukstas kompreses ar ūdeni, bet ja ir pie rokas,
tad labāk ar etiķēteri (aether aceticus).
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4) Laiku pa laikam jādod paost stiprs etiķis, stiprs
ožamais spirts vai sarīvēts mārutks.

5) Jāieliek etiķa un sāls klistīrs (pusotras glāzes

ūdens, pusglāzes etiķa un vienu, divas papīrkšķišus
sāls).

6) Pilnasinīgiem, kam seja un acis sarkanas, jāpie-
laiž aiz katras auss pa astoņām dēlēm vai jāuzliek
uz pakauša seši asins sūcamie radziņi.

7) Laiku pa laikam viegli jāsaspiež krūšu sani un

vēders un locekļi jāberzē ar vadmalu vai sukām.

8) Kad slimais sāk nākt pie samaņas, tad viņam

jādod dzert ūdeni ar etiķi, limonādi, bet ja ir pie rokas,
tad degvīnu vai glāzīti ūdens ar 15—20 pilieniem

etiķētera; šinī laikā ir ieteicams dot arī melnu kafiju.

Ja atdzīvināšana nav sekmīga, tad tomēr cilvēku ne-

drīkst atstāt bez kādas palīdzības, bet tā viņam snie-

dzama divas, trīs vai četras stundas. Še jāzin, ka

no visiem šķietami mirušiem visbiežāk izdodas atdzī-

vināt noslāpušos tvanā, jo tvana gāze tik ātri n;enobeidz

cilvēku, kā asfikcija pie slīkšanas vai pakāršanās.

Palīdzības sniegšana pamirušiem no

kaitīgu gāzu ieelpošanas.

Cilvēks dažreiz nosmok vai pamirst ieelpojot kai-

tīgas gāzes, iekļūstot dziļā bedrē, sen noslēgtā pa-

grabā, akā, dziļā alā, vai atejā un taml. Ja cilvēks

ilgi paliek tādā vietā, kur atrodas kaitīgas gāzes, vai

ja viņš nokļūst tādā vietā, kur šādu gāzu daudz, tad

pamirums (asfikcija) iestājas ļoti ātri un tam var se-

kot nāve. Palīdzība tamlīdzīgos gadījumos sniedzama

tāda pat, kā tikko aprakstītos tvanā noslāpšanas gadī-

jumos. Te jāievēfo, ka personām, kas palīdzības snieg-
šani nolaižas akā, alā, dziļā bedrē un citur, jāpār-
sien sava mute un deguns ar lakatu, kas piesūcināts
ar etiķi vai kaļķūdeni.
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Palīdzība stipri sasitušamies.

Ja cilvēks, nokrītot no kādas augstas vietas, vai

uzkrītot kādam trulam un smagam ķermenim, zirgam
un t. t., zaudē samaņu, tad kamēr ierodas ārsts, jā-
sniedz šāda palīdzība: Sasistai vietai pielikt lupatā
ietītu sagrūstu ledu, vai slapināt to ar aukstu etiķa
ūdeni, bet kur ir iespējams, ar aukstu svina ūdeni.

Ja stipri sasista roka vai kāja, tad, sabindējot to ar

bindi vai dvieli, jāliek tai klāt auksts svina ūdens, vien-

kāršs ūdens ar etiķi vai lupata ar sagrūstu ledu. Snie-

dzot palīdzību sasitušamies, visas drēbes jāatpogā,
un kas spiež, jānoģērbj.

Palīdzības sniegšana saindēšanas

gadījumos.

Ja cilvēks ir saindējies ar kaut kādām indīgām
vielām, jāizsauc ārsts. Vispirms jāparūpējas šīs indes

izdabūt ārā no kuņģa vemjot. Gandrīz visas stiprās
indes pašas par sevi jau izsauc vemšanu, un ja tā

sākusies, tad tikai jāveicina ar kādu dzērienu, piem.

ar sildītu pienu, ūdeni ar sviestu un taml., tādā dau-

dzumā, lai vēders tiktu no šiem dzērieniem pārpildīts,
kas panākams, dodot minētos dzērienus pa pus vai

veselai tasei pēc katrām divām vai piecām minūtēm.

Ja vemšana neiesākas, tad tā jācenšas izsaukt ar mute

iebāstu pirkstu, vai kutinot rīkli, cik iespējams dziļi
ar mīkstu saeļļotu spalviņu. Dot vemjamās zāles bez

ārsta ir bīstami. Pēc kuņģa atbrīvošanas šādā ceļā
no indes, tālāka indes darbība paralizējama vai pa-

mazināma ar dažādiem līdzekļiem, skatoties pēc indes

vielas īpašībām. Vispārīgi stipru inžu darbību, kas

izsauc kuņģī smeldzošas sāpes, var pamazināt, ieņemot
lielāku vairumu piena vai kāda gluma dzēriena, kā

kaņepju piena, mandeļu piena, vai miltu tu-

mes un cit. Apdullinošu (narkotisku) inžu

darbību, kuj-as izsauc itkā reibumu, ievērojami var pa-

mazināt ar skābēm, kuras ieņem ar etiķa ūdeni, citrona

ūdeni, stipru kafiju un cit.
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Palīdzība ievainojumu gadījumos.

Vispirms vaina jāizsargā no netīrumu iekļūšanas
un tāpēc nedrīkst lietot korpiju, lipīgus plāksterus, sū-

cekļus, netīru audekli un taml., aizskārt vainu ar

netīriem pirkstiem, bet tās apkārtne jāapmērcē ar

jodu vai spirtu, bet ja tāda pie rokas nav, ,tad ar

degvīnā vai bencinā apslapinātu vati vai tīra audekla

lupatiņu brūces apkārtne aptinama, neaizkarot pašu
brūci. Kā pārsienamais jālieto tīrs audeklis un vate.

Ja vaina ir pārklājusies ar sarecējušām un sakaltušām

asinīm, tad tās nedrīkst noslaucīt, bet jāatstāj. Ja

no vainas šļācas ārā stipra gaišsarkana asiņu strūkla,
tad tas nozīmē, ka ir bojāta artērija un ka ievainotam

draud briesmas. Te uz ātrāko ataicināms ārsts. Kamēr

ārsts ierodas, ievainotais orgāns jāpaceļ uz augšu un

bojātās artērijas dzīsla stipri jāsaspiež augstāk par

vainu, vai šis orgāns jāpārsien pie ievainojuma vietas

ar gumijas šļauku vai elastīgu siksnu (bikšu tura-

miem) tik cieti, lai asinis vairāk nešļāktos. Vietās, kur

pārsiešana nav iespējama, vaina cieti jāaizspiež ar tīru

lakatu. t

Asins tecēšana no venam.

Stingri nosiet orgānu ar lakatu vai bikšuturamiem

zemāk par vainu. (Vēnu asinīm ir zilgani sarkana

krāsa.)

Palīdzība kaulu lūzuma gadījumos.

Katru ievainotu un asiņojošu locekli pacelt aug-
stāk. Pagatavot no cigāru kastītes, lubu dēlīša, slo-

tas, spieķa, kartona un taml. atbalsta pārsienamo un

piestiprināt to zem pārlaustās vietas. Kur cietu

pārsienamo nevar pielikt (vaigs, smakrs), tur slimā

vieta jāpārsien ar lakatu, kas piestiprināms pie pakauša
un galvas virsus.
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Izmežģījumi.

Izmežģījuma ārējā pazīme — loceklis nemaz nav

deformēts, bet tikai uzpampis, katra kustība sāpīga.

Jāievēro miers, kamēr ieradīsies ārsts. Jāliek auk-

stas kormpreses, vai auksti sabindējumi, bet nedrīkst

masēt un berzēt.

Apdegumi.

Kamēr ierodas ārsts, apdegušo novietot siltā istabā

uz grīdas vai galda; tikai ne gultā. Novilkt drēbes.

Ja vajadzīgs, tad drēbes uzmanīgi pārgriest ar nazi

vai šķērēm, lai tās pašas nokristu; nedrīkst plēst un

raut, jo tad var pārplīst apdeguma tulznas. Jāievēro

uzmanība, lai tulznas nepārspiestu un nepārplēstu. Sti-

pri uzpūstas tulznas jāpārdur ar adatu. Ja apdegušais

žēlojas par slāpēm, tad dot viņam siltu uzbudinošu

dzērienu, tēju vai groku. Likt mēreni pasiltas ne (auk-
stas) kompreses. Ja tuvumā ir aptieka, tad atnest

kādu smēri pret degumiem. Ja šos līdzekļus nav

iespējams dabūt, tad apdegumus apsmērēt ar eļļu (šķi-
dru), kausētiem taukiem, nesālītu sviestu, sīrupu, vai

apkaisīt miltiem. Katrā ziņā apdegusē āda jāpasargā
no gaisa iespaida.

Palīdzība ģīboņa gadījumos.

Atpogāt apkakli un novietot guļošā stāvoklī. lelaist

istābā svaigu gaisu. Ja seja ir bāla, nolikt cilvēku

augšpēdus ar galvu zemāk, ja sarkana — ar galvu
augstāk.

Saules dūriens. (Saules trieka).

Nelaimīgo ienest vēsās telpās. Atpogāt drēbes,

pūst virsū svaigu gaisu, apliet ar aukstu adeni un

dot dzert daudz ūdeni.

Lipīgās un sabiedrību apdraudošās slimības.

1) Kadi likuma paredzēti līdzekļi šo slimību ap-

karošanai?
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2) Kādas slimības skaitāmas par vispārību apdrau-
došām un kādas par lipīgām?

3) -Kadi soļi sperami pie šo slimību izcelšanās?

4) Pienākums šīs slimības uzrādīt.

5) Kadi drošības līdzekļi sperami?

6) 'Kadi priekšraksti pastāv attiecība uz dezin-

fekciju?

7) Kadi sodi draud?

8) Ka nostādīta lepras apkarošana?

9) Ka nostādīta dzimumu slimību apkarošana?

1) Sabiedrību apdraudošo slimību apkarošana pa-

redzēta ar likumu un sevišķiem noteikumiem.

2) Par sabiedrību apdraudošām slimībām skaitās:

lepra, kolera (aziātiskā), izsitumu tīfs, dzeltenais dru-

dzis, mēris (austrumu buļoņu mēris), bakas; par lipī-

gām: difterīts, epidēmiskais smadzeņu iekaisums, kakla

paralīze, bērnu paralīze, granuloza-graudu slimība, at-

kārtojošais drudzis, dizentērija, šarlaks, tīfs, vai ik-»

katrs aizdomīgs tīfa gadījums (vēdera tīfs), trakumsēr-

ga, saģiftēšanās no gaļas, desām un zivīm, trichinoza,

plaušu un kakla tuberkuloze.

3) Pie šo slimību izcelšanās vai aizdomām, ja
šāds gadījums uzskatāms par sabiedrību apdraudošu,

nekavējoši ziņojams attiecīgām iestādēm. Par tīfa aiz-

domīgiem tiek skaitītas arī tās personas, kas pēc iz-

skata veselas, bet viņu izkārnījumi satur tīfa slimības

dīgļus (baciļu nēsātāji, tīfa baciļu pastāvīgie izkār-

nītāji).

4) Uzrādīšanas pienākums uzlikts sekošām per-

sonām: ārstam, mājas pārvaldniekam, ikkatrai perso-

nai, kas pārzin un apkopj saslimušo, kā dzīvoklī no-

tikuse saslimšana vai nāves gadījums. Minēto per-

sonu pienākums ziņot par slimību attiecī-

gām iestādēm ir obligatorisks. Par tīfa bacīļu

pastāvīgiem izplatītājiem pienākums ziņot ir tikai ār-

stam. Ziņošana var notikt mutiski vai rakstiski.
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5) Drošības soļi: Policijai, tikko tā saņē-
musi ziņojumu par slimību izcelšanos vai aizdomām,

par to nekavējoši jāziņo attiecīgai iestādei. (Pilsētas
veselības nodaļai un uz laukiem rajona ārstam.) Slimī-

bas vai slimību aizdomās turētās personas padotas
novērošanai. Uzturēšanās un darba vietas ierobežojumi
ir pielaižami tikai pie tam personām, kas ir bez pa-

jumtes jeb pastāvīgas dzīves vietas, vai kuras pēc
nodarbošanās vai paraduma ceļo apkārt. Slimais un

aizdomīgas personas var tikt nodalītas. Dzīvokļi vai

mājas, kurās atrodas saslimušas personas, tiek izolē-

tas, atbrīvotas, arodnieciskam apkopēju personālam

var tikt ierobežota arī satiksmes brīvība. Priekšmetus,
kas var izplatīt slimību, piem. lietotas drēbes un veļu,

(lupatas), pārvietot aizliedz. Slimības ziņā aizdomīgās
vietās aizliedzama tirgu, gada tirgu un sapulču notu-

rēšana. Nepilngadīgas personas, kuru mājās pie-
nākti saslimšanas gadījumu, uz laiku atvaļināmas no

skolas apmeklēšanas. Dodams rīkojums par tādu priekš-
metu un telpu dezinficēšanu, kur pielaižama slimības

dīgļu atrašanās. Pārraugama kuģniecība. Pārraugama
to ēdamvielu izgatavošana, uzglabāšana un pārdošana,
kuras var veicināt slimības izplatīšanos. Vispārējai
lietošanai ierīkotās ūdens ietaises pastāvīgi jāuzskata.
Nedrīkst izlietot slimnieku un slimībās aizdomīgu per-

sonu transportam publikas lietošanai kalpojošos satik-

smes līdzekļus.

6) Policijas rīkojumos par dezinfekciju ietilpst visas

mantas un telpas, kuras var uzskatīt par pārņemtām
no slimību dīgļiem. Ja nav iespējams izdarīt dezinfek-

ciju, vai ja priekšmetu vērtība samērā niecīga, var

dot rīkojumu par šo mantu iznīcināšanu. Dezinfekciju

jāizdara ne tikai pēc slimnieka izveseļošanās vai pār-
vietošanās citā telpā, vai pēc tā miršanas, bet ta jā-
turpina pa visu slimības laiku. Par to jārūpējas vie-

tējām sanitāriestādēm. Dezinfekcijas izdevumus sedz

tas, kam pienākas uzturēt slimnieku. Attiecībā uz

dezinfekcijas rīkojumu neizpildīšanu pastāv tie paši

sodi, kas par vispārējo policijas rīkojumu nepildīšanu.
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7) Sodi: Ar cietuma sodu, arestu vai naudas sodu

soda tos, kas apzinīgi izlieto dezinfekcijai nozīmētās

mantas, nodod tās citiem vai citādi laiž apgrozībā, kas

slimnieku apģērbu, veļu, gultas drēbes vai citas man-

tas, iepriekš to dezinficēšanas, ņem lietošanai vai nodod

citiem; sodāmi arī kas apzinīgi izlieto pārvadāšanas
līdzekļus, kuri lietoti ar lipīgām slimībām saslimušo

pārvadāšanai iepriekš dezinfekcijas izvešanas. Ar nau-

das sodu vai apcietinājumu tiek sodīti tie, kas nepilda

priekšā rakstīto uzrādīšanu (sk. nod. 3. 4.), kas nepie-
laiž ārstu pie slimnieka vai līķa, kas iestādei, vai die-

nesta pienākumus pildošam ārstam atsakās sniegt pie-

prasītās ziņas vai sniedz nepareizus datus, kas nepilda
no attiecīgām iestādēm vai dienestu pildoša ārsta iz-

dotos priekšrakstus (sod. lik. 206. un 207. p. p.).

8) Lepras apkarošana. Noteikumi par lep-
ras apkarošanu (Izsludināti Valdības Vēstnesī 1927.

g. A' 210.). 1) Lepras (spitālības) slimnieki obligatoriski

ievietojami leprozorijās, kur tie uzturami un ārstējami
uz valsts rēķina. Sevišķos gadījumos, kad slimība nav

lipīgā stādijā, lepras ārstu komisija, uz slimnieku vē-

lēšanos, var atļaut tiem dzīvot ārpus leprozorijas, iz-

dodot šo slimnieku izolācijas un uzraudzības noteiku-

mus un padodot tos valsts ārstu uzraudzībai.

2) Lepras ārstu kommisija sastāv no viena vese-

lības departamenta pārstāvja un diviem ārstiem —

speciālistiem lepras slimībā. Kommisiju ieceļ un vi-

ņas lēmumus apstiprina tautas labklājības ministrs uz

veselības departamenta priekšlikumu.

3) Lepras ārstu kommisija lemj: 1) par slimnieku

ievietošanu leprozorijā, 2) par viņa izolāciju no vese-

liem citādā veidā, 3) par slimnieku atvaļināšanu uz

mājām un 4) par lepras slimnieču jaunpiedzimušo
bērnu atstāšanu pie mātēm vai atšķiršanu no tām. Ja

lepras slimnieks uzturās uz paša vēlēšanos un ar

lepras ārstu kommisijas atļauju, ārpus leprozorijas, tad

viņam arī pašam jānes visi uztura un ārstēšanas izde-

vumi. Ja slimnieks nepilda ārsta kommisijas izolācijas

noteikumus, tad to piespiedu kārtā ievieto leprozorijā.
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5) Par šo noteikumu nepildīšanu vainīgie saucami

pie atbildības uz sod. lik. 207. p. pamata. Tas pats

piemērojams arī personām, kas uzņem vai pietur pie
sevis slimojošus ar lepru lipīgā stādijā, zinot, ka slim-

nieks sirgst ar šo slimību.

9) Izvilkums iz pagaidu noteikumiem

par venērisko slimību apkarošanu.

Lai novērstu venērisku slimību izplatīšanos, pa-

gaidām, līdz attiecīga likuma izsludināšanai, tiek izdoti

šie noteikumi.

1. pants.

Sievietes, kas piekopj ārlaulības dzimuma satiksmi

peļņas veidā (prostitūciju) ,ir padotas ārstu uzraudzībai.

Uzraudzība var būt labprātīga, vai piespiesta.

2. pants.

Šādu sieviešu medicīnisku aplūkošanu izdara div-

reiz nedēļā lielākās pilsētās no pašvaldības iestādlēm

organizētās sanitārnodaļas, vai tam nolūkam pieņemts

īpašs kontrolārsts; mazākās pilsētās un apriņķos —

apriņķa ārsts, vai no tā pilnvarots ārsts. Vajadzības

gadījumā kontrolārstam ir tiesība medicīnisko aplūko-
šanu izdarīt biežāki un katrā laikā.

3. pants.

Tās sievietes, kas labprātīgi ierodas uz medicīnisku

aplūkošanu noteiktā laikā, nav no policijas reģistrēja-

mas, turpretī tās, kas no aplūkošanas atraujas, tiek re-

ģistrētas noteiktā kārtā un ar policiju sūtītas pie ārsta.

4. pants.
Katra sieviete, kas nodarbojas ar prostitūciju, sa-

ņem no kontrolnodaļas vai kontrolārsta, kontrolgrā-

matiņu ar savu ģīmetni, bet bez vārda. Šī grāmatiņa

viņai pastāvīgi jāglabā pie sevis un katrreiz jāuzrāda
kontrolārstam viņas veselības stāvokļa atzīmēšanai. Uz

pieprasījumu kontrolgrāmatiņa uzrādāma arī viņas ap-

meklētājam-viesim. Tāpat prostitūētām sievietēm tie-
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siba prasīt no viņas apmeklētājiem vīriešiem apliecību
par viņu veselības stāvokli, vai aplūkot tos pašus un

viņu vēju.
5. pants.

Visam restorāciju, varietē, teātru, kafejnīcu un vies-

nīcu personālam jāpadodas medicīniskai aplūkošanai

pēc īpašiem noteikumiem, kuri izdodami no attiecīgām

pašvaldības iestādēm ar veselības departamenta pie-
krišanu.

6. pants.

Sievietes ,kas nodarbojas ar prostitūciju un atraujas
no labprātīgas medicīniskas kontroles, reģistrējamas

policijā uz īpašas kommisijas lēmumu. Kommisija sa-

stādās:

1) no policijas prefekta, resp. apriņķa priekš-
nieka, kā priekšsēdētāja;

2) no vietējās apgabaltiesas prokurora, vai mier-

tiesneša, kā tiesas pārstāvja;

3) viena pašvaldības pārstāvja;

4) apriņķa ārsta resp. sanitararsta.

Kommisija savas sēdes notur pēc vajadzības. Ja
šī kommisija, pārbaudot visas ievāktās ziņas, atzīst, ka

sieviete piekopj prostitūciju, tad viņa liek to piespiedu
kārtā reģistrēt policijā. Kommisija arī atbrīvo no

kontroles tās sievietes, kas vairs nenodarbojas ar pro-

stitūciju.
7. pants.

Visām prostitūciju piekopjošām sievietēm jāizpilda
uz viņām attiecinātie nosacījumi, tiklab mediciniskie,
kā policijas priekšraksti.

8. pants.
Prostitūētās sievietes, kas saslimušas ar kādu ve-

nērisku slimību,, nosūtamas uš slimnīcu ārstēšanai uz

viņu pašu rēķina. Par maksātnespējīgu prostitūēto
ārstēšanu jāmaksā attiecīgai pašvaldības iestādei pēc
piederības.
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9. pants.

Zem medicīniskās uzraudzības stāvošām prosti-
tūētām sievietēm ir tiesība uzturēties vai nu atklātos

namos, vai nomāt pa vienai dzīvokli policijas norādītos

rajonos. Viesnīcās, mēbelētās istabās un iebraucamās

vietās prostitūētās sievietes nedrīkst dzīvot.

10. pants.

Namu īpašniekiem, viņu pilnvarotiem vai pārvald-
niekiem jāiesniedz 7 dienu laikā pēc šo noteikumu iz-

sludināšanas un turpmāk, ne ilgāk kā pēc 3 dienām,

policijas valdei paziņojums par katru prostitūēto, kas

viņa namā noņem dzīvokli.

11. pants.

Atsevišķi kabineti restorācijās un tamlīdzīgās ie-

stādēs nedrīkst būt aizslēdzami vai aizbultējami. Vi-

ņos nedrīkst uzstādīt kušetes un dīvānus.

Piezīme: Telpas, kas atdalītas tikai ar priekš-

kariem, nav uzskatamas par atsevišķu kabinetu.

12. pants.

Mainot savu dzīves vietu prostitūētām sievietēm

24 stundu laikā jāpaziņo policijas valdei sava jaunā
adrese un jāuzrāda sava kontrolgrāmatiņa.

13. pants.
Atklātus namus un satikšanās namus drīkst atvērt

tikai ar prefekta, vai apriņķa priekšnieka atļauju, vie-

tējai pašvaldības iestādei piekrītot.

18. pants.

Pilsētu prefektiem un apriņķu priekšniekiem uzlikts

par pienākumu rūpēties par šo noteikumu ievērošanu

un rūpīgu izpildīšanu, saucot vainīgos pie atbildības.

Latvijā saskaņā ar pašvaldības iestāžu lēmumiem

atklātie nami nepastāv. Sod. lik. 2071
. p. paredz sodu

personām, kuras nelietodamas vajadzīgos aizsardzības
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līdzekļus pielaidušas citai personai venēriskas slimības.

Ja pielaišana izdarīta kopojoties, noziegums tiek so-

dīts ar ieslodzījumu cietumā vai pārmācības namā.

Aizsargu baku potēšana.

Aizsargu baku potēšana ir obligatoriska visiem

valsts iedzīvotājiem. Pirmo reizi jāpotē katrs bērns

ne vēlāk kā gadu pēc viņa dzimšanas, ja ar ārsta

apliecību nav pierādīts, ka par to laiku izgulējis dabīgas
bakas. Sarakstus bērniem, kuri jāpotē, sastāda pašval-
dības. Ja kādā vietā izceļas bakas, tad aizsargu bakas

piespiesti jāpotē visiem to mājokļu iemītniekiem, kuri

ar slimo nākuši vai varētu nākt kādos sakaros. Uzrau-

dzība par noteikumu izpildīšanu piekrīt mediciniskam

personālam un attiecībā uz bērnu potēšanu pašval-
dībām. Par pārkāpumiem jāziņo policijai vainīgo sauk-

šanai pie atbildības uz Sod. lik. 207. p. pamata. Pro-

tokoli sastādami, kā vispār pie tautas veselības aiz-

sardzības pārkāpumiem, pēc iespējas kopīgi ar ārstu.

Neatļauta ārstniecība, pūšļošana.

Sevišķi uz laukiem ir lielā mērā izplatīta neatļauta

ārstēšana, kas izskaidrojams ar to, ka līdz pēdējam
laikam ārstu palīdzība lauku iedzīvotājiem bija grūti
sasniedzama un ar iedzīvotāju māņticību. Sod. lik.

195. pants noliedz neatļauto ārstēšanu pret atlīdzību,
bet nenoliedz šādu palīdzību bez atlīdzības. Te nu

policijai jārīkojas ļoti uzmanīgi, jo lielākā daļa no

kaktu ārstiem neņem atlīdzību par ārstēšanu, bet tikai

par viņu izgatavotām zālēm, vai pat tās dod par brīvu

un aprobežojas ar „dāvanu" saņemšanu.

Policijai jāsper visi soļi noskaidrojot šādus gadī-

jumus, lai varētu vainīgos saukt pie likumīgas at-

bildības, jo visas sabiedrības intereses ir apturēt kaktu

ārstu darbību, kas ļoti lielā mērā kaitē tautas vese-

lībai. Pa lielākai daļai šie brīnumārsti dod visnevainī-

gākās zāles, lai viņus nevarētu saukt pie atbildības

par tirgošanos ar indīgām vielām vai ārstniecības lī-
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dzekļiem. Šādos gadījumos izziņā jānoskaidro vai nav

notikuse krāpšana, piem.: bieži gadās, ka brlnum-

ārsti par dārgo naudu pārdod skaidru ūdeni un tml.

Izziņā noteikti jāpierāda fakts, ka brīnumārsts ņēmis

par ārstēšanu maksu, vai izdarījis krāpšanu ar bez-

vērtīgu zāļu pārdošanu. Cīņa ar brinumārstiem pil-
sētās ir vēl grūtāka, jo tiem ir savs piekritēju pulciņš,
kas viņus visādi aizsargā un pielaiž pie viņiem tikai

tādus pašus lētticīgus cilvēkus, ar ko policijai ņemta
iespēja pierādīt noziedzīgu rīcību.

Likums neparedz sodu personām, kas nodarbojas
ar lopu ārstniecību bez speciālas izglītības, kaut arī

viņas ņemtu par to atlīdzību, tamdēļ arī nosacījumiem,
kas noliedz šādu ārstniecību, nav likumīga spēka ciktāl

ar tiem piedraudēts sods personām, kuras nodarbo-

jas ar lopu ārstniecibu (Senāta kriminālkasacijas depar-
tamenta 1927. g. 20. decembra spriedums Nr. 739.).

Vēl lielāku ļaunumu pilsoņiem nes dažādi pareģi,
sapņu tulkotāji, zīlētāji, pūšļotāji un vārdotāji. Arī

ar viņiem cīņa policijai ir ļoti apgrūtināta, ka vispār

cīņa ar ļaužu lētticību. Šī māņticība ir pārņēmusi
netikai neizglītotas ļaužu masas, bet taisni stipri iz-

plātas arī intelliģences aprindās (kaut gan māņticība
ir intelliģences trūkuma pazīme).

Vainīgās personas saucamas pie atbildības pēc sod.

lik. 5911
. panta. Pēc šī paša panta sodāmi arī pe-

riodisko izdevumu redaktori, kas ievietojuši sludinā-

jumus par augšminētām lietām. Likums aizliedz šos

darbus izdarīt pret atlīdzību.

Tirdzniecība ar indīgām vielām.

1. Tirgošanās ar indīgām vielām.

2. Uzraudzība par tirgošanos ar indīgam vielām.

3. Policijas pienākums.

1. Ar indīgām vielām atļauts tirgoties vienīgi uz

sevišķas atļaujas pamata, ko izdod veselības depar-
taments. Personām, kam pēc savas nodarbošanās, at-

vēlēts turēt un lietot indīgas vai stipri darbojošās vie-
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las, jāsper visi vajadzīgie aizsardzības soļi, lai šīs

vielas, nenokļūtu citās rokās, ar ko varētu notikt nelai-

mes gadījums vai noziegums.

2. Uzraudzība par tirdzniecību ar indīgam vie-

lām piekrīt veselības departamentam.

3. Policijai galveno vērību jāpiegriež nelegālai
tirdzniecībai ar šādām vielām, kas sevišķi izplātas
lielās pilsētās. Tā ir tirdzniecība ar kokainu, morfiju
un heroinu. Noņēmēji ir galvenām kārtām prosti-
tuētās sievietes un citas paklīdušas personas.

Policijas pienākums ir novērot šaubīgās personas
uz ielas, jo šo vielu sīktirdzniecība notiek pa lielākai

daļai uz ielas, vārtu telpās un tml. vietās.

Protokols sastādams vispārēja kārtībā un, ja ro-

das vajadzība pārbaudīt atņemtās vielas ķīmisko sa-

stāvu, tad šie lietišķie pierādījumi nosūtami izme-

klēšanai, veselības departamentam. Vainīgie sau-

cami pie atbildības pēc Sod. lik. 204 1. panta.

Mirušu apbedīšana.

1) Kad miroņus drīkst apbedīt?

2) Kad miroņus nedrīkst apbedīt bez iepriekšējas
tiesmedicīniskas apskates?

3) Kā miroņi apbedami?
4) Kā jānotiek miroņu pārvadāšanai?

5) Kā jānotiek miroņu atkal izrakšanai?

6) Kāds sods draudpar noteikumu pārkāpšanu?

1) Mirušos drīkst apbedīt tikai īpašās šim nolū-

kam, ierīkotās kapsētās, kuras ierīkot ir tiesības val-

dības un pašvaldības iestādēm, draudzēm, sabiedrībām

un privātpersonām. Baznīcās, pagrabos, velvēs un

kapličās nedrīkst miroņus apbedīt. Pirms 48 stundām

aizliegts mirušos apbedīt, izņemot ar kolēru, izsitumu

tīfu, sepsis (asins saģiftēšanu), bakām, šarlaku un citām

lipīgām slimībām mirušos. Karstā vasaras laikā mirušie

apglabājami priekš nosacītā termiņā (48. st.), ja nā-

ves iestāšanās neapšaubāma un miroņa konzervēšana

nav iespējama.
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2) Azliegts līdz tiesmedicīniskai apskatīšanai ap-
bedīt šādus miroņus:

a) personas, kas mirušas īsi pec kada mechaniska

insulta, kā sitieniem, ievainojumiem, eksplozī-
jām, kritiena no augstuma v. t. t:;

b) personas, kas mirušas ar uzkrītošām parādī-

bām, kas liek šaubīties* par dabīgo nāvi, pēc
kāda ārēja vai iekšēja līdzekļa lietošanas;

c) ja piepeši mirst pēc izskata vesels cilvēks;

d) ja atrasts mironis, ar vai bez ārējām varmācības

zīmēm;

c) ja atrasts jaunpiedzimuša bērna līķis, vai līķa

atliekas;
f) ja rodas aizdomas par kada nozieguma izdarī-

šanu, augļa nodzīšanu, vai nozāļošanļU.

3) [Miroņi apbedami pēc iespējas dziļi, pie kam

bedre nedrīkst būt seklāka par 2 metr., kaps rūpīgi
aizberams un nolīdzināms, vai uz ta uzmetama kapa

kopiņa.

4) Miroņu pārvadāšanai un apbedīšanai tāļāk par

50 klm. no vietas, kur viņš miris, ir vajadzīga rakstiska

atļauja, ko izsniedz Rīgā, iekšlietu ministrija, bet apriņ-
ķos — apriņķu priekšnieki. No lipīgām slimībām mi-

rušos drīkst pārvadāt ne agrāk kā pusgadu pēc nā-

ves; ar kolieru, mēri, bakām, sepsis, izsitumu tifu un

šarlaku mirušos — ne agrāk par gadu. Pa zemes ce-

ļiem ar lipīgām slimībām mirušos, izņemot mēru un

kolēru, var pārvadāt tūliņ pēc nāves arī tāļāk par 50

klm. vienīgi ietinot tos 5<y0 karbolskābes vai 1 :1000

zublimata atšķaidījumā mērcētos palagos. Mironis bez

tam vēl apberams ar kaļķiem un zārks cieši aizskrū-

vējams un aizķitējams.

5) Jau apbedītos miroņus var izrakt apbedīšanai
citā vietā tikai ar iekšlietu ministrijas atļauju. Atrak-

šanu var izdarīt tikai laikā no 15. oktobra līdz'ls.

martam apriņķa vai sanitārārsta klātbūtnē un ievērojot
sekošo: a) izrakšana izdarāma agrās rīta stundās, b)
pie izrakšanas drīkst būt klāt tikai attiecīgas amata
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personas, tieši ieinteresētās personas un nepiecieša-
mie strādnieki, c) zārku nedrīkst attaisīt, tas ar visu

mironi izceļams un ievietojams līdzatvestā metāla vai

cinka skārdu izoderētā zārkā, kas ievietojams kastē,
kura aiznaglojama un aizzēģilējama; d) kapa bedres

dibens 20 cm. augstumā apberams ar nedzēstiem kaļ-

ķiem, kaps aizberams un pielīdzināms, c) visas, tieši

pie izrakšanas nodarbinātās personas un visi darba

rīki turpat uz vietas pienācīgi dezinficējami zem ārsta

uzraudzības. Policijai piekrīt uzraudzība par miroņu

pareizu apglabāšanu, un lietu ierosināšana par šo no-

teikumu pārkāpumiem.

6) Pārkāpumi tiek sodīti pēc Sod. lik. 221., 171. p.

Tirdzniecība ar pārtikas vielām.

1. Noteikumi par tirdzniecību ar pārtikas vielām.

2. Uzraudzība par tirgošanos ar pārtikas vielām.

3. Policijas pienākums.

X. Tirgošanās ar pārtikas vielām padota vispārī-
giem tirdzniecības noteikumiem. Bez tam par tirgo-
šanos ar pārtikas vielām pašvaldības iestādes izdod

saistošus noteikumus, ar ko noteic:

a) kādām jābūt tirdzniecības telpām;

b) ļkādā kārtībā uzturamas minētās telpas;
c) kādiem noteikumiem padotas personas, kas

tirgojas ar pārtikas vielām;

d) kādā kārtā turamas pārtikas vielas;

c) pārtikas preču kvalitāti;

f) kādas preces nav atļauts turēt pārtikas preču

telpās, resp. veikalos;

g) ierīces zināmu preču uzglabāšanai;

h) iepakojuma veidus;

i) pārtikas vielu transportēšanas veidu.

2. Uzraudzība par pārtikas tirdzniecību piekrīt
pašvaldībām, kuru pilnvarotām personām, resp. ierēd-

ņiem, ir kontrolēšanas tiesības par saistošo noteikumu

izpildīšanu un tirgošanos ar pārtikas vielām.
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3. Policijas pienākums raudzīties uz saistošo no-

teikumu izpildīšanu un vainīgos saukt pie atbildības

pēc sod. lik. 138, 209, 210, 2101
.

un -211. p. p.

Bez tam policijai jāpieņem pilsoņu sūdzības un zi-

ņojumus par pārtikas un citu tirdzniecības priekšmetu
un produktu bojājumiem un viltojumiem, sastādot pro-

tokolus pret vainīgām personām saukšanai pie at-

bildības (pēc sod. lik. 209. un 210. p. p.), skatoties

pēc pārkāpuma vai nozieguma veida un smaguma

(lekšl. min. 14. V. 1926. g. rīkojums zem X. 1498.).

B. POLICIJAS VETERINĀRIE PIENĀKUMI.

Uzraudzības iestādes un to uzdevums.

1. Kādi ir veterinārie pienākumi?
2. Kādas iestādes pienākumos ietilpst veterinārā

uzraudzība?

1. Nosaukums „veterinārs" celies no latīņu vārda

~veteririnarius", t. i. piederošs pie vilcēju lopiem, bet

plašākā/ netiešā nozīmē, lopu ārstēšana. Policijas pie-
nākums ir apkarot lopu sērgas un aizkavēt viņu tāļāk

izplatīšanos.. Šie pienākumi pamatoti uz iekšlietu mi-

nistra izdotās instrukcijas. (V. V. 1924. g. Nr. 2.)

2. Veterinārās lietas padotas veterinārai pārvaldei,
kurai ir pilsētās un apriņķos rajona veterinārārsti. Po-

licijai piekrīt uzraudzība par šīs nozares priekšrakstu
un noteikumu izpildīšanu.

Lopu sērgu apkarošana

1. Kādi kustoņi saprotami zem vārda „lopi'?
2. Kādi lopi skaitās par sērgu aizdomīgiem?
3. Kas darāms pie sērgu izcelšanās un aizdomām

par saslimšanu?

4. Kādas sērgas pieteicamas?
5. Policijas uzdevumi.

6. Azsardzības soļi pie atsevišķām sērgām.

7. Kā jāizdara dezinfekcija pie lopu sērgām?
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8. Noteikumi par maitu (nosprāgušo kustoņu)
lietošanu.

10. Uzraudzība par gaļas, tās pārstrādājumu un

citu dzīvnieku produktu pārvadāšana pa sa-

tiksmes ceļiem.
11. Sodi par rīkojumu pārkāpšanu.

1. Zem nosaukuma ~lopi" saprotami visi derīgie
mājas kustoņi, ieskaitot suņus, kaķus un putnus.

2. Par sērgas aizdomīgiem uzskatami lopi, sasli-

muši ar apmēram vienādām slimības iezīmēm, vai arī

atsevišķi saslimušais lops, kura slimību lopu turētājs
nevar noteikt, bet pielaižama varbūtība, ka viņš var

izplatīt pielipšanas vielas.

3. Ja izceļas sērga, kas pieteicama, vai ja kādā

vietā lopi saslimuši ar aizdomīgu slimību, policijas
ierēdnim nekavējoties par to jāziņo vai nu savai priekš-

niecībai, vai tieši attiecīgam rajona veterinārārstam.

Līdz veterinārārsta ierašanos, policijai, kopā ar paš-
valdības pārstāvi un lopu īpašnieku, sperami sekosi

soļi:

a) saslimušie lopi pilnīgi jāatšķir no veseliem, ve-

selie pēc iespējas jāatdala citās telpās;

b) kā slimos, tā arī veselos lopus nedrīkst pārdot
un pārvest citur, nedz arī nokaut, un lietot ēšanai.

Slimie lopi nav laižami uz kopējām ganībām, bet jā-

patur kūtī;

c) nevar pielaist ievietot staļļos svešus lopus un

aizliegts apmeklēt staļļus un kūtis svešiem cilvēkiem

(miesniekiem, uzpircējiem, kaimiņiem v. t. t.);

d) slimos lopus jāapkopj īpašiem māju cilvēkiem,
lai ar to varētu novērst sakarus slimajiem ar veseliem

lopiem;

c) visi, kā slimie, tā veselie lopi jāapraksta, ja va-

jadzīgs jāapzīmē un jānoliedz viņus pārdot, vai izvest

no saimniecības citur. Tāpat noliegts pārdot un izvest

no saimniecības lopu neapstrādātus produktus (kaulus,

ādu, vilnu, pienu) un lopbarību — salmus, āboliņu,
sienu;
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f) jāaizliedz dzīt cauri saimniecībai svešus lopus.

Ja līpīga slimība novērota pie zirgiem — sevišķi zirgu
influence, tad braukšana ar zirgiem caur tādu saim-

niecību noliedzama un ierīkojams apkārtceļš. Parādo-

ties kādā saimniecībā, ļauno zirgu ienāžiem, tanī uz

stingrāko noliedzama svešu zirgu iebraukšana un ap-
stāšanās.

g) ja pastāv šaubas, ka noteikumi netiks pareizi

izpildīti, telpas, kur atrodas slimie ar ļauniem zirgu

galvas ienāšiem un liesas sērgu kustoņi, var aizzēģelēt

ar tādu aprēķinu, ka pie dzīvniekiem var iekļūt tikai

lopu kopējs tos ēdināt un dzirdīt;

h) vasaras laikā, kad ar aizdomīgas slimības kri-

tušo lopu nav iespējams atstāt kamēr ierodas rajona
veterinārārsts lopus rūpīgi jānovāc un jāaprok ar visu

ādu nomaļā vietā, kur lopus negana, lai tos ātri varētu

izrakt un izdarīt uzšķēršanu (sekciju).
i) uz laukiem sprāgušo lopu novešana uz aprokamu

vietu izdarāma vienkāršos ratos ar cietu grīdu, ieliekot

tur labi daudz pakaišu, lai ratus un ceļu nenotraipītu
ar asinim un citiem, kritušā lopa atdalījumiem. Pa-

kaiši līdz ar kritušo lopu jāaprok un rati pēc tam maz-

gājami ar karstu ūdeni un izbalsināmi ar kaļķa at-

šķaidījumu. Tāpat jāraugās, lai kritušo lopu novācējs
tīrītu rokas, drēbes un apavus, kā arī visus ar kritušo

lopu sakarā atradošos priekšmetus, kā arī kūtis un

citas telpas, kur sprāgušie vai nogalinātie slimie lopi

uzturējušies;

k) ja sērgai izbeidzoties veterinārārsts aizrādījis,
ka mēsli no kūtim izvedami, tad stingri jāuzrauga, lai

mēslus izvestu pa tādiem ceļiem un uz tādiem lau-

kiem, pa kuriem lopus nedzen un uz kuriem lopus
negana, pie kam mēsli tūliņ padziļi iearami vai no-

rokami zemē, samaisot ar kaļķiem.

Ja pie zirgiem novērojami pelēki dzeltenas krāsas,

iztecējumi no nāsīm, kas apkalst ap nāsu caurumiem,

pie kam apakšžokļu dziedzeri uzpampst, vai arī uz

ādas redzamas nedzīstošas, taukainas vātis, tad po-

licijas ierēdnim nekavējoši tādi zirgi jāatšķir no vese-

liem un tūliņ jāpaziņo attiecīgam rajona veterinārār-
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stam Taisni tamdēļ, ka slimības sākuma stādija vis-

labāki apkarojama, pienākums ir nekavējoties spert
aizsardzības soļus, lai aizkavētu slimības izplatīšanos.

4. Pieteicamas sērgas: a) liellopu mēris; b) liellopu

plaušu sērga; c) liesas sērga; d) trakuma sērga; c) zir-

gu ļaunie galvas ienāši; f) mutes un nagu sērga; g)

zirgu influence; h) liellopu (govju) ļaunais galvas kar-

sonis; i) cūku roze (sarkanā kaite, vai plankuma sēr-

ga); k) cūku mēris; 1) aitu baku sērga; m) zirgu, liel-

lopu (govju) un aitu kašķis; n) cūku plaušu sērga un

o) mājputnu kolera.

5. Policijai - nekavējoties pie sērgu izcelšanās jā-

ziņo rajona veterinārārstam un jāsper augšā aprādītie

soļi. Ja rajona veterinārārsts, konstatējis lopu sērgu,

policijas ierēdnim nekavējoties jāsper vajadzīgie soļi,
kā lopu atdalīšana, izsludināšana un jāpiepalīdz vete-

rinārārstam izvest dzīvē visus aizsardzības soļus. Ja
sērgu noteiktā laikā (24 stundu laikā), jeb ar nolūku

slēpj, jeb neizpilda veterinārārsta priekšrakstus, tad

par to sastāda izziņu, ko stāda priekšā priekšniecībai

vainīgā nodošanai tiesai.

6. Pie atsevišķām lopu sērgām sperami drošības

soļi, kas pievesti zem 3. p. burtiem a—k. Atsevišķie
noteikumi Latvijā izdoti *mutes un nagu sērgas un

trakuma sērgas apkarošanai. Sevišķi aizsardzības soļi
ir sperami pie trakuma sērgas izcelšanās, jo no šīs

sērgas stiprā mērā apdraudēti arī iedzīvotāji.

Ja kādā apriņķī vai pilsētā parādās trakuma sērga,
tad apriņķa priekšnieks vai pilsētas prefekts, saziņā
ar vietējo veterinārārstu, izsludina apriņķi vai pilsētu

par no trakuma sērgas apdraudētu. Šinī rajonā stājas
spēkā „Obligatoriskie noteikumi par trakuma sērgas
apkarošanu."

Policijas pienākums šādos rajonos:

a) stingri raudzīties, lai rajonā visi suņi būtu ie-

slodzīti vai piesieti, izņemot ganu suņus, kuri drīkst

būt pie ganāma pulka drošos uzpurņos un medību su-

ņus, kuri bez uzpurņa drīkst būt tikai medinieka

klātbūtnē;.
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b) suņi, kas atrodas talak par 400 m. no mājam,

izņemot medību, ganu un policijas suņus, nošaujami;

c) par īpašniekiem, kuru suņi atrodas tuvāk par

400 m. no mājām, sastādīt protokolus par noteikumu

neizpildīšanu;

d) suņi un kaķi, kas bijuši sakara ar trakiem

vai izrāda trakuma zīmes nogalināmi;

c) ja aizdomīgs suns vai kaķis sakodis cilvēku,
tad tādus kustoņus pavēlēt turēt atsevišķi piesietus
vai ieslodzītus novērošanai;

f) uz veterinārārsta rīkojumu nogalināt majku-

stoņus;

g) raudzīties, lai visiem suņiem ap kaklu būtu

saite ar pagasta un mājas nosaukuma uzrakstiem. Šis

noteikums jāizpilda arī neapdraudētās vietās;

h) raudzīties, lai netiktu nokauti gaļā, pārdoti un

pārvesti slimie vai saslimšanā aizdomīgie lopi; lai ne-

tiktu lietots piens no tādiem lopiem. Pienu drīkst lie-

tot tikai novārītu un lopus nokaut piecu dienu laikā

pēc sakošanas, pie kam sakostas miesas daļas iznīci-

nāmas.

7. Sērgu tālāk izplatīšanās novēršanai nepiecie-
šama dezinfekcija. Staļļi, staļļu griesti un piederumi

pamatīgi notīrāmi, izvēdināmi un dezinficējami. Grīda

nomazgājama un nospricējama ar kaļķa atšķaidījumu.
Dzelzs daļas nosmērējamas ar piķi, darvu vai laku.

Drēbju gabali, pajūgu piederumi, pakaiši, mēsli un

barības atliekas, viss tas sadedzināms vai aprokams
vai nekavējoties dziļi iearams. Personām, kas nākušas

sakaros ar sērgā saslimušiem kustoņiem, pamatīgi jā-
notīra rokas un citas nosmērētās ķermeņa daļas ar

ziepēm, karbol vai kreozolūdeni.

8. Maitu izmantošana noliegta. Visi no sērgas
kritušie lopi ar visu ādu aprokami ne seklāk par 1,5 m.

9. Rīkojumus par sērgu apkarošanu izdod iekšlietu

ministrs vai zemkopības ministrs, saziņā ar iekšlietu

ministri. \
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10. Izpildot savus veterinār pienākumus, poli-
cijai piekrīt arī uzraudzība par gaļas, tās pārstrādā-

jumu un citu dzīvnieku produktu pārvadāšanu pa sa-

tiksmes ceļiem. Par gaļu un tās pārstrādājumiem uz-

skatami: zirgu, liellopu, aitu, kazu, cūku ur putnu
svaiga ,salīta un žāvēta gaļa, galvas, kājas, sirds;

plaušas un aknas, visāda veida desas, gaļas konzervi,

pastētes, apstrādātas un sālītas zarnas, kuņģi, pūšļi,

gaļas, asins un kaulu milti un ēdamie dzīvnieku un

putnu tāuki; bet par dzīvnieku neapstrādātiem pro-
duktiem (jēlvielām): neizstrādātas ādas, ādas atgrie-
zumi (līmādas), sari, astri, netīrīta aitu un kazu vil-

na, vilnas atkritumi, kamieļu, liellopu un putnu spalvas,

kauli, ragi, nagi, asinis, sausas asinis un technlskie

tauki. i

Gaļu un tās pārstrādājumus atļauts pārvadāt a)
pilsītās: ratos vai automobiļos ar tīru audekļa segu,

vienīgi kautus teļus āda iesaiņotus; b) pa zemes ce-

ļiem: tīros automobiļos un ratos, gaļai jābūt ietītai

tīros audekļu palagos, vai tīrās mašās un bez tam

pārklātai ar tīru brezentu. Šādos automobiļos var

pārvadāt arī sirdis, plaušas, galvas, kājas, aknas un

ādas, ja tās iesaiņotas tīros maisos; bet iztīrītas zar-

nas un kuņģus, ja viņi iepakoti mucās, pie kam mai-

sus un mucas jāatdala no gaļas ar tīru brezentu.

Asinis var pārvadāt cieši noslēgtos traukos, pā-

rējos gaļas produktus kastēs vai maisos.

Jēlvielu pārvadāšanai vajadzīga apliecība, ka vi-

ņas cēlušās no veseliem dzīvniekiem un no sērgām
brīva apgabala vai, ka viņi ir dezinficēti pēc valsts

veterinārārsta priekraksta.
Pa zemes ceļu šos produktus atļauts pārvadāt vie-

nīgi sekošos iesaiņojumos: taukus — mucās, kastēs vai

iešūtus tīrā audekli vai mašos, pītos un austos; ādas

saiņos, saliktas ar spalvu uz āru ar ielocītām uz iekšu

kājām, liellopu ne vairāk ka divas, bet teļu un sīk-

lopu ne vairāk ka sešus kopā, pārsietus cieši krust-

veidīgi ar stipru saiti.

Vilna, sari, astri, spalvas jāiesaiņo stipros biežos

maisos, mucās vai kastēs.
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Liellopu ādas, kas nodīrātas no lopiem, kas sli-

mojusi ar mēri, liesas sērgu, ļauniem ienāšiem, ļauno
tūsku un aitu bakām, iznīcināmas. Šo slimību pa-
zīmju noteikšanai pieaicināms valsts veterinārārsts, kas

arī sastāda aktu par iznīcināšanu. Par šo noteikumu

pārkāpšanu policijai jāsastāda attiecīgs protokols, vai-

nīgo saukšanai pie atbildibas pēc Sod. lik. 138. p.

11. Par noteikumu neievērošanu vainīgos soda ad-

ministratīvā kārtā iekšlietu ministrs vai viņa pilnvaro-
tas amata personas — pilsētas profekti vai apriņķu
priekšnieki.

C. BŪVNIECĪBAS UZRAUDZĪBA.

Būvniecības uzraudzība, kā pilsētās, tā arī uz lau-

kiem, piekrīt pašvaldībām. Pilsētās noteikumus par

būvniecību izdod pašvaldības, bet uz laukiem — iekš-

lietu ministrijas būvniecības pārvalde. Šie noteikumi

attiecas uz ēku technisko un ugunsdrošību, kā arī uz

dzīvojamo un rūpniecības ēku sanitāro labierīcību. Po-

licijas pienākums ir raudzīties, lai pie būvdarbu izve-

šanas tiktu ievēroti visi drošības līdzekļi, kas pasar-

gātu no nelaimes gadījumiem un satiksmes traucē-

jumiem (piemēram, vajadzīgo iežogojumu ierīkošana),
un izpildīt visas attiecīgo pašvaldību būvju uzraudzības

orgānu likumīgās prasības, (piemēram, par būvdarbu

pārtraukšanu un taml.). Lauku policijas uzdevums ir

raudzīties, lai starp atsevišķām ēkām būtu noteiku-

mos paredzētās atstarpas, lai akas tiktu raktas pienā-

cīgā attālumā no kūtīm un atejas vietām, kā arī lai

atejas vietas būtu ierīkotas saskaņā ar būvniecības

noteikumiem.

D. MEŽA LIKUMA UZRAUDZĪBA

1. Kada kartībā sastādami protokoli par pārkā-

pumiem.

1. Par meža likuma pārkāpumiem protokolus sa-

stāda mežzinis no apkārtnes pieaicināto liecinieku klāt-

būtnē. Ja mežziņa nav klāt notikuma vietā, mežsargi
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pieķertās personas noved pie tuvākā policijas ierēdņa,
kas sastāda protokolu par apstākļiem, kas saistīti ar

apsūdzētā atvešanu un sper visus vajadzīgos soļus, lai

uzglabātu notikuma vietā noziedzības pēdas līdz tam

laikam, kamēr mežzinis sastāda protokolu par vietas

apskatīšanu (Krim. proc. lik. 1059. p.). Ja pie šāda

notikuma tiek aizturēts meža materiāls un tāda aiztu-

rēšana notikuse mežā, tad materiālu uzglabāšana pie-
krīt meža resora darbiniekiem, bet ja materiāli butu

jau izvesti no meža, tad to uzglabāt piekrīt tuvākai

policijas priekšniecībai (Krim. proc. lik. 1072. p.). Ja
policijai nav iespējams ar saviem līdzekļiem apsargāt

viņas uzraudzībā nodoto mantu no izlaupīšanas vai

nozušanas, tad viņa var uz pašas atbildību nodot to

apsargāt privātpersonām vai pielikt tai apsargu par
noliktu maksu (Krim. proc. lik. 1073. p.).

Meža likuma un mežu aizsardzības likuma pārkā-

pumu gadījumos kriminālvajāšanas ierosināšana piekrīt

policijai un meža resora darbiniekiem, izņemot gadī-
jumus, kad kriminālvajāšanas ierosināšana saskaņā ar

vispārīgiem likumiem piekrīt privātpersonām, kuru tie-

sības ir aizkārtas.

E. MEDĪBU UZRAUDZĪBA.

1. Kam piekrīt kriminālvajāšanas ierosināšana?

2. Kādi ir aizliegti medību veidi?

3. Kas jādara ar patvaļīgi nomedīto medījumu?
4. Policijas palīdzība meža resora darbiniekiem.

5. Sodi par medību likuma pārkāpumiem.

1. Medību likuma pārkāpumu atklāšana un kri-

minālvajāšanas ierosināšana piekrīt kā meža resora

darbiniekiem, tā arī policijai. Mežu resora darbiniekiem

ir tiesības ierosināt kriminālvajāšanu arī tad, ja pār-
kāpums noticis uz privāta zemes īpašuma. Pats par
sevi saprotams, ka policija seko medību likuma iz-

pildīšanai visur. Kriminālvajāšanu pēc sod. lik. 623.p.,
kas paredz sodu par medīšanu uz svešas zemes, bez

tās īpašnieka atļaujas, var ierosināt tikai privātsūdzī-
bas kārtībā zemes īpašnieks, kura tiesības aizskartas.
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Policija šādos gadījumos var saukt vainīgo pie at-

bildības par medību likuma 13. p. pārkāpšanu uz sod.

lik. 138. p. pamata, t. i. par to, ka vainīgam medī-

šanas laikā nav bijuse klāt rakstiska zemes īpašnieka
atļauja. Ja šāda patvaļīga medīšana notikuse \alsts

mežā, tad sūdzība ierosināma publiskā kārtībā, t. i.

no policijas vai mežu resora.

2. Aizliegts ir

a. medīt

1) bez attiecīgas atļaujas (Sod. lik. 247. p. 1.

pkts), izņemot kaitīgos un plēsīgos zvērus un

putnus, katram īpašniekam savās zemes robe-

žās. Pie kaitīgiem zvēriem pieskaitāmi: meža

cūkas, lapsas, seski, zebiekstes un caunas; pie
kaitīgiem putniem: ērgļi, vanagi, kraukļi, ža-

gatas, sīļi, pelēkās un melnās vārnas; pie plē-

sīgiem zvēriem: lāči, vilki un lūši.

Atļauju mediniekam pa medīšanas laiku jā-
tur klāt. Medību apliecības izdod apriņķu
priekšnieki vai apriņķa policijas iecirkņu priekš-
nieki. Par apliecības neizdošanas iemeslu var

būt: 1) ja lūdzējs nav sasniedzis 19. g. vecuma,

2) ja viņš sodīts tiesas ceļā par medību no-

teikumu pārkāpšanu — 3 gadu laikā no soda

piespriešanas dienas, 3) ja lūdzējam nav tie-

sības turēt medības ieroci, 4) ja pastāv aiz-

domas, ka viņš nodarbojas ar malu medībām.

2) uz svešas zemes bez tā īpašnieka atļaujas. Ze-

mes īpašnieka atļaujai jābūt rakstiskai un viņu

jātur pa medīšanas laiku klāt; (par krimināl-

vajāšanu sk. augšā). (Sod. lik. 623. p.).
3) pilnīgi iežogotos mežu zvēru un putnu aplokos;

(Sod. 1. 623. p. 2. d.).;
4) naktī;

5) ar suņiem laikā no 15. februāra līdz 15. jūni-

jam; (Sod. lik. 247. p. 2. pkts);
6) ar dzelžiem, cilpām, tīkliem, slazdiem, spro-

stiem, lamatām, āķiem un citiem tamlīdzīgiem
rīkiem un nāvējošām zālēm. Pielietot šos rīkus,
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izņemot nāvējošās zāles, var vienīgi plēsīgo
un kaitīgo zvēru un putnu iznīcināšanai apdzī-
votās vietās; (Sod. lik. 247 1

. p. 1. pkts)

7) taupāmā laikā; (Sod. lik. 2471. p. 2. pkts)
8) pus km. gar valsts un pašvaldības mežiem, ja

medību iecirkņa kopplatība ir mazāka par

50 ha;

9) no valsts un pašvaldības mežiem ieslēgtos

iecirkņos ja viņi mazāki par 100 ha.

b. šaut un ķert dziedātāju putnus; (Sod. lik.

248. p.).
c taupāmā laikā pārvadāt, pārnest, pirkt, pārdot

un glabāt meža putnus un zvērus, izņemot 5

dienas pēc taupāmā laika sākšanās. Tirgošanās,

pārvadāšana un glabāšana atļauta tikai tad,

ja medījums apzīmēts ar pašvaldības plombi

pirms taupāmā laika iestāšanās. (Sod. lik.

251. p.).
3. Ja notikuse patvaļīga medīšana, tad pie vainīga

atrastais medījums nekavējoties nododams medību

tiesību valdītājam vai nomniekam, bet ja nav zināms,
kur medījums nogalināts, tad tas pārdodams vai iz-

nīcināms. Pie vainīga medinieka uz valsts zemes at-

rastais medījums jāpārdod un nauda ļiemaksājama

Latvijas Bankā vai viņas vietējās nodaļās Zemkopības

ministrijas depozitā.

4. Mežu resora darbiniekiem nav tiesības ieiet pri-

vātdzīvokļos, izņemot gadījumus, ja viņi redz, ka uz

karstām pēdām vajājamais, apsūdzētais slēpjas privāt-
dzīvoklī. Ja viņiem ir aizdomas, ka privātdzīvoklī uz-

turas vainīgas personas, vai tiek glabāti nozieguma

pierādījumi, viņi paziņo par to miertiesnesim vai iz-

meklēšanas tiesnesim, bet ja to nav, tad griežas pie

policijas, lai izdara kratīšanu vai mantu izņemšanu.

Policijai jāsniedz meža resora darbiniekiem vislielāko

palīdzību pie nelikumīgo medību apkarošanas.

5. Izziņas medību likuma pārkāpumu lietās sastā-

damas kā norādīts nodaļa par noziedzīgo nodarījumu

apkarošanu.
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Vainīgās personas saucamas pie atbildības pēc sod. 1.

1381
.,

247., 2471 248.—251., 251 1
.

un 623. p.
Bez naudas soda, kas dažos gadījumos sniedzas

līdz Ls 500. —, vainīgiem medījums atņemams un iz-

nicināms vai pārdodams, pie kam ieņemtā nauda ie-

skaitāma valsts ienākumos.

Medību likuma pārkāpumu atklājējiem — poli-
cijas ierēdņiem izmaksā naudas prēmiju 50°/o apmērā

no piespriestām no vainīgā summām.

F. ZVEJNIECĪBA.

1. Kā regulētas zvejas tiesības Latvijā?
2. Kas izdod noteikumus par zveju un tirgošanos

ar zivīm?

3. Kas bauda tiesības zvejot brīvzvejas ūdeņos?
4. Zveja nepiederošos ūdeņos.
5. Policijas pienākums.

1. Ikkatra zvejas tiesības tiek ierobežotas kā ar

atsevišķiem likumiem un obligatoriskiem noteikumiem,
tā arī ar pastāvošiem paradumiem. (Viet. civ. lik. 3.

daļa 1038. p.).

2. Tiesība izdot pārvaldes kārtībā obligatoriskus
noteikumus par zveju un tirgošanos ar zivīm pieder

zemkopības ministrim. (Valdības Vēstn. Nr. 20Q. no

1921. g.)

3. Tiesības zvejot brīvzvejas ūdeņos bauda ikkurš

Latvijas pilsonis. Brīvzvejas ūdeņi ir: juras piekrastes
ūdeņi un brīvezeri. (Durbes, Vilgales, Engures, Usmas,

Liepājas un Deģermuižas).

4. Zvejot nepiederošos ūdeņos var tikai tās per-

sonas, kam ir ūdeņa īpašnieka vai nomnieka izdota

atļauja. Atļaujai jābūt uz vārda, ar zvejas ūdeņu,

lietojamo zvejas rīku un laivu apzīmējumiem. Atļauju
zīmes, kuras nav izdevušas valdības vai pašvaldības

iestādes, apliecina pašvaldības iestādes, kuru robežās

nomnieks vēlās izmantot zveju.
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5. Policijas pienākums

A. Attiecībā uz zveju:

a) neatļaut zvejot zivis un vēžus zem likuma no

teiktā mēra un

b) neatļaut zvejot: 1) naktī ar uguņošanu, 2) ar

duramiem zvejas rīkiem, 3) ar zivju viļināšanu,
metot ūdenī zivīm kaitīgas un ūdeni maitājošas

vielas, 4) pielietojot šaujamos ieročus un sprāg-
stošas vielas, 5) ar tīkliem, kuru acu lielums

neatbilst likumā noteiktam mēram, 6) ezeros

vai to savienojumos ar velkamiem zvejas rī-

kiem laikā no 1. maija līdz 15. jūnijam un

7) vēžu mātītes ar redzamiem dzimumu pro-

duktiem.

Piezīme. Zemkopības ministrija var izdot zvejas
atļaujas nepieturoties pie zvejniecības noteikumiem

resp. izdot zvejas atļaujas zivju saudzēšanas laikā v.

t. t., pie kam zveju vadošai personai jābūt klāt šai at-

ļaujai.

B. Attiecība uz zivju tirdzniecību.

a) Lai nenotiktu tirgošanās ar zivīm un vēžiem

zem noteiktā mēra un aizliegtā, resp. saudzēšanas,
laikā.

Piezīme. Lašu un taimiņu pārdošana saudzēšanas

laikā (no 25. oktobra līdz 31. decembrim) atļauta zem

noteikumiem, ka minētām zivīm jābūt zemkopības mi-

nistrijas vai viņas pilnvarotas iestādes plombētām pirms
saudzēšanas laika iestāšanās. Minētai plombai jābūt

pastāvīgi piestiprinātai klāt pie pārdodamām zivīm.

C. Attiecībā uz zivju saudzēšanu.

1) Policijas ierēdņu pienākums lūkoties uz to, lai

ilgstoša ziemas sala laikā, kad ir novērojama zivju
smakšana zem ledus, zvejas tiesību īpašnieki vai nom-

nieki aizsalušos ezeros un dīkos izcirstu vajadzīgo
skaitu āliņģu un tos pastāvīgi atbrīvotu no ledus.
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2) Lūkoties, lai pie dzirnavām vai ar turbīnēm dze-

namām rūpniecības iestādēm, laikā no 1. maija līdz

30. septembrim ūdeņu caurlaižamās vietas, resp. tur-

bmes, butu aizrestotas ar 20 milimetru restēm.

D. Policijas pienākumi šo noteikumu neievērošanas

gadījumos.

1) Zivis, kas zvejotas aizliegtā laikā, un kuru ga-

rums neatbilst noteiktam mēram, atņemamas (zvejnie-
kiem vai tirgotājiem); dzīvas zivis ielaižamas atpakaļ

ūdenī, bet beigtas pārdodamas, pie kam ieņemtā nau-

da iemaksājama Latvijas bankā Zemkopības ministri-

jas depozītos. Ja atņemtās zivis nav iespējams pārdot
viņas nododamas valsts vai pašvaldības sociālās ap-

gādības iestādēm (slimnīcām) bez kādas atlīdzības.

2) Pret vainīgiem šo noteikumu neievērošana sa-

stādāmi protokoli saukšanai pie atbildības pēc sod. lik.

246. p. 'i

3) Neatļautie zvejas rīki atņemami un uzglabājami
līdz tiesas spriedumam.

G. IEKŠĒJO ŪDEŅU UZRAUDZĪBA.

1. Par ūdens lietošanu.

2. Kā regulēta kuģošana, laivošana, plostošana un

koku plūdināšana? ,
3. Saistošie noteikumi un instrukcijas par Ūdens-

ceļu lietošanu.

4. Tauvas josla.
5. Par linu un kaņepāju mērcēšanu un zivju taču

lietošanu.

6. Brīvā ūdenstelpa.
7. Par būvēm uz ūdensceļiem.
8. Būvju un ietaišu īpašnieku pienākumi.
9. Policijas pienākums.

1. Publiskos ūdeņos (jūrās, upju, ezeru un kanāļu)
katram brīvi atļauta ūdens ikdienišķa lietošana, ciktāļ
ar to nekaitē sabiedrībai un netraucē zemes īpašnieka
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tiesības. Pie šādas lietošanas pieder: ūdens smelšana,

veļas mazgāšana, peldēšanās, zirgu peldināšana, lopu
dzirdīšana un makšķerēšana.

2. Kuģošana, laivošana, plostošana un koku plu-
dināšana kā publiskos, tā arī privātos ūdeņos atļauta
ikvienam visur, kur tāda satiksme ūdeņu dabiskā stā-

voklī, vaj arī tikai plūdu laikā, praktiski iespējama.

3. Finanču ministrs, saziņā ar iekšlietu un zemko-

pības ministri, izdod saistošus noteikumus un instruk-

cijas par kuģošanu, kuģu ceļa uzturēšanu, kuģu pie-

stātnēm, par laivošanu, plostošanu, koku pludināšanas
veidiem un kārtību, kā ari par pārvadājamo un plūdi-
nāmo preču statistiku.

4. Gar visu, kā publisku, tā privātu ūdeņu (jū-

ras, upju, ezeru un kanāļu) kā arī to salu' un at-

teku krastiem, pastāv dabiskā „tauvas josla".

Dabiskas tauvas joslas platums ir:

1) gar visu sezonu kuģojamiem vai plostojamiem
ūdeņiem un gar jūras krastiem — 20 m.

2) gar ūdeņiem, kur plūdināšana notiek plostos
vai laiviņās — 10 m.

3) gar mazākām upēm, upītēm un strautiem, kur

iespējama tikai vaļēju (nesasietu) koku un malkas

plūdināšana un vienīgi uzplūdu laikā — ne mazāk

kā 4 mtr., pie kam tauvas josla pastāv tikai pa plu-
dināšanas laiku.

Tauvas joslas platums skaitāms

1) pie upes lēzeniem krastiem — no normālās

ūdens līnijas; !
2) pie kraujiem krastiem — no krastu nogāžu

augšmalas, pie kam tauvas joslas platībā ietilpst bez

tam arī zeme no ūdens līmeņa līdz krastu nogāzei
un pati nogāze, un

3) jūrmalā — no tās vietas, kuru aizsniedz aug-
stākie juras viļņi.
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Pavasarī un vispār pārplūdu laikā koku pludinā-

tājiem un kuģotājiem atļauts brīvī iet visgārām gar

uzplūdu ūdens līniju.

Finanču ministrim ir tiesiba atcelt tauvas joslu

gar ūdeņiem, kur tā nebūtu vajadzīga, kā arī noteikt

to šaurāku vai platāku.

Tauvas joslas pastāv — kuģniecības, plostošanas,
koku pludināšanas, zvejniecības un ar to saistītām var

jadzībām un paredzēta bezmaksas lietošanai.

Ūdensceļu lietotāji nedrīkst ar savu rīcību tīši bo-

jāt tauvas joslu, un pēc viņas lietošanas tā pirms na-

vigācijas sākuma lietotājiem jānotīra no visiem at-

kritumiem un bojājumi jāizlabo. Ūdensceļu lietotāji
atbild par visiem kaitējumiem, kādus tie nodarījuši
tīrumiem vai citai piekrastu īpašnieku derīgai zemei

(Civil. lik. 1030. pants).

5. Ūdeņos, kuros dzīvo zivis, aizliegts mērcēt li-

nus un kaņepājus; vispār šos augus drīkst mērcjt

tikai mārkos un purvos, vai arī novadot vajadzīga
ūdeni no ezeriem un upēm, bet tikai tādā kārti,

lai tas vairs nevarētu pēc tam atplūst atpakaļ (Civ.
lik. 1044. pants).

lerīkot un lietot tekošos Ūdeņos tačus atļauts tikni

tādā mērā, kādā tie nekavē brīvu zivju un trasport i

līdzekļu pārvietošanos.

6. Brīvai telpai upes vidū jābūt kuģojamās upes

ne mazāk kā astoņus, bet citās ne mazāk kā piecus
metrus platai.

Braucamo un zivju brīvo telpu nedrīkst aiztaisīt vai

aizsprostot ne ar tīkliem, ne ar zem Ūdens apslēptam
vai citādām ierīcēm.

Tas, no kura īpašumiem upe iztek, var šo īpa-
šumu robežās ierīkot viņā tačus pār visu gultni v i

vispār aizdambēt viņu pēc sava ieskata.

7. Uz ūdensceļiem, kur pastāv kuģošana, laivo-

šana, plostošana un koku plūdināšana, kā arī šo ūdeņu
tauvas joslā, bez jūrniecības departamenta atļaujas un
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apstiprinātiem projektiem, ir aizliegts celt jebkādas

pastāvīgas vai pagaidu būves un ietaises, ka ari jau

pastāvošām izdarīt kapitālus remontus.

Minētām būvēm un ietaisēm jābūt piemērotām
kuģošanas, laivošanas, plostošanas un koku pludināša-

nas prasībām un taisītām tādā veidā, ka tās ne ma-

zākā mērā netraucētu ērtu ūdens satiksmi.

8. Šo būvju un ietaišu īpašnieku pienākums ir

ari rūpēties par dabiskas vai mākslīgas tauvas joslas
kārtībā uzturēšanu savu būvju un ietaišu rajonā.

Pāri kuģojamām un plostojamām upēm ietaisāmie

gaisa vai zemūdens vadi un kābeļi, pārceltuvju tauvas,
tiltu spraugas un kopņu augstums jāpiemēro ūdens-

ceļa satiksmes prasībām, saskaņā ar jūrniecības depar-
tamenta atļauju.

9. Policijas pienākums raudzīties uz šo noteikumu

izpildīšanu, sastādot protokolus vainīgo sodīšanai ad-

ministratīvā kārtā. Protokoli vainīgo sodīšanai nosū-

tami jūrniecības departamenta ūdensceļu pārzinim.

M. SATIKSMES UZRAUDZĪBA.

Vispārīgie noteikumi.

Satiksmes noteikumiem ir padota visu publisko

ceļu: ielu, šoseju un grantēto ceļu lietošana kā pilsētās,
tā ari uz laukiem, un visi satiksmes līdzekļi un veidi.

Satiksmes noteikumu mērķis ir:

1) pasargāt satiksmes ceļus no bojājumiem;

2) padarīt satiksmi ērtu un

3) pasargāt satiksmi no nelaimes gadījumiem.

Likums par zemes ceļiem un likums par satiksmes

uzturēšanu ar mēchaniskiem satiksmes līdzekļiem no-

saka, ka satiksmes noteikumus izdod satiksmes mi-

nistrs. Pilsētas pašvaldībām ir tiesība izdot attiecībā

uz satiksmi pilsētas robežās sevišķus noteikumus, kas

tomēr nedrīkst runāt pretī vispārīgiem satiksmes no-

teikumiem. Atsevišķos gadījumos pilsētu prefektiem



185

vai apriņķu priekšniekiem atļauts zināmā pilsētas daļā
vai pa zināmam ielām samazināt braukšanas ātrumu

ar mechaniskiem satiksmes lidzekļiem (līdz 10 km.

stundā) vai braukšanu noliegt pavisam, kā ari pār-
traukt kājnieku un citu satiksmi.

Lai pasargātu ceļus no bojājumiem vispārīgi ir

noliegts:

1) braukt ar tādiem satiksmes vai transporta lī-

dzekļiem, kas bojā ceļa braucamo segu ar nepielaižami
lielu riteņu spiedienu uz to, vai ar sevišķām riteņiem
piestiprinātām ierīcēm, vai sevišķi pagatavotiem rite-

ņiem. Šis ierobežojums neattiecas uz pašbraucēju
lokomobilēm un traktoriem, pārvadājot kuļgarnitūras

un traktoru arkuls. Bet attiecībā uz šosejām noliegums

paliek spēkā pilnos apmēros;
2) braukt ar transporta līdzekļiem, kuru krava

pārsniedz 2,5 t. bez gumijas riepām. Riepām jābūt
no pilngumijas un vismaz 50 mm biezām.

3) braukt ar motorvāģiem, kuru smagums (paš-
svars -ļ- krava) pārsniedz 6,0 t. Vāģu uzbūvei jābūt

tādai, ka svara sadalījums neiznāktu lielāks par 4,0 t.

uz atsevišķas ass.

4) neatkarīgi no smaguma vāģa riteņu riepas ne-

drīkst but tādas, ka riepas spiediens uz katra tās

platuma centimetru pārsniegtu:

a) gumijas riepām 120 kg.

b) dzelzs riepām 100 kg.

Lai nodrošinātu ērtu satiksmi un novērstu nelai-

mes gadījumus, jāievēro sekošus noteikumus:

1) jālieto ceļu tikai tam satiksmes veidam, priekš
kura viņš ierīkots, piem. kājnieku ceļu drīkst lietot

tikai kājnieku satiksmei (izņēmums ir bērnu ratiņi),

jājamo ceļu tikai jāšanai un taml.;

2) noliegts uz publiskiem ceļiem motorvāģiem pie-
kabināt vairāk par vienu piekabināmo (bez motora),

pie kam piekabināmā vāģa bruto smagums nedrīkst

pārsniegt 4,0 t.; riepām jābūt no elastīga materiāla;

uz piekabināmā vāģa vajag būt vienai bremzei un
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ierīcei, kas nodrošina pret atpakaļslīdešanu; piekabi-
nāma vāģa ierīcei vajag nodrošināt pareizu sekošanu

motorvāģim ceļu līkumos un iegriezumos;
3) braucot jāturas ceļa vai ielas labajā pusē, at-

stājot brīvu ceļa kreiso pusi un vidu pretīm un no

muguras garām braucošiem;

4) no muguras garām jābrauc gar kreiso pusi un

tikai pec pārliecināšanās, ka ceļš ir brivs; tramvajs,

ja tā sliedes neiet gar ielas malu, jāapbrauc pa labi

(gar labo pusi); tramvajam stāvot pieturas vietās, tas

jāapbrauc soļos, vai motocikletiem un automobīļiem
ar ātrumu ne lielāku par 5 km. stundā, braucot ,ar

vislielāko uzmanību, pie kam pasažieru sadrūzmēšanās

gadījumos automobīlis kā arī citi satiksmes līdzekļi

jāaptur pavisam;
5) garām braukšana noliegta iegriežoties stūros

(krustceļos) un ja priekšā ceļš nav brīvs. No muguras

garām braucot nedrīkst traucēt kustību ar strauju pa-

griešanos tuvu priekšā citam braucējam;

6) krustošanas, apbraukšanas un kustības sastrē-

gumu gadījumos braukšanas pirmtiesības kārtība ir

sekoša:

a) ugunsdzēsēji;

b) atrās palīdzības automobīļi vai pajūgi;

c) automobiļi;

d) motocikli;

c) pārējie satiksmes un transporta līdzekļi.

7. Visiem satiksmes līdzekļiem jāgriež ceļš kara-

spēka daļām, ugunsdzēsēju komandām, ātrās palīdzī-
bas automobīļiem vai pajūgiem,, tramvaju vagoniem,
bēru gājieniem, arestantu partijām un citām procesi-

jām un gājējiem. Ja garambraukšanai trūkst vietas,
satiksmes līdzekļi apturami;

8) automobīļu vai motociklu gaitu krustošanās ga-

dījumos tiesība uz brīvo ceļu ir no labās puses nā-

košam automobīlim vai motociklam. Tāpat no labas

puses nākošam ir tiesība uz brīvo ceļu, ja krustojas
pajūgi, velosipēdisti un līdzīgi satiksmes līdzekļi. Au-

tomobiļiem vai motocikliem satiekoties krustojuma ar
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pajūgiem, velosipēdistiem un līdzīgiem satiksmes vai

transporta līdzekļiem — tiesība uz brīvo ceļu katrā

gadījumā ir automobīļiem un motocikliem;
9) nogriežoties šķērsielā pa kreisi, jābrauc „pa

lielo riņķi", t. i. tā, lai ielu krustojumu centrs paliktu

pa kreisi, bet nogriežoties šķērsielā pa labi '— „pa

mazo riņķi", jāizbrauc uz šķērsielas labo pusi;
10) nogriežoties pa kreisi vai pa labi no ieturāmā

braukšanas virziena automobīlim rādītāja bulta jāno-
stāda nogriešanās virzienā, bet motocikliem, velosipē-

distiem, pajūgiem un citiem satiksmes un transporta
līdzekļiem nogriešanās virziens viņu vadītājiem jāno-
rāda ar izstieptu roku;

11) uz ielas aizliegts apgriezt automobīļus ārpus

ielu krustojuma;

12) braucot pa tiltiem, jāievēro attiecīgi brīdinā-

jumu uzraksti, kas noteic lielākos pārvadājamos sma-

gumus, braukšanas ātrumu vai arī citādi ierobežo ku-

stību pa tiltu;

13) katram satiksmes līdzeklim stingri jāievēro

pielaižamais lielākais braukšanas ātrums, katrā atse-

višķā gadījumā;

14) stingri jāizpilda satiksmes regulēšanas poste-

ņu vai signālu norādījumi; šie norādījumi jāievēro arī

tramvaju vadītājiem.

Ormaņi.

Ormaņiem, ka viegliem, tā arī smagiem, kas no-

nodarbojas ar pasažieru un precu pārvadāšanu kā ar

arodu, katra kalendāra gada sākumā jāreģistrējas vie-

tējā policijā un jāizņem braukšanas atļauja; viegliem

ormaņiem ari numurs. Braukšanas atļaujas pasažieru

pārvadāšanai neizdod:

1) personām, kas jaunākas par 17 gadiem;

2) personām, kas sodītas par zādzībām, krāpšanu,

piesavināšanos vai huļigānismu, ka ari tiem,
kam ar tiesas lēmumu atņemtas tiesības, ja no

pedeja sodu izciešanas nav pagājuši vismaz trīs

gadi.
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Izdotas atļaujas izdevēja iestāde var anulēt:

Uz laiku līdz vienam mēnesim:

1) ormaņiem, kas sistemātiski pārkāpj braukšanas

noteikumus;

2) ormaņiem, kas iereibušā stāvoklī vada pajūgus.

Pavisam:

1) punktā 1. minēto pārkāpumu atkārtošanās

gadījumos;

2) ja ormaņi tiek pieķerti 2. punktā minētos nozie-

gumos atkārtoti.

Ormaņiem bez vispārējiem kustības noteikumiem

jāievēro vēl sekošo:

1) noliegts atstāt zirgus uz ielas bez uzraudzības;

2) nakts laikā jāpiestiprina lukturis līdzās važoņa
sēdeklim kreisā pusē;

3) noliegts braukt ātrāk par rikšojoša zirga ātru-

mu; ielu krustojumos, tuvojoties lopu bariem, dzelzceļu

pārbrauktuvēm un vietās ar dzīvu kustību, ātrums

samazināms;
4) pie pirmiem signāliem jānogriež ceļa vai ielas

labā malā, dodot ceļu braucējiem, kas to prasa;

5) braucēji nedrīkst ieņemt ceļa joslu platāku par

2,8 m.

Vainīgie noteikumu pārkāpšana saucami pie at-

bildības pēc sod. lik. 138. p.

Zirgu pases.

Saskaņa ar noteikumiem par zirgu pasēm, katram

zirgu īpašniekam, kura zirgs sasniedzis 21/2 gad. vecu-

mu, jāizņem savam zirgam pasi.

Zirgu pases izdod pašvaldības iestādes.

Ari katrs kumeļš 14 dienu laikā pēc viņa pie-
dzimšanas reģistrējams pašvaldības iestādēs, kuras ku-

meļa īpašniekam izdod sevišķu kumeļu reģistrācijas

lapu. Pie zirga vai kumeļa pārdošanas pasē, vai reģi-
strācijas zīmē taisa atzīmi par to. Pārdošanas faktu

apliecina pārdevējs, kā ari divi pieaicināti liecinieki ar

saviem parakstiem, atzīmējot pasē (zirgu) pircēja, pār-
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devēja un liecinieku pases numurus un izdošanļas ie-

stādi, kā ari dzīves vietas.

Policijai stingri jāraugās uz to, lai katram zir-

gam būtu attiecīga pase, un ka visi ieraksti pasēs

par pirkšanu-pārdošanu būtu izdarīti likumā paredzētā
kārtībā.

Satiksme ar divriteņiem (velosipēdiem).

1. Kādi pastāv saistošie noteikumi par braukšanu

ar divriteņiem?
2. Ar kādiem piederumiem jābūt apgādātam div-

ritenim?

3. Kādi satiksmes priekšraksti jāievēro divriteņu

resp. velosipēdu braucējam?
4. Kāds sods draud par priekšrakstu resp. notei-

kumu neievērošanu?

1. Divriteņu satiksmei pastāv tie paši policijas

priekšraksti, kā citiem satiksmes līdzekļiem.

2. Katram velosipēdam jābūt skaņām zvanam

priekš signāliem uzmanības vēršanai, un laikā, kad

ir tumšs, jābūt vienam lukturim, ar bezkrāsas sti-

kliem, kam jāmet stari uz priekšu. Ja velosipēdu stumj
ar rokām, tad apgaismošana nav vajadzīga.

3. Velosipēda braucējam jāievēro uzmanība pie
sava velosipēda vadīšanas. Uz policijas ierēdņa sau-

cienu jeb tā zīmi, tam nekavējoties jāapstājas. Viņam

pastāvīgi jāietur tāds braukšanas ātrums, kas aizkave

nelaimes gadījumus un satiksmes traucēšanu. Apbūvē-
tās apgabalu daļās viņam tiesība braukt tikai ar mē-

renu ātrumu (maksimālais ātrums 15 klm. stundā).
Uz nepārredzamiem ceļiem, tumsā vai biezā miglā, ie-

griežoties no vienas ielas otrā, uz ielu krustojumiem,

pie asiem ielu līkumiem, pie iz- un iebrauktuvēm, ku-

ras atrodas pie atklātiem ceļiem, braucot caur šauriem

vārtiem vai tiltiem, kā arī uz leju ejošiem ceļiem un

vispārīgi tādās vietās, kur notiek dzīva kustība; jā-
brauc lēnām un uzmanīgi, lai varētu velosipēdu vaja-
dzības gadījumā uz vietas apturēt. Viņam jādara uz-
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manīgus ar skaidri sadzirdamiem signāliem (brīdinā-

juma zīmēm) pretimnācējus, tos kam brauc garām,
stāvošas vai brauciena virzienu krustojašas personas,

sevišķi vāģu vadītājus, jātniekus, lopu dzinējus v. t. t.

Zvana, resp. brīdinājuma signāli, jādod arī nepārredza-
mās vietās. Signālu došana jānobeidz, ja kustoņi no

tiem paliek uzmanīgi vai bailīgi. Katra pārmērīga sig-
nalizēšana nevēlama. Ja braucējs uz velosipēda mana,
ka kāds kustonis, sāk bīties velosipēda, vai garām-
braucot ar velosipēdu cilvēki vai kustoņi var tikt ap-

draudēti, tad viņam jābrauc lēnām un vajadzības ga-

dījumā nekavējoties nokāpt. Braucējam uz velosipēda,

izņemot ceļus priekš velosipēdu braucējiem, atļauts
braukt tikai pa vāģiem nozīmētiem ceļiem un lauku-

miem.

Pie kājnieku ceļa izmantošanas braucēji uz velo-

sipēda nedrīkst traucēt kājnieku satiksmi. Kājniekiem,

gājējiem tuvojoties viņam jāatstāj kājnieku ceļš un

ja tas nav iespējams — jānokāpj.

4. Vainīgie, kas nav izpildījuši saistošus notei-

kumus par braukšanu ar velosipēdiem, sodāmi uz sod.

lik. 138. p. pamata.

Vainīgie par velosipēdu satiksmes noteikumu pār-
kāpšanu saucami pie atbildības pēc sod. lik. 4071

.

panta.

Satiksmes un transporta līdzekļi ar mēchanisko

dzinējspēku.

Pie satiksmes un transporta līdzekļiem ar mē-

chanisko dzinējspēku pieskaitāmi: velosipēdi ar palīg-

motoru, motocikli, automobili, traktori un pašbraucēju

lokomobiļi. Traktoru un lokomobiļu lietošana trans-

portam ir ierobežota ar vispārīgiem satiksmes notiku-

miem. Viņiem nepiekrīt nekāda loma transportā jo

viņus atļauts lietot vienīgi speciālam nolūkam, kā trak-

torarkļu "un kuļamgarnitūru pārvadāšanai. Visvairāk

izplatītie satiksmes līdzekļi ar mechanisko dzinējspē-
ku ir motocikli un automobīļi.
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Par automobīli skaitās vāģis ar mechanisko dzinēj-
spēku, kas kustoties pa ielu vai ceļu nav saistīts ar

sliedēm. Motocikls ir mēchanisks satiksmes līdzeklis

uz 2 vai 3 riteņiem, kura pašsvars braukšanai derīgā
stāvoklī nepārsniedz 300 kg.

Automobīļiem un motocikliem, kas nolemti satik-

smei vai transportam, vajadzīga vispārēja braukšanas

atļauja. Šo atļauju izsniedz pēc attiecīgas pārbaudes,
uz pārbaudes kommisijas akta pamata, pilsētu prefekti
un apriņķu priekšnieki. Bez braukšanas atļaujas auto-

mobīļiem un motocikliem vajag būt diviem numuriem,
kurus izsniedz pret samaksu atļaujas izdevēja iestāde.

Reizē ar atļaujas un numura iegādāšanu jānomaksā

ceļa fonda nodoklis.

Pie automobīļu pārbaudīšanas kommisija noteic au-

tobusiem lielāko uzņemamo pasažieru skaitu. Auto-

busā jābūt izliktam redzamā vietā no prefekta vai apriņķa
priekšnieka apzīmogotam plakātam ar norādījumu par
noteikto maksimālo pasažieru skaitu. Šo skaitu at-

ļauts tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos pārsniegt

par 10«o. Pie pasažieru skaitu pārbaudīšanas auto-

busos bērni līdz 5 gadiem nav skaitāmi, bet divi

bērni no 5 līdz 15 gadiem skaitāmi par vienu personu.

Izmēģināšanas braucieniem un mašīnas novešanai

uz pārbaudi, garāžu un darbnīcu augšminētās amat-

personas izdot mēģinājuma numurus un attiecīgas ap-

liecības. Mēģinājuma numuri atšķiras no parastiem ar

uzrakstu ~Mēģinājums".

Uz braukšanai derīga stāvoklī esoša automobiļa

vajag būt:

1) divām pietiekoši stiprām bremsēm, kas pareizi,
un patstāvigi darbojas;

2) signālaparātiem;

3) skaņslāpim;

4) gaismas lukturiem: diviem lukturiem automo-

bīļa priekšgalā ar ierīci lielo un mazo uguņu iedegša-
nai un vienai spuldzei automobīļa pakaļējā numura

apgaismošanai;
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5) automobīļa priekšgalā kreisā pusē redzamā

vietā piestiprinātam spilgtas krāsas virziena rādītājam,
kas krēslai iestājoties, apgaismojams. Virziena rā-

dītāja bultai jābūt labi šaredzamai, kā no priekšpuses,
tā arī no mugurpuses. Viena rādītāja vietā (kreisā

pusē) var lietot arī divus, novietojot tos autofmobīļa

priekšgalā, abās pusēs.
6) diviem nebojātiem un skaidri saredzamiem numu-

riem, priekšgalā vienam un pakaļgalā otram, no ku-

riem pēdējais, krēslai iestājoties apgaismojams. Nu-

mura apgaismošanai ierīkotai tā, lai lampas aizdegšana
un izdzēšana būtu izdarāma tikai pie pašas lampas,
un nekādā ziņā no šofera sēdvietas.

Automobīli vai motocikletu drīkst vadīt tikai per-

sonas, kas ir ieguvušas vadītāja tiesības pec attiecīgas

pārbaudes. Šādām personām tiek izdotas sevišķas ap-

liecības ar tās īpašnieka ģīmetni.
Apliecību par braukšanas laiku vadītājam obligato-

riski jātur klāt. Vadītāja'ap liecības tiek izdotas, skato-

ties pēc konstrukcijas, divām grupām automobiļu —

~Forda" mašīnām un pārējo tipu mašīnām. Autovadī-

tājam atļauts vadīt tikai atļaujā ierakstītās grupas ma-

šīnas. Par autobusu vadītājiem var būt personas ne

jaunākas par 21 gadu, kas ne mazāk par vienu gadu

vadījušas automobili. Auto vai motocikla vadītāja ap-

liecību prefekti vai apriņķa priekšnieki var atņemt uz

laiku ne ilgāk par 3 mēnešiem, ja vadītājs bijis ierei-

bušā stāvoklī. Atkārtošanās gadījuma apliecību var

anulēt pavisam. lereibuša vadītāja stāvokļa pārbaudī-
šanai uz viņa vēlēšanos un rēķina var pieaicināt ārstu.

Automobiļu un motociklu satiksme, bez vispārī-

giem noteikumiem, padota vēl sekošam:

A. Lielākais braukšanas ātrums pielaižams:
Pie brīva ceļa:

1) pasažieru automobiļiem un motocikliem — 50

km stundā;

2) preču automobiļiem:

a) līdz 5 t. kopsvara un autobusiem — 30

km st.;
/

b) kopsvara 5 t. un vairāk — 20 km. stundā.
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Pilsētas un bieži apdzīvotas vietas

1) pasažieru automobiļiem, autobusiem, moto-

cikliem un preču automobiļiem kopsvarā līdz

5 t. — 25 km. stundā;

2) preču automobiļiem kopsvara 5 t. un vairāk

15 km stundā.

Braukšanas ātrumu vēl jāsamazina un vajadzī-
bas gadījumos automobilis vai motocikls jāapstādina

pavisam:

1) ceļu līkumos un krustceļos (resp. ielu krusto-

jumos) un citos līdzīgos gadījumos, piem, kad

ceļš nav pārredzams, putekļu mākoņos,
biezā miglā un taml.;

2) uz tiltiem un vietās ar dzīvu kājām gājēju
kustību;

3) izbraucot un iebraucot pa vārtiem;

4) satiekoties ar lopu baru vai braucējiem;

5) uz dzelzceļu pārbrauktuvēm."

B. Brīdinājuma signāli jādod:

1) tuvojoties uz ceļā stāvošiem vai braucošiem

pajūgiem un gājējiem;
2) izbraucot vai iebraucot pa vārtiem;

3) tuvojoties krustceļiem un iebraucot līkumos vai

ielejās, kur ceļš uz priekšu nav pārredzams;
4) citos vajadzīgos gadījumos.

C. Aizliegts celt lieku troksni, kur signāla brīdi-

nājumi nav jādod.
D. lestājoties krēslai jāiededzina automobiļu un

motociklu lukturi, lietojot pilsētas apgaismotās vietās

mazo uguni.
E. Automobiļiem sastopoties lietojami tikai mazie

uguņi.
F. lelas mala stāvošu automobiļu vai motociklu

motori drīkst būt ieslēgti tikai tad, ja viņi atrodas

zem vadītāja uzraudzības.

G. Nedrīkst atstāt automobili bez uzraudzības šau-

rās ielās, kur nav iespējams aizbraukt garām.
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H. Braucot pilsētas vai bieži apdzīvotas vietas, jā-
ieslēdz skaņuslāpis.

I) Automobili vai motociklu uz pirmo policijas pie-

prasījumu nekavējoties jāaptur.

Uzraugot satiksmi ar mechanisko dzinējspēku poli-
cijai sevišķi jāievēro sekošo:

1) lai motocikļus vai automobiļus vadītu tikai per-

sonas ar vadītāja apliecībām;

2) lai vadītāji nebūtu iereibuša stāvoklī un brau

cot nesmēķētu;

3) lai vadītāji braucot nepārsniegtu atļauto lielāko

ātrumu;

4) lai ielu krustojumos ievērotu satiksmes notei-

kumus;

5) lai automobiļu numuri, ka diena ta arī naktī

būtu labi saredzami;

6) lai apgaismotas ielas nelietotu lielo uguni.

Protams, ka jāseko arī visu pārējo satiksmes no-

teikumu stingrai ievērošanai. Augšpievestie ir tikai vis-

biežāk neievērotie noteikumi, no kam izceļas satiksmes

nelaimes. Satiksmes līdzekļu ātruma kontroli var iz-

darīt nomērojot zināmu ceļa gabalu ar chronometra

palīdzību, bet tā kā ne katrā vietā un ne katrā laika

ir iespējams to izdarīt, tad policijas ierēdņiem jāievin-

grinās noteikt apmēram ātruma pārsniegšanu. Zināmos

gadījumos, kad ātrums būs mazā merā pārsniegts,
bus neiespējami bez chronometra to noteikt. Tomēr

pie ātrumu pārsniegšanas par 30°/o un vairāk, to var

viegli noteikt pēc acumēra.

Par satiksmes noteikumu neievērošanu vainīgos
sauc pie atbildības pēc sod. lik. 4071

. p. p. Gadījumos

ja noteikumu neievērošana ir izsaukusi nelaimi, piemē-

rojami attiecīgi panti. Par cēlušamies materiāliem zau-

dējumiem ir atbildīgi, kā vadītāji, tā arī satiksmes lī-

dzekļu īpašnieki solidāri.



Gaisa satiksme.

1. Policijas uzdevums gaisa satiksmes kārtošanā.

2. Kādi priekšraksti kārto gaisa satiksmi?

3. Kas skaitās par gaisa satiksmes līdzekļiem?

4. Kādiem ierobežojumiem padotas lidierīces?

5. Kādiem ierobežojumiem padots vaditājs un ap-

kalpotāji?
6. Kādiem noteikumiem padota ostas ierīkošana?

7. Kā sadalās aerodromi?

8. Kādiem ierobežojumiem padoti lidierīču uz-

ņēmumi un izrīkojumi?

9) Kādiem satiksmes ierobežojumiem padota

gaiskuģniecība: a) attiecībā uz gaisa lidierīču

nolaišanos, b) attiecībā uz satiksmi gaisā aiz-
' liegtos apgabalos, c) attiecībā uz zināmu

priekšmetu lidzvešanu?

10. Kadi rīkojumi policijas kompetence par gaisa
satiksmi gaisa ostās?

1. Policijas uzdevums ir pārraudzīt atklātības un

drošības uzturēšanas priekšrakstus par gaisa satiksmi

un darbību un iemaisīties pretrīcībās.

2. Gaisa satiksmi kārto gaisa satiksmes likums

(Publicēts Vaid. Vēstn. Nr. 123. no 1926, g.). Ta

nolūks sabiedrības kārtības un drošības uzturēšana.

Pec gaisa satiksmes likumiem, gaisa kuģu gaisa tilpuma

izmantošana, pēc savas būtības, ir brīva. Šo brīvību

var ierobežot gaisa satiksmes likumi un viņu izvešanas

priekšraksti. lerobežojumi galvenā kārtā pasargā ie-

dzīvotājus no brīvas gaisa satiksmes briesmām un

attiecās uz gaisa satiksmes izvešanu.

3. Par gaisa satiksmes līdzekļiem skaitās tikai tādi,
kas var noturēties gaisā, bet ne tādi, kuri sava sVara

dēļ krīt zemē vai slīd. Gaisa satiksmes likums skaita

par gaisa satiksmes līdzekļiem aerostātus, dirižabļus,
sauszemes un jūras lidmašīnas un tamlīdzīgas ierī-

ces, ar kurām var gaisā lidot.
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4. Lidošana virs Latvijas territorijas atļauta vienīgi

lidierlcēm, kas: 1) reģistrētas satiksmes ministrijas gai-
sa satiksmes' līdzekļu sarakstos, vai 2) reģistrētas kā-

das citas valsts gaisa satiksmes līdzekļu sarakstos.

Latvijas gaisa satiksmes līdzekļu sarakstā var ie-

vest lidierlces, ja tās nav ievestas kādas citas valsts

gaisa satiksmes līdzekļu sarakstā un pieder valstij.
Lidierlces pasažieriem un preču pārvadāšanai, zinātni-

skiem lidojumiem un visāda veida lidierlces, kuras iz-

manto peļņas nolūkos, var ievest gaisa satiksmes lī-

dzekļu sarakstā tikai pēc tam, kad tās satiksmes mi-

nistrija atzinusi par lidošanai derīgām. Sporta, mēģi-

nājuma un citādas lidierīces, kuras izlieto tikai perso-

nīgām vajadzībām, var ievest gaisa satiksmes līdzekļu
sarakstā pieteikšanas kārtībā. No gaisa satiksmes sa-

raksta strīpo lidierīces, kas nepilda vairs satiksmes

drošības prasības, nav pārreģistrētas satiksmes mini-

strijas noteiktā kārtībā un iznīcinātas vai bojā gāju-
šas. Uz lidierlcēm redzamā vietā jāatrodas noteiktām

pazīšanas zīmēm.

5. Gaisa kuģa vadītājiem un apkalpotājiem gaisa
satiksmes darbībai nepieciešama satiksmes ministrijas

atļauja. Atļaujas pierādīšanai vajadzīga apliecība —

tā saucamā gaisa lidierīces vadītāja apliecība, kurai

jābūt pastāvīgi klāt pie gaisa satiksmes izpildīšanas.
Pie lidierīču vadītāja apliecības izsniegšanas nepiecie-
šams: spēju apliecināšana, zināms vecums, prasītāja fi-

ziskā, garīgā un morāliskā piemērotība. Gaisa lidierī-

ces vadītāja apliecība derīga visā valstī. Šī aplieciba
tiek atņemta, ja pierādījies ar faktiem, ka vadītājs

nav piemērots. Nav vajadzīga apliecība, ja tiek izdarīti

apmācības un mēģinājuma braucieni instruktoru pava-
dībā. Šinī gadījumā instruktors skaitās par tādu, kas

vada un apkalpo gaisa lidierlci.

6. Gaisa ostas (satiksmes piestātnes, laukumi) ap-

tver visu satiksmes apsaimniekoto laukumu. Tas var

būt gruntsgabals, ūdensvirsma vai būves daļa (p. p.

jumts), kuri noder gaisa lidierīču līdzekļu pacelšanai,
nolaišanai vai novietošanai. Gaisa ostas var ierīkot
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tikai ar atļauju. Viņām jābūt piemērotām un satiksmei

jānorit droši, pretējā gadījumā atļauja noraidāma.

Atļauju izdod satiksmes ministrs.

7. Aerodromi sadalās: 1) valsts, 2) komunālos

un privātos, t. i. tādos, ko ieriko privātās sabiedrības

vai personas. Atļauju ierīkot komunālus un privātus
aerodromus izdod satiksmes ministrija, gaisa satik-

smes likuma paredzētā kārtibā.

8. Gaisa izrīkojumus atļauj policija tikai izrādei,
bet ne sacīkstēm. Policijai jāsper vajadzīgie drošības

soļi un norobežojumi un jāpārbauda vai laukums lido-

juma izrīkojumam piemērots, ja tas notiek uz vispā-
rībai atļautām gaisa ostām, vai nolaišanās laukumiem.

Lai cilvēku dzīvības netiktu, apdraudētas, jāgādā par

to, ka lidojumi nenotiktu par daudz zemu; lidojumi
nelielā augstumā virs cilvēku masām noliedzami.

9) Gaisa satiksme padota, pec gaisa satiksmes li-

kuma, ierobežojumiem gaisa aparātu nosēšanās, gaisa

apgabalu un zināmu priekšmetu līdzņemšanas ziņā.
šie priekšraksti izdoti kā sabiedrības tā arī atsevišķu

personu drošības labā. Nolaišanās drīkst no-

tikt gaisa ostās, ārpus apbūvētiem apvidiem. Uz

neiežogotiem gruntsgabaliem un uz ūdens virsmas,

var noliegt nolaišanos (p. piem. aiz valsts aiz-

sardzības iemesliem vai veselības iestāžu aizsar-

dzības). Piespiedu nolaišanās var notikt netikai

atļautās, bet ari citās vietās. Kas bez vajadzības
nolaižas uz aizliegtām vietām — sodāms. Caur no-

laišanos cietušām (īpašnieks, nomnieks, gaisa ostas

laukuma pārzinis v. t. t.) tiesība pieprasīt no gaisa

ekipāža ziņas par gaisa aparāta īpašnieka un vadītāja

personību. Šai konstatēšanai jānotiek, lai dotu cie-

tušām iespēju izdarīt zaudējumu prasības. Pēc īpaš-
nieka un vadītāja personas noskaidrošanas cietušām

nav tiesibas aizkavēt tālākbraukšanu, vai gaisa aparāta
novākšanu.
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Aizliegtie gaisa apgabali ir noteikti apgabali,
kas gaisa satiksmei uz laiku, pastāvīgi, pavisam vai no-

teiktā augstumā slēgti. Lidošana aizliegta virs robežu

apgabaliem un vietām, ko satiksmes ministrija izslu-

dinājusi par pārlidošanai aizliegtām. Kara ministrs iz-

sludina apcietinātos rajonus un vietas, kur lidošana

uzskatāma par spiegošanu.

Gaisa satiksmē nav atļauts vest līdz ieročus,
municiju, spridzināmās vielas, indīgas gāzes, pasta ba-

ložus, foto aparātus, kino uzņēmuma aparātus un bez-

drāts ziņu pārraidīšanas aparātus. Speciālo foto apa-

rātu gaisa uzņēmumiem un kino uzņēmuma aparāta
pārvadāšanai izprasāma katrreizēja kara ministrijas at-

ļauja.

10) Policijai gaisa satiksmē jāgādā par kār-

tīgu un drošības prasībām atbilstošu gaisa satiksmes

noritēšanu gaisa ostās (satiksmes nolaišanās laukumos).
Šādus priekšrakstus izdod vietējās policijas iestādes.

Gaisa ostai jābūt piemēroti nožogotai. Ostu apmeklē-
šanai jānotiek pa ieejām, kurām vajaga pastāvīgi būt

zem uzņēmuma vadības uzraudzības. Gaisa ostas ro-

bežās atrodošos braucamo laukumu, kas izlietojams

priekš pacelšanās, nolaišanās un gaisa aparāta pārvie-
tošanās var apmeklēt, tikai ostas pārvaldes darbinieki,

policijas un pilsētas pilnvarotās personas. Lidapa-
rātu angaros un to tuvumā nedrīkst smēķēt. Visā ostā

noliegta nesegtas uguns un citu mākslīgu gaismas

līdzekļu lietošana, izņemot elektriskās spuldzes ar se-

gumiem, — kā arī degošu sērkociņu nomešana. Katrā

angārā un darbnīcā vajag būt gatavībā rokas uguns

dzēšamiem aparātiem un spaiņiem ar smiltīm. Mašinu

sagatavošanai paredzams laukums, kas iežogojams, at-

stājot brīvu braucamo laukumu. Viņu nedrīkst apme-

klēt nepiederošas personas. Ostas uzņēmējam par li-

dojumu darbības laiku jātura gatavībā sanitārdienestam

apmācītu ierēdni. Jābūt iekārtotai telefonu satiksmei

ar tuvumā dzīvojošiem ārstiem un slimnīcām. Lid-

aparātus drīkst novietot tikai sevišķi nozīmētās vietās.

Suņi vedami ostā aiz pavadas. Gaisa ostā uz izkārtnes
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jābūt skaidri uzdotam: ~Gaisa ostas uzņēmēja vai tā

vietnieka vārds, kantora telpas un telefons, vieta deg-
vielu iegādāšanai un kārtības savešanai; tuvākā tāļ-
ruņa sarunas vieta, policijas postenis, ka arī muitas

vieta, tuvākā nelaimes gadījuma pieteikšanas vieta, tu-

vākā ugunsgrēka paziņojuma vieta, tuvākais ārsts un

tuvākās dzelzceļu pasažieru un preču stacijas.

Katru lidaparātu pie pacelšanās un pēc nolaiša-

nās pārrauga muitas ierēdņi un policija, kurai jāpār-
bauda aparāta vajadzīgās atļaujas, kā arī citi apstākļi.
Pie lidmašīnas starta, atļauju lidot, dod attiecīgais
valsts ierēdnis. Ceļotāju un mantu nokārtošana ār-

.zemju satiksmē notiek pēc finanču ministrijas priekš-
rakstiem. Muitas formalitātes nokārto gaisa ostu mui-

tas nodaļa, ja tas neietilpst policijas pienākumā. Pasu

pārbaudi izdara policija. Atļauja novietoties uz starp-
tēšanas laukuma dodama tikai tad, kad policijas ie-

rēdnis pārliecinājies, ka laukums brīvs. Viņš līdz ar

gaisa ostas darbinieku pavada gaisa aparātu līdz star-

tēšanas vietai. Pacelšanos un nolaišanos izdara pret

Vēju; Vēja virziens jāuzrāda ar dūmu krāsnīm, vai

vēja maisiem, jeb jāizliek nolaišanās krusts. Startē-

šanas vieta jāatzīmē ar starta karogu, nolaišanās vieta

ar skaidri saredzamu zīmi. Sarkanas zīmes (bumbas,

karogs) uzvilkšana nozīmē starta aizliegumu visiem

gaisa aparātiem. Sarkans signāls no lidaparāta no-

zīme, ka aparāts piespiests nolaisties, zaļš signāls —

ka aparāts nodomājis nolaisties. Osta dod nolaišanās

atļauju ar zaļu signālu. Ja nolaišanās vieta nav brīva,

tad no ostas jādod vairākkārtīgi sarkans signāls. Gaisa

aparāta apgaismošana ar staru metējiem nav pielai-
žama. Lidierīces uzaicina nolaisties ar trīs signālšā-

vieniem, kas ar savu sprādzienu dienā rada melnu vai

dzeltēnu dūmu švītru, naktī — zaļu gaismas zīmi vai

zvaigznes. Pēc signālšāvienu nodošanas gaisa lidierl-

cēm jānolaižas līdz 100 m un jānosēžas gaisa ostā vai

vistuvākā piemērotā vietā. Ja gaisa lidierīce neklausa

uzaicinājumam nolaisties, tad tiesība aizkavēt tāļāk-
lidošanu piespiedu kārtā.
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Kas apdraud cilvēku dzīvības ar to, ka viņš ar

nodomu bojā lidaparātu, iznicina vai citā kārtā

padara aparātu nederīgu vai nedrošu, vai ar nodomu

traucē kāda lidaparāta lidojumu ar nepareiziem

signāliem vai citādi, tiek sodīts.

Radio satiksme.

1) Ka pārziņā atrodas, resp. skaitās, radiostacijas

Latvija?
2) Kādas ietaises uzskatamas par radiostacijām?

3) Kā regulēta radiotelefona un radiotelegrafa sa-

tiksme?

4) Kam piekrīt kontrolēšanas tiesības?

5) Kādos gadījumos var slēgt radiostacijas?

6) Kādi pastāv saistošie noteikumi par radiosta-

cijām?

7) Kāds sods draud par noteikumu neizpildīšanu?

1) Saskaņā ar likumu par radiostaciju ierīkošanu

un lietošanu visas radiostacijas Latvijas territorijā, kā

arī uz kuģiem un lidmašīnām zem Latvijas flagas, at-

rodas valsts pārziņā vai padotas valsts uzraudzībai

un kontrolei.

Piezīme: Pan Latvijas territoriju uzskatāma visa

Latvijas cietzemes territorijā un Latvijas territoriālie

ūdeņi ar gaisa izplatījumu virs šās cietzemes un šiem

ūdeņiem.

2) Par radiostacijām jāuzskata tādas telegrāfa,
telefona vai citas tamlīdzīgas ietaises, kuru savstarpējā
vai vispārējā sazināšanās vai signālu apmaiņa norit

ar elektromagnētisko viļņu palīdzību.

3) Nevienai privātpersonai organizācijai vai val-

dības iestādei Latvijā, vai uz Latvijas kuģiem un lid-

mašinam, izņemot satiksmes un kara ministrijas, nav

tiesības bez iepriekšējas Pasta un telegrāfa departa-
menta atļaujas izgatavot, iegādāt, glabāt un lietot ra-

diotelegrafa vai radiofona stacijas, atsevišķus radio-

aparātus vai to piederumus.
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4) Pasta un telegrāfa departamenta pilnvaroti ie-

rēdņi var kontrolēt visas radiostacijas uz ārvalstu ku-

ģiem, kuri atrodas Latvijas territorijā, pārbaudot ap-

liecības, atļaujas un ietaisi, un raudzīties uz to, ka

šīs radiostacijas pareizi izpilda visus starptautiskos,
kā arī Latvijas vispārīgos un vietējos noteikumus par

radiotelegrafu.

5) Kara laikā vai izņēmuma stāvokļa izsludināšanas

gadījumā pasta un telegrāfa departaments, uz kara

ministra pieprasījumu, var slēgt visas privātās radio-

stacijas, kā uz cietzemes, tā arī uz kuģiem un lid.

mašinām, vai pārņemt tās kara vai satiksmes resoru

lietošanā. Tāpat tādos gadījumos var rekvizēt, likumā

paredzētā kārtībā, šo resoru vajadzībām visas privā-
tās radiostacijas, radioaparātus un to piederumus.

6) Kuģošanas nodrošināšanai (kā uz jūras, tā arī

gaisā) satiksmes ministrs, saziņā ar kara un ārlietu

ministriem, izdod, saskaņā ar starptautiskiem lī-

gumiem un konvencijām, saistošus noteikumus par

radiostaciju uzstādīšanu un apkalpošanu uz noteikta

tilpuma vai veida Latvijas kuģiem.
Kara resora radiostacijām, attiecībā uz briesmu

un brīdinājumu signālu lietošanu, satiksmē ar ārval-

stim vai vispārējās telegrāfa korespondences apmaiņas

gadījumos, jāievēro starptautiskās radiokonvencijas un

vispārējie telegrāfa noteikumi.

7) Kas bez iepriekšējas pasta un telegrāfa dep-ta

atļaujas izgatavojis, iegādājies, glabājis, uzstādījis un

lietojis radiotelegrafa vai radiotelefona stacijas, sodāms

tiesas ceļa ar cietumu vai ar naudas sodu no simts

līdz divi tūkstoši pieci simti latiem vai abiem sodiem

kopā, pie kam tiesa var konfiscēt visus vainīgā rīcībā

esošus radiostaciju rīkus un piederumus.

I TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS UZRAUDZĪBA.

Pilsētu pašvaldībām ir tiesība izdot saistošus no-

teikumus par tirgotavu iekšējo iekārtu, sanitārapstā-

kļiem un tirgošanās laiku, ja tas nav jau noteikts ar

sevišķu likumu, kā piem. alkoholisko dzērienu tirgo-
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tavām. Saprotams, ka katrai pašvaldībai ir dotas diez-

gan plašas tiesības šo noteikumu izstrādāšanā, kā-

dēļ arī katrā pilsētā ir savi noteikumi. Par tirgošanos

pilsētu tirgos izdod atsevišķus noteikumus.

Katra policijas ierēdņa pienākums ir iepazīties ar

tās pilsētas saistošiem noteikumiem, kurā viņš dar-

bojas un sekot, lai viņi tiktu izpildīti resp. netiktu

pārkāpti.

Tāpat attiecībā uz rūpniecības uzņēmumiem paš-
valdības izdod saistošus noteikumus, kuru pārkāp-
šana sodāma.

Bez zemākminēto tirdzniecības nozarojumu uzrau-

dzības policijai, sevišķi lielās pilsētās, jāseko, lai neno-

tiktu neatļauta tirgošanās ar ārzemju valūtu (naudas zī-

mēm) un ar dārgmetāliem un to izstrādājumiem bez pro-

ves valdes spiedoga. Šie noziegumi visbiežāk atkārtojas,

jo nav tik viegli notverami un dod noziedzniekiem

lielu peļņu.

Turpretim pārkāpumos tirdzniecības un rūpniecī-
bas uzņēmumos pret likumu par algotu darba spēka
nodarbināšanu kriminālvajāšartu neierosina policija, bet

darba inspekcija. Policija var arī zināmos gadījumos
piņemt ziņojumus par šādiem pārkāpumiem un vir-

zīt viņus uz darba inspekciju.

Kriminālvajāšanas ierosināšana streiku gadījumos

par piespiešanu piedalīties streikā piekrīt policijai. Lat-

vijā pastāv streika brīvība, tomēr streikotāji sodāmi

ja viņu darba pārtraukšana nelavēlīgi var atsaukties uz

vietējo iedzīvotāju interesēm. Tāpat sodāma kūdīšana

uz streiku.

Mēri un svari.

1. Mēri un svari Latvijā.

2. Atļauti mēri un svari.

3. Noliegti mēri un svari.

4. Mēru un svaru pārbaudīšanas kārtība.

5. Mēru un svaru pārraudzība.
6. Policijas pienākumi.
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1. Latvijā lietojami un atzīstami par likumīgiem
metriskie mēri un svari pēc starptautiskā mēru un

svaru nosaukuma, apzīmējuma un noteikumiem, ar

metru kā attāluma jeb garuma un kilogramu kā sma-

guma mēru pamatvienību.

2. Tirdzniecības un rūpniecības darījumos drīkst

lietot šādus svarus: 1) vienādplecu svarus ar pieka-
ramiem s\aru kausiem; 2) vienādplecu svarus ar uz-

liekamiem svaru kausiem (galda svarus); 3) dažāda

veida nevienādplecu svarus; 4) bezmērus ( ja tiem

ir svārsteklis ar nenoņemamu bumbiņu un līdzsvara

rādītāju); 5) automātiskus svarus; 6) slīpēs svarus;

7) labības pārbaudes svarus; 8) piena automātiskos

svarus.

3. Tirdzniecības un rūpniecības darījumos nav at-

ļauta atsperu svaru un vienkāršo Robervaļa galda svaru

lietošana.

4. Tirdzniecībā un rūpniecībā lietojamie meri,

svari, atsvari un ierīces pārbaudāmas un apzīmogoja-

mas no jauna pec ikkatriem trīs gadiem. Piena auto-

mātiskie svari pārbaudāmi pēc ikkatriem pieciem

gadiem. ļ

Stikla tilpuma meri nav periodiski pārbaudāmi.
5. Pārraudzība par likumīgu un pareizu mēru

un svaru lietošanu un tiesība izdarīt mēru un svaru

reviziju pie tirgotājiem un rūpniekiem, kā arī valsts

un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos piekrīt M'eru

un svaru valdei.

6. Policijas ierēdņu pienākums uzraudzīt likumīgu
un pareizu mēru, svaru un atsvaru lietošanu privātos
darījumos. lerosināt kriminālvajāšanu un apsūdzēt pie
tiesas par Sodu likumu pārkāpumu, attiecībā uz mē-

riem un svariem, piekrīt vietējiem policijas ierēd-

ņiem, tādā kārtībā kāda noteikta pārkāpumiem pret
sabiedrisko labierīcību un kārtību. (Krim. proc. lik.

1162. p.) Mēri, svari un atsvari, kas revizijā izrādās

par nelikumīgiem vai nepareiziem, ar nepielaižamām
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kļūdām, policijas ierēdnim nekavējoties jāizņem no ap-

grozības, iesūtot attiecīgu protokolu tiesas iestādēm.

Ja mēri, svari un atsvari izrādās pie pārbaudes par

pareiziem, bet nav likuma paredzētā kārtībā apzīmo-
goji, tos atstāj īpašnieka resp. lietotāja rīcībā ap-

zīmogošanai, kas jāizdara viena mēneša laikā, skaitot

no protokola sastādīšanas dienas, bet protokols jāiesūta

attiecīgām tiesu iestādēm. Ja mēru, svaru un atsvaru

īpašnieks minēto termiņu nav ieturējis un attiecīgie

mēri, svari un atsvari nav mēru un svaru valdes ap-

zīmogoti, tad vietējam policijas ierēdnim tie jāatņem
un līdz ar attiecīgu protokolu jānodod tiesu iestā-

dēm. Policijai un tiesai tiesība pieprasīt Mēru un svaru

valdei izdarīt mēru, svaru un atsvaru ekspertīzes.
Ekspertīzes rezultāti Meru un svaru valdei jāiesūta pie-

prasītajām tiesas un policijas iestādēm ar eksperta-

ierēdņa un valdes priekšnieka parakstiem. Ekspertīzei
iesniegtie mēri, svari un atsvari pēc ekspertīzes jāat-
dod iesniedzējam saņemtā veidā — tas ir, par pa-
reiziem atzītie mēri, svari un atsvari nav zīmogojami,
uz nelikumīgiem apzīmogojums nav dzēšams.

Par šo likumu neievērošanu vainīgie saucami pie
atbildības uz Sod. lik. 363. panta pamata.

Izrīkojumi un izrādes.

1) Kas ir izrīkojums?

2) Administrācijas tiesības neatļaut izrīkojumu.
3) Policijas tiesības pārtraukt izrīkojumu.
4) Policijas pienākums pie izrīkojumu uzraudzī-

bas.

5) Par kinematogrāfiem.

b) Sodi par lik. neizpildīšanu.

1) Izrīkojums ir zināma personu vairuma sanāksme

izpriecas nolūkos. Izrīkojumi un izrādes, skatoties pec
notikuma vietas, var būt: a) slēgtās telpās un b) zem

klajas debess. Izrīkojumi un izrādes tāpat ka sapul-
ces ir a) slētas un b) atklātas. Slēgti izrīkojumi un

izrādes ir tie kas pieejami vienīgi kādas organizācijas
vai biedrības biedriem un viņu dzimtas locekļiem, pri-
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vātie mājas izrīkojumi vai izrādes, mācību iestāžu izrī-

kojumi, kas pieejami tikai attiecīgas mācības iestādes

audzinātājiem, audzēkņiem un viņu piederīgiem. (Lik.

par izrād. 7. pants.)
Visiem Latvijas pilsoņiem ir atļauts likuma robežās

rīkot izrādes un izrīkojumus. Ārzemnieki drīkst sarī-

kot izrādes, izrīkojumus un priekšnesumus tikai ar

iekšlietu ministrijas rakstisku atļauju (lekšl. min.

1925. g. 4. XI. rīk. 349262/1 Pol. V. 86. n ).
Slēgtus izrīkojumus vai izrādes var sarīkot bez

iepriekšējas atļaujas vai pieteikšanas (Lik. par izr.

2. pants.)
Atklātie izrīkojumi pieteicami vietējai administrā-

cijai likumā paredzētā kārtībā, bet izrīkojumiem un iz-

rādēm, kuru priekšnesumos vai sacīkstēs piedalās līdz

16 gadus veci bērni, vajadzīga katrā gadījumā iekš-

lietu ministrijas atļauja.

2) Administrācijai ir tiesība neatļaut izrīkojumu
vai izrādi:

a) ja izrīkojums vai izrāde nav pienācīgā kārtā

pieteikta (Lik. par izr. 1. un 2. p. p.). Par katru iz-

rīkojumu vai izrādi iesniedzams vietējam apriņķa

pr-kam vai pilsētas prefektam rakstisks pieteikums uz-

rādot: 1) izrīkojuma vai izrādes vietu un laiku, 2) tās

atbildīgo rīkotāju un viņa adresi, 3) izrādes vai izrī-

kojuma programmu, 4) ieejas cenas. Pieteicot izrī-

kojumu ar deju, jāiemaksā par labu policijas darbi-

niekiem Ls 10.— (Lik. par izr. 51 p.). Pieteikumi

iesniedzami pilsētās un miestos, kur dzīvo prefekts,

apriņķa priekšnieks vai apr. polic. iec. pr-ks ne vēlāk

ka divas dienas, bet pārējās vietās ne vēlāk kā 5

dienas pirms izrādes vai izrīkojuma sākuma. Šos pie-
teikumus var iesniegt arī apriņķa policiju iec. pr-kiem
uz apriņķa pr-ka vārdu, ievērojot augšminēto termiņu

(lekšl. min. 1926. g. 20. V. rīk. 5779. lekšl. Min. V.

15. n.).

b) ja pieteiktā izrādes vai izrīkojuma vieta atzī-

stama par nepiemērotu izrīkojuma apmeklētāju dro-

šības ziņā.
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c) ja izrādes vai izrīkojuma telpas būvtechniskā

vai ugunsdrošības ziņā likuma noteiktā kārtībā atzītas

par nederīgām pieteikumā minētās izrādes vai izrīko-

juma veidam. Šeit piemērojami tie paši nosacījumi,
kā pie sapulču telpām.

d) ja nodomātas telpas tanī paša laika jau pie-
teikts kāds cits izrīkojums.

3) Prefektam, apriņķa priekšniekam vai viņu sū-

tītai uzraugu personai ir tiesība pārtraukt izrīkojumu
vai izrādi (lik. par izr. 3. p.):

a) ja izrīkojuma vai izrāde izceļas nekārtības.

Policijas amata personai kopā ar izrīkojuma atbil-

dīgo personu jācenšas visiem spēkiem novērst nekār-

tības un traucējumus-. Tikai kad pavisam nav iespē-

jams nodibināt kārtību, un šādi traucējumi apdraud

apmeklētājus, izrīkojums pārtraucams.

b) ja izrāde vai izrīkojums savienots ar briesmām

skatītājiem vai izpildītājiem, p. p, tiek izrādīti plē-

sīgi zvēri, pie kam viņi nav norobežoti no skatītājiem
ar pietiekoši drošu iežogojumu.

c) ja izrāde vai izrīkojums pieņem noziedzību vai

piedauzīgu raksturu, p. p. teātra izrādē ir iepītas da-

žādas runas, kurās izpildītāji aicina uz pastāvošās valsts

iekārtas graušanu un tamlīdzīgi.

d) ja izrādēs uzstājas aktieri, ģērbušies mūsu ar-

mijas karavīru, aizsargu vai civilresoru ierēdņu formas

tērpā, bez katrreizējas iekšlietu ministrijas atļaujas.
Katrā izrīkojumā vai izrādē jāierāda pēc policijas
priekšnieka norādījumiem un ņemot vērā telpu lielumu

I—3 vietas izrādes vai izrīkojuma uzraudzībai piln-
varotām personām (Lik. par izr. 5. p.).

4) Policijas uzraudzības personu pie-
nākums ir:

a) uzraudzīt, lai nenotiktu auģšpievestie likuma

pārkāpumi;

b) neatļaut laimes spēles izrīkojumos, izņemot
priekšmetu izlozes, kurām jāizņem atļauja. Laimes
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akam un amerikāņu ūtrupēm sevišķa atļauja nav

jadzīga (instr. pie lik. par izr. 1925. g. 5. aug

Nr. 11829. V. V. 173. n.);

c) raudzīties, lai tiktu pārdotas tikai tādas biļe-

tes, kuras ir pašvaldības iestādes apzīmogotas;
d) izrīkojumos ar bufeti raudzīties, lai butu no

maksāts bufetes nodoklis;

c) stingri raudzīties, lai nenotiktu neatļautu re!

binošo dzērienu pārdošana.

5) Attiecībā uz kino izrādēm, pastāv sevišķi no-

teikumi, kuri paredz, ka kinematogrāfos atļauts izrā-

dīt vienīgi filmas, kuras cenzētas no kinocenzuras ko-

lēģijas. Tās pašas kolēģijas cenzūrai padoti ari visi

kinematogrāfu divertismenta teksti. Personām no 6

līdz 16 gadu vecumam atļauts apmeklēt tikai tādas

kinematogrāfu izrādes, kuru apmeklēšana jaunatnei ir

atļauta no Izglītības ministrijas. Visos kinematogrā-
fos jāizrāda Latvijas chronika, kuras garumam jābūt
ne mazākam par 150 m.

6) Vainīgos par likuma vai rīkojuma par izrī-

kojumiem un izrādēm un likuma par kinematogrāfiem
pārkāpšanu soda pēc Sod. lik. 1381

. panta, ja nav

nodarīts noziegums paredzēts citos Sod. lik. pantos
(Sod. lik. 128., 129. p. p.).

Poligrāfiskās iestādes.

1) Kas vajadzīgs poligrāfisko iestāžu atvēršanai?

2) Kādi ir policijas pienākumi?

3) Kādi sodi draud par likuma pārkāpumiem?

1) Poligrāfisko iestāžu piederumu tirgotavu un

zīmogu izgatavošanas iestāžu atvēršanu iepriekš jā-

pieteic attiecīgam prefektam vai apriņķa priekšniekam
(Lik. par poligr. iestādēm 1. p.).

Pieteikumā jāuzrada :a) poligrāfiskās iestādes

īpašnieka, ja tas ir fiziska persona, vārds, uzvārds,

pastāvīgā dzīves vieta, vecums, pavalstniecība, bet ja
tas ir juridiska persona, tad firmas nosaukums un

atrašanās vieta; b) poligrāfiskas iestādes atbildīga va-
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dītāja vārds, uzvārds, pastāvīgā dzīves vieta Latvijā,

vecums un pavalstniecība, līdz ar šīs personas rak-

stisku paziņojumu, ka viņa uzņemas atbildību par ie-

stādes vadīšanu; c) iestādes atrašanās vieta un nosau-

kums; d) poligrāfiskās iestādes veids; c) finansu mini-

strijas atļauja par rūpniecības uzņēmuma ierīkošanu

un atvēršanu.

Pieteikumam jāpieliek apliecības, ka atbildīgais va-

dītājs: a) dzīvo pastāvīgi Latvijā; b) ir sasniedzis 21

gada vecumu un c) nav ar tiesas spriedumu aprobežots
savās tiesībās (Lik. par poligr. iestādēm 2. p.).

lestādi var atvērt, ja saņemts paziņojums par pie-
teikšanu. Šādu paziņojumu neizsniedz -ja pieteiktās zi-

ņas izrādās par nepareizām. Katra īpašnieka vai at-

bildīga vadītāja maiņa nekavējoši pieteicama augšmi-
nētām amatpersonām. Ārzemniekiem poligrāfisko ie-

stāžu atvēršanu un vadīšanu iekšlietu ministrs var no-

liegt.

2) Policijas uzdevums ir sekot, lai minētie notei

kurni tiktu izpildīti.

3) Likuma pārkāpumi sodāmi pec Sod. lik. 292.,
293. un 2931. p. p.

Tirdzniecība ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem, par

bibliotēkām un lasītavām.

1) Noteikumi par šo iestāžu atvēršanu.

2) Policijas pienākumi šo iestāžu uzraudzībā.

3) Sodi par likuma pārkāpšanu.
4) Noteikumi par jaunatnes pasargāšanu no sē-

nalu un neķītrības literatūras.

1) Izdevniecības nodibināšana vai poligrāfisko ra-

žojumu veikala, bibliotēkas vai lasītavas atvēršana, kā

ari nodarbošanās ar kolportāžu iepriekš jāpieteic attie-

cīgam apriņķa priekšniekam vai pilsētas prefektam.

(Lik. par tirdzn. ar pol. iest. raž. 1. p.).
Ne vēlāk par 2 nedēļām pēc pieteikuma saņem-

šanas attiecīgais priekšnieks izsniedz paziņojumu, ka

uzņēmums pieteikts, pēc kam uzņēmums vai kolpor-
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tiers var sākt darboties. Šim paziņojumam jāatrodas

pastāvīgi katrā uzņēmuma, kā arī pie katra kolportiera.

(Lik. p. t. a. p. ie. r. 3. p.).

Paziņojumu neizsniedz, ja uzņēmuma atbildīgā

persona vai kolportiers: a) nevar uzrādīt pastāvīgu
dzīves vietu Latvijā; b) nav sasniedzis 21 gadu; c) ja

uzņēmuma īpašnieks, atbildīga persona vai kolportiers

ar tiesas spriedumu aprobežots savās tiesībās. Ja

kolportiers nav Latvijas pilsonis vai arī no tiesas sodīts

ar naudas vai aresta sodu, kaut arī bez tiesību iero-

bežošanas, paziņojuma izsniegšanai vajadzīga iekšlietu

ministra piekrišana, (turpat 5. p.). Ja notiek kāda pār-

maiņa vadībā, atrašanās vietā, nosaukumā, tad par

to 7 dienu laikā jāpieteic apriņķa priekšniekam vai

pilsētas prefektam.

2) Policijas pienākumi šinīs lietas ir:

a) sekot, lai netiktu atvērts poligrāfisko ražojumu

veikals, bibliotēka, lasītava, (Sod. lik. 296. p.) vai

kolportāžas uzņēmums bez attiecīga apriņķa priekš-
nieka vai prefekta paziņojuma;

b) lai visas pārmaiņas šo uzņēmumu vadība tiktu

laikā pieteiktas;

c) lai minētie uzņēmumi neturētu, savos veikalos,

bibliotēkās, lasītavās, Latvijā aizliegtos poligrāfiskos

ražojumus. Sarakstu par tādiem ra/ojumiem izdot

iekšlietu ministrs.

d) lai minētos uzņēmumos, lasītavās, bibliotēkas

tiktu ievēroti noteikumi par jaunatnes pasargāšanu nlo

neķītrības un sēnalu literatūras.

c) lai katra bibliotēka vai lasītava ne vēlāk par
katra gada 1. martu iesniegtu apriņķa priekšniekam
vai pilsētas prefektam statistiskas ziņas pēc noteiktas

formas.

3) Šā likuma pārkāpumi sodāmi pēc Sod. lik. 296.,
298. un 300. p. Sodīšanu ierosina policija, sastādot

par pārkāpumu attiecīgo protokolu.

4) Noteikumi par jaunatnes pasargāšanu no sēnalu

un neķītrības literatūras paredz, ka sevišķos sarakstos

izsludinātos poligrāfiskos ražojumus nav atjauts:
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a) izplatīt ar kolportieru palīdzību;

b) atklāti izlikt vai piedāvāt grāmatu veikalos,

kioskos, publiskās vietās, vai atklāti izlikt tir-

gotavu telpās, skatu logos, vai citās no ielas

redzamās vietās;

c) izplatīt sludinājumu vai kādā citā pasūtījumu
vākšanas ceļā;

d) piedāvāt pirkšanai;

c) izsniegt par maksu vai bez maksas personām,
jaunākām par 18 gadiem;

f) turēt skolu un jaunatnes bibliotēkas.

Vainīgie šo noteikumu pārkāpšana sodāmi pēc
sod. lik. 138. p.

Sprāgstošās vielas un spridzināšanas materiāli.

1. Sprāgstošās vielas un spridzināšanas materiāla

jēdziens.
2. Noteikumi par sprāgstošo vielu un spridzināša-

nas materiālu iegādāšanu.
3. Noteikumi par sprāgstošo vielu un spridzināša-

nas materiālu pārvadāšanu.
4. Noteikumi par sprāgstošo vielu un spridzinā-

šanas materiālu uzglabāšanu.
5. Noteikumi par sprāgstošo vielu un spridzinā-

šanas materiālu izlietošanu.

6. Kontroles kārtībā.

7. Sodi par noteikumu neievērošanu.

8. Policijas pienākums.

1. Par sprāgstošu vielu un spridzināšanas mate-

riālu skaitās tāda viela, kas nozīmēta eksplozijas iz-

saukšanai, kā arī tāda viela, kas aizdedzināma tikai

zem noteiktiem apstākļiem un tam nolūkam vajadzīgo
darbību. Sprāgstošas vielas ir sekošas: pulveris, spri-
dzināmais salpetris, degošais salpetris, dinamīts, spri-
dzināmais želatins, želatindinamits, karbonits, nitroce-

luloze, sprāgstošā kokvilna, uguņošanas priekšmeti, pil-
dīti lādiņi, lielgabalu patronas, kartečas, petardes, spri-
dzināmās kapseles, degļi un taml.
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2. Sprāgstošo vielu un spridzināšanas materiālu

ievešanai no ārzemēm katrā daudzumā, kā ari iegādā-
joties tos iekšējā tirdzniecībā, vajadzīga katrreizēja
iekšlietu ministrijas administratīva departamenta at-

ļauja. Izņēmumu iegādāšanās ziņā bauda spridzināša-
nas meistari, kas var iegādāties uz apliecības pamata
savām vajadzībām līdz 100 kg., bet valsts iestāžu

vajadzībām līdz 500 kg. (uzrādot katrā atsevišķā ga-

dījumā attiecīgas iestādes apliecību).

Personām, kam nav spridzināšanas meistara ap-

liecības, ne ieroču atļaujas, bet kas izdara akmeņu
spridzināšanas darbus ar melno dūmu pulveri, atļauju

pulvera iegādāšanai izdod vietējā pašvaldība, uzrādot,
kur un kādus darbus minētā persona paredz izdarīt.

Aizliegts izgatavot, pārdot un lietot sprāgstošo
vielu vietā dažādus maisījumus no bertoleta sāls ar cu-

kuru (baltais pulveris) vai citām degošām vielām.

lestādēm, organizācijām un firmām, kas pārdod

sprāgstošas vielas un spridzināšanas materiālus, jāziņo
iekšlietu ministrijas administratīvam departamentam
katra mēn. 1. dienā par pārdotām sprāgstošām vielām

un spridzināšanas materiāliem, pēc administratīvā de-

partamenta noteikta parauga.

3. Sprāgstošas vielas var pārvadāt vienīgi ražo-

tājas fabrikas vai kaj-a ministrijas noliktavas nebojātos

iesaiņojumos. Sprāgstošām vielām, patronētām vai lie-

tošanai piemērotās kārbās iesaiņotām, jābūt cieti no-

slēgtās koka vai metāla kastēs resp. mucās, kas iz-

klātas ar pergamenta vai citu stipru papīru, lai vielas

nevarētu izbirt. Atsevišķas iesaiņojuma vienības svars

nedrīkst pārsniegt 35 kg. Traukiem resp. iesaiņoju-
miem jābūt pēc satura apzīmētiem, kā „pulveris",
„sprāgstošas vielas" un bez tam vēl jābūt fabrikas

vai bruņošanās pārvaldes zīmei, svara, izsūtīšanas un

gala stacijas nosaukumu apzīmējumam un ja sūtījumļam
seko pavadonis, tad pēdējā vārds un uzvārds un vielas

nosūtītāja vārds, uzvārds un adrese. Nosūtot sprāgsto-
šās vielas un spridzināšanas materiālus pa dzelzceļu

jāievēro sekošais:
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1) Sprāgstošas vielas un spridzināšanas materiāli

adresējami noteiktai personai, uzrādot viņas adresi.

2) Sprāgstošas vielas un spridzināšanas materiālus

jāsaņem gala stacijā un jānoved no stacijas rajona 24

stundu laikā, skaitot no preču pienākšanas laika. Ja

sprāgstošas vielas un spridzināšanas materiāli nav np-

teiktā laikā izņemti, tad viņus nodod kara ministrijas

bruņošanās pārvaldei vai iznīcinā. (Not. par sprāgstošo
vielu un spridzināšanas materiālu iegādāšanu, pārvadā-
šanu, uzglabāšanu un izlietošanu 20. pkts.) Pie vielu

iznicināšanas un attiecīga akta sastādīšanas pieaicinā
arī policijas pārstāvi.

Par zemes ceļiem pārvadājot sprāgstošās vielas, jā-
ievēro sekoši noteikumi:

1) Kastēm vai mucām ar sprāgstošām vielām jābūt

kārtīgi uzkrautām un nosietām, lai iesaiņojumi nevarētu

nokrist, un vezumam jābūt apsegtam.
2) Noliegts kopā ar sprāgstošām vielām iekraut ra-

tos viegli degošas vielas (bencins, spirts, ēters un tml.),
kā arī smagus priekšmetus.

3) Pēc iespējas nav jābrauc un jāapstājas ar sprāg-
stošām vielām (sprāgstošo vielu vezumiem) apdzīvotās

vietās, pilsētās, miestos, ciemos un t. t.

4) Noliegts vezumus ar sprāgstošām vielām atstāt

bez uzraudzības.

5) Noliegts sprāgstošas vielas pārvadāšanai izlietot

tādus satiksmes līdzekļus, kas atrodas publikas lie-

tošanā.

4. Sprāgstošo un spridzināmo vielu uzglabāšana

dzīvojamās telpās noliegta. Līdz 100 kg. daudzumā

atļauts uzglabāt klētīs, šķūņos, ratnīcās un citās ne-

apkurinātās un neapdzīvotās telpās. Sprāgstošās vielas

jānovieto atsevišķi no pārējām mantām un jātur apseg-
tas. Sprāgstošas vielas, daudzumā no 100 līdz 500

kg., uzglabājamas atsevišķi no ēkām, zemē ierīkotos

koka vai mūra pagrabos, kur nekādas citas mantas

uzglabāt nav atļauts. Ja lauksaimniecības un rūpniecī-
bas techniskām vajadzībām nepieciešamo sprāgstošo
vielu un spridzināšanas materiālu daudzums pārsniedz



213

500 kg, un tie uzglabājami ārpus kara ministrijas

noliktavām, tad tādam nolūkam ierīkojamas atsevišķas

noliktavas, pēc iekšlietu ministrijas būvniecības valdes

apstiprināta projekta, saziņā ar kara ministriju.
Visos gadījumos, kur darīšana ar sprāgstošām vie-

lām, noliegts smēķēt, kā arī citādā veida rīkoties ar

uguni.

5. Valsts iestādēm un autonomiem uzņēmumiem,

rūpniecības iestādēm, firmām un privātpersonām, kas

vēlas izdarīt spridzināšanas darbus, jāpieņem šim dar-

bam speciālists — spridzināšanas meistars. Akmeņu

spridzināšanas darbus lauksaimniecības vajadzībām, ar

melno dumu pulveri, var izdarīt arī nespeciālists, kam

nav spridzināšanas meistara apliecības, bet kas ar šadu

darbu izpildīšanas veidu ir pazīstams. Spridzināšanas
meistars ir atbildīgs par viņam izdoto sprāgstošo vielu

un spridzināšanas materiālu glabāšanu, pārvadāšanu,
lietošanu un norēķināšanos. Spridzināšanas meistaram

par katru sprāgstošo vielu un spridzināšanas materiālu

saņemšanu jāpieteic vietējai policijai, kuras rajonā viņš
izdarīs spridzināšanas darbus, šo vielu daudzumu.

Sprāgstošo un spridzināšanas materiālu īpašnieks
atbild par materiāliem zaudējumiem, kas varētu celties

nelaimes gadījumos.

6. Kara ministrijai piekrīt sprāgstošo vielu un spri-
dzināšanas materiālu pastāvīgas kontrolēšanas tiesības,

ņemot paraugus ķimiskai izmeklēšanai.

Sprāgstošo vielu un spridzināšanas materiālu īpaš-
niekam par saņemtām vielām un materiāliem jāved,

pec iekšlietu ministrijas izstrādāta parauga, pilsētas

prefekta vai apriņķa priekšnieka caurauklota un apzī-

mogota grāmata, lai katrā laikā varētu pārliecināties,
cik un kādas sprāgstošās vielas un materiāli saņemti,
kādam nolūkam izlietoti, cik pienācis klāt un kāds ir

atlikums uz katru atsevišķu dienu.

Visiem spridzinātājiem ir jāiesniedz pārskats pil-
sētas prefektiem vai apriņķu priekšniekiem vienreiz

gadā, uz 1. janvāri, par saņemtām .un izlietotām vie-

lām, pēc iekšlietu ministrijas administratīvā dep-ta iz-
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strādātas formas. Pārskatus var iesniegt ari vietējam

policijas kārtībniekam (pagasta) vai iec. priekšniekam
nosūtīšanai pēc piederības.

7. a) vainīgie šo noteikumu neizpildīšana saucami

pie atbildības uz sod. lik. 138. p. pamata.

b) ja ar šo noteikumu neizpildīšanu ir izdarīti no-

ziedzīgi nodarījumi, tad vainīgie sodāmi pēc noziedzīgu

nodarījumu smaguma pēc sod. lik. 101., 102., 123.,

126., 127., 222.-228., 457., 563.; 568.; 569. un 598.

panta pamata.

8. Policijas ierēdņu pienākums raudzīties uz šo no-

teikumu ievērošanu, jo šie noteikumi izdoti ar nolūku

aizkavēt sprāgstošo un spridzināmo vielu nonākšanu

noziedzīgu elementu rokās, kā ari lai ar paredzētiem

ierobežojumiem novērstu nelaimes gadījumus, kas va-

rētu celties, nonākot šim vielām nespeciālistu rokās.

Alkoholisko dzērienu ražošana, tirgošanās ar tiem, un

žūpības apkarošana.

1. Žūpības apkarošanas mērķis.
2. Policijas uzdevums.

3. Alkoholisko dzērienu ražošanas uzraudzība.

4. Alkoholisko dzērienu tirgošanas un lietošanas

uzraudzība.

5. Dzērienu pārdotavu uzraudzība.

6. Kas policijai jādara ar acīmredzami piedzē-
rušiem?

7. Kā jārīkojas atklājot pārkāpumus.

1. Viens no lielākiem cilvēces un kultūras ienaid-

niekiem ir alkohols. Zinātne pierāda, ka alkoholam

uz cilvēka organismu ir paliekošs ļauns iespaids. Da-

žādo bīstamo slimību, piem. tuberkulozes, izplatāša-
nās "tiek veicināta ar alkohola lietošanu. Katras valsts

varas uzdevums ir apkarot alkohola lietošanu, cik to

atļauj fiskālas intereses. Dažās kultūrvalstīs, kā Somijā,

Ziemeļamerikas Savienotās Valstīs, un cit. ir ievesta

prohibīcija t. i. pilnīgs alkohola aizliegums. Latvijā
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prohiblcija, nav ievesta, bet valsts vara cenšas visiem

līdzekļiem: 1) audzināt jaunatni atturības garā un,

2) ierobežot alkoholisko dzērienu pārmērīgo lietošanu.

Pie šī otra uzdevuma izpildīšanas liela loma piekrīt

policijai, kurai jāraugās, lai attiecīgi ierobežojošie li-

kumi visā pilnībā tiktu izvesti dzīvē. Veicinot žūpības

apkarošanu policija ar to netieši veicina noziedzību

mazināšanos, jo statistika rāda, ka netikai liela daļa

ņo pārkāpumiem pret sabiedrisko mieru, kārtību un

tikumību, bet arī lielākā daļa no smagiem noziegu-
miem tiek pastrādāta zem alkohola iespaida.

2. Likums par alkohola saturošo vielu ražošanu,

aplikšanu ar nodokļiem un tirgošanos, paredz ierobe-

žojumus valsts fiskālo interešu aizstāvēšanai, kādēļ uz-

raudzība par šī likuma izvešanu dzīvē piekrīt ari gal-
venam kārtām fiskālai pārvaldei — nodokļu depar-
tamenta akcīzes valdei. Tomēr ari policijai uz vis-

stingrāko jāapkaro šī likuma pārkāpumus, sevišķi lau-

ku apvidos, kur akcīzes ierēdņu skaits ļoti ierobežots.

Uzraudzība par žūpības apkarošanas likuma izpildī-
šanu uzlikta par pienākumu policijai, bet žūpības pasti-

prinātai apkarošanai pašvaldībām ir tiesība ievelēt se-

višķus kuratorus, kam piešķirta tiesība ierosināt krimi-

nālvajāšanu pret žūpibas apkarošanas likuma pārkā-

pējiem.

Policijai galvenais uzdevums ir apkarot:

A. Alkoholisko dzērienu neatļauto ražošanu un tir-

gošanos ar šādi ražotiem dzērieniem.

B. Alkoholisko dzērienu neatļauto tirdzniecību un

lietošanu:

a) bez patentēs tirdzniecību;

b) tirdzniecību un lietošanu neatļautā laikā

c) tirdzniecību un lietošanu neatļauta vieta

C. Likuma un noteikumu pārkāpšanu alkoholisko

dzērienu tirdzniecības;

D. Acīm redzami piedzērušo personu parādīšanos

publiskās vietās.
<
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3. Alkoholiski dzērieni likuma izpratne ir visi rei-

binošie un stiprie dzērieni, kas satur vairāk par pus-

otra procenta alkohola.

Alkoholisko dzērienu izgatavošanai vajadzīga nod.

departamenta atļauja. Par alkoholisko dzērienu izga-
tavošanu netiek uzskatīta dažādu alkoholisko dzērienu

maisīšana pārdotavās ar patēriņu uz vietas (l. un 11. šķ.

traktieros), bet izgatavošanas pazīme ir alkhola rašana

caur ķīmisko procesu. Izņēmums no šī noteikuma ir

augļu un ogu vīnu pagatavošana pašu vajadzībām bez

sevišķas tādam nolūkam ierīkotas iekārtas. Tāpat
lauku māju un ciemu iedzīvotājiem savām vajadzībām

atļauts darīt mājas alu bez sevišķas atļaujas un ak-

cizes samaksas, neierīkojot tam nolūkam alus darī-

tavas iekārtu, pie kam šo alu aizliegts izvest citur.

Zem alus likums saprot alkoholisko dzērienu pagata-
votu no iesala.

Noziedzību apkarošanas nolūkos, atsevišķos ap-

vidos, kurus noteic iekšlietu ministrs, atvēlēta mājas
alus darīšana tikai ar apriņķa priekšnieka vai apriņķa

policijas iecirkņa priekšnieka atļauju katrā atsevišķā

gadijumā (Lik. par alk. sat. vielu ražoš. apl. ar nod.

un tirg. 254. p. 2. piez.). Spirta ražošana no kartupe-

ļiem, miltiem, cukura un taml. vielām, kaut arī pašu
vajadzībām ir aizliegta. Policijai stingri jāraugās uz

to, lai nenotiktu neatļauta spirta ražošana, pie kam

sodāma rīcība ir netikai alkoholiska dzēriena slepena

izgatavošana, bet arī slepeni izgatavoto dzērienu gla-
bāšana un tirgošanās ar tiem, kā ari attiecīgas iejavas

sagatavošana vai ietaises ierīkošana šādu dzērienu iz-

gatavošanai. Pašdarināta degvīna izgatavošana sevišķi

izplatīta uz laukiem. Bieži gadās, ka ietaises degvīna

izgatavošanai ierīkotas mežā, attālos lauku šķūņos, pir-
tis un t. t. Šādas vietas iespējams uziet pēc dū-

miem, kas parasti tur nemēdz būt, vai ir tikai

noteiktos laikos. Lai novērotu tirgošanos ar slepeni
izgatavotiem dzērieniem, policijai ar ziņotājiem slepeni

jānovēro visādas lauku saiešanās vietas, kaktu ballītes

un taml.
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4. Par alkoholisko dzērienu pārdošanas vietām

uzskatāmas:

I. valsts:

a) noliktavas pārdošanai vairuma;

b) monopola pārdotavas.

11. privātas:

a) alus un medus kvasa lielnoliktavas;

b) traktieri, I. un 11. šķiras;

c) vīnu pārdotavas promnešanai;

d) bufetes. (Lik. p. alk. sat. v. r.u.t.t. 205. p.)

Atļauju tirgoties izdod nodokļu departaments ar

attiecīgas pašvaldības piekrišanu un saziņā ar policiju:

a) vīnu un alus lielnoliktavām;

b) vīnu un citu alkoholisku dzērienu tirgotavām

promnešanai, kā pilsētās, tā arī uz laukiem;

c) traktieriem ar reibinošo dzērienu pārdošanas

tiesībām;

d) bufetēm klubos un biedrībās;

c) tāļbraucēju kuģiem;

f) ar alu un vietējiem augļu un ogu
vīniem patērēšanai uz vietas vai tikai promne-
šanai krodzniecības veikalos, pārtikas vielu pār-
dotavās, dzelzceļu piestātnēs, tirgos, teātros un

dažādu organizāciju izrīkojumos (turp. 210. p.).

Reibinošo dzēnenu pārdotavās nodokļu departa-
menta atļaujai (patentei) jābūt izkārtai redzamā vietā.

Visāda veida, publikai atvērtos, veikalos, kam nav at-

tiecīgas patentēs reibinošo dzērienu pārdošanai, aiz-

l'.egts glabāt un lietot reibinošus dzērienus (turp. 121 1.

pants.). Pārdotavas nedrīkst atvērt: pilsētās tuvāk par

100 m., bet uz laukiem ne tuvāk par 1 km.no pilsētu
un pagastu valdēm, tiesu namiem, skolām, kazarmēm,

rūpniecības uzņēmumiem, kuros nodarbināti ne mazāk

par 50 darbinieku, slimnīcām, kapiem un lūgšanas na-

miem, kuros notiek dievkalpošana (turpat 227. p.).

Tirgoties ar reibinošiem dzērieniem patēriņam uz vie-

tas aizliegts tuvāk par 100 asīm no dzelzceļu galvenām
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un sāņu sliedēm, izņemot tās, kuras apkalpo tieši tikai

dzelzceļa valdes vajadzības. Pie dzelzceļu piestātnēm
traktieri var būt ne tuvāk par 30 asim (turpat 228. p.).

Par pārdotavu iekšējo iekārtu un kartību noteiku-

kumus izdod akcīzes valde vai vietējās pašvaldības.

lekšlietu ministrim ir tiesība ievest zināmos ap-

vidos, ko viņš noteic, denaturētā spirta tirdzniecības

ierobežošanu. Šādos apvidos denaturēto spirtu atļauts
pārdot tikai veikaliem ar nodokļu departamenta at-

ļauju, bet pirkt — pilsoņiem, kam izdota policijas ie-

stādes atļauja. Šīs atļaujas sastāv no 12 taloniem un

tiek izdotas uz kalendāra gadu. Katru mēnesi var

izņemt pēc atsevišķa talona tikai zināmo daudzumu

denaturētā spirta.

Neatļauta tirgošanās ar reibinošiem dzērieniem

bieži tiek novērota ļaužu saiešanas vietās, kā tirgos,
izrīkojumos un taml., kādēļ policijai sevišķi jāseko
tādām ļaužu sapulcēšanās vietām, kā arī strādnieku

kvartālos un tuvu pie darba vietām atrodošamies

ēdienu un pārtikas veikaliem.

Tirgošanas ar alkoholiskiem dzērieniem un viņu
lietošana ir noliegta:

I. tirgotavas, kas uz atsevišķu atjauju pamata tir-

gojas ar visāda veida reibinošiem dzērieniem:

1. promnešanai un patērēšanai uz vietas:

a. pirmās šķiras traktieros no pīkst. 2 naktī

līdz pīkst. 9 nākošā rītā, tautas nobalsošanas,
Saeimas un pašvaldības iestāžu vēlēšanu un

rekrūšu iesaukšanas dienās;

b. otrās šķiras traktieros no pīkst. 10 vakarā līdz

pīkst. 9 nākošā rītā, sestdienās un svinamo

dienu priekšvakaros no pīkst. 12 dienā, visās

svētdienās un svinamās dienās, tautas nobal-

sošanas, Saeimas un pašvaldības iestāžu vēlē-

šanu, rekrūšu iesaukšanas un laukstrādnieku

deramās dienās.

2. tikai promnešanai:
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no pīkst. 630 vakarā līdz pīkst. 9 nākošā rītā,
sestdienās un svinamo dienu priekšvakaros no

pīkst. 12 dienā, visās svētdienās un svinamās

dienās, tautas nobalsošanas, Saeimas un paš-
valdības iestāžu vēlēšanu, rekrūšu iesaukšanas

un laukstrādnieku deramās dienās.

11. tirgotavas, kuras atjauta tikai tirgošanas ar

alu, medus kvasu un vietējiem augļu un ogu vīniem:

1. ceļā esošo kuģu un starptautisko vagonu, dzelz-

ceļu gala, mezglu un peldvietu staciju bufetēs, ja šinīs

bufetēs izgatavo siltus ēdienus, teātru un izrīkojumu
bufetēs — tautas nobalsošanas, Saeimas un pašvaldības
iestāžu vēlēšanu, rekrūšu iesaukšanas diehās.

2. krodzniecības un pārtikas vielu veikalos — tau-

tas nobalsošanas, Saeimas un pašvaldības iestāžu ve-

lēšanu, rekrūšu iesaukšanas dienās, svētdienās un svi-

namās dienās, sestdienās un svinamo dienu priekšva-
karos no pīkst. 12 dienā. Tirdzniecība atļauta vienīgi

mazumā uz vispārīgo tirdzniecības noteikumu pamata.
(Lik. par žūp. apk. 11.I 1

. p.)
Alkoholiskus dzērienus no visām pārdotavām pēc

tirgošanās laika beigšanās nedrīkst izsniegt, kaut arī

dzērieni bijuši agrāk iepirkti, jo izsniegšana uzskatāma

kā tirdzniecības operācijas sastāvdaļa, turpretim no

tirgotavas atļautā laikā izsniegtos dzērienus var pārva-
dāt arī pēc šī laika (sk. Senāta krimkas. dep. spr.

1927. g. 29. IV. Nr. 402.). Pārdotavā atļautā laikā

nopirktos dzērienus pircējs var nodot glabāšanai pri-
vātā dzīvoklī, arī dzērienu tirgotavas īpašnieka dzī-

voklī, un viņus paņemt no turienes arī pēc tirgošanās
laika beigām. (Sk. Senāta Krimkas. dep. spr. 1927. g.

29. X. Nr. 878.)
Alkoholiskus dzērienus aizliegts lietot un tirgoties

ar tiem:

1) valsts un pašvaldības iestāžu darba telpās, vi-

sās mācības un audzināšanas iestāžu telpās, pie šīm

iestādēm pastāvošās organizācijās un to telpās, kā arī

šo organizāciju un iestāžu izrīkojumos (Lik. par žūp.

apk. 5. un 6. p.).
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2) pilsētā vai miestā atklāti pulkā uz ielas vai lau-

kumā, vai sētā vai vārtu telpā (Sod. lik. 285. p.);

3) izņemot alu, medus kvasu un vietējos augļu un

ogu vīnus: izstādēs, tirgos, teātros, pārtikas vielu pār-

dotavās, uz iekšējo ūdeņu un kabotažas kuģiem un

dzelzceļu piestātnēs. (Lik. par žūp. apk. 7. p.).

5. Alkoholisko dzērienu pārdotavās aizliegts:

ī) pieļaut deju, varietē izrādes un tamlīdzīgas iz-

priecas, mūziku tikai ar pašvaldības piekrišanu (uz I.

šk. traktieriem šie noteikumi neattiecas). (Lik. par žūp.

apk. 3. p.);

2) izmaksāt algas un slēgt dienesta līgumus ar

personām, kas šajās pārdotavās nav nodarbinātas. (Lik.

par žūp. apk. 4. p.);

3) turēt vai būt viņas par pārdevējiem vai viņu
palīgiem:

a) personām, kas atrodas tiesas izmeklēšanā par

pārkāpumiem, par ko draud tiesību ierobežo-

šana, kā arī personām, kas ar tiesas lēmumu

sodītas ar minēto sodu vai arī nav attaisnotas;

b) personām, kas ņēmušas kā ķīlas vai izmaiņai

zagtas lietas — piecus gadus no apvainošanas
dienas skaitot.

i 4) pieļaut dzert alkoholiskus dzērienus personām,
kas jaunākas par 16 gadiem (Sod. lik. 315. p.);

5) redzami piedzērušos izraidīt uz ielas (Sod. lik.

315. p. 3. pkts);

6) pārdot alkoholiskus dzērienus pret ķīlu, uz

nākamās ražas rēķina, vai vispār uz parāda. Ķīlā ņem-

tas vai apmainītas mantas atņemamas un bez atlī-

dzības atdodamas īpašniekam vai viņa neatšķirtam ģi-
menes loceklim. Aizliegums pārdot uz parāda neat-

tiecas uz alkoholisko dzērienu fabrikām un lielnolikta-

vām (Sod. lik. 317. p. 1. pkts.);

7) apmainīt alkoholiskus dzērienus pret kādu

mantu (Sod. lik. 317. p. 2. pkts);
8) pārdot alkoholiskus dzērienus kareivjiem, mā-

cības iestāžu audzēkņiem un nepilngadīgām perso-
nām (Lik. par žup. apk. 11.I 1

. p. piezīme);
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9) maksāt naudas vietā ar alkoholiskiem dzērie-

niem par saistībām vai par padarīto darbu (Sod. lik.

317. p. 3. pkts);

10) uzglabāt pārdotavās patēriņam uz vietas ne-

aizzimogotos traukos alkoholiskos dzērienus kopsummā
vairāk par 1 spaini;

11) uzglabāt promnešanai pārdotavās alkoholiskus

dzērienus neaizzīmogotos traukos, kā ari glabāt visāda

veida dzeramos traukus;

12) uzglabāt traktieros valsts spirta un degvīnu

traukus, pilnus un tukšus, uz kuriem nav apzīmē-
juma „traktieriem".

13) pielaist neatļautas izpriecas un spēles (Sod.
lik. 315. p. 2. pkts);

14) pielaist prostituetas sievietes.

Žūpības apkarošanas likums noliedz alkoholisko

dz irienu un alkoholisko dzērienu veikalus reklamēt,
kā periodiskos izdevumos, tā ari izliekot to skatu lo-

gos, vitrinās, afišas, plakātus, gaismas reklāmu

un t. t. i.y,

Sodu likumu 315. p. aizliedz ari amata veidā at-

vēlēt savu dzīvokli vai citas kādas telpas citur pirktu
alkoholisko dzērienu dzeršanai. Sevišķi šo aizliegumu
bieži pārkāp mēbelētu istabu, iebraucamo vietu turē-

tāji un taml.

6. Personas, kas atrodas publiskās vietās acīm re-

dzami piedzērušā stāvoklī un apdraud drošību, mieru

un sabiedrisko tikumību, policijai ir tiesība izraidīt

vai aizturēt līdz dzēruma izgulēšanai (Drošības un

labierīc. lik. 291. p.). Policijas iekārtas noteikumi uz-

liek policijai par pienākumu apcietināt katru acīm re-

dzami piedzērušo.

7. Vainīgie akcizes likuma pārkāpšanā saucami

pie atbildības pēc šī likuma noteikumiem no akcizes

valdes, kurai policija nosūta izziņas šādās lietās. Par

pārējo augšpievesto noteikumu pārkāpšanu vainīgie
saucami pie atbildības pēc sod. lik. 138., 284., 285.,

286., 315., 316., 317., 2851
.; 2861. un 316. p.; bet

par noteikumu par tirdzniecību ar denaturēto spirtu

pārkāpšanu vainīgie sodāmi administratīvā kārtā.
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Atklājot kādu pārkāpumu, policijai jāraugās uz to,
lai vajadzības gadījumos iegūtu lietišķus pierādījumus,
kā dzērienu atliekas, pudeles, glāzes un taml., jo bieži

bez viņiem nevar pierādīt likuma pārkāpumu. Ja tiek

atklāta neatļauta dzērienu izgatavošana, tad atrastie

aparāti, dzērieni un iejava atņemami. Tāpat atņemami
alkoholiskie šķidrumi atrasti pie neatļautas (bez pa-

tenta) tirdzniecibas. Atņemtie valsts spirts, degvīns

un denaturētais spirts nododami tuvākā valsts degvīnu

noliktavā, bet pārējie alkoholiskie dzērieni, izņemot pašpa-

gatavoto degvīnu, kas iznīcināms, pārdodami vairāksolī-

šanā un nauda ieskaitāma valsts ienākumos. Aparāti
dzērienu pagatavošanai iznīcināmi. Šo pārdošanu vai

iznīcināšanu jāizdara tikai pēc attiecīga tiesas sprie-
duma.

Ja policija atklāj neatļauto alkoholisko dzērienu

izgatavošanu vai tirdzniecību, tā nekavējoši jāpārtrauc.
Policijai saskaņā ar krimproc. lik. 1173. p. ir atļauts

pēc sod. lik. 37. p. slēgt tirdzniecibas ar alkoho-

liskiem dzērieniem ja ir pārkāpts sod. lik. 316. p. 3. d.,
kas skan: „kas tirgojies ar alkoholiskiem dzērieniem

vietā, kuras atvēršanai nav dabūta pienācīgā atļauja,
vai kuras iekšējais ierīkojums nesaskan ar likuma pra-

sījumiem, sodāms un t. t." Šī slēgšana saskaņā ar

krim. proc. lik. 1079. p. uzskatama tikai kā pagaidu
solis, kamēr tiesa nav taisījusi attiecīgo lēmumu, tā-

dos gadījumos, kad citādi nav iespējams pārtraukt
atklāto pārkāpumu un zaudējumu nodarīšanu valsts

interesēm. Amatpersona, uz kuj-as rīkojumu slēgta
tirdzniecība ir atbildīga pret privātpersonām par ik-

vienu kaitējumu un zaudējumu, kad pie lietas lūko-

šanas, cauri tiesā, izrādās, ka minētie soļi sperti bez

pamata.

K. DAŽĀDI PIENĀKUMI.

Valsts himna un valsts karogs.

1. Noteikumi par valsts himnu un valsts karogu.
2. Policijas pienākums.
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1. Attiecībā uz valsts himnas un valsts karoga lie-

tošanu pastāv noteikumi, kas aizliedz zināmās vietās

un zināmā laikā izpildīt himnu vai lietot karogu.

2. Policijai stingri jāraugās, lai šie noteikumi

tiktu izpildīti, lai netiktu izrādīta necienība pret valsts

himnu vai valsts karogu.

Valsts himnu nedrīkst izpildīt nepiemērotas vie-

tās, kā traktieros, parastos izrīkojumos vai izrādēs.

Izpildot valsts himnu, klātesošiem jāstāv kājās un

vīriešiem jānoņem cepures, bet formas tērpu cepuru

valkātājiem jāsalutē.

Valsts karoga minimālais lielums noteikts ar sa-

mēru 2xl m.

Nedrīkst izkārt saplīsušus, vai bojātus valsts ka-

rogus ar nepiemērotiem vai nekrāsotiem kātiem, ne-

drīkst arī izkārt nepiemērotās vietās un laikā.

Valsts karogu var izkārt uz apdzīvotām ēkām

valsts svinamās dienās (26. janvārī, 1. maijā, 22. jū-

nijā, 11. novembrī un 18. novembrī). Karogu izkārt

atvēlēts ari atsevišķos gadījumos, kā spāru svētkos,
darba pabeigšanas dienā un nama īpašnieka ģimenes
svētku dienās.

Noteikumi par valsts himnu un valsts karogu re-

glamentē karoga un himnas lietošanu noliedzošā formā,
t. i. nosaka kādos gadījumos karogu nedrīkst lietot,

kamdēļ arī policijas ierēdņiem nav tiesības prasīt no

iedzīvotājiem karoga izlikšanu vai valsts himnas dzie-

dāšanu zināmos gadījumos.

Piezīme: Saskaņā ar senāta kriminālkasācijas de-

partamenta 1927. g., 28. oktobra spriedumu Nr. 748.

instrukcijām, izdotam uz šo noteikumu pamata ir

tikai tiktā} saistošs spēks, ciktāl instrukcijas ierobežo

karoga lietošanu vai himnas izpildīšanu. No šī sprie-
duma izriet, ka policijas ierēdņi var saukt pilsoņus pie
atbildības tikai par nepiedienīgu himnas izpildīšanu
vai karoga lietošanu, bet ne par neizpildīšanu vai ne-

lietošanu.
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Noteikumi par aizsardzības darbiem pret plūdiem.

1. Kas izstrādā darbības plānu par plūdu briesmu

novēršanu un palīdzības sniegšanai?
2. Kas jāparedz darbības plānā?

3. Kā pienākums rūpēties par tiltu un citu būvju
aizsardzību?

4. Policijas un pašvaldības iestāžu sadarbība.

5. Policijas pienākums.

1. Par speramiem soļiem plūdu briesmu novērša-

nai un' palīdzības sniegšanai, uz vietējo apriņķu priekš-
nieku un prefektu rīkojumiem, jau priekšlaikus izstrā-

dājams vietējo resoru, iestāžu un organizāciju kopējs
darbības plāns. Apriņķu priekšnieki un prefekti reizē

ar šo ir šās darbības apvienotāji un rīkotāji savas

administratīvās darbības robežās. Darbības saskaņoša-
nai var ievēlēt sevišķu rīcības komiteju. Izstrādātā

plāna norakstu piesūta zināšanai jūrniecības departa-
mentam un iekšlietu ministrijas administratīvam de-

partamentam.

2. Darbības plānā jāparedz katras amatpersonas
vai organizācijas tiešie uzdevumi, tā piem.: a) jāno-

rāda, kas, kam un kādā kārtībā ziņos par draudošām

briesmām; b) kas, kādus un kur sagatavos, pārzinās

un rīkos peldošos un. glābšanas līdzekļus (kuģus, lai-

vas, plostus un taml.); c) kas, un kādus dos brīdi-

nājumu signālus par draudošām briesmām un t. t. at-

karībā no vietējiem apstākļiem.

3. Par tiltu un citu būvju aizsardzību rūpējas
tās iestādes, kuru pārziņā šīs ietaises atrodas.

Ja rastos vajadzība ledu spridzināt, tad šīs iestādes

izsauc spridzinātājus tieši no tuvākām karaspēka daļām.

4. Par pārtikas piegādāšanu no plūdiem at-

griestiem un izpostītiem pilsoņiem, rūpējas vietējās

pašvaldības kopīgi ar policiju.

Šķūtniekus un citus vajadzīgos darba spēkus pie-
gādā vietējās pašvaldības ai policija, par ko tuvāki

jāparedz izstrādājamā darbības plānā (1. p.).



5. Policijas ierēdņu pienākumi plūdu gadījumos
ir sekosi:

a) informēt plūdu rajona iedzīvotājus par gaidā-
mām briesmām un par speramiem drošības soļiem;

b) atbalstīt pašvaldības iestāžu amatpersonas viņu

pienākumu izpildīšanā plūdu gadījumos un

c) sniegt pašaizliedzīgi vajadzīgo palīdzību līdz-

pilsoņiem viņu mantu glābšanā.

Policijas līdzdalība dzīvokļu īres lietās.

1) Kam piekrīt dzīvokļu strīdus lietas?

2) Cik tāļu policijas pienākums iejaukties?

1) Dzīvokļu īres strīdus lietas piekrīt īres valdēm.

Attiecības starp nomnieku un iznomātāju noteiktas ar

sevišķu likumu. Likuma noteikumi attiecās uz: dzīvo-

kļu nomu, īres naudām, uzteikšanu, ķīlu un aizturēša-

nas tiesībām un d. c. Ja caur nomu izceļas strīdi,
tad šie nav strīdi publisku tiesību sfērā, bet privāt-
strīdi. Tajos policijai nav intereses un tā nedrīkst, pēc
saviem vispārējiem uzdevumiem, iemaisīties.

2) Policijai jāuzstājas tikai tad, ja tai jānovērš
draudošas briesmas publikai jeb līdzpilsoņiem, jeb jā-
uztur publisks miers, drošība un kārtība. Tā tad jā-
būt sabiedrības interesei, t. L apstākļiem, kas runā

pretīm noteikumiem. Sabiedriska interese ie-

stājās tad, ja iznomātājs apdraud nomnieku ar kādu

sodāmu darbību, jo tā piederas pie sabiedrības tiesī-

bas, un policijai tā jāaizstāv.

Piemērs: iznomātājs draud mītniekam ar piekau-

šanu, ja pēdējais, neskatoties uz aizliegumu ieiet dzī-

voklī, to mēģina. Policijai jāuzstājas apdraudētā aiz-

sargāšanai. Tāļāk policijas pienākums uzstāties aiz

kārtības un satiksmes uzturēšanas iemesliem. Pie-

mērs: iznomātājs izliek īrnieka mēbeles uz ielas, kur

tās traucē satiksmi. Policijai jānovērš nekārtība un

jāgādā par mēbeļu nogādāšanu citā vieta. Policijai

ja., maisās, kad izvācošais īrnieks jeb tā palīgi uzstājās
ar darbiem pret iznomātāju, jeb caur viņu izturēšanos

22515
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tiek apdraudēts sabiedrības miers, kārtība un drošība.

Visos šajos gadījumos policijas uzstāšanās nepieciemība
ir skaidra, jo lieta grozās ap sodāmas darbības izveša-

nas aizkavēšanu, jeb apdraudētā sabiedrības miera v. t.

t. atjaunošanu. Nav pielaižami nekādi policijas lēmumi

par ķīļu jeb aizturēšanas tiesību, p. piem., kādas man-

tas noderīgas, jeb nav noderīgas kā ķīla, vai iznomā-

tāja prasība attiecās uz vienu jeb tikai dažiem ķīlu
gabaliem. Tas tiek izšķirts, kā augšā minēts, tiesās.

Atrastas mantas.

1) Kādas ir likuma normas attiecībā uz atrastām

mantām?

2) Kas saprotams zem atrastām mantām?

3) Atradēja pienākumi.
4) Atradēja tiesības.

5) Kas policijas iestādēm darāms ar atrastām

mantām.

6) Kā notiek atrasto mantu izdošana.

7) Kādas tiesības un pienākumi policijas ierēd-

ņiem attiecībā uz atrastām mantām.

1) Uz atrastām mantām attiecas Civ. lik. 734., 735.,

736., 737., 738., 739. un 741. p.

un sod. lik. 571.—573. p. p. Likumi par svešu mantu

atrašanu ir pilsoniski-tiesiska rakstura, tomēr policijas

pienākums piedalīties nozaudēto mantu meklēšanā un

jābūt piepalīdzīgai nozaudētajam,. īpašniekam vai ci-

tiem, kam uz to tiesības no vienas puses nozaudēto at-

pakaļ dabūšanai no otras, nodrošināt aitradēja tiesī-

bas, vai atgādināt viņa pienākumu. Lietas, kas ceļās
sakarā ar svešu mantu atrašanu, tiek izspriestas civīl-

tiesās, prasību kārtībā.

2) Zem nozaudēta atrašanas saprotams stāvo-

klis, kad pret īpašnieka gribu ir gājuse zudumā kāda

manta, kuj*u pēc tam kāda cita persona atradusi un

viņai mantas īpašnieks nav zināms. Kas atrod pazau-

dētu mantu un to paņem nodošanai īpašniekam ir



atradējs. Atradējs līdz ar to uzņemas uz sevi likumā

paredzētos pienākumus (Sod. lik. 734. un 735. p.)
un iegūst likumā paredzētās tiesības.

3) Atradēja pienākums ir nekavējoši ziņot par at-

radumu vietējai policijai, vai atradumu tur nodot. Ja
zināms mantu īpašnieks, tam jāpaziņo par atradumu.

Ja īpašnieks nav zināms, tad ziņojams policijas iestā-

dēm. Atradēja pienākums ir uzglabāt mantu līdz Ls 3.

vērtībā. Bet viņš var sevi atbrīvot no katras atbildības,
nododot atrasto mantu policijas iestādēm. To pienā-
kums ir mantu pieņemt, kā arī no otras puses tām

tiesības pieprasīt no atradēja pazaudēto mantu nodo-

šanu (Sod. 1. 571., 572., 573. p.). Ja jāšaubās par
mantas bojāšanos, jeb tās uzglabāšana savienota ar

nepiemērotiem izdevumiem — mantu var pārdot

torgos.

4) Atradējam ir tiesība pieprasīt no tā, kam tie-

sība mantu saņemt, Civ. lik. paredzēto atalgojumu.
Uz atradēja atalgojumu nav tiesības tad, ja viņš at-

rasto mantu nepieteic, jeb ja viņš neskatoties uz pie-

prasījumu, to noslēpis. Par atrasto mantu piesavinā-
šanos draud sods (Sod. lik. 573. p.). Atradējs var

pieprasīt vēl sevišķu atlīdzību no tā, kam tiesības

mantu saņemt, ja viņš sakarā ar mantu uzglabāšanu
jeb īpašnieka meklēšanu, izdarījis sevišķus izdevumus,
lik. 737. p. Ar viena gada notecēšanu, pēc atrastās

mantas pieteikšanas policijas iestādei, īpašuma tiesī-

bas uz mantu pāriet uz atradēju. Termiņš sākas no

mantu atrašanas momenta. Atradējs neiegūst īpa-
šuma tiesības, ja viņš uz pieprasījumu noklusē par

atrasto mantu.

Piezīme: Automobiļu šoferi, autobusu kasieri

un ormaņi nav uzskatāmi par atradējiem, ja viņi at-

rod no pasažieriem nozaudētas lietas automobīļos, au-

tobusos un ratos.

5) Policijas iestāde saņem pieteikumu par atrasto

mantu un izklausa atradēju par apstākļiem, kas svarīgi
pazaudētāja uzzīmēšanai. Tāpat tai ari jāpieņem pa-

zaudētāja pieteikums un jāsniedz ziņas par mantas

atrašanu, atradēju un tā pieteiktām prasībām, kā arī

22715*
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par varbūtējiem izdevumiem. Uz atradēja pieprasī-

jumu, tā atrasto mantu uzglabā, pie viņas arī glabājās
likvidēto (pārdoto) mantu vērtības ekvivalents. Poli-

cija pieprasa atrastās mantas nodošanu, ja mantas uz-

glabāšana policijā nozaudētāju interesēs, it sevišķi ja
ir jābaidās no mantas piesavināšanās. Policija nļoprasa
atradēju, vai tas uztur prasību par īpašuma tiesību

iegūšanu uz atrasto mantu, jeb no tās atsakās. Viņa
liek atrasto mantu publiski izūtrupēt, ja jābaidās par

mantas bojāšanos, jeb tās uzglabāšana savienota ar

nepiemērotiem izdevumiem. Atrastām un nodotām

mantām policija ved sarakstu. Atrasto mantu sarakstu

policija izkar kanclejā uz 4 nedēļām. Par atrastām

mantām viņa sludina laikrakstos, kas nozīmēti polici-

jas sludinājumiem, ja atrastās mantas vērtība pār-
sniedz Ls 3. Par priekšmetiem ar sevišķu vērtību

sludina arī citos laikrakstos. Ja mantas īpašības vai

atrašanas apstākļi nedod nekādu pieturas punktu no-

zaudētajā atrašanai, tad policijai jāizdara meklēšana

izziņas ceļā.

fj) Atrastās mantas, vai iegūtās naudas izdošana

notiek: pazaudētājam, īpašniekam, personai, kurai tie-

sība mantu saņemt un atradējam, ja pagājis viens

gads, skaitot no atrašanas dienas un ja priekšmeta
vērtība nepārsniedz Ls 3., vai pēc gada laika notecēša-

nas, skaitot no pieteikšanas dienas policijas iestādē, ja
priekšmeta vērtība pārsniedz Ls 3. un ja nav pieteiktas

iepriekš nekādas tiesības uz mantu vai ja izdošana no-

lemta atradējam (Civ. lik. 739. p.). Ja atradējs neiero-

das saņemt mantu, vai iegūto par to naudu, vai ne-

pieprasa izdošanu no policijas noteiktā laikā, tad pēc
noteiktā termiņa notecēšanas atrastā manta pāriet ie-

stādes īpašumā.

7) Atradējam policijas ierēdnim, ja tas notiek pie

dienesta pienākumu izpildīšanas, nav tiesības uz at-

līdzību.

Atradeņi.
1. Kā jārīkojas ar atradeņiem-bērniem?
2. Kas jādara ar atrastiem nezināmu personu

līķiem?
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U Ja policijai tiek pienests nezināmu vecāku

bērns vai viņa pati tādu atrod, viņai par to nekavējoties
jāpaziņo vietējai dzimtsarakstu nodaļai, bet atradeni

jānodod tuvākā valsts zīdaiņu patversmē, kur atradenim

dod vārdu un uzvārdu, paziņojot to policijai. Paziņo-
jumā dzimtsarakstu nodaļai jāuzrāda:

a) bērna atrašanas vieta un laiks, ka ari apstākļi,
kādos viņš atrasts;

b) dzimums, šķietamais vecums un sevišķas pa-

zīmes;

c) apģērbu un pie viņa atrasto lietu apraksts;

d) iestāde, kas bērnu ņēmusi savā gādībā;

c) bērna vārds un uzvārds, ko viņam devusi zī-

daiņu patversme.

Policijai jāizved izziņa, lai atrastu bērna vecākus;

ja pēdējie tiek uzieti, tad par to paziņo zīdaiņu pat-
versmei un dzimtsarakstu nodaļai.

2. Policijas pienākums ir ziņot dzimtsarakstu no-

daļai arī par atrastiem nezināmiem miroņiem. Pazi-

ņojumā jāuzrāda:

a) miroņa atrašanas vieta, laiks un apstākļi;

b) dzimums, šķietamais vecums un sevišķas pa-

zīmes;

c) miroņa apģērba un pie viņa atrasto lietu ap-

raksti ;

d) šķietamais nāves cēlonis un laiks.

Ja policijai izvedot izziņu par atrasto' mironi izdo-

das noskaidrot mirušā personibu, viņai vajadzīgās zi-

ņas jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļai. Ari par zināmo

personu nāves gadījumiem, ja viņiem nav ne tuvi-

nieku, ne saimnieka, jeb vispār kad nav kādas per-

sonas, kura varētu ziņot par miršanas gadījumu, po-

licijai jāziņo vietējai dzimtsarakstu nodaļai (Lik. par

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju Vaid. Vēstn. 1921, g.

Nr. 50. un 1928. g. Nr; 67.)
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C. Policijas pienākumi sabiedriskas

tikumības uzraudzībā.

Pārkāpumi pret tikumību.

1) Kādi ir policijas uzdevumi?

2) Kā tiek pārkāpta sabiedrības kauna un tiku-

mības sajūta?
,

3) Kā apkarojams caur piedauzīgām darbībām

izsauktais sabiedrības sašutums.

4) Kā apkarojama piedauzīgu rakstu izplatīšana?
5) Cik tāļu tiek apdraudēta sabiedriska tikumība

caur savešanu.

6) Ka jāuzstājas pret pieturētajiem?

1) Policijai jāuztur tikumība un kārtība un jāno-
vērš no sabiedrības un tās locekļiem prettikumiski

apstākļi. Policija apkaro visas darbības, kas izsauc

sabiedrības sašutumu, kā ari tās sodāmās darbības,

kufām kā noziegumiem un pārkāpumiem pret tiku-

mību ar Sod. lik. paredzēts sods (dubult-lauliba, asins-

grēks, nešķīstības piekopšana ar atkarīgām personām,
pretdabiska nešķīstība, nešķīstības ar gribas vājiem,
piesmiešana, izvarošana, pavešana uz kopošanos v. 1.1.).

2) Sabiedrības kauna un tikumības sajūta tiek pār-
kāpta ar sabiedrības sašutuma izsaukšanu caur neķītru

darbību, neķītru rakstu un bilžu izplatīšanu un izstā-

dīšanu, savešanu un atklātu prostitūcijas piekopšanu.

3) Sabiedrības sašutuma izsaukšana ar neķītru dar-

bību ir pēc pastāvošiem Sodu likumiem sodāma un

to jāapkaro policijai. Ar sašutuma izsaukšanu vajag
būt aizskārtāi kādas personas (arī bērna) tikumības

sajūtai, p. piem., vīriešu dzimumorgānu atsegšana, sie-

viešu un bērnu klātbūtnē. Sašutumam jābūt izsauktam

atklātībā, t. i. uz ielas, sapulces telpās. Jābūt neķītrai
darbībai, kas domāta dzimuma kairināšanas izsaukša-

nai. Par piem., ja viens vīrietis izdara dabisku vaja-
dzību un jūt, ka tiek novērots no sieviešiem, tad nav

neķītras darbības, bet gan nekaunīga uzvešanās, kuj-a
arī sodāma.
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4) Neķītru rakstu un bilžu izplatīšana pec Sod.

lik. un cit. likumu priekšrakstiem aizliegta.

Neķītri raksti, zīmējumi v. t. t. ir tādi, kas rupjā
kārtā aizskar kauna un tikumības sajūtu. Pēc Sod.

lik. 281. sodāma viņu turēšana pārdošanai, pārdošana,

izdalīšana, izstādīšana un izkāršana vietās, kuras ap-

meklē publika, tāļāk izgatavošana, turēšana krājumā,

reklamēšana, slavēšana v. t. t., kā arī nodošana un

piedāvāšana personām zem 16 gadiem. Tāļāk sodā-

mas personas, kas neķītrībai nozīmētus priekšmetus,
kā p. p. grūtniecības aizkavēšanas līdzekļus, prezer-

vatīvus, švamjus v. c. izstāda, vai reklamē un slavē

publikas apmeklētās vietās; vai tikumību un pieklā-
jību aizskarošā veidā publiski ieteic un reklamē lī-

dzekļus, priekšmetus un padomus, kas nozīmēti dzi-

mumslimību aizkavēšanai. Arī visi publiski sludinā-

jumi (avizes sludinājumi) sodāmi, ja tiem mērķis di-

bināt neķītru satiksmi. Tādu sacerējumu bezmaksas

izplatīšana jeb piedāvāšana, kuri tieši nav nederīgi,
bet rupjā kārtā aizskar kauna sajūtas, personām zem

16 gadiem — ir pārkāpums.

5) Ar savešanu publiska tikumība var tikt stipri

apdraudēta. Zem savešanas saprot palīdzību nešķīstī-
bai ar starpniecību vai atļaušanu, vai piegādāšanu, vai

izdevības rašanu. Tādu palīdzību sniedz meiteņu tir-

gotāji, kas piegādā atklātiem namiem sieviešu kārtas

personas, pieturētāji, kuri pret atlīdzību pieved vī-

riešus pie prostitūētām. Savešana sodāma, ja tā tiek

piekopta aroda veidā un peļņas pēc (Sod. lik. 527.),

ja personai, kura sasniegusi 18 gadus, tiek dota pajumte
un ar to tā tiek izmantota un spiesta gādāt ui\ pie-

kopt netiklību (dzīvokļa izīrēšana, profesionāli neti-

klību piekopjošai, personai pāri par 21 gadu, nav

sodāma), ja tiek pielietoti mākslīgi paņēmieni, ja vai-

nīgais stāv radnieciskos sakaros ar savedamo personu

vai ir tās audzinātājs. Savešanas briesmas ir pēdējā
laikā visās Eiropas valstīs sevišķi pieņēmušās un prasa

enerģiskus internacionālus apkarošanas soļus. Se-
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Višķi jāuzrauga dzīvokļu iznomātāji, restorāni, meiteņu

tirgotāji un aģenti, alfonsi v. t. t., jo izredzes uz labu

peļņu viļina uz visrafinētākiem paņēmieniem.

Netiklība notiek ar klātpiegulešanu, bet var no-

tikkt arī ar citām darbībām, kas piedauzīgas tikumī-

bas un pieklājības ziņā sieviešu un vīriešu starpā. Iz-

ņemot tikumības un morāles aizskāršanu, netiklība ap-

draud visaugstākā mērā tautas veselību, kuras aizstā-

vēšana ir policijas pienākums. Sodāms ikviens (vī-
rietis un sieviete), kas atklāti tikumību vai pieklājību
aizskarošā vai piedauzīgā veidā uzaicina uz netiklību

vai sevi tai piedāvā.

Prostitūciju modernās valstīs pārzin tautas vese-

lības pasargāšanas un publiskas pieklājības uzturēšanas

iestādes. Tāpēc policijas pienākums uzraudzīt prosti-

tūciju un ne tikai uz policejiskiem pamatiem vien, bet

ari kā veselības iestāžu izpildu orgānam. Uz police-

jiska pamata policijas ierēdņi uzņem to sieviešu kār-

tas personu vārdus un dzīvokļus, kuras ar uzkrītošu

uzvešanos uz ielas, vīriešu viļināšanu vai citā kada

piedauzīgā kārta manītas apkārtklejojam, kā arī ci-

tas personas, kas pārkāpj tikumību un pieklājību, no-

sūta mājās, vai ja tās ir bez dzīvokļa, aiztur un līdz

ar spda pieteikšanu nodod attiecīgai iestādei. Ar sie-

vietēm, kuras ar savu uzvešanos rada aizdomas par

netiklības piekopšanu, jāapietas ar uzmanību, taktu

un mieru.

Sevišķu uzmanību prasa apstāklis, ja policijas ie-

rēdnis nav pats aculiecinieks notikušam, bet par to

informēts no privātpersonas. Policijas ierēdnim arvienu

jādomā par to, ka sieviešu kārtas personai, pret kuru

nepamatoti uzstājās ar netiklības piekopšanas aizdo-

mām, smagi cieš reputācija. Uz šī pamata, pēc iespē-

jas, jāizbeg uzstāšanās formā. Ja ierēdnim rodas aiz-

domas pret sieviešu kārtas personām, ka tās piekopj

netiklibu, tad viņš tās iepriekš pamatīgi novēro. Viņš

mēģinās noskaidrot, vai sieviešu kārtas persona uz-

vedas uzkrītoši, t. i. vai viņa atkārtoti lēnām turp

un atpakaļ staigā, skatās apkārt, paliek stāvot pie
skatu logiem, smejas, garāmejošiem ■ v iriešiem mirk-
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šķina ar acīm, tos uzrunā v. t. t. Azdomas pastiprinā-
jās, ja tas notiek tumsā, veļā stundā. Ja policijas
ierēdnis domā guvis pietiekošu apstiprinājumu savām

aizdomām, tad sieviešu kārtas persona darāma neuz-

krītošā veidā uzmanīga par tās nepiederošu uzvešanos

un brīdinājama. Ja šādu sieviešu izklaidīga uzvešanās

atkārtojas, neskatoties uz iepriekšējo brīdinājumu, tad

tās nododamas tuvākam iecirknim, viņu personu no-

skaidrošanai. Pieteikumā sīki jāuzdod iemesli, kas iz-

saukuši aizturēšanu, ierēdnim tāļak skaidri jāpiebilst,
vai pēc viņa uzskatiem, personu pirmo reizi saņēmusi

policija. Ja personai ir pastāvīgs dzīvoklis pie saviem

vecākiem, aizbildņa vai citām, baudošām labu slavu,

personām, tad pēc visu datu uzņemšanas, tā nekavē-

joši atlaižama. Ja tai nav pastāvīga dzīvokļa, ja viņa

dzīvo, pēc policijas ziņām, pie personas ar sliktu slavu

(savedēja), tad viņa, pēc policijas nopratināšanas,
aizturama reģistrācijai.

6) Pieturētāji ir vīriešu kārtas personas, kuras

no sieviešu kārtas, netiklību piekopjošām, personām

izmantojot vjņu netiklo nodarbošanos visumā vai pa

daļai, gūst uzturēšanas līdzekļus, vai tādas sievietes

profesionāli vai pašlabuma dēļ ņem savā apsardzībā,
vai citā kārtā piepalīdz. Ja tādas personas novērotas

pie pieturētāju (alfonsu) pakalpojumu izpildīšanas, tad

tās nekavējoši aizturamas. Pēc Sod. lik. 527. p. l.d.

pieturētājam draud cietuma sods. Lai policija iejauk-

tos pret pieturēšanu, pietiek, ja pastāv stipras aizdomas

par ilgstošu sabiedrības tikumības kārtības

traucēšanu, jo policijas ierēdņa uzdevums ir aizsargāt
sabiedrības tikumību un drošību netik vien tad, kad

tā jau aizskārta, bet arī tad, kad jābaidās par šādu

aizskāršanu.

Ziedojumu vākšana.

1) Kas vajadzīgs ziedojumu vākšanai?

2) Kad administrācija var aizliegt ziedojumu vak

šanu?
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3) Policijas pienākumi pie ziedojumu vākšanas uz-

raudzības.

4) Sodi par lik. un rīk. par ziedojumu vākšanu

neizpildīšanu.

1) Publisko ziedojumu vākšanai vajadzīga iekš-

lietu ministra vai tā pilnvarotas personas atļauja. (Lik.

par zied. vākšanu 1. p.).

Ziedojumus var vākt bez atļaujas, (Lik. par zied.

vākšanu 11. p.) ja ziedojumu vākšanu izdara šo orga-

nizāciju vai draudžu pārstāvji un ziedojumus vāc tieši

minēto organizāciju vai draudžu mērķiem:

a) likuma paredzēta kārta reģistrētas organizācijas

starp saviem biedriem;

b) reģistrēto organizāciju atļautās sapulcēs un šo

organizāciju rīkotos gājienos starp gājienu dalīb-

niekiem;

c) dažādu konfesiju draudžu dievkalpošanas laika;

d) periodisko izdevumu redakcijas sabiedriskiem

un labdarības mērķiem;

c) reģistrētām organizācijām atļauts telpās izlikt

piestiprinātas bundžiņas pastāvīgai ziedojumu vākšanai

organizācijas mērķiem (Lik. par zied. vāk. 4. p.).

Ziedojumus vakt nevienam nav atļauts sev perso-

nīgi (Lik. par zied. vāk. 2. p.).

Atļaujas izdod: (Lik. par zied. vak. 8. p.)

a) ziedojumu vākšanai valsts mēroga — iekšlietu

ministrs.

b) pilsētas un apriņķa mērogā, ja ziedojumus vāc

bazāra vai izlozes sarīkošanai, — attiecīgais prefekts
vai apriņķa priekšnieks.

2) Administrācijai ir tiesība neatļaut ziedojumu
vākšanu:

a) ja lūgums deļ atļaujas nav iesniegts likuma

paredzētā kārtībā (Lik. par zied. vāk. 3. p.).

Lūgumā jāuzrāda: 1) ziedojumu vācējas organizācijas

nosaukums, mērķis, kuram nodomāts ziedojumus vākt,

2) ziedojumu vākšanas laiks, vieta (pilsēta, apriņķis,

pagasts), 3) ziedojumu vārkšanas veids (ar bundžiņām
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vai uz listēm), 4) ziedojumu vākšanas listu vai budžiņu
skaits. Ziedojumus drīkst vākt uz listēm ne ilgāk kā

6 mēnešus. Termiņa pagarināšana nav pieļaujama.

b) ja mērķis neatbilst organizācijas statūtos pare-
dzētam mērķim vai šis mērķis atrodas ārpus Latvijas.

(V. V. 1929. g.. 149. n.)

3) Policijas pienākums ir:

a) pārtraukt katru ziedojumu vākšanu bez attiecī-

gas atļaujas;
b) raudzīties, lai ziedojumu vākšana notiktu li-

kuma robežās t. i.:

1) ziedojumus nedrīkst vakt tādos apvidos, uz

kufiem neattiecas atļauja, p. p. kaimiņu

apriņķī vai pagastā;
3) ziedojumu vākšanas atjauju aizliegts tājāk

nodot uzņēmējam, vai vispār maksāt atlī-

dzību par ziedojumu vākšanu;

3) ziedojumu vākšanas listēm jābūt reģistrē-
tām un bundžiņām aizzīmogotām no at-

tiecīga prefekta, apr. pr-ka vai viņu piln-
varotas personas;

4) ja izrīkojumu sarīko ar ieeju pret labprātī-

giem ziedojumiem, tad saņemtie ziedojumi

jāiemet pašvaldības priekšstāvja aizīmogotā

bundžiņā (Lik. par zied. vāk. 1. p.).
5) listēm jābūt izsniegtām pret parakstu par

piekrišanu vākt ziedojumus; (V. V. 1929. g.

149. g.)
6) ziedojumus nedrīkst vakt personas jaunākas

par 18 gadiem. (Lik. par zied. vāk. 11.p.)

4) Sodi. Par neatļauto ziedojumu vākšanu vai par

nosacījumu, par ziedojumu vākšanu, pārkāpšanu vai-

nīgie sodāmi pēc Sod. lik. 277. p.

Izlozes.

1) Kas vajadzīgs izložu sarīkošanai?

2) Policijas pienākumi kontrolējot izlozi.

3) Sodi par likuma un rīk. par izlozēm pārkāp-
šanu?
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1) Visāda veida izložu sarīkošanai vajadzīga at-

tiecīga atļauja. Atļaujas izdod pie izlozēm par summu

līdz Ls 1000.— — prefekti vai apriņķu priekšnieki,
no Ls 1001—5000.— — iekšlietu ministrs, bet par lie-

lāku summu — ministru kabinets (Lik. par izl. 1.p.).
Par summu līdz Ls 1000.— var atļaut tikai izlozes bez

iepriekšējas ložu pārdošanas.

Izlozes atļaujamas tikāi organizācijām — labda-

rīgiem, kulturāliem vai sabiedriskiem mērķiem. (Lik.

par izl. 2. p.) Tirdzniecības firmu, laikrakstu redak-

ciju v. t. t. sarīkojamās prēmiju izsoles savienotas ar

sekojošu izlozi, tamdēļ nav atļaujamas. (Instr. pie lik.

par izl. V. V. 1926. g. 166. un 1928. 264.)

Administrācijai ir tiesība neatļaut izlozes:

a) ja lūgums dēļ atļaujas nav iesniegts likumā pa-
redzētā kārtībā. Lūgumā jāuzdod: a) izlozes sarīKO-

šanas laiks un vieta, b) noteikts mērķis, kam par labu

izlozi sarīko, c) ložu skaits, d) lozes cena, c) vinnestu

skaits, f) vinnestu kopvērtība, g) kad un par kādu

summu lūguma iesniedzēja organizācija tekošā un ie-

priekšējā gada laikā sarīkojusi izlozes, cik lozes pārdo-
tas un cik liels bija atlikums atļaujā minētam mērķim

par labu. (Lik. par izl. 5. p.)

b) ja vinnestu skaits ir paredzēts mazāks par
vienu simto daļu no ložu skaita, bet vinnesta kop-
vērtība mazāk par 50°o no summas, par kādu izlozi

sarīko.

2) Izlozes sarīkošanu kontrole prefekts vai apriņķa

priekšnieks, vai viņu pilnvarotās amata personas.

Kontrolējot izlozes policijas ierēdņiem jāievēro se-

košo:

1) katra izlozē jāsastāda vinnestu saraksts, kura

līdz ar vinnesta numuru jāuzdod vinnesta nosaukums

un vērtība, kā arī vinnestu kopvērtība. Mantu izlozēs

uz attiecīga vinnesta atzīmējams tāds pats numurs, kā

sarakstā; •
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2) lai vinnesti jau pirms izlozes sarīkošanas tiktu

nogādāti izlozes sarīkošanas vietā, izņemot gadījumus,
kur tas nav iespējams vinnestu apmēra dļēļ (auto-
mobiļi, liellopi);

3) lai nebūtu vinnestu, kam nav faktiskas vērtības,

p. p. veci kalendāri, katalogi v. t. t. tMantu izlozes atse-

višķa vinnesta vērtība nav pielaižama mazāka par div-

kārtēju lozes cenu, bet ne mazāka par vienu latu;

4) lai netiktu uzņemti izložu skaita kino biļetes,
dāmu frizētavu biļetes vai čeki uz zināmiem veikaliem;

5) katra atsevišķa vinnesta vērtība, ka arī vinnestu

kopvērtība nedrīkst būt uzdota pārāk augsta;
6) vinnestu skaits nedrīkst but mazāks, ka minēts

izlozes sarīkošanas atļaujā;
7) ložu skaits nedrīkst pārsniegt atļaujā minēto;

8) vinnestu un ložu numuriem jābūt pilna skaita ie-

liktiem urnās;

9) vinnestu un ložu satītie numuri nedrīkst būt

zīmēti;

10) stingri jāraugās, lai vinnestus pēc tam, kad no-

tikusi policijas kontrole, neapmainītu pret mazvērtī-

giem;

11) vinnestus jāizsniedz: loterijās allegri uz vietas,
bet pārējās izlozēs atļaujā minētā laikā un vietā;

12) uz lozēm jābūt iespiestām: sarīkotājas organi-

zācijas adrese, izlozes laiks un vieta un vinnestu iz-

sniegšanas laiks (diena un stunda) un vieta. Ja izpla-
tīšanas robežas ir tikai apriņķa vai prefektūras robežas,
tad arī tam vajaga būt minētam;

13) izdevumi izlozes sarīkošanai nedrīkst pārsniegt
200/o no izlozes summas. Šinīs izdevumos nav ieskai-

tāmi izdevumi par vinnestiem;

14) izlozes atlikumu drīkst izlietot tikai tam mēr-

ķim, kāds minēts izlozes atļaujā;

15) visādu ārzemes izložu biļetes konfiscējamas.

3) Sodi. Par likuma vai uz šī likuma pamata
izdoto instrukciju un noteikumu par izlozēm pārkāp-
šanu vainīgie sodāmi pec Sod. lik. 1381

. p., bet par

ārzemju loteriju biļešu ievešanu un izplatīšanu pēc Sod.

lik. 333. p.
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Derības.

1. Kas ir derības un uz ko viņas pamatojas?
2. Kādas derības atļautas ar likumu?

3. Policijas pienākums.

1. Derības būtība sastāv līgumā, kurā kautko ap-

galvo un norunā, tā, ka persona, kuras apgalvojums
izrādītos nepareizs, izdarīs par labu pretējai pusei vai

otrai personai (trešās personas klātbūtnē) kautko ie-

priekš norunātu. \

Derības pamatojas uz nezināmu nākotnes noti-

kumu vai gadījumu, kamdēļ vinnēšanas izredzēm jau

pie derību noslēgšanas abām pusēm jābūt vienādām,
t. i. strīdīgais apstāklis nav zināms ne vienai rtedz

otrai pusei.

2. Latvijas civillikumi paredz, kā atļautu līguma
veidu arī derības līgumu. Likums prasa, lai derības

būtu nopietnas un derību priekšmetam jābūt atļautam.
Likums paredz, resp. noteic, ka derību summai jāat-
rodas samērā ar derību slēdzēju mantas stāvokli. Ja
derību noslēdzot šie noteikumi ievēroti, tad no derībām

izrietošās tiesības var izpildīt pat prasības sūdzības

ceļā. Jautājumu, vai derību summa samērīga ar de-

rības slēdzēju mantu apstākļiem, katrā gadījumā iz-

lemj tiesa. Pēc likumu izpratnes, derību priekšmetam
nav jābūt tādam, kas tiešam derību slēdzējiem būtu

no svara. Likuma izpratne tikai prasa, lai tiešam

attiecībā uz derību priekšmetu būtu bijusi domstarpība.
Ar vietējo civ. lik. 4355. pantu noteikts, ka gadī-

jumos, kad derības zīmējas uz spēli, viņas saistošas

vienīgi tiktāļ, cikttāļ spēle pieskaitāma vispāratļautām.

Ņemot vērā, ka pie mums azarta spēles aiz-

liegtas, līdz ar to aizliegtas arī derības attiecībā uz

azarta spēlēm.

Tāļāk likums pielaiž, ka derību summām, kufas

uzņemas uz sevim viena vai otra puse, nav jābūt vien-

līdzīgām, viņas var būt ari dažādas. Šī panta for-

mulējums paredz, ka derību slēdzēji var būt mate-

riāli dažādi nodrošināti pilsoņi, kamdēļ par vienu un
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to pašu derību viens var uzņemties lielāku atlīdzību

nekā otrs. Starpība nevar būt ārkārtēja, t. i., kāviena

puse riskē ar ļoti daudz, bet otra tikai ar mazumu.

Tādos gadījumos jāpieņem, ka derības nav nopietnas,
bet tikai pa jokam noslēgtas. Šo apstākli katrā at-

sevišķā gadījumā izlemj tiesa. Ja viena puse, slēg-
dama derību, skaidri zin uz noteikti pārbaudītu ap-

stākļu pamata savu patiesību, arī fādā gadījumā de-

rības ir likumīgas. Augšminētā gadījumā derību slē-

dzēja puse nedrīkst šo apstākli noslēpt, bet jāpaziņo

pretējai pusei. Turpretim, ja to noslēpj, derības ne-

skaitās likumīgas, jo pielaista viltība. Derības liku-

mīgas, ja viņu noslēgšanā ievēroti visi augšminētie
noteikumi.

3. Policijas ierēdņu pienākums iemaisīties derību

lietās tikai tādos gadījumos, ja derību slēdzēji slēdz

stāvokļiem nesamērīgas derības, vai ja pie derībām

notikuse krāpšana.

Azartspēles.

1. Kādas ir azartspēles?
2. Atļautas spēles.
3. Aizliegtas spēles.
4. Policijas pienākumi.
5. Sodi.

1. Azartspēles ir tādas, kuru nolūks ir vienīgi
mantkārība un pie kurām vinnests atkarājas tikai no

gadījuma, bez sevišķas fiziskas un gara darbības sa-

cīkstes (Viet. lik. kop. 111. daļa 4339. pants).

2. Spēles, kuru ierīkošanai dabūta iekšlietu mini-

strijas atļauja, nav uzskatamas par aizliegtām. Atļau-

tās spēlēs jāievēro zināms apmērs attiecībā uz spē-

les augstumu.
Nav atļauts spēlēt par summām, kas pārsniedz

spēlētāju materiālos līdzekļus, ko katrā atsevišķā ga-

dījumā izšķir tiesa. Apmēru pārsniegšanas gadījumos

atļautām spēlēm piemērojamas tās pašas sekas, kas
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neatļautām (Vietējo lik. kop. 111, d. 4341. pants). Kār-

šu spēles atļautas tikai tādās biedrībās, kuru statūti

to atļauj.

3. Aizliegts sarīkot, piedalīties un pabalstīt tādas

kāršu un citas azartspēles, kuru nolūks ir vienīgi mant-

kārība.

4. Policijas uzdevums raudzīties, lai ne-

notiktu neatļautas azartspēles, kā biedrībās, tā arī

privātdzīvokļos.

Piezīme: policijai jāizvairās izdarīt kontroli pri-
vātdzīvokļos bez noteikti pārbaudītām zinām, par ne-

atļauto azartspēļu piekopšanu.

5. Par aizliegtu kāršu un citu azartspēļu sarīko-

šanu, kā arī par spēļu namu atvēršanu bez attiecīgas
atļaujas vainīgie sodāmi pēc Sod. lik. 289. panta.

D. Policijas pienākumi valsts

ienākumu aizsardzībā.

Akcīzes likumu- un noteikumu uzraudzība.

1. Uz kādām precēm attiecas akcīzes noteikumi?

2. Tirgošanās un ražošanas kārtība.

3. Policijas uzdevums.

4. Kādā kārtībā jāizdara izziņa un kam viņa tāļāk
virzāma.

1. Policijai piekrīt uzraudzība par akcīzes likumu

un noteikumu izpildīšanu. Šie likumi un nļoteikumi
nosaka ražošanas kārtību, aplikšanu ar nodokļiem un

pārdošanu sekošām precēm:

a) alkoholu saturošam vielām;

b) raugam;

c) tabakai un tabakas izstrādājumiem;
d) papirosu čaulītēm;

c) sērkociņiem;
f) augļu un minerālūdeņiem;
g) naftai un naftas produktiem.
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2. Tirdzniecībai ar alkoholu saturošām vielām, ta-

baku un tabakas izstrādājumiem, naftu un naftas pro-

duktiem, šo preču, kā ari pārējo ar akcīzes nodokli

aplikto, ražošanai vajadzīga sevišķa nodokļu departa-
menta atļauja — patentē. Patentei jābūt uzkārtai re-

dzamā vietā tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumā.
Patentē derīga tikai vienai tirgošanās vai ražošanas

vietai. Piemēram, ja traktierī atrodas divas bufetes,
t. i. divas tirgošanās vietas, tad katrai jābūt savai

patentei. i

Ar akcīzes nodokli aplikto preču iesaiņojumiem,

izņemot sērkociņus, bet šķidrumu traukiem, izņemot

alus, naftas un tās produktu traukiem, jābūt aplipi-
nātiem ar akcīzes banderolēm.

3. Policijai piekrīt galvenām kārtām raudzīties uz

to, lai nenotiktu bezpatentu tirgošanās vai šādu preču
ražošana. Ražošanas kārtību uzrauga akcīzes

valdes ierēdņi. Par akcīzes likumu un noteikumu pār-

kāpumiem policija izdara izziņu tādā kārtībā, kāda

paredzēta kriminālprocesa likumos par noziedzīgiem

nodarījumiem pret valsts mantu un ienākumiem iz-

meklēšanu. (Kriminālprocesa lik. 1083., 1084., 1087.,

1088., 1089., 1090., 1091., 1093., 1094., 1096. un

1097. p.)

4. Pie protokolu sastādīšanas jāievēro, ka viņš

jāsastāda notikuma vietā ,ne vēlāk par 12 stundām pēc
notikuma atklāšanas, bet ja protokols sastādīts vēlāk,
tad jāpaskaidro iemesli, un tirdzniecības vai rūpnie-
cības iestādes īpašnieka, pārvaldnieka vai komija klāt-

būtnē, kur noziedzīgais nodarījums atklāts; minētām

personām klāt neesot jāpieaicina divus lieciniekus. Po-

licijai vajadzības gadījumā, izmeklēšanas tiesnesim vai

miertiesnesim klāt neesot, jāizdara kratīšanas un mantu

izņemšanas netikai uz pašu iniciatīvi, bet arī uz ak-

cīzes ierēdņu pieprasījumu. Akcīzes ierēdņiem nav

tiesības izdarīt kratīšanas un mantu izņemšanas.

Ja izdarot izziņu nepieciešami izdarīt lietišķo pie-

rādījumu izmeklēšanu vai apskatīšanu no lietpratējiem,
tad šie lietišķie pierādījumi vajadzīgā daudzumā no-
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sūtāmi akcizes valdei, dēļ ekspertīzes. Ar lietišķiem

pierādījumiem (atņemtām precēm) jārīkojas saskaņā ar

vispārīgiem noteikumiem. Pabeigtas izziņas no-

sūtamas akcīzes valdei, vainīgā saukša-

nai pie atbildības. Ja pēc policijas ieskatiem

lieta būtu izbeidzama Kriminālproc. lik. 288. p. kārtībā,
tad izziņa iepriekš nosūtama atsauksmei akcīzes val-

dei, pēc kam kopā ar atsauksmi virzāma prokuratūrai.

Lietās, kuj-ās konstatēti arī žūpības apkarošanas
likuma pārkāpumi, nosūtamas tieši attiecīgai tiesai vai-

nīgo sodīšanai par šī likuma pārkāpšanu; bet noraksts

no izziņas nosūtams akcīzes valdei vainīgā saukšanai

pie atbildības par akcīzes likuma pārkāpumu.

Par akcīzes noteikumu pārkāpumu atklāšanu poli-

cijas ierēdņiem-atklājējiem pienākas gratifikācija. Lai

iegūtu šo gratifikāciju reizē ar izziņas iesūtīšanu ak-

cīzes valdei, policijas ierēdņiem jāpievieno paziņojums,
ka viņi lūdz gratifikācijas izmaksu.

Kontrabandas apkarošana.

1. Kontrabandas jēdziens.

2. Kam piekrīt kontrabandas apkarošana?
3. Ka jāizdara izziņu kontrabandas lietas?

4. Kādi sodi draud pa kontrabandu;

1. Par kontrabandu skaitās:

a) sekošo preču ievešana no ārzemēm, apejot mui-

tas iestādes:

1) ievešanai aizliegtas preces;

2) ievešanai pēc muitas nodokļa nomaksas atļau-
tas preces vai tranzitpreces;

3) Latvijas ražojumi, par kupem izvedot uz ārze-

mēm atmaksāts muitas nodoklis par izejvielām;

b) izvešanai aizliegto vai tikai pēc muitas nodokļa
nomaksas izvešanai atļauto preču izvešana no Lat-

vijas;

c) sekošo preču laišana apgrozība iekšēja tirgu:
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ārzemēm;

2) visādas preces, kas noziedzīgā kārtā no mui-

tas iestādēm izlaistas bez vai arī nelikumīgi
samazināto muitas nodokļa nomaksu.

Kontrabandai tiek pielīdzināta tādu preču glabā-

šana, novietošana un pārvadāšana, kuras uzskatāmas

par kontrabandas precēm likumā paredzēto izcelšanās

dokumentu trūkumu dēļ, sekošos gadījumos:

a) 50 klm. pierobežas joslā atrastās ārzemes pre-

ces, kas nav jāplombē, ja muitas nodokļa nomaksa nav

pierādīta ar attiecīgām muitas kvītēm, vai viņu atvie-

tojošām apliecībām, ja preces atrastas tirgotavās, vai

citās telpās, tirdzniecības nolūkos glabātas, vai ja
šādas preces tiek pārvadātas;

b) ārzemes preces, kas jāplombē, ja viņas atrastas

tirgotavās vai citās telpās ar tirdzniecības nolūku gla-

bātas, veselos gabalos vai atgriezumos, ja turpat ne-

atrodas pilnīgi ar viņiem līdzīgi preču gabali ar mui-

tas plombēm;

c) preces, kas tiek uzdotas par Latvijas ražoju-

miem, bet tiek glabātas tirgotavās kopā ar ārzemes

precēm, kas jāplombē, ja šīm ārzemes precēm nav

attiecīgas plombēs un ja preču īpašnieks nevar piestā-
dīt pierādījumus par viņu izcelšanos.

2. Kontrabandas apkarošana muitnīču darbības ra-

jonā piekrīt muitas ierēdņiem, bet 7 km. pierobežas

joslā robežapsardzībai. Ņemot vērā, ka robežapsar-
dzības ierēdņu ir ļoti maz, policijai jāgriež stingra vē-

rība uz kontrabandu, ka pierobežas joslā, tā arī ārpus
tās. Pie kontrabandas apkarošanas galveno vērību jā-

piegriež tirdzniecības uzņēmumiem un preču pārva-

dājumiem.

3. Ja policijai ienākušas ziņas, ka kādā vietā tiek

glabātas kontrabandas preces, tad viņai nekavējoties

jāizdara kratīšana. Jārīkojas saskaņā ar vispārīgiem
noteikumiem par noziedzīgo nodarījumu apkarošanu,

ņemot vērā vēl sekošus sevišķus noteikumus:
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Visas aizturētās kontrabandas preces jāiesaiņo un

jāapzīmogo. Priekšmetus, kurus pec viņu apmēra vai

citu iemeslu dēļ nevar iesaiņot un aizzīmogot, kā ari

pārvadājamie līdzekļi, ja kontrabandas preces aizturētas

pie pārvadāšanas, sīki jāapraksta protokolā (Krimināl-

proc. lik. 1064. p.). Protokolā, bez saskaņā ar vispārī-

giem noteikumiem norādāmām ziņām, vēl jāieraksta:

a) aizturēto preču labumu un daudzumu;

b) gabalu skaits, kas pēc apskatijuma vai kratī-

šanas pabeigšanas novietots aizturētās precēs un katram

no šiem gabaliem pielikto zīmogu skaits (Krim. proc,

lik. 1063. p.);

c) katra kratīšanā aizturētā preču gabala, kā arī

uz to esošo zīmju un zīmogu, apraksts un viņa bruto

svara apzīmējums;

d) apsūdzētā izteicieni par to: 1) vai aizturētās pre-

ces pieder viņam vai kādam citam un kam īsti un 2)
vai apsūdzētais vēlas būt personīgi klāt pie preču ap-
skatīšanas muitnīcā. (Krim. proc. lik. 1065. p.)

Izziņa kopā ar aizturētām precēm un pārvadāja-
miem līdzekļiem, ja kontrabandas preces aizturētas pie

pārvadāšanas, jānosūta tuvākai muitnīcai. Pret apvai-

notiem, ka drošības līdzekļi var izlietot apcietinājumu
uz vispārīgo noteikumu pamata, vai galvojumu vai ķīlu

par summu kas līdzīga naudas summai, kādu vai-

nīgiem var piespriest samaksāt (Krim. proc. lik. 1091.

pants.). Muitas likuma pārkāpumu lietās policija iz-

ziņu nekādā gadījumā nenosūta tieši tiesu iestādēm,
ari tad ne, kad lieta pēc policijas ieskatiem nozieguma

pazīmju dēļ būtu izbeidzama.

4. Vainīgie kontrabandā sodāmi pēc muitas liku-

miem, izņemot tos gadījumus, kad kontrabandu izdarī-

jusi organizēta banda, kādā gadījumā draud sods pēc

sod. lik. 279. p.

Policijai par kontrabandas atklāšanu pienākas gra-

tifikācija, kāda noteikta muitas likumā.
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j& Special Privates, Bentleys Compl. Phr. W



AKC. SAB.

i „Standartlini", Rīgā ļ
Kantoris: Elizabetes ielā 20. Tālr. 266*15, 29230

Veikals: Elizabetes ielā Nr. 87. Tālr. 30824

Noliktava: Rūpniecības ielā 32.
„

31505

Pastāvīgi krājumā:

Krievu lauksaimniecības

mašīnas un rīki

zemes apstrādāšanai
ražas novākšanai

ražas apstrādāšanni
piensaimniecībai

H If

Pazīstama labuma — ar pilnīgu galvošanu.
Mērenas cenas — ērti nomaksas noteikumi.

ŠE: =3
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GRIEĶU TABAKAS FABRIKA

| N. N. ASIMAKIS ļ
£ Rīgā, Tērbatas ielā N° 76 Tāļrunis 9-1-9-3-5 '£

j\ Piedāvā savus plaši iecienītos papirosus: h

6 „KADO", ,.TIK-TAK", „JAUNĀKĀS ZI^AS",

0 JAUNĀ RIGA" h

y Tāpat tabaku dažādas šķiras, kā: U

V /. šķira: „ALBION", „MURAD", ,.BRITAIN", 5
U „ORIENT", MAREM" U
fi //. šķira: „TRAPESUND", „KAVALLAU

, U

A „SEV. PASŪTĪJUMS" S
X III šķira:

"

t
JĀNIS", „CIGARU ATGRIEZ. M3", i

t „JAUNĀ RlGA", „DAUGAVA" t

2>|IIHIIHIIII1!IIIIIIIIIIIIIIIIII■ IIIIIIIIMIHiniMMIIIMIIIMIIMIMinilllllMIMIIIIIMIIHIIIIIMIIIIIIIUIIIIIMIIIII|IIIIIMIIIIIIIIIMIItllllllMIIIMIIIIHIIIIMtll|l^

Moritz Krueger
Rīgā, L. Smilšu ielā JVfe 8/10

1 Tāļruņi: 2-0-3-0-0, 2-0-1-7-4, noliktavai: 3-1-2-0-1 f
| Pastkastīte Ne 281. Telegr. adr.: „Morkrueger— Riga" f

i ļ
Eksportē: Jēlādas Kažokādas Sarus

Importē: Gatavas ādas }
1 Ādas fabriku:

Adler & OppenheimerA-G, Berlin

! Amalgamated Leather Export Corp. i

Wilmington (U. S. A.) ļ
Vienīgā priekšstāvniecība Baltijas valstīs

f i

MMItHHMIMIMIIIIIMHIIHMIIMIIHIIIIimMIMIUmMIlHIlllllllHMIIMMIlIM^
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| S-ba Molvijas Sksporls" |
51 Rīgā, Tērbaias ielā īfr. 6/8 0

$3 Piedāvā no saviem bagātīgiem krā- 13
gļ jumiem: Manufgklūrpreces. Ģalan- jjļ
gj ierijas preces. Šujmašīnas. Saujām ļjļ
gj ieročus. 'Papīrus. Makšķernieku pie- jg
gļ derumus. Zābakus un i. i

(2 Visas nodaļas ar pavasara sesonu papildinātas

gj Vaimmā Mazumā |
™ ?VS. fz'e ieroču nodaļas ierīkota speciāla darb-

25 nlca ieroču izlabošanai speciālistu uzraudzībā flļ

2 2

| Tekstilrūpniecības Akciju Sabiedrība |

| „Rīgas Manufaktūra" 1
2 Valde:Rīgā. Vaļņu ielā Ko 2, tāļr.: 3-4-3-0-7, 2-0-5-8-2 2
2 2
2 2

PIEDĀVĀ: 2

TEKSTILIZSTRADA- %

2 JUMUS KOKVILNAS %

2 DZIJAS KOKVILNAS %

AUDUMUS 2
2 2
2 2



4 Halvijas Tautas "Banka |t
1; Brīvības ielā zYp. 23 ;|r
\" "DireMors-rīkolājs 27171 J
i Virsgrāmaivedis unaizdevumu nodaļa. . 26725 i

/; Jnkaso, pārved, un ārzemju valui. nod. 26222 \
/i; Jnstrukloru nodaļa 229*t2 \

ļ&. Bankas aģenlupas un korespondenti atrodas M
sekošās vielās ūalvija: 2^

Ainaži Kabile Rucava ■•jļa
Wļ Aizpute Kaceni •

Sabile .3»
W: Arlava (Pokrova) Salacgrīva 'w

Vi. Auce Kandava Saldus .3]
V- Akniste Kārsava Sigulda '■■ļ
V; Alūksne Kaunata Skaistkalne /

» Antonopole Kastrane Skrīveri »

/ Aloja Koknese Sloka \
/; Augšpils Krāslava Smiltene \

(Višgoroda) Krustpils Stāmeriene A

Bārbele Kuldīga Strenči A
Hļ. Baltinova Laubere Subate .«

Bauska Ļaudona Straupe
Bolvi Lejasciems Talsi :>Sa

j5 Bene Liepāja Tilža (Kokoreva)
Cēsis Līgatne Tirza

Wy Cesvaine Limbaži Tukums *S
Kv. Dagda Līvāni Vaiņode .\W
«g. Daugavpils Lizums Valdemārpils -ffl

vi. Daudzeva Lubāne Valka W
\- Dobele Ludza Valle -tf

\ Drusti Madona Valmiera ļ
Dubulti Malilpils Vāne

/. Dzelzava Matischi Varak|ani \
/; Dzērbene Mazsalace Vecpiebalga \

kc. Dundaga Nereta Vecmuiža A
hy Ērgļi , Nitaure Ventspils M

tjjļļ'. Ezere Palsmane Vestiena .va

flg, Gulbene P|aviņas (Gostiņi) Vidsmuiža
Grobiņa Pociems Viesīte gH
Irschi Preiļi Vļļani

Iecava Priekule Viļķene /ļw
W? Jaunlatgale Ogre Viļaka ••>*»

K/. Jaunjelgava Ramka Višķi
,

,W

1£. Jaunpiebalga Rauna Vorkova isf
fe Jaunpils Rembate Zilupe i-|r
*- Jēkabpils Rēzekne -ļ\ Jelgava Rūjiena /



Akciju Sabiedrība

ilEMIIS BANKA"

RĪGĀ: LIEPĀJA:

Valde un Centrāle Nodaļa
"

Lielā Jēkaba ielā 16 Baznīcas ielā 3

pašas namā.

Tālruņi: 3565 Tālruņi: 69, 5-09, 6-00

Tekošs rēķins Latvijas Tekošs rēķins Latvi-

Bankā Nr. 973 jas Bankā 'Nr. 1240

Pasta tekošs rēķins Pasta tekošs rēķins

Nr. 24 Nr. 2004

Telegramu adrese: KKSHLIBRNK.

Codes: Peterson International Code

II. edition & 111 edition Rudolf Mosse

Code, fl. B. C. Sth edition

Izdara visas banku operācijas
iekš- un ārzemēs.



2 Z
2 Ietaupījumus un kapitālus

2
droši un izdevīgi noguldīsiet

Latvijas hipotēku bankas
« (Rīgā, Valdemāra ielā Nr. 3) n

g Tāļrurji: Galv. direkt. 20625, galv. dir. b-drs 20628, direkt.: J. An- g
U nus 20627 un P. Šadurskis 20629, vecākais pilnvarotais A. Staģis U

J 20626, pilnvarotais V. Grinbergs 20630, grāmatvedība 21443, darb- 9
vedība 20631, vispārīgais 27264

| 8°|
0 Ķilu zīmēs 8°|

0 ļ
2 Kupires- 100,500, 1000 un 5000 latu nominālvērtībā %
fy Ķilu 'zīmes nodrošinātas ar nekustamu mantu pilsētās un valsts ga- 9

Zrantiju. Procentus izmaksā (pēc kuponu sistēmas) katru pusgadu: £

2. janvārī un 1. jūlijā. U

2 Tiražs 2 reizes gadā. 2
2 2

| RBPH1EKU nH EKSPORTIERU j
Savstarpiga Kredītbiedrība

Rīgā, Smilšu ielā 4

Telegramu adrese: Exportbanka

Tāļruņi: 2-1-4-9-0 S

{2-1-4-8-92-7-7-8-2



* i

i Latviešu i

I Akciju Banka 1
i !
x KolHu ielā 3|S *

ļ pagaidu adrese: L Smilšu ielā 28130 ļ
x x

X X

X X
X X

Izpilda visas banku operācijas. £
X X

Galvenais korespondents Anglijā:

X The British Overseas Bank, Ltd., ļjļļ
U£ London, E. C. 3.

X X
X X
x 5
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Rīgas

I Starptautiskā Banka 1

A.|S.
Telegr-adr.: „Starbank"

1. Smilšu ielā JVs 23/25.

! TĀLRUŅI: I

\ Direktors K. Kronacher 26376 !

I Direktors A. Šmale 22276 j
! Direktors S. Switgall 31490 I
\ Sekretariāts 22280 I

; Akreditivu nod 23010 i

! Diskont nod 29276 i

! Inkaso-nod 22279 i
Preču nod. i

„ (Vice-direktors A. Sīering) ....

22277 I

•

22275 ļ

, .
27480 j

! Ārzemes nod 34368 i
\

„ „ (Vice-direktors F. Lau) 22278 !
! Tek. rēķini un kase 23318 !

Grāmatvedība 21938 j

Vienkāršo un automātisko seifu izīrēšana.

Vērtslietu uzglabāšana.

i j



I
'Rīgas |
Kredītbanka žL<S. |

agr. II. 'Rīgas Savslavņ.

Kredīt"Sabiedrība

dih. 18(59.gadā
Rīgā, €>. Smilšu ielā 2

Tel. ~ adv. : Rigakvedit

Visāda veidu

banku eperāci/ds
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= Jlllllllll' 'llll Ķ =

I ZIEMEĻU I
BANKA

(NORDISCHEBANK A-G.)

II Tāļruņi:
Valde 23195

Direktors-rīkotājs...... 23508

Direktora palīgs 23197

Ārzemju un preču nodaļa 33289

Vekseļu un inkaso nodaļa 23198

j j Publikai 33596

= Sumini [ffcnilir

āllllllllllliiS„ „,-'llIHIIIIIIIffš
<lll 11 lini iiiiiii ti iriiiilllltlKti iiiiimi 111 ii iii '•■'••.••••'i>niii" ||||||"
'^IIiiiiiiiiiiim



T&igas

Tirgotāju franka

ĪZiga, Doma laukuma 11

w

Tālruni:

no plkstens 9—17 kopnumurs 3528

pec pulkstens 17: direktors 20565

direktora palīgs 22924

sekretariāts 21144

valūtas nodaļa 22296

diskonta nodaļa 28515

, ,„„„, „„„„,„ , ,„„ , uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Baltijas ' |
) Savstarpīga ēēē |

! Kredītbiedrība j
Rīgā, Merķeļa ielā 2 (Kr. Barona ielas stūrī) Ķ

Dibināta 1909. g. Tāļrunis 2-3-2-5-3. j

Izved visas banku operācijas
1

I ka arī pieņem noguldījumus 1

ļ uz laiku un uz tekoša rēķina. J

i
atvērta no pīkst. 10—3. |
sestdienās no pīkst. 10—1 j



| £atvijas \

j ī*T>ivcilhcmkct j
Hīgā, I. Jēkaba ielā 6 S. Tcl. ade.: „¥>piiatbanlia" J

i j

TĀĻRUŅI.
Direktors J. Silinskijs. . .

23523

Vicedirektori: A. Kompa-
neitcs un J. Trestiks . .

23520

Vicedir. M. Veinbergs, dis-

konto un on call. veks. 23524

,
Valūtas un inkaso nodaļa 23527

Tekošie rēķini 23526

Preču nodaļa 22998

s

Jzved visas banku operācijas. ļ*ieņem ļ
vērtības glabāšanā un iznomā uguns*

drošus seifus.



Rīgas Ebreju

1 Savstarpigā Kredītbiedrība W
.". •••• .". •••• .-. •••• .-. .". :īļ

V; •••• •„•......•..• •„• .;g

\ Rigaer Jūdische f

(Gesellschaft gegensei- \

tigen Kredīts

/. ••••••• •••• .". .". .-. \

ģ Rīgā, L. Kalēju iela 9 11. \
M. Telegramu adrese: «EBREJU BANKA». Teko- A

ši rēķini: Latvijas Bankā Nr. 2200, Pastā Nr, 837 'Jp

TĀĻRUŅI: 20322, 23981, 33519

|lllllllllllllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

( Savstarpējā Kredītbiedrība |
pie LatvijasTirdzniec. unRupn. B-bas

= (Gesellschaft gegens. Kredits beim Lettl. Hand - &

1 Ind. - Verbande) §

| Rīgā, Lielā Kalēja ielā Nr. 14 — 16

| ļ Direkcija 28051 |
| Tāļr.: ļ ) 21829 |

| I Bir0 J's
ļ 30071 |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin



i
% Akc. Sab. ļ

ļ 1.5. HAIKAPAB ļ
I

Tabakas un papirosu fabrika Rīgā |
% dib. 1887. gadā. I

| Vadošās papirosu markas Latvijā ļ
1 9,

! fttchha ļ
I Rīga |
I I
ļ Spēris J



"
"

11 jm Rīgā
Vaļņu ielā JVe 21 23.

Tāļruņi: Direkcija 38253, kantoris

un kursi 20152, pārdošanas un

techniskā centrāle 38372, garāžas
un nolikt. 31878. Naktī 31878.

Automobīļu priekšstāvniecība

General Motor Co.:

Cadillac, La Šalle, Oakland, Oldsmo-

bile, Pontiac, Chevrolet, G. M C. Truck

ar Pontiac un Buick motoriem.

Lietotu automobīļu pirkšana un pārdošana.
Automobīļu izīrēšana. Apdrošināšana. Re-

monts. Rezervu daļ-s un piederumi. Ga-

rāžas. Auto pansija. Bencins „Shell". Auto-

eļļas labāko pasaules firmu.

Auto-kursi: profesionālu un sportistu
pilna apmācība.

Viss priekš automobiļa un automobilista!



ļ Jānis Prihuls Rīgā I
ļ Plašākais mēbeļu rūpniecības uz- ļ

ņēmums Latvijā, dib. g.

Piedāvā bagātīgā izvēlē pašu fabrikā pa-

gatavotas mēbeles, kā viesu, ēdam- guļam-
istābu un kabinetu iekārtas, kā arī atseviš-

ķus gabalus par katram pieejamām cenām.

Fabrika: Rēveles ielā JV° 59, tāļr. 91285.

Veikals: Aspazijas bulv. JV° 8, tāļr. 33382.

Firma apbalvota ar augstākām godalgām
Latvijas «Grand Prix»



MODERNS DZĪVOKLIS

MODERNA APGAISMOŠANA

MODERNE WOHNUNG

MODEl^^^LEUCtlTUŅG

TUNGSRAM

ļ
1 ED. ROZITS ļ
| RĪGA, LĀČPLĒŠA IELA N° 52/54. ļ
ļļ Noliktavā lielā vairumā vislabākās krāsas, gatavas un pulveros, vļ
S krāsu eļļas, lakas, saistošās un ķīmiskās vielas, visdažādākie un sļ

modernākie darba riki un piederumi krāsošanai, lakošanai, zeltīšanai, J
dekorēšanai, gleznošanai u. t. t. 1)

« Krāsas tiek pagatavotas un iegādātas visnoderīgākās, labākās un //

» izturīgākās katrai vajadzībai, iepriekš izmēģinātas no speciālista. «

» Katrā laikā tiek sniegti padomi krāsu pielietošanā, atsevišķas bro- ļ
ļļ šuras par velti. Cenas, ņemot vērā preces labumu un noderīgumu, ļ(



Lalv. ebr. infelioences krājaizdevu s-ba
(LETTL SPAR- & VORSCHUSS GENOSSEN-

SCHAFT D. JŪD. INTELLIGENZ.

Tek. rēķ. Latv. Bankā JVs 3285

Tek. rēķ. pastā JV2 1096

Telegr. adr: „INTELKASSE"

Tel. 30798

Rīgā, Kungu ielā 2.

Baltijas kohrnpnieclbos ahc. sab.
BALTIC VVDDD CDMPAMy, Ltd.

RĪGĀ,HBBBH

L. Zirgu ielā 25.

Telef.r 22577, 22C52, 2237C.



| Compagnie Gēnērale Transalantique ļļ
FREMCH LIME

0 RlGA,_L. Zirgu ielā 9/11. Tālruņi: 34308, 22844, 31886 fl

X LIEPĀJA, Lielā ielā 5 Tālr. 1070 i
V DAUGAVPILĪ, Rigas ielā 63

„
387 V

5 TALL1N, Raekoja pl. 4 Tel. 43291 ļļ
R MEMEL: Libauerstrasse 35 X

V SCHAULEN: Tilzes gatve 168 V

0 KOVNO: Laisves aleja 9 Q
0 HELSINGFORS: Alexandersgatan 19 i

CHARGEURS REONIS SIID-flTLANTIQOE f
S RlGĀ, L. Zirgu ielā JVs 9 11. Tāļr. 34308, 22844,31886 {
1 LIEPĀJĀ, Liela ielā 5 Tāļr. 1070 j
1/ DAUGAVPILĪ, Rīgas ielā 63

.,
387 «

ļ TALLIN, Raekoja pl. 4 Tel. 43291 j
s MEMEL: Libauerstrasse 35. 8

0 SCHAULEN: Tilzes gatve 168. Q
{ KOVNO: Laisves aleja 9. j
? HELSINGFORS: Alexandersgatan 19. 8

Velkoņu un dzerama

ūdens piegādāšana

| Kari §

| Kvcnenbevg \
■ īlTga, €. 'Pils ielā 16, tāļr. 21625 ■
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1 Cļtarp pirmās šķiras papirosiem divi stāv izcilus ||
|

<3 vietā:
'

j
|Ē Rūtenberga

,,
E>orA '

j|

š Ka/ c/Os to5 smēķējat? ||

■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

ļ
Dzensiksnu un Adu Rūpniec Tirdzniecības

■ A.|S. J. Taube i
§g Rīgā, L. Smilšu ielā

#

34. Tāļr. 22944 §j

= Augstāka labuma pf

M Gatera un riņķa zāģi. |j



piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiim

Ēf Lauksaimn. vajadzībām:
= Pasaulslavenie PpRCClDU Brīni" Mančestri. petrolejas un sūc- =

= angļu „u!1juuIuj ūluu gāzes motori. s

= Nepār- MaPPOll HjlPPic' 4
or'^ Amerikas zāles un labības =

= spētie ,,1'IUuuuJ II011 tu pļāvēji, grābekļi, arkli un motori.

īeē Visas rezerves daļas.
= Slavenās Mlini/foll'o" kuļmašīnas un mazie tīrkūlēji =

= zviedru 99
II11IIII1U11 u ar motoru dzenami. =

1| Vislabākie «BELGICA» inkubatori

= (cāļu perināšanas mašīnas), =

kaulu drupinātāji u. c. putnkopīb. piederumi.
j= Dažādas lauksaimn. mašīnas. Mākslīgie mēsli. Lopu un j=
= putnu spēka barība. Spridzināmās vielas un piederumi, =

=j labākie piena separatori u. t. t. par pieņēmīgām ce-

nām, uz labiem maksāšanas noteikumiem dabūjami

Latv. saimn. dzīves veic. akc. sab. =

| „AGRONOMS"
Rīgā. Dzirnavu ielā JVc 66.

Nodaļa: Jelgavā, Katoļu ielā Nr 41.

ĪŪIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIflIllllllllllllllllllllim^
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I Dr. Bernhardi dēla i

i_ cement-ķieģeļu un dakst'nu preses, cauruļu un aku i

Y riņķu formas, cementa un smilšu maisitāji, akmeņu ?

= drupinātaji — lodīšu dzirnavas. m

# Naxos-Union, Frankfurt a. M. #

~ķ
,

slīpripas, šmirgels. =

# Berg-Heckmann-Selve a c, Aitena i \v #
metāli. d

f Firestone Tire & Rubber Exp. Co. Akron/ohio #

ķ auto riepas, zarnas un viņu izlabošanas ģ
materiāli.

ķ Pārstāvis Latvijā: ģ

b rūpniecības nFī TA ī
I AKC. SAB-BA 1 /"V i

Rīgā, 1. Aldaru ielā 1/3, tāļr. 23510, 20606 ļ

fj;i«i.«« 'Iii II 11>—«II l|ii.,.!||i.„.i||i.l,.i|ii<M.i||i.„.iii)>..<t|ii.„>i||i II II Hli IHin.iin ĪD II «1 0§



+ „miNERVfl Rotors" Lld. AntverpcnB (Btljjija). �

� AUTOMOBIĻI 8'»' �
~

izturīgi un stipri

Kungu braucēju marka.

� 8/40 sp. 6/ cilindri �

I 23/00
„

23/100
„ „

Super-Sports.
� 18/95

„
8/ cilindri �

� 23/140
„

�

� Marshall, Sons
t
s Go. Lld. Gainsboro, Anglija. �

Lokomobiles, kuļmašinas, pašbuaucēju

okomobiles, tvaika mašnas un katli.

� V. Meslin �

� Aspazijas bulv. 8/2. Tālr. 22467. �

� �

j. REDLlCH REDUCHA STŪRI

i.
Amatniecības rīki.

Saimniecības piederumi.

Makšķerēšanas piederumi.



|ļ|l""l||l""l||l""l|| ||l || III I||l""l|"!ļ!:"| III ||l'''M||l''N|ll','M||l'''M||l'',M||l'"MI|l'"M||l'"M||l'"M||l'"M||)'"'|ļļr

Rigas Cementa Fabrikas

[ C.Ch.SchmidtA. Q l

i Galvenais kantoris: Rīgā, mazās Svaru un Krievu j

[ ielas stūri.

Tāļr.: 23439, 30062.

I Portlandcements. 4

f Romancements. f

Pasūtījumus izpildām nekavējoši.

i1 imi.m.w....(h mi ih ii aii«..>oii.„>(f> ii m iiii.h.iiii""iiii ii iii ii h mi.„.itttt,Mtiii iTk

fikciju Sabiedrība

I ik. Wolfschwnidtt
RAUGA FABRIKA, DEGVĪNA DEDZINĀTAVA,
SPIRTA TĪRĪTAVA UN LIĶIERU FABRIKA

RlGA, DIBINĀTA 1847. G.

PRESĒTS RAUGS-IESALA EKSTR. - GALDA ETIĶIS

Noliktava: Rīgā, Peldu ielā JVJs 32.

Tālruņi: Kantorim 31869, Valdei 31076. Noliktavai 20864.

\ J



I AKCIJU SABIEDRĪBA |

ļ G. ŠENFELDTS 1
C L. GRĒCINIEKU IELĀ Nr. 14. D'B. 1872. GADĀ |

i
NODAĻAS: TĒRAUD- UN SAIM- |
NIECĪBAS PRECES. GALANTE- i

RIJAS PR. RAKSTĀMLIETAS i

SKAŅU PLATES UN GRAMA- )
FONU DAĻAS j

ļTāļrurji:
Kantoris 21118; Tēraud-un ga- J

lanterijas preču nodaļa 21137; Rak- ļļ

Rīgas Amerikas

Macā fabrika

īpašnieks I. EIDEMSDNS.

Rīgā, Stabu ielā 6 Tāļr. 26345



VIESNĪCA

I „BELLEVUE" ļ
UN VIESNĪCAS PAGRABS

Raiņa bulvārī 33, tāļr. 20649 un 21460

Istabas par mērenām cenām

ļ PIRMKLASĪGS ĶĒĶIS ;
s Franču un krievu biljardi š

] Koncerts no pīkst. 7,30 v.

ai:>ry"urtz»rirz«z»iuri:rarzfziri»zxiarz»zm>it.Ti"'ia

ļ ; j

ļ R. Vogel ļ
Gepluve un konditoreja ?

S Rīgā, Brīvības ielā 90, tāļeunis 92581 S

ļ
GV/

a

ļ



iMINIMAX
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Latvijas Akcijas Sabiedrība Rīgā
L Grēcinieku ielā JV° 2\

Telegr. adrese: MINIMAX— RĪGĀ

Pasta kastīte 520. Tālr. 212 51

Sākot ar 1921. gada līdz

15. maijam 1930. g. Latvijā

237
ugunsdzēšanas gadījumi ar

mmimAX

aparātiem rakstiski apstiprināti

Ugunsdzēšanas šļirces un citi

ugunsdzēšanas rīki no fabrikas

E. C. Flader Isladf i. Sa.
Ugunsdzēšanas šļūtenes krājuma.

•:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:'

X 5i?

I Gh. Kupmann, Vigā, I
x ī)ib. 1905. grēcinieka ielā 9, lāļr. 20303, 21777 §
s$ Mēbeļu drānas visādā veidā X

|sj Tepiķi un celiņi Q

X £ogu aizkari

:ļj: Ģraldu un dīvānu segas
X

X Ginoleums grīdām O

X Cinoleuma iepiki un celiņi X

Q Jsžas un mākslīgas ādas :":

S 8
oooo::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:?
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| Spēks pie starta I

|
drošība līdz mērķim! |

I ļ
Lietojiet pasaules slavenās markas bencinu un eļļas ļ§

99
$M£££>" kam pieder

uzvaru un rekordu rekords ī ļg

<J. <JaKsch & Co.
■■■■■■■1MB RĀTSLAUKUMĀ
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ļ Catviešu

| feoiiver vārdnīca |
= Galvenie redaktori: rakstn. A. Švābe, doc. A. Būmanls, doc. K. Dišlers, pie- EE

daloties daudziem zinātniekiem un sabiedriskiem darbiniekiem. —

= Pirmais sējums (1. —8. burtnīca) 1—2048 lappuses

ĒĒ £L— 'Bekons
= Tekstā 6174 vārdi, 782 attēli, 31 melna karte, 8 mSkslas pielikumi, 7 krāsainas ==

kartes. rz

EE Maksā: Greznos kaliko vākos Ls 15.— Greznos pusādas vākos Ls 18.—

EE Abonējot: „ „ „
Ls 10.—

„ „ „
Ls 12.— =

Otrais sējums (9.—16. burtnīca) 2049—4096 lappuses
Bekons V. — Čecbcslovakija

:
_

Tekstā 4226 vārdi, 1054 attēli, 7 melnas kartes, 12 mākslas pielikumi. =

= Maksā: Greznos kaliko vākos Ls 15.— Greznos pusādas vākos Ls 18.— ES

ss Abonējot: „ „ „
Ls 10.— „ „ „ Ls 12.— =

Trešais sējums (17.—24. burtnīca) 4097—6140 lappuses

Čechovs H. — <Dytiscidae =

Tekstā 4035 vardi, 810 attēli, 14 melnas kartes, 15 mākslas pielikumi,
= 1 krāsaina karte.

== Maksā: Greznos kaliko vākos Ls 21.— Greznos pusādas vākos Ls 24.—

== Abonējot: „ „ „
Ls 14.—

„ „ „
Ls 16.—

Ceturtais sējums (25.—32. burtnīca) 6141—8192 lappuses
2>z — Fabriku ar chitektura

Tekstā 3140 vārdi, 1055 attēli, 11 melnas kartes, 25 mākslas pielikumi, E

= 1 krāsaina karte. =

= Maksa: Greznos kaliko vākos Ls 21.— Greznos pusādas vākos Ls 24.—

= Abonējot: „ „ „
Ls 14.—

,, ,,
Ls 16.—

EE Kal.ko vāki katram sējumam Ls 1.— Pusādas vāki katram sējumamLs 3.— EE

Katru mēnesi iznāk 1 burtnīca un maksā Ls 2.25,
abonējot Ls 1.50. EE

EE Katra tauta, kas spēj izdot Konverzācijas vārdnīcu, liecina par savas garigās EE

=z kultūras gatavību. No mazām tautām pēc kara somi ir izlaiduši savu enciklo- =

= pēdiju 4 sējumos; Latviešu Konverzācijas vārdnīca būs vismaz otrtik plaša un

= tā sacenšas ar lielajām Meiera un Brokhauza vārdnīcām, piepaturot savu īpat- S

= nibu un sakopojot vienā grāmatā pētījumus par latviešu lietām. Šos datus vāc =

= daudz čaklu roku, redakcija sijā un pārbauda, pirms laiž atklātībā. Salīdzinot z=

== ar cittautu vārdnīcām, Latviešu Konversācijas vārdnīca ir vislētākā, neskatoties ==

= uz to, ka abonentu skaits nav liels, tā noderīga vienīgi latviešiem, kur turpretim =

= angļu, vācu un franču enciklopēdijas iegādājas arī daudz cittautiešu. Tādēļ ce-, =

= rams, ka neatslābs publikas interese, neatrausies jauni labvēļi, iegādāt grāmatu. =

== kas nepieciešamakatrā inteliģentā ģimenē, kā mūsu garigās kultūras kolektivdarbs =

a. gulbis, 'Rīgā
= Kr. Barona ielā 14. Nodaļa Daugavpilī, Valdemāra ielā 19. ==

= Tekošs rēķins pastā 131. EE

īiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim



2 2

| Latvijas |
1 Privāts Detektivs |
\ Rīgas Apsargāšanas un Slēg- |
£ šanas fl.-S. speciālā nozare &

(ļ Rīgā, L. Smilšu ielā 9. Tāh\: darba laikā 20888, naktī 30333 .jj

| Uzņēmās: |
2 1. Noskaidrot atsevišķu personu dzīves veidu.

•7 raksturu, pagātni, sabiedrisku, ģimenes, materiālo

g stāvokli u. t. t. g
» 2. Pierādījumu, liecinieku un citu materiālu sa- g
2 vākšanu un izmeklēšanu dažādās tiesu lietās. 2

3. Laulību šķiršanas lietās izvest novērošanas, 2
7

*

sekošanas un citu pierādījumu savākšanu. V

y
4. Zistematiskās zādzībās tirdznieciskos un rūp- y

sļ nieciskos uzņēmumos izvest slepenu novēro- £ļ
u šanu un vainīgo atrašanu. g
2 5. Ļaunprātīgu bankrotu gadījumos līdzdalību 2

apstākļu noskaidrošanā, apslēptu mantu uz-

meklēšanā, šaubīgu kreditoru veikalu vai no-

j
liktavu slepenu iepriekšēju novērošanu u. t. t. y

& 6. Atsevišķu personu slepenu apsardzību da- £ļ

g žādos apdraudētos gadījienos, ceļojumā, pie g
Z atbildīgu uzdevumu ipildīšanas un tamlīdzīgos 2
2 gadījienos. 2

7. Mantošanas lietas Amerikā un citās valstīs.

2 Birojs darbojas uz Iekšlietu ministrijas se-
2

u višķas koncesijas un instrukciju pamata «

Cieši sakari ar pazīstamiem tamlīdzīgiem ārzemju birojiem

MĒRENAS CENAS MĒRENAS CENAS

2 l



[ LATVIJAS PIENSAIMNIECĪBAS ļ
! CENTRĀLĀ SAVIENĪBA j

Rīgā, Dzirnavu ielā 87/89

I T
■

LIELĀKĀ EKSPORTA

ORGANIZĀCIJA LATVIJA

EKSPORTĒ APGĀDĀ

lielāko daļu Latvija svie- piensaimniecības rīkus un

sta. piederumus, kā arī lopu

spēkbarību.
PIEŅEM DOD PADOMUS

pienu un krējumu eksport kooperācijas, piensaim-
sviesta ražošanai, kā arī niecības un techniskos

pārdošanai vietējā tirgū. jautājumos.

,
IZDARA

ii_ii\irvw piensaimnieku sabiedrī-

pienotavas. bu revizijas. ■

TĀĻRUŅI:
Valdes priekšsēdētājam 27154

Valdes priekšsēdētāja biedrim 27754

Sekretāram 27654

Grāmatvedībai 27954

Eksporta nodaļai 27354

Iekšējās tirdzniecības nodaļai . 27796

Mašinu nodaļai .
.

.
27185 un 26407

Techniskai nodaļai 27454

Instruktoru un piensaimn. nod. 27554
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ANGĻU AKCIJU SABIEDRĪBA

THE UNION COLD

! STORAGE COMPANY, |
LTD. LONDONĀ

! OOO i
: O :

RĪGAS SALDĒTAVA UN KANTORIS:

RlGĀ, ANDREJA SALĀ

| OOO

PIEŅEM UZGLABĀŠANĀ DAŽĀDASĀTRI BOJA-

i JOŠĀS PRECES KĀ : !

Gaļu, sviestu, olas, zivis,

kaviāru, kautus putnus,

konzervus u. 11.

SALDĒTAVA VAR UZGLABĀT APMĒRAM:

2oo,ooo muciņas sviesta,

7oo vagonu olu, 5oo,ooo

pudu gaļas, zivju, kautu

putnu jeb citu ātri bojā-

jušos preču
: OOO j

TĀĻRUŅI: 30821, 30279 un 31135



ļ „Rīgas" viesnīca

RlGĀ, TĒRBATAS IELĀ 7 TĀĻRUNIS 3513

� I
Pirmklasīgs ķēķis
krietnulietpratēju vadībā.Laip-
na un uzmanīga apkalpošana.

KONCERTI
katru dienu no pl. 13—1 naktī.

IECEĻOTAJIEM GLĪTAS un

ĒRTAS ISTABAS SĀKOT

NO LS 2.—

T j

ii "1 1 * i - ■



x VIESNĪCA 8)

1 A. RUDZITS 1
;3 TĒRBATAS IELĀ 2, ELIZABETES IELĀ 65

TĀĻRUŅI: 29384 un 29048 Bļ

>; i<?
' ! 5 *• \
%v •

•>! |<j
:": p /

& :<?

ī Istabas no Ls 2. —

I '

līdzLs5— I
>; H§

:": :": •*

■*•• • i

,y\

v-fj Atvērta līdz pulkstens 10 vakarā j*^*

ļo MUZIĶA NO PL. 37a PĒCP. LlDZ 93
/4 VAK. p )

I PAZEMINĀTAS CENAS I



I 'Rīgas SPapīvtabviku f
ļ fikciju Sabiedrība f

| Telegramu adrese: „9aclien' g

|
i • ?
V N

> Valde: sllua,£.mdaru iela12
>

¥ Tālruni: J
5 direkcijai .

.*
. . . . 23155 S

V ļrārd. nedala .... 2C€>€>4

< noliktava 224(>C i

5 Fabrika €īgalnē. <

I
=====

i



"

Ihu

| ā(B|jiditiM ieroSm un apstik- I

I )ta piemērotus — .
! ĪVI u'i: uirs c i

|

2mio:moM}-n aristokrāta

J

r.p, .i , ,

I U3i 1

LAIVU Mua'O^i

kas pteMMftškmi pl* katia* laivai

| vianfi iMirm^S.

Ilustrētus prospektus ar cenām un maksāšanas no*

teikumi* — atsaucoties us lo sludinājumu —*lssuta

par brīvi.

NaaM

ozim. Valkai*. Noliktava.
I Marijas ielā Nr. 35. Tāļr.: 2-S-O-4-0, 809 17« |

Lācplāia ielā 2fr. 76. Tāļr.: 3-4-9-4-3. J
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AKCIJU SABIEDRĪBA \\

f MORITZ FEITELBERG ļ|
RĪGĀ,

GRĒCINIEKU IELA JVTe 6

BRĪVĪBAS BULV. Ne 3

BRĪVĪBAS IELA J^67
—

c z

ļ MODES PREČU NAMS |

''IIIHiuillIHUllllllllJIIIII MllllllllllllIlMlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllillllllll»"

m ||i'"mi|i""!||i""i||i II Iii iii ||i""i||i""i||i iD-'Mi'-'mj' "i|| ttl""lU II ilt|

RlGAS TRIKOTĀŽAS MANUFAKTŪRAS i

L AKCIJU SABIEDRĪBA i

„RITA" ļ
PIEPRASIET VISUR UZKĀRSTU ]
TRIKO VEĻU. SPECIĀLA KVA- ī

L1TATE PATENTĒ Nr. 159 ļ
ELASTĪGA, VIEGLA, ISTURĪGA UNSILTA

FABR. NOL.: RĪGA, GRĒCINIEKU IELA 6. TAĻR. 29012

«•..'HU,niM,u,(Nl II II ttwt.ilHh.iHI ftuMtt ).> II (II HH II) II Hl Hli«„.(|ā



! Pieprasiet visur 0

Zīda un vilnas tekstilrūpniecības 3

,,Rīgas Audums" ļ
l izstrādājuma ZĪDUS, jo tie kat- g

!ra gaumei un jebkurai vaja- Ā

dzībai piemēroti a

Dabūjamas visas modern. šķirnes a

fi Fabrika, noliktava un kantoris: ft

0 Pigā, Kurmanova ielā 21, tāļru- 0

1
ņi: 29967, 23435 un 30411

|
Dtrizizit-iTizuiiir-ir^rT3r~rrr3trtztritzxzi7-u-iii"ļa

"

AKCIJU SABIEDRĪBA
|

I ..HAHZft GARA2A I
RĪGĀ, HANZAS IELĀ 3. TAĻR.: 93530, 93941 1

: AUTO-PANZIJA, AUTO REMONTS, 1

BENZĪNA TANKI. LIELĀKĀS UN J

ĒRTĀKĀS GARĀŽAS LATVIJĀ J

:
Atbilst visām jaunlaiku prasībām. Atsevišķi no- I

ļļ dalījumi un kopējas garāžas uz J
dienām un mēnešiem 1

L D
□tzizrz? czirzrzacnzizim~tzit~xz.x~at~xzi rziza1ztztzi□



X®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®*
® ®
® Sargājiet savu mantu no ugunsbriesmām! ®
®

Apdrošiniet to

Apdrošināšanas un Transporta Akciju Sabiedrībā

% ffLāA 1 VIJA
®) Valde: Rīga, Teātra ielā JVe 9, savā namā. (^)
® Aģentūras visos Latvijas novados. ®

A./S. ,,LATVIJA" polises pieņem kā nodrošinājumu Valsts Zemes

V3/ Banka, Latvijas Hipotēku Banka, Latvijas Banka un visas priva- (jj

(Q tās bankas un kredītiestādes. (Q
®Tāļrūņi: Direkcijai — 2-2-8-9-3 un 2-2-3-6-6. >2\

Kantorim — 2-2-3-6-8. }SJ
® Pasta kastīte Nh 619. Telegr. adrese ,.LATUGUNS". ®
® ®
*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*

_imimmiimiimiimimiimimiimmimimiimiiiiimmim

Rūpniecības -Aizdevu

1 Savstarpīgā 1
I Kreditbiedrība 1
I Rīgā, Šķūņu ielā 13, tāļr : 29887 1
| direkcijai un 34887 ļ

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin



m Zelta un
sudraba lietufabrika m

1 H.BANK I

ļļ Dib. 1854. gadā

Ē ĪP. B. KORTS UN R. WALDMANS i
m-\ Rīgā, Gleznotāju ielā 12. Tāļrunis 22304 %

M Biskvitu fabrika K

I „LONDON" 8
Vfc dibināta 1874. gadā V£
Q Rīgā, Kungu ielā 15. Tāļr. 2-2-6-2-4 \£

X BISKVĪTI, VAFELES UN PIPAR- X

>( KŪKAS LIELĀ IZVELĒ g

X VAIRUMĀ MAZUMĀ Q



J. C. Jessen
iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiimmiiiiiiimiimiimmniiiii

Mašinogles, kalējogles, kokss,

brūnogļu briketes

Rigā, Pils ielā Ns 18. Tāļr. 3-5-6-2

Liepājā, Graudu ielā 20

Tāļr. 2-6-7 un 1-0-9-6

<m ■■— ■ ■ ii i iiiniii ii,,,■„—1^>:

I T 1
==ī Akciju Sabiedrība

IJ Rigas vilnas rūpniecība fj{

M Kuršanskis un Himmelhochs m

Gf Rīgā, Lāčplēša iela M 1251129. Pasta kastīte 735. ||j
Telegrammu adrese: «VILNRUP» RlGĀ. R

9 T I



/. KALNA
ĒDIENU VEIKALS

I RĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ NR. 88 i

I PIRMĀ LABUMA BROKASTIS f
I PUSDIENAS UN VAKARIŅAS J

I HIIHIMIIHIINIIHHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlilllllllllllllllllUllllllllllllllIHUI

f VEIKALS ATVĒRTS NO PLKST. 7 RITĀ ļ

|
LIDZ PLKST. 10 VAKARĀ J

fiii iīrffilrtiftutrrrflrffifom iTrftMrTftm nTffiffrrfrmTrtffiffrfo^

ytftrrrrrrrrrrrrrnr^^

SJf. Teterson-Seibe

CRlgā,
Brīvības ielā 7 (ieeja no "»v

Dzirnavu ielas) Tāļr. 26760

no pulkstens 12 līdz 6 dienā J
Vakariņas nopulkstens 6 līdz 10 vakarā

\ (diadio koncerts) *f



L Zviedru Akciju Sabiedrība

Kf jiuiumunr
Mjfe?}'ii Rīgas priekšstāvniecība

P
Kantoris: L. Pils ielā 18. Tāļrunis 2-1-6-6-3

Telegr, adr. „LETTAGA". Pasta kastīte Ne 1308.

Paša gāzes stacija Rīgā
Eksporta ielā N» 22 Tāļr. 3-0-7-0-0

Augstvērtīgā acetilengāze tērauda balonos — techrjiskām un ap-

gaismošanas vajadzībām. Vislabākie piederumi un aparāti auto-

geniskai metalapstrādāšanai, zviedru ražojumi. Laboratoriju in-

stalācijas Bāku ugunis. Dzelzceļu apgaismošana. Apgaismošana
gaisa satiksmes vajadzībām.

Karbids � Metināšanas kursi + Skābeklis

wOH'!!!! ,,,,!!!!,",!ii!,,,l!J!!,M^!^

i 'DusdiencLS
Cl ilīgā, 'Brīvības ielā JVr II =]

TUļvunis 2~e~ī-8~3 Ā

iš Ģctļas un veģetāras pusdienas dabū- ;ī
= jamas kairu dienu no pīksi. 22.—6. va- i

Ip karā, no vissvaigāķiem produktiem, arī ?i

K uz atsevišķu pasūtījumu. Rira apkal- ~\

ļ pošana bez dzeramnaudas i

U''>\\i,''<'i\\'i>''<iI\'i>"'^



§ Bari Meuermann 8¥ |

S i
|p: Fabrika: Rīgā, Ganību dambī 19, m

IŽi tāļrunis 31074 Kantoris: L. Jaun- yy

fžļ ielā 30, tāļrunis 23169. Telegramu p|
adrese: Nevermann - Rīgā |y

|( Jumtu papes, cementa iz- |ļ

g
strād. un asfalta fabrika

jjj



I f>irm« 'Rīgas I

| Sav&tav&īgā |
I Kredītbiedrība ī
«r sr

* —i— Ž
sr l

i • ļ

l
īlīgā, C. Smilšu ielā 2Vr. S-IC

< Tālruni: 221CC, 224S3. Tele- J
gramu udr.: Erstbank - ftlua *
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� ,.LflTVIJRS LLOIDS k |
J Pamata kapitāls Ls 1.000.000 Ik X
4 Reserues kapil. Ls 650.000 HHHk,

�
PIEŅEM VISĀDA VEIDA APDROŠI- �

�
NAJUMUS UZ VISIZDEVlGAKIEM �

� NOTEIKUMIEM:
�

pret uguni: ēkas, fabrikas, mašīnas, rūp-

niecības, inventāru, lopus, lauku ražu u.t.t.

pret nelaimes gadījumiem atsevišķas per-

sonas;

dzīvības un kapitāla apdrošināšanas;

automobiļu apdrošināšanas u. t. t.

Apdrošinājumus pieņem un paskaidojumus sniedz

� VALDE, RlGĀ, LIELĀ SMILŠU IELĀ Nr. 34, �

� savā namā. Tāļruņi: 22883,22885,22842, 21831, �

� 33010, 34115 un aģenti visā Latvijā �

� �
«Latvijas Lloids» polises tiek pieņemtas

kā nodrošinājums Latvijas Bankā, Valsts

Zemes Bankā, Latvijas Hipotēku Bankā

un visās pārējās kreditiestādēs un privā-

tās bankās.

� PIEŅEM PĀRAPDROŠINĀJUMUS NO �

+ SAVSTARPĒJĀM APDROŠINAŠA- �

+ NAS BIEDRĪBĀM �

� �

� �

�����������������������
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Šolaiku sievietei piemīt individuāls skaistums

un izteiksme, kas visur izsauc vispārēju sajūsmu.

Veselu, firziķim līdzigu ādu, kas brīnišķi gluda
un samtaina, var iegūt vienīgi tikai ar pūderi
*PERUIN». Pūders «PERUIN» sastāv no vis-

smalkākām vielām, ziedu putekļiem līdzīgām, ar

tīru, delikātu eksotisku puķu ziedu aromātu, ku-

ram pateicoties viņš lieliski piekļaujas ādai, tā

ka pat nav vajadzīga iepriekšēja sejas ierīvēša-

na ar krēmu, kā tas ir ar katru citu pūderi. Pūders

«PERUIN» tik cieši pieguļ ādai, ka ir tikko sa-

redzams svešām acīm, bet tanīpat laikā sedz visus

sejas defektus, piedodot tai samtaini-blāvu nokrā-

su, ar kuru vēlas lepoties katra sabiedrības dāma.

Tādus pat panākumus Jūs sasniegsiet maz-

gājoties vienīgi ar mūsu pasaulslavenām medi-

cīniski kosmētiskām «Peruinziepēm». 2 minūtes

masējat savu seju, kaklu un rokas ar «Peruin-

ziepju» krēmveidīgām putām, kuras satur sevišķi

vērtīgu kosmētisku balzamu, kurš atvieto augstākā
labuma krēmu un Jūsu sejā rada maigi samtaino

nokrāsu, pēc kuras cenšas katra sieviete. Pūders

«Peruin» un ziepes «Peruin» dabūjamas aptiekās
un aptieku preču tirgotavās. Cena: 1 kastīte pūde-

ra «Peruin» Ls 1 30, 1 gab. «Peruin» ziepesLs 1.30.



I ĶIMIKĀLIJU TIRDZNIECĪBAS A. S |

1 „C HEVAG" §
g*f Rīgā, Bremiešu ielā Nr. 5 !W

te Tālr.: 22033, 22006. Tel. adr.: CHEVAG-RĪGĀ. ||

i ĶIMIKĀLIJU i

4 IMPORTS UN EKSRORTS >

1 r
/ Sodā fabrikas «ZAKĻ A DY SOLVAY» |
| W POLSCE vienīgā priekštāvniecība i

t Baltijas valstīs. Jļ

|| Kalcinetais soda. It
1 Kaustiskais soda. '§
1 Akmeņa sāls. f



Cepjamas krāsnis Sildāmie ķiseni Sildama krāsns

„Carnifix" „Furniculus"

IAEGI FABRIKĀTI

Putekļu sūcējs

Dabūjami v 'sur
*

Gludekļi Matu sausināmie
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Vilnas fabrika un lenlu

austuve kāju stilbiem

I J. R. Glaudis ļ
1 'Rīgā, Valmieras ielā 8. Tāļr. 9-3-64*2 Ķ
E Bruņinieku ielas stūrī, bij. Krievu Hallijas |j
ĒĒ Vagonu fabrikā. Paša namā. =

I • I

| Vilnas kāršana, vērptuve,

ļ austuve, lupatu plēšana,
valelina un astru austuves

Vilnu pieņem ikkatrā vairumā 1

1 un darbu izpildu apzinīgi I

ļ par mērenām cenām ļ

| • |
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jj „Alhambra"

j ftk<af - fiC°D �

■H0U5Ē 1

Ik vakarus liela M

ļ

"
"

Uzmanību! i
•T"""** . 2flfiļ£5 1 Mājai un rūpniecībai piedāvā- 1

ļ \fĒ Jam pasaulslavenās J

..PFAFF"
šujmašīnas

p
"

Vienīgais pārstāvis Latvijā «

\ A./S. „A. LIPPERT" J
Rigā, L. Smilšu iela 23/25. Liepāja, Graudu ielā 45. 1

I PIEPRASIET CENAS UN KATALOGUS. i



/ Rīgas Transporta Akciju Sabiedrība \

Tāļnņi. TJ AAJ7 A Tel.adr,. *\
22413,20798, II/-il\Zjf-l «Honsatransport»

L. Smilšu ielā 11113

SPEDICIJA, TRANZĪTS, PREČU J

Y„ NOVIETOŠANA UN v

\ NOMUITOŠANA /

I^MInftlUil
Z

, vienīga priekšstāvniecība |
T. N. »Anglolat« D. Gavronsky &

1 B^dri 1
Rīgā, L. Grēcinieku ielā JSTs 25. Tāļr. 22185

g

2 Iepērkot tēju V. Visockv & B-dri lūdzam griest vēribu Z

2 uz preču zīmi „kuģitis." 2

Z l
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Būvju izolācijas plāksnes |

| „CELOTEX" |
| Ideāla būvju Izolācijas jautāluma atrisināšana: §
š izolē griestus, sienas, jumtus un grīdas pret karstumu, b

= aukstumu, mitrumu un nevēlamiem trokšņiem.

E Cenu piedāvājumus un techniskus padomus piepra- Ēf
E siet caur galveno pārstāvi s

| N. CHR. HVIID, |
| Brīvības ielā JVe 31. Tāļr. 27577, 26175, 21328. i

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Tīrkūlejs. Petrolejas motors.

Tcchnishs uzņēmuma

F. fininsevifcs, Tlfgā
fkspazijas bulv. 2Vr. 3. Talr. 2-3-5-5-1

Krājumā atrodas:

Kuļmašīnas, pasauls slavenie vācu un amerikāņu petrolejas motori,
sūknes. dinamo mašīnas, elektromotori, veļas mazgājamās mašīnas,
automātiska ūdens apgādierice „Elmo". kafejas maļamā mašīna

,,Elektro" u. t. t.

Uzņemas: elektrisku spēkstaciju būvi, elektromotoru,
dinamo mašīnu pārtīšanu, transformatoru būvi u. t. t.



..ļllillllllHiilllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllUIIIIIIIIIIIIIH

f RISA SAVniLLS. \
| LTD. 1

I A I
I Kantoris: Vigā,

ļ £>. Smilšu ielā 16, tālrunis: 2-0-6-7-7 |

ļ Fa brika:

ļ Bauskas ielā 51, tālrunis: 3-3-5-6-3 i

ļ ffoliklava:

ļ Sksporloslā, tālrunis: 3-0-5-^-4

ļ Telegramas adrese:
„<Risaw^<Riga,f ļ

| � j



Starptautiskas publikas satikšanās viela

„Kroepš"
pretim Biržai, ū. <Pils ielā 2Vp. 25. Tāļr. 3~0~S~2~6

krievu4mnču ķēķis
Jkdienas sākot no pīksi. 8 vakarā

mākslinieku koncerli

Deja publikā Kabarē programma

ādieni d la karte katrā laikā Ģarsīgas pusdienas
īllvēeis līdz pīksi. 2 naktī

?titg&lcienībā flmalniehs

■
~

*
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„Staburags"
| Rīgā, Marijas ielā 55, tāļr. 2-6-4-2-6 |

Atvērts 1

katru dienu no pīkst. 9. rītā

līdz 10. vakarā

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitī
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Uļ īlīučī, m. Jauniel(i 13. Ttffr. 2C963 |ļ

ļjļ ēdieni un dzērieni, jg

*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*
®

. v
g

® Kaulu Dedzināšanas ®

® : ®

® un Pārstrādāšanas ®

© Fabriku Sabiedrība ©

® ®

® ®

fļ PĀRDOD:
_

i!

Ķ KAULUS UN LIMĀDAS ļgļ
® PĒRK: ®

® KAULU TAUKUS,KAU- ®

® LU LĪMI UN ADU LĪMI ®

® ®
*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*

z z



BHjļJļlN^ļļJlMl^ļJlBlJļlJlIlM^lJlIllJļJļlillJJļļhli;^

/. Rīgas galdn. un krēsl. s-ba %

„AS0C1AGIJA"
5= Rīgā, Teātra ielā Nr. 12 (pašu namā) ==

l Tālruņi'. 2-1-6-4-2 un 2-0-4-8-1 Ā

| Piedāvā MODERNI un MĀKSLINIECISKI S
h izstrādātas dzīvokļu iekārtas un kantora mēbeles A

h PIRMKLASĪGS DARBS. MĒRENAS CENAS. Ā
V DAĻU MAKSĀJUMI. A

■<'l!!!",i>i!!!i,"!!!ii"'!l!!Hii!!!!i'M;!ļJiiiiiļ!;iiii;!!;ini;!^

ā TVAIKA KRĀSOTAVA \/ AM<sP APHQ K
$ UN ĶIM. TĪRĪTAVA v

• $

| DIB. 1874. GADA BRĪVĪBAS IELĀ Nh 101. TĀĻR. 91333 |ļ
$ļ FABR. UN GALVENA PIEŅEMŠANAS VIETA:» ļg

Rīgā, Brīvības ielā JSfe 101 $
$ PIEŅEMŠANAS VIETAS RĪGA :
01 Brīvības ielā 24. L. Ķēniņu ielā 2. Kr. Barona ielā 30. 0?

r$ Stiēlnieku un Elizabetesielu stūrī (kioskā). Kuģu ielā 16, £;

[2 Hofmans. |(q
08 NODAĻAS: Rūjienā: Lauku ielā 6, E. Tietjens. Daugav- KJ

pilī: Cietokšņa ielā 14, H Bušmans. Cēsīs: Sļ
Rīgas ielā 17, V. Niederbergers. Talsos: Fabrikas

gj ielā 8, E. Majors. g

,!J!!',l,!u!,M,!!!!,"'!i!!,M,!Ji!,"l!i!!,M,!i,^»Mļ!^,,,!ļ^

I Geo M Beckman I

6 £ Pz'Zs ze/ā ZVr. 7. Ta/paņz; I

%>in>>i!!iiN<i!!i>|H!!fr"OllO"0^



j Maiznīca |
I K. Zeidlīckis I
fļļ Sīgā, Ģertrūdes ielā78 ļ|ļ

A- S. „Padomju Krievijas Tirdzniecības flote"

„Sovtorgflott"
Maskavā

Nodaļa Latvijā, Rīgā, Eksporta ielā

—"■»■ —

Aku,. 0-bo CoBeTCKMii ToproBbiM o/iot

„CoBTOpr<j>JIOT"
|j MocKBa

Or/ļenenne b /laTBMM, Puna, ĒKcnopTHafl yji.

-

00p00<X~;0C)0Crt>00<X>C<X^0000000000C^CO0CO000000000Q

§ a. Maliņa

S fliafi, .Šoneru felo Icr

g Tāļe:kant.26752,dzīv.32652 9.
:"i !«'

&XX.>rxX?COOOCX}0OCOCOQOO^^



i I

| V. 1
ā Mgā, Valdemāra ielā Nr. 25. Tālrunis 2-6-8-3.1. n

8 •

'

B
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j Olu imports — eksports

i A. Pruss j
Rīgā, pretīm Centrāl Tirgum Tāļrunis 2-1-1-1-9.

■MaBMHiMHlMHiMaBMHiMaBHMa

Pirmā 'Rīgas Mechaniska Rpavu Fabrika

£>. H. Jakobsons
Vigā, Marijas ielā īfr. 96. Tālrunis 9^-8-7.

■aeseseseseseseseseseseseseseaeseaeseseseseae»

| Pusdienas. |
01 Lētas labas pusdienas tiek pagatavotas no svaigiem produktiem. W

™ Laipna apkalpošana, bez dzeramnaudām.

ļā L. Kalēju ielā N° 50.

| Čašnekov. |
(JJ Atvērts no pīkst. 12 līdz 6 vakarā |^



| |
£ Tirdzniecības un 'Rūpniecības ¥L~S. £

{ Jedvabnihs** \

< vāri 11. Tāļr.: 22189 un 22181 *•

ļ
Linu eUspovi& %



/. šķiras restorāns un kabarejs

C. U. K.
Dzirnavu ielā M 45147. Tāļrunis 2-6-6-2-0

Direkcija: Brāļi Kohlmetc



RESTORĀNS 1

„TivcI i" ļ
Rīgā, Kaļķu ielā Ns 1 un jļ

Vaļņu ielā Ns 18, tāļr. 23272 |

• I

Muzīka no pīkst. 8. — V22. naktī. Ķēķis pazīstama f

labuma. Silti ēdieni tūliņ pasniegšanai un bagātīga ļr
aukstu ēdienu izvēle. ļļ

ļ O. VĒŽNIEKA vadībā |

• I



„Central" viesnīca

Rīgā, Kr. Barona ielā 20/22 Vērmanņa dārza tuvumā

Šveicara tālr. 2-9-6-4-6, 3-0-2-5-3

Restorāna tālr. 3-4-0-4-3

Glīti ierīkotas istabas no Ls 2.40 un dārgāki

RSSfOrOUS Lab* ēdieni un dzērieni

Mājas muzīka no pīkst. 14. (2) dienā līdz 1. nakti

Lifts, elektriska apgaismošana, centrālapkurināšana,
vannas un citas labiericībss

Uz Jūsu laipnu ievērību cerēdami zīmējamies visā augstcienībā

FR. BOMIS

A. un E. TILTIŅŠ

■ ■
■ ■
I

j A./S. „Kieģelis" |
Rīgā, Raiņa bulvārī 11, dzīvoklis 3

Kantoris tāļrunis 23892

Direkcija ,,
27745

Apvien. ķieģeļu rūpn.
tāļr. 28577

Piedāvā baltos un sarkanos ķieģeļus no krā-

jumiem Rīgā un tieši no fabrikām katrā vai-

rumā. Izsūta pa dzelzsceļu uz visām stacijām

■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M



Kafejas restorāns
,#
AUTDMAT"

Rigā, Šķūņu ielā 19, tāļr.: 32007 un 22712

Pirmklasīgs ķēķis, atspirdzinoši dzērieni, laipna
apkalpošana, mērenas cenas.

<|r|K fi^.|vfffi no "Rīgas Prefektūras Peli"
* * 9mJM€M.9 ciļas Skclas atrodas

ca*pa un Ķēniņa ielas slāvi,

Gfļ'PŠĪ£M£&& bF°kastis no 60 sani., pusdienas no £s 1.—,
vakariņas no 80 sani.

Trio. A ŽUsevišbi kabineti.

Pamēģiniet „SUX" Tālums s-****!

Kafejas^restorans

„Gēsu bulvāra"
Heveles un Cēsu ielas stūrī.

Brokastis, pnsdtsnas, vkarlyai sr atspir-
dzinošiem dzērieniem. ISoīacert mMka.

Jpašn. S. Valters.

Konditoreja -kafejnica

J. Frevmann

Hīgā, 'Brīvības ielā 1. Tāle. 2~7~7~9~7.



Vysa progresivo sabidriba

losa avizi

,JaunoJStraume^
kura regulāri izīt kotru nedēļ.

Ar sovu nūpītnū un breivū vdrdu
„
JaunoStraume"

ir īmontojuse IelČkŪ lasītāju skaitu un ījam

pyrmū vītu latgalīšu laikrokstu storpā.

| Sokoladu fabrika ļ

sJJniori'
ļ Šokolāde un 1

| dukonfektes labuma \

ļ ziņā pārspēj labākos J
| ārzemju ražojumus )

ļ Fabrika : Pērses ielā 20/12. Tāļr. 26*25

\ Noliktava: Kungu ielā 21. Tāļr. 2122%

ļ Veikals: Rudēju ielāīfr. 18. Tāļr. 5150% ,1



■ I

Tabakas fabrika

„T v u d"
'Rīgā, Ģertrūdes ielā Tfr. 105. Tālrunis 5-2-2-8S.

'Papirosi: „THilāa",

99fyļctdja Kostja"

Tabaka II. šķita; 99
Flcvida i4

.

Tabaka III. šķira: „2Waiga"
„%elta Dīķis",

9

■ ■

*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®K
® ®
® ®
® ®
® Jaunatvērta konditoreja ®
® — ®

I „8ccocoM I
% ®

ļ|ļ Gonfisei?ie *Ķ
®

- ><
® Slizabeles ielā 51. Sechlera namā. ®
® ®
® ®
® ®

X®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Koku un metālu apstrādāšanas fabrikas

ļ JOH. M. BRAUN A./S. J
KANTORIS: L. Smilšu ielā 22, tāļrunis 21189

FABRIKA: L. Maskavas ie ā 146, tāļrunis 31545

Tel. adr.: «JOHNBRAUN» Rīgā. Pasta kast. 248

Koku materiāli. Logi, durvis, j
| lecekļu rāmji un c. būvgald-
| niecības izstrādājumi. Dadan

blata sistēmas bišu stropi
VĒTĪJAMAS MAŠĪNAS

Labības un sēklu šķirotāji

„TRIUMFS"

■■■■■■iiiSBiBaaBasiBaa«BBaaiii

MAŠĪNU FABRIKA

Sba „A. ŠOBERTS, RUDZ1TS un B dri
RIGA, RĒVELES IELĀ 8/10 TĀĻRUNIS 9-1-4-3-6

Telegr. adrese: VOLANT

TEKOŠI RĒĶINI:
Latvijas Bankā — N° 977

Pasta tekošs rēķ. — N° 165

Tekstil mašinu nodaļa: ■ Mašinu un aparātu nod.:

Vilnas kāršamās, Vērpjamās Tvaika mašinas. Tvaika katli,
Šķeterējamās, Plucināmās, Maz- Transmisijas, Dezinfekc- kame-

gājamās un Veļamās mašinas I
ras, Autoklavi, Sterilizatori

k. J



ftLkalH
ftž&ā, Kaļķu ielai, tāļr. 21779.

Briljanti, aMs-Ms.

l|w iui todraba liatms.

Pulksteni.

1 Oriģinālie Zviedrijas separatori |

| Dalia—SVera—Bore |
piena kannas u

| Spaiņi (ļ
2 Vadoiās markas garantē par augstāko labumu 2
Z 2

| lankevičs, Flelšers s Bdri \
Z Rigā, Ganību dambi 1-a. Tālrunis 3-0-4-2-1. %

l l
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I Ģran 9rix īiīgā 1928. g. Dibināta 187%. g. §

fttineealellufabrika
9 9

ļ fL Cchli ic h & Cc, Stigā ]
| Pilsētas kantoris: Kungu ielā N° 2. Tāļrunis 2-1-7-3-5 |

Piedāvā savas no labākās jālvielas iestrādātās

| Mašīneļļas. Gilindrueļļas. Separaloreļļas. Motoenaftu. Mazuta. 1

\ Ģudronu. Mašiniaukus. Vazelīnu. Vazelineļļas., Pavatē. liqu. |

1 ■ l Specialeļļas. •

I | mimi | | -,.iīimi" | ļ
5 i

= transformatoriem, ledusmašinām, turbīnām, dinamomašīnām, |

| grazes mašīnām, automobiļiem, rakstāmmašīnām, šujmašinām, |
velosipēdiem, grīdām, farmaceitu vajadzībām u. i. I

SnniMMwmwmmiHiiiiiniiiiiiiniiiiiimii»miiiiiiiiiniiiiiiHiintiwnnwimiinmiimi>MwiHniiiiiiniintmm HHiMHiiiuiiHiiiitiiHiitmS

1 1
'Pērkot velosipēdu neaizmirstiet ka īstie lagad ir

tikai kairis velosipēds atzīmēts ar marku īģģ

|š Q. Srenpreis Original M

a'% Velosipēdu fabrika T-'v.

M Rīgā, Brīvības iela Mi 82.

J§



m
Biroja mašinu veikals 1
un special darbnīca p

īpašnieks H. T. ii m an s ||

Pirmklasīgasjaunas un mazlietotas, pa-
ļ^ļ

matīgi izlabotas rakstam un rēķinma- ;;=

šīnas, kontrolkases, šapirogrāfi, nu- uti

merātori, visu zistemu mašīnu rezerves
kw

daļas un ari visimašinu piederumi:krāsu 'ļfļ
mi lentes, ogļu papīrs, vaska papīrs u.1.1. :;;=

raļ par mērenām cenām. uuj
Visāda veida paskaidrojumi bez atlīdzības tiek sniegti personīgi un pa tāļruni-

|| Pie pirmāsizsaukšanas pa tālruni Jfe32748 lietpratīgimechaniķi stāv prasītāja rīcībā, mi

I
ii n

| Specialitāti! j L

|ļ Visādu zistēmu

iii rakstam-rēķinmašinu f^ff-ii
[| un kontrolkasu pār- ¥ |N»Ir 1/ f/ fta

|
būvēšana un iz-

Konditoreja un maiznica

Tirgoņu iela S, tālrunis 2~2~S~1~1

Nodaļas: L. Grēcinieku iell 20

L. Zirgu ielā 2



O v—'
— sNV«v . •— S\\V \\\V " NN*i*_—s>0

I A. MOLOČAJEVS \
( RIgfif Svērtuves iela 3. Tāļr. 22866 (

i . 'kzMz mi Diamie. i

| 3C. dioch. \
§ Konditoreja un maiznica 0

¥ Brīvības ielā 127, V

U tāļrunis 92286. Nodaļa: U

0 Karllnes ielā 4, tāļr. 92704 y

VAIRUMA. MAZUMA, ļ
Visizdevīgākā iepirkšanās — visāda veida J

i Sukas (birstes) un pindzeles j

\ SUKU UN PINDZEĻU RŪPNIECĪBA j
P.|S. Brāļi Pogini & B-dri I

| lllllIllltltlIlllllllllltlIllilltUIlllIUIIIIIIIIIIIIIIllIlf ItlIllllULIIIIIJlJUllUlIlll
i

Rigā, Dzirnavu ielā Ns 87/89

L™ _J
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U f>ib. 1912. g. Augstākās godalgas 0

Mēbeles

% kabineta, zāles, ēdamistabu un ¥

U guļamistabu iekārtas, lielā izvēlē U

U divanus, kušetes, krēslus u. i. i. U

fj piedāvā no krājuma un pieņem fi

A pasūiijumus ā

JāSVJS SKU£TŽMS
(I Vaikaīs Terbataa ielā. *. 'Rūpniecība Kr. "Barona 119: y

y T)arbs izturīgs 0 Genas lētas £ Jzdevīgi noteikumi y

Adītu preču un trikotāžu

tirdzniecības un rūpniecības
Akciju Sabiedrība

T> TT 71 44 Audēju ielā J\e 4

•,r~ xv r±
Tāļr 2.2.6.7.9

Nodaļa Kaļķu ielā 13. Tāļr. 2-0-5-4-4 Brīvības ielā 9.

i G. WALDISPŪHL, Rīgā ļ
'6 senāk FERD. MEYER un biedr. 8

8
, Q

g
Mašinu fabrika, čuguna g

3 un metālu lietuve §

g Mašinu fabrika: Biķernieku ielā Nr. 18. 9.

g Pilsētas kantoris: C Ķēniņu ielā Nr. 32.

oooooooooooooo^^



agrāk £>. Kpecer

I Z>ib. ĪSS©, gada. Ē

| Hīuā, Kungu ielā 5Vr. 1.

1 Modes preces: zeķes un cimdi |
Ģ-alanierijas un sīkās preces. |
Visi piederumi drēbniekiem un |
šuvējām, lielā izvēlē dažādas 1 =

| pogas un kareivju piederumi. |

Modes, galantērijas un

trikotāžu lieltirgotava

J. CHAITIN, RĪGĀ
Kungu ielā JVq 5 I. stāvā Tāļr. 2-1-5-8-8

Mazumā ® © Vairumā

Mēbeļu veikals

45. Bcdnevs. HīgaL
| Marijas ielā 2Vr. Tāļr. 2~6~8~&~1. |

Nodaļa: §

| Kr. 'Barona ielā 5Vr. 32 Tālr. 3~3-2»7~3. |

Ē Mēbeles ēdamu un guļamu istabu iekārtām, kabinetu f
= un zāļu garnitūras visos veidos no krājuma un uz |

§ pasūtījumu, kā arī dīvāni un košetes.



3z>āii gunevjčj
īHeža materiālu, tirdzniecība,

komisija un aģentūra

Kantoris : Vainu iela 17, tālr. 2-1-2-7-2.

Malkas noliktava : Keļusal'as iela 4S 5C,

tālrunis 3-C-2-4-C.
9

.... ....... .". .... ,.\ .... .... .... .••.«••••.". .". .". .". .".

•••• •„•......•..• •„• W S.*

Policijas uzpleču darbnīca

R. KANTER |
R Rīgā, Mārstaļu ielā N2 12, dz. 4.

.... ....... ..% .-. ....

.... •.........•„•......•..• •„•......•..• ....

¥ Vilnas drēbju fabrika

U Jpašnieks & ĒGTgRMfLNS

V ftīiļā. Fabrikas nolikt.:

y Tērbatas ielā Ttfp. 75 £. Ģ-rēcinieku ielā Tfr. 9

A Tāļpuņi: 9-1-1-8-4. 5-0-2-9-8 Tāļrunis 5-1-7-54

V jUcidi© aparāli unpiederumi 6

augstākā labumā

I J. f»erl « F. Maiienfeldl j
Rīgā, m. Ķēniņu iela 17. Marijas iela 23. Ā



Aģent Direct

Hotchkiss

Latvijā

Boris Gurcvičs
Rigā, L. Grēcinieku ielā Ne 25. Tāļrunis 2-0-2-8-3

V. Kymmel
Ķīmiska fabrika

Rīgā, Lāčplēša ielā JVs 83. Tāļrrunis: 3-4-0-5-9.

Veļas stērķeles. Dekstrins. Lipekļi.

Modes preču veikals un darbnīca. Liela izvelē damu

veļa, blūzes, svārki un kleitas.

Pieņem arī pasūtījumus

K. A. Miljons
Rīgā, Kr. Barona ielā Na 25. Tāļrunis 3-1-4-5-6.

Maiznīca un konditoreja

R. Šortman
Rīgā, Kr. Barona ielā JVe 7.

Tāļrunis 2-1-1-1-9.



ŠUJMAŠĪNAS
parastas, ātršuveias un speciālas pastāvīgi krājumā no vecākām un

zolidakām fabrikām

Pārdod no veikala bez aģentiem,

kādēļ cenas zemākas ka citur.

Par izturību un pareizu gaitu galvojam.
Mašinu pircējiem plašs izšūšanas kurss par

brīvu.

Latu. Suimošinu IU
Rīgā, Marijas ielā 15. Tel. 28598.

f> VIESNĪCA |
! „BALTA" 1
1 Rīgā, Palasta ielā Nh 5, tālr. 29010 ?

? Glītas mēbelētas istabas izdod |
5 IEBRAUCĒJIEM ?

Lētas cenas ļ

I * 1



DIPL. INŽENIERS

i M. KALGUT
TECHNISKS BIROJS

RĪGA, ZIGFR. MEIEROVICA BULV. 11, TĀĻR. 23424

TEL. ADR.: EMKALGUT

AUTOMOĻI

ClTROCH
PARIS

TRACTORI

CATERPILLAR TRACTOR CO.
S. LEANDRO U. S. A.

Taupības H, rffiJ plītēs un

trāsnis kušetes

lielā izvēlē dabūjamas pie

H. P. LUTZ, RlGĀ
Ģertrūdes ielā Ns 50, tāļrunis 30509

zpilda ari podn. darbus.



Armijas ekonomiskais veikals ļ
) Igā, Audēju ielā 16. Tāļr.: 23901, 22095, 26510 )
2 Nodala DAUGAVPILI Nodala RĒZEKNE i

!
Valdemāra ielā N° 16 Latgales prospektā Nh 61 (

Tāļr. 4 Tāļr. 31 \

£ piedāvā no saviem bagātīgiem krājumiem: ļ
( APAKŠSTĀVA: AUGŠSTĀVĀ: (

\ Delikatešu nodaļā: Manufaktūras nodaļā: j
fj Desu preces, žāvētus lašus Drēbi kungu uzvalkiem un

Sun
zušus, sviestu un sierus, mēteļiem, audumus moder-

zivju, sakņu un augļu kon- nos musturos dažād. dāmu [
servus, olivju eļļu, medu, apģērbiem — vilnas, zida, \

ievārījumus, dažādas mēr- samta u. 1.1. visādu mate- y
$ ces u. t. t. riālu veļai — linu, pusau-

Sdekļa
un kokvilnas, logu /

aizkarus, mēbeļu drānu \

galda, gultasun grīdsega.. )
fj tepiķus, celiņus u. 1.1.

(Pārtikas
nodaļā: Galantērijas preces: (

Miltus, rīsus, putraimus, cu- Gatavu kungu veļu (arī uz \

kuru, tēju, kafiju, kakao, pasūtījumu), virskreklus, y
£ žāvētus augļus, makaronus, apkaklītes, kakla saites,

/ tabakas preces, veļas un pull-over'us, adītas dāmu /
\ tualetes ziepes u. 1.1. jakas, dāmu un kungu ze- \

) ķes, cimdus, vilnas un zīda /
veļu, rokas somiņas, nau-

!das
makus, lietus sargus, i

čemodānus, karavīru ce- ļ
pures u. t. t. \

Saldumu nodaļā: Apavu nodaļā:
7 Svaigas vīnogas, banānus, Modernufasonu kungu, dfi- 7
l fiboļus, bumbierus, konfek- mu un bērnu apavus unga- \

) tes, karameles, šokolādi, lošas, dāmu botes, )
ij marmelādi, cepumus. Da- ru piederumus: revolverus

t žādus bezalkohola viņus, un patronas, reglamentus,
sīrupus, Valmieres dabisko u. c. literatūru militāros ļ

\ minerālūdeniu. 1.1. jautājumos. \

fj Taisnīgas cenas. Karavīriem, valsts un pašvaldību ierēdņiem
J
. preces izsniedz arī uz nomaksa. Vairuma noņēmējiem—rabats.
\ Pasūtījumus, uz vēlēšanos, piegādā mājās. \
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