
Kadastra likums.

Instrukcija
kadastrālai vērtēšanai un

instrukcijas pielikums.

Rīgā, 1939. g.

Zemkopības min. Zemes ierīcības dep-ta izdevums.





Izvilkums no Lauksaimniecības

nolikuma 1937. g. izdevuma.

Kadastra likums

Vispārīgi noteikumi.

227. Saimniecību tiesiskai nostiprināša-

nai, ekonomiskā stāvokļa noteikšanai un

likumos paredzēto pienākumu uzlikšanai

izvedams ārpus pilsētu administratīvām

robežām esošo nekustamu īpašumu ka-

dastrs pēc latos aprēķinātas vidējās iene-

sīguma jeb kadastrālās vērtības.

228. Kadastrs izvedams tā, lai iegūtos

datus un materiālus varētu izmantot ari

valsts kartogrāfiskiem darbiem, statistis-

kiem mērķiem un valsts administratīvām

vajadzībām.

229. Kadastru pakāpeniski izved Zem-

kopības ministrija.

230. Kadastrs izvedams pa hipotekārām

vienībām. Izņēmuma gadijumos kadastru

var izvest bez tam ari pa patstāvīgām un

noteiktās robežās esošām saimnieciskām

vienībām.

231. Līdzekļi kadastra izvešanai uzņe-

mami valsts budžetā.

232. Kadastrālās mērīšanas un vērtēša-

nas vietējo darbu izvešanai nepieciešamās

klaušas pilda nekustamu īpašumu īpašnieki

.
Valsts tipogrāfija Rīgā, Valdemāra iela 6 187 39 4
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samērīgi ar viņu īpašumā izdarāmiem

kadastrālās' mērīšanas un vērtēšanas dar-

biem. Noteikumus par klaušu pildīšanu

izdod Zemkopības ministrija, saziņā ar

lekšlietu ministriju.

233. Lūgumraksti, dokumenti, paziņo-

jumi, atbildēs un cita sarakste, kas iesniegti

kadastra darbu' izvešanas lietās, atsvabi-

nāti .no visāda veida nodokļiem un node-

vām, izņemot pārsūdzības Galvenai lauku

nekustamās mantas vērtēšanas komisijai
uti Senātam/.. •.

'

.'; .' . . ' ." • •

234. Pēc tam, kad atsevišķu-pagastu
kadastrālās vērtēšanas; dati apstiprināti
Galvenā komisijā, ar iekšlietu.,, zemkopības
un finansu ministru lēmumu, nosakāms

laiks, no kura šie dati'stājas spēkā nodokļu,

aprēķināšanai un klaušu sadalīšanai.-

Kadastrāla .uzmērīšana.

235. Zemkopības ministrijā kadastra iz-
vešanai izdara, kur tas nepieciešams, at-

tiecīgo hipotekāro jesp. saimniecisko
(230. p.) vienību uzmērīšanu, robežu no-

teikšanu un regulēšanu, plānu sastādīšanu
un apliecināšanu. ■

P i īme.
_

Zemes kadastrā plāni sa-

stādami p'ec 152. panta.-. piezīmes .no-

. teikumiem.'- ;. "» '•;• • •'. ; .

236. Uzmērāmo zemes v-iēnību'robežas
noteicamas un nostiprināmas 'dabā ar ro-

bezzimem, kuru veidu noteic Zemkopības
ministrija. .

...
. '.
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; Zemju īpašnieki nevar liegt ierīkot ro-

bežzīme.s' un .ģeodēziskos punktus uz sa-

vām-zemēm.

Atlīdzību par tiešiem zaudējumiem, kas

.nodarīti ģeodēziskos, punktus ceļot un ierī-

kojot',, noteic un .izmaksā Zemkopības mi-

nistrija, pie . kam i atlīdzība par. aizņemto

■zemi netiek maksāta.

•' Zemju īpašniekiem jāuztur kārtībā, ka-

dastrālā.- uzmērīšanā ierīkotās robežu zī-

mes un robežasun jāsaudzē uz viņu zemēm

ierīkotie ģeodēziskie punkti. Par robež-

zīmjU'un ģeodēzisko punktu bojāšanu ze-

mes īpašniekiem 'nekavējoties-jāziņo Zem-

kopības ministrijai. Vai policijai.

Piezīme. Lai izdarītu ģeodēziskos

darbus uz vienādiem pamātiem un-.pēc
vienādām metodēm, noslēgta Baltijas

ģeodēzijas konvencija (Lik. kr. 1926. g.

189 un 1936.. g. 177).

■237. Zemes vienību robežas noteica-

mas, kārtībā*, kas paredzēta noteikumos

par zemes' ierīcību 162.—169. pantā, izņe-

mot M panta piezīmē minētos gadījumus.

Piezīme.. Gadijumos, kad pie robežu

noteikšanas darbiem neierodas neviena

no aicinātām • personām, robežu no-

teikšana noliekama otrreiz un ieinte-

resēto personu neierašanās gadijumā

robežas noteicamas piedaloties diviem

•tuvākā apkārtnē' dzīvojošiem un lietā

neieinteresētiem vietējiem iedzīvotā-

jiem, kurus uz mērnieku pieprasījumu-

izrauga pagasta valde. .
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238. Kadastra izvešana ietver un at-

vieto 139. pantā paredzēto galīgo regulē-

šanu (uzmērīšanu).

239. Uz valsts fonda zemēm ierīkoto

zemes vienību savstarpējās robežas regu-

lējamas 236. pantā paredzētā kārtībā. Uz

visām pārējām zemēm robežas regulēja-

mas zemes īpašniekiem vienojoties. Ja

atgriezumi nepārsniedz 3% no regulēja-

mās zemes vienības kopplatības, robežu

regulēšanai nav vajadzīga kreditoru pie-

krišana, bet plašākos apmēros robežu re-

gulēšana pielaižama ar ikreizēju kreditoru

piekrišanu.

240. Regulējot robežas 239. pantā pa-

redzētā kārtībā, nevar atdalīt un piedalīt

otrai zemes Vienībai ēkas, augļu dārzus un

citus vērtīgus objektus.

241. Strīdus, kas izceļas noteicot un

regulējot no valsts fonda zemes ierīkoto

objektu savstarpējās robežas, izšķir Zem-

kopības ministrija. Sūdzības iesniedzamas

Zemkopības ministrijai viena mēneša laikā,
skaitot no robežzīmju uzlikšanas dienas.

242. Pārējo zemju robežu strīdus, iz-

ņemot iepriekšējā pantā minētos, izšķir
tiesu iestādes. Līdz tiesas spriedumam
robežu kadastra vajadzībām noteic Zem-

kopības ministrija, vadoties pēc 166. un

167. pantā paredzētiem principiem.

243. Kadastrālās uzmērīšanas plānus
apstiprina Zemkopības ministrija. Zemko-

pības ministrijas lēmumi robežu noteikša-

nas lietās izpildāmi administrativā kārtībā.

Instrukcijas kadastrālai uzmērīšanai ap-

stiprina zemkopības ministris.
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Plānu izgatavošana, reģistrēšana zemes

grāmatās un izsniegšana īpašniekiem.

244. Jaunuzmērītām vai regulētām hipo-
tekārām vienībām izgatavojami un apstip-

rināmi plāni trijos eksemplāros, no kuriem

pirmais eksemplārs nosūtams attiecīgai

zemes grāmatu nodaļai, otrs — atstājams

Zemkopības ministrijā un trešais — izsnie-

dzams zemes īpašniekiem pret atlīdzību,
bet ja tāda jau pieskaitīta valsts fonda ze-

mes izpirkšanas maksai vai nokārtota no-

teikumos par zemes ierīcību paredzētā

kārtībā, tad bez atlīdzības.

Piezīme. 242. pantā paredzētos ro-

bežstrīdu gadijumos, līdz to izšķir-
šanai vai izbeigšanai tiesā, kadastrā-

lie plāni nav sūtāmi zemes grāmatu

nodaļām.

245. Šajā (VI) nodaļā paredzētos ro-

bežu regulēšanas gadijumos robežu no-

stiprināšana zemes grāmatās notiek bez

sevišķa līguma slēgšanas.

Uz Zemkopības ministrijas piesūtītā plā-

na pamata zemes grāmatu nodaļa izdara

zemes grāmatu reģistra nodalijuma pirmā

daļā pirmā slejā ierakstu par nekustamā

īpašuma sastāvu un platību pēc kadastrā-

lās uzmērīšanas datiem, pievienojot plānu

zemes grāmatu lietai.

Kadastrāla vērtēšana.

246. Kadastrālai novērtēšanai pakļauti

visi 227. pantā minētie nekustamie īpašu-

mi, izņemot Civillikumu 1011. pantā minē-

tos ūdeņus un arī tos nekustamus īpašumus,
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kas,- nav' apliekami . ar Jauku nekustamas'

mantas nodokli un ir . uzskaitīti. Nodokļu

nolikuma (1928. g/izd.) 58. pantā.

247. Valsts .meži, kopā'ar darbinieku

dienesta zemēm un blakus- izmantošanas

objektiem, novērtējami' pēc 'viņu vidējā

ienākuma, pamatojoties uz Mežu departa-

menta grāmatvedības datiem. •

•.248.. Hipotekārās vai saimnieciskās vie-

nības zemes vidēja ienesīguma.jeb. kadas-

trālā'vērtība aprēķ-inama'pēc tarifiem, kas

sastādami. pēc zemju izmantošanas .un to

labumā šķirām, ņemot 'vērā saimniecību

dabīgos un saimnieciskos apstākļus, zemes

normālo ražību tās parastā izmantošanas

veidā, lauksaimniecībās' ražojumu cenas un.

ražošanas izdevumus. •

'249.- Izdarot vērtēšanu, privātiem lī-

dzekļiem izvestās meliorācijas un ar- tiem

sasniegtie uzlabojumi nav'ieskaitāmi ~iene*s-
īguma vai kadastrālā vērtībā. Tāpat nav

vērtējamas - pļavās' :un ganībās ar: kultivē-

šanu un' mēslojumu:, sasniegtais ' zēlmeņa

sastāva uzlabojums, un. ražas pieaugums. '

250.. Lauksaimniecības ēkas atsevišķi
no zemes. nav vērtējamas..

251. Atsevišķi'javerte: '

1) ēkās
..

vai to daļas, kurās ievietoti'

tirdzniecības vai rūpniecības ' uzņē-

mumi, ja rūpniecībā pārstrādājamie
priekšmeti nav ražoti attiecīgā saim-

•■' niecībā;- ■ -V . • .'.
••

-' .> . ■

2) izīrējamās ēkas vai to daļas, kas pēc
to izmantošanas veidā nav uzskata-

mas par lauksaimniecības ēkām;-
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3) -zemes īpašnieka aizņemtās telpas

saimniecībās, kurām nāv lauksaim-

niecības vai • zvejniecības .rakstura;

4) ienākumus- nesošie nomas' laukumi,

ūdeņi .un visāda veida, zemes bagātī-

bas, ja tās. neizlieto vienīgi pašas
saimniecības vajadzībām, izņemot
kūdras purvus, kas nav atsevišķi
vērtējami. ' • . ••'."- ' •

252.. lepriekšējā pantā minētie objekti

novērtējāmi pēc" pēdējo triju gadu caurmē-

ra ienesīguma, atvelkot irio - gada vidējā;

bruto ienākuma noteiktus procentus izde-

vumiem un kapitalizējot atlikumu ar 10%.-

Ja šīs ēkas vai to daļas lieto pats īpašnieks,
vai izdod citiem lietošanā par pazeminātu

maksu vai bez maksas, tad ienesīguma

vērtību aprēķina pēc .pēdējo triju gadu

vidējā 'bruto ienākuma no līdzīgiem īpa-

šumiem. : . ■*■ ' • ..! ■ -•'

1. p-i c z ī fn c. , Pie bruto ienākuma nav

pieskaitāma par apkurināšanu, saņemtā

maksa;'.'

2. piezīme. Procentuālās izdevumu

normas noteic 'zemkopības '.ministris

uz Galvenās lauku nekustamas mantas

vērtēšanas komisijas priekšlikumu..

253. Taksējot apbūvei .izmantojamas

zemes, fabriku vai darbnīcuēkas, ienesīgus

ūdeņus, kaļķa, smilts vai graritsbedres .vai

citus tamlīdzīgus nekustamus īpašumus,

kur .nav iespējams piemērot iepriekšējā
pantā ' minētos ienesīguma noteikšanas,

veidus, nekustama īpašuma, ienesīguma
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vērtība nosakāma tieši, ņemot par pamatu

šī vai līdzīga īpašuma apdrošināšanas un

kreditiestāžu novērtējumus, pirkšanas-pār-

došanas cenas un tamlīdzīgus datus.

Piezīme. Taksējot ēkas, kurās ievie-

toti rūpniecības uzņēmumi, vērtībā nav

ieskaitāma rūpnieciskas ietaises pie-

derumu (mašinu un citu priekšmetu)

vērtība.

254. Ja zeme pieder vienai un ēkas uz

tās citai personai, tad zeme un 251. pantā

minētās ēkas vērtējamas atsevišķi.

255. Kadastrālo novērtēšanu izdara pa-

gasta kadastrālās vērtēšanas komisijas un

Nodokļu nolikuma (1928. g. izd.) 78. pantā

norādītā Galvenā lauku nekustamas mantas

vērtēšanas komisija.

Piezīme. Valsts mežus novērtē vie-

nīgi Galvenā lauku nekustamas man-

tas vērtēšanas komisija.

256. Pagasta kadastrālas vērtēšanas

komisijas sastāvs ir šāds:

1) priekšsēdētājs — Zemkopības minis-

trijas iecelts virstaksators;

2) priekšsēdētāja biedris — nodokļu in-

spektors vai viņa vietā cits Finansu

ministrijas iecelts pārstāvis;

3) viens Zemkopības ministrijas iecelts

taksators;

4) pagasta vecākais;
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5) divi lauku nekustamas mantas no-

dokļu maksātāji, kurus ievēlē pagasta
padome; pagasta padome ari ievēlē

vismaz divus komisijas locekļu sub-

stitutus.

Piezīme. Novērtējot tādas personas

saimniecību, kura ir kāda komisijas
locekļa laulātais vai stāv ar šo komi-

sijas locekli radniecībā līdz trešai pa-

kāpei vai svainībā līdz otrai pakāpei,
minētais komisijas loceklis nevar pie-

dalīties komisijas sēdēs, bet viņa vietā

jānāk substitutam.

257. Pagasta kadastrālās vērtēšanas

komisijas sēde ir pilntiesīga, ja tajā pieda-
lās ne mazāk kā trīs locekļi, to skaitā

priekšsēdētājs vai viņa biedris.

258. Pagasta kadastrālās vērtēšanas ko-

misijā lēmumus pieņem ar absolūtu balsu

vairākumu; balsīm vienādi daloties, izšķir
sēdes vadītāja balss.

259. levēlētie pagasta komisijas locekļi

nevar atteikties no uzlikto pienākumu iz-

pildīšanas, izņemot likumā paredzētos ga-

dījumus (Lik. par pagastu pašvaldību —

Lik. kr. 1922. g. 119 — 33. p. piez.). Ko-

misijas vietējie (256. p. 4. un 5. pk.) locekļi

pielīdzināmi tiesībās, pienākumos un atbil-

dībā pagastu pašvaldības amatpersonām.

260. Uz pagasta komisijas priekšsēdē-

tāja vai taksatora terminētu pieprasījumu,

kura izpildīšanas laiku nevar nolikt mazā-

ku par divām nedēļām, nekustamu īpašu-

mu īpašniekiem jāpaziņo komisijai visi
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vērtēšanai vajadzīgie uz viņu nekustamo

•īpašumu attiecošies dati, pievienojot šiem

datiem dokumentārus pierādījumus. Līdzī-

gā kārta valsts un pašvaldības, iestādes un

privātas un juridiskas personas uz pāgasta

komisijas vai Galvenās komisijas piepra-

sījumu sniedz šo iestāžu vai personu' rī-

cībā esošās ziņas attiecībā uz citiem īpaš-

niekiem piederošiem nekustamiem īpašu-

miem. ...'■''•' ' "

261,' Piedaloties pagasta padomes vē-

lētiem komisijas locekļiem (256. p.- 5. pk.),
kā asistentiem ar padomdevēja balsi, tak-

sators sastāda visu pagastā esošo hipote-
kāro vai saimniecisko vienību novērtējuma

projektu. Minēto vēlēto komisijas locekļu

neierašanās neaptur taksatora darbību.

Novērtējuma rezultātus taksators izziņo

ar pavēstēm, kuras pagasta valde izsniedz

visiem lauku nekustamu Īpašumu īpašnie-

kiem. Novērtējuma, projekta, kopsavilku-

mu taksators izliek uz trim nedēļām pagasta

valdes telpās un noliek laiku, kad viņš dos

paskaidrojumus ieinteresētām personām.

Pavēstē jānorāda kopsavilkuma izlikšanas

laiks, iebildumu iesniegšanas kārtība . pa-

gasta kadastrālās vērtēšanas komisijai.' un

pārsūdzības kārtība Galvenai komisijai par

pagasta komisijas lēmumiem.

262. Taksatora novērtējums uzskatams

par 'izziņotu- ar kopsavilkuma izlikšanas

dienu pagasta valdes telpās. Motivētus

rakstiskus iebildumus var iesniegt pagasta

kadastrālās vērtēšanas komisijai'trīs ne-

dēļu laikā, skaitot no kopsavilkuma izlik-

šanas dienas. - . . . . ' '..''•'
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263; Pagasta, kadastrālās . vērtēšanas

komisijas sēdes sasauc komisijas priekš-
sēdētājs vai viņa biedris, nosūtot komisijas
locekļiem paziņojumus par komisijas.sēdes

vietu, laiku un dienas kārtību.

264. Pagasta kadastrālās vērtēšanas

komisijas priekšsēdētājs komisijas sēdes

laiku un. vietu paziņo iebildumu, iesniedzē-

jiem ar pavēstēm, kuras . izsūta pagasta

valde. Bez tam sēdes dienas izziņojamas

sēptiņas dienās iepriekš ar pagasta Valdes,

telpās izkārtu paziņojumu.

265. lebildumu'iesniedzēji var dot ko-

misijas sēdē arī mutiskus paskaidrojumus,
bet viņu neierašanās neaptur lietas izlem-

šanu.' • : ' •'. '."'■. V' ; .

266. Pagasta kadastrālās vērtēšanas

komisija savās sēdēs pārbauda nekustamu

īpašumu novērtējuma projektus, skata

cauri. ieinteresēto personu iebildumus,

vajadzības gadijumos izdara salīdzinošas

apskates uz vietām un. taisa savu lēmumu

par novērtējumu.

267.; Gadijumos, kad pastāv strīds, par

nekustamu īpašumu robežām vai īpašuma

tiesībām, strīda nekustams īpašums no-

vērtējams atsevišķi.

268. Pēc vērtēšanas nobeigšanas pa-

gasta komisija nodod pagasta valdei vēr-

tēšanas koprezultātu sarakstu' izlikšanai

pagasta valdes telpās. Bez tam pagasta

komisijas- lēmumus par grozījumiem taksa-

tora,sastādītā novērtējuma projektā un lē-

mumus par iesniegtiem iebildumiem pagas-
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ta kadastrālās vērtēšanas komisijas priekš-

sēdētājs paziņo ar rakstu, kuru pagasta

valde izsniedz attiecīgo nekustamo īpašu-

mu īpašniekiem vai to pārstāvjiem.

269. Pagasta kadastrālās vērtēšanas

komisija sastāda pagastā esošo nekustamo

īpašumu novērtējuma aktu, kurā ierakstāmi

saimniecību kadastra numuri un nosauku-

mi, īpašnieku vārdi un uzvārdi, saimnie-

cību kopplatības un novērtējumu kopsu-

mas. Novērtējumu akts iesniedzams Gal-

venai lauku nekustamas mantas vērtēšanas

komisijai apstiprināt, pievienojot tam visus

uz vērtēšanu attiecošos materiālus un ap-

rēķinus.

270. Pagasta komisijas novērtējumus

var pārsūdzēt tieši Galvenai lauku nekus-

tamas mantas vērtēšanas komisijai divu

mēnešu laikā, skaitot no vērtēšanas kop-

rezultātu izlikšanas dienas pagasta valdes

telpās.

To pašu divu mēnešu laikā no vērtēša-

nas koprezultātu izlikšanas dienas pagasta

komisijas priekšsēdētājs un ieinteresētās

valsts un pašvaldības iestādes var celt

Galvenā komisijā protestu kadastrālās

vērtēšanas lietās.

271. Galvenā lauku nekustamas mantas

vērtēšanas komisija izstrādā kadastrālās

vērtēšanas instrukcijas, nosaka pagastu

kadastrālās vērtēšanas komisiju darbības

kārtību un uzrauga viņu darbību, izšķir
sūdzības un protestus kadastrālās vērtē-

šanas lietās, skata cauri pagastu komisiju

novērtējumus, tos apstiprina, groza vai no-

dod atpakaļ pārvērtēšanai.
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Izstrādātas instrukcijas apstiprina zem-

kopības ministris.

272. Ja Galvenā komisija kadastrālās

vērtēšanas rezultātos ir izdarijusi grozi-

jumus vai noraidijusi celtās sūdzības vai

protestus, tad tā par to ieinteresētām per-

sonām paziņo caur pagasta valdi, bet amat-

personām vai iestādēm — tieši.

273. Pārsūdzība par Galvenās komisijas
lēmumu iesniedzama tieši Senāta adminis-

trativam departamentam viena mēneša

laikā, skaitot no lēmuma paziņošanas die-

nas sūdzētājam vai protesta cēlējam.

274. Gadijumos, kad Galvenā komisija

neapstiprina pagasta kadastrālās vērtēša-

nas komisijas lēmumus, bet uzdod izdarīt

otrreizēju vērtējumu, pagasta komisija, sa-

ņēmusi atpakaļ no Galvenās komisijas ie-

sniegtos vērtēšanas materiālus, ar pagasta

valdes apkārtrakstu izsludina kadastrālo

pārvērtēšanu.

Šādos gadijumos turpmākā vērtēšanas

kārtība ir tāda pati, kā pie pirmreizējās

vērtēšanas.

275. Pēc kadastrālās vērtēšanas lietas

izlemšanas Galvenā komisijā pēdējā lietu

nodod Zemkopības ministrijai, kura ka-

dastrālās vērtēšanas datus izsūta pagastu

valdēm un nodokļu inspektoriem.

276. Galvenās komisijas kadastra darb-

vedību izpilda Zemkopības ministrija, bet

pagasta kadastrālās vērtēšanas komisijas

darbvedību — taksators. Lēmumus izziņo

pagasta valde.
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277. Komisiju personāls saņem atalgo-

jumu, kuru veidu un apmēru nosaka finan-

su ministris saziņā ar zemkopības un tau-

tas labklājības ministru.

278.- Ar Galvenās komisijas lēmumu pa-

gastu kadastrālās vērtēšanas komisijas

likvidējamas pēc kadastrālās vērtēšanas

darbu izbeigšanās .pagastā.

Kadastra turpināšana un atjaunošana.

279. Pēc kadastra izvešanas kadastrālo

novērtēšanu papildina ikgadus-Zemes ierī-

cības departamenta Zemes- vērtēšanas dala

uz ievākto datu pamata:

L) ja kadastretais īpašums ir sadalīts vai

apvienots ar Citu;.;

2) ja. ir' uzceltas vai likvidētas tādas

ēkas vai būves-, kuras groza nekusta-

ma īpašuma kadastrālo jeb .ienesīgu-

ma' vērtību; .
"

'
~

• ;

: .3) ja ir radušies vai izbeigušies atsevišķi

vērtējamie ienākumu nesošie ob-

jekti; "'/.*." . •„
•■ '

,

Šī- panta 2. un 3. punktā paredzētas zi-

ņas ievāc pagasta valdes un nosūta Zemes

ierīcības departamenta Zemes vērtēšanas

daļai tās noteiktos termiņos..

280. ' Ik pa pieciem gādiem, skaitot .no

kadastra izvešanas dzīvē, Zemes ierīcības

departamenta.. Zemes vērtēšanās daļa'ūz
datiem pamatotu īpašnieku, . vietējo paš-

valdību vāi valsts iestāžu ierosinājumu iz-



15

dara kadastrālās vērtēšanas pārbaudi tajās

vienībās, -kur ienesīguma vērtība mainīju-

sies ne mazāk kā par 20%./

. 281. Visos Zemēs ierīcības, departa-

menta Zemes: vērtēšanas daļas taksatora

uz vietas izvedamos vērtēšanas vai pār-

vērtēšanas gadijumos piedalās pagasta

vecākais vai. viņa- izraudzīts pagasta val-

des"-loceklis, kā. asistents ar padomdevēja
balsi./.- '. • • ' -. '-. ' -.'

282. Par katru kadastrālās vērtības

pārmaiņu.. Zemes ierīcības; departamenta

Zemes vērtēšanas-daļa paziņo pārvērtētā

īpašuma īpašniekam resp. nodokļa maksā-

tājam vai viņa pārstāvim pēc īpašuma at-

rašanās vietas caur pagasta valdi un attie-

cīgam nodokļu inspektoram.

Pārvērtējumu var pārsūdzēt Galvenai.

komisijai un Senātam, attiecīgi piemērojot

270. un-'273.-pantā noteikto pārsūdzības
kārtību. '''■ " • ' •



Ievērībai.

Tā kā pēc likuma par lauku nekustamo

īpašumu kadastru izdošanas ir iznācis Pre-

zidenta Kārla Ulmaņa Civillikums, grozīts

likums par administratīvām tiesām un šinī

kadastra likumā minētais Nodokļu nolikums

ir atvietots ar jauno Nodokļu likumu, tad

še norādītos pantos jāņem vērā šādas pār-

grozības:

246. pantā —

1) Atceltā Civillikuma 1011. pants at-

bilst jaunā Civillikuma 1102. pantam.

2) Nodokļu nolikuma 58. p. vietā jālasa

Nodokļu likumu 86. p.

255. pantā —

Nodokļu nolikuma 78. p. vietā jālasa No-

dokļu likumu 106. p.

273. pantā —

Saskaņā ar pārgrozījumiem Likumā par

administratīvām tiesām (Lik. kr. 1938. g.

46) pārsūdzības iesniedzamas Senātam

caur Galveno komisiju.

245. pantā — vārdi „sajā (VI.) nodala"

jāatvieto ar vārdiem „šinī li-

kumā"
.....



lespiesta „Vald. Vēstn."

1939. g. 47. num.

Apstiprinu. 1939. g. 21. februārī

Zemkopības ministris J. Birznieks

Instrukcija
kadastrālai vērtēšanai.

Izdota uz Lauksaimniecības nolikuma

271. panta pamata.

I. Vērtējamie objekti.

1. Kadastrālā jeb ienesīguma vērtība

nosakāma visiem nekustamiem īpašumiem
ārpus pilsētu administratīvām robežām,

izņemot šīs instrukcijas 2. pantā minētos.

Līdztekus īpašuma novērtēšanai jāievāc

dati un materiāli kartogrāfiskiem darbiem

un statistiskiem mērķiem: jāsastāda ēku

apraksti, jānosaka augsnu tipi un pamat-

ieži, jāievāc ziņas par apmežojamām zemju

platībām, lielākiem akmeņu daudzumiem,

zemes mitruma apstākļiem, dabas bagātī-

bām un īpatnībām. Šādas ziņas jāievāc

arī par valsts mežu zemēm (Lauks, nolik.

228. p.).

2. Nav vērtējami (Nod. lik. 1938. g. izd.

86. pants ar 1939. g. 23. janvāra grozijumu

„Vald. Vēstn." 19. num.):

1) valstij piederošie nekustami īpašumi,

ko lieto valsts apsardzības nolūkiem

(karaspēka un robežsargu mītnes un

apmācības laukumi);
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2) valstij piederošas ēkas vai to daļas,

ko lieto iestāžu tiešiem mērķiem vai

arī labierīcības nolūkiem (kaneleju

telpas, darbinieku dienesta dzīvokli,

skolas, slimnīcas, sanatorijas, atpūtas

nami, spēkstacijas v. t. t);

.3) lauku pašvaldību nekustamie īpašu-

mi;

4) ārvalstij piederošie nekustamie īpa-

šumi, ko lieto tās diplomātisko vai

konsulāro pārstāvību vajadzībām, ja

Latvija pēc attiecīgas ārvalsts liku-

miem bauda tādas pašas tiesības at-

tiecībā uz Viņai piederošiem nekusta-

miem īpašumiem;

5) baznīcas, lūgšanas nami, klosteri, kap-
sētas līdz ar pagalmiem un neizīrē-

tām blakus ēkām, kā arī dažādu,kon-

fesiju draudzēm un reliģiskām orga-

nizācijām piederošās ēkās esošie se-

mināru,, garīdznieku un kalpotāju mi-

tekli;

6) aizsargu organizāciju un ugunsdzēsēju
biedrību nekustama manta; lauksaim-

niecības, labdarības, izglītības, zināt-

nisko, kulturālo, sporta un arodubied-

rību un . slimo kasu ēkas (ar pagal-

miem) vai to dalaš, kas kalpo to tie-

šiem mērķiem un ko neizīrē, kā arī

šo biedrību sporta laukumi; kopdar-
bības sabiedrību un savienību ēkas

vai to daļas, kuras kalpo sabiedris-

kām vajadzībām; dažādu iestāžu un

biedrību savā nekustamā mantā uz-

turētas slimnīcās, sanatorijas un .at-
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pūtas nami ar pagalmiem un parkiem,

kā arī piensaimnieku sabiedrību un

to sadarbes savienību atsevišķās kre-

jotavas ar darbinieku dzīvokļiem, ja

krejotavu ēkas pieder pašām sabied-

rībām;

7) 6. punktā minētām iestādēm, biedrī-

bām un organizācijām, kā arī valstij

un pašvaldībām bezmaksas lietošanā

atdotie nekustamie īpašumi vai to da-

ļas, ja tos neiznomā, vai neizīrē tālāk

un ja tie nav lauksaimnieciski izman-

tojama zeme;

8) dabas un kultūras pieminekļi, kas aiz-

sargāti ar likumu;

9) publiskā lietošanā esošie satiksmes

ceļi un tiem pieskaitītās zemes joslas

līdz ar ēkām un citām būvēm, ja tās

izmanto cel,a taisīšanas, uzturēšanas,

labierīcības vai ekspluatācijas vaja-

dzībām;

10) nederīga zeme (purvi, celi, smiltāji,

grāvji, pagalmi, zeme zem ēkām un

ūdeņiem), ja tā nedod ienākumu.

īpašumi, ja tie uz šī panta pamata nav

vērtējami, tomēr reģistrējami, izdarot zem-

ju šķirošanu un ievācot 1. panta 2. nodalī-

jumā minētās ziņas.

11. Vispārējie vērtēšanas noteikumi.

3. Saimniecībās ar lauksaimniecības

raksturu nav vērtējamas zemes īpašnieku,
rentnieku un strādnieku dzīvojamās telpas

un visas citas lauksaimniecībā un tās bla-

kus nozarēs izmantojamās ēkas.
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Lauksaimniecībā nepieciešamās minimā-

lās dzīvojamās telpas nav vērtējamas ari

tad, ja tās izīrētas. Par lauksaimniecības

minimālām dzīvojamām telpām uzskata-

mas:

saimniecībās ar zemes kadastrālo vērtību

Ls 300,— un mazāk ■— 1 istaba;

Ls 300 — līdz Ls 1000— 2 istabas;

Ls 1000,— „ Ls 3000 — 3

Ls 3000— „
Ls 5000 —

4

Ls 5000,—
„

Ls 7000 — 5

Uz katriem nākošiem pilniem vai nepil-
niem Ls 3000,— vērtības istabu skaits pa-

lielināms par vienu.

Par istabu skaitās dzīvojamā telpa ar

platību 12 līdz 20 kvadrametru.

4. Atsevišķi no zemes jāvērtē (Lauk-
saimn. nolik. 251. p.):

1) ēkas vai to daļas, kurās ievietoti

tirdzniecības vai rūpniecības uzņē-

mumi, ja rūpniecībā pārstrādājamie

priekšmeti nav ražoti tai pašā saim-

niecībā;

2) izīrējamās ēkas vai to daļas, kas pēc

to izmantošanas veida nav uzskata-

mas par lauksaimniecības ēkām;

3) zemes īpašnieka aizņemtās telpas

saimniecībās, kurām nav lauksaim-

niecības vai zvejniecības rakstura;

par tādām uzskatamas arī saimniecī-

bas ar lauksaimnieciski izmantojamu

zemi, kurām pēc šīs instrukcijas no-

teiktā zemes un zvejas ūdeņu vērtība

iznāk mazāka kā ēku novērtējums bez

zemes;
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4) ienākumus nesošie nomas laukumi,

ūdeņi un visāda veida zemes bagātī-

bas, ja tās nezlfieto vienīgi vērtēja-
mās saimniecības vajadzībām. Nav

atsevišķi vērtējami kūdras purvi, ja

tie dod ienākumus tikai no kūdras iz-

mantošanas.

5. Katra hipotekārā vienība vērtējama

atsevišķi, izpildot dota parauga veidlapu,

arī tad, ja divas vai vairākas hipotekāras

vienības apvienotas vienā saimniecībā. Ja
vienā saimniecībā apvienoto hipotekāro

vienību savstarpējās robežas nav pēc pa-

stāvošiem plāniem konstatējamas, tad šā-

dos izņēmuma gadijumos tās novērtējamas

kopīgi.

Ilggadīgā nomā (apbūvei) izdotie zemes

gabali ar noteiktām robežām jāvērtē at-

sevišķi, uzrādot vērtēšanas veidlapās arī

zemes un ēku īpašniekus (Lauks, nolik.

254. p.).

No valsts zemes fonda piešķirtie vēl ne-

nostiprinātie piegriezumi jāvērtē kopā

ar pamatgabalu, ja piegriezuma un pamat-

gabala īpašnieks ir viena un tā pati per-

sona. Pirkti, bet vēl uz pircēja vārdu ne-

nostiprināti zemes gabali jāvērtē atse-

višķi, uzrādot veidlapā juridisko īpašnieku,

kā arī pircēju.

Ja, hipotekāro vienību novērtējot, sastā-

da vairākas vērtēšanas veidlapas, tad katrā

no tām jāuzrāda pārējās atsevišķi novēr-

tētās daļas.
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6. Ja daļa hipotekāras vienības atrodas

pilsētas administrativās robežās, tad jā-

vērtē tikai pagastā ietilpstošā daļa (Lauks,

nolik. 227. p.). Saimniecību starpgabali

cita pagasta robežās, ja uz tiem nav atse-

višķai saimniecībai piemērotu ēku, jāvērtē

kopā ar pamatsaimniecību..

7. Ja pastāv strīds par nekustamu

īpašumu robežām vai īpašuma tiesībām,

strīda nekustams īpašums jāvērtē at-

sevišķi. Veidlapā uzrādāms nekustama

īpašuma faktiskais lietotājs (Lauks, nolik.

267. p.).

8. Ja vienai hipotekārai vienībai ir vai-

rāki līdzīpašnieki (ideālo daļu īpašnieki),
tad visa vienība jāvērtē kā viena, bet

veidlapā jāuzrāda līdzīpašnieki.

Pēc sādžu sadalīšanas atstāto kopīpa-

šumu un citu kopīpašumā esošo zemju vēr-

tība jānoteic visam kopīpašumam kā

vienai vienībai, norādot, kāda daļa no tā

pieder katrai saimniecībai. Pēdējo veidla-

pās jāieraksta šīm saimniecībām piedero-
ša kopīpašuma daļa.

9. Kā platības vienība lietojams hek-

tārs. Saimniecības kopplatība vērtēšanas

veidlapā jāuzrāda pēc plāna. Atsevišķas

zemes šķiru platības jānoapaļo līdz hek-

tāra desmitām daļām.

10. Vērtējamo vienību zeme sadalāma

kulturveidos saskaņā ar kadastrālās uzmē-

rīšanas noteikumiem, uzrādot veidlapās at-

sevišķu kulturveidu platības.
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Ja kulturveidu noteikšana rada zi-

nāmas grūtības (meža zeme vai ga-

nība, ganība vai pļava, aramzeme vai kul-

tivēta pļava v. t. t.), jāņem tas kulturveids,

kuram vairāk atbilst augsnu īpašības un ze-

mes piemērotākais izmantošanas veids.

11. Atsevišķie kulturveidi jāiedala la-

buma šķirās pēc.zemju ārējām pazīmēm un

dabiskām rožošanas spējām saskaņā ar ze-

mes šķiru aprakstu.

Piezīme.. Tīrumos, pļavās vai ganī-

bas, ierīkotie zivju dīķi jāvērtē kā

tāda paša labuma tīrumi, pļavas vai

ganības ar attiecīgiem pazemināju-

miem attāluma dēļ.

12. Zemju šķiru vērtība jānosaka punk-

tos. Vislabākai 1. šķiras aramzemei

pieņemts 100 punktu par ha, bet punktu
skaits zemākām- šķirām norāda relativo

zemes vērtību procentos no labākās aram-

zemes vērtības. Noteicot saimniecības

atsevišķu zemes šķiru vērtību, punktu da-

ļas jānoapaļo līdz pilniem punktiem.

Aprēķinot vērtību latos, 1 punkta vērtība

pieņemama Ls 7,—.

13. Pēc tarifiem noteikto, aramzemes,

pļavu un ganību vērtību var procentuāli
samazināt šīs instrukcijas 18., 19., 20., 25.

un 26. pantos un 28. panta piezīmē uzrādī-

to nelabvēlīgo apstākļu dēļ. Ar katrrei-

zēju Galvenās komisijas piekrišanu var

piemērot pazeminājumus arī citu instruk-

cijā neminētu nelabvēlīgu apstākļu dēļ.
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Pazeminājums jāpiemēro tikai tam ze-

mes gabalam vai saimniecības daļai, kuru

nelabvēlīgie apstākli ietekmē. Pazeminā-

jumi nav piemērojami platībām, mazākām

par 0,3 ha.

Vērtības pazeminājumi zemes attāluma

dēļ no saimniecības pagalma (19., 26. p. p.

un 28. p. piezīme) nav piemērojami, ja tās

lietderīga izmantošana nav saistīta ar saim-

niecības centru.

Ar servitutiem apgrūtinātas zemes vēr-

tība pazemināma atkarīgi no zaudējumiem

servitutu dēļ.

14. Vērtējamo vienību kopvērtība jāno-

teic pilnos 10 latos, pie kam Ls 5,— un ma-

zākas sumas jāatmet, bet lielākas jāskaita

par Ls 10,—.

111. Aramzemes vērtēšana.

15. Kā aramzeme vērtējama visa ap-

strādājamā vai apstrādāšanā bijusē zeme:

tīrumi, augļu un sakņu dārzi un uz tīru-

miem ierīkotas mākslīgas ganības.

Ja tīrums atstāts atmatā un vērtēšanas

laikā jau apaudzis ar mežu vai krūmiem

un tā kultivēšana prasa lielus izdevumus,
tad tas nav uzskatams par aramzemi, bet

vērtējams pēc izmantošanas veida kā pļa-

va, ganība vai mežs. Kā aramzeme nav

vērtējamas zelmeņa uzlabošanai uzartas

dabīgas pļavas un dabīgas ganības.

Augļu dārzi vērtējami ka aramzeme pec

zemes dabiskām īpašībām, bet ne pēc ie-
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nesīguma no augļu kokiem. Augļu dārzu

platību jāparāda veidlapās ar noteiktību

līdz 0,01 ha.

16. Aramzeme pēc vērtības jāiedala
9 labuma šķirās, saskaņā ar Galvenās ko-

misijas apstiprinātu šķiru aprakstu.

Aramzemes šķiram noteikti šadi tarifi

punktos:

Šķira Tarifs

I 100

II 85

111 72

IV
.....

60

V 48

Šķira Tarifs

VI
....

32

VII
....

17

VIII .... 8

IX
...

. 2

17. Zemju īpašību uzlabojumi, kas sa-

sniegti ar privātiem līdzekļiem izdarītu

drenāžu vai ar māla, smilts un citu zemes

uzlabošanas materiālu uzvešanu, nav jā-

ieskaita zemes kadastrālā vērtībā (Lauks,
nolik. 249. p.).

18. Aramzemes novērtējums procentu-

āli pazemināms, ja turpmāk uzskaitītie ne-

labvēlīgie dabas apstākļi ietekmē zemes

ienesību: 1) aramzemei pieguloši meži,

garākas pieaugušu koku alejas un lielāki

purvi; 2) stipri kalnains reljefs; 3) liels

akmeņu daudzums; 4) periodiskas pār-

plūšanas. Pazeminājums katra minētā ne-

labvēlīgā apstākļa dēļ nevar pārsniegt 30°/o,

bet vairāku nelabvēlīgu apstākļu dēļ paze-

minājumu kopsuma pēc šī panta nevar

pārsniegt 40%.
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19. Ja brauciena attālums no saimniecī-

bas pagalma līdz -tīrumam ir lielāks par

1 km, tad vērtība procentuāli pazemināma
— tīrumam Vai tā daļai ar vidējo attālumu

1 līdz 1,5 km par 20%, ar vidējo attālumu

vairāk par 1;5 km — 30%. Pazeminājums

attāluma dēļ kopā ar pazeminājumiem pēc.

18. panta .nevar pārsniegt! 50%. .

20. Ja aramzeme ierīkota celmājā .un

no tās'ierīkošanas vel nav pagājuši 15 ga-

di, tad tās vērtība pazemināma, bet ne

vairāk par 25%.

IV. Pļavu vērtēšana.

21. Kā pļavas jāvērtē visas tādas ze-

mes platības,, ko izmanto galvenā, kār.tā zā-

les un siena iegūšanai. '

. ■22. Pļavas jāiedala 8 šķirās pēc ražas

lieluma un zemes labuma. Atkarībā no sie-

na labuma .'katra šķira jāiedala 3 .grupās,

pie kam::./ ' ■ ••' -. •'. ' . •
..

■ . •

' „a" .grupā pļavas, kuru zel-

menis sastāv .gandrīz vienīgi no vēr-

tīgām saldām stiebru zālēm un tau-

riņziežiem; ''.' ".'.•
.

.'. '.■ '•;

:-„b"\. grupā — pļavas, kuru Zelmenis sa-

stāv/pa daļai no. saldām stiebru'zā-

. lēm .un tauriņziežiem un pa daļai no-

grīšļiem, platlapjiem un citiem maz-

vērtīgiem augiem; •

~c". grupā — pļavas,, kuru zelmenis -sa-

stāv ',gandrīz . vienīgi no , grīšļiem,
platlāpj'u augiem un citām mazvēr-

. .tīgām zālēm.
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'23. Pļavu šķiras, tam.atbilstošais siena

■daudzums pirmā pļāvumā un vērtība ir

šādi: ". >_... jj

24. Pie pļavu, vērtēšanas nav ņemami

vērā ar drenāžu, kultivēšanu un mēslojumu

sasniegtie zelmeņa sastāva uzlabojumi un

ražas pieaugumi; tādas pļavas jāvērtē pēc

līdzīga rakstura nedrenētām, nekultivētām

un nemēslo'tām pļavām.

25. Saskaņā ar 23: pantu, nosacīto pļa-

vu vērtību var pazemināt līdz 30%, ja pļa-

va ir zemā, slapjā vietā, kas apgrūtina ra-

žas novākšanu, vai arī,' ja pļava cieš no

plūdiem zāles augšanas, vai' novākšanas

laikā.

Punktu

skaits, par hā

Siena .d a u d.z u, rri s ■•

Ļ_

r3

I 35 kvintali un vairāk

siena ņo 1 ha. . . ļ 120 100 50

II 30—35 kvint. siena no. 1 ha 102 85 43

II'I ■25—30
„ „

1
„

'84 < 70 35

IV ;,,
„ „

1
„

I 66 : 55 28

V 15—20
„
' •'„ 1 „

48 40 18

VI 10—15
„ „ „

1
„

30 25 10

VII 5-io;f„ '
„ \, 1

„
12 10 4

/III zem -5
„ „ . ,.,

1
„

6 5 2
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26. Ja pļava ir tālāk par Ikm no saim-

niecības pagalma, tad vērtība pazemināma

— pļavai vai pļavas gabalam ar vidējo at-

tālumu 1 līdz 2 km par 10%, ar vidējo at-

tālumu 2 līdz 6 km — 20%, ar vidējo

attālumu lielāku par 6 km — 30%. Vērtī-

bas pazeminājums attāluma dēļ kopīgi ar

pazeminājumu pēc 25. panta nevar pār-

sniegt 50%.

V. Ganību vērtēšana.

27. Kā ganības jāvērtē tādas zemes, uz

kurām bez periodiskas apstrādāšanas un

mēslošanas aug vienīgi lopu ganīšanai iz-

mantojama zāle. Tīrumos ierīkotas ganī-

bas jāvērtē kā tīrumi.

28. Pastāvīgas dabīgas ganības iedalā-

mas 5 labuma šķirās pēc zemes īpašībām
un auglības.

Ganības, kas pēc zemes īpašībām atbilst

IV vai augstākas šķiras aramzemei, jāie-

skaita I šķirā; V šķiras aramzemei — II

šķirā; VI šķiras aramzemei — 111 šķirā;
VII šķ. aramzemei — IV šķirā; VIII vai IX

šķ. amarzemei — V šķirā.

Ja pēc augsnas rakstura ganība vairāk

atbilst pļavai, tad tās novērtējums jāpie-

skaņo-pļavu vērtībai, pie kam I šķirā jāie-
skaita ganības, kas pēc augsnas rakstura

un zāles ražas atbilst pļavai ar punktu vēr-

tību ne mazāk par 43.
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Ganību tarifi punktos noteikti šadi:

Šķira Punkti

I
. 40

ir 28

111
.......

18

IV 8

V 2

Piezīme. Ja ganības ir tālāk par

1 km no saimniecības pagalma, tad

vērtība jāpazemina ganībai vai tās da-

ļai ar vidējo attālumu 1 līdz 1,5 km

par 10°/o, ar vidējo attālumu 1,5 līdz

2 km par 20%, bet ar attālumu pāri par

2 km par 25%.

VI. Meža zemju vērtēšana.

29. Kā meža zemes jāvērtē, neatkarīgi

no koku lieluma un daudzuma, visas tās ze-

mes, kas atstātas meža audzēšanai. Par

meža zemi nav uzskatamas ar atsevišķiem

kokiem vai krūmiem apaugušas un kā ga-

nības izmantojamas zemes, ja uz tām nav

sagaidāma mežaudzes izveidošanās.

30. Meža zemes iedalāmas 5 labuma

šķirās - bonitātēs pēc meža zemes aug-

lības un koku vidējā augstuma, saskaņā ar

Mežu departamenta pieņemtām meža aug-

šanas gaitas tabelēm normālām mežau-

dzēm un Galvenās komisijas apstiprinātu

zemes šķiru aprakstu.
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31.. Meža zemju pamattarifi punktos no-

teikti šādi: •

I bonitate .
.

.
; 32 punkti

II „ . • • • •

22
„ -

111
„ ....

14*

iv „•• . •. .; 6- ;,

V
„ ....

2
„

Galvenā komisija nosaka katram pagas-

tam vai tā daļai pamattarifu reizinātāju,

atkarībā no koksnes cenām un citiem saim-

nieciskiem apstākļiem. Reizinātājs nevar

būt mazāks .par 0,6 un augstāks par 1,8.

32. Saimniecībām, kurām nav Mēžu de-

partamenta apstiprināta mežierīcības plā-

na, pēc tarifiem aprēķinātā meža zemes

vērtība jāpazemina/ ja. jaunaudzes un. iz-

cirtumi pārsniedz 30% no visas meža

zemes platības vai arī ja meža caurmēra

biezība ir zemāka par 0,5. Vērtības pa-

zeminājums nevar "pārsniegt 50%.

Par jaunaudzēm ■ skaitāmas mežaudzes

skuju koku mežos -līdz 30 g. un lapu koku

mežos līdz 20 g.

33. Saimniecībām ar Mežu departamen-
ta apstiprinātu mežierīcības, plānu meža

zemes vērtība jāaprēķina pēc šīs instrukci-

jas 31. panta' tarifiem un ierīcības plānā
uzrādītām meža zemes 'bonitatēm.

Ja apstiprinātā eirsme mazāka par nor-

mālo, tad meža zemes vērtība samazināma

par tik pilniem procentiem,.par cik-ptocen-
tiem apstiprinātā cirsme mazāka par nor-

mālo, bet. ne vairāk kā par 60%. Augstā-
kais vērtības pazeminājums piemērojams,
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kad apstiprināta cirsme. sastāda .40%. un

mazāk, no normālās cirsrnes platības.

34. Baltalkšņu audzes uz zemes, kas at-

bilst IV un augstāku šķiru aramzemei,- jā-

vērtē kā I bonitates meži, bet uz zemes,

kās atbilst V šķiras aramzemei, jāvērtē kā

II bonitates meži.

Baltalkšņu audzes- uz zemes, kas atbilst

VI un zemāku šķiru aramzemei, jāvērtē

kā tādas pat bonitates meža- zeme vai kā

■ganības. . ' • • .
Atvilkums pēc 32. panta baltalkšņu au-

■dzēm nav jāpiemēro.

35.. Valsts meži uz šīs instrukcijas pa-

mata nav jāvērtē.

Nevērtējamā meža platībā . ieskaitāmi

Mežu departamentā pārziņā, esošie ūdeņi,

meža pļavas un darbinieku dienesta zerņe.;

36. Mežu aizsardzības likumam (Lauks,
nolik. 838., 840;.p.; „Vald._Vēstn." 1937. g.

236. num.)' padotās saudzējamo mežu un

parku zemes jāvērtē, parastā kārtībā, bet

ar vērtības pāžemināļumu 50—75%,-atka-

rībā no mežu . izmantošanas ierobežoju-

miem;. '• ' . .. . •

VII. Aramzemes, pļavu un ganību vērtību

pazeminājumi un paaugstinājumi satiksmes

' dēļ. • . , ■ ; .
37. Aramzemes, pļavu un ganību vērtī-

.ba jāpaaugstina pilsētu, tirdzniecības cen-

tru, dzelzsceļu staciju, ūdens ceļu v. t. t.

tuvuma dēļ, bet to lielāka attāluma vai

vispār sliktas satiksmes dēļ' jāpazemina.

Paaugstinājuma vai -pazeminājuma noteik-

šanai vērtēšanas veidlapā jāatzīmē attā-

lums kilometros', no saimniecības pagalma
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līdz minētiem centriem vai satiksmes ce-

ļiem un visi attālumi pa zemes ceļiem jā-

pārrēķina šosejā. Neapbūvētiem īpašu-

miem minēti attālumi jāaprēķina no to

ģeometriskā centra.

Atkarībā no ceļa stāvokļa 1 km I līdz 111

šķiras lielceļa jāpielīdzina 1 līdz 2 km šo-

sejas; 1 km IV šķiras ceļa parastos ap-

stākļos 1,5 līdz 3km šosejas; 1 km grūti

uzturamo IV šķiras ceļa (uz purvainas,

smaga māla vai vaļējas smilts grunts) —

līdz 4 km šosejas. Pārcelšanās pār lielā-

kām upēm (bez tilta) pielīdzināma līdz

5 km pa šoseju.

Saīsināti ziemas ceļi attāluma noteikša-

nai nav ņemami vērā.

38. Saimniecībām līdz 25 km, skaitot

pa šoseju no Liepājas, Jelgavas un Dau-

gavpils, vērtība paaugstināma ne vairāk

par 50%; līdz 20 km no Rīgas-Jūrmalas

pilsētas, Ventspils, Tukuma, Valmieras, Rē-

zeknes un Cēsīm ne vairāk par 30%, bet

līdz 15 km no pārējiem lielākiem centriem

un stacijām ne vairāk par 20%.

39. Rīgas tuvuma dēļ saimniecību vēr-

tība jāpaaugstina, ja attālums no saimnie-

cības līdz centrāltirgum nepārsniedz 50 km

šosejā pēc šādas schemas:

45—50km par s°/o

40—45
„ „

10%

35—40 „ „
15%

30—35
„ „

20%

25—30
„ „ 25%

20—25 „ „
30%

18—20
„ „ 35%

16—18
„ „

40%

14—16km par 45%

12—14
„ „

50%

11—12
„ „

55%

10—11 „ „
60%

9—lo
„ „

70%

B—9 „ „ 80°/o

7—B
„ ~ 90%

līdz 7
„ „

100%
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40. Saimniecībām 5 km attālumā, skai-

tot pa šoseju, no joslas, kurā piemērots

paaugstinājums pilsētas vai cita centra tu-

vuma dēļ, vērtība jāsamazina par V2fl/o par

katru pilnu kilometru, bet ne vairāk par

30%.

Saimniecībām ar ērtu autobusu un preču

auto satiksmi šajā pantā paredzētos pa-

zeminājumus var nepiemērot vai sama-

zināt.

41. Ja iespējams lauksaimniecības ražo-

jumu transports pa ūdensceļiem, tad saim-

niecības novērtējumu var paaugstināt līdz

10%, ja saimniecības attālums no ūdens

ceļiem nepārsniedz 10 km pa šoseju.

42. Vērtības paaugstinājumu vai paze-

minājumu normas satiksmes dēļ šinī in-

strukcijā noteiktās robežās, tāpat arī attā-

lumus, līdz kuriem jāizdara paaugstinājumi,

uz pagasta vērtēšanas komisijas priekšli-
kumu noteic Galvenā komisija, kura atse-

višķos gadijumos var pielaist arī lielākas

pazeminājumuvai paaugstinājumu normas,

ievērojot īpatnējos satiksmes apstākļus.

Ja saimniecības vērtība jāpaaugstina

vairāku centru tuvuma dēļ, tad vērā ņe-

mams lielākais vērtības paaugstinājums.

VIII. Tirdzniecības, rūpniecības un citu

Uzņēmumu telpu, dzīvojamo ēku, zemes

bagātību, ūdeņu un tamlīdzīgu objektu

vērtēšana.

43. Atsevišķi no zemes vērtējamo ob-

jektu īpašniekam vai nomniekam vai viņu

vietniekiem jāiesniedz uz Zemes vērtēša-
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nas daļas taksatora pieprasījumu jiotejkta
parauga paziņojums. Paziņojumā jāuzrada:

1) šīs instrukcijas 4. pantā minētās ēkas

un citi objekti, atzīmējot, vai tie pil-

nīgi vai pa daļai izīrēti vai iznomāti,

atdoti citiem bezmaksas lietošanā

vai ir paša īpašnieka lietošanā;

2) iepriekšējo 3 gadu laikā saņemtā īre

vai noma; varbūtējs īres vai no-

mas maksas lielums par paša īpaš-
nieka izmantoto vai citiem bezmaksas

lietošanā atdoto vērtējamo objektu;

pirkšanās maksa, apdrošināšanas no-

vērtējums un citas ziņas, kas varētu

būt noderīgas vērtību noteikšanai;

3) rūpniecības ; iestāžu iekārta, dzinēj-

spēks, izstrādāto ražojumu daudzums,

iepriekšējo 3 gadubruto ienākums un

nodarbināto strādnieku skaits. Ziņas

jāuzdod arī par rūpnieciska rakstura

augu mājām un siltumnīcām.

44. Nekustama īpašuma īpašnieka, lie-

totāja vai nomnieka iesniegto paziņojumu
taksators pārbauda un papildina uz vietas,
ievācot novērtēšanai vajadzīgās ziņas.

Ziņu pareizības pārbaudīšanai taksatoram
vai vērtēšanas komisijai ir tiesība pieprasīt

no ziņu iesniedzējiem uzrādīt nomas lī-

gumus, īres kvītes, grāmatvedības v. c.

datus. .

45. Atsevišķi no zemes novērtējamās

tirdzniecības un rūpniecības telpas un dzī-

vojamās ēkas vai to daļas vērtējamas pēc

pēdējo 3 gadu vidējās īres maksas, atvelkot
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izdevumiem no veikaliem, noliktavām un

rūpniecības iestādēm mūra ēkās — 30%,

jauktās un koka ēkās, tāpat augu mājām

un siltumnīcām, — 40%, dzīvokļiem mūra

ēkās — 60%, koka vai jaukta materiālu

ēkās — 70% un atlikumu kopitalizējot ar

10%, t. i. pareizinot ar 10" (Lauks. noL

252. p.);

' Ja daļu dzīvokļa izmanto amatniecības

vajadzībām, tad šī dzīvokļa daļa jāvērtē

kā dzīvoklis. Kā dzīvokļi jāvērtē arī vies-

nīcas, ēdienu veikali, maiznīcas un tējnī-

cas, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm

izīrētas telpas.

Nav jāvērtē: 1) telpas, kurās pārstrādā

vērtējamā saimniecībā ražotus produktus,

2) viegli būvētas pagaidu ēkas, kā izstādes

un tirgus ēkas, pārvietojamas zāģētavas

v. t. 1. un 3). dzīvo jamās ēkas, kas uzceltas

uz svešas zemes, ja ēku kadastrālā vērtība

nepārsniedz Ls 100,—

46. Kopīgi ar galveno izīrējamo objektu

(dzīvokli, veikala vai rūpniecības telpām)
izīrētās blakus .telpas, kā: pagrabi, šķūņi,

staļļi, garāžas v. t. i, nav jāvērtē atsevišķi,

bet tās jāapraksta veidlapās.

47. Ja telpas izīrētas kopa ar zemi,

tad telpu, novērtēšanai no kopīgās nomas

jāatņem noma par zemi. Zemes noma jā-

nosaka pēc parastās vietējās nomas mak-

sas par labuma ziņā līdzīgu zemi.

Ja vērtējamās ēkas ir uz svešas zemes

(apbūves gabalu zemes), par kuru eku

īpašnieks maksā nomu, tad. pie ēku vērtī-

bas aprēķina no vērtēšanai pieņemtā ēku
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ienākuma jāatskaita nomas maksa par ze-

mi. Minētās zemes vērtība aprēķināma

pēc šīs instrukcijas 52. panta un pieskaitā-

ma attiecīgai hipotekārai vienībai.

•48. Ja telpas izīrē kopā ar mēbelēm,

rūpniecības iekārtu vai citu kustamu

mantu, tad no kopīgās īres maksas jāat-

velk tā dala, kas krīt uz kustamo mantu.

Ja nav iespējams tieši noteikt, kāda īres

maksas dala krīt uz nekustamo īpašumu

un kāda uz kustamu mantu, tad jānosaka

atsevišķi to būves vai pirkšanas vērtība

un īres maksa jāsadala samērīgi ar šīm

vērtībām (Lauks, nolik. 253. p.).

Piezīme. Kustama manta, kas nav

vērtējama, ir visas rūpniecības iestāžu

mašinas un citas techniskās ierīces,

pat ja tās pieslēgtas cieši pie grīdas,
sienas vai griestiem, tvaika katli (arī

iemūrētie), vēja motori, turbines,

ūdensrati, ūdens, gāzes un elektriskie

vadi v. tml. Dzirnavu ūdensbūves ir

nekustamā īpašuma sastāvdaļa.

49. Jaunceltām un tādām ēkām, kurām

ar izdarītām pārbūvēm ienesība ievēroja-

mi grozīta, ja pēc ēku uzcelšanas vai pār-

būves vēl nav pagājuši 3 gadi, ienesīgums

jānosaka pēc caurmēra īres par laiku, kādu

šīs ēkas bijušas izīrētas.

Ja vērtējamās telpas vai rūpniecības
iestāde pēdējos 3 gados nav izmantotas,
bet izmantošana ir iespējama, tad ienesī-

gums jānosaka pēc līdzīgas mantas ienesī-

bas. ' i ,
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50. Ja vērtējamās telpas nav izīrētas,
bet tās apdzīvo vai izmanto pats īpašnieks
vai arī tās atdotas citu personu lietošanā

radniecības vai citu iemeslu dēļ par paze-

minātu maksu, tad tās novērtējamas, no-

sakot normālo gada īri, kādu par tām vie-

tējos apstākļos varētu saņemt, tās izīrējot.

51. Ja rūpniecības uzņēmums darbojas

nepiemērotā, daudz lielākā ēkā, tad jāno-

vērtē izmantojamā ēkas dala.

52. Nomas laukumi, apbūvei ilggadīgā

nomā iznomātie zemes gabali, zvejai vai

citāda veida izmantošanai iznomātie ezeri

un upes jāvērtē pēc iepriekšējo 3 gadu no-

mas maksas, atskaitot no tās pārvaldīša-

nas izdevumiem 10%. Atlikums kapitali-

zējams ar 10%, t. i. pareizināms ar 10.

Tāpat jāvērtē rūpniecības iestāžu ūdens

krātuvju applūdinātā zeme, ja par to sa-

ņem atlīdzību.

Ūdeņi, kurus zvejai izmanto tieši pats

īpašnieks, jāvērtē tikai tad, ja tie dod no-

teiktu ienākumu vai ja tos iespējams iz-

nomāt.

53. Izmantojamās zemes bagātības, kā

kaļķakmeņu, smilts, grants, akmeņu, māla,

ģipša un merģeļa slāņi, jāvērtē pēc 3 ie-

priekšējo gadu caurmēra ienākumiem, at-

skaitot pārvaldīšanas izdevumiem 10% no

ieņēmuma par pārdoto neizstrādāto slāni.

Atlikums jākapitalizē ar 10%, t. i. parei-

zināms ar 10. Ja no minētiem slāņiem

iegūtos materiālus pārdod apstrādātā vei-

dā, tad no ieņemtās pārdošanas sumas vēl
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jāatvelk izdevumi par materiālu izrakšanu,

izlaušanu vai citāda veida apstrādāšanu,

bet, ja ieņēmums no minētās zemes bagā-

tības jau ieskaitīts rūpniecības novērtēju-

mā (piem., kaļķu un ķieģeļu cepļu), tad iz-

mantojamie slāņi atsevišķi nav vērtējami.

Piezīme. Pakaišu vai kurināmās

kūdras iegūšanai izmantojamie purvi

līdz ar attiecīgām būvēm un ierīcēm

nav jāvērtē pēc ienākuma, kādu tie no

•šīs izmantošanas var dot. Šie purvi

jāvērtē vienīgi kā'lauksaimnieciski iz-

mantojamā un meža zeme (Lauks,
nolik. 251. vX

54. Vērtējot apbūvei izmantojamās, bet

vēl neapbūvētās zemes, kur nav iespē-

jams piemērot' iepriekšējos pantos minē-

tos ienesīguma noteikšanas' veidus, īpa-

šuma-. ienesīguma vērtība jānosaka tieši,

ņemot par .pamatu šī. vai līdzīga īpašuma

pirkšartas - pārdošanas cenas, kas šādos

gadijumos jāsamazina, ievērojot vidējo sa-

mēru starp kadastrālām un faktiskām vēr-

tībām apkārtnes lauksaimniecības rakstura

saimniecībās; 1 samazinājums- nevar pār-

sniegt 50°/o,

Ja. zemē pietiekoši apbūvēta, tad zemes

vērtība ietilpst ēku novērtējumā un .tā at-

sevišķi nav jāvērtē. Zeme skaitāma par

pietiekoši apbūvētu,, kad -ēku kadastrālā

vērtība trīskārtīgi pārsniedz zemes vēr-

tību. Ja ēku vērtība mazāka, tad zeme

skaitāma par nepietiekoši apbūvētu, tās

vērtībā ieskaitāmā novērtējumā, bet sa-

mazināma par */s ēku vērtības.
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Ja apbūves gabalu platības samērā lie-

las un tās izmanto lauksaimnieciski, tad

pagasta vērtēšanas komisija daļu zemes

var vērtēt pēc kulturveidiem, atstājot

būvei ne mazāk par 0,3 ha.

55. Vērtējot fabriku vai darbnīcu ēkas,

ienesīgus ūdeņus, kaļķu, smilts vai grants

bedres vai citus tamlīdzīgus nekustamus

īpašumus,-ja nav iespējams piemērot ie-

priekšējos pantos, minētos ienesīguma no-

teikšanas veidus, īpašumu ienesīguma vēr-

tība jānosaka tieši, ņemot par pamatu vēr-

tējamā vai līdzīga īpašumā apdrošināšanas

vai kredītiestāžu novēflējumus, pirkšānas-

pārdošanas cenas, izbūves vērtību un tam-

līdzīgus datus (Lauks, nolik. * 253. p.).

IX. Vērtēšanas technisko darbu izpildī-
šana.

56. Vērtēšanas .darbu iesākot, pagasta

komisijas priekšsēdētājs iepazīstina komi-

sijas locekļus ar likumu un instrukcijas

noteikumiem. Pagasta komisija kopīgi
izdara pagastā sastopamu zemju tipu pa-

rauga šķirošanu ar nolūku noteikt zemes

labuma šķiru standartu, pie kura jāturas

turpmākos šķirošanas darbos. Pagasta

komisija noteic, kādu pilsētu, tirdzniecības

centru, dzelzsceļa staciju un ūdensceļu

tuvums ietekmē lauksaimnieciski izmanto-

jamās zemes ienesīgumu, un atkarībā no

tā sastāda priekšlikumu Galvenai komisijai

ienesīguma vērtības procentuālu paaugsti-

nājumu normu noteikšanai.

57, Piedaloties pagastu vērtēšanas ko-

misijas locekļiem', taksators uz vietas izda-



40

ra zemes šķirošanu un ievāc datus hipo-

tekāro vai saimniecisko vienību vērtību

aprēķināšanai, kā arī citas ziņas, kas mi-

nētas šīs instrukcijas 1. pantā un vērtēša-

nas aprēķinu veidlapās.

58. Zemes šķirošana izdarāma, ņemot

par pamatu Mērniecības daļas kadastra

vajadzībām izgatavotus plānus. Derīga

zeme jāiedala iepriekšējos instrukcijas

pantos minētos kulturveidos. Ja kultur-

veidu robežas dabā nesaskan ar plānu, tad

vajadzīgos plāna labojumus izdara taksa-

tors. Labojumi jāizdara ar sarkanu tušu

un kontūrās jāieraksta attiecīga litera.

59. Kulturveidi jāiedala zemes labuma

šķirās, saskaņā ar šīs instrukcijas noteiku-

miem. Zemes labuma šķiru noteikšanai

jāizrok tik dziļas bedrītes, lai iegūtu pār-

skatu par trūdvielu kārtu un apakškārtu.

Raksturīgākās rakuma vietas jāatzīmē uz

plāna līdz ar zemes labuma šķiru, augsnas

tipu un pamatnes grupu. Ja noteikta aug-

snas reakcija, tad jāieraksta arī reakcijas
skaitlis pirms labuma šķiras. Uz lauka

ieraksti izdarāmi ar zīmuli, bet vēlāk jā-

izvelk ar sarkanu tušu, pie kam katrā

kontūrā ar sarkanu tušu jāieraksta tikai

viena izšķirošā rakuma atzīme. Labuma

šķiru platības zem 0,3 ha atsevišķi var ne-

izdalīt.

60. Augsnas jāiedala šādos tipos:

1. kaili ieži (bez augsnas), 2. rendzinas,
3. brūnzemes, 4. podzolu augsnas I, 5. po-

dzolu augsnas 11, 6. podzolu augsnas 111,
7. kulturaugsnas, 8. purvainas augsnas,
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9. purvainas augsnas ar rusu, 10. kudrai-

nas augsnas, 11. zāļu purvi, 12. sūnu purvi.

Augsnu pamatnes jāiedala šādās grupās:

1. smagi morēnu māli, 2. smagi bezakmeņu

māli, 3. vidēji un viegli morēnu māli,

4. vidēji un viegli bezakmeņu māli, 5. mā-

laina smilts ar akmeņiem, 6. mālaina smilts

bez akmeņiem, 7. smilts, 8. grants, 9. kaļķ-

akmeņi un dolomiti un 10. avotkaļķi.

Uz plāna tipus un grupas apzīmē ar

skaitļiem daļu veidā, rakstot virs strīpas

augsnas tipa kārtas skaitli, bet zem tās

attiecīgo pamatnes grupas kārtas skaitli.

61. Ja rakuma vietā zeme labāka par

attiecīgo šķiru, bet sliktāka par nākošo

augstāko šķiru, tad rakuma vieta ar tās

platību jāieskaita vidus šķirā un jāapzīmē

daļas veidā, piem. V/VI.

62. Kulturveidu un to labuma šķiru

platības jāaprēķina ar planimetru. Pielai-

žama platību aprēķināšana arī vienkāršā-

kiem paņēmieniem.

Zemes šķirošanas rezultāti pārnesami no

plāna, kurā ieraksti izdarīti lauku darbos,

uz plāna otrā eksemplāra. Pēdējā katrā

kontūrā jāieraksta tikai viena izšķirošā
rakuma atzīmes.

63. Par katru novērtējamo vienību jā-

sastāda noteikta parauga veidlapa, kurā

jāieraksta nekustama īpašuma nosaukums,

tā īpašnieka vārds un uzvārds, zemes pla-

tība, šķirošanas rezultāti, citas uz vietas

ievāktās ziņas un apstākļi,. kas ietekmē

ienesīguma vērtību.
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Ja nekustamam īpašumam vairāki no-

saukumi, tad, blakus nosaukumam pēc ze-

mes grāmatām, jāpieraksta arī vietējais.

. 64. Visa pagasta nekustamu īpašumu

novērtēšanas projektu sastāda taksators,

ņemot vērā Galvenās komisijas apstipri-
nātos pagasta komisijas lēmumus, zemes

šķirošanas rezultātus, no-, zemes atsevišķi

vērtējamo .objektu īpašnieku vai lietotāju

iesniegtos paziņojumus un saimniecību ap-

skatē uz vietas ievāktos datus.

Virstaksators pārbauda projektu un ap-

rēķinus, pēc kam'ar to jāiepazīstina nekus-

tamu īpašumu īpašnieki Lauksaimniecības

nolikuma 261. p. pāredzētā kārtībā.

X. Vērtēšanas datu pārbaudīšana un

apstiprināšana.

65. Uz taksatora sastādītā, projekta pa-

mata nekustamu. īpašumu vērtību noteic

pagasta vērtēšanas' komisija, saskaņā ar

Lauksaimniecības n01ikuma258.,263—266.

un 269. ,p. p.'

66. -Pagasta vērtēšanas- komisija pār-

bauda ieinteresēto personu-iebildumus, va-

jadzības gadijumos izdarot salīdzinošas ap-

skātes uz vietām; un taisa savu lēmumu

par novērtējumu, sastādot Lauksaimniecī-

bas nolikuma 269. p. paredzēto aktu. Bez

tam visi pagasta komisijas ' lēmumi par

taksatora novērtējuma projektu grozīšanu
jāieraksta sēdes protokolā. Komisijas lo-

cekļi, kas nepiekrīt lēmumam, var proto-

kolam pievienot atsevišķas-.domas.
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67. Galvenā komisija izšķir- sūdzības

un protestus kadastrālās vērtēšanas, lietās,

izskata pagasta komisiju novērtējumus,
tos apstiprina, groza vai nodod atpakaļ

pārvērtēšanai (Lauks, nolik. 271. p.).

Galvenās komisijas lēmumus var pār-

sūdzēt Senātam viena mēneša laikā pēc

lēmuma paziņošanas dienās. Pārsūdzības

rakstāmas Senāta Administrativam depar-

tamentam,, bet jāiesniedz Galvenai komi-

sijai ' - '••
>

"
<■ • • • ■ ■ .

XI. Kadastra turpināšana un atjaunošana.

68. Pēc kadastrālās vērtēšanas datu

spēkā stāšanās (Lauks, nolik. 234. p.), pa-

gastu valdes ■ik gadus, ne vēlāk par

15. maiju, iesniedz Zemes ierīcības de-

partamenta Zpmes vērtēšanas daļai pēc

dota parauga ziņas par notikušām pārmai-

ņām īpašumu sastāvā un ienesīgumā:

1) ja ir uzceltas vai likvidētas atsevišķi

no zemes vērtējamas ēkas vai būves;

2) ja ir radušies vai izbeigušies . citi

atsevišķi vērtējami ienākumu nesoši

objekti: '. . • .

69. īpašumus, kuru sastāvs mainīts, tos

sadalot, pārkārtojot robežas vai apvienojot

ar citiem, Zemes vērtēšanas daļa pārvērtē

nekavējoties pēc . zemesgrāmatu nodaļu

paziņojumu saņemšanas par notikušām

pārmaiņām '(Zemesgrāmatu likuma 88.

pants). Pārvērtēšana jāizdara, ņemot par

pamatu kadastrālās mērīšanas un vērtē-

šanas, datus. Pārvērtēšana jāizdara arī
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tad, ja hipotekarisko vienību platības vai

vērtību aprēķinos atklājušās nepareizības.

Tāpat Zemes vērtēšanas daļa uz pagastu

valžu sniegto ziņu pamata novērtē atse-

višķi no zemes vērtējamas ēkas un citus

jaunradušos vērtējamos objektus vai arī

izslēdz no vērtības likvidētās ēkas un'citus

objektus, kuri vairs nedod ienākuma un

nav vērtējami.

70. Ik pēc katriem 5 gadiem, skaitot no

kadastra datu spēkā stāšanās (Lauks, nolik.

234. p.), Zemes vērtēšanas daļa, uz datiem

pamatotu īpašnieku, vietējo pašvaldību vai

valsts iestāžu ierosinājumu, izdara kadas-

trālās vērtēšanas pārbaudi vienībās, kur

zemes vai atsevišķi no zemes vērtējamo

objektu ienesīguma vērtība mainījusies ne

mazāk par 20% (Lauks, nolik. 280. p.).
Vērtēšanas pārbaudes starplaikā iesniegtos

ierosinājumus, izņemot tos, kuri paredzēti
šīs instrukcijas iepriekšējos 68. un 69. pan-

tos, Zemes vērtēšanas daļa izskata vienī-

gi pēc ikkatras piecgades izbeigšanās.

71. Vajadzības gadijumā Zemes vērtē-

šanas dala komandē uz. vietas taksatoru

vērtējamo vai pārvērtējamo īpašumu ap-

skatei un vērtēšanai vajadzīgo datu sa-

vākšanai.

Taksatora darbā pieacinams pagasta

vecākais vai viņa izraudzīts pagasta valdes

loceklis, kā asistents, ar padomdevēja

balsi, bet viņa neierašanās neaptur vērtē-

šanas darbu izpildīšanu.
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72. Novērtējumu rezultātus Zemes vēr-

tēšanas daļa paziņo pagasta valdei un no-

dokļu inspektoram, un caur pagasta valdi

arī ieinteresētām personām.

73. Zemes vērtēšanas daļas sastādītos

novērtējumus var pārsūdzēt Galvenai

lauku nekustamas mantas vērtēšanas ko-

misijai 2 mēnešu laikā pēc novērtējuma

paziņošanas ieinteresētiem (Lauks, nolik.

270. p.). Sūdzības rakstāmas uz Galvenās

komisijas vārdu, bet jāiesniedz Zemes vēr-

tēšanas daļai.

74. Pēc pārsūdzību termiņu izbeigšanās
Zemes vērtēšanas daļa visus novērtēšanas

vai pārvērtēšanas materiālus kopā ar

ieinteresēto personu sūdzībām un atsauk-

smēm uz tām iesniedz Galvenai komisijai
izskatīšanai un apstiprināšanai.

Galvenās komisijas lēmumus var pār-

sūdzēt Senātam 1 mēneša laikā pēc lēmu-

ma paziņošanas dienas. Pārsūdzības

rakstāmas Senāta Administrativam depar-

tamentam, bet jāiesniedz Galvenai komi-

sijai.

75. Ja Galvenā komisija groza Zemes

vērtēšanas daļas novērtējumus vai noraida

celtās sūdzības, tad viņa par to paziņo at-

tiecīgai pagasta valdei un nodokļu inspek-
toram un caur pagasta valdi arī ieintere-

sētām personām.

76. Ja Galvenā komisija Zemes vērtē-

šanas daļas vērtējumus neapstiprina, bet

uzdod izdarīt otrreizēju vērtēšanu, turp-

mākā vērtēšanas kārtība tāda pati kā pie

pirmreizējās vērtēšanas.
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Ar šo atcelta „Instrukcija lauku nekus-

tamas mantas kadastrālai vērtēšanai"

(„Vald. Vēstn." 1934. g. 135. num.) līdz ar

tas grozijumiem („Vald. Vēstn." 1936. g.

106. num-).

Galvenās lauku nekust, mantas

.verteš. komisijas priekšsed. A. Ķuze.

Zemes vērtēš. daļas vad. E. Maciņš.



Apstiprināts Galvenās lauku

nekustamas mantas vērtēšanas

komisijas 1939. g. 16. febr. sēdē.

Pielikums pie instrukcijas
lauku nekustamas mantas kadas-

trālai vērtēšanai.

Aramzemes šķiru apraksts.

I šķira

(trūdvielu kārtas biezums vismaz 25 cm).

Mitruma apstākli sevišķi labi, kā sausos,

tā slapjos gados, — grāvji vai drenāža nav

vajadzīgi. Ražas izcili augstas un maz

atkarīgas no laika apstākļiem. Augsnas

reakcija tuva neitrālai, dažreiz vāji sār-

maina; sausas virskārtas krāsa melna,
brūna vai dzelteni-pelēka.

1. Smagas augsnas.

Ar trūdvielām bagātas maz pārveidotas

mālainas, bet loti irdenas augsnas līdzenās

vietās vai ar mazu slīpumu. Apakškārtā

irdens ūdeni caurlaidošs māls, ar zemāku

trūdvielu saturu.

2. Vieglas mālainas augsnas.

Ar trūdvielām bagātas maz pārveidotas

augsnas uz mālainiem aluvialiem nogulu-

miem; apakškārtā arī mālaina, irdena,

ūdeni caurlaidoša.
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II šķira

(trūdvielu kārtas biezums vismaz 25 cm).

Mitruma apstākļi sevišķi labi sausos ga-

dos, slapjos mazliet sliktāki. Ražas izcili

augstas, tikai sevišķi slapjās vasarās pa

daļai pazeminās. Reakcija tuvu neitrālai

vai vāji sārmaina. Sausas virskārtas krā-

sa melna, brūna vai dzelteni-pelēka.

1. Smagas augsnas.

Ar trūdvielām bagātas maz pārveidotas

irdenas augsnas līdzenās vietās vai lēzenās

nogāzēs. Apakškārtā irdens, ūdeni caurlai-

došs māls ar trūdvielu plankumiem.

2. Vieglas augsnas.

Ar trūdvielām bagātas maz pārveidotas

ļoti irdenas augsnas uz mālainiem nogu-

lumiem; apakškārtā mālaina vai smilšai-

na, irdena, ūdeni caurlaidoša.

111 šķira

(trūdvielu kārtas biezums vismaz 20 cm).

Mitruma apstākļi labi vieglākās augsnās,

bet smagākās augsnās — vajadzīgi vaļēji
grāvji vai drenāža. Ražas ļoti augstas un

normālos gados maz svārstīgas. Reakcija

tuva neitrālai. Sausas virskārtas krāsa

melna, brūna un dzelteni-pelēka.

1. Smagas augsnas.

Ar trūdvielām bagātas irdenas augsnas;

apstrādāšana grūta, bet rudens arumi pa-

vasaros viegli sadrūp. Zem trūdvielu

kārtas dažreiz novērojamas izskalotas

kārtas pazīmes, bet tās fiziskās īpašības
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labas. Pamatnē — drupatains māls ar

labām ūdens uzsākšanas un caurlaidības

spējām.

2. Vieglākas augsnas.

a) Ar trūdvielām bagātas irdenas maz

pārveidotas augsnas uz mālainiem

nogulumiem; apakškārtā" irdens, ūde-

ni caurlaidošs māls, smilts vai grants;

b) ar trūdvielām sevišķi bagātas aug-

snas, maz pārveidotas. Pamatnē —

grants nogulumi, dažreiz arī dolomitu

vai kaļķakmeņu slāņi;

c) irdenas mālainas augsnas iekoptas

ļoti ilgā lauks, izmantošanā ar dziļu

trūdvielu kārtu un vidēji augstu trūd-

vielu saturu. Izskalotās kārtas pazī-

mes dažreiz saskatāmas, bet tanī

redzami trūdvielu plankumi; fiziskās

īpašības labas, ūdens caurlaidība arī

laba.

IV šķira

(trūdvielu kārtas biezums vismaz 18 cm).

Mitruma apstākļi labi vieglākās augsnās,

bet smagākās — vajadzīgi grāvji vai

drenāža. Ražas vispārīgi augstākas par

vidējām Latvijā, bet smagākās augsnās pa

atsevišķiem gadiem samērā svārstīgas.

Sausas virskārtas krāsa iedzelteni-pelēka

vai brūna, retāki melna. Reakcija tuva

neitrālai.

1. Smagas augsnas.

Ar trūdvielām bagātas vidēji labas

struktūras augsnas, zem trūdvielu kārtas

pakāpeniski sākas gaiši pelēka kārta ar
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trūdvielu plankumiem; ūdens caurlaidība

apmierinoša. Dziļākās augsnas kārtas

blīvas ar vājām ūdens caurlaidības spējām.

2. Vieglas augsnas.

a) Ar trūdvielām bagātas irdenas maz

pārveidotas augsnas uz aluvialiem

nogulumiem ar samērā mazu māla

saturu.

b) Ar trūdvielām bagātas maz" pārvei-

dotas augsnas zemākās vietās ar

labām fiziskām īpašībām; arī dziļākās

āugsnas kārtas irdenas, ūdeni caur-

laidošas.

c) Ar trūdvielāmbagātas mālainas grants

augsnas, maz pārveidotas; dziļākās

kārtās stipri kaļķaina grants.

d) Agrāki stipri pārveidotas mālainas

augsnas, kas redzami uzlabojušās

ilgā lauks, izmantošanā. Virskārta

irdena ar labu struktūru, izskalotā

kārta ar trūdvielu plankumiem un la-

bām fiziskām īpašībām; arī dziļākas

kārtas samērā irdenas.

3. Augsnas -uz dolomitiem vai

kaļķakmeņiem.

Ar trūdvielām bagātas. mālainas maz

pārveidotas augsnas, mitruma apstākļi

labi, maz cieš arī no sausuma. Dolomītu

vai kaļķakmeņu slāņi tik dziļi, ka zemes

apstrādāšanu netraucē.

V šķira

(trūdvielu kārtas biezums vismaz 16 cm).

Mitruma apstākļi labi vieglās augsnās
— augi maz cieš no mitruma trūkumā arī



51

sausā vasarā, — bet sliktāki smagās aug-

snās, te noteikti vajadzīgi grāvji vai dre-

nāža. Ražas, tikai drusku augstākas par

vidējām Latvijā,' samērā stabilas vieglā-

kās, bet diezgan svārstīgas smagākās aug-

snās. Sausas virskārtas krāsa dzelteni

pelēka, retāki brūna vai melna. Reakcija
tuva neitrālai vai vāji skāba, samērā reti

vidēji skāba.

1. Smagas augsnas.

Virskārtā trūdvielu saturs vidēji augsts,

struktūra nevisai laba. Zem virskārtas

dažreiz saskatāma izskalota kārta, bet tās

fiziskās īpašības pa daļai uzlabojušās;

dziļāko kārtu ūdens caurlaidība vāja.

2. Vieglas mālainas augsnas.

a) Ar trūdvielām bagātas maz pārvei-

dotas augsnas; zem virskārtas vidēji

blīvs māls;

b) Stipri pārveidotas, bet ilgā lauks, iz-

mantošanā iekoptas vieglas mālainas

augsnas. Izskalotā kārtā — trūdvielu

plankumi, dziļāki vidēji blīvs brūnais

māls, kas pāriet smilšainā mālā; mit-

ruma apstākļi labi.

3. Smilšainas un-grantainas

augsnas.

a) Ar trūdvielām bagātas maz pārvei-

dotas augsnas uz aluvialiem smilts

vai grants nogulumiem.

b) Virskārtā trūdvielu saturs vidēji

augsts, bet trūdvielu kārta stipri bie-

za, — ilgā lauks, izmantošanā uzla-
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bojušās vidēji pārveidotas augsnas.

Mitruma apstākļi labi, augi maz cieš

no sausuma.

4. Augsnas uz kaļķakmeņiem

un do 1omi tiem.

Ar trūdvielām bagātas, ļoti irdenas maz

pārveidotas augsnas. Augi maz cieš no

mitruma trūkuma. Augsnu pamatne —

dolomitu . vai kaļķakmeņu klintis — jau

vietumis traucē dziļu zemes apstrādāšanu.

VI šķira

(trūdvielu kārtas biezums vismaz 14 cm).

Mitruma apstākļi neapmierinoši — sma-

gākās augsnas prasa rūpīgu mitruma ap-

stākļu kārtošanu; sausās vasarās augi

vispārīgi cieš no sausuma. Ražas ar sa-

mērā lielām svārstībām pa atsevišķiem

gadiem, caurmērā zem vidējām Latvijā.

Sausas virskārtas krāsa pa lielākai daļai

gaiši pelēka, sevišķi, kad apžūst pēc lietus,
retāki tumši pelēka vai melna. Virskār-

tas reakcija pa lielākai daļai vāji vai vi-

dēji skāba, retāki neitrāla.

1. Smagas augsnas.

a) Trūdvielu saturs reljefa zemākās

vietās samērā augsts, bet struktūra slikta,

zemes strādāšana grūta. Zem virskārtas

samērā blīvs māls ar vājām ūdens uzsāk-

šanas spējām.

b) Trūdvielu saturs virskārtā zems vai

vidējs, pēc lietus ātri rodas garoza, kas

sevišķi kaitīga pavasara sējumiem. Virs-

kārta krasi pāriet gaiši pelēkā izskalotā
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kārtā vai dzeltenā mālā, kuru ūdens caur-

laidība vāja. Uzkalniņos dažreiz tīrumu

virskārtā jau sastopamas brūnā vai dzel-

tenā māla kārtas.

2. Vieglas mālainas augsnas.

a) Ar trūdvielām bagātas, maz pārvei-

dotas augsnas zemākās vietās; virskārtas

struktūra laba, tikai pēc lietus ātri bojājas;

zem virskārtas samērā blīvs māls, kura

ūdens caurlaidība tomēr labāka nekā virs-

kārtai.

b) Stipri pārveidotas, bet pa daļai uz-

labojušās irdenas augsnas, bet struktūra

nav stabila — pēc stiprāka lietus rodas

garoza. Pelēkā izskalotā kārta samērā

slikti uzsūc ūdeni un novada to dziļākās
kārtās. Pamatnē — smilšains vidēji irdens

māls.

3. Smilšainas un grantainas

augsnas.

a) Ar trūdvielām bagātas augsnas uz

smilšainiem vai grantainiem nogulumiem,

maz pārveidotas.

b) Samērā stipri pārveidotas augsnas,

dažreiz pat ar rūsas kārtu, bet ilgākā

lauks, izmantošanā atkal uzlabojušās, ar

vidēju trūdvielu saturu.

4. Augsnas uz dolomitiem, kaļķ-

akmeņi c m un avotkaļķiem.

Ar trūdvielāmbagātas neitrālas augsnas,

virskārtā sastopami arī rupjāki akmeņu

gabali. Dziļāku zemes apstrādāšanu trau-

cē sekli gulošas klintis vai akmeņi.
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5.; 'Pur.vai-ri a s aug sitas.

Virskārtā samērā .'daudz - minerālvielu.

Zem virskārtas sekla minerālvielu pamat-

ne ar puslīdz labām fiziskām' .īpašībām.

6. Ku 11 ive t i purv i. - .

Bagāti zaļu purvi ar augstu minerāl-

vielu saturu virskārtā. •

VII šķira

(trūdvielu kārtas biezums vismaz 12. cm);

Mitruma apstākli slikti — augi sausākās

vasarās cieš no sausuma; smagākās-aug.-

snas slikti uzsūc un novada 'ūdeni. Ražas

zemas ar samērā lielām, svārstībām,.

stipri atkarīgas no laika apstākļiem. Sau-

sas virskārtas krāsa pa lielākai daļai; gaiši

vai zilgani pelēka, it īpaši- pēc lietus, ze-

mākās vietas arī tumši pelēka vai melna;
mitras virskārtas krāsa daudz tumšāka,
dažreiz-melna. Reakcija reti neitrāla, pa

lielākai daļai vairāk vai mazāk skāba, it

sevišķi līdzenās • sausās vietas. 'Tīrumi

prasa biežāku un stiprāku mēslošanu, nekā

augstākās Šķirās.

1.. S.maga s .a u,g sna s.

a) Virskārtā augsts trūdvielu -saturš,

struktūra slikta; dziļāki — blīvs, dzeltens

vai iesarkanas krāsas māls.' Tīrumi grūti

sastrādājami, vāji uzsūc, ūdeni. ■■

b) Gaiši'pelēkas augsnas ar zemu trūd-

vielu "saturu. Dziļāki .pelēkā ..kārta ar slik-

tām fiziskām īpašībām.
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2. Vieg 1 a š mala i n a s augsnas.

a) Virskārta augsts trūdvielu . saturs.

Apakšējās kārtas blīvas ar vājām ūdens

uzsākšanas un caurlaidības spējām.

b) Stipri pārveidotas, bet vēl maz uz-

labotas augsnas. Virskārta un arī apak-

šējā izskalotā- kārta' stipri smilšaina, bet

to ūdens -uzsākšanas un caurlaidības spējas

vājas. Augi bieži cieš'kā-no lieka mitruma,

tā arī sausuma. Apakškārtā blīvs .māls,

dažreiz arī smilšains māls;

3. Smilšainas un grant ainas

• augsnas. ••

ā) .Ar trūdvielām bagātas augsnas ze-

mās -vietās. Augsnās stipri ..pārveidotas,

reakcija skāba. Zem virskārtas gaiši pe-

lēka-izskalotā kārta, dziļāki rūsas kārta.

b). Ilgstošā lauks, izmantošanā uzla-

bojušās
1

smilšainās' augsnas ar vidēju

augstu .trūdvielu saturu.

4. A v g s n ā s v z dp i o mi tie m, kaļ ķ-

ak'meņiem un avotkaļķa nogu-

... ..
l.v miē m. .

Trūdvielām bagātas neitrālas augsnas;

sekli esošie akmeņi un klintis .traucē dzi-

ļāku zemes apstrādāšanu. Augi bieži cieš

no sausuma.

5. Purvainas augsnas.

'Virskārtā, minerālvielu maz. Apakškār-

tas fiziskās.īpašības.sliktās .—
māli kļuvuši
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sevišķi blīvi, bieži zilgani-pelēkas krāsas;

ja apakškārtā smilts, tad bieži novērojama

rūsas kārta. Vaļēji grāvji ātri aizplūst.

6. Kultivēti purvi.

Ar augiem vajadzīgam barības vielām

samērā bagāti zāļu purvi.

VIII šķira

(trūdvielu kārtas biezums vismaz 10 cm)

Mitruma apstākļi ļoti slikti, smagākās

augsnās augi bieži cieš no lieka mitruma,

bet it visās — no ilgstoša sausuma. Vi-

dējās ražas ļoti zemas ar lielām svārstī-

bām pa atsevišķiem gadiem. Virskārtas

reakcija pa lielākai daļai vairāk vai mazāk

skāba. Sausas virskārtas krāsa bieži zil-

ganpelēka, zemākās vietās arī melna. Tī-

rumi prasa biežāku un stiprāku mēslošanu

nekā augstākās zemju šķirās.

1. Smagas augsnas.

a) Trūdvielu saturs augsts, bet struk-

tūra slikta. Zem virskārtas pelēks vai

ļoti blīvs dzeltens māls. Ūdens uzsākšana

ļoti vāja. Zemes grūti strādājamas.

b) Trūdvielu virskārtā_ maz; augsnas

ļoti stipri pārveidotas. Ūdens uzsākšana

un caurlaidība ļoti vāja. Grūti strādāja-

mas.

2. Vieglas mālainās augsnas.

a) Trūdvielām bagātas augsnas zemā-

kās vietās; ūdens uzņemšana un caurlai-

dība ļoti vāja.
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b) Stipri pārveidotas augsnas ar zemu

trūdvielu saturu. Fiziskās īpašības ļoti
sliktas.

3. Smilšainas un grantainas

augsnas.

a) Trūdvielām bagātas neitrālas gran-

tainas augsnas ar plānu virskārtu, augi

ļoti cieš no sausuma.

b) Trūdvielām bagātas, bet stipri pār-

veidotas smilšainas jeb grantainas augsnas

zemākās vietās ar sacietējušu rūsas kārtu

(ortšteins).

c) Maz vai arī stipri pārveidotas aug-

snas ar zemu trūdvielu saturu ļoti sausās

vietās. Augi ļoti stipri cieš no sausuma.

4. Augsnas uz dolomitiem, kaļķ-

akmeņiem un avotkaļķiem.

Stipri akmeņainas augsnas ar seklu trūd-

vielu kārtu; akmeņi traucē dziļāku tīrumu

apstrādāšanu. Augi stipri cieš no sausuma.

5. Purvainas augsnas.

a) Virskārta stipri kūdraina, minerāl-

vielu maz; zem virskārtas loti blīvs māls

(glūda) gaiši dzeltenas vai zilganpelēkas

krāsas.

b) Virskārta stipri kūdraina; minerāl-

vielu maz, bet dziļāki smilts ar cietu rūsas

kārtu (ortšteins).

6. Kultivēti purvi.

Mazauglīgi zāļu un pārejas purvi.
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IX šķira.

: Mitruma apstākļi ļoti. slikti un grūti kār-

tojami, — augi bieži cieš no sausuma vai

lieka mitruma. Ražas ļoti zemas ar lie-

lām svārstībām .pa atsevišķiem gadiem.

Tīrumu mēslošana,prasa lielākus līdzekļus

nekā augstākās šķirās un ne katrreiz at-

maksājas. • ' . ' •

J. Smilšainas un- gr an t ai.nas

•. augsnas/

Trūdvielu • saturs zems, ar mēslošanu

grūti paceļams, jo - organiskās . vielas ātri

sadaļas. Augi stipri cieš no sausuma.

2. Augsnas u'.z.'dolo:mitiem, kaļķ-

akmeņi c m '.un avotk aļ ķ i c m.

Trūdvielu kārta plāna, akmeņaina, ze-

mes apstrādāšanu traucē akmeņi un. klin-

tis. Augi stipri cieš . no. sausuma, bet

avotainās vietās — no lieka mitruma.

3. Purvainas' augsnas.

Mitruma apstākļu kārtošana ļoti grūta

— apakškārtā loti- blīvs māl.s. ar augstu

akmeņu saturu vai smilts ar biezir ortštei-

ņa. kārtu. • . •; • . .

4. Ku 11 iveti'p v r v i.

Kultivēti suņu purvi un neauglīgi stipri

skābi pārejas purvi.



59

Augšanas gaitas tabeles normālam

mežaudzēm.

Priežu mežs.

Audzes Koku vidējais augstums metros

vecums [ i II 111 IV V

gados bon. bon. bon.- bon. bon.

'20 '.. '8 ■- 6 ' 5 . 3 ' 2 •
'30 ..• 13 .10 •8-• 6 . 4

.40 16 ' 13 10 8 . :6

' .50 ' 19 '16 12- 10 .8 •

60 .' 21 18 14 12 . 9

70 ' 24. 20 16 13 10

80' 25 22 18 15 11

.90 ' 27 -23 19 16. 12

'100 28 24 20 16. 13

110 29 25 21 17 14

120 30 26 21 18 14

130 31 26 •. 22 18 14

. 140.' .31 27 '22 18 . 15. .

.. \ ■■' , Eg 1 v mežs. .* '1 .
Audzes Koku vidējais augstums metros

vecums I II 111 IV V

gados bon. bon, bon. bon. ■ bon.

20 '•4' . 3. 3 2ļ :
30 ''•. ■ 8 ■ .-6 " 5 4.• : 3 .

40 12 10 - 8 ' 6. 5

50 16 13 10 8. 6

'60 19 16 13 11 8

70 . 22 19 15 12 . 10

'80: ... 25 21 17 14 11

90 26 23. 19 15 12

100 28 24 20 16 13

' 110 29 25 21 17 14

120 30
"

26 22 18 14

130 31 27 22 18 14

' 140 . 31 . 27- 23 19- 15 '
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Lapu koku mežs.

Audz:-, Koku vidējais augstums metros

vecums I II
*

111 IV V

gados bon. bon. bon. bon. bon.

20 12 10 8 7 5

30 17 14 12 10 8

40 20 17 14 12 9

50 • 22 20 16 13 11

60 24 21 18 15 12

70 26 23 20 16 13

80 28 25 21 17 14

90 29 26 22 18 14

100 30 26 22 19 15

Mežu zemes šķiras.

I bonitates augsnas.

1. Priede. Trūdvielām bagātas maz

pārveidotas smilšainas vai grantainas

augsnas ar zemu māla saturu ļoti labos

mitruma apstākļos.
2. Egle. Trūdvielām bagātas maz vai

vidēji pārveidotas, irdenas mālainas aug-

snas labos mitruma apstākļos.

II bonitates augsnas.

1. Priede. Trūdvielām bagātas vidēji

pārveidotas smilšainas vai grantainas

augsnas labos mitruma apstākļos.
2. Egle. Vidēji vai stipri pārveidotas

mālainas, bet irdenas augsnas labos mit-

ruma apstākļos.

111 bonitates augsnas.

1. Priede, a) Samērā maz pārveidotas,
bet blīvas mālainas augsnas.

b) Stipri pārveidotas smilts un grants

augsnas ar dziļu rūsas kārtu mitrās

vietās.



61

c) Mitri apauguši pārejas purvi ar apm.

50 cm biezu kūdras kārtu.

2. Egle. a) Mitras stipri pārveidotas
mālainas augsnas.

b) Trūdvielām sevišķi bagātas perio-

diski slapjas augsnas, zemākās vietās

ar glūdu apakškārtā (dumbrāji).
c) Trūdvielām bagātas vidēji pārvei-

dotas smilšainas vai grantainas aug-

snas mitrās vietās.

IV bonitates augsnas.

1. Priede, a) Blīvas mālainas augsnas

sausās vai stipri slapjās vietās.

b) Sausas stipri pārveidotas smilšainas

augsnas ar seklu rūsas kārtu.

c) Mitras stipri pārveidotas purvainas

smilts augsnas ar biezu rūsas kārtu

(grīņi).
d) Apauguši pārejas purvi ar ne vairāk

par 1 m biezu kūdru.

2. Egle. a) Ļoti stipri pārveidotas blī-

vas mālainas augsnas ar zemu trūd-

vielu saturu.

b) Trūdvielām bagātas augsnas slapjās

vietās, apakškārtā glūda.

c) Trūdvieiām bagātas augsnas perio-

diski pārplūstošas slapjās vietās ar

smilšainu vai grantainu pamatni.

V bonitates augsnas.

1. Priede, a) Vairāk vai mazāk pār-

veidotas smilšainas augsnas ar seklu

rūsas kārtu loti sausās vai stipri

slapjās vietās.

b) Stipri slapji pārejas purvi ar biezu

kūdras kārtu.
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2. Egle. Stipri pārveidotas un slapjas

augsnas uz blīvas ūdeni aizturošas pa-

matnes.

Piezīme. Lapu koku augsnas maz

atšķiras no skuju koku attiecīgas boni-

tates augsnām.

Galvenās lauku nekust, mantas

vērtēs, kom. priekšsēd. A. Ķuz c.

Zemes vērtēš. daļas vadītājs E. Maciņš.

PASKAIDROJUMI

par aramzemes šķirošanu.

Šķiru aprakstā vārda „zemes" vietā

bieži lietots vārds „augsna" — ar tādu

vārdu apzīmē tās zemes virsējās. kārtas,

kas mainījušas savu pirmatnējo sastāvu

un raksturu zem, augu, dzīvnieku un, kli-

mata iespaida. Trūdvielu .kārta'sastāda

augsnas virsējo daļu; zem tās nāk vairāk

vai mazāk pārveidotas kārtas un vēl dzi-

ļāki — mūsu apstākļos 50—100 cm dziļu-

mā — augsnas pamatne.

Ja augsnas samērā jaunas, piem., uz

jaunākiem (aluvialiem) uznesumiem, tad

zem trūdvielu kārtas nāk samērā plāna

pārejas kārta, kura maz atšķiras no dzi-

ļākās augsnas. pamatnes. Tas pats novē-

rojams, ja augsnas veidojušās uz pamatnes

ar ļoti augstu, kaļķa saturu, piem., stipri

kaļķainas grants, kaļķakmeņiem vai ar.

kaļķī sevišķi bagātiem merģeļa māliem.

Tamlīdzīgas augsnas apzīmē' par maz

pārveidotām, bet augsta. trūdvielu
satura dēļ — par trūdvielu bagātām. Tā-

das augsnas sastopamas samērā reti.
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Daudz, biežāki . sastopamas st i p;.r i

p-ā r. veido t a s augsnas. Ja augsnas

veidojušās līdzenās uņ samērā āugstākās
vietās, tad viņās bieži, atšķiramas šādas

kārtas: > • -

T) Trūdvielu kārta; trūdvielu saturs pa

lielākai daļai mazs. Mitrai kārtai

krāsā tumša, stipri mainas izžūstot

— kļūst pelēka.

2)'Gaiši pelēkā izskalotā kārta (peln-

veidīgā vai podzoļa kārta). . Trūd-

vielu saturs zemāks,' krāsa gaišāka,

biezi zilgani-pelēka. Ūdens uzņem-

šanas un caurlaidības spējas zemas;

struktūra slikta — mālainās augsnās

drupatiņas ātri izjūk.

3)' Brūnā rūsas kārta — mālainās aug-

snas brūnas krāsas blīvs māls, bet

smilšainās — tumši brūna smilts-, kas

dažreiz "sacietējusi (ortšteins).

'4) Augsnas pamatne.

Stipri pārveidotās augsnās uz" mālainas

pamatnes virsējās'—' trūdvielu un izska-

lotā — kārtas smilšainākas, bet brūnā

kārta —■mālaināka par augsnas pamatni.

Dziļums, kādā atrodama augsnas pamatne,

ir stipri svārstīgs — uzkalniņos seklāks,

līdzenās vietās dziļāks. Ja trūdvielu kār-

ta-, plāna, tad pie zemes apstrādāšanas
aramkārtā iejaukta ' arī izskalotā kārta;

dažreiz aramkārtā iejaukta arī daļa no

brūnās kārtas. • Kalnainās vietās pie. ze.-

--rņe/s apstrādāšanas no uzkalniņiem. virsē-

jās zemes kārtas pārvietojas uz zemākām

vietām, kur tad novērojama sevišķi bieza
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trūdvielu kārta, kamēr uzkalniņos aram-

kārtā dažreiz ietilpst jau augsnas pamatne.

Zemes labuma šķiras tomēr šādās augstā-

kās un zemākās vietās apmēram vienādas.

Ja augsnas veidojušās zemākās, dažreiz

pārplūstošās vietās, tad arī stipri pārvei-

dotās augsnās trūdvielu saturs virskārtā

var būt augsts, bet pārveidošanās pazīmes

saskatāmas dziļāki — zem trūdvielu kār-

tas. Mālaina pamatne tad kļuvusi blīva ar

sliktu struktūru, vājām ūdens caurlaidības

un uzņemšanas spējām, bieži arī pieņēmusi

zilgani pelēku krāsu (glūdas, glīzdas vai

gleija kārta); tādas sliktas īpašības un

zilgani pelēku krasu dažreiz iegūst arī

dziļākais merģeļa māls.

Arī tad, ja augsnas veidojušās zemākās

vietās uz smilšainas pamatnes, trūdvielu

virskārtā daudz, bet zem tās smilts iegu-

vusi sliktas īpašības — pārvērtusies glū-

dainā smiltī.

Aramzemes auglība tādās stipri pārvei-

dotās augsnās ļoti atkarīga no apakškārtas

īpašībām. Ja īpašības vēl samērā labas

vai arī ja paspējušas uzlaboties pēc no-

sausināšanas un cītīgas zemes kopšanas,
— tad arī ražas labas, bet ja apakškārtas

īpašības sevišķi sliktas, tad tīrumu ražība

arī vāja un augsnas pie novērtēšanas lie-

kamas zemākās šķirās.

Aramzemes vērtību stipri iespaido vel

sekojošie apstākļi:

1) Trūdvielu kārtas biezums.

Augstākās lābuma šķirās trūdvielu kārta

biezāka par parasto aršanas dziļumu;
IV—V šķirās apmēram līdzīga aramkārtai,
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bet zemākās šķirās — trūdvielu kārta

seklāka par aramkārtu; arot ar divzirga

arklu, skar un iejauc aramkārtā jau apak-

šējo izskaloto dažreiz pat brūno kārtu.

Minēto kārtu iejaukšana aramkārtā sāku-

mā pat pazemina ražas. Trūdvielu kār-

tas biezumam liela nozīme maz pārveido-
tās augsnās, kur parasti arī dziļāko kārtu

īpašības ir labas, bet daudz mazāka no-

zīme stipri pārveidotās augsnās,. jo pēdējo
auglība var būt vāja arī pie samērā biezas

trūdvielu kārtas. Stipri pārveidotas aug-

snas, kas jau loti ilgi — daudzus gadus

desmitus, dažreiz pat gadu simteņus —

atradušās lauksaimniecības izmantošanā

un labi koptas, — sliktās augsnu īpašības

jau ievērojami uzlabojušas. Agrākās iz-

skalotās kārtas pazīmes gan saskatāmas,

bet šinī kārtā jau atkal radušās trūdvielas

vai vismaz trūdvielu plankumi, uzlaboju-
šās arī ūdens uzņemšana un caurlaidība.

Arī stipri pārveidotās trūdvielām bagātās

augsnās rēljefa zemākās vietās apakškār-
tas īpašības ar laiku uzlabojas, lai gan

samērā lēni.

2) Trūdvielu raksturs. Augstā-

kās labuma šķirās trūdvielas labi sadalīju-
šās tumšās krāsās, cieši savienotas ar aug-

snas minerālvielām. Zemākās labuma šķi-
rās līdz ar īstām trūdvielām augsnās bieži

novērojamas vāji satrūdējušas augu atlie-

kas ; arī īstās trūdvielas vājāki saistītas ar

augsnas minerālvielām. Pēc lietus, aug-

snas virskārtai izžūstot, tā kļūst ievēroja-

mi gaišāka, jo trūdvielas aizskalojas, bet

virskārtā paliek daudz kailu atsevišķu

smilts graudiņu. Rudeņos apartie rugāji
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augstākās šķirās ātrāki sadaļas un pārvei-

dojas trūdvielas nekā zemāka labuma aug-

snas šķirās.

3) Augsnas minerālvielu rak-

sturs (mechaniskais sastāvs). Augstākās

šķirās nāk tikai mālainas' augsnās' ar se-

višķi labām virskārtas uri apakškārtas īpa-

šībām. Ja īpašības pasliktinās, samērā

strauji krīt arī labuma šķira, sevišķi sma-

gās mālainās augsnās, — tādas augsnās at-

rodam augstākās labumā šķirās. (I—III), ja

īpašībās vēl samērā labas, bet arī; VII—VIII

šķirās, ja īpašības kļuvušas'loti sliktas un

vēl nāv uzlabojušās, jo uzlabošanos tādās

augsnās prasa ilgu laiku.

Vieglās mālainās augsnas biežāki sasto-

pamas vidēja labuma šķirās; tādas stipri

pārveidotas augsnas arī nāk Vll—Vlll.šķi-

rās, bet viņu īpašību uzlabošanās (iekop-

šana) notiek ātrāki.

Grantainas augsnas tikai izņēmuma ga-

dijumos nāk- 111 šķīra, biežāki gan V—VII

šķirās, jo augi 'bieži cieš no-mitruma trū-

kuma. •■ :''•.• •

Smilšainas augsnas tikai reti nāk V šķirā,

pa lielākai daļai VI—VII-šķirās, bet jā kul-

tivējamie augi stipri cieš no. sausuma, tad

.VIII—IX šķirās. Liels akmeņu daudzums

aramkārtā dažreiz jūtami samazina ražas,
līdz ar to augsnas labuma'šķiru. ' '

Augsnas uz kaļķakmeņu, vai. dolomitu

klintīm ļoti dažāda labuma — noteicošā no-

zīme ir mitruma apstākļiem vasarās; -ja

augi ļoti cieš no sausuma vai arī lieka mit-

ruma, tad -augsnas nāk zemākās šķirās.



67

4) Augs na s struktūra. Struktū-

rai liela nozīme mālainās augsnās; aug-

stāka labumā šķirās augsna irdena, izžūs-

tot stipri nesacietē — rupjākie gabali viegli

sadrūp; arī apakškārtas irdenas, drupa-

tainas, labi uzņem un novada ūdeni. Sā-

kot jau ar 111 šķiru, smagās augsnās struk-

tūra pasliktinās, rupjākie gabali grūtāki sa-

drūp, it sevišķi, ja virskārta sausa. Zemā-

kās šķirās struktūra kļūst arvienu sliktāka,

augsnas kārtas blīvākas, pie zemes apstrā-

dāšanas uzirdinātā virskārta ātrāki sablī-

vējas, pēc. lietus virskārtā rodas cieta ga-

roza. Sevišķi slikta mālaino āugsnu struk-

tūra" ir VIII labuma šķirā.

5) Mitruma apstākli. Augstā-

kās šķirās augi maz cieš no lieka mitruma,

jo ūdens ātri iesūcas zemes dziļākās kār-

tās; augi maz cieš arī no sausuma — sau-

sākās vasarās ražas pat augstākas. Tur-

pretim, zemākās, šķirās ražas ļoti atkarīgas

no lietus. daudzuma augšanas periodā, ne

tikai smilšainās, bet. arī mālainās augsnās.

•Bez tam vēl, sākot ar 111 šķiru, smaga rak-

stura augsnās.vajadzīgi grāvji vai drenāža.

Zemākās šķirās, sākot ar VI, grāvju vaja-

dzīgs vairāk, un to uzturēšana kārtībā pra-

sa lielus līdzekļus, jo grāvji ātri aizplūst.

Stiprākas lietu gāzes pavasaros atstāj se-

višķi ļaunu iespaidu zemāko šķiru mālai-

nās augsnās —.tad virsējās augsnas kārtas

ātrāki sablīvējas un ražas jūtami samazi-

nās. . , ' .-

6) Augsnas krāsa. Augstākās šķi-

rās sausas virskārtas krāsa melna, tumši

brūna vai iedzelteni pelēka, vidēja labuma
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šķirās pa lielākai daļai iedzelteni pelēka,

bet zemāka labuma šķirās, ja zeme apžu-

vuši pēc lietus — gaiši vai zilgani pelēka.

Mitras zemes krāsai mazāka nozīme, tā

arī zemākās labuma šķirās stipri tumša,

dažreiz pat melna, bet augstāka labuma

šķirās tumši brūna. Ja aramkārtā iejaukta

dziļāki esošā brūnā kārta, tad krāsai zemes

labuma noteikšanā vairs nav nozīmes.

7) Augsnas reakcija. Augstākās

šķirās virskārtas reakcija neitrāla vai pat

vāji sārmaina, ari III—IV labuma šķirās

reakcija tuva neitrālai. Zemākās šķirās
neitrālas augsnas gadās samērā retāki,

daudz biežāki tās vidēji skābas, bet sākot

ar VII šķiru pat stipri skābas.

8) Kultivējamie augi. Augstāka

labuma šķiru augsnās labi padodas kvieši,

cukurbietes, mieži, bet zemāko šķiru aug-

snās vairāk kultivē rudzus, auzas un kar-

tupeļus; tomēr ari pēdējie augi augstākās

šķirās izdod labākas ražas. Āboliņš labi

padodas kā augstākās, tā ari vidēja labuma

augsnās.

9) Ražu svārstības. Augstāko

šķiru augsnās ražas maz atkarīgas no laika

apstākļiem, tikai stipri 'lietainās vasarās

drusku zemākas; vidēja labuma šķirās
ražu svārstības jau lielākas pa atsevišķiem

gadiem, bet sevišķi lielas svārstības novē-

rojamas zemākā labuma šķirās.

Zemes vērtēšanas daļas vadītājs

vicedirektors E. Maciņš.
Zemes vērtēšanas daļas vadītāja

palīgs kadastra lietās J. V ī t i ņ š.
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