
Likums un noteikumi

par aizsargu organizaciju.

1938. g.

Aizsargu štāba izdevums.





Ministru kabinets1936. g. 16. junliā Ir pieņēmis
un alsts Prezidents izsludina Jādu likumu:

Likums par aizsargu organizaciju.

1. Pie lekšlietu ministrijas pastāv aiz-

sargu organizācija, kuras augstākais vado-

nis ir Valsts Prezidents.

2. Aizsargu organizācijas uzdevums ir

palīdzēt valsts drošības iestādēm uzturēt

valstī mieru, drošību un kārtību. Kad aiz-

sargu organizācijas dalībnieki izpilda savus

aizsargu pienākumus, vini pielīdzināmi po-

licijas dienestpersonām.
3. Aizsargu organizācijā uzņem tos

pilngadīgos Latvijas pilsoņus, kuri tanī

iestājas brīvprātīgi un kuri pēc savām mo-

rāliskām un fiziskām īpašībām var pildīt

aizsargu pienākumus. Pie aizsargu orga-

nizācijas var pastāvēt aizsardžu un sporta

pulciņi.

4. Aizsargu organizacijas atbildīgais va-

dītājs un pārzinātājs ir aizsargu priekš-

nieks, kas pakļauts tieši iekšlietu minis-

tram. Pie aizsargu priekšnieka pastāv aiz-

sargu štābs.

5. Aizsargu organizācija var iegūt un

pārvaldīt kustamu un nekustamu mantu

un saņemt dāvinājumus un novēlējumus.

Valsts tipogrāfija Rīgā, pili 3094. pa s. 38 3
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6. Ar mobilizācijas izsludināšanu aiz-

sargu organizācija pāriet Kara ministrijas

rīcībā uz Valsts Prezidenta sevišķas pavē-

les pamata.

7. Tuvākus noteikumus par aizsargu

organizācijas iekārtu un aizsargu pienāku-

miem, tiesībām un apmācību izstrādā lekš-

lietu ministrija saziņā ar Kara ministriju

un apstiprina Valsts Prezidents.

Ar šo atcelta policijas iekārtas 1. panta

piezīme (Lik. kr. 1933. g. 111 un 1934. g.

305).

Šis likums stājas speķa izsludinā-

šanas dienā.

Rīga, 1936. g. 17. jūnija.

Valsts un Ministru Prezidents K. Ulmanis.

Piezīme: Saskaņā ar Sabiedrisko lietu minis-

trijas iekārtu („VaJd. Vēstn." 1937. g.
13. maij. 106. num.) Aizsargu orga-

nizācija pastāv un darbojas pie Sa-

biedrisko lietu ministrijas.
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Apstiprinu. 1938. g. 19. martfi.
Valsts Prezidents K. Ulmanis.

Noteikumi par aizsargu organizacijas
iekārtu un aizsargu pienākumiem,

tiesībām un apmācību.
Izdoti uz likuma par aizsargu organizāciju 7. p. pamata

(Lik. kr. 1936. g. 96).

I.

Aizsargu organizacija un tās mērķi.

1. Aizsargu organizācija ir brīvprātīga
militāri pakārtota sabiedriska organizācija

ar juridiskas personas tiesībām.

2. Organizācijas mērķi:
1) palīdzēt valsts drošības iestādēm uz-

turēt mieru un kārtību;

i) stiprināt valsts arejo drošību;

3) izkopt, padziļināt un nostiprināt orga-

nizācijas locekļos patriotismu un na-

cionālo kultūru;

4) veicināt organizācijas locekļos fizis-

kās audzināšanas attīstību un izkopt

fizisko kultūru.

II.

Organizacijas uzdevumi.

3. Savu mērķu sasniegšanai aizsargu

organizācija:
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1) pakārto savus locekļus vienības valsts

aizsardzības un kulturālam darbam;

2) palīdz valsts drošības iestādēm uztu-

rēt valstī mieru, drošību un kārtību,

saskaņā ar pastāvošiem likumiem un

noteikumiem, kā arī palīdz iedzīvo-

tājiem ugunsgrēku, ūdensplūdu un ci-

tos nelaimes gadījumos;

3) veic savu locekļu militāro sagatavo-

šanu saskaņā ar aizsargu staba iz-

strādātiem un armijas komandiera ap-

stiprinātiem noteikumiem, apmāca sa-

vus locekļus un veicina iedzīvotāju

sagatavošanu aizsardzībai pret ķīmis-

kām kaujas vielām un uzbrukumiem

no gaisa;

4) rīcībā esošo līdzekļu robežās apgādā

savas vienības ar militārās apgādes

priekšmetiem pēc armijas komandiera

norādījumiem;

5) audzina savus locekļus nacionali-val-

stiski-militarā garā, attīstot viņos val-

stiskuma apziņu, militāru disciplīnu,

sabiedrisku taktu;

6) rūpējas par savu locekļu veselību,

stiprina viņu fiziskos spēkus un iztu-

rību, veicina veselības kopšanu un
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sagatavo savus locekļus organizācijas

sanitāram dienestam.

4. Ar mobilizācijas izsludināšanu aiz-

sargu organizācija pāriet Kara ministrijas

rīcībā uz Valsts Prezidenta sevišķas pa-

vēles pamata. (Lik. par aizsargu organi-

zāciju 6. p.)

III.

Organizacijas tiesības.

5. Aizsargu organizācijai ir tiesības:

1) iegūt un pārvaldīt kustamu un nekus-

tamu mantu, to atsavināt, apgrūtināt

un ieķīlāt, saņemt dāvinājumus un

novēlējumus, slēgt līgumus un darī-

jumus, uzņemties pienākumus un sais-

tības;

2) iekārtot apmācībai, šaušanai un spor-

tam piemērotus laukumus;

3) izdot reglamentus, rokas grāmatas un

citus apmācības palīglīdzekļus; mi-

litāra rakstura reglamenti, rokas grā-

matas v. t. t. izdodami tikai pēc armi-

jas komandiera piekrišanas;

4) celt un iekārtot aizsargu namus, ierī-

kot lasītavas, bibliotēkas un klubus;
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5) sarīkot priekšlasījumus, izrādes, izrī-

kojumus, izstādes, ekskursijas un sa-

cīkstes;

6) dibināt korus un orķestrus;

7) izdot laikrakstus, žurnālus, grāmatas

un citus drukas darbus;
8) sarīkot naudas un mantu loterijas un

ziedojumu vākšanu;

9) uzturēt saviem mērķiem atbilstošas

darbnīcas;

10) apgādāt savus locekļus ar organizāci-

jas uzdevumu veikšanai vajadzīgām

mantām.

6. No organizācijas izsniegto ieroču un

to piederumu un uzkabes nolaidīgā glabā-

šanā, ļaunprātīgā bojāšanā un nozaudēšanā

cēlušos zaudējumus tiesība piedzīt no vai-

nīgā kā neapstrīdamu valsts prasību.

7. Aizsargu organizācijas locekli nēsā

aizsargu organizācijas ārējo ietērpu un no-

zīmes. Instrukciju par aizsargu organizā-

cijas ietērpu un nozīmēm un to nēsāšanu

izstrādā aizsargu štābs un apstiprina sa-

biedrisko lietu ministris.

8. Aizsargu organizācijas atsevišķām

dalām ir savs karogs ar attiecīgo nosau-

kumu, devizi un valsts mazo ģerboni.
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9. Aizsargu stabam un atsevišķām

daļām ir savi zīmogi ar valsts mazo ģerbo-

ni, pārējām vienībām un aizsargu priekš-

nieka noteiktām atsevišķām amatperso-

nām ir savi zīmogi ar vienības vai amata

nosaukumu.

10. Aizsargu organizācijai, tās daļām

un amatpersonām ir tiesība lietot standartu.

Instrukciju par standartu un tā lietošanu

izstrādā aizsargu štābs un apstiprina sa-

biedrisko lietu ministris.

11. Noteikumi par valsts iestāžu pasta

sūtījumiem attiecas arī uz aizsargu staba,

atsevišķu daļu, vienību un aizsargu priekš-

nieka noteiktu amatpersonu dienesta pasta

sūtījumiem.

12. levedmuitas tarifa vispārīgie notei-

kumi par apbruņojumu un mantu ievešanu

no ārzemēm valsts iestāžu vajadzībām at-

tiecas arī uz aizsargu organizāciju.

13. Aizsargu organizācijas un vienību

sarīkojumi atbrīvoti no izrīkojumu un iz-

priecas nodokļiem, saskaņā ar pastāvošiem

likumiem.

14. Aizsargu organizācijas īpašumā eso-

šie satiksmes līdzekļi (automobili, moto-

cikli, velosipēdi, laivas, kuģi) atbrīvoti no
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visiem nodokļiem. Tāpat no nodokļiem at-

brīvoti aizsargu organizācijas locekļu per-

sonīgie velosipēdi un motocikli, motorlai-

vas un laivas, kas tiek lietoti pie dienesta

pienākumu izpildīšanas vai nodoti aizsargu

organizācijas rīcībā.

15. Aizsargu organizācijas nekustama

manta un uzņēmumi atsvabināti no valsts

un pašvaldības nodokļiem.

16. Dienesta komandējumos aizsargus

un aizsardzes, uz sevišķu pieteikumu pa-

mata, pa valsts dzelzsceļiem pārvadā pa

brīvu.

17. Slepenā sarakstīšanās, liecības un

ziņojumi aizsargu organizācijai ir neizpau-

žami, bet, ja apstākļi prasa, tos var izsniegt

ārpus aizsargu organizācijas tikai ar aiz-

sargu priekšnieka piekrišanu.

18. Personas, kas izrādījušas necienī-

bu aizsargu organizācijai vai vienībai, sodā-

mas ar cietuma sodu. (Sodu lik. 179*. p.)

IV.

Organizacijas uzbūve.

a) Iedalījums vienībās.

19. Organizācijas vienību sastāvu, aiz-

sargu komandieru un aizsardžu vadītāju
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amatus noteic štati, ko izstrādā aizsargu

štābs un apstiprina sabiedrisko lietu mi-

nistris, izņemot tās aizsargu vienības, kuru

formēšanu ierosina armijas komandieris;

pēdējo vienību štatus izstrādā armijas štābs

saskaņā ar aizsargu štābu un apstiprina

armijas komandieris.

20. Aizsargu organizācija sadalās pul-

kos. Pulks ir administrativi-saimnieciska

vienība, un katrs apriņķis vai noteikta ap-

riņķa dala teritoriāli atbilst vienam aiz-

sargu pulkam.

Bez šiem teritoriāliem pulkiem aizsargu

organizācijā pastāv un var tikt dibināti

speciāli pulki vai atsevišķas daļas.

21. Pulki administratīvi sadalās mazā-

kās vienībās, līdzīgi armijas vienībām (ba-

taljonos, divizionos, rotās, eskadronos,

eskadriļās, nodalās, vados un grupās).

22. Aizsargu organizācijas administra-

tivi-saimnieciskā pamatvienība ārpus pil-

sētas robežām ir nodala, kas teritoriāli at-

bilst vienam pagastam. Pilsētās un spe-

ciālos pulkos aizsargus apvieno admi-

nistrativi-saimnieciskās vienībās, izejot no

lietderības viedokļa.
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23. Aizsargu priekšnieks patstāvīgu
saimniecību var piešķirt arī atsevišķiem

bataljoniem, rotām un līdzīgām vienībām.

24. Aizsardzes apvienotas aizsardžu

pulciņos, kas ietilpst aizsargu nodaļā vai

kādā augstākā aizsargu vienībā.

b) Vadība un padotība.

25. Aizsargu organizācijas augstākais

vadonis ir Valsts Prezidents, kas:

1) dod vadošos norādījumus aizsargu

organizācijas izveidošanā, darbā un

pārvaldībā;

2) iecel aizsargu organizācijas goda lo-

cekļus;

3) iecel amatos uz sabiedrisko lietu mi-

nistra priekšlikumu, no kara ministra

izraudzītiem kandidātiem, aizsargu

priekšnieku, štāba priekšnieku, sta-

ba apmācības daļas priekšnieku un

pulku komandieru palīgus, bet pulku

komandierus un pārējos štāba dalu

priekšniekus tikai uz sabiedrisko lietu

ministra priekšlikumu;

4) atļauj formēt jaunus pulkus un viņiem

līdzīgas vienības;
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5) nosaka speciālo pulku vai viņiem lī-

dzīgu vienību komplektēšanas rajonu.

26. Aizsargu organizācijas augstākais

atbildīgais vadītājs ir sabiedrisko lietu mi-

nistris, kas:

1) dod norādījumus aizsargu organizā-

cijas izveidošanā, darbā un pārval-

dībā;

2) ieceļ amatos uz aizsargu priekšnieka

priekšlikumu bataljonu un līdzīgu vie-

nību komandierus;

3) atļauj formēt jaunus bataljonus, ro-

tas un līdzīgas vienības.

27. Aizsargu priekšnieks ir atbildīgais

aizsargu organizācijas vadītājs un pārzinā-

tājs, kas pakļauts tieši sabiedrisko lietu

ministrim. Viņš ir visu aizsargu, instruk-

toru un komandieru, tāpat aizsardžu, aiz-

sargu sportistu un aizsargu-kandidatu tie-

šais priekšnieks un tuvākais tiešais priekš-
nieks staba priekšniekam, pulku un līdzīgu
vienību komandieriem.

28. Aizsargu priekšnieka uzdevumos

ietilpst:

1) noorganizēt, vadīt un uzraudzīt aiz-

sargu organizāciju;
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2) iecelt amatos bataljona komandiera
tiesībās pielīdzinātos komandierus,

rotu komandierus un viņiem tiesībās

pielīdzinātos;

3) atļaut formēt jaunas vienības, kas ma-

zākas par rotu;

4) izlietot un sadalīt aizsargu organizā-

cijas budžetā uzņemtās sumas;

5) rūpēties par aizsargu vienību apgādi
ar militārās apgādes priekšmetiem,

pie kam katrā atsevišķā iegādes ga-

dījumā pieprasāma armijas koman-

diera piekrišana;

6) no valsts budžeta līdzekļiem iegādā-

tos militārās apgādes priekšmetus

sadalīt pēc armijas komandiera no-

rādījumiem;

7) uzraudzīt, lai aizsargu vienībumilitārā

sagatavošana noritētu saskaņā ar ar-

mijas komandiera apstiprinātiem no-

teikumiem;

8) izlietot un rīkoties ar aizsargu orga-

nizācijas līdzekļiem saskaņā ar in-

strukciju, ko izstrādā aizsargu štābs

un apstiprina sabiedrisko lietu mi-

nistris.
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29. Pie aizsargu priekšnieka pastāv

aizsargu štābs. Aizsargu stabs ir aizsargu

priekšnieka vadības palīgorgans.

Aizsargu štāba priekšnieks vada staba

darbību saskaņā ar aizsargu priekšnieka

norādījumiem. Aizsargu staba priekšnieks

ir aizsargu priekšnieka tuvākais palīgs,

viņš izpilda aizsargu priekšnieka pienā-
kumus pēdējā prombūtnes laikā.

Štāba priekšnieks ir tiešais priekšnieks

štāba darbiniekiem, priekšnieks aizsar-

giem, instruktoriem un komandieriem līdz

pulku komandieru palīgiem ieskaitot, tāpat

arī priekšnieks aizsardzēm, aizsargu spor-

tistiem-tēm un aizsargiem-kandidatiem

un vecākais pulku un līdzīgu vienību ko-

mandieriem.

30. Štāba dalu priekšnieki ir atbildīgi

par savas daļas darbību. Štāba daļas

priekšnieks ir tiešais priekšnieks savas

daļas darbiniekiem, priekšnieks aizsar-

giem, instruktoriem un komandieriem līdz

pulku komandieru palīgiem ieskaitot, tāpat

arī priekšnieks aizsardzēm, aizsargu spor-

tistiem-tēm un aizsargiem-kandidatiem un

vecākais pulku un līdzīgu vienību koman-

dieriem.
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31. Teritoriālos pulkos komandieris ir

attiecīgā apriņķa priekšnieks, speciālos

pulkos un pulkos, kas atbilst apriņķa teri-

torijas noteiktai daļai, par pulka komandie-

riem var iecelt atsevišķas personas.

Piezīme. Ta ka teritoriāla pulka ko-

mandieris ir apriņķa priekšnieks, tad

kandidātus apriņķa priekšnieka ama-

tam izrauga iekšlietu ministris, vieno-

joties ar sabiedrisko lietu ministri.

32. Pulka komandieris ir sava pulka

aizsargu, aizsardžu, aizsargu sportistu un

aizsargu-kandidatu tiešais priekšnieks.

Viņš ir atbildīgs par savas daļas iekšējo

kārtību, audzināšanu, militāro sagatavo-

šanu, disciplinu, daļas kulturālās dzīves

veidošanu, mantu un līdzekļiem.

Pulka komandieris iecel amatos nodalu

priekšniekus, viņiem tiesībās pielīdzinātus

un zemākus komandierus.

33. Pulka komandiera palīgs ir pulka

aizsargu, aizsardžu, aizsargu sportistu un

aizsargu-kandidatu tiešais priekšnieks.

Viņš ir tiešais aizsargu militāro apmācību

vadītājs un pārraudzītājs un militāro lietu

kārtotājs.
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Viņš ņem dalību arī pulka pārējo darbī-

bas nozaru vadīšanā un pārraudzīšanā, sa-

skaņā ar pulka komandiera norādījumiem.

Pulka komandiera palīgs padots tieši

pulka komandierim.

34. Bataljona vai līdzīgas vienības ko-

mandieris ir savas vienības aizsargu, aiz-

sardžu, aizsargu sportistu un aizsargu-

kandidatu tiešais priekšnieks. Viņam pie-
krīt uzraudzība un atbildība par savu pa-

doto audzināšanu un apmācību un savas

vienības vadīšanu.

35. Rotas vai līdzīgas vienības koman-

dieris ir savas vienības aizsargu, aizsar-

džu, aizsargu sportistu un aizsargu-kandi-
datu tiešais priekšnieks. Viņš vada savu

padoto audzināšanu un apmācību.

36. Nodaļas priekšnieks ir tiešais priekš-

nieks savas nodaļas aizsargiem, aizsar-

dzēm, aizsargu sportistiem un aizsargiem-

kandidatiem. Nodaļas priekšnieks vada

nodaļas saimniecību un ir atbildīgs par

savas nodaļas audzināšanu, apmācībām,
kulturālo dzīvi un saimniecību. Viņa pie-
nākums ir arī savas nodaļas darbību sa-

skaņot ar vietējo sabiedrisko dzīvi.
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37. Vada komandieris ir sava vada aiz-

sargu un aizsargu-kandidatu tiešais priekš-

nieks. Viņš vada savu padoto audzināša-

nu un apmācību. Vada komandieris tieši

padots nodaļas priekšniekam, ja tas no da-

ļas priekšnieka nav noteikts citādi.

38. Aizsargu organizācijas amatu per-

sonu pienākumus un tiesības vienību iek-

šējā pārvaldībā tuvāk nosaka instrukcija,

ko izstrādā aizsargu štābs un apstiprina
sabiedrisko lietu ministris.

39. Šajos noteikumos neminēto aiz-

sargu organizācijas amatpersonu pienā-

kumus un tiesības speciālo uzdevumu

veikšanā un eventuāli vienību iekšējā pār-

valdībā tuvāk nosaka instrukcija, ko iz-

strādā aizsargu štābs un apstiprina sa-

biedrisko lietu ministris.

c) Priekšnieki un vecākie.

40. Aizsargu organizācijas locekļi, kam

ar likumiem, noteikumiem, instrukcijām

vai pavēlēm ir uzticēta pastāvīgi vai uz

noteiktu laiku organizācijas citu locekļu

vadība, ir šo pēdējo tiešie priekšnieki.

41. Ārpus tiešam dienesta attiecībām:
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1) visi komandieri ir priekšnieki visiem

instruktoriem un aizsargiem un aiz-

sargiem-kandidatiem ;

2) komandieru un instruktoru savstar-

pējo vecākumu noteic ieņemamais

amats;

3) komandieriem un instruktoriem līdzī-

gos amatos, kā arī aizsargiem un aiz-

sargiem -kandidātiem savstarpējais
vecākums nosakāms: vispirms ,iēc

armijā iegūtās dienesta pakāpes, tā-

lāk — pēc apbalvojuma ar Lāčplēša

kara ordeni, aizsargu „Nopelnu krus-

tu", medali „Par centību" un beidzot

— pēc sastāvēšanas ilguma aizsargu

organizācijā.

V.

Organizacijas komplektēšana.

a) Vispārīgie noteikumi.

42. Aizsargu organizācijā var uzņemt

nacionāli noskaņotus un valstiski uztica-

mus Latvijas pilsoņus, kas tajā iestājas

brīvprātīgi.

43. Aizsargu organizācijā var būt goda

locekli kā organizācijas apmērā, tā pulka

apmērā.



18

Goda loceklis organizācijas apmērā sau-

cas par aizsargu goda šefu, bet pulka ap-

mērā — par aizsargu pulka goda šefu.

44. Pilngadīgie aizsargu organizācijas

locekļi, izņemot aizsardzes, aizsargu spor-

tistus- (tes) un aizsargus-kandidatus, sau-

cas par aizsargiem.

45. Aizsargi sadaļas šadi:

1) komandieri,
2) instruktori un

3) aizsargi.

Komandieri ir visas amata personas sā-

kot ar vada komandieri, viņam tiesībās

pielīdzinātas un augstākas.
Instruktori ir virsseržanti, vadu seržanti

un grupu komandieri, kā arī viņiem tie-

sībās pielīdzinātas amata personas.

46. Aizsargu vienību komandieri kom-

plektējami pēc iespējas no rezerves virs-

niekiem un virsnieku vietniekiem, bet in-

struktori no rezerves instruktoriem vai in-

struktoru rotu beigušiem.

47. Atkarība no vecuma un veselības

stāvokļa, aizsargi sadalās kategorijās:

1) ierindas un

2) arrindas.
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lerindas kategorijā ietilpst visi kara die-

nestam par derīgiem atzītie aizsargi un

aizsargu instruktori līdz pilnam 40 gadu

vecumam un aizsargu komandieri — līdz

pilnam 48 gadu vecumam, kā arī pēc pašu

vēlēšanās vecāki aizsargi, instruktori un

komandieri, ja to atļauj viņu veselības stā-

voklis.

Visi pārējie aizsargi, instruktori un ko-

mandieri ietilpst ārrindas kategorijā.

48. Armijas komandiera noteiktu aiz-

sargu vienību komplektēšanu aizsargu

priekšnieks izdara pēc armijas komandiera

norādījumiem.

49. Aizsargu komandierus, kas pensio-

nēšanas, vecuma, slimības vai kādu citu

svarīgu iemeslu dēl nav spējīgi uz priekšu

pildīt viņiem uzliktos dienesta pienākumus

organizācijā, pēc aizsargu priekšnieka iero-

sinājuma, sabiedrisko lietu ministris var

atstāt savas daļas sastāvā kā atvaļinātos

komandierus, ja viņi ne mazāk kā 10 gadus

nevainojami nokalpojuši aizsargu organi-
zācijā.

Atvaļinātos komandierus, pēc aizsargu

priekšnieka ierosinājuma, no organizācijas

var izslēgt sabiedrisko lietu ministris.
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50. Saimnieciskā, kulturālā un sanitārā

darba veicināšanai un atvieglošanai aiz-

sargu organizācijā var uzņemt sievietes,

kas saucas par aizsardzēm.

Aizsardzes sadaļas:

1) vadītajās un

2) aizsardzes.

Vadītājas ir visas amata personas sākot

ar pulciņa priekšnieces palīdzi, viņām tie

sībās pielīdzinātas un augstākas.

Aizsardžu iekārtu, pienākumus un dar-

bību nosaka instrukcija, ko izstrādā aiz-

sargu stabs un apstiprina sabiedrisko lie-

tu ministris.

Aizsardzes, ja viņām ir vajadzīgā spe-

ciālā izglītība, var ieņemt aizsarga koman-

dieru — ārstu, veterinārārstu un farma-

ceitu amatus.

51. Fiziskās audzināšanas sekmēšanai

pie aizsargu organizācijas atsevišķām vie-

nībām pastāv sporta pulciņi, kuros var

uzņemt pilsoņus un pilsones, ne jaunākus

par 14 gadiem. Sporta pulciņu dalībnieki

saucas par aizsargu sportistiem un spor-

tistēm.

Aizsargu sportistu iekārtu, pienākumus

un darbību nosaka instrukcija, ko izstrādā
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aizsargu stabs un apstiprina sabiedrisko

lietu ministris.

52. Pie aizsargu pulkiem var pastāvēt

sporta klubi, kas darbojas uz atsevišķu, li-

kumā paredzētā kārtībā apstiprinātu, sta-

tūtu pamata.

53. Pilsoņus, kas sasnieguši 18 gadus

un izteikuši vēlēšanos darboties aizsargu

organizācijā, var uzņemt kā aizsargus-
kandidatus.

54. Aizsargu organizācija nevar sastā-

vēt personas:

1) kas sodītas ar pārmācības namu vai

spaidu darbiem;

2) kas sodītas ar cietumu par mantkārī-

giem vai pretvalstiskiem noziedzī-

giem nodarījumiem;

3) kas stāv zem tiesas un izmeklēšanas

par 1. un 2. punktos minētiem nozie-

dzīgiem nodarījumiem;

4) kas izšķērdības dcl stāv aizgādība vai

atzītas par maksātnespējīgām;

5) personas, kas atlaistas no dienesta,

saskaņā ar likuma par kārtību un sa-

biedrisko drošību valstī 8. pantu;



22

6) kas sabiedriskā dzīves veida vai mo-

rālisku īpašību dēļ neatbilst aizsargu

organizācijas garam.

55. Instrukcijas par aizsargu, aizsardžu,

aizsargu sportistu un aizsargu-kandidatu

uzņemšanas kārtību izstrādā aizsargu

štābs un apstiprina sabiedrisko lietu mi-

nistris.

56. Pēc uzņemšanas aizsargu organizā-

cijā aizsargi un aizsardzes dod un paraksta

svinīgu solījumu:

1) aizsargi: — „Es, Aizsargu organizāci-

jas aizsargs, apzinādamies atbildību

savas Tēvzemes Latvijas priekšā,

apsolos un zvēru, netaupot savus

spēkus un dzīvību, sargāt Latvijas

valsti un viņas neatkarību pret vi-

siem, kas to apdraud, būt vienmēr

uzticīgs Aizsargu organizācijai un tās

augstākam Vadonim Valsts Preziden-

tam Kārlim Ulmanim, izpildot pēc la-

bākās sirdsapziņas savus pienākumus,

bez ierunām padoties organizācijas

iekārtai, noteikumiem, disciplinai un

paklausīt saviem priekšniekiem."

2) aizsardzes: — „Es, Aizsargu organi-

zācijas aizsardze, svinīgi apsolos vi-
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sus savus spēkus un spējas ziedot sa-

vas dārgās Tēvzemes Latvijas brī-

vības un patstāvības sargāšanai un

nostiprināšanai, būt uzticīga Aizsargu

organizācijai un tās augstākam Va-

donim Valsts Prezidentam Kārlim

Ulmanim un bez ierunām padoties

organizācijas iekārtai un disciplinai,

pašaizliedzīgi strādājot sekmēt orga-

nizācijas saimnieciskos un kulturālos

uzdevumus un, cik man tas iespējams,

pabalstīt aizsargu militāro darbību."

57. Katrs aizsargs un aizsardze var iz-

stāties no organizācijas pēc savas vēlēša-

nās katrā laikā. Atsevišķos gadījumos

aizsargu pulku komandieriem un augstā-

kām amatpersonām ir tiesības ikvienu aiz-

sargu aizturēt organazicijā līdz 4 mēne-

šiem, skaitot no izstāšanās ziņojuma ie-

sniegšanas dienas.

b) Komandējošā sastāva kom-

plektēšana ar aktivā dienesta

virsniekiem.

58. Aktivā dienesta virsnieki ieceļami
šādos aizsargu organizācijas amatos: aiz-

sargu priekšnieka, aizsargu štāba priekš-
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nieka, aizsargu staba apmācības daļas

priekšnieka un pulku komandieru palīgu

amatos.

59. Aktīvā dienesta virsnieki līdz ar ie-

celšanu iepriekšējā pantā minētos aizsargu

organizācijas štata amatos piekomandē-

jami aizsargu organizācijai.

Piezīme. Piekomandējot un atko-

mandējot aktivās armijas virsniekus

aizsargu organizācijai, tie saņem ceļa

izdevumu atlīdzību un pārcelšanās pa-

balstu tādos pat apmēros, kā tas pa-

redzēts «Noteikumos par ceļa izdevu-

mu atlīdzināšanu ieceļamiem, pārce-

ļamiem un atlaižamiem valsts darbi-

niekiem valsts robežās", pārvietojot
virsniekus dienesta labā.

60. Aizsargu organizācijas štatu amatu

pildīšanai piekomandētie aktivā dienesta

virsnieki skaitāmi savas daļas sarakstos,

bet atbrīvojami no ieņemamā amata savā

daļā un svītrojami no visiem atalgojuma
veidiem. Šie virsnieki atalgojumu saņem

no Sabiedrisko lietu ministrijas saskaņā ar

noteiktām algas kategorijām, kā arī ietēr-

pa, apsildīšanas un uztura naudu pēc nor-
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mam, kādas saņem attiecīgu ierindas algas

kategoriju virsnieki kara resorā.

61. Aizsargu organizācijai piekoman-

dēto virsnieku dienests norit saskaņā ar li-

kumu par dienesta gaitu armijā un flotē.

62. Aizsargu organizācijas amati dis-

ciplinārās varas ziņā pielīdzināmi seko-

jošiem amatiem armijā: sabiedrisko lietu

ministris — kara ministrim, aizsargu

priekšnieks — divizijas komandierim, aiz-

sargu štāba priekšnieks — divizijas staba

priekšniekam, štāba dalu priekšnieki un

pulku komandiera palīgi — pulka koman-

dieru palīgiem.

63. Aizsargu organizācija, armijas ko-

mandiera noteiktā kārtībā, var pieprasīt

aktivā dienesta virsniekus un instruktorus

uz atsevišķām aizsargu mācībām.

Ar šādiem virsnieku un instruktoru ko-

mandējumiem saistītos izdevumus sedz

Sabiedrisko lietu ministrija.

64. Aizsargu organizācijai, armijas ko-

mandiera noteiktā kārtībā, atjauts sarīkot

militāra rakstura kursus pie karaspēka
dalām. Kara ministrija aizsargiem-kursan-

tiem dod bez atlīdzības mācības līdzekļus
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un dzīvojamās telpas — ieskaitot gultas

piederumus, gultas veļu, apgaismošanu un

apkurināšanu, bet uzturu pret samaksu sa-

skaņā ar kara ministra noteikto uztura de-

vas vērtību.

65. Piekomandētiem virsniekiem ir tie-

sības nēsāt aizsargu organizācijai pare-

dzēto ārējo ietērpu.

VI.

Organizacijas locekļu pienākumi un

tiesības.

a) Pienākumi.

66. Katram aizsargam, izkopjot sevī val-

stisku apziņu, militāru un sabiedrisku dis-

ciplinu, kareivisku izmaņu un spēku, pēc

labākās sirdsapziņas un ar vislabāko cen-

tību jāveicina organizācijas mērķu sasnieg-

šana, vīrišķīgi panesot dienesta grūtības un

vajadzības gadījumā ziedojot pat savu dzī-

vību.

67. Katram aizsargu organizācijas lo-

ceklim labi jāzina un apzinīgi jāpilda uz or-

ganizāciju attiecošies likumi, instrukcijas

un noteikumi; neviens nevar aizbildināties

ar to nezināšanu.
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68. Aizsargiem, kā policijas papildspē-

kiem, jāpilda policijas pienākumi saskaņā

ar pastāvošiem likumiem un noteikumiem.

69. Aizsargu organizācijas locekļiem

jābūt dziļas Tēvzemes mīlestības un val-

stiskas apziņas paudējiem savās ģimenēs

un sabiedrībā un savas apkārtnes kulturā-

lās dzīves veidotājiem.

70. Katram aizsargu organizācijas lo-

ceklim pienākas vienmēr un visur būt

priekšzīmīgam, modram un brašam, apzi-

noties, ka aizsarga un aizsardzes nosau-

kums ir goda pilns jēdziens, ko nekur un

nekad nedrīkst aptraipīt, līdz ar to apzi-

noties, ka visaugstākais sods ir šī nosau-

kuma zaudēšana.

71. Kad dienesta noteikumi to prasa,

organizācijas ārējais ietērps un nozīmes

ir obligatoriskas.

72. Ikviens aizsargu organizācijas lo-

ceklis ir materiāli atbildīgs par mantu un

līdzekļiem, ko viņam dienesta kārtā aiz-

sargu organizācija ir uzticējusi.

b) Tiesības.

73. Ārpus dienesta aizsargu organizā-

cijas locekļiem ir tiesība nēsāt organizaci-
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jas ārējo ietērpu un nozīmes 7. panta pa-

redzētā kārtībā.

Arrindas aizsargiem dienesta ietērps nav

obligatorisks, bet viņi pie civilā uzvalka

nēsā sevišķas nozīmes.

Atvaļinātie aizsargu komandieri (48. p.)
bauda tiesības nēsāt aizsargu formas tērpu

ar pēdējā amata dienesta nozīmēm un se-

višķu nozīmi, kas norāda, ka viņi ir at-

vaļināti komandieri.

74. Atvaļinātie komandieri padoti vis-

pārīgiem noteikumiem par militāru cieņu

un disciplinu un bauda visas tās pašas tie-

sības un priekšrocības, kas paredžētas aiz-

sargu organizācijas locekļiem.

75. Aizsargu organizācijas locekļiem ir

tiesība turēt un klātnēsāt viņiem no orga-

nizācijas izsniegtos, kā arī personīgi iegū-
tos ieročus un šaušanas piederumus, kas

ierakstīti viņu personības apliecībās.

76. Visiem aizsargu komandieriem un

aizsardžu vadītājām ir tiesība pa valsts

dzelzsceļiem braukt ar 111 klases biļeti

II klasē.

77. Aizsargi, kas armijas komandiera

apstiprinātu noteikumu apjomā un viņa no-
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rādītā kārtībā kārtīgi apmeklējuši militā-

rās apmācības un sekmīgi piesavinājušies

militārās apmācības programās noteiktās

zināšanas, atkarībā no rezervistu katego-

rijas, atbrīvoti no iesaukšanas rezervistu

apmācībās vai arī viņiem iesaukšanas laiks

samazināts.

78. Valsts un pašvaldības iestādēs die-

nošiem aizsargiem, ja viņi piedalās obliga-

toriskās militārās apmācībās vai arī ja viņi

tiek komandēti uz militāro' apmācību kur-

siem, kuru sekmīga beigšana dod tiesības

uz atbrīvošanu no iesaukšanas rezervistu

apmācībās vai iesaukšanas laika samazinā-

šanu, apmācībās un kursos pavadītais laiks

nav ieskaitāms kārtējā atvaļinājumā un

viņi nav pa šo laiku izslēdzami no algas.

79. Aizsargu komandieri un aizsargi
bauda tiesības uz pensiju saskaņā ar pa-

stāvošiem likumiem un noteikumiem.

80. Aizsargi un aizsardzes, kas cietuši

vai saslimuši pie aizsargu dienesta pienā-
kumu pildīšanas, ārstējami par brīvu, pie
kam uz valsts rēķinu ņemama tikai tā iz-

devumu dala, kas jāmaksā pašam aizsar-

gam, bet pārējā izdevumu dala jāsedz at-

tiecīgām iestādēm, kas paredzēts likumos,
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pēc kuriem aizsargi un aizsardzes nodro-

šināti saslimšanas vai nelaimes gadījumos

pēc savas pamatnodarbošanās.

Ja aizsargi un aizsardzes, kas cietuši vai

saslimuši pie dienesta pienākumu pildīša-

nas, nebauda tiesības pēc pastāvošiem li-

kumiem ārstēties uz atvieglotiem nosacī-

jumiem, tad ārstēšanās izdevumus pilnā

apmērā sedz valsts.

81. Aizsargu organizācijas štata un

ārštata darbinieki, kas saņem atalgo-
jumu no valsts budžeta sumām, ir valsts

darbinieki un viņi padoti valsts civildienesta

nolikuma nosacījumiem, kā arī bauda

valsts civildienesta nolikumā paredzētās tie-

sības. Tāpat arī visi pārējie likumi un notei-

kumi,kas attiecas uz valsts darbiniekiem, at-

tiecas arī uz šeit minētiem aizsargu orga-

nizācijas štata un ārštata darbiniekiem,
cik tālu Noteikumi par aizsargu organi-

zācijas iekārtu un aizsargu pienākumiem,
tiesībām un apmācību" un uz to pamata
izdotās instrukcijas nenosaka citādi.

82. Aizsargu organizācijas darbinieki,
kas atalgojumu saņem no organizācijas
līdzekļiem, nav valsts darbinieki, un viņi

padoti likumiem un nosacījumiem par
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privātu iestāžu un uzņēmumu darbinie-

kiem.

VII.

Organizacijas sadarbība ar kara resoru.

83. Aizsargu priekšnieks militārā rak-

stura jautājumus kārto tieši ar armijas
staba priekšnieku un armijas komandieri.,
pie kam savus ziņojumus armijas koman-

dierim viņš iesniedz caur attiecīgām armi-

jas štāba daļām vai attiecīgiem ieroču

šķiru priekšniekiem.
84. Aizsargu pulku komandieri savu

vienību apmācības lietās sazinās tieši ar

karaspēka daļām pēc armijas komandiera

sadalījuma.
85. Armijas štāba noteiktā laikā aiz-

sargu štābs sniedz viņam vajadzīgās ziņas

par aizsargu vienību organizāciju, sastāvu

un apgādi ar militārās apgādes priekš-
metiem.

86. Armijas aviācijas priekšnieka no-

teiktā laikā aizsargu štābs sniedz viņam
ziņas par aizsargu aviācijas organizāciju,
personāla un materiālās daļas sastāvu

un stāvokli, kā ari izpilda pienākumus,
kas'minēti noteikumos par armijas ieroču

šķiru priekšniekiem.
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87. Aizsargu stabs izpilda visus armijas
staba dotos darbus, kas saistīti ar aiz-

sargu organizācijas vai atsevišķu aizsargu
vienību pārņemšanu kara resora rīcībā

mobilizācijas gadījumā.

88. Armijas komandieris vai viņa piln-
varotas amatpersonas, saziņā ar aizsargu
priekšnieku, aizsargu vienībās var pār-
baudīt :

1) visas militārās apmācības;

2) militārās apgādes priekšmetu stā-

vokli un glabāšanu;

3) plānus aizsargu organizācijas vai

atsevišķu aizsargu vienību pārņem-
šanai kara resora rīcībā mobilizācijas
gadījumā.

VIII.

Disciplina.

a) Vispārējie noteikumi.

89. Aizsargu disciplina ir: likumu, no-

teikumu, priekšnieku pavēļu un rīkojumu
stingra un apzinīga izpildīšana, svēti turot

svinīgo solījumu.

90. Ar pavēli priekšnieks var uzdot

padotam tikai tādu rīcību, kuru viņam
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tiesība prasīt, izpildot savus dienesta pie-
nākumus. Par izpildītās pavēles sekām

atbild pavēles devējs. Gadījumā, kad

pavēle ir acīmredzot noziedzīga rakstura

un par kuras izpildīšanu draud atbildība

tiesas ceļā — atbildību nes arī pavēles
izpildītājs.

91. Aizsargu disciplina uzliek par pie-
nākumu ikvienam aizsargu organizācijas
loceklim izturēties ar militāru cieņu pret
saviem priekšniekiem un vecākiem kā

dienestā, tā ari ārpus tā. Sīkākas instruk-

cijas par militāro cieņu un pieklājību
aizsargu organizācijā izstrādā aizsargu
štābs un apstiprina sabiedrisko lietu mi-

nistris.

92. Dienesta interesēs priekšniekam pie-
nākas uzturēt disciplinu un kārtību savā

vienībā, veicinot centību un labu uzve-

šanos ar apbalvojumiem, bet taisnīgi
sodot par disciplinas pārkāpumiem.

b) Apbalvojumi.

93. Lai organizācijas locekļos veicinātu

centību, labu uzvešanos un pamudinātu

sacensībai, paredzēti šādi apbalvojumi:
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1) pateicība un uzslava mutiski, rak-

stiski, ierindas priekšā un pavēlē;

2) apbalvojumi ar goda zīmēm un

balvām;

3) paaugstinājumi amatā.

94. Uz atsevišķa statūta pamata pie
aizsargu organizācijas pastāv sevišķas goda
zīmes:

1) „Nopelnu krusts";

2) medaļa „Par centību".

95. Pateicību un uzslavu var izteikt:

1) mutiski un ierindas' priekšā —

priekšnieki sākot ar vada komandieri;

2) arī rakstiski, — priekšnieki sākot

fc'.far nodaļas priekšnieku;
3) [arī pavēlē — pulka komandieri un

augstākās amata personas.

96. Disciplinarā kārtā sodami maz-

svarīgi dienesta pārkāpumi, kā ari sa-

biedriskās kārtības un pieklājības traucē-

jumi.

97. Disciplinārsodu var uzlikt tiešais

priekšnieks ar savu varu un bez tiesas

sprieduma.

c) Disciplinas pārkāpumi un sodi.
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98. Sods par disciplinarpārkāpumu nav

uzliekams, ja no disciplinarpārkāpuma
izdarīšanas dienas līdz pārkāpuma atklā-

šanai pagājuši seši mēneši.

d) Disciplinarsodu veidi.

99. Aizsargu organizācijas locekļiem var

uzlikt šādus disciplinārsodus:

1) rājienu:

a) mutiski bez citu klātbūtnes vai

rakstiski personīgi,

b) līdzīgu un augstāku amatpersonu

klātbūtnē,

c) vienības ierindas priekšā,

d) pavēlē;

2) aizliegumu nēsāt aizsargu ārējo ie-

tērpu ārpus dienesta pienākumu pil-
dīšanas laikā līdz 6 mēnešiem;

3) atcelt no ieņemamā amata;

4) izslēgt no aizsargu organizācijas uz

noteiktu laiku vai arī pavisam.

100. Instrukciju par priekšnieku disci-

plināro varu, disciplinārsodu uzlikšanas

un izpildīšanas kārtību izstrādā aizsargu
stabs un apstiprina sabiedrisko lietu mi-

nistris.
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e) Dienesta sūdzības.

101. Katram aizsargu organizācijas lo-

ceklim ir tiesība iesniegt sūdzību par

priekšnieka nelikumīgu vai netaisnu rī-

cību attiecībā uz viņu.

102. Sūdzības iesniedzamas rakstiski

apsūdzamā tiešam priekšniekam.

Ja sūdzētājs nezina, kā vainas dēļ viņš
cietis, sūdzība iesniedzama padotības kār-

tībā.

Kolektivas sūdzības noliegtas.

103. Rakstiska sūdzība iesniedzējam
jāparaksta. Anonimas sūdzības atstājamas
bez ievērības.

f) Goda tiesas.

104. Aizsargu komandieru cieņas un

goda sargāšanai aizsargu pulkos pastāv

goda tiesas, kas darbojas saskaņā ar

instrukciju, ko izstrādā aizsargu stabs un

apstiprina sabiedrisko lietu ministris.

105. Goda tiesai padoti visi aizsargu
komandieri pulkā, izņemot pulka koman-

dieri, pulka komandiera palīgu un no

armijas aktivā dienesta piekomandētos
virsniekus.
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IX.

Līdzekļi.
106. Sabiedrisko lietu ministrija paredz

valsts budžetā līdzekļus aizsargu organi-

zācijas izdevumu segšanai.
107. Valsts budžetā aizsargu organi-

zācijas vajadzībām paredzētie līdzekļi un

par tiem iegūtā manta nav uzskatami par

aizsargu organizācijas līdzekļiem un mantu.

Aizsargu organizācija ir vienīgi no valsts

budžeta avansveidīgi saņemto kreditu un

iegūto mantu likumīga lietotāja.
Neizmantoti kreditu atlikumi iemak-

sājami atpakaļ valsts kasē. Tāpat valsts

ienākumos ieskaitāmi līdzekļi, kurus or-

ganizācija ieņem no to mantu ekspluatā-
cijas vai pārdošanas, kas iegūta par Sa-

biedrisko lietu ministrijas budžetā pare-

dzētām sumām.

108. Par aizsargu organizācijas vaja-
dzībām Sabiedrisko lietu ministrijas bu-

džetā paredzētiem līdzekļiem disponē sa-

biedrisko lietu ministris vai viņa pilnvarota

amatpersona. Šīs sumas izlietojamas un

norēķināšanās par tām izdarāma saskaņā
ar pastāvošiem likumiem un nosacījumiem
par valsts budžeta sumām.
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109. Aizsargu organizācijas līdzekļi sa-

stādās no:

1) organizācijas dalībniekiem uzliktiem

maksājumiem,

2) ieņēmumiem no ziedojumiem naudā

vai mantā,

3) pabalstiem,

4) procentiem no kapitāliem un no

guldījumiem,

5) ieņēmumiem no nekustamiem īpa-
šumiem, kas pieder aizsargu organi-
zācijai, kā arī tiem, kas nodoti aiz-

sargu organizācijas lietošanā, aiz-

sargu vienību vajadzībām,

6) sodu naudām par ieroču nolaišanu

zemākā šķirā,

7) peļņas no organizācijas dalībniekiem

pārdotās mantas un municijas,

8) ieņēmumiem no organizācijas vai to

vienību uzņēmumiem, izrīkojumiem,
loterijām, aizņēmumiem,

9) visiem citiem likumīgi atļautiem ie-

ņēmumiem un ienākumiem.
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110. Aizsargu organizācijas līdzekļu un

mantu grāmatvedību un izlietošanas kār-

tību nosaka instrukcija, ko izstrādā aiz-

sargu stabs un apstiprina sabiedrisko lietu

ministris.

111. Aizsargu organizācijas līdzekļi nav

padoti Valsts kontroles iepriekšējai un

pēcrevizijai. Turpretī Valsts kontrolei ir

tiesības izdarīt aizsargu štāba un organi-

zācijas vienību faktisko reviziju.

112. Aizsargu organizācijas nekustamu

īpašumu ekspluatācijas ieņēmumi un iz-

devumi valsts budžetā nav uzrādāmi.

113. Aizsargu organizācijas nekustamos

īpašumus var nodot atsevišķu vienību

pilnīgā lietojumā un valdījumā ar vai bez

atlīdzības. īpašumi ekspluatējami saskaņā
ar iegūšanas aktiem un aizsargu priekš-
nieka vai viņa pilnvarotas personas norā-

dījumiem.

Rīgā, 1938. g. 19. martā.

Sabiedrisko lietu ministris A. Bērziņš.

Aizsargu priekšnieks pulkvedis Prauls.
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