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Noteikumi

par iekšzemes pasēm.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)

1. Ikvienam pilsonim, izņemot pilso-
ņus, kuri atrodas aktivā kara dienestā,
savas personas apliecināšanai vajadzīga
iekšzemes vai ārzemju pase.

2. lekšzemes pasē ievedamas sekošas

ziņas: pases īpašnieka uzvārds un vārds,
kad un kur dzimis, ģimenes stāvoklis,
attiecības pret karaklausību, uz kādu

dokumentu pamata pase izdota, pases

izdevējas iestādes nosaukums.

3. Pases veidu nosaka iekšlietu mi-

nistris.

4. Pasi izdod: 1) personām, kuras

dzīvo pilsētās vai miestos — vietējā po-

licija un 2) personām, kuras dzīvo pa-

gastos — pagasta valde. Pasu izdošanu

pārrauga iekšlietu ministrija, prefekti,

apriņķu priekšnieki un viņu palīgi pēc

padotības.

5. Pieprasot pasi, jāiesniedz agrākā
pase vai citi pierādījumi par pases pie-

prasītāja personību un tiesībām uz La-

tvijas pavalstniecību un divas ģīmetnes.
Pasi saņemot, tās īpašnieks dod uz tās

pašrocīgu parakstu.

6. Atsevišķa pase vajadzīga katram

pilsonim, kurš sasniedzis sešpadsmit gadu
vecumu. Bērnus līdz šim vecumam, ja
tiem nav atsevišķas pases, ieraksta tēva
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vai mātes pasē. Bāriņi, uz aizbildņa
lūgumu, ierakstāmi pēdējā pasē. Par

pasu izdošanu patversmju audzēkņiem

rūpējas attiecīgas iestādes priekšnieks.

1. piezīme. Vajadzības gadījumos

pasi ar vecāku vai aizbildņa pie-
krišanu var izdot bērniem ari pirms

sešpadsmit gadu vecuma sasnieg-
šanas.

2. piezīme. Sievietēm, pēc iestā-

šanās laulībā, kā ari pēc laulības

šķiršanas, ja viņas nepatur vīra

uzvārdu, viena mēneša laikā jāiz-

ņem jauna pase. Precētām sievie-

tēm, pēc laulības šķiršanas, tajos

gadījumos, kad viņas patur vīra

uzvārdu, viena mēneša laikā jāiero-
das dzimtsarakstu nodaļā, pēc
dzīves vietas, attiecīgas atzīmes

ierakstīšanai pasē.

7. Pasi izdod uz nenoteiktu laiku,
bet iekšlietu ministrim ir tiesība likt

atjaunot pases visā valstī vai atsevišķās
vietās.

8. Dzimtsarakstu nodaļas ieraksta

atzīmes pasē par pārmaiņām pases īpaš-
nieka ģimenes stāvoklī, tās apliecinot ar

attiecīgas amatpersonas parakstu un

zīmogu.

9. Par katru pasi jāmaksā vienu latu

liela nodeva. Daļa no šīs nodevas nāk

par labu pasu izdevējai iestādei. No-

teikumus par nodevas sadalīšanu izdod

iekšlietu ministris. Pasu izdevējas iestā-

des var trūcīgos atsvabināt no šīs no-

devas.

10, Pasu grāmatiņas izgatavo uz

iekšlietu ministra rīkojumu un tās uz-

glabā un izsniedz Latvijas banka un

viņas nodaļas uz attiecīga prefekta vai
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apriņķa priekšnieka pieprasījumu visām

iestādēm un amatpersonām, kurām tie-

sība pases izdot.

11. Par pases nozaudēšanu jāziņo un

jādod paraksts par ziņojuma pareizību
vietējai policijai: pilsētās divdesmit četru

stundu laikā, bet miestos un pagastos
— divu dienu laikā. Policija par no-

zaudētām pasēm ievieto sludinājumu

«Valdības Vēstnesī" uz pases nozaudē-

tāja rēķinu. Nozaudētās pases vietā

policija izdod pagaidu personas ap-
liecību uz laiku līdz trim mēnešiem.

12. Nozaudētās, saplēstās vai sabojā-
tās pases vietā, uz pases īpašnieka lū-

gumu vai policijas rīkojumu, attiecīgā
iestāde pēc pases īpašnieka dzīves vietas

izdod jaunu pasi pret pases nodevas

samaksu.

13. Pēc pases īpašnieka nāves viņa

pase nekavējoties nododama attiecīgai
dzimtsarakstu nodaļai, kura to nosūta

pases izdevējai iestādei. Dzimtsarakstu

nodaļa izdara pasē atzīmi par tās īpaš
nieka nāvi un nosūta pasi pēc piederības,
vai izdod tai personai, kuras aizgādībā

paliek nelaiķa pasē ierakstītie mazgadīgie
bērni.

Piezīme. Šī panta noteikums par

pases nodošanu dzimtsarakstu no-

daļai jāizpilda sekošām personām
uzskaitījuma kārtībā: nelaiķa pie-
derīgiem, līdziedzīvotājiem un mā-

jas īpašniekam, bet slimnīcās, pa-

tversmes un citas valsts, pašvaldības
un sabiedrisku organizāciju iestādes

— šo iestāžu priekšniekiem.

14. Pasu pieteikšanu un izrakstīšanu

pilsētās un miestos pārzin policijas

priekšnieki, pagastos — pagastu valdes.
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Māju īpašnieki vai pārvaldnieki pasu

pieteikšanu un izrakstīšanu izdara pil-
sētās un miestos triju dienu laikā, iz-

ņemot viesnicas, mēbelētas istabas un

iebraucamās vietas, kuru īpašniekiem tas

jāizdara divdesmit četru stundu laikā.

Pagastos pierakstīšana un izrakstīšana

izdarāma desmit dienu laikā.

15. Sūdzības pasu lietās par prefektiem
un apriņķu priekšniekiem iesniedzamas

iekšlietu ministrijai, bet par apriņķu
priekšnieku palīgiem, policijas iecirkņu
priekšniekiem un pagastu valdēm — at-

tiecīgiem prefektiem vai apriņķu priekš-
niekiem.

16. Par šo noteikumu neizpildīšanu

vainīgos soda iekšlietu ministris vai viņa

pilnvarotas amatpersonas administratīvā

kārtībā ar aresta sodu līdz trīs mēnešiem

vai ar naudas sodu līdz tūkstots latiem.

17. Pret tiem, kuri noteiktā laikā nav

savu personību pierādījuši, izlietojami
administratīvā kārtībā Kriminālprocesa
iikumu 461. pantā (1926. g. izdevums)

paredzētie drošības līdzekļi.

18. Instrukcijas šī likuma izvešanai

izdod iekšlietu ministris.

Ar šo atcelti: 1919. gada 6. oktobra

pagaidu noteikumi par iekšzemes pasēm
(Lik. krāj. 141.), 1921. gada 16. septembra
pārgrozījumi pagaidu noteikumos par

iekšzemes pasēm (Lik. krāj. 201) un

bij. Krievijas pasu reglaments (Lik. kop.
XVI. sēj. 1903. g. izdevums un 1912.,
1913. un 1914. g. turpinājumi.

Rīgā, 1927. gada 21. aprilī.

Ministru prezidents un

iekšlietu ministris M. Skujenieks.



Instrukcija
pie noteikumiem par iekš-

zemes pasēm.
(Izdota uz noteikumu par iekšzemes

pasēm 18. panta pamata.)

1. Pases izdodamas vienīgi Latvijas
pavalstniekiem un tās izsniedzamas to

īpašniekiem.

Piezīme. Garā vājo pilsoņu pases

izdodamas viņu piederīgiem, aiz-

bildņiem vai ari nododamas uzgla-
bāšanai: uz laukiem — pagastu
valdēm un pilsētās un miestos —

vietējai policijai. Patversmēs un

slimnīcās atrodošos garā vājo pases
nododamas uzglabāšanai šo iestāžu

priekšniekiem. Personām, kuras at-

rodas apcietinājumā, pases izdoda-

mas pēc viņu atsvabināšanas.

2. Personām, kuras atrodas kara die-

nestā, pases neizsniedz pa visu aktivā

kara dienesta laiku.

Piezīme. No Latvijas armijas aktivā

dienesta pilnīgi atvaļinātiem vai

demobilizētiem karavīriem iekšzemes

pases var izsniegt vienīgi tiem, kuri

var uzrādīt attiecīgas kara priekš-
niecības apliecības. Turpretī, visiem

pārējiem karavīriem, kas atvaļināti
dažādu iemeslu dēļ uz noteiktu ter-

miņu, Latvijas pases nav izsniedza-

mas; viņiem ir tiesības uzturēties un

pierakstīties savās dzīves vietās uz

kara priekšniecības izdotām atvaļi-
nājuma apliecībām vai kara perso-

nas apliecībām.
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3. Pases īpašnieka uzvārds rakstāms

saskaņā ar 1927. gada 1. marta likumu

par vārdu un uzvārdu rakstību doku-

mentos (1927. g. «Valdības Vēstneša"

48.num.)uninstrukcijupiešī likuma,pilnīgi

skaidri, nepārprotami labi salasāmā veidā,

(kā ari pēc iespējas kaligrafiski un iz-

cilus lieliem burtiem). Ja pases īpaš-
nieka uzvārds sastāv no vairākiem vār-

diem, tad ierakstāmi visi vārdi tādā

kārtībā, kādā viņi apzīmēti dokumentos.

Pieņemtie uzvārdi (pseidonimi v. c),

kuri nav likumīgi pamatoti, pasē ierak-

stāmi vienīgi ar iekšlietu ministra katr-

reizēju piekrišanu.

Precētām sievietēm pasē ierakstāmi

ari viņu pirmslaulības uzvārdi, par piem.
Anna Lazdiņš, dzim. Migliņš. ledodo-

ties otrreizējā laulībā, pirmā laulībā

mantotais uzvārds pasē nav ierakstāms

Šķirtām sievām, ja viņām ar tiesas lē-

mumu piešķirts pirmslaulības uzvārds,

bijušā vīra uzvārds pasē nav rakstāms.

Pases pirmā lappusē nav atzīmējama

bijusē vai tagadējā dienesta pakāpe, vai

zinātniskie grādi.

Tituļi, par piem. kņazs, firsts, grāfs,

barons, fonu c. uz vēlēšanos

ieiakstāmi iekavās līdz ar uzvārdu pases

īpašnieka parastā rakstībā.

4. Pasē ierakstāmi visi dzimšanas

apliecībā apzīmētie vārdi, pie kam kā

pirmais ierakstāms tas, kuru lieto — Ga-

dījumos, ja minēto apliecību nevar uz-

rādīt, šo dokumentu var atvietot izraksts

no ģimenes saraksta, iesvētīšanas zīme,

bij. Krievijas valdības laika pase, iz-

raksts no mājas grāmatas pirms 1917. g.
25. oktobra, vai ari citi pirms tā paša
datuma no oficiālām iestādēm vai amata

personām izdotie dokumenti.
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Pases īpašnieka teva vai matēs vardi

pasē nav ierakstāmi.

5. Nodalījumā „kad dzimis" ierak-

stāms pases īpašnieka dzimšanas gads,
mēnesis un datums pēc jaunā stī 1 a.

Līdz 1900. g. 17. februārim dzimuš cm

pie dzimšanas datuma pārrēķināšanas
no vecā stīla uz jauno, jāpieskaita div-

padsmit dienas; pēc 1900. g. 17. fe-

bruāra dzimušiem — trīspadsmit dienas.

Šādi ieraksti izdarāmi tikai taī gadī-

jumā, ja pases īpašnieks uzrāda metriku

vai citu neapšaubāmu dokumentu, kurā

noteikti apzīmēts viņa dzimšanas datums,

pretējā gadījumā šai nodalījumā ierak-

stāms vienīgi pases īpašnieka dzimšanas

gads, piemēram 1875. gadā.

1. piezīme. Vīriešu dzimuma pil-

soņiem, kuri ar pietiekošiem doku-

mentiem nevar pierādīt savu dzim-

šanas gadu, nav nokārtojuši attiecības

pret karaklausību un pēc ārējā iz-

skata vecāki par 16 un jaunāki par

50 gadiem — vecumu nosaka valsts

vai pašvaldības iestādes ārsts.

2. piezīme. Pasu izdevēja iestāde,
izdodot pases pilsoņiem, kuru attie-

cības pret karaklausību nav noskai-

drotas un kuri vecāki par 21 un

jaunāki par 50 gadiem, paskaidro
pases saņēmējiem, ka karaklausības

noskaidrošanai viņiem jāierodās pie

attiecīgā kara apriņķa priekšnieka
un par to paziņo arī kara apriņķa
priekšniekam.

6. Policija un pagastu valdes pie-
rakstot pases raugās uz to, lai minētā

vecuma vīriešu dzimuma pilsoņu pasēs
būtu atzīmes par attiecībām pret kara-

klausību.
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7. Saskaņā ar karaklausības likuma

56. p., karaklausības gados esošiem pil-

soņiem, vecumā no 21 —50 gadiem, ja

viņiem nav nokārtotas attiecības pret
karaklausību un trūkst dokumentu par

vecumu, vai tādi apšaubāmi, vecumu

nosaka karaklausības komisija.

Piezīme. Gadījumos, ja karaklau-

sības komisijas noteiktais vecums

pēc ārējā izskata nesakrīt ar ve-

cumu, kuru noteicis pasu lietās,
valsts vai pašvaldības iestāžu ārsts,
atzīmi par vecumu pasēs un pasu

grāmatās izlabo pasu izdevēja
iestāde saskaņā ar karaklausības

komisijas noteikto vecumu.

8. Nodalījumā „kur dzimis" ierak-

stāma pases īpašnieka dzimšanas vieta

(pagasts, pilsēta vai miests). Ārzemēs

dzimušiem bez tam atzīmējama ari valsts,
kurā tie dzimuši.

Piezīme. Ziņas ierakstāmas uz

metrikas vai citu dokumentu pamata,
bet gadījumā, ja dokumentus nevar

uzrādīt — uz personīgu izteicienu

pamata, pie kam pasu izdevēja
iestāde atzīmē iekavās „uz per-

sonīgu izteicienu pamata".

9. Nodalījumā „ģimenes stāvoklis"

atzīmējams pases īpašnieka ģimenes
stāvoklis pases izdošanas laikā, piem.
neprecējies, precējies, atraitnis vai šķirts.

Ģimenes stāvoklī notikušās pārmaiņas
no tā laika, kad izdota vecā pase līdz

jaunas pases izdošanai, par kurām vecā

pasē nav izdarītas attiecīgas atzīmes,

atzīmējamas tikai uz pietiekošu doku-

mentu pamata. Par tādiem var uzskatīt

dzimšanas, laulības vai miršanas aplie-
cības vai tiesas spriedumu norakstus.
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10. Nodalījumā „bērni līdz 16 ga-
diem" ierakstāmi tēva vai mātes pasēs
visi miesīgie vai adoptētie bērni jaunāki
par 16 gadiem, atzīmējot bērna uzvārdu,

vārdus, kad un kur dzimis, kā ari dzi-

mumu, piem. dēls, meita, pameita, pa-

dēls, adoptēts audžu dēls vai adoptēta
audžu meita.

11. Vecāku pasēs nodalījumā „bērni
līdz 16 gadiem" ierakstītiem bērniem,

pēc 16 gadu sasniegšanas, jāizsniedz at-

sevišķas pases, taisot attiecīgu atzīmi

nodalījumā „atzīmes par atsevišķas pases

izdošanu bērniem pēc 16 dzīvības gada
sasniegšanas". Atzīmē jāuzrāda, kāda

iestāde un kad pasi izdevusi, kā ari

pases sērija un numurs.

12. Pilsoņu pasēs, kuri nav izpil-

dījuši obligatorisko aktivo kara

dienestu, nodalījumā «attiecības pret
karaklausību" nav izdarāmi nekādi

ieraksti vai strīpojumi.

13. Pilsoņiem, kuri nav izpildījuši
obligatorisko aktivo kara dienestu, attie-

cības pret karaklausību atzīmē viņu

pasēs kara apriņķu priekšnieki iesauk-

šanas laikā. Atzīmes taisāmas šādi:

„Derīgs kara dienestam (vai nederīgs
kara dienestam, vai rezervists, vai ze-

messargs). Pamats:

. . apriņķa karaklausības komi-

sijas 192
. . g. „ . .

" lēmums".

Atzīmi apstiprina kara apriņķa priekš
nieks ar parakstu.

14. Pilsoņiem, kuri dienējuši armijā,
attiecības pret karaklausību atzīmē viņu

pasēs pasu izdevējas iestādes uz kara-

klausības apliecības pamata. Atzīmes

taisāmas šādi:

«Atvaļināts līdz turpmākam rīkoju-
mam (vai rezervists, vai zemessargs,
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vai nederīgs kara dienestam). Pamats:
pulka komandiera

vai kara apriņķa

priekšnieka 192
.. g. izdota apliecība

No ".

15. Pilsoņiem, kuri nav dienējuši ar-

mijā un līdz šīs instrukcijas izdošanai

atzīti par nederīgiem kara dienestam vai

ieskaitīti rezervē, vai zemessargos, attic-

cības pret karaklausību atzīmē pasēs pasu

izdevējas iestādes, aizrādot uz karaklau-
sības apliecību kā pamatu.

16. Ja pēc pirmās atzīmes pilsoņu
attiecības pret karaklausību vēlāk ir mai-

nījušās, tad pārmaiņas nav vairs atzī-

mējamas pasēs.

17. lesaukšanas atlikšana izglītības

turpināšanai, grūtu ģimenes vai saim-

niecisku apstākļu dēļ, kā ari veselības

uzlabošanai uz noteiktu laiku, pasēs nav

atzīmējama. Tāpat nav taisāmas atzīmes

pasēs par atsvabināšanu no iesaukšanas

kara dienestā pēc ieņemamā amata, kā

arī pēc tiesas sprieduma, kas saistīts ar

tiesību zaudēšanu.

18. Pases īpašnieka ģīmetne pase

obligatoriska.

Ģīmetnes lielums — 4,5x6 cm., pie
kam viņai jābūt tādai, lai pases izdevējs,
izdodams pasi, varētu salīdzināt un no-

teikt, ka ģīmetnes un pases īpašnieks ir

viena un ta pati persona.

Ģīmetnes pasēm gatavojamas uz plāna
bromsudraba spoža papīra, neuzlīmētas

uz kartona vai cita kāda cieta pamata,
nokrāsotas vienlīdzīgi brūnā krāsā. (Ģī-
metnes ar dzelteniem plankumiem nav

pieņemamas, jo tās nav izturīgas).

Ģīmetnes uzņemamas krūšu formāta,
tā lai plecu platums skārtu ģīmetnes
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malas, bez mēteļiem, kā ari cepures vai

citas kādas galvas segas, dabīgā pozā,
nepielaižot mākslotu mimiku.

Ģīmetnē ģīmja panti nedrīkst būt no-

gludināti ar retušu, visām īpatnējām pa-

zīmēm, par piem. rētām, kārpām jābūt
redzamām.

Ģīmetnei jābūt skaidrai (asai) neiz-

kustējušai, ar pareizi saredzamiem acu

iedobumiem, ar daudzmaz vienlīdzīgu

apgaismojumu tā, ka zīmējums ēnas un

gaismas pusēs skaidri redzams un krasi

atdalās no fona.

Ģīmetnes apakšējai daļai, 1 cm. pla-
tumā, jābūt baltai.

Ģīmetnei jābūt 2 pilnīgi vienādos

eksemplāros, apzīmētai muguras pusē ar

tās izgatavotāja vārdu, uzvārdu un adresi.

Ģīmetnes, kuras neatbilst augšā minē-

tiem norādījumiem, nav pretī ņemamas.
Viens ģīmetnes eksemplārs piestiprināms

pasē — to uzlīmējot, bet otrs — pasu
izdošanas grāmatā.

Ģīmetņu uzlīmēšanai ņemama līme,
kura nesatur dzelzs vai rūgstošas vielas.

Pasē piestiprinātā ģīmetne apzīmogo-
jama apakšējā kreisā stūrī ar pases iz-

devējas iestādes zīmogu tādā kārtā, lai

zīmoga nospieduma viena puse atrastos

uz ģīmetnes, nebojājot ģīmja attēlu, bet

otra — uz pases grāmatiņas 5. lappuses.

Zīmoga nospiedumam jābūt pilnīgi skai-

dram un visam zīmoga tekstam labi sa-

lasāmam (izpildījuma paraugu skat. pie-
likumā).

19. Atsevišķos izņēmuma gadījumos,
kad, mazturības dēļ, pases saņēmējs nav

spējīgs apgādāt ģīmetni, kā arī, kad pa-

ses saņēmējs vecuma vai slimības dēļ
nevar nokļūt pie fotogrāfa un viņam nav
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līdzekļu fotogrāfa uzaicināšanai pie sevis

mājā, pase izsniedzama bez ģīmetnes,
izdarot par to attiecīgu atzīmi pasē un

pasu grāmatā. Par atsvabināšanu no

ģīmetņu apgādāšanas lemj katrā atse-

višķā gadījumā pasu izdevēja iestāde.

20. Ja pases īpašnieka ģīmja panti

mainījušies tādā mērā, ka, salīdzinot

pases īpašnieku ar ģīmetni, kura atrodas

pasē, nav iespējams noteikt, ka tā ir

viena un tā pati persona, — izdodama

jauna pase ar jaunu pēdējā laikā paga-
tavotu ģīmetni.

21. Pases īpašnieka pašrocīgam pa-

rakstam jābūt tādam, kā pases īpašnieks

parasti parakstās. Paraksts jādod pases

5. lappusē divās vietās: pirmkārt —

pāri ģīmetnei tādā kārtā, lai paraksta
beigas atrastos uz lapas, un otrkārt —

paredzētā vietā zem ģīmetnes. (Iz-

pildījuma paraugu sk. pielikumā). Bez

tam paraksts dodams pasu izdošanas

grāmatā.
To personu pasēs, kuras uzdodas par

analfabētiem, parakstam paredzētās vietās

izdarāma atzīme: «uzdodas par analfa-

bētu". Ja pases īpašnieks slimības vai

citu kādu dibinātu iemeslu dēļ nevar dot

savu parakstu, tad parakstam paredzētā
vietā atzīmējams, kamdēļ paraksts nav dots.

22. Pases īppašnieka labās rokas

rādītāja pirksta nospiedumu vē-

lams izdarīt kā pasē, tā ari pasu izdo-

šanas grāmatā. Pirksta nospiedums iz-

darāms ar melnu drukas krāsu paredzētā
vietā.

1. piezīme. Ja pases īpašniekam
trūkst labās rokas rādītāja pirksts,
tad nospiedums izdarāms ar kreisas

rokas rādītāja pirkstu, bet, ja arī šis
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pirksts trūkst, tad nospiedums izda-

rāms tādā pat kārtībā ar ikvienu

labās vai kreisās rokas pirkstu, pie
kam jāatzīmē pirkstu nospiedums ar

attiecīgiem burtiem, p. p. kreisās

rokas rādītāja pirksts apzīmējams se-

kosi : k. r. r. p. Ja pirkstu vispār
nav vai ari pirksti tādā mērā līki,
ka nav iespējams nospiedumu izdarīt,
tad ari par to izdarāma attiecīga
atzīme pasē un pasu grāmatā pirksta

nospiedumam paredzētā vietā.

2. piezīme. Pirksta nospiedumu
izdara sekošā kārtā: uz stikla gabalu
uzliek nedaudz spiestuves krāsas,

kuru ar kaučuka rulli sasmalcina līdz

kamēr uz stikla redzama tikai plāna
krāsas kārta. Pie pirkstu nospie-
dumu ņemšanas stikla gabals atrodas

uz galda. lerēdnis, kas izdara pirksta
nospiedumus, stāv pie galda un pie
viņa labās puses stāv persona, no

kuras tiek ņemts pirksta nospiedums.
lerēdnis ar savu labo roku ņem

daktiloskopējamās personas labo

roku, pie kam uzliek rādītāja pirkstu
līdz pirmajai locītavai uz stiklu un

nospiež šo pirkstu tādā veidā, grie-
žot pirkstu no vienas naga puses uz

otru pusi, pēc kam nospiedums uz

dokumenta jāizdara ļoti viegli un

uzmanīgi no naga vienas puses uz

otru pusi, lai papilarlinijas būtu

skaidri redzamas — nesaplūstu.

23. Nodalījumā „uz kādu dokumentu

pamata pase izdota" sīki apzīmējams
dokuments, kurš noteic pases īpašnieka
tiesības uz Latvijas pavalstniecību (doku-
menta izdevēja iestāde, dokumenta no-

saukums, tā izdošanas laiks un numurs),
piem. līdzšinējā Latvijas pase vai ministru
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kabineta lēmums par uzņemšanu pavalst-
niecībā vai attiecīgais iekšlietu ministrijas

rīkojums v. c.

Minēta nodalījuma apzīmētas ziņas jā-
ieraksta ari pasu izdošanas grāmatā.

24. Uz visiem pasu izdošanu attaisno-

jošiem dokumentiem taisāma atzīme par

to, kāda iestāde un zem kāda attiecīgas

sērijas tekošā numura pasi izdevusi,

piem , „Rīgas prefektūras izdota pase

ser. AA JSTe 00569". Šie dokumenti sa-

kopojami atsevišķās aploksnēs par katru

personu vai ari ģimeni, ja visi pēdējās

locekļi saņem pases reizē un viņu pases

numurētas pēc kārtas, pie kam uzglabā-

jami tās iestādes archivā, kura pasi iz-

devusi, pasu numerācijas kārtībā. Pases

īpašnieka sabojātās, saplēstās vai citādu

apstākļu dēļ pases izdevējas iestādei

nodotās pases, uz kuru pamata
izdo'as jaunas pases, nav pievie-

nojamas šīs vecās pases iz-

došanas lietai, bet kā jaunas pases
izdošanas pamats novietojams
archivā zem jaunās pases

numura, izdarot attiecīgu atzīmi pasu

grāmatā un vecā lietā. Mirušo, citā

pavalstniecībā pārgājušo un bezvēsts

pazudušo pilsoņu pases pievienojamas

attiecīgām pasu izdošanas lietām, par ko

atzīmējams pasu izdošanas grāmatā

Visas pases pirms novietošanas ar-

chivā anulējamas, izdarot par to pases

pirmā lappusē attiecīgu uzrakstu. Uz-

rakstam jābūt apstiprinātam ar attie-

cīgas amata personas parakstu.

25. Par pareizu pases izdošanu ir

atbildīgi pases izdevējas iestādes priekš-
nieks vai viņa vietnieks un darbvedis

vai sekretārs, kuri paraksta pases.
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26. Pasē ierakstāms pilnīgs pases

izdevējas iestādes nosaukums, piem.

„Balvu pagasta valde, Jaunlatgales ap-

riņķī", «Krāslavas policijas iecirknis,

Daugavpils apriņķī", «Liepājas prefek-
tūra" un pases izdevēju amata apzīmē-
jumi, piem. «Pagasta valdes priekšsē-

dētājs", «Policijas priekšnieks", «Pre-

fekts". Pases jāparaksta ari darbvedim

vai sekretāram, nospiežot iestādes zī-

mogu pasē paredzētā vietā. Nospiedumam

jābūt skaidri salasāmam. Bez tam

pases septītā lappusē ierak-

stāms pasu grāmatas tekošais

numurs, atzīmējot pasēs ari izdošanas

datumu.

27. Nodalījumā «Atzīmes par pār-
maiņām pases īpašnieka ģimenes stā-

voklī" izdara atzīmes vietējā dzimtsa-

rakstu nodaļa, vai pases izdevēja
iestāde.

28. Latvijas ārzemju pasē izdarītās

atzīmes par pārmaiņām ģimenes stāvoklī,

apmainot ārzemju pasi uz iekšzemes,

ārzemju pases izdevēja iestāde šīs at-

zīmes ieraksta iekšzemes pasē.
leraksti apstiprināmi ar attiecīgas amata

personas parakstu un zīmoga nospie-
dumu.

29. Pases teksts izpildāms ar roku

pareizā valsts valodā.

£0. Pases pilsoņiem izdodamas viņu

pastāvīgā dzīves vietā likuma 4. p. pa-

redzētā kārtībā. Dzelzceļa teritorijā
dzīvojošiem pilsoņiem pases izdod: uz

laukiem — attiecīgās pagastu valdes,

pilsētās un miestos — attiecīga pilsētas,
vai miesta policija.

31. Apriņķu priekšnieki un to palīgi

periodiski pārbauda pasu izdošanu un

norēkināšanos.
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32. Pases grāmatiņa izsniedzama uz

vecās pases pamata, ierakstot jaunā pasē
datus no vecās pases; grozījumi izda-

rāmi vienīgi gadījumos, ja pases īpaš-
nieks uzdod jaunus datus, kuri pierādīti
ar attiecīgiem dokumentiem.

Gadījumā, ja pilsonis veco pasi sa-

ņēmis ārpus viņa patreizējās pastāvīgās
dzīves vietas un pasu izdevējai iestādei

būtu dibināts iemesls apšaubīt pases pa-

reizību, pases grāmatiņu izdodot, pases

izdošanas vietā ievācamas ziņas no

agrākās pases izdevējas iestādes, vai

pase pārbaudīta un atzīta par pareizi
izdotu. No pilsoņiem, kuri lūdz pasi

pirmo reizi, pieprasāmi dokumentāriski

pierādījumi, ka viņi, saskaņā ar pavalst-
niecības likumu, bauda tiesības uz Lat-

vijas pavalstniecību.

33. Visu pasu izdošanai vajadzīgo
dokumentu savākšana ir pases pieprasī-

tāja pienākums.

34. Ja abi vecāki (tēvs un māte)
dzīvo kopā, tad bērni līdz sešpadsmit
gadiem, ja tiem nav atsevišķas pases,

ierakstāmi tēva vai mātes pasē pēc ve-

cāku savstarpējas vienošanās. Ja pie-
mēram bērni ierakstīti mātes pasē, tad

tēva pasē izdarāma par to atzīme. Ja

vecāki dzīvo viens no otra atsevišķi —

bērni ierakstāmi tā pasē, pie kura viņi
dzīvo. Ja bērni pastāvīgi vai ari uz

ilgāku laiku dzīvo atsevišķi no vecākiem,
tad viņiem uz vecāku vai aizbildņu pie-
prasījumu izdodamas atsevišķas pases.

Adoptētie bērni ierakstāmi pasēs tāpat
kā miesīgie bērni. Bāriņi, ja tie ir Lat-

vijas pavalstnieki un viņu abi vecāki

miruši, uz aizbildņa sevišķu lūgumu,
ierakstāmi pēdējā pasē, vai ari viņiem
izsniedzamas atsevišķas pases.
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35. Noteikumu 6. p. 2. piezīmē mi-

nētais viena mēneša laiks skaitās no

spēkā stājušās tiesas sprieduma par lau-

lības šķiršanu saņemšanas dienas, vai

no sprieduma saņemšanas dienas attie-

cīgā dzimtsarakstu nodaļā.

36. Noteikumu 8. p. minētās atzīmes

pasēs par visām pārmaiņām pases īpaš-
nieka ģimenes stāvoklī: par salaulā-

šanos un šķiršanos, par bērnu dzimšanu

un mazgadēju bērnu miršanu, par pases

īpašnieka vai tā laulātā drauga miršanu,
— ja visi šie dzimšanas, miršanas, lau-

lības slēgšanas un šķiršanas gadījumi
atzīmēti dzimtsarakstu nodaļas reģistros —

izdara dzimtsarakstu nodaļā; pretējā
gadījumā šādas atzīmes izdara pases iz-

devēja iestāde.

37. No pases nodevas atsvabināmi

trūcīgie pilsoņi, pēc pasu izdevēja pār-
liecības, neapgrūtinot viņus ar liekām

formalitātēm mazturības konstatēšanai,
bet ņemot tikai parakstu par mazturību

resp. nespēju pases nodevu nomaksāt,
kā ari pilsoņi, kurus pilnīgi uztur valsts,

pašvaldība vai sabiedriskas organizācijas,

piemēram patversmēs, valsts garā vājo
iestādēs un taml.

38. Prefekti un apriņķu priekšnieki
sadala Latvijas Bankā vai viņas nodaļās
atrodošās pasu grāmatiņas starp viņiem

padotiem policijas iecirkņu priekšniekiem,
kuriem paredzēts uzdot pasu izdošanu,
un apriņķa teritorijā ietilpstošām pagastu
valdēm, atkarībā no pasu grāmatiņu skaita,
kurš nodots uzglabāšanai Latvijas Bankai

vai tās nodaļām, priekš attiecīga apriņķa,
ņemot vērā iedzīvotāju — Latvijas pilsoņu
skaitu, kā ari katras atsevišķas pasu iz-

devējas iestādes pasu izdošanas techniskās

spējas. Pēc pasu grāmatiņu sadalīšanas
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starp policijas iecirkņiem un pagastu val-

dēm, prefekti un apriņķu priekšnieki lūdz

Latvijas Banku vai tās nodaļas izsniegt
pasu izdevējām iestādēm pases pēc sada-

lījumā norādītā skaita.

Pases saņemamas no Latvijas Bankas

vai tās nodaļām pret tūlītēju samaksu

ā Ls 0,60 par pasi, kura suma ieskaitāma

administratīvā departamenta ieņēmumos;

pārējie Ls 0,40 atstājami izdevējas iestā-

des rīcībā darbinieku atalgojumiem, kanc-

lejas izdevumiem un mazturīgo atsvabi-

nāšanai no pasu nodevas.

Ja pēc minēto izdevumu segšanas po-

licijas iestādēs rastos atlikumi, tad tie

ieskaitāmi valsts ieņēmumos.

Sadalījumā noteikti jāuzrāda, kādu sē-

riju pases un zem kādiem numuriem iz-

sniedzamas katrai atsevišķai pasu izde-

vējai iestādei. Pasu izdevējas iestādes

viņām sadalījumā paredzēto pasu skaitu

var saņemt arī pa daļām, rēķinoties ar

3 mēnešu patēriņu un ar pasu grāmatiņu

uzglabāšanas iespējamību.

39. Pasu grāmatiņu uzglabāšanai pie-

griežama izcilus vērība, lai pasu grāma-

tiņu piesavināšanās nelikumīgā ceļā vai

to bojāšana nelaimes gadījumā, p. p. no

ugunsgrēka v. c. būtu galīgi izslēgta.
Par pasu grāmatiņu uzglabāšanu atbildīgs

pasu izdevējas iestādes priekšnieks.
-

40. Latvijas Banka un viņas nodaļas,

uz attiecīga prefekta vai apriņķa priekš-
nieka pieprasījumu, izsniedzot pasu iz-

devējām iestādēm pasu grāmatiņas, katru

reizi ieraksta izsniegto pasu grāmatiņu
skaitu, to sērijas un numurus pasu sa-

ņēmējas iestādes uzrādītā pasj saņem-

šanas grāmatā un šo ierakstu apstiprina
ar savu parakstu bankas vai tās nodaļas
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attiecīga amatpersona. Bez minētās grā-

matas uzrādīšanas Latvijas Banka un tās

nodaļas pasu grāmatiņas neizdod.

Piezīme. Latvijas Banka un tas no-

daļas pasu grāmatiņas izsniedz pasu

izdevējām iestādēm uz pēdējo rak-

stisku pieprasījumu, kurā jāuzrāda

pasu grāmatiņu skaits un par tām

iemaksājamā suma.

Norēķināšanos par pasu grāmatiņu ap-

grozību ved pasu izdevēja iestāde un ik

pa 3 mēnešiem sastāda norēķinu, kuru

līdz ceturtā mēneša 10. dienai iesūta

apriņķa priekšniekam resp. prefektam.

41. Par iekasēto pasu nodevu atbil-

dīgs attiecīgas iestādes priekšnieks un

darbvedis vai sekretārs.

42. Apriņķu priekšnieki un prefekti
ved aprēķina grāmatu par saņemtām, iz-

dotām un sabojātām pasu grāmatiņām.
Grāmata jāved pēc norēķina parauga, at-

verot katrai padotai iestādei atsevišķu

lapu.

43. Apriņķu priekšnieki un prefekti
2 reizes gadā — uz 30. jūniju un 31. de-

cembri dod iekšlietu ministrijas pasu no-

daļai pārskatu par pasu grāmatiņu ap-

grozību apriņķī vai pilsētā. Pārskats par

pirmo pusgadu iesūtāms līdz 25. jūlijam,
par otro — līdz 25. janvārim.

44. Sabojātās pasu grāmatiņas iz-

nīcina šim nolūkam nozīmētas komisijas

apriņķu priekšnieku kanclejās un pilsētu

prefektūrās šo iestāžu priekšnieku vai

viņu vietnieku klātbūtnē, sastādot par to

attiecīgus aktus. Pagastu valdes un po-

licijas iecirkņu priekšnieki sabojātās pasu

grāmatiņas iesūta ik pa trim mēnešiem

attiecīgiem apriņķu priekšniekiem vai

prefektiem iznīcināšanai.
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45. Pieteikšana par pases grāmatiņu
nozaudēšanu izdarāma policijā vai pasu

izdevējā iestādē rakstiski vai mutiski

(protokola veidā) likumā paredzētā laikā.

Pieteicot pases nozaudēšanu, jāiemaksā
sludinājuma nauda.

Naudu saņemot policija vai pasu iz-

devēja iestāde izsniedz kvīti.

46. Nozaudētās pases vietā policija
vai pasu izdevēja iestāde izdod pagaidu
personas apliecību uz laiku līdz trim

mēnešiem. Pēc apstākļu vispusīgas no-

skaidrošanas un pārbaudīšanas par pases

grāmatiņas nozaudēšanu ievietojams slu-

dinājums Valdības Vēstnesī un pases at-

rašanas labākai sekmēšanai — vēlams

sludinājumu ievietot ari lekšlietu Mini-

strijas Vēstnesī. Pēc tam attiecīga ie-

stāde, pēc pases īpašnieka dzīves vietas,
izdod jaunu pasi. Ja nozaudēto, saplēsto
vai sabojāto pasi izdevusi cita pasu iz-

devēja iestāde, tad jaunas pases izdevēja
iestāde paziņo par to nozaudētās, saplē-
stās vai sabojātās pases izdevējai iestādei,

pieprasot izrakstu no pasu grāmatas.
Pasu izdošanas grāmatā izdarāma atzīme

par pases grāmatiņas nozaudēšanu.

Jaunizdotās pases grāmatiņas nodalī-

jumā: „uz kādu dokumentu pamata pase

izdota" kā arī pasu grāmatā ierakstāms,

ka pase izdota nozaudētās, saplēstās vai

sabojātās vietā, atzīmējot pēdējās sēriju
un numuru un pases izdevējas iestādes

nosaukumu.

Izdodot jaunu pases grāmatiņu nozau-

dētās pases vietā otro, trešo, ceturto v. 1.1.

reizi, pasu grāmatas nodalījumā: „uz

kādu dokumentu pamata pase izdota"

jāatzīmē, ka pase izdota pirmo, otro,

trešo v. t. t. reizi nozaudētās pasu grā-

matiņas vietā.
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47. No sludinājuma maksas par pases
nozaudēšanu nav atsvabinātas arī tas per-

sonas, kuras pases saņēmušas bez maksas.

48. Paseo dublikāts nekādos gadījumos
nav izdodams, bet izdodama jauna pase.

49. Pie jaunas pases izdošanas pie-

prasāmas arī jaunas ģīmetnes.
50. Atzīmi pasē par tās pierakstīšanu

izdara ar spiedogu. Spiedoga lielums —

7x4 cm. ar sekošu saturu:

(Pilsētās)
«Pierakstīts Rīgas pol. II iec.

ielā

No dz

19 • • g .

-

Paraksts "

(Uz laukiem)

«Pierakstīts Demenes pag. valdē

ar dzīves vietu

19 .'
'

g! 7 ' " " '. \
Paraksts v

Pierakstīšanās un izrakstīšanās spiedogi

uzspiežami pasēs, sākot ar 12. lapas pusi,
c h ron ol oģi s kā kārtībā, stingri raugo-

ties uz to, lai starp atsevišķiem spiedo-
giem nepaliktu intervāli.

Pasu pierakstīšana un izrakstīšana iz-

darāma katru dienu, izņemot svētdienas

un svētku dienas.

Piezīme. Jaunas pases pierakstāmas
no jauna vispārējā kārtībā.

51. Saskaņa ar rīkojuma par zīmog-
nodokli(V.V."B 1921. g. 211.nr.) 46. panta
30. punktu, lūgumi, sūdzības un sarakstī-

šanās pasu lietās brīvi no zīmognodokļa.
52. Par šo noteikumu pārkāpējiem po-

licija sastāda attiecīgus protokolus, kurus

pēc padotības iesniedz apriņķu priekš-
niekiem vaj prefektiem vainīgo sodīšanai.
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53. Saskaņā ar noteikumu 16. p. pre-
fekti un apriņķu priekšnieki pilnvaroti
sodīt noteikumu pārkāpējus ar naudas

sodu līdz pieci simti latiem vai arestu

līdz vienam mēnesim.

Gadījumos, kad pēc lietas apstākļiem
vainīgie būtu sodāmi bargāki, attiecīgas

izziņas iesūtāmas ministrijai augstāka
soda uzlikšanai.

54. Visām pasu izdevējām iestādēm

jāiegādājas un jāved sekošas grāmatas
un blankas pēc klātpieliktā parauga:*)

1. Pasu izdošanas grāmata.
2. Pasu altabets.

3. Grāmata, kurā Latvijas Banka vai

tās nodaļas ieraksta izdoto pasu

grāmatiņu skaitu.

4. Pagaidu personas apliecības.
5. Norēķini par pasu grāmatiņām.

Ar šo instrukciju atcelti:

1) 1919. gada 2. septembra instrukcija
N° 1 par iekšzemes pasu zīmju izdošanas

un aprēķināšanas kārtību un pases no-

dokļa aprēķinu; 2) 1919. gada 8. sep-

tembra instrukcija N° 2 iestādēm, kuras

izdod pases, par pasu izdošanas kārtību;
3) 1920. gada 6. februāra instrukcija N° 11

Latgales policijas un pašvaldības iestādēm

par iekšzemes pasu izdošanas kārtību;

4) 1920. gada 29. marta cirkulārs JSTq 3626;
5) 1920. g. 13. aug. cirkulārs M> 101523;

6) 1920. g. 6. sept. cirkulārs N° 103271.

Rīgā, 1927. g. 4. jūlijā.

lekšlietu ministiis M. S k v j c n i c k s.

Administrativā departamenta
vicedirektors V. L v d i ņ š.

*) Paraugi iespiesti 1927. g. V. V. N° 146. un

le. M. V. N° 123.
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Pielikums pie instrukcijas 18. un 21. p. p.

Ģīmetnes piestiprināšanas, parakstu

un pirksta nospiedumu paraugs:

Pases 5. lappuse.

| AA M> 021997 |

Pases

Pases

īpašnieka īpašnieka

i paraksti:
■ r ģīmetne i

Pases īpašnieka labās rokas

rādītāja pirksta nospiedums:

_._
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