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PRIEKŠVĀRDS

Saskaņā ar PSRS valdības lēmumu Vissavienības tautas skaitī-

šana notiks pēc stāvokļa uz 1970. gada 15. janvāri. Gaidāmās tau-

tas skaitīšanas datiem būs svarīga loma, lai apkopotu tautsaim-

niecības attīstības rezultātus, izstrādātu tekošos un perspektīvos
saimniecības un kultūras celtniecības plānus un veiktu zinātniskās

pētniecības darbus.

Latvijas PSR Ministru Padome 1969. gada 23. jūnijā pieņēmusi
lēmumu, kas nosaka 1970. gada tautas skaitīšanas kārtību repub-
likas teritorijā. 1970. gada tautas skaitīšanu mūsu republikā pirmo
reizi plaši veiks pēc pašskaitīšanas jeb pašreģistrācijas paņēmiena;
tas vislabāk atbilst republikas iedzīvotāju pieaugušajam kultūras

līmenim, kā arī paātrinās, atvieglos un palētinās tik darbietilpīgo
tautas skaitīšanu.

Tautas skaitīšanā pēc pašskaitīšanas paņēmiena iesaistīs plašus
iedzīvotāju slāņus — vairākus simtus tūkstošus cilvēku, — tādēļ
daudz plašāk jāizvērš masu izskaidrošanas darbs. Personāls, kas

tieši piedalīsies tautas skaitīšanas darbā republikā, sasniegs 10

tūkstošus cilvēku. Pie tam tautas skaitīšanas veicināšanas komisi-

jās iesaistīti vairāki tūkstoši aktīvistu.

Brošūrā populārā veidā izklāstīta tautas skaitīšanas politiskā
un tautsaimnieciskā nozīme, skaitīšanas mērķi un uzdevumi, tautas

skaitīšanas kārtiba, programma, skaitīšanas lapu izpildīšanas no-

teikumi, kas ilustrēti ar konkrētiem paraugiem. Tautas skaitīšanas

vēstures, demogrāfijas un citi jautājumi apgaismoti uz republikas
statistisko materiālu bāzes, it sevišķi izmantojot 1959. gada tautas

skaitīšanas datus.

Brošūras uzdevums ir palīdzēt darbā, gatavojot un veicot 1970.

gada tautas skaitīšanu Latvijas PSR, kā arī atvieglot iedzīvotājiem

izpildīt savu padomju pilsoņa pienākumu skaitīšanā, tas ir, izdarīt

pareizus un precīzus ierakstus skaitīšanas dokumentos. Turklāt si

brošūra domāta statistisko zināšanu izplatīšanai iedzīvotāju vidū,

tādējādi pildot V. I. Ļeņina norādījumu par statistisko datu popula-
rizācijas nepieciešamību plašās darbaļaužu masās.

Darbu uzrakstījusi autoru grupa:
E. Āboliņš — I nodaļas 2. un 4. iedaļu, 111 nodaļu, V nodaļas 4.

iedaļu un VII nodaļu,
T. Bērziņš — V nodaļas 1., 2. un 3. iedaļu un VI nodaļu,
J. Elksnis — I nodaļas 1., 3. un 5. iedaļu un II nodaļu,
J. Rudzāts — IV nodaļu.



I. TAUTAS SKAITĪŠANAS VĒSTURE

ledzīvotāju uzskaite daudzās pasaules valstīs ir notikusi jau
sirmā senatnē. Vēsturiskās ziņas liecina, ka Ķīnā iedzīvotājus
uzskaitījuši jau 2 tūkstoši gadu pirms mūsu ēras. ledzīvotājus
skaitīja arī Ēģiptē, Grieķijā, Romā un citās senajās augsti attīstī-

tajās kultūras valstīs. Tomēr šo skaitīšanu nevar uzskatīt par
tautas skaitīšanu mūsdienu izpratnē. Zinātniski organizēta iedzī-

votāju uzskaite saistās ar preču un naudas attiecību izveidošanos

Rietumeiropas valstīs. Pionieri bija Zviedrija un Somija, kuras

veica tautas skaitīšanu (reģistru pārbaudes veidā) jau no XVIII

gadsimta vidus. Šāda tautas skaitīšana kapitālistiskajās valstīs

plaši izvērtās XVIII gadsimta beigās un XIX gadsimta sākumā

(ASV — 1790. gadā, Francijā, Anglijā un Norvēģijā — 1801. gadā,
Austrijā — 1818. gadā).

legūto pieredzi izmantoja, lai tautas skaitīšanai izstrādātu

zinātniskus pamatus un metodoloģiju. Pēc Ketlē (Dānija) inicia-

tīvas tika noorganizēti starptautiski statistiķu kongresi (1853.

gadā — Briselē, 1860. gadā — Londonā, 1867. gadā — Florencē).

Krievijā šāds kongress notika 1872. gadā. Vēlāk ar tautas skaitī-

šanas jautājumiem nodarbojās Starptautiskais statistikas institūts.

Statistiķu kongress Pēterburgas sesijā 1897. gadā atzīmēja, ka,
sākot ar 1900. gadu, būtu vēlams izdarīt tautas skaitīšanu visās

pasaules valstīs.

Visvairāk tautas skaitīšanu ir veikušas Eiropas valstis. Un tas

arī saprotams, jo Eiropā visagrāk attīstījās kapitālistiskais ražo-

šanas veids un tādēļ bija nepieciešami dati par iedzīvotāju skaitu

un sastāvu. Visaktīvākās šajā ziņā bijušas Francija, Zviedrija,
Somija, Grieķija, kā arī Austrija un Dānija.

Āfrikā, kur uzkundzējās Eiropas kolonizatori, tautas skaitīšana

notikusi visretāk, un daudzās valstīs tā veikta tikai pēc patstāvības
iegūšanas, piemēram, Nigērijā, Marokā, Zambijā, Libērijā, Kenijā

un citās. Dažās pasaules valstīs ar atpalikušu sociāli ekonomisko

iekārtu tautas skaitīšana nav izdarīta ne reizi, piemēram, Afga-
nistānā, Jemenā, Šauda Arābijā, Gvinejā, Dahomejā, Kongo, Mau-

ritānijā un citās valstīs.

Tautas skaitīšana notiek pēc zināmiem periodiem: pēc 5 gadiem

(Dānijā, Īrijā, Zviedrijā v. c.) vai pēc 10 gadiem (Anglijā, Spānijā,

Indijā, ASV v. c). Agrāk dažās valstīs iedzīvotāji skaitīti daudz

biežāk. Tā, piemēram, Grieķijā no 1836. līdz 1845. gadam to darī-

juši ik gadus. Tautas skaitīšanas ziņā pasaules zemēs ļoti aktīvs

ir bijis 1921. gads, kad tā izdarīta 37 valstīs.
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1. TAUTAS SKAITĪŠANA PIRMSREVOLŪCIJAS KRIEVIJĀ

Vēsturiskie dokumenti rāda, ka jau VIII gadsimtā Kijevas
Krievzemē uzskaitīja iedzīvotājus, lai apliktu tos ar nodokļiem.
Lai noteiktu meslu apmērus, 1245., 1257., 1259. un 1273. gadā atse-

višķās krievu kņazistēs iedzīvotājus uzskaitīja tatāru hani.
XVI gadsimtā sakarā ar feodālās sadrumstalotības likvidēšanu un

centralizētas Krievu valsts izveidošanos iedzīvotāju un saimniecību

uzskaite ieguva valstiski svarīgu nozīmi.. Uzskaites rezultātus re-

ģistrēja speciālās grāmatās, ko sākumā sauca par rakstvežu grā-

matām, bet vēlāk — par skaitīšanas grāmatām. 1646. un 1678. gadā
Krievu valsts teritorijā notika iedzīvotāju skaitīšana pa sētām, lai

pēc sētu skaita noteiktu nodokļus. Šajos gadījumos uzskaitīja tikai

vīriešus. 1710. gadā bija uzskaitītas arī sievietes; tas bija pirmais
mēģinājums saskaitīt visus valsts iedzīvotājus.

1718. gadā Pēteris I izdeva ukazu uzskaitīt nevis vairs sētas,

bet iedzīvotājus, lai iegūtu datus galvasnaudas uzlikšanai un re-

krūšu iesaukšanai.

No 1718. līdz 1721. gadam notika vīriešu «dvēseļu» skaitīšana,

taču iegūtos datus no 1722. līdz 1724. gadam īpašas skaitīšanas

kancelejas vēlreiz pārbaudīja. Tāpēc iedzīvotāju skaitīšanu sāka

saukt par revīziju, bet iedzīvotāju sarakstus — par reģistriem.
Pirmās revīzijas rezultātā valstī konstatēja 5,57 miljonus vīriešu

«dvēseļu». Līdz 1859. gadam pavisam izdarīja 10 šāda veida re-

vīziju. Katra revīzija ilga vairākus gadus un neaptvēra visu valsts

teritoriju. Pie tam uzskaitīja tikai nodokļu maksātājus. Neņemot
vērā trūkumus, revīzijām bija pozitīva loma iedzīvotāju uzskaites

attīstībā.

Attīstoties kapitālismam, primitīvās iedzīvotāju uzskaftes no-

mainīja ar zinātniski organizētām tautas skaitīšanām, kuras veica

īsā laikā pēc vienotas programmas, vienā un tai pašā datumā, bet

pēc tam — vienā un tai pašā stundā visā valstī.

Sakarā ar pilsētu kapitālistisko attīstību XIX gadsimta 60. ga-
dos Krievijā lielu nozīmi ieguva statistikas zinātne un prakse. Vie-

tējās tautas skaitīšanas bija pirmie mēģinājumi organizēt vispārēju
un pilnīgu iedzīvotāju uzskaiti, un tajās gūto pieredzi izmantoja
1897. gadā vispārējā tautas skaitīšanā. Vietējās tautas skaitīšanas

izdarīja galvenokārt lielākajās pilsētās. Latvija bija augsti attīs-

tīts Krievijas impērijas rajons, tāpēc skaitīšana te notika vairākās

pilsētās: Liepājā un Jelgavā pēc stāvokļa uz 1863. gada 16. martu,

Rīgā — uz 1867. gada 3. martu, 1881. gada 29. decembri un 1913.

gada 5. decembri, Daugavpilī — uz 1868. gada 7. novembri. 1867.

gada 3. martā tautas skaitīšanu izdarīja visās Kurzemes un Vid-

zemes guberņu pilsētās.

Krievijā pirmā un vienīgā vispārējā tautas skaitīšana notika

pēc stāvokļa uz 1897. gada 9. februāri; to sagatavoja pazīstamais
krievu zinātnieks P. Semjonovs-Tjaņšanskis. Skaitīšanai bija bū-

tiski trūkumi. Programmā (skaitīšanas lapā) nebija tādu svarīgu
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jautājumu kā nodarbošanās un tautība. Neskaidri bija formulēts

jautājums par lasīt un rakstīt prašanu. Šai tautas skaitīšanai gal-
venokārt bija fiskāli nodokļu un militāri mērķi. Policejiski admi-

nistratīvo metožu lietošana noveda pie tā, ka iedzīvotāji pret tautas

skaitīšanu izturējās ar neuzticību un dažkārt pat naidīgi. Krievu

rakstnieks A. Cehovs, kurš pats piedalījās 1897. gada tautas skaitī-

šanā Maskavas guberņas Serpuhovas apriņķī, vēstulē izdevējam
Suvorinam rakstīja: «Skaitīšana beigusies. Skaitītāji strādāja lie-

liski, pedantiski līdz smieklīgumam. Toties zemstes priekšnieki,
kuriem bija uzticēta skaitīšana apriņķos, uzvedās riebīgi. Viņi nekā

nedarīja, maz ko saprata un pašos grūtākajos brīžos teicās esam

slimi.»

1897. gada tautas skaitīšanas galvenais trūkums bija tas, ka

tā nedeva ziņas par iedzīvotāju šķirisko sastāvu. V. I. Ļeņins, rak-

stīdams savu darbu «Kapitālisma attīstība Krievijā», bija spiests
pārstrādāt skaitīšanas rezultātus, lai iegūtu kaut vai aptuvenus
datus, kuri raksturotu valsts iedzīvotāju sastāvu.

Neraugoties uz minētajiem trūkumiem tautas skaitīšanā, tās

dati bija visai vērtīgi cariskās Krievijas iedzīvotāju skaita un sa-

stāva raksturošanai. Skaitīšanas materiālos atspoguļojās buržuā-

ziski muižnieciskās un militāri birokrātiskās valsts pretrunas,

iedzīvotāju absolūtā vairākuma nabadzība un zemā kultūra.

2. TAUTAS SKAITĪŠANA BURŽUĀZISKAJĀ LATVIJĀ

Buržuāziskajā Latvijā notika četras tautas skaitīšanas: 1920.,

1925., 1930. un 1935. gadā. Kā no organizatoriskā viedokļa, tā ari

no ietverto jautājumu loka vispilnīgākā bija 1935. gada tautas skai-

tīšana. Tā raksturoja iedzīvotāju skaitu un izvietojumu teritorija, to

sastāvu pēc dzimuma, vecuma, ģimenes stāvokļa (neprecējies, pre-

cējies, atraitnis, šķirts), nodarbošanās un citām pazīmēm. Skaitī-

šanā nenoskaidroja izglītības līmeni, bet tikai jautāja, vai prot
lasīt un rakstīt, kādas valodas bez valsts valodas pārvalda (bija

paredzētas atbildes līdz 3 valodām), kā arī personām līdz 20 gadu

vecumam — vai ir apmeklēta skola. Uzskaitīja kā pastāvīgos, ta

arī pagaidām dzīvojošos iedzīvotājus.

Tautas skaitīšanā bija ietverts tāds buržuāzisko valstu skaitī-

šanām raksturīgs jautājums kā bezdarbs. Tas izriet no kapitālis-

tiskās sabiedrības nedziedināmām kaitēm. Noskaidroja arī jautā-

jumu par ticību. Tāda jautājuma nav padomju perioda tautas

skaitīšanas lapās, jo mūsu zemē baznīca ir šķirta no valsts.

Tautas skaitīšanas veikšanai visa teritorija bija sadalīta 23 ap-

gabalos. Turklāt atsevišķi skaitīšanu veica karaspēka daļās un

iestādēs, uz dzelzceļa un kuģiem. Skaitīšanas apgabali praktiski
sakrita ar administratīvajām apriņķu robežām. Atsevišķi izdalīja

Rīgas, Liepājas, Jelgavas un Daugavpils pilsētas. Skaitīšanas ap-

gabali savukārt bija sadalīti 594 skaitīšanas iecirkņos, bet iecir-
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kņi — ap 14,4 tūkstošos apakšiecirkņu. Atkarībā no apakšiecirkņa
platības un iedzīvotāju blīvuma tajā katram skaitītājam bija jāap-
tver 70—200 iedzīvotāju ar tādu aprēķinu, lai vienas dienas laikā

varētu pabeigt visu skaitīšanu. Skaitīšanas pamatveidlapa bija

personas kartīte. Pārējās veidlapas kalpoja galvenokārt kā palīg-
līdzekļi, kas nodrošināja pareizākus skaitīšanas rezultātus un no-

skaidroja tādus blakus jautājumus kā ģimenes sastāvs, pilsētu
apbūves gabali, dzīvokļi un lauku apdzīvotās vietas.

Datus ieguva galvenokārt ar pašskaitīšanas paņēmienu. ledzī-

votāji paši izpildīja personas kartītes (skaitīšanas lapas), bet

skaitītājs tās pārbaudīja un savāca. Tas ļāva daudz īsākā laikā

veikt skaitīšanu un ietaupīt līdzekļus. Trūkums šim paņēmienam
ir tas, ka grūti nodrošināt atbilžu viendabīgumu, jo ne visi iedzīvo-

tāji vienādi izprot skaitīšanas lapā uzdotos jautājumus.

1935. gada tautas skaitīšanas darbā pavisam piedalījās ap

15 tūkstošu cilvēku, un to pamatsastāvu raksturo šādi dati 1
:

Skaitīšanas iecirkņu un apakšiecirkņu darbinieku sastāvs

(procentos)

Jāpiebilst, ka 1935. gada tautas skaitīšanas darbā samērā ne-

daudz piedalījušās sievietes un gandrīz puse no skaitīšanas dalīb-
niekiem strādājuši bez papildu materiālās atlīdzības.

1 Valsts statistikas pārvalde, Ceturta tautas skaitīšana, I sej., 8. lpp., Rīgā,
1936.

Skaitīšanas

Iecirkņi apakšiecirkņi

Skaitīšanas darbinieki — pavisam

no tiem:

vīrieši

sievietes

ar augstāko izglītību

ar vidējo izglītību

ar nepabeigtu vidējo un pamatsko-
las izglītību

uzņēmumu un iestāžu strādnieki un

kalpotāji
kultūras darbinieki un skolotāji
lauksaimniecības darbinieki

skolu audzēkņi

iepriekšējo tautas skaitīšanu

dalībnieki

100 100

98

2

2

27

71

78

22

1

37

62

88 20

6

6

11

54

15

3788

Vecums:

līdz 20 gadiem
no 20 līdz 29 gadiem
no 30 līdz 39 gadiem
no 40 līdz 49 gadiem
no 50 līdz 59 gadiem
60 gadus un vecāki

11

39

31

16

3

12

48

27

9

3

1
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Tautas skaitīšana buržuāziskajā Latvijā būtībā bija līdzīga

tipiskai tautas skaitīšanai kapitālistiskajās valstīs, jo mērķis bija

iegūt buržuāzijas interesēm atbilstošus datus. Skaitīšanas gaitā,
kā arī apstrādājot iegūtos rezultātus, apzināti sagrozīja datus par
sabiedrības šķirisko struktūru, nacionālo sastāvu un citiem jautā-
jumiem. Tādēļ, izmantojot buržuāziskās Latvijas tautas skaitīša-

nas materiālus šajos jautājumos, dati ir kritiski jāpārstrādā. Lai

noskaidrotu buržuāziskās Latvijas iedzīvotāju šķirisko sastāvu un

nodarbinātību pa nozarēm, Latvijas PSR Centrālā statistikas pār-
valde no jauna apstrādāja 1935. gada tautas skaitīšanas lapas,
izmantojot 1959. gada skaitīšanas metodoloģiju un marksisma-

ļeņinisma šķiru teoriju. No jauna sašifrēja un ar skaitļošanas ma-

šīnām pārnesa uz perfokartītēm vairāk nekā 1 miljonu 900 tūksto-

šus skaitīšanas lapu atbilžu uz jautājumiem par darba vietu, no-

darbošanos, iztikas līdzekļu avotu, sabiedrisko grupu, savstarpēji
saistot šīs atbildes ar iedzīvotāju dzimumu, vecumu, kategoriju un

citām pazīmēm.

3. TAUTAS SKAITĪŠANA PADOMJU SAVIENĪBĀ

Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvaras Komunis-

tiskā partija un Padomju valdība sevišķu uzmanību pievērsa uz-

skaites attīstīšanai un pilnveidošanai.
Jau padomju varas rītausmā, izstrādājot sociālistiskās celtnie-

cības programmu, V. I. Ļeņins izvirzīja uzdevumu stingri uzskaitīt

un kontrolēt ražošanu un patēriņu. «Uzskaite un kontrole — lūk,

galvenais, kas vajadzīgs komunistiskās sabiedrības pirmās fāzes
«nokārtošanai» un pareizai funkcionēšanai.»1

Pēc V. I. Ļeņina iniciatīvas pēc stāvokļa uz 1920. gada 28. au-

gustu izdarīja pirmo padomju profesionāli demogrāfisko skaitīšanu

un lauksaimniecisko skaitīšanu ar rūpniecības uzņēmumu uzskaiti.

Neilgi pirms tautas skaitīšanas sākšanās viņš norādīja, ka ar skai-

tīšanas datiem tiks likts pamats padomju celtniecībai, tāpēc visiem

padomju varas orgāniem uzdeva palīdzēt veikt skaitīšanu. 1920.

gada 13. septembrī viņš nosūtīja Ukrainas Tautas Komisāru Pado-

mes priekšsēdētājam H. Rakovskim, kā arī visu guberņu izpildu

komitejām un citām padomju iestādēm šādu telegrammu: «Dariet

visu, lai skaitīšana notiktu visā jūsu guberņā. Revolucionārā kār-

tībā novērsiet visus sastopamos šķēršļus. Radiet apstākļus plānvei-
dīgai skaitīšanas norisei.»2

Pirmā Padomju Krievijas tautas skaitīšana notika ārkārtīgi

grūtos apstākļos. Vēl nebija pilnīgi beidzies pilsoņu karš un ārval-

stu militārā intervencija. Zemē valdīja vispārējs saimniecisks sa-

brukums. Šie objektīvie apstākļi nevarēja neatstāt negatīvu ietekmi

uz skaitīšanas norisi un rezultātiem. legūtos datus izmantoja
saimniecības atjaunošanas un kultūras celtniecības plānošanai.

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 25. sēj., 435. lpp.
2 B. H. Jlenun, IlojiHoe co6paHne t. 51, cip. 352.
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1923. gada martā izdarīja Vissavienības pilsētu iedzīvotāju un

rūpniecības skaitīšanu.

Otrā Vissavienības tautas skaitīšana notika 1926. gada decem-

brī. Tā aptvēra visu valsts teritoriju un deva iespēju novērtēt jau-
nās Padomju valsts sasniegumus tautas saimniecības atjauno-
šanā. Skaitīšanas materiālus izmantoja pirmā piecgadu plāna
izstrādāšanai.

Trešā (ja neskaita 1937. gada tautas skaitīšanu, kuras datus

anulēja, jo nebija ievērota skaitīšanas zinātniskā metodoloģija)
Vissavienības tautas skaitīšana notika 1939. gada janvārī. Tās

rezultāti atspoguļoja uzvarējušā sociālisma milzīgos sasniegumus.

Bija likvidētas visas ekspluatatoru šķiras, nostiprinājies sociālis-

tiskais ražošanas veids kā pilsētās, tā laukos, likvidēts bezdarbs,
cēlusies iedzīvotāju labklājība.

1939. gada Vissavienības tautas skaitīšana bija metodiski pa-

reizi organizēta, tā atbilda statistikas zinātnes prasībām. Visiem

skaitīšanas darbiniekiem valdība izteica pateicību un labākos dar-

biniekus apbalvoja ar Padomju Savienības ordeņiem un medaļām.
Skaitīšanas materiālus apstrādāja ļoti īsā laikā — 15 mēnešos.

Materiālu apstrādes rezultātu publicēšanu izjauca Lielais Tēvijas
karš.

Ceturto Vissavienības tautas skaitīšanu izdarīja laikā, kad

mūsu Dzimtenē bija notikušas lielas pārmaiņas iedzīvotāju skaitā

un sastāvā. Ap 20 miljonu dzīvību bija paņēmis Lielais Tēvijas
karš. Mainījušās bija PSRS robežas. 1939. gada beigās notika

Rietumukrainas un pēc tam Aizkarpatu Ukrainas un Padomju
Ukrainas atkalapvienošanās, kā arī Rietumbaltkrievijas atkalapvie-
nošanās ar Padomju Baltkrieviju. 1940. gadā PSRS sastāvā iestā-

jās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas republikas, bet 1944. gadā —

Tuvas Tautas Republika ar autonomāapgabala tiesībām. 1940. gadā
tika nodibināta Moldāvijas Padomju Sociālistiskā Republika. Tas

viss radīja ievērojamas pārmaiņas iedzīvotāju skaitā un sastāvā.

1959. gada Vissavienības tautas skaitīšana bija veikta augstā
zinātniskā un organizatoriskā līmenī. Tika ievērota ANO Statis-

tikas komisijas rekomendācija par tautas skaitīšanu visās pasaules
valstīs gadā, kurš beidzas ar nulli vai tuvs tam. Tāpēc iegūtās ziņas
varēja izmantot datu salīdzināšanai, aprēķinot pasaules iedzīvo-

tāju skaitu un sastāvu.

Par sekmīgu tautas skaitīšanas veikšanu PSRS Ministru Pa-

dome, tāpat kā pēc 1939. gada skaitīšanas, tās darbiniekiem izteica

pateicību. Daudzus skaitīšanas darbiniekus apbalvoja ar ordeņiem
un medaļām.

4. 1959. GADA TAUTAS SKAITĪŠANA LATVIJAS PSR

1959. gada tautas skaitīšana bija lielākais un sarežģītākais
statistiskais darbs, kāds līdz tam veikts Padomju Latvijā. Tautas

skaitīšanas sagatavošanai 1957. gada augustā Tukuma rajonā
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izdarīja izmēģinājuma skaitīšanu, kura daudz palīdzēja skaitīša-

nas metodikas, organizatorisko principu un programmas galīgā

izstrādē, kā arī sekmēja 1959. gada tautas skaitīšanas vadošo kadru

sagatavošanu un apmācību.
Līdz 1958. gada 1. janvārim speciālas komisijas uz vietas pre-

cizēja pilsētu, ciema padomju un rajonu robežas. Tautas skaitīša-

nas sagatavošanas periodā valsts statistikas orgānu darbinieki

organizēja un kontrolēja namīpašumu numerācijas un ielu nosau-

kumu nokārtošanu, iedzīvotāju tekošās uzskaites datu precizēšanu
mājas grāmatās pilsētās un saimniecību uzskaites grāmatās lauku

apvidos. Republikā no jauna sastādīja administratīvo rajonu she-

matiskās kartes un atsevišķu apdzīvoto vietu plānus. 1958. gada
janvārī sastādīja namīpašumu sarakstus pilsētu tipa apdzīvotajās
vietās, bet februārī — apdzīvoto vietu sarakstus laukos. Šim dar-

bam speciāli izraudzīja un apmācīja 1,5 tūkstošus reģistratoru.
Vēlākā darba gaitā sastādītos sarakstus izlases kārtā pārbaudīja
un atsevišķos gadījumos tos precizēja.

1958. gada jūnijā sastādīja rajonu un republikāniskās pakļautī-
bas pilsētu tautas skaitīšanas organizatoriskos plānus. Pēc to

izskatīšanas un apstiprināšanas sastādīja republikas tautas skai-

tīšanas kopējo organizatorisko plānu, kas sadalīja republikas teri-

toriju 127 skaitīšanas nodaļās, 806 instruktoru un 3816 pamata
skaitīšanas iecirkņos. Laikā no augusta līdz decembrim noritēja
skaitīšanas darbinieku izvēle un apmācīšana. leskaitot rezervi,

pavisam izraudzīja un apmācīja gandrīz 9 tūkstošus darbinieku.

No tiem skaitīšanā piedalījās apmēram 7 tūkstoši cilvēku, to skaitā

70% strādāja pamatiecirkņos, 16% — ārstniecības iestādēs, 1% —

viesnīcās, 9% — vilcienos, stacijās un ostās. 1958. gada decembrī

pārbaudīja namīpašumu sarakstus un lauku apdzīvoto vietu sarak-

stus un papildus atklāja vairāk nekā 2 tūkstošus neuzskaitītu būvju
pilsētās un 16 tūkstošus apdzīvotu vietu laukos. Precizēja arī ap-
rēķināto iedzīvotāju skaitu, un tā rezultātā pilsētās tas palielinājās

par 29 tūkstošiem cilvēku, bet laukos samazinājās gandrīz par

7 tūkstošiem cilvēku.

No 1959. gada 10. līdz 14. janvārim skaitītāji iepriekš apstai-

gāja visas dzīvojamās ēkas un atklāja dažus neuzskaitītus nam-

īpašumus un apdzīvotās vietas, galvenokārt jaunbūves, kurās

decembrī vēl neviens nedzīvoja.

Skaitīšanu iesāka 15. janvārī, un to pabeidza 8 dienās. ledzīvo-

tāju skaitīšanu viesnīcās veica pirmajā dienā vai nu speciāli skai-

tītāji, vai arī skaitītāji, kuru iecirkņu teritorijā atradās viesnīca,

ievērojot vietu skaitu tajā. Slēgta tipa iestādēs (slimnīcās, sanato-

rijās v. tml.) skaitīšanu veica šo iestāžu darbinieki pirmajā dienā.

Nākamajās dienās, līdz 22. janvārim ieskaitot, par visiem iebrau-

kušajiem iedzīvotājiem, kuri nevarēja uzrādīt izziņu par reģistrē-
šanu skaitīšanā, sastādīja kontrollapas.

ledzīvotāju skaitīšanas gaitu pamatiecirkņos raksturo šadi dati:
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Reģistrēto iedzīvotāju skaits katrā skaitīšanas dienā

(procentos)

Kopumā iedzīvotāju skaits, rēķinot uz vienu skaitītāju, atkarība

no apstākļiem svārstījās no 180 līdz 800 cilvēku. Atbilstoši iedzī

votaju skaitam pastāvēja 39 pilsētu skaitīšanas nodaļas un 88 lauku

skaitīšanas nodaļas. Šo nodaļu, instruktoru-kontrolieru un skaitī-

tāju faktisko vidējo slodzi raksturo šadi dati

Vidēja slodze, rēķinot uz vienu pamatiecirkņa skaitītāju, instruktoru-kontrolieri

un skaitīšanas nodalu

No 1959. gada 23. janvāra līdz 1. februārim notika kontrol-

apstaiga, lai pārbaudītu, vai skaitīšanā kāda persona nav palikusi

neiereģistrēta vai ierakstīta divreiz, kā arī vai pareizi ir izdarīti

ieraksti par pagaidu prombūtni un pagaidu dzīvošanu. Kontrolap-
staigas rezultātā atklāja, ka skaitīšanas lapās nepareizi ierakstīts

apmēram tūkstoš cilvēku un ka ir arī neiereģistrētas personas.

Skaitīšanas lapās neiere&istrētie iedzīvotāji, kas atklāti kontrolapstaigas laikā

Datumi Republikā Pilsētās Laukos

15. janvāris

17.

18.

19.

29.
21.

22.

Pavisam 8 dienās

16

17

17

16

15

10

6

3

100

17

17

17

16

15

10

6

2

100

15

17

16

16

15

II

7

3

100

Skaitīšanas vai

instruktoru iecirkņi Iedzīvotāju skaits

Pilsētās

uz vienu skaitītāju

uz vienu instruktoru-kontrolieri

uz vienu skaitīšanas nodalu
5,5

8.2

633

3515

28838

Laukos

450

1888

10427

uz vienu skaitītāju
uz vienu instruktoru-kontrolieri

uz vienu skaitīšanas nodalu
4,2
5,5

re

skaits

republikā

Neiereģistreti skaitīšanā

pilsētās laukos

skaits skaits

1.

2.

3.

Pastāvīgie iedzīvotāji
no tiem uz laiku promesošie
Uz laiku dzīvojošie iedzīvotāji
Pavisam

5011

1662

448

5459

0,25

0,08
0,02

0,27

3598

1108

290

3888

0,32

0,10
0,03

0,35

1413

554

158

1571

0,15
0,06

0,02

0,17
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Kontrolapstaigas rezultāti liecina par augstu precizitāti 1959.

gada tautas skaitīšana, jo papildus reģistrēts neliels iedzīvotāju
skaits. Turklāt kontrolapstaigai ir svarīga nozīme skaitītāju darba

kvalitātes paaugstināšanā.
1959. gada februārī skaitīšanas materiālus nodeva un pieņēma,

pec tam sākās šifrēšana un datu pārnešana no skaitīšanas lapām
uz perfokartēm. Galīgā rezultātu apstrāde notika centralizēti

PSRS Centrālajā statistikas pārvaldē. Skaitīšanā piedalījušos
kadru sastāvu raksturo šādi dati:

Tautas skaitīšana piedalījušos kadru sastāvs

(procentos)

Raksturīgi, ka salīdzinājumā ar 1935. gadu 1959. gada tautas

skaitīšanā piedalījušos darbinieku īpatsvars ar augstāko izglītību
bija 7 reizes lielāks un ar vidējo izglītību — 2 reizes lielāks.

Tautas skaitīšanas sagatavošanas un veikšanas laikā notika

plašs masu izskaidrošanas darbs, kurā bija iesaistīti 1,3 tūkstoši

lektoru un 19 tūkstoši aģitatoru un propagandistu. Nolasīja 3,8 tūk-

stošus lekciju, notika vairāk nekā 800 semināru, aptverot gandrīz
300 tūkstošus cilvēku. Republikāniskās un rajonu avīzes ievietoja
vairāk nekā 500rakstu, notika apmēram 200radiopārraižu. Izpla-
tīja brošūras un plakātus par tautas skaitīšanas jautājumiem.

Skaitīšanas darbā izlietoja ievērojamas naudas summas. Skai-

tīšanas sagatavošanai, veikšanai un datu sākotnējai apstrādei mūsu

republikā vien papildus izlietoja apmēram 300 tūkstošus rubļu, bet,

ja ņem vērā skaitīšanā iesaistīto darbinieku algu pamatdarba vietā»

tad izdevumi sasniedz 700 tūkstošus rubļu.

Visi
darbi-

nieki

Vietējo statis-

tikas orgānu

vadītāju

palīgi

Skaitīšanas
nodalu

vadītāji un

to palīgi

Instruk-

toii-kon-
trolieri

Skai-

tītāji

avisam piedalījušies skaitī-

šanā:
100 100 100 100 100

no tiem:

vīrieši

sievietes

ar augstāko izglītību
ar vidējo izglītību
ar nepabeigtu vidējo un

pamatskolas izglītību
uzņēmumu un iestāžu

strādnieki un kalpotāji
kultūras darbinieki un

skolotāji

augstskolu un tehnikumu

audzēkņi

piedalījušies iepriekšējās
tautas skaitīšanās

piedalījušies padomju

orgānu vēlēšanu

organizēšanā

30

70

7

67

26

70

30

25

70

5

61

39

22

61

17

47

53

15

58

27

25

75

5

68

27

58 83 87 75 54

18 10 17 19 18

18 1 22

1 5 4 2 1

47 90 73 66 42
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5. TAUTAS SKAITĪŠANA SOCIĀLISTISKAJĀS UN KAPITĀLISTISKAJĀS

ZEMĒS PĒCKARA PERIODĀ

Kā pirmais, tā arī otrais pasaules karš negatīvi ietekmēja tau-

tas skaitīšanas periodiskumu. 1942. gadā visā pasaulē notika tikai

viena tautas skaitīšana, 1943. gadā — divas un 1944. gadā — trīs.

Toties, karam beidzoties, tautas skaitīšanas atjaunojās uzreiz, ne-

gaidot kārtējo tradicionālo termiņu. 1945. gādāto bija jau 8, 1946.

gadā — 18, 1947. un 1948. gadā —pa 13. Tas arī pilnīgi sapro-
tams — valstīm bija nepieciešami precīzi dati par iedzīvotājiem,
jo karš to rindās bija cirtis dziļus robus. Šīs ziņas sevišķi nepie-
ciešamas bija jaunajām tautas demokrātijas valstīm, lai tās varētu

sekmīgāk celt sociālistisko sabiedrību. Raksturīgi, ka pēckara
tautas skaitīšanas cieši saistās ar dzīvokļu skaitīšanu. Šāda veida

skaitīšanas notika Bulgārijā 1946. un 1956. gadā, Ungārijā 1948.

gadā, Polijā un Cehoslovakijā 1950. gadā un Dienvidslāvijā 1953.

gadā. Tas izskaidrojams ar lieliem dzīvokļu fonda zaudējumiem
kara gados un dzīvokļu ietekmi uz ģimeņu skaitu un sastāvu. Lī-

dzīgs stāvoklis vērojams arī vairākās kapitālistiskajās zemēs kā

Eiropā, tā Amerikā.

Pēckara periodā daudzās pasaules valstīs iedzīvotājus sāk uz-

skaitīt galvenokārt pēc pastāvīgās dzīves vietas, nevis pēc klāt-

būtnes, kā tas bija agrāk, jo straujā transporta attīstība iedzīvotā-

jus padara arvien «kustīgākus» un precīzi tos uzskaitīt noteiktā

laikā kļūst arvien grūtāk. Uz šāda veida skaitīšanu Japāna pār-
gāja 1950. gadā, Itālija un Indija — 1951. gadā, Francija — 1954.

gadā. Arī skaitīšanas materiālu apstrādē izmanto datus par pastā-

vīgi dzīvojošiem cilvēkiem.

Pēc otrā pasaules kara skaitīšanā parādās tendence lietot vien-

laikus pašskaitīšanas un iztaujas paņēmienu. Tas izskaidrojams
ar programmas paplašināšanos un augstāku sarežģītības pakāpi,
kas iedzīvotājiem sagādā grūtības skaitīšanas lapu izpildē un līdz

ar to nenodrošina datu ticamību. Dažreiz skaitīšanas lapa pare-

dzēta aptaujai, bet sastādīta tā, ka pieļauj pašreģistrāciju. 1954.

gadā Francijā skaitītājam atļāva atstāt skaitīšanas lapu saimnie-

cībā, ja attiecīgā persona izteica vēlēšanos izpildīt to patstāvīgi.

Japānā 1960. gada skaitīšanā vienkāršākos jautājumus uzticēja

izpildīt pašiem iedzīvotājiem, bet skaitītājam atstāja sarežģītākos

jautājumus. Amerikas Savienotajās Valstīs 1960. gada skaitīšana

mājsaimniecībām izsūtīja izpildei īso programmu ar 6 jautāju-
miem. Turklāt katrā ceturtajā saimniecībā skaitītājs atstāja pilnī-
gāku jautājumu sarakstu. Daļu jautājumu izpildīja saimniecības

galva, bet otru daļu — skaitītājs.

Pēdējos gados tautas skaitīšana pasaules valstīs pēc ANO ietei-

kuma notiek vienā laikā un daļēji pēc vienotas programmas. Ta,

piemēram, 1950. gada pasaules tautas skaitīšanā piedalījās 32 val-

stis, bet 1960. gadā — jau 36. Vairāk nekā 150 valstu ir pieņēmušas
lēmumu veikt tautas skaitīšanu saskaņā ar ANO rekomendācijām.



Lai gan pasaules valstīs ir vienots skaitīšanas laiks, metodolo-

ģija un daļēji pat programma, skaitīšanas mērķi valstīm ar dažādu

sociālo iekārtu ir visai atšķirīgi.
Buržuāziskajās valstīs kapitālisti tautas skaitīšanas datus

izmanto savās šķiriskajās interesēs, lai nostiprinātu savu kundzību

un pastiprinātu darbaļaužu ekspluatāciju. Buržuāziskie statistiķi
sastāda tautas skaitīšanas programmas un apstrādā skaitīšanas

materiālus tā, lai nebūtu redzama valsts šķiriskā struktūra. Pirmā

pasaules kara gados V. I. Ļeņins atklāja amerikāņu buržuāziskās

statistikas demagoģisko būtību, norādīdams, ka viņi «precīza eko-

nomiska sadalījuma vietā apmierinājušies ar «izplatītiem», «pa-

rastiem» izteicieniem, bez kādas jēgas savienodami «lauku strād-

nieku» ailē tiklab fermeru ģimeņu locekļus, kā arī algotos strādnie-

kus. Kā zināms, šai jautājumā valda pilnīgs haoss ne tikai ameri-

kāņu statistikā vien.» 1 Sie V. I. Ļeņina vārdi ir aktuāli arī šodien.

Buržuāziskā statistika visādi samazina bezdarbnieku īsto

skaitu. Jauniešus, kuriem nav darba, neuzskata par bezdarbnie-

kiem tikai tāpēc, ka tie vēl nav strādājuši algotu darbu. Arī per-

sonas, kas strādā 1 vai 2 dienas nedēļā, netiek pieskaitītas pie bez-

darbniekiem. Nodarbošanās vietā bezdarbniekiem bieži vien ierak-

sta profesiju.
Buržuāziskā statistika cenšas samazināt arī iedzīvotāju mazā-

kumtautību skaitu. Bieži vien jautājumu par tautību aizstāj ar

jautājumu par valodu un reliģiju.

Koloniālajās zemēs iekarotāji agrāk un arī tagad, kur saglabājies
koloniālais jūgs (Āfrikas dienvidos), lai «nejauktu» sevi ar pamat-
iedzīvotājiem, paredz nevis jautājumu par tautību, bet gan par rasi

vai ādas krāsu un lapas attiecīgi iespiež uz dažādas krāsas papīra.
Tādā augsti attīstītā kapitālistiskajā zemē kā ASV instrukcijā

par iedzīvotāju skaitīšanu īpaši noteikts, ka cilvēks, kuram visse-

nākajā pagātnē visattālākās radniecības līnijā kāds radinieks bijis
nēģeris, reģistrējams kā nēģeris.

Minētie fakti liecina, ka buržuāziskajās valstīs tautas skaitīšana

un statistika lielā mērā ir ierocis kapitālistu rokās viņu egoistisko
interešu apmierināšanai.

II. 1970. GADA VISSAVIENĪBAS TAUTAS SKAITĪŠANAS

NOZĪME UN UZDEVUMI

1970. gada Vissavienības tautas skaitīšanai bus liela tautsaim-

nieciska, politiska un starptautiska nozīme.

Sociālistiskajā zemē noteicošs faktors tautas saimniecības attīs-

tībā un darbaļaužu labklājības augšanā ir valsts plāni. Viens no

svarīgākajiem sociālistiskās plānošanas nosacījumiem ir sīki un

precīzi dati par iedzīvotāju skaitu un sastāvu, jo, sastādot jebkuru

• V. I. Ļeņins, Raksti, 22. sēj., 22. lpp.

14
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plānu, plānošanas orgāni vispirms ņem vērā visu sabiedrības lo-

cekļu augošas vajadzības un sagaidāmos darba resursus šo plānu
realizēšanai.

Datiem par iedzīvotāju skaitu un sastāvu jābūt vietējo padomju
orgānu rīcībā, lai varētu labi organizēt tirdzniecību, komunālos un

sadzīves pakalpojumus, bērnu un ārstniecības iestāžu darbu, kā arī

pareizi noteikt administratīvi teritoriālo iedalījumu un iekārtot vē-

lēšanu iecirkņus.
Lai iegūtu ziņas par iedzīvotāju skaitu un pārmaiņām to sa-

stāvā periodos starp tautas skaitīšanām, nepārtraukti reģistrē
iedzīvotāju dabisko un mehānisko kustību. ledzīvotāju dabisko

kustību, tas ir, dzimušo un mirušo skaitu, laulību noslēgšanu un

šķiršanās gadījumus reģistrē valsts civilstāvokļa aktu reģistrācijas
(dzimtsarakstu) orgāni. ledzīvotāju mehānisko kustību jeb pil-
soņu ierašanos un izbraukšanu no vienas apdzīvotas vietas uz citu

reģistrē milicijas orgāni: pilsētās — mājas grāmatās, bet laukos —

saimniecības grāmatās un ciema padomju sarakstos. Pieaugušos
iedzīvotājus uzskaita arī sakarā ar PSRS un savienoto republiku
augstāko padomju un vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlē-

šanām. Pēc šiem datiem aprēķina iedzīvotāju skaitu visā valstī, kā

arī republikās un rajonos.
Tomēr tekošā uzskaite nespēj dot pilnīgas ziņas par iedzīvo-

tāju skaitu un it sevišķi sastāvu. Tā raksturo iedzīvotāju skaitu

pēc dzimuma, vecuma un sabiedriskām grupām tikai pa lielākām

administratīvi teritoriālām vienībām. Bet tādus svarīgus datus kā

ģimenes faktiskais sastāvs un stāvoklis, izglītība, dzimtā valoda,

precīzas un detalizētas ziņas par visām tautībām, nodarbošanos

pēc profesijām un migrāciju var iegūt tikai tautas skaitīšanā, ko

veic, iztaujājot visus valsts iedzīvotājus noteiktā datumā, pēc vie-

notas programmas un plāna. legūto ziņu precizitāte un vispusība
nosaka tautas skaitīšanas lielo tautsaimniecisko nozīmi.

Tagad padomju tauta lielā pacilātībā pilda PSKP XXIII kon-

gresa direktīvas par tautas saimniecības attīstības piecgadu plānu

(1966. —1970. g.), kas sekmīgi virza mūsu sabiedrību pa komu-

nisma ceļu. Sī plāna izstrādāšanā plaši izmantoja 1959. gada tau-

tas skaitīšanā, kā arī tekošajā uzskaitē iegūtos datus par iedzīvo-

tājiem.
1970. gada tautas skaitīšanas ziņas ļoti noderēs turpmāko tautas

saimniecības attīstības perspektīvo plānu sastādīšanai.

Tautas skaitīšanas rezultātā iegūs datus par iedzīvotāju skaitu

un to izvietojumu pa republikām, rajoniem, pilsētām, pilsētu tipa
ciematiem, ciema padomēm un lauku apdzīvotām vietām, kā arī

sīkas ziņas par iedzīvotāju sastāvu pēc dzimuma, vecuma, ģimenes
stāvokļa, tautības, valodas, izglītības līmeņa un nodarbošanās.

Skaitīšanas rezultāti parādīs iedzīvotāju sadalījumu pēc iztikas

līdzekļu avotiem, pa tautsaimniecības nozarēm, ražošanas veidiem

un iestāžu tipiem, pa sociāli ekonomiskajām grupām līdz ar šo

grupu demogrāfisko raksturojumu.
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Dati par ģimenes locekļiem, kuri nodarbināti mājsaimniecībā
vai personīgajā lauku palīgsaimniecībā, ļaus noteikt darba resur-

sus, kurus papildus ar zināmiem noteikumiem var iesaistīt sabied-

riskajā ražošanā. Skaitīšanā pētīs arī iedzīvotāju migrācijas pro-

cesus un tās cēloņus.
1970. gada Vissavienības tautas skaitīšana notiks divkāršas

jubilejas gadā: 100. gadskārtā kopš mūsu partijas un Padomju
valsts dibinātāja — lielā proletariāta vadoņa V. I. Ļeņina dzimša-

nas un 50. gadadienā kopš pirmās padomju tautas skaitīšanas,
kura notika pēc V. I. Ļeņina iniciatīvas. Līdz ar to šī tautas skaitī-

šana iegūs vēsturiski politisku nozīmi. Tautas skaitīšanas mate-

riāli uzskatāmi parādīs tos milzīgos sasniegumus, ko padomju
zemes strādnieki, zemnieki un inteliģence guvuši pusgadsimta
laikā, īstenojot V. I. Ļeņina ģeniālās idejas par mūsu Dzimtenes

pārveidošanu no atpalikušas agrāras zemes par industriālu liel-

valsti ar augsti attīstītu kultūru.

Mūsu republikas lielie sasniegumi sociālisma celtniecībā atspo-
guļojās jau 1959. gada tautas skaitīšanas materiālos. Tagad kopš
tā laika pagājuši 10 gadi un republikas darbaļaudis Komunistiskās

partijas vadībā sasnieguši vēl lielākus panākumus visas ekonomi-

kas nozarēs, ražošanas spēku attīstībā, zinātnes un tehnikas pro-

gresā, kultūras līmeņa un darbaļaužu materiālās labklājības cel-

šanā. Ja salīdzina 1968. gadu ar 1960. gadu, tad sabiedriskā kop-

produkta un nacionālā ienākuma apjoms palielinājies 1,8 reizes,

rūpniecības bruto produkcija — 2,1 reizi, ķīmiskās un naftas ķīmi-

jas rūpniecības produkcija — 5,6 reizes, mašīnbūves un metāl-

apstrādes — 3,3 reizes. Strādnieku un kalpotāju reālā darba alga
1968. gadā salīdzinājumā ar 1960. gadu pieaugusi 1,4 reizes, kol-

hoznieku ienākumi no sabiedriskās saimniecības — 2,5 reizes, valsts

un kooperatīvajā tirdzniecībā pārdoto preču daudzums iedzīvotā-

jiem palielinājies 1,8 reizes.

ledzīvotāju skaits Latvijas republikā pēc pēdējās tautas skaitī-

šanas ir pieaudzis par 11% un sasniedzis 2,3 miljonus. Latvijas
pilsētās dzīvo gandrīz divas trešdaļas visu republikas iedzīvotāju.

Šajā periodā sakarā ar straujo industrializāciju pilsētu iedzīvotāju
skaits palielinājies par 26 procentiem.

Tā kā 1970. gads atbilst ANO rekomendācijām par tautas skai-

tīšanas organizēšanu gadā, kurš beidzas ar nulli, vai gadā, kas

tam tuvs, mūsu valsts tautas skaitīšana palīdzēs noteikt visas

zemeslodes iedzīvotāju skaitu un sastāvu.

III. 1970. GADA TAUTAS SKAITĪŠANAS PROGRAMMA

Tautas skaitīšanas programma sastāv no jautājumiem, kuri

ietverti skaitīšanas lapās un citos iedzīvotāju aptaujas dokumentos

un uz kuriem skaitīšanā paredzēts saņemt atbildes no katra iedzī-

votāja vai arī no atsevišķām iedzīvotāju grupām.
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1970. gada tautas skaitīšanas programmas pamatjautājumi sa-

līdzinājumā ar 1959. gada skaitīšanu sastāv no divām daļām: uz

skaitīšanas lapu (veidlapas Nr. 1 un Nr. 2) pirmajiem vienpadsmit
jautājumiem atbildes iegūs pilnīgā novērošanā, iztaujājot visus

iedzīvotājus, bet uz skaitīšanas lapas (veidlapa Nr. 2) pēdējiem
septiņiem jautājumiem (no 12. līdz 18.) atbildes saņems nepilnīgā
novērošanā, tas ir, izlases veidā, iztaujājot 25% no visiem iedzī-

votājiem.
Turklāt skaitīšanas programmā bez skaitīšanas lapām ietverta

arī aptaujas lapa par mājsaimniecībā un personīgajā lauku palīg-
saimniecībā nodarbinātajām personām darba spējīgā vecumā un

uzskaites lapa par iedzīvotāju pārvietošanos no dzīves vietas uz

darba (mācību) vietu. Tādējādi gaidāmās tautas skaitīšanas pro-

grammā ietilpst šādas lapas:

pilnīgās skaitīšanas lapa — veidlapa Nr. 1,

izlases skaitīšanas lapa — veidlapa Nr. 2,

aptaujas lapa par mājsaimniecībā un personīgajā lauku pa-

līgsaimniecībā nodarbinātajām personām darba spējīgā
vecumā — veidlapa Nr. 3,

uzskaites lapa par iedzīvotāju pārvietošanos no dzīves vie-

tas uz darba (mācību) vietu — veidlapa Nr. 4.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo skaitīšanu ievērojami pieaudzis
skaitīšanas programmā ietverto jautājumu skaits. 1959. gada skai-

tīšanas lapā bija 15 jautājumi, par kuriem iztaujāja iedzīvotājus,

turpretim 1970. gada tautas skaitīšanas lapā (veidlapā Nr. 2), kura

aptver kā pilnīgās, tā arī izlases skaitīšanas jautājumus, ir 18 jau-

tājumi, aptaujas lapā (veidlapā Nr. 3) — 10 jautājumi un uzskaites

lapā (veidlapā Nr. 4) — 6 jautājumi. Tik plaša tautas skaitīšanas

programma mūsu valstī noteikta pirmo reizi.

1. PILNĪGĀS SKAITĪŠANAS JAUTĀJUMI, PAR KURIEM IZTAUJĀS

VISUS IEDZĪVOTĀJUS

Pilnīgajā tautas skaitīšanā ietverti jautājumi par radnieciskām

attiecībām pret ģimenes galvu, par iedzīvotāju kategoriju — klāt-

esošie pastāvīgie iedzīvotāji, pagaidu prombūtnē esošie pastāvīgie

iedzīvotāji, pagaidām dzīvojošie, kuriem pastāvīgā dzīves vieta ir

citur, par dzimumu, vecumu, ģimenes stāvokli, tautību, dzimto va-

lodu un par citu PSRS tautu valodu zināšanu, par izglītību, mā-

cību iestādes tipu personām, kuras mācās, un iztikas līdzekļu avotu.

Pirmais skaitīšanas lapas jautājums — «radnieciskās attiecības

pret ģimenes galvu» ļaus izdarīt skaitīšanas lapās ierakstus par

ģimenēm un uzskaitīt kā klātesošos, tā arī pagaidu prombūtnē
esošos ģimenes locekļus. ledzīvotāju uzskaite pa ģimenēm sniedz

datus par ģimeņu skaitu, vidējo ģimenes lielumu, ģimeņu grupē-
jumu pēc ģimenes locekļu skaita, sabiedriskām grupām un tautī-

bām.



18

Pēc 1959. gada skaitīšanas datiem Latvijas PSR, rēķinot uz

1000 pastāvīgiem iedzīvotājiem, bija šāds ģimenes locekļu un vie-

ninieku skaits:

Ģimenes locekļu un vieninieku skaits uz 1000 iedzīvotajiem

Jāatzīmē, ka vieninieku sieviešu ir divreiz vairāk nekā vīriešu;

tas lielā mērā izskaidrojams ar sieviešu lielāko īpatsvaru kopējā

iedzīvotāju skaitā.

Vidējais ģimenes lielums Latvijas PSR 1959. gadā bija 3,2 cil-

vēki, pie tam 2 cilvēku ģimenes sastādīja 37% no kopā dzīvojošo
ģimenes locekļu kopskaita, 3 cilvēku ģimenes — 31% un 4 cilvēku

ģimenes — 19%. Šajos datos atspoguļojas ģimeņu lieluma sama-

zināšanās sakarā ar dzimstības pazemināšanos un ģimenes skal-

dīšanos — jaunlaulātie ātrāk izveido patstāvīgas ģimenes, pensio-
nāri sakarā ar pensijas apmēru pieaugumu un laukos dzīvojošo

pensionāru skaita palielināšanos daudzos gadījumos izveido pat-
stāvīgas ģimenes vai dzīvo kā vieninieki.

Rēķinot uz katrām 1000 ģimenēm, 1959. gadā republikā bija
366 divu cilvēku ģimenes, 305 triju cilvēku un 193 četru cilvēku

ģimenes. Tādējādi ģimenes ar 2—4 cilvēkiem sastādīja 86%) no

kopējā ģimeņu skaita.

Skaitīšanas lapas pirmajā jautājumā noskaidro, kas ir ģime-
nes galva. 1959. gadā Latvijas PSR 72 procenti no visām ģime-
nēm par ģimenes galvu noteica vīrieti un 28 procenti — sievieti.

Gaidāmajā tautas skaitīšanā salīdzinājumā ar 1959. gada pro-

grammu paplašināts saraksts ar asinsradiniekiem un citiem radi-

niekiem, kuri var būt ģimenes sastāvā — sieva, vīrs, meita, dēls,

māte, tēvs, māsa, brālis, sievas māte (tēvs), vīra māte (tēvs), ve-

dekla, znots, mazmeita, mazdēls, māsas (brāļa) dēls (meita). Tā-

dējādi iegūs ģimeņu grupējumu ne tikai pēc lieluma, kā tas bija

iepriekšējā tautas skaitīšanā, bet arī grupējumu pēc ģimeņu tipiem:
ar vienu laulāto pāri bez bērniem vai ar dažādu bērnu skaitu

(1 —5 un vairāk); ar diviem un vairākiem laulātiem pāriem bez

bērniem, ar dažādu bērnu skaitu un ar vienu no laulāto vecākiem

un citiem radiniekiem, kā arī bez tiem; mātes (tēvi) ar bērniem;

mātes (tēvi) ar bērniem un vienu no vecākiem, un citiem radinie-

kiem un citus ģimeņu tipus.
1970. gada tautas skaitīšanā ievērojami paplašināta programma

datu izstrādē par ģimenēm — atbildes uz pirmo jautājumu tiks

834

65

101
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kombinētas ar atbildēm par sabiedrisko grupu, tautību, vecumu,
dzimumu, nodarbošanos un iztikas līdzekļu avotu. Tādējādi iegūs
datus par atsevišķu ģimeņu tipu sastāvu atkarībā no tā, vai visi

locekļi pieder pie kādas vienas sabiedriskās grupas — strādnie-

kiem, kalpotājiem, kolhozniekiem vai dažādām sabiedriskām gru-

pām; vai visi locekļi pieder pie kādas vienas tautības (katrā
republikā izdala līdz 5 skaitliski lielākām tautībām) vai dažādām

tautībām. Sie dati palīdzēs padziļināt pētījumus par iedzīvotāju
sabiedriskās struktūras tālākām izmaiņām, par tautību saplūšanas
procesiem. Lai-pētītu iedzīvotāju atražošanas jautājumus, svarīga
nozīme būs paredzamajai ģimeņu tipu sadalei pēc bērnu skaita un

sievas (mātes) vecuma. Ģimenes lieluma ietekme uz nodarbinā-

tību atspoguļosies datos par ģimeņu sadalījumu atkarībā no no-

darbināto ģimenes locekļu skaita un atsevišķu personu apgādāja-
miem.- Svarīga nozīme vairāku sociālo jautājumu noskaidrošanai

būs datiem par vieninieku un atsevišķi dzīvojošo ģimenes locekļu
sadalījumu pēc dzimuma, vecuma, ģimenes stāvokļa un iztikas

līdzekļu avota.

No iepriekš teiktā redzams, ka, saistot atbildes uz skaitīšanas

lapas pirmo jautājumu ar citām iedzīvotājus raksturojošām pazī-

mēm, radīsies bagātīga bāze, lai paplašinātu socioloģiskos pētīju-

mus, plānotu dzīvokļu un kultūras, kā arī sadzīves iestāžu celtnie-

cību un risinātu ar to saistītos arhitektūras jautājumus, lai precizētu

iedzīvotāju pieprasījumu pēc kultūras un sadzīves priekšmetiem un

citus jautājumus.
Otrais jautājums — «par pastāvīgu iedzīvotāju, kas ir pagaidu

prombūtnē, uzrādīt:

a) prombūtnes cēloni,

b) prombūtnes ilgumu»

un trešais jautājums — «par pagaidām dzīvojošu uzrādīt:

a) pastāvīgo dzīves vietu,

b) cik ilgi ir prombūtnē no pastāvīgās dzīves vietas» nepiecie-
šams, lai iegūtu datus par pastāvīgo un klātesošo iedzīvotāju
skaitu.

Lai noteiktu dzīvokļu un skolu celtniecības apjomu un iedzīvo-

tāju nodrošinātību ar tiem, darba resursus un to izmantošanu,

vajadzīgi dati par pastāvīgiem iedzīvotājiem. Turpretim, lai atri-

sinātu ūdens apgādes, pilsētas transporta, tirdzniecības un daudzus

citus jautājumus, jāzina klātesošo iedzīvotāju skaits. Visas Pa-

domju Savienības mērogā, ja neņem vērā pagaidām šeit dzīvojošos
ārzemniekus un pagaidām ārzemēs esošos Padomju Savienības

pilsoņus, pastāvīgo iedzīvotāju skaitam teorētiski jāsakrīt ar klāt-

esošo iedzīvotāju skaitu. Atšķirības var rasties tikai reģistrēšanas

dēļ tautas skaitīšanā. Lai precīzāk varētu izpētīt pa-

gaidām promesošo iedzīvotāju sastāvu pēc prombūtnes cēloņiem,

otrajā skaitīšanas lapas jautājumā salīdzinājumā ar 1959. gada
skaitīšanu iekļauts papildu apakšjautājums par prombūtnes cēloni:

komandējumā, pagaidu un sezonas darbos, ražošanas praksē, slim-
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nīcās, sanatorijās, dzemdību namos un atpūtas namos, internāt-

skolās, sanatoriju tipa meža skolās, pie radiniekiem un paziņām
vai citās vietās.

Ja aplūkojam pastāvīgo un klātesošo iedzīvotāju kategorijas
nevis pa visu mūsu valsti, bet pa atsevišķām republikām, pilsētām
un rajoniem, tad iedzīvotāju pārvietošanās ir visai liela un līdz ar

to atšķirsies arī pastāvīga un klātesošo iedzīvotāju skaits. Katrā

apdzīvotajā vietā skaitīšanas kritiskajā momentā ir trejādi iedzī-

votāji:

1) klātesošie pastāvīgie iedzīvotāji,

2) pagaidu prombūtnē esošie pastāvīgie iedzīvotāji,

3) pagaidām dzīvojošie, kuriem pastāvīgā dzīves vieta ir citur.

Apvienojot pirmo un otro punktu, iegūstam pastāvīgo iedzīvotāju,
bet, apvienojot pirmo un trešo punktu, — klātesošo iedzīvotāju
skaitu. Pastāvīgie iedzīvotāji ir tie, kuri pastāvīgi (parasti) dzīvo

dotajā apdzīvotajā vietā neatkarīgi no tā, vai viņi skaitīšanas kri-

tiskajā momentā atrodas tur vai ne. Par klātesošajiem iedzīvotā-

jiem attiecīgajā teritorijā uzskata tos, kuri atrodas tur skaitīšanas

kritiskajā momentā neatkarīgi no uzturēšanās ilguma un tā, vai

viņi domā tur palikt vai ne.

Apstrādājot 1959. gada skaitīšanas materiālus (izņemot datus

par ģimenēm), lietoja ziņas par klātesošajiem iedzīvotājiem.
1970. gada tautas skaitīšanā lielākā daja izstrādes tabulu pa-

matosies uz datiem par pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Tas daļēji
izskaidrojams ar to, ka sakarā ar iedzīvotāju pieaugušo pārvieto-
šanās ātrumu ir lielāka varbūtība, ka daudzi pagaidām prombūtnē
esošie līdz skaitīšanas beigām atgriezīsies, nekā varbūtība, ka

skaitītājs līdz skaitīšanas beigām tiksies ar pagaidām dzīvojošo,
iekams tas nav paspējis aizbraukt. 1959. gada skaitīšanā Latvijas
PSR bija konstatēti šādi dati par klātesošajiem un pastāvīgajiem

iedzīvotājiem:

Latvijas PSR klātesošie un pastāvīgie iedzīvotāji 1959. gada 15. janvārī

Kā redzams, klātesošo iedzīvotāju pārsvars pār pastāvīgajiem
iedzīvotājiem republikā rodas uz pilsētu rēķina ( + 14,5 tūkstoši

cilvēku), turpretim laukos ir pat neliels pastāvīgo iedzīvotāju pār-
svars. Jāatzīmē, ka kūrorta un tūrisma periodā vasaras mēnešos

mūsu republikā klātesošo iedzīvotāju skaits strauji pieaug.

Klātesošie Pastāvīgie

tūkstoši
cilvēku

no tiem

pagaidām
dzīvojošie

(%)

tūkstoši

cilvēku

no tiem
pagaidām

promesošie
(%)

/Īsi iedzīvotāji
tai skaitā:

pilsētu iedzīvotāji
lauku iedzīvotāji

2093,5 3,8 2080,0 3,1

1174,0

919,5
4,6

2,9

1159,5

920,5

3,2

2,9
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Ceturtais jautājums — «dzimums», piektais — «vecums» un

sestais jautājums — «vai pašreiz sastāv laulībā?» dos plašu ma-

teriālu iedzīvotāju raksturošanai. Ekonomiski attīstītajās zemēs

sieviešu ir nedaudz vairāk nekā vīriešu, bet vairākumā jauno
zemju, kas sāk attīstības ceļu, — otrādi. Tas izskaidrojams ar

dažādu mirstības līmeni zēniem un meitenēm, vīriešiem un sievie-

tēm, sievietes vispārējo stāvokli sabiedrībā, sieviešu un vīriešu

nodarbinātību, kā arī kara ietekmi uz dzimumu struktūru. Mūsu

republikā kara seku rezultātā izveidojās ievērojama disproporcija
vīriešu un sieviešu skaitā. Sakarā ar to, ka arī miera laikā vīriešu

mirstība ir augstāka nekā sieviešu, vīriešu īpatsvars pieaug lēnām.

Vīriešu īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā 1959. gadā sastādīja

44%, turpretim 1969. gada sākumā tas pieauga tikai līdz 4570- Jau-

nākajās vecuma grupās ir vīriešu pārsvars, jo zēnu dzimst vairāk

nekā meiteņu. Liela nozīme plānošanā un saimnieciskajā darbā ir

vecuma grupām, kuras izveido noteiktus iedzīvotāju kontingentus:
līdz 1 gadam — zīdaiņi; I—21 —2 gadi — mazbērnu novietņu vecuma

bērni; 3—6 gadi — pirmsskolas kontingents, kuru apkalpo bērnu-

dārzi; 7—13 un 14—15 gadi — skolēnu kontingents, kurā izdala

attiecīgās apakšgrupas pēc mācību pakāpēm; darba spējīgā ve-

cuma iedzīvotāji — vīrieši no 16 līdz 59 un sievietes no 16 līdz 54

gadiem; pensijas vecuma personas — vīrieši 60 gadus un vecāki,
sievietes 55 gadus un vecākas; sievietes vecumā no 15 līdz 49 ga-

diem, kuras veido tā saukto auglīgā vecuma grupu; vēlētāju kon-

tingents — 18 gadi un vecāki; vīriešu militārais kontingents.

ledzīvotāju vecuma struktūras izmaiņas musu republikā rak-

sturo tabulas dati.

Latvijas PSR iedzīvotāju vecuma struktūra

(procentos)

Tabulas datos atspoguļojas divu faktoru kopēja iedarbība: mir-

stības samazināšanās un līdz ar to dzīves ilguma pagarināšanās*
lielāka vecuma sasniegšanas faktora, no vienas puses, un dzimstī-

bas samazināšanās faktora iedarbība, no otras puses. Šis process

rada iedzīvotāju novecošanos — gados vecāko iedzīvotāju īpat-
svara pieaugumu.

1939. g.

(novērtējums)

1955

15. ja nvārls

19S

1. jat

(nover

ivāris

ējums)

vīrieši
sievie-

tes
vīrieši

sievie-

tes vīrieši
sievie-

tes

Pavisam iedzīvotāju
tai skaitā:

līdz 15 gadu vecumam ieskaitot

darba spējīgā vecumā (vīrieši
16—59 g., sievietes 16—54 g.)

virs darba spējīgā vecuma

100

28,0
59,1

100

24,1

54,7

100

27,0

61,4

100

20,5

55,7

100

26,5

60,3

100

20,7
52,8

12,9 21,2 11,6 23,8 13,2 26,5
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Gaidāmajā tautas skaitīšanā atšķirībā no 1959. gada skaitīša-

nas uz jautājumu, cik pilnus gadus vecs, bet bērniem, jaunākiem

par gadu, — cik pilnus mēnešus vecs, jāieraksta arī dzimšanas

gads, mēnesis un diena. Tas palīdzēs izskaust vēl sastopamu ten-

denci skaitīšanā noapaļot vecumu uz gadu skaitu, kas dalās ar 5,
bet vēl biežāk — ar 10. So parādību sauc par vecuma akumulāciju
(uzkrāšanu, sablīvēšanos), un tā sevišķi izplatīta sieviešu vidū.

Par to liecina aprēķinātais vecuma akumulācijas koeficients ve-

cuma intervālam no 23 līdz 62 gadiem. 1959. gada tautas skaitī-

šanā republikā akumulācijas koeficients vīriešiem bija 102, sievie-

tēm — 105 un visiem iedzīvotājiem — 104. Jo tuvāks šis koefi-

cients simtam, jo mazāka akumulācija un precīzāka iedzīvotāju
vecuma uzskaite. Akumulācijas koeficienta samazināšanās liecina

par skaitīšanas personāla labāku sagatavotību, kā arī, ja apstākļi
vienādi, par iedzīvotāju kultūras līmeņa pieaugumu. 1935. gada
tautas skaitīšanā buržuāziskajā Latvijā akumulācijas koeficients

kā vīriešiem, tā arī sievietēm bija 100%; to panāca, prasot skaitīša-

nas lapās uzrādīt nevis vecumu gados, bet gan dzimšanas gadu,
mēnesi un dienu.

lepriekš minētais papildinājums 1970. gada tautas skaitīšanas

programmā nodrošinās precīzākus datus par iedzīvotāju vecuma

struktūru, ļaus sastādīt pamatotākas mirstības tabulas par 1969.

un 1970. gadu un aprēķināt iedzīvotāju vidējo, paredzamo mūža

ilgumu. Turklāt tas dos iespēju aprēķināt virkni demogrāfisko rā-

dītāju par atsevišķām iedzīvotāju paaudzēm.
Skaitīšanā izstrādās datus par visu iedzīvotāju sadali pēc tā,

vai viņi sastāv vai nesastāv laulībā, kombinējot šos jautājumus ar

dzimumu un vecumu; tas ļoti nepieciešams, lai pētītu iedzīvotāju
atražošanas procesus un aprēķinātu iedzīvotāju perspektīvo
skaitu.

Dažādiem pētījumiem ļoti noderīgi būs arī dati, kurus iegūs,

apstrādājot skaitīšanas materiālus par personām, kas sastāv un

nesastāv laulībā, pēc sabiedriskajām grupām un tautībām (repub-
likā izdalīs apmēram 5 tautības). No* visām republikā noslēgtajām

gandrīz 200 tūkstoši laulībām laikā no 1960. līdz 1968. gadam

31% bija jauktu laulību, kurās vīram un sievai ir dažāda tautība.

No visām šajā laika posmā noslēgtajām laulībām, kur vīrs ir lat-

vietis, 16% gadījumu sieva ir citas tautības, un no visām laulībām,
kur sieva ir latviete, 17% gadījumu vīrs ir citas tautības.

Septītajā jautājumā — «tautība* un astotajā — «dzimtā va-

loda» salīdzinājumā ar 1959. gada skaitīšanas lapu ir izdarītas

dažas izmaiņas un papildinājumi. Jautājumā par tautību papildi-
nājums ir «ārvalstniekam uzrādīt arī pilsonību» un izslēgts jautā-

jums «kādas valsts pilsonis»; tas ievērojami samazinās skaitīšanā

nevajadzīgu tehnisko pārrakstīšanu. Astotajā jautājumā līdz ar

dzimto valodu paredzēts uzrādīt arī kādu citu PSRS tautu valodu,
kuru brīvi pārvalda. Tādējādi, apstrādājot skaitīšanas materiālus,

varēs noteikt iedzīvotāju skaitu, kuri pārvalda savas tautības va-
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lodu un citu PSRS tautu valodas. Savienotajās republikās izstrā-

des materiālos kopumā būs izdalītas 122 tautības un 12 visvairāk

izplatītās dzimtās un otrās valodas. Šie dati palīdzēs pētīt atse-

višķu tautu asimilācijas un konsolidācijas procesus.

Devītais jautājums — «izglītība» formulēts apmēram tāpat kā

1959. gada skaitīšanā. lepriekšējā skaitīšanā šī jautājuma otrajā
daļā uzskaitīja analfabētus. Sakarā ar to, ka jau 1959. gada skaitī-

šanā noskaidrojās, ka analfabētisms mūsu zemē pamatos likvidēts,
no jaunās skaitīšanas programmas šis jautājums ir izslēgts. Tomēr,

ja skaitītājs kādā vietā satiks 7 gadus vecas un vecākas personas,
kuras neprot lasīt, viņš ierakstīs skaitīšanas lapā «analfabēts».

Lai precīzāk noteiktu izglītības līmeni, devītā jautājuma otrajā

daļā izdarīts papildinājums. Tām personām, kurām izglītība ir

augstāka par pamatskolas, bet nav pilna vidējā, jāuzrāda arī, kurā

klasē (kursā) mācās vai cik klases (kursus) pabeigušas. Ar šo

ierakstu personas, kurām nav pilnas vidējās izglītības, sadalīs pēc
pabeigto kursu (klašu) skaita, kombinējot ar atbildēm par vecumu

un mācībām, kā arī kontrolēs atbilžu pareizumu par nepilnu vidējo

izglītību. Tas nepieciešams arī tāpēc, ka saskaņā ar likumu līdz

1961. gadam uzskatīja, ka nepilna vidējā izglītība ir personām, ku-

ras beigušas 7 klases, bet pēc 1961. gada — personām, kuras bei-

gušas 8 klases. Turklāt nepilnai vidējai izglītībai pielīdzina arī

sešgadīgās pamatskolas beigšanu Baltijas republikās līdz 1945.

gadam.

Desmitajā jautājumā — «personām, kuras mācās, uzrādīt, kāda

tipa mācību iestādē mācās» paredzēts uzrādīt tikai mācību iestā-

des tipu, bet 1959. gada skaitīšanā ierakstīja pilnu mācību iestādes

nosaukumu. Ar to likvidēs tādu darbietilpīgu procesu kā mācību

iestāžu tipu šifrēšana pēc to nosaukumiem. Paredzēts izdalīt piecus
mācību iestāžu tipus: augstākā mācību iestāde, tehnikums, vispār-

izglītojošā skola, profesionāli tehniskā skola, citas skolas un kursi.

Pēc atbildēm uz desmito jautājumu iegūs datus par to, cik daudz

iedzīvotāju skaitīšanas momentā mācās, bet, kombinējot šīs atbil-

des ar atbildēm uz citiem jautājumiem, raksturos šo iedzīvotāju
sastāvu, konstatēs, kā katrā rajonā pilda likumu par obligāto as-

toņgadīgo (nepilnu vidējo) izglītību un cik pusaudžu un jauniešu

perspektīvā jāaptver mācībās, lai realizētu vispārējo pilno vidējo
izglītību.

1968./69. mācību gadā republikā dažādās mācību iestādēs mā-

cījās 640 tūkstoši cilvēku jeb gandrīz viena trešdaļa no visiem

iedzīvotājiem, ja neskaita pirmskolas vecuma bērnus. Gaidāmajā
tautas skaitīšanā, apstrādājot atbildes uz devīto un desmito jautā-

jumu, iegūs plašu raksturojumu par iedzīvotāju izglītības līmeni —

augstāko, nepabeigtu augstāko, vidējo speciālo, vidējo vispārīgo,

nepilnu vidējo, pamatskolas un zemāku par pamatskolas. Pēc

1959. gada skaitīšanas materiāliem izglītības līmeni 11 gadus ve-

ciem un vecākiem iedzīvotājiem raksturo tabulas dati.
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Latvijas PSR iedzīvotāju izglītības līmenis 1959. gada

(uz 1000 cilvēkiem, kuri 11 gadus veci un vecāki)

Vel ir saglabājušas atšķirības iedzīvotāju izglītības līmeni pil-
sētās un laukos, kā arī starp dažādāmvecuma grupām.

Latvijas PSR iedzīvotāju izglītības līmenis 1959. gadā
(uz 1000 cilvēkiem attiecīgajā vecumā)

Tabulā sniegtajos skaitļos atspoguļojas straujais izglītības
līmeņa kāpums padomju varas apstākļos jaunajās vecuma grupās.
Zemāka izglītība par pamatskolas izglītību ir galvenokārt vecā-

kiem cilvēkiem, kuriem buržuāziskās iekārtas apstākļos nebija

iespēju mācīties. Arī sociālistiskās celtniecības sākotnējā periodā

viņiem visas pūles bija jāveltī saimnieciskajam ražošanas darbam.

Vienlaikus jāatzīmē, ka no 20 līdz 24 gadus veco grupā gandrīz
30% personu nebija ieguvušas obligāto septiņgadīgo izglītību.
1970. gada skaitīšanas rezultāti parādīs šī izglītības procesa tā-

lāko gaitu, kā arī, kombinējot izglītības rādītājus ar atbildēm par
sabiedrisko grupu, tautību un nodarbošanos, sniegs atsevišķu

iedzīvotāju sociāli ekonomisko grupu dziļu raksturojumu.
Gaidāmās tautas skaitīšanas programmā ievērojami paplaši-

nāts iedzīvotāju sociāli ekonomiskais raksturojums. Pēc atbildes uz

vienpadsmito jautājumu — «iztikas līdzekļu avots» visus iedzīvo-

tājus iedalīs ekonomiski aktīvos, pie kuriem pieskaitīs tos, kam ir

Izglītība Republikā Pilsētas Laukos

tugstākā
lepabeigta augstākā
Vidējā speciālā
r idējā vispārīgā

lepilna vidējā
'amatskolas un nepabeigta

septiņgadīgā
emāka par pamatskolas

25

15

58

76

265

348

40

21

77

111

7

6

33

31

221

398

299

308

213 144 304

Vecums gados Augstākā
Nepabeigta

augstākā, vidējā,
nepilna vidējā

Pamatskolas un

nepabeigta
septiņgadīgā

Zemāka par

pamatskolas

20—24

25—29

30—34

35—39

40—44

45—49

50—54

55—59

60—64

65—69

70 gadiun

vecāki

16
55

51
42

37

31

26

22

17

13

5

693

560

604
543

442

340

269

221

184

141

89

254

326

287

307

334

353

365

380

385

381

366

37

59

58

108

187

276

339

377

414

535

540
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nodarbošanās, un ekonomiski neaktīvos, kuri atrodas valsts apgā-
dībā (pensionāri, citi valsts apgādājamie un stipendiāti) un atse-

višķu personu apgādībā. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji savukārt

iedalās strādājošos uzņēmumā vai iestādē, kolhozā, savā saimnie-

cībā, pie privātpersonām. Atsevišķā grupā izdalīs nodarbinātos per-

sonīgajā lauku palīgsaimniecībā. Apstrādājot skaitīšanas datus,

dziļāk analizēs iedzīvotāju grupējumu pēc iztikas līdzekļu avotiem:

valsts apgādībā esošos iedzīvotājus, atsevišķu personu apgādāja-
mos un personīgajā lauku palīgsaimniecībā nodarbinātos vienlai-

kus iedalīs tādos, kas mācās un kas nemācās, uzrādot dzimumu un

vecumu. Latvijas republikā 1959. gadā pēc skaitīšanas datiem eko-

nomiski aktīvie iedzīvotāji sastādīja 56,3%, tai skaitā personīgajā
lauku palīgsaimniecībā nodarbinātie — 4,7%; ekonomiski neaktīvo

iedzīvotāju bija 43,7%, to skaitā atsevišķu personu apgādībā eso-

šās personas (bērni, vecie cilvēki), personas darba spējīgā vecumā,
kuras nodarbinātas tikai mājsaimniecībā un bērnu audzināšanā,

sastādīja 35,3%.

2. IZLASES SKAITĪŠANAS JAUTĀJUMI, PAR KURIEM IZTAUJĀS

25% NO VISIEM IEDZĪVOTĀJIEM

Divpadsmitais jautājums — «darba vieta (uzņēmuma, kolhoza,
iestādes nosaukums vai sava saimniecība)» un trīspadsmitais —

«nodarbošanās šajā darba vietā (amats vai izpildāmais darbs;

pensionāriem — agrākā pamatnodarbošanās)» domāti, lai visus

nodarbinātos iedzīvotājus sadalītu pa tautsaimniecības nozarēm,

ražošanas veidiem, iestāžu tipiem un konkrētiem nodarbošanās

veidiem.

Apstrādājot skaitīšanas materiālus, visus nodarbošanās veidus

iedala divās grupās: 1) strādnieku nodarbošanās, kur pārsvarā ir

fiziskais darbs, 2) kalpotāju nodarbošanās, kur pārsvarā ir garī-
gais darbs. Šādu sadalījumu atsevišķos gadījumos ir grūti izdarīt.

ledzīvotāju sadalījums pa nozarēm, ražošanas un nodarbošanās

veidiem atspoguļo valsts ekonomiskās un tehniskās attīstības

līmeni. Atsevišķas profesijas raksturo automatizētu, mehanizētu,
mazmehanizētu darbu vai roku darbu. Tādēļ sakarā ar tehnikas

progresu rodas jaunas profesijas, bet citām profesijām, kuras sa-

glabā veco nosaukumu, mainās darba saturs mehanizācijas vir-

zienā. Mehanizēto darbu arvien vairāk lieto arī lauksaimniecībā.

Tādēļ tautas skaitīšanā jāiegūst pēc iespējas detalizētākas, precī-
zākas atbildes par nodarbošanos, lai, apstrādājot iegūtos datus,

varētu izdalīt mehanizētā un automatizētā darba veidus, kā arī

konkrētus nodarbošanās veidus, tas ir, ar skaitīšanas rezultātiem

atspoguļot zinātnes un tehnikas progresu. 1970. gada skaitīšanā

paredzēts izdalīt vairāk nekā 900 nodarbošanās veidus — 1959.

gadā bija apmēram 400 veidu. Salīdzinājumā ar 1959. gada skaitī-

šanu jautājums par nodarbošanos paplašināts — pensionāriem
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paredzēts uzrādīt viņu agrāko pamatnodarbošanos. Pamatojoties

uz šiem datiem, pensionārus sadalīs pēc viņu agrākās pamatno-

darbošanās, profesijas, bet, kombinējot šīs atbildes ar vecuma,

faktiskās nodarbinātības rādītājiem un mirstības statistikas da-

tiem, radīsies iespēja pētīt profesijas ietekmi uz vidējo dzīves

ilgumu un mirstību.

Lai gan pieaug darba ražīgums mūsu republikā, tomēr jūtams

ass darbaspēka trūkums. 1968. gadā republikā 94% darba spējīgo

iedzīvotāju, to skaitā 88% sieviešu, bija nodarbināti sabiedriskajā
saimniecībā vai mācījās. Sakarā ar to aktuāla nozīme ir skaitīša-

nas lapas četrpadsmitajam jautājumam — «tiem, kas 1969. gadā

strādājuši nepilnu gadu, pasvītrot: strādāja pastāvīgi sezonas

darbu vai pagaidu darbu un norādīt darba ilgumu mēnešos 1969.

gadā». Šie dati palīdzēs labāk izpētīt darba resursu izmantošanas

līmeni, it sevišķi sezonas nozarēs, kā arī saskaņot skaitīšanas un

tekošās statistikas datus, aprēķinot vidējos gada rādītājus.

Piecpadsmitais jautājums — «sabiedriskā grupa» nepieciešams,
lai sadalītu iedzīvotājus grupās: strādnieki, strādnieki (kolhoza

biedri), kalpotāji, kalpotāji (kolhoza biedri), kolhoznieki, indivi-

duālie zemnieki, mājamatnieki, kulta kalpotāji.

Jauns moments 1970. gada tautas skaitīšanas programmā ir

tas, ka tajā ietverti jautājumi iedzīvotāju migrācijas — pārvieto-
šanās plūsmu, apmēru un cēloņu pētīšanai. Tādi ir sešpadsmitais

jautājums — «cik ilgi bez pārtraukuma dzīvo šajā apdzīvotajā
vietā», septiņpadsmitais — «tiem, kuri šeit dzīvo mazāk par diviem

gadiem, uzrādīt iepriekšējo pastāvīgo dzīves vietu» un astoņpa-
dsmitais — «dzīves vietas maiņas iemesls». Mūsu republikā pēdējos
10 gados 53% no kopējā iedzīvotāju pieauguma notika uz imigrāci-
jas rēķina no citām republikām. Intensīva ir arī migrācija no lau-

kiem uz pilsētām; sakarā ar to lauku iedzīvotāju skaits šajā pašā
laikā samazinājies par 9%. Tādēļ tautas skaitīšanas materiāli par

migrācijas procesiem rada lielu interesi, jo tie ļaus noskaidrot

tādus dzīves vietas maiņas iemeslus kā ierašanās uz mācībām, mā-

cību pabeigšana, sabiedriskais iesaukums, organizētā līgšana, pār-
celšana citā darbā un personiskos vai citus iemeslus (plānveidīga
pārcelšana uz kolhoziem un padomju saimniecībām, pārcelšanās
kopā ar ģimenes locekļiem vai atbraukšana pie tiem).

3. APTAUJAS LAPAS JAUTĀJUMI PAR PERSONĀM DARBA SPĒJĪGA

VECUMĀ, KURAS NODARBINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBĀ UN

PERSONĪGAJĀ LAUKU PALĪGSAIMNIECĪBĀ

Kā jau bija norādīts iepriekš, sakarā ar lielo darbaspēka pie-

prasījumu izlases skaitīšanas lapā ietverti jautājumi darba resursu

izmantošanas līmeņa pētīšanai. Lai noskaidrotu mobilos, sabiedris-

kajā ražošanā neizmantotos darba resursus un raksturotu to sa-

stāvu, skaitīšanā apsekos katru mājsaimniecībā un personīgajā
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lauku palīgsaimniecībā nodarbināto personu, kā arī nestrādājošos
111 grupas invaliditātes pensionārus un pensionārus sakarā ar

apgādnieka zaudēšanu darba spējīgā vecumā pēc veidlapas Nr. 3

programmas.

Pec 1959. gada tautas skaitīšanas datiem Latvijas republikā
atsevišķu personu apgādībā atradās 134 tūkstoši darba spējīgā
vecuma personu, kuras nestrādāja un nemācījās, tas ir, 11% no

visiem darba spējīgajiem iedzīvotājiem. No tiem 120 tūkstoši bija
sieviešu, pie tam 67 tūkstošiem sieviešu bija bērni līdz 14 gadu
vecumam. Praktiski uzskata, ka šādas personas nodarbinātas

mājsaimniecībā. 35 tūkstoši cilvēku jeb 3% no visiem darba spē-
jīgajiem iedzīvotājiem bija darba spējīgā vecuma personas, kuras

saņēma pensijas ar atvieglotiem noteikumiem (vecuma, izdienas

un invaliditātes pensijas) vai atradās valsts un sabiedrisko organi-
zāciju apgādībā. 41 tūkstotis darba spējīgā vecuma cilvēku, to

skaitā gandrīz 39 tūkstoši sieviešu, bija nodarbināti personīgajā
lauku palīgsaimniecībā. Šo personu grupa sastādīja mazliet vairāk

nekā 3% no darba spējīgā vecuma iedzīvotāju skaita. 1970. gada
tautas skaitīšanā paredzēts apsekot visas šīs iedzīvotāju grupas.
Pie tam no pensionāriem skaitīšanā iztaujās tikai nestrādājošos
111 grupas invaliditātes pensionārus un pensionārus sakarā ar

apgādnieka zaudēšanu.

Mūsu republikā darba spējīgā vecuma iedzīvotāju pieauguma

temps ievērojami atpaliek no tautsaimniecībā nodarbināto pieau-

guma tempa. Piecos gados — no 1961. līdz 1965. gadam — taut-

saimniecībā nodarbināto strādnieku un kalpotāju skaits palielinājās
par 191 tūkstoti cilvēku, bet pēdējos trijos gados — no

1966. līdz

1968. gadam — tas pieauga vēl par 78 tūkstošiem cilvēku. Tur-

pretim darba spējīgā vecuma iedzīvotāju pieaugums 1968. gadā

salīdzinājumā ar 1960. gadu bija mazāks nekā 70 tūkstoši, pie tam

gandrīz pilnīgi tikai uz iedzīvotāju mehāniskā pieauguma rēķina.
Lai kompensētu šo disproporciju starp darba spējīgo cilvēku pie-

prasījumu un iespējām apmierināt šo pieprasījumu, sabiedriskajā
ražošanā papildus iesaista pusaudžus un vecāko gadu gājumu per-

sonas, kas nodarbinātas mājsaimniecībā un personīgajā lauku

palīgsaimniecībā. No 1961. līdz 1965. gadam no šī kontingenta
sabiedriskajā ražošanā iesaistīja vairāk nekā 130 tūkstošus cilvēku.

No 1960. līdz 1968. gadam pusaudžu un gados vecāku personu

īpatsvars kopējos darba resursos palielinājās par 21 procentu. Ti-

kai 1968. gadā vien no mājsaimniecības un personīgās lauku pa-

līgsaimniecības sabiedriskajā ražošanā papildus iesaistīja apmē-

ram 8 tūkstošus darba spējīgā vecuma personu. Vienlaikus, lai

kompensētu darbaspēka deficītu, pēdējos astoņos gados iedzīvo-

tāju mehāniskā pieauguma rezultātā uz dzīvi mūsu republikā no

citām republikām pārcēlās gandrīz 100 tūkstoši cilvēku. Lai gan

vidējā iedzīvotāju nodarbinātība Latvijas PSR ir par 3% augstāka
nekā kopumā visā mūsu zemē, tomēr liela nozīme būs 1970. gada
tautas skaitīšanas programmas jautājumiem, kuri domāti, lai
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noskaidrotu iespējas papildus iesaistīt darbā sabiedriskajā saimnie-

cībā nestrādājošos darba spējīgos iedzīvotājus. Tautas skaitīšanas

materiālu izstrādes programmā paredzēts iegūt datus par māj-
saimniecībā un personīgajā lauku palīgsaimniecībā nodarbināto

darba spējīgo personu sadali pēc dzimuma, vecuma, izglītības,
iztikas līdzekļu avota, nestrādāšanas ilguma un iegūtās specialitā-
tes. Noskaidros, kuras no šīm personām vēlas strādāt un ar kādiem

nosacījumiem: bērnu iekārtošana bērnu iestādēs un skolās ar paga-

rinātās dienas grupām, darba nodrošināšana ar nepilnu darba

dienu vai nepilnu darba nedēļu, darba nodrošināšana specialitātē
un dzīves vietas tuvumā, nepieciešamība apgūt profesiju vai arī

pieņemams kurš katrs darbs bez jebkādiem nosacījumiem. Par sie-

vietēm vēl noskaidros, cik viņām ir bērnu vecumā līdz 16 gadiem,
šo bērnu vecumu un vai nepieciešams bērnus iekārtot bērnu iestā-

dēs, internātskolās vai skolās ar pagarinātās dienas grupām.

4. UZSKAITES LAPAS JAUTĀJUMI PAR IEDZĪVOTĀJU

PĀRVIETOŠANOS NO DZĪVES VIETAS UZ DARBA VAI MĀCĪBU VIETU

Lai precīzi izstrādātu darbaspēka bilances par atsevišķām pil-
sētām un rajoniem vai arī par visiem pilsētu un lauku iedzīvotā-

jiem, mūsu rīcībā jābūt ziņām par iedzīvotāju pārvietošanos ik

dienas no dzīves vietas uz darba vietu un mācību vietu tajos gadī-

jumos, kad iedzīvotāju darba vai mācību vieta atrodas vienā

administratīvi teritoriālajā vienībā, piemēram, Rīgā, bet dzīves

vieta citur, ārpus šīs teritoriālās vienības robežām, — Rīgas rajonā.
Citādi nav iespējams salīdzināt darba resursus ar to izmantošanu.

Pēc vienreizējas apsekošanas datiem 1967. gada jūlijā Rīgā uz

darbu iebrauca apmēram 40 tūkstoši darba spējīgā vecuma cilvēku,

kuru dzīves vieta ir ārpus Rīgas, to skaitā no Rīgas rajona —

20 tūkstoši, no Jūrmalas pilsētas — apmēram 7_tūkstoši, no Ogres
rajona — vairāk nekā 6 tūkstoši, no Jelgavas pilsētas — 2 tūkstoši un

no Tukuma rajona — vairāk nekā tūkstotis cilvēku. Vienlaikus

9 tūkstoši Rīgas darba spējīgo iedzīvotāju izbrauca uz darbu ārpus

Rīgas, galvenokārt uz Rīgas rajonu un Jūrmalas pilsētu. So

plūsmu noskaidrošana ir loti svarīga transporta darbības organi-
zēšanai. Taču interesi rada ne tikai iedzīvotāju starppilsētu un

starprajonu migrācija, bet arī pārvietošanās lielpilsētu iekšienē —

no viena mikrorajona uz otru. Visas šīs parādības sauc par iedzī-

votāju svārstveida migrāciju.

Sakarā ar to gaidāmās tautas skaitīšanas programmā ietverta

speciāla veidlapa Nr. 4, pēc kuras iztaujās strādniekus, kalpotā-
jus, augstāko un vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņus. So

aptauju veiks 8 mūsu republikas pilsētās un to piepilsētas zonās:

1. Rīgas pilsētā un Rīgas piepilsētas teritorijā, kurā ietvertas

Jūrmalas, Jelgavas, Ogres, Tukuma, Siguldas, Olaines un Kanda-

vas pilsētas, Kalnciema, Elejas, lecavas, Ķeguma, Ikšķiles, Baložu,
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Baldones, Vangažu un Saulkrastu pilsētciemati, Rīgas, Jelgavas,
Ogres un Tukuma rajona lauku teritorijas;

2. Jelgavas pilsēta un Jelgavas piepilsētas teritorija — Olaine,
Eleja un Jelgavas rajona lauku teritorijā;

3. Jūrmalas pilsēta un tas piepilsētas zona — Tukuma, Rīgas
un Tukuma rajonu laukos;

4. Daugavpils pilsēta un tas piepilsētas teritorija — Ilūkste,
Krāslavā un Daugavpils rajona laukos;

5. Rēzekne un Rēzeknes piepilsētas teritorija — Viļānos, Malta,
Rēzeknes rajona laukos;

6. Jēkabpils pilsēta un tas piepilsētas teritorija — Pļaviņas,
Viesītē, Jēkabpils rajona laukos;

7. Valmieras pilsētā un tas piepilsētas zona — Cēsīs, Smiltene,
Strenčos, Sedā, Zilajākalnā un Valmieras un Valkas rajonu laukos;

8. Cēsīs un Cesu pilsētas piepilsētas teritorija, kura ietilpst
tikai Cēsu rajona lauki.

Vairākos gadījumos piepilsētas zonas dublēsies, jo attiecīgā

teritorija vienlaikus var būt piepilsēta kā vienai, tā arī otrai pilsē-
tai. Tā, piemēram, Tukums ir piepilsēta kā Rīgai, tā arī Jūrmalai;

Jelgava ir piepilsēta Rīgai un vienlaikus patstāvīga pilsēta ar attie-

cīgu zonu, kuras robežās arī izdarīs apsekojumus par iedzīvotāju

pārvietošanos ik dienas. Šie savstarpējie piepilsētas zonu «sakari»

radušies tāpēc, ka iedzīvotāju pārvietošanās procesi ir daudzvei-

dīgi, un šo daudzveidību tad arī centīsies atspoguļot 1970. gada
tautas skaitīšanā. Tā, piemēram, Jelgavas rajona lauku iedzīvotājs
ik dienas var braukt darbā uz Jelgavu vai arī Rīgu, Tukuma pilsē-
tas iedzīvotājs var braukt darbā vai mācīties kā uz Jūrmalu, tā arī

Rīgu vai pat citu kādu pilsētu. Pats par sevi saprotams, ka tautas

skaitīšanā varēs izpētīt tikai galvenos, masveidīgākos iedzīvotāju

pārvietošanās virzienus. Pētīs gan starppilsētu un starprajonu

migrāciju, gan arī Rīgas pilsētas iedzīvotāju pārvietošanos no dzī-

ves vietas uz darbu vai mācību iestādi Rīgas teritorijā (starp pil-
sētas rajoniem un sakaru nodaļām). Datu izstrādes materiālos par

šiem jautājumiem parādīs strādnieku un kalpotāju pārvietošanos
sadalījumā pa dzimumiem un atsevišķām vecuma grupām — jau-
nāki nekā darba spējīgais vecums, darba spējīgā vecumā, vecāki

nekā darba spējīgais vecums. Noskaidros, cik laika patērē strād-

nieki, kalpotāji un studenti, braucot uz darbu, izdalīs sešas laika

patēriņa grupas: līdz 20 minūtēm, 20—40, 40—60, 60—90, 120 mi-

nūtes un vairāk. Atsevišķi izdalīs laika patēriņu transporta gaidī-
šanai — mazāk par 10 minūtēm, 10—30, 30 minūtes un vairāk. Re-

ģistrēs arī pārsēšanās reižu skaitu transporta līdzekļos. Apstrāde
iegūs datus, cik personu, braucot uz darbu vai mācībām, izmanto

tramvajus, trolejbusus, autobusus, dzelzceļu, automašīnas, moto-

ciklus, motorollerus un velosipēdus vai arī vispār neizmanto trans-

portu.
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IV. 1970. GADA TAUTAS SKAITĪŠANAS METODES UN

PAŅĒMIENI

1970. gada tautas skaitīšanā salīdzinājumā ar 1959. gadu lie-

tos atšķirīgas metodes un paņēmienus. Līdz ar pilnīgo skaitīšanu

plašā mērogā tiks lietota arī izlases metode. Tam būs ne vien

praktiska, bet arī liela zinātniska nozīme, jo ļaus izpētīt un teorē-

tiski pamatot izlases metodes plašāku lietošanu mūsu republikā-
Jauni būs arī tautas skaitīšanas paņēmieni. Paredzēts vienlai-

kus lietot pašskaitīšanas un iztaujas paņēmienu. Atkarībā no kon-

krētajiem apstākļiem skaitīšanas dokumentus varēs izpildīt paši
iztaujājamie, bet statistikas orgānu pārstāvji izsniegs un savāks

izpildītās veidlapas, tas ir, novērošanā lietos pašreģistrācijas-
iztaujas paņēmienu. Šāda skaitīšanas organizēšana vairāk atbil-

dīs republikas iedzīvotāju pieaugušajam kultūras līmenim.

I. IZLASES METODES LIETOŠANA SKAITĪŠANĀ

Lai vēl vairāk nepalielinātu jau tā prāvos tautas skaitīšanas

darbu izdevumus, parasti aprobežojas ar samērā īsu programmu.
Turklāt programmā ietvertais plašais jautājumu loks var nega-
tīvi ietekmēt atbilžu kvalitāti, jo nav tik vienkārši formulēt jautā-
jumus tā, lai tos identiski saprastu jebkurš iedzīvotājs. Sevišķi tas

ņemams vērā, ja lieto pašskaitīšanas paņēmienu.
Tomēr sabiedrisko zinātņu attīstība, socioloģiskie un demogrā-

fiskie pētījumi izvirza prasību iekļaut tautas skaitīšanas pro-

grammā arvien vairāk jaunu jautājumu. Tā, piemēram, 1970. gada
Vissavienības tautas skaitīšanas programma salīdzinājumā ar

iepriekšējās — 1959. gada skaitīšanas programmu ievērojami pa-

plašināta un detalizēta.

Lai racionālāk atrisinātu pretrunu starp programmas papla-
šināšanas nepieciešamību un tās praktiskās realizācijas iespējām,
mūsdienu modernajā tautas skaitīšanā sāk plaši lietot izlases me-

todes. Līdztekus programmas paplašināšanai tās ļauj ātrāk iegūt

ziņas un apstrādāt materiālus, jo vairākkārt samazina darba ap-

jomu. Turklāt šos mazāka kopuma skaitīšanas materiālus var

apstrādāt pēc papildu paplašinātas un padziļinātas programmas,

kā arī izlases skaitīšanas rezultātus izmantot dažādiem salīdzinā-

šanas un kontroles pasākumiem. Izlases skaitīšanas būtība ir tāda,

ka papildu jautājumus neuzdod visiem iedzīvotājiem, bet tikai

iepriekš noteiktai zināmai daļai. Pie tam šo izlases daļu ieb izlases

kopumu nosaka tādos apmēros, lai tas būtu reprezentatīvs, tas ir,
lai izlases skaitīšanā iegūtos rezultātus varētu attiecināt uz visiem

iedzīvotājiem un pēc šīs daļas rādītājiem varētu raksturot visu

iedzīvotāju kopumu jeb, statistikas terminoloģijā runājot, ģenerālo
kopumu. Jo tuvāk izlase raksturo ģenerālo kopumu, jo drošāk ar

izlasi var aizstāt pilnīgo skaitīšanu.

1970. gada tautas skaitīšanā visiem iedzīvotājiem obligāti būs
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jāatbild uz 11 jautājumiem. Izlases skaitīšanas programmā papil-
dus ietverti 7 jautājumi, un uz tiem atbildes sniegs 25% no repub-
likas iedzīvotājiem. Šāda skaitīšanas organizācija četras reizes

saīsinās skaitīšanas dokumentācijas izpildi un papildus aptaujas
mehanizēto apstrādi. Tā rezultātā visā republikā ietaupīs ap

200 tūkstošu rubju un skaitīšanā iesaistāmo darbinieku skaits

samazināsies par 1000 cilvēkiem. Lietojot izlases metodi, republikā,
pilsētās un laukos, republikāniskās pakļautības pilsētās, rajonos

un citās lielākās teritoriālās vienībās iegūs pilnīgi pietiekami pre-

cīzus datus par galvenajiem demogrāfiskajiem rādītājiem, jo lie-

lais izlases kopums, kas sastādīs gandrīz 600 tūkstošu cilvēku,,
nodrošinās būtībā atbilstošu visu iedzīvotāju demogrāfisko rak-

sturojumu. Tomēr šīs metodes trūkums ir tas, ka mazākās teritori-

ālās vienībās — nelielās pilsētās, pilsētciematos un ciema pado-
mēs sakarā ar niecīgo absolūto skaitļu lielumu izlases skaitīšanas

dati nenodrošina vajadzīgo reprezentāciju, un tāpēc sīki detalizē-

tas izlases skaitīšanas programmas tabulas par tām neizstrādās.

Zināmas atšķirības, lietojot izlasi, būs arī dažos mazāku skaitļu
statistiskos rādītājos, bet tās galvenokārt būs pieļaujamajās no-

viržu robežās, un šis trūkums nemazinās kopējo skaitīšanas rezul-

tātu vērtību.

Izlases metodi tautas skaitīšanā mūsu valstī un arī republikā
lietos pirmo reizi. Šī metode ir ļoti perspektīva ne tikai skaitīšanā,
bet arī citos statistiskos novērojumos, kur daudzos gadījumos
izlases lietošana ir vienīgais paņēmiens, kā iegūt vajadzīgo infor-

māciju dziļākiem zinātniskiem pētījumiem un sociāli ekonomiskām

analīzēm. Vispasaules statistiķu pieredze liecina, ka izlases novē-

rošana arvien plašāk ieviešas ekonomisko jautājumu laukā un

arvien biežāk tā nomaina pilnīgo novērošanu. Izlases metode ne-

mitīgi tiek pilnveidota un papildināta, tāpēc dažkārt izlases novē-

rošanā ir iespējams iegūt pareizākus datus nekā pilnīgajā novēro-

šanā. Tas ir izskaidrojams ar to, ka izlasē ietvertais mazākais

vienību skaits rada iespēju veikt novērošanu, piemēram, tautas

skaitīšanu, daudz rūpīgāk, samazinot tā sauktās reģistrācijas kļū-

das, kā arī skaitīšanā iegūtos nelielā apjoma materiālus labāk un

pilnīgāk pārbaudīt to tālākajā apstrādes gaitā. Pastāv vispārējs
princips — jo plašāka un sarežģītāka skaitīšanas programma, jo
mazākam jābūt novērojamo iedzīvotāju skaitam, un otrādi.

Tautas skaitīšanas pieredze liecina, ka izlases kopums dažādās

valstīs svārstās ļoti lielās robežās. Tā, piemēram, pēdējā tautas

skaitīšanā Vācijas Federatīvajā Republikā, Čehoslovakijā un

Birmā lietoja 20—25% izlasi. Amerikas Savienotajās Valstīs 1950.

gada tautas skaitīšanā lietoja vienlaikus pat divus izlases kopu-
mus — 20% un 3,5%. Arī Japānā 1960. gada skaitīšanā lietoja
1% un 10% izlasi. Atkarībā no programmas sarežģītības pakāpes
un no tā, cik detalizētus teritoriālos grupējumus vajag aptvert,
visbiežāk praksē tiek atlasīts 1—20% no visiem iedzīvotājiem. Arī

25% izlase, kuru 1970. gadā lietos pie mums, ir samērā plaši izpla-
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tīta, jo šādā izlasē ir stingra reprezentācijas garantija. Taču jāat-
zīmē, ka dažu demogrāfisko procesu, piemēram, iedzīvotāju da-

biskās un mehāniskās kustības atsevišķu problēmu pētīšanai, lai

iegūtu reprezentējošus datus, pilnīgi pietiek aptaujāt 1% iedzīvo-

tāju, tas ir, mūsu republikā ap 23 tūkstošus cilvēku.

Ka praktiski lietos izlases metodi 1970. gada tautas skaitīšana

mūsu republikā?

Izlases metodi realizēs ar tā sauktās mehāniskās atlases paņē-
mienu, jo šī atlases shēma salīdzinājumā ar citām nodrošina aug-
stāku rādītāju reprezentativitāti. Lai atlasītu noteikto 25% iedzī-

votāju kopumu, izlases skaitīšanai pakļaus katru ceturto dzīvokli.
Par atlases vienību 1970. gada skaitīšanā pieņemta atsevišķa
dzīvojamā telpa. Izlases kopumā jārada iespēja iekļūt jebkuram

dzīvoklim, jo tikai tādējādi tiek nodrošināta zinātniski pamatota
datu reprezentativitāte. Dzīvokļus, kuros izdarīs skaitīšanu pēc
izlases programmas, jau iepriekš atzīmēs nevis skaitītājs, bet skai-

tīšanas nodaļas vadītājs kopā ar instruktoru-kontrolieri, pamato-
joties uz dzīvokļu sarakstiem. Sie dzīvokļu saraksti būs sastādīti

atbilstoši dzīvokļu izvietošanas secībai dabā. Tādējādi izskaudīs

jebkuru iespēju ar nodomu vai, kā saka, subjektīvi izvēlēties dzī-

vokļus izlasei. Nezinot atlases principus, dažiem iedzīvotājiem
kādreiz var rasties jautājums, kāpēc viņu dzīvoklī izpilda skaitī-

šanas lapas ar 18 jautājumiem, bet, lūk, kaimiņiem tikai ar 11

jautājumiem un kāpēc tieši par viņiem vēlas zināt vairāk nekā par
citiem. Atbilde ir vienkārša. Tikai nejaušības dēļ attiecīgais dzī-

voklis iekļuvis izlases skaitīšanā, jo atlase izdarīta pēc dzīvokļu
sarakstiem stingri noteiktā kārtībā un skaitīšanas personālam nav

nekādu īpašu interešu par šiem iedzīvotājiem. Skaitītāju pat nein-

teresē personīga rakstura ziņas, jo viņa uzdevums ir iegūt objek-
tīvus datus, kas raksturos mūsu republikas iedzīvotājus kopumā,
bet attiecīgā dzīvokļa ļaudis, būdami sabiedrības elementārdaļiņa
jeb šūniņa, veido visu iedzīvotāju kopumu. Tautas skaitīšanas

mērķis ir iegūt ziņas nevis atsevišķi, teiksim, par Ozoliņiem, Kal-

niņiem vai Petroviem, bet gan par viņiem kā par sabiedrības locek-

ļiem. Tādējādi izlasē var iekļūt jebkurš dzīvoklis, jo mehāniskās

atlases paņēmiena tehnika objektīvi atspoguļo faktisko dzīvokļu
izvietojumu dabā, un tas arī nosaka viena vai otra dzīvokļa iekļū-
šanu izlasē.

Tālākajā tautas skaitīšanas procesā skaitītāji izlasē iekļauta-
jos dzīvokļos var atstāt izpildīšanai skaitīšanas lapas ar 18 jautā-
jumiem. Lai gan ar pašskaitīšanas paņēmienu paredzēts iegūt
atbildes tikai uz programmas 11 jautājumiem jeb uz tā saucamo

pilnīgās skaitīšanas programmu, tomēr, ja iedzīvotājiem ir sapro-

tami arī papildu jautājumi, viņi pēc vēlēšanās tos var izpildīt,
jo, saņemot atpakaļ izpildīto dokumentāciju, skaitīšanas personāls,
vēlreiz iztaujājot, pārbaudīs sniegto atbilžu pareizību.

Izlases skaitīšana aptvers tikai pastāvīgos iedzīvotājus, jo
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tieši šī kategorija pārstāv attiecīgās teritorijas iedzīvotāju
kopumu.

Pēc izlases skaitīšanā iegūto datu savākšanas un pārbaudes
mehanizētās apstrādes procesā tos vispārinās, tas ir, attiecinās uz

visiem iedzīvotājiem.

2. PAŠSKAITĪŠANAS PAŅĒMIENA LIETOŠANA

Statistiskajos pētīšanas procesos izšķir divus paņēmienus, kā

iegūt nepieciešamo informāciju no iedzīvotājiem. Vienā gadījumā
speciāli sagatavoti un noinstruēti darbinieki iztaujā iedzīvotājus,
lai iegūtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Šo paņēmienu
sauc par iztaujas paņēmienu. Otrajā gadījumā dokumentus, ku-

ros izklāstīta iegūstamās informācijas programma, atstāj izpildī-
šanai pašiem iedzīvotājiem. To sauc par pašskaitīšanas jeb pašre-
ģistrācijas paņēmienu.

Viena vai otra statistiskās novērošanas paņēmiena lietošanu

diktē tieksme iegūt pilnīgas un precīzas ziņas ar mazāku darba,
materiālo un finansu resursu patēriņu, kā arī nepieciešamība da-

tus ievākt pēc iespējas īsākā laikā. Šajā ziņā progresīvāks ir otrais

paņēmiens, tas ir, pašreģistrācija. Tomēr šī paņēmiena lietošanu

vienā vai otrā zemē bieži ierobežo iedzīvotāju nesagatavotība at-

bildēt uz dotajiem jautājumiem — nepietiekams izglītības un kul-

tūras līmenis, zems apziņas līmenis v. c.

Pašreģistrāciju tautas skaitīšanā jau diezgan sen lietoja lielā-

kajā daļā Eiropas valstu, Austrālijā un Jaunzēlandē. Krievijā paš-
skaitīšanu pilsētās jau lietoja pirmajā Viskrievijas tautas skaitī-

šanā 1897. gadā, kā ari pirmajās padomju tautas skaitīšanās

1920. un 1926. gadā. Arī buržuāziskajā Latvijā 1925., 1930. un

1935. gada tautas skaitīšanā lietoja pašreģistrāciju. Pēdējā laikā

arvien vairāk valstu visdažādākajos kontinentos skaitīšanā lieto

vienlaikus pašreģistrācijas un iztaujas paņēmienu.

1970. gada tautas skaitīšanu mūsu republikā pirmoreiz plašā
mērogā pilsētās un laukos veiks pēc pašskaitīšanas paņēmiena.
Republikā jau vairākus gadus uz samērā plašas izmēģinājumu un

eksperimentu bāzes veica pētniecības darbus par iespējām lietot

pašreģistrāciju tautas skaitīšanā un citos statistiskos un sociolo-

ģiskos novērojumos. Te jāmin izmēģinājuma tautas skaitīšana pēc

pašreģistrācija? paņēmiena Tukuma rajonā 1967. gada martā, šī
skaitīšana aptvēra vairāk nekā 50 tūkstošus iedzīvotāju, un tajā
gandrīz trīs ceturdaļas ģimeņu patstāvīgi izpildīja tautas skaitī-

šanas dokumentus, pie tam pilsētās vairāk nekā 80 procentu. Arī
laukos, kur, kā zināms, iedzīvotāju izglītības līmenis ir zemāks

nekā pilsētās, divas trešdaļas iedzīvotāju iesniedza izpildītas tau-

tas skaitīšanas lapas. Tādējādi izmēģinājuma tautas skaitīšana

Tukuma rajonā parādīja, ka mūsu republikā pilnīgi iespējams
tautas skaitīšanā un citos lielos novērojumos izmantot pašskaitī-
šanas paņēmienu Vienlaikus šai izmēģinājuma skaitīšanā noskaid-

rojās, ka sekmīgākai pašreģistrācijas lietošanai tautas skaitīšanas
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dokumentos jāpilnveido jautājumu formulējumi, tas ir, jautājumi

jāizsaka vienkāršā, visiem iedzīvotājiem saprotamā valodā. Jautā-

juma formulējumā parauga veidā jāietver arī visizplatītākie var-

būtējo atbilžu varianti, lai iedzīvotāji skaitīšanas lapas varētu

izpildīt bez papildu instrukcijām, kuras, kā parādīja pieredze,
iedzīvotāji nelabprāt lasa.

Lai pārbaudītu pašreģistrācijai vairāk piemērotu jautājumu
formulējumus, PSRS CSP Zinātniskās pētniecības institūta Lat-

vijas nodala kopā ar republikas Centrālo statistikas pārvaldi
1968. gada februārī veica eksperimentālu tautas skaitīšanu vienā

namu pārvaldē Daugavpilī un Daugavpils rajona Sventes ciema

padomē. Eksperimentālā skaitīšana aptvēra vairāk nekā 3 tūksto-

šus iedzīvotāju. Jāatzīmē, ka šeit iedzīvotāju izglītības līmenis ir

nedaudz zemāks par vidējo republikā, un tādējādi eksperimentālajā
skaitīšanā noskaidrojās, kāds procents iedzīvotāju izpildīja skai-

tīšanas dokumentus nelabvēlīgākos apstākļos. Tā kā jautājumi
bija formulēti tādā veidā, ka atbilžu sniegšanai iedzīvotājiem ne-

bija nepieciešama instrukcija, pašreģistrācijas lietojums eksperi-
mentālajā skaitīšanā šeit deva vēl pozitīvākus rezultātus nekā

Tukuma rajonā. Skaitīšanas dokumentus paši izpildīja 94% pilsē-
tas un 77% lauku iedzīvotāji. Eksperiments vēlreiz apstiprināja,
ka mūsu republikas apstākļos pilnīgi iespējams lietot pašreģistrā-
ciju. Šeit gan jāpiebilst, ka 1970. gada tautas skaitīšanas doku-

mentos ne visi jautājumu formulējumi ļauj lietot pašreģistrāciju,
jo dažu republiku un apvidu īpatnējo apstākļu dēļ visā mūsu val-

stī 1970. gada skaitīšana lielākoties notiks ar aptauju.

Pašreģistrācijas paņēmiena lietošanai gaidāmajā skaitīšanā būs

liela nozīme perspektīvā, jo audzinās iedzīvotājos apzinīgu attiek-
smi pret valstij un visai mūsu sabiedrībai nepieciešamajiem statis-

tiskajiem un socioloģiskajiem novērojumiem, apmācīs patstāvīgi
izpildīt šo pētījumu dokumentāciju un veicinās minimāli nepiecie-
šamo ekonomisko, statistisko un socioloģisko zināšanu izplatīšanu

iedzīvotāju vidū.

Lietojot pašreģistrācijas paņēmienu, skaitīšanas darbam spe-
ciāli sagatavotās personas mazāk nonāk tiešā kontaktā ar ziņu
sniedzēju, tādēļ atbildes nav tik viendabīgas, jo ne visi iedzīvotāji
vienādi izprot skaitīšanas dokumentos formulētos jautājumus. Šos

trūkumus 1970. gada tautas skaitīšanā zināmā mērā varēs mazināt

tādējādi, ka skaitītāji apstaigās visus dzīvokļus pirms kritiskā

skaitīšanas momenta un šai laikā, izsniedzot iedzīvotājiem lapas
pašreģistrācijai, paskaidros tautas skaitīšanas programmas jautā-

jumus. Atbilžu viendabīgumu sekmēs arī tas, ka pēc skaitīšanas

kritiskā momenta skaitītāji, vēlreiz apstaigājot dzīvokļus un savā-

cot izpildītās veidlapas, tās pārbaudīs un vajadzības gadījumā

iztaujājot precizēs sniegtās ziņas.
Šeit jāpiezīmē, ka dažas zemes, it īpaši Amerikas Savienotās

Valstis, arvien vairāk atkāpjas no mutvārdu iztaujas metožu tra-
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dīcijām, kas vēsturiski izveidojušās tautas skaitīšanas gaitā, un

jau sāk pāriet uz pašreģistrācijas-korespodences paņēmienu, tas

ir, tautas skaitīšanas veidlapas to izpildei iedzīvotājiem izsūta pa

pastu un arī izpildītos skaitīšanas dokumentus iedzīvotāji skaitī-

šanas orgāniem sūta atpakaļ pa pastu. Šis paņēmiens vēl vairāk

samazina iedzīvotāju un skaitīšanas personāla tiešu saskari, taču

ļauj ietaupīt līdzekļus un rada iespēju savākt ziņas ievērojami
īsākā laikā. Lai ātrāk iegūtu tautas skaitīšanas datus, statistikas

zinātnes darbinieki nākotnē cer iedzīvotāju sniegtās atbildes ierak-

stīt ne vairs skaitīšanas veidlapās, bet gan tehniskajos informāci-

jas nesējos, ko tieši varētu ievadīt elektronu skaitļošanas mašīnās.

ASV ir jau izdarīti mēģinājumi ierakstit atbildes speciālās kartī-

tēs, grafiski atzīmējot sniegto ziņu saturu. Pēc tam šīs kartītes

ievada elektronu skaitļošanas mašīnās. Protams, pagaidām vēl ir

grūti iedzīvotājiem pašiem grafiskā veidā izpildīt skaitīšanas for-

mulārus, bet tā ir statistikas nākotne, un pie tā jāsāk strādāt jau
šodien. Pieaugot iedzīvotāju izglītības, kultūras un sabiedriskās

apziņas līmenim, šādu paņēmienu lietošana kļūst arvien plašāk
iespējama. Jau tagad apmēram pusei republikas iedzīvotāju ir

augstākā, vidējā vai nepilna vidējā izglītība. Tas nozīmē, ka gan-
drīz katrā ģimenē ir vismaz viens cilvēks ar šādu izglītību, un

tātad praktiski ļauj pilnīgi lietot pašreģistrāciju.

Pašreģistrāciju plaši lietoja republikā 1968. gadā, veicot tādu

samērā lielu statistisko darbu kā lauku dzīvojamā fonda skaitī-

šana. Tuvākajā laikā ar pašskaitīšanas paņēmienu paredzēts
pētīt iedzīvotāju migrācijas procesus, kā arī veikt citus statistis-

kus un socioloģiskus novērojumus.
Nav šaubu, ka daļēja pāreja uz pašreģistrāciju 1970. gada tau-

tas skaitīšanā dos daudz pozitīva. Pašreģistrācijas lietošanu katrā

konkrētā gadījumā, kā to nosaka 1970. gada tautas skaitīšanas

instrukcija, izšķirs pats skaitītājs. Nav jāaizmirst, ka vieni vai otri

paņēmieni nav pašmērķis, bet tos izvēlas tādēļ, lai ar minimālu

darba un līdzekļu patēriņu gūtu maksimāli efektīvus rezultātus.

Šos apsvērumus ņems vērā arī republikas valsts statistikas orgānu
darbinieki, organizējot 1970. gada tautas skaitīšanu.

V. 1970. GADA TAUTAS SKAITĪŠANAS GALVENIE

ORGANIZATORISKIE PAMATI

Tautas skaitīšana prasa veikt veselu virkni gan metodoloģiska,

gan organizatoriska rakstura darbu. Galvenie organizatoriskie jau-

tājumi ir skaitīšanas kritiskā momenta izvēle, skaitīšanas ilguma
un kārtības noteikšana, pasākumu izstrādāšana skaitīšanas pre-

cizitātes nodrošināšanai, virkne sagatavošanas darbu, kā arī skai-

tīšanas uzdevumu un kārtības izskaidrošana iedzīvotājiem.
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I. SKAITĪŠANAS LAIKS

Nolemts, ka 1970. gada tautas skaitīšana notiks pēc stāvokļa
uz pulksten 12 naktī no 14. uz 15. janvāri. Kāpēc noteikts tieši šis

laiks, vai tā ir vienkārša nejaušība vai likumsakarība?

Janvāris izvēlēts tādēļ, ka tas ir viens no ziemas mēnešiem, kad

iedzīvotāju kustība ir relatīvi mazāka nekā citos mēnešos. Turklāt

15. janvāris ir tuvu gada sākumam, tādēļ skaitīšanas rezultātus,

bieži vien bez pārrēķināšanas uz 1. janvāri vai ar nelieliem laboju-
miem, var izmantot dažādos aprēķinos. Veicot tautas skaitīšanu

janvārī, tās rezultāti būs salīdzināmi ar 1939. gada un 1959. gada
tautas skaitīšanu rezultātiem, jo arī tās notikušas tajā pašā mē-

nesī. Arī 15. janvāris nav nejauši izraudzīts, jo tā ir ceturtdiena —

nedējas vidus, kad iedzīvotāju kustība ir mazāka nekā nedēļas sā-

kumā vai beigās. Nedēļas sākumā cilvēki aizbrauc komandējumos
un atgriežas nedēļas beigās, bieži sestdienās un svētdienās brauc

viesos, medibās vai uz zveju v. tml. Šajā laikā skolēnu brīvdienas

būs beigušās, bet tehnikumos un augstākajās mācību iestādēs tās

vēl nebūs sākušās, līdz ar to būs mazāka iedzīvotāju pārvietošanās
no mācību vietas uz citām vietām.

- Viena no zinātniski organizētas tautas skaitīšanas pamatprasī-
bām ir nodrošināt skaitīšanas vienlaicību, tas ir, izvēlēties skaitīša-

nas kritisko momentu, kad datus par katru iedzīvotāju ieraksta pēc
stāvokļa uz vienu un to pašu dienu un stundu. Parasti tautas skai-

tīšanā skaitīšanas lapas izpilda pēc stāvokļa uz pulksten 12 naktī

pirms skaitīšanas dienas; tas ļauj izvairities no iespējamām nepre-

cizitātēm sakarā ar iedzīvotāju skaita un sastāva nepārtraukto kus-

tību. Par iedzīvotāju nepārtraukto kustību liecina šādi dati: Pa-

domju Savienībā katru minūti dzimst 8 bērni, mirst 4 cilvēki,
4 pāri reģistrē laulību, bet 1 pāris laulību šķir. Latvijā ik dienu

vidēji piedzimst apmēram 90 bērnu, bet nomirst 65 cilvēki. Tādēļ
visā valstī nepieciešams izdarīt momenta «fotografēšanu» — reģis-
trēt iedzīvotājus pēc stāvokļa uz kritisko momentu. Skaitīšana dzī-

vokļos, protams, nenotiks naktī.

Skaitīšana sāksies pulksten 8 no rīta un ilgs 8 dienas, tas ir, no

15. līdz 22. janvārim ieskaitot, bet ieraksti skaitīšanas lapā attieci-

nāti uz kritisko momentu.

lespējami gadījumi, kad skaitīšanas lapās būs jāieraksta miruši

cilvēki, bet piedzimušos bērnus neierakstīs, tādēļ ka kritiskajā mo-

mentā šie cilvēki bija dzīvi, bet bērni vēl nebija piedzimuši. ledzī-

votāju izmaiņas pēc kritiskā momenta reģistrēs tekošajā statistis-

kajā uzskaitē.

8 skaitīšanas dienas nav optimālais skaitīšanas laiks, jo pēdējās
skaitīšanas dienās iedzīvotāji bieži aizmirst, kāds stāvoklis bijis uz

kritisko momentu. Samazināt skaitīšanas ilgumu nozīmētu palieli-
nāt skaitīšanas kadru skaitu un darba apjomu kadru sagatavošanā,
līdz ar to grūtāk būtu atrast kvalificētus darbiniekus. Minimālais

skaitīšanas ilgums ir 1 diena, kad iespējams iegūt visprecīzākos
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datus. Taču tas veicams tikai ar skaitīšanas lapu pašizpildīšanas
paņēmienu, izlases metodi un citiem pasākumiem, un to būs

iespējams realizēt tikai nākotnē, izmantojot pieredzi, ko iegūs 1970.

gada tautas skaitīšanā.

2. SKAITĪŠANAS KARTĪBA

Skaitīšana notiks iedzīvotāju dzīves, bet ne darba vietās. Ar

dzīves vietu skaitīšanā saprot kā pastāvīgo, tā arī pagaidu dzīves

vietu (piemēram, atrašanās slimnīcās, sanatorijās, atpūtas namos,
viesnīcās, stacijās, tālsatiksmes vilcienos, kuģos v. tml.).

Skaitīšana slēgta tipa iestādēs — slimnīcās, dzemdību namos,

sanatorijās, atpūtas namos v. tml., kā arī viesnīcās un citās tel-

pās ar mainīgu iedzīvotāju sastāvu notiks vienā dienā, tas ir,
15. janvārī.

Tālsatiksmes vilcienos, kā arī vietējās satiksmes vilcienos, kuru

atrašanās laiks ce|ā starp sākuma un gala stacijām ir 5 vai vairāk

stundas, skaitīšana notiks no pulksten 23.00 14. janvārī līdz pulk-
sten 1.00 15. janvārī. Dzelzceļa stacijās, autoostās un lidostās

skaitīšana notiks 15. janvārī no pulksten 0.00 līdz 3.00 naktī un

reģistrēs tikai pasažierus, kas gaida tālsatiksmes vilcienus, auto-

busus, lidmašīnas, kuģus; neuzskaitīs sagaidītājus un pavadītājus.
Viesnīcās skaitīšanu parasti uzsāk pulksten 8 no rīta, taču, ja kāds

no viesnīcā dzīvojošiem izbrauc pirms skaitīšanas uzsākšanas, tad

to reģistrē agrāk.
Skaitīšanu veic speciāli apmācīti skaitītāji, apstaigājot visas dzī-

vojamās telpas, kā arī telpas, kur varētu dzīvot cilvēki. Tur, kur

iedzīvotāji paši spējīgi izpildīt skaitīšanas dokumentus, skaitītājs

paskaidro izpildīšanas kārtību, atstāj nepieciešamo daudzumu skai-

tīšanas veidlapu un vienojas, kad var saņemt izpildītās veidlapas,
lai reizē tās arī pārbaudītu. Skaitītājs var arī vienoties ar iedzīvo-

tājiem, lai tie noteiktā laikā paši viņam nogādā izpildītos skaitīša-

nas dokumentus. Ja iedzīvotāji paši nevar izpildīt skaitīšanas doku-

mentus, to dara skaitītājs, iztaujājot iedzīvotājus.
Skaitīšanas lapās kairā telpā ieraksta visus klātesošos iedzīvo-

tājus pēc stāvokļa uz pulksten 12 naktī no 14. uz 15. janvāri, ieskai-

tot pagaidām dzīvojošos šajā telpā. Skaitīšanas lapās ieraksta arī

pagaidām promesošos pastāvīgos iedzīvotājus. (Skaidrojumu sk.

49. un 58. lpp.)
Skaitīšanai pakļauti arī ārzemju pilsoņi, ja tie kritiskajā mo-

mentā atrodas PSRS teritorijā.
Datus par katras telpas iedzīvotājiem ieraksta vai nu pilnīgās

skaitīšanas lapā (veidlapa Nr. 1), vai arī izlases skaitīšanas lapā

(veidlapa Nr. 2) atbilstoši izlases skaitīšanas principiem. Katram

atsevišķam dzīvoklim, viendzīvokļa mājai vai kopmītnes istabai

sastāda atsevišķu skaitīšanas lapu, kur ierakstus izdara pa ģime-
nēm.
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Ja ģimenē ir persona darba spējīgā vecumā, kas nestrādā un

nemācas, izpilda arī aptaujas lapu — veidlapu Nr. 3.

Uzskaites lapu — veidlapu Nr. 4 — par iedzīvotāju pārvietoša-
nos no dzīves vietas uz darba vai mācību vietu izpilda astoņās re-

publikas pilsētās un to piepilsētu zonās — Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā,

Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Valmierā un Cēsis.

Lai nodrošinātu skaitīšanas precizitāti, lieto kontrolpasākumus:
izdara telpu kontrolapstaigu, izsniedz izziņas par reģistrēšanu
skaitīšanā un sastāda kontrollapas.

Kontrolapstaiga notiek tūlīt pēc skaitīšanas pabeigšanas un tur-

pinās ne ilgāk kā līdz 29. janvārim. Kontrolapstaigu veic instruk-

tors-kontrolieris kopā ar skaitītāju. Paredzēts, ka pilsētās kontrol-

apstaigu izdara visos skaitīšanas iecirkņos, aptverot 50% dzīvo-

jamo telpu, bet laukos kontrolapstaiga notiek 50% skaitīšanas

iecirkņos, aptverot tajos visas dzīvojamās telpas.

Kontrolapstaigas nolūks ir reģistrēt neuzskaitītos iedzīvotājus,
novērst divkāršus ierakstījumus, pārbaudīt, vai pareizi izdarīti

ieraksti par pagaidām dzīvojošiem un pagaidu prombūtnē eso-

šiem iedzīvotājiem, kā arī noskaidrot nepilnīgās vai apšaubāmās
atbildes uz skaitīšanas lapas jautājumiem.

Noteikumus par izziņas izsniegšanu un kontrollapas sastādīšanu

sk. 74. un 75. lpp.

3. SKAITĪŠANAS SAGATAVOŠANAS DARBI

Pirms tautas skaitīšanas jāveic vesela virkne sagatavošanas
darbu: jāprecizē administratīvi teritoriālās robežas, jāsastāda pil-
sētu plāni un rajonu kartes, jāprecizē ielu nosaukumi, namīpašumu

un dzīvokļu numerācija, jāpārbauda ieraksti mājas un saimniecī-

bas grāmatās, jāsastāda lauku apdzīvoto vietu un kvartālu nam-

īpašumu saraksti, jāveic skaitīšanas rajonēšana un jāsastāda

organizatoriskais plāns, jāizrauga, jāapstiprina un jāapmāca skai-

tīšanas kadri, jāiedala telpas un transports skaitīšanas vajadzī-
bām, jāizskaidro iedzīvotājiem skaitīšanas uzdevumi un kārtība,
kā arī jāveic vēl citi pasākumi.

Administratīvi teritoriālo robežu precizēšana nepieciešama, lai

skaitīšanas rezultātā iegūtu pareizu iedzīvotāju sadalījumu pa pil-
sētām, laukiem, rajoniem utt. Vietējo statistikas orgānu darbinieki

precizē robežas, apstaigājot tās dabā, un par precizēšanu sastāda

aktu, kurā norāda robežas tuvumā atrodošās apdzīvotās vietas un

to piederību pie viena vai otra rajona, ciema padomes utt.

Pilsētu plānu un rajonu karšu sastādīšana un precizēšana ne-

pieciešama, lai veiktu skaitīšanas rajonēšanu. Izgatavoto karto-

grāfisko materiālu izsniedz skaitīšanas personālam.
lelu nosaukumu, namīpašumu un dzīvokļu numerācijas nokārto-

šana palīdz pareizi izdarīt ierakstus skaitīšanas dokumentos un

panākt, lai skaitīšanā neizlaistu nevienu ēku un dzīvokli. Līdz ar
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kartogrāfiskajiem materiāliem tā palīdz skaitīšanas personālam
orientēties skaitīšanas objektu izvietojumā.

lerakstus mājas un saimniecības grāmatās pārbauda, lai tajās

pareizi atspoguļotos iedzīvotāju dabiskā un mehāniskā kustība un

lai turpmāk varētu pareizi izdarīt skaitīšanas rajonēšanu. Šim no-

lūkam, kā arī iedzīvotāju pilnīgas uzskaites nodrošināšanai tautas

skaitīšanā sastāda kvartālu namīpašumu un lauku apdzīvoto vietu

sarakstus. To dara speciāli izraudzīti un attiecīgās izpildkomitejās

apstiprināti reģistratori, apstaigājot savu iecirkni dabā. Pilsētās

sarakstus sastāda pa kvartāliem, ierakstot apstaigas secībā katru

namīpašumu. Kvartāla namīpašumu sarakstā uzrāda rajona, pilsē-
tas nosaukumu, kvartāla vai masīva numuru un kvartāla vai masīva

robežu aprakstu.

Katru namīpašumu ieraksta atsevišķā rindā, uzrādot ielas, lau-

kuma v. tml. nosaukumu, namīpašuma numuru, iestādes vai uzņē-
muma nosaukumu, kuram pieder namīpašums, vai namīpašnieka
uzvārdu, dzīvojamo un neapdzīvojamo ēku skaitu un dzīvokļus ar

tajos esošajiem iedzīvotājiem.

Lauku apdzīvoto vietu sarakstus sastāda pa ciema padomēm,
uzrādot rajona un ciema padomes nosaukumu. Katru apdzīvoto
vietu ieraksta atsevišķā rindā, min tās nosaukumu un tipu (ciems,
ciemats, sādža, lauku māja, stacija v. tml.), apdzīvotās vietas admi-

nistratīvi ekonomisko nozīmi (sovhoza centrs, mežsaimniecība,
lauksaimniecība v. tml.), attālumu līdz ciema padomei, ēku un

saimniecību skaitu, klātesošo, kā arī uz 6 un mazāk mēnešiem

prombūtnē esošo iedzīvotāju skaitu.

Lai pareizi organizētu skaitīšanu, katrā rajonā un republikā-
niskās pakļautības pilsētā sastāda organizatorisko plānu. Tajā ir

šādas galvenās iedaļas: a) skaitīšanas rajonēšana, b) skaitīšanas

kadru komplektēšana, c) skaitīšanas kadru apmācīšana, d) iz-

skaidrošanas darbs iedzīvotāju vidū.

Skaitīšanas rajonēšana ir pilsētas vai rajona teritorijas sada-

līšana skaitīšanas nodaļās, instruktoru un skaitīšanas iecirkņos.
Tā ir organizatoriskā plāna galvenā sastāvdaļa. Bez pareizas ra-

jonēšanas nevar nodrošināt sekmīgu skaitīšanu un tās normālu

gaitu. Ar skaitīšanas rajonēšanu nosaka arī nepieciešamo skaitīša-

nas kadru daudzumu. Skaitīšanas rajonēšanu veic uz sastādīto

kvartālu namīpašumu, lauku apdzīvoto vietu sarakstu, rajona karšu

un pilsētu plānu, slēgtā tipa iestāžu (slimnīcu, bērnu namu, inter-

nātskolu, sanatoriju v. tml.), viesnīcu, staciju, ostu utt. sarakstu

pamata, ņemot vērā noteiktās slodzes normas attiecīgajam skaitī-

šanas personālam.

Skaitīšanas iecirknī parasti ietilpst a) daļa namīpašuma vai

daļa apdzīvotās vietas (laukos), b) viens namīpašums vai apdzī-
votā vieta (laukos), c) viena kvartāla vairāki namīpašumi vai vai-

rākas apdzīvotās vietas (laukos), d) viens kvartāls un daļa blakus

esošā kvartāla, c) vairāki blakus esošie kvartāli.
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Latvijas republikā vidējā slodzes norma skaitītājam pilsētās ir

665 cilvēki, laukos — 475 cilvēki.

Blakus esošos skaitīšanas iecirkņus apvieno instruktoru iecir-

kņos; pilsētās instruktoru iecirknī vidēji ietilpst 5 skaitīšanas

iecirkņi, laukos — 4 skaitīšanas iecirkņi. Blakus esošos instruktoru

iecirkņus apvieno skaitīšanas nodaļas: pilsētās skaitīšanas nodaļā

vidēji ietilpst 8 instruktoru iecirkņi, laukos — 6 instruktoru iecir-

kņi.
Līdz ar pamata skaitīšanas iecirkņiem iecirkņus organizē arī

slēgtā tipa iestādēs (slimnīcās, dzemdību namos, atpūtas namos,

sanatorijās utt.), stacijās, ostās utt., ja tur iztaujājamo personu
skaits pārsniedz 25 cilvēkus. Tā kā skaitīšana slēgtā tipa iestādēs

(slimnīcās, dzemdību namos, sanatorijās, atpūtas namos) notiek
vienā — pirmajā skaitīšanas dienā, tad vidējā slodzes norma skai-

tītājam ir 60 cilvēku.

Slēgta tipa iestādēs ar pastāvīgu iedzīvotāju skaitu (internāt-
skolas, bērnu nami, darba nespējīgo un invalīdu pansionāti) vi-

dējā slodzes norma skaitītājam ir 80 cilvēku dienā, bet instruktora
iecirkni šeit organizē, ja ir vismaz 5 skaitīšanas iecirkņi.

Viesnīcās, kolhoznieku namos, iebraucamās vietās, kur pagai-
dām dzīvojošajiem ir mazāk par 35 vietām, skaitīšanu veic pamata
iecirkņa skaitītājs, bet, ja vietu skaits ir vairāk par 35, tad orga-

nizē speciālus skaitīšanas iecirkņus. Vidējā norma skaitītājam
šajās iestādēs ir 60 cilvēku, jo arī tur skaitīšana notiek tikai pir-
majā dienā, bet pārējā laikā sastāda tikai kontrollapas. No 5 skai-

tīšanas iecirkņiem organizē patstāvīgu instruktora iecirkni. Tālsa-

tiksmes un tiem pielīdzinātos vilcienos skaitīšanu veic speciālas
skaitīšanas brigādes. Katru vilcienu apkalpo 1 brigāde, kas sastāv

no instruktora un skaitītājiem — vidēji uz 25 pasažieriem paredzēts
1 skaitītājs. Kuģos skaitīšanu organizē kuģa kapteinis, izraugot
no kuģa apkalpes nepieciešamos skaitītājus.

Skaitīšanas rajonēšanas rezultātā Latvijas republikā 1970. gada
tautas skaitīšanā paredzēts izveidot 125 skaitīšanas nodaļas, 865

pamata instruktoru iecirkņus un 3900 pamata skaitīšanas iecir-

kņus. Noorganizēs 67 patstāvīgus instruktoru iecirkņus slēgtā

tipa iestādēs, 9 — viesnīcās, 8 — dzelzceļa stacijās un autoostās,
24 — tālsatiksmes un tiem pielīdzinātos vilcienos. Izveidos 895 pat-
stāvīgus skaitīšanas iecirkņus slēgtā tipa iestādēs, 126 — viesnīcās,
64 — dzelzceļa stacijās, autoostās un lidostās; 580 skaitītāju būs

skaitīšanas brigādēs vilcienos.

Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā tautas skaitīšanu

vada republikas Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Rajonos un

republikāniskās pakļautības pilsētās skaitīšanu organizē un veic

Rīgas pilsētas statistikas pārvalde, valsts statistikas inspektūras,
valsts statistikas orgānu skaitļošanas centri un skaitļošanas ma-

šīnu stacijas.

Ņemot vera konkrēto iedzīvotāju skaitu un noteiktās slodzes

normas attiecīgajam skaitīšanas personālam, aprēķināts nepiecie-
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šamais skaitīšanas kadru daudzums, kā arī paredzēta apmēram
30% liela rezerve. Kopumā republikas teritorijā jāizrauga un jā-

apmāca apmēram 10 tūkstoši skaitīšanas darbinieku.

Skaitīšanas kadrus komplektē no skolu darbiniekiem, augstāko
mācību iestāžu studentiem un pasniedzējiem, tehnikumu vecāko

kursu audzēkņiem, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu, sovhozu un

kolhozu uzskaites, plānošanas un citiem darbiniekiem. Tautas skai-

tīšanā, pirmkārt, vēlams iesaistīt tos darbiniekus, kas piedalījušies
1959. gada tautas skaitīšanā, kā arī tos, kuriem ir pieredze Aug-
stākās Padomes un vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanu

organizēšanā. Ar PSRS un republikas valdības lēmumiem noteikts,
ka piesaistītos skaitīšanas darbiniekus no pamatdarba atbrīvo uz

šādiem termiņiem: a) skaitītājus pilsētās uz 17 darba dienām,
laukos uz 19 darba dienām, b) instruktorus-kontrolierus pilsētās
uz 27 darba dienām, lauku apvidos uz 29 darba dienām, c) skai-

tīšanas nodaJu vadītājus uz 57 darba dienām, to palīgus uz 56

darba dienām, d) vietējo valsts statistikas orgānu vadītāju viet-

niekus uz 3,5 mēnešiem.

Tautas skaitīšanas darbiniekus apstiprina darbaļaužu deputātu
padomes izpildkomiteja. Viņiem saglabā pamata darba vietā vi-

dējo darba algu (ieskaitot darba algas fondā ietilpstošās prēmijas),
bet studentiem un tehnikuma audzēkņiem — stipendiju. Turklāt

tautas skaitīšanas darbinieki saņem arī vienreizēju samaksu par

tautas skaitīšanā izpildīto darbu.

Skaitīšanu slēgtā tipa iestādēs (viesnīcās v. tml.) organizē

attiecīgās iestādes administrācija, izraugot no saviem darbiniekiem

skaitītājus un instruktorus. Tautas skaitīšanā iesaistītajiem dar-

biniekiem izsniedz darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas

un vietējo statistikas orgānu vadītāju parakstītu apliecību un spe-

ciālus žetonus — «1970. g. Vissavienības tautas skaitīšana».

Tautas skaitīšanas kadru apmācība notiek pēc speciāli sastādī-

tiem mācību plāniem un programmām.
Skaitīšanas darbiniekiem ir šādi galvenie pienākumi:

I. Skaitīšanas nodaļas vadītājs (palīgs) atbild par savlaicīgu

un pareizu skaitīšanas priekšdarbu veikšanu un skaitīšanas norisi,

par iedzīvotāju precīzu uzskaiti un skaitīšanas materiālu kvalitāti

savā nodaļā.

Skaitīšanas nodaļas vadītājam jānoklausās instruktāža un, lai

pārbaudītu zināšanas, jānoliek eksāmens, kā arī jāpiedalās savas

nodaļas instruktoru-kontrolieru zināšanu pārbaudē. Viņš instruē

savas nodaļas skaitītājus un pārbauda to zināšanas, izvieto instruk-

torus-kontrolierus pa darba iecirkņiem, ierādot iecirkņu robežas

dabā, kā arī sadala skaitītājus instruktoriem; kopā ar instrukto-

riem-kontrolieriem precizē kvartāla namīpašumu sarakstus, lauku

apdzīvoto vietu sarakstus un organizatoriskos plānus.
Skaitīšanas nodaļas vadītājs apgādā instruktorus-kontrolierus

ar skaitīšanas dokumentāciju, instrukcijām, kartēm vai plāniem un
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skaitīšanas iecirkņa sastāvs».

Pēc telpu iepriekšējās apstaigas, kas notiek pirms skaitīšanas,
skaitīšanas nodaļas vadītājs kopā ar instruktoriem-kontrolieriem

pārbauda un apstiprina 25% dzīvokļu atlasi, kuros būs jāizpilda
izlases skaitīšanas lapas.

Skaitīšanas pirmajā dienā nodaļas vadītājs noskaidro, vai visi

skaitītāji un instruktori-kontrolieri uzsākuši darbu. Dienas beigās
jāsarīko instruktoru-kontrolieru apspriede, kur jāizanalizē pieļau-
tās kļūdas skaitīšanas dokumentācijas izpildē. Skaitīšanas periodā
nodaļas vadītājam sistemātiski jākontrolē katra instruktora-kon-

troliera un katra skaitītāja darbs. Pēc skaitīšanas kopā ar instruk-

toriem-kontrolieriem viņš organizē kontrolapstaigu, bet pēc kon-

trolapstaigas pieņem no instruktoriem-kontrolieriem skaitīšanas

materiālus, rūpīgi tos pārbauda, sastāda kopsavilkumu pa skaitī-

šanas nodaļu un visus materiālus par skaitīšanas nodaļu nodod

attiecīgiem vietējo valsts statistikas orgānu vadītājiem.

2. Instruktors-kontrolieris atbild par savlaicīgu un pareizu skai-

tīšanas norisi savā iecirkni. Decembrī viņam jāprecizē sava iecir-

kņa kvartāla namīpašumu vai lauku apdzīvoto vietu saraksti un

kopā ar skaitīšanas nodaļas vadītāju un kaimiņu instruktoriem-

kontrolieriem — sava iecirkņa robežas dabā, kā arī sev pakļauto
skaitīšanas iecirkņu robežas. Viņam jāreģistrē iecirknī esošās ārst-

niecības iestādes, bērnu nami un viesnīcas, jāsaskaņo ar šo iestāžu

administrāciju skaitīšanas teiks un kārtība. Instruktors apgāda
skaitītājus ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, skaitītāju pie-

zīmju grāmatiņā ieraksta datus par skaitīšanas iecirknī ietilpsto-

šajiem namīpašumiem vai apdzīvotām vietām, iepazīstina skaitī-

tājus ar viņu iecirkņiem dabā un no 10. līdz 14. janvārim skaitīša-

nas iecirkņos organizē visu telpu iepriekšējo apstaigu. Pirms

skaitīšanas viņš vēlreiz atgādina skaitītājiem skaitīšanas kartību

un instrukcijas galvenos noteikumus. 15. janvārī, uzsākot skaitī-

šanu,viņš pārbauda, vai visi skaitītāji ir darbā, un, ja kāds nav,

izsauc skaitītāju no rezerves. Skaitīšanas pirmajā dienā instrukto-

ram jāpārbauda, vai skaitīšana izdarīta telpās ar mainīgu iedzīvo-

tāju sastāvu (slimnīcās, sanatorijās, atpūtas namos, viesnīcās u-

tml.), kā arī uzņēmumu un iestāžu telpās, vai skaitīšana sākusies

iestādēs ar pastāvīgi dzīvojošajiem iedzīvotājiem (bērnu namos,

invalīdu pansionātos v. tml.), dienas beigās kopā ar skaitītājiem

jāanalizē skaitīšanas lapu izpildīšanā pieļautās kļūdas. Instrukto-

ram katru dienu jākontrolē skaitītāju darbs, jāpārbauda visu skaitī-

šanas lapu un citu dokumentu sastādīšanas pareizība. Pēc skaitī-

šanas pieņemot skaitīšanas materiālus no skaitītājiem, jāsalīdzina
ar sarakstiem, vai visur skaitīšana izdarīta, kā arī jāpārbauda
sastādītie kopsavilkumi un pēc tam jāsastāda kopsavilkums pa

instruktora iecirkni. Laikā no 24. līdz 29. janvārim instruktors

kopā ar skaitītājiem izdara kontrolapstaigu. Pēc tam instruktors

sastāda atskaiti par kontrolapstaigas rezultātiem un kopā ar vi-
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siem pārējiem skaitīšanas materiāliem iesniedz skaitīšanas nodaļas
vadītājam.

3. Skaitītājs ir atbildīgs par skaitīšanas savlaicīgu norisi un

precizitāti savā iecirkni, par sastādīto skaitīšanas lapu kvalitāti.

Skaitītājam 1969. gada decembrī kopā ar instruktoru-kontrolieri un

kaimiņu skaitītājiem jāprecizē sava iecirkņa robežas. No 10. līdz

14. janvārim skaitītājam jāveic sava iecirkņa telpu iepriekšējā ap-

staiga un jāprecizē savā piezīmju grāmatiņā ierakstītās telpas,
jāsalīdzina tās arī ar izsniegto shematisko plānu vai karti. Skaitī-

tājam jāapmeklē visas telpas, jābrīdina iedzīvotāji par gaidāmo
skaitīšanu, par tās uzdevumiem un jautājumiem, kā arī jāvienojas

par laiku, kad vislabāk reģistrēt iedzīvotājus. Šajā laikā skaitītājs
arī noskaidro, kurās telpās iedzīvotāji paši var izpildīt skaitīšanas

dokumentus, atstāj veidlapas un izskaidro iedzīvotājiem, kā pareizi
atbildēt uz jautājumiem. No 15. līdz 22. janvārim skaitītājs ap-

staigā visus namīpašumus un pārbauda iedzīvotāju izpildītas
dokumentus vai arī iztaujā iedzīvotājus un izpilda skaitīšanas

dokumentus. Pabeidzis skaitīšanu, skaitītājs sastāda kopsavilkumu
pa savu iecirkni, ne vēlāk kā 23. janvārī to kopā ar visiem pārē-
jiem materiāliem nodod instruktoram, kā arī noskaidro dienu, kad

viņam jāpiedalās kontrolapstaigā, kas ir pēdējais skaitītāja darba

etaps.
Lai atvieglotu skaitīšanas darbu, no 9. janvāra līdz 3. februā-

rim skaitīšanas darbiniekiem atļauts braukt bez maksas (uzrādot
apliecību vai žetonu) visos pilsētas un piepilsētas transporta
līdzekļos un vietējās satiksmes autobusos.

Svarīgs priekšnoteikums sekmīgai skaitīšanas veikšanai ir

skaitīšanas uzdevumu un kārtības izskaidrošana iedzīvotājiem.
Skaitīšana notiek visas padomju tautas interesēs, tādēļ iedzīvotā-

jiem jābūt sagatavotiem ne tikai dot pareizas un pilnīgas atbildes

uz tautas skaitīšanas dokumentu jautājumiem, pareizi pašiem

izpildīt skaitīšanas lapas, bet arī visādi sekmēt skaitītāju un citu

skaitīšanas dalībnieku darbu.

Izskaidrošanas darbam jānotiek pēc iepriekš sagatavotiem plā-
niem. Kā galvenos pasākumu veidus te var minēt pārrunas, lekci-

jas, konsultācijas.
Lektoru, propagandistu, un aģitatoru izraudzīšanai jānotiek tā-

dos apmēros, lai masu izskaidrošanas darbu veiktu visu iedzīvotāju
vidū katrā administratīvi teritoriālajā vienībā.

Tautas skaitīšanas jautājumi jāizklāsta pa radio, televīziju un

periodiskajā presē — republikas, rajonu, pilsētu laikrakstos un

žurnālos, kā arī uzņēmumu un iestāžu sienas avīzēs.

Kultūras namos, klubos, bibliotēkās, kinoteātros, stacijās, sar-

kanajos stūrīšos jāiekārto izstādes, vitrīnas, stendi un ziņu galdi
par tautas skaitīšanas jautājumiem. Uzskatāmās aģitācijas mate-

riāli izmantojami laukumu, ielu un svarīgāko ēku noformēšanai.

Tautas skaitīšanas kārtības izskaidrošanai speciāli izgatavoti pla-
kāti un lozungi latviešu un krievu valodā.



Loti lielu palīdzību tautas skaitīšanas sekmīgai sagatavošanas
un veikšanai var sniegt tautas skaitīšanas veicināšanas komisijas,,
kuras organizē saskaņā ar izpildu komiteju lēmumiem.

4. SKAITĪŠANAS REZULTĀTU APSTRĀDE UN IZMANTOŠANA

Tautas skaitīšanas datu apstrāde sākas ar materiālu nodošanu»

un pieņemšanu. Skaitīšanas materiālu nodošanas un pieņemšanas
kārtību nosaka speciālas instrukcijas, kuras paredzētas skaitīšanas

darbiniekiem. Šo instrukciju ievērošana ir priekšnoteikums mate-

riālu pilnībai, datu pareizībai un to savlaicīgai sākotnējai apstrā-
dei. Vispirms skaitīšanas materiāli jāsagatavo nodošanai, tos at-

tiecīgi komplektējot. Atsevišķa skaitīšanas lapa ir sastādīta katram

dzīvoklim, viendzīvokja mājai, kopmītnes istabai, un tās numurē-

skaitīšanas iecirkņa robežās. Skaitīšanas dokumentus pa skaitī-

šanas iecirkni skaitītājs komplektē šo numuru kārtībā un nodod!

instruktoram-kontrolierim. Tālākajā darba gaitā apvieno skaitīša-

nas materiālus pa instruktoru-kontrolieru iecirkņiem, skaitīšanas

noda|ām, pilsētām, rajoniem un republiku. Materiālus šādi kom-

plektējot, jau zemākos posmos skaitīšanas darbinieki veic iepriek-

šēju kontroli pēc namīpašumu sarakstiem un citiem dokumentiem.

Pirms materiālus nodod no zemākajiem uz augstākajiem skaitīša-

nas posmiem, datus par iedzīvotāju kopējo skaitu un sadalījumu)

pēc dzimuma summē un tādējādi iegūst iepriekšējos skaitīšanas

datus. Pēc tam notiek kontrole pēc būtības, šķirojot un pārbaudot

kontrollapas, kā arī šifrējot materiālu, tas ir, katram skaitīšanas

lapu atbildes variantam piešķirot noteiktu nosacītu skaitlisku apzī-
mējumu, piemēram, «3», kuru pēc tam pārnes uz informācijas teh-

nisko nesēju: perfolenti, perfokarti, magnētisko lenti vai speciālu;

grafitāžas veidlapu. Tad informācijas tehniskos nesējus ievadai

skaitļošanas mašīnās datu automatizētai apstrādei. Šifrēšanas

kvalitāte ievērojami ietekmē datu apstrādes precizitāti, šifrējot arī

klasificē daudzveidīgās atbildes par nodarbošanos, tautību un ci-

tas, šai nolūkā jau iepriekš ir sagatavotas īpašas vārdnīcas. 1970.

gada tautas skaitīšanā šifrēšana būs ievērojami atvieglota sakarā

ar to. ka skaitīšanas lapās daudzos gadījumos jau ievietotas var-

būtējās atbildes un attiecīgs šifrs. Turklāt ir lietderīgi, lai dažas

atbildes, piemēram, par dažām tautībām un valodām, skaitītāji
šifrētu pēc skaitīšanas dokumentu izpildes.

Latvijas republikas Centrālā statistikas pārvalde izmantos

skaitļošanas centru un skaitļošanas mašīnu staciju tīklu, lai 1970-

--gada tautas skaitīšanas materiālus sagatavotu mehanizētai apstrā-
dei. Materiālu apstrādē tā veiks šādus galvenos darbus.

1. Noteiks skaitīšanas iepriekšējos rezultātus, ņemot vērā kon-

trollapu pārbaudi. Vispirms sakopos datus pa republiku, bet pēc
tam — pa atsevišķiem rajoniem, pilsētām, ciema padomēm, apdzī-
votām vietām, kolhozu, padomju saimniecību un ciema padomju?
centriem. Apdzīvotās vietas grupēs atkaribā no iedzīvotāju pamat-



45

nodarbošanās — lauksaimniecībā, nelauksaimnieciskās nozarēs

(rūpniecībā, celtniecībā v. tml.), atkarībā no tā, vai iedzīvotāju
dzīves vieta saistīta ar satiksmes ceļu ekspluatācijas vai mežsaim-

niecības centriem, ar veselības aizsardzības un izglītības iestādēm.

Pirmos skaitīšanas rezultātus iegūs 1970. gada aprīlī, tas ir, 3 mē-

nešus pēc skaitīšanas. 1959. gada skaitīšanā šos materiālus publi-
cēja maijā.

2. Apstrādās ziņas par iedzīvotājiem darba spējīgā vecumā,
kuri nodarbināti mājsaimniecībā vai personīgajā lauku palīgsaim-
niecībā.

3. Apstrādās datus par iedzīvotāju svārstveida migrāciju pa

apsekotām pilsētām un rajoniem.
4. Līdz ar Vissavienības minimuma programmas datu izstrādi,

ko veiks centralizēti PSRS Centrālajā statistikas pārvaldē, repub-
likā skaitīšanas materiālus apstrādās papildus galvenokārt pa

sīkākām teritoriālām vienībām saskaņā ar republikas plānošanas,
saimniecisko un zinātnisko organizāciju vajadzībām.

5. Skaitīšanas dokumentus apvienos un komplektēs speciālās

norīkojuma vienībās (pakās), kuras pēc tam apstrādās tālāk.

6. Šifrēs skaitīšanas lapu atsevišķus jautājumus, kā arī izdarīs

grafiskās atzīmes uz grafitāžas izstrādes veidlapām. Šīs atzīmes

veidlapās ar speciālas ierīces palīdzību ievadīs elektronu skaitļo-
šanas mašīnā tālākai automatizētai apstrādei. Līdz ar to būs aiz-

stāts 1959. gada skaitīšanā lietotais paņēmiens datus pārnest uz

perfokartēm. Grafitāža ir ļoti darbietilpīga operācija, kuras veik-

šanai republikā būs nodarbināti vairāk nekā 200 cilvēku.

7. Pēc grafitāžas izstrādes veidlapām noteiks iedzīvotāju skaitu

pa kategorijām un dzimumiem un rezultātus salīdzinās ar skaitī-

šanas iepriekšējiem datiem, kas iegūti no skaitīšanas kopsavil-
kuma veidlapām un skaitīšanas lapu teritoriālo norīkojuma vienību

(paku) aprakstiem.

8. Komplektēs grafitāžas izstrādes veidlapas pa tālākām ap-

strādes teritoriālām vienībām. Pēc tam grafitāžas izstrādes veid-

lapas nosūtīs uz PSRS Centrālās statistikas pārvaldes speciālo

Skaitļošanas centru centralizētai tautas skaitīšanas materiālu

apstrādei.
9. Sastādīs pārskatu par skaitīšanu un materiālu sagatavošanu

mehanizētai apstrādei.

Pilnīgās skaitīšanas lapu pamatdatu apstrādi paredzēts pabeigt
līdz 1971. gadam. Izstrādes tabulas, kurās kombinēti pilnīgās un

izlases skaitīšanas dati, kā arī visu pārējo skaitīšanas materiālu

apstrādi plāno pabeigt 1972. gada pirmajā pusgadā, tas ir, maz-

liet vairāk nekā 2 gados pēc tautas skaitīšanas. 1959. gada skaitī-

šanas pamatrezultātu apstrāde tika pabeigta 1959. gada decembrī,
bet visa apstrāde — 1962. gada pirmajā ceturksnī, tas ir, 3 gadus

pēc tautas skaitīšanas un kontrollapu pārbaudes beigām. Turklāt

jāņem vērā, ka 1970. gada programmas centralizētajā Vissavienī-

bas apstrādē būs 60 tabulu salīdzinājumā ar 37 tabulām 1959.
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ga<iā, tātad 1,5 reizes vairāk. Gaidāmās skaitīšanas materiālus

paredzēts publicēt laikā no 1970. līdz 1973. gadam. 1959. gada skai-

tīšanas rezultātu publikāciju iesāka 1959. gadā un pabeidza 1963.

gada pirmajā pusgadā.

Runājot par skaitīšanas materiālu izmantošanu, jāuzsver, ka

atsevišķai skaitīšanas lapai nav tāda nozīme kā, piemēram, pavad-
zīmei vai rēķinam grāmatvedības uzskaitē vai brigadiera norīkoju-
mam operatīvajā uzskaitē. Atsevišķai skaitīšanas lapai ir nozīme

tikai kā daudzmiljonu tautas skaitīšanas lapu sastāvdaļai, un tajā

reģistrētās ziņas ir paredzētas, lai tālāk tās masveidīgi analizētu.

Tādēļ ierakstus skaitīšanas lapās izmantos tikai kopsavilkuma datu

iegūšanai par iedzīvotāju skaitu un sastāvu pēc noteiktās pro-

grammas.

Skaitīšanas darbiniekiem aizliegts izpaust jebkuru atbilžu sa-

turu uz skaitīšanas lapu jautājumiem.

VI. NORĀDĪJUMI TAUTAS SKAITĪŠANAS DOKUMENTĀCIJAS

IZPILDĒ

Tautas skaitīšanā svarīgi ir ne tikai tas, lai ieraksti skaitīšanas

dokumentācijā atbilstu īstenībai, bet arī tas, lai tie būtu izdarīti

vienveidīgi. Turpmākajā periodā tas atvieglos skaitīšanas materi-

ālu apstrādi.
Lai uzskatāmāk un skaidrāk parādītu, kā izpildāma tautas skai-

tīšanas dokumentācija, papildus norādījumiem sniegti divi konkrēti

piemēri, kā arī skaidrotas un analizētas atbildes uz atsevišķiem

jautājumiem.
ledzīvotāji, kas paši izpildīs skaitīšanas lapas, var lūgt arī

skaitīšanas darbiniekus, lai tie viņiem paskaidro lapu izpildīšanas

kārtību, kā arī izmantot uzskatāmās aģitācijas plakātos ievietotos

instruktīvos norādījumus. Šie plakāti atrodami bibliotēkās, klubos,

namu pārvaldēs, ielu komitejās, uzņēmumu un iestāžu sarkanajos

stūrīšos, mācību iestādēs, kolhozu un sovhozu kantoros, ciemu pa-

domēs un citās vietās.

1. piemērs (nosacīts)

Namīpašums, kas atrodas Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona,
Slokas ielā 124 (243. kvartāls), iekļauts II skaitīšanas nodaļas

1. instrirktora iecirkņa 3. skaitīšanas iecirknī. Šī nama 1. dzīvoklis

pakļauts izlases veida skaitīšanai. Skaitīšanas dokumentus izpil-
dām nosacīti 17. janvārī. Dzīvoklī dzīvo pilsone Liepiņa Anna

Ivara m. ar savu meitu Liepiņu Irēnu Roberta m. un vieninieks

pilsonis Ozols Kārlis Jēkaba d.

Kritiskajā momentā — pulksten 12 naktī_ no 14. uz 15. jan-

vāri —- neviens no dzīvokļa īrniekiem nebija mājas: pilsone A. Lie-

piņa atradās nakts dežūrā Rīgas vagonu rūpnīca, viņas meita

I. Liepiņa jau divas nedēļas atrodas Rīgas bērnu slimnīcā, bet pil-
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sonis K. Ozols nebija vēl atgriezies no kinoteātra Jūrmalā. Par

dzīvokļa īrniekiem zināmi šādi dati:

A. Liepiņa — 25 gadus veca, dzimusi 1944. gada 25. augustā,
šķīrusies, latviete, dzimtā valoda — latviešu, ļoti labi pārvalda poļu
valodu un labi krievu valodu, beigusi medicīnas māsu skolu, paš-
laik mācās Rīgas Medicīnas institūta vakara nodaļas II kursā,
strādā pastāvīgā darbā Rīgas vagonu rūpnīcā par medpunkta vadī-

tāju. Strādājusi 1969. gadā pilnu gadu. Pastāvīgajā dzīves vietā

Rīgā, Slokas ielā 124, dzīvo kopš 1968. gada l. augusta. Sakarā

ar iestāšanos Medicīnas institūtā ieradusies no Madonas rajona
Ērgļu pilsētciemata. Uz darbu brauc ar tramvaju un trolejbusu un

nelielu gabalu iet kājām. Ceļā pilsone A. Liepiņa patērē: ar tram-

vaju — 20 minūtes, ar trolejbusu — 15 minūtes, kājām — 3 minū-

tes, tramvaju gaida 3 minūtes, trolejbusu — 2 minūtes. Dzīvo

teritoriālā iecirknī, kuru apkalpo 7. sakaru nodaļa, darbavieta atro-

das iecirknī, kuru apkalpo 12. sakaru nodaļa.

I. Liepiņa — 5 gadus veca, dzimusi 1964. gada 16. janvārī, lat-

viete, dzimtā valoda — latviešu, ir mātes un tēva apgādībā (tēvs
maksā alimentus). Rīgā ieradusies reizē ar māti no Ērgļiem.

X- Ozols — 64 gadus vecs, dzimis 1905. gada 8. martā, atrait-

nis, latvietis, dzimtā valoda — latviešu, pārvalda vācu valodu, bei-

dzis ģimnāziju, līdz aiziešanai pensijā strādāja Zūru mežrūpniecī-
bas saimniecībā par elektromontieri, pašlaik nestrādā, bet 1969.

gadā strādājis 2 mēnešus par uzskaitvedi apvienības «Latvijas
lauksaimniecības tehnika» noliktavā. Rīgā ieradies 1969. gada
10. jūlijā no Ventspils rajona Piltenes pilsētas sakarā ar dzīvokļa

maiņu.

2. piemērs (nosacīts)

Madonas rajona Kalsnavas ciema padomes lauku māja «Rubeņi»

ietilpst 111 skaitīšanas nodaļas 2. instruktora iecirkņa 1. skaitīšanas

iecirknī. 25% izlases rezultātā šajā viendzīvokļa lauku mājā jāiz-
dara izlases skaitīšana. Skaitīšanas dokumentus izpilda 16. jan-
vārī, un ir norunāts, ka skaitītājs pēc tiem ieradīsies 17. janvārī.
Lauku mājā dzīvo pilsonis Karpovs Pēteris Nikolaja d. ar sievu

Karpovu Valentīnu Jāņa m., 5 dienas pie viņiem viesojas dēls —

Karpovs Juris Pētera d., kas mācās un dzīvo Rīgā.

Kritiskajā momentā Karpovs Pēteris Nikolaja d. uz dažām die-

nām atradās komandējumā Tallinā, kur viņu jau ierakstīja skaitī-

šanas lapā un izsniedza izziņu par reģistrēšanu skaitīšanā. Arī

viņa sieva V. Karpova kritiskajā momentā neatradās mājās — bija
aizgājusi uz dzimšanas dienu pie kaimiņiem.

Zināmi šadi dati:

P. Karpovs — 50 gadus vecs, dzimis 1919. gada 1. maijā, balt-

krievs, dzimtā valoda — krievu, labi pārvalda baltkrievu valodu,

mazliet sliktāk — latviešu valodu, beidzis 5 klases, mācās 4 mēnešu
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šoferu kursos, ir kolhoza «Draudzība» biedrs, 1969. gadā dažādos

lauksaimniecības darbos kolhozā nostrādājis 165 cilvēkdienas,
«Rubeņos» ieradies no Gomeļas apgabala 1946. gada janvāri.

V. Karpova — 50 gadus veca, dzimusi 1920. gada 10. janvārī,
latviete, dzimtā valoda — latviešu, parasti ģimenē runā krievu

valodā, 1934. gadā beigusi sešu klašu pamatskolu, mācās šūšanas

un piegriešanas pulciņā, ir kolhoza «Draudzība» biedre, lidz 1968.

gada jūnijam bijusi Jaunkalsnavas patērētāju biedrības veikala

vadītāja. No 1968. gada jūnija strādā tikai mājsaimniecībā un kopj
piemājas zemi. «Rubeņos» dzīvo kopš dzimšanas. Gribētu strādāt

dažas stundas dienā. Tirdzniecibā var strādāt bez jebkādas sagata-
vošanās.

J. Karpovs — 19 gadus vecs, dzimis 1950. gada 15. janvārī,
neprecējies, latvietis, dzimtā valoda — krievu, bet labi runā arī

latviešu valodā, Rigas Politehniskā institūta 111 kursa students,
iztiek no stipendijas un vecāku pabalsta, 1969. gada ziemas periodā
1 mēnesi — decembrī strādājis slidotavas sagatavošanas darbos.

Rīgā dzīvo kopš 1967. gada l. augusta.
17. janvārī «Rubeņos» ieradās skaitītājs Laimonis Krūmiņš,

lai paņemtu izpildītos skaitīšanas dokumentus, un atklāja, ka paš-
laik «Rubeņos» viesojas pilsones Valentīnas Karpovas māsa Ru-

dzīte Zelma Jāņa m., kas pastāvīgi dzivo Gulbenē, Dzelzceļa ielā 1,

un ka viņai nav izziņas par reģistrēšanu skaitīšanā. Izrādījās, ka

pilsone Zelma Rudzīte kritiskajā momentā neatradās savā pastā-
vīgajā dzīves vietā Gulbenē, bet bija pie sava radinieka Kal-

niņa Arņa Jāņa d. Pļaviņās, Raiņa ielā 8, dz. 1.

Skaitītājs noskaidroja, ka:

Z. Rudzīte — 38 gadus veca, dzimusi 1931. gada 16. martā, šķī-
rusies no pirmā vīra, pašlaik sastāv laulībā ar Juhanu Sonku, taču

laulība nav reģistrēta, latviete, dzimtā valoda — latviešu, labi pār-
valda igauņu valodu, mazliet sliktāk krievu valodu, beigusi 11 kla-

ses, nekur nemācās un nestrādā, iztiek no ienākumiem, ko dod adī-

šana. Gulbenē dzīvo kopš 1959. gada janvāra.

Skaitīšanas dokumenti jāizpilda ar tinti vai lodīšu pildspalvu,
lai tos ilgāk varētu saglabāt.

Skaitīšanas lapu numerāciju izdara skaitītājs, liekot numurus

pēc kārtas sava iecirkņa robežās. Skaitītāja piezīmju grāmatiņā
ierakstītas visas telpas, un iepriekš paredzēts ari skaitīšanas lapas
numurs katrai telpai. Ja pieņem, ka Slokas ielas 124. nama 1. dzī-

voklis ierakstīts skaitītāja piezīmju grāmatiņā pirmais, tad attie-

cīgi lapas numurs būs Nr. I. Savukārt, ja viendzīvokla lauku māja
«Rubeņi» ir ierakstīta lauku skaitītāja piezīmju grāmatiņā otrā,

tad skaitīšanas lapas numurs būs Nr. 2. Skaitīšanas lapa paredzēta
6 personu ierakstiem. Ja dzīvoklī ir vairāk par 6 cilvēkiem, tad

attiecīgi jāizpilda divas vai vairākas skaitīšanas lapas, apzīmējot
tās papildus ar burtiem, piemēram, pirmajai lapai būs Nr. la, otra-

jai — Nr. 1. b uti.
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Skaitīšanas lapas labajā augšējā stūrī ieraksta attiecīgās skai-

tīšanas nodaļas, instruktora iecirkņa, skaitīšanas iecirkņa un kvar-
tāla numuru, bet skaitīšanas iecirkņa kopsavilkuma veidlapas
numurs atbilst skaitīšanas iecirkņa numuram. Tad izpilda skaitīša-
nas lapas adreses daļu.

Pec tam noskaidro, kuras personas ierakstāmas skaitīšanas

lapa.

lerakstus skaitīšanas lapā izdara pēc iedzīvotāju faktiskās dzī-

ves vietas neatkarīgi no pierakstīšanās un tās rakstura (pastāvīgi
vai uz laiku) un neatkarīgi no tiesībām uz dzīvojamo platību šajā
vai citā vietā.

Skaitīšanas lapās katrā telpā ieraksta visus

1) klātesošos iedzīvotājus (klātesošos pastāvīgos un pagaidām
dzīvojošos iedzīvotājus) pēc stāvokļa uz pulksten 12 naktī no 14.

uz 15. janvāri,

2) pagaidu prombūtnē esošos pastāvīgos iedzīvotājus.

Par klātesošajiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tās pa-

stāvīgi šeit dzīvojošās personas, kuras

1) kritiskajā momentā — pulksten 12 naktī no 14. uz 15. jan-
vāri — atradās šajās telpās,

2) kritiskajā momentā neatradās šajās telpās, bet bija tās

pašas padomes teritorijā (teātrī, viesos) vai atradās kaut arī aiz

attiecīgās padomes robežām, taču nevarēja tikt skaitīšanā reģis-
trētas šādu iemeslu dēļ:

a) strādāja nakts maiņā;
b) izpildīja dienesta pienākumus, pat ja to prombūtne ilgusi

vairākas diennaktis;

c) atradās vietējās satiksmes un piepilsētas vilcienos, autobu-

sos, kuģos, gaidīja tos vai pavadīja aizbraucējus;

d) atradās viendienas atpūtas namos, profilaktorijos (nakts

sanatorijās), diennakts bērnudārzos, mazbērnu novietnēs un skolu

internātos;

c) atradās ceļā automobiļos, pajūgos, jāšus, kājām, bija aiz-

braukušas uz tirgu un neapmetās tur, kur tās varētu reģistrēt;
f) bija aizbraukušas uz ārvalstīm īslaicīgā komandējumā (ma-

zāk par mēnesi), kā tūristi vai atpūsties, ārstēties, viesos pie radi-

niekiem un paziņām neatkarīgi no prombūtnes ilguma,

3) kā arī visas šeit dzīvojošās personas, kurām nav citas pastā-

vīgās dzīves vietas, un personas, kuras izbraukušas no iepriekšējās
pastāvīgās dzīves vietas uz citu vietu, ja skaitīšanas laikā tās pār-
braucot atrodas trešajā vietā.

Par pagaidām dzīvojošām uzskata personas, kuras naktī no 14.

uz 15. janvāri atradās šeit, bet viņu pastāvīgā dzīves vieta atrodas

ārpus šīs padomes robežām, ja viņu prombūtne no pastāvīgās
dzīves vietas nepārsniedz 6 mēnešus.

Par pagaidām dzīvojošiem uzskata arī

a) pasažierus tālsatiksmes vilcienos, kuģos un autobusos;



PSRS MINISTRU PADOMES CSP 1970. gada Vissavienības

______———_———————
—

leraksti skaitīšanas lapā izmantojami tikai kop- OIVAI I IoAiN
savilkuma datu iegūšanai par iedzīvotāju skaitu un

sastāvu pēc noteiktas programmas. /Itljicpc
Skaitīšanas darbiniekiem aizliegts izpaust at-

bilžu saturu.

Latvijas PSR

. Leņingradas -
, .
. .

Rajons —-—- Apdzīvota vieta

lela, šķērsiela, laukums
Slokas

Uzvārds Nr. 1 LIEPIŅA

Vārds, tēva vārds Anna Ivara m.

1. Radnieciskās attiecības
nes galvu (pasvītrot)

pret ģime-
ģimenes

galva

sieva, vīrs,
meita,

dēls,
māte,

tēvs,
māsa,
brālis

sievas mate

(tēvs).

vīra mate

(tēvs),
vedekla,

znots,
mazmeita,

mazdēls

māsas

(brā|a)
dēls

(meita),
vieninieks.

atsevišķi

dzivojošs
ģimenes
loceklis

2. Par pastāvīgu iedzīvotāju, kas

pagaidu prombūtnē, uzrādīt:

a) prombūtnes cēloni

b) prombūtnes ilgumu

ir

mēnešus mazāk par mēnesi

3. Par pagaidām dzīvojošu uzrādīt:

a) pastāvīgo dzīves vietu

b) cik ilgi ir prombūtnē no pa

stāvīgās dzīves vietas mēnešus mazāk par mēnesi

4. Dzimums vīrietis sieviete

5. .Vecums
25

,.

gadi

dzimis (-usi)
1944.

, 25. .
.

gads — dat.

VIII
_

.
mēnesis

—mēneši

6. Vai pašreiz sastāv laulība?

ļ(pasvītrot)
nē

7. (Tautība
Ārvalstniekam uzrādīt arī pilsonību

latviete

8. Dzimtā valoda

Uzrādīt arī citu PSRS tautu valodu,
kādu brīvi pārvalda

latviešu

krievu

9. Izglītība (pasvītrot)
I augstākā—1 nepilna vidējā—5

I nepabeigta aug-

stākā—2

parratskolas—6

zemāka par

pamatskolas—7

Personām, kuram izglītība Ir augstāka
par pamatskolas izglītību, bet nav

pilna vidējā, uzrādīt, kurā klasē (kursā)
mācās vai cik klases (kursus) pabeigu-
šas

vidcla speciālā—3

vidējā vispārīgā—4 —7



tautas skaitīšana Veidlapa Nr. 2

■ **w »t
Apstiprin. PSRS CSP 1968. g. 31. jūlijā ar Nr. 433

APA Nr 1 i
* Skaitīša- Instruk- Skaitīša-

,

Skaitīšanas

nas no- tora iecir- nas iecir-
,

Ķvar- iecirkņa kop-
<;kaitīš;inaļ dalas Nr- kņa Nr. kna Nr. tala Nr- savilkuma
sKdiusdiid; ļ veidlapas Nr.

II 1 ļ 3 243 3

pilsēta, pilsētciemats Rīpa
,

—

== —. s- Ciema padome
ciems, sādža, lauku maja v. tml.

™ āļas Nr

,
,"

4
.

,
dzīvokļa Nr.J

Mājas īpašnieka uzvārds

Nr. 2 LIEPIŅA Nr. 1 OZOLS

Irēna Roberta m. Kārlis Jēkaba d.

ģimenes
galva
sieva,

vīrs,

meita,

dēls,
mate, tevs,

māsa,
brālis

sievas mate

(tēvs).
vīra māte

(tēvs).

vedekla,

znots,
mazmeita,
mazdēls

masas

(brā|a)
dēls

(meita),
vieninieks.

atsevišķi
dzīvojošs

ģimenes

loceklis

ģimenes

galva
sieva,

vīrs,

meita,

dēls,
māte,
tēvs,

māsa,
brālis

sievas māte

(tēvs),

vīra māte

(tēvs),
vedekla,

znots.
mazmeita,

mazdēls

māsas
(brā|a)

dēls
(meita),

vieninieks,

atsevišķi

dzīvojošs
ģimenes
loceklis

slimnīcā

mēnešus mazāk par mēnesi mēnešus mazāk par mēnesi

mēnešus mazāk par mēnesi mēnešus mazāk par mēnesi

vīrietis sieviete vīrietis sieviete

_
dzimis (-usi)

_A_gadi J96£
gads

_Jfc_ dat.

mēneši 1
mēnesis

64
..

gadi

mēneši

dzimis (-usi)
1905. ,8. . .

gads dat.
II!

_

.
—mēnesis

jā ne jā nē

latviete latvietis

latviešu latviešu

ne ne

augstākā—1 nepilna vidējā—5 augstākā — 1 nepilna vidējā — 5

nepabeigta augstākā—2 pamatskolas—6 nepabeigta augstākā pamatskolas — 6

vidējā speciālā—3
zemāka par

pamatskolas—7
— 2

vidējā speciālā — 3

vidējā vispārīgā — 4

zemāka par
pamatskolas —

7

vidējā vispārīgā—4
—7



Uzvārds Nr. 1 IEPINA

Vārds, tēva vārds Anna Iv ra m.

]
10. Personām, kuras mācās, uzrādīt,

kāda tipa mācību iestādē mācās

(pasvītrot) i

augstākā mācību

iestāde—1

profesionāli
tehniskā

skola—4
tehnikums—2

cita skola—5
vispārizglītojošā

skola—3
kursi—5

darbs uzņēmuma. personīgā lauku

palīgsaimnie-
cība—5

11. Iztikas līdzekļu avots

(pasvītrot)
•

iestādē—1

darbs kolhozā—2
pensija—6

darbs sava

saimniecībā—3 stipendija—7

darbs pie

privātpersonām—4

apgādība Nr —8

cits iztikas avots
_

12. Darba vieta (uzņēmuma, kolhoza,
i iestādes nosaukums vai sava saim-

niecība)

Rīgas vagonu rūpnīcas

medpunkts

13. Nodarbošanās šajā darba vietā

(amats vai izpildāmais darbs);

pensionāriem — agrākā pamat-
nodarbošanās

medpunkta vadītajā

14.
Tiem, kas 1969. gadā strādājuši ne-

pilnu gadu, pasvītrot: strādāja pastā-

vīgi, sezonas darbu vai pagaidu darbu

un norādīt darba ilgumu mēnešos

1969. gadā

pasta\ īgi mēneši

ne sezonas da:bu mēneši

pagaidu darbu mēneš

15.

strādnieku—1 strādnieku (kolhoza

biedru)—2

kalpotāju (kolhoza

biedru)—4
individuālo

zemnieku—6

kulta kalpotāju—8

kalpotāju—3Sabiedriska grupa
(pasvītrot)

kolhoznieku—5

maj amatnieku—7

16. Cik ilgi bez pārtraukuma dzīvo šaja
apdzīvotajā vietā? — gadus

5
- ,

mēnešus

17.
re iublika. apgabals Latvijas PSR

Tiem, kuri šeit dzīvo mazāk par

diviem gadiem, uzrādīt iepriekšējo
pastāvīgo dzīves vietu

ra ons
Madonas

pilsēta vai

pilsētciemats Erg i

lauku apdzīvotā

vieta

18. Dzīves vietas maiņas iemesls ieradies uz macī- organizatoriskais
līgums—4

pārcelšana cita
darbā—5

personisks
iemesls—6

(pasvītrot) bām—1

mācību pabeig-

šana—2
sabiedriskais

iesaukums—3

cits iemesls
_



Turpinājums

Nr. 2 LIEPIŅA Nr. 1 OZOLS

Irēna Robei ta m. Kārlis Je aba d.

augstākā mācību

iestāde—1

profesionāli tehniskā augstāka mācību

iestāde—1

profesionāli tehniskā

skola—4
skola —4

tehnikums—2
cita skola—5

tel.nikums—2 cita skola—5

vispārizglītojošā
skcla—3 Rursi—5

vispārizglītojošā
skola—3

kursi—5

nē nē

darbs uzņēmumā,
iestādē —1

personīga lauku

palīgsaimniecība—5
darbs uzņēmumā,

iestādē—1
personīgā lauku pa-

līgsaimniecība—5

pensija—6darbs kolhozā—2 pensija—6 darbs kohozā—2

darbs savā

saimniecībā—3

darbs pie

privātpersonām—4

stipendija—7
darbs savā

saimniecībā—3
stipendija—7
apgādībā Nr. —8

apgādībā Nr. 1 —8 darbs pie
privātpersonām—4

cits iztikas avots cits iztikas avots
_

nav nav

nav elektromontieris

nē

pastāvīgi mēnešus

sezonas darbu mēnešus

pastā yīgi mēnešus

sezonas dcrbu mēnešus

pagaidu darbu mēnešus pagaidu d;irbu—-—mēnešus

strādnieku—1

kalpotāju—3

kolhoznieku—5

māj amatnieku—7

strādnieku (kolhoza

biedru)—2
kalpotāju (kolhoza

biedru)—4
individuālo zemnieku—6

kulta kalpotāju—8

strādnieku—!

kalpotāju—3

kolhoznieku—5

strādnieku (kolhoza
biedru)—2

kalpotāju (kolhoza
biedru)—4

individuālo zemnieku—6

kulta kalpotāju—8maj amatnieku—7

gadus
5

_ v

mēnešus
6

- v

mēnešus

republika, apgabals
Latvijas PSR

,
. Madonas

rajons —

Latvijas PSR
republika, apgabals

rajons
VentsPils

pilsēta vai pilsētciemats Ērgļi

lauku apdzīvotā
vieta

pilsēta vai pilsētciemats
Piltene

lauku apdzīvotā

vieta

ieradies uz mācī- organizatoriskais
bām—1 līgums—4

mācību pabeig- pārcelšana citā

šana—2 darbā—5

sabiedriskais personisks iemesls—6

iesaukums—3

ieradies uz mācī-

bām—1

mācību pabeigšana —2

organizatoriskais

līgums—4
pārcelšana citā

darbā—5sabiedriskais
iesaukums—3

personisks iemesls—C

cits iemesls pārcelšanās kopā ar ģimeni



PSRS MINISTRU PADOMES CSP 1970. gada Vissavienības

leraksti skaitīšanas lapā -
v

. _

izmantojami tikai kopsavil- Vk AI I A IV) A
kuma datu iegūšanai par *Jl\.rH 1 l<Jr\L\r\<J

iedzīvotāju skaitu un sastāvu

pēc noteiktas programmas. /j-i.™
Skaitīšanas darbiniekiem

aizliegts izpaust atbilžu sa-

turu.

LATVIJAS

Rajons
Madonas

Apdzīvotā vieta

lela, šķērsiela, laukums
—

Uzvārds Nr. 1 KAR ovs

Vārds, tēva vārds ēteris Nikola a d.

1. Radnieciskas attiecības

nes galvu (pasvītrot)

pret galva

sieva,

virs.
meita,

dēls.

māte,
tēvs,

māsa,
brālis

ģimenes sievas māte

(tēvs),
vīra mate

(tēvs),
vedekla,

znots,

mazmeita,
mazdēls

masas

(brā|a)
dēls

(meita),
vieninieks,

atsevišķi

dzīvojošs
ģimenes

loceklis

2. Par pastāvīgu iedzīvotāju, kas

pagaidu prombūtnē, uzrādīt:

a) prombūtnes cēloni

b) prombūtnes ilgumu

ir komandējumā

mēnešus mazāk par mēnesi

3. Par pagaidām dzīvojošu uzrādīt:

a) pastāvīgo dzīves vietu

b) cik ilgi ir prombūtnē no p

stāvīgās dzīves vietas mēnešus mazāk par mēnesi

4. Dzimums (pasvītrot) vīrietis sieviete

5. Vecums _5?_gadi
dzimis (-usi)

i 1919. (,,/ļc 1.
■t

mēneši V
T

mēnesis

6. Vai pašreiz sastāv laulība?

(pasvītrot)
ii nē

7.
Tautība

(Ārvalstniekam uzrādīt arī pilsonību
baltkrievs

8. Dzimtā valoda

Uzrādīt arī citu PSRS tautu valodu,
kādu brīvi pārvalda

krievu

baltkrievu

9. Izglītība (pasvītrot) augstākā—1
nepabeigta aug-

nepilna vidējā—5
pamatskolas—6

Personām, kurām izglītība ir augstāka
par pamatskolas izglītību, bet nav

pilna vidējā, uzrādīt, kurā klasē
(kursā) mācās vai cik klases (kursus)

pabeigušas

stākā—2

vidējā speciālā—3
vidējā vispārīgā—4

zemāka par

pamatskolas—7

beidzis 5 klases



tautas skaitīšana Veidlapa Nr. 2

•Apstiprinājusi PSRS CSP 1968. g. 31. jūlijā ar Nr. 433

LAPA IMF» 2
Skaitīšanas

Skaitīša- Instruk- Skaitīša-
Kva rtāla iecirkņa kop-

J1^5 n2," *? ra 't?""" n.aS

m

!i" Nr- savilkuma
daļas Nr. kņa Nr. kņa Nr.

veidlapas Nr.

PSR "12 1 ~ 1

pilsēta pilsētciemats «Rubeņi» Ciema padome Kalsnavas

ciems, sādža, lauku māja v. tml.

Nr KARPOVS P. N.
a Nf _

Mājas īpašnieka uzvārds

Nr. 2 KARPOVA Nr. 1 KARPOVS

Valentīna Jāņa m. Juris Pētera d.

ģimenes

galva

sieva.

vīrs,
meita,
dēls,

māte,
tēvs,

māsa,

brālis

sievas māte

(tēvs),
vīra mate
(tēvs),

vedekla,

znots,
n'azmeita,
mazdēls

masas

(brā|a)
dēls

(meita),
vieninieks,

atsevišķi
dzīvojošs

ģimenes
loceklis

ģimenes

galva

sieva,
vīrs,

meita,

dēls,
māte,
tēvs,

māsa,

brālis

sievas mate

(tēvs),

vīra māte

(tēvs),
vedekla,

znots,

mazmeita,
mazdēls

masas

(brāļa) dēls

(meita),
vieninieks,
atsevišķi

dzīvojošs

frimones

loceklis

•mēnešus mazāk par mēnesi mēnešus mazāk par mēnesi

Latvijas PSR, Rīga

-mēnešus mazāk par mēnesi mēnešus mazāk par mēnesi

vīrietis sieviete vīrietis sieviete

50 gadi dzimis (-usi)

1920. *°-
_

dat.

__!?_gadi

mēneši

dzimis (-usi)

195°- *5
- dat.

_JL__mēnesislēneši F mēnesis

ii ne jā nē

latviete latvietis

latviešu krievu

krievu latviešu

augstākā—1
nepabeigta aug-

stākā—2

vidējā speciālā—3
vidējā vispāriga—4

nepilna vidējā—5 augstākā — 1

nepabeigta augstākā-2
nepilna vidējā — 5

pamatskolas — 6

zemāka par

pamatskolas — 7

— 7

pamatskolas—6
zemāka par

pamatskolas—7
— 7

vidējā speciālā — 3

vidējā vispārīgā — 4

beigusi 6 klases 1934. g. Latvija



Uzvārds Nr. 1 KARPOVS

Vārds, tēvavārds Pēteris ikolaja d.

0. Personām, kuras mācas, uzradīt,
kāda tipa mācību iestādē mācās

(pasvītrot)

augstākā mācību

iestāde—1
tehnikums—2

vispārizglītojošā
skola—3

profesionāli tehniskā

skola —4

cita skola—5

kursi—5 ne

1. Iztikas līdzekļu avots
(pasvītrot)

darbs uzņēmumā,
iestādē—1

darbs kolhozā—2
personīgā lauku pa-

līgsaimniecība—5
pensija—6
stipendija—7

darbs savā

saimniecībā—3
darbs pie privāt-

personām—4 apgādībā Nr. 8

cits iztikas avo

2. Darba vieta (uzņēmuma, kolhoza,
iestādes nosaukums vai sava saim-

niecība)
kolhozs «Draudzība»

3. Nodarbošanās šajā darba vietā

(amats vai izpildāmais darbs);

pensionāriem — agrākā pamat-
nodarbošanās

lauksaimniecība

4. Tiem, kas 1969. gadā strādājuši ne-

pilnu gadu, pasvītrot: strādāja pastā-

vīgi, sezonas darbu vai pagaidu darbu
un noradīt darba ilgumu mēnešos
1969. gadā

pastāvīgi
7 _.- v/

mēnešus

sezonas darbu mēnešus

pagaidu darbu mēnešus

5. Sabiedriska grupa

(pasvītrot) strādnieku—1
kalpotāju—3

kolhoznieku—5

māj amatnieku—7

strādnieku (kolhoza
biedru)—2

kalpotāju (kolhoza

biedru) —4

individuālo

zemnieku—6
kulta kalpotāju—8

6. Cik ilgi bez pārtraukuma dzīvo šajā
apdzīvotajā vietā? 24 gadus J mēnešus

7. Tiem, kuri šeit dzīvo mazāk par
diviem gadiem, uzrādīt iepriekšējo
pastāvīgo dzīves vietu

republika, apgabals

rajons
ne

pilsēta vai

pilsētciemats —

lauku apdzīvotā

vieta —

8. Dzīves vietas maiņas iemesls
(pasvītrot)

ieradies uz maci-
.
. , .

bām—1 organizatoriskais

mācību pabeig- līgums—4

šana—2 pārcelšana citā

sabiedriskais
oarba—5

iesaukums-3
personisks iemesls-6

nē

cits iemesls —



Turpinājums

Nr. 2 KARPOVA Nr. 1 KARPOVS

Valentīna Jāņa m. Juris Pētera d.

augstākā mācību profesionāli teh-
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b) pasažierus dzelzceļa stacijās, jūrās un upju ostās, piestāt-
nēs, staciju telpās, lidostās, kur tie gaida tālsatiksmes vilcienus,
kuģus, lidmašīnas un autobusus;

c) personas, kuras ārstējas slimnīcās, ja to prombūtne no pa-

stāvīgās dzīves vietas nepārsniedz 6 mēnešus, un sanatorijās (izņe-
mot profilaktorijus), atpūšas atpūtas namos (izņemot viendienas

atpūtas namus), atrodas dzemdību namos, mācās internātskolās

un sanatoriju tipa meža skolās (izņemot pastāvīgi tur dzīvojo-
šos), pat ja visas šīs iestādes atrodas attiecīgās padomes teri-

torijā;

d) personas, kuras iesauktas militārajās apmācībās, atrodas

iepriekšējā ieslodzījuma vietās (atrodas izmeklēšanā), kā arī sodī-

tas par sīko huligānismu uz laiku līdz 30 diennaktīm.

Par pagaidu prombūtnē esošiem uzskata tos pastāvīgos iedzī-

votājus, kuri skaitīšanas kritiskajā momentā atradās citā vietā, kur

■tie jāreģistrē kā pagaidām dzīvojošie (sk. iepriekš noteikumus par

pagaidām dzīvojošām personām).
Izpildot tālāk skaitīšanas lapu, noskaidro, cik ģimeņu un vie-

ninieku attiecīgajā telpā dzīvo, un ierakstus izdara pa ģimenēm.
Tautas skaitīšanā ar ģimeni saprot kopā dzīvojošas personas, ku-

ras saista asinsradniecība vai cita radniecība un kopīgs budžets.

Ģimenes locekļus, kuri pastāvīgi dzīvo atsevišķi no ģimenes, pie-

mēram, studentus, bet kuriem ir kopīgs budžets vai regulāri mate-

riālie sakari ar ģimeni, uzskata par atsevišķi dzīvojošiem ģimenes

locekļiem. Turpretim, ja kopīga budžeta vai regulāru materiālu

sakaru ar ģimenēm šīm personām nav, tad tās pieskaita pie vieni-

niekiem. Vieninieki ir arī visas personas, kurām nav ģimenes.
Skaitīšanas lapā pirmo ieraksta ģimenes galvu, tad pārējos

ģimenes locekļus. Bērnus ieraksta pēc vecākiem.

Ģimenes galvu nosaka pati ģimene no pastāvīgi dzīvojošiem

ģimenes locekļiem. Ja ģimenei ir grūti noteikt ģimenes galvu, tad

skaitīšanā par ģimenes galvu uzskata to no pastāvīgi dzīvojošiem

ģimenes locekļiem, kurš dod galvenos iztikas līdzekļus. Ja vienā

ģimenē ir divi vai vairāki laulātie pāri, tad vispirms skaitīšanas

lapā jāieraksta viens laulātais pāris un tā bērni, pēc tam otrs lau-

lātais pāris un tā bērni utt.

Pirms uzvārda paredzēta vieta numuram. Numerācija notiek

pēc kārtas ģimenes robežās. Mūsu skaitīšanas lapā Nr. 1 ierakstīta

viena ģimene, kas sastāv no 2 cilvēkiem, un vieninieks. Skaitīšanas

lapā Nr. 2 arī ierakstīta viena ģimene, kas sastāv no 2 locekļiem,

un 1 atsevišķi dzīvojošs ģimenes loceklis. Seit nav ierakstīta Z. Ru-

dzīte, jo viņa nav «Rubeņu» pastāvīgā iedzīvotāja un kritiskajā
momentā arī tur neatradās. Par viņu sastādīta kontrollapa, kurā

ir arī visi skaitīšanas lapas jautājumi.
Vārds un tēva vārds jāieraksta lapās pilnīgi, nelietojot iniciā-

ļus.

Talak apskatīsim;' ka izpildāms katrs skaitīšanas lapas jautā-

jums.
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Pirmajā jautājuma jāpasvītro viena no dotajām atbildēm, bet,
ja kada no radniecības pakāpēm nav paredzēta, tad tā ierakstāma

papildus brīvajā vietā.

Mūsu 2. piemērā var rasties jautājums par pilsoni J. Karpovu,
vai tas ieslēdzams ģimenes sastāvā vai ne. Pilsonim J. Karpovam
ir tikai divas ģimenes pazīmes — asinsradniecība un materiālie

sakari, bet viņš pastāvīgi dzīvo citur, tāpēc viņu ģimenes sastāvā

neietver, bet skaitīšanas lapā pasvītro «atsevišķi dzīvojošs ģime-
nes loceklis»; ja viņam papildus vēl nebūtu pazīmes «materiālie

sakari», tad viņš tiktu ierakstīts kā «vieninieks».

Skaitīšanas lapa Nr. 1 pilsonim K. Ozolam ģimenes nav, tadeļ
pasvītro ierakstu «vieninieks».

Otrajā jautājumā jāizdara ieraksti tiem pastāvīgajiem iedzīvo-

tājiem, kuri ir pagaidu prombūtnē (noteikumus sk. 58. lpp.). Vi-

siem pārējiem jāievelk svītra.

Skaitīšanas lapā Nr. 2 ierakstīts, ka P. Karpovs bijis pagaidu
prombūtnē — komandējumā mazāk par mēnesi, tas ir, viņš atradās

aiz Kalsnavas ciema padomes robežām — Tallinā.

I. Liepiņa kritiskajā momentā neatradās mājās, bet, noskaidro-

jot, ka viņa atradās slimnīcā, kaut arī turpat Rīgā, tā jāieraksta
skaitīšanas lapā Nr. 1 kā pagaidām promesoša.

V. Karpova kritiskajā momentā arī nebija mājas, tomēr viņai
nekāda atzīme skaitīšanas lapā nav jāizdara, jo viņa atradās tās

pašas ciema padomes teritorijā (aizgājusi pie kaimiņiem). Šeit

tomēr jābūt ļoti uzmanīgiem — dažreiz kaimiņi atrodas dažādās

administratīvās teritorijās, tāpēc labi jāzina administratīvi terito-

riālais iedalījums.

A. Liepiņa kritiskajā momentā atradās darbā tajā pašā terito-

rijā. Pat tad, ja darba vieta viņai būtu citur, piemēram, Rīgas

rajonā, viņa mājās jāieraksta kā klātesoša, jo darba vietas skaitī-

šana netiek organizēta. Pilsonis K. Ozols kritiskajā momentā atra-

dās citā teritorijā — Jūrmalā, taču arī tādā vietā, kur skaitīšanu

neizdara (kinoteātri, teātri, vietējie un piepilsētas transporta

līdzekļi v. tml.), tāpēc mājās viņš jāuzskata kā klātesošais iedzīvo-

tājs un viņam, kā arī pilsonei A. Liepiņai atbildē uz otro jautājumu

jāievelk svītra.

Izpildot 2. jautājuma atbildi, prombūtnes cēlonis jāieraksta
lakoniski (viesos, komandējumā, sanatorijā, slimnīcā utt.). Ja

prombūtne ir ilgāka par mēnesi, ierakstām konkrēto pilno mēnešu

skaitu, ja īsāka par mēnesi, pasvītrojam paredzēto atbildi.

Trešajā jautājumā jāizdara ieraksti pagaidām dzīvojošajiem

(noteikumus sk. 49. lpp.). Skaitīšanas lapā Nr. 2 J. Karpovs, kas

kritiskajā momentā atradies viesos pie vecākiem, Kalsnavas ciema

padomē ir pagaidām dzīvojošais, jo pastāvīgā dzīves vieta viņam
ir citā administratīvajā teritorijā — Rīgā.

Tallina P. Karpovu ierakstīja skaitīšanas lapa ka pagaidām

dzīvojošo, jo kritiskajā momentā viņš atradās tur, bet par pastāvīgo
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dzīves vietu uzrādīja Latvijas PSR Madonas rajona Kalsnavas
ciema padomi.

Rīgas bērnu slimnīcā skaitītājs I. Liepiņu ierakstīja skaitīšanas

lapā kā pagaidām dzīvojošo, jo viņas pastāvīgā dzīves vieta ir

ārpus slēgtās iestādes — slimnīcas teritorijas.
Visiem pastāvīgi dzīvojošajiem, kuri ierakstīti skaitīšanas lapās

Nr. 1 un Nr.2, 3. jautājuma atbildē jāievelk svītra.

Ceturtajā jautājumā jāpasvītro atbilde «vīrietis» vai «sieviete».

Piektajā jautājumā jāieraksta pilns gadu skaits, bet bērniem,

jaunākiem par gadu, — mēnešu skaits. Turklāt jāuzrāda dzimšanas

gads, mēnesis un datums.

Mūsu piemēros skaitīšanas lapas izpildīšanas dienā — 17. jan-
vārī — I. Liepiņai un J. Karpovam bija 6 un attiecīgi 20 gadi, taču

skaitīšanas lapās ieraksti ir 5 un 19 gadi, jo uz kritisko momentu—

pulksten 12 naktī no 14. uz 15. janvāri — tiem dzimšanas diena vēl

nebija bijusi. J. Karpovam varbūt pat tikai dažas stundas bija pali-
kušas līdz pilniem 20 gadiem.

Sestajā jautājumā jāpasvītro viena no atbildēm — «jā» vai

«nē». Tautas skaitīšanā vērā ņem faktiskās laulības, nevis juri-
disku laulības reģistrāciju. Mūsu piemērā Z. Rudzīte laulību ar

J. Sonku nav reģistrējusi, taču laulībā sastāv, tādēļ arī, izpildot
kontrollapu par Z. Rudzīti, jāpasvītro atbilde «jā». Ja persona ir

šķīrusies, kā, piemēram, A. Liepiņa, tad pasvītro atbildi «nē»; tas

pats attiecas uz atraitņiem, tādēļ K. Ozolam jāpasvītro atbilde

«nē», jo pašreizējā momentā viņš laulībā nesastāv.

Līdz 16 gadu veciem iedzīvotājiem, kā I. Liepiņai, šis jautā-
jums vispār nav jāaizpilda, izņemot, protams, atsevišķos gadījumos,
kad tāda persona sastāv laulībā.

Septītajā jautājumā tautību nosaka pati skaitīšanai pakļautā
persona. Bērnu tautību un dzimto valodu nosaka vecāki. Tikai ta-

jās ģimenēs, kur tēvam un mātei ir dažādas tautības un vecākiem

pašiem grūti izšķirties par bērnu tautību, priekšroka dodama mātes

tautībai. Ārvalstu pilsoņiem pēc tautības ierakstīšanas jāieraksta
tās valsts nosaukums, kuras pilsonis viņš ir.

Mūsu 2. piemērā J. Karpovs dzimis ģimenē, kur tēvs baltkrievs

un māte latviete. Tātad, ja viņš nebūtu pieaudzis cilvēks, tad

priekšroku dotu mātes tautībai. Šajā gadījumā J. Karpovs uzdevis

sevi par latvieti.

Astotajā jautājumā dzimto valodu, tāpat kā tautību, nosaka pati
iztaujājamā persona. P. Karpovs un J. Karpovs par dzimto valodu

uzrāda krievu, tādēļ ka šo valodu parasti lieto ģimenē. Tātad tau-

tība var nesakrist ar dzimto valodu. Jautājuma apakšējā rindā jā-
ieraksta viena no PSRS tautu valodām, kuru vislabāk pārvalda,
neieskaitot dzimto valodu, tas ir, var brīvi sarunāties tajā. Mūsu

piemēros A. Liepiņa pārvalda poļu un krievu valodu, pie tam poļu
labāk nekā krievu valodu, taču poļu valoda nav PSRS tautu valoda,

tādēļ ierakstāma atbilde «krievu». K. Ozolam nevar atbildē ierak-

stīt «vācu valoda», jo arī tā nav PSRS tautu valoda. P. Karpovs
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un Z. Rudzīte bez dzimtās valodas pārvalda vēl divas PSRS tautu

valodas, tādēļ ierakstāma tā valoda, kuru labāk pārvalda, konkrē-

tajā gadījuma — baltkrievu un igauņu valoda. Ja bez dzimtās valo-
das nevienu PSRS tautu valodu nepārvalda, atbildē jāieraksta «nē».

Devītajā jautājuma jāpasvītro viena no uzradītajam atbildēm.

Jāiegaumē, ka vienmēr attiecīgais teksts jāpasvītro kopā ar šifru.

«Augstākā» un šifrs «1» jāpasvītro personām, kas beigušas
augstāko mācību iestādi, piemēram, universitātes (izņemot mar-

ksisma-ļeņinisma universitātes un tautas universitātes), akadēmi-

jas, institūtus (izņemot buržuāziskās Latvijas institūtus un pēc-
kara skolotāju institūtus), konservatorijas v. c.

«Nepabeigta augstākā» jāpasvītro personām, kuras mācās vai

mācījušās augstākajās mācību iestādēs un kuras beigušas pusi vai

vairāk nekā pusi no mācību kursa. Tiem, kuri nav beiguši pusi no

mācību kursa, jāpasvītro izglītība, kāda tiem bija pirms iestāšanās

augstākajā mācību iestādē (vidējā speciālā vai vidējā vispārīgā).
J. Karpovs mācās Politehniskā institūta 111 kursā, tātad kri-

tiskajā momentā viņš beidzis pusi no mācību kursa institūtā, kas

atbilst nepabeigtai augstākajai izglītībai.

«Vidējā speciālā» jāpasvītro personām, kas beigušas tehnikumu

vai citu vidējo speciālo mācību iestādi. A. Liepiņa beigusi medicīnas

māsu skolu, bet nav beigusi pusi no mācību kursa Medicīnas insti-

tūtā, tādēļ jāpasvītro «vidējā speciālā izglītība».

«Vidējā vispārīgā» jāpasvītro personām, kas beigušas vienpa-
dsmitgadīgo, desmitgadīgo vai deviņgadīgo vidusskolu, ģimnāziju,
reālskolu vai citu vispārizglītojošu skolu. K. Ozolam, kurš beidzis

ģimnāziju, kā arī Z. Rudzītei, kas beigusi vienpadsmitgadīgo vidus-

skolu, jāpasvītro «vidējā vispārīgā».

«Nepilna vidējā» jāpasvītro personām, kuras beigušas astoņga-

dīgo vai septiņgadīgo skolu (7 klases — 1961. gadā un agrāk,
8 klases — jebkurā gadā), sešklasīgo pamatskolu līdz 1945. ga-

dam Baltijas republikās, mācās vai mācījušās 9., 10., 11. klasē, bet

nav beigušas vidusskolu, izstājušās no 8. klases 1961./62. mācību

gadā un agrāk. V. Karpova beigusi buržuāziskās Latvijas seškla-

sīgo pamatskolu, tātad jāpasvītro «nepilna vidējā izglītība».
«Pamatskolas» jāpasvītro personām, kas beigušas pamatskolu

(izņemot sešklasīgās pamatskolas Baltijas republikās līdz 1945.

gadam) vai 4., 5., 6. klasi, kuras mācās vai mācījušās 5., 6., 7.

klasē, beigušas 7. klasi 1962. gadā un vēlāk, izstājušās no 8. kla-

ses 1962./63. mācību gadā un vēlāk, kā arī personām, kas mācās

8. klasē. P. Karpovs beidzis 5 klases, tas atbilst pamatskolas izglī-
tībai.

«Zemāka par pamatskolas» jāpasvītro personām, kas mācās

vai mācījušās 1.—4. klasē, bet nav beigušas 4. klasi (vai četrga-
dīgo pamatskolu), kas nav mācījušās skolā, bet prot lasīt un rak-

stīt vai arī tikai lasīt.

Tiem, kuri beiguši profesionāli tehniskas skolas, jāpasvītro
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izglītības līmenis, kādai vispārizglītojošai skolai šī profesionāli
tehniskā mācību iestāde pielīdzināta. Tiem, kam izglītība ir aug-
stāka par pamatskolas, bet nav pilna vidējā speciālā vai vidējā

vispārīgā, atbildes apakšējā daļā jāieraksta — mācās vai beidzis

tādu un tādu klasi (kursu), piemēram, P. Karpovam — «beidzis

5 klases». Septiņas klases beigušajiem jānorāda arī beigšanas
gads; tā kā buržuāziskās Latvijas 6. klases beigšana identiska

pēckara 7 klašu beigšanai, tad V. Karpovai jāizdara ieraksts «bei-

gusi 6 klases 1934. gadā Latvijā».
Zem atbildes «pamatskolas» atstāta brīva rinda, kur var ierak-

stīt «analfabēts», ja kāda persona ir 7 gadus veca vai vecāka un ne-

prot lasīt.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam atbildi neieraksta, kā tas arī ir

I. Liepiņai.
Desmito jautājumu izpilda personas, kas mācās mācību iestā-

dēs vai kursos ar mācību laiku 6 mēneši un vairāk. A. Liepiņai,
kas mācās Medicīnas institūtā, un P. Karpovam — Politeh-

niskā institūta studentam — jāpasvītro — «augstākā mācību

iestāde».

«Tehnikumu» pasvītro, ja mācās tehnikumos vai citās vidējās

speciālajās mācību iestādēs.

«Vispārizglītojošā skola» jāpasvītro vidusskolu, astoņgadīgo
un pamatskolu audzēkņiem.

«Profesionāli tehniskā skola» jāpasvītro audzēkņiem, kuri mā-

cās pilsētu un lauku profesionāli tehniskajās skolās.

«Cita skola» vai«kursi» jāpasvītro tiem, kas mācās skolās, ku-

ras nedod vispārīgo izglītību (piemēram, matrožu, šoferu, meis-

taru, kinomehāniķu skolas), vai kursos ar mācību laiku 6 un vairāk

mēneši (piemēram, uzskaites mehanizācijas projektētāju kursi

v. c). Ja mācās divās skolās, pasvītro augstāko pēc tipa.
Tiem, kas mācās kursos ar mācību laiku līdz 6 mēnešiem vai

arī pulciņos, kā arī tiem, kas nemācās, atbildes labajā iedaļā

apakšā jāieraksta «nē». P. Karpovs mācās četru mēnešu šoferu

kursos, V. Karpova — šūšanas un piegriešanas pulciņā, I. Liepiņa

un K. Ozols nekur nemācās. Visiem viņiem, kā arī Z. Rudzītei (sa-
stādot kontrollapu) jāieraksta «nē».

Vienpadsmitajā jautājumā jāpasvītro viena no atbildēm, bet,

ja kāda atbilde nav paredzēta, tad tā jāieraksta brīvajā rindā —

cits iztikas līdzekļu avots.

A. Liepiņai, kura strādā uzņēmumā, jāpasvītro «darbs uzņē-

mumā, iestādē». Šis ieraksts jāpasvītro arī uzņēmumu mācekļiem,
fabriku un rūpnīcu skolu audzēkņiem. P. Karpovs strādā kolhozā —

jāpasvītro «darbs kolhozā». «Darbs kolhozā» jāpasvītro arī tiem,

kas strādā kolhozu uzņēmumos, iestādēs, organizācijās (kolhozu
remonta un mehāniskās darbnīcās, elektrostacijās, ķieģeļfabrikās,
bērnudārzos, bibliotēkās v. tml.). «Darbs uzņēmumā, iestādē» vai

«darbs kolhozā» jāpasvītro arī tad, ja skaitīšanas kritiskajā mo-

mentā cilvēks nestrādā, bet ir nodarbināts tikai attiecīgajā sezonā,



63

piemēram, melioratori, zvejnieki, kūdras ieguvēji v. tml., kā arī tad,
ja niacas_kvalifikācijas celšanas kursos vai ja pensionāri un stipen-
diāti strādā pastāvīgā darbā, tāpat tiem, kas nestrādā mazāk par
mēnesi sakarā ar darba vietas maiņu.

Individuālajiem zemniekiem un mājamatniekiem, kas strādā

mājās (kurpnieks, drēbnieks, galdnieks v. tml.), jāpasvītro «darbs

sava saimniecībā», piemēram, izpildot kontrollapu Z. Rudzītei, kas

iztiek no ienākumiem, kurus dod adīšana.

Mājamatniekiem, kuri izpilda darbus pie privātām personām,
piemēram, mūrnieks, krāsotājs, malkas zāģētājs, būvamatnieks

v. tml., kā arī personām, kas strādā pēc līguma, piemēram, aukles,

mājstrādnieces v. tml., jāpasvītro atbilde «darbs pie privātperso-
nām».

Kolhoznieku, strādnieku, kalpotāju, mājamatnieku ģimenes lo-

cekļiem, kuri strādā tikai savā lauku palīgsaimniecībā, kā tas ir

V. Karpovai, jāpasvītro atbilde «personīgā lauku palīgsaimnie-
cībā».

Atbilde «pensija» jāpasvītro pastāvīgā darbā nestrādājošiem

pensionāriem pat tad, ja viņiem ir vēl citi ienākumi — pagaidu
darbs, lauku palīgsaimniecībā, ienākumi no telpu īres utt. K. Ozols

saņem vecuma pensiju, kā arī strādā pagaidu darbā, tādēļ jāpa-
svītro atbilde «pensija».

Atbilde «stipendija» jāpasvītro pastāvīgā darbā nestrādājošiem
stipendiātiem arī tad, ja bez stipendijas viņi saņem materiālu at-

balstu no radiniekiem vai gūst ienākumus no pagaidu darba. Tādēļ
šāda atzīme izdarīta arī J. Karpovam.

Ja iedzīvotāji ir nodarbināti tikai mājsaimniecībā vai arī ne-

strādā un negūst ienākumus no nodarbošanās, bet atrodas kādu

citu personu apgādībā, tad jāpasvītro «apgādībā», ar numuru no-

rādot, kura no skaitīšanas lapā ierakstītajām personām viņus
apgādā.

I. Liepiņa atrodas divu personu — mātes un tēva apgādībā
(tēvs maksā alimentus), bet, tā kā galvenos iztikas līdzekļus
sniedz māte, tad uzskata, ka viņa ir mātes apgādībā. Tādēļ pareiza
atbilde ir «apgādībā Nr. 1».

Bez minētajiem iztikas līdzekļu avotiem iedzīvotājiem var būt

citi iztikas līdzekļu avoti, kuri ierakstāmi atbildes brīvajā rindā.

Šādi ieraksti, piemēram, varētu būt «ietaupījums», «invalīdu nams»,

«bērnu nams», «profesionāli tehniskā skola», «internātskola»,

«telpu īrēšana», «ogu, sēņu, augu vākšana» v. c. Brīvās profesijas
personām (gleznotājiem, ārstiem, rakstniekiem v. tml.), ja viņi
nesastāv nekādas iestādes štatos, kā iztikas līdzekļu avotu ieraksta

«brīvās profesijas persona». Kulta kalpotājiem jāieraksta «kulta

kalpotājs».

Izlases skaitīšanas lapas jautājumus, sākot ar 12. jautājumu,

izpilda tikai par pastāvīgiem iedzīvotājiem, tādēļ arī par J. Kar-

povu, kas pagaidām dzīvo Kalsnavas ciema padomē, atbildes uz

12.—18. jautājumu skaitīšanas lapā nav ierakstītas.



Divpadsmitajā jautājumā atbildē jāieraksta pilns darba vietas

nosaukums, norādot arī uzņēmuma ražošanas veidu. Nepareizi ir

ieraksti «fabrika «Laima»», «firma «Latvija»», «fabrika «Dzin-

tars»» utt., jo šie nosaukumi neizsaka ražošanas veidu. Pareizi ir

ieraksti «konditorejas fabrika «Laima»», «šūšanas firma «Latvija»»,
«parfimērijas un kosmētikas fabrika «Dzintars»». Kombinātiem jā-
uzrāda arī ceha vai darbnīcas nosaukums, piemēram, «Rīgas sadzī-

ves pakalpojumu kombināta apavu cehs» v. tml. Nekādā gadījumā
atbildē nedrīkst rakstīt saīsinātus darba vietas nosaukumus; tau-

tas skaitīšanas materiālu apstrādē tas var radīt pārpratumus, tur-

klāt saīsinātie nosaukumi neizsaka ražošanas veidu vai tautsaim

niecības nozari. Tā, piemēram, nedrīkst rakstīt RVR (kā varētu

ierakstīt A. Liepiņa), RER, RRR, AEPR v. tml., bet jāraksta —

«Rīgas vagonu rūpnīca», «Rīgas elektromašinu rūpnīca», «Rīgas
radio rūpnīca», «Autoelektroaparātu rūpnīca». Personām, kas

strādā kolhozu un sovhozu uzņēmumos un iestādēs, jāuzrāda arī to

nosaukums, piemēram, «kolhoza «Lāčplēsis» konservu cehs, «sov-

hoza «Dārtija» frizētava» v. tml.

Ja personas strādā uzņēmumu un iestāžu medpunktos, bufetēs,

ēdnīcās, frizētavās, bērnudārzos v. tml., tad arī tas jāieraksta. Ne-

pareizi būtu, ja A. Liepiņa atbildē ierakstītu tikai «Rīgas vagonu

rūpnīca», jo viņai ar vagonu ražošanu nav nekāda sakara, tadeļ

arī pareizais ieraksts ir «Rīgas vagonu rūpnīcas medpunkts».

Tiem, kas strādā darbuzņēmēju celtniecības organizācijās, ierak-

sta tās nosaukumu (piemēram, «2. Rīgas celtniecības un montāžas

pārvalde»), bet, ja strādā celtniecības darbos, ko_ uzņēmums veic

saimnieciskā kārtā, tad ieraksta, piemēram, «vērptuves celtnie-

cībā», «elektrostacijas remontdarbos» v. tml.

Personām, kas strādā iestādēs, jāieraksta nosaukums ta, lai

varētu spriest par šī uzņēmuma Vissavienības, republikas, apga-

bala vai rajona nozīmi (piemēram, «PSRS Valsts bankas Latvijas

republikāniskais kantoris», «Latvijas PSR Vieglās rūpniecības

ministrija», «Rīgas pilsētas izpildkomiteja», «Dobeles rajona tautas

izglītības nodaļa»).
Fabriku un rūpnīcu skolu audzēkņiem, kā arī mācekļiem uzņē-

mumos ierakstāms uzņēmuma nosaukums. Sezonas darbos strādā-

jošiem (kūdras ieguvē, meliorācijā, zvejniecībā v. tml.) ieraksta

darba vietas nosaukumu pēdējā sezonā.

Ja persona strādā amatu apvienošanas kārtībā divos uzņēmu-

mos, tad ierakstāma darba vieta, ko pati persona uzskata par gal-
veno.

Personām, kuras nestrādā mazāk par mēnesi sakarā ar darba

vietas maiņu, jāieraksta «maina darbu» un jāuzrāda iepriekšēja
darba vieta.

Ja kolhoza biedri skaitīšanas kritiskajā momentā nodarbināti

pagaidu darbos rūpniecības vai celtniecības uzņēmumos, mež-

saimniecībās utt., bet pastāvīgi strādā kolhozā, jāieraksta kolhoza

nosaukums.
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Strādnieku, kalpotāju, mājamatnieku un kolhoznieku ģimenes
locekļiem, kas nodarbināti tikai savās lauku palīgsaimniecībās,
jāieraksta «personīgā lauku palīgsaimniecībā». Tā, piemēram,
V. Karpova kolhoza darbos nepiedalās, apkopj tikai savu piemājas
zemi, tādēļ izdarīts ieraksts «personīgā lauku palīgsaimniecībā».

Individuālajiem zemniekiem, kā arī mājamatniekiem, kas izpilda
darbus mājās (piemēram, kurpnieki, adītājas, šuvējas, galdnieki
v. c), jāieraksta «savā saimniecībā»; tas izdarīts, sastādot kontrol-

lapu par Z. Rudzīti.

Ja mājamatnieki izpilda darbus pie privātām personām vai arī

strada pēc līguma (šoferi, aukles, mājstrādnieki, malkas zāģētāji,
podnieki, krāsotāji utt.), tad ieraksta «pie privātām personām».

Brīvās profesijas personām — ārstiem, gleznotājiem, mūziķiem
v. tml., ja viņi nesastāv štatos kādā organizācijā, jāieraksta «brī-

vās profesijas persona».
Visām personām, kuras mācās, ja tām vienlaikus ir darbs vai

nodarbošanās, par kuru tās saņem algu, kā arī stipendiātiem un

pensionāriem, kas strādā pastāvīgu darbu, jāieraksta šīs darba

vietas nosaukums. Pensionāriem un stipendiātiem, kuri strādā pa-

gaidu darbā, kā arī visiem apgādībā esošajiem jāieraksta «nav».

Mūsu piemērā apgādībā esošajai I. Liepiņai un nestrādājošajam

pensionāram K. Ozolam ierakstīts «nav».

Trīspadsmitajā jautājumā atbildē ieraksta nodarbošanos, kas

dod darba algu vai ienākumu. Ar nodarbošanos skaitīšanā saprot
nevis profesiju vai specialitāti, kuru persona ieguvusi mācoties vai

praktiskajā pieredzē, bet gan faktisko pašreizējo nodarbošanos.

Kalpotājiem parasti reģistrē ieņemamo amatu, strādniekiem —

izpildāmo darbu. Nodarbošanās jāieraksta precīzi. Nepareizi būs,

piemēram, ieraksti «vadītājs», «priekšnieks», «meistars», «virpo-

tājs», tādēļ jāraksta «medpunkta vadītājs», «veikala vadītājs»,
«bibliotēkas vadītājs», «laboratorijas vadītāja», «elektrovilciena

vadītājs», «pārvaldes priekšnieks», «stacijas priekšnieks», «garāžas
priekšnieks», «plānu un ražošanas daļas priekšnieks», «ceļu meis-

tars», «urbšanas meistars», «metālvirpotājs» utt. Par A. Liepiņu
izdarīts ieraksts «medpunkta vadītāja». Atbildē jāizvairās no

ieraksta «dažādu darbu strādnieks», bet jāieraksta tie darbi, kurus

vairāk dara, piemēram, «krāvējs».

Tiem, kas strādā kolhozā vai sovhozā, arī pēc iespējas jānorāda
noteikta nodarbošanās — slaucēja, teļkope, zirgkopis, traktorists,

gans utt. Tikai tādā gadījumā kā P. Karpovam, kas izpilda dažādus

darbus lauksaimniecībā, ieraksta «lauksaimniecība». Individuāla-

jiem zemniekiem arī jāieraksta atbildē «lauksaimniecība».

Strādnieku, kalpotāju, kolhoznieku, mājamatnieku ģimenes

locekļiem, kas nodarbojas tikai savās lauku palīgsaimniecībās,
ieraksta «personīgā lauku palīgsaimniecībā» (tāpat kā 11. un 12.

jautājumā). Sāds ieraksts izdarīts V. Karpovai.

Mājamatniekiem un personām, kas strādā pēc līguma pie privā-
tām personām, ieraksta aroda vai darba nosaukumu («galdnieks»,
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«mūrnieks», «aukle», «mājstrādniece», «kurpnieks», «šuvēja»
v. tml.). Kontrollapā par Z. Rudzīti izdarīts ieraksts «adītāja».

Brīvās profesijas personām ieraksta «ārsts», «gleznotājs» utt.

Fabriku un rūpnīcu skolu audzēkņiem, rūpnīcu mācekļiem ierak-

stāma specialitāte («mācekle šuvēja», «māceklis virpotājs» utt.).
Personām, kas maina darbu (nestrādā mazāk par mēnesi), ierak-

sta pēdējo nodarbošanos. Pensionāriem un stipendiātiem, kuriem

ir pastāvīgs darbs, ierakstāma nodarbošanās šajā darba vietā. Pen-

sionāriem, kuri agrāk ir strādājuši, bet kritiskajā momentā nestrādā

vai strādā pagaidu darbu, ieraksta viņu agrāko pamatnodarboša-
nos. Tā, piemēram, K. Ozols strādājis pagaidu darbā par uzskait-

vedi, bet viņa agrākā pamatnodarbošanās līdz aiziešanai pensija
bija elektromontieris, tādēļ arī tā ierakstīta skaitīšanas lapā.

Tiem, kas nekur nestrādā vai atrodas apgādībā, stipendiātiem,
kas nestrādā vai strādā pagaidu darbā, pensionāriem, kuri nekad

nav strādājuši, kā arī skolu audzēkņiem jāieraksta «nav».

Četrpadsmito jautājumu izpilda tie, kas 1969. gadā nav strādā-

juši pilnu gadu (mainījuši darbu, aizgājuši pensijā vai nav strādā-

juši citu iemeslu dēļ), pasvītrojot vienu no darba veidiem un

ierakstot kopējo nostrādāto mēnešu skaitu. Tā, piemēram, ja kāda

persona pastāvīgā darbā vienā darba vietā 1969. gadā strādājusi
7 mēnešus, pēc tam mainījusi darbu un 2 mēnešus nestrādājusi, bet

tad iestājusies citā pastāvīgā darbā un līdz gada beigām nostrā-

dājusi 3 mēnešus, jāpasvītro «pastāvīgi 10 mēnešus».

Kolhozniekiem, kas dažādos lauksaimniecības darbos strādā-

juši nepilnu gadu, pasvītro «pastāvīgi» un ieraksta nostrādāto

mēnešu skaitu; šos datus saņem kolhoza grāmatvedībā, kur izdara

aprēķinu, dalot nostrādāto cilvēkdienu skaitu ar 25 (165 cilvēkdie-

nas : 25 = 6,6, noapaļojot = 7 mēn.). P. Karpovam jāpasvītro «pa-

stāvīgi 7 mēnešus». Ja kolhoznieks nostrādājis kolhozā mazāk

par 15 dienām, pasvītro «pastāvīgi» un ieraksta «mazāk par

mēnesi».

Personām, kuras strādājušas pagaidu darbos, jāpasvītro «pa-

gaidu darbu» un jāieraksta nostrādāto mēnešu skaits. Pensionāram

X- Ozolam jāpasvītro «pagaidu darbu 2 mēnešus».

Tiem, kas strādājuši sezonas darbos (kūdras ieguvē, zvejnie-
cībā utt.), pasvītro «sezonas darbu» un ieraksta attiecīgo mēnešu

skaitu.

Ja persona strādājusi nepilnu gadu vairākos darba veidos, pie-

mēram, 6 mēnešus pastāvīgi un 2 mēnešus pagaidu darbā, tad

ieraksta kopējo nostrādāto mēnešu skaitu 1969. gadā, tas ir, 8 mē-

nešus, un pasvītro darba veidu, kurā strādāts ilgāk — «pastā-

vīgi».
Visiem tiem, kas 1969. gadā strādājuši pilnu gadu (piemēram,

A. Liepiņai), mājamatniekiem (Z. Rudzītei), strādājošajiem pie
privātām personām pēc līguma, individuālajiem zemniekiem, brīvās

profesijas personām, tiem, kas nemaz nav strādājuši (I. Liepiņai),
atbilžu kreisajā malā jāieraksta «nē».
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Piecpadsmitajā jautājumā sabiedrisko grupu pasvītro, parasti
ievērojot atbildes par darba vietu un nodarbošanos. A. Liepiņai*
ņemot vera viņas nodarbošanos, jāpasvītro «kalpotāja».

Kolhoza biedri, kuri skaitīšanas brīdī nodarbināti pagaidu darbā
rūpniecībā, celtniecībā, meža darbos utt., bet kuri pastāvīgi strādā
kolhozā, jāpieskaita pie kolhozniekiem.

Kolhoza biedriem, kuri nodarbināti pastāvīgā darbā rūpniecībā,
celtniecībā, iestādēs v. tml. un nestrādā kolhozā vai daļēji piedalās
kolhoza darbā, jāpasvītro «strādnieks (kolhoza biedrs)» vai «kal-

potājs (kolhoza biedrs)».
Kolhoznieku ģimenes locekļus, kuri nodarbojas tikai savā lauku

palīgsaimniecībā, piemēram, V. Karpovu, pieskaita pie kolhoznieku

sabiedriskās grupas. Tos, kas nodarbojas ar amatniecību mājās un

nesastāv neviena uzņēmuma štatos vai arī strādā pie privātām per-
sonām, pieskaita pie mājamatnieku sabiedriskās grupas, piemēram*
Z. Rudzīti.

Pie individuālajiem zemniekiem jāpieskaita personas, kuras

nav kolhoza biedri, kurām ir sava lauku saimniecība un kuru gal-
venā nodarbošanās ir lauksaimniecība.

Strādnieku un kalpotāju ģimenes locekļus, kā arī šo ģimeņu
pensionārus, kuri nodarbināti vienīgi lauku palīgsaimniecībā, pie-
skaita pie tās sabiedriskās grupas, pie kuras viņi piederējuši pirms
nodarbošanās lauku palīgsaimniecībā.

Pensionāriem sabiedrisko grupu nosaka pēc viņu iepriekšējās
pamatnodarbošanās. K. Ozols līdz aiziešanai pensijā bija elektro-

montieris, tātad jāpasvītro «strādnieks».

Apgādībā esošajam ir tāda pati sabiedriskā grupa kā personai,
kuras apgādībā tas atrodas. I. Liepiņa atrodas mātes «kalpotajās»1
apgādībā, tāpēc arī viņai jāpasvītro «kalpotāja».

Stipendiātus pieskaita pie tās grupas, kāda tiem bija līdz sti j

pendijas saņemšanai. Ja mēs izpildītu atbildes par J. Karpovu, tad

būtu jāpasvītro «kolhoznieks», jo viņš līdz stipendijas saņemšanai

nestrādāja, bija vecāku — kolhoznieku apgādībā.

Sešpadsmitajā jautājumā ar cipariem ieraksta gadu un mēnešu

skaitu, cik persona bez pārtraukuma nodzīvojusi attiecīgajā apdzī-
votajā vietā, pie tam ņemot vērā nevis pierakstīšanos, bet gan fak-

tisko dzīvošanas laiku. Pastāvīgās dzīvošanas laiku neuzskata par

pārtrauktu, ja adrese mainīta pilsētas vai rajona lauku apvidus
robežās, ja persona izbraukusi uz laiku līdz 6 mēnešiem, iesaukta

karadienestā vai izbraukusi uz ārzemēm. Ja persona bijusi izbrau-

kusi 6 vai vairāk mēnešus, tad pastāvīgās dzīves ilgumu skaita no

atgriešanās dienas.

Septiņpadsmitajā jautājumā personām, kuras attiecīgajā apdzī-

votajā vietā dzīvo mazāk par diviem gadiem, jāieraksta iepriekšējā

pastāvīgā dzīves vieta, precīzi uzrādot, vai tā bija pilsēta, pilsētcie-
mats vai lauku apvidus. A. Liepiņai un I. Liepiņai, kuras dzīvd<

Rīgā mazāk par 2 gadiem, jāieraksta iepriekšējā dzīves vieta «Lat-

vijas PSR, Madonas rajons», jāpasvītro «pilsētciemats» un jāierak-
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sta «Ērgļi», bet K. Ozolam
— jāieraksta «Latvijas PSR, Ventspils

rajons», jāpasvītro «pilsēta» un jāieraksta «Piltene». Personām,
kuras dzīvo attiecīgajā apdzīvotajā vietā ilgāk par 2 gadiem, un

bērniem, jaunākiem par 2 gadiem, jāieraksta «nē».

Astoņpadsmitajā jautājumā tiem, kas ierakstījuši atbildi uz

17. jautājumu, jāpasvītro viena no atbildēm, bet, ja 17. jautājuma
atbildē ierakstīts «ne», tad 18. jautājumā arī ierakstāms «nē».

Tiem, kas ieradušies uz mācībām, kā A. Liepiņa, vai uz kursiem,
ilgākiem par 6 mēnešiem, jāpasvītro «ieradies uz mācībām».

Jaunajiem speciālistiem, kas ieradušies darbā pēc mācību iestā-
des pabeigšanas, jāpasvītro «mācību pabeigšana».

Ja persona ieradusies ar partijas, komjaunatnes vai citas orga-
nizācijas ceļazīmi, tad pasvītro «sabiedriskais iesaukums».

Ja persona ieradusies pēc līguma, kas noslēgts ar darba re-

sursu izmantošanas orgāniem, jāpasvītro «organizatoriskais
līgums».

Ja persona pārcelta darba no citas vietas, tad pasvītro «pār-
celšana citā darbā».

Paredzēts arī ieraksts «personisks iemesls» (dzīvokļa maiņa,
kā K. Ozolam, v. c). Var būt arī vēl citi iemesli, kas jāieraksta,

piemēram, I. Liepiņai — «pārcelšanās kopā ar ģimeni». Pie citiem

iemesliem pieskaita arī atbraukšanu pie ģimenes locekļa, iedzīvo-

tāju plānveidīgu pārvietošanu v. c.

Aptaujas lapu — veidlapu Nr. 3 izpilda par iedzīvotājiem darba

spējīgā vecumā, kas nestrādā un nemācās, — par mājsaimniecībā
vai personīgajā lauku palīgsaimniecībā nodarbinātajiem, atsevišķu

personu apgādībā esošajiem, nestrādājošajiem 111 grupas invali-

ditātes pensionāriem, pensionāriem sakarā ar apgādnieka zaudē-

šanu, par tiem, kas dzīvo no ietaupījumiem, kas maina darbu, kas

skaitīšanas momentā nestrādā, bet iepriekš strādājuši sezonas

darbos. Aptaujas lapu neizpilda par tiem, kas mācās skolās un kur-

sos (ar mācību laiku ilgāku par 6 mēnešiem), I un II grupas

invalīdiem, par tiem, kas saņem vecuma pensiju, un visiem pagai-
dām dzīvojošajiem. Saskaņā ar šiem noteikumiem mūsu 2. piemērā
V. Karpova ir darba spējīgā vecumā, kas nodarbināta tikai savā

lauku palīgsaimniecībā, un tādējādi par viņu jāsastāda aptaujas
lapa — veidlapa Nr. 3.

Aptaujas lapas adreses daļu, personas uzvārdu, vardu un teva

vārdu pārrakstām no skaitīšanas lapas.

Datus uz 1., 2. un 4. jautājumu iegūstam no sastādītās skaitī-

šanas lapas, aptaujas lapā pasvītrojot vai ierakstot attiecīgo atbildi.

Izpildot 3. jautājumu, daļēji var izmantot skaitīšanas lapas
11. jautājuma atbildes, piemēram, V. Karpovai jāpasvītro «ienā-

kumi no personīgās lauku palīgsaimniecībās»; taču tas neattiecas

uz personām, kas maina darbu vai strādājušas sezonas darbos.

Sīm personām skaitīšanas lapas 11. jautājumā jāpasvītro «darbs
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uzņēmuma, iestādē» vai «darbs kolhozā», bet aptaujas lapā jāpa-
svītro iztikas līdzekļu avots pēc aiziešanas no darba (apgādībā,
ietaupījumi) vai arī rindā «cits avots» jāieraksta, no kā tās iztiek

(kompensācija, pabalsts, telpu izīrēšana v. c). Pirms pasvītro
pensiju kā iztikas līdzekļu avotu, vēlreiz jāpārdomā saņemamās
pensijas veids, jo aptaujas lapu sastāda tikai par 111 grupas inva-
liditātes pensionāriem un tiem, kas saņem pensiju sakarā ar ap-

gādnieka zaudēšanu.
5. jautājuma atbildes augšējā daļā ierakstāms augstākās, vidē-

jas speciālās, profesionāli tehniskās mācību iestādes vai kursu

nosaukums, ko persona beigusi, beigšanas gads un iegūtā speciali-
tāte, piemēram, «Latvijas Valsts universitāte, 1957. gads — ekono-

mists-plānotājs», «Rīgas uzskaites un kredīta tehnikums, 1952.

gads — finansists», «Priekuļu lauksaimniecības mehanizācijas
skola, 1949. gads — traktorists», «Stenogrāfijas un mašīnrakstīša-

nas kursi, 1967. gads — stenogrāfiste mašīnrakstītāja».
Atbildes apakšējā daļa jāizpilda tiem, kas izstājušies no aug-

stākās vai vidējās speciālās mācību iestādes, ierakstot tās nosau-

kumu, izstāšanās gadu un pabeigto kursu skaitu: piemēram, «Lat-

vijas Lauksaimniecības akadēmija, 1968. gads, 2 kursi».

Visām pārējām personām 5. jautājumā jāieraksta «nav».

6. jautājumā jāieraksta specialitāte vai profesija, kurā varētu

strādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Tā, piemēram, V. Karpova
var strādāt tirdzniecībā par pārdevēju. Ja persona nevar uzrādīt

kādu profesiju vai specialitāti, kur tā varētu strādāt bez iepriekšē-

jas apmācīšanas, ieraksta «nav».

7. jautājumā, ja persona nestrādā mazāk par mēnesi sakarā ar

darba vietas maiņu vai citu iemeslu dēļ, pasvītrojama attiecīgā
atbilde. Pārējiem, kas nestrādā vairāk par mēnesi, jāpasvītro viens

no atbilstošajiem laika intervāliem, ņemot vērā pilnus mēnešus un

gadus. Tā, piemēram, V. Karpovai, kas gadu un sešus mēnešus

nestrādā, pasvītrojama rinda «1—3 gadus». Ja persona nekad nav

strādājusi, jāpasvītro «nekad nav strādājusi».

Tiem, kas strādājuši sezonas darbos 1969. gadā, jāpasvītro
«1969. gadā strādājis sezonas darbos», kā arī jāpasvītro kopējais
sezonas darbos nostrādāto mēnešu skaits. Tā, piemēram, ja kūdras

ieguvē kāds strādājis 8 mēnešus, tad jāpasvītro rindas «1969. gadā

strādājis sezonas darbos» un «7—ll mēnešus».

8. jautājumā par nepieciešamību pašreiz strādāt jāpasvītro
viena no atbildēm — «jā» vai «nē». V. Karpova izteikusi vēlēšanos

strādāt, tāpēc jāpasvītro atbilde «jā».
9. jautājumā jāpasvītro kāds no nosacījumiem, kurus izpildot

varētu sākt strādāt. Personām, kuras nevēlas strādāt, atbilde uz

šo jautājumu nav jāraksta.

Mūsu piemērā V. Karpova gribētu strādāt dažas stundas dienā,
tādēļ jāpasvītro rinda «nodrošināt darbu ar nepilnu darba dienu

vai nepilnu darba nedēļu». Ja ir kādi speciāli nosacījumi, kas nav

minēti aptaujas lapā, tie jāieraksta rindā «citi nosacījumi».
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PSRS

Ministru

Padomes
CSP

Veidlapa
Nr.

3

1970.

gada

Vissavienības
tautas

skaitīšana

Apstiprinājusi
PSRS

CSP

1968.
g.

2.

decembrī
ar

Nr.

680

SkaitīSanas

Instruktora

Skaitīšanas

Skaitīšanas

leraksti

aptaujas

lapā

izmantojami
tikai

kopsavil

nodaļas
Nr.

iecirkņa
Nr.
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lapās
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iegūšanai
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iedzīvotāju
skaitu
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APTAUJAS
LAPA

PAR
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PERSONĪGAJĀ
LAUKU

PALĪGSAIMNIECĪBA

NODARBINĀTAJĀM

PERSONĀM
(ieskaitot

nestrādājošos
Ml

grupas

invaliditātes

pensionārus
un

pensionārus
sakarā
ar

ap-

gādnieka

zaudēšanu)
DARBA

SPĒJĪGA

VECUMA

(vīriešiem

16—59
un

sievietēm

16—54

gadu

vecumā)

Latvijas
PSR

Rajons

Madonas

A,

. ..pilsēta,pilsētciemats

«Rubeņi»

Ciema

padome

Kalsnavas

ApdziVOta
Vieta

djm
S
,

sž

dža.

lauku

māja

i/ADDfivc
D

M

Mājas
Nr.

KARPOVS
P.

N.

n

. M

lela,

šķērsiela,

laukums

M

āja
s

īpašnieka
uzvārds

L»zivok|a
Nr.

Uzvārds,
vārds,
tēva

vārds

KARPOVA

Valentīna
Jāņa

m.

1.

Dzimums

(pasvītrot):
vīrietis
i

VK

sieviete
2

2.

Vecums
(pilnu

gadu

«kalto

50

3.

Iztikas

līdzekļu
avots

(pasvītrot):

radinieku
vai

citu

personu

apgādībā

III

grupas

invaliditātes
vai

apgādnieka

zaudēšanas
pensija

12

4.

Izglītība

(pasvītrot):

augstāka

1

nepilna

vidējā

5
_5

nepabeigta

augstākā
.

2

pamatskolas

vidēja

speciālā

...

3

zemāka

par

pamat-
6

Ienākums
no

personīgās
lauku

palīgsalrnnlccības

3

vidējā

vispārīgā

...

4

skolas

..
7

Ietaupījumi
cits

avots

45
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10. jautājuma, ja lapu izpilda par sievieti, jāieraksta kopējais
bērnu skaits līdz 16 gadiem un to sadalījums pa uzrādītajām ve-

cuma grupām, kā arī bērnu skaits, kuri jāiekārto mazbērnu noviet-

nēs, bērnudārzos, internātskolās vai skolās ar pagarinātās dienas

grupām.
Ja personai bērnu nav vai tie ir 16 gadus veci un vecāki, tad

abu rindu visās ailēs ievelk svītras. Tā, piemēram, V. Karpovai
nav bērnu vecumā līdz 16 gadiem, tādēļ abās rindās jāievelk svīt-

ras.

Astoņās republikas pilsētās un to piepilsētu zonās par pastāvī-

gajiem iedzīvotājiem, kas strādā (izņemot kolhozā strādājošos

kolhozniekus) vai mācās augstākajās un vidējās speciālajās mā-

cību iestādēs, izpilda uzskaites lapu — veidlapu Nr. 4 — par iedzī-

votāju pārvietošanos no dzīves vietas uz darba vai mācību vietu.

Mūsu piemērā A. Liepiņai jāizpilda šī veidlapa.
Adreses daļā izmanto sastādītās skaitīšanas lapas datus, papil-

dinot tos ar sakaru nodaļas numuru, kura apkalpo A. Liepiņas

dzīves vietu (Nr. 7).
1. jautājumā pasvītro ierakstu «sieviete».

2. jautājumu izpilda no skaitīšanas lapas.

3. jautājumā jāpasvītro, vai persona strādā vai mācās. Ja

strādā un mācās, tad pasvītrojama atbilde «strada», tadeļ an

A. Liepiņai jāpasvītro «strādā».

4. jautājumā ieraksta darba vietas nosaukumu, adresi (pilsētas

rajonu) un tās sakaru nodaļas numuru, kura apkalpo darba vietu.

A. Liepiņai jāieraksta: Rīgas vagonu rūpnīcas medpunkts, Prole-

tāriešu rajons, sakaru nodaļa Nr. 12.

5. jautājumā uzrāda laiku, kas nepieciešams, pārvietojoties

uz darba vai mācību vietu, un pārvietošanas ilgumu ar katru

transporta veidu un kājām. A. Liepiņai ar tramvaju jābrauc 20mi-

nūtes, ar trolejbusu — 15 minūtes, kājām jāiet 3 minūtes, kopā

viņa patērē 38 minūtes. Turklāt transporta līdzekļus viņa gaida
5 minūtes, tātad kopējais laiks, ko A. Liepiņa patērē, braucot uz

darbu, ir 43 minūtes, tās arī jāieraksta.

6. jautājumā jāieraksta pārsēšanās reižu skaits kā no viena

transporta veida otrā, tā arī tajā pašā transporta veidā. A. Liepiņa

pārsēžas vienu reizi no tramvaja trolejbusā.

Par A. Liepiņu sastādīta veidlapa Nr. 4, kas paredzēta izpil-
dīšanai Rīgas pilsētas un tās piepilsētas rajonu vai pilsētu iedzīvo-

tājiem un konkrētajā gadījumā atspoguļo iedzīvotāju kustību starp

Rīgas pilsētas iekšējiem rajoniem. Ja A. Liepiņa strādātu Rīgas

piepilsētas rajonā, piemēram, Ogrē, tad mainītos ieraksti 4. pun-

ktā — darba vieta un tās adrese būtu: Ogres rajons, Ogres pilsēta.

Attiecīgi mainītos ieraksti arī 5. punktā, jo transporta veidi, ka

arī patērētais laiks būtu citi.
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PSRS CSP Veidlapa Nr. 4

Apstiprinājusi PSRS CSP 1969. g. 25. aprīlī1970. gada Vissavienības

tautas skaitīšana

UZSKAITES LAPA PAR lEDZĪVOTĀJU PĀRVIETOŠANOS

NO DZĪVES VIETAS UZ DARBA (MĀCĪBU) VIETU

(izpilda strādnieki, kalpotāji, augstāko un vidējo speciālo mācību

iestāžu audzēkņi, kas dzīvo Rīgas pilsētā un tās piepilsētas rajo-
nos — Jūrmalas, Jelgavas, Ogres, Tukuma, Siguldas, O'aines urr

Kandavas pilsētās, Kalnciema, Elejas, lecavas, Ķeguma, Ikšķiles,

Baložu, Baldones, Vangažu un Saulkrastu pilsētciematos, Rīgas,

Jelgavas, Ogres un Tukuma rajonu lauku teritorija)

DZĪVES VIETA

Rīgas pilsētā dzīvojošiem Rīgas piepilsētas rajonos dzīvojoša-
jāuzrāda: jiem jāuzrāda:
pilsētas rajons Ļeņingradas rajons
sakaru nodala Nr. 7

pilsēta
Slokas ielā 124-1

ciema padome

apdzīvotā vieta

Uzvārds, vārds, tēva vārds LIEPIŅA Anna Ivara m.

vīrietis — ļ 5. Laiks, kas jāpatērē, pārvietojoties
1. Dzimums (pasvītrot):

—

sieviete ~ 2
līdz darba vai mācību vietai (uzrā-

2. Vecums (pilni gadi) —25 dīt aptUvenu laiku minūtēs).
3. Veidlapas izpildītājs (pasvītrot): ar tramvaju —

20 min
str

_

ada ~ '
ar autobusu —

a rwk t™- -v \ ■ t

macas _ 2
ar trolejbusu — 15 min.

4. Darba (mac bu) vieta
~ .J

1 '
ar vilcienu —

Rīgas vagonu rūpnīcas medpunkts ar automašīnu, motociklu,
■ motorolleru, mopēdu, velo-

Ļeņina ielā 201 sipēdu (pasvītrot)
kājām — 3 min.

Ja strādā Cmācās) Rīgas pilsētā, jā-
uzrāda: Kopā: 38 min.

rajons Proletāriešu
D
,

,_ _
. .

J ■— Bez tam patere transporta
sakaru nod. Nr. 12 gaidīšanai — 5 min.

Ja strādā (mācās) Rīgas piepilsētas Pavisam: 43 min.
rajonos, jāuzrāda:

rajons
6. Pārsēšanas reižu skaits,

p .j s_ja
izmantojot transportu — I

ciema padome ■

apdzīvotā vieta —

Skaitī-
šanas

nodaļas
Nr.

Instruk-
tora

Iecirkņa

Nr.

Skaitī-

šanas
iecirkņa

Nr.

<0

ko „,

i;

to

II
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Rīgas piepilsētas rajonos vai pilsētās dzīvojošajiem, ja tiestrādā

vai mācās Rīgas pilsētā, ierakstītu dzīves vietas adresi lapas aug-

šējā labajā malā, bet 4. jautājumā ierakstītu Rīgas darba vai mā-

cību vietas nosaukumu un adresi.

Atsevišķas veidlapas paredzētas arī Daugavpils, Jelgavas,
Rēzeknes, Jūrmalas, Valmieras, Cēsu, Jēkabpils un to piepilsētas
rajonu iedzīvotājiem, lai pētītu viņu pārvietošanos starp attiecīgo
pilsētu un tās piepilsētas rajonu, kā arī otrādi. Var gadīties, ka,

piemēram, Jelgavā, kur viens ģimenes loceklis strādā Rīgā, bet

otrs — Jelgavas rajonā, ir jāizpilda 2 dažādas veidlapas Nr. 4:

viena — Rīgas, kas pētī iedzīvotāju kustību starp Rīgu un tās pie-

pilsētas rajonu, otra — Jelgavas, kas pētī iedzīvotāju kustību starp
Jelgavu un tās piepilsētas rajonu. Līdzīgs stāvoklis var būt ari

Tukumā un Jūrmalā dzīvojošajiem. Izpildīšanas noteikumi minē-

tajām veidlapām principā ir vienādi. Atšķirības ir tādas, ka Rīgā

pētī arī pilsētas iedzīvotāju iekšējo kustību un mainās izmantoja-
mie transporta veidi.

Lai novērstu iedzīvotāju divkāršu ierakstīšanu skaitīšanas

lapās, viņiem izsniedz izziņu — veidlapu Nr. 6 — par reģistrēšanu
skaitīšanā.

PSRS Ministru Padomes CSP Veidlapa Nr. 6

Apstiprinājusi PSRS CSP 1968. R.

31. jūlijā Nr. 433

1970. gada Vissavienības tautas skaitīšana

i

IZZIŅA Nr._!

Pilsonis KARPOVS

Pilsone uzvārds, vārds, tēva vārds

Juris Pētera d.

jo
vecums gadi, bērniem, jaunākiem par gadu mēneši

reģistrēts
ga(ja Vissavienības tautas skaitīšanā.

reģistrēta

Skaitītājs
ĻKrūminš
paraksts

Izziņa paredzēta tikai iedzīvotāju skaita pareizai noteikšanai.

Glabājiet izziņu līdz 1970. gada 10. februārim.

Izbraucot ņemiet izziņu sev līdz.
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Izziņas saņem visi pagaidām dzīvojošie iedzīvotāji, personas,

par kurām sastādītas kontrollapas, kā arī iedzīvotāji, kuri skaitī-
šanas vai kontrolapstaigas laikā, tas ir, līdz 29. janvārim, paredz
izbraukt uz citu vietu. Skaitītājs izziņas numurē pēc kārtas skaitī-

šanas iecirkņa ietvaros. Skaitīšanas dokumentācijas izpildīšanas
piemēra Nr. 2 minēts J. Karpovs, kuram jāizsniedz izziņa par
reģistrēšanu skaitīšanā kā pagaidām dzīvojošajam. Ja J. Karpo-
vam šādu izziņu neizsniegtu, tad skaitītājs, satiekot viņu citā vietā,
sastādītu par viņu kontrollapu.

Izziņa jāizsniedz arī Z. Rudzītei, par kuru sastādīta kontrol-

lapa.
Lai novērstu iedzīvotāju izlaidumus skaitīšana, sastāda kon-

trollapas.

Kontrollapas sastāda par visiem pastāvīgi vai pagaidām dzīvo-

jošajiem iedzīvotājiem dotajā telpā, ja tie skaitīšanas kritiskajā
momentā atradušies citā vietā, kur tos vajadzēja reģistrēt skaitī-

šanā kā klātesošos iedzīvotājus, un ja tiem nav izziņas pārreģis-
trēšanu skaitīšanā. Tādēļ arī Kalsnavas ciema skaitītājs par Z. Ru-
dzīti sastāda kontrollapu. Z. Rudzītei jābūt uzskaitītai Pļaviņās
kā pagaidām dzīvojošai, bet Gulbenē — kā pagaidu prombūtnē
esošai.

Kontrollapu sastādīšanas kārtību vēl paskaidro šādi piemēri.
Ja Z. Rudzīte 17. janvārī būtu atgriezusies Gulbenē, savā pastā-

vīgajā dzīves vietā, tur satiktu skaitītāju un viņai nebūtu izziņas,
tad par viņu sastādītu kontrollapu un izsniegtu izziņu, kā arī

ierakstītu skaitīšanas lapā Gulbenē ar atzīmi par pagaidu prom-

būtni, vienlaikus pasvītrojot kontrollapā atzīmi par ierakstīšanu

skaitīšanas lapā.

Turpretim, ja Z. Rudzīte būtu izbraukusi no savas pastāvīgās
dzīves vietas Gulbenē pēc kritiskā momenta, piemēram, 17. janvārī,
un šajā pašā dienā viņu sastaptu skaitītājs Madonas rajona «Ru-

beņos», un viņai nebūtu izziņas, tad par viņu sastādītu kontrollapu
ar atzīmi, ka viņa nav ierakstīta skaitīšanas lapā, un izsniegtu

izziņu par reģistrēšanu skaitīšanā. Z. Rudzīte Gulbenē būtu jāuz-
skaita kā klātesošā pastāvīgā iedzīvotāja.

Skaitītājs kontrollapas numurē pēc kārtas skaitīšanas iecirkņa
robežās. Kontrollapā uzrāda arī datu iegūšanas veidu — uz per-

sonīgās iztaujas vai citu cilvēku sniegto ziņu pamata; tas ir sva-

rīgi turpmāk, kontrollapas salīdzinot ar skaitīšanas lapu, jo, kon-

trollapu izpildot aizmuguriski, dati var būt mazāk ticami. Kontrol-

lapā satur visus izlases skaitīšanas lapas jautājumus, un tajā ir

uzrādīta arī precīza adrese, kur minētā persona jāreģistrē kā

klātesoša.

Pēc skaitīšanas pabeigšanas kontrollapas nosūta uz tām vie-

tām, kur persona jāreģistrē skaitīšanā kā klātesoša, lai kontrolla-

pas salīdzinātu ar skaitīšanas lapām. Ja persona jau ierakstīta

skaitīšanas lapā, tad kontrollapu anulē, bet, ja nav ierakstīta, tad

uz kontrollapas datu pamata izpilda skaitīšanas lapu.
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Veidlapa Nr. 5

Apstiprinājusi PSRS CSP

1968. g. 31. jūlijā ar Nr. 433

PSRS MINISTRU PADOMES CSP

1970. g. Vissavienības

tautas skaitīšana

KONTROLLAPA JSTs 1

Latvijas PSR

Rajons Madonas Ciema padome Kalsnavas

.

....
pilsēta, pilsētciemats, ciems, sādža. «Rubeņi»

Apdzīvota vieta ļauku māja

lela, šķērsiela, laukums

Mājas Nr ĶARPOVS P. N. Dzīvokļa Nr.

Mājas īpašnieka uzvārds

Kontrollapas sastādīšanas datums: 1970. g. «17.» janvāris

Vienlaikus ar kontrollapas sastādīšanu (pasvītrot):

a) ierakstīts skaitīšanas lapā ar atzīmi par pagaidu prombūtni

b) nav ierakstīts skaitīšanas lapā

Veidlapa sastādīta (pasvītrot). a) personīgi iztaujājot b) aizmuguriski

Skaitīšanas

nodajas Nr.
Instruktora

iecirkņa Nr
Skaitīšanas
iecirkņa Nr.

III

Uzvārds RUDZITE

Vārds, tēva vārds Zelma Jāņa m.

3. Par pagaidām dzīvojošu uzrādīt:

a) pastāvīgo dzīves vietu

b) cik ilgi ir prombūtnē no pastā-

vīgās dzīves vietas

Latvijas PSR

Gulbenes raj.
Gulbenes pils

mēnešus mazāk par mēnesī

4. Dzimums (pasvītrot) vīrietis sieviete

5. Vecums 38 gadi dzimis (-usi)

1931. gads 16. datums

mēneši III mēnesis

6. Vai pašreiz
svītrot)

sastāv laulībā? (pa-
jā nē

7. Tautība

Ārvalsin.u.vam uzrādīt arī pilsonību
latviete

8. Dzimtā valoda

Uzrādīt arī citu PSRS tautu

lodu, kādu brīvi pārvalda
va-

latviešu

igauņu

9. Izglītība (pasvītrot)

Personai, kurai izglītība ir augstāka

par pamatskolas izglītību, bet nav

pilna vidēja, uzradīt, kurā klasē

(kursā) mācas vai cik klases (kursus)
pabeigusi

augstāka—1

nepabeigta aug-

stākā—2

vidējā speciālā—3
vidējā vispā-

nepilna vidējā—5
pamatskolas—6
zemāka par pa-

matskolas—7

rīgā—4
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li Personai, kura mācās, uzrādīt, kāda

tipa mācību iestādē mācās (pasvīt-

rot)

augstākā mā-

cību iestāde—1
tehnikums—2
vispārizglītojošā

skola—3

profesionāli teh-

niskā skola—4
cita skola—5

kursi—5

ne

l. Iztikas līdzekļu avots (pasvītrot) darbs uzņēmumā,
iestādē—1

darbs kolhozā —2

darbs savā

saimniecībā —3

personīgā lauku pa-

līgsaimniecība—5
pensija—6

stipendija—7

darbs pie privāt-

personām—4

cits iztikas avots

apgādība Nr. —8

2. Darba vieta (uzņēmuma, kolhoza,
iestādes nosaukums vai sava saim-

niecība) sava saimniecība

•

3. Nodarbošanās šajā darba vietā

(amats vai izpildāmais darbs); pen-

sionāriem — agrākā pamatnodar-
bošanās adītāja

4. Tam, kurš 1969. gadā strādājis ne-

pilnu gadu, pastāvīgi mēnešus

pasvītrot: strādāja pa-

stāvīgi, sezonas darbu vai pagaidu

darbu un norādīt darba ilgumu mēne-

šos 1969. gadā

nē sezonas darbu mēnešus

pagaidu darbu mēnešus

5. Sabiedriska grupa (pasvītrot) strādnieku—1

kalpotāju—3
kolhoznieku—5

mājamatnieku—7

strādnieku (kol-

hoza biedru) —2

kalpotāju (kol-

hoza biedru) —4

individuālo

zemnieku—6
kulta kalpo-

tāju—8

16. Cik ilgi bez pārtraukuma
pastāvīgajā dzīves vietā?

dzīvo

11 gadus — mēnešus

7. Tam, kurš dzīvo pastāvīgajā dzī-

ves vietā mazāk par 2 gadiem,
uzrādīt iepriekšējo pastāvīgo dzī-

ves vietu

republika, apgabals —

rajons

pilsēta vai pilsētciemats
nē

lauku apdzīvotā vieta

8. Dzīves vietas maiņas iemesls

svītrot)

(pa- ieradies uz mācī-

bām—1

mācību pabeig-
šana—2

sabiedriskais
iesaukums—3

cits iemesls

organizatoriskais
iipums—4

pārcelšana citā

darbā—5
personisks iemesls—6

nē

Atzīme par pārbaudi

Precīza adrese, kur attiecīgo personu

vajadzēja reģistrēt skaitīšanā klāt-

esošo iedzīvotāju skaitā

(sastādot kontrollapu, neizpilda)

Skaitīšanas nodola Nr.

(ierakstiem jābūtpilnīgiemun precīziem):
Instruktora iecirknis Nr.

Republika ļ
Novads > Latvijas PSR

Apgabals ļ

Skaitīšanas iecirknis Nr.
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VII. TAUTAS SKAITĪŠANAS DATI — VISSPILGTĀKIE

RĀDĪTĀJI PAR LATVIJAS PSR lEDZĪVOTĀJU SOCIĀLI

EKONOMISKO, PROFESIONĀLO UN KULTŪRAS

IZAUGSMI PADOMJU VARAS GADOS

Sabiedriskās ražošanas attīstība, tās pāreja no zemākām attīs-

tības pakāpēm uz augstākām rada pārmaiņas visā sabiedrības

sociālajā struktūrā. Padomju Latvijā, pārejot no kapitālisma uz

sociālismu un tagad īstenojot komunistiskās sabiedrības celtnie-

cību, nepārtraukti mainās iedzīvotāju sadalījums pa šķirām un

sabiedriskajām grupām. Šīs pārmaiņas noris daudzos virzienos.

Vispirms jāatzīmē ekspluatatoru šķiru likvidācija, divu draudzīgu

šķiru — strādnieku un kolhozu zemniecības tuvināšanās un būtisko

atšķirību likvidēšana starp pilsētām un laukiem, strādnieku un

kolhoznieku tuvināšanās inteliģencei un būtisko atšķirību likvidē-

šana starp garīgo un fizisko darbu.

Latvijas iedzīvotāju sadalījums pa sabiedriskajam grupām

ineta persona:

a) bija ierakstīta iepriekš skaitīša-

nas lapā Nr.

(skaitīšanas iecirkņa kopsavilkuma

veidlapa Nr )

b) nebija ierakstīta un tika ierak-

stīta pēc pārbaudes skaitīšanas

lapā Nr.

(pārbaudītajā paraksts)

Pārbaudes datums

1970. g.

Tūkstošos cilvēku Procentos

1935.

12. II

1959.

15. I

1968.

1. I
(novērtē-

jums)

1935. 1959.
12. II 15. I

1968.

I. I

isi iedzīvotāji (ieskaitot ne-

strādājošos ģimenes locekjus)
to skaitā:

strādnieki un kalpotāji
kolhozu zemnieki

individuālie zemnieki un koo-

perācijā neiesaistītie amat-

nieki

pilsētu lielburžuāzija un sīk-

buržuāzija, tirgotāji un bu-

1951

780

919

2093

1537

546

10

2303

1869

433

1

100

40,0

47,1

100

73,4

26,1

0,5

100

81,2
18,8

0,0

252 12,9



Buržuāziskajā Latvija 12,9% no visiem iedzīvotājiem bija eks-

pluatatoru šķiras, kuras kalpināja pilsētu un lauku proletariātu,
ka arī nekooperetos amatniekus, sīktirgotājus un zemniekus. Katrs
kapitālists un budzis ekspluatēja vidēji gandrīz 9 proletāriešus un

sīkražotajus. Buržuāziskās Latvijas valdība piekopa agrārā pro-
tekcionisma politiku, kas lielā mērā ietekmēja ekspluatatoru šķiru
struktūru — to sastāvā trīs ceturtdaļas bija budži. Ar to daļēji
izskaidrojams arī individuālās zemniecības lielais īpatsvars iedzī-

votāju kopskaitā — 38% un mazais strādnieku skaits — 30%.

Sociālisma uzvaras rezultātā Padomju Latvijā likvidētas eks-

pluatatoru šķiras. Vairāk nekā četras piektdaļas no visiem iedzī-

votājiem ir strādnieki un kalpotāji. Strādnieki un viņu ģimenes
locekļi sastāda apmēram pusi no republikas iedzīvotājiem. Liela

sociāla nozīme ir sīkražošanas palieku likvidēšanai, un sakarā ar

to republikā praktiski vairs nepastāv individuālo zemnieku un

nekooperēto mājamatnieku sabiedriskās grupas. Rūpniecības,
transporta un celtniecības tālākā augšana, vienlaikus intensificējot
lauksaimniecību, radījusi ne tikai kolhozu zemniecības īpatsvara
pazemināšanos, bet arī ievērojamu tās absolūtā skaita samazinā-

šanos. Kolhoznieku skaits laika posmā, kas pagājis pēc iepriekšējās
tautas skaitīšanas, samazinājies vairāk nekā par 100 tūkstošiem

cilvēku, bet iedzīvotāju skaits pieaudzis par 230 tūkstošiem cilvēku.

Saskaņā ar 1959. gada skaitīšanas datiem republikā vēl bija

gandrīz 100 tūkstoši kolhoznieku, kā arī zināma daļa strādnieku

un kalpotāju ģimeņu locekļu, kuri nodarbināti personīgajā lauku

palīgsaimniecībā. Šajos datos atspoguļojas vēl mūsu sabiedrībā

pastāvošās atšķirības ražošanas līdzekļu apvienošanas pakāpēs.
No vienas puses, šo ģimeņu locekļi ir noteiktu kolektīvu — kolhozu

un sovhozu locekļi, no otras puses, — sava veida sīkīpašnieki uz

ražošanas līdzekļiem. Šāds stāvoklis rada zināmas pretrunas starp
sabiedrisko un personīgo palīgsaimniecību. Pie tam jāņem vera,

ka personīgo palīgsaimniecību daļa republikas lopkopības produk-

cijā 1959. gadā bija 53%, bet kartupeļu, dārzkopības un augļkopī-

bas produkcijā 62%. Kolhoznieka ieinteresētība personīgajā palīg-
saimniecībā ir atkarīga no tā, cik viņš saņem_ par darbu kolhoza.

Tā, piemēram, 1966. gadā kolhoznieku ģimenēs, kuras gada iena-

kumi uz vienu ģimenes locekli bija 2000 rubļu un vairāk, ienākumi

no sabiedriskās un personīgās saimniecības attiecās kā 115:100,

bet ģimenēs ar gada ienākumu līdz 500 rubļiem — kā 57 : 100. Tas

parāda daudz lielāku materiālo ieinteresētību darbā sabiedriskajā
saimniecībā ekonomiski augsti attīstītos kolhozos, tādēļ pakāpe-
niski izzūd vajadzība pēc personīgās palīgsaimniecībās. Pārejas

periodā no sociālisma uz komunismu notiek process, kurā pakāpe-
niski ekonomiski tiek izspiesta personīgā lauku palīgsaimniecībā.
Līdz ar ražošanas attīstību sabiedriskajā saimniecībā personīgā
palīgsaimniecībā pakāpeniski atmirst. Dažās ekonomiski augsti
attīstītās saimniecībās šāds stāvoklis ir izveidojies jau pašreiz, bet

vairumā saimniecību tādi apstākļi radīsies nākotnē. Šeit varētu
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minēt šādus galvenos nosacījumus: 1) sabiedriskā ražošana sasnie-

gusi tādu līmeni, kas nodrošina ne tikai pietiekamu produkcijas
apjomu pārdošanai valstij un iekšējam ražošanas patēriņam, bet
arī savas saimniecības darbinieku personīgajām vajadzībām;
2) ienākumi no sabiedriskās saimniecības pieauguši līdz tādam

apjomam, ka kolhoznieki un citi darbinieki nav vairs ekonomiski

ieinteresēti patērēt papildu darbu personīgajā palīgsaimniecībā,
lai iegūtu no tās zināmu ienākumu; 3) pāreja kolhozos uz regulāru
darba apmaksu naudā; 4) pārtikas produktu pietiekama daudzuma

pārdošana lauku iedzīvotājiem; 5) brīvprātības principa ievēro-

šana, atsakoties no personīgās palīgsaimniecībās.

Padomju Latvijā nepārtraukti noris sabiedriskās ražošanas

attīstības process lauksaimniecībā. 1968. gadā salīdzinājumā ar

1960. gadu sabiedriskās saimniecības īpatsvars kopējā lauksaimnie-

cības produkcijā pieaudzis par 18%, to skaitā lopkopības produk-
cijā — par 22%, kartupeļu, dārzeņu un augļkopības produkcijā —

par 16%. Darba apmaksa kolhozniekiem par darbu sabiedriskajā
saimniecībā šajā pašā periodā pieaugusi 2,5 reizes. Praktiski pama-

tos veikta pāreja uz regulāru darba apmaksu naudā. Visa tā rezul-

tātā turpinās personīgajā lauku palīgsaimniecībā nodarbināto

ģimenes locekļu skaita samazināšanās. Kā jau bija minēts iepriekš,

vispusīgi šo procesu paredzēts pētīt gaidāmajā tautas skai-

tīšanā.

Padomju varas gados Latvijā salīdzinājumā ar citām sabied-

riskajām grupām straujāk pieaug garīgā darba cilvēku skaits,

tādēļ mainās attiecība starp inteliģenci un citām iedzīvotāju sabied-

riskajām grupām. 1935. gadā iedzīvotāju, kuri nodarbojās pār-
svarā ar garīgo darbu, bija apmēram 120 tūkstoši jeb 11% no

visiem strādājošajiem, turpretim 1959. gadā — 239 tūkstoši cil-

vēku jeb 22% no strādājošajiem, tas ir, divas reizes vairāk nekā

1935. gadā. Pie tam buržuāziskajā Latvijā liela daļa no šīs iedzī-

votāju sabiedriskās grupas bija ierēdņi, tiesu un juridiskie darbi-

nieki, armijas virsnieki, budži un kapitālisti, kuri kalpoja buržuā-

ziskās valsts ekspluatatorisko funkciju veikšanai.

Lai tālāk analizētu notiekošās pārmaiņas padomju sabiedrības

struktūrā, jāaplūko ne tikai attiecības starp šķirām, bet arī kon-

krēti jāpētī attiecības šķiru iekšienē, atsevišķi iedzīvotāju starp-

slāņi un grupas, piemēram, kalpotāji, kvalificēti speciālisti dažā-

dās tautsaimniecības nozarēs, zinātnes un mākslas darbinieki,

veselības aizsardzības, izglītības un iedzīvotāju apkalpošanas
iestāžu darbinieki, kā arī darbinieku grupas, kuras pakāpeniski
zaudē savas šķiras īpatnības un vienlaikus ir garīgā un fiziskā

darba pārstāvji. Nepieciešams noskaidrot arī inteliģences jēdzienu.
Parasti ar inteliģenci saprot plašu iedzīvotāju sociālo starpslāni,
kas profesionāli nodarbojas ar garīgo darbu. Praktiski statistikā

ir grūti norobežot garīgā un fiziskā darba profesijas. Garīgā darba

pārstāvji parasti uz jautājumu «sociālais stāvoklis» atbild —

«kalpotājs». Tomēr jēdzieni «kalpotājs» un «inteliģents» nav pil-
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nīgi identiski. Garīgā darba profesijas dalās divās grupās: profe-
sijas, kuram nepieciešama ievērojama sagatavotība, izglītība, un

samērā mazkvalificēta darba profesijas. Tādēļ ar jēdzienu «inteli-

ģence» šaurāka nozīmē saprot diplomētus speciālistus, tas ir, per-

sonas, kuram ir vidējā speciālā vai augstākā izglītība un kuras

strādā garīgu darbu pēc specialitātes, bet ar jēdzienu «kalpotāji» —

nespeciālistus, tas ir, mazkvalificēta garīgā darba strādniekus.

Jābrīdina, ka terminu «kalpotāji» dažos gadījumos, piemēram,
sastādot rūpniecības uzņēmumu kārtējos pārskatus kadru sastāva

raksturošanai, lieto cita nozīmē — lai apzīmētu garīgā darba

strādniekus, tiklab speciālistus, kā arī nespeciālistus, kuri neie-

tilpst inženiertehnisko darbinieku sastāvā.

Pēc galvenās šķiru veidošanās pazīmes — attieksmes pret ra-

žošanas līdzekļiem — padomju kalpotāji ne ar ko neatšķiras no

strādniekiem, jo viņiem ir vienādas tiesības uz valsts īpašumu,
tādēļ statistikas datos strādnieki un kalpotāji parasti apvienoti
vienā grupā. Turpretim ne visa inteliģence nokļūst kalpotāju

grupā. Daļa no tiem (kolhozu agronomi, priekšsēdētāji v. c. spe-

ciālisti) ietilpst kolhoznieku un citās grupās. Strādnieku šķira nav

vienveidīga pēc sastāva, kvalifikācijas un darba rakstura. Pašlaik,

plānveidīgi veicot mehanizāciju, samazina vēl krietni lielo strād-

nieku grupu, kura nodarbināta smagos fiziskos mazkvalificētos

darbos. No otras puses, sakarā ar tehnikas progresu ātri pieaug

profesiju skaits, kurām vajadzīga vidējā, vidējā speciālā un pat
augstākā izglītība. Sie cilvēki tieši ar savu darbu ražo materiālās

vērtības un faktiski ir «strādnieki speciālisti», «strādnieki inteli-

ģenti». Ražošanas kompleksās automatizācijas apstākļos attiecība

fiziskā un garīgā darba patēriņā ir 1 : 10. Strādniekam, kurš iz-

pilda operatora un regulētāja funkcijas, vajadzīga tāda pati saga-

tavotība un apmācība kā inženierim, un tā darbs praktiski līdzinās

inženiera darbam. Paplašinās arī inženieru-speciālistu funkcijas,
kuriem tagad ne tikai racionāli jāorganizē darbs, pārvalde un

plānošana, bet arvien vairāk jāpiedalās jaunākās automātiskās

tehnikas ieviešanā ražošanā, zinātnes savienošanā ar ražošanu, lai

tā kļūtu par tiešu ražošanas spēku. Tādējādi būtiskās atšķirības

starp fizisko un garīgo darbu kļūst kā no abiem galiem aizdedzi-

nāta svece: strādnieks savā darbā paceļas līdz inženiera līmenim,

bet inženieris veic strādnieka ražīgā darba funkcijas. Sis svarīgais

process noris arī laukos, kur ražošanā arvien lielāka loma ir zem-

niekiem ar vidējo speciālo un augstāko agrotehnisko, zootehnisko

un inženiertehnisko izglītību.

Visu šo sociālo procesu raksturošanai mūsu republikā aplūko-
sim esošos statistiskos materiālus. Salīdzinot iespēju robežās 1935.

un 1959. gada tautas skaitīšanā iegūtos datus par iedzīvotāju no-

darbošanos, redzams, ka tehnikas progress, ražošanas procesu

mehanizācija un automatizācija, uzņēmumu apgāde ar jauno teh-

niku pašos pamatos mainījuši darba raksturu, radījuši mehanizētā

darba strādnieku strauju pieaugumu, jaunu kvalificētu profesiju
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rašanos un virkni profesiju, kuras saistītas ar smagā roku darba

likvidāciju. No 1935. līdz 1959. gadam rūpniecībā, celtniecībā,
transportā un sakaros nodarbināto strādnieku skaits palielinājies
2,5 reizes, bet strādnieku — metalurgu un metālistu — 3,5 reizes un

pārsniedz 90 tūkstošus cilvēku; metāla virpotāju — 8,5 reizes;

frēzētāju, ēvelētāju, slīpētāju — 3,6 reizes; elektromontieru —

6,4 reizes; atslēdznieku, montētāju — 5,9 reizes; mašīnu regulē-
tāju — 4,4 reizes. Tādu strādnieku kā elektrometinātāju un gāzes
metinātāju 1935. gadā bija tikai 99 cilvēki, bet 1959. gadā to bija
3,8 tūkstoši. No jauna radās automatizēto darbgaldu strādnieki

metālapstrādē, mašīnu burtliči poligrāfijā, šujmašīnu mašīnisti un

motoristi, ekskavatoristi, mašīnisti un motoristi celtniecības mašī-

nām un citas profesijas. Pēc 1959. gada, kā tas redzams, piemēram,
no materiāliem par strādnieku uzskaiti pēc profesijām rūpniecībā,
šis process strauji turpinās. 1965. gadā salīdzinājumā ar 1959.

gadu mašīnistu un motoristu skaits rūpniecībā bija pieaudzis 1,9

reizes, automātu un darbgaldu regulētāju — 2,9 reizes, metālap-
strādes darbgaldu strādnieku — 1,6 reizes, no tiem automati-

zēto — 5,7 reizes. Mašīnisti un motoristi kļuvuši par masveidīgāko
profesiju arī celtniecībā. To skaits 1965. gada augustā sasniedza

gandrīz 4 tūkstošus cilvēku jeb 13% no visiem celtniecības un

montāžas darbos nodarbinātajiem strādniekiem.

Pēc 1959. gada skaitīšanas datiem uz 1000 strādājošajiem aug-

stākā, nepabeigta augstākā un vidējā speciālā izglītība bija 37

strādniekiem un 18 kolhozniekiem. Turklāt jāņem vērā, ka pilsētu
un lauku profesionāli tehniskās mācību iestādes, kuras vienlaikus

ar profesiju dod vispārīgo izglītību, bet atsevišķos gadījumos au-

dzēkņus pat komplektē no vidusskolu beigušajiem, praktiski šodien

dod strādnieku kadrus ar vidējo speciālo izglītību. Tādēļ arī dau-

dzus strādniekus ar vidējo vispārīgo izglītību ar pilnām tiesībām

var uzskatīt par speciālistiem. 1959. gadā uz 1000 strādājošajiem
ar vidējo vispārīgo izglītību bija 59 strādnieki un 17 kolhoznieki.

Profesionāli tehniskās mācību iestādes Latvijas republikā no 1945.

līdz 1968. gadam sagatavojušas 140 tūkstošus speciālistu-strādnieku.

Turpmāk nepieciešams pārkārtot šo speciālistu uzskaiti pēc to

darba vietas un nozarēm. Pēc stāvokļa uz 1968. gada 15. novembri

tieši kolhozos strādāja 1,1 tūkstotis speciālistu ar augstāko izglī-
tību un 6,4 tūkstoši ar vidējo speciālo izglītību. Minētie dati uzska-

tāmi apstiprina teikto, ka republikā ir iedzīvotāju grupas, kuras

var saukt par strādniekiem inteliģentiem un kolhozniekiem inteli-

ģentiem. (Sk. tabulu nākamajā lpp.)

Tehnikas un kultūras attīstība Padomju Latvijā prasīja paātri-
nāt inženieru, zinātnieku, tehniķu, pasniedzēju, ārstu un citu speciā-
listu, kā arī vairāku kalpotāju grupu skaita pieaugumu. 1959. gadā
salīdzinājumā ar 1935. gadu kopējais nodarbināto skaits palika
gandrīz nemainīgs, bet inženieru un tehniķu skaits pieauga 4,7 rei-

zes, ārstu un feldšeru — 2,5 reizes, dažādu mācību iestāžu pasnie-

dzēju — 2,4 reizes. Pirms kara zinātnisko darbinieku skaits bija



Galvenokārt garīgajā darbā nodarbināto personu
atsevišķās grupas periodā starp 1935. un 1959. gada tautas skaitīšana

apmēram tūkstoš cilvēku, bet 1960. gadā — vairāk nekā 3 tūkstoši

un 1968. gadā -— vairāk nekā 8 tūkstoši cilvēku.

1935. gadā izglītībā, veselības aizsardzībā, zinātnē un mākslā

bija nodarbināti 3% no visiem strādājošajiem iedzīvotājiem, 1958.

gadā — 10%, bet 1968. gadā — apmēram 13% no visiem nodarbi-

nātajiem. Galvenokārt sakarā ar pasākumiem, kuri veikti, lai pa-

1935. g. 1959. g.

Cik reižu
1959. g. vairāk

nekā 1935 g.

Valsts pārvaldes orgānu uzņēmumu,
organizāciju un to struktūras ieda-

lījumu dažādi vadītāji, kuģu kap-
teiņi un stūrmaņi

Inženieri, konstruktori, mehāniķi un

tehniķi (bez agronomiem, zooteh-

niķiem un veterinārajiem tehni-

ķiem)

7854

3979

25043

18 896

3,2

4,7

Rasētāji 458

4032

704

6830

1.5

1.7Agronomi, zootehniķi, veterinārārsti,
veterinārie tehniķi un feldšeri

Mežziņi, taksatori

Medicīnas darbinieki:

ārsti, zobārsti, feldšeri, vecmātes

provizori un farmaceiti

medicīnas māsas

Augstskolu un vidējo mācību iestā-

žu, septiņgadīgo, pamatskolu un

kursu pasniedzēji

Rakstnieki, žurnālisti, redaktori

Aktieri, režisori

Komponisti, diriģenti, mūziķi
Mākslinieki, skulptori
Tiesneši, prokurori, advokāti,

juriskonsulti
Uzskaites un lietvedības personāls:

grāmatveži, rēķinveži, statistiķi,
uzskaitveži, mehanizētās uzskai-

tes darbinieki

inspektori, kontrolieri, revidenti

kasieri

mašīnrakstītājas, stenogrāfistes
lietvedības korespondenti

sekretāri, lietvedības un kancele-

jas personāls
Aģenti un ekspeditori
Sakaru darbinieki:

radiotelegrāfisti un telegrāfisti
telefonisti

Veikalu un bufešu pārdevēji

Sadzīves pakalpojumu darbinieki:

fotogrāfi

frizieri, manikīres

3182

2904

1248

1021

9944

477

515

1283

343

994

5103

1038

7285

1254

8752

23 595

1210

1375

906

1049

811

29 032

0,3

2.5
1.0

8,6

2.4

2,5

2,7
0,7

3,0
0,8

5.7

1514

888

300

19 878

4456

6039

1813

4,0
2,0

9185 0,5

3516 1880 0,5

248

1179

39 000

1267

2912

13 432

5,1

2,5

0,3

679

3978

345

2297

0,5

0,6
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augstinātu iedzīvotāju kultūras līmeni, uzlabotu medicīnisko,
komunālo un sadzīves vajadzību apmierināšanu, kā arī ar darba

ražīguma pieaugumu materiālās ražošanas nozarēs, nodarbināto

īpatsvars neražojošajās nozarēs Latvijas PSR 1968. gadā pieaudzis
līdz 21%, turpretim buržuāziskajā Latvijā 1935. gadā tas bija
10 procentu.

Analizējot 1959. gada skaitīšanas datus par 239 tūkstošiem Pa-

domju Latvijas iedzīvotāju, kuri nodarbināti galvenokārt garīgajā
darbā, ar aptuvena novērtējuma palīdzību var izdalīt vairākas

apakšgrupas: 10% no tiem ir strādnieki ar samērā lielu garīgā
darba slodzi (pārdevēji, telefonistes, telegrāfistes, ekspeditori un

aģenti, frizieri, fotogrāfi, daļa no sabiedriskās kārtības darbinie-

kiem, meistariem, tehniķiem un laborantiem); 20% no visiem ga-

rīgā darbā strādājošajiem ir kalpotāji, kuri parasti nav kvalificēti

speciālisti (rasētāji, daļa no laborantiem, pasta aģenti un pārējie
sakaru darbinieki, kasieri un pārējie tirdzniecības darbinieki, uz-

skaitveži, rēķinveži un pārējie plānošanas un uzskaites darbinieki,
mašīnrakstītājas, sekretāres un lietvedības darbinieki, daļa no

aģentiem, ekspeditoriem, sociālistiskā īpašuma un sabiedriskās

kārtības sargāšanas darbiniekiem, meistariem, tehniķiem, pārējiem

inženiertehniskajiem darbiniekiem, daļa dzelzceļu tehniskā perso-
nāla un citi). Pārējie 70% garīgā darbā strādājošo ir speciālisti.
Tā kā tautas skaitīšanā, uzskaitot speciālistus, ņēma vērā gan
izglītību, gan arī izpildāmo darbu, tad šo speciālistu skaitā ir

ietverti arī tā sauktie praktiķi — personas bez diplomiem par aug-

stākās vai vidējās speciālās mācību iestādes beigšanu, bet kas

ieņem speciālistu amatus un izpilda to funkcijas. Daļa no šiem

praktiķiem, kaut arī viņiem nav diploma, pašmācības ceļā, ar kursu

palīdzību sasnieguši speciālistu zināšanu līmeni, turpretim daļa
vēl tālu atpaliek no šī līmeņa, bet sakarā ar speciālistu trūkumu

joprojām ieņem to amatus. Praktiķu īpatsvars sastādīja apmēram

20%- Tādējādi 120 tūkstoši cilvēku jeb 50% no visiem garīgā darbā

strādājošajiem bija speciālisti ar augstāko, nepabeigtu augstāko

un vidējo speciālo izglītību, kuri arī praktiski pārstāv inteliģenci
šī vārda tiešajā, šaurākajā nozīmē. Statistikā tekošajā uzskaitē

regulāri fiksē pārmaiņas par diplomētiem speciālistiem ar augstāko
un vidējo speciālo izglītību, tādējādi ir iespējams sekot inteliģences
tālākai attīstības gaitai tautas skaitīšanas starpperiodos.

Latvijas PSR tautsaimniecībā nodarbinātie speciālisti,
kuriem ir augstākā un vidējā speciālā izerl't'ba

(bez karadienestā esošajiem, rēķinot uz 1000 strādājošajiem)

to skaitā ar

Gadi Pavisam augstāko

izglītību

vidējo

speciālo
izelītīb".

941. I. I

959. 1. XII

,968. 15. XI

26

98

140

9

40

57

17

58
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Tabulas dati liecina par strauju inteliģences, speciālistu īpat-
svara pieaugumu kopējā nodarbināto skaitā mūsu republikā. 1941.

gada sakumā republikā bija 28 tūkstoši speciālistu ar augstāko un

vidējo speciālo izglītību, bet 1968. gada beigās to skaits sasniedza

166 tūkstošus, tajā skaitā 68 tūkstoši bija ar augstāko izglītību.
Vienlaikus noris arī process, kurā vadošo kadru un speciālistu ama-

tos samazinās praktiķu īpatsvars un pieaug speciālistu īpatsvars
ar augstāko un vidējo speciālo izglītību:

Tabulā parādītas šīs attiecības pēdējos gados rūpniecībā un

celtniecībā.

Rūpniecības uzņēmumu un celtniecības organizāciju vadītāju
un galveno inženieru izglītības līmenis (procentos)

Praktiķu īpatsvara samazināšanās un diplomēto speciālistu
skaita palielināšanās noris arī lielākajā da|ā kalpotāju amatos

dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Republikas padomju saimniecībās pēc stāvokļa uz 1969. gada
1. aprīli ar augstāko un vidējo speciālo izglītību biia 95% no visiem

direktoriem, galvenajiem agronomiem un galvenajiem zootehniķiem

un 66% no galvenajiem inženieriem. Pie tam vairāk nekā pusei
direktoru un divām trešdaļām galveno agronomu, zootehniku, ve-

terinārārstu ir augstākā izglītība. levērojams izglītības līmeņa

kāpums vērojams arī speciālistu kolhoznieku vidū. 1969. gada
1. aprīlī 79% kolhozu priekšsēdētāju biia augstākā un vidējā soe-

ciālā izglītība, to skaitā vienai sestajai dalai — augstākā izglītība.

Aiicrstākā un vidēiā speciālā izglītība ir 99% kolhozu agronomu,

88% zootehniku, 78% veterinārārstu, veterinārfeldšeru un veteri-

nārtehniku, 42% inženieru un tehniķu. Kā redzams, nedaudz ze-

māks diplomēto speciālistu īpatsvars ir inženieru un tehniku vidū,

kaut gan tam ir tieksme strauji pieaugt, piemēram, 1969. gadā
salīdzinaiumā ar 1965. gadu — 1,6 reizes. Vienlaikus pieaug arī

vidēiais darba stāžs vadošaiiem kadriem un speciālistiem. Divām

trešdaļām kolhozu priekšsēdētāju 1969. gadā darba stāžs šajā

amatā biia pieci gadi un vairāk, turpretim 1965. gadā šāds darba

stāžs biia 41% priekšsēdētāju.

Svarīga nozīme sociālistiskās valsts funkciju veikšanā ir valsts

un sabiedrisko organizāciju pārvaldes aparātam, tā sauktajam ad-

ministratīvajam pārvaldes personālam. Sajā darbā galvenā loma
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Vadītāji Galvenie Inženieri

rūpniecībā ļ celtniecībā rūpniecībā celtniecībā

Ar augstāko izglītību: 1963. g.

1968. g.

Ar vidēj'o speciālo izglītību:
1963. g.

1968. g.

Praktiķi: 1963. g.

1968. g.

35

46

26

27

39

27

45

46

28

37

27

17

66

74

22

17

12

9

48

51

35

31

17

18



ir inteliģencei. Virzoties no sociālisma uz komunismu, valsts pār-
valdes un plānošanas darbs kļūst sarežģītāks, palielinās kooperā-
cija un specializācija, paplašinās starpnozaru sakari, strauji pieaug
informācijas apjoms, un līdz ar to pieaug prasības valsts pārval-
des darbiniekiem. Par administratīvā pārvaldes personāla lomas

pieaugumu republikā periodā, kas pagājis pēc iepriekšējās tautas

skaitīšanas, var spriest no tā, ka šī personāla skaits (bez kolho-

ziem) palielinājies no 66 tūkstošiem cilvēku 1958. gada 1. septem-
brī līdz 95 tūkstošiem 1968. gada 16. septembrī. Vienlaikus būtiski

mainās arī administratīvā pārvaldes personāla struktūra.

Administratīvā pārvaldes personāla sadalījums pa amatiem

Strauji pieaug speciālistu loma valsts pārvaldē, to īpatsvars
palielinājies 1,5—2 reizes. Vienlaikus sakarā ar skaitļošanas un

kancelejas darbu mehanizācijas pieaugumu samazinās uzskaites

un kancelejas darbinieku īpatsvars. Tādējādi komunistiskās sabied-

rības celtniecības gaitā pastāv objektīva tendence nepārtraukti pa-

lielināt inteliģences skaitu un tās īpatsvaru sabiedrības sociālajā
struktūrā. Visu to spilgti parāda tautas skaitīšanas materiāli. Pie

tam, protams, pastāv daudzas citas sabiedriskās dzīves parādības,
kuras atspoguļojas tautas skaitīšanas datos, bet šīs brošūras

ietvari neļauj tās apskatīt. Taču no iepriekš minētā jau uzskatāmi

redzama gaidāmās tautas skaitīšanas lielā nozīme. Katra Padomju
Latvijas pilsoņa pienākums ir piedalīties tautas skaitīšanā un

sniegt pareizas atbildes uz visiem skaitīšanas lapu jautājumiem.

1960. g. 1968. g.

iss administratīvais pārvaldes personāls
to skaitā:

uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vadītāji, to viet-

nieki, struktūras iedaļu vadītāji un to vietnieki

galvenie speciālisti, to vietnieki, inženieri, arhi-

tekti, tehniķi, lauksaimniecības speciālisti
inženieri ekonomisti, ekonomisti (ieskaitot galve-

nos ekonomistus), plānotāji
uzskaites grāmatvedības un statistikas personāls

(ieskaitot galvenos grāmatvežus un to vietnie-

kus)

kancelejas personāls

pārējais administratīvais pārvaldes personāls

(juridiskais personāls, inspektori, instruktori,

revidenti, prečziņi u. c.)

100

26,3

10,8

3,5

100

25,0

15,2

6,3

31,0 28,4

6,0

22,4

5,5

19.6
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