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TAUTAS SKAITĪŠANAS NOZĪME

Saskaņā ar PSR Savienības Ministru Padomes lēmumu 1959.

gada janvāri notiks Vissavienības tautas skaitīšana.

Sagaidāmajai tautas skaitīšanai ir liela politiska un tautsaim-

nieciska nozīme. Tā tiek izdarīta tāpēc, lai iegūtu precīzus datus

par iedzīvotāju skaitu, izvietojumu un sastāvu pēc dzimuma,

vecuma, par ģimenes stāvokli, tautību, dzimto valodu, izglītību,
lai zinātu, kā iedzīvotāji sadalās pēc nodarbošanās, tautas saim-

niecības nozarēm, ražošanu veidiem, eksistences līdzekļu avotiem

un sabiedriskām grupām.
Sociālistiskā zemē tautas saimniecības attīstību un darba-

ļaužu labklājības augšanu nosaka valsts plāni. Lai sastādītu

plānus, jāzina, cik cilvēku nodarbināti rūpniecībā, lauksaimnie-

cībā, celtniecībā, transportā un citās nozarēs. Bet tas vēl ir par

maz. Jāzina arī, cik valstī ir vīriešu un sieviešu, vajadzīgi dati

par darba spējīgo iedzīvotāju skaitu un, bez tam, par augošās
paaudzes skaitlisko sastāvu, lai noteiktu sabiedrības darba spēka
resursus nākotnē. Vajadzīgas pilnīgas un precīzas ziņas par to,
cik valstī ir strādnieku, kalpotāju, kolhoznieku, kāds ir to sastāvs

pēc izglītības un profesijas.
Svarīga nozīme ir ziņām par pilsētu un lauku iedzīvotāju

skaitu, ņemot atsevišķi, to sastāvu-pēc dzimuma, vecuma, izglī-
tības, nodarbošanās. Nevar pareizi sagatavot kadrus, nezinot,

cik valstī ir inženieru atsevišķās specialitātēs, cik ārstu, skolo-

tāju, agronomu un kā tie teritoriāli izvietoti mūsu zemē.

Dati par iedzīvotāju skaitu un sastāvu nepieciešami katra

rajona, pilsētas, apgabala, novada un republikas ekonomikas un

kultūras attīstības plānu sastādīšanai. Sīm ziņām, tajā skaitā arī

datiem par bērnu, jauniešu un pieaugušo skaitu, jābūt vietējo

orgānu rīcībā, lai varētu pareizi organizēt arī tirdzniecību.

Lai sekmīgi plānotu skolu un citu bērnu iestāžu celtniecību,

vajadzīgas ziņas par bērnu skaitu un sastāvu pēc vecuma, dzi-

muma un tautības. Precīzas ziņas par iedzīvotājiem vajadzīgas

vietējiem padomju orgāniem, lai sastādītu dzīvojamo maju, kino-

teātru, ārstniecības iestāžu un
komunālo uzņēmumu celtniecības

plānus; tās vajadzīgas arī, lai pareizi organizētu administratīvi

teritoriālo iedalījumu un vēlēšanu apgabalus. Var teikt, ka

padomju valsts, saimnieciskie un kultūrizglītības orgāni — ka
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centrālie, tā arī vietējie — nevar realizēt savas funkcijas, ja nav

datu par iedzīvotāju skaitu un sastāvu.

Lai iegūtu ziņas par iedzīvotāju skaitu un pārmaiņām to

sastāvā, tekoši tiek uzskaitīta to dabiskā un mehāniskā kustība.

ledzīvotāju dabiskās kustības uzskaiti, tas ir, dzimšanas, mir-

šanas, laulību noslēgšanas un šķiršanas gadījumus reģistrē civil-

stāvokļa aktu reģistrācijas (dzimtsarakstu) orgāni. ledzīvotāju
mehāniskās kustības uzskaiti, tas ir, pilsoņu ierašanos un aiz-

braukšanu no vienas apdzīvotas vietas uz citu, kārto pilsētās ar

attiecīgiem ierakstiem mājas grāmatās, bet lauku apvidos —

saimniecības grāmatās un ciemu padomju sarakstos. Pieaugušos

iedzīvotājus uzskaita sakarā ar augstāko un vietējo varas orgānu
vēlēšanām. Pamatojoties uz šiem datiem, aprēķinu ceļā nosaka

kopējo iedzīvotāju skaitu visā zemē kopā un katrā atsevišķa

republikā un apgabalā.
Tomēr tekošā uzskaite nedod pilnīgas ziņas par iedzīvotāju

sastāvu. Tekošā kārtībā aprēķina tikai iedzīvotāju sadalījumu pēc
dzimuma, vecuma un šķiriskās piederības. Tādas svarīgas ziņas
kā ģimenes sastāvs, izglītība, tautība, dzimtā valoda, sīkas ziņas

par darba vietu un nodarbošanos var iegūt tikai tautas skaitīšanā.

ledzīvotāju skaits un sastāvs nemitīgi mainās. Tā, piemēram,
1957. gadā PSR Savienībā katru minūti piedzima vidēji 10 cilvēku,

nomira 3, tātad katru minūti iedzīvotāju skaits Padomju Savienībā

palielinājās gandrīz par 7 cilvēkiem, vai turpat par 10 tūkstošiem

cilvēku diennaktī. Ik dienas gandrīz 13 tūkstoši 800 vīriešu un sie-

viešu noslēdza laulību. Tūkstošiem cilvēku pārceļas no vienas vietas

uz citu, daudzi dažādu iemeslu dēļ maina darbu. Šādos apstākļos
tekošā uzskaite dažos gadījumos var būt nepilnīga un neprecīza.
Tāpēc tekošās uzskaites dati par visu iedzīvotāju skaitu periodiski
jāpārbauda un jāprecizē. Tikai ar skaitīšanu, ko veic, iztaujājot
visus valsts iedzīvotājus par stāvokli uz vienu un to pašu datumu,
pēc vienotas programmas un vienota plāna, var noteikt iedzīvotāju
precīzo skaitu un sastāvu.

1959. gada Vissavienības tautas skaitīšanai būs milzīga starp-
tautiska nozīme

L
Skaitīšanas materiāli parādīs dziļās pārmaiņas

tautas dzīve, musu zemes saimniecībā, padomju cilvēku kultūras
līmenī un tādejādi atspoguļos sociālistiskās iekārtas lielo pārveido-
jošo spēku, tas pārākumu pār kapitālistisko iekārtu.

Padomju varas 41 gada laikā mūsu Dzimtene 1 pārveidojusies
iidz nepazīšanai. No atpalikušas agrāras zemes tā pārvērtusies par
varenu industriālu lielvalsti. Rūpnieciskās produkcijas kopējais
apjoms 1957. gada, salīdzinot ar 1913. gadu, pieaudzis 33 reizes, pie
kam smagas rūpniecības produkcija palielinājusies 74,8 reizes. Abso-
lūtos skaitļos rūpnieciskas produkcijas ražošanā Padomju Savienība

jau sen aizsteigusies priekšā Anglijai, Francijai, Rietumvācijai. Pēc
rūpnieciskas produkcijas pieauguma tempiem PSRS ievērojami pār-
sniedz visas kapitālistiskās zemes. 1957. salīdzinot ar 1948.
gadu, kapitālistiskajā pasaulē rūpnieciskā ražošana pieaugusi apmē-
ram par 62 procentiem, bet PSRS 3,3 reizes; salīdzinot ar 1953.



gadu, rūpnieciskā ražošana ASV palielinājusies apmēram par 7 pro-

centiem, bet PSR Savienībā — par 55 procentiem.
Līdz nepazīšanai pārveidojusies arī lauksaimniecība. Ir radīta

augsti mehanizēta, moderna sociālistiska lauksaimniecība ar lielām

saimniecībām. Realizējot Komunistiskās partijas izstrādāto plašo
lauksaimniecības krasa pacēluma programmu, padomju tauta guvusi
lielus panākumus kolhozu iekārtas attīstībā un zemkopības un lop-
kopības produktu ražošanā. Laikā no 1954. līdz 1956. gadam mūsu

valstī no jauna uzarts 36 milj. ha atmatu un neskarto zemju. Šo

zemju apgūšanas rajonos 1957. gadā ieguva vairāk nekā 1 miljardu
pudu graudu. MTS reorganizācija, jaunā plānošanas kārtība kol-

hozos un padomju saimniecībās, obligāto valsts piegāžu un natūr-

maksas atcelšana par MTS veiktajiem darbiem, lauksaimniecības

produktu sagādes kārtības grozīšana, ekonomiski pamatotu cenu

noteikšana produktiem, ko valsts iepērk no kolhoziem un kol-

hozniekiem, ■— tas viss radījis stabilu pamatu lauksaimniecības

tālākai attīstībai un lauksaimniecības produktu pārpilnības radī-

šanai mūsu zemē.

Padomju tauta sekmīgi veic PSKP XX kongresa nosprausto
uzdevumu — vēsturiski īsā laikā panākt un aizsteigties priekšā vai-

rāk attīstītākām kapitālistiskām valstīm, tajā skaitā ari ASV, pro-
dukcijas ražošanā uz vienu iedzīvotāju.

Sociālistiskās sabiedrības ražošanas spēku varenais uzplaukums

visspilgtāk izpaužas nacionālā ienākuma pieaugumā. Laikā no 1913.

līdz 1957. gadam nacionālais ienākums mūsu zemē, rēķinot uz vienu

iedzīvotāju, palielinājies 14 reizes. ASV šajā laikā nacionālais

ienākums uz vienu iedzīvotāju palielinājies mazāk nekā 2 reizes.

Sociālistiskā iekārta nodrošina tautas materiālā un kultūras

līmeņa nepārtrauktu celšanos. Padomju cilvēki nepazīst bezdarbu —

šo darbaļaužu postu kapitālistiskajās zemēs; pagātnē aizgājuši bads

un nabadzība, no kuriem cieta desmitiem miljonu zemnieku pirms-
revolūcijas Krievijā. 1956. gadā strādnieku reālie ienākumi, ieskaitot

bezmaksas apmācību, ārstēšanu, pensijas un citas izmaksas un

atvieglojumus uz valsts rēķina, palielinājušies, salīdzinot ar pirms-

revolūcijas periodu, apmēram 5 reizes, bet darba zemnieku reālie

ienākumi ■— 6 reizes.

Nemitīgi aug tautas patēriņš. 1957. gadā strādnieka _ģimenē
katrs cilvēks patērēja gaļu un taukvielas divas reizes vairāk neka

pirms kara, sviestu, pienu un piena produktus —

_

2,3 reizes,

cukuru — 2,1 reizi vairāk; kolhoznieka ģimene patērēja gaļu un

taukus — 1,8 reizes, zivis un zivju produktus — 2,6 reizes,

cukuru — 5 reizes vairāk nekā pirms kara. Mūsu zeme palielinājies
to rūpniecības preču daudzums, kuras pērk_ strādnieki un_

kolhoz-

nieki. 1957. gadā strādnieku ģimenes iegādājušas vairāk neka

1940. gadā: audumus — 1,8 reizes, tajā skaitā vilnas audumus —

4,3 reizes, bet zīda — 21 reizi, ādas apavus — 1,9 reizes;_kolhoz-
nieku ģimenes vairāk iegādājušās audumus 2,2 reizes, tajā skaita

vilnas audumus — 4,5 reizes, zīda — 22 adas apavu —

2,2 reizes. Stipri vairāk padomju cilvēki pērk kultūrpreces — pulk-
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steņus, velosipēdus, radioaparātus, televizorus. Ar katru gadu uzla-

bojas padomju cilvēku uzturs, apģērbs, dzīves apstākļi. Komunis-

tiskā partija izvirzījusi uzdevumu tuvākajos 5—7 gados pilnīgi

apmierināt iedzīvotāju vajadzības pec apaviem un audumiem.

Izpildot PSKP XX kongresa lēmumus, partijas _CX un valdība

veikušas arī tādus tautas labklājības celšanas pasākumus ka pil-

soņu vecuma, invaliditātes utt. pensiju nodrošinājuma uzlabošana,
darba algas paaugstināšana zemu atalgotiem strādniekiem un kal-

potājiem, darbaļaužu darba un sadzīves apstākļu uzlabošana. Notiek

pāreja uz septiņstundu darba dienu. Nosprausta grandioza dzīvokļu
celtniecības programma, ņemot vērā, lai tuvākajos 10—12 gados
likvidētu dzīvokļu trūkumu.

Pieaug iedzīvotāju materiālā labklājība, uzlabojas darba apstākļi,

nepārtraukti attīstās un uzlabojas iedzīvotājiem sniegtā medicīniskā

palīdzība, dzimstība PSR Savienībā sasniegusi augstu līmeni, mir-

stība sistemātiski samazinās, palielinās iedzīvotāju dabiskais pie-
augums un vidējais mūža ilgums. 1957. gadā, salīdzinot ar pirms-
kara 1940. gadu, iedzīvotāju mirstība PSR Savienībā samazināju-
sies 2,3 reizes, bet, salīdzinot ar 1913. gadu, — 4 reizes; bērnu

mirstība, salīdzinot ar 1940. gadu, samazinājusies 4 reizes, un,

salīdzinot
ar 1913. gadu, 6 reizes. Pašlaik iedzīvotāju vispārējās

mirstības līmenis PSR Savienībā ir zemāks nekā Anglijā, Rietum-

vācijā, Francijā, bet pēc dzimstības līmeņa. PSR Savienība pār-
sniedz visas šīs zemes. Jau gandrīz 10 gadus iedzīvotāju dabiskais

pieaugums PSR Savienībā ik gadus ievērojami pārsniedz trīs mil-

jonus cilvēku. Piektās piecgades gados vien iedzīvotāju skaits PSR

Savienībā pieaudzis par 16,3 milj. cilvēku, kas pārsniedz iedzīvotāju
skaitu tādās zemēs kā Kanādā vai Zviedrijā, Norvēģijā un Somijā
kopā. PSRS iedzīvotāju vidējais mūža ilgums 1955.—1956. gadā,
salīdzinot ar pirmsrevolūcijas periodu, palielinājies vairāk nekā

divas reizes — no 32 līdz 67 gadiem. 1

ledzīvotāju skaita pieaugumā Komunistiskā partija saskata mūsu
valsts varenības nostiprināšanos. Runājot Maskavas komjauniešu
un jauniešu sapulcē 1955. gada 7. janvārī, Ņ. S. Hruščovs teica:

«Jo vairāk būs mums cilvēku, jo stiprāka būs mūsu valsts. Buržuā-

zijas ideologi izgudrojuši daudzas kanibāliskas teorijas, tajā skaitā

arī pārapdzīvotības teoriju. Viņi domā par to, kā samazināt dzim-

stību, samazināt iedzīvotāju pieaugumu. Pie mums, biedri, tas ir

citādi. Ja pie 200 miljoniem nāktu klāt vēl 100 miljonu, arī tad

butu vēl maz,»

Milzīgie panākumi, kādi gūti tautas saimniecības un kultūras

un tautas labklājības celšanā, izpaužas ne tikai PSRS

iedzīvotāju skaitliskajā pieaugumā, bet ari pārmaiņās to sastāvā.

Krasi cēlies padomju cilvēku kultūras līmenis. Pirms revolūcijas

1 Pec starptautiskās statistiskās prakses ar vidējo mūža ilgumu saprot gadu
skavu, Kas vidēji būtu jānodzīvo attiecīgajai tikko piedzimušajai paaudzei, ja
pieņem, ka visa šās paaudzes dzīves laikā, pārejot no vienas vecuma grupas
otra, mirstība bus tada pati kā iedzīvotāju pašreizējais mirstības līmenis attie-
cīgas vecuma grupās.
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trīs ceturtdaļas Krievijas iedzīvotāju vecumā līdz 9 gadiem un ari

vecāki neprata lasīt un rakstīt. Analfabētisms un citas darbaļaužu
masu kulturālās atpalicības pazīmes, kas raksturīgas buržuāziski

muižnieciskajai iekārtai, pieder pagātnei. Pirmsrevolūcijas Krievijā
1914. gadā pamatskolās un vidusskolās mācījās pavisam 9,6 milj.
cilvēku, turpretī PSR Savienībā 1957./58. mācību gadā vispārizglī-
tojošo skolu audzēkņu skaits, ieskaitot arī pieaugušo skolas, bija 30,6

milj. cilvēku. Šajā laikā gandrīz 40 reizes palielinājies vecāko klašu

audzēkņu skaits vidusskolās. Visa veida mācībās kopā 1957./58.

mācību gadā PSR Savienībā bija iesaistīti vairāk nekā 50 miljoni
cilvēku. Tas nozīmē, ka katrs ceturtais sociālistiskās valsts pilso-
nis mācās.

Milzīgi pieaudzis padomju inteliģences skaits. Zinātnes, izglītī-
bas, veselības aizsardzības un kultūrizglītības iestāžu darbinieku

skaits vien 1956. gadā bija 4,3 milj. cilvēku, bet viss tautas saimnie-

cībā nodarbinātās inteliģences un studentu skaits kopā bija gandrīz

15,5 miljoni cilvēku. Padomju Savienībā uz 1958. gada sākumu bija
ap 350 tūkst, ārstu (bez zobārstiem), pāri par 1800 tūkst, skolo-

tāju. PSR Savienībā tautas saimniecībā nodarbināti vairāk nekā

800 tūkstoši inženieru — apmēram divas reizes vairāk nekā Ameri-

kas Savienotajās Valstīs. Savienotajās un autonomajās republikās

izauguši savi strādnieku šķiras un inteliģences nacionālie kadri.

Komunistiskās partijas vadībā gūtie padomju tautas pasaulvēs-
turiskie panākumi spilgti atspoguļosies skaitīšanas materiālos.

Skaitīšanas rezultātiem būs milzīga loma jauno komunistiskās celt-

niecības plānu izstrādāšanā un realizēšanā mūsu zemē.

TAUTAS SKAITĪŠANA PIRMSREVOLŪCIJAS

KRIEVIJĀ UN CITĀS BURŽUĀZISKAJĀS VALSTĪS

ledzīvotāju skaitīšana sākusies jau sirmā senatnē. Ir ziņas,
ka Ķīnā iedzīvotāji skaitīti jau vairāk nekā 2 tūkstošus gadu pirms
mūsu ēras. Neatminamos laikos notikusi iedzīvotāju skaitīšana

Ēģiptē, Grieķijā, Romā, Irānā, Japānā un citās valstīs.

Ir ziņas par iedzīvotāju skaitīšanu Krievzemē XI—XII gadsimtā.
1245., 1257., 1259. un 1273. gadā atsevišķās krievu kņazistēs iedzī-

votājus skaitījuši tatāru hani, lai varētu noteikt meslu apmērus.
Lielāku nozīmi saimniecību un iedzīvotāju skaitīšanas ieguva XVI

gadsimtā sakarā ar feodālās sadrumstalotības likvidēšanu un centra-

lizētas krievu valsts nodibināšanu. Grāmatas, kurās ierakstīja skai-

tīšanas rezultātus, sākumā sauca par rakstvežu, bet vēlāk par skaitī-

šanas grāmatām. 1646. un 1678. gadā valsts teritorijā notika sētu

skaitīšanas, kurās parasti skaitīja tikai vīriešus, kas bija apliekami
ar nodokļiem. Tikai 1710. gadā tika skaitīti kā vīrieši, tā sievietes;

tas bija pirmais mēģinājums saskaitīt visus valsts iedzīvotājus.
1718. gadā ar Pētera I ukazu tika likts pamats jaunai sistēmai

iedzīvotāju skaitīšanā (sētu skaitīšanas vietā), kuras mērķis bija

iegūt datus galvasnaudas uzlikšanai un rekrūšu vervēšanas
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sadalei 1720 un 1721. gadā tika savākti «reģistri» (iedzīvotāju

saraksti), kurus no 1722. līdz 1725. gadam pārbaudīja - revidēja

Turpmākās iedzīvotāju skaitīšanas sāka saukt par revīzijām, bet

sarakstus par revīzijas reģistriem. ~

.._

Revīzijas kā visas valsts mēroga uzskaites forma Krievija pasta-

vēia vairāk nekā 140 gadus. Šajā laikā tika izdarītas 10 revīzijas.

Katra šāda statistiska operācija turpinājās vairākus gadus. Pedeja

revīzija tika izdarīta laikā no 1857. līdz 1860. gadam. Revīzijas

uzskaitīja tikai tos iedzīvotājus, kam bija jāmaksā nodokļi.

Līdzīgas uzskaites pastāvēja arī citās valstīs. Līdz ar preču-
naudas attiecību attīstību primitīvās uzskaites saka atdot savu vietu

zinātniski organizētām skaitīšanām, _kuras tika izdarītas īsa_ laika

pēc vienotas programmas, un iedzīvotāju skaits tika noteikts sakuma

uz vienu un to pašu datumu, bet pēc tam — uz vienu un to pašu

stundu visā valstī. Uz tāda veida skaitīšanu XIX gs. pirmajā puse

pārgāja daudzas valstis.

Buržuāziskās valstis izmanto skaitīšanas datus (tāpat kā visus

statistikas datus) savās šķiriskajās interesēs. Kapitālistiskajās ze-

mēs skaitīšanas uzdevums ir iegūt ziņas, kas nepieciešamas bur-

žuāzijai savas kundzības nostiprināšanai un pastiprinātai darba-

ļaužu ekspluatācijai. Liekas, neviens nenoliegs, ka iedzīvotāju skai-

tīšana buržuāziskajās valstīs dod bagātīgu statistisku materiālu,
kas raksturo zemes ekonomiku un kultūru. Bet buržuāzija šo mate-

riālu izmanto, pirmkārt, lai iegūtu papildu ienākumus uz turpmākās
darbaļaužu aplaupīšanas rēķina. Amerikāņu monopolistu žurnāls

«Magazin of VVall-Street» par 1950. gadā Amerikas Savienotajās
Valstīs notikušās iedzīvotāju skaitīšanas rezultātu nozīmi rakstīja:
«Skaitīšanas rezultāti dod svarīgas ziņas par jebkuru pasākumu
nozari valstī un atļauj tālredzīgam baņķierim, uzņēmējam un

kapitālieguldījumu speciālistam aprēķināt, kādās nozarēs tagad un

nākotnē var iegūt vislielāko peļņu.»
Skaitīšanas programmas un skaitīšanas rezultātu apstrādāšanas

programmas kapitālistiskajās zemēs tiek sastādītas tā, lai neparā-
dītu sabiedrības šķirisko struktūru. Nevienā buržuāziskajā skaitī-
šanas programmā nav jautājuma par piederību pie vienas vai otras

šķiras. Vel lai notušētu šķiriskās atšķirības, skaitīšanas

materiālus apstrādājot, vienā un tajā pašā grupā ieskaita cilvēkus,
kas pieder pie dažādam šķirām. Piemēram, grupā «īpašnieki» vai

«patstāvīgie saimnieki» ieskaita uzņēmējus, kas ekspluatē algotus
strādniekus, un amatniekus, kas neekspluatē citu darba spēku; grupā
«zemnieki» ieskaita gan kulakus, gan vidējos zemniekus, gan trū-

cīgos — puskalpus. Akciju sabiedrību, banku un citu kapitālistisko
apvienību un uzņēmumu direktori, kuri, kā zināms, saņem daļu no

uzņēmumu peļņas, t. i., tie ir kapitālisti ekspluatatori, tiek ierakstīti
aile «kalpotāji».

_

Buržuāziskā statistika visādi samazina bezdarbnieku īsto skaitu.
Ta miljoniem jaunu cilvēku, kuriem nav darba, buržuāziskā statis-
tika neskaita par bezdarbniekiem tikai tāpēc, ka tie vēl nav strādā-

juši algotu darbu. Personas, kas strādā ne vairāk kā I—2 dienas
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nedēļā, arī nepieskaita pie bezdarbniekiem. Tautas skaitīšanā nodar-

bošanās vietā tiek ierakstīta profesija. Tādējādi skaitīšanas materiā-

los neatspoguļojas patiesie bezdarba apmēri.
Buržuāziskā statistika samazina arī iedzīvotāju mazākumtautību

skaitu. Bieži vien tautas skaitīšanā jautājumu par tautību atvieto ar

jautājumu par valodu. Ir pilnīgi skaidrs, ka ziņas par valodu nedod

pareizu priekšstatu par iedzīvotāju nacionālo sastāvu. Nacionālās

diskriminācijas apstākļos mazākumtautību pārstāvji lieto valdošās

nācijas valodu un savu dzimto valodu aizmirst. Vēl vairāk, tiek

sagrozīti dati par iedzīvotāju sastāvu, kad jautājumu par tautību

aizstāj ar jautājumu par pilsonību vai reliģiju.
Dažās kapitālistiskās valstīs tautas skaitīšanā neparedz jautā-

jumu par tautību, bet tā vietā uzstāda jautājumu par rasi vai ādas

krāsu. Sevišķu vērību rasiskajai piederībai veltī koloniālajās zemēs.

Lai «nesajauktu» kolonizatorus ar pamatiedzīvotājiem, skaitīšanas

lapas eiropiešiem un vietējiem iedzīvotājiem iespiež uz dažādu krāsu

papīra. Amerikas Savienotajās Valstīs instrukcijā par iedzīvotāju
skaitīšanu speciāli paredzēts, ka cilvēks, kam vissenākā pagātnē
visattālākās radniecības līnijā kāds radinieks bijis nēģeris, jāpie-
raksta par nēģeri. Tautības aizstāšana ar rasiskām pazīmēm izriet

no rasistiskajām «teorijām», kuras pauž mūsdienu kolonizatori,

kas balto rasi uzskata par pilnvērtīgo un valdošo, bet visas pārējās
rases uzskata par zemākām un nepilnvērtīgām.

Nopietni trūkumi bija pirmās un vienīgās vispārējās tautas skai-

tīšanas programmai cariskajā Krievijā, kura notika pēc stāvokļa
uz 1897. gada 28. janvāri (pēc vecā stila). Skaitīšanas programmā
nebija ietilpināti tādi jautājumi kā nodarbošanās un tautība, ne-

skaidri bija izteikts jautājums par lasīt un rakstīt prašanu. Skaitī-

šanai bija fiskāli nodokļu un militāri mērķi.

Policejiski administratīvās metodes skaitīšanas organizēšanā
bija par cēloni tam, ka iedzīvotāji izturējās pret to ar neuzticību un

bieži pat naidīgi. Tā Tveras guberņas Novotoržskas apriņķa skai-

tītājs Preobraženskis rakstīja: «Neraugoties uz visiem rīkojumiem
un brīdinājumiem par sagaidāmo skaitīšanu, visi zemnieki to uzska-

tīja par kaut kādu revīziju, kurai sekos dažādas sabiedriskas un

mantiskas pārmaiņas. Vadoties no tādiem uzskatiem, viņi vairījās

no skaitīšanas, bet citur tieši centās no savas ģimenes izslēgt tos

ģimenes locekļus, no kuriem tiem bija maz labuma un ienākumu
. . .

Uzrādot ziņas par nodarbošanos, bieži bija vērojama velēšanas

noslēpt amatu vai ari noliegt, ka no tā negūst nekādu labumu,
baidoties tā ierakstīšanas gadījuma no aplikšanas ar nodokļiem.»

Skaitīšanas darbs tika uzdots lekšlietu ministrijas un guber-
natora kanceleju ierēdņiem, no kuriem daudzi nesaprata skaitī-

šanas nozīmi. To cara ierēdņu loma, kuri vadīja skaitīšanu, ļoti
labi raksturota A. Cehova1 vēstulē, kas rakstīta izdevējam Suvo-

rinam 1897. gada 8. februāri: «...skaitīšana beigusies. Skaitītāji

i A. Cehovs piedaiījās tautas skaitīšanā 1897. gada. Viņš vadīja skaitītāju

grupu Maskavas guberņas Serpuhovas apriņķī.
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strādāja lieliski, pedantiski līdz smieklīgumam. Toties zemstes

priekšnieki, kuriem bija uzticēta skaitīšana apriņķos, uzvedas rie-

bīgi. Viņi nekā nedarīja, maz ko saprata un pašos grūtākajos

brīžos teicās esot slimi.» .
Skaitīšanā aktīvi piedalījās krievu inteliģences labākie pārstāvji.

Tomēr tiem nebija pa spēkam novērst trūkumus skaitīšanas pro-

grammā un skaitīšanas norisē.

Skaitīšanas materiālus apstrādāja ilgāk par astoņiem gadiem,
bet tā arī to nepabeidza.

1897. gada skaitīšanas galvenais trūkums bija tas, ka tā nedeva

ziņas par iedzīvotāju šķirisko sastāvu. V. I. Ļeņins norādīja, ka no

skaitīšanas materiāliem nevar dabūt nekādas ziņas par tirdzniecībā

un rūpniecībā nodarbināto iedzīvotāju sadalījumu saimniekos,

strādniekos, vieniniekos-mājamatniekos. Skaitīšana nedeva iespēju
noteikt arī zemniecības šķirisko noslāņojumu. Kulaki, vidējie un

nabadzīgie zemnieki — visi bija ieskaitīti vienā «saimnieku —

zemes īpašnieku grupā». V. I. Ļeņins, strādādams pie savas grāma-
tas «Kapitālisma attīstība Krievijā», bija spiests pārstrādāt skai-

tīšanas rezultātus, lai iegūtu kaut vai aptuvenus datus, kas rakstu-

rotu zemes iedzīvotāju sastāvu. Viņš norādīia. ka no 125.6 miljo-
niem cilvēku ap 100 miljonu cilvēku jeb 4/s iedzīvotāju ir nabadzīgo
un sīko saimnieku, proletāriešu un pusproletāriešu. Šo 100 miljonu
cilvēku vidū bija ne mazāk kā 22 miljoni proletāriešu, 23 miljoni

pārtikušu sīku saimnieku un ap 3 miljonu lielu buržuju, muižnieku,

augstu ierēdņu v. tml., kuru rokās bija visas zemes bagātības.

Neraugoties uz nopietniem trūkumiem skaitīšanas programmā,
tās norises organizēšanā un rezultātu apstrādāšanā, tās dati bija
visai vērtīgi, lai raksturotu cariskās Krievijas iedzīvotāju skaitu un

sastāvu. Skaitīšanas materiālos izpaudās buržuāziski muižnieciskās

valsts pretrunas, iedzīvotāju vairuma neticamā nabadzība un nekul-

turalība. Deviņus un vairāk gadus vecu iedzīvotāju vidū lasītpra-

teju_ bija tikai 24%
:

bet strādnieku un zemnieku vidū vēl mazāk.

Visas Krievijas impērijas mācību iestādēs bija tikai 79 tūkstoši sko-

lotāju, toties garīdznieku, mūku un citu kulta kalpu bija 263 tūk-

stoši, tas ir, 3 reizes vairāk nekā skolotāju. Civiliedzīvotāju ārstu

bija ap 14 tūkstošu, bet pūšļotāju un .kaktudakteru pāri par 13 tūk-

stošiem, tas ir, gandrīz tikpat, cik ārstu. Maskavā 1897. gadā iedzī-

votāju skaits nedaudz pārsniedza miljonu. Starp tiem bija 7 tūk-
stoši garīdznieku, muku un citu kulta kalpu. Tajā pašā laikā bija
1,8 tūkstoši skolotāju, 1,3 tūkstoši civiliedzīvotāju ārstu un tikai
374 inženieri.

Šie skaitļi uzskatami ilustrē carisko Krieviju un veco muižnieku
un tirgotāju Maskavu.

TAUTAS SKAITĪŠANAS PSR SAVIENĪBĀ

Ar proletāriskas revolūcijas pirmajām dienām Komunistiskā
partija un Padomju valdība sevišķu uzmanību pievērsa uzskaites
attīstīšanai un pilnveidošanai. Jau padomju varas rītausmā, izstrā-
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dājot sociālistiskās celtniecības programmu, V. I. Ļeņins kā izšķi-
rošu nosacījumu tālākai kustībai uz sociālismu izvirzīja uzdevumu

stingri uzskaitīt un kontrolēt ražošanu un patēriņu. «Uzskaite un

kontrole — lūk, galvenais, kas vajadzīgs komunistiskās sabiedrī-

bas pirmās fāzes «nokārtošanai» un pareizai funkcionēšanai.»1

V. I. Ļeņins tautas skaitīšanām piešķīra lielu nozīmi. Pēc viņa
iniciatīvas 1920. gadā izdarīja pirmo padomju demogrāfisko skaitī-

šanu un lauksaimniecības skaitīšanu ar rūpniecības uzņēmumu īsu

uzskaiti. V. I. Ļeņins teica, ka ar skaitīšanas datiem tiks likts

pamats padomju celtniecībai. Viņš prasīja, lai visi padomju varas

orgāni, visas padomju iestādes palīdzētu veikt skaitīšanu. 1920. gada
12. septembra telegrammā īrkutskas guberņas izpildu komitejai

viņš rakstīja: «Dariet visu, lai skaitīšana notiktu visā jūsu guberņā.
Revolucionārā kārtībā novērsiet visus sastopamos šķēršļus. Radiet

apstākļus skaitīšanas plānveidīgai norisei.»

Skaitīšanas nozīme sociālistiskajā celtniecībā vienkārši un

sevišķi skaidri parādīta M. I. Kaļiņina parakstītajā KPFSR VCIK
1920. gadā publicētajā uzsaukumā iedzīvotājiem. Uzsaukumā bija
teikts: «Aiziet kapitālistiskās ekspluatācijas vecā pasaule, brīvība

kapitālistiem, vergu jūgs darbaļaudīm. Par saimniekiem, par īstu

saimnieku kļūst paši darbaļaudis. Viņiem jābūt nevis vienkārši

saimniekam, bet labam saimniekam. Labs saimnieks ir vispirms
tas, kas zina visu savu īpašumu, zina savus laukus un mežus, savas

fabrikas un rūpnīcas, zina, cik un kur viņam kas ir. . . Skaitīšanas

dos mums tieši tādas zināšanas. Tās atvieglos mums celtniecību,

pamatojoties uz labi pārdomātu saimniecības plānu. Visiem darba-

ļaudīm kā vienam cilvēkam jāpalīdz iegūt šīs zināšanas, jo dzīves

saimnieks un veidotājs ir paši darbaļaudis.»

1920. gada augustā tautas skaitīšanu Padomju Krievijā veica

grūtos apstākļos, kad vēl joprojām turpinājās ārvalstu militāra

intervencija, pilsoņu karš un saimnieciskais sabrukums. Kaut arī

1920. gada skaitīšanas dati bija nepilnīgi (daļu musu zemes teri-

torijas bija sagrābuši interventi), tomēr uz tiem pamatojās, izstrā-

dājot pasākumus sagrautās tautas saimniecības atjaunošanai un

kultūras celtniecībai. Mūsu zemes iedzīvotāju skaits toreiz bija

134,2 miljoni cilvēku.

1923. gada martā tika izdarīta Vissavienības pilsētu iedzīvotāju

un rūpniecības skaitīšana.

Otrā Vissavienības tautas skaitīšana notika 1926. gada decembri.

Pirmo reizi visā padomju varas laikā skaitīšana aptvēra visu valsts

teritoriju un deva iespēju novērtēt jaunās Padomju valsts sasniegu-

mus tautas saimniecības atjaunošana. Skaitīšanas materiāli node-

rēja par pamatu pirmā piecgades plāna izstrādāšanai.

Pēc 1926. gada skaitīšanas datiem iedzīvotāju skaits bija

147 miljoni cilvēku, tajā skaitā pilsētās — 26,3 miljoni. Tas nedaudz

pārsniedza pilsētu iedzīvotāju skaitu cariskajā Krievija, bet pilsētu

un lauku iedzīvotāju samērs (17,9 un 82,1 procents) liecināja par

1 V. I. Ļeņins, Raksti, 25. sēj., 435. lpp.
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vāju rūpniecības attīstību. Lasīt un rakstīt pratēju skaits bija pie-

audzis Salīdzinot ar pirmsrevolūcijas periodu, tas sastādīja 51 pro-

centu 9 gadu un vecāku iedzīvotāju vidu, tomēr šie skaitļi radīja,

ka cariskā režīma smagais mantojums — analfabētisms vēl nepa-

visam nebija likvidēts.

Visā zemē bezdarbnieku toreiz bija vairāk neka 1 miljons.

Trešā Vissavienības tautas skaitīšana notika 1939. gada janvārī.

Tās rezultāti atspoguļoja uzvarējuša sociālisma milzīgos sasnie-

gumus. PSR Savienībā tajā laikā bija galīgi likvidētas ekspluata-

toru šķiras, bija nostiprinājies- sociālistiskais ražošanas veids pil-

sētā un uz laukiem, likvidēts bezdarbs un nabadzība, ievērojami

cēlusies iedzīvotāju labklājība.
Pēc 1939. gada skaitīšanas datiem iedzīvotāju skaits PSRS bija

170,6 miljoni cilvēku. Salīdzinot ar 1926. gadu, tas bija pieaudzis

par 23,6 miljoniem cilvēku, tas nozīmē, ka ikgadējais_ vidējais

pieaugums bijis 1,23 procenti. Galvenajās kapitālistiskajās valstīs

iedzīvotāju pieaugums šajā laikā bija daudz mazāks: ASV — 0,67

procenti, Anglijā — 0,36 procenti, Vācijā — 0,62 procenti, Fran-

cijā — 0,08 procenti.
Pilsētu iedzīvotāju skaits 1939. gadā, salīdzinot ar 1926. gadu,

bija pieaudzis vairāk nekā 2 reizes. Tādus pilsētu iedzīvotāju skaita

pieauguma tempus vēsture nepazina. Amerikas Savienotajās Valstīs

pilsētu iedzīvotāju skaita divkāršošanai bija vajadzīgi 30 gadi, bet

Anglijā un Francijā 60 līdz 70 gadi.
Skaitīšanas materiāli uzskatāmi atspoguļoja pārmaiņas iedzīvo-

tāju šķiriskajā sastāvā. Strādnieki un kalpotāji kopā ar ģimenes
locekļiem sastādīja gandrīz pusi no visiem iedzīvotājiem, bet 1928.

gadā to bija nedaudz vairāk par vienu sesto daļu. Kolhozu zemnieku

un kooperēto māj amatnieku skaits bija pieaudzis no 2,9 procentiem
1928. gadā līdz 46,8 procentiem 1939. gadā.

1939. gada skaitīšana noritēja sekmīgi. PSRS Tautas Komisāru

Padome toreiz atzīmēja, ka skaitīšana izdarīta pareizi, saskaņā ar

valdības norādījumiem un statistikas zinātnes prasībām. Visiem

skaitīšanas darbiniekiem valdība izteica nateicību; 149 labākos darbi-

niekus apbalvoja ar Padomju Savienības ordeņiem un medaļām.
1939. gada skaitīšanas materiālus apstrādāja īsā laikā —

15 mēnešos. (Anglijā, Francijā un citās valstīs, kurās ir ievērojami
mazāks iedzīvotāju skaits nekā PSR Savienībā, skaitīšanas rezul-

tātus apstrādāja vairākus gadus.)
Tomēr šās skaitīšanas materiāli, ko savā laikā izmantoja valsts

un saimnieciskie orgāni, šajā laikā jau ir novecojuši. Laikā kopš
1939. gada notikušas lielas pārmaiņas iedzīvotāju skaitā un sastāvā.
Daudz upuru prasīja Lielais Tēvijas karš. Divdesmit gadu laikā

izaugusi jauna paaudze. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju sastāvs pēc
vecuma ir citāds_ nekā 1939. gadā. Pārmainījušās PSRS robežas.

1939. gada beigas notika Rietumukrainas un pēc tam Aizkarpatu
Ukrainas un Padomju Ukrainas atkalapvienošanās, Rietumbaltkrie-
vijas atkalapvienošanās ar Padomju Baltkrieviju. 1940. gadā
Padomju Savienības sastāvā iestājās Lietuvas, Latvijas un Igauni-
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jas republikas, bet 1944. gadā — Tuvas Tautas Republika. 1940.

gadā tika nodibināta Moldāvijas Savienotā Republika. Tas viss

radīja ievērojamas pārmaiņas iedzīvotāju sastāvā.

Būtiski pārveidojušās pilsētu un lauku iedzīvotāju savstarpējās
attiecības. No 1939. gada līdz 1957. gadam mūsu zemē izveidotas

417 pilsētas; pilsētu tipa ciematu skaits palielinājies līdz 1188. 1940.

gadā visā zemē bija 60,6 miljoni pilsētu iedzīvotāju, bet 1956. gada

aprīlī — 87 miljoni. Pārmainījies dažādās tautas saimniecības noza-

rēs nodarbināto iedzīvotāju skaits, citāds kļuvis ražojošās un nera-

žojošās nozarēs nodarbināto iedzīvotāju samērs. levērojami pie-
audzis speciālistu skaits ar augstāko un vidējo speciālo izglītību.

Lielas pārmaiņas notikušas lauku iedzīvotāju vidū. Kolhozu

iekārtas tālākā nostiprināšanās, lauksaimniecības tehniskā apbruņo-

juma pieaugums pārveidojis zemnieka darba raksturu. Tagad kol-

hozu laukiem ir daudz kvalificētu tehnisko kadru, sava inteliģence.

Turpina pārveidoties ari iedzīvotāju teritoriālais izvietojums.
Tālo Austrumu, Sibīrijas, Kazahstanas neaptveramajos plašumos,
kur pirms revolūcijas bija tuksneši, neapdzīvotas vietas, izauguši
lieli rūpniecības centri, radīti priekšzīmīgas sociālistiskās lauk-

saimniecības rajoni.
Visas šīs pārmaiņas sīki un precīzi uzskaitīs 1959. gada Vis-

savienības tautas skaitīšana.

1959. GADA SKAITĪŠANAS PROGRAMMA

Galvenais skaitīšanas dokuments ir valdības apstiprināta pro-

gramma — skaitīšanas lapa, kurā ietilpst 15 jautājumi. Izstrādājot
atbildes uz šiem jautājumiem, būs iespējams iegūt vispusīgas

ziņas par mūsu zemes iedzīvotāju sastāvu.

Pirmais jautājums (attiecības pret ģimenes galvu) uzņemts
skaitīšanas programmā kā pirmais tāpēc, ka ģimeņu skaitīšanas

veids dos iespēju pareizi uzskaitīt kā klātesošos, tā arī pagaidām
klāt neesošos ģimenes locekļus. Bez tam ģimeņuuzskaite dos iespēju

iegūt ziņas par ģimeņu skaitu, vidējo ģimenes sastāvu pilsēta un

uz laukiem, strādniekiem, zemniekiem, kalpotajiem, majamatniekiem

utt., kā arī pēc atsevišķām tautībām.

Otrais un trešais jautājums (par pagaidu prombutne_ esošiem

un pagaidām dzīvojošiem) uzņemti skaitīšanas lapa, lai iegūtu datus

par klātesošajiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Taja paša laika

katrā ģimenē klātesošo un prombūtne esošo ģimenes locekļu uzskaite

sekmēs iedzīvotāju pareizāku saskaitīšanu.

Skaitīšanas lapas ceturtais, piektais un sestais jautājums par

dzimumu, vecumu un ģimenes stāvokli ļoti svarīgi iedzīvotāju
sastāva raksturošanai. Šo rādītāju apstrādāšana dos ziņas par

iedzīvotāju sadalījumu vīriešos un sievietēs kopa visa valstī, atse-

višķās republikās, novados, apgabalos. Tiks iegūti dati par vīriešu

un sieviešu samēru pilsētā un uz laukiem. Skaitīšanas materiāli

parādīs padomju sieviešu arvien pieaugušo lomu valsts parvaldī-
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šanā un to līdzdalību visas valsts saimnieciskas, kultūras un poli-

tiskās dzīves nozarēs.

Pēc 1897. gada skaitīšanas datiem 80 procentu no visa algotu

darbu strādājošu sieviešu skaita bija laukstradnieces, kalpones, die-

nas strādnieces, tas ir, tās strādāja viszemāk atalgoto un smagāko

darbu. Rūpniecībā un celtniecība toreiz strādāja tikai 13 procentu

no visa strādājošo sieviešu skaita, izglītības un veselības aizsar-

dzības darbā — tikai 4 procenti.

Padomju vara radīja apstākļus sievietes aktīvai līdzdalībai visās

tautas saimniecības un kultūras nozarēs. 1956. gadā mūsu zemes

tautas saimniecībā nodarbināto strādnieku un kalpotāju vidū bija
45 procenti sieviešu. Pie tam veselības aizsardzības iestādēs bija
85 procenti sieviešu, izglītības darbā — 67 procenti, tirdzniecības,

sagādes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos —■ 65 procenti,
valsts un saimnieciskās pārvaldes orgānos — 50 procenti. No visiem

PSR Savienībā tautas saimniecībā nodarbinātajiem speciālistiem
ar augstāko un vidējo speciālo izglītību 1956. gada beigās bija
60 procentu sieviešu; ārstu vidū sievietes bija 75 procenti; medicī-

nisko darbinieku vidū ar vidējo speciālo izglītību — 91 procents;

pedagogu un kultūrizglītības darbinieku vidū ar augstāko izglī-
tību — 66 procenti, ar vidējo speciālo izglītību — 79 procenti; eko-

nomistu un prečziņu vidū — 54 procenti. Simtiem tūkstošu sieviešu

ievēlētas Darbaļaužu deputātu padomēs.
Laulībā esošo personu skaits un vecums un visu iedzīvotāju

sastāvs pēc vecuma dod iespēju noteikt iedzīvotāju pieaugumu
nākotnē un aprēķināt iedzīvotāju sastāvu pēc vecuma turpmākajos
gados. Tam ir liela nozīme, plānojot un realizējot pasākumus, lai

talak celtu darbaļaužu materiālo labklājību un kultūru.

ledzīvotāju uzskaite pēc vecuma grupām ir ļoti svarīga, lai orga-
nizētu iedzīvotāju kultūras un sadzīves vajadzību apkalpošanu. Maz-

bērniem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem,
pieaugušajiem pilsoņiem — katrai no šīm vecuma grupām vajadzīga
īpaša apkalpošana, un šajā ziņā skaitīšana var dot visas nepie-
ciešamās ziņas. Tā, piemēram, dati par bērnu skaitu līdz 3 gadiem
dos iespēju noteikt bērnu konsultāciju, mazbērnu novietņu un to

apkalpojoša personāla vajadzīgo daudzumu. Dati par bērnu skaitu

pirmsskolas vecumā (līdz 7 gadiem) pēc atsevišķiem gadiem nepie-
ciešami, lai zinātu, cik bērnu iestāsies skolā turpmākajos gados.
Pamatojoties uz šiem datiem, tiek plānota skolu celtniecība, no-

teikts vietu skaits tajās un nepieciešamais skolotāju skaits. Šie dati

nepieciešami arī bērnudārzu celtniecībai. Ziņas par iedzīvotājiem
darba spējīga vecumā dod priekšstatu par' mūsu zemes darba
rezervēm.

Uz vienkāršo jautājumu par vecumu bieži tiek dotas neprecīzas
un nepareizas atbildes. 36 un 34 gadus veci pilsoni dažreiz saka,
ka viņiem ir 35 gadi; personas 39 un 41 gada vecumā bieži saka,
ka viņiem ir 40 gadu; nereti gadās, ka bērnus, kam ir pilni 4 gadi
un 11 mēnesi sauc par piecgadīgiem, bet par bērnu, kam 10 vai
ii menesu, saka, ka «viņam jau ir gadiņš», utt. Neprecīzas atbildes
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par vecumu nedod iespēju pareizi izmantot skaitīšanas materiālus.

Tā kļūdas vecuma noteikšanā traucē precīzi aprēķināt dažus

gadus uz priekšu pirmsskolas un skolas vecuma bērnu kontin-

gentu, uzskaitīt darba spējīgo iedzīvotāju pieaugumu. Atbildēs uz

jautājumu par vecumu nedrīkst izdarīt noapaļojumus; jāuzrāda
"tikai gadu skaits, bet bērniem, kas jaunāki par gadu, — mēnešu

skaits.

Atbildes uz septīto un astoto jautājumu (par tautību un dzimto

valodu) kopā ar atbildēm uz skaitīšanas lapas pārējiem jautāju-
miem dos sīkas ziņas par sociālistisko nāciju attīstību, Padomju
Savienībā ietilpstošo nacionālo republiku tautas saimniecības un

kultūras uzplaukumu.

Saskaņā ar instrukciju skaitīšanas lapā ieraksta tautību un

dzimto valodu, ko norāda paši iztaujājamie. Pie tam dzimtā

valoda var nesakrist ar iztaujājamā tautību.

PSRS ir daudznāciju valsts. Mūsu zemes tautas ir draudzīga,
brālīga ģimene, kurā visas nācijas un tautības ir līdztiesīgas visās

saimnieciskās, valsts, sabiedriski politiskās un kultūras dzīves

nozarēs. Visu tautību, nacionālo republiku un apgabalu attīstībā

padomju varas gados ir sasniegti milzīgi panākumi. Visās savie-

notajās republikās izauguši savi speciālistu un zinātnes darbi-

nieku nacionālie kadri.

Atbildot uz devīto jautājumu (kādas valsts pilsonis), katrs

padomju pilsonis ar lepnumu teiks: «PSRS pilsonis.» Atbildes uz

šo jautājumu dos iespēju noteikt mūsu zemē dzīvojošo ārvalstu

pavalstnieku skaitu.

Atbildes uz desmito un vienpadsmito jautājumu skaitīšanas

lapā raksturos PSRS iedzīvotāju izglītības līmeni, kā arī mācību

iestāžu audzēkņu skaitu un sastāvu.

1939. gada skaitīšanas programmā bija atsevišķs jautājums

par lasīt un rakstīt prašanu. Sī jautājuma uzstādīšanai bija nozīme

tāpēc, ka 9 un vairāk gadus vecu iedzīvotāju vidū bija 18,8 pro-

centi analfabētu. Pašlaik mūsu zemē analfabētisms ir visumā lik-

vidēts, tāpēc nākamajā skaitīšanā tiks pievērsta uzmanība iedzīvo-

tāju izglītības līmeņa noteikšanai. Skaitīšanas dati par šo jautā-

jumu parādīs, cik cilvēkiem mūsu zemē ir augstākā, vispārējā

vidējā un speciālā vidējā izglītība. Skaitīšana radīs, cik cilvēku

mācās augstākajās un vidējās speciālajās mācību iestādēs, vispār-

izglītojošās un arodskolās, kā arī kvalifikācijas celšanas un masu

profesiju speciālistu sagatavošanas dažāda veida kursos. Skaitī-

šanas materiāli dos iespēju noteikt iedzīvotāju izglītības līmeni

un mācību iestāžu audzēkņu sastāvu atsevišķi pilsētas un laukos,

pēc katras tautības un atsevišķām sociālām grupām.

Divpadsmitais (darba vieta), trīspadsmitais (nodarbošanās

šajā darba vietā) un četrpadsmitais jautājums (iztikas līdzekļu

avots, ja nav nodarbošanās) uzņemti skaitīšanas lapa tapec, lai

noteiktu iedzīvotāju sadalījumu pēc tautas saimniecības nozarēm,

atsevišķām ražošanas nozarēm, nodarbībām un iztikas līdzekļu
avotiem.
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Atbildes uz divpadsmito jautājumu parādīs, cik cilvēku strādā

rūpniecībā un tās atsevišķās nozarēs, transportā, padomju saim-

niecībās, kolhozos, savā personīgajā palīgsaimniecībā, ražošanas

kooperācijā, tirdzniecībā, tautas izglītības un veselības aizsardzī-

bas iestādēs utt. Darba vietai jābūt uzrādītai pilnīgi un precīzi ta,

lai pēc uzņēmuma nosaukuma varētu noteikt ražošanas veidu.

Nedrīkst, piemēram, rakstīt «Fabrika «Oktobris»», bet jāieraksta

«Aušanas fabrika «Oktobris»»; nedrīkst rakstīt «V. I. Ļeņina rūp-

nīca», bet jāieraksta «V. I. Ļeņina mašīnbūves rūpnīca». Ja iz-

taujājamais strādā rūpniecības, transporta vai lauksaimnie-

cības uzņēmuma ēdnīcā, ambulancē, frizētavā, tad jānorāda šī ap-

kalpojamā uzņēmuma (ēdnīcas, ambulances utt.) nosaukums,

bet ne tikai tā uzņēmuma nosaukums, kura strādniekus tas ap-

kalpo.
No atbildēm uz trīspadsmito jautājumu uzzinās iedzīvotāju

sadalījumu pēc nodarbošanās, kas rādīs dažādo arodu personu

skaitu. Nodarbošanās jāieraksta sīki un precīzi. Jāatbild, piemē-

ram, «instrumentu atslēdznieks», «garāžas pārzinis», bet nevis

«atslēdznieks», «pārzinis».
ledzīvotāju nodarbošanās raksturo zemes ekonomiskās attīs-

tības pakāpi. Sakarā ar PSR Savienības industrializāciju radās

jauni arodi, jauni nodarbošanāsveidi, kādus nepazina agrākā Krie-

vijā. Tā ogļrūpniecībā radās arodi — ogļu kombainu mašīnists,

ciršanas un iekraušanas mašīnu mašīnists, ekskavatorists v. c. pro-

fesijas. Mežrūpniecībā radušies jauni arodi — benzīna motorzāģa
un elektriskā motorzāģa zāģeri. Masveidīgi izplatījušies atslēdz-

nieka, virpotāja, iestādītāja, elektromontiera arodi, kādu agrākajā
Krievijā bija maz.

Daudziem arodiem saglabājušies vecie nosaukumi, bet darba

paņēmieni tajos ir kvalitatīvi pārmainījušies. Ja agrāk iecirtēji un

atšķaidītāji strādāja ar cērti, tad tagad viņi lieto pneimatiskos un

elektriskos āmurus. Mašīnbūves uzņēmumos daudzu arodu strād-

nieki agrāk strādāja ar rokām, tagad viņi lieto mehānismus; rūp-
nīcas ievērojami palielinājies celtņu, liftu un citu mehānismu mašī-

nistu skaits, kuri aizstājuši vai atvieglojuši aiznesēju, pienesēju un

krāvēju darbu. Celtniecībā izaudzis celtņu, liftu un citu mehānismu

mašīnistu skaits. Lauksaimniecības sociālistiskā pārkārtošana
radīja jaunus arodus un nodarbošanās veidus — traktoristi, kom-

bainieri, kolhoza priekšsēdētāji, laukkopības un lopkopības briga-
dieri utt. Izzuduši kapitālistiskajai sabiedrībai raksturīgie nodar-

bošanās veidi — guvernante, sulainis v. tml.
Atbildi uz četrpadsmito jautājumu dod personas, kas atrodas

valsts, kooperatīvo un sabiedrisko organizāciju un atsevišķu per-
sonu apgādība. Apstrādājot atbildes uz šo jautājumu, gūs iespēju
noteikt pensionāru, stipendiātu, bērnu namu audzēkņu, kā ari

atsevišķu personu apgādājamo pilsoņu sastāvu. Ir zināms, ka
PSR Savienībā 1957. gadā valsts pensijas saņēma 18 miljoni cil-
vēku. Skaitīšana konstatēs, cik viņu vidū ir vīriešu un sieviešu, cik
strādnieku, kalpotāju, kolhoznieku utt. Atsevišķu personu apgādībā
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esošo personu sastāvs jāzina, lai izstrādātu pasākumus darba

resursu racionālākai izmantošanai.

Atbildes uz piecpadsmito jautājumu dos iespēju iegūt datus pap
padomju tautas sociālo sastāvu. Pie tam bērni un nestrādājošie
ģimenes locekļi piederēs pie tās sabiedriskās grupas, pie kādas pie-
der persona, kura tos apgādā. Pensionāri un stipendiāti sadalās

pēc tām sabiedriskām grupām, pie kurām tie piederēja līdz aizie-

šanai pensijā vai līdz stipendijas saņemšanai. 1939. gada skaitī-

šanas lapā bija vēl grupa «nestrādājošie elementi», turpretim i959.

gada skaitīšanas lapā šī rādītāja vairs nav.

1956. gada sākumā strādnieku un kalpotāju un viņu ģimenes
locekļu skaits bija ap 117 miljonu cilvēku, kolhoznieku, kooperēto

mājamatnieku un viņu ģimenes locekļu skaits pārsniedza 82 mil-

jonus cilvēku, individuālo zemnieku un nekooperēto mājamatnieku
un viņu ģimenes locekļu skaits — apmēram 1 miljons cilvēku.

Skaitīšana precizēs datus par PSR Savienības iedzīvotāju šķirisko
sastāvu un dos vispusīgu katras sabiedriskās grupas statistisko

raksturojumu.
Skaitīšanas lapu skaitītājs izpilda pēc iztaujājamo atbildēm.

Skaitītājam noliegts prasīt iedzīvotājiem dokumentus, kas apstip-
rinātu atbilžu pareizību. Viņam jāpaskaidro iedzīvotājiem, ka jādod

pareizas atbildes uz katru skaitīšanas lapas jautājumu. Visiem

jāsaprot, ka skaitīšana nav saistīta ne ar nodokļu uzlikšanu, ne

apdzīvojamās platības izmantošanas vai pierakstīšanās jautāju-
miem. Skaitīšanas lapās ierakstītie dati izmantojami vienīgi, lai

izstrādātu bezpersoniskus summārus rādītājus par iedzīvotāju
sastāvu. Skaitīšanas darbinieki nedrīkst nevienam izpaust skai-

tīšanas lapu atbilžu saturu. Skaitīšanas materiālus izmantos

valsts un saimnieciskās pārvaldes un plānošanas orgāni, kā arī

zinātniskās organizācijas tikai kopsavilkumu veidā, lai izstrādātu

pasākumus tautas saimniecības, kultūras un zinātnes tālākai attīs-

tībai, iedzīvotāju materiālās labklājības celšanai.

1959. GADA SKAITĪŠANAS KĀRTĪBA

Skaitīšanā nedrīkst izlaist nevienu cilvēku un nevienu nedrīkst

saskaitīt divas reizes. Lai nodrošinātu skaita nepieciešamo preci-
zitāti, iedzīvotāju skaitīšana jāizdara uz noteiktu datumu. Tāds

datums 1959. gada tautas skaitīšanā būs 15. janvāris. ledzīvotāju
skaits tiks noteikts pēc stāvokļa uz pulksten divpadsmitiem naktī

no 14. uz 15. janvāri (pēc vietējā laika). Tas, protams, nenozīmē,

ka skaitīšana notiks naktī; skaitītāji sāks skaitīšanas lapu izpildī-
šanas darbu 15. janvārī pīks. 8.00 no rīta un turpinās to dienā, bet

nepieciešamības gadījumos arī vakaros, un pabeigs to 22. janvārī.
Katrs cilvēks tiks uzskaitīts tajā pilsētā vai ciemā, kur viņš

pavadījis nakti no 14. uz 15. janvāri, neatkarīgi no tā, vai viņš
tur dzīvo pastāvīgi vai pagaidām. Pie tam, ja skaitāmais cilvēks

dzīvo pastāvīgi vienā pilsētā un skaitīšanas brīdī bijis komandē-

jumā, atvaļinājumā vai kādu citu iemeslu dēļ citā pilsētā, kur viņš
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arī ticis uzskaitīts, tad skaitīšanas lapā tiks atzīmēts, ka šajā pil-

sētā viņš dzīvo pagaidām. Viņa_ pastāvīgajā dzīves vieta ari šo

cilvēku'ieraksta skaitīšanas lapā, bet ar atzīmi, ka viņš atrodas

pagaidu prombūtnē. Ja, piemēram, pilsonis Ivanovs, kas pastāvīgi

dzīvo Maskavā, laikā no 10. līdz 18. janvārim bijis komandējumā

Rjazaņā, tad attiecīgais Rjazaņas pilsētas skaitītājs uzskaitīs

viņu, bet skaitīšanas lapā pret trešo jautājumu atzīmēs, ka Rja-

zaņā Ivanovs dzīvo pagaidām; tajā pašā laikā tas skaitītājs, kas

apmeklēs Ivanova Maskavas dzīvokli, ierakstīs viņu šā dzīvokļa
skaitīšanas lapā, bet atzīmēs, ka skaitīšanas laikā viņš bija

pagaidu prombūtnē.

ledzīvotāju statistikā ir atšķirība starp klātesošiem un pastā-

vīgajiem iedzīvotājiem. Katras apdzīvotas vietas klātesošie ir tie

iedzīvotāji, kas skaitīšanas brīdī faktiski tur dzīvo neatkarīgi no

tā, vai attiecīgā apdzīvotā vieta ir atsevišķu personu pastāvīgā
vai pagaidu dzīves vieta.

Klātesošie iedzīvotāji, kuriem attiecīgā apdzīvotā vieta ir arī

viņu pastāvīgā dzīves vieta, pieder pie attiecīgās apdzīvotās vie-

tas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Tāpat pie pastāvīgajiem iedzīvo-

tājiem pieder personas, kurām attiecīgā pilsēta, strādnieku cie-

mats, ciems utt. ir pastāvīgā dzīves vieta, bet skaitīšanas brīdī

viņi bijuši pagaidām izbraukuši uz citām apdzīvotām vietām

(pagaidām promesošie).

Pagaidām promesošie no atsevišķu apdzīvotu vietu pastāvīga-
jiem iedzīvotājiem tajā pašā laikā ir pagaidām dzīvojošie citās

apdzīvotās vietās un skaitīšanas periodā pieder pie šo vietu klāt-

esošiem iedzīvotājiem. Dažām personām, kas nepārzina šo katego-
riju iedzīvotāju skaitīšanas tehniku, liekas, ka viens un tas pats cil-

tiek ieskaitīts iznākumā divas reizes. Bet patiesībā šeit

divkāršas uzskaites nav. Mūsu piemērā pilsonis Ivanovs tiks pie-
skaitīts pie Rjazaņas klātesošiem iedzīvotājiem, bet nebūs pie-
skaitīts pie Maskavas klātesošajiem iedzīvotājiem, tomēr pastā-

vīgo iedzīvotāju skaitā viņš būs ieskaitīts tikai Maskavā. Tādējādi
ka vienā, tā otrā gadījumā iznākumā viņš tiks ieskaitīts tikai

vienu reizi. Jautājums par to, kas pieder pie klātesošiem vai

pastāvīgiem iedzīvotājiem, pie pagaidām dzīvojošiem vai pagai-
dām promesošiem pilsoņiem sīki izskaidrots instrukcijā par skaitī-

šanas kārtību.

ledzīvotāju skaitu visā valstī kopā, kā arī pēc republikām,
novadiem, apgabaliem, pilsētām, ciemiem un iedzīvotāju sastāvu

pētīs galvenokārt pēc klātesošiem iedzīvotājiem. Bet tajā pašā
laika tiks iegūts arī pastāvīgo iedzīvotāju skaits.

Valsts pārvaldīšanas un tautas saimniecības plānošanas vaja-
dzībām nepieciešami dati kā par klātesošo, tā arī par pastāvīgo
iedzīvotāju skaitu. Ta, lai plānotu un organizētu iedzīvotāju ap-
gādi, izvērstu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu
tīklu, tiek izmantoti dati par klātesošajiem iedzīvotājiem. Lai
plānotu dzīvokļu celtniecību, izvērstu skolu celtniecību, izmanto
datus par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu.
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Lai uzskaitītu kā klātesošos, tā pastāvīgos iedzīvotājus, skai-

tīšanas lapā ieraksta atzīmes par pagaidām dzīvojošiem un pa-
gaidu prombūtnē esošiem pilsoņiem. Ja no klātesošo iedzīvotāju
skaita izslēgs pagaidām dzīvojošos un pieskaitīs pagaidu prom-
būtnē esošos, tad dabūs pastāvīgo iedzīvotāju skaitu. Pareizi

organizētā skaitīšanā pagaidu prombūtnē esošo -kopējam skaitam

visā valstī jāsakrīt ar pagaidām dzīvojošo skaitu vai ari tam stipri
jātuvinās, bet tas nozīmē, ka klātesošo iedzīvotāju skaitam gan-
drīz jāsakrīt ar pastāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju skaitu. 1939. gada
skaitīšanā starpība starp pastāvīgi dzīvojošo un klātesošo iedzīvo-

tāju skaitu PSR Savienībā bija tikai 0,06 procenti. No 170,6
miljoniem cilvēku, kas dzīvoja PSR Savienībā 1939. gadā, starpība
starp klātesošo un pastāvīgo iedzīvotāju skaitu bija mazāka par
100 tūkstošiem cilvēku. Tas, ka šī starpība ir tik maza, liecina par
skaitīšanas organizācijas augsto līmeni un tās rezultātu ticamību.

Atsevišķos rajonos pastāvīgo un klātesošo iedzīvotāju skaits

var būtiski atšķirties. Tas attiecas galvenokārt uz tiem apgaba-
liem, novadiem un republikām, kur daļa lauku iedzīvotāju ziemā

izbrauc uz citām vietām pagaidu darbā. Bet galvenā iedzīvotāju
masa pieder kā pie pastāvīgiem, tā arī pie klātesošajiem iedzīvo-

tājiem, jo, pastāvīgi dzīvojot noteiktā vietā, iedzīvotāji skaitīša-

nas brīdī turpat arī atradīsies.

Par skaitīšanas laiku izraudzīts janvāra mēnesis — viens no

ziemas mēnešiem, kad iedzīvotāju kustība ir vismazākā. Bez tam

izdarīt skaitīšanu janvārī ir lietderīgi ari tāpēc, ka tas dos iespēju
skaitīšanas rezultātus salīdzināt ar iedzīvotāju tekošās uzskaites

datiem, kurus parasti izstrādā pēc stāvokļa uz 1. janvāri, un arī ar

1939. gada skaitīšanas datiem, kura ari notika janvāri.
Par skaitīšanas datumu noteikts 15. janvāris. Tas darīts tāpēc,

ka 15. janvāris iekrīt nedēļas vidū, kad iedzīvotāju kustība ir

mazāka nekā sestdienā, svētdienā un pirmdienā.
Var gadīties, ka daudzi pilsoņi nebūs mājā naktī no 14. uz

15. janvāri 1959. gadā visdažādāko iemeslu dēļ: sakarā ar darbu

nakts maiņā, nakts dežūrā; dzelzceļnieki un citi transporta dar-

binieki šajā laikā var pildīt dienesta pienākumus reisā; var nebūt

mājās personas, kas dzen lopu barus; kolhoznieki, kas atrodas

tālākās kolhoza fermās, var tur pārnakšņot; var nebūt mājās
skaitīšanas dienā aiz tādiem iemesliem kā braukšana uz mežu pēc

malkas, uz tirgu, medībās utt. Bet, tā kā tautas skaitīšana tiek

izdarīta pēc dzīves vietas, nevis pēc darba vietas, visus pilso-

ņus, kas naktī no 14. uz 15. janvāri atradušies darbā vai citās

vietās, kur tos nevar uzskaitīt, skaita pēc dzīves vietas kā klāt-

esošus iedzīvotājus. Pie tam skaitīšanas lapā neatzīmē par viņu

pagaidu prombūtni.
Skaitīšanu neizdara piepilsētas un vietējos vilcienos, autobu-

sos un vietējās satiksmes kuģos, kā arī vienas dienas atpūtas

namos, nakts sanatorijās, diennakts bērnudārzos un mazbērnu

novietnēs. Personas, kas atrodas šajās vietās, arī tiks uzskaitī-

tas pēc savas dzīves vietas. Pēc savas dzīves vietas uzskaita arī
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visus tos, kuri naktī no 14. uz 15. janvāri nebija ne mājās,

ne arī pie radiniekiem vai paziņam, bet tas pašas pilsētas vai

ciema padomes teritorijā.

Slimniekus, kas ārstējas slimnīcas, sanatorijas, atpūšas atpūtas

namos (izņemot vienas dienas atpūtas namus), atrodas dzemdību

namos, uzskaita tur kā pagaidām dzīvojošus, bet savā pastāvīgā

dzīves vietā šīs personas tiek uzskaitītas kā pagaidu prombūtnē

esošas. Hroniskie slimnieki, kas atrodas slimnīcās ilgāk par 6 mē-

nešiem, tiek uzskaitīti slimnīcā kā pastāvīgi dzīvojošie pat tad,

ja viņu mājas atrodas tās pašas pilsētas, ciemata vai ciema pado-
mes teritorijā, kur atrodas slimnīca.

Personas, kuras pārcēlušās citā vietā uz pastāvīgu dzīvi vai

pastāvīgu darbu, mācību iestāžu audzēkņi, kas dzīvo tajā vietā,

kur mācās, kā arī visi tie, kuri atrodas prombūtnē ilgāk par 6 mē-

nešiem līdz skaitīšanas datumam, tiek uzskaitīti pēc jaunās dzīves

vietas kā pastāvīgi iedzīvotāji (pat tajos gadījumos, kad šīs perso-

nas saglabā materiālu sakaru ar savu ģimeni un tiesību uz apdzī-

vojamo platību). Pilsoņus, kas atrodas Padomju Armijā un Jūras

Kara Flotē, uzskaita pēc karadienesta vietas.

Padomju valdība uzdevusi izdarīt tautas skaitīšanu PSRS

Ministru Padomes Centrālajai statistikas pārvaldei un tās vietē-

jiem orgāniem. Rajonā (pilsētā) skaitīšanu izdara rajona (pil-

sētas) CSP inspektors. Rajonus un pilsētas sadala skaitīšanas

nodaļās, kuras savukārt sadalītas instruktoru iecirkņos. Instruk-

tora iecirknis sastāv vidēji no 5—6 skaitīšanas iecirkņiem pilsētā
un 4—5 skaitīšanas iecirkņiem lauku apvidos. Skaitīšanu tieši

izdara skaitītājs.
Skaitīšanu izdara, iztaujājot iedzīvotājus un ierakstot atbil-

des skaitīšanas lapā. Skaitītājam personīgi jāiztaujā visi saskai-

tāmie, izņemot bērnus, smagi slimos un pagaidām promesošos,
kuru vietā atbildes dod ģimenes locekļi vai audzinātāji, kaimiņi,
mājas administrācija, ciema padomes vai kolhoza valdes locekļi.
Ja skaitītājs kādu pilsoni nevar sastapt mājās, tad viņš atstāj
tam atklātni un lūdz norādīt dienu un stundu, kad varēs viņu
satikt. Skaitīšana notiks kā iedzīvotāju pastāvīgajās, tā ari pa-
gaidu dzīves vietās: viesnīcās, kolhoznieku namos, slimnīcās, dzem-
dību namos, atpūtas namos (izņemot vienas dienas atpūtas
namus), komandēto personu istabās vai kopmītnēs pie uzņēmu-
miem un iestādēm utt.

Pēc skaitīšanas pabeigšanas instruktors-kontrolieris kopā ar

skaitītāju, bet lauku apvidos arī ar ciema padomes pilnvaroto
izdara pilnīgu visu telpu kontroles apstaigu savā iecirknī, lai

pārbaudītu, vai skaitīšanā neviens nav izlaists vai ierakstīts div-

reiz, ka ari, lai konstatētu, vai pareizi ierakstīti pagaidu prom-
būtne esošie vai pagaidām dzīvojošie. Kontroles apstaiga jāizdara
desmit dienu laikā — no 1959. gada 23. janvāra līdz 1. februārim.

Lai kadu personu neizlaistu vai neierakstītu divreiz, tiek izpildī-
tas kontroliapas un izsniegtas izziņas par reģistrēšanu skaitīšanā.

Izziņu par reģistrēšanu skaitīšanā izdod visiem pagaidām dzī-
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vojošiem. Bez tam tās izsniedz visām personām, par kurām

sastāda kontrollapu, kā arī pilsoņiem, kuri skaitīšanas vai arī
kontroles apstaigas laikā, tas ir, līdz 1959. gada 1. februārim,
izbrauks uz citu vietu. Ņemsim piemēru. Pilsonis Petrovs dzīvo

Maskavā un 15. janvārī reģistrēts skaitīšanā. Bet zināms, ka

17. janvārī Petrovs aizbrauks
uz Gorkiju. Tur viņš sastapsies ar

skaitītāju vai instruktoru, kuri var viņu vēlreiz uzskaitīt. Lai viņš
netiktu uzskaitīts divreiz, Maskavas skaitītājs izdos Petrovain

izziņu, ka viņš jau reģistrēts skaitīšanā. Izziņa jāglabā līdz 1959.

gada 20. februārim.

Kontrollapu izpilda tajos gadījumos, kad rodas šaubas, vai

pilsonis ir reģistrēts citā vietā. Minētajā piemērā pilsonis Petrovs

saņēmis izziņu par reģistrēšanu skaitīšanā. Ja viņš to nebūtu

saņēmis, tad skaitītājs Gorkijā, ierodoties telpās, kurās apmeties
Petrovs, par viņu izpildītu kontrollapu, kurā arī ir visi skaitīša-

nas lapas jautājumi. Kontrollapa tiktu nosūtīta uz Maskavu — to

rajonu, kur dzīvo Petrovs. Ja izrādītos, ka Petrovs reģistrēts skai-

tīšanā, tad kontrollapa dzēšama, ja Petrovs nebūs reģistrēts skai-

tīšanā, tad kontrollapas datus ierakstīs skaitīšanas lapā.
Skaitīšanu izdara tālsatiksmes vilcienos, tālsatiksmes kuģos,

stacijās, piestātnēs, ostās. Skaitīšanai šajās vietās ir svarīgas

īpatnības. Tā skaitīšanu vilcienos izdara nevis 8 dienās, bet

tikai 2 stundās — no pīkst. 23.00 14. janvārī līdz pīkst. 1.00 naktī

15. janvārī (pēc vietējā laika). Tālbraucēji pasažieri, kas gaida

vilcienu, kuģi, lidmašīnu vai autobusu, tiek reģistrēti stacijās, pie-

stātnēs, lidostās, autostacijās no pīkst. 0.00 līdz pīkst. 3.00 no

rīta 15. janvārī (pēc vietējā laika). Pie tam tiek reģistrēti tikai

pasažieri, bet nevis pavadītāji. Pēdējie tiek reģistrēti dzīves vietā

parastā kārtībā. Visiem, kas reģistrēti vilcienos, stacijās, piestāt-

nēs, ostās, izdod izziņu par reģistrēšanu skaitīšanā.

Galējo Ziemeļu rajonos, kā arī kalnu, taigu, tuksnešu un citās

grūti aizsniedzamās vietās, tautas skaitīšanā būs zināmas novir-

zes no vispārējās kārtības. Tā notiks tur agrākos termiņos atka-

rībā no tā, kad šajās vietās pārtrūkst sakari ar galvenajiem rajo-
niem. Ja iedzīvotāji izkaisīti pa sīkām apdzīvotām vietām un klejo-

tāju apmetnēm lielos attālumos, skaitīšana turpināsies nevis 8

dienas, bet ilgāku laiku un bez kontroles apstaigām.

Veikt tādu grandiozu statistisku operāciju kā tautas skaitīšana

mūsu zemē nav iespējams bez rūpīgas sagatavošanās. Sajā nolūkā

visās republikās, novados un apgabalos veikts darbs, lai precizētu
pilsētu tipa apdzīvotu vietu sarakstus un robežas, nokārtotu kvar-

tālu un namīpašumu numerāciju, pilsētu un strādnieku ciematu ielu

nosaukumus; precizēti un no jauna sastādīti pilsētu un strādnieku

ciematu shematiskie plāni, kā arī rajonu kartes; sastādīti nam-

īpašumu saraksti pilsētu tipa apdzīvotās vietas un lauku apdzī-

voto vietu saraksti. Pamatojoties uz kartēm, plāniem un sarak-
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katrs rajons un pilsēta sadalīts skaitīšanas iecirkņos. Katrai skai-

tīšanas nodaļai un instruktora iecirknim izrauga telpas darbam un

skaitīšanas materiālu uzglabāšanai. Liels darbs veikts, tulkojot

nacionālajās valodās, iespiežot daudzmiljonu tirāža un nogādājot
līdz instruktoru iecirknim skaitīšanas dokumentāciju — skaitīša-

nas lapas, instrukcijas v. tml. Laikā no 1959. gada 11. janvāra līdz

14. janvārim skaitītāji iepriekš apstaigās visas savu iecirkņu telpas

un atgādinās iedzīvotājiem par sagaidāmo skaitīšanu un tās norisi.

Skaitīšanas panākumi ir atkarīgi no kadriem. No skaitītāju,
instruktoru-kontrolieru, skaitīšanas iecirkņu vadītāju sagatavo-
tības līmeņa un atbildības sajūtas ir atkarīga uz skaitīšanas

lapas jautājumiem doto atbilžu precizitāte un pareizība un līdz

ar to iedzīvotāju skaita un sastāva uzskaites pareizība. Skaitī-

šanā piedalīsies ap 500 tūkstoši skaitītāju, ap 100 tūkstoši instruk-

toru-kontrolieru un skaitīšanas nodaļu vadītāju. Pavisam kopā
tautas skaitīšanas aparātā darbosies ap 600 tūkstošu cilvēku.

Skaitīšanas kadriem ir ārkārtīgi liela atbildība. Ja katrs skai-

tītājs izlaidīs kaut vai vienu cilvēku, tad kopā pa visu Savienību

netiks uzskaitīti apmēram 500 tūkstoši cilvēku. Tāpēc skaitīšanā

jāiesaista kvalificēti darbinieki, kas spēj sekmīgi veikt tiem uzdoto

svarīgo darbu. Skaitīšanā aktīvi piedalīsies skolotāji, studenti,

padomju iestāžu, sabiedrisko organizāciju darbinieki, partijas,
arodbiedrību, komjaunatnes, padomju aktīva plašas aprindas.

Skaitīšanas darbiniekus apstiprina rajonu un pilsētu izpildu
komitejas. Katrs skaitītājs, instruktors-kontrolieris, skaitīšanas

nodaļas vadītājs saņem skaitīšanas dalībnieka apliecību, kura tiem

jāuzrāda iedzīvotājiem, apstaigājot dzīvokļus. Apliecību paraksta
rajona (pilsētas) izpildu komitejas priekšsēdētājs un rajona (pil-
sētas) PSR Savienības CSP inspektors.

Visiem skaitīšanas darbiniekiem jāpiedalās instruktāžā un

zināšanu pārbaudē.
Visiem skaitīšanas dalībniekiem izdos speciālu žetonu —

nozīmi

ar uzrakstu «1959. gada Vissavienības tautas skaitīšana».

Gaidāmas skaitīšanas panākumi zināmā mērā būs atkarīgi no

tā, kā visiem mūsu valsts iedzīvotājiem tiks izskaidrota šī pasā-
kuma politiskā un tautsaimnieciskā nozīme. Visas partijas, arod-
biedrību, komjaunatnes un citas sabiedriskās organizācijas Vis-
savienības tautas skaitīšanas sagatavošanas periodā tiek uzaici-
nātas izvērst masveidīgu aģitācijas un izskaidrošanas darbu
darbaļaužu vidu par skaitīšanas mērķiem un nozīmi. Viņu pienā-
kums ir plaši izskaidrot iedzīvotājiem skaitīšanas norises'laiku un

kartību, ņemot vērā, ka tās sekmes var nodrošināt tikai ar aktīvu
visu Padomju Savienības pilsoņu līdzdalību. Tā kā skaitīšana pie
mums notiek visas tautas interesēs, katram pilsonim jābūt sagata-
votam ne tikai dot pareizas un pilnīgas atbildes uz skaitīšanas
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lapas jautājumiem, bet arī visnotaļ sekmēt skaitītāju un instruk-
toru-kontrolieru darbu.

Visam masu izskaidrošanas darbam jānotiek pēc iepriekš saga-
tavotiem plāniem, kuros jāparedz daudzveidīga aģitācijas darba

formas un metodes. Plaši jāizmanto prese (žurnāli un visi laik-

raksti, sienas avīzes ieskaitot), radio un televīzija, lai pārraidītu
runas un publicētu rakstus un korespondences par skaitīšanas

uzdevumiem un nozīmi, tās norises kārtību, par skaitīšanas saga-
tavošanas darbu, bet pēc tam, kad skaitīšana sākusies, — par tās

gaitu. Jāorganizē partijas, padomju un sabiedrisko organizāciju
vadošo darbinieku uzstāšanas sapulcēs, aktīvos, apspriedēs par
skaitīšanas jautājumiem.

Lekciju, referātu un pārrunu noturēšanai uzņēmumos, padomju
saimniecībās, kolhozos, RTS, MTS, iestādēs, augstskolās, skolās,
karaspēka daļās un pilsoņu dzīves vietās jāizrauga propagandisti
un aģitatori.

Kultūras pilīs un namos, klubos, lasītavās, sarkanajos stūrī-

šos un bibliotēkās jāorganizē tautas skaitīšanai veltītas izstādes,

stendi, vitrīnas.

Skaitīšanas jautājumu propagandai plaši jāizmanto kino: it

īpaši tautas skaitīšanas un tās sagatavošanas jautājumi sistemā-

tiski jāapgaismo kinohronikas žurnālos.

Milzīga palīdzība skaitīšanā un tās sagatavošanā jāsniedz skai-

tīšanas veicināšanas komisijām, kuras jānodibina pie rajonu,
pilsētu, ciematu un ciemu Darbaļaužu deputātu padomēm, uzņē-

mumos un iestādēs, mācību iestādēs, kolhozos, padomju saimnie-

cībās, RTS, MTS un namu pārvaldēs. Skaitīšanas veicināšanas

komisiju locekļi daudz palīdzēs masu izskaidrošanas darbā iedzī-

votāju vidū, organizējot lekcijas, referātus, pārrunas, vitrīnas un

izstādes, izplatot lozungus un plakātus, kas veltīti tautas skai-

tīšanai. Viņi palīdzēs izraudzīties skaitīšanas kadrus, atrast telpas
skaitīšanas nodaļām, instruktoru iecirkņiem, galīgi precizēt nam-

īpašumu sarakstus pilsētās un pilsētu tipa apdzīvotās vietās, lauku

apdzīvoto vietu sarakstus, sakārtot saimniecības grāmatas un

ciemu padomju uzskaites sarakstus, māju grāmatas, pilsētu ap-

metņu plānus un rajonu kartes.

Visu partijas, padomju, arodbiedrību, komjaunatnes un citu

sabiedrisku organizāciju uzdevums ir visaktīvākā veidā piedalīties
skaitīšanas sagatavošanā un tās veikšanā. «Skaitīšana — tā nav

resoru lieta, tā ir visas republikas lieta, visu padomju iestāžu

lieta,» teica V. I. Ļeņins sakarā ar gatavošanos pirmajai tautas

skaitīšanai 1920. gadā. Šie vārdi nav zaudējuši savu nozīmi arī

tagad.
1959. gada Vissavienības tautas skaitīšana jāorganizē, jāsa-

gatavo un jāveic sekmīgi kā visas tautas lieta. Nevienu apdzīvoto

vietu, nevienu dzīvojamo māju, nevienu cilvēku nedrīkst skaitī-

šanā izlaist! Katra pilsoņa pienākums — reģistrēties skaitīšanā

un pareizi atbildēt uz visiem skaitīšanas lapas jautājumiem.
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SRS Ministru Padomes Centrāla 1959. gada Vissavienības

Statistikas Pārvalde SKAITĪŠANAS
Skaitīšanas dati, ko skaitītājs ierakstījis

skaitīšanas lapās, izmantojami vienīgi tautas

skaitīšanas rezultātu apstrādei pec noteiktas

programmas.
Skaitīšanas darbiniekiem nav tiesību ne-

vienam izpaust skaitīšanas lapas ierakstīto

atbilžu saturu.

Republika

Novads, apgabals, apvidus . .

Rajons

Adrese pilsētas, pilsētas tipa cii matos:

Pilsētas, pilsētas tipa ciemata nosauk īms

Pilsētas rajons Iela, šķērsiela, laukums

mājas Nr.

Uzvārds | Nr.

Vārds, teva vafds

Attiecības pret ģimenes galvu
(sieva, vīrs, dēls, meita, māte, māsa, brāļadēls, māsasdēls

u. tml.)

Par pastāvīgu iedzīvotāju, kas atrodas pagaidu prombūtne, ie-

rakstīt „pagaidu prombūtnē" un uzrādīt prombūtnes ilgumu

Par pagaidām dzīvojošu uzrādīt:

a) pastāvīgo dzīves vietu,
bi cik ilgi atrodas prombūtnē no pastāvīgās dzīves vietas

Dzimums (vīriešu, sieviešu)

Cik pilnu gadu vecs,

gadu, — mēnešu?
bērniem, jaunākiem par

gadu mēnešu

Vai pašlaik sastāv laulībā?

Tautība

Dzimta valoda

Kadas valsts pilsonis?

Izglītība: augstāka, nepabeigta augstākā, vidējā speciālā, vis-

pārēja videja,_septiņgadīgā,_pamatskolas.
Par 9 gadus vecam un vecākām personām, kurām nav pamat-

skolas izglītības, uzradīt: vai prot lasīt un rakstīt vai tikai
lasīt kāda valoda, vai ir pilnīgs analfabēts

Par personu, kas mācas, uzradīt mācības iestādes
(institūta, tehnikuma, skolas, kursu) pilnu no-

saukumu

Darba vieta (uzņēmuma, kolhoza, iestādes
kums) jeb vai strādā savā saimniecībā

nosau-

Nodarbošanās šajā
damais darbs)

darba vieta (amats vai izpil-

Ja nav nodarbošanās, kas ir ienākuma avots, uzrā-
dīt citu iztikas līdzekļu avotu

Kādai sabiedriskai grupai pieder
(strādnieks, kalpotājs, kolhoznieks, kooperētais mājamatnieks,
individuālais zemnieks, nekooperētais mājamatnieks, brīvās
profesijas persona, kulta kalpotājs)
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tautas sktaitīšana apstiprinājusi PSRS Ministru Padome

ar 1958. g. 5. maija lēmumu Nr. 480

LAPA Nr
Namīpašuma

Skaitīšanas Instruktora akaiti-
vaj apdzīvotās

nodaļas iecirkņa . sanas Kvartāla vietas kopsa-
Nr. Nr. iecirkņa Nr. vilkuma sarak-;

_

sta Nr. :

Adrese lauku apvidos:

Ciema padome — Apdzīvotās vietas nosaukums (ciema,

sādžas, lauku mājas utt.)

iela mājas Nr.

Šķērsiela - namīpašnieka uzvārds

| Nr. | Nr.

I
I

gadu mēnešu gadu mēnešu
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PSRS Ministru Padomes

Centrālā Statistikas Pārvalde

Apstiprinājusi munsuu r^uumc

ar 1958. g. 5. maija lēmumu Nr. 480
Apstiprinājusi PSRS Ministru Padome

ar 1958. g. 5. maija lēmumu Nr. 480

1959. gada Vissavienības tautas skaitīšana

KONTROLLAPA Nr

Skaitīšanas Instruktora Skaitīšanas

nodaļas Nr. iecirkņa Nr. iecirkņa Nr.

I

Kur sastādīta: Republika, novads, apgabals-

Ciema padome

Apdzīvotā vieta
=^

sadza, lauku maja

Pilsētas rajons

Iela, šķērsiela, laukums
—

Mājas Nr.
dzīvokļa Nr.

namīpašnieka uzvārds

Kontrollapas sastādīšanas datums: 1959. g. „

"

Vienlaicīgi ar kontrollapas sastādīšanu:

a) ierakstīts skaitīšanas lapa ar atzīmi par pagaidu prombūtni

b) nav ierakstīts skaitīšanas lapa (pasvītrot)

Veidlapa sastādīta: a) personīgas aptaujas ceļa, b) aizmuguriski (pasvītrot)

Uzvārds

Vārds, t e v a vārds

Attiecības pret ģimenes galvu (sieva,
vīrs, dēls, meita, māte,māsa, brāļadēls,
māsasdēls u. tml.)

Par pastāvīgu iedzīvotāju, kas atrodas

pagaiduprombūtnē, ierakstīt «pagaidu
prombūtnē" un uzrādīt prombūtnes
ilgumu

Par pagaidām dzīvojošu uzrādīt:

a) pastāvīgo dzīves vietu

b) cik ilgi atrodas prombūtnē no

stavīgās dzīves vietas
pa-

4 Dzimums (vīriešu, sieviešu)

5 ļ Cik pilnu gadu vecs, bērniem, jaunā-
i kiem par *gadu, — mēnešu? gadu ļ mēnešu

6 Vai pašlaik sastāv laulība?

7 ļ Tautība

8 ļ Dzimta valoda

9_ ļKādas valsts pilsonis?
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10 Izglītība: augstākā, nepabeigta augstākā,
vidējā speciālā, vispārējā vidējā, sep-

tiņgadīgā, pamatskolas
Par 9 gadus vecām un vecākām per-

sonām, kurām nav pamatskolas izglī-
tības, uzrādīt: vai prot lasīt un rakstīt

vai tikai lasīt_ kādā valodā, vai ir pil-
nīgs analfabēts

11 Par personu, kas mācās, uzrādīt mā-

cības iestādes (institūta, tehniku-

ma, skolas, kursu) pilnu nosaukumu

12 Darba vieta (uzņēmuma, kolhoza,

iestādes nosaukums) jeb vai strādā

savā saimniecībā

13 Nodarbošanās

(amats vai

šaja darba vieta

izpildāmais darbs)

14 Ja nav nodarbošanās, kas ir ienāku-

mu avots, uzrādīt citu iztikas

līdzekļu avotu

15 Kādai sabiedriskai grupai pieder (st
nieks, kalpotājs, kolhoznieks, koop
tais mājamatnieks, individuālais z

nieks, nekooperētais mājamatnieks,
vās profesijas persona, kulta ka

tājs)

rad-

erē-

:em-

brī-

ilpo-

Sīka adrese, kur attiecīgo personu

vajadzēja skaitīšanā reģistrēt klāt-

esošo iedzīvotāju skaitā (ierakstiem
jābūt izsmeļoši pilnīgiem un precī-
ziem):

Sī Atzīme par pārbaudi
(sastādot kontrollapu, neizpilda)

Skaitīšanas nodaļa Nr.

Instruktora iecirknis Nr.

Republika 1

Novads, apgab,s, apgabals Skaitīšanas iecirknis Nr.

Rajons Minēta persona:

Ciema padome a) bija ierakstīta iepriekš
skaitīšanas lapā Nr.

Apdzīvota vieta
pilsēta, ciems, sādža,

(namīpašuma vai ap-

dzīvotās vietas kop-
savilkuma saraksts Nr. )lauku maja u. tml.

Iela
b) nebija ierakstīta un

tika ierakstīta pec

pārbaudes skaitīša-

nas lapā Nr.

Mājas Nr. (vai īpašnieka uzvārds)

dzīvokļa Nr.

Personas uzvārds, vārds, teva vārds, pārbaudītajā paraksts

pie kuras dzīvoja Pārbaudes; datums 1959. g



PSRS Ministru Padomes
n

Apstiprinājusi PSRS Ministru

Centrālā Statistikas Padome ar 1958. g" 5
* mal]a "

Pārvalde mumu Nr. 480

1959. gada Vissavienības tautas skaitīšana

IZZIŅA Nr

Pilsonis

Pilsone uzvārds, vārds, tēva vārds

vecums gadi, bērniem, jaunākiem par gadu, mēneši

reģistrēts
, , ,

.
v
,

_

——

,-,
1959. g. Vissavienības tautas skaitīšana.

reģistrēta 6

Skaitītājs —

J paraksts

Izziņa paredzēta tikai iedzīvotāju skaita pareizai noteikšanai

Glabājiet izziņu līdz 1959. gada 20. februārim

Izbraucot ņemiet izziņu sev līdz
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PSRS MINISTRU PADOMES CENTRĀLĀS STATISTIKAS PĀRVALDES

INSTRUKCIJA

PAR 1959. GADA

VISSAVIENĪBAS TAUTAS SKAITĪŠANAS

KĀRTĪBU UN SKAITĪŠANAS LAPAS

IZPILDĪŠANU

I VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Skaitītāji sāk skaitīšanas lapu izpildīšanu 1959. gada
15. janvārī no pulksten 8 rītā (pēc vietējā laika) un turpina pilsē-
tās un lauku apvidos 8 dienas (līdz 22. janvārim ieskaitot).

2. ledzīvotājus skaita pēc dzīves vietas, kaut ari tā būtu

pagaidu, bet ne pēc darba vai dienesta vietas.

3. Skaitīšanas lapas skaitītāji izpilda, apstaigājot visas telpas,
kurās dzīvo vai var dzīvot iedzīvotāji, ieskaitot uzņēmumu, orga-

nizāciju un iestāžu aizņemtās telpas.
4. Katrā telpā skaitīšanas lapās ieraksta visus klātesošos iedzī-

votājus, kas tur atradās pulksten 12 naktī no 14. uz 15. janvāri,
ieskaitot ari pagaidām dzīvojošos. Bez tam ieraksta pagaidu

prombūtnē esošos pastāvīgos iedzīvotājus.
5. Par klātesošiem iedzīvotājiem uzskata un ieraksta skaitī-

šanas lapās bez atzīmes otrajā jautājumā par pagaidu prombūtni:
visus iedzīvotājus, kas pavadījuši nakti no 14. uz 15. janvāri

šajā telpā, neatkarīgi no tā, vai viņi tur dzīvo vai nedzīvo

(izņemot 5. i punktā minētos);
visus šajā telpā pastāvīgi dzīvojošos iedzīvotājus vai pagai-

dām dzīvojošos (apmetušos), kas šinī naktī kaut kādu iemeslu

dēļ nav atradušies šajā telpā, bet atradušies šīs pašas pilsētas,
ciemata vai ciema padomes teritorijā, kā arī tos, kas šinī naktī

atradušies darbā, kaut arī ārpus šīs padomes teritorijas robežām;

visus uz tādām vietām izbraukušos, kur viņus nevar skai-

tīšanā reģistrēt.
Saskaņā ar to par klātesošiem iedzīvotājiem, bez tiem, kas

pavadījuši nakti no 14. uz 15. janvāri šajā telpā, jāuzskata, pie-
mēram, arī:

a) nakts maiņās strādājošie, personas, kas atradušās poste-

ņos vai dežūrās, vai ari kādos citos darbos, kas. notikuši nakts

laikā;

b) dzelzceļnieki (mašīnisti, kurinātāji, konduktori, pavadoņi
v. tml.), ūdensceļu transporta darbinieki, lidotāji, šoferi, resto-

rānvagonu personāls, kuri pildījuši dienesta pienākumus;
c) personas, kas atradušās ceļā automobiļos, pajūgos, jāšus

un kājām; personas, kas pavadījušas kravu un pastu visos trans-

porta veidos, lopu dzinēji;
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d) personas, kas atradušās īslaicīgā prombūtnē kolhozu fer-

mās, lauka nometnēs un nometnēs, kulšana uz lauka;

c) personas, kas atradušās teātros, klubos, restorānos, pava-

dījušas aizbraucējus v. tml.;

f) personas, kas atradušās vienas dienas atpūtas namos, pro-

filaktorijos (naktssanatorijās), un bērni, kas atradušies diennakts

bērnudārzos un mazbērnu novietnēs;

g) personas, kas pulksten 12 naktī no 14. uz 15. janvāri atra

dušās vietējos un piepilsētas vilcienos, autobusos, vietējās satik-

smes kuģos;

h) personas, kas aizbraukušas uz tirgu (gada tirgu) un nav

apmetušās tur, kur tās varētu skaitīšanā reģistrēt (kolhoznieku

namos, viesnīcās, pie radiniekiem, paziņām), aizbraukušas ar

zirgu peļņā, uz dzirnavām, uz mežu pēc malkas, medībās, uz

zveju, pēc siena v. tml.;

i) visi, kas nav atradušies mājās, bet atradušies šīs pašas

pilsētas ciemata vai ciema padomes teritorijā (piemēram, viesos

pie radiniekiem un paziņām);

j) padomju pilsoņi, kas izbraukuši uz ārzemēm īslaicīgā

komandējumā (uz laiku, mazāku par mēnesi) vai atpūsties, ārstē-

ties, viesos pie radiniekiem un paziņām, kā tūristi.

Visas iepriekšminētās personas ieraksta skaitīšanas lapās pēc
to dzīves vietas, bez atzīmes otrajā jautājumā par pagaidu prom-

būtni, bet minētajās vietās skaitīšanas lapās tās nemaz neie-

raksta.

6. Par pagaidu prombūtnē esošām skaitās visas personas,

izņemot šīs instrukcijas 5. punktā minētās, kas parasti (pastāvīgi)
dzīvo šeit, bet naktī no 14. uz 15. janvāri atradušās ārpus šīs pil-
sētas, ciemata vai ciema padomes teritorijas robežām (piemēram,
personas, kas izbraukušas pagaidu vai sezonas darbos, izbrauku-

šas komandējumā, skolu brīvlaikā, ražošanas praksē, pie radinie-

kiem, paziņām), ja viņu prombūtne nepārsniedz 6 mēnešus. Visas

šīs personas viņu pastāvīgajā dzīves vietā ieraksta skaitīšanas

lapas ar atzīmi par pagaidu prombūtni.
Vietā, kur šīs personas atradušās naktī no 14. uz 15. janvāri,

tas ieraksta kā klātesošos pagaidām dzīvojošos iedzīvotājus,
ierakstot skaitīšanas lapas trešajā jautājumā pastāvīgo dzīves
vietu un prombūtnes ilgumu tajā.

Pagaidām dzīvojošo skaitā skaitīšanas lapās ieraksta per-
sonas, kas skaitīšanas momentā atradās šeit, kamēr viņu pastā-
vīga dzīves vieta atrodas ārpus tās pilsētas, ciemata vai ciema
padomes robežām, kuras teritorijā viņas skaitīšanas momentā
atradās. Piemēram, par pagaidām dzīvojošiem jāuzskata:

a) personas, kas atbraukušas komandējumā, pagaidu vai
sezonas darbos, ražošanas praksē, atbraukušas skolu brīvlaikā,
viesos pie radiniekiem un paziņām, ja vinu prombūtne pastāvīgajā
dzīves vieta nepārsniedz 6 mēnešus;
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b) personas, kas atrodas viesnīcās, kolhoznieku namos, izņe-
mot tur pastāvīgi dzīvojošos un personas, kas nevar uzrādīt citu
pastāvīgu dzīves vietu;

c) pasažieri tālsatiksmes vilcienos, kuģos un autobusos;

d) pasažieri dzelzceļu, jūras un upju staciju uzgaidāmās tel-

pās, stacijās, vilcienu izmaiņas punktos, platformās, telpās, kas

atrodas pie stacijas, ostās, piestātnēs, lidostās, personas, kas gaida
tālsatiksmes vilcienus, kuģus, lidmašīnas, autopusus.

Personas, kas ārstējas slimnīcās (ja to atrašanās tur nepār-
sniedz 6 mēnešus) un sanatorijās, atpūšas atpūtas namos (izņe-
mot vienas dienas atpūtas namus), kā arī atrodas dzemdību namos,
ieraksta tur kā pagaidām dzīvojošus, bet viņu pastāvīgajā dzīves

vietā — kā pagaidu prombūtnē esošus, kaut arī viņu pastāvīgā dzī-

ves vieta ir tās pašas pilsētas, ciemata vai ciema padomes terito-

rijā, kur atrodas slimnīca, sanatorija, atpūtas nams, dzemdību

nams v. tml. Personas, kas atrodas slimnīcā ilgāk par 6 mēnešiem,
ieraksta tur kā pastāvīgi dzīvojošos, bet viņu pastāvīgajā dzīves

vietā skaitīšanas lapās nemaz neieraksta.

7. Personas, kas pārcēlušās uz pastāvīgu dzīvi vai pastāvīgu
darbu citā vietā, atrodas dienestā Padomju Armijā un Jūras Kara
Flotē (izņemot personas, kas iesauktas militārās apmācības
nometnē), un audzēkņus, kuri dzīvo mācību iestādes atrašanās

vietā (augstāko mācību iestāžu un tehnikumu studenti, skolu, inter-

nātskolu, sanatoriju-meža skolu, Suvorova skolu un Nahimova

skolas audzēkņi, kursu audzēkņi, ar mācību laiku ilgāku par
6 mēnešiem, kā arī visus, kas aizbraukuši vairāk nekā 6 mēnešus

pirms skaitīšanas dienas, viņu agrākajās dzīves vietās skaitīšanas

lapās nemaz neieraksta (pat tajos gadījumos, kad šīs personas

saglabā materiālos sakarus ar ģimeni, kas tiek reģistrēta skaitī-

šanā, un tiesības uz apdzīvojamo platību), bet ieraksta jaunajā
dzīves vietā kā pastāvīgos iedzīvotājus.

Kā pastāvīgos iedzīvotājus ieraksta, arī visas personas, kas

nevar uzrādīt pastāvīgu dzīves vietu (personas, kas pavisam aiz-

braukušas no iepriekšējās pastāvīgās dzīves vietas un kaut kādu

iemeslu dēļ vēl nav noskaidrojušas, kur viņas dzīvos).
Personas skaitīšanas lapās kā pagaidām dzīvojošas vai pagaidu

prombūtnē esošas ieraksta neatkarīgi no pierakstīšanās un tās

rakstura (pastāvīgās vai pagaidu) un neatkarīgi no tiesībām uz

apdzīvojamo platību šajā vai citā vietā.

8. Padomju pilsoņus, kas strādā PSRS diplomātiskajās, tirdz-

niecības un citās pārstāvniecībās ārzemes, un viņu ģimenes locek-

ļus, kā arī izbraukušos uz ārzemēm mācīties un dienesta komandē-

jumā uz mēnesi vai ilgāk, skaitīšanā reģistrē PSRS pārstāvniecī-
bas vai konsulāti, bet viņu pastāvīgajā dzīves vieta PSR Savienība

skatīšanas lapās viņus nemaz neieraksta.

9. Personas, kas atrodas ieslodzījumā, skaitīšanā reģistrē viņu

atrašanās vietās. lepriekšējā dzīves vietā viņas skaitīšanas lapas

nemaz nav jāieraksta, izņemot personas, kuras sodītas par sīku



32

huligānismu un sīku spekulāciju uz laiku līdz 15 diennaktīm, un

personas, kuras atrodas iepriekšējā ieslodzījuma vietā (atrodas

izmeklēšanā) un kuras ieslodzījuma vietās skaitīšanā reģistrē kā

pagaidām dzīvojošos, bet pastāvīgajā dzīves vietā — kā pa-

gaidu prombūtnē esošos.

10. Pirms skaitīšanas lapu izpildīšanas skaitītājs katrā telpā

(dzīvoklī, lauku mājā v. tml.) noskaidro, cik ģimeņu un vieninieku

dzīvo šajā telpā.
Katrā ģimenē un par katru vieninieku skaitītājs noskaidro:

a) kas šeit pastāvīgi dzīvo, ir klāt un jāieraksta bez atzīmes

par pagaidu prombūtni;

b) kas no pastāvīgiem iedzīvotājiem naktī no 14. un 15. jan-
vāri bijis īslaicīgā prombūtnē un jāieraksta ar atzīmi par pagaidu

prombūtni (šajā sakarībā jānoskaidro prombūtnes iemesls un

ilgums);

c) kas no šajā vietā parasti nedzīvojošiem naktī no 14. uz

15. janvāri bijis šeit un skaitīšanas lapā jāieraksta kā pagaidām
dzīvojošais.

11. Par visām personām, izņemot bērnus, smagi slimos un

pagaidu prombūtnē esošos, ziņas jāiegūst personīgas aptaujas

ceļā.

Gadījumā, ja pirmā apmeklējuma laikā trūkst kāds no skai-

tīšanas lapā ierakstāmiem, skaitītājam jāieraksta skaitīšanas lapā

promesošā uzvārds, vārds un tēva vārds, lai viņu personīgi iztau-

jātu nākošajos apmeklējumos. Tikai gadījumā, ja pat skaitīšanas

pēdējā dienā kādu iedzīvotāju nevar personīgi iztaujāt, skaitītājs
ieraksta par viņu skaitīšanas lapā pārbaudītas ziņas pēc ģimenes
locekļu, kaimiņu, mājas administrācijas, ciema padomes deputātu
vai kolhoza valdes locekļu izteicieniem.

Ziņas par smagi slimiem un pagaidu prombūtnē esošiem iegūst
no ģimenes locekļiem, bet par vieniniekiem un ģimenēm, no kurām

neviens nav klāt, — no kaimiņiem, mājas administrācijas, ciema

padomes deputātiem vai kolhoza valdes locekļiem.
Ziņas par bērniem ieraksta pēc vecāku vai audzinātāju iztei-

cieniem.

12. Atsevišķu skaitīšanas lapu sastāda:

a) katram atsevišķam dzīvoklim;

b) katrai atsevišķai mājai (ja tā sastāv no viena dzīvokļa),
lauku mājai, vasarnīcai, jurtai, sarga būdai un citām viendzī-

vokļa ekam;

c) katrai atsevišķai istabai kopmītnēs.
Slimnīcas, sanatorijās, atpūtas namos, internātskolās, bērnu

namos, invalīdu namos, viesnīcās v. tml. iestādēs skaitīšanas lapu
sastāda katrai nodaļai, korpusam, klasei, palātai, numuram —

atkarība no ta, ka tiek izdarīti ieraksti attiecīgo iestāžu grāmatās.
13. Skaitīšanas lapas pilsētās numurē namīpašuma robežās,

bet lauku apvidos — apdzīvotās vietas robežās.
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Ja atsevišķs namīpašums vai apdzīvotā vieta iedalīta vairākos

skaitīšanas iecirkņos, numerācija notiek skaitīšanas iecirkņa
robežās.

Ja atsevišķā telpā dzīvojošo skaits pārsniedz 6 cilvēkus, tad

sastāda divas un vairāk skaitīšanas lapas ar vienu numuru. Šajā
gadījumā pirmajā lapā pēc numura jāieraksta burts «a», otrā —

burts «b» utt. Virsraksta daļa lapas priekšpusē jāizpilda tiklab pir-
majā lapā, kā arī papildlapās.

14. Katrā telpā ierakstus skaitīšanas lapās izdara pa ģime-
nēm, tas ir, skaitīšanas lapā vispirms ieraksta vienas ģimenes
visus locekļus, pēc tam otras ģimenes visus locekļus utt.

Katras personas ierakstam ir numurs, kuru ieraksta pirmajā
rindā pirms uzvārda. Numerācija notiek katras ģimenes robežās.

Katras personas uzvārds, vārds un tēva vārds ierakstāms

pilnīgi bez jebkādiem saīsinājumiem.

15. Visiem, kas ierakstīti kā pagaidām dzīvojošie, skaitītājs
izdod izziņu par reģistrēšanu skaitīšanā. Piemēram, izziņas izdod

visiem, kas reģistrēti tālsatiksmes vilcienos, kuģos, autobusos,

staciju uzgaidāmās telpās, stacijās, ostās, lidostās utt.

Bez tam izziņas izdod:

a) personām, par kurām sastādīta kontrollapa;

b) personām, kuras paziņo, ka viņas skaitīšanas vai kontrol-

apstaigas periodā, tas ir, līdz 1. februārim, izbrauks uz citu vietu.

Skaitītājam jābrīdina, ka izziņu nepieciešams uzglabāt līdz

20. februārim.

Izdotās izziņas skaitītājs numurē skaitīšanas iecirkņa robežās.

16. Personas, kurām ir izziņa par reģistrēšanu skaitīšanā,

nedrīkst otrreiz ierakstīt skaitīšanas lapās klātesošo iedzīvotāju

skaitā, bet kā pagaidu prombūtnē esošos pastāvīgajā dzīves

vietā skaitīšanas lapās atsevišķos gadījumos ieraksta ari tad,

ja ir izziņa.

Piemērs: Petrovs V. N. pastāvīgi dzīvo Maskavā, bet naktī no

14. uz 15. janvāri atradās Babuškinas pilsētā, kur viņu reģistrēja
skaitīšanā kā klātesošo iedzīvotāju (kā pagaidām dzīvojošo), un

viņš saņēma no skaitītāja izziņu. 19. janvārī Petrovs atgriezās
Maskavā un savā dzīvoklī satika skaitītāju. Petrovs uzradīja izziņu

par reģistrēšanu skaitīšanā Babuškinas pilsētā. Neatkarīgi no ta

skaitītājs Maskavā Petrovu ieraksta skaitīšanas lapa ar atzīmi

2. jautājumā — «pagaidu prombūtnē».

17. Ja attiecīgā telpā pastāvīgi vai pagaidām dzīvo personas,

kas naktī no 14. uz 15. janvāri atradās citā vieta, kur saskaņā ar

instrukcijas 5. punktu bija jāieraksta klātesošo iedzīvotāju skaitā,

skaitītājam jānoskaidro, vai tām ir izziņa par reģistrēšanu skai-

tīšanā. Par personām, kurām šādu izziņu nav, sastāda kontrol-

lapas. Ja nav iespējams satikties ar kādu no šīm personām sakarā

ar viņu izbraukšanu vai citu iemeslu dēļ, kontrollapu sastāda aiz-

muguriski.



Kontrollapa ir visi skaitīšanas lapas jautājumi un arī sīka

adrese, kur attiecīgai personai vajadzēja tikt reģistrētai skaitīšana

klātesošo iedzīvotāju skaitā. Pie tam kontrollapas 3. jautājuma

atbildei jāatspoguļo iztaujājamās personas stāvoklis kontrollapas

sastādīšanas vietā", bet nevietā, kur tā atradās skaitīšanas dienā.

Personas, par kurām sastādītas kontrollapas, neieraksta kopē-

jās skaitīšanas lapās kontrollapas sastādīšanas vietā kā klāteso-

šos iedzīvotājus.

Turpmāk pēc kontrollapas pārbauda, vai attiecīgā persona ir

reģistrēta paredzētajā skaitīšanas vietā.

Kontrollapu numerācija notiek skaitīšanas iecirkņa robežas.

Kontrollapu sastādīšanas kārtību ilustrē šādi piemēri:

a) īvanovs P. L, kas pastāvīgi dzīvo Maskavā, 14. janvāra
rītā aizbrauca uz Tulu, kur pavadīja nakti uz 15. janvāri, bet

17. janvārī atgriezās Maskavā un satikās ar skaitītāju. Tulā Iva-

novu vajadzēja skaitīšanā reģistrēt kā klātesošo iedzīvotāju ar

atzīmi — pagaidām dzīvojošais, bet Maskavā — kā pagaidu prom-

būtnē esošu.

Ja Ivanovam nav izziņas par reģistrēšanu skaitīšanā, tad skai-

tītājam Maskavā par viņu jāsastāda kontrollapa un jāizsniedz
izziņa par reģistrēšanu skaitīšanā. Reizē ar to Ivanovu viņa pastā-

vīgajā dzīves vietā Maskavā ieraksta skaitīšanas lapā kā pagaidu
prombūtnē esošu.

b) Sidorovs P. V., kas pastāvīgi dzīvo Vologdā, 17. janvārī
aizbrauca uz Arhangeļsku un 19. janvārī tur satikās ar vienu no

skaitītājiem. Vologdā Sidorovs jāieraksta kā klātesošais iedzīvo-

tājs. Ja tomēr viņam nav izziņas par reģistrēšanu skaitīšanā, tad

skaitītājam Arhangeļskā par Sidorovu jāsastāda kontrollapa un

jāizsniedz izziņa par reģistrēšanu skaitīšanā. Arhangeļskā skaitī-

šanas lapā Sidorovs nemaz nav jāieraksta.
18. Pēc skaitīšanas pabeigšanas instruktors kopā ar skaitītāju,

bet lauku apvidos arī ar ciema padomes pilnvaroto izdara pilnīgu
visu telpu kontroles apstaigu savā iecirknī, lai pārbaudītu, vai

skaitīšanā neviens nav izlaists vai ierakstīts divreiz, kā ari ierak-

stu pareizību par pagaidu prombūtni un pagaidu klātbūtni.

Kontroles apstaigas pilsētās un lauku apvidos notiek no 1959.

gada 23. janvāra līdz 1959. gada 1. februārim ieskaitot.

Kontroles apstaigā instruktoram jāpārbauda, vai visas ģime-
nes un visi vieninieki ir reģistrēti skaitīšanā, ieskaitot personas,
kas atbraukušas pēc 14. janvāra.

Par visām personām, kas attiecīgā telpā nav reģistrētas skai-
tīšana ka klātesošie iedzīvotāji, jānoskaidro, kur viņas atradušās
naktī no 14. uz 15. janvāri.

Personas, kuras jāreģistrē skaitīšanā attiecīgā telpā, bet kuras

skartitajs izlaidis, instruktors ieraksta skaitīšanas lapās.
Par personām, kuras jāreģistrē skaitīšanā kādā citā vietā, bet

kuram nav izziņas par reģistrēšanu skaitīšanā, kontroles apstaigas
laika sastāda kontrollapu.
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Iī NORĀDĪJUMI ATBILŽU lERAKSTĪŠANAI UZ

SKAITĪŠANAS LAPAS JAUTĀJUMIEM

PIRMAJĀ JAUTĀJUMĀ

Attiecības pret ģimenes galvu (sieva, vīrs, dēls,
meita, māte, māsa, brāļadēls, māsasdēls v. tml.)

Katrā ģimenē kā pirmo ieraksta ģimenes galvu. Ja ģimenei
grūti nosaukt ģimenes galvu, tad par ģimenes galvu jāuzskata tas

no pastāvīgi šeit dzīvojošiem ģimenes locekļiem, kas dod galve-
nos iztikas līdzekļus. Ja ģimenes galva pastāvīgi dzīvo citur, par

ģimenes galvu ieraksta vienu no pieaugušajiem klātesošajiem
ģimenes locekļiem.

Par ģimenes galvu atbildē uz pirmo jautājumu ieraksta

«galva». Visiem pārējiem ģimenes locekļiem ieraksta viņu attiecī-

bas pret ģimenes galvu.

Gadījumā, ja iztaujājamiem grūti noteikt, kas ietilpst viņu

ģimenes sastāvā, jāvadās no tā, ka ar ģimeni saprot kopā dzīvo-

jošu personu kopumu, kuras atrodas asins vai citādā radniecībā

un kurām ir kopējs budžets.

Ja iztaujājamais ir ģimenes galva vai ģimenes loceklis un pa-

stāvīgi dzīvo atsevišķi no ģimenes, tad, ja tam ir kopējs budžets

vai regulāri materiāli sakari ar ģimeni, atbildē uz pirmo jautā-

jumu jāievelk svītra, bet, ja tam nav kopēja budžeta vai regu-

lāru materiālu sakaru, jāieraksta «vieninieks». Visām personām,
kurām nav ģimenes, arī jāieraksta «vieninieks».

Aizbildniecībā esošie bērni ieskaitāmi ģimenes Par

viņiem atbildē uz pirmo jautājumu jāieraksta «aizbildniecība».

Mājkalpotāja nav ieskaitāma tās ģimenes sastāvā, kur viņa

strādā, un ierakstāma kā vieninieks, bet, ja viņai ir ģimenes

locekļi, — kā atsevišķa ģimene; ja ģimene, ar kuru viņa uztur

regulārus materiālus sakarus, dzīvo atsevišķi, tad viņa jāieraksta
kā atsevišķi dzīvojošais ģimenes loceklis (šinī gadījumā atbilde uz

pirmo jautājumu jāievelk svītra).

OTRAJĀ JAUTĀJUMĀ

Par pastāvīgu iedzīvotāju, kas atrodas pagaidu

prombūtnē, ierakstīt «pagaidu prombūtnē» un uz-

rādit prombūtnes ilgumu

Par pagaidām promesošām uzskata_ personas, kas minētas

instrukcijas I nodaļas 6. punktā. Par visām šim p_ersonām_atbilde
uz 2. jautājumu jāieraksta «pagaidu prombūtne» un jāuzrada

prombūtnes mēnešu skaits. Ja prombūtnes ilgums mazāks par

mēnesi, jāieraksta «mazāk par mēnesi».

Par personām, kuras attiecīgā telpā jāreģistrē skaitīšanā kā

klātesošie iēdzīvotāji, atbildē uz 2. jautājumu ievelk svītru.
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TREŠAJĀ JAUTĀJUMĀ

Par pagaidām dzīvojošu uzrādīt:

a) pastāvīgo dzīves vietu,

b) cik ilgi atrodas prombūtnē no pastāvīgas
dzīves vietas

Par pagaidām dzīvojošām uzskata personas, kas minētas

instrukcijas I nodaļas 6. punktā. Par visām šīm personām atbildē

uz 3. jautājumu jāieraksta republikas, apgabala (novada), rajona

un apdzīvotās vietas nosaukums, kur atrodas viņu pastāvīgā dzī-

ves vieta, kā arī mēnešu skaits, cik ilgi tās ir prombūtnē no pastā-

vīgās dzīves vietas. Ja prombūtnes ilgums mazāks par mēnesi,

jāieraksta «mazāk par mēnesi».

Par personām, kuras attiecīgā telpā jāreģistrē skaitīšanā kā

pastāvīgie iedzīvotāji, atbildē uz 3. jautājumu ievelk svītru.

CETURTAJĀ JAUTĀJUMĀ

Dzimums (vīriešu, sieviešu)

Atbilde jāieraksta saīsināti «vīr.» vai «siev.». Tomēr nedrīkst

rakstīt tikai vienu burtu «v» vai «s».

PIEKTAJĀ JAUTĀJUMĀ

Cik pilnu gadu vecs, bērniem, jaunākiem par

gadu, — mēnešu?

Personām, vecākām par vienu gadu, jāieraksta ar cipariem
tikai pilnu gadu skaits, piemēram, personām, kurām skaitīšanas

momenta ir 27 gadi un 11 mēneši vai 27 gadi un 1 mēnesis,
ieraksta — 27 gadi. Bērniem, jaunākiem par vienu gadu, jāieraksta
tikai pilnu mēnešu skaits. Bērniem, jaunākiem par 1 mēnesi, jāie-
raksta «mazāk par mēnesi».

Jāņem vērā, ka bieži datus par vecumu dod noapaļotus. Tā,
piemēram, trīsdesmit deviņus gadus vecie dažreiz saka, ka viņiem
četrdesmit gadu, trīsdesmit sešus gadus vecie, — ka viņiem trīs-
desmit pieci gadi utt. Personas, kurām ir 22 gadi un 10 mēneši,
dažreiz noapaļo vecumu līdz 23 gadiem. Skaitītāja pienākums, no-

skaidrojot dzimšanas gadu un dienu, noteikt iztauiājamā vecumu

precīzi, bez noapaļojuma.

SESTAJĀ JAUTĀJUMĀ

Vai pašlaik sastāv laulībā?

Par tiem, kas pašlaik sastāv laulībā, neatkarīgi no tā, vai lau-
lība reģistrēta vai nav reģistrēta, ierakstāms «jā».

Atraitņiem jāraksta «atraitnis», «atraitne»; pārējiem, kas ne-
sastāv laulībā, jāraksta «nē».
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SEPTĪTAJĀ JAUTĀJUMĀ

Tautība

Jāieraksta tautība, kādu norāda pats iztaujājamais. Bērnu

tautību nosaka vecāki. Ģimenēs, kur tēvam un mātei ir dažāda

tautība un vecākiem pašiem grūti izšķirties par bērna tautību,

jādod priekšroka mātes tautībai.

ASTOTAJĀ JAUTĀJUMĀ

Dzimtā valoda

Jāieraksta valodas nosaukums, kuru pats iztaujājamais uzskata

par savu dzimto valodu. Ja iztaujājamam grūti nosaukt kādu

valodu par dzimto valodu, jāieraksta tās valodas nosaukums, kuru

iztaujājamais vislabāk prot vai kuru parasti lieto ģimenē.

Bērniem, kas vēl neprot runāt, par dzimto valodu jāieraksta
valoda, kādā parasti runā ģimenē.

Kurlmēmiem par dzimto valodu uzskatāma valoda, kādā viņi
lasa un raksta vai ko lieto viņu ģimenes vai personas, ar kurām

tie visvairāk saietas.

Dzimtā valoda var nesakrist ar tautību.

DEVĪTAJĀ JAUTĀJUMĀ

Kādas valsts pilsonis?

PSR Savienības pilsoņiem jāieraksta «PSRS», bet ārzemnie-

kiem — tās valsts nosaukums, kuras pilsonis ir iztaujājamais.
Personām, kurām nav pilsonības, jāieraksta «bez pilsonības».

DESMITAJĀ JAUTĀJUMĀ

Izglītība: augstākā, nepabeigta augstākā, vidējā
speciālā, vispārējā vidējā, septiņgadīgā, pamat-
skolas.

Par 9 gadus vecām un vecākām personām, kurām
nav pamatskolas izglītības, uzrādīt: vai prot
lasīt un rakstīt vai tikai lasīt kādā valodā, vai

f
ir pilnīgs analfabēts

Augstāko mācību iestādi beigušajiem jāieraksta «augstākā».

Tiem, kas mācās un mācījušies agrāk augstākajās mācību iestā-

dēs ne mazāk kā pusi no mācību laika, jāieraksta «nepabeigta

augstākā».
Tehnikumu vai citu vidējo speciālo mācību iestādi beigušajiem

jāieraksta «vidējā speciālā».

Tiem, kas beiguši deviņgadīgo, desmitgadīgo un vienpadsmit-

gadīgo vidusskolu, otrās pakāpes skolu, pirmsrevolūcijas
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ģimnāziju, komercskolu vai kādu citu vidusskolu, jāieraksta «vis-

pārējā vidējā».
Tiem, kas mācās un mācījušies agrāk augstākajās mācību

iestādēs mazāk kā pusi no mācību laika, jāieraksta «vispārējā

vidējā» vai «vidējā speciālā» atkarība no ta, kadu mācību iestādi

izjautājamais beidzis pirms iestāšanās augstākajā mācību ie-

stādē.

Septiņgadīgo skolu beigušajiem vai vidusskolas 7. klasi beigu-

šajiem, kā ari tiem, kas mācās un mācījušies vidusskolas B.—lo.

klasēs vai B.—ll. klasēs, bet nav beiguši pēdējo — 10. vai 11.

klasi, vai kas beiguši pirmsrevolūcijas proģimnāzijas, augstākās
elementārskolas un pilsētas skolas, zemākās speciālās dažādu no-

saukumu mācību iestādes, kurās mācību laiks ir 7 un vairāk gadu,
jāieraksta «septiņgadīgā». Pie tam tiem, kas mācās un mācījušies
vidusskolas 8.—10. klasēs vai B.—ll. klasēs, bet nav beiguši 10.

vai 11 klasi, iekavās ieraksta arī klasi, kurā mācās vai no kuras

izstājies, piemēram, «septiņgadīgā (mācās 9. klasē)» vai «septiņ-

gadīgā (izstājies no 10. klases)», bet tiem, kas mācās vai mācīju-
šies pēc septiņgadīgās skolas pabeigšanas tehnikumā, ieraksta

kursu, kurā mācās vai no kura izstājies, piemēram, «septiņgadīgā

(mācās tehnikuma II kursā)» vai «septiņgadīgā (izstājies no teh-

nikuma 111 kursa)».
Tiem, kas beiguši pamatskolu, septiņgadīgās skolas vai vidus-

skolas 4. klasi, kā arī tiem, kas mācās vai mācījušies no 5.

līdz 7. klasei, bet nav pabeiguši 7. klasi, jāieraksta «pamatskolas».
Pie tam tiem, kas mācās un mācījušies 5.—7. klasēs, bet nav pa-
beiguši 7. klasi, iekavās ieraksta arī klasi, kurā mācās vai no

kuras izstājies, piemēram, «pamatskolas (mācās 6. klasē)» vai

«pamatskolas (izstājies no 7. klases)».
Tiem, kas beiguši mācību iestādes, kuras nedod vispārējo izglī-

tību (piemēram, grāmatvežu kursi, fabriku un rūpnīcu skolas,
dažāda veida sagatavošanas, pārkvalificēšanās un kvalifikācijas
celšanas kursi v. tml.), kā arī tiem, kuri mācās šajās mācību

iestādes, jāieraksta kas iegūta vispārizglītojošā skolā

pirms iestāšanas attiecīga mācības iestādē.

Neklātienes un vakara mācību iestādes beigušie, ka ari ekster-

natu beigušie pielīdzināmi attiecīgas mācību iestādes beigu-
šajiem.

Atsevišķos gadījumos, ja iztaujājamam grūti noteikt savu

izglītības līmeni, skaitītājam izņēmuma kārtā atbildē uz 10. jautā-
jumu jāieraksta sīks mācību iestādes nosaukums, kuru iztaujāja-
mais beidzis, vai cik klases beidzis.

Par 9 gadu vecām un vecākām personām, kam nav pamatsko-
las izglītības, bet kas prot lasīt un rakstīt, jāieraksta «lasa un

raksta», personām, kas prot tikai lasīt kādā valodā, kaut arī

lēnam, jāieraksta «lasa»; personām, kas neprot ne lasīt, ne rak-
stīt, jāieraksta «analfabēts».

Par bērniem, jaunākiem par 9 gadiem, atbildē uz 10. jautājumu
jāievelk svītra.
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VIENPADSMITAJĀ JAUTĀJUMĀ

Par personu, kas mācās, uzrādīt mācības iestādes

(institūta, tehnikuma, skolas, kursu) pilnu no-

saukumu

Uz šo jautājumu atbild visi, kas mācās dienas, vakara un

neklātienes mācību iestādēs un kursos, neatkarīgi no tā, vai viņi
mācās, pārtraucot vai nepārtraucot darbu ražošanā.

Atbildē uz 11. jautājumu neatzīmē nodarbības kursos, kas ilgst
mazāk par mēnesi, un pulciņos.

Atbildot uz 11. jautājumu, jāieraksta pilns mācību iestādes vai

kursu nosaukums. Piemēram: «2. pamatskola», «3. septiņgadīgā
skola», «4. vidusskola», «Aleksejeva vidusskola», «Lauksaimnie-

cības tehnikums», «Enerģētiskais institūts», «2. strādnieku jau-
natnes skola», «5. arodskola», «Svešvalodu kursi» utt. Tiem, kas

mācās vakara mācību iestādēs un neklātienē, uzrādīt: «Maskavas

neklātienes politehniskais institūts», «Krasnojarskas industriālā

tehnikuma vakara nodaļa» v. tml.

Tiem, kas vienlaikus mācās divās mācību iestādēs, jāieraksta

augstākā pēc tipa.
Personām, kas nekur nemācās, atbildē uz 11. jautājumu jāie-

raksta «nav».

DIVPADSMITAJĀ JAUTĀJUMĀ

Darba vieta (uzņēmuma, kolhoza, iestādes nosau-

kums) jeb vai strādā .savā saimniecībā

Uzņēmumos, kolhozos, iestādēs, organizācijās strādājošiem
atbildē uz 12. jautājumu jāieraksta tā uzņēmuma, kolhoza, iestā-

des, organizācijas pilns nosaukums, kur strādā iztaujāiamais, pie
kam uzņēmuma nosaukums jāuzrāda tā, lai varētu noteikt ražoša-

nas veidu; jāieraksta, piemēram, «Čuguna liešanas rūpnīca «Prole-

tārietis»» un nevis «Rūpnīca «Proletārietis»», «Aušanas fabrika

«Oktobris»» un nevis «Fabrika «Oktobris»». Atsevišķos gadījumos

var uzrādīt tikai uzņēmuma ražošanas veidu, piemēram, «Mašīn-

būves rūpnīca», «Ķīmiskā rūpnīca».
Daudznozaru kombinātam jāuzrāda ari rūpnīcas, ceha vai darb-

nīcas nosaukums, kas nosaka ražošanas veidu.

lerakstot darba vietu, nedrīkst uzņēmuma vai iestādes nosau-

kumu saīsināt (piemēram, nedrīkst rakstīt «ATE», bet jāraksta

«Autotraktoru elektroiekārtas rūpnīca»). Atļauts ierakstīt saīsināti

tikai vispārpazīstamus nosaukumus, piemēram, MTS, RTS, kol-

hozs, ZAGS v. tml.

Ja uzņēmums pieder padomju saimniecībai, kolhozam vai ražo-

šanas artelim, jāuzrāda uzņēmuma veids un padomju saimniecī-

bas, kolhoza vai arteļa nosaukums. Piemēram: «Padomju saim-

niecības «Ceļš uz komunismu» ķieģeļu fabrika», «Kolhoza

«Gigants» elektrostacija», «Kolhoza «Svobodnij putj» šūšanas
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darbnīca», «Kolhoza «Krasnaja ņiva» frizētava», «Ražošanas arteļa

«Krāsnij kustar» mēbeļu darbnīca», «8. marta arteļa šūšanas

darbnīca».

Daudznozaru artelim uzrada arteļa nosaukumu, ka ari ceha vai

darbnīcas nosaukumu.

Personām, kas strādā uzņēmumu un iestāžu ēdnīcas, mazbērnu

novietnēs, medpunktos, frizētavās v. tml., ieraksta ēdnīcas, maz-

bērnu novietnes, medpunkta, frizētavas v. tml. nosaukumu un

nevis uzņēmuma vai iestādes nosaukumu, kuras darbiniekus tās

apkalpo.
Ja iztaujājamais strādā iestādē, jāieraksta darba vieta tā, lai

būtu skaidrs, kas tā par iestādi, — Vissavienības, republikāniskās,

apgabala vai rajona nozīmes; piemēram: «PSRS Veselības aiz-

sardzības ministrija», «Apgabala lauksaimniecības pārvalde»,

«Rajona tautas izglītības nodaļa».
Personām, kas strādā darbuzņēmēja celtniecības organizā-

cijā, uzrāda šīs organizācijas nosaukumu, piemēram, «Celtniecības

un montāžas pārvalde Nr. 14».

Personām, kas strādā celtniecībā un kapitālajā remontā rūpnie-
cības, transporta, komunālajos un citos uzņēmumos, jāieraksta
«kokzāģētavas celtniecībā», «konditorejas fabrikas «Boļševiks»
ēkas remontdarbos», «dzelzceļa tilta remontdarbos» v. tml.

Brīvās profesijas personām (rakstniekiem, gleznotājiem, kom-

ponistiem, ārstiem v. tml., kas nesastāv kādas iestādes štatos)
jāieraksta «brīvās profesijas persona»; komponistiem, mūziķiem,
gleznotājiem, arhitektiem, ārstiem v. tml., kas skaitīšanas momentā

strādā uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, atbildē uz jautājumu
par darba vietu uzrāda uzņēmumu, iestāžu un organizāciju no-

saukumu.

Individuālajiem zemniekiem un to ģimenes locekļiem, kas

nodarbināti tikai lauksaimniecībā, kā arī nekooperētajiem māj-
amatniekiem ieraksta «savā saimniecībā».

Nekooperētajiem mājamatniekiem, kas izpilda vienreizējus
pasūtījumus pie privātām personām ieraksta «pie privātām per-
sonām».

Tiem, kas strādā algotu darbu pie privātām personām (māj-
aukles

L
šoferi v. tml.), ieraksta darba devēja uzvārdu.

Personām, kuram pašlaik ir divas vai vairākas darba vietas

(strada vairākos amatos), uzrāda pamatdarba vietu.

Personām, kas pavasarī, vasarā vai rudenī nodarbinātas sezo-

nas darbos (piemēram, kūdras ieguvē, ūdens transportā, zvej-
niecība), bet ziema nestrādā, ieraksta darba vietu pēdējā sezonā.

Personām, kas pavasarī, vasarā un rudenī strādā vienā uzņē-
muma (iestādē, organizācijā), bet ziemā citā, ieraksta tā uzņē-

(iestādes, organizācijas) nosaukumu, kurā izpildāmo darbu

iztaujājamais uzskata par savu pamatdarbu.
Kolhoza biedriem, kas skaitīšanas momentā nodarbināti pa-

gaidu darba rūpniecībā, celtniecībā, kokmateriālu 'sagatavošanā
utt., bet pastāvīgi strādā kolhozā, ieraksta kolhoza nosaukumu.
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Personām, kas skaitīšanas momentā nestrādā sakarā ar darba

vietas maiņu, ieraksta «maina darbu, iepriekšējā darba vieta tāda

un tāda».

Kolhoznieku ģimenes locekļiem, kas nodarbināti tikai lopu kop-
šanā un lauksaimniecības darbos savās palīgsaimniecībās, ieraksta

kolhoza nosaukumu.

Strādnieku, kalpotāju, kooperēto mājamatnieku un nekooperēto
mājamatnieku ģimenes locekļiem, kas nodarbināti lauku palīg-
saimniecībā, ieraksta «personīgā lauku palīgsaimniecībā».

Fabriku un rūpnīcu skolu audzēkņiem atzīmē uzņēmuma no-

saukumu, pie kura atrodas FRS.

Visiem pārējiem skolu audzēkņiem, ieskaitot Galvenās darba

rezervju pārvaldes skolu audzēkņus (arodskolu, FRA skolu utt.),
ieraksta «nav».

Ja skolas audzēknim vienlaicīgi ir darbs vai nodarbošanās,

kas dod viņam darba algu, ieraksta tā uzņēmuma (iestādes, orga-

nizācijas) nosaukumu, kur viņš strādā.

Personām, kas mācās pārkvalificēšanās un kvalifikācijas cel-

šanas kursos, ieraksta darba vietas vai dienesta vietas nosau-

kumu.

Personām, kam ir kāds pastāvīgs darbs un kas vienlaikus

saņem stipendiju vai pensiju, ieraksta uzņēmuma (iestādes, orga-

nizācijas) nosaukumu, kurā viņas strādā.

Nestrādājošiem stipendiātiem un pensionāriem, kā arī stipen-
diātiem un pensionāriem, kuriem ir pagaidu darbs, ieraksta «nav».

Apgādājamiem, bērnu namu audzēkņiem, kolhozu apgādībā
esošiem un personām, kas dzīvo invalīdu namos un nespējnieku
namos, ieraksta «nav».

TRĪSPADSMITAJĀ JAUTĀJ UMĀ

Nodarbošanās šajā darba vietā (amats vai izpil-
damais darbs)

Personām, kurām ir nodarbošanās, kas dod darba algu vai

ienākumu, ieraksta šīs nodarbošanās nosaukumu.

Nodarbošanās jāieraksta sīki. Nedrīkst rakstīt «pārzinis»,

«meistars», bet jānorāda, piemēram, «garāžas pārzinis», «urbšanas

meistars», «galošu meistare».

Strādniekiem precīzi jāieraksta viņu konkrētā nodarbošanās,

piemēram: «instrumentu atslēdznieks», «metalvirpotājs». Nedrīkst

rakstīt «sagatavotājs», «mašīnists», «aparātu apkalpotājs», bet

precīzi jāieraksta «instrumentu sagatavotājs», «šihtas sagatavo-

tājs», «kompresora mašīnists», «krāsns aparātu . apkalpo-

tājs» v. tml.

Ja iztaujājamais nosauc sevi par «dažādu darbu strādnieku»,

nepieciešams precīzi noskaidrot viņa darba raksturu un ierakstīt,

piemēram, «krāvējs», «trauku mazgātāja», nevis «dažādu darbu

strādnieks». Kā dažādu darbu strādnieks iztaujājamais jāieraksta
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tikai tajos gadījumos, ja tas nodarbināts dažādos nekvalificētos

darbos.

Kalpotājiem jāuzrada amats vai izpildāmais konkrētais darbs,

piemēram: «ekonomists plānotājs», «inženieris ķīmiķis», «matemā-

tikas pasniedzējs», «liešanas ceha priekšnieks», «politekonomijas

profesors», «ārsts ķirurgs».

Padomju saimniecību, MTS, RTS strādniekiem un kolhoznie-

kiem obligāti precīzi jāuzrāda noteikts speciāls darbs padomju

saimniecībā, MTS vai kolhozā, piemēram: «kolhoza priekšsēdē-

tājs», «slaucēja», «zirgu kopējs», «sargs», «gans», «traktorists»,

«cūku fermas pārzinis», «kolhoza laboratorijas vadītājs», «zootehni-

ķis». Ja iztaujājamais ir brigadieris, jāraksta «traktoru brigādes

brigadieris», «laukkopības brigādes brigadieris». Tikai tajos gadī-

jumos, kad iztaujājamais izpilda dažādus lauksaimniecības darbus

un tam nav noteiktas speciālas nodarbošanās, atzīmēt «lauksaim-

niecība».

Brīvās profesijas personām jāatzīmē «rakstnieks», «gleznotājs»

«komponists», «zobārsts» v. tml.

Individuālajiem zemniekiem un to ģimenes locekļiem, kas

nodarbināti savā lauku saimniecībā, ieraksta «lauksaimniecība».

Nekooperētiem mājamatniekiem ieraksta amata, aroda, darba

nosaukumu, piemēram: «mežģīņu darinātāja», «tīklu sējējs»,
«kurpnieks», «namdaris», «podnieks», «pasažieru un kravas pār-
vadāšana ar savu zirgu» v. tml.

Tiem, kas strādā pie privātām personām, ieraksta «mājkalpo-
tāja», «aukle», «šoferis» v. tml.

Ja iztaujājamais amatu savienošanas kārtībā pašreiz izpilda
vairākus darbus, tad ieraksta to, kuru viņš izpilda pamatdarba
vieta, kas norādīta atbildē uz 12. jautājumu.

Personām, kas pavasari, vasarā vai rudenī nodarbinātas sezo-

nas darbos (piemēram, kūdras ieguvē, ūdens ceļu transportā, zvej-
niecībā), uzrāda darbu pēdējā sezonā, ja viņiem ziemā nav citas

nodarbošanās.

Personām, kam pavasari, vasarā un rudenī ir viena nodarbo-

šanās, bet ziemā cita, ieraksta to nodarbošanos, kuru iztaujāja-
mais uzskata par galveno.

Kolhoza biedriem, kas skaitīšanas momentā nodarbināti

pagaidu darba rūpniecība, celtniecībā, kokmateriālu sagatavošanā
uti, bet pastāvīgi strādā kolhozā, ieraksta darbu, kuru vini izpilda
kolhoza.

Personām, kas maina darbu un par kurām atbildē uz 12. jautā-
jumu jābūt ierakstam «maina darbu, iepriekšējā darba vieta tāda

atbilde uz 13. jautājumu jāieraksta «iepriekšējā nodar-
bošanās tāda un tāda».

v

Kolhoznieku ģimenes locekļiem, kas nodarbināti tikai lopu kop-
šana un lauksaimniecības darbos savās palīgsaimniecībās, kā ari
strādnieku kalpotāju, kooperēto mājamatnieku un nekooperēto
mājamatnieku ģimenes locekļiem, kas nodarbināti lauku palīg-
saimmeciDas, ieraksta «lauku palīgsaimniecība»
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Fabriku un rūpnīcu skolu audzēkņiem jāieraksta specialitāte,
piemēram, «māceklis frēzētājs».

Visiem pārējiem audzēkņiem, ieskaitot Galvenās darba rezervju
pārvaldes skolu audzēkņus (arodskolu, FRA skolu utt.), ierak-

sta «nav».

Ja audzēknim vienlaikus ir darbs vai nodarbošanās, kas dod

viņam darba algu, jāatzīmē šī nodarbošanās vai darbs.

Personām, kas mācās pārkvalificēšanās un kvalifikācijas cel-

šanas kursos, jāatzīmē nodarbošanās darba vai dienesta vietā.

Mācīšanos mācību iestādēs neatzīmē kā nodarbošanos.

Personām, kam ir kāds pastāvīgs darbs un kas vienlaikus

saņem stipendiju vai pensiju, atzīmē darbu.

Nestrādājošiem stipendiātiem un pensionāriem, kā arī stipen-
diātiem un pensionāriem, kam ir pagaidu darbs, ieraksta «nav».

Apgādājamiem, bērnu namu audzēkņiem, kolhozu apgādībā
esošiem un personām, kas dzīvo invalīdu namos un nespējnieku

namos, ieraksta «nav».

ČETRPADSMITAJĀ JAUTĀJUMĀ

Ja nav nodarbošanās, kas ir ienākuma avots, uz-

rādīt citu iztikas līdzekļu avotu

Personām, kam nav nodarbošanās, kura dod darba algu vai

ienākumu, bet kam ir pastāvīgs iztikas līdzekļu avots (pensija,

stipendija, alimenti, ienākumi no telpu izīrēšanas, ietaupījumi

v. c), jāatzīmē šis iztikas līdzekļu avots.

Personām, kam nav nodarbošanās, kura dotu darba algu vai

ienākumu, vai patstāvīgu iztikas līdzekļu avotu un_ kas dzīvo no

citu personu līdzekļiem, jāieraksta «apgādībā» un jāuzrada ierak-

sta kārtas numurs,' ar kuru skaitīšanas lapā ierakstīta persona,

kuras apgādībā viņas atrodas (piemēram, «Nr. 1 apgādība»).

Ja persona, kuras apgādībā atrodas skaitīšanā reģistrētais

apgādājamais, nav ierakstīta tajā pašā lapā, tad pēc iespējas pre-

cīzi, saskaņā ar norādījumiem 12. un 13. jautājumā jāuzrāda šīs

personas nodarbošanās un tās darba vieta, ka arī radniecības

pakāpe (piemēram, «tēva — RTS atslēdznieka apgādībā», «dēla—

traktoru rūpnīcas inženiera apgādībā» utt.).

Darba nespējīgiem kolhoza biedriem, kas saņem lauksaimnie-

cības produktus no kolhoza fonda, jāieraksta «kolhoza apgādība»

neatkarīgi no tā, vai viņiem ir lauku palīgsaimnieciba.
Bērnu namu audzēkņiem un kolhozu patronātiem jāieraksta

«bērnu nams», «kolhoza patronāts».

Arodskolu un internātskolu audzēkņiem, kas atrodas valsts

apgādībā, jāieraksta «arodskola» «internātskola».

Personām, kas dzīvo invalīdu namos, nespējnieku namos, jāie-

raksta «invalīdu nams», «nespējnieku nams».



Personām, kas ārstējas psihiatriskās slimnīcās un hronisku sli-

mību ārstēšanas iestādēs, jāieraksta «psihiatriska slimnīca», «slim-

nīcā hroniski slimiem».

14. jautājumā ievelk svītru visam personām, kuram ir nodar-

bošanās.

PIECPADSMITAJĀ JAUTĀJUMĀ

Kādai sabiedriskai grupai pieder (strādnieks, kal-

potājs, kolhoznieks, kooperētais mājamatnieks,
individuālais zemnieks, nekooperētais mājamat-

nieks, brīvās profesijas persona, kulta kalpotājs)

Jāievēro, ka atbildes uz 12. jautājumu (darba vieta) un 13. jau-

tājumu (nodarbošanās) nevar būt par pilnīgu pamatu, lai iztau-

jājamo pieskaitītu tai vai citai sabiedriskai grupai.
Kolhoza biedri, kas skaitīšanas momentā nodarbināti pagaidu

darbos rūpniecībā, celtniecībā, kokmateriālu sagatavošanā utt.,

bet kas pastāvīgi strādā kolhozā, jāieraksta kā kolhoznieki.

Kolhoza biedriem, kas nodarbināti pastāvīgā darbā rūpniecībā,

celtniecībā, MTS, RTS, iestādēs v. tml. un kas nestrādā kolhozā

vai ari daļēji piedalās kolhoza darbos, jāieraksta «strādnieks (kol-
hoza biedrs)» vai «kalpotājs (kolhoza biedrs)».

Kolhoznieku ģimenes locekļus, kas nodarbināti savā palīgsaim-
niecībā (lauksaimniecības darbos un lopu kopšanā), skaita par
kolhozniekiem.

Personas, kas ir ražošanas kooperācijas arteļu biedri, skaita

par kooperētiem mājamatniekiem un nevis par strādniekiem un

kalpotājiem.

Personas, kas strādā algotu darbu ražošanas kooperācijas
uzņēmumos un iestādēs un nav arteļu biedri — paju īpašnieki,
neskaita par kooperētiem mājamatniekiem, bet skaita attiecīgi par
strādniekiem vai kalpotājiem."

Personas, kas nodarbojas ar amatniecību mājās (savā
saimniecība), medībām, zveju v. c. un nav arteļu biedri vai ari

neskaitās kaut_ kada uzņēmuma (iestādes, organizācijas) štatos

(saraksta sastāva), kā arī personas, kas izpilda privāto personu
vienreizējus

_

pasūtījumus, jāskaita nekooperēto mājamatnieku
sabiedriskajā grupa.

Pie nekooperētiem mājamatniekiem skaita arī personas, kas

nodarbojas _ka izvadātāji ar savu zirgu, ieskaitot tās, kas ar savu

zirgu strada
L
valsts un kooperatīvajās organizācijās.

Individuālo zemnieku sabiedriskajā' grupā ieskaita personas,
kas nav kolhoza biedri un kas ir nodarbinātas individuālajā lauku
saimniecībā, ja lauksaimniecība ir viņu galvenā nodarbošanās.
Individuālo zemnieku sabiedriskajā grupā ieskaita ari visus šo
personu apgādājamos.

• Indiyjduālo zemnieku ģimenes locekļus, kam ir patstāvīgs
iztikas līdzekļu avots ārpus individuālās lauku saimniecības, ne-
skaita par individuāliem zemniekiem, bet ieskaita citās sabiedris-
kajās grupas atkarība no viņu nodarbošanās.
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Strādniekus un kalpotājus, kam ir lauku palīgsaimniecība
(neatkarīgi no tās platības, ienesīguma un no tā, vai to apliek
ar lauksaimniecības nodokli vai ne), un to ģimenes locekļus, pat
ja viņi nodarbināti tikai lauku palīgsaimniecībā, neskaita par indi-

viduāliem zemniekiem.

Pie brīvās profesijas personām skaita tās inteliģentā darba

personas (rakstniekus, komponistus, gleznotājus, ārstus utt.), kuras
nesastāv kāda uzņēmuma vai iestādes štatos.

Apgādājamie ieskaitāmi tajā pašā sabiedriskajā grupā, kurai

pieder personas, kuru apgādībā viņi atrodas.

Pensionāri un stipendiāti ieskaitāmi tajā sabiedriskajā grupā,
kurai viņi piederēja līdz aiziešanai pensijā vai līdz stipendijas

saņemšanai. Ja līdz aiziešanai pensijā vai līdz stipendijas saņem-

šanai viņi nekur nestrādāja, tad viņi ieskaitāmi to personu sabied-

riskajā grupā, kuru apgādībā viņi atradās.
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