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Kolchoza vispusīgo un daudznozaru saimniecību nevar vadīt

bez plāna un bez labas un savlaicīgi nokārtotas uzskaites. Viņai
ir izcilus svarīga loma sociālistiskā īpašuma saglabāšanā un

sabiedriskās saimniecības tālākā attīstībāun nostiprināšanā.
Labi" nostādīta uzskaite palīdz kolchoza valdei plānveidīgi

un operativi vadīt kolchoza darbus brigādēs, fermās un pārējās
ražošanas nozarēs, savlaicīgi sniegt palīdzību tur, kur tā vis-

nepieciešamāka. MUĒĒĒmm
Preciza uzskaite kā spogulī parāda labāko brigāžu, posmu,

katra atsevišķa kolchoznieka piedalīšanos kolchoza ražošanas

darbā. Tā veicina kolchoznieku aktivitātes kāpināšanu, rada

viņos ieinteresētību uzlabot darbu, ierosina un piespiež atpalicē-
jus līdzināties pēc pirmrindniekiem. Labi nostādīta uzskaite dod

iespēju pareizi sadalīt kolchoza ienākumus, izsniegt darba sa-

maksu atbilstoši katra kolchoznieka ieliktam darbam sabiedriskž-
saimniecībā.

, Ar uzskaites datu palīdzību kolchoza valdei ir iespējams se-

ļkot ražošanas plāna un ieņēmumu-izdevumu tāmes izpildei, sa-

biedrisko fondu papildināšanai, atsegt trūkumus, kas kavē sa-

biedriskās saimniecības vēl straujāku augšupeju.
Partija un valdība novērtējusi uzskaites lielo nozīmi kol-

chozu turpmākā attīstībā. Līdz ar kolchozu noorganizēšanu tā

pievērsusi uzmanību kolchozu uzskaites kadru sagatavošanai. Vi-

sās padomju republikās ir noorganizēti speciālo skolu un kursu

tīkli kolchozu uzskaites darbinieku sagatavošanai. Mūsu republikā
vien pēdējā laikā ir sagatavoti vairāk par trīsi tūkstošu kolchozu

uzskaites speciālistu.
Pie mašinu-traktoru stacijām uz valsts rēķina tiek uzturēts

plašs instruktoru-grāmatvežu skaits, kuru uzdevums pārbaudīt
uzskaites stāvokli kolchozos un sniegt palīdzību kolchoza rēķin-
vežiem uzskaites nokārtošanas jautājumos,
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1947. gadā PSRS Ministru Padome apstiprināja nolikumu

par kolchoza rēķinveža tiesībām un pienākumiem. Sis nolikums

izceļ kolchoza rēķinveža lomu un uzliek nopietnus pienākumus
un atbildību par kolchoza saimniecisko līdzekļu saglabāšanu.

Daudzos mūsu republikas kolchozos ir rēķinveži, kuri iegu-
vuši ievērojamus panākumus pareizas un precizas uzskaites no-

kārtošanā ražošanas nozarēs un kantorī. Ar katru gadu to skaits

pieaug.
Šie uzskaites darbinieki cīnās par pareiziem skaitļiem, par

vēl labāku uzskaites organizēšanu, šim nolūkam izmantojot vi-

sus uzskaites nokārtošanas veidus un iespējas.
Pieredze rāda, ka tanīs kolchozos, kur uzskaite nostādīta

priekšzīmīgi, ir izslēgtas visas iespējas kolchoza mantas izsaim-

niekošanai. Šie kolchozi ikgadus paplašina savu sabiedrisko
saimniecību, naudas ienākumus, nedalānļos fondus. Šie kolchozi

izsniedz arvien vairāk naudas, naturālijas uz.

izstrādes dienām, tādējādi ieinteresējot pēdējos vēl • -irāl

dalīties sabiedriska darbā.r^ļj^ģ^^^ķ-'
Labi panākumi uzskaites nokārtošanā ir Alojas rajona.

tova vārdā nosauktajam kolchozam, ker par rēķinvedi s

no kolchoz. zināšanas dienas b. Mirdža Bērziņa.
Biedrene t.; Jņa ir panākusi tādu .siāvokli, ka uzskaite

kume :ti tiek iegrāmatoti uz dienu. Kati-u mēnesi tiek nosli

uzskaites grāmatas, sastādīti apgrozījumu pārskati un izd
ierakstu pareizības pārbaude grāmatās. Biedrene Bērziņa :
matiski pārbauda uzskaiti arī ražošanas vietās

— brigādēs, iei-

mās un citās nozarēs, kontrolē izstrādes dienu savlaicīgu un pa-
reizu aprēķināšanu. Neskatoties uz to, ka kolchozā ir 5 laukko-

pības brigādes un b. Bērziņa strādā viena, bez palīga, tā tomēr

visus savus pienākumus uzskaites nokārtošanā veic labi un sav-

laicīgi. ".
v

- jtešžasž
Ja kolchozs «Darbs» Līvānu rajonā ik gadus var lepoties ar'

augstām linu ražām, lieliem naudas ienākumiem, vērtīgu izstrā-

des dienu, ar labu darba disciplinu, operativu vadību, tad ļoti
liels nopelns šajos panākumos ir kolchoza «Darbs» ilggadējam
rēķinvedim b. Lāčkājam un viņa labi nostādītai uzskaitei. Biedrs

Lačkājs ir īsts kolchoza uzskaites organizators, kas apzinīgi
pilda savus pienākumus. Viņš cenšas panākt, lai kolchoza ma-

teriālās vērtības un naudas līdzekļus izlietotu lietderīgi. To pie-
rāda tas, ka kolchozs 1953. g. ražošanas vajadzībām no visiem

naudas ienākumiem izlietojis tikai 16%, turpretim vairumā kol-
chozos šīs izmaksas no visiem naudas ienākumiem sastāda

20—30%. Biedrs Lāčkājs stingri stāv valsts, kolchoza un kol-

ehoznieku interešu sardzē. ■ ■' .-]
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Cēsu rajona kolchozs «Cīņa» ir liela, daudznozaru saimnie-

cība. Šinī kolchozā ir četras lopkopības fermas, 4 laukkopības
brigādes, 3 automašinas, daudz saimnieciskā inventāra. K~'

chozs sekmīgi attīsta savu saimniecību, savlaicīgi norēķinās
valsti un pilda ražošanas plānu. Visus šos uzdevumus kolch<

sekmīgi veic pateicoties pareizi un savlaicīgi iekārtotai uzskai

Kolchoza «Cīņa» rēķinvede b. M. Desmitniece ievedusi \

uzskaites darbā stingru kārtību. Visas saimniecībā ienāku

materiālās vērtības nekavējoši tiek nodotas atbildīgo pers'

glabāšanā. legūtā lopkopības un laukkopības produkcijaiiel:

iegrāmatota un kontrolēta savlaicīgi, jo amatu personas dc

mentu iesniegšanu izdara tām noteiktos termiņos. Pateicotie:

kārtībai kolchozā nav konstatēti mantas piesavināšanās g

jumi. Kolchoza naudas ienākumi ar katru gadu pieaug
1952. g. tie sastādīja 848,4 tūkst. rb|., tad 1953. g. 1062,4/
rbl mi līdz ar to aug arī kolchoznieku labklājība.^ļ^ļļ

retējais notiek Kandavas rajona Raiņa vārdā nosj i.'.ā

Šinī kolchozā chaotisks uzskaites stāvoklis konst

cšējos gados. Izmantojot šo stāvokli un revizijasļ n-

arbību, kolchoza amatu personas piesavinājušās
das līdzekļus. Šādas «saimniekošanas* zultatā

• • lidojies atpalikušos kolchozos, kaut kolchozā

ējas attīstīt savu saimniecību. 1953. g. sadalot lī

ākumus, kolchozniekiem netika sadalīti naudas lid

u/. izsuades dienām. Tas, savukārt, nelabvēlīgi atsaucā:

darba disciplin* un tālāko kolchoza attīstību.

Pavirši uzskaiti kārto Kandavas rajona kolchozā «Zvaig/
Arī šinī kolchozā chaotisks stāvoklis uzskaitē velkas jat
iepriekšējiem gadiem. Saimnieciskā gada noslēgumam nepi
šamā inventarizācija netika izvesta pilnīgi, tā kā kolchoza v

galīgi nenoskaidroja kolchoza rīcībā esošo saimniecisko līdz

stāvokli. Sakarā ar to, ka uzskaites grāmatas bija vestas n

nīgi, inventarizācijā konstatētie līdzekļu atlikumi netika sal

nāti ar grāmatvedības datiem un līdz ar to neatklāja iztrūki

un citus kolchoza vērtību glabāšanas un izlietošanas trūkumus.

Arī 1954. .g. uzskaites stāvoklis kolchozā nav uzlabojies. Uz-

skaites grāmatās nav uzrādīti atlikumi gada sākumā, ieraksti iz-

darīti tikai dažās grāmatās. Šinī kolchozā radītas visas iespē-
jas kolchoza mantas izšķērdēšanai, un tamdēļ nevar uzskatīt par

nejaušību to, ka kolchoza kasiere «kļūdījusies» un naudas atli-

kumu kases grāmatā uzrādījusi mazāku par 1,897 rbļ. un pē-
dējo — piesavinājusies. Šī ir viena no atklātām ļaunprātībām, bet

cik neatklātas ļaunprātības slēpj šis nesakārtotās grāmatvedī-
bas dūksnājs?
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Arī šis kolchozs ar nelieliem naudas ienākumiem, zemām ra-

žām un niecīgiem piena izslaukumiem ierindojies atpalikušos
kolchozos. Ir neapšaubāms fakts, ka kolchozs noslīdējis uz leju
vājās vadības un arī sliktas uzskaites dēļ.

Lai sekmīgi veiktu PSKP CX Plēnuma nospraustos uzdevu-

mus, kolchoziem vajadzīgi tādi speciālisti, kuri kolchoza ražo-

šanu ievirzīs augstākā attīstības līmenī. Sim nolūkam kolchozam

nepieciešams ne tikai labs agronoms un zootechniķis, bet arī

kvalificēts rēķinvedis, kurš visā pilnībā apguvis grāmatvedības
techniku.

Kolchozs ir liela, daudznozaru saimniecība — katrā kolchozā

ir četras lopkopības fermas, 3—B laukkopības brigādes, dzirna-

vas, automašinas, lauksaimniecības ražojumu tirdzniecība, no-

liktavas un vēl citas palīgnozares. Šādā saimniecībā grāmatve-
dības darbs ir sarežģīts un daudzpusīgs. Uzskaiti kārtot šādā'

saimniecībā var uzticēt tikai labi sagatavotam un godīgam uz-

skaites darbiniekam. Ļoti bieži kolchozā valde nenovērtē šo sva-

rīgo kolchozā darba iecirkni un izvirza šim darbam kolchoznie-

kus, kuri nekad nav strādājuši šo darbu un kuriem nav ne ma-

zākā priekšstata par grāmatvedības pamatiem, grāmatvedības
techniku. Šādus kolchozā rēķinvežus nepieciešams nekavējoši- ap-
mācīt rēķinvežu skolās, kursos.

Nevar paiet garām arī tādiem faktiem, ka dažs labs «plaša
vēriena» kolchozā priekšsēdētājs grib atbrīvoties no kvalificēta

kolchozā rēķinveža, kupš, stāvot sardzē par kolchozā mantas sa-

glabāšanu, pieprasa nevainojamu dokumentu noformēšanu par

dažādiem saimnieciskiem darījumiem un pilnīgi atsakās pieņemt
apšaubāma satura dokumentus.

Ikkatra kolchozā valdei, priekšsēdētājam pastāvīgi jāintere-
sējas par uzskaites stāvokli kolchozā, jāpārbauda, kā uzskaites

darbinieki pilda savus pienākumus, kā tie cīnās par uzskaites

skaidrību, savlaicību un precizitāti un jāpalīdz novērst trūku-

mus, kas traucē pareizu un savlaicīgu uzskaites nokārtošanu ra-

žošanas iecirkņos un kantori.

Uzskaites darba ritmu traucē nesavlaicīga sākuma doku-

mentu sastādīšana un iesniegšana kolchozā kantorī.

Uzskaites pamats ir pareizi un savlaicīgi sastādīti sākuma

dokumenti ražošanas vietās. Sākuma dokumenti, valdes rīko-

jumi, piena slaukšanas dienas lapas, izstrādes dienu aprēķini un

citi dokumenti ir rakstisks apliecinājums par notikušo saimnie-

cisko operāciju. Lai nerastu ne mazākās iespējas ļaunprātībām,
reģistrējot notikušās saimnieciskās operācijas sākuma dokumen-

tos, jāievēro visi šo dokumentu sastādīšanas noteikumi, kuri
amata personām savlaicīgi jāiesniedz kantori. No sākuma doku-



mentu kvalitātes, savlaicīguma ir atkarīgs kolchoza uzskaites

stāvoklis. Jo dokumenti ātrāk nonāk rēķinveža rokās un tas tos

reģistrē uzskaites grāmatās, jo uzskaite kolchozā būs operati-
vāka un tā kalpos kā kontroles līdzeklis.

Par pareizu un savlaicīgu dokumentu sastādīšanu jārūpējas
arī kolchoza valdei. No kolchoznieku vidus jāizrauga amatu per-

sonas, kuras ir spējīgas nodrošināt pareizu sākuma uzskaiti un

dokumentu sastādīšanu.

Kolchoza valdei ir jāpalīdz kolchoza rēķinvedim ievest kār-

tību dokumentu sastādīšanā un iesniegšanā kantorī, jāizstrādā
noteikts dokumentu apgrozības plāns, kurā jāuzrāda, kādāiT

amatu personām un kādi dokumenti jāsastāda, kādos termiņo:

jāiesniedz kolchoza kantorī. Kolchoza valdei jāseko, lai šis doku

mentu apgrozības plāns no amata personām tiktu bez ierunān

pildīts. Mēs zinām, ka grāmatvedības raksturīgākās pazīmes ir

staro citu, uzskaites nepārtrauktība un uzskaites dokumentācija
atvedībā visi ieraksti izdarāmi tikai uz dokumentu pamata
cskaites dokumentācijai ir sevišķi liela nozīme kolchor;

ma sargāšanā, jo tā nodrošina ar dokumentiem pamatoti
īas kontroles iespēju. . .j£j&jjjiĒģ&
ela loma šai ziņā ir kolchoza rēķinvedim, kura pienākum

3S par kolchoza īpašuma saglabāšanu,
īdēļ dabiski, ka kolchoza rēķinvedim, pieņemot dokumentu:
)lchoza amatu personām, jāuzstāda ļoti stingras prasības
ļoti modrīgam, pie dokumentu pieņemšanas jāpielieto grā

ežiem īpatnēji dokumentu pārbaudes paņēmieni,
ieņemot dokumentus, vispirms pārbauda, vai visas rekvizites

mentā ierakstītas. Nepareizi izpildītu dokumentu, vai ar

rekvizitu izlaidumiem, bez kurām tā tālākā apstrādāšana
nav iespējama, nekavējoši jāatdod atpakaļ amatu personai kļūdu
izlabošanai. *

..,.„

Dokuments, kur visas rekvizites kārtībā, pārbaudāms tad pēc
būtības, t. i., pēc tur uzrādītās saimnieciskās operācijas satura.

Tā, piemēram, pārbaudot piena ienākšanas un izlietošanas

pārskatu, vispirms pārbauda katru atsevišķo dokumentu, kas

pievienots pārskatam. Par saņemto piena daudzumu jābūt klāt

pievienotām piena slaukšanas dienas lapām. Piena slaukšanas

dienas lapās uzrādītie daudzumi rūpīgi jāpārbauda, pievēršot
uzmanību svārstībām piena izslaukumos starp kontrolizslauku-

miem un ikdienas iegūtiem piena izslaukumiem. Par piena izlie-

tošanu obligāti pārskatam pievienojami attaisnojošie dokumenti
Ja piens izdzirdīts teļiem, sivēniem, tad dokumentā jāuzrādf
dzīvnieku skaits, izdzirdīšanas norma, kopējais izdzirdītā piem
daudzums un dzīvnieku kopējas paraksts, kura saņēmusi piem



slikto darbu nodara kolchozain zaudējumus, ir jāatbrīvo no Š

darba. Sājos posteņos ir jāizvirza jauni, augoši darbinieki, spē
jīgi nodrošināt kolchoza uzskaitei uzstādītās prasības —

bū

savlaicīgai un precizai.
Šī prasība uzliek uzskaites darbiniekiem par pienākumu vis

darba laiku augstražīgi strādāt, apzinīgi izturēties pret sav

darbu un neaizmirst, ka nevērība un bezatbildība uzskaites darb

rada zaudējumus kolchoza sabiedriskai saimniecībai.

Sociālistiskajiem laukiem tuvākajos gados jāveic lieli un god
pilni uzdevumi visu lauksaimniecības nozaru tālākā attīstībā

Šo uzdevumu veikšanā izcila loma piekrīt pareizi nostādītai uz

|| ļ *ft v -.r -

Cīnīties par kolchozu sabiedriskā īpašuma saglabāšanu
boļševistiskās kārtības ievešanu uzskaitē

— ir katra uzskaite

.darbinieka goda lieta. *^-':^

Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas
Kolchozu organizatorisko lietu Galvenās

pārvaldes vec. instruktore-grāmatvede:
A. PEIKA
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