
Tikai dienesta vajadzībām

Sat. Min.

Latvijas valsts dzelzceļi.

DZELZCEĻU

LIKUMU, NOTEIKUMU UN RĪKOJUMU

KOPOJUMS.
Par laiku no 8. X. 1919. g. — 1930. g.

II.

Ekspluatācijas direkcija.

Rīgā, 1930. g.

Dzelzceļu Ekspluatācijas direkcijas izdevums.



lespiests Dzelzceļu virsvaldes tipograjijā.
:: Ord. 5606. 1930. g. 1000 eks. ::



Aizrādījums.

1) Šinī kopojumā ievietoti publicētie laikā no 8. X. 1919. g. līdz 1. f.

1930. g. dzelzceļu oficiālos periodiskos izdevumos, Ekspluatācijas direkcijas
noteikumi, rīkojumi un apkārtraksti, viņu papildinājumi un pārrediģētie vai

apvienotie sakopojumi, turpat publicētie nepieciešamākie Ekspluatācijas di-

rekcijas darbību tieši skarošie, daži valdības likumi un citu direkciju notei-

kumi un rīkojumi, kas ir spēkā uz 1. janvāri 1930. g., cik tālu tie nav bijuši atcelti,

zaudējuši savu nozīmi, vai arī nav un netiek ievietoti citos dzelzceļu notei-

kumu un rīkojumu kopojumos un noteikumu vai instrukciju atsevišķos iz-

devumos.

Bez tam kopojumā ievietoti daži viņa sastādīšanas un iespiešanas

laikā, arī pēc 1. t. 1930. g. pārrediģētie vai grozītie un izdotie noteikumi,

instrukcijas, rīkojumi uņ viņu sakopojumi.

Attiecīgām administratīvām vienībām un personām jārūpējas un jāseko,
lai šinī kopojumā nākamībā tiktu kārtīgi izdarīti vajadzīgie grozījumi, labo-

jumi un papildinājumi, saskaņā ar visiem pēc 1. I. 1930. g. publicētiem un

publicējamiem „Dzelzceļu Vēstnesī" vai drukājamiem un izsūtāmiem atse-

višķos izdevumos vai uz atsevišķām lapām Dzelzceļu virsvaldes attiecīgiem

noteikumiem, instrukcijām un rīkojumiem.

Sīkāki aizrādījumi par papildinājumu ievietošanas kārtību tiks izdoti

pēc citu direkciju kopojumu izdošanas un „Dzelzceļu Vēstneša" izdošanas

kārtības grozīšanas.

2) Ar kopojuma izdošanu, nodrukātie laikā no 8. X. 1919. g. līdz 1. I.

1930. g. dzelzceļu oficiālos periodiskos izdevumos: „Satiksmes un Darbu

Ministrijas Vēstnesis", „Satiksmes ministrijas Vēstnesis", „Dzelzceļu virs-

valdes rikojumu krājums" un „Dzelzceļu Vēstnesis" attiecīgie Eksplu-

atācijas direkcijas noteikumi, rīkojumi, apkārtraksti, viņu grozījumi
un papildinājumi, tiek atvietoti ar šinī kopojumā nodrukātiem noteikumiem,

rīkojumiem, apkār rakstiem un aizrādījumiem. Nodrukātie un izsūtītie at-

sevišķos izdevumos noteikumi un instrukcijas darbiniekiem, cik tālu

tie nav atcelti vai grozīti ar attiecīgiem Dzelzceļu virsvaldes rīkojumiem,

paliek spēkā arī pēc kopojuma izdošanas.
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3) Šī kopojuma beigās, pielikumā sevišķā sarakstā uzskaitīti tie agrāko

gadu noteikumi, rīkojumi un apkārtraksti, kuros, bez viņu apvienošanas vai

grozīšanas pēc būtības, kopojumu sastādot izdarīti tikai techniskas dabas un

redakcioneli labojumi, strīpojumi un papildinājumi. Šie labojumi izdarīti pa-

matojoties uz spēkā esošiem grozījumiem attiecīgos likumos, dzelzceļu pa-

matnoteikumu un instrukciju jaunos izdevumos, šo izdevumu jauniem no-

saukumiem, §§, tekstu un izvestām dzelzceļu iekārtas reorganizācijām.

(Pamats: Dzelzceļu virsvaldes padomes 18. 111. 1930. g. lēmums, prot.

JV2 24 p. 11).

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Ekspluatācijas inspektors-konsultants O. Zaķis.

Rīga, 1930. g. augusta



Kopojuma daļu sadalījums pēc darbības nozarēm.

A daļa. Lap. puses

Direkcijas iekārta. Vienību un amatpersonu kompetences.

Līnijas iecirkņu administratīvais sadalījums. Inspekcijas un revī-

zijas. Brīvbiļetes, slimības zīmes, atļaujas un apliecības. Darb-

vedība un gaitas korespondence. Direkcijas administratīva un

vispārēja rakstura noteikumi un rīkojumi 1.—43.

B dala.

Direkcijas personāla pārzināšana, izrīkošana, pieņemšana,
atlaišana. Atvaļinājumu, ārstēšanās un atalgošanas kārtība.

Vilcienu apkalpošana, konduktoru brigāžu dienesta gaita, darba

normas, grafikas un brigāžu izrīkošana. Personāla instruēšana

un pārbaude 44.—108.

C daļa.

Ritošā inventāra saimniecības pārzināšana un izrīkošana.

Vagonu padošana, novākšana, apgrozība un izmantošanas kon-

trole. Vagonu asu maiņa. Vagonu apmaiņa ar citām valstīm.

Preču vilcienu iecelšana. Vilcienu gaitas kontrole. Manevru

darbības regulēšana un kontrole. Lokomotīvju un brigāžu iz-

mantošana. Preču pārvadāšanas maršruti 109.—204.

D daļa.

Komercielā ekspluatācija. Bagāžas un preču pārvadāšana,

iekraušana, pārkraušana, izkraušana, šķirošana, svēršana. Bagāžas

un preču pārvadāšanas palīglīdzekļi un ierīces. Muitas un tarifa

jautājumi. Līgumi. Tiešā pasažieru, bagāžas un preču satiksme

ar citām valstīm. Dzelzceļu likums un viņa papildinājumi.

Obligātoriskie un saistošie noteikumi. Pārvadājumu ierobežo-

jumi un aizliegumi 205.—770.



6

E daļa. Lap. puses

Pasažieru, viņu rokas bagāžas un pasta pārvadāšana. Ba-

gāžas pārvadāšana pasta vagonos. Arestantu un strādnieku

pārvadāšana. Vilcienu kontrole. Vilcienu grafikas un pazažieru
vilcienu saraksti. Pasažieru un gaitas vilcienu iecelšana. Gaitas un

guļamvagoni. Vietu kartes un atsevišķu kupeju nodalīšana.

Rokas bagāžas kameras. Rokas bagāžas nesēji un ratiņu

stūmēji. Dažādi pasažieru pārvadāšanas tarifa atvieglojumi . .

771.—848.

F daļa.

Techniskā ekspluatācija. Vilcienu kustības un kustību ap-

kalpojošā personāla noteikumi un instrukcijas. Signāli. Kustības

nodrošināšana. Kustību nodrošinošo aparātu un ierīču darbības

kārtība. Notikumi un nelaimes gadījumi. Stac. akti. Staciju
un atzarojumu atvēršana un slēgšana. Staciju, ēku, ceļu,

svaru, noliktavu, dzīvokļu, atpūtas telpu un dažādu ierīču

izbūve, izveidošana un ekspluatācija. Telegrāfs un tēlefons.

Pasta operācijas stacijās. Staciju pulksteņi 849. —984.

G daļa.

Inventārs, apģērbi, materiāli, kurināmas un apgaismošanas
vielas 985—1032.

H daļa.

Grāmatvedība un norēķināšanās 1033.—1040.



SATURA RADĪTĀJS.

A dala.
»

Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.

SsSs un izdoS. gads

1. Direkcijas iekārta. Vienību un amat-

personu kompetences. Līnijas iecirkņu
administratīvais sadalījums.

98 — 1927. Rīkojums Par I Ekspluatācijas nodaļas (Rīgā) likvidēšanu

no 1927. g. 1. marta, 111 Ekspluatācijas nod. pār-
dēvēšanu par I nodaļu un Ekspluatācijas direkcijas
nodaļu kompetencēm 3

215 — 1927.
„

Par I Ekspluatācijas nod. (bij. 111 Jelgavā) likvi-

dēšanu no 1927. g. 1. maija un II Ekspluatācijas
nod. (Daugavpilī) kompetenču sašaurināšanu

...

4

385 — 1927.
„
- Par II Ekspluatācijas nod. (Daugavpilī) likvidē-

šanu no 1927. g. 1. oktobra un Daugavpils kustības

rīkotāju (EDN) kompetencēm 5

310 — 1627. Pavēle Par ekspluatācijas inspektora-konsultanta amata

nodibināšanu no 1927. g. 1. oktobra un viņa kom-

petencēm 6

448 — 1927. Rīkojums Par ekspluatācijas direktora palīga vietnieka pie-
nākumu uzdošanu inspektoram - konsultantam

...

6

410— 1928.
„

Parßīcibas nodaļas pārdēvēšanu par Preču no-

daļu (EC) un Rīcības daļas (ED) kompetenču sadalī-

šanu abās nodaļās 6

3ļ — 1927. Apkartr. Par Personāla nodaļas (EA) darbības sadalījumu
attiecīgfām amata personām un to tēlefoniem

...

7

516 1927. Rīkojums Par Jelgavas un Daugavpils konduktoru brigāžu

pārziņu administratīvo padotību 7

32 1928.
„

Ekspluatācijas revidentu administratīvais iecirkņu
sadalījums uz 1928. g. 1. februāri

.......
8

ļ930. „
Ceļu iecirkņu (CN) administratīvais sadalījums .1 10
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Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.

MM un izdoS. gads

337 — 1921. Rīkojums Mašīnu iecirkņu (TN) robežu sadalījums. . . . 13

500 — 1929.
„

Materiālu apgādes rajonu (MR) robežas uz 1930. g.
1. janvāri 15

529 — 1928.
ļļ

Finanču revidentu (FR) iecirkņu sadalījums uz

1929. g. 1. janvāri 16

460 — 1929.
„

Pieturas punktu techniskais, komerciālais un

saimnieciskais sadalījums 17
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Likumu, noteikumn,

TunŽgkrS&u Apzīmējums SATURS Lap. p.

.Y°.\° un izdoS. gads

2. Inspekcijas un revīzijas.

351 —1929. Noteikumi Noteikumi par dzelzceļu ekspluatācijas inspekciju 22

140—1922. Rīkojums Aizrādījums revidējošam personām par pamatī-

gāku revīzijas izvešanu stacijās 23

10386—1926.
„

Par darbinieku atstādināšanu no darba un aktu

sastādīšanu par atrašanos darbā iereibušā stāvoklī
.

23

353—1929. Noteikumi Noteikumi par kustības rīkošanu, vagonu, vagonu

saimniecības pārzināšanu un administratīvo pārrau-
dzību uz „L" platuma līnijām 24
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Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.

.V.\° un izdos, gads

3. Paskaidrojumi un papildinājumi par

brīvbiļetēm un slimības zīmēm. At-

ļaujas un apliecības.

129— 1927. Apkārtr. Par brīvbiļešu pagarināšanu resp. atjaunošanu
tikai līdz termiņa notecēšanai; skolnieku, gada un

sezonas biļešu pieprasīšanu tieši no VA 26

49 — 1928
„

Par mēneša vai sezonas biļešu pieprasīšanu no

EK atvaļināto un slimojošo darbinieku vietniekiem —

dieniniekiem 26

3 — 1928.
„

Par brīvbiļešu maršrutu nepareizu izlietošanu,
braucot pa dažiem posmiem divas reizes 27

81 — 1928.
„

Par dažādu nepareizību novēršanu brīvbiļešu iz-

sniegšanā, brīvbiļešu grāmatiņu pieprasīšanu un uz-

glabāšanu stacijās 27

55— 1929.
„

Par vienreizēju brīvbiļešu izsniegšanu personīgām
vajadzībām slimojošo un atvaļināto līnijas darbinieku

vietniekiem no EK 28

22 - 1930.
„

Izlietoto 1927. un 1928. g. brīvbiļ. grāmatiņu
pasakņu iesūtīšanu kontrolēšanai un kā par atkār-

totu nepareizību pielaišanu brīvb. izsniegšanā jāsa-
maksā biļešu vērtība 29

111 — 1930. Rīkojums Par dažādam nepareizībam slimības zīmju izlie-

tošanā, braucot augstākas klases vagonos v. t. 1.
.

29

247 — 1923.
„

Par aizliegumu staigāt pa dzelzceļa stigu —

privātpersonām un ari pašiem dzelzceļu darbiniekiem

bez sevišķām atļaujām 30
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Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.

.\».Vs un izdoS. gads
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Likumu, noteikumu,

aTarSkitU

u
Apzīmējums SATURS Lap. p.

un izdoS. gads

4. Darbvedība un gaitas korespodence.

55 — 1921. Rīkojums Par instrukciju un noteikumu izdošanu un lieto-

šanu dzelzceļu darbiniekiem . • 31

1926. Paziņojum. Par noteikumu un instrukciju pārdošanu dzelz-

ceļu darbiniekiem pers. īpašumā ar 10°/o uzskaitī-

jumu 32

376 — 1925. Rīkojums Par darbinieku skaidru un salasāmu parakstīšanos
uz korespodences un bag. sūtījumu izdalīšanas sa-

rakstiem 32

113— 1929 Apkartr. Par to darbinieku saukšanu pie atbildības, kas
nodos korespodenci un citus dokumentus pret ne-

„,rto

salasāmiem parakstiem uz izdalīšanas sarakstiem . 32
6423

1776 — 1929. Rīkojums Rīkojums un saraksts par izlietoto dzelzceļu grā-
matu un blanķešu likvidēšanu laikmetā no 1919. g.
līdz 1925. g 32

66 — 1929. Apkārtr. Par sarakstes iesūtīšanu kara apriņķa priekš-
niekiem ar E apzīmogotām aploksnēm un kā ES

nav atļauts tieši sarakstīties ar citiem resoriem . . 34

418— 1929. Rīkojums Par vagonu lapu ser. F 402 un F 435 likvidē-

šanu par laikmetu no 1919. g. līdz 1925. g. iesk. . 35
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Likumu,noteiknmu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.

.NsX2 un izdog. gads
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Likumu, noteikumu,

SSSļfcSSSļ Apzīmējums SATURS Lap. p.
SsXs un izdoS. gads

5. Administratīva un vispārēja rak-

stura noteikumi un rīkojumi.

313 — 1927. Noteikumi Noteikumi par psichotechnisko pārbaudi . .
36

290 — 1929.
„

Noteikumi par dzelzceļu zemes izlietošanu darbi-

nieku saimnieciskām vajadzībām 39

135 — 1927. Apkartr. Par stacijas neatstāšanu gaitas laika un akurā-
tāku tēlefonisko ziņu nodošanu 42

541 — 1927. Rīkojums Aizliegums dzelzceļu darbiniekiem vākt ziedo-
jumus ar listēm no firmām un veikaliem 43
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B daļa.

Likumu, noteikumu,

mr;napjk4rSX Apzīmējums SATURS Lap. p.

NsMs un izdoS. gads

L Instrukcija ekspluatācijas personāla
izrīcībā *) 49—96

2. Noteikumi un aizrādījumi par kon-

duktoru dienestu *) 97—108

*) Piezīme: Sī instrukcija un noteikumi sastādīti pamato-

joties uz attiecīgiem pamatnoteikumiem, kuru teksti pilnīgi tiks

iespiesti kopojuma vispārējā I daļā. Pagaidu lietošanai sk. sek.

.Dzelzceļu Vēstnešus*. 1) Noteikumi par darba laiku dzelzceļu
darbiniekiem — Dz. V. Nš 38 — 1923. g. 2) Likums par darba

laiku — Dz. V. Nš 16 — 1927. g. 3) Noteikumi par civildie-

nestu — Dz. V. N° 39 — 1927. g. 4) Instrukcija par civildienesta

noteikumu piemērošanu — Dz. V. N° 24 — 1928. g. 5) Notei-

kumi par valsts darbinieku atalgojumu — Dz. V. N° 26 — 1929. g.

6) Instrukcija par valsts darbinieku atalgojuma noteikumu piemē-

rošanu — Dz. V. N° 38 — 1929. g. 7) Pārgrozījumi noteikumos

par valsts darbinieku atalgojumu — Dz. V. N° 1 — 1930. g.
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Likumu, noteikumu,

mTun'SkkrSktu Apzīmējums SATURS Lap. p.

.VsMs un izdoS. gads



17

C daļa.

Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.
.V.N° un izdoS. gads

1, Vagonu saimniecība.

194 — 1930. Rīkojums Preču vagonu apgrozības ziņu ser. Elun E 5

sastādīšana 111

195 — 1930.
„

Preču vagonu apgrozības ziņu pec formas Js° 2

ser. E 21 un 21a sastādīšanu 118

197 — 1930.
„

Apmaiņas ziņu vešana robežstacijās X un N vagonu

apmaiņā ar kaimiņu valšķu dzelzceļiem 119

196 — 1930.
„

Apmaiņas ziņu vešana Valkas, Rūjienas un Apes
stacijās P platuma preču vagonu apmaiņā ar Igau-
nijas dzelzceļiem 122

198 — 1930.
„

Preču vagonu kontroles grāmatas ser. E2 un

vagonu apgrozības ziņu ser. E36 vešana
... .

124

137 — 1929. Apkārtr. Visiem stacijā atrodošamies arvalšķu X platuma

vagoniem jābūt parādītiem vagonu apgrozības ziņu
ser. E 1 attiecīgās ailēs 129

199 — 1930. Rīkojums Drošības nauda nav ņemama pie vagonu pasū-

tīšanas tajās stacijās, kur ir pastāvīga vagonu rezerve 129

i

134_ 1925.
n Ūdensapgādes „vagonu darbnīcu" lietošana.

.

129

200 — 1930.
„ Vasronu iekārtošana karaspēka pārvadāšanai . .

1130— 131

66— 1930. Apkārtr. f
6

503— 1929. Rīkojums Vagonu aizņemšana sevišķam vajadzībām ...
132

41 — 1930. Apkartr. Vagonu pārcelšana no viena sliežu platuma uz

otru 133

35 1929.
„

Šķidrvielu ieliešanai padot tīras cisternas
...

133

25— 1927. Rīkojums Privātu cisternu pārsūtīšana tukša 134

369— 1930. Noteikumi Par firmas „Calders Latvija" 27 privātu kreozota

cisternu pierakstīšanu pie Latvijas dzelzceļu vagonu

parka un viņu apgozību pa Latvijas dzelzceļiem . . 135

42 1930. I Apkārtr. | Dubultapšuvumu vagonu izmantošana | 136

2
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Likumu, noteikumu,

SrSS&rSffi; Apzīmējums SATURS Lap. p.

N2A2 un izdoS. gads

43 — 1930. Apkārtr. Liepājas galvenās darbnīcās izbūvētos 20-tonnīgos

preču vagonus izlietot tikai iekšzemes satiksmē pa

„X" platumu un tādām precēm, ar kurām va-

rētu pilnīgi izmantot viņu celtspēju. Šie vagoni uz

„N" platuma nav pārceļami 136

418 — 1928. Rīkojums Cisternu lietošana Latvijas — Igaunijas— SPRS

dzelzceļu tiešā satiksmē 136

17 — 1928. Apkārtr. No SPRS dzelzceļiem pienākošos izotermiskos

vagonus, uz kuru sienām uzkrāsoti iekārtojumu sa-

raksti, pieņemt bez sevišķiem sarakstiem, pārbaudot
iekārtojuma priekšmetus pēc saraksta uz vagonu
sienām 137

15 — 1930.
„

Cisternu stāvokli pie izliešanas, ieliešanas un

caursekošanas mezglu stacijām rūpīgi pārbaudīt un

par bojājumiem un trūkumiem sastādīt techniskus

aktus 137

373 — 1930. Noteikumi Par fabrikas remontēto vagonu izmēģinājumu
braucieniem 154

201 — 1930. Rīkojums Grīvas-Eglaines N platuma preču vagonu parks. 138

75 — 1929. Instrukcija Par vagonu skaitīšanu 139

40 — 1929. Apkārtr. Par rūpīgu vagonu apskatīšanu un technisko

aktu sastādīšanu par konstatētiem bojājumiem . . . 143

223 — 1930. Rīkojums Par bojāto vagonu atkabinašanu, reģistrēšanu,
izlabošanu un pārsūtīšanu uz remontu punktiem . .

144

1 — 1930. Apkārtr. Ledus iekraušanai ledus vagonu rezervuāros kā

arī šo rezervuāru tīrīšanai jānotiek ar vajadzīgo
rūpību un saudzību, nebojājot jumtus un ventilatorus 146
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Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.
\sXs un izdoS. gads
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Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.

.\2.Y2 un izdoS. gads



Likumu, noteikumu,
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nrru?a&rSktu Apzīmējums SATURS Lap. P.
NsK» un izdoS. gads

22



23

Likumu, noteikumu-

Apzīmējums SATURS Lap. p.
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2. Lokomotīvju saimniecība.

230 — 1930. Rīkojums Lokomotīvju pieņemšanas un nodošanas laika

normas 147

225 — 1930.
„

Lokomotīvju pieprasīšana no depo 151

370 — 1930. Noteikumi Lokomotīvju reģistrēšana kontroles punktos . . 151

228 — 1930. Rīkojums Lokomotīvju brigāžu pardarbinašanas novēršana. 153

373 — 1930. Noteikumi Par fabrikas remontēto lokomotīvju izmēģinājumu
braucieniem 154



24

Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.
.\LV un izdog. gads

3. Vilcienu nozīmēšana,

viņu apgrozība, izmantošana un vagonu

grupēšana un ievietošana sastāvos.

166 — 1930. Rīkojums Vilcienu numerācijas tabele 157

208 — 1930.
„

Gaitas vilcienu nozīmēšana . . • 162

230 — 1930.
„

Vilcienu pieņemšanas un nodošanas laika normas. 149

229
— 1930.

„
Par jūrmalas pasažieru vilcienu sastāvu pieņem-

šanu un nodošanu vagonu parkos ar vilcienu loko-

motīvēm 162

222 — 1930.
„

Par vilcienu garam pabraukšanu stacijai vai

slēgtam zīmnesim sastādāmi akti 163

44 — 1930. Apkārtr. Kad vilcienu aizlaiž ar lielāku vagonn skaitu,
nekā tas attiecīgam iecirknim atļauts, tad par to ar

tēlegrammu jābrīdina visas tās stacijas, caur kurām

vilciens sekos garākā sastāvā 164

45 — 1930.
„

Par vilcienu priekšrocību grozīšanu gadījumos,
kad vilcienu nokavēšanās vai citu iemeslu dēļ vil-

cienu noteiktā gaita ir traucēta 165

32 — 1929. Rīkojums Ja vedējai lokomotīvei ir automātisko bremžu

aparāts, tad katrs vilciens, kurš sastāv no vagoniem
ar kārtībā esošām automātiskām bremzēm, apkalpo-
jams vienīgi ar automātiskām bremzēm 165

46 — 1930. Apkārtr. Par vilcienu aizturēšanas novēršanu un komerc-

ātruma pacelšanu 165

62 — 1930.
„

Par aktu sastādīšanu, ja lokomotīvju vadītāji
aiztur vilcienus ar lēniem manevriem 166

67 — 1930.
„

Darba vilcienu parkabinašana uz posmiem darba

vietās 167

47 — 1930.
„

Vilcienu kustības grafiskās tabelēs uzrādītie gā-
jienu laiki uz posmiem ieturāmi vienīgi no tiem

preču vilcieniem, kuri apgrozās pilnā sastāvā, bet

tiem vilcieniem, kuri pēc sava svara sastāda tik

. 3/4 vai pat 1/2 no noteiktās maksimālās normas, pie-



25

Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.
NtM un izdog. gads

mērojami attiecīgi samazinātie un sevišķas gājienu
tabelēs noteiktie gājienu laiki 167

48 — 1930. Apkārtr. Preču vagonu piekabinašana un parasta ātruma

preču pārvadāšana ar pasažieru vilcieniem un pē-
dējo aizturēšana ar stacijas ieņēmumu un korespon-
dences nodošanu nav pielaižama 168

355 — 1929. Noteikumi Par vilcienu svaru normām uz „X", „N", „P" un

„L W platuma ceļiem . - 169

71 — 1928. Apkārtr. | _
x

74 1927 ļ
r va§" onu grupēšanu vilcienos 177

71 — 1929.
„

Par pareiza svara uzrādīšanu vilcienu pavad-
rakstos • 178

49 - 1930.
„ | p i ....

gg 1930 i r Dremzu vagonu pareizu ievietošanu un ap-

-123 1927 ļkalpošanu ■ 178, 179

50 — 1930.
„

Par konduktoru siltumnīcām un viņu ievietošanu

vilcienos 179

124 — 1927.
„

Par pasažieru vagonu pareizu sakabināšanu . . 180

48 — 1928.
„

Bremze nav jāpievelk tik stipri, ka vagonu riteņi

pārstāj ritēt 180

59 — 1930.
„

Karavīru un jauniesaukto pārvadāšanai nozīmētie

vilcieni apturami tikai tajās stacijās, kur tas pare-
dzēts sarakstā 180
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4. Grafikas.

202 — 1930. Rīkojums Par izpildītas vilcienu kustības grafiku vešanu 181

203 — 1930.
„

Par saīsināto vilcienu kustības grafiku vešanu 183
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5. Manevru lokomotīvju
darbības kontrole, manevru darba un

karstās rezerves aprēķināšanas kārtība

un kvīšu izsniegšana lokomotīvju

vadītājiem.

100 — 1925. Rīkojums Noteikumu N2 262 par manevru darbu un karsto

rezervi dzīvē ievešanu 184

104 — 1929. Apkārtr. Par manevru lokomotīvju darbības kontroles

aparātu „Kirnervāchter" 184

51 — 1930.
„

Par noteikumu N2 262, attiecība uz manevru

darbaun karstās rezerves kvītēm, pareizu izpildīšanu. 185
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6. Dažādu grāmatu vešana.

204 — 1930. Rīkojums Manevru uzdevumu grāmata 186

205 — 1930.
„

Vilcienu sastāvu norakstīšanas grāmata ....
19i

206 — 1930.
„ Stacijas dežurantu galda grāmata 193

241 — 1930.
„

Vilcienu un vagonu techniskas apskatīšanas
grāmata 104
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7. Dažādi rīkojumi un aizrādījumi.

78 — 1928. Rīkojums Par staigāšanas noliegšanu gar krautiem vago-

niem ar vaļēju uguni 196

55 — 1930. Apkārtr. Par dažādu atzīmju taisīšanu uz vagonu sienam

ar krītu • 196

52 — 1930.
„

Par visāda veida notikumiem nekavējoši infor-

mēt EDR 197

54 — 1930.
„

Par saņemto rīkojumu laika izpildīšanu un atbil-

dēšanu uz telefoniskiem izsaucieniem 197

207 — 1930. Rīkojums Tēlefona centrālēm uzlikts par pienākumu, stei-

dzīgām sarunām, kuras pieprasa ED, vec. EDR un

EDR, nekavējoši dot savienojumus, pārtraucot pārē-
jās sarunas, izņemot A, V un direktorus, vai viņu
vietniekus ...»

197
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8. Eksportsviesta, piena,citu ātribojā-
ļošos preču un pasažieru ātruma preču

pārvadāšanas maršruti.

57 — 1930. Apkārtr. Ledus vagonu maršruti piena, eksportsviesta un

citu ātribojāļošos preču pārvadāšanai 199

69 — 1930.
„

Par pasažieru ātruma preču sūtījumu un bagāžas
preces pārvadāšanu no 1930. g. 15. maija 202
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D daļas nodaļu un punktu radītājs.

Satura

rādītāja
lap. p.

1. Valdības rīkojumi, saistošie noteikumi un pedejo izpildu no-

rādījumi 38

2. Preču pārvadāšanas noteikumi un viņu izpildu norādījumi ... 40

a. Noteikumi Ks 342 par preču pārvadāšanu pa dzelzceļiem . .
40

b. Noteikumi N° 330 par dzelzceļu stacijas un pieturas punk-
tos izdarāmām operācijām 41

c. Noteikumi Ms 239 par vagonu padošanu iekraušanai un iz-

kraušanai uz valsts dzelzceļu stigu posmiem un atzarojumiem. 41

d. Noteikumi Ns 234 par vagonu padošanu preču iekraušanai un

izkraušanai uz vispārīgai lietošanai atklātiem sliežu ceļu atza-

rojumiem pie laukumiem, noliktavām, kuģiem un muitas dār-

zos Rīgas Krasta, Liepājas, Ventspils, Rīgas Preču, Torņa-
kalna, Mangaļu un Jelgavas stacijās 42

c. Rīkojums J\° 528 par preču pārvadāšanu no vienas vietas uz

otru vienas stacijas robežās 43

f. Noteikumi ,N° 193 alus sūtījumu pārvadāšanai nosūtītājiem

piederošos speciālos vagonos ar izkraušanu pa daļām starp-
stacijās 43

g. Noteikumi ,N*2 362 par saimniecisko sūtījumu pārvadāšanu . .
44

3. Pārvadājumi uz atsevišķu noteikumu pamata 45

a. Piena pārvadāšana 45

b. Eksportsviesta pārvadāšana 46

c. Zivju pārvadāšana 47

d. Labības pārvadāšana 47

c. Linu pārvadāšana 48

f. Laikrakstu un citu period. izdevumu pārvadāšana 48

g. Dzelzceļu ieņēmumu pārvadāšana 49

h. Šķirstu ar miroņiem pārvadāšana 49

i. Dzīvnieku pārvadāšana 50

k. ļ. Akmeņu, merģeļa mala un grants pārvadāšana 51

1. Jj ■ - i::----
•• 1

3*
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Satura

rādītāja
lap. p.

4. Dažādi norādījumi un paskaidrojumi preču pārvadāšanas jau-

tājumos 53

a. Preču pārvadāšanas dokumenti, spiedogi un zīmogi 53

I). Preču pieņemšana un marķēšana 54

c. Preču svēršana . . 55

d. Preču šķirošana, iekraušana, izkraušana un pārkraušana ...
56

c. Vagonu tīrīšana un dezinficēšana 58

f. Vagonu plombēšana un noslēgšana 59

g. Preču piegādāšanas termiņi 60

h. Preču īpašnieka rīcības tiesības 60

i. Preču izdošana 61

j. Aktu sastādīšana 61

k. Nepieprasīto preču likvidācija 62

1. Pretenzijas .
62

m. Nomas laukumi • 63

n. Pašvaldību nodoklis 64

o. Preču apdrošināšana 64

p. Ziņu sniegšana par pārvadājamiem sūtījumiem 65

r. Preču pārvadāšanas aizliegumi un aprobežojumi 66

5. Bagāžas un bagažas-preces pārvadāšana 70

a. Pieņemšana, svēršana un marķēšana 70

b. lekraušana un izkraušana 70

c. Uzglabāšana 71

d. Izdošana 71

c. Nepieprasītas bagāžas likvidācija 72

f. Bagāžas apdrošināšana 72

6. Valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta biroji • 74

7. Valsts dzelzceļu tiltu lietošana braucēju un gajeju satiksmei
. .

76

8. Tarifu jautājumi . .
.

• I 77

9. Muitas jautājumi 82
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Satura

rādītāja
lap. p.

10. Tieša satiksme starp valsts un privātiem dzelzceļiem ...
84

a. Tieša satiksme starp valsts dzelzceļu un Valmieras pievedceļa
stacijām 84

b. Tieša satiksme starp valsts dzelzceļu Aizputes-Skrundas
un Liepājas-Aizputes pievedceļa stacijām 85

11. Starptautiskas pasažieru, bagāžas un preču satiksmes ar ārzemju
dzelzceļiem 86

a. Vispārīgie norādījumi 86

b. Starptautiskā satiksme starp dzelzceļiem, kuri pievienojušies
starptautiskām (Bernas) konvencijām pasažieru, bagāžas un

preču pārvadāšanai (C. I.V. un C. f. M.) un pieņēmuši regla-
mentus pasažieru, bagāžas un preču vagonu lietošanai (R.
I. C. un R. I. V.) 89

c. Latvijas-Polijas satiksme 90

d. SPRS-Latvijas-Igaunijas satiksme 92

c. Vacijas-Lietavas-Latvijas-Igaunijas satiksme 95

f. Vacijas-Lietavas-SPRS satiksme 98

g. Tieša pasažieru un bagāžas satiksme starp Angliju-Franciju-
Beļģiju un Lietavu-Latviju-Igauniju-Poliju 101

h. Tieša pasažieru un bagāžas satiksme starp Angliju-Holandi
un Lietavu-Latviju-Igauniju-Poliju 102

i. Viduseiropas-SPRS tieša pasažieru un bagāžas satiksme . . 103

j. Eiropas-Āzijas tieša pasažieru un bagāžas satiksme
....

104

k. Dažādi nosacījumi 105
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L Valdības rīkojumi, saistošie notei-

kumi un pēdējo izpildu norādījumi.

1927. Likums Dzelzceļu likums 207

1927. Noteikumi Saistošie noteikumi publikai uz dzelzceļiem . . 238

352 — 1927. Rīkojums Par naudas soda uzlikšanu un piedzīšanu no

personām, kuras pārkāpj dzelzceļu saistošos notei-

kumus 241

83 — 1927. Apkārtr. Par dzelzceļu administratīvo personu pienāku-
miem, ja noziedzīga nodarījuma vietā nav dzelzceļu
vai vietējā vispārīgā policija 242

1928. Noteikumi Noteikumi par aizsardzības darbiem pret plūdiem. 245

135 — 1930. Rīkojums Norādījums, ka pārraidāmas telegrammas par

plūdu briesmām 246

1928. Noteikumi Noteikumi par bencina uzglabāšanu apakšzemes
tvertnēs un tā izdalīšanu 247
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2. Preču pārvadāšanas noteikumi

un viņu izpildu norādījumi.

a. Noteikumi JVa 342

342 — 1928. ļ Noteikumi par preču pārvadāšanu pa dzelzceļiem 253

Uz šiem noteikumiem attiecošies norādījumi:

60 — 1930. Rīkojums Par staciju komercoperaciju darbības laiku (pie
noteik. I. nod. 3. un 7. p. p.) •

...
321

353 — 1926.
„

»
Par svinamam dienam, kad stacijas slēgtas preču

operācijām ar zināmiem izņēmumiem (pie noteik.

526 — 1927.
„

11. nod. 10. p.) 341

199 — 1930.
„

Staciju saraksts, kur, pasūtot vagonus preču
iekraušanai, nav ņemama drošības nauda (pie no-

teik. II nod. 5. p.). 342
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b. Noteikumi N° 330

330 — 1928. Noteikumi par dzelzceļu stacijās un pieturas punktos izdarāmām

operācijām un par attālumiem no vai līdz pieturas

punktiem bez patstāvīgiem tarifa attālumiem
. . .

342

c. Noteikumi JMs 239

239 — 1924. Noteikumi par vagonu padošanu iekraušanai un izkraušanai

uz valsts dzelzceļu stigu posmiem un atzarojumiem. 374

28—1919.
„

Noteikumi .N*2 28 par vagonu padošanu uz atza-

rojumiem un maksas aprēķiniem ļ 382

Uz šiem noteikumiem attiecošies norādījumi:

199 _ 1926. Rīkojums \ Par maksas aprēķināšanas kartību, padodot vago-

ļnus uz posma preču iekraušanai vienā reizē vairā-

-252 — 1926.
„

'kās vietās 390

267 1927. Apkārtr. Par blaņķešu formu N2N2 lun 3 apvienošanu . 391
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d. Noteikumi JV« 234

234 — 1923. Noteikumi par vagonu padošanu preču iekraušanai un izkrau-

šanai uz vispārīgai lietošanai atklātiem sliežu ceļu

atzarojumiem pie laukumiem, noliktavām, kuģiem un

muitas dārzos Rīgas Krasta, Liepājas, Vientspils,
Rīgas preču, Torņakalna, Mangaļu un Jelgavas
stacijās 391

Uz šiem noteikumiem attiecošies norādījumi:

258 — 1930. Rīkojums Vispārīgai lietošanai atklāto sliežu ceļu atzarojumu
un pie viņiem atrodošos noliktavu, laukumu, preču
izkraušanas un iekraušanas vietu nosaukumu saraksts

(pie noteik. 1. §.) 401

345 — 1928. Telgram. Par laukuma un ceļa JSs Ns uzrādīšanu Rīgas
Krasta stacijai adresēto sūtījumu preču dokumentos. 404

78/EC—l929.
„

Par preču zīmju iesniegšanas laiku SPRS „sov-

torgflota" un „torgpreda" iekraujamām precēm Vents-

pils stacijā 404

2924 — 1929. Rīkojums Par paziņojumu iesniegšanu Ventspils, Liepājas
un Rīgas Krasta stacijās par no ārzemēm pienākušo
preču izkraušanas vietām 405
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c. Rīkojums JNb 528

528 — 1928. Rīkojums par preču pārvadāšanu no vienas vietas uz otru

vietu vienas stacijas robežās 405

f. Noteikumi JVa 193

193 — 1922. Noteikumi alus sūtījumu pārvadāšanai nosūtītājiem piederošos

speciālos vagonos ar izkraušanu pa daļām starp-

stacijās 406
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g. Noteikumi JV» 362

362 — 1929. Noteikumi par saimniecisko sūtījumu pārvadāšanu 408

133 — 1929. Apkārtr. Par saimniecisko sūtījumu pārvadāšanu starp
dažādu sliežu platuma ceļu stacijām 423
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3. Pārvadājumi uz atsevišķu
noteikumu pamata.

a. Piena pārvadāšana.

75 — 1924. Apkārtr. Par saudzīgu apiešanos ar piena traukiem
•■ •

424

270 — 1927.
„

Par piena trauku uzglabāšanas maksas aprēķi-
nāšanu 424

122 — 1928.
„

Par piena trauku vaku nostiprināšanu un biļešu
piekāršanu 424
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b. Ekportsviesta pārvadāšana.

37— 1929. Apkārtr. Par eksportsviesta sūtījumu kārtīgu pārvadāšanu
un saudzīgu apiešanos ar sviesta muciņām

....

425

9355/EC —

1928. Par eksportsviesta un citu ātri bojājošos preču

10195/EC
„

uzglabāšanu speciālos pagrabos, kur tādi ierīkoti . .
426

1929.

2783/EC —

„
Par ledus sagatavošanu 427

1929.

1 — 1930.
„

Atgādinājums nepielaist ledus skaldīšanu uz

vagonu jumtiem 427

79 — 1928. Rīkojums
423 — 1928.

34g ļQ29 I
Par eksportsviesta sūtījumu tarifešanu. (Sk. 8 nod). 581-582

375 — 1929.
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c. Zivju pārvadāšana.

218/EC — Tele- Par dzīvu zivju ikru un mazuļu pārvadāšanu . . 428

1925. gramma

d. Labības pārvadāšana.

232 — 1923. Noteikumi Pagaidu noteikumi Ns 232_par paraugu izsnieg-
šanu no Liepājas stacijā pienākušiem labības sūtī-

jumiem 428

385 — 1929. Rīkojums Par armijas vajadzībām ieperkamas labības pār-
vadāšanas kārtību 430

16 1930.
„

Par labības pārvadāšanu, kuru no lauksaimnie-

kiem pieņem sevišķas kommisijas sēklas labības

aizdevumu dzēšanai 431

31 _ 1930. Apkārtr. Par seklu un mākslīgo meslu paraugu noņem-

šanu gala stacijās 431
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c. Linu pārvadāšana.

37 — 1929. Rīkojums Par linu, pakulu, linu stiebriņu un maltu linu

pieņemšanas kārtību pārvadāšanai 432

67 —> 1930.
„

Par nosūtītāju plombu piekāršanu linu sūtījumu
vagoniem 433

41/FT—1930. Tele- Par no ārzemēm pienākušo linu sūtījumu izdo-

gramma ļšanu saņēmējiem tikai ar katrreizēju valsts saimnie-

-27 —1930. Apkārtr. ļciskā departamenta atļauju 434

f. Laikrakstu un citu periodisku
izdevumu pārvadāšana.

305 — 1925. 'Rīkojums Par marku fondu laikrakstu un citu periodisku
izdevumu pārvadāšanai 434
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g. Dzelzceļu ieņēmumu pārvadāšana.

123 — 1924. Rīkojums Par naudas somiņu iemešanu naudas savācamās

kastēs tais stacijās, kur vilcieni ieņēmumu pārva-
dāšanai seko vakarā vai naktī 435

336 — 1927.
„

Par sevišķas vērības piegriešanu staciju ieņēmumu
uzglabāšanai un staciju dežūru telpu noslēgšanai
un uzraudzībai 435

257 — 1928.
„

Par naudas iesaiņošanas kārtību tais gadījumos,
kad somiņas iemet naudas savācamās kastēs dežū-

rējošais ESP 436

478 — 1928.
„

Par staciju ieņēmumu nogādāšanas kartību uz

dzelzceļu virsvaldes galveno kasi Atsevišķs
izdevums

h. Šķirstu ar miroņiem pārvadāšana.
(342 not. XXVII nod.)

Izraksts Izraksts no 1922. g. „Valdības Vēstnesī" Js° 66

publicētās instrukcijas par mirušo pārvadāšanu un

apbedīšanu 436

4
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i. Dzīvnieku pārvadāšana.

(342 not. XVI un XVII nod.)

291 — 1925. Rīkojums Par pretimnākšanu lopu aizsardzības biedrības

locekļiem 438

17 — 1930. Apkārtr. Par dzīvnieku ievietošanu vagonos 440

27 — 1930:
„

Par taru sīkdzīvnieku pārvadāšanai 440



51

Likumu, noteikumu,
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j. k. 1. Akmeņu, merģeļa mala uu grauts
pārvadāšana.

524 — 1928. Rīkojumsļ j. Par šoseju un zemesceļu departamenta akmeņu
pārvadāšanu 441

526 — 1929." Rīkojums k. Par merģeļa māla pārvadāšanu no Liepājas-
Glūdas dzelzceļa izrakumiem izdalīšanai zem-

• kopjiem un dārzkopjiem 442

533 — 1929. Rīkojums 1. Par grants pārvadāšanu bezdarbu sezonā no

dzelzceļu grants karjeriem izdalīšanai šoseju
un zemes ceļu departamentam, pašvaldībām
un privātpersonām 443

4*
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4. Dažādi norādījumi un paskaidro-
jumi preču pārvadāšanas jautājumos.

a. Preču pārvadāšanas dokumenti, spiedogi
un zīmogi.

17 — 1922. Rīkojums Par preču gabalu skaita un svara atkārtošanu

pārvadāšanas dokumentos ar burtiem 445

131 — 1923.
„

Par dokumentu, spiedogu un zīmogu uzglabā-
šanu ..

445

8 — 1928. Apkārtr. Par vagonu lapu pareizu sastādīšanu un vaja-
dzīgo atzīmju taisīšanu 446

333 — 1928.
„

Par preču zīmēs uzrādāmo preču nosaukumu

pieskaņošanu alfabētiskā nomenklatūrā un klasi-

fikācijā paredzētiem nosaukumiem 446
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b. Preču pieņemšana un marķēšana.

27 — 1922. Rīkojums Par preču zīmju nosūtīšanu no noliktavām uz

preču kantoriem 447

51 — 1922. Apkārtr. Par zemāko kalpotāju nepielaišanu izdarīt preču
operācijas 447

56 — 1924. Rīkojums ļ Par noliegumu staciju darbiniekiem uzņemties
39 —1926. Apkārtr. ļvidutājību starp dzelzceļu un privātām personām .

448

313 — 1928. Apkārtr. Par preču gabalu vecu iezīmju dzēšanu
....

449

382 — 1929. Rīkojums Par preču pieņemšanas grāmatām, resp, preču
nodošanas zīmēm un sūtījumu vietu marķēšanu . . 449
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c. Preču svēršana.

95 — 1930. Rīkojums Par vagonu svēršanu un vagonu svariem
. . .

450

13 —1921.
„

Par svara noteikšanu dažādu būv un kurināmo

materiālu pārvadājumiem, kad nosūtīšanas stacijā
nav vagonu svaru 45g

103 — 1925. Rīkojums i
XT
.

._, _ . ,_.

jg27 Tēle Norādījumi, kads pārsvars un kādos gadījumos
virs vagonu celtp6j as 488

266 — 1927. Apkārtr. Par parsvara atkraušanas maksu
4gg

inn inoo

" I ar P arsvara nepielaišanu virs atļautas normas
.

īuu— iyzo.
„ >
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d. Preču šķirošana, iekraušana, izkraušana

un pārkraušana.

180— 1925. Apkārtr. )
D -i - -i

5g 2027
I Par precu kārtīgu iekraušanu, izkraušanu un

74 1929 (pārkraušanu 490—491

58 — 1925.
~

Par spirta sūtījumu pārkraušanu pienākšanas
dienā 491

382 — 1929. Rīkojums Par preču izkraušanas grāmatu un ie-, iz- un

pārkrauto preču sarakstiem 492

403— 1929. Apkārtr. \ D ~. _. . ,no

4Q7 \§29 i Par vagonu aizturēšanas laika aprēķināšanu . .
492-493

462 — 1929. Rīkojums Par preču pārvadāšanas dokumentu apzīmogo-

šanu, pārceļot vagonus uz citām asīm, ar šim no-

lūkam izgatavotiem zīmogiem 493

102 — 1929. Apkārtr. Par sīko sūtījumu pārvadāšanas kārtību no Rīgas
mezgla uz Krustpils -Rēzeknes -Zilupes -Jaunlatga-
les -Daugavpils līniju stacijām un otrādi 494

16 — 1930.
„

Par sīko sūtījumu pārvadāšanas kārtību starp
>Rīgas mezgla -Liepājas -Meitenes -Sēlpils -Ventspils-

-75 — 1930.
~

jßolderājas līniju stacijām 496-503
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c. Vagonu tīrīšana un dezinficēšana.

256 — 1924. Noteikumi Par vagonu tīrīšanu un dezinficēšanu 504

83 — 1925. Rīkojums
470 — 1927

4gg 1928 \ Par SPRS, Igaunijas un Lietavas dzelzceļu ledus

57- 193(1 Tēlegr.
vaSonu tlrīšanu slo-512

250— 1930. Rīkojums

351 — 1928 Apkārtr. Par vagonu dezinficēšanas maksu 512

139 — 1929.
„

Par vagonu kārtīgu iztīrīšanu pēc preču izkrau-

šanas un rūpīgu apskatīšanu pirms preču iekrau-

šanas 512
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f. Vagonu plombēšana un noslēgšana.

339 — 1924. Rīkojums Par vagonu luku un durvju kliņķu nostiprinā-
šanu 513

77— 1924.
„

Par plombu kontroles grāmatas ievešanu
...

515

278 — 1927.
„

Par plombējamam knaiblēm 515

39— 1929.
„

Par vagonu noslēgšanu ar konduktoru — izda-

lītāju piekarāmām atslēgām 517
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g. Preču piegādāšanas termiņi.

60 — 1929. Apkārtr. Par preču pārvadāšanas dokumentu apzīmogo-
šanu ar konvencijas zīmogu, nododot un pārņemot
no attiecīgām iestādēm sūtījumus pie muitas, akcīzes,
nodokļu, policijas, veterinārsanitāru uu citu admi-

nistratīvu formalitātu nokārtošanas 518

h. Preču īpašnieka rīcības tiesības.

55 — 1928. Rīkojums Par dzelzceļu likuma 82. panta pielietošanas
kārtību 518
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i. Preču izdošana.

404 1926. Tēlegr. )
306 — 1926. Rīkojums 1 Paziņošanas kārtība par preču pienākšanu .. .

519-520

74— 1927.
„

)

15 1927.
Par sīksutījumu izdošanu no noliktavām

....

520

j. Aktu sastādīšana.

100— 1926. Rīkojums Par preču uzmeklēšanu un komerciālo aktu

sastādīšanu J* 53

110 1930.
„

Par sevišķa zīmoga uzspiešanu preču doku-

mentiem noteiktos gadījumos sastādāmo komerc-

aktu vietā 520
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k. Nepieprasīto preču likvidācija.

351 — 1925. Rīkojums
109— 1927.

„

Par paziņojumu piesūtīšanu preču sūtītājiem
406/FT 1929. Telegr. preču neizpirkšanas gadījumos 521—522

444 — 1929. Rīkojums J

levietots

341 — 1925. „ Par ūtrupju centriem instmkc.

N?> 280.

200 — 1926. Apkārtr.
250 — 1926.

ļļ
Par preču likvidācijas noteikumu kārtīgu izpil-

-236— 1928. Rīkojums dīšanu 523-527

147
—

1930.

1. Pretenzijas.

258— 1924. Noteikumi Noteikumi X° 258 par pretenziju padomi . . . 529
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m. Nomas laukumi.

543 — 1927. Rīkojums
474 — 1928.

„

Par šoseju un zemesceļu departamenta aizņem-
5 — 1929.

„
tiem zemes laukumiem akmeņu nokraušanai . . .

530-532

38 — 1929.

158 — 1929.
„

Par Rīgas Jūrmalas pilsētas valdes aizņemtiem |
zemes laukumiem akmeņu nokraušanai I 532

304 — 1928. Apkārtr. )
qqq 1928

1929
ar zemes laukumu nomas līgumiem 533-534

383 —

1929.' I

151/CK-1928.
„

Par kokmateriālu mizošanu un nokraušanu uz

nomas laukumiem 534
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n. Pašvaldību nodoklis.

aorZiooo
īk

?Lums ļ Par pašvaldību nodokļa no ievedamām dzelz-

• rtr' (ceļa kravām aprēķināšanu un iekasēšanu 535-537
71 — 1930. Rīkojums J r

o. Preču apdrošināšana.

Skat. 5. nod. f. punktu 547
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p. Ziņu sniegšana par pārvadājamiem resp

pārvadātiem sūtījumiem.

196— 1923. Rīkojums

gg ļ Apkārtr ■ Norādījumi, kādām iestādēm un personām var
"

' sniegt ziņas par pārvadājamiem sūtījumiem ...
538—539

289 — 1928. Rīkojums

Izraksts Civilprocesa likuma 452. panta nosacījumi par

ziņu un dokumentu izsniegšanu ; . . 540

5
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r. Preču pārvadāšanas aizliegumi un

aprobežojumi.

56 — 1930. Apkārtr. Preču pārvadāšanas aizliegumu un aprobežojumu
saraksts 540
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5. Bagāžas un bagažas-preces
pārvadāšana.

a. Pieņemšana, svēršana un marķēšana.

168 — 1920. Rīkojums Norādījumi, kādam jabut bagāžas iesaiņojumam

un ko nevar pārvadāt kā bagāžu 542

51 — 1922. Apkārtr. Par zemāko kalpotāju nepielaišanu izdarīt bagā-
žas operācijas 542

173— 1923. Rīkojums \

\ Par neiesaiņotu velosipēdu pārvadāšanu ....

543

110— 1924. Apkārtr. ļ
204 — 1926.

„
Par sūtījumu vietu iezīmēšanu 543

b. lekraušana un izkraušana.

56 — 1927. Apkārtr. ļ Par bagāžas uzmanīgu un kārtīgu iekraušanu

74 — 1929.
„ ļun izkraušanu 544
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c. Uzglabāšana.

500 — 1928. Rīkojums

Par bagāžas uzglabāšanas maksas iekasēšanu
379 — 1929. Apkārtr. ļpret sev i šķā m markām 544-545

402 — 1929.

d. Izdošana.

404 1926. Tēlegram. Paziņošana saņēmējam par uz vārda nosūtītas

bagāžas-preces pienākšanu 546

15 — 1927. Rīkojums Par bagāžas izdošanu no noliktavām 546

397 1927.
„

Par bagāžas -preces izdošanas kartību bagāžas
kvītes nozaudēšanas gadījumos 547
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c. Nepieprasītas bagāžas likvidācija.

Skat. 4. nod. k punktu 521-527

f. Bagāžas un preču apdrošināšana.

— 1928. Līgums Līgums starp Latvijas valsts dzelzceļiem un

Eiropas bagāžas un preču apdrošināšanas sabiedrību

par bagāžas un preču apdrošināšanu 547

— 1928. Noteikumi Papildu noteikumi pie minēta līguma 556

14 — 1929. Rīkojums ļ
309— 1929. Tēlegr. 1 Staciju saraksts, kur izdara apdrošināšanu ... .

557—558

376 — 1929.
„ ļ

368— 1929. Rīkojums \
D ,x.

.. ,-L
. ,j. cro re„

ggg 1929 Apkārtr J
r apdrošināšanas noteikumu kārtīgu izpildīšanu 558—559

494 — 1929. Rīkojums Aizrādījums, kādas mantas nevar apdrošināt . .
559

299 — 1930.
„

Par komercaktu sastādīšanu, kad apdrošinātas
preces vai bagāža pienāk gala stacijā bojātas . . . 559
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6. Valsts dzelzceļu ceļojumu un

transporta biroji.

283 — 1925. Noteikumi Par valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta levietoti

birojiem

58 — 1926. Instrukcija Instrukcija valsts ceļojumu un transporta birojiem
par darbības, rēķinvedības un norēķināšanās kārtību 560

259 — 1925. Rīkojums 1
v . . ~ . _

,

L.~
__

n

204 1926 /
r ce l°Jumu un transporta biroja atvēršanu Kiga 570

300 — 1926.
n

Par preču piegādāšanas maksas likmēm
....

572

205 — 1927.
„

Par ceļojumu un transporta biroja atvēršanu

Liepājā 573

228 — 1927.
„

Par valsts dzelzceļu pilsētas stacijas un tran-

porta kantora pārdēvēšanu 573

49ļ — 1927. n
Par tiesības piešķiršanu biroju pārziņiem — taisīt

uz pasažieru biļetēm attiecīgas atzīmes ceļojumu
pārtraukšanas gadījumos 573

198 — 1928.
„

Par bagāžas operāciju ievešanu Liepājas ceļo-

jumu un transporta birojā 574
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7. Valsts dzelzceļu tiltu lietošana

braucēju un gājēju satiksmei.

337 — 1930. Noteikumi Noteikumi par valsts dzelzceļu tiltu lietošanu

zemesceļu braucēju un gājēju satiksmei 575

80 — 1930. Instrukcija Instrukcija dzelzceļu tiltu sargiem-kasieriem un

sargiem-kontrolieriem 576
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8. Tarifu jautājumi.

474 — 1926. Rīkojums Maksājumu aprēķināšana par braucieniem un

pārvadājumiem uz valsts rēķina 579

126 — 1928.
„

Par tarifa pazemināšanu Latgales jaunsaimniecību

vajadzībām pārvadājamiem būvkokiem 579

171 — 1929.
„

Par tarifa pazemināšanu Antverpenes un Lježas
izstāžu eksponātu pārvadājumiem .

580

79— 1928.

423— 1928.

346—1929.
„ ( Par eksportsviesta sūtījumu tarifešanu 581-582

375 -1929.

290— 1930.
„

'

376— 1929. Apkārtr. Par attālumu tranzītkravām, kuras tieši vai ar

pāradresēšanu pārvadā caur Rīgas mezglu no vai

līdz Ventspils un Liepājas stacijām 582



78

Likumu, noteiknmu,

L"tr

«nk^kU4rt™S"u Apzīmējums SATURS Lap. p.
.Nb.N» un izdoS. gads



Likumu, noteikumu

instrukciju, rīkoju- Apzīmējums SATURS Lan. p.
mv un apkārtrakstu
}\īXs un izdoš. gads

79



80

Likumu, noteikumu,

£2s£Ss& Apzīmējums SATURS Lap. p.

Nstfs un izdog. gads

I



81

Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.
MM un izdoS. gads

6



82

Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.
.\»X£ un izdoS. gads

9. Muitas jautājumi.

8 — 1921. Instrukcija Kopēja pagaidu instrukcija Latvijas muitām un

dzelzceļiem Xs 8 583

218 — 1923. Noteikumi Par pienākušo Daugavpils I pas., Daugavpils II

pas., Liepājas, Rīgas I un galvenās stacijās neno-

muitotu bagāžas sūtījumu nodošanu muitas iestāžu

rīcībā un pārziņā 608

1301/EC — Telegr. Par bagāžas ceļa pavadzīmju nodošanu muitas

1925. ierēdņiem Rīgā galv. tūliņ pēc vilciena pienākšanas 609

403 —1927. Rīkojums Par tranzīta bagāžas sūtījumu novietošanu un

uzglabāšanu Rīgas pas. stacijā 609

2169 — 1924. Instrukcija Instrukcija no ārzemēm ienākušo guļamvagonu
un restoran-vagonu muitas uzraudzībai 609

102 — 1921. Noteikumi Par Latvijas dzelzceļu muitas aģentūrām . . .

613

124— 1921. • Rīkojums I Par dzelzceļu muitas aģentūru darbības, reķin-

ļ vedības un norēķināšanās kārtību 616
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10. Tieša satiksme starp valsts un

privātiem dzelzceļiem.

a. Tieša satiksme starp valsts dzelzceļu un

Valmieras pievedceļa stacijām.

1924. Līgums Par tiešo satiksmi 623

1924.
„

Mezgla līgums par Valmieras dzelzceļu mezgla
lietošanu un bagāžas un preču pārņemšanu .... 644

1924. Paziņo- Dzelzceļu virsvaldes un Valmieras pievedceļa
jums akciju sabiedrības paziņojums par pievedceļa nodo-

šanu un pārņemšanu sabiedrības rīcībā 648

320/FT/621— Rīkojums Par tiešas satiksmes ievešanu 649

— 1924.

431/EC-1925. Tēlegram. )
D

i rar precu pavadzimiu sastādīšanu 650
239- 1926. Apkārtr. >

F F J

316/EC-1927. Tēlegram. | Par preču pārkraušanas, pieņemšanas un nodo-

šanas laiku 650
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b. Tiešā satiksme starp valsts dzelzceļu
Aizputes-Skrundas līnijas un Liepājas-Aiz-

putes pievedceļa stacijām.

1926. Līgums )
285— 1926. Noteikumi } Par tiešo satiksmi 651-672

350 — 1928.
„

J

1926. Līgums Mezgla līgums par Aizputes stacijas dzelzceļu
mezgla lietošanu un bagāžas un preču pārņemšanu 673

517 1928

Pakojums | par tļež^s satiksmes ievešanu 677—678

239 — 1926. Apkārtr. Par preču pavadzīmju sastādīšanu 679

351 — 1926. Rīkojums Par kravu svara normām 679

274— 1927. Apkārtr. Par pasažieru biļešu izsniegšanu . 679

172 — 1930. Rīkojums Par preču tarifa II daļas X. kat. I grupā nosaukto

mežu materiālu — koku sūtījumu, adresētu uz

Liepāju, pārkraušanu Aizputē bez maksas
....

680
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11. Starptautiskās pasažieru,

bagāžas un preču satiksmes ar ārzemju

dzelzceļiem.

a. Vispārīgie norādījumi.

397 — 1924. Rīkojums ,

83 — 1925.
„

Par lopu, putnu un jēlvielu pieņemšanas no

28— 1925. Tēlegram. (kaimiņu valstīm un tranzitēšanas kārtību 681—683

53— 1925.

8 — 1925. Rīkojums Par kara materiālu un priekšmetu pārvadāšanas
94 — 1926.

„ noliegumu importā, eksportā un tranzītā 683-684

160 — 1925. Apkārtr. Par izsūtāmas stacijas (kur nav vagonu svaru)

maksājumu aprēķinu pārbaudīšanu robežu stacijās 685

382 — 1927. Rīkojums ļ Norādījumi, ka jārīkojas, kad preces seko resp.
366 — 1929. Apkārtr. /pienāk gala stacijā pie nepareiziem dokumentiem 685—686

237 — 1929. Rīkojums Par dolāru kursiem, kad saskaņa ar noslēgtam
I konvencijām lati pārrēķināmi dolāros 686

94 — 1930.
„

Par frankatūras summu pārrēķināšanu un uzrādī-

šanu dokumentos 687

18 — 1930. Apkārtr. Par vērības piegriešanu no ārzemēm pienākušo
sūtījumu preču zīmju un frankatūras rēķinu satu-

ram, izdodot sūtījumus saņēmējiem 688

60 — 1929.
„

Par preču pārvadāšanas dokumentu apzīmogo-
šanu ar konvencijas zīmogu, nododot un pieņemot
no attiecīgām iestādēm sūtījumus pie muitas, akcī-

zes, nodokļu, policijas, veterinār-sanitāru un citu

administratīvu formalitātu nokārtošanas 689

476 — 1929. Rīkojums Par kultūras augu seklu tīrišanas atkritumu un

nezāļu sēklu ievešanas aizliegumu 689

162 — 1930.
„

Par kartupeļu ievešanas aizliegumu no ārzemēm 690

163 — 1930.
„

Par mājlopu izvešanas kartību uz ārzemēm
. .

691

177 — 1930.
„

Par augļu un ogu izvešanu uz ārzemēm ....
693



87

Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.

.NTsN» un izdog. gads

292 — 1930. Rīkojums Par dzīvu augu un to daļu ievešanu, izvešanu

un tranzītēšanu 694

332 — 1930.
„

Par gaļas un tas pārstrādājumu eksportēšanas
kārtību 695
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b. Starptautiska satiksme

starp dzelzceļiem, kuri pievienojušies starptau-
tiskām (Bernas) konvencijām: pasažieru un bagāžas
pārvadāšanai (C. I. V.) un preču pārvadāšanai (CL M.)
un pieņēmuši Reglamentus: pasažieru un bagāžas
vagonu lietošanai (R. I. C.) un preču vagonu lie-

tošanai (R. I. V.)

Pastāvošo noteikumu saraksts 696

1928. Noteikumi Par starptautiskās konvencijas pasažieru un ba-

gāžas pārvadāšanai (C. I. V.) un preču pārvadāša-
(C. 1. M.) spēkā stāšanos 697

520 — 1929. Rīkojums Par preču vagonu savstarpīgas lietošanas Reg-
lamenta (R. I. V.) jaunā izdevuma spēkā stāšanos. 698

182 — 1930.
n

Par „Saraksta dzelzceļu, automobiļu un kuģnie-
cības līnijām, uz kurām pielieto C. I. M." un pa-
raksta pielikumā I pie C. I. M. minētiem priekšme-
tiem tabulveidīgā sakopojumā ar alfabētisku satura

rādītāju" ievešanu dzīvē 698
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c. Latvijas-Polijas satiksme

Pastāvošo noteikumu saraksts 699

119— 1929. Rīkojums Par tiešās pasažieru, bagāžas, un preču satiks-

mes starp Latvijas un Polijas dzelzceļiem un starp-
tautiskās satiksmes caur Zemgales staciju ievešanu. 699

279 — 1929. Telegr. Par liela ātruma preču sūtījumu pārvadāšanas
kārtību uz Polijas dzelzceļiem 701

461 — 1929. Rīkojums Par preču pieņemšanas un nodošanas kārtību

Zemgales stacijā un adresēto Polijas dzelzceļiem
preču pieņemšanu Valkā no Igaunijas dzelzceļiem. 702

— Izraksts Izraksts no starptautiskās transporta komitejas
izdotiem kopējiem gaitas nosacījumiem preču pār-
vadāšanai 703

96 — 1930. Rīkojums Par lopu, gaļas un jelvielu izvešanas kartību uz

Čechoslovaķiju 709

161 — 1930.
„

Par lopu un lopu barības ievešanas aizliegumu
no Polijas 713
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d. SPRS-Latvijas-Igaunijas satiksme.

Pastāvošo noteikumu saraksts 714

Pasažieru un bagāžas pārvadāšana.

196 — 1927. Rīkojums par soda naudas iekasēšanu no pasažieriem, kuri

atrasti bez biļetēm vilcienā starp Latvijas un Igau-
nijas robežstacijām 716

Preču pārvadāšana.

269 — 1924.
„

Par lietotu apģērbu, lietotas veļas, gultas drēbju,

lupatu, ķesku, vīžu un tamlīdzīgu preču ievešanas

(no SPRS un Igaunijas) un pārvadāšanas kārtību
.

716

223 — 1926. Apkārtr. Atgādinājums nepielaist pārvadāšanas dokumen-

tos uzrādīt vairākus preču saņēmējus
..

•
....

717

440— 1926. Rīkojums
396/FT Tēlegr. par no SPRS dzelzceļiem pienākušo preču sūtī-

iyzo
- īumu pāradresēšanu 717-718

19—1930. Apkārtr. )J F /!/ /i»

297 — 1927.
„

Par preču nomenklatūru 718

69 — 1927. Rīkojums Par preču pārvadāšanu uz un no Igaunijas caur

Rūjienu-Moizakili 719

111 — 1928.
„

Par pasta maisu pārvadāšanu 719

334 — 1928. Apkārtr. Par preču sūtījumu pārvadāšanas dokumentu

pareizu sastādīšanu 720

376— 1929.
„

Par attālumu tranzītkravām, kuras tieši vai ar

pāradresēšanu pārvadā caur Rīgas mezglu no vai

līdz Ventspils un Liepājas stacijām 720
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146 — 1929. Rīkojums Par siena, salmu un pelavu pārvadāšanas kar-

tību no SPRS uz Igauniju 720

366 — 1929.
„

Par preču sūtījumu ekspertīzes izdevumiem . . 721

419 1929 |
494/FC Telegr. J, Par koku materiālu pārvadāšanu segtos vagonos

ļQ2g ļf ļar vaļējām lūkām • 721
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c. Vacijas-Lietavas-Latvijas-Igaunijas
satiksme.

Pastāvošo noteikumu saraksts 721

Pasažieru un bagāžas pārvadāšana.

33— 1923. Rīkojums Par pasažieru biļešu kontroli uz posma Mei-

tene-Jāniški 723

Noteikumi Par braukšanas maksas pazemināšanu gada pa-

raugtirgu un gada izstāžu apmeklētājiem Vācijā,
Lietavā, Latvijā un Igaunijā 723

Preču pārvadāšana.

225 — 1925. Rīkojums Par pārņemšanas stacijas pareizu uzrādīšanu pār-
vadāšanas dokumentos, kas seko uz Lietavu caur

Možeikiem un Priekuļi 726

236 1927.
„

P ar uz un no Lietavas sekojošo bagāžas un sīk-

sūtījumu pārvadāšanu ar Latvijas tranzitvilcieniem

caur Možeikiem un Priekuļi 726

448 1928.
„

P ar pasta maisu pārvadāšanu no Lietavas (Klai-

pēdas) uz Liepāju 727

36 — 1928.
„

Norādījumi par tiešas satiksmes preču tarifa pie-
mērošanu

728

372 1929. „

P ar sūtījumu pieņemšanu pārvadāt pie tiešās

satiksmes preču zīmēm un pārvadāšanas doku-

mentu sastādīšanu 729

361 — 1929. Noteikumi Par piena pārvadāšanu starp Latvijas un Lieta-

ļ vas dzelzceļu stacijām 730
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\r 'V ' ) r bagāžas, bagāžas-preces, ekspressūtījumu un
- ty/y. iNoteiKumi

pasažieru ātruma preču pieņemšanu un nodošanu

Q _ .

qqa t-1 starp Latvijas dzelzceļu stacijām un Lietavas dzelz-
2b— 19dU. lelegr. Jceju bagāžas konduktoru uz posma Rīga-Virbalis. 732-734

34 — 1930. Rīkojums Par preču vagonu lietošanas Reglamenta bez-

pārkraušanas satiksmē (U. U.) ievešanu dzīvē . . . 734

113 — 1930. Rīkojums Par lopu, putnu un lopu barības ievešanas aiz-

liegumu no Dānijas un lopu un putnu ievešanas

kārtību no citām Vakareiropas valstīm un no Lie-

tavas 735
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f. Vacijas-Lietavas-SPRS satiksme.

(tranzita caur Latviju un Igauniju).

Pastāvošo noteikumu saraksts 737

Pasažieru un bagāžas pārvadāšana.

395 — 1928. Rīkojums Par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas notei-

kumiem 738

Preču pārvadāšana.

8332/EC — Apkārtr. Par pārvadāšanas dokumentu kārtīgu apzīmogo-
-1927. šanu ar preču pieņemšanas un nodošanas, kā arī

Latvijas dzelzceļiem pienākušos maksājumu zīmo-

giem 738

274/FT — Tēlegram. Par pamatsutījumu un papildsutījumu nosutī-

-1927. šanu pēc pārkraušanas 739

39/EC —

„
Par no Vācijas uz Somiju nepareizi nosūtīto

1929. preču sūtījumu ar uzliktu pēcmaksu nepieņemšanu
no Lietavas dzelzceļiem . 739

79 — 1929. Rīkojums Par maksājumu aprēķināšanu 739

370 — 1929. Apkārtr. Par uz divām platformām pārkrauto sprostīgo

priekšmetu sūtījumu veduma maksas aprēķināšanu. 740

2214 — 1929. Tēlegram. Par olu pārvadāšanu vagonos ar vaļējam un sie-

tiņiem nostiprinātām lūkām 740

392 — 1929. Apkārtr. Par frankatūras rēķina sekošanu kopa ar citiem

pārvadāšanas dokumentiem līdz gala stacijai . .
740

12739/EC — Tēlegram. Par komercaktu sastādīšanas kartību Eglaines
1929. stacijā 741
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325 — 1929.
ļļ

Par papīrmalkas pārvadāšanu 741

330 — 1929.
„

Par brūkleņu pārvadāšanu vagonos ar vaļējām
un drāšu pinumiem nostiprinātām lūkām un pie-
vērtām uz kļoķa nostiprinātām durvīm 741

18104/EC — Apkārtr. Par drāšu pinumiem luku nostiprināšanai .
. .

742

1929.

252/FT - Tēlegr. ,

1929. par smagu priekšmetu pārkraušanas (ar celtņa
(palīdzību) maksu 742

256/FT —

„
j

1929.

21297/EC — Apkārtr. Par vagonu durvju kloķu nostiprināšanu .. .

742

1929.

34 — 1930. Rīkojums Par preču vagonu lietošanas Reglameta bezpar-
kraušanas satiksmē (U. Ū.) ievešanu dzīvē

.

.1
. .

743
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g. Tieša pasažieru un bagāžas satiksme

starp Angliju, Franciju un Beļģiju no vienas un

Lietavu, Latviju, Igauniju un Poliju no otras puses

Pastāvošo noteikumu saraksts ļ 745

515 — 1927. Rīkojums Par tiešas satiksmes ievešanu 745
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h. Tieša pasažieru un bagāžas satiksme

starp Angliju un Holandi no vienas un Lietavu

Latviju, Igauniju un Poliju no otras puses

Pastāvošo noteikumu saraksts 749

43 — 1928. Rīkojums Par tiešas satiksmes ievešanu 749



103

Likumu, noteikumu,
instrukciju, rīkoju-

• . _.
o ,\ t T t r> o ,

mv un apkārtrakstu ApZimejUMlS b A 1 U X Lap. p.
MM un izdoš. gads

i. Viduseiropas -SPRS tieša pasažieru un

bagāžas satiksme

(tranzita caur Latviju).

Pastāvošo noteikumu saraksts 752

240 — 1928. Rīkojums Par tiešas satiksmes ievešanu 752

452 — 1928.
„

Par bagāžas pārvadāšanu 754
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j. Eiropas-Azijas tieša pasažieru un bagāžas
satiksme

(tranzitā caur Latviju).

Pastāvošo noteikumu saraksts ļ 754

93 — 1928. Rīkojums ļ
[ Par tiešās satiksmes ievešanu

.
755—758

251 - 1928.

452 — 1928.
„

Par bagāžas pārvadāšanu 758
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k. Dažādi nosacījumi.

391 — 1927. Rīkojums Par sīku preču sūtījumu (colis dc messagerie)
pārvadāšanu Nord-Express vilcienos Parīze -Berlīne

un saskaņotos ar tiem vilcienos starp Berlīni, Lie-

tavu, Latviju un Igauniju ar starptautiskās guļam-
vagonu sabiedrības starpniecību 759

—1927. Tarifs Starptautiskais tarifs piemērošanai starptautiskās
guļamvagonu sabiedrības organizētiem sīku sūtī-

jumu pārvadājumiem 760

— 1927. Līgums Līgums starp dzelzceļu pārvaldēm un starptau-
tisko guļamvagonu un Eiropas Express vilcienu sa-

biedrību par sīku sūtījumu pārvadāšanu . . . .
• 768
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1. Pasažieru pārvadāšana, biļešu pār-

došana-izsniegšana un kompostrešana.
Perona biļetes. Atļaujas nepaspēju-

šiem pasažieriem.

5 — 1922. Apkārtr. Biļešu izsniegšana pasažieriem ar skaidri salasā-

miem kompostra datu nospiedumiem 773

16 — 1924. Rīkojums Braukšanas maksas atmaksa pasažieriem, sa-

tiksmes pārtraukšanas gadījumos 773

150 — 1924. Rīkojums Brīvbiļešu kompostrešana vienreizējiem braucie-

niem preču vilcienos pie algas izmaksas 774

9 — 1925. Apkārtr. Biļešu izsniegšanas nevelamība pasažieriem ar

nepietiekošiem kompostra datu nospiedumiem . . . 774

354 1925. Rīkojums Aizrādījums, ka noteikumu JnTs 27. 22. § piemē-
rojams vienīgi tiem pasažieriem, kas iekāpuši vil-

cienā ar apliecībām „nepaspējušais", bet ne tiem

kas iekāpuši vilcienā ar nolūku bez biļetēm . . .
775

270 — 1926. Rīkojums Apliecību izsniegšanas kartība pasažieriem, ne-

paspējušiem nopirkt biļetes . . . ,

775

167
—

1927. Rīkojums Peronu biļešu izsniegšanas kartība stacijas, kas

slēgtas brīvai publikas izejai uz stacijas peroniem .
776

328 — 1927.
„

Biļešu pārdošanas kartība vilcienos no Nordeķu

pieturas 777

371 — 1927. Rīkojums Pasažieru pārvadāšana augstākas klases vagonos,

ar zemākās klases biļetēm , . .

778

432 — 1927.
„

Biļešu pārdošana vilcienos, kas apgrozās starp
Rīgu un Šķirotavu 778

433
- 1927.

„

Tas pats
779

120 — 1928.
„

Biļešu izsniegšana pēc pasažieru vēlēšanos tu-

vākā, vai tālākā virzienā, bet uz pieteikuma pa-

mata, ja nav uzrādīts virziens — vienīgi īsākā vir-

zienā ...
779
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84 — 1928. Apkārtr. Kompostra datu atzīmēšana uz Latvijas dzelz-

ceļu kuponiem, kas izbraukšanas stacijās nav kompo-
strēti 780

134 — 1928.
„ Kompostra datu uzlikšana uz brīvbiļetēm, pie

braukšanas turpināšanas no paredzētās biļetē apstā-
šanās starpstacijas 780

141 — 1928.
„

Biļetes izsniedzot, kasierim jāpārbauda, vai at-

tiecīgās klases vagoni atrodas ne tikai tanī vilcienā

uz kuru biļeti izsniedz, bet arī pieskaņotā vilcienā

līdz gala stacijai 780

365 — 1929.
„

Veca parauga kupona biļetes, kas derīgas brauk-

šanai starp Rīgu-Valku abos virzienos
......

780

145 — 1929. Rīkojums Jauna parauga 111 klases posmu biļetes starp
Rīgu- Jelgavu 781

416 — 1929.
„

Posmu biļešu izkniebšanas kartība pasažieru
vilcienos starp Rīgu- Jelgavu 781

447 — 1929.
„

Biļešu lietošana braucieniem no vai līdz Liepājai
virzienā caur Možeiķiem, vai Saldu 782

14 — 1930. Apkārtr. Biļešu izsniegšana no Ventspils - Zasulauka

iecirkņa stacijām, uz iecirkņa Torņkalns - Jelgava
stacijām, caur Rīgu pas 783
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2. Dzelzceļu darbinieku un citu amat-

personu braukšana un pārvadāšana ar

bezmaksas biļetēm vai uz valsts rēķinu

99 — 1922. Rīkojums Darbinieku braukšana preču vilcienos uz va-

gonu bremžu laukumiem 783

328 — 1923.
„

Braukšana ar Latvijas un Lietavas dienesta bi-

ļetēm Latvijas un Lietavas vilcienos pa Lietavas

teritoriju 783

119 — 1924.
„

Komandējuma apliecības pieprasīšana vilcienos

pie kontroles, no muitas darbiniekiem, kas brauc

ar dzelzceļu gaitas biļetēm 784

18 — 1925. Rīkojums Aizrādījums dzelzceļa darbiniekiem, ka braucot

pa dzelzceļiem, dienesta vai personīgās darīšanās,

viņiem vajadzīgas attiecīgas biļetes un visi neteiku-

mos paredzētie braukšanas dokumenti 784

72 — 1926.
„

Dzelzceļu policijas darbinieku braukšana augstā-
kās klases vagonos ar 111 kl. biļetēm 785

78 — 1927.
„

Komandēto amatnieku, viņu darba rīku un sīku

materiālu pārvadāšana pasažieru un preču vilcie-

nos
....

• , 785

266 — 1928.
„

Obligatoriska pieturas atzīmēšana uz brīvbiļe-
tēm, kurās uzrādīta apstāšanās starpstacijās .. .

786

84 — 1929.
„

Saeimas deputātu bezmaksas braukšana pa

dzelzceļiem 786
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3. Arestantu un strādnieku pārvadā-
šana pasažieru vilcienos.

250 — 1922. Rīkojums Arestēto personu pārvadāšanas noliegums noda-

ļās, kurās brauc kasieri ar naudas summām
. . .

787

285 — 1927.
„

Biļešu izsniegšana ārpus kārtas arestantu pa-
vadoņiem 787

7 — 1924.
„

Strādnieku pārvadāšana darba vilcienos
....

787

516 — 1928.
„

Strādnieku un bezdarbnieku grupu braucieni,
un viņu ievietošana pasažieru vagonos

787

133 — 1929.
„

Bezdarbnieku pārvadāšana pa dzelzceļu bez

maksas 788
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4. Vilcienu kontrole. Soda nauda.

Biļešu atņemšana, to uzglabāšana un

iesūtīšana.

331 — 1921. Rīkojums Soda naudas iekasēšana no Lietavas pasažie-
riem Latvijas vilcienos 789

50— 1922.
„

Soda naudas iekasēšana no bezbiļetes pasažie-
riem-ārzemniekiem 789

299 — 1923.
„

Vilcienu kontrolieru un virskonduktoru nepareiza
un burtiskā rīcība pie biļešu kontroles 789

8 — 1925. Apkārtr. Aizrādījums kontrolējošam vilcienus personām,
ka kontrolknaibļu kalendāru datu nospiedumiem uz

biļetēm obligātoriski jāsakrīt ar datumu un mēnesi,

kad kontrole faktiski izdarīta 790

45 — 1925.
„ Aizrādījums, ka atņemtās no pasažieriem izlie-

totās biļetes nav izlietojamas, kā palīglīdzeklis pie
kilometru vai blanku biļešu kompostrēšanas ...

791

373 — 1926. Rīkojums Soda naudas iekasēšana no pasažiera, kas brauc

pa Lietavas teritoriju Latvijas vilcienā 791

113 — 1926.
„

Papildu ieņēmumu kvīšu izrakstīšana un izsnieg-
šana soda naudas iekasēšanas gadījumos, ka arī

papildu ieņēmumu kvīšu pārbaudīšana no brigāžu

rīkotājiem un vilcienus kontrolējošam personām .
.

791

189 1926.
„

ļ Biļešu kontrole guļamvagonos nakts laika
.. .

792

33 1928.
„

Izlietoto biļešu atņemšanas kārtība uz posma

Jonišķis - Meitene un nosūtīšana atpakaļ Jonišķu

stacijai 793

309 - 1928. Apkārtr. Izlietoto kuponbiļešu atņemšana no pasažieriem

tuvojoties vilcienam gala stacijai 793

67 — 1928.
„

Pasažieriem kas samaksājuši soda naudu, bet

savu ceļojumu tomēr vēlās turpināt, jāiegādājas

pirmā stacijā biļete, bet ja kase slēgta, tad jāizņem
no stacijas dežuranta apliecība „nepaspējušais" . .

794

86 1928.
„

Stacijas darbinieka pasivitāte soda naudas ieka-

sēšanā no atrastiem vilcienā bezbiļetes pasažieriem 794

365 — 1930. Noteikumi I Noteikumi par pasažieru vilcienu kontroli
. | 795
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5. Pasta un rokas bagāžas
pārvadāšana. Bagāžas pārvādāšana

pasta vagonos.

8 — 1919. Instrukcija Instrukcija staciju rokas bagāžas glabātuvju
pārziņiem 799

471 — 1927. Rīkojums Bagāžas pārvadāšana pasta vagonu nodaļas . .
802

26 — 1928. Apkārtr. Aizrādījums, ka pasta vagonu nodaļās, kas noda-

lītas bagāžas konduktoriem, atļauts ievietoties un

uzturēties vienīgi bagāžas konduktoriem 803

72 — 1929.
„

Pasažieru rokas bagāžas pārvadāšana pasažieru
vilcienos 803

114 —1929.
„

Aizmirsta vilcienos pasažiera rokas bagāžas uz-

meklēšana 803

87 — 1924.
„

Aizrādījums, ka maksa par atrasto priekšmetu
uzglabāšanu nav ņemama 804

532 — 1927. Rīkojums Pasta maisu bezmaksas pārvadāšana 804

111 — 1928.
„

Pasta maisu pārvadāšanu tiešas satiksmes
. . .

805

448 — 1928.
„

Pasta maisu pārvadāšana no Lietavas caur

Priekuļi 806

8*
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6. Līķu, suņu un citi speciāli pārva-

dājumi pasažieru vilcienos.

223 — 1923. Rīkojums Slimnieku (ar lipīgam slimībām arī vājprātu
v. t. t.) pārvadāšana pasažieru vilcienos 807

63 — 1926.
„ Stīgu kontrabasu un makšķerkātu pārvadāšanas

kārtība pasažieru vagonos 807

8 — 1926. Apkārtr. lesaiņotu medības somās, nošautu zaķu, pīļu un

neliela apmēra medījumu pārvadāšana pasažieru
vagonos 808

19— 1926.
„

Līķu pavadoņu pārvadāšanas kartība pasažieru
vilcienos 808

25 — 1926.
„

Pārvadājamo pasažieru vagonos dzīvnieku no-

vietošana 809

354 — 1926. Rīkojums Policijas suņu pārvadāšana pasažieru vagonos

bez uzpurņa 809

1 — 1928.
„ Sportistu sniega slēpju pārvadāšana „X" platuma

pasažieru vagonos 809

135 — 1928. Apkārtr. Dokumenti, kadi nepieciešami suņu pārvadāšanai

bagāžas vagonā 809
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7. Dzelzceļu guļamvagoni,
starptautiskās sabiedrības guļamvagoni

un vagoni restorāni.

318— 1928. Apkārtr. Vietukaršu pārdošanas kartība numurēto vietu

vagonos 810

64 — 1928.
n

Atsevišķu kupeju nodalīšana damam 111 klases

guļamvagonos vietējā satiksmē 810

395 — 1929. Rīkojums Guļamvietu un numurēto sēdvietu vietukaršu

pārdošanas kārtība 810

224 — 1923. Līgums starp dzelzceļu virsvaldi un starptautisko
guļamvagonu un ātrvilcienu sabiedrību 811
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8. Pasažieru vagoni.

809/478 Telegr. Pasažieru vilcienu sastāvu sadalīšana smēķētajiem

un nesmēķētājiem 818

22 — 1926. Apkakrtr. Noliegums aprakstīt ar krītu pasažieru vagonu

sienas 818

411/430 Telegr. Tīrības uzturēšana pasažieru vagonos 818

1927.

99 —1927. Apkārtr. Vagonu un kupeju apzīmēšana ar attiecīgiem
uzrakstiem 819

435— 1927. Rīkojums Pasažieru vagonu ziņas un viņu iesūtīšana.
. .

819

474 — 1927.
„

Pasažieru vagonu parkurinašana silta laika.
. .

821

115 — 1927. Apkārtr. Pasažieru vagonu bojājumi, izdarot neuzmanīgi
un nesaudzīgi manevru darbus 821

118— 1927.
„

Pasažieru vagonu logu izsišana un aktu sastādīšana 821

120 — 1928.
n

Pasažieru vagonu elektriskas apgaismošanas savie-

nojumu kābeļu uzkāršana pie vagonu sakabināšanas 822

484 — 1927. Rīkojums Pasažieru vagonu pierakstīšana pēc numuriem,

pie attiecīgiem mašīnu iecirkņiem 822

148 — 1929. Apkārtr. Pasažieru vagonu pieņemšana apmaiņas punktos
no ārvalstu dzelzceļiem 823

90— 1929.
»

Pasažieru vagonu tīrīšana apgrozības stacijas . . 823
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9. Gaitas vagoni un atsevišķu vagonu

vai kūpēju nodalīšana dažādām

vajadzībām.

214 — 1926. Rīkojums Dienesta nodaļas pasažieru vilcienos 824

420 — 1926. Tēlegram. Pirmās klases kupeju ievešana vietēja satiksme
.

824

328 — 1928. Noteikumi Noteikumi par dzelzceļu dienestavagonu lietošanu 825
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10. Pasažieru vilcienu saraksti un

publikas informēšana vilc. noka-

vēšanās gadījumos.

81 — 1927. Apkārtr. Pasažieru vilcienu saraksta afišu izlabošana, pie
sarakstu maiņas 829

28 — 1929. Rīkojums Pasažieru vilcienu saraksta izkaršanas kartība

pieturās ar biļešu pārdošanu vilcienos 829

29 — 1929. Apkārtr. Pasažieru informēšana vilcienu nokavēšanas

gadījumos 830
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11. Rokas bagāžas nesēji un rokas

ratiņu stūmēji.

376 — 1921. Rīkojums Norādījums rokas bagāžas nesējiem apkalpojot

pasažierus 831

275 — 1925. Noteikumi Noteikumi rokas bagāžas nesējiem 831

352 — 1929.
„

Noteikumi rokas ratiņu stūmējiem 834
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12. Dažādi rīkojumi un noteikumi.

354— 1921. Rīkojums Tirgošanas nepielaišana pasažieru vilcienos, ka

stāvot stacijās, tā arī vilcieniem ejot 835

24/10 — 1923. Apkārtr. Noliegums braukt pasažieriem un dzelzceļu
darbiniekiem pasažieru vagonu apsildīšanas centrālēs 835

358 — 1924.
„

Vilcieniem ejot, pasažieriem noliegts atrasties uz

pasažieru vagonubremžu vaļējiem laukumiem
. . .

835

15 — 1925. Apkārtr. Aktu sastādīšanas un iesūtīšanas kartība, pasa-
žieru izraidīšanas gadījumos no pasažieru vilcieniem 836

203 — 1927. Rīkojums Tiešas satiksmes pasažieru brīdināšana par vil-

cienu tuvošanos robežu stacijām un paredzamo
muitas kontroli 836

271 — 1927.
„

Bagāžas konduktoru uzturēšanās bagāžas vagonu
krautuvē atrādoties vilcieniem ceļā 836

i

540 —1928.
„

Guļamo plauktu pacelšana pasažieru vilcienos
.

837
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13. Tarifu atvieglojumi mācības iestāžu

audzēkņu, virsnieku, kara invalīdu,
ekskursantu v. c. braucieniem pa dzelz-

ceļiem.

62 — 1926. Rīkojums Par skolnieku apliecībām 838

267 — 1920.
„

Par skolnieku biļešu pārdošanas kartību
. . .

839

353 — 1928. Apkārtr. Par skolnieku apliecību derīguma laiku
....

839

232 - 1926.
B

P ar biļešu izdošanu skolniekiem par pazeminātu
maksu arī vasaras mēnešos 839

9 — 1928. Rīkojums Par braukšanu ar zemākas klases biļeti augstākas
klases vagonā 840

35 — 1921.
„

Aizrādījums, ka virsniekiem ar skolnieku biļeti

nav tiesības braukt augstākas klases vagonā . . . 841

293 - 1927
„

Par mēnešu biļešu izsniegšanu Lāčplēša kara

ordeņa kavalieriem 842

174 — 1929
„

Par mēnešu biļešu izsniegšanu kara invalīdiem . 842

356 — 1929. Apkārtr. Aizrādījums, ka virsnieki un robežapsardzības

komandējošais sastāvs bauda tiesības braukt aug-

stākas klases vagonā ar zemākas klases biļeti, arī

izdotu uz pieteikuma pamata 843

262 — 1927.
„

Aizrādījums, ka garnizonu mācītāji nebauda virs-

niekiem piešķirtos atvieglojumus attiecībā uz dzelz-

ceļu lietošanu 843

347 1928.
ļļ

Par ekskursantu pārvadāšanas dokumentu sa-

stādīšanu 843

23 — 1930.
„

Braukšana ar biļetēm, kas iegūtas pec izņēmuma
tarifa 844
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I. Techniskās ekspluatācijas un

kustības noteikumi, signāli, kustības

nodrošināšana un regulēšana.

125 — 1930. ļ Rīkoj. Attālumi, kādos atļauts nokraut preces un maļ

teriālus no sliedēm 849

131 — 1930.
„

Akts par stacijas ceļu iedalījumu un vilcienu

pieņemšanas kārtību 850

180 — 1930.
ļļ Atrumi, kustības • . . . 852

32 — 1929.
„

Bremzes, automātiskas lietošana 852

374 — 1924.
„ Instrukcijas JV» 41 pārmijniekiem ievešana

dzīvē 853

91 — 1927.
„

(154-a §) 853

184 - 1927.
„

J (261. §) 853

238 - 1927.
„

§ (227. §) 854

424 — 1927.
„ g (2., 11., 20., 54., 55., 59., 95., 97., 99, 120., 129.,

3 144, 204, 213, 219, 221, 231, 232, 233,
■ŠT 236. §§) 854

i "C

102 — 1927.
„

| % (59. §) 855

347 — 1928. Apkārtr. § (37. §) 855

55 — 1929. Noteik. f (67, 68, 71. §) 856

101 — 1928. Rīkoj. I £ (mstr. parbr. sargiem, attiecas arī uz par-

ļ pārmijniekiem) 856
I ICC

320 - 1929.
.

I (19., 59., 97., 135. §§) 856
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424 — 1925. Rīkojums ļlnstrukcijas JVa49konduktoriem ievešana dzīve 857

ET/7431925: Tēlegr. j
„

Jfc 49
„ „

858

227— 1926. Rīkojums] (2. §.) 858

■ •—

20— 1926.
„

I (36, 55, 72. §§) 858

271 — 1927.
„

2 (70. §) 859

ļ £r

404- 1927.
„

(2-, 8, 12, 17, 33, 36, 54, 65. §§) 859

54 — 1928.
„

(54, 57. §§) 861

10- 1929. „I | | (36. §) 861

ies

55— 1929.
„

£ (39. §) 862
"O

20— 1929. Apkārtr. \'% (60. §) 862

CL

32-1929. „
J (60. §) 863

9
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538 — 1929. Rīkojums Instrukcijas JY° 71., ekspluatācijas revidentiem 863

ievešana dzīvē.

85— 1928. Apkārtr. ER — darbības apraksti 863

104 — 1929. Rīkojums ER un FR revīziju savienošana 863

548— 1928.
, ļlnstrukcijas JN2 72. — staciju priekšniekiem un

864

to palīgiem ievešana dzīvē.

25 — 1929. Apkārtr. ļ Papild. instr. Xs 72. (47. §) 864

127 — 1929. Rīkojums Kustība divjūgā (sk. 890 1. p rīk. 132) . . 864

361 — 1922.
„

Kustība trijūgā 865

38— 1930. Apkārtr. Maršrutu sagatavošana
866

109.- 1928.
„ , .

866

87 — 1929.
, „

867

92-1930.
.
I

. .
870
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545— 1928. Rīkojums Noteikumu JY° 235. par vilcienu kustību ieve- 871

šana dzīvē.

799— 1929. Tēlegr. ļ (22. §) . .
873

32 — 1929. Rīkojums eo (17, 21. §) 873

55— 1929.
ļļ

% (20. §) 873

73 — 1929.
„

g (22. §) 874

I

13 — 1929. Apkārtr. | (44. 45. §) 875

VST

74 — 1929. Rīkojums (60. §) 875

29— 1929. Apkārtr. [ (25. §) • 875

I a

30— 1929.
„ § (36. § instr. 32. 52. §) 876

132— 1929. Rīkojums J (17. §) 877

208 — 1929.
„

I | (8. §)... • 877

271 — 1929. „| £ (43. §) 877

497 — 1929.
„ ļ (4. §) 880

ET/55/266 Tēlegr. J (60. §) 880

1929.
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366 — 1930. Noteikumi Noteikumi X2,366. vilcienu kustībai viena rīko-

tāja vadībā 881

363 — 1930.
„

Noteikumi Daugavas tilta pacelšanai Rīgā. . .
885

364 —1930.
„

Noteikumi JsT° 364. vilcienu pārlaišanai krusto-

jumam pie Liepājas 887

544 — 1928, Rīkojums Noteikumu N° 349. vilcienu kustībai Daugavpils

mezglā ievešana dzīvē
.

888

223 — 1929.
„

Not. 349. 33. § papildinājums 888

10 — 1930.
„

Not. 349. 27. § pārgrozījums | 888
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133 — 1930. Rīkojums Lielupes Buļļu tilts apkalpojams saskaņa ar no-

teikumiem Xs 339 888

336 —1930. Noteikumi Noteikumi Daugavas tilta apkalpošanai pie
Daugavpils 889

132 — 1930. Rīkojums Ar kādam lokomotīvēm aizliegts braukt pa Dau-

gavas tiltu pie Daugavpils 890

220— 1927.
„

Noteikumu N° 299. tramvaja barjeru apkalpošanai
Braslā ievešana dzīvē 890

334 — 1927.
ļļ Pārgroz. not. 299 890

348 — 1923.
„

Noteikumu par signāliem (II izdev.) ieve-

šana dzīvē 891

57 — 1924.
„

(Aizsargu strupc. sign. 134. §) 891

'5

1924. .3*3 (signāls lēnāk 32. §) | 891

231 — 1925.
„ (Daudzspārnīgi zīmnesi § 35) 892

te bjo

440 — 1925.
„ v

(attālumi zīmn. uzstād. § 39) 893

3 a

360 — 1927.
„ w (pargroz. un papild. lapas) 893

E o

369 — 1927.
„

i|» § (pārgroz. 86, 87, 93, 94. 99, 100. §§) ...
893

38— 1928.
„

2 £
(aizsargstrupceļu sign. § 134) 894

312— 1929. i \£ (pārgr 71, 73, 75, 77, 96, 102, 103, 106. §§). 894
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306 — 1930. Rīkojums Notikumi, dažādi aizrādījumi to novēršanai 896

134 — 1930.
„

Aizliegums atvērt vagonu logus, durvis vil-

cieniem braucot pa Daugavas tiltu pie Daugavpils. 901

51 — 1927. Apkārtr. Kādas puses kāpšļus jālieto pāriešanai no viena

vagona otrā ejošos vilcienos 901

40 — 1923.
„ L-ceļu pie notikumiem bojātu vagonu novākšana 903

78 — 1928. Rīkojums Aizliegums staigāt gar krautiem vagoniem ar

vaļēju uguni 903

21 — 1923.
„ Vispārīga uzraudzība darba 904

316 — 1925.
„

Vispārīga uzraudzība darba 905

281 — 1926.
„

Vispārīga uzraudzība darbā 905
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164 — 1930. Rīkojums Notikumi, ziņošana un izmeklēšana
•

905

133— 1926. Noteikumu N° 287. ievešana dzīvē 908

10757- 1928.
, Papild. not. 287. 54. § 909

470 — 1926.
„ Apvainojamo darbinieku iepazīstināšana ar iz-

meklēšanas materiāliem
.

909

44 — 1929. Apkārtr. Ziņošana par ugunsgrēkiem 910

288 — 1929. Rīkojums Uz ko sevišķi jāgriež vērība notikumus izmekejot. 910

495— 1929.
„

Par blanķetēm ser. VA 40, 41 912

84 — 1930. Apkārtr. Telegrammu piesūtīšana 912
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123 — 1930. Apkārtr. Pavadoņi vilcienu f 913

121 — 1928.
„

Priekšrocība, vilcienu 913

208 — 1929. Rīkojums „ „

914

413 — 1926.
„

Palīdzības vilcieni. Noteik. JN» 256. ievešana

dzīvē 914

14 — 1926. Apkārtr. Veselības nodaļas vagons
915

402— 1926. Rīkojums Pārgrozījumi noteik. J\° 286 915

430- 1926.
„ „

te 286.
.

•
915

47 — 1926. Apkārtr. Akts par palīdz, vilc. sastāvu stāvēšanu
.. .

916

462 — 1926. Rīkojums Pārgrozījumi noteik. Ns 286 916

530 - 1927.
„ , ,

te 286 917

379- 1928
..

I
i .

286 918
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343 — 1930. Rīkojums Preču vagonu ievietošana pasažieru vilcienos 919

35 — 1930. Apkārtr. Sakabināšana 921

60 — 1924.
„

Elektr. apgaismošanas kabeļi 921

12 - 1928.
„ „ „ ,

921

128 — 1930. Rīkojums Semaforu aiztaisīšana 921

159— 1930.
„ Sniegtīri i

.
922

33 — 1930. Apkārtr. Zižļi, saņemšana, nodošana 923

124 — 1930. Rīkojums Viegliaizdedzinamām precēm piekrautu vagonu
ievietošana vilcienos 924

439 — 1925.
„

Ar jelspirtu piekrautu vagonu ievietošana vilcien. 925

83 — 1927.
„

Ar liniem un kaņepājiem piekrautu vagonu ie-

vietošana vilcienos 925

130 — 1930.1
„

Vilcientēlegrammas | 926
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w*mm* saturs Lap. P.
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2. Staciju ceļu, ēku, noliktavu un

citu ierīkojumu izbūve, remonts,

uzturēšana.

214— 1930. Rīkojums Par uzrakstiem 927

58 — 1922. Apkārtr. Par tīrības uzturēšanu atpūtas telpas 928

17 1925. I
„ „ „ „ „ „

I 929

27 — 1926. Rīkojums ļ Aizliegums lietot atpūtai pasaž. vagonus .. . 930

319 — 1927. Noteik. Noteikumi atpūtas telpu lietošanai 930

315 — 1927.
„ Atejas, lietošana pret maksu 932

1928. Instrukc. Instr. ateju vietu apkalpošanai un dezinfekcijai .

933

300 — 1927. Noteik. Apgaismošana, telpu, signālu 935

I

3 — 1926.1 Rīkojums Piebrauc, ceļu, pagalmu apgaismošana ....

940

44 — 1929.
„

Piet. p. apgaismošana 940

74 - 1929.
„ . , .

uzLc 940

110- 1928.
„ ļ P

. „
.' . . 941

323 — 1928.
„

Apgaismošana, elektr. vagonu 941

436 — 1928.
„

Instalācija, elektr. telpas 944

127 — 1930.
„

Karogi 946

63 — 1929. Apkārtr. Instrukcija valsts karoga lietošanai 946

280— 1924. Rīkojums Lux lampas, lnstr. X» 36 947

122 — 1927. Apkārtr. Lux lampu apkalpošana 947

10— 1929.
„ Spirts Lux lampu iededzināšanai 948

317 — 1927. Noteik. Pasažieru uzgaidāmo telpu lietošanas noteikumi 948

186— 1925. I Rīkojums | Smēķēšanas aizliegumi I 949
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396 — 1927. Rīkojums Smēķēšanas aizliegumi 949

88 - 1928.
„ „ „

950

539— 1929.
„ . „

950

93 — 1929.
„
I

„ „
951

196— 1928.
„ ļ ļ 952

1926 \ Ugunsdzēsības piederumi un to kartība uz- I
" ļ turēšana

191 - 1929.
„

I I 956

136 — 1930.
„

Vispārējs rīkojums: ziņojumi par lietošanai no-

dodamām ēkām, telpām un notikušām pārmaiņām;

par kārtību un tīrību un c 951
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3. Svari.

215 — 1922. Rīkojums Svaru padotība kontroles ziņa 957

231 — 1922.
„

Svaru uzturēšana kartība 957

48 — 1922.
„

Aizliegums braukt ar lokomotīvi pa vagonu

svariem, kuri tam nav iekārtoti 957

11 — 1923. Apkārtr. Kam jātīra vagonu svaru bedres no sniega un

ūdens 957

129 — 1923. Rīkojums Svaru iegādes techn. noteikumi 958

45/E — 1923.
„

Ātrums, ar kādu atļauts braukt pa vagonu svariem 958

2 — 1923. Apkārtr. Ziņojumi par pārmaiņām ar svariem 958

304 — 1923. Rīkojums „ „ . „ „

958

16— 1926.1 Apkārtr. Aizrādījumi svaru kārtība uzturēšanai 958

455— 1926. Rīkojums T/n „Libra" autom. svari 959

8 — 1927. Apkārtr. Kontrolplatformu remonts 960

7 _ 1929.
„

Svaru grāmatas 960

10



146

Likumu, noteikumu,

Apzīmējums SATURS Lap. p.

KsKs un izdoS. gads



147

Likumu, noteikumu,
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NsJss un izdoS. gads

4. Telegrāfs un telefons.

Pasta operācijas stacijās.

Pulksteņu salīdzināšana.

45 — 1927. Rīkojums Kada valoda lietojama Lietavas dzelzceļ. adresē-

tās gaitas tēlegramās 961

490 — 1928.
„

Noteikumu Jsr2 341 tēlegrafa un tēlefona satiksmei

un instr. N2 69 tēlegrāfistiem, tēlefonistēm ievešana

dzīvē 961

417 _ 1927.
„

Amatu saīsinātie apzīmējumi gaitas telegrammas 963
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142— 1927. Rīkojums
. Ziņojumi par telegrāfa, telefona, zižļu aparātu

18— 1928. Apkārtr. ļ darbības pārtraukumiem 968

84 — 1929.
„

Gaitas telegrammu piegādāšana policijas un ties-

lietu darbiniekiem 968

57— 1925. Rīkojums Kvītes, kuras izsniedz privāto tēlegrammu no-

sūtītājiem par samaksātu naudu atbrīvotas no zīmog-
nodevas 969

336 — 1928. Noteikumi Noteikumi Jsf°336dzelzceļu un pasta- telegrāfa,tele-
fonu vadu savstarpējai lietošanai dienesta vajadzībām 969

136 — 1929. Rīkojums Pārgrozījumi noteik. JSTq 336 971

482— 1928.
„ Dzelzceļu telefonu lietošana taļsarunam ar pasta-

tēlegrafa privātiem abonentiem 972

126— 1930.
„ Dzelzceļu telefonu lietošana un apkalpošana .

.

973
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281 — 1929. Rīkojums Ka jārīkojas, kad tieslietu vai polit. pārvaldes
amatpersonas pieprasa izziņas pa tēlefon. sarUnām 974

331 — 1929.
„ Papildinājums rīk. J\r° 281 i . . 975

153— 1930.
„
i Tēlefonu sarunu punkti un pasta palīgnodaļas 976
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88 — 1929. Apkārtr. Mikrotēlefonu dezinficēšana 980

129—1930.
„ Pulksteņu salīdzināšana 982

135 — 1930.
„

Telegrammas par plūdu briesmām 983
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1. Inventārs.

48 — 1930. Instrukcija E. direkcijas inventāra saimniecība 987

Pielikumi.

278 — 1927. Rīkojums Plombējamo knaibļu lietošana un remonts
.. .

997

34 — 1928. Apkārtr. Inventāra priekšmetu remonts uz vietām
....

999

73 — 1928. Instrukcija Kontrolpulksteņu lietošana 1000

63 — 1929.
„

Valsts karoga lietošana 1000

319 — 1927. Noteikumi Komandēto darbinieku atpūtas telpu lietošana

un uzturēšana 1001

43 — 1930. Apkārtr. Pulksteņu lietošana un remonts 1004
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2. Apģērbi.

29 — 1930. Apkārtr. Apģērbu priekšmetu iegādāšanas, pieprasīšanas
un izdošanas kārtība un norēķināšanās 1006
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3. Materiāli.

1930. Instrukcija Materiālu saimniecība 1008

Pielikumi.

303 — 1927. Noteikumi Vagonu apgaismošana ar svecēm

300 — 1927.
„ Staciju un vilcienu signālu un staciju ceļu, lau-

kumu un telpu apgaismošana

360 — 1928. Rīkojums Vagonu un konduktoru rokas signālu apgais-
mošana

. .

1025

1928. Instrukcijā Atejas vietu apkalpošana un dezinfekcija . . .
1026

262 — 1925. Rīkojums Elektriskās apgaismošanas normas 1028

69 — 1926.
„

Normas ieroču tīrīšanai un eļļošanai 1030

118 — 1925.
„

Medikamentu pieprasīšana aptieku skapīšiem. .
1031

122 — 1930. n
Degvielu normas 7"' eļļas lampām 1031
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Noteikumi

par norēķināšanos Ekspluatācijas
direkcijas vienībās. 1035—1040
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Saraksts noteikumiem, rīkojumiem un apkārt-
rakstiem, kuros izdarīti redakcionālas dabas izla-

bojumi, strīpojumi vai papildinājumi 1041

Saraksts dzelzceļu noteikumiem un instruk-

cijām, kas izdotas atsevišķi un paliek spēkā arī

pēc kopojuma II izdošanas 1042—1048



A daļa.

Direkcijas iekārta.

Vienību un amatpersonu kompetences.

Līnijas iecirkņu administratīvais sadalījums.

Inspekcija un revīzijas.

Brīvbiļetes, slimības zīmes, atļaujas
un apliecības.

Darbvedība un gaitas korespondence.

Administratīva un vispārēja rakstura

noteikumi un rīkojumi.





1. Direkcijas iekārta,
vienību un amatpersonu kompetences.

Līnijas iecirkņu administratīvais

sadalījums.

Apstiprinu. 1927. g. 4. martā.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Rīkojums N° 98.

Sakarā ar Ekspluatācijas direkcijas reorganizāciju I. Ekspluatācijas
nodaļa no š. g. 1. marta likvidēta. No minētā laika I. Ekspluatācijas
funkcijas pārņem Ekspluatācijas direkcija Virsvaldē sadalot tās pa daļām
un nodaļām pēc kompetencēm.

Līnijas administratīvās vienības savu kompetenču robežās no šā laika

sazinās pēc zemāk pievestā darbības sadalījuma ar Ekspluatācijas direkcijas
Virsvaldes daļu un nodaļu vadītājiem, kuri saņemtos pieprasījumus pieteic
Ekspluatācijas direktoram un rīkojas saskaņā ar pēdējā aizrādījumiem.

1) Vilcienu norīkošanu, manevru lokomotīvju darbību, preču ritošā

sastāva izmantošanu, preču transportu un visus ar šiem saistītus jautājumus
pārzin Rīcības daļas vadītājs.

2) Pasažieru vilcienu kustību, pasažieru vagonuizmantošanu, pasažieru
pārvadāšanu un visus ar šo sakarā stāvošus jautājumus pārzin Pasažieru

nodaļas vadītājs.

3) Staciju ierīkošanu un izveidošanu, kustības nodrošināšanu ar

attiecīgu instrukciju un noteikumu sastādīšanu, signalizāciju —centrālizāciju,
staciju technisko iekārtu, svarus, posmu un staciju slēgšanu un atvēršanu,
notikumu izmeklēšanu, telegrāfa-telefona lietošanas un korespondences
kontroli, dzelzceļa darbinieku dzīvokļu jautājumus, apgaismošanu, apsil-
dīšanu, budžeta materiālu ievākšanu un sakārtošanu un visus ar šiem

saistītus jautājumus pārzin Techniskās nodaļas vadītājs.

4) Jautājumus saistītus ar personālu un štatu — pārzin Personāla

nodaļas vadītājs, saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem un rīkojumiem;
konduktorus — atsevišķs biroja pārzinis.

5) Algu un citas izmaksas, norēķinu un visus ar šiem saistītus

jautājumus pārzin Rēķinvedības nodaļas vadītājs,

6) Inventāru, apģērbus, materiālus, inventāra norēķinus un visus ar

šiem saistītus jautājumus pārzin Inventāra nodaļas vadītājs.

7) Personu apliecību, tiesas pavēstu, gaitas brīvbiļešu, atļaujas

staigāšanai pa dzelzceļu stigu, saimniecisko sūtījumu atļaujas darbinieku

ie-, pārcelšanas un atlaišanas gadījumos izdošanu un izsūtīšanu pārzin

Kancelejas pārzinis.
1*
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Ekspluatācijas darbības pārraudzīšanai un vadīšanai uz līnijas bij.
I. Ekspluatācijas nodaļas robežas paliek 1 vecākais ekspluatācijas revidents

un 3 ekspluatācijas revidenti ar noteiktiem darbības iecirkņiem.

Ar I. Ekspluatācijas nodaļas likvidēšanu 111. Ekspluatācijas nodaļa

Jelgavā pārdēvēta par I.

Par stacijas štata palielināšanu bij. I. Ekspluatācijas nodaļas robežās

vajadzības gadījumos, staciju priekšniekiem jāizsniedz ziņojumi attiecīgiem
reviidentiem, kuri tos pārbauda un līdz ar savu atsauksmi nodod Ekspluatā-
cijas direktoram izlemšanai.

Algas aprēķināšanu I. un 11. Ekspluatācijas nodaļu darbiniekiem

pārzin šo nodaļu priekšnieki, bet bij. 1. Ekspluatācijas nodaļas (Rīgā)
darbiniekiem — ekspluatācijas direkcijas rēķinvedības nodaļas vadītājs.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apstiprinu. 1927. g. 18. maijā

Satiksmes ministrs A. Krievs.

Rīkojums N° 215.

Turpinot Ekspluatācijas direkcijas reorganizāciju no 1. maija likvidēta I.

(bij. III.) Ekspluatācijas nodaļa un 11. Ekspluatācijas nodaļas kompetences
sašaurinātas atstājot Daugavpilī tikai vilcienu kustību rīkojošos darbiniekus

ar EN priekšgalā. Līdz ar to 11. Ekspluatācijas nodaļa nosaukta par

Daugavpils nodaļu.

Bij. fl. Ekspluatācijas nodaļas robežās paliek viens vecākais un

3 jaunākie ekspluatācijas revidenti ar noteiktiem darbības iecirkņiem,
konduktoru brigāžu pārziņi un 1 vecākais revidents ar speciālu uz-

devumu (ER 12).

Pēdējā pienākumi: visu lauku ceļu darbības vispārīga pārraudzīšana
kā arī vilcienu norīkošana un vagonu sadalīšana uz Bauskas ceļiem, vagonu

apgrozības ziņu savākšana no visiem lauku ceļiem un to pārraidīšana

sakopotā veidā virsvaldes rīcības daļai, vilcienu un vagonu apgrozības
kontrole un visu uz lauku ceļiem attiecošos jautājumu noskaidrošana.

Vilcienu norīkošanu un vagonu sadalīšanu uz pārējiem lauku ceļiem
uzdodu:

1) Uz Jēkabpils ceļiem Viesītes ES,

2) uz Liepājas -Rucavas ceļiem Liepājas ES,

3) uz Aizputes - Saldus ceļiem Aizputes ES,
4) uz Ventspils -Stendes ceļiem Ventspils ES.

Preču vilcieni norīkojami pēc vajadzības, bet papildu pasažieru
vilcieni tikai ar katrreidzēju Ekspluatācijas direkcijas piekrišanu, pie kam

minētām personām, paredzamos pasažieru saplūduma gadījumos, jau

iepriekš jārūpējas par vilcienu sastāvu palielināšanu vai papildu vilcienu

norīkošanu.

Daugavpils nodaļas kompetencē ietilpst: vilcienu norīkošana, vagonu

sadalīšana, pasažieru un preču vilcienu kustības kontrole, manevru loko-

motīvju darbība, pasažieru un preču ritošā sastāva izmantošana, pasažieru
un preču transports, posmu slēgšana rīkojumā .Ns 110. („Dzelzc Vēstnesī"

«N*s 10 no 1927. g.) I. p. paredzētos gadījumos un visi ar šo sakarā stāvošie
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jautājumi, rezerves darbinieku pārzināšana un izrīkošana pec vajadzības,
staciju štata operatīvo darbinieku regulēšana atkarībā no tranzita kustības.

Telegrammas vai telefonogrammas svaru montieru izsaukšanai visi

staciju priekšnieki adresē ET norakstā Rīgas, Jelgavas vai Daugavpils
svaru montieriem.

Visas pārējās bij. I. un 11. Ekspluatācijas nodaļu funkcijas no 1. maija
pārņem Ekspluatācijas direkcija virsvaldē pēc rīkojuma K° 98 („Dzelzceļu
Vēstnesī" Jsfs 10 no 1927. g.) uzrādītā darba sadalījuma, saskaņā ar ko

līnijas administratīvās vienības arī sazinās ar attiecīgām Ekspluatācijas

direkcijas virsvaldes daļu un nodaļu vadītājiem, kuri saņemtos pieprasī-
jumus pieteic Ekspluatācijas direktoram un rīkojas pēc pēdējā aizrādījumiem.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Apstiprinu. 1927. g. 20. septembri.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Rīkojums N° 385.

No 1. oktobra tiek likvidēta Daugavpils ekspluatācijas nodaļa un

vecākā revidenta ar speciālu uzdevumu amats (ĒR 12) Jelgavā

Daugavpils nodaļas funkcijas pārņem Ekspluatācijas direkcija. Sakarā

ar to līnijas administratīvas vienības turpmāk sazinās tieši ar direkciju
saskaņā ar š. g. rīkojuma N2 98 norādījumiem.

Daugavpilī paliek kustības rīkotāji ar saīsināto amatu apzīmējumu EDN,
kuri kā virsvaldes dežurantu palīgi uz vietas palīdz vadīt un izrīkot

vilcienu gaitu un ritošā sastāva izmantošanu uz iecirkņiem Daugavpils —

Indra — Zemgale, Eglaine — Rītupe un Rēzekne II — Zilupe.
No minētā iecirkņa stacijām END ievāc ziņas par ritošā inventāra

saimniecību un vilcienu gailu un pārraida tās virsvaldei, kā arī nodod

izpildīšanai saņemtos no virsvaldes rīkojumus un aizrādījumus.

No pārējām bij. Daugavpils nodaļas līnijām visas ziņas ievāc un

rīkojumus dod tieši direkcija.

Izpildītas kustības grafikas no visām bij. Daugavpils nodaļas stacijām
pārbaudīs virsvaldē, kāpēc tās sākot ar 1 oktobri stacijas iesūta tieši

Rīcības daļai. Rīkojumi par vilcienu nozīmēšanu, vilcienu padošanu uz

posmiem v. taml. sekos tieši no direkcijas. Tuvākus aizrādījumus par
EDN pienākumiem dod Ekspluatācijas direktors.

Bij. ER 12 pienākumi no J. oktobra tiek uzlikti vecākam revidentam

Jelgavā, saskaņā ar š. g. rīkojuma Ne 215 nosacījumiem.
Administratīvi uz vietas EDN padoti vecākam ekspluatācijas revi-

dentam Daugavpilī.
Līdz turpmākam rīkojumam rezerves darbinieku izrīkošana saskaņa

ar š g. apkārtrakstu N° 53 vada bij. Daugavpils nodaļas rajonā ER VI un

bij. Jelgavas nodaļas rajonā ER VIII.

Operatīvā pagaidu štata regulēšanu atkarība no tranzitkustības izdara

attiecīgi ER, ievērojot apkārtraksta J>fe 53 nosacījumus.
Sakarā ar vilcienu norīkošanas un vagonu sadalīšanas pienākumu

uzlikšanu Viesītes stacijai pēdējā no š. g. 1. oktobra tiek pārskaitīta 11. klase.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Pavēle N° 310.

1927. g. 20. septembri.

Sakarā ar Daugavpils ekspluatācijas nodaļas un lauku ceļu vecākā

ekspluatācijas revidenta amata likvidēšanu, līnijas darbības uzraudzības

pastiprināšanai un vispārējo ekspluatācijas uzdevumu veikšanas sekmēšanai

virsvaldē pie Ekspluatācijas direkcijas no š. g. 1. oktobra nodibināts

inspektora — konsultanta amats ar atalgojumu pēc VI. kategorijas.
Minētā amatā dienesta labā no 1. oktobra 1927. g. pārceļu Daugavpils

ekspluatācijas nodaļas priekšnieku Otto Zaķi, ar algu pēc VI. kateg.
11. pakāpes, skaitot izdienu no 1925. g. 8. februāra.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Rīkojums N° 448.
1927. g. 19. oktobrī.

Sakarā ar Ekspluatācijas direkcijas reorganizāciju, pēc darbu sada-

lījuma direkcijā, Ekspluatācijas direktora palīga vietnieka pienākumi tiek

uzdoti Ekspluatācijas inspektoram - konsultantam Otto Zaķim.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 410.
1928. g. 26. septembrī.

Grozot rīkojumu N2 98 (publ. „Dzelzceļu Vēstnesī" Xs 10 —1927. g.)
līdzšinējo rīcības nodaļu turpmāk pārdēvēju par preču nodaļu.

Līdz ar šo nosaku sekošu darba sadalījumu starp rīcības daļu un

preču nodaļu:

Rīcības daja pārzin

1. Preču, darba un pārdevu vilcienu norīkošanu un visu šķiru
vilcienu kustību.

2. Pārvadājumu plāna sastādīšanu.

3. Vagonu izmantošanu un apmaiņu ar ārvalstīm.

4. Vagonu padošanu uz posmiem un atzarojumiem.

5. Vagonu iekārtas piederumus.

6. Lokomotīvju izmantošana vilcienos un manevros.

7. Vilcienu brigāžu izmantošanu.

8. Jautājums par staciju slēgšanu un atvēršanu techniskai darbībai.

9. Vada un regulē bez Virsvaldes arī Daugavpils kustības rīkotāju
darbību.

Preču nodaja pārzin:

1. Starptautiskas preču un bagāžas pārvadāšanas līgumu un kon-

vencijas lietas.

2. Preču un bagāžas pārvadāšanas un uzglabāšanas komerciālo

pusi iekšzemes un tranzitu satiksmē.
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3. Tranzit un vietējo preču pārkraušanas darbu organizāciju, līguma
lietas un norēķināšanos ar uzņēmējiem, līgumu saskaņošana par atzaro-

jumu lietošanu.

4. Tarifa un citus preču pārvadāšanas noteikumus.

5. Muitas jautājumus.
6. Staciju apgādāšanu ar palīglīdzekļiem (statiņiem, stiepuli v. t. t.)

kravas pārkraušanai un nostiprināšanai.
7. Preču pārvadāšanas palīglīdzekļus kā brezentus, graudu aizsar-

gus, tiltiņus v. t. t. kā vietējā, tā tranzits satiksmē.

8. Saskaņā ar ED sastāda pārvadāšanas plānu, vagonu apgādes
plānu ar ledu un pārzin ledus punktu apgādāšanu ar ledu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 31.
1927. g. 9. aprili.

Paziņoju, ka sakarā ar Ekspluatācijas direkcijas reorganizāciju — te-

lefonisko izziņu un pārrunu nokārtošanai štata un nodarbināšanas jautā-
jumos — Ekspluatācijas direkcijā uzstādīti tāļruņi, kuri lietojami, ievērojot
sekošo sadalījumu:

40— Personāla nodaļas vadītājs.
.M' 41—Personāla nodaļa (bij. I. Ekspl. nodaļa) — štata izrīcības

jautājumos, atvaļinājumu piešķiršana, komandēšana pa bij. 1. nodaļu.
Ns 43— Personāla nodaļa (bij. I Ekspl. nodaļa) — ziņojumi pār-

slimojošiem, atvaļinātiem darbiniekiem, to vietu izpildītājiem bij. I ekspl.

nodaļas stacijās.
JSTs 47— Personāla nodaļas vadītāja vietnieks, viņš arī Konduktoru

biroja pārzinis.
N° 244— Personāla nodaļas biroja pārzinis visos principiela rakstura

jautājumos, kā arī jautājumos par pabalstiem, atvaļinājumiem, pārvieto-
šanām.

Ns 247 — Brigāžu pārzinis Rīgā.
Līdz ar to aizrādu, ka darbinieku ierašanās Virsvaldē personīgās

darīšanās pielaižama tikai sevišķi svarīgās lietās, nokārtojot parastās lietas

pa tāļruni caur ES jeb ER.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
Personāla nod. vad. J. Razauskis.

Rīkojums N° 516.
1927. g. 15. decembrī.

Labākai administratīvai konduktoru brigāžu uzraudzībai, ka arī ātrā-

kai dažādu jautājumu izšķiršanai uz vietām — ievērojot Ekspluatācijas

nodaļu likvidēšanu, —
konduktoru brigāžu pārzinis Jelgava (EBJ) admi-

nistratīvi padots vecākajam ekspluatācijas revidentam Jelgava (ER-VIII)

un konduktoru brigāžu pārzinis Daugavpilī (EBD) administratīvi padots

vecākajam ekspluatācijas revidentam Daugavpilī (ER-VI).

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Sprinģis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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Apstiprinu.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Rīkojums N° 32.
1928. g. 14. janvāri.

Sakarā ar Ekspluatācijas nodaļu likvidēšanu un jaunu līniju izbūvi

darbības labākai pārraudzīšanai ekspluatācijas revidentu iecirkņi no

1928. gada 1. februāra iedalīti šādi:

I iecirknis.

Vecākā revidenta dzīves vieta Rīgā.
Darbības rajons:

Rīgas Krasta-Ganības-Rīgas preču-Zemitāni-Kalpaka postenis līdz

iebraukšanas zīmnesim Zemitānu pusē;
Mangaļi-Brasla-V km postenis-Šķirotava;
Čiekurkalns-Inčukalns (ieskaitot).

II iecirknis

Revidenta dzīves vieta Rīgā.
Darbība srajons:
Rīga I-Kalpaka postenis (ieskaitot)-V km postenis līdz Vkm post.

iebraukšanas zīmnesim Kalpaka posteņa pusē;
Rīga Galv.-Torņakalns-Jelgava līdz Jelgavas iebraukšanas zīm-

nesim Olaines pusē;
Torņakalns-Tukums II līdz Tukumam II iebraukšanas zīmnesim

Tukuma I pusē;
Zasulauks -Ilgeciems -Bolderāja.

111 iecirknis.

Revidenta dzīves vieta Cēsīs.

Darbības rajons:
Inčukalns (neieskaitot)-leriķi-Valka-valsts robeža, no Inčukalna

iebraukšanas zīmneša Silciema pusē;
leriķi-Gulbene līdz Gulbenes iebraukšanas zīmnesim Tirzas pusē;
Valka-Žuldiņi-valsts robeža un Valka-Ipiķi-valsts robeža.

IV iecirknis

Revidenta dzīves vieta Gulbenē.

Darbības rajons:
Pļaviņas (neieskaitot)-Gulbene-Jaunlatgale, no Pļaviņu iebraukšanas

zīmneša Jaunkalsnavas pusē līdz Jaunlatgales iebraukšanas zīmnesim

Vecumu pusē;

Gulbene-Ape-valsts robeža-Igaunijas teritorija;
Sita-Rugāji.

V iecirknis.

Revidenta dzīves vieta Krustpilī.
Darbības rajons:
Šķirotava (neieskaitot)-Krustpils-Rēzekne 11-Zilupe-valsts robeža,

no Šķirotavas iebraukšanas zīmneša Salaspils pusē.
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VI iecirknis.

Vecākā revidenta dzīves vieta Daugavpilī.
Darbības rajons:
Daugavpils mezgls;
Daugavpils-Grīva-Zemgale -valsts robeža;

Grīva-Eglaine-valsts robeža:

Daugavpils-Indra-valsts robeža.

VII iecirknis.

Revidenta dzīves vieta Daugavpilī.
Darbības rajons:
Krustpils (neieskaitot)-Daugavpils (neieskaitot), no Krustpils iebrauk-

šanas zīmneša Trepu pusē līdz Daugavpils iebraukšanas zīmnešaLiksnas

pusē;

Daugavpils (neieskaitot)-Rēzekne I-Rītupe-valsts robeža;
Rēzekne I-Rēzekne II līdz Rēzeknei II iebraukšanas zīmneša Rē-

zeknes I pusē.

VIII iecirknis

Vecākā revidenta dzīves vieta Jelgavā.
Darbības rajons:
Jelgava-Reņģe-valsts robeža;
Glūda-Saldus (neieskaitot), līdz Saldus iebraukšanas zīmnesim Bro-

cēnu pusē.
Bez tam ER VIII uzdota visu lauku dzelzceļu darbības vispārīga

pārraudzīšana, saskaņā ar š. g. rīkojuma jY° 215 nosacījumiem.

IX iecirknis.

Revidenta dzīves vieta Liepājā.
Darbības rajons:

Liepāja-Vaiņode-valsts robeža-Lietavas teritorija;
Priekule-Kalēti-valsts robeža;

Liepāja-Saldus (ieskaitot);

Aizputes-Saldus un Liepājas-Rucavas lauku dzelzceļi.

X iecirknis.

Revidenta dzīves vieta Ventspilī.
Darbības rajons:
Ventspils-Tukums 11-Jelgava (neieskaitot), līdz Jelgavas iebrauk-

šanas zīmnesim Līvbērzes pusē;
Lauku dzelzceļi: Ventspils-Stende;
Cīruļi-Roja;
Valdgale -Engure -Mērsrags.

XI iecirknis.

Revidenta dzīves vieta Jelgava.
Darbības rajons;

Jelgava (neieskaitot) -Meitene-valsts robeža, no Jelgavas iebraukša-

nas zīmneša Platones pusē;
Meitene - Bauska ;

Jelgava (neieskaitot) - Sece -Daugava, no Jelgavas iebraukšanas zīm-

neša Garozas pusē;
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Lauku dzelzceļi: Daudzeva -Viesīte;

Jēkabpils - Nereta -valsts robeža;

Šiliņi-Aknīši, ka arī neeksploatējamie lauku dzelzceļi līdz iebrauk-

šanas pārmijas Eglaines stacijā.
Ar šo atcelts 1927. g. 24. februāra rīkojums Xs 85, iespiests „Dzelz-

ceļu Vēstnesī" N° 8

Ekspluatācijas ziņā posms no Glūdas līdz Saldus stacijai, pēdējo
neieskaitot, pievienots 8. ekspluatācijas revidenta iecirknim, bet pārējais
līnijas gabals — 9. ekspluatācijas revidenta iecirknim.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

No 1. aprīļa 1930. g. dzelzceļu līnijas sadaļas

sekošos 11-os techniskās direkcījas ceļu iecirkņos:

I iecirknis.

CN-1. kantoris Rigā I.

L iecirknī ietilpst:
No līnijas Rīgas — Daugavpils — Indra:

Rīga I. — Krustpils (izslēdz.) 0 — 127,704 km.

No līnijas Pļaviņas — Gulbene: no Pļaviņas st. 1,500 mt.

Rīgas mezglā:

a) Rīga augš. — Zemitāni līdz Čiekurkalna stacijas izbrauc, zīmne-

sim (izslēdzot) 5,502 mt.

b) Rīga augš. — Torņakalns, Vidus starp Daugavas tiltu un Mūku-

salas ielas vadu balstiem;

c) Ganībās — Rīgas preču stacijai no 0 — 2,15 km.

d) Brasla —Rīgas Krasta stacijai no 0 — 6 km.

c) Zemitāni — Mangaļi no 2,670 — 6,485 km.

f) Čiekurkalns
-- Brasla, no Braslas stacijas līdz Atlasa ielas pār-

brauktuvei (ieslēdzot).

g) Savienojuma ceļš Semitāni — Šķirotava.

II iecirknis.

CN-2. Čiekurkalna.

11. iecirknī ietilpst:

No līnijas Rīga — Valka: no Čiekurkalna iebrauc, zīmneša, to ie-

slēdzot no 5,502 — 78,100 km.

Uz savienojuma ceļa starp Braslu un Ciekurkalnu no Atlasu ielas

pārbrauktuves to izslēdzot.

No līnijas leriķi— Gulbene — Jaunlatgale: no o—lo30 —103 km (ieslēdzot).
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111 iecirknis.

CN-3. kantoris Cēsis.

111. iecirknī ietilpst:

No līnijas Rīga — Valka no 78,100 km ieslēdzot līdz Valkai un Eesti
robežai.

Savienojuma ceļš Valka Latvijas uz Valku Eesti līdz robežai.

Līnija Ipiķi — Valka — Kaģere līdz Eesti robežai.

Atzarojuma ceļš malkas izvešanai uz ,posma Omuļi — Piksari

— 3,7 km.

IV iecirknis.

CN-4. kantoris Gulbenē.

IV. iecirknī ietilpst:

No līnijas Pļaviņas — Gulbene —Jaunlatgale. Jaunlatgale (izslēdzot)
no 1,500 km (ieslēdzot) līdz 187,6 km, ieslēdzot. leriķi — Gulbenes līnijas
no 103 km izslēdzot līdz 186,5 km — Jaunlatgali izslēdzot.

Šaursliežu līnija Gulbene — Ape 0 — 63,8 km līdz Eesti robežai.

Sita — Bērzpils.

V iecirknis.

CN-5. kantoris Knistpill.

V. iecirknī ietilpst:

No līnija Rīga I — Indra 127,704 km — 216,0 km — Daugavpils
izslēdzot.

No līnijas Krustpils — Zilupe un Krievijas robežas līdz 294 km,
ieslēdzot Daugavas tiltu.

Nozares ceļi: Rēzeknes 1., Rēzekne 11. — 2,107 km (iesk.) no Rē-

zeknes 11.

Nozares ceļi: Zilani — Krustpils — 3,9 km ; Breķi — Krustpils —

2,75 km.

VI iecirknis.

CN-6. kantoris Daugavpili.

VI. iecirknī — ietilpst:

Zemgale — Rītupe no 0 — 202,43 km līdz robežai (ieslēdzot).

No līnijas Rīga I. — Indra, no Daugavpils pa<. 206 km līdz Krie-

vijas robežai 293,53 km.

Grīva — Eglaine līdz valsts robežai — 31,87 km.

VII iecirknis.

CN-7. kantoris Torņakalna.

VII. iecirknī ietilpst:

Līnija Rīga augš. — Jelgava no vidus starp Daugavas tiltu un

Mūkusalas ielas vada balstu 1,6km — 41 km (ieslēdzot), Jelgavu izslēdzot.

Līnija Torņakalns — Tukums 11. un 0 - 64,17 km.
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Līnija lelgava — Tukums 11. no 107 km. ieslēdzot līdz 166 km.

ieslēdzot.

Līnija Zasulauks — Daugavgrīva (1,5 km).

VIII iecirknis.

Rīkojums M 140.

1929. g. 8. aprīli.

Ar Satiksmes Ministra kunga piekrišanu, jaunorganizējamam XI. un

tagadējam VIII. ceļu iecirkņiem nosaku sekošas administratīvās

robežas:

a) VIII. iecirknim ar kantori Jelgavā I.

1) No 166 km. 2 pik. -f- 93,50 mtr. (posmā Jelgava I. — Jelgava II.)
līdz Jelgavai 1.,

2) Jelgava I. — Reņģe — Lietavas robežas,

3) Jelgava I. — Meitene — Lietavas robežas,

4) Meitene — Bauska un

5) Glūda —Saldus, līdz 83 klm. ieskaitot;

Ceļa pārzināšanas un labošanas ziņā posms no Glūdas

līdz 83 km ieskaitot pievienots 8. ceļu iecirkņim, bet pārējais gabals 9.

ceļu iecirknim.

IX iecirknis.

CN-9. kantoris Liepāja.

IX iecirknī ietilpst:

Līnija Rīga — Liepāja no Lietuvas robežas 118,3 klm. līdz Liepājai.

Līnija Aizpute — Saldus 0—33 kilometra.

Līnija Dubeņi — Rucava 0—53 kilometram (ieslēdz).

Līnija Priekule — Lietavas robeža 20,7 kilometri.

Līnija Liepāja — Glūda no 23 km. izslēdzot līdz Liepājai.

X iecirknis.

CN-10. kantoris Ventspili.

X. iecirknī ietilpst;

Līnija Tukums — Ventspils no o—lo70—107 km. izslēdzot -j- ostas noza-

rojums

Līnija Ventspils — Mazirbe — Stende 0—135 kilom.

Līnija Valdgale — Valdemārpils — Roja.

Līnija Valdgale — Mērsrags 45,8 km.
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XI iecirknis

ar kantori Jelgavā 11.

1) No 166 km 2. pik. -ļ- 93,50 mt. (posmā Jelgava I, Jelgava II) līdz

Daugavai un Jelgavu II ieslēdzot.

2) Jēkabpils šaursliežu ceļi.

Rīkojums N° 337.

Par dzelzceļu līniju vietējam mašīnu nozares

administratīvām vienībām.

1921. g. 19. novembrī.

/. mašīnu iecirknis TN 1. —
Šķirotavā.

Šķirotavas depo, lokomotīvju un vagonu darbnīcas.

Kalpaka, Tukuma II un Slokās depo.
Vasaras depo Ķemeros.

Lokomotīvju saimniecība uz līnijām:

Rīga — Krustpils (ieejas zīmnesis).

Rīga — Gulbene (caur leriķiem ieejas zīmnesis).

Rīga — Valka (ieejas zīmnesis).

Rīga —
Tukums

— Ventspils I (ieejas zīmnesis).

Rīga — Bolderāja.

Rīga — Mangaļi.

1) Lokomotīvju saimniecību Va 1 mie r ā un uz līnijas līdz

Valkas ieejas zīmnesim pievienojot pie TN-1, kuram arī nodot

Valmieras dežurtelpas un dažādu notikumu izmeklēšanu un nokārtošanu,
kā Valmierā, kā arī uz līnijas līdz Valkas ieejas zīmnesim.

2. mašīnu iecirknis TN-2. — Daugavpili.

Depo: Daugavpilī un Rēzeknē.

Maiņas depo: Jaunlatgalē, Zilupē, Krustpilī un Grīvā.

Techniskie maiņas punkti: Rītupē, Zilupē, Indrā, Zemgalē un

Eglainē.

Lokomotīvu un vagonu saimniecība uz līnijām:

Krustpils — Indra;

Rītupe — Daugavpils;

Krustpils — Zilupe;
Grīva

— Eglaine — Daugavpils — Zemgale.

3. mašīnu iecirknis TN-3. — Gulbenē.

Depo: Gulbenē.

Maiņas depo: Pļaviņās un Valkā.
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Lokomotīvu un vagonu saimniecība uz līnijām:

Gulbene — Pļaviņas;
Gulbene

— Jaunlatgalē (ieejas zīmnesis);

Gulbene — Ape.

3) Valkas depo, Valkas dežurtelpas un līniju no

Valkas līdz Ipiķiem un no Valkas līdz Žuldiņiem nodot TN-3

pārziņā, kuram arī pievienot vagonu saimniecību no Valkas līdz

Saulei (ieskaitot). Tādā kārtā Valkas depo ar visu 750 mm ceļa saim-

niecību pāriet TN-3 pārziņā. Priekš TN-1 Valka paliek kā āpgrozības
depo.

4) Atrodošais Valkā K. plat. palīdzības vagons pāriet TN-3

pārziņā un apkalpo K. plat. ceļus pēc pastāvošiem noteikumiem.

4. mašīnu iecirknis TN-4. — Jelgavā.

Depo: Jelgava, Stende (šaursliežu), Ventspilī, Vesite, Meitene un

Bauskā.

Techniskais maiņas punkts Meitenē.

Lokomotīvju un vagonu saimniecība uz līnijām:

Jelgava — Daugava;

Jelgava — Torņakalns (ieejas zīmnesis);

Jelgava — Tukums 11. (ieejas zīmnesis);

Jelgava — Meitene;

Jelgava — Reņģe;

Bauska — Meitene;

Ventspils — Irbe — Stende (šaursliežu) Daudzeva — Viesīte —

Jēkabpils.

Bez tam vagonu saimniecība.

Ventspils — Tukums 11. (ieejas zīmnesis).

5. mašīnu iecirknis' TN-5. — Liepājā.

Depo: Liepājā un Aizputē.

Lokomotīvu un vagonu saimniecības uz līnijām:

Liepāja — Vaiņodē;

Aizpute — Saldus;

Liepāja — Dubeņi — Rucava.

Priekule — Skoda.

6. mašīnu iecirknis TN-6. — Rīgā.

Preču stacijas vagonu darbnīcas km. pasažieru vagonu

darbnīcas Ropažu depo.

Vagonu saimniecība TN-1. robežas izņemot Ventspils — Tukums 11.

(ieejas zīmnesis).
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2) Vagonu saimniecību Valmiera un uz līnijas līdz Strenču

stacijai (ieskaitot) — pievienot TN - 6 saimniecībai.

Lokomotīvju saimniecības, ūdens apgādes, ugunsdzēsības un palīdzī-
bas vilcienu apkalpošanas ziņā posms no Glūdas līdz Saldus stacijas
ieejas zīmnesim no Glūdas puses pievienots 4. mašīnu iecirknim, bet

pārējais līnijas gabals — 5. mašīnu iecirknim.

Piezīme: TN-4 rajonā palīdzības vilcienus pagaidām apkalpo TN-1.

Vagonu saimniecības, t. i. vagonu remonta ziņā posms no Glūdas

līdz Bērzupes stacijas ieejas zīmnesim no Glūdas puses pievienots 4.

mašīnu iecirknim, bet pārējais līnijas gabals — 5. mašīnu iecirknim.

Visu elektrisko ierīču pārzināšana no Glūdas telegrāfa - telefona

līnijas atzarojuma staba līdz Liepājai pievienota 5 elektrotechniskam

iecirknim.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.

Mašīnu direktora palīgs Cizarevičs.

Rīkojums N° 500.

1929. g. 2. decembrī.

Grozot materiālu apgādes rajonu līdzšinējas robežas, ar šo nosaku

tās ar 1930. g. 1. janvāri pēc sekoša sadalījuma:

/ rajonam Rlgū: līnijas 1) Rīga-Pļaviņas; 2) Rīga-leriķi (izslēdzot);

3) Rīga-Tukums I; 4) Rīga-Jelgava (izslēdzot); 5) viss Rīgas mezgls ar

līnijām uz Bolderāju, Rīga-Krasts, Mangaļiem, Ganībām un Rīga-Preču

un 6) Jaunbūvējamā Rīgas-Rūjienas līnija.

// rajonam Daugavpili: līnijas 1) Indra-Pļaviņas (izslēdz.); 2) Krust-

pils Zilupe; 3) Daugavpils-Rītupe; 4) Daugavpils-Zemgale un 5) Grīva-

Eglaine.

/// rajonam Gulbenē: līnijas 1) Gulbene-Pļaviņas (izslēdz.); 2) leriķi-

Jaunlatgale (izslēdz.); 3) Valka-leriķi; 4) Sita-Rugaji-Domopule; 5) Gul-

bene-Ape un 6) Žuldiņi-Ipiķi.

IV rajonam Jelgavā: līnijas Jelgava-Daugava; 2) Daudzeva-Nereta;

3) Jēkabpils-Viesīte; 4) Šiliņi-Akniste; 5) Jelgava-Meitene; 6) Meitene-

Bauska; 7) Jelgava - Glūda (izslēdzot); 8) Jelgava - Tukums II; 9) Tu-

kums 11-Ventspils; 10) Stende -Dundaga - Ventspils; 11) Valdgale - Mērs-

rags un 12) Roja-Cīruļi.

V rajonam Liepājā: līnijas 1) Liepāja-Glūda (X un N plat.); 2) Lie-

pāja-Rucava; 3) Priekule -Kalēti un 4) jaunbuvejama Liepājas -Alsungas

līnija.
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Materiālu apgādāšanas ziņā visa līnija Liepāja • Gluda pievienota
V materiālu apgādes rajonam.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Materiālu apg. priekšn. pal. J. Strautmanis.

Rīkojums N° 529.

1928. g. 17. decembrī.

Sakara ar jaunu līniju izbūvi, staciju darbības labākai pārraudzībai,
finanču revidentu ierirkņi no 1929. g. ). janvāra iedalīti šādi:

I iecirknis — Rīga pas. (Rīga I un Galvenā) -Pļaviņas - Aiviekste un

Starptautiskās guļamvagonu sabiedrības biļešu kase Rīgā.

II iecirknis — Rīga preču; Rīga Krasts; Zemitāni -Brasla -Mangaļi;
Čiekurkalns

- Līgatne.

111 iecirknis — Torņakalns - Daibe ; Zasulauks - Iļģeciems -Bolderāja un

Imanta - Tukums Ļ

IV iecirknis — Ventspils - Tukums 11-Līvbērze un Ventspils - Stendes

lauku dzelzceļi.

V iecirknis — Jelgava- Reņģe; Jelgava-Daugava un Jelgava-Meitene-
Bauska.

VI iecirknis — Liepāja -Vaiņode; Liepāja - Skrunda - Dobele (pagaidām
arī Aizpute - Skrunda); Dubeņi -Rucava; Priekule - Kalēti; Valsts

dzelzceļu ceļoj. un transporta birojs Liepājā un Starptautiskās
guļamvagonu sabiedrības biļešu kase Liepājā.

VII iecirknis — leriķi-Valka-Ipiķi; Žuldiņi un leriķi -Kamalda.

VIII iecirknis — Gulbene - Jaunlatgale; Rītupe - Ilzēni; Sita-Rugāji un

Ape - Gulbene - Jaunkalsnava.

IX iecirknis — Krustpils-Rēzekne I un 11-Zilupe; Krustpils-Līvāni un

Jēkabpils lauku dzelzceļi.

X iecirknis — Daugavpils - Indra; Daugavpils - Pūpoli; Eglaine-Grīva-
Zemgale; Jersika - Daugavpils.

lecirkņu pārzināšanu uzdodu

I iecirkņa FR Pēterim Vītoliņam — dzīves vieta Rīgā.

II iecirkņa FR Jānim Rozentālam — dzīves vieta Rīgā.

111 iecirkņa FR Jēkabam Vēveram — dzīves vieta Rīgā.

IV iecirkņa FR Pēterim Lazdiņam — dzīves vieta Tukums 11.

V iecirkņa FR Teodoram Grandovskim — dzīves vieta Jelgavā.
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VI iecirkņa FR Antonam Goldmanim — dzīves vieta Liepājā.
VII iecirkņa FR Pēterim Čakanovskim

— dzīves vieta Cēsīs.

VIII iecirkņa FR Kārlim Kārkliņam — dzīves vieta Gulbenē.
IX iecirkņa FR Jānim Vīķim — dzīves vieta Krustpilī.
X iecirkņa FR Jānim Leconam — Dzīves vieta Daugavpilī.

Ar šo atcelti rīkojumi Xs 290, 292 un 162 iesp. 1924., 1926. un

1927. g. «Dzelzceļu Vēstnešos" XM 38, 31 un 15.

Staciju rēķinvedības un komerciālās darbības uzraudzības ziņā, līnija
no Liepājas līdz Dobeles stacijai ieskaitot pievienota VI finanču revi-

denta iecirknim, bet pārējais līnijas gabals — V finanču revidenta iecirknim.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums N° 460.
1929. g. 5. novembrī.

Paziņojot zemāk pievesto pieturas punktu sarakstu reizē ar to aizrādu,
kādi no tiem administratīvā, techniskā rēķinvedības un saimnieciskā ziņā
rīkojās patstāvīgi un kādām stacijām šinī ziņā pieskaitīti tie pieturas

punkti, kuri nerīkojas patstāvīgi, kā arī, kā šiem pieturas punktiem jārīkojas.

A. Vagonu saimniecībā.

Pieturas punktiem, kas patstāvīgi izdara komercoperācijas vagonu

padošanas ziņā jārīkojas saskaņā ar preču tarifu un noteikumiem Ne 239

un 342 („Valdības Vēstnesis" N° 196—1928. g.), pie kam tie ved patstā-

vīgi sekošas grāmatas un ziņas:

1) Preču vagonu kontroles grāmatu ser. E 2, ievesto ar 1919. g.

rīkojumu J\r° 68 (iespiests „Satiksmes un Darba ministrijas Vēstnesī"

te 5—1919. g.), bet pēc jaunā parauga.

2) Vagonu pieprasījumu grāmata ser. E 22 ievestā ar 1928. g. notei-

kumiem te 329 un papildinātā ar tā paša gada rīkojumu JSTe 180 (iespiests

«Dzelzceļu Vēstnesī" tete 9 un 15—1928. g.).

3) Vagonu ziņas par preču un vagonu apgrozību. Uz X, N un P

platuma ceļiem ser. E 1 ievestas ar 1927. g. rīkojumu Ns 133 un papil-
dinātas ar 1928. g. rīkojumiem N°te 316 un 338 (iespiests «Dzelzceļu
Vēstnesī" te 13—1927. g. un tete 28 un 31 —1928. g.). Uz L platuma

ceļiem ser. E 5 ievestas ar 1927. g. rīkojumu .Ys 307 (iespiests «Dzelzceļu
Vēstnesī" te 28—1927. g.).

4) Uz X, N un P platuma ziņas par staciju stāvokli pīkst. 12 dienā

pēc formas te 2 (blanķetes ser. E 21).

5) Dežuranta galda grāmata ser E 32 ievesto ar 1926. gada 8. febru-

āra rīkojumu te 47 (iespiests 1926. gada Vēstnesī" JSfs 6).

B. Techniskā ziņā.

Techniskā ziņā pieturas punkti padoti stacijām, uzradītam klatpieliktā

sarakstā.
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Pieturas punktos ar komercoperācijām, kur ir vairāki ceļi, pārmijas
apgaismo, uztur kārtībā un uzrauga pieturas punkta kasiers, izņemot tur,

kur ar sevišķu rīkojumu tas uzdots izpildīt citiem darbiniekiem.

Attiecībā uz svariem, pieturas punkta kasieram jārīkojas, kā norādīts

noteikumos par bagāžas, preču un vagonu svaru uzturēšanu kārtībā

(iespiesti svaru grāmatā).

C. Saimnieciska ziņā.

Saimnieciskā ziņā patstāvīgiem pieturas punktiem inventāra saim-

niecībā jārīkojas saskaņā ar instrukciju Ns 48, bet materiālu saimniecībā

saskaņā ar sekošiem rīkojumiem un noteikumiem: 1) Rīk. Ns 84 no 14.

marta 1925. g. (Rīk. krāj. Ns 10), 2) Noteikumiem Ns 300 par staciju un

vilcienu signālu un staciju ceļu, laukumu un telpu apgaismošanu (Dzelzc.
Vēstn." Ns 12 — 1927. g.) un 3) Rīk. Ns 518 no 6. decembra 1928. g.

(„Dzelzc. Vēstn." Ns 49); papild. rīkojums pie tā zem Ns 180 no 25.

aprīļa 1929. g. („Dzelzc. Vēstn." Ns 16) un apkārtraksts Ns 7 no 10. maija
1929. g. („Dzelzc. Vēstn." Ns 18).

Saimnieciskā ziņā stacijām padotiem pieturas punktiem inventārs un

materiāli jāpieprasa no attiecīgas stacijas priekšnieka; materiālu patēriņā
jāievēro augšminētā rīkojumā N« 84 noteiktās patēriņa normas un notei-

kumos Ns 300 paredzēto lampu apgaismošanas laiku.

Apģērbu pieprasīšana un tā norakstīšana izdevumos izdarāma saskaņā
ar noteikumu Ns 348 §§ 17, 26, 27 un 31. (sevišķa vērība piegriežama
kārtiņu vešanai).

D. Algas sarakstu sastādīšana un citu personāla lietu nokārtošana.

Pieturas punkti, kuri darbojas patstāvīgi, attiecībā uz algu sarakstu

sastādīšanu sazinās ar EG, bet personālos jautājumos Vidzemes rajonā
ar EA, Kurzemes —ar ER VIII, un Latgales ar ER VI., tāpat šie pietu-
ras punkti iesūta ziņas saskaņā ar apk. Ns 36—„Dzelzc. Vēstn." Ns 16—

1927. g. apk Ns 73—„Dzelzc. Vēstn." 32 — 1927. g. apk. 37, „Dzelzc.
Vēstn." 16—1927. g., kā arī ziņas pēc noteiktā parauga par izlietotām

atpūtām, saskaņā ar Noteikumu par darba laiku dzelzceļu darbiniekiem

§14. Pieturas punkti, kuri pierakstīti kādai kaimiņu stacijai, minētos

jautājumos visus aizrādījumus, kā arī kanclējas piederumu naudu saņem

caur attiecīgu stacijas priekšnieku.

E. Stacijas rēķinvedība un ieņēmumu nosūtīšana galvenai kasei.

Pieturas punkti rēķinvedības ziņā par visām komercoperācijām, kā

pārdoto biļešu, nosūtītās un pienākušās bagāžas un preču norēķinu sastā-

dīšanā, tā arī naudas nosūtīšanā galvenai kasei, rīkojas saskaņā ar notei-

kumiem par staciju rēķinvedību.

Rīkojums speķa no 1929. g. 1. decembra.

Reize ar ša rīkojuma speķa stāšanos, visi agrāk izdotie rīkojumi
attiecībā uz pieturas punkta pieskaitīšanu stacijām, uzskatāmi par atceltiem.

Dzelzceļu galvena direktora v. i. K. Spriņģis.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
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Darbojošos pieturas punktu saraksts

2*

Pieturas punktu

o .3

Pie kādas stacijas pieturas punkts
pieskaitīts pārraudzībai

Piezīmes,

nosaukums
r

techniskā zina
rēķinvedības un_

" saimnieciska ziņa

Rīga—Valka

Baltezers
.
.

Silciems . .

Bāle
....

Brenguļi . .

P-

pb.
p.

P-

Ropažiem patstāvīgi
Siguldas patstāvigi
Lodes Lodes

Valmieras patstāvīgi

Kamalda . .

Litene . . .
Pakalnieši

.

Ieriķi—Gulbene—Jaunlatgale

pb.
Pb

pb.

Gulbenes patstāvīgi
Gulbenes patstāvīgi
Bolviem patstāvīgi

Imanta . .
.

Avoti . .
.

Rīga—Ventspils

pb.

s/pb.

Zasulauka vasara patst. patstāvīgi
Bulduriem patstāvīgi darbojas tikai va-

saras sezonā

Dzintari . .

Jaundubulti
pb.

s pb.

Bulduriem vasara patst. patstāvīgi
Dubultiem patstāvīgi darbojas tikai va-

saras sezonā

Melluži I . .
Melluži II .

Asari II . .

pb.
pb.

s bp.

Dubultiemvasarā patst. patstāvīgi
Asariem I patstāvīgi
Asariem I patstāvīgi vasar. sez. laika, kad

ir uz vietas darbln.

Zvāre .
.

Liči
....

pb.
P-

pb.

Tukuma II patstāvīgi
Stendes patstāvīgi
Ventspils patstāvigiPope

.
. .

Rumbula . .

Ciemupe . .
Ķegums . .
Aiviekste

.

.

Zilāni
.
. .

Riīga—Krustpils— Rēzekne—Zilupe

P-

pb.
pb.
pb.
pb.
v.

Šķirotavas patstāvīgi

Ogres I patstāvīgi
Lielvārdes patstāvigi

Pļaviņām patstāvīgi
Krustpils patstāvīgi
Krustpils*) patstāvīgiKūkas

. . . *) Pēc ekspl. aģenta
nozīmēs, patstāvigi

*) Tas patsMežāre
. .

Varakļāni

Sakstigala
Sarkani . .

v.

pb.
VA

pb.
pb.

Ataišienes*) patstāvīgi
Stirnienes patstāvīgi
Rēzeknes II patstāvīgi

Rēzeknes II patstāvigi
Nerzas patstāvīgiPumpuri . .

Nometne . .

Stropi
. .

.
Spruksti . .

Krustpils- Daugavpils—Indra

pb.
P-

P

Daugavpils patstāvīgi

Daugavpils patstāvīgi

Naujenes Naujenes

Daugavpils—Zemgale—Egjaine

Kurcums . . pb.
pb.
pb.

Grīvas Grīvas

Grīvas Grivas

Grīvas Grīvas
Sventa .

.

Ilūkste .
.
.
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ie ādas stacijas pieturas pun

pieskaitīts pārraudzībaiieturas punktu

nosaukums

«3

.2.

>« 0.-0
X O .H

Piezīmes

techniskā ziņa
rēķinvedības un

saimnieciskā ziņā

Rīga—Jelgava—Liepāja

Baloži

Daibe

Ozolnieki .
. .

.

Tērvete

Auri

Penkule

pb.
pb.
VA

pb.
P-

VA

Olaines patstāvigi
Olaines patstāvīgi
Patstāvīgi pats āvīgi

Jelgavas Jelgavas
Krimūnas Krimūnas

Bēnes*) patstāvīgi

Vadakste .
. .

.

Elkuzeme
. . .

.

Susta

pb.
P-

P-

Reņģes patstāvīgi
Priekules patstāvigi
Gaviezes patstāvīgi

*) Pec ekspl. aģenta
nozīmēš. patstāvīgi

Zālīte pb.

pb.
pb.
pb. .

pb.

Jelgava—Daugava

Misa

Birze

Staburags . . . .
Daugava

Garozas Garozas

Vecmuižas patstāvīgi
Lāčplēša patstāvīgi
Seces Seces

Sēlpils patstāvīgi

Lāči

Lutriņi

Uģi
Kalnamuiža

.
. . .

Sieksāta

P-

v.

pb.
VA

VA

Gluda—Liepāja

Glūdas Glūdas

Saldus patstāvīgi
Durbes Durbes

Valtaiķiem patstāvīgi
Skrundas patstāvīgi Pec slegš. ka stacijas

Purmsate

Kalēti
P-
v.

Priekule—Skoda

Priekules patstāvīgi
Priekules patstāvīgi

Daugavpils II pas. .
Zaļumi
Viganti
Krāce . • . . . .

Pūpoli
Ilzeni

pb.
P-

VA

VA

pb.
pb.
pb.
pb.
pb.

)augavpils—Rēzekne —Ritupe

Daugavpils I Daugavpils I

Višķiem Višķiem

Višķiem patstāvīgi
Maltas patstāvīgi
Maltas patstāvīgi
Mežvidiem patstāvigi
Kārsavas patstāvīgi
Kārsavas patstāvīgi
Jaunlatgales patstāvīgi

Pureņi
Skangaļi
Pīrāgi

Brieži pb.

Jelgava—Meitene

Platones patstāvīgi

Strazdiņi . . . . .
pb.

Sita—Rugāji

Sitas Sitas

v.

Meitene—Bauska

Sesava

Bērstele

Jāņakrogs . . . .

Mežotne

Īslīce

v.

V.

Meitenes patstāvīgi
Meitenes patstāvīgi
Bauskas patstāvīgi
Bauskas patstāvīgi
Bauskas Bauskas

V.

npb.
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Personāla nodaļas vad. J. Razauskis.

ieturas punktu

nosaukums

C/J

TO

Pie kādas stacijas pieturas punkts
pieskaitīts pārraudzībai

techniskā zinā
rēķinvedības un

techniskā ziņa saimnieciskā ziņā

Piezīmes

Ventspils—Stende

Bušnieki
.

Jaunupe .

Lūžņa . .
Sīkrags
Kurči

.
.

Plintiņi
Indiņi . .

VA

pb.
v.

pb.
V.

pb.

pb.

VA

pb.
v.

pb.
V.

pb.

pb.

Ventspils patstāvigi
Ovišiem

.

Ovišiem

Ovišiem patstāvigi
Mazirbe .Mazirbes

Dundagas patstāvigi
Dundagas Dundangas
Valdgales Valdgales

Arlava . .
Luba . .

VA

Pb.

Cīruļi—Roja

VA

Pb.
ļ Cīruļiem patstāvīgi

ļ Rojas Rojas

Sārcene .

Valdgale—Engure—Mērsrags

Engure
Ķipati . .

pb.
v.

pb.

Krepliniem Krepliņiem
Mērsraga patstāvīgi

Mērsraga . Mērsraga

9

Liepāja pas.—Rncava

Slamste

Pape . .
npb.
npb. IJēčiem

Jēčiem

Jēčiem Jēčiem

Varnava .

Daudzeva—Viesīte

npb. ļ Viesītes Viesītes

Bērzgale .

Zasa
.

.
.

Dignāja
.

Šiliņi Geidani—Akniste

v.

v.

pb.

Šiliņiem patstāvīgi
Geidaniem patstāvīgi
Geidaniem patstaīvgi

Valka-Žuldlņi

Zuldiņi . . V. ļ Valkas patstāvīgi

Ipiķi . . .

Valka—Ipiķi

pb. ļ Ķirbeļiem Ķirbeļiem
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2. Inspekcijas un revizijas.

Noteikumi N° 351.

Par dzelzceļu ekspluatācijas inspekciju.

§ 1. Dzelzceļu ekspluatācijas darbības uzraudzībai, pētīšanai, vis-

pārēju ekspluatācijas un sevišķu speciālu uzdevumu veikšanai, pie Dzelz-

ceļu virsvaldes ekspluatācijas direkcijas, pēc visu ekspluatācijas nodaļu
likvidēšanas, pastāv ekspluatācijas inspekcija.

§ 2. Ekspluatācijas inspekcijas inspektori tieši padoti Dzelzceļu
virsvaldes ekspluatācijas direktoram un attiecībā uz savu darbību, saņem

rīkojumus no Ekspluatācijas direktora vai Galvenā direktora.

§ 3. Ekspluatācijas inspektoru uzdevums ir:

a) pārbaudīt, vai līnijas Ekspluatācijas vienību vadītāji un amata

personas pareizi izpilda uz ritošā inventāra izmantošanu, dzelz-

ceļu pārvadājumiem, staciju technisko ierīču un aparātu darbību,
vilcienu kustības nodrošināšanu, personāla pārzināšanu, materiālu

un inventāra lietošanu un attiecošos likumus, virsvaldes rīkoju-
mus, instrukcijas un noteikumus;

b) pārrauga un saskaņo iecirkņu ekspluatācijas revidentu revizijas
darbību un vajadzības gadījumos, pēc Ekspluatācijas vai Galvenā

direktoranorādījumiem, virsvaldes daļas, nodaļu un biroju darbību ;

c) vadīt vai piedalīties svarīgāko notikumu, gadījumu, sūdzību un

amatpersonu pārkāpumu izmeklēšanās:

d) pētīt ritošā inventāra darbību, lokomotīvju, vagonu un vilcienu

apgrozības apstākļus un kārtību, dzelzceļu pārvadāšanas jautā-

jumus, līniju, atzarojumu un staciju ceļu racionālākas izbūves un

izveidošanas jautājumos un vadīt vai dot atsauksmes dažādu

ekspluatācijas instrukciju un noteikumu sastādīšanā un rediģēšanā;

c) izpildīt uz līnijas un virsvaldē sevišķus un speciālus uzdevumus,

pēc Ekspluatācijas vai Galvenā direktora uzdevumiem.

§ 4. Inspekcijai techniskā darba personāla nav, tāpēc visi viņu
darbībai nepieciešamie dati un materiāli tiek vajadzības gadījumā iepriekš

apstrādāti no attiecīgiem virsvaldes birojiem, nodaļām un daļām. Tāpat
arf no inspekcijas uzmesto projektu pārrakstīšanu, kopēšanu un dažādu

detaļu izstrādāšanu j)ēc norādījumiem izdara attiecīgie biroji.

§ 5. Ekspluatācijas inspektoram ir tiesība, bez Ekspluatācijas direk-

cijas vienībām, dienesta darīšanās apmeklēt arī galvenās darbnīcas, dej;o,
noliktavas un citas darba vietas un izdarīt izmeklēšanas, izziņas; ties ba

pieprasīt paskaidrojumus no visām Ekspluatācijas direkcijas amatperso-
nām visos jautājumos un arī no tiem citu direkciju darbiniekiem, kuri

saistīti ar notikumu, izmeklējamo gadījienu vai noskaidrojamo lietu. Līni-

jas darba vietu vadītājiem un amatpersonām jābūt izpalīdzīgām inspek-

toriem, viņu darbā, dodot vajadzīgās ziņas, paskaidrojumus un norīkojot

nopratināšanai vajadzīgos darbiniekus.

§ 6. Inspektoriem ir tiesība arī uz savu iniciatīvi izdarīt izmeklē-

šanu vienā vai otrā ekspluatācijas jautājumā vai darba vietas darbības

sīkāku apskatīšanu tieši personīgi, vai pieaicinot palīgā Ekspluatācijas
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revidentu vai citu vecāku darbinieku; pedeja gadījuma izmeklēšana vai

apskatīšana notiek zem inspektora vadības.

§ 7. Novērojot nekārtības un trūkumus, insuektors izmeklēšanu

var uzdot arī Ekspluatācijas revidentam. Par izmeklēšanas rezultātiem,
kas izdarīta uz inspektora aizrādījumu, Ekspluatācijas revidents ziņo
Ekspluatācijas direktoram līdz ar paskaidrojumu, kas darīts uzrādīto ne-

kārtību vai trūkumu novēršanai.

§ 8. Ekspluatācijas inspektoru pienākums ir ari griezt vērību uz

citu direkciju darbību, paziņojot attiecīgam direktoram, caur Ekspluatā-
cijas direktoru, par novērotām nekārtībām, nepareizībām vai uzskatus,
kuri sekmētu dzelzceļu darbu izpildīšanu.

§ 9. Par līnijas inspekcijas un savas darbības rezultātiem inspektors
ziņo Ekspluatācijas direktoram rakstiski vai mutiski, pēc Ekspluatācijas
direktora aizrādījumiem.

§ 10 No Ekspluatācijas direkcijas daļas, nodaļu un biroju vadītājiem
inspektori saņem visus principiēlos rīkojumus, noteikumus, instrukcijas
un pa vienam „Dzelzce|u Vēstneša" eksemplāram

1929. g. 16. janvārī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 140.
1922. g. 24. aprīlī.

Līdz šim bieži līnijas darbības revizijas un inspekcijas nolūkos dzelz-

ceļu virsvaldes un līnijas darbinieki izlieto pasažieru vilcienus un revi-

ziju izved stacijās pa īso vilcienu stāvēšanas laiku, kas ne katru reizi

dod spēju pārbaudīt līnijas darbību Visās nozarēs un iedziļināties viņas
pareizā un lietderīgā nostādīšanā, piem., dažās minūtēs nevar pārbaudīt
staciju komereoperācijas un technisko darbību, un tādēļ nereti no revidē-

jošām personām rodas iespaids, ka izbraukuši tikai parādīties, bet ne

darbu darīt.

Lai dzelzceļu virsvaldes un līnijas administratīva s un techniskais

personāls varētu pamatīgāki un vispusīgāki izvest līnijas darbības revi-

ziju, uzdodu attiecīgiem virsvaldes darbiniekiem, līnijas nodaļu, iecirkņu
un rajonu priekšniekiem, revidentiem un citiem reviziju un inspekciju
izvedošiem aģentiem izdarīt, pēc iespējas, līnijas reviziju ar naudas izmak-

sas vilcieniem, ja šie vilcieni stāv ilgāku laiku stacijās un tāpēc iespē-
jams pamatīgāki pārbaudīt atsevišķas darbības nozares, piedalīties pie
naudas izmaksas un novērot vispārējo darbības gaitu.

Dzelzceļu galv. dir. Bļodnieks.
Administratīvās nodaļas vadītājs Līcis.

Visiem TN, TD, ES, noraksts EN, ER, TJ, S.

Vairākas reizes esmu jau aizrādījis uz milzīgiem zaudējumiem, kurus

nes dzelzceļi sakarā ar darbinieku nolaidīgu rīcību. Neskatoties uz to,

pēdējā laikā tomēr vēl atkārtojušās vilcienu katastrofas pateicoties tam,

ka vilcienus un lokomotīves apkalpojošs personāls atrasts iereibušā

stāvoklī.
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Lai galīgi tīrītu dzelzceļu no tādiem apkalpotājiem, kuri neapzinās,
ka atrašanās pie dienesta izpildīšanas iereibušā stāvoklī vislielākā mērā

apdraud vilcienu kustību un pasažieru dzīvību, lieku priekšā:

1) visus darbiniekus, kuri atrasti pie vilcienu apkalpošanas iereibušā

stāvoklī, nekavējoši atstādināt no darba un sastādīt par viņu stāvokli

attiecīgus aktus.

2) aktus izsūtīt attiecīgam direktoram ne vēlāk, kā nākoša pec
notikuma dienā.

Piezīmēju, ka visi pie vilcienu apkalpošanas iereibušā stāvoklī atra-

sti darbinieki tiks atlaisti no dienesta bez tiesības vēlāk tanī iestāties, pie
kam netiks griesta vērība ne uz kādiem vainu mīkstinošiem apstākļiem,
jo šāda nebūšana nekavējoši un uz visiem laikiem izbeidzama.

Jfe 10386. 1926. g. 18. oktobrī.

Dzelzceļa galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direkt v. Kļaviņš.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Apstiprinu 1929. g. 18. janvārī.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Noteikumi N° 355.

Par kustības rīkošanu, vagonu saimniecības pārzināšanu un

administratīvo pārraudzību uz "L" platuma līnijām.

Grozot un pa daļai atceļot rīkojumu N° 215. publicēto „Dzelzceļu
Vēstneša" 1927. g. 19. numurā, turpmākā „L" platuma līniju kustības

izrīkošanā, vagonu saimniecības pārzināšanā un administratīvā pārraudzībā
ievedu sekošu kārtību:

I. Uz „L" platuma līnijām vilcienu izrīcība, ritošā inventāra un

brigāžu izmantošana tiek uzdota sekošiem staciju priekšniekiem:
1. uz Jēkabpils „L" līn. Viesītes stacijas priekšniekam,
2. uz Ventspils-Stendes „L" līn. Ventspils stacijas priekšniekam,
3. uz Liepājas-Rucavas „L" līn. Liepājas stacijas priekšniekam,
4. uz Meitenes-Bauskas „L" līn. Meitenes stacijas priekšniekam,
5. uz Aizputes - Skrundas „L" līn. Skrundas stacijas priekšniekam.

Uz minētām «,L" platuma līnijām augšā norādītie staciju priekšnieki,
kuri līdz ar to ir arī šo „L" platuma līniju kustības rīkotāji, norīko preču,
darba vilcienus un atsevišķas lokomotīves pēc vajadzības, vai pēc Virs-

valdes ekspluatācijas direkcijas rīcības daļas norādījumiem, bet kara,

papildu pasažieru vilcienus ar katreizēju Ekspluatācijas direkcijas piekri-
šanu, pie kam paredzamos pasažieru saplūduma gadījumos stacijas priekš-
niekam — kustības rīkotājam jau iepriekš jārūpējas par apgrozībā esošo

pasažieru vilcienu sastāvu [palielināšanu vai papildu vilcienu norīkošanu.

Attiecīgo staciju priekšnieku „L tt platuma līniju kustības rīkotāju

kompetencē ietilpst: vilcienu, lokomotīvju norīkošana un iecelšana apgro-
zībā, tukšo vagonu sadalīšana pa stacijām, krauto novākšana, vagonu

padošana uz posmiem un atzarojumiem saskaņā ar noteikumiem N° 239,

manevru lokomotīvju darbības regulēšana un kontrole, vilcienu kustības
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kontrole, lokomotīvju un brigāžu izrīkošana ieceļamiem un esošiem pastā-
vīgā apgrozībā vilcieniem.

Par savu rīcību un darbību stacijas priekšnieks—kustības rīkotājs
ir atbildīgs, saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem un instrukcijām.

11. Attiecīga „L
a

platuma līnijas kustības rīkotājs (stacijas priekš-
nieks) katru dienu ievāc un kopo vajadzīgās, ievestās ziņas par vilcienu,

vagonu un lokomotīvju apgrozību un darbību, tās pārbauda un noteiktā

no Ekspluatācijas direkcijas laikā un kārtībā pārraida tieši Virsvaldes

Ekspluatācijas direkcijas rīcības daļai, kuras pienākums ir pārraudzīt arī

„L" platuma līniju vagonu un lokomotīvju saimniecības izrīkošanu.

111. Saņemtās „L" platuma līniju darbības ziņas Rīcības daļa ap-

strādā, pārbauda un izved pastāvīgu sistemātisku „L" plat. līniju darbī-

bas kontroli, vajadzības gadījumos dod kustības rīkotājiem (staciju priekš
niekiem) vadošos norādījumus un rīkojumus un par stāvokli uz „L" plat.
ceļiem katru dienu ziņo Ekspluatācijas direktoram.

IV. Attiecīgo iecirkņu Ekspluatācijas revidenti (kuru iecirkņos „L U

platuma līnijas ietilpst) pienākums ir ne tikai pārbaudīt „L U plat. līniju
visu staciju saimniecību, staciju un vilciena personāla darbību un veikt

citus pienākumus šo līniju uzraudzībā un darbinieku instrēšanā saskaņā

ar instrukciju Ekspluatācijas revidentiem un citiem noteikumiem, bet ar

tieši uz vietas ne mazāk kā reizi mēnesī pilnīgi pārbaudīt kustības rīko-

tāja (stacijas priekšnieka) darbību un rīcību vilcienu izrīcībā, ritoša sastāva

izmantošanā un brigāžu izrīkošanā.

Šie noteikumi speķa no 1929. g. 1. lebruara.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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3. Paskaidrojumi un papildinājumi
par brīvbiļetēm un slimības zīmēm.*)

Atļaujas un apliecības.

Apkārtraksts N° 129.
1927. g. 9. decembrī.

Visiem staciju priekšniekiem un kondiktoru brigadu pārziņiem.

Neskatoties uz to, ka 309. noteikumu 7. §. skaidri noteikts, ka skol-

nieku, gada un sezonas brīvbiļešu pieteikumi no staciju darbiniekiem

iesūtāmi tieši galvenā direktora administratīvai nodaļai (VA), pēdējos
arvien vēl nepareizi iesūta EK. Bez tam pieteikumos neuzrāda nepie-
ciešamās ziņas, sevišķi pie skolnieku biļešu pieprasīšanas, kur katrā

gadījumā vajadzīgs pielikt klāt:

1) skolas apliecību (bet ne skolnieka) par skolas apmeklēšanu tek.

mācības gadā;

2) vienu skolnieka ģīmetni un

3) pieteikumos jāuzrāda skolnieku dzimšanas gads un datums.

Tāpat daudzi ES. nepareizi tulko 309. noteik. 3. §. 2. piezīmes to

daļu, kur teikts par brīvbiļešu pagarināšanu, resp. jaunu izdošanu veco

vietā, t. i. izdod jaunas vēl pēc veco brīvbiļešu termiņa notecēšanas.

Aizrādu, ka brīvbiļešu pagarināšana personīgām vajadzībām atļauta
tikai lidz derīguma termiņa notecēšanai un pēc termiņa notecēšanas

minētās biļetes uzskatāmas par izlietotām.

Ekspluatācījas direktora v. Kļaviņš.

Kanclejas pārzinis J. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 49.
1928. g. 9. maijā.

Visiem ES un brigāžu pārziņiem

Daži staciju priekšnieki pieprasa not. 309. 2. § b. „c" paredzētiem
darbiniekiem brīvbiļetes tieši no VA, nepieturoties tā paša § 3. piezīmei
un neuzrādot līdz kādam laikam biļete vajadzīga, caur ko VA tās iz-

sniedz uz gadu vai mazākais uz sezonu, kaut gan šiem darbiniekiem,
kā slimo un atvaļināto vietniekiem biļetes būtu vajadzīgas tikai uz mē-

nesi, vai pat uz pāra nedēļām. Šādus darbiniekus pārceļot uz citu

vietu vai atlaižot ES biļetes neatņem un par tām neko nepaziņo arī

direkcijai un tādā gadījumā biļetes paliek bijušo darbinieku personīgā
lietošanā. Lai šādus gadījumus novērstu, uzdodu stingri pieturēties
309. not. 2. § 3. piezīmei, t. i. ja komandējums dgst ne vairāk par 7

dienām, tad izsniedzamas vienreizējas biļetes, bet ja ilgāki — tad ar

rakstu jeb telefoniski pieprasāmas biļetes tieši no EK, uzrādot uz kādu

laiku darbinieks piekomandēts.

•) Pamatnoteikumi N» 309 par brīvbiļešu izdošanu un JSTs 311 par slim. zīmju izdoš.

iespiesti kopojuma I daļā.
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Bez tam
L

neskatoties uz E. apkārtr J\° 129. (iespiests 1927. g.
«Dzelzceļu Vēstnesī" JSTs 48.), daži staciju priekšnieki līdz šim vēl tur-

pina iesūtīt EK. pieteikumus dē] gada, sezona un skolnieku brīvbiļešu
Vēl reizi atgādinu, ka šāda rīcība nepareiza un uzdodu

stingi pieturēties augša minēta apkārtrakstā uzrāditai kārtībai.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Kanclejas pārzinis J. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 3.
1928. g. 7. jūnijā.

Kada no M vienībām ir izsniegusi savam darbiniekam brīvbiļeti
personīgam vajadzībām braukšanai no Valkas līdz Piebalgai un atpakaļ
caur Rīgu, kas nesaskan ar pastāvošiem noteikumiem.

Lai līdzīgi gadījumi turpmāk neatkārtotos, aizrādu vienībām, ka

brīvbiļetes ir derīgas vienīgi vienreizējam braucienam pa attiecīgā mar-

šruta līniju, bet nevar dot tiesības braukt ar vienu brīvbiļetes kuponu
pa kādu maršruta līniju vai tā posmu divas reizes, kā tas noticis augš-
minētā gadījumā.

Par ārpus noteikumiem un nepareizi izsniegtām brīvbiļetēm to

vērtību iekasēs no brīvbiļešu izsniedzējiem.

Materiālu apgād. priekšnieks J. Kalcenaus.

Personāla nodaļas vadītāja v. J. Ansons.

Apkārtraksts N° 81.

1928. g. 25. jūlijā.

Visiem stac. priekšniekiem un konduktoru brigāžu pārziņiem,
noraksts ekspluatācijas revidentiem.

Daudzi ES iesūta EK tekošā gadā izlietoto brīvbiļešu pasakņus,
kaut gan tādi var būt vajadzīgi uz vietām, kā revīzijas, tā varbūtēju
biļešu atjaunošanas gadījumos, kamdēļ tie uzglabājami biješu izrakstī-

šanas vietās līdz turpmākam pieprasījumam.

Pārbaudot iesūtītos brīvbiļešu pasakņus redzams, ka ES vai nu

vāji pārzin noteikumus un rīkojumus attiecošos uz brīvbiļešu izrakstīšanu

un izsniegšanu, vai vienkārši tos neievēro, kas abos gadījumos izsiuc

nevēlamas sekas un vainīgie pie paviršību pielaišanas var ciest, kā

administratīvi, tā arī materiāli, jo brīvbiļetes skaitās kā naudas dokumenti.

Līdz šim konstatētās nepareizības bijušas šādas: 1) izplēsti no brīvbi-

ļešu grāmatiņām pag. g. pasakņi un iesūtīti Els, 2) uz pasakņiem trūkst

izdevēja paraksta un zīmoga, 3) izlabojumi nav apstiprināti ar biļešu

izdevēja parakstu un zīmogu (309. not. 13. § 11. daļa), 4) uz pasakņiem
nav paraksta par brīvbiļešu saņemšanu (V. rīk. X° 58. iesp. 1927. g.
Dz. v. X° 6.) 5) uzrādot brauciena virzienu, ieraksta tādas stacijas,
kuras faktiski nav mezgli, bet vienkāršas starpstacijas un caur to lieki

apraksta jau tā ierobežotās brīvbiļešu vidladas, 6) netiek uzrādīti brauk-

šanas iemesli 3) § 7. piezīme) un 7) apstāšanos ceļā uzrāda vāirāk kā

divās vietās (11 § 3. piezīme).
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Tāpat nāk priekšā gadījumi, ka ES izdod uz ārstu komisijām no-

zīmētiem darbiniekiem brīvbiļetes tikai turp un nozīmētiem ārstēšanai

sanatorijās arī tikai līdz Rīgai pie S, lai gan par viņu ārstēšanu attiecīgā
dziedniecības iestādē savlaicīgi stacijai paziņots no EA. Šāda rīcība

nav pareiza un brīvbiļetes pirmā gadījumā jādod turp un atpakaļ, bet

otrā līdz attiecīgai sanatorijai un atpakaļ ar apstāšanos Rīgā (skatoties

pēc brauciena virziena) dēļ dokumentu saņemšanas pie S (309. not.

3. § „f" punkts).

Bez tam, kontroles labad, uz visiem pieteikumiem un brīvbiļešu
izsniegšanas attaisnojošiem dokumentiem jābūt izsniegto biļešu N° un

datumam, sakopotiem atsevišķi no brīvbiļešu pasakņiem biļešu nume-

rācijas kārtībā.

Vēl aizrādu, ka visi pieprasījumi dēļ brīvbiļešu grāmatiņu izsūtīša-

nas un sarakste visos brīvbiļešu jautājumos (izņemot sezona un skol-

nieku brīvbiļetes) iesūtāma E, bet nevis VA, kā to citi ES dara, jo
VA stacijām brīvbiļešu grāmatiņas nesūta un 309. not. 8. § attiecās

vienīgi uz direkcijām.

Lai turpmāk nerastos dažādi nevēlami sarežģījumi brīvbiļešu darb-

vedībā uz vietām un izbēgtu lieku saraksti, uzdodu nekavējoši novērst

šeit minētās nepareizības un stingri pieturēties 309. noteikumos pare-
dzētai kārtībai.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Kanclejas pārziņa v. i. J. Borns.

Apkārtraksts N° 55.

1929. g. 16. maija.

Par vienreizējo braucienu brīvbiļešu izsniegšanu personīgam
vajadzībām slimojošo un atvaļināto darbinieku vietniekiem.

Pēdējā laikā radušies vairāki pārpratumi ar vienreizēju brīvbiļešu

izsniegšanu personīgām vajadzībām augšminētiem dienas maksas darbi-

niekiem caur nepareizi ieskaitāmo kalpošanas laiku, jo stacijas priekšnie-
kiem grūti sekot šo darbinieku pārvietošanām no vienas stacijas uz otru,

nenokalpojot nevienā 309. noteikumu 3. § 4. piezīmē paredzēto laiku.

Lai novērstu šādas nepareizības un pārpratumus pie brīvbiļešu

izsniegšanas vienreizējam braucienam personīgām vajadzībām, augšā
minētai darbinieku šķirai aizrādu, ka turpmāk šīs brīvbiļetes personīgām
vajadzībām viņiem izsniegs EK, kam arī iesūtāmi visi pieteikumi uz

šām biļetēm un uz kuriem, starp citu, obligātoriski jāaizrāda kur, kad

un cik biļetes saņemtas. Kas attiecas uz štata darbiniekiem, kuri par
sezonas laiku vai darbības paplašināšanas dēļ tiek piekomandēti no citām

stacijām un dienas maksas strādniekiem, kuri pastāvīgi tiek nodarbināti,
vienā vietā brīvbiļešu izsniegšanas kārtība paliek līdzšinējā.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Kanclejas pārzinis J. Bērziņš.
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Apkārtraksts N° 22.
1930. g 25. februāri.

ES, ER un konduktoru brigāžu pārziņiem.

Kontroles vajadzībām iesūtiet EK visu izlietoto brīvb. grāmatiņu
pasakņus par 1927. g. un 1928. g., ar attiecīgiem pieteikumiem.

Pasakņiem un pieteikumiem jābūt savestiem not. 309. un manā

apkārtr. N2 81. (iesp. Dz. V. N° 30-1928. g.) paredzētā kārtībā. Bez

minētā apkārtrakstā aizrādītām nepareizībām konstatētas vēl šādas kļūdas:
1) neuzrāda darbinieka pilnu priekšvārdu un amatu, 2) trūkst ģimenes
locekļu vārdu un bērnu vecuma, 3) izlietojot brīvb. personīgām vaja-
dzībām turp un atpakaļ netiek izpildītas visas attiecīgās ailes un 4) iz-

sniedzot biļetes dienēsta vajadzībām tikai vienā virzienā, daudzreiz

trūkst kupons «atpakaļ".

Lai reizi novērstu paviršības un nepareizibas pie brīvb. izrakstīša-

nas, un izsniegšanas, uzdodu jau iepriekš pārbaudīt uz vietas, kā iesū-

tāmos, tā paliekošos stac. brīvb. grāmatiņu pasakņus un novērst visas

aizrādītās un varbūtējās nepareizības. Pēc brīvbiļešu pasakņu saņem-

šanas un pievesto kļūdu atkārtošanās, kā pie iesūtītiem pasakņiem, tā

arī pie turpmākās biļešu izsniegšanas nekādi iebildumi netiks ņemti
vērā un vainīgiem būs jāatlīdzina nepareizi izrakstītās biļetes vērtība.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Kanclejas pārzinis J. Bērziņš.

Rīkojums N° 111.
1930. g. 19. martā.

Novērots, ka slimības zīmju izdevēji un to lietotāji nepieturas pie
kārtības, kāda paredzēta noteikumos X° 311. par slimības zīmēm (iesp.
1927. g. «Dzelzceļu Vēstnesī .N2 33).

Tā bieži sastopamas slimības zīmes, kurās nav uzrādīts paredzētais
3. § p. 6. ģimenes locekļa vecums. Minētās 8. § atzīmes par braukšanu

ar pavadoni netiek izpildītas pilnīgi, bet atrodama tikai atzīme „ar pa-

vadoni", neuzrādot pavadoņa vārdu un uzvārdu, ka arī nav_ slimības

zīmes izdevēja paraksta zem atzīmes. Attiecība uz 10. § minēto atzīmi

uz slimības zīmju kuponiem kādā vagonu klase slimniekam ir tiesības

braukt novērotas ļaunprātības: daži līniju darbinieki, kuriem nav tiesību

ar slimības zīmēm braukt II klasē, tomēr to dara, izrakstīdami slimības

zīmi braukšanai II klasē, bet pēc izlietošanas pieraksta pie II vel I, lai

iznāk, ka braukšana notikusi 111 klase.

Lai šo uz priekšu novērstu, uzdodu vagonu klasi atzīmēt ar vār-

diem (otrā, trešā). Bez tam vēl novērots, ka pie_ ilgākas slimības zīmju

lietošanas, kad visi atrodošies pie slimības zīmēm kuponi izlietoti, bet

slimniekam ārstēšanās vēl jāturpina, pielīmē štremeli balta papīra un

izdara uz tā paredzētās uz kupona atzīmes. Aizrādu, ka tamlīdzīga

papīra pielipināšana nav pielaižama, bet, ka tas paredzēts 17. §, slimības

zīme ar kuponiem atjaunojama.

Slimības zīmju lietotājiem aizrādu, ka slimības zīmes un to kuponi

braukšanai pa dzelzceļiem pienācīgi jāuzglabā, lai tie nesaburzītos un
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nesasmērētos. Tādas slimības zīmes, uz kurām nebūs iespējams pie
biļešu kontroles salasīt paredzētos noteikumos atzīmes, atzīstamas pa

nederīgām un no viņu uzrādītājiem piedzenama braukšanas maksa, kāda

paredzēta 16. §. Biļešu kasieriem uzdodu nekompostrēt tādu slimības

zīmju kuponus, uz kuriem nav paredzēto noteikumos atzīmju. Piezīmēju,
ka viens kupons derīgs braukšanai turp un arī atpakaļ.

Brīdinu, ka par visām pielaistām nepareizībām un nekārtībām sli-

mības zīmju izsniegšanas, lietošanas un atzīmju gadījumos vainīgos dar-

biniekus saukšu pie atbildības.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Galvenais ārsts Dr. Grinups.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 247.
1923. g. 20. septembri.

Pēdējā laikā atkārtojušies gadījumi, kad no vilcieniem sabrauktas

privātpersonas un dzelzceļu darbinieki, kas neievērojot aizliegumu stai-

gājuši pa dzelzceļu līniju.

Atgādinu, ka pastāvošo dzelzceļu noteikumu aizliegums par uztu-

rēšanos uz staciju ceļiem ārpus pārbrauktuvēm un staigāšanu pa dzelz-

ceļu līniju attiecas uz visām privātpersonām, kurām uz to nav īpašas
atļaujas no virsvaldes, kā arī attiecas uz visiem dzelzceļu darbiniekiem,

izņemot vienīgi tos, kuriem atrašanās uz dzelzceļu līnijas vai stacijas
ceļiem ir saistīta ar viņu tiešo denestu pienākumu izpildīšanu.

Uzdodu tāpēc visiem iecirkņu priekšniekiem stingri raudzīties uz

to, ka šos noteikumus ievērotu kā privātpersonas, tā arī dzelzceļu
darbinieki. Ceļa pārbrauktuvju un liltu sargi, pārmijnieki, remontstrād-

nieki un citi darb nieki, kas tieši uzrauga dzelzceļa līniju, attiecīgi instru-

ējami, aizrādot tiem uz sekām, kas šo noteikumu neievērošanas gadījumā
varētu celties dzelzceļiem un viņ cm pašiem.

Darbiniekiem, kuriem amatu ga'tās jāstaigā pa dzelzceļu stigu,
izdodamas attiecīgas apliecības. Apliecības izdod vietējie ceļu iecirkņa
priekšnieki un virsvaldē — techniskais un ekspluatācijas direktori.

Dzelzceļa galv. direktors K. Bļodnieks.

Techniskā direktora v. Timuška.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
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4. Darbvedība un gaitas korespodence.

Rīkojums N° 55.
1921. g. 15. februārī.

Par instrukciju un noteikumu izdošanu dzelzceļu darbiniekiem.

Dzelzceļu darbinieku labākas iepazīstināšanas dēļ ar dzelzceļu dienesta

instrukcijām un noteikumiem, tādus iesp ež un izdod atsevišķos izdevumos.
Lai šadi izdodamās instrukcijas un noteikumi neietu zudumā, atbildība

par viņu uzglabāšanu tiek uzlikta instrukcijas un noteikumus saņēmušu m

darbiniekiem, līdzīgi tam, kā tas ir ar darbiniekiem izdodamiem darba

rīkiem, drēbēm un tamlīdzīgām lietām.

Lai šo veiktu:

1. Katram administratīvās vienīb .s priekšniekam par saņemto

instrukciju un noteikumu izlietošanu jāved norēķins un jāizdod instrukci|a>
un noteikumi, kā arī vēlāki instrukciju un noteikumu papildinājumi
attiecīgiem darbiniekiem zem paraksta.

2. Instrukcijas un noteikumus saņēmušam darbiniekam dzelzceļu
dienestu atstājot, tās jānodod savam tiešam priekšniekam līdzīgi tam, kā

tas tiek darīts ar saņemtiem darba rīkiem, drēbēm un tamlīdzīgām lietām.

Par minēto priekšmetu saņemšanu no priekšnieka jāizprasa attiecīga
kvīte.

Ja darbinieks nav saņēmis no dzelzceļa nekādās instrukcijas, notei-

kumus, darba rīkus vai taml. lietas—tam no priekšnieka jāizprasa attiecīga
apliecība.

Bez augšminētiem pierādījumiem aprēķins netiks izsniegts.

3. Priekšnieku pienākums dienestu atstājošiem darbiniekiem viņiem
izdotās instrukcijas, noteikumus, darba rīkus un taml. lietas atprasīt, tos

pieņemt un izdot par to saņemšanu attiecīgas kvītes vai apliecības.

4. Tām administratīvām personām, kuras pārzin darbinieku atlaišanu

pie aprēķinu izsniegšanas jāpieprasa augšminētās kvītes vai apliecības, kā

dienestu atstājošais darbinieks viņam izdotās instrukcijas, noteikumus,
darba rīkus vai tamlīdzīgus priekšmetus nodevis savai priekšniecībai, jeb
tādu tam nav bijis. Bez šādiem pierādījumiem aprēķinu nevar izsniegt.

5. Gadījumā, ja darbinieks dzelzceļu dienestu atstājot nenodod

viņam izdotās instrukcijas, noteikumus vai darba rīkus un tamlīdzīgus

priekšmetus, no tā par labu dzelzceļiem jāpiedzen nenodoto priekšmetu
nominālā vērtība.

6. Instrukciju, noteikumu, darba rīku un citu dzelzceļu darbiniekiem

lietošanā nododamo priekšmetu nominālo vērtību noteic MD pie to

izlaišanas no noliktavas.

7. Šo rīkojumu darīt zināmu dzelzceļu darbiniekiem zem paraksta.

Dzelzceļu galvenais direktors Klaustiņš.

Ekspluatācijas direktors Bļodnieks.
Administratīvais direktors Ķirsteins.
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Paziņojums.

Lai darbiniekus plašāki un nopietnāki iepazīstinātu ar pastāvošiem
noteikumiem un instrukcijām, kā arī lai dotu viņiem iespēju labāki

sagatavoties augstāku kategoriju amatiem — instrukcijas un noteikumus

ieinteresētiem darbiniekiem atļauts iegādāties arī personīgā īpašumā.
Pārdodot šādus izdevumus, direkcija -izdevēja pie pašizmaksas cenas

pieskaita vēl klāt 10°/o uzskaitījuma.
1926. g. 30. aprīlī. Ekspluatācijas direkcija.

Rīkojums N° 376.
1925. g. 27. oktobrī.

Pārbaudot korespondences un bagāžas sūtījumu izdalīšanas sarakstus

konstatēts, ka šajos sarakstos stacijas darbinieku paraksti par korespon-
dences un bagāžas saņemšanu tiek izdarīti nesalasāmi un bieži sastopamas
atzīmes, kas pat neatgādina parakstus.

Pamatojoties uz minēto, atgādinu visiem darbiniekiem, kuri saņem

korespondenci un citus dokumentus, izdalīšanas sarakstos par saņemšanu
parakstīties skaidri salasāmi.

Šī rīkojuma neizpildīšanas gadījumā vainīgie tiks sodīti.

Dzelzceļa galvenā direktora pal. v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apkārtraksts N° 113.
1929. g. 17. oktobrī.

Pēdējā laikā bieži nāk priekšā korespodences nozušanas gadījumi
un nesalasāmi paraksti par saņemšanu uz korespondences pavadzīmēm,
kas traucē nozudušās korespondences un vainīgā atrašanu. Pētot nozušanas

apstākļus jākonstatē, ka korespondence itkā būtu nodota pēc piederības,

jo uz pavadzīmēm ir kaut kāds paraksts par saņēmšanu, bet faktiski

izrādās, ka attiecīgā stacijā tanī laikā tāds darbinieks, kas varētu līdzīgi
ar pavadzīmē esošo parakstu parakstīties, nemaz nav bijis.

Lai šādus gadījumus novērstu, uzdodu, saskaņā ar noteikumiem Ns 56

par dzelzceļu korespondences pārvadāšanu 16. § (iesp. 1920. g. „Sat. un

Darba min. Vēstneša" Ns 12) pie korespondences un citu dokumentu

pieņemšanas un nodošanas uz pavadzīmēm obligātoriski parakstīties
salasāmi. Turpmāk nozušanas gadījumos saukšu pie atbildības arī tos

darbiniekus, kuri būs nodevuši korespondenci un arī pārējos dokumentus

pret nesalasāmiem parakstiem.
Staciju priekšniekus un konduktoru brigāžu pārziņus lūdzu paziņot

sev padotiem darbiniekiem šo apkārtrakstu zem paraksta.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Kancelejas pārzinis J. Bērziņš.

E, VS noraksts M un Valsts kontroles 11. departamentam

Lai atbrīvotu pārpildītās dzelzceļu archīvu telpas no izlietotiem,

dzelzceļiem vairs nevajadzīgiem un katru nozīmi zaudējušiem dokumentiem,

pamatojoties uz pagājušā 29. oktobra valsts kontroles 11. departamenta
rakstu Ns 13992 un valsts archīva direktora pagājušā gada 21. decembra

rakstu Ns 1500, zemāk pievestā sarakstā minētās izlietotās un nevajadzīgās
grāmatas un blanķetes kā nederīgu maklatūru atļauju likvidēt pārdo-
šanas ceļā.
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2

Izpildot šo V rīkojumu attiecīgās vienības, līdz š. g. 25. aprīlim,
pienācīgi iesaiņotas ar piestiprinātām birkām, iesūta Rīgā Galvenai

noliktavai (MN), vai Rīgas Preču stacijas priekšniekam (ES), šai rīkojumā
uzrādītās izlietotās un nederīgās blanķetes un grāmatas.

Saiņi iesūtāmi pie pavadzīmēm (līdz 10 kg), vai pie saimniecisko

sūtījumu atļaujām (virs 10 kg) — iecirkņos Ipiķi — Čiekurkalns, Ape —

Gulbene, Jaunlatgale — Gulbene — leriķi, Mangaļi — Brasla, Žuldiņi un

Rīga Krasts — Rīga Preču ES.

Pārējās vienības saiņus iesūta Rīga I. Galvenai noliktavai (MN).
Par nosūtītām, izlietotām blanķetēm un grāmatu pasakņiem sastādāmi

saraksti 2 eksemplāros un iesūtāmi: viens — EO, otrs — M.

Saiņi pārsūtāmi sevišķos savācamos vagonos, kurus norīko attiecīgā
rīcības stacija.

Atļaujas saimnieciskiem sūtījumiem pieprasāmas parastā kārtībā.

N° 6423/EO. 1929. 8. aprīli.
Materiālu apgādes priekšnieks J. Kalcenaus.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Saraksts izlietotam dzelzceļu grāmatām un blanķetem
laikmetā no 1919. līdz 1925. g.

Izlietoto grāmatu un blanķešu nosaukums
āddu gadu krājumi

likvidējami

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ziņas par preču un vagonu apgrozību . . . .
Vagonu ziņas par

šaursl. ceļiem

Ziņas par lokom'otīvju un vilcienu darbību uz

šaursliežu ceļiem

Ziņojumi par
vilcienu kontroli

Kvītes par sveču atpakaļ pieņemšanu no kondukt.

Ceļa atļauja drezīnām

Bojāto vagonu saraksti

Brīdinājumu grāmatas (balta>) ....

Ceļu telegrammas (baltas)

Ceļu telegrammas (zilas)

Ceļa zīmes (ar sark. strīpu)

Ceļa atļaujas (baltas) • • • •
Prasījums-paziņojums par vilcienu nolaišanu

. .
Brīdinājums vdc. lokom. vad. un virskond.

. .
Stacijas dežuranta dienesta grāmata (platsl.) . .

„ .„ ,
(šaursl). .

Laikrakstu apsutījumi
Laikrakstu apsūlītāju saraksts

Kvītes laikrakstu apsūtīīajiem
Lokomotīvju manevru darba un rez. apr. . . .
Vilcienu kustības grafikas (uz 4 loksn.) . . .

„
(uz 2 loksn.)_ . . .

Ziņas par vilcienn sastāvu un komerc. ātrumu

Plombu kontroles grāmata

Vagonu brigāžu darba iedalījums

1919—1924. g. iesk.

1919-1924.,,
„

līdz 1. I. 1925 g.

1919—1924.g. iesk.

1919-1921.,,
„

1919—1921.,,
„

1919-1923.,, „

1919-1921.
„ „

1919-1921.,,
„

1919—1921.,,
„

1919—1921.,, „

1919—1921.,,
„

1919 -1921.
„ „

1919-1921.,, „

1919-1921.,,
„

1919-1921.
„ „

1919—1925.,,
ļļ

1919- 1925.,
„

1919—1925.,,
„

1919 1924.
„ „

1919—1921.,,
„

1919-1921.,,
„

1919-1924.,,
„

1919-1921.
„ „

1919-1925.,,
„



34

No 1776. 1929. g. 19. februārī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Administratīvās nodaļas vadītājs Līcis.

Apkārtraksts N° 66.
1929. g. 18. jūnijā.

Visiem ES un konduktoru brigāžu pārziņiem.

Sakarā ar V š. g. rīkojumu Jsf° 272 (iesp. „Dzelc. Vēstn." N° 23)
par sasauksmē iesaucamo sarakstu iesūtīšanu tieši kara apriņķu priekš-
niekiem, pārpratumu novēršanai aizrādu, ka apzīmogotās aploksnes šām

vajadzībām pieprasāmas pa telefonu no EK, jo ES nav atļauts tieši

sarakstīties ar citiem resoriem un arī pārsūtīt saraksti pa pastu bez

apmaksas ar pastmarkām.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Kancelejas pārzinis J. Bērziņš.

Izlietoto grāmatu un blanķešu nosaukums
du gadu krājumi
likvidējami

!6. Uzdevumu grāmatas manevru pārziņiem jeb
vilcienu sastādītājiem 1919—1923.g. iesk.

:7.

:8.

:9.

0.

H.

12.

3.

14.

>5.

7.

>8.

9.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uzdevumu grāmata pilnlād. vagonu pārsvēr. .
Pārsvērto vagonu grāmatas
Svaru grāmatas
Svaru pārbaudīšanas akti

Svaru meistara ziņojums
Vagonu apmaiņas telegrammas
Vagonu apmaiņas telegrammas (ar Krieviju) .

Ziņas par pasažieru vagoniem
Akti par zižļu skaita nolīdzināšanu

Telegrāfa lente

Rokas bagāžas uzglabāšanas birku pasakņi . .
Izdoto un nosūtīto preču norēķinu pasakņi . .

Preču pieņemšanas grāmatu pasakņi
Visu vilcienu šķiru pavadraksti
Lokomotīvju vadītāju ziņojumi

Lokomotīvju darba kvītes

Vagonu smērētāju, pāvadoņu un apkurinātāju
ziņojumi
Kvīšu duplikāti par kurināmo un smērvielu

materiālu saņemšanu lokomotīvēm

Kvīšu duplikāti par materiālu saņemš. vagoniem
Kvīšu duplikāti par malkas pieņemšanu un

nodošanu uz lokomotīvēm

Ziņojumi par brigāžu dežūrēm

Vagfonasu km un brutto km kartiņas . . .
.

1919-1924.
„ „

1919—1923.
„ „

1919—1921.
„ „

1919—1921.,,
„

1919-1921.
„ „

1919—1924.
„ „

līdz 1. I. 1925. g.

„
h I. 1925.

„

1919—1925. g. •
1919—1925.

„

līdz 1925. g. 1. I.

.
1925.

.
1. I.

„
1925.

„
1. I.

„

1923. g. iesk.

1 Q93

1 Q9^

»

1923.
„ „

„
1 CZ-tJ.

„ „

„
1923.

„ „

„

1923.
„ „

„
1923.

„ „

„
1923.

„ „
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Rīkojums N° 418.
1929. g. 9. oktobri.

Saskaņā ar valsts kontroles 11. departamenta š. g. 26. septembra
rakstu N° 5443/11 un valsts archīva direktora 28. septembra rakstu

Ns 1081, izlietotas un nevajadzīgas vagonu lapas ser. F. 402., F. 402-a.

un F. 485. par laikmetu no 1919. g. līdz 1925. g. ieskaitot, kā nevajadzīgu
makulatūru, atļauju likvidēt pārdošanas ceļā.

Sakarā ar to augšminētās vagonu lapas nosūtāmas galvenai noliktavai

Rīgā, adresējot Rīgas pas. stacijas priekšniekam, nodošanai MN.

Saiņi svarā līdz 10 kg nosūtāmi pie pavadzīmēm, bet virs 10 kg
pie saimniecisko sūtījumu atļaujām. Pēdējās pieprasāmas no EO parastā
kārtībā.

Par nosūtītām vagonu lapām sastādāmi saraksti 1 eksemplārā,
uzrādot nosūtīšanas dienu pavadzīmes vai saimniecisko sūtījumu atļaujas
numuru un svaru, kuri iesūtāmi EO.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Materiālu apgādes priekšnieks J. Kalcenaus.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

7*
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5. Administratīva un vispārīga rakstura

noteikumi un rīkojumi.

Apstiprinu 1927. g. 24. septembrī.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Noteikumi

par dzezceļnieku psichotechnisko pārbaudi.

N° 313.

1. Katram dzelzceļu darbiniekam, lai tas varētu pienācīgi veikt

savu aroda darbu, jābūt zināmā mērā apdāvinātam ar arodam piemēro-
tām garīgām spējām, kuru esamību noteic tā sauktā psichotechniskā pār-
baude. Tā, piemēram, lokomotīves vadītājam jābūt aukstasinīgam, ap-

ķērīgam, ar labu redzes un dzirdes atmiņu viņš nedrīkst būt izklaidīgs,
paviršs savā darbā. Amatniekam jābūt apdāvinātam ar labu redzes

atmiņu, kombinācijas spēju, smaguma un tilpuma sajūtu v. t. t.

2. Dzelzceļnieku psichotechniskai pārbaudei pie Rīgas pilsētas

jaunātnes pētīšanas institūta organizēta atsevišķa pārbaudes nodaļa, kura

pagaidām pārbaudīs sekošas dzelzceļnieku šķiras:

Mašīnu direkcijā: lokomotīves vadītājus, to palīgus un lokomotīvju

kurinātājus vilcienos, techniskos aģentus, vagonu apskaiītājus, depo mon-

tierus, amatniekus un mācekļus.

Ekspluatācijas direkcijā: a) vilcienu sastādītājus, b) vagonu sakabi-

nātājus un c) pārmijniekus, signalistus un stacijas dežurantus stacijās ar

dzīvu kustību.

3. Lokomotīves vadītāji pārbaudāmi psichotechniski līdz ar šim-

brīžam pastāvošo lokomotīves vadītāja pārbaudījumu. Tāpat, pārbaudot
dzelzceļu darbinieku lokomotīves vadītāja palīga zināšanas, viņu līdz ar

to jāpārbauda arī psichotechniski šā amata piemērotībā. Psichotechniski

jau pārbaudītam lok. vadītāja palīgam, pie lokomotīves vadītāja praktiskā
un teorētiskā pārbaudījuma izturēšanas, jauns psichotechnisks pārbaudī-
jums netiek prasīts.

4. Techniskos aģentus un vagonu apskaiītājus pārbauda psicho-
techniski pie viņu aroda zināšanu pārbaudes. Ja vagonu apskatītajs
vēlāk iztur techniskā aģenta aroda pārbaudi, tad psichotechniskā pār-
baude viņam nav atkārtojama.

5. Lokomotīvju vadītāji, viņu palīgi, techniskie aģenti un vagonu

apskatītāji var saņemt aroda apliecības tikai pēc tam, kad tie izturējuši

atttiecīgo psichotechnisko pārbaudi, kuras apliecība pievienojama pār-
baudāmā dienesta gaitas aprakstam.

6. Amatnieku mācekļus (izņemot praktikantus) var pieņemt dzelz-

ceļu dienestā tikai pēc ps chotechniskās pārbaudes izturēšanas Ja vēlāka

dienesta gaitā tie pāriet par amatniekiem vai montieriem, tad viņiem
psichotechniskā pārbaudīšana nav atkārtojama.

7. Amatniekus ieskaita pastāvīgās vietās pēc psichotechniskās pār-
baudes izturēšanas Psichotechniski pārbaudītie amatnieki var tikt iecelti

par montier.em bez psichotechniskās pārbaudes atkārtošanas. Bez ps cho-
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techniskās pārbaudes dzelzceļu dienestā pieņemtie amatnieki var ieņemt
attiecīgas vietas tikai uz laiku pie gadījuma un sezona darbiem.
Siem darbiem izbeidzoties, tie pirmā kārtā atlaižami no dienesta. Katram

dzelzceļu dienestā pieņemtam amatniekam ir tiesība prasīt, lai viņam tiktu

izdarīta psichotechniskā pārbaude, ar kuras izturēšanu viņš skaitās par
kandidātu uz pastāvīgu amatnieka vietu.

8. Lokomotīvju kurinātāji vilcienos var ieņemt štata vietu tikai pēc
psichotechniskās pārbaudes izturēšanas. Pārejot par lokomotīves vadītāja
palīgu vai amatnieku, tiem atkārtojams attiecīga amata psichotechnisks
pārbaudījums.

9. Vagonu sakabinātāji un vilcienu sastādītāji ieskaitāmi štatā tikai

pēc tam, kad tie izturējuši psichotechnisku pārbaudi. Psichotechniski

pārbaudītam vagonu sakabinātājam ieņemot vilcienu sastādītāja vietu šī

pārbaude nav atkārtojama.
10. Pārmijnieki, signālisti un stacijas dežuranti stacijās ar dzīvu

kustību var ieņemt minētos amatus tikai pēc psichotechniskās pārbaudes
izturēšanas.

Pie stacijām ar dzīvu kustību pieskaitītas sekošas stacijas: Rīga-
Galvenā, Rīga I, Torņakalns, Kalpaka postenis, V klm. postenis, Jelgava,
Daugavpils, Grīva, Gulbene un Jūrmalas līnijas stacijas.

11. Psichotechniskā pārbaude izdarāma pagaidām tikai tiem darbi-

niekiem, kuri no jauna iestājas dienestā kādā 2. p. paredzētā amatā, vai

arī dienesta laikā pāriet uz tādu arodu, kuram 2. p. paredzēta psicho-
techniskā pārbaude. Ja vēlāk tomēr rastos iespēja pārbaudes apmērus
paplašināt, tad ar galvenā direktora piekrišanu, pārbaudāmi arī tie 2. p.
minētie darbinieki, kuri jau atrodas dienestā, bet kurus periodiski pār-
bauda amata zināšanā saskaņā ar esošiem noteikumiem. Pēdējiem dar-

biniekiem psichotechniski pārbaude izdarāma tomēr tikai tad, ja viņi nav

sasnieguši 40 gadu vecumu un darbojas attiecīgā amatā mazāk par 5

gadiem, vai arī darbojušies tagadējā amatā un kādā citā, kuram paredzēta
tada paša psichotechniskā pārbaude, kopīgi ne vairāk par 5 gadiem, pie-

mēram, kopā lokomotīves vadītāja un tā palīga amatos, vai sakabinātāja
un vilcienu sastādītāja amatos.

Neatkarīgi no šinī pantā paredzētiem pārbaudes noteikumiem, katru

2. p. atzīmētu darbinieku var psichotechniski pārbaudīt, ja saskaņā ar

kādu gadījumu viņa dienesta gaitā ir iemesls domāt, ka darbinieks nav

psichotekhniskā ziņā piemērots viņa ieņemamam amatam.

12. Psichotechnisko pārbaudi izdara pilnīgi neatkarīgi no jau pa-

stāvošās pārbaudes atoda vai amata zināšanas un noteikumos paredzētām

periodiskām pārbaudēm. Psichotechniskā pārbaude ir arī neatkarīga no

veselības stāvokļa pārbaudīšanas, iestājoties dienestā, un no ārstu komisijās
izdarītām veselības pārbaudēm.

13. Psichotechniskās pārbaudes programas izstrādā Dzelzceļu gal-
venais direktors.

14. Otrā pantā paredzēto darbinieku psichotechnisko pārbaudi
ierosina tās dzelzceļu amata personas, no kurām atkarājās minētā darbi-

nieku pieņemšana dienestā vai iecelšana amatā; mašīnu direkcijas darbi-

nieku pārbaudi ierosina iecirkņu priekšnieki caur mašīnu direkcijas per-

sonāla nodaļas pārzini, bet ekspluatācijas direkcijas darbinieku pārbaudi—
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attiecīgo staciju priekšnieki caur ekspluatācijas direkcijas personāla no-

daļa pārzini. Personāla nodaļas pārziņi ierosinājumus pārbauda un nosūta

dzelzceļu pilnvarotai personai, kura nosaka pārbaudes termiņu un paziņo
to pārbaudāmiem darbiniekiem.

15. Katra direkcija, kuras darbiniekus pārbauda, var uz pārbau-
dīšanu sūtīt savu pārstāvi, lai tas sekotu pārbaudes gaitai. Direkcijas

pārstāvim tomēr nav tiesība iejaukties pārbaudes techniskā izpildīšanā,
bet vienīgi dot pārbaudes nodaļas priekšstāvjiem uz viņu pieprasīļumu

vajadzīgos aizrādījumus un paskaidrojumus. Savus novērojumus resp.

iebildumus pret pārbaudes izpildīšanu direkciju pārstāvji nekavējoši ziņo
dzelzceļu pilnvarotai personai, kurai uzdota starpniecība starp pārbaudes
institūtu un Dzelzceļu virsvaldi.

Komandējamiem uz pārbaudi direkcijas pārstāvjiem dzelzceļu piln-
varotā persona izdod attiecīgu apliecību, kura stādāma priekšā pārbaudes
vadītājam.

16. Pārbaudei nozīmētam dzelzceļu darbiniekam dzelzceļu pilnva-
rotā persona izsniedz pavada rakstu, kuru pārbaudāmais līdz ar savu pasi
vai personas apliecību noteiktā dienā un laikā stāda priekšā pārbaudes
vadītājam.

17. Pārbaudes apliecības ar atzīmi, vai pārbaudītais darbinieks

psichotechniski piemērots attiecīgam amatam, dzelzceļu pilnvarotā persona

piesūta mašīnu vai ekspluatācijas direkcijas personāla nodaļas pārzinim,
kurš apliecību, ja pārbaudītais sastāv jau dzelzceļu dienestā, pievieno

viņa dienesta gaitas sarakstam.

18. Ja pārbaudāmais psichotechnisko pārbaudījumu neiztur, tad to

var atkārtot vēl divas reizes. Trīs reizes pārbaudi neizturējis darbinieks,
ja viņš jau skaitās dzelzceļu dienestā, atstādināms no amata, kurā viņš

psichotechnisko pārbaudi nav izturējis, izņemot tos darbiniekus, kurus

pārbauda sakarā ar kādu gadījumu (11. pants). Pēdējā gadījumā direk-

toram ir tiesība pārbaudi neizturējušo darbinieku atstādināt no ieņemamā
amata nekavējoši pēc pārbaudes neizturēšanas.

19. Ja pārbaudāmam darbiniekam, saskaņā ar 16. pantu ir tiesība

pirmās pārbaudes neizturēšanas gadījumā to atkārtot, tad viņam pašam

par to jārūpējas iesniedzot lūgumu savai tiešai priekšniecībai, kura lūgumu
nosūta tālāk 14. pantā paredzētā kārtībā. Atkārtotas pārbaudes darbi-

niekiem jāierosina ne vēlāk kā 6 nedēļu laikā, skaitot no iepriekšējās
pārbaudes dienas. Ja ierosinājums nokavēts, tad jāuzskata, ka darbinieks

no tālākām pārbaudēm atsakās, un attiecībā uz viņu ir sperami 16. p.

paredzētie soļi. Izņēmuma gadījumos atļauts pārbaudes atkārtošanas

termiņus pagarināt tikai attiecīgam Virsvaldes direktoram.

20. Šie noteikumi attiecība uz katru 2. p. atzīmēto dzelzceļnieku
šķiru stājās spēkā ar Dzelzceļu galvenā direktora atsevišķu rīkojumu.

Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.

Ekspluatācijas dir. v. Kļaviņš.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.
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Apstiprinu. 1929. g. 6. aprīlī.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Noteikumi N° 290.

Par dzelzceļu zemes izlietošanu darbinieku saimnieciskām

vajadzībām.

1. Dzelzceļu atsavinājuma joslas robežās svabadā zeme, kas ne-

ietilpst iznomai paredzētos laukumos, izdodama visplašākos apmēros
dzelzceļu štata darbiniekiem, kuri ar saviem līdzekļiem vēlētos šo zemi

apstrādāt, sakņu dārzu, tīrumu un zāļāju ierīkošanai.

2. Tiesībās uz zemi (tīrumu un pļavu) štata kalpotājiem pielīdzi-
nāmi arī visu direkciju, M un S pastāvīgie amatnieki un pastāvīgie
strādnieki, ja viņi ieņem dzelzceļu dzīvokļus, pretējā gadījumā tikai tad,
ja ir brīvas zemes un ja darbinieks nostrādājis uz dzelzceļa vismaz

pusgadu.

3. Piešķirot zemi un pļavas, izslēdzami kalpotāji, kam ir savs

zemes īpašums, lielāks par 3 hektāriem, darba vietas tuvumā (līdz 10 km

attāluma).
Piezīme. Šis noteikums piemērojams, ja dzelzceļu zemes maz un citi darbinieki to

pieprasa.

4. Kad strādā vīrs un sieva, tad tie dabū kopīgi tikai vienu paju
zemes un pļavu.

5. Izdodamā zemes gabala lielums nav ierobežojams, bet jāpieturas
pie principa, ka visa svabadā zeme tiktu apstrādāta. Zemes laukumu

lielums jānoteic tāds, lai varētu apmierināt, pēc iespējas, visus darbinie-

kus, kas būtu izteikuši vēlēšanos apstrādāt zemi.

6. Saskaņā ar noteikumiem par dzīvokļiem (1925. g. lik. krāj. jY° 24.

II daļa, 4. piez.) zeme un pļavas dodamas bez atlīdzības līdz 1/a hektāra

lieluma, bet par lielāku daudzumu jāmaksā pēc valdības noteikumiem

(„V. Vēstn." JSfs 242. no 28. okt. 1925. g.). lerakumu un uzbērumu no-

gāzes, reserves, grāvji, šauras un grūti izmantojamas zemes strēmeles un

līdzīgi saimnieciski maz noderīgi gabali no apmaksas izslēdzami par ko

lemj vietējās komisijas (pēc 19. §).

7. Rīgas mezglā sakņu dārziņiem derīgā zeme piešķirama līnijas
un virsvaldes darbiniekiem, dodot priekšrocību pirmajiem.

8. Zemi un pļavas sadalot, jāievēro sekošais:

a) mezglu un depo stacijās visu direkciju, M un S vietējiem darbi-

niekiem vienādas tiesības uz zemi;

b) citu staciju teritorijās (zīmnešu robežās, bet uz L ceļiem 150 m

aiz izejas pārmijas). C direkcijas darbiniekiem zeme nav dodama,

bet tikai pārējiem. Pieturas punktu un to staciju darbin eki, kur

nav pastāvīgu zīmnešu, dabon zemi līdzīgi C direkcijas darbi-

niekiem.

c) zeme sakņu dārziņiem pie dzīvokļiem, ieskaitot kartupelājus, do-

dama visās stacijās arī C dir. darbiniekiem, ja to dzīvokļi atronas

staciju rajonos;

d) ārpus staciju zīmnešiem zeme piešķirama C direkcijas darbi-

niekiem.
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Gadījumos, ja stacijās zemes būtu maz, bet gribētāju no citām

direkcijām daudz, zeme piešķirama pēdējiem arī ārpus, tieši aiz zīmne-

šiem; tādas stacijas un robežas noteic vietējās komisijas, bet strīdus

gadījumus izšķir vietējās dzīvokļu komisijas ar virsvaldes apstiprināšanu.

9. Ja stacijas rajonā pļavu nebūtu, vai ja tādu ļoti maz, tad pļavas
piešķiramas posmos bez C direkcijas arī pārējiem darbiniekiem, bet tikai

stacijas tuvumā līdz l km attāļuma no zīmnešiem mezglu stacijās un

72 km citās stacijās, un ne tuvāk par 150 m no C direkcijas darbinieku

dzīvojamām ēkām, kā arī izslēdzot gabalus, kur C dir. darbinieks per-

sonīgi iekopis un lieto zemi.

10 Pļavas piešķiramas visām ģimenēm ar bērniem, bet citiem tikai,
ja tiem ir zāļēdēji lopi (govis, kazas, aitas, zirgi un taml.). Pārdot sienu

vai iznomāt pļavas atļauts tikai dzelzceļnieku starpā. Noliegts vest prom
sienu no dzelzceļa joslas izņemot gadījumus, kad pļavas dzelzceļa izno-

mātas par maksu (privātiem vai dzelzceļniekiem), vai arī, kad darbinieks

mitinās ārpus dzelzceļa joslas, vai tiek pārcelts uz citu dzīves vietu.

11. Pļavu lietotājiem tiek uzlikts par pienākumu, kam seko CN:

a) zāli pļaut pirms zāles sēklu nogatavošanās,
b) savākto zāli nokraut attāļāk no dzelzceļa stigas, ēkām dzīviem

žogiem un sniega aizsargu un mietu krautnēm un citiem dzelz-

ceļa materiāliem;

c) zāle jāpļauj pēc iespējas zemāk; reizē ar zāli izpļaujamas nezāles

Un izcērtami krūmi uz nogāzēm;
d) īpaši rūpīgi izpļaujams pie dzīviem žogiem, lai nepaliktu sausa

zāle, kas var veicināt šo žogu aizdegšanos.

12. Piešķirot zemes gabalus un pļavas darbiniekiem, jāņem vērā

sekošais:

a) iedalītie zemes gabali piešķirami viņu iepriekšējo gadu lietotā-

jiem, nemainot tos bez pamatotiem iemesliem, kamēr darbinieks

ir dienestā;

b) pļavu gvbali dalāmi pēc vajadzības, un dodami ne lielāki, cik

vajadzīgs 2 govju uzturēšanai (vai līdzīga daudzuma siena iegū-
šanai citiem lopiem;

c) darbiniekiem ar nenormētu darba laiku sakņu dārzi un pļavas
piešķiramas tuvāk pie viņu dzīvokļiem;

d) pļavas, ganības un sakņu dārzi C direkcijas darbiniekiem pie-
šķiramas pēc iespējas pie viņu dzīvokļiem;

c) darbinieki, kam dzīvokļi nav viņu darba vietā, var savas tiesības

uz zemi, resp. pļavām izlietot, pēc izvēles, darbā vai ģimenes
dzīves rajonā.

13. Dārzos koki un ogulāji kārtīgi apkopjami. Augļu un sakņu
dārzi pie dzīvokļiem, dēsiītie un iekoptie darbinieka pūlēm, atstājami šā

darbinieka rīcībā, kamēr viņš ieņem dzīvokli.

Piezīme. Sevišķos gadījumos, ja sakņu dārziem aizņemtie laukumi būtu visai lieli,

(sk. 19. §) virskomisija var apspriest jautājumu par šādu gabalu samazināšanu, iesūtot moti-

vētu lēmumu virsvaldei apstiprināt.

14. Par Latv. dzelzceļu pastāvēšanas laikā darbinieka iestādītiem

augļu kokiem viņa aiziešanas gadījumā, viņš vienojas par samaksu ar to

darbinieku, kam tāļāk piešķirts dārzs. Atsevišķos gadījumos, ja iestādīto
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koku daudz, vai pēcnācējam nav iespējas vienoties vai par tiem samaksāt,
samaksu par koku tiešo vērtību izdara dzelzceļš.

lestādītos kokus un ogulājus darbiniekam nav tiesības izrakt un

aiznest vai viņus bojāt.

15. Kopganībām mezglu un lielākās stacijās, kur tas iespējams, jā-
noteic piemērots zemes laukums, skatoties pēc apstākļiem un vietējām
prasībām. Kopganības atļaujamas tikai tur, kur lopus var izdzīt ganībās
pa pastāvošām pārbrauktuvēm un nelaižot tos uz sliežu stigas.

Ganību laukuma lietošanas tiesības bauda visu direkciju, M un S

darbinieki bez atlīdzības.

16. Lietojot ganības stingri jāraugās, ka dzelzceļam nenodarītu

kādus bojājumus un ja tādi faktiski nodarīti, tad tie izlabojami uz ganību
lietotāju rēķina.

Kopganību lietotājam jāizvēl viena vai vairākas pilnvarotas perso-

nas, kuru pienākums ir sekot, lai ganītāji nenodara bojājumus dzelzceļam,

un kuri atbildīgi par pēdējo izlabošanu. levēlēto pilnvaroto vārdi pazi-

ņojami vietējam CN.

17. Vietējam zemes dalīšanas komisijām jāseko, lai kalpotāji ne-

ņemtu ganībās atsavinājumā lopus no nekalpotājiem. Vienai ģimenei
pielaižamas ganībās par brīvu ne vairāk par 2 govīm, vai attiecīgs skaits

citu zāļēdēju.

18. Ja kāds no darbiniekiem viņam piešķirto zemes laukumu ne-

apstrādātu, tad zeme viņam atņemama; ja kāds no sevis izdotu to pri-
vātai personai lietošanā, tad no šāda darbinieka ņemama noma pēc vis-

pārējiem noteikumiem par dzelzceļa zemes lietošanu, kā no privātas

personas, bet otrā gadā šādiem izmantotājiem atņemamas tiesības

lietot zemi.

19. Zemes laukumu taisnīgas sadalīšanas pienākumi uzlikti komi-

sijām no vietējā CM un ES, bet depo un mezglu stacijās komisijām no

CN, TN, TF (Daugavpilī un Liepājā), ER vai to pilnvarotiem piedalo-
ties MR un SR.

Strīdus jautājumus izšķir vietējās dzīvokļu komisijas, kā virskomi-

sijas. Komisiju priekšsēdētāji ir no
C direkcijas un zemes komisiju darb-

vedība koncentrējama CN kantoros.

20. Zemes piešķiršana pieprasāma _vietējam CM, ES, TN, MR pēc

piederības, kuri sastāda sarakstus un iesūta CM vai CN.

Virsvaldes darbinieku sarakstus katras direkcijas kancleja iesūta CN I.

21. Zemes joieprasījumu iesniegšanas termiņš nolikts uz 10. aprīli,

pēc kura termiņa lūgumi var palikt neievēroti.

Zemes laukumi jāsadala līdz 20. aprīlim un par zemes piešķiršanu
saraksts jāizkar zināšanai komisiju priekšsēdētaju kantoros.

Par tālāko izziņošanu rūpējas komisiju locekļi.

22. ja kāds no darbiniekiem no viņam piešķirtā zemes laukuma

atteiktos, tad viņam par
to jāpaziņo 5 dienu laika tai amata personai,

kam iesniegts zemes pieprasījums.
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23. Gadījumā, ja darbinieks kaut kādu iemeslu dēļ pārtrauktu dar-

bību uz dzelzceļa pirms novākti augļi no viņa apstrādātā zemes lau-

kuma, viņš nezaudē tiesības ievākt augļus tā paša gada rudenī.

24. Ja pirms augļu novākšanas no apstrādātā dārziņa dzelzceļam
rastos vajadzība ieņemt darbiniekam piešķirto zemes laukumu, tad dar-

biniekam pienākās atlīdzība par izlietotiem stādiem, sēklām un darba

spēku.

25. Apštrādājot zemi un pļavas un novācot ražu, darbinieki ne-

drīkst celt dzelzceļam zaudējumus, braukt pa dzelzceļu ārpus ierīkotām

vispārējai lietošanai pārbrauktuvēm un pārejām. Jāievēro vispārējie no-

teikumi par kustības drošību uz dzelzceļiem. Aizliegts lietot ražas no-

vākšanai dzelzceļa trulīšus, vai arī darbinieku pašu izgatavotus rokas

trulīšus-ričas. C direkcijai jāraugās uz to, lai už balasta kārtas neizkai-

sītu novācamā siena zāļu sēklas. ležogojumiem, kur tādus taisītu, pie-
laižami tikai kārtīga veida žogi sklandas vai margojumi.

26. lerādītie zemes laukumi apstrādājami darbiniekiem vienīgi ār-

pus dienesta darba laika. Dzelzceļa algotus strādniekus cieši aizliegts
nodarbināt pie zemes apstrādāšanas un vainīgie par šī noteikuma neievē-

rošanu bargi sodāmi.

27. Ja visu svabado zemi neapstrādātu dzelzceļnieki, tad to var

iznomāt privātām un juridiskām personām, bet ne ilgāk, kā 1 gada
ražas laikam.

Maksu par zemes lietošanu dārzu un tīrumu ierīkošanai no privā-
tām personām katrā atsevišķā gadījumā noteic F uz vietējo CN ziņojuma
pamata, izejot no vietējās nomas maksas.

Līdz ar šo atcelti agrākie noteikumi JSTs 290. (1926. g. „Dzelzc.
Vēstn." N° 18.)

Techniskā direktora pal. Paegle.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Mater. apg priekšn. J. Kalcenaus.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Galvenais ārsts Dr. Grinups.

Apkārtraksts N° 135.
1927. g. 28. decembrī.

Visiem staciju priekšniekiem, noraksts ekspluatācijas
revidentiem.

Bieži atkārtojas, ka steidzošu jautājumu noskaidrošana ar stacijām

neiespējama tādēļ, ka stacijas darbības laikā uz atkārtotiem izsaucieniem

neatbild pa telefonu. Novērots, ka neatbildēšana uz telefoniskiem izsau-

cieniem sevišķi iekrīt laikā, kad vilcieni nav apgrozībā. Minētais rāda,
ka stacija no gaitā esošiem darbiniekiem tiek atstāta uz ilgāku laiku bez

uzraudzības. Tāpat stacijas ļoti kļūdaini un pavirši sastāda un pārraida
vagonu apgrozības ziņas, izsaucot ar to pārpratumus vilcienu izrīcībā un

lieku laiku patēriņu ar papildus noskaidrošanu. Šādas paviršības no
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staciju darbinieku puses nav pielaižamas. Uzdodu turpmāk sekot, ka

gaitā esošie darbinieki neatstātu staciju bez uzraudzības, atbildot laikā

uz telefoniskiem izsaucieniem, kā arī vagonu ziņas sastādamas un pār-
raidāmas saskaņā ar pastāvošiem rīkojumiem.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs Rezgals.

Rīkojums N° 541.
1927. g. 23. decembrī.

Dzelzceļu virsvaldei ienākušas ziņas, ka pie vietējām tirdzniecības

firmām un veikalniekiem griežas daži dzelzceļu darbinieki ar ziedojumu
listēm, lūdzot ziedojumus uz svētkiem, pie kam ziedojumu listes ir biju-
šas apzīmogotas ar stacijas zīmogu.

Šāda dzelzceļu darbinieku neattaisnojama un kompromitējoša rīcība,
kas noliegta arī pēc noteik. par civildienestu 35. p., nav nekādā ziņā
pielaižama, kādēļ kategoriski noliedzu staciju darbiniekiem dzelzceļu
klientu apgrūtināšanu ar nepiederīgiem lūgumiem.

Vainīgie šā rīkojuma neievērošanā darbinieki tiks stingri sodīti.

Sauks pie stingras atbildības arī amatpersonas par dienesta zīmogu ne-

pienācīgu uzglabāšanu.
Dzelzc. galv. direkt. pal. K. Spriņģls.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Apstiprinu. 1930. g. 2. maijā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

I. Instrukcija ekspluatācijas staciju
personāla izrīcībā.

1. Vispārējie nosacījumi.

1. Ekspluatācijas direkcijas darbinieki, saskaņa ar pastāvošiem no-

teikumiem par civildienestu, dalāmi štata un papildu darbiniekos.

2. Par štata uzskatāmi tie, kuri iecelti direkcijas štatos pare-
dzētos amatos.

3. Par papildu darbiniekiem skaitāmi tie, kuri:

a) ieņem štata amatus, kā vietas izpildītāji līdz viņu derīguma no-

vērtēšanai un iecelšanai par pastāvīgiem darbiniekiem;

b) pieņemti kā vietas pagaidu izpildītāji papildu vakaksēs pa vasa-

ras un pastiprinātas darbības laiku, kā arī slimo un atvaļināto
darbinieku aizvietošanai, ja viņu nodarbināšana paredzama uz laiku

ilgāku par 3 mēnešiem.

4. Pārējie darbinieki, kas pieņemti sesonas darbu veikšanai, slimo-

jošo vai atvaļinājumā esošo darbinieku aizvietošanai uz nenoteiktu laiku,
īsāku par 3 mēnešiem, noteikumiem

par civildienestu nav padoti, bet
skaitāmi par pieņemtiem uz brīva līguma.

2. Darbinieku pieņemšana.

5. Staciju priekšniekiem atļauts pieņemt vienīgi slimo un atvaļi-
nāto darbinieku un papildu vakanšu aizvietošanai pa pastiprinātas darbī-

bas laiku sekošus darbiniekus, bez kādas garantijas par darba ilgstošu
piešķiršanu:

1) strādniekus;
2) visu šķiru sargus, arī kasierus-sargus;
3) pārmijniekus;
4) vagonu sakabinātājus;
5) aģentus-kalpotājus.
1. piezīme: Ārpus un I kl. staciju priekšniekiem "atļauts pieņemt slimo un atvaļi-

nāto darbinieku aizvietošanai, pa sesonas vai pastiprinātas darbības laiku, arī komerckanto-

ristus, svērājus un biļešu kasierus, ja no direkcijas nav aizrādījumu par minēto darbinieku

norīkošanu no vecākiem kandidātiem.

2. piezīme: Pārmijnieku un vagonu sakabinātāju amatos, ja nav vecu kandidātu,

jāpieņem pirmā kārtā kandidāti remonta strādnieka amatam. Pēdējo pieņemšana izdarāma

saziņā ar ceļa meistaru. Pieņemamam kandidātam jāatbilst Izglītības, veselības un zināmās

stacijās ari psichotechniskā ziņā noteiktām ekspluatācijā prasībām.

6. Aģenta kalpotāja amatu var ievest ar Virsvaldes atļauju tur, kur

rodas iespēja apvienot visumā, vai pa daļām: strādnieka, sarga-apkalpo-

tāja, pārmijnieka, vagonu sakabinātāja, signālista, konduktora, lokomo-

tīvju pavadoņa, vilcienu sastādītāja, kantorista, tabeļveža un svērāja
amatus. No esošiem darbiniekiem praktizēties aģenta-kalpotāja amatam,

ievērojot tā amata dažādību, pielaižami štatu darbinieki vai veci kandi-
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dati ar labu, ne zemāku par pamatskolas izglītību, kuri jau kādu no ap-
vienotā aģenta-kalpotāja amatiem ar sekmēm izpildījuši un tikai ar I ka-

tegorijas veselības stāvokli.

Ja zināmu uzdevumu izpildīšanai ir pietiekoši liels kandidātu kadrs,

direkcija var dot aizrādījumu pārtraukt jaunu kandidātu pieņemšanu līdz

veco novietošanai.

Sievietes var pieņemt tikai ar katrreizēju Ekspluatācijas direktora

atļauju, kas izprasāma rakstiski, iesūtot reflektantes lūgumu un izpildītu
aptauju ar ārsta atzinumu par veselības stāvokli.

7. Staciju priekšnieku palīgu un citos amatos, izņemot uzskaitītos

gadījumus, darbiniekus pieņem direkcija tieši vai no staciju priekšnieku
ieteiktiem kandidātiem.

8. Par darbiniekiem pieņemami vienīgi Latvijas pavalstnieki, ne

jaunāki par 21 gadu. Personas, jaunākas par 21 gadu var pieņemt tādos

amatos, kas nav tieši saistīti ar vilcienu kustību un ar naudas operāci-
jām, kā: svērājus, komerckantoristus, arī telegrāfistus un telefonistus, ja

pēdējiem neuzdod rīcību par vilcienu pieņemšanu un nolaišanu, vai par

manevru darbību.

9. Pārmijnieka un vagonu sakabinātāja amatā nevar pieņemt per-

sonas, vecākas par 40 gadiem.
10. Nevar pieņemt personas:

1) kas jaunākas par 18 gadiem;
2) kam uz spēkā nākoša tiesas sprieduma pamata atņemtas vai ap-

robežotas tiesības, ja no soda izciešanas dienas nav pagājuši
10 gadi, vai ja viņi savas zaudētās tiesības nav ar apžēlošanu
vai amnestiju ieguvuši atpakaļ;

3) kas sodītas ar cietumu par noziegumiem, kuri nodarīti mantkārī-

gos nolūkos, vai par amata pārkāpumu, ja no soda izciešanas

dienas nav pagājuši 10 gadi. Minētais attiecas arī uz personām,
kam tiesa sodu nosacīti atlaidusi;

4) kas stāv zem tiesas vai izmeklēšanas par punktos 2. un 3. pa-

redzētiem noziegumiem;
5) kas izšķērdības dēļ stāv aizbildniecībā;
6) kas atrodas laulībā, radniecībā līdz 3. vai svainībā līdz 2. pa-

kāpei ar tiešo priekšnieku;
7) kas sodītas ar atlaišanu no dienesta noteikumu par civildienestu

46. un 48. p. p. kārtībā;

Piezīme: Izņēmuma veidā šādus darbiniekus var pieņemt vienīgi ar katrreizēju
Ekspluatācijas direktora piekrišanu, kas izprasāma rakstiski.

8) kas sasniegušas 65 g. vecumu;

9) ārvalšķu pavalstniekus.

11. Pieņemot darbiniekus jāraugās, lai viņiem būtu pietiekoša iz-

glītība: pārmijnieka, vagonu sakabinātāja un aģenta kalpotāja amatam ne

zemāka par pamatskolas, bet kantorista, tēlefonista, tēlegrafista, svērāja

un pēc iespējas arī aģenta-kalpotāja amatam — pilna vidusskolas izglītība.
12. Vispār uz zemākiem amatiem jāpieņem personas, pēc iespējas,

ar lielāku izglītību, lai sekmētu viņu sagatavošanu augstākiem amatiem.

13. Uz tēlegrafista amatu priekšrocība dodama tām personām, kuras

bez vietējām valodām pārzin arī vēl citas, tēlegrafa satiksmē lietojāmas,
valodas (instr. tēlegr. un tēlef. Xs 69 § 2.).
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14. Jaunus darbiniekus pieņemot priekšrocība dodama: kara inva-

lidiem, Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekiem un Latvijas strēlnieku

pulku karavīriem. Pēc minētiem kandidātiem priekšrocība pret pā-
rējiem kandidātiem dodama dzelzceļu darbinieku bērniem, pēc tam

pārējām personām.
15. Sievietes nevar pieņemt: ekspluatācijas revidentu, konduktoru

brigāžu pārziņu, pagalma pārziņu, virskonduktoru, konduktoru, manevru

pārziņu, vilcienu sastādītāju, vagonu sakabinātāju, pārmijnieku, signālistu,
barjeru, vārtu un vagonu sargu, preču izdalītāju, preču-bagažas strād-

nieku un lokomotīvju pavadoņu amatu izpildīšanai.
16. Personai, kura vēlas iestāties dzelzceļu dienestā, jāiesniedz

lūgums, apmaksāts ar zīmognodokli 40 sant. apmērā, un jāizpilda aptauja
uz blanķetes sērija VA 66.

17. Aptaujā uzrādītās ziņas jāpārbauda ar dokumentiem: Latvijas

pasi, apliecību par iepriekšējo nodarbošanos, izglītības un karaklausības

apliecībām. Šie dokumenti kandidātam jāuzrāda. Pēc minēto dokumentu

pārbaudes aptaujas attiecīgā ailē jāatzīmē dokumenta Ne, izdošanas laiks

un izdevējas iestādes nosaukums. Ja kādu dokumentu kandidāts nevar

uzrādīt, tad attiecīgā ailē jāatzīmē, kā dokuments nav uzrādīts. Ja kan-

didāts kalpojis citā resorā, vai armijā, tad jāievāc izziņa par viņa iepriek-
šējo darbību un atlaišanas iemesliem, ja par to nevar uzrādīt apliecību.

No karaspēka daļām izziņa pieprasāma pēc sekoša parauga:

Ludzu neatteikt dot izziņu par zemāk minēta karavīra, kurš veļas

iestāties dzelzceļa dienestā, gaitu un dienesta īpašībām:

M

1930. g.
N stacijas priekšnieks (paraksts).

Piezīme: Ja pieņemamā persona agrāk kalpojusi kādā tagad nepastāvošā kara-

spēka daļā, tad atsauksme pieprasāma no Armijas štāba administratīvās daļas priekšnieka.

No valsts iestādēm un privātiem uzņēmumiem vai personām at-

sauksme pieprasāma pēc sekoša parauga:

(iestādes vai uzņēmuma nosaukums)

Lūdzu neatteikt dot atsauksmi par pilsoņa
(jāuzrada uzvārds,

kalpošanas ilgumu, darba izpildīšanu,
vārds, vecums)

morāliskām īpašībām, uzliktiem sodiem un atlaišanas iemesliem.

Minētās ziņas vajadzīgas sakarā ar viņa uzņemšanu dzelzceļa dienestā.

N stacijas priekšnieks (paraksts).

4*

Uzvārds, vārds,

tēva vārds, piede-
derlbas vieta

Dzimšanas Kalpojis armijā
gads, mēnesis,

diena
no līdz

Daļas nosau-

kums, dienesta

pakāpe un vieta

No kā, kad un

zem kāda N°

izdota dienesta

apliecība
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18. Ja atsauksme no karaspēka daļas, vai citas iestādes, nav lab-

vēlīga — pieņemšana nedrīkst notikt, par ko atbild stacijas priekšnieks.

Sevišķi jāskatās uz to, vai pieņemamais kandidāts nav sastāvējis zem

tiesas izmeklēšanas vai sodīts tiesas ceļā.
Piezīme: Minētās atsauksmes, ja kandidāts tās nevar uzrādīt, pieprasāmas pēc

iespējas pirms kandidāta pielaišanas darbā, bet ja ir neatliekama vajadzība kandidātu nodar-

bināt tūliņ, tad atsauksmi var pieprasīt vēlāk.

19. Pēc iepriekšējos pantos minēto formalitātu nokārtošanas kan-

didāts ar attiecīgu uzrakstu uz aptaujas jānosūta pie iecirkņa ārsta vese-

lības stāvokļa pārbaudei. Obligātoriski jāuzrāda kāda amata ieņemšanai
kandidāts jāpārbauda, piem. pārmijnieka, vagonu sarga v. t. t.

20. Sūtīšana pie ārsta nav obligātoriska gadījumos, kad pieņema-
mais darbinieks pārnācis no citas darba vietas, vai no citas direkcijas uz

līdzīgu dienesta nozari bez dienesta pārtraukuma, vai ar pārtraukumu,
kas nepārsniedz 3 mēnešus.

21. Lai rastos iespēja sagatavot no sargiem, apkalpotājiem un

strādniekiem kandidātus pārmijnieka un vagonu sakabinātāja amatam,

jāraugās, ka jaunpieņemtie sargu-apkalpotāju un strādnieku amatiem dar-

binieki veselības ziņā būtu I katēgorijā un ne vecāki par 40 gadiem.
22. No ārsta par derīgu atzīts, zināma amata izpildīšanai, kandi-

dāts pielaižams praktizēties un tikai pēc pārbaudes izturēšanas var

tikt nodarbināts.

23. Pēc augstāk minēto formalitātu nokārtošanas kandidātam jāpa-
raksta solijums uz blanķetes ser. VA 7 un līguma paraksts pēc zemāk

minētā parauga, kuri līdz ar lūgumu par pieņemšanu dienestā un izpil-
dītu aptauju iesūtāmi personāla nodaļai, reģistrēšanai kandidātu sarakstos.

Arī par kandidāta atlaišanu jāziņo personāla nodaļai viņa izslēgšanai no

kandidātu sarakstiem.

Paraugs.

Līguma paraksts.

Es, apakšā parakstījies,
ar šo apliecinu, ka pieņemu brīva līguma ārpusštata vietu

uz nenoteiktu laiku, ārpus civildienesta noteikumiem ar atalgojumu pēc
kateg. un ģimenes piemaksu ar Vl2 daļas atvilkumu dienesta

pirmo 6 mēnešu laikā, saskaņā ar noteikumu par valsts darbinieku atal-

gojumu 2. § piezīmi.
Atlaišanas gadījumā algas izmaksu uz priekšu, kā arī iepriekšēju

darba uzteikšanu nepieprasīšu. Darba patvarīgā atstāšanas gadījumā
skaitīšos par atlaistu no dienesta no darbā neierašanās dienas bez algas
izmaksas uz priekšu.

193 g. (paraksts).
pašrocīgu parakstu apliecinu.

stacijas priekšnieks (paraksts).

3. Papildu darbinieku pieprasīšanas kārtība.

24. Pēkšņos darbu saplūdumu gadījumos, sakarā ar tranzita kustī-

bas, vai neparedzētu pārvadājumu pieaugšanu, pastiprināt stacijas operā-
tīvos štatus ar vajadzīgiem darbiniekiem atļauts ekspluatācijas reviden-

tam uz laiku ne ilgāku par 2 nedēļām. Gadījumos, kad papildu štats

vajadzīgs ilgāku laiku, ekspluatācijas revidents izprasa ar motivējumu
virsvaldes atļauju.
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25. Ar pieprasījumiem dēļ atļaujas uzturēt papildu štatu jāgriežas
tieši pie attiecīga iecirkņa revidenta.

26. Pieprasījumu noraksti dēļ atļaujas uzturēt papildu štatu, direk-

cijai nav jāiesūta.
27. Rīkojumus par papildu štata nozīmēšanu vai likvidēšanu no-

rakstā ekspluatācijas direktoram adresē ekspluatācijas revidenti.

28. Staciju priekšniekiem stingri jāseko, lai darbībai samazinoties

lieki darbinieki tiktu nekavējoties atbrīvoti, bez sevišķa norādījuma no

ER vai virsvaldes. Staciju priekšnieki, kuri pielaidīs neattaisnojamu
darbinieku uzturēšanu pēc darbības samazināšanās un vajadzības izbeig-
šanos, atbild par atalgojuma kredita lieku izmaksu.

4. Darbinieku pārbaude dienesta pienākumu zināšanās.

29. lepriekšējā pārbaude dienesta pienākumu zināšanās, pirms pie-
laišanas darbā obligātoriska: pārmijnieka, vagonu sakabinātāja, svērāja,
tēlegrafista, kasiera-sarga, biļešu kasiera un aģenta-kalpotāja amatu

ieņemšanai, sastādot par to aktu uz blanķetes ser. VA 93. Tāpat iepriek-
šējā pārbaude obligātoriska arī vecākiem darbiniekiem pie kustības un

komercnozarē, kā tas norādīts § 33.

30. Kandidāti pārmijnieka amatam reizē pārbaudāmi arī vagonu

sakabinātāja amata pienākumu zināšanās, lai vajadzības gadījumos tos

varētu nodarbināt kā vagonu sakabinātājus.
31. Pārbaudes neizturēšanas gadījumā to var atkārtot vienu reiz,

ne vēlāk kā 1 mēnešā laikā no iepriekšējās pārbaudes dienas, ja no ko-

misijas nav taisīts lēmums par kandidāta izslēgšanu.
32. Par otrreizēju pārbaudi jārūpējas pašam pārbaudāmam.
33. Neatkarīgi no pārbaudes pie iestāšanās dienestā sekošu amatu

darbinieki: 11, 111 un IV kl. ES, I, 11, 111 un IV kl. ESP, ekspluatācijas
aģenti, techniskie kantoristi, maiņas aģenti, vilcienu sastādītāji, vagonu

sakabinātāji, pārmijnieki, lokomotīvju pavadoņi un aģenti-kalpotāji padoti
dienesta laikā periodiskai pārbaudei sekošos termiņos un komisijās:

Amata
Kādos priekšmeti;os pārbauda Kādos ter-

miņos jāno-
tiek perio-

diskai pār-
baudei

Kas pārbauda
nosaukums Pie iestāšanas dienest;ii Periodiski

taciju priekš-
nieki

Noteikumos N° 235 par vilc. Signālos, noteiku-

kustibu un par signāliem; ' mos Ne 235 par

instrukcijā JM? 72; stacijas vilc. kustību,

darbvedībā; telegrāfa no- instrukc. M° 72

teikumos; tēlegrafa praksē;

vagonusaimniecībā; vagonu

konstrukcijā; grafikos; tari-

fos; pārvadāšanas noteiku-

mos; nepieprasīto preču lik-

vidācijā: komercdarbve-

dībā; stacijas rēķinvedībā.

II un III kl.

5 gados
vienu reizi,
IV klases

3 gados
vienu reizi

Virsvaldes komisija.
Periodiskā pārbau-
de notiks uz vie-

tām, paziņojot par
to 2 ned. iepriekš

taciju priekš-
nieku paligi

Tanīs pašos. Tāpat I klases

5 gados
vienu reizi,
bet 11,111 un

IV klases

3 gados
vienu reizi

Augšminēta
kommisija
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Piezīme: atkarība no operāciju rakstura kas.-sargu pārbaudes programu var sa-

šaurināt, tāpat biļešu kasieru.

Kādos priekšmetos pārbauda Kādos ter-

miņos jāno-
tiek perio-
diskai pār-

baudei

Amata
Kas pārbauda

nosaukums Pie iestāšanās dienestā Periodiski

'echn. kanto-

risti

Signālos; elementāros kust.

noteikumos; noteikumospar

preču iekraušanu uz plat-

formām; vilcienu pavad-
rakstu sastādīšanā;_ vilcienu

svara aprēķināšanā.

Signālos un ele-

mentāros kustī-

basnoteikumos

3 gados
vienu reizi

ER un ES vai vec.

ESP zem ER va-

dības

Elementāros jēdzienos par

signāliem; tarifos; stacijas
rēķinvedībā, attiecībā uz

preču operācijām; preču
pārvadāšanas noteikumos;

instrukcijā muitas aģentū-
rām; kopējā instrukcijā mui-

tām un dzelzceļiem JSfe 8;

konvencijās, instrukcijās

svērājiem Ne 13 un biļ. un

bag. kasieriem N? 9.

Nav paredzēta FR un ER zem FR

vadības

Teču kasieri

un taksētāji

iļešu un ba-

gāžas kasie-

ri ; svērāji,
kasieri-

sargi

Elementāros jēdzienos par

signāliem; tarifos; pārvad.
noteikumos; staciju rēķin-
vedībā; attiecībā uz pas un

bag. pārvadāšanu, bet sta-

cijās, kur jāizpilda arī preču
kasiera pienākumi —

arī at-

tiecībā uz preču pārvadā-
šanu; instrukcijā muitas

aģentūrām, kopējā instrukc.

muitām un dzelzceļiem N?8;

konvencijās (tiešās satiks-

mes pas. un bag. pārvad.
noteik.); instrukcijās svē-

rājiem JSfs 13 un biļ -bag.
kasieriem N° 9.

Nav paredzēta Ārpus un 1 kl. sta-

cijās un uz Jūrma-

las līnijas sesonas

darbiniekus — FR

un ES vai vec. ESP

zem FR vadības;

pārējās stacijās FR

un ER zem FR
vadības

ainas aģenti Signālos; vagonu konstruk-

cijā ; vagonu saimniecībā;

pārvadāšanas noteikumos:

konvencijās; instrukcijā mui-

tas aģentūrām; kopējā in-

strukcijā muitām un dzelz-

ceļiem Ns 8; konvencijās;

instrukcijā svērājiem N° 13.

Konvencijas 3 gados
vienu reizi

FR un ES zem FR

vadības

Tēlegrafa noteikumos; tēle-

grafa praksē; elementārjē-
dzienos par signāliem; ele-

mentāros kustības noteiku-

mos; instrukcijā telegrāfi-
stiem un tēlefonistiem 69.

ET vai viņa vietnieks

un tēlegrafa biroja
vec. darbvedis

elegrafisti Nav paredzēta
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34. Periodiskas pārbaudes neizturešanas gadījuma ar pārbaudes

komisijas piekrišanu pārbaudi var atkārtot 2 reizes ik pēc 6 nedēļām.

35. Trīs reizes pārbaudi neizturējis darbinieks tiek atcelts no ieņe-
mamā amata.

36. Technisko kantoristu, maiņas aģentu, vilcienu sastādītāju, va-

gonu sakabinātāju, pārmijnieku, lokomotīvju pavadoņu un aģentu- kalpo-

tāju periodiskās pārbaudes termiņiem seko staciju priekšnieki, ziņojot par

to ER un FR.

Amata
Kādos priekšmeti:os partbauda Kādos ter-

miņos jāno-
tirk perio-
diskai pār-

baudei

Kas pārbauda
nosaukums Pie iestāšanas dienesta Periodiski

kspluataci-

jas aģents

Not.235parvilcienu kustibu

un par signāliem ; instrukc.

Ne 72; stacijas darbvedība;
tēlegrafa noteikumos; tēle-

grafa praksē; vagonu saim-

niecībā; vagonu konstruk-

cijā; grafikās; tarifos; pār-
vadāšanas noteikumos; ne-

pieprasīto preču likvidācijā;
komercdarbvedībā un sta-

ciju rēķinvedībā.

Signālos, notei-

kumos 235. par

vilcienu kustī-

bu, instrukcijā
72. Gadījumos,
ja izpilda mai-

ņas aģenta uz-

devumus, arī

konvencijās

3 gados
vienu reizi

Virsvaldeskommisijā

gents— kal-

potājs, vil-

cienos

Signālos; instrukcijā X? 41

pārmijniekiem nn sakabinā-

tājiem; instr. Jsf? 49 konduk-

toriem; obligātoriskos no-

teikumos; instr. H° 31 vago-

nu apkurināšanā; pārvadā-
šanas noteikumos, ciktāl tie

attiecas uz bagāžas konduk-

toriem un izdalītājiem.

Signālos, instruk-

cijās JnsNs 49

un 41

3 gados
vienu reizi

Rīgā, Jelgavā un Dau-

gavpilī kommisijā
arkondukt.brigāžu
pārzini kā priekš-
sēd., ES vai vec.

ESP kā locekli.

Pārejas konduk-

toru rezervēs ar

ES kā priekšsēd.
unbrig. rīkotāju kā

locekli,betkurtāda

nav.ESPkā locekli

gents— kal-

potājs, sta-

cijās

Signālos; instrukcijā N° 41

pārmijniekiem un sakabinā-

tājiem; instr. N° 35, rīcibā

ar centralizācijas un signāl-
ietaisēm; instrukcijā JM» 13

svērājiem; kopējā instruk-

cijā muitām un dzelzceļiem
Ns 8; pārvadāšanas notei-

kumos; tarifos un stacijas

rēķinvedībā, attiecībā uzpa-

sažiefu un bagāžas pārva-
dāšanu.

Signālos, instruk-

ciju N°N°41 un

35 zināšanā

3 gados
vienu reizi

Pie iestāšanās ER. FR

unES vai vec. ESP

kā loceklis.

Periodiski: ER un ES

ER un ES vai vec.

ESP zem ER va-

dības

ilcienu sa-

stādītāji
Signālos; instrukcijās N? 41

un Ns35 rīcībā ar centrali-

zācijas un signālietaisēm.

Tāpat 3 gados
vienu reizi

agonu sa-

kabinātāji,

pārmijnieki,
lokomotīvju

pavadoņi

Tanīs pašos. Tāpat Tāpat ES vai vec.ESP kā

priekšsēdētājs un

vec.ESP resp. ESP

kā loceklis
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37. Periodiskās pārbaudes rezultāti, resp. pārbaudes akti, sakopo-
jami un reizi mēnesī, ja pagājušā mēnesī vairākos periodos pārbaudīti
vairāk darbinieku, iesūtāmi direkcijas personāla nodaļai.

38. Neatkarīgi no minētām pārbaudēm darbinieki jāpārbauda visos

gadījumos, kad tie savā darbā pielaiž sistemātiski kļūdas, vai novēroti

amata pienākumu nezināšanā, sevišķi kustības nozarē.

39. No jauna iestājušos, vai stacijās sagatavoto staciju priekšnieku

palīgu un ekspluatācijas aģentu amatam darbinieku pārbaudi izdara

sekoša kommisijā: priekšsēdētājs EV Kļaviņš vai viņa vietnieks Eksplua-
tācijas inspektors - konsultants O. Zaķis, locekļi ET inž. Šneiders,
EC Stankevičs, FT E. Bērziņš un FE A. Krieviņš.

40. Stacijas priekšniekus un viņu palīgus, kuri sodīti ar atcelšanu

no ieņemamiem amatiem, soda atcelšanas gadījumos atjaunos agrākos
amatos tikai pēc pilnīgas pārbaudes izturēšanas amata zināšanā no jauna.

5. Darbinieku instruēšana.

41. Lai sekmīgāki veiktu darbus ekspluatācijas saimniecībā, sevišķi
vilcienu kustībā un vagonu izmantošanā, nepieciešami labi pārzināt un

saprast visus uz darbību attiecošos noteikumus, instrukcijas, rīkojumus
un t. t., kuri jau ievesti dzīvē, kā arī visus jaunizdodamos, it īpaši da-

žāda veida jauninājumus techniskā ekspluatācijā.
Lai sasniegtu labākus rezultātus rīkojumu un jauninājumu izpratnē

un pielietošanā, Ekspluatācijas direkcijā tiek ievesta zemāki uzrādītā kār-

tība darbinieku kolektīva instruēšana un apmācība, kā arī vecāko darbi-

nieku periodiski kursi un apspriedes.
42. Instruēšana noteikta pagaidām sekošiem darbiniekiem:

a) Barjeru sargiem — 2 reizes gadā pa vienai dienai līdz 2 stundām

katru reizi.

b) Pārmijniekiem, signālistiem, lokomotīvju pavadoņiem, vilcienu

sastādītājiem un vagonu sakabinātājiem — katros 2 mēnešos ne

mazāk kā vienu reizi līdz 4 stundām.

Instruēšanu izdara ārpus, I kl. un II kl. stacijās staciju priekš-
nieki zem ER uzraudzības, pārējās stacijās ER. Minētā instruē-

šanā jāpiedalās obligatoriski brīviem no gaitas ESP un technis-

kiem kantoristiem. Ar ER atļauju instruēšanu ES vietā atse-

višķos gadījumos var izdarīt vec. ESP. Zemāko klašu stacijās
ar E piekrišanu instruēšanu var uzdot tāpat ES uz ER ierosi-

nājuma pamata.
c) Jaunākiem preču vilcienu konduktoriem, bagāžas konduktoriem

un gabalu preču izdalītājiem ne mazāk kā 2 mēnešos vienu reizi

līdz 4 stundām.

Instruēšanu izdara konduktoru brigāžu pārzinis zem ER uzrau-

dzības, tāpat pie instruēšanas jābūt klāt konduktoru brigāžu rī-

kotājiem.
d) Telegrāfistiem mezglu un \pierobežu stacijās — ne mazāk kā

2 reizes gadā pa 1 dienai.

Instruēšanu izdara nozīmētais no Ekspluatācijas direktora virs-

valdes darbinieks, piedaloties stacijas priekšniekam un pēc iespē-

jas brīviem no gaitas ESP.

c) Techniskiem kantoristiem ne mazāk kā 4 reizes gadā līdz 4 stundām.

Instruēšanu izdara staciju priekšnieki vai vecākie ESP zem

ER uzraudzības.
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f) Rīgas un tuvāko mezglu (Jelgavas) pasažieru vilcienu konduk-

toru un visu šķiru virskonduktoru instruēšanai sarīko pie dzelz-

ceļu virsvaldes katru gadu vienreizējus kursus uz 10 dienām,

uzņemot katrā kursā līdz 35 darbiniekiem.

Kursu atklāšanu nosaka Ekspluatācijas direktors, atkarībā no

kustības apmēriem.

g) Staciju priekšnieku un to palīgu instruēšana notiek divējādā kārtā:

1) Rīgas mezgla un tuvāko līniju staciju darbinieku instruēšanai

sarīko pie Virsvaldes katru gadu vienreizējus kursus uz

10 dienām, uzņemot katrā kursā līdz 35 darbiniekiem,

2) tādus pat kursus sarīko Daugavpilī — Daugavpils mezgla un

tuvāko līniju darbiniekiem,

3) pārējos mezglos, kā arī sekošās robežu stacijās: Indrā, Zilupē,
Valkā un Meitenē — instruēšanu izdara uz vietas nozīmētie

no Ekspluatācijas direktora darbinieki, ne mazāk kā 2 reizes

gadā pa 2 dienām katrā punktā. Mezglos, kur atrodās kon-

duktoru rezerves, tie paši lektori izdara arī pasažieru vilcienu

konduktoru un virskonduktoru instruēšanu, kam paredzēta
1 diena papildu.

Minētos mezglu kursos norīko arī tuvāko staciju ES un ESP.

Priekšlasījumos uz līnijas un virsvaldes kursos jāpiedalās, kā

asistentiem, pēc iespējas arī ER, konduktoru brigāžu pārziņiem,

brigāšu rīkotājiem, techniskiem kantoristiem un t. t.

43. Četrreiz gadā uz 1 dienu sasauc virsvaldē ekspluatācijas revi-

dentu apspriedes, kurās pārrunā jautājumus sakarā ar vilcienu kustību

un vagonu saimniecību; iztirzā pēdējos notikumus un to cēloņus, kā arī

apspriež varbūtējos jauninājumus techniskā ekspluatācijā. Apspriedēs
piedalās arī attiecīgu nozaru virsvaldes vecākie darbinieki.

Apspriežu vadītāju nozīmē Ekspluatācijas direktors.

44. Divas reizes gadā zem Ekspluatācijas direktora vadības notura

vispārēja rakstūra vecāko darbinieku apspriedes, kurās piedalās no virs-

valdes visi vecākie atbildīgie Ekspluatācijas direkcijas darbinieki, no lī-

nijas ER, ārpus un I kl. staciju priekšnieki, kā arī citi darbinieki pēc

Ekspluatācijas direktora uzaicinājuma.

45. Turpmāk izdodamos noteikumos, instrukcijās un rīkojumos
obligatoriski jāuzrāda, kādiem Ekspluatācijas direkcijas darbiniekiem

viņu zināšana vajadzīga.
Sarīkojamās apspriedēs un kursos jaunizdotie noteikumi, rīkojumi

un t. t. iztirzājami pirmā kārtā.

46. Pēc tematu pienācīgas apgaismošanas un noskaidrošanas pie
darbinieku instruēšanas, tās vadītājs pielaiž un vada pārrunas par attie-

cīgu tematu, dodot vārdu visiem darbiniekiem, kuri vēlas. Uz visiem

lietišķiem jautājumiem apspriedes vadītājam jādod atbildes un paskaidro-
jumi izsmeļošā veidā.

47. Instruēšana par vienu un to pašu priekšmetu jāatkārto pēc
vajadzības tik reizes, lai visiem grupas darbiniekiem būtu iespējams no-

klausīties un piedalīties pārrunās.
48. Apspriežu apmeklēšana ir obligātoriska un izdarāma pēc

iespējas brīvā no gaitas laikā. Visiem uz apspriedi atnākušiem darbi-

niekiem pašrocīgi jāparakstās sevišķi tam nolūkam ievestā grāmatā pēc
zemāk iespiestā parauga.



49. |a priekšlasījumu telpas ir pietiekoši lielas, tad klausītājos var

pielaist ari citus dzelzceļu darbiniekus, kuriem lapai jāreģistrējas iepriek-

šējā § uzrādītā grāmatā.
50. Neviens zināmas grupas darbinieks nedrīkst pēc noteikumu,

instrukciju un rīkojumu izsludināšanas atsaukties v/ t<> nezināšanu, mo-

tivējot ka viņš vēl nav paspējis ar tiem iepazīties.
Priekšlasījumi, resp. instruēšana domāta tikai noteikumu, instrukciju

un rīkojumu labākas saprašanas un iegaumēšanas atvieglināšanai.
51. Gadījumos, ja darbiniekiem jābrauc uz instruēšanu vai kursiem,

tad viņi saņem brīvbiļetes braukšanai pa dzelzceļu turp un atpakaļ, kā

arī pēc iespējas iekārtotas atpūtas telpas nakts guļai. Komandējumu
nauda tiem maksāta neliks.

Zemāki iespiesti: reģistrācijas grāmatas paraugs un instruēšanas un

kursu paraugu programmas.

raugi,

Darbinieku instruēšanas reģistrācijas grāmata.

Paraksti: ES

ER

Instruēšanas un apmācības kursu parauga programmas

A. Instruēšanas programma.
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Kad noturētas

pārrunas (datums

un stundas).

Darbinieku uzvārds,
•\ m a t s Piezīmes.

vārds
jautājumi.

Darbinieku
grupas p m m a

Barjeru sargiem 1) Pēdējie jaunizdotie rīkojumi.
2) Biļešu un bagāžas kontrole.

Pārmijniekiem. signā-
listiem, lokomoiīvju
pavadoņiem, vilcienu

sastādītājiem un va-

3) Dienesta etiķa un disciplīna satiksmē ar

privātu publiku.
4) Saistošie noteikumi publikai.

1) Pēdējie jaunizdotie rīkojumi.
2) Signāli.
3) Dienesta etiķa un disciplīna.
4) Instrukcija Xs 41, sevišķi noteikumi par

manevriem
un sakabināšanu, vilcienu pie-gonu sakabinātājiem

ņemšanu un aizlaišanu un pārmiju ap-
kalpošanu.

5) Ceļu numerācija, garums un to nozīme pie
vilcienu pieņemšanas un nolaišanas.

6) Rīcība ar centralizāciju un signālu ietaisēm.
7) Ritošā sastāva gabarits.
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Darbinieku grupas P r o g r a m m a

8) Pirmās mediciniskās palīdzības sniegšana
(paskaidro vietējais ārstniecības daļas pār-
stāvis, bet kur tāds nav — ES vai ER).

9) Darba aizsardzības noteikumi.

ļaunākiem preču vil-

cienu konduktoriem

un gabalu preču izda-

lītājiem

1) Jaunizdotie noteikumi un rīkojumi.
2) Signāli.
3) Dienesta etiķa un disciplīna.
4) Instrukcijas N2.N2 49 un 41.

5) Saistošie noteikumi publikai.

Pasažieru vilcienu kon-

duktoriem un visu

6) Darba aizsardzības noteikumi.

I. Noteikumi par signāliem.
II. Kustības noteikumi.

III. Konduktoru brigāžu pienākumi vagonušķiru virskondukto-

riem mezglos, kur at-

rodas konduktoru re-

zerves, izņemot Rīgas
un tuvākās Rīgai

saimniecībā, pie manevriem; bagāžas un

preču ie- un izkraušanas stacijās.
IV. Instrukcija konduktoriem X° 49.

V. Dienesta etiķa un disciplīna.
a) Darbinieki savstarpējā satiksmē:

1) darbā, 2) ārpus darba;

b) darbinieki satiksmē ar priekšniecību;

mezglu rezerves

c) darbinieki satiksmē ar privātu pu-

bliku — pasažiepem:
1) vilcieniem stāvot stacijā, 2) apkal-

pojot vilcienu ceļā.
VII. Dzelzceļu likums un saistošie noteikumi.

VIII. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pie-
mērošana.

IX. Mediciniskās palīdzības sniegš., praktiski

paņēmieni pēc ārsta aizrādījumiem.

X. Darba aizsardzības noteikumi.

fēlegrafistiem mezglu
un pierobežu stacijās

1) ļaunizdotie noteikumi un rīkojumi.

2) Dienesta etiķa un disciplīna.

3) Noteikumi \s 341 un instrukcija X°_69.
4) Ārzemju tēlegramu pieņemšana, pārraidī-

šana un tulkošana.

Techniskiem kantori-

stiem

1) Signāli.

2) Dienesta etiķa un disciplina.

3) Vilcienu apgrozība un vagonu saimniecība.

Staciju priekšniekiem
un to palīgiem līniju,

mezglu(izņemot Rīgas,

Daugavpils un tuvāko

šiem punktiem līnijas

stacijas) un robežu

stacijās Indrā, Zilupē,
Valkā un Meitenē

1) Jaunizdotie rīkojumi techniskā ekspluatācija
un signālos.

2) Pārrunas par pēdējiem notikumiem uz dzelz-

ceļiem.
3) Dienesta etiķa un disciplina.

4) Vilcienu apgrozība un vagonu saimniecība.

5) Saistošie noteikumi publikai.

6) Saimnieciskie un administratīvie jautājumi.
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Darbinieku grupas P r o r a m m a

7) Darba aizsardzības noteikumi.

8) Dzelzceļu likums.

Pierobežu stacijās bez tam vēl:

I. Konvencijas.
a) Vagonu lietošanas līgumi.
b) Mezglu līgumi.
c) Preču, bagāžas un pasažieru pārvadā-

šanas līgumi.
d) Bezpārsēšanās satiksmes līgumi.

II. Tiešās pasažieru bagāžas un preču sa-

tiksmes komerciālā puse (aktu sastādī-

šana, tēlegramu došana un t. t.

III. Tarifi (tranzita un tiešās satiksmes).
IV. Vagonu apmaiņa.

B. Apmācības kursu programmas.

īgas un tuvāko mezglu
(Jelgavas un 1.1.)pasa-
žieru vilc. kondukto-

riem un visu šķiru
virskonduktoriem

1) Noteikumi par signāliem.
2) Kustības noteikumi.

3) Konduktoru brigāžu pienākumi vagonu

saimniecībā, pie manevriem; bagāžas un

preču ie- un izkraušanas stacijās.
4) Instrukcija N° 49.

5) Dienesta etiķa un disciplīna:
a) Darbinieki savstarpējā satiksmē darbā un

ārpus darba;

b) Darbinieki satiksmē ar priekšniecību;
c) Darbinieki satiksmē ar privātu publiku

vilcieniem stāvot stacijā un apkalpojot
vilcienu ceļā.

6) Noteikumi par civildienestu.

7) Dzelzceļu likums un saistošie noteikumi

publikai.

8) Pasažieru pārvadāšanas noteikumu piemē-
rošana.

9) Vagonu apkurināšana.
10) Vilcienu apgaismošana.
11) Mediciniskās palīdzības sniegšana; praktiski

paņēmieni pēc ārstu aizrādījumiem.

12) Darba aizsardzības noteikumi.

īgas un Daugavpils
mezglu un tuvāko

šiem punktiem staciju,

priekšniekiem un pa-

līgiem

1) Techniskie noteikumi ar pielikumiem un

. signāli.
2) Vilcienu apgrozība un ritošā sastāva iz-

mantošana.

3) Preču pārvadāšana (ie-, iz - un pārkraušana,

sīksūtījumi un vagonu kravas, preču pie-
ņemšana, svēršana un izdošana).

4) Dienesta etiķa un disciplīna.
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6. Nosacījumi par atalgojumu.

52. Atalgojumu darbiniekam maksa no iestāšanas dienas darba.

53. Izmaksas dokumentus, kā štata darbiniekiem, tā viņu aizvieto-

tājiem sastāda Rēķinvedības nodaļa. Stundu maksas darbiniekiem, kā

preču un bagāžas strādniekiem, stacijas priekšnieks sastāda tabeles, kuras

iesūtāmas Rēķinvedības nodaļai. •
54. Štata darbiniekiem atalgojumu par tekošu mēnesi izmaksā

vienreiz mēnesī, mēneša 23. datumā, mezglu stacijās, bet mēneša 26 un

27. datumā līnijas vienībās, bet ja minētās dienas ir svinamas, tad ie-

priekšējā darba dienā. Darbinieku aizvietotājiem atalgojumu izmaksā

divreiz mēnesī mezglu stacijās 8. un 21. mēneša datumā bet līnijas
vienībās 11. un 26. mēneša datumā. Darbinieku aizvietotājiem,
cietušiem no nelaimes gadī|umiem pie darba vai sakarā ar darbu,

atalgojumu pa darba nespējas laiku izmaksā vidējās dienas algas
75% apmērā, bet štata un papildu darbinieki, kuri padoti noteiku-

miem par civildienestu, saņem atalgojumu pilnos apmēros. Vidējo
dienas algu aprēķina dalot nopelnīto 4 nedēļās pirms nelaimes gadījuma
summu uz tanī laikā nostrādāto dienu skaitu.

55. Līnijas vienībās atalgojumu izmaksā ar gaitas vilcieniem, iz-

ņemot Rīgas-Daugavpils iecirkni no Salaspils līdz Liksnas stacijai, pē-

dējo ieskaitot, kur algu izmaksā visu direkciju vienībām staciju priekš-
nieki tieši no staciju ieņēmumiem, saskaņā ar Galvenā direktora rīkojumā
Xs 280 minētiem nosacījumiem.

56. Štata darbiniekiem atalgojamu aprēķina saskaņā ar pastāvošiem
noteikumiem par valsts darbinieku atalgojumu.

Slimo, atvaļināto un papildu darbiniekiem pa sesonas laiku mak-

sājams kategoriju atalgojums ar ģimenes piemaksām līdzīgi štata darbi-

niekiem. Alga minētiem aizvietotājiem izvedama atkarībā no aizvieto-

jamā amata kategorijas par faktiski nostrādātām dienām, neizslēdzot

svētdienas un svētku dienas, ja tās iekrīt nepārtraukta darba starplaikā.

Atalgojuma normas šādas:

1) Staciju apkalpotājiem, vagonu, vārtu un noliktavas

sargiem pēc XX kat.

2) 11. šķ. pārmijniekiem „
XIX

„

3) I. šķ. pārmijniekiem, lokomotīvju pavadoņiem, bar-

jera sargiem un 111. šķ. kasieriem sargiem .... „

XVIII
„

Darbinieku grupas P r o g r a m m a

5) Dzelzceļu likums un saistošie noteikumi

publikai.

6) Konvencijas.
7) Tarifi un taksēšana.

8) Mediciniskās palīdzības sniegšana.
9) Darba aizsardzības noteikumi.

10) Saimnieciskie un administratīvie jautājumi.
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4) 11. šķ. kasieriem-sargiem, 11. šķ. tēlefonistiem, ko-

merckantoristiem, 11. šķ. signālistiem un aģentiem-
kalpotājiem pēc XVII kat.

5) Vagonu sakabinātājiem, I. šķ. signālistiem, 11. šķ.
vilcienu sastādītājiem, 11. šķ. svērājiem, 11. šķ. tēle-

grafistiem, 1. šķ. kasieriem-sargiem un I. šķ. tēle-

fonistiem
„

XVI
„

6) Techniskiem kantoristiem, biļešu kasieriem, bagāžas
kasieriem, I. šķ. vilcienu sastādītājiem, ekspluatā-
cijas aģentiem un vecākiem kantoristiem

.... „
XV

„

7) Bagāžas taksētājiem „
XIV

„

8) Preču taksētājiem
„

XIII
„

57. Par pieņemtiem darbiniekiem jāiesūta personāla nodaļai katra

mēneša 1. un 16. datumā ziņas algas'izvešanai uz šim nolūkam pare-
dzētām un stacijām izsūtītām sekoša parauga blanķetēm:

Paraugs.

Rīgas pas. stacijas

ziņas par pieņemtiem darbiniekiem laikā no i. marta līdz 15. martam

ieskaitot, 1930. g.

N2

193 g.

Stacijas priekšnieks (paraksts)

Kāda Ar kādu

alalgo-
jumu(ka-

tegoriju
vai dienas

maksu.)

Pieņemšanas iemesli:

vakantā viētā, slimo,

atvaļināto vai atpūtā
atbrīvoto darbinieku

aizvietošanai, uzrādot

arī pēdēfo amatus un

uzvārdus (slim.zm.Ne)

Kad stā- Kadgai-

dzisamata Mies \ jaita tubei

e

«
.

c c

Q E

JeJVfe Uzvārds un
Izpildī- c

3

Q 6

■

c
a

re
-3

c
9

35

Piezīmes
t, k. vārds

šanaipie-

ņemts

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Bumbieris

Jānis
pārmijn. XVIII. k. slim. pārm. Ābola v.

slim. zīm. Nr. 10.

kārt. atv. sakabin.

Irbes v

turj ina 5 18

2. vag. sak. XVI. k. 6 18 12 iesk.
n

Pats sa-

slima10.3

un tur-

pinaslim.
Sakab.

Irbe at-

gterlezās
no atvaļ.
13. III.

3. Kalniņš
Pēteris

fslimā Bumbiera v. sļ.
zīme Ne 12, kufš
izp. atv. sakab.

Irbes v.

vag. sak. XVI. k. 10 12

Kalniņš
Pēteris

pārmijn. XVIII. k.4. slimā parm. Ezeriņa
v. slim. zīme Ne 15

13 .tu ina Pats ar 14.

III. slimo

no nel.

gadījuma,
akts Ne 5.
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58. Lai nerastos kavēkļi atalgojuma izmaksas sarakstu sastādīšanā,
šīs ziņas jāiesūta precīzi noteiktos termiņos. Mesglu stacijām, t. i. Rīgas
pas., Preču, Krasta, Šķirotavai, Zemitāniem, Torņakalnam, Daugavpilij,
Jelgavai, Liepājai un Ventspilij ziņas par pieņemtiem darbiniekiem jāie-
sūta divos eksemplāros (rakstīdamas zem kopējamā papīra), vienu

eksemplāru tieši rēķinvedības nodaļai, bet otru EA pārbaudei.

Sastādot ziņas par pieņemtiem darbiniekiem jāievēro:

a) Ziņās ievedami visi slimo un atvaļināto darbinieku aizvietotāji;

b) Papildu darbinieki, kuri pieņemti uz ER vai E atsevišķu atļauju
pamata pa pastiprinātas darbības laiku, izņemot tos, kuri ar di-

rekcijas rīkojumiem iecelti kā vietas izpddītāji, vai vietas pagaidu
izpildītāji, kā arī CM strādniekus, kuriem algu izved CM, rezer-

ves un piekomandētos štata darbiniekus.

c) Ailē 2. darbinieka vārds un uzvārds ierakstāms skaidri un

salasāmi;

d) Ja darbinieks attiecīgā pusmēnesī nodarbināts vairāku slimo,

atvaļināto vai atpūtā bijušo darbinieku aizvietošanai, tad ziņu
ailēs 5., 6., 7., 8. un 9. katra aizvietojamā darbinieka vietā

vietnieka gaita uzrādāma atsevišķi, piem.:

1) Ozols Pēteris pārmijn. XIX. kat. slim. pārm. Roņa v. I. X. 8.

5. X. 20. slim. zīm. J€ 1010.

2) Ozols Pēteris pārmijn. XIX. kat. atvaļin. pārm. Roņa v.

6. X. 8. — turpina;

c) Ziņās vispirms ievedami tie vietnieki, kuri ieņem vakantas vie-

tas vai papildu amatus un pēc tam slimo un atvaļināto vietnieki,

pie kam pēc iespējas vienādu amatu izpildītāji ierakstāmi pēc

kārtas, neuzrādot tos ziņās vairākas reizes, piem., kad visi pār-
mijnieka amata vietnieki ierakstīti, tad rakstāmi visi vagonu sa-

kabinātāji un t. t.;

f) Ziņu ailēs 8. un 9. jāuzrāda faktiskais gaitas beigšanas laiks,
nepieskaitot pēcdežures atpūtu. Atpūtas beigas, kada pienākas
pēc pēdējās gaitas, uzrādāmas piezīmju adē 10.;

g) Ja vietnieks aizvietošanas laikā pats saslimst, vai cietis no ne-

laimes gadījuma pie dienesta pienākumu izpildīšanas, tad ziņu
ailē 10. par to jātaisa atzīme, kā tas paraugā uzrādīts. Tiesības

uz atalgojumu slimam vietniekam ir tik ilgi, kamēr iestājās
darbā tas darbinieks, kuru viņš aizvietoja saslimšanas brīdī.

Cietušiem no nelaimes gadījuma pie dienesta pienākumu izpildī-
šanas atalgojumu maksā vidējas dienas algas 75°/o apmērā līdz

izveseļošanās dienai vai pensijas piešķiršanai.

Ja slimība ar tiesību saņemt atalgojumu turpinās nākošā pus-

mēnesī, tad tāds vietnieks jāuzrāda arī nākošā pusmēneša ziņās

par pieņemtiem darbiniekiem, bet ja slimība turpinās bez tiesī-

bām uz atalgojumu, tad tādi vietnieki uzrādāmi tikai ziņās par

slimojošiem darbiniekiem.

59. Pie atalgojuma izmaksas jābūt klāt stacijas priekšniekam vai

pēdējā prombūtnes laikā viņa vietniekam. Viņu uzdevums ir apliecināt
algu sarakstos un tabelēs algu saņēmēju personīgus parakstus, uzrakstot

maksāšanas dokumenta beigās, ja dokumentā uzrādītās personas algu
visas saņēmušas, sekošu atzīmi: „šinī maksāšanas dokumentā uzrādītās
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naudas summas sarakstā minētām personām vai viņu pilnvarotiem
(ja tādi bija) izmaksātas manā klātbūtnē un naudas saņēmēju personīgus
parakstus apliecinu ar savu parakstu (paraksts uzrādot amatu)". Ja
kāda no algas sarakstā minētām personām pēc algas neierodas, pie
izmaksas klātesošais ierēdnis atzīmē maksāšanas dokumentā piezīmju
rubrikā, pretīm neieradušās personas uzvārdam, neierašanās iemeslus,
kā: slimība, komandēts, atvaļinājumā, atlaists no dienesta un t. t. un

apliecina ar savu parakstu. Šādos gadījumos, kad saraksts nav galīgi
apmaksāts, klātesošais ierēdnis saraksta beigās uzraksta sekošu atzīmi:

„Šinī maksāšanas dokumentā uzrādītās naudas summas sarakstā minētām

personām vai viņu pilnvarotiem (ja tādi bija) izmaksātas manā klātbūtnē

un naudas saņēmēju personīgus parakstus apliecinu ar savu parakstu,

izņemot N° (uzrādot strādnieku jeb darbinieku N° pēc saraksta)". Pie

otras izmaksas klātesošais ierēdnis atzīmē: manā klātbūtnē nauda

izmaksāta JV2 ". (Instrukc. .N2 38 § 19).

60. Darbinieka nāves un atlaišanas gadījumos staciju priekšniekiem

atļauts izmaksāt no staciju ieņēmumiem galīgu aprēķinu pēc Virsvaldes

izsūtītiem aprēķiniem, bet miršanas gadījumā vēl atalgojumu par 2 mē-

nešiem uz priekšu (uz noteikumu par valsts darbinieku atalgojumu 24. p.

piezīmes pamata) pēc visu atvilkumu, resp. regulējumu noskaidrošanas

un ieturēšanas. Miršanas gadījumā 2 mēnešu atalgojumu var izmaksāt

mirušā piederīgiem, resp. sievai vai, ja darbinieks neprecējies,
vecākiem.

Katrā gādījumā stacijas priekšniekam jāpieprasa pierādījumi par

miršanas faktu un pabalsta lūdzēja radniecības attiecībām pret mirušo,

t. i. miršanas un laulības apliecibas un pase. Pārliecinājies par pabalsta
pieprasītāja personību un attiecībām pret mirušo, stacijas priekšnieks
rakstiski pieprasa aprēķina izsūtīšanu no Ekspluatācijas direkcijas, kura

sastāda aprēķinu un nosūta apmaksai.

Minēto 2 mēnešu atalgojumu var izmāksāt tikai štata un papildu
darbiniekiem, ja tie padoti civildienesta noteikumiem.

7. Ģimenes piemaksa.

61. Darbiniekam, kuram ir ģimene un ja viņš savus ģimenes lo-

cekļus, sievu un bērnus, apgādā izsniedz ģimenes piemaksu 10°/o apmērā
no attiecīgās katēgorijas algas un pakāpes, bet ne mazāk par 12 latiem

un ne vairāk par 24 latiem mēnesī par katru ģimenes locekli.

62. Darbinieka vecāki par ģimenes locekļiem netiek uzskatīti un

tiesības uz ģimenes piemaksu tie nebauda.

63. Par bērniem ģimenes piemaksu izsniedz līdz pilniem 16 ga-

diem, bet ja tie apmeklē Latvijā pilntiesīgu skolu — līdz 18 gadiem.
Par apgādājamiem bērniem uzskatāmi arī tie, kas pielīdzināti laulībā

dzimušiem, vai arī adoptēti.
Piezīme. Bernu atrašanās patversmē, kūja tos uztura bez atlīdzibas, nav par

šķērsli ģimenes piemaksas saņemšanai par bērniem.

64. Darbinieks-patēvs vai darbiniece-pamāte saņem ģimenes pie-
maksu par pabērniem tad, ja pabērnu tēvs miris vai pēc likuma par mirušu

atzīts, bet patēvs arī tad, ja pabērna tēvs nav zināms.

65. Par sievu ģimenes piemaksu neizsniedz, ja viņa ieņem atalgo-

jamu vietu valsts (arī valsts autonomā uzņēmumā) un pašvaldības die-
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nestā, pie kam sievas nodarbošanās ar atlīdzību, kas mazāka par pusi
no XX. katēgorijas I. pakāpes algas, nav uzskatāma par atalgajumu
vietu; ja darbam nav pastāvīga rakstura, tad par algotu vietu attiecīgā
kalendāra mēnesī neskaitās gadījumi, kad sieva dabū atalgojumu mazāk

kā par 15 dienām.

66. Ģimenes piemaksu izsniedz sākot ar to dienu, kad tiesība uz

minēto piemaksu radusēs, bet ne vairāk kā par divām negēļām atpakaļ,
skaitot no attiecīgo pierādījumu iesniegšanas.

67. Tiesība uz ģimenes piemsksu izbeidzas, darbiniekiem paliekot
dienestā, ar to kalendāra mēneša notecējumu, kurā šī tiesība izbeidzas.

68. Ģimenes piemaksu par vienu un to pašu ģimenes locekli var

saņemt tikai viens darbinieks un tikai vienā vietā.

69. Ģimenes piemaksas pieprasīšanai darbiniekam jāizpilda blanķete

sērija VA 90, kuru apliecina stacijas priekšnieks un iesūta Personāla

nodaļai.

70. Darbiniekiem-aizvietotājiem un pie nenoteikta darba ģimenes

piemaksas pieprasījuma iesniegšana jāatjauno, ja viņiem ir bijis ilgāks

par 6 mēnešiem pārtraukums darbā.

71. Saņemot darbinieka iesniegumu jāpārliecinājas, vai darbinieks

ir uzrādījis laiku, no kura ģimenes piemaksa izsniedzama un vai tas

saskan ar dokumentos uzrādītiem.

72. Vasaras brīvlaikā līdz 31. augustam par bērniem, kas apmeklē
skolu, uzskatāmi visi tie bērni, kuri skolu apmeklējuši pavasarī mācības

laikam beidzoties, neatkarīgi no tam, vai viņi skolu turpmāk apmeklēs
vai ne. Ja bērns rudenī turpinās apmeklēt skolu, tad jāiesniedz ne

vēlāk par 15. septembri jauna skolas apliecība. Pretējā gadījumā ģime-
nes piemaksas izmaksa tiks pārtraukta.

8. Darbinieku veselības stāvokļa periodiska pārbaude.

73. Neatkarīgi no veselības pārbaudes pie pieņemšanas dienesta,
darbinieku veselību pārbauda arī dienesta laikā.

74. Periodiskai veselības pārbaudei padoti:

1) Ikgadus — visi tie pirmās katēgorijas darbinieki, kuriem darīšana

ar optiskiem un akustiskiem signāliem, t. i. signālisti, pārmij-
nieki, vagonu sakabinātāji, vilcienu sastādītāji, lokomotīvju pava-

doņi un aģenti-kalpotāji.

2) Pēc 3 gadiem — visi pārējie I. katēgorijas darbinieki, t. i. sta-

cijas priekšnieki, staciju priekšnieku palīgi, ekspluatācijas aģenti,

stacijas priekšnieku rezerves palīgi, techniskie kantoristi, tēlegrā-
fisti un tēlefonisti.

75. Visu augstāk minēto darbinieku, izņemot stacijas priekšniekus,
savlaicīgai norīkošanai pie ārsta seko staciju priekšnieki. Pēdējo norī-

košanu pie ārsta izdara personāla nodaļa.

76. Darbinieki pie ārsta sūtāmi pie pavadrakstiem sērija VA 3.

77. Stacijām ar lielāku pārbaudāmo darbinieku skaitu vienā reizē

norīkošana pie ārsta izdarāma pakāpeniski un pēc iespējas brīvā no

gaitas laikā.
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78. Pārbaudes rezultāti jāsakopo un vienu reizi mēnesī, ne

vēlāk par nākošā mēneša 15. datumu, jāiesūta personāla nodaļai.

79. Braukšanai pie ārsta izdodamas vienreizēja brauciena brīvbi-

ļetes uz noteikumu N° 309 § 3. p. f pamata.

80. Periodiskai pārbaudei padoto darbinieku pārcelšanas gadījumos

jāpaziņo attiecīgam ES, Kad pārceltā darbinieka veselības stāvoklis pār-
baudīts no ārsta.

9. Atvaļinājumu pieprasīšana veselības uzlabošanai

un balneoloģiskai ārstēšanai.

81. Veselības stāvokļa uzlabošanai darbinieks var pieprasīt garāku
atvaļinājumu, iesniedzot rakstisku lūgumu tiešam priekšniekam, resp.

stacijas priekšniekiem.
Piezīme: lūgumi atsvabināti no zīmognodokļa.

82. Štata darbinieku iesniegtie lūgumi nosūtāmi attiecīgam iecirkņa
ārstam tieši, uzrādot pavadrakstā sekošas ziņas;

1) no kāda laika darbinieks kalpo uz dzelzceļa;

2) vai darbinieks ir slimo kases dalībnieks vai ne;

3) kad un cik ilgus atvaļinājumus izlietojis pagājušā laikā ārstē-

šanās nolūkā:

4) vai agrāk ārstējies Ķemeru sanatorijā vai citur un kādos gados;

5) jāmin vai ir kādi iebildumi atvaļinājuma piešķiršanai.

Darbinieku ģimenes locekļu lūgumi tāpat jāiesūta tieši SR, pievie-

nojot slimības zīmi.

Piezīme: 3. un 4. pantos paredzētās ziņas jeievāc pa telefonu personāla nodaļā,
ja stacijā tādas nav.

83. Darbinieku aizvietotāju un papildu darbinieku lūgumi nav

iesūtāmi tieši iecirkņa ārstam, bet direkcijas personāla nodaļai.

84. Ārstu komisiju piešķirtos atvaļinājumus apstiprina un paziņo
virsvaldē.

10. Darbinieku ārstēšana.

85. Saslimšanas gadījumos darbiniekam un viņa ģimenes locekļiem
izsniedzama slimības zīme.

86. Par ģimenes loceķļiem skaitās sieva un bērni līdz pilniem
16 g., bet ja apmeklē skolu līdz 18 g.

87. Slimības zīme derīga vienas slimības periodam. Pie katras

jaunas periodiskas saslimšanas jāizsniedz jauna slimības zīme.

88. Ilgstošas slimības gadījumā ar vienu slimības zīmi var nepār-
traukti ārstēties, kamēr slimnieks izveseļojas, bet ne ilgāki par 7 mēne-

šiem, t. i. kamēr slimnieks skaitās dienestā.

89. Darbiniekam, kurš slimības dēļ atsvabināts no dienesta pienā-
kumu izpildīšanas, nekavējoši, bet ne vēlāk kā otrā dienā par to jāpa-
ziņo stacijas priekšniekam, uzrādot slimības zīmi. Grūtos saslimšanas

gadījumos paziņojumu var pieteikt pa tāļruni, vai caur otru personu

(not. 311 § 6. piezīme).
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90. Pēc ārsta palīdzības jāgriežas dzelzceļu ambulancēs noteiktās

pieņemšanas stundās. Ja darbinieks saslimst pēkšņi, kad vēlā laika, vai

satiksmes trūkuma dēļ, nav iespējams pie ārsta nokļūt, bet vietnieks jā-
uztur, tad par to jāaizrāda ārstam, lai viņš slimā izpalikšanu no darba

attaisnotu ar faktisko saslimšanas dienu.

91. Mājās pie slimnieka var izsaukt ārstu tikai grūtos saslimšanas

gadījumos, kad slimais nav spējīgs uz ambulanci nokļūt (not. 318 § 109).

92. Pie mediciniskā personāla uzaicināšanas apmeklēt slimnieku

mājās, slimības zīmē katrā ziņā jābūt atzīmētai slimā pareizai adresei.

93. Ja uzaicinājums apmeklēt slimnieku mājās mediciniskā perso-

nāla dzīves vietā nodots ambulancē pieņemšanas stundās, tad slimniekus

mediciniskais personāls apmeklē tanī pašā dienā, pretējā gadījumā slim-

nieka apmeklēšana tanī pašā dienā nav obligātoriska un var tikt izdarīta

otrā dienā, izņemot tikai sevišķi ārkārtējus gadījumus (kā asinstecēšanu,
saģiftēšanos, grūtus ievainojumus, dzemdības v. t. t.). (Not. Ns 318 § 111).

94. Obligātoriska slimo apmeklēšana mājās priekšpilsētā dzīvojo-
šiem ierobežojas līdz pilsētas robežām, bet uz līnijas 2 kilometru atsta-

tumā ārpus dzelzceļa teritorijas.
Par satiksmi starp stacijām gadā ceļa meistari (Not. 318 § 112).

95. Ārkārtējos, grūtos darbinieka vai viņa ģimenes locekļa saslim-

šanas gadījumos, kad dzelzceļu mediciniskais personāls savā iecirknī

iztrūkst, vai arī kad viņš atrodas iecirkņa robežās, bet ir saistīts pie otra

grūti saslimušā, staciju priekšniekiem ir tiesības uzaicināt kaimiņu ie-

cirkņu dzelzceļu ārstu, vecmātes, feldšerus vai, ja tas ir vajadzīgs, pat

privātu medicinisku personālu.

96. Darbiniekiem vai viņu ģimenes locekļiem grūtos saslimšanas

gadījumos, kad dzelzceļa medicīnisko personālu sasniegt nevar, vai tas

savā vietā iztrūkst, atļauts griezties pēc palīdzības pie privātiem ārstiem

un dziedināšanas iestādēm, bet par to otrā dienā jāpaziņo savam ārstam

un jādabū no viņa piekrišana un attiecīgs raksts, lai vēlāk nokārtotu no

privātā ārsta vai dziedināšanas iestādes iesniegto rēķinu par ārstēšanu.

Par darbinieku un to ģimenes locekļu dziedināšanu pie privātiem ārstiem

un dziedināšanas iestādēs, bez Veselības daļas ziņas iesniegtos rēķinus

dzelzceļu virsvalde neatlīdzinās (Not. 318 § 113).

97. Piepežos saslimšanas gadījumos attālākās Rīgas pilsētas noma-

lēs dzīvojošiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem ir tiesība griezties

pie dzelzceļa rajona ārstiem sekošā kārtībā:

Griežoties pie rajona ārsta, dzelzceļniekiem jāuzrāda attiecīga sli-

mības zīme; tikai steidzamos gadījumos rajona ārsts pieņems slimo arī

uz personas apliecības pamata, bet slimības zīme pēc tam katrā ziņā

jāpienes palīdzību sniegušam ārstam.

Vairāk kā vienu vizīti no vietas pie rajona ārsta mājās nav pielai-
žama, jo tādos gadījumos turpmākā ambulatoriskā ārstēšana piekrīt attie-

cīgam iecirkņa ārstam.

Gadījumos, kad paredzama ārstēšana un darba spēju zaudēšana uz

ilgāku laiku (vairāk kā I nedēļa) rajonu ārsts par to ziņo attiecīgam

iecirkņu ārstam, kurš, skatoties pēc apstākļiem, vai pārņem slimnieku

savā ārstēšanā, vai atstāj to rajona ārsta zināšanā.

5*
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Lai Rīgas pilsētas attālākās nomalēs dzīvojošie slimie dzelzceļu
darbinieki un to ģimenes locekļi steidzamos gadījumos varētu zāles bez

kavēšanās saņemt, Rīgas pilsētas nomalēs, rajonu aptiekās (pēc zemāk

uzrādītā saraksta) izsniedz zāles dzelzceļniekiem pēc speciālām receptēm,
parakstītām no rajona ārstiem, dzelzceļu iecirkņu ārstiem vai feldšeriem,
dzelzceļu ārstiem speciālistiem.

Bez tam svētdienās un svētku dienās un nakts laikā no pīkst. 21

līdz 9 no rīta, kad Dzelzceļu centrālā aptieka ir slēgta, steidzamos ga-

dījumos zāles pēc speciālām receptēm dzelzceļnieki var saņemt; vai

Foka aptiekā Brīvības ielā JSs 1, vai Brīvības aptiekā — Brīvības bulv.

N° 8 vai Universitātes aptiekā — Elizābetes ielā N° 63.

Rajonu ārstu saraksts:

Latgales priekšpilsētas rajonā:

1. Dr. Bergs— L. Maskavas ielā JVs 128, pieņem no pīkst. 16—18 1 -2/-
2. Dr. Friedensteins — L. Maskavas ielā JN2 141, pieķem no pīkst.

9- 11 un 17-19.

Bišumuiža:

3. Dr. D. Blovetcs — Bauskas ielā N° 3, pieņem no pīkst. 15 1/2—18.

Vecmilgrāvl:

4. Dr. V. Brauns — Emmas ielā N° 20-b pieņem no pīkst. 9—lo

un 17—18.

Čiekurkalnā:

5. Dr. Hjords — I garā līnijā Ns 38-a pieņem no pīkst. 16—20.

llgeciemā:

6. Dr. Kricmanis — Daugavgrīvas ielā Ns 28 pieņem darbdienās

no pīkst. 16—18, pieņem svētdienās no pīkst. 11—13.

Torņakalnā;

7. Dr. Krauze — M. Altonovas ielā Ns 4, pieņem no pīkst. B—lo

un 17—18.

Sarkandaugavū:

8. Dr. Petersens — Aptieku ielā «Ns 16 pieņem no pīkst. B—9,8—9,
10— 11, 13—14 un 17—18.

Āgenskalnā:

9. Dr. Strazdiņš — Kalnciema ielā Ns 62, pieņem no pīkst. B—98 —9

un 17—19.

Juglā:

10. Dr. Vītoliņš — Vidzemes šos. JS'° 104 dz. 6 pieņem no pīkst.
B—9 un 16—17.

Aleksandra vārtu rajonā:

11. Dr. Zentels
— Ūnijas ielā N° 6 pieņem no pīkst. 9—12 un 16—17.

12. Dr. Staprans — Vidzemes šos. N° 57, pieņem no pīkst. 5—7.
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Ka/paka posteņa rajonā:

13. Dr. Kalniņ — Gertrūdes ielā Xs 103 dz. 3.

Bolderajā:

14. Dr. Caurs — Zilā ielā N2 3.

Rajonu aptieku saraksts

1. Bišumuižas aptieka.
2. Bolderājas aptieka.
3. Čiekurkalna aptieka, I. līn. .N° 38a.

4. Āgenskalnā, Ērgļu aptieka, Kalnciema ielā Ns 62

5. Ilģeciemā, Daugavgrīvas ielā Xs 46.

6. Juglas aptieka, Vidzemes šos. «N° 112.

7. Nometņu aptieka, L. Nometņu ielā N2 58.

8. Sarkandaugavas aptieka, Aptieku ielā N° 16.

9. Vecmīlgrāvja aptieka.

98. Darbiniekiem slimības dēļ ārstēšanai un veselības uzlabošanai

piešķirto atvaļinājumu periodus skaita kopā ar pēdējiem 12 mēnešiem,
skaitot atpakaļ no ikreizējās pēdējās slimības dienas. Ja pēdējo 12 mē-

nešu laikā darbinieks slimības dēļ neizpilda dienestu vairāk ka 7 mēnešus,
tad viņu uzskata par izstājušos no dienesta.

99. Darbiniekiem slimības dēļ ārstēšanai un veselības uzlabošanai

piešķirtā atvaļinājuma laikā izmaksā, gada laikā, pirmos divus mēnešus

pilnu atalgojumu, nākošos divus mēnešus 3
/_ atalgojuma, bet turpmākos

3 mēnešus pus atalgojuma. Ģimenes piemaksu pa visu slimošanas laiku

izmakšā pilnā apmērā.

100. Tiesība saņemt pilnu atalgojumu pa slimības laiku darbiniekam

ir tikai tad, ja viņš no nelaimes gadījuma vai uzupurējoties cietis, izpildot
dienesta pienākumus, bet ne ārpus dienesta.

101. Darbinieku ģimenes locekļus ārstē līdz izveseļošanās dienai,
bet ne ilgāki par 18 nedēļām, skaitot no saslimšanas dienas; ja slimība

atkārtojas, tad ne ilgāki par 22 nedēļām gada laikā, ieskaitot agrākās
slimošanas ilgumus.

102. Ģimenes locekļiem ārsta palīdzība pārtraucama, ja darbinieks

tiek atlaists, vai izstājies no dienesta (Not. 318. § 125).

103. Staciju priekšniekiem stingri jāseko, ka no atlaistiem štata

darbiniekiem, tā arī no to aizvietotājiem, pirms aprēķina izsniegšanas
tiktu atņemtas izsniegtās viņiem slimības zīmes.

104. Par nozaudētam slimības zīmēm jāpaziņo attiecīgam iecirkņa
ārstam.

105. Par slimojošiem darbiniekiem iesūtāmas vienu reizi mēnesī

ziņas uz šim nolūkam drukātām sekoša parauga blanķetēm, ne vēlāk

par 5. datumu:



70

Paraugs.

stacijas

ziņas par 19 g. mēnesi

slimojošiem un ārstu komisijas atvaļinājumus
lietojošiem darbiniekiem.

106. Ziņas par slimojošiem darbiniekiem nav ieslēdzami t; e dar-

binieki, kuri ārstējušies ambulatoriski.

107. Ziņām jāpievieno vienīgi no darbiniekiem izlietotās slimības

zīmes, uz kurām ir ārsta ātzīmes par darbinieka atbrīvošanu slimības

dēļ no darba pie kam, sastādot ziņas par slimiem darbiniekiem, jāseko
lai dati uz slimības zīmēm saskanētu ar ziņās uzrādītiem.

108. Ambulatoriski ārstējušos darbinieku, viņu ģimenes locekļu un

stundu maksas darbinieku, resp. slimo kasu dalībnieku slimības zīmes

pēc vajadzības izbeigšanās atņemamas un uzglabājamas stacijā.

11. Strādnieku apdrošināšana slimo kasēs.

109. Slimo kases jāieskaita visi stacijas nodarbinātie stundu maksas

un akorda strādnieki.

110. leskaitīšana izdarāma sekošā kārtībā:

a) Pirms strādnieka pieņemšanas tas jānosūta pie SR un ja pēdējais
to atzinis par derīgu dzelzceļa dienestam, strādnieks pielaižams
darbā un ieskaitāms slimo kases dalībniekos.

Stacijās, kur uz vietas ārsta nav, apskati var izdarīt pēc iestā-

šanas darbā, bet ne vēlāk, kā 2 nedēļu laika.

Strādnieki ieskaitāmi atkarībā no darba vietas sekošās slimo

kasēs:

1. Rīgas dzelzceļa mezgla kalpotāju slimo kasei pievienojami
darbinieki, kuri strādā:

a) uz līnijas Rīga - Pļaviņas (pēd. ieskaitot).

b) uz līnijas Rīga-leriķi (pēd. ieskaitot).
c) uz līnijas Rīga -Mangaļi (pēd. ieskaitot).
d) uz līnijas Rīga -Bolderāja (pēd. ieskaitot).

c) uz līnijas Rīga - Bulduri - Tukums (pēd. neieskaitot).

f) uz līnijas Rīga- Jelgava (pēd. neieskaitot).

2) Jelgavas kopējai slimo kasei pievienojamie darbinieki:

a) uz līnijas Jelgava - Sece,
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b) uz līnijas Jelgava - Meitene
-Lietavas rob.

c) uz līnijas Jelgava - Reņģe - Lietavas rob.

d) uz līnijas Jelgava -Tukums (neieskaitot).

3) Bauskas pilsētas slimo kasei:

a) uz līnijas Meitene - Bauska.

4) Daugavpils dzelzceļu mezgla kalpotāju slimo kasei pievieno-
jami nodarbinātie uz līnijām:
a) Pļaviņas- (neieskaitot) Krustpils-Daugavpils.
b) Daugavpils - Eglaine -Lietavas robeža,

c) Daugavpils-Zemgale-Poļu rob.

d) Daugavpils - Indra -Krievijas rob.

c) Daugavpils - Rēzekne -Rītupe.
f) Zilani - Rēzekne -Zilupe - Krievijas robeža.

5) Gulbenes slimo kasei — nodarbinātie uz līnijām :

a) leriķi- (neieskaitot) Gulbene.

b) Gulbene-Jaunlatgale.

c) Gulbene -Pļaviņas (neieskaitot).

d) Gulbene-Ape.
6) Cēsu pilsētas slimo kasei — pievienojami nodarbinātie uz

līnijas:
1) leriķi - (neieskaitot) Cēsis.

7) Valmieras pilsētas kopējai slimo kasei — pievienojami nodar-

binātie uz līnijām :

a) Cēsis - (neieskaitot) Valmiera -Valka.

b) Valmiera-Smiltene.

c) Valmiera-Ainaži.

d) Valka-Ipiķi.

8) Liepājas I. slimo kasei — pievienojami nodarbinātie uz līnijām:
a) Liepāja -Vaiņode -Lietavas rob.

b) Dubeņi -Paurupe - Lietavas rob.

c) Priekule - Ozolmuiža,

d) Pāvilosta-Alšvanga.

9) Aizputes pils. slimo kasei —pievienojami nodarbinātieuz līnijām:
ā) Aizpute -Airīte.

10) Saldus pils. slimo kasei — nodarbinātie uz līnijas:

a) Zirņi -Saldus.

11) Ventspils slimo kasei — pievienojami nodarbinātie uz līnijām:
a) Spāre - Ventspils.
b) Ventspils-Mazirbe-Cīruļi.
c) Cīruļi -Roja.

12) Tukuma pilsētas slimo kasei — nodarbinātie uz līnijām:
a) Tukums-Spāre (neieskaitot).

b) Stende - Cīruļi (neieskaitot).

c) Talsi-Engure.

13) Jēkabpils pilsētas slimo kasei — pievienojami nodarbinātie

uz Jēkabpils šaursliežu ceļiem.

b) Par pieņemtiem strādniekiem jāpaziņo attiecīgai slimo kasei neka-

vējoši, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā uz blanķetes VA M 85.

c) Par strādnieku slimo kasu dalībnieku atlaišanu no dienesta, tāpat
jāpaziņo nekavējoši, bet ne vēlāk, kā 3 dienu laikā uz blanķetes
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VA JVfs 84, pretēja gadījuma iemaksas un piemaksas darba de-

vējam jāizdara līdz šāda paziņojuma iesniegšanai.

d) Minētā, punktos 3. un 4., kārtībā jāpaziņo slimo kasei arī gadī-

jumos, kad strādnieks tiek nozīmēts ar katēgorijas atalgojumu
slimo un atvaļināto štata darbinieku aizvietošanai, vaj ja to ieskaita

štatā.

c) Par strādnieku slimo kases dalībnieku saslimšanu jeb nelaimes

gadījumu jāpaziņo attiecīgai slimo kasei nekavējoši, bet ne vēlāk

kā 3 dienu laikā uz blanķetes VA 86., uzrādot strādnieka saslim-

šanas gadījumā blanķetes otrā pusē, ziņas, cik dienas iepriekšējā
izmaksas periodā nostrādātas un kāda summa izpelnīta. Uzrādāma

arī vidējā dienas alga, dalot izpelnīto summu uz nostrādāto dienu

skaitu.

Piemērs I. strādnieks saslimis 7. jūlija.

Izziņa.

Jūnijā izpelnītais atalgojums Ls 55.— Jūnijā nostrādātas 22 dienas.

Vidējā dienas alga = Ls 2,5.

Ja līdzdalība slimo kasē nav tik ilga jeb otrādi, lai vidējo dienas

algu aprēķinātu pēc iepriekš pievestā piemēra, tad vidējo dienas

algu aprēķina dalot nopelnīto līdzdalības laikā atalgojumu ar

faktiski nostrādāto dienu skaitu.

Piemērs 11. Strādnieks iestājies darbā 3. jūlijā, saslimis 18. jūlijā.

Nopelnīts no 3.—17. jūlijam Ls 30.— Nostrādātas 12 dienas.

Vidējā dienas alga —ļj— = 2,5.

Piemērs 111. Strādnieks iestājies darbā 27. jūnijā. Saslimis 29.

jūlijā.

Nopelnīts no 27. jūnija — 28. jūlijam Ls 62,4. Nostrādātas

Ls 62 4
26 dienas. Vidēja dienas alga —— Ls 2,4.

f) Par strādnieku slimo kases dalīdnieku izveseļošanos un iestāšanos

darbā jāpaziņo slimo kasēm uz blanķetes VA 87 ne vēlāk kā 3.

dienā.

g) Ja strādnieks ir darba nespējīgs, tad viņam, pabalsta saņemšanai
no slimo kases, izsniedzama līdz ar slimības zīmi arī slimības

kontroles lapa, kuru slimais strādnieks uzrāda ārstam un pēc
tam slimo kasei.

Šīs blanķetes pieprasāmas no slimo kasēm.

111. Cietušiem no nelaimes gadījuma slimo kasu dalībniekiem pa-
balstu izmaksā dzelzceļš uz sastādītu aktu un slimības zīmju pamata.

112. Strādniekus, slimo kasu dalībniekus ārstē dzelzceļš, bet viņu
ģimenes locekļus slimo kase, kamdēļ pēdējiem slimības zīmes ser. VA

35 nav izsniedzamas.

113. Strādnieki, slimo kasu dalībnieki bauda tiesības uz slimības

zīmes saņemšanu arī vienu mēnesi pēc atlaišanas no dienesta. Tādos

gadījumos slimības zīmē jāatzīmē, kad izbeidzās mēneša termiņš pēc at-

laišanas no dienesta.
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114. Strādnieki, slimo kasu dalībnieki, kas slimības dēļ izpalikusi
no darba 2 nedēļas vai ilgāk, pēc tam no ārsta atzīti par darba spējīgiem,
darba neiestājas, bet paši vai administrācija, sevišķu apstākļu dēļ pārtrauc
darba līgumu, tad viņi līdz ar uzsākšanu strādāt kādā no slimo kasēm

pievienotam darba vietām ārpus dzelzceļa, bet pretējā gadījumā līdz ar

45. dienu, skaitot no saslimšanas dienas, zaudē tiesības prasīt no dzelz-

ceļa slimības zīmes.

12. Atvaļinājumi.

115. Atvaļinājumi dalāmi kārtējos, arkartkjos un ārstu komisiju pie-
šķirtos atvaļinājumos veselības uzlabošanai.

Kārtējs atvaļinājums:

116. Kartēju atvaļinājumu piešķir darbiniekiem, kurš vismaz no-

kalpojis 6 mēnešus.

117. Kārtējā atvaļinājuma ilgums ir: tiem darbiniekiem, kur/i Latvijas
valsts dienestā (skaitot arī kara resorā nokalpoto laiku, bet izņemot
obligātorisko dienestu miera laikā) līdz atvaļinājuma piešķiršanai nokal-

pojuši kopā mazāk par 5 gadiem — 2 nedēļas, bet tiem, kuri nokalpo-
juši vairāk par 5 gadiem — 3 nedēļas katrā kalendāra gadā.

118. Darbiniekam, kurš piektā kalpošanas gadā pieprasa atvaļinā-
jumu pirms pilnu 5 gadu nokalpošanas par tekošo kalendāra gadu, pie-
šķirams 2 nedēļu ilgs atvaļinājums, bet ja atvaļinājumu pieprasa pēc 5

gadu nokalpošanas, viņam par tekošo kalendāra gadu piešķirams 3 nedēļu
ilgs atvaļinājums.

Piemērs: Darbinieks kalpo no 1924. g. 1. marta, kārtējos atvaļi-

nājumus pa 2 nedēļām katrā gadā izlietojis līdz 1. martam 1928. g.

Ja atvaļinājumu pieprasa pirms 1. marta 1929. g., piešķirams 2

nedēju ilgs atvaļinājums par 1929. kalendāra gadu t. i. no 1. jan-
vāra līdz 31. decembrim 1929. g. bet par laiku no 1. marta 1928. g.

līdz 1. janvārim 1929. g. piešķirama par katru mēnesi vai tā daļu
viena diena, bet ja atvaļinājumu pieprasa pēc 1. marta 1929. g.

tad piešķirams 3 nedēļu ilgs atvaļinājums, arī skaitot par 1929.

kalendāra gadu, bet par laiku no 1. marta 1928. g. līdz 1. jan-
vārim 1929. g. piešķirama tāpat par katru mēnesi vai tā daļu
1 diena.

119. Ja kārtējs atvaļinājums vai tā daļa nav izlietota attiecīgā kalen-

dāra gadā, tad to var izlietot turpmākos gados, bet tādā gadījumā no

izkalpotiem atvaļinājumiem var izlietot katrā kalendāra gadā ne vairāk

kā 6 nedēļas, resp. 42 dienas.

120. Ja darbinieks divu, blakus esošu gadu laikā nav izlietojis atva-

ļinājumu, tad trešā gadā atvaļinājuma nepiešķiršana vai atlikšana nav

pielaižama.

121. Kārtējo atvaļinājumu uz darbinieka vēlēšanos var piešķirt arī

viņa slimības laikā. Slimības dēļ piešķirtās brīvdienas tajā gadijumā netiek

ņemtas vērā pie noslimotā laika aprēķināšanas.

122. Darbiniecēm, neatkarīgi no kartēja atvaļinājuma, jāpiešķir atva-

ļinājums ar pilnu atalgojumu 4 nedēļas pirms un 8 nedēļas pēc dzemdi-
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bām, ja pa šo laiku viņas neizpilda kādu citu algotu amatu. Minētais

atvaļinājums piešķirams uz ārsta atzīmju pamata slimības zīmē.

Piezīme: Darbiniece-māte, kura pate ēdina savu zīdaini, jāatbrīvo katru dienu uz

1 stundu. Atbrīvošana turpināma ne ilgāk par 8 mēnešiem, skaitot no dzemdēšanas dienas.

lestājoties darba mātei jāuzrāda ārsta apliecība, ka viņa faktiski zīda savu bērnu. Šādas

apliecības atjaunojamas ik pēc 2 mēnešiem.

123. Atlaišanas gadījumā no dienesta, izņemot 125. p. minētos gadī-
jumos, darbiniekam pirms atlaišanas jāpiešķir par nokalpoto laiku pienā-
košais un vēl neizlietotais atvaļinājums.

124. Šādos gadījumos kārtējo atvaļinājumu kopējais ilgums aprē-
ķināms sekoši:

1) par katru nokalpotu pilnu gadu, skaitot no darbinieka iestāšanās

dienestā jāpiešķir 2 nedēļu ilgs atvaļinājums, ja tas to nav jau
izmantojis.

2) par nepilniem gadiem — ik par mēnesi — pilnu vai nepilnu —

jāpiešķir 1 diena atvaļinājuma,

3) darbiniekiem, kuri nokalpojuši kopā vairāk par 5 gadiem uz 1.

janvāri 1928. g. par dienesta laiku, sākot ar 1928. g. 1. janvāri
jāpieskaita klāt pie iepriekšējos 1. un 2. punktos aprēķinātā atva-

ļinājuma laika 7 dienas par katru pilnu dienesta gadu un pa

pusdienai par katru nepilna gada nokalpotu pilnu vai nepilnu
mēnesi, pie kam pienākošos atvaļinājuma kopsummu aprēķinot
pēdējā pusdiena skaitāma par pilnu.

4) Augstāk minētais atvaļinājuma aprēķināšanas veids nav piemē-
rojams gadījumos, kad darbinieks pirms pilnu 5 gadu nokalpo-
šanas (1. marta) izlietojis vai nu visu vai vismaz lielāko tiesu no

parastā 14 dienu ilgā atvaļinājuma, bet ja attiecīgā gadā darbinieks

pirms 5 gadu nokalpošanas izlietojis 7 dienas vai mazāk, tad pie-
ņemams, ka atvaļinājums tiek dots pēc 5 g. nokalpošanas, kādēļ
atlaižot tādu darbinieku, viņam piešķiramā papildu atvaļinājuma
ilgums aprēķināms izejot jau no 3 nedēļu normas.

5) piešķiramā atvaļinājuma ilgums vienā kalendāra gada laikā ne-

drīkst pārsniegt 6 nedēļas.

125. Izkalpotais un vēl neizlietotais kārtējs atvaļinājums nav pie-
šķirams sekošos atlaišanas gadījumos no dienesta:

1) ja darbinieks tiek atlaists no dienesta uz noteikumu par civil-

dienestu § 66. p. 2. pamata, t. i. pārejot svešā pavalstniecībā.
2) ja darbinieks tiek atlaists no dienesta uz noteikumu par civil-

dienestu § 28. II daļas pamata, t. i. kā noslimojis vairāk kā 7

mēnešus pēdējo 12 mēnešu laikā;

3) ja darbinieks saskaņā ar sevišķiem likumiem vai noteikumiem,

kādā amatā iecelts uz noteiktu laiku un šis laiks notecējis;

4) ja darbinieks tiek atlaists no dienesta disciplinārpārkāpumu dēļ
uz noteikumu par civildienestu § 48. pamata;

5) ja darbinieks tiek atlaists no dienesta kā tiesas ceļā sodīts ar

cietumu par mantkārīgā nolūkā izdarītu noziedzīgu nodarījumu,
vai ja tas sodīts ar bārgāku sodu vai atcelšanu no amata;

6) ja darbinieks tiek atlaists no dienesta par to, ka blakus pienā-
kumu izpildīšanu nav pārtraucis mēneša laikā pēc atļaujas anu-

lēšanas.
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126. Dienas vai stundu maksas strādniekiem pēc 6 mēnešu nostrā-

dāšanas piešķirams ne mazāk kā 2 nedēļu ilgs atvaļinājums gada laikā,
ar pilnu algas izmaksu par 12 dienām.

127. Atlaižot stundu maksas strādnieku pēc 3 mēnešu nostrādā-

šanas bez viņa vainas, viņam pie pēdējā aprēķina izdošanas maksājama
atlīdzība par neizlietoto atvaļinājumu proporcionāli nokalpotam laikam.

128. Ja strādnieks darbu atstāj pēc 6 mēnešu nostrādāšanas, tad

iepriekšējā punktā minētā atlīdzība par nepiešķirtu kārtējo atvaļinājuma
daļu, proporcionāli nokalpotam laikam, piešķirama neatkarīgi no tā, vai

strādnieks darbu atstāj uz paša vēlēšanos, vai to uzteic darba devējs.
Turpretim, ja strādnieks darbu atstāj uz paša vēlēšanos, vai tiek atlaists

soda dēļ pēc 3 mēnešu nostrādāšanas, atlīdzība par nepiešķirto atvaļi-

nājumu nav maksājama.

129. Gadījumā, kad dienas vai stundu maksas strādnieku ieceļ kādā

civildienesta noteikumiem padotā amatā, t. i. štata amatā, vai par štata

amata vietas izpildītāju uz stundas vai dienas maksu, nokalpotais laiks

nav jāieskaita 6 mēnešu izdienā uz kārtējo atvaļinājumu, bet kompensā-
cija par neizlietoto atvaļinājumu dodamašīm dienestaattiecībām izbeidzoties.

130. Darbiniekiem, kufi svētdienās vai svinamās dienās netiek no-

darbināti un kārtējo atvaļinājumu nelieto no vietas, bet to izmanto pa

atsevišķām vai dažām dienām, atvaļinājuma laiks iekārtojams tā, lai ik

uz 6 dienām atvaļinājuma viena diena nāktu svētdienā vai svinamā dienā.

131. Darbinieku aizvietotājiem, kas pieņemti pārejoša rakstura vai

sesonas darbu veikšanai, slimojošu un atvaļinātu darbinieku aizvietošanai

uz brīva līguma, atvaļinājumu vai atlīdzību par pienākošos atvaļinājuma

daļu, proporcionāli nokalpotam laikam, piešķir direkcija, kādēļ šo darbi-

nieku lūgumi dēļ atvaļinājuma piešķiršanas, ja viņi vēl atrodas dienestā

un nokalpojuši bez dienesta pārtraukuma ne mazāk kā 6 mēnešus, iesū-

tāmi personāla nodaļai.

132. Atvaļinājumu piešķiršana jāiekārto tā, lai varētu iztikt pēc

iespējas bez vietnieku pieņemšanas vai ar mazāku vietnieku skaitu, attie-

cīgi pārgrupējot darbiniekus un darbus, saskaņā ar sekošiem norādī|umiem:

1) Stacijās, kur dažādu apstākļu dēļ zināmu laiku uztura likvidē-

jamos darbiniekus (vagonu sargus, pārmjniekus v. t. t.) attiecīgo
šķiru darbiniekiem piešķirami atvaļinājumi ar minētiem likvidē-

jamiem darbiniekiem, nekādā ziņā nepieņemot vietniekus. Kad

savā stacijā atvaļinājumi visiem darbiniekiem piešķirti, liekie darbi-

nieki jānorīko kā aizvietotāji uz kaimiņu stacijām, vienojoties par

to ar kaimiņu staciju priekšniekiem un personāla nodaļu. Tāpat

jārīkojās visos gadījumos, kad darbība dažiem amatiem samazi-

nājās uz īsāku laiku (pie tranzita kustības).

2) Vagonu sargi gaišā vasaras laikā (no maija līdz augusta mēn.

ieskaitot) atbrīvojami atvaļinājumos pēc iespējas bez vietniekiem,

palielinot posteņu rajonus, atkarībā no apsargājamo vagonu skaita

un precēm (lielākās stacijās), jeb uzdodot vagonu apsargāšanu

pārmijniekiem (lauku stacijās).

3) Sargi-apkalpotāji atbrīvojami tāpat kārtējos atvaļinājumos bez

īpašu vietnieku pieņemšanas vasaras laikā, izņemot stacijas, kur

tie izpilda bagāžas-preču strādnieku pienākumus un kur pēdējo
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darbu nevar sadalīt starp pārējiem darbiniekiem. Minētās stacijās
preču ie- un izkraušanai atļauju pieņemt saziņā ar ER vietniekus

uz brīva līguma un noteiktu laiku pēc savstarpējas vienošanās

par atalgojumu, ja darbs nenotiek 8 stundas dienā, jeb dienas

maksas strādniekus pie 8 stundu darba laika dienā.

4) Atkarībā no kustības apmēriem kārtējos atvaļinājumus pēc iespējas
piešķirt, atceļot klusākā darbības laikā zināmiem darbiniekiem

dežūri, piem.,' ja techniskie kantoristi dežūrē 3 maiņās, tad pa
atvaļinājumu laiku vienas dežūras darbam (trešai maiņai) neno-

zīmēt vietnieku, bet ja tas ir iespējams, techniskā kantorista pie-
nākumus uzdot stacijas dežūrantam.

Tāpat rīkoties attiecībā uz tēlegrafistēm, tēlefonistēm v. t. t.

5) Dežūras laika pagarināšanu, pārejot piem. no 3 maiņu dežūras uz

272, no 272 uz 2 maiņu nekādā ziņā nepielaist, jo caur to tiktu

atceltas pastāvošās darba laika normas. Atsevišķos gadījumos,

ja efektīvā darba normas to pielaiž, izprasāma caur attiecīgiem
ekspluatācijas revidentiem Virsvaldes atļauja.

133. Kārtējos atvaļinājumus visiem stacijas darbiniekiem piešķir
staciju priekšnieki.

134. Staciju priekšniekiem atvaļinājumus piešķir: — 1., 2., 3., 4. un

5. ekspluatācijas revidentu iecirkņos, izņemot līn. Krustpils-Zilupe, Litene

Jaunlatgale un Sita-Rugāji — virsvalde, bet 6., 7., 8., 9, 10. un 11.

ekspluatācijas revidentu iecirkņos un uz līn. Krustpils-Zilupe, Litene

Jaunlatgale un Sita-Rugāji — 6., 8. un 9. iec. ekspluatācijas revidenti,
pie kuriem arī jāgriežas ar pieprasījumiem.

135. Tā kā darba apstākļu dēļ visiem staciju darbiniekiem kārtējos
atvaļināļumus nav iespējams piešķirt vasaras laikā, tad taisnīgākas atva-

ļinājuma piešķiršanas nolūkā atvaļinājumi piešķirami pārmaiņus, t. i.

atvaļinājumi vasarā dodami pirmā kārtā tiem darbiniekiem, kuri pagājušā
vai iepriekšējos gados tādus lietojuši, no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ
citā laikā. Nākamā vasarā minētiem darbiniekiem atvaļinājums savukārt

piešķirams pēdējā kārtā.

Ārkārtējs atvaļinājums.

136. Ārkārtējos atvaļinājumus piešķir sevišķos gadījumos, ja vaja-
dzībai pēc tā ir svarīgi motīvi, ko izšķir katrā atsevišķā gadījumā

atvaļinājuma piešķīrējs, pretējā gadījumā atvaļinājumus piešķir uz kārtējā
rēķina.

137. Ārkārtējus atvaļinājumus, līdz 4 dienām gada laikā, visiem

staciju darbiniekiem, izņemot ārpus un I. klašu staciju priekšniekus, piešķir

ekspluatācijas revidenti, kuriem arī iesūtāmi darbinieku pieprasījumi.

138. Ārpus un I. klašu staciju priekšniekiem, tāpat ārkārtējus

atvaļinājumus virs 4 dienām visiem darbiniekiem piešķir Virsvalde.

Pieprasījumi iesūtāmi direkcijas personāla nodaļai.

139. Ja ārkārtēju atvaļinājumu ilgums pārsniedz gada laikā 1 nedēļu,
tad šo atvaļinājumu pārējais laiks virs 7 dienām ieskaitāms kārtējā

atvaļinājumā.

140. Par ārkārtēju atvaļinājumu uzskatama arī darbinieka neiera-

šanās dienestā sakarā ar viņa piederīgo lipīgu slimību, ja darbinieks
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izolēts uz ārsta priekšraksta pamata. Šads ārkārtējs atvaļinājums kartēja
atvaļinājumā nav ieskaitāms.

141. Par darbiniekiem piešķirtiem un izlietotiem pagājušā mēnesī

kārtējiem un ārkārtējiem atvaļinājumiem, staciju priekšniekiem jāiesūta
ne vēlāk par tekošā mēneša 5. datumu ziņas uz šim nolūkam drukātām
sekoša parauga blanķetēm:

Paraugs.

stacijas

ziņas par 19 g. mēnesi kārtējos un ārkār-

tējos atvaļinājumus izlietojušiem darbiniekiem.

142. Ziņās par izlietotiem atvaļinājumiem uzrādāmi arī tie atvaļi-

nājumi, kurus darbinieks izlietojis braukšanai uz tiesu iestādēm vai pie
izmeklēšanas tiesnešiem, atzīmējot vai atvaļinājums piešķirts uz kārtējā
rēķina, vai kā ārkārtējs.

143. Darbinieku aizvietotājiem uz viņu rakstiski izteiktu vēlēšanos

ārkārtēju atvaļinājumu piešķir bez atalgojuma izmaksas un atvaļinājuma
laiku skaita kā pārtraukumu dienestā.

144. Darbinieku pārcelšanas gadījumos uz citu darba vietu jāpaziņo
jaunās darba vietas priekšniekam pārceltā darbinieka atvaļinājuma stāvoklis.

Ārstu komisiju piešķirtie atvaļinājumi.

145. Atvaļinājumus veselības uzlabošanai un balneoloģiskai ārstē-

šanai piešķir ārstu komisijas un apstiprina Virsvalde.

146. Paziņojumus par šo atvaļinājumu piešķiršanu izsūta personāla
nodaļa. Darbinieku izlietotie ārstu komisijas atvaļinājumi uzrādāmi ziņās

par slimojošiem darbiniekiem noteiktā kārtībā.

13. Atpūta.

147. Atsevišķas atpūtas dienas piešķir, visiem staciju darbiniekiem

staciju priekšnieki.
148. Atpūtas dienas piešķiramas tikai tiem darbiniekiem, kuriem

tādas paredzētas ar virsvaldes rīkojumiem.

149. Šādas atpūtas ilgums, atkarībā no darba veida un ilguma ir:

1) 4 brīvdienas mēnesī tiem darbiniekiem, kuri nodarbināti ikdienas

bez maiņas, ja viņu efektīvais darba laiks pārsniedz caurmērā

6 stundas dienā un
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2) 2 brīvdienas mēnesī—darbiniekiem, kuri strādā 2 maiņās un tiem

bez maiņas nodarbinātiem, kuru efektīvais darba laiks nepār-
sniedz 6 stundas dienā.

150. Atsevišķos gadījumos, atkarībā no darba apstākļiem, atpūtas
dienu skaitu var pavairot un samazināt.

151. Piešķiramās brīvdienas nevar apvienot, resp. piešķirt atpūtu
par vairākiem mēnešiem, bet piešķiramas ikmēnešus.

152. Saskaņā ar noteikumu par darba laiku dzelzceļa darbiniekiem

14. p. 2. pk. vienas brīvdienas atpūtai jābūt nepārtraukti vismaz 32 stun-

das ilgai. Šis laiks (32 stundas) sastādās no divām daļām:

1) vispārīgā dienas garuma 24 stundas, un

2) no kārtējās atpūtas pēc iepriekšējā darba, kura nevar būt mazāka

par 8 stundām (noteik. par darba laiku 14. 3. pk. b daļa).

153. Ja darbiniekam pēc dežūrēs pienākās lielāka par 8 stundām

atpūta, tad brīvdienu ilgumam arī jābūt attiecīgi lielākam.

Piemēri:

1) pie 2 maiņu gaitas, kad pēc dežūras pienākās normālā atpūta 12

stundas, tad piešķiramo 2 brīvdienu ilgumam jābūt 12 +24 +

+ 24 = 60 stundas,

2) kad pēc dežūrēs pie 2 maiņu gaitas pienākas normālā atpūta 24

stundas, tad piešķiramo 2 brīvdienu ilgumam jābūt 24 + 24 + 24 =

=;72 stuneas.

3) staciju priekšniekiem ar 6 stundu ilgu dežūri dienā, piešķiramo
2 brīvdienu ilgumam jābūt: 18 +24+24 = 66 studnas.

4) pie bezmaiņu dežūrēm lielākais dežūrēs ilgums ir 16 stundas

(noteik. par darba laiku dzelzceļu darbin. 6. p.) t. i. atliek atpū-
tai 8 stundas. Piešķirot atpūtu tādiem darbiniemiem par 2 brīv-

dienām uz reizi, brīvajam laikam jābūt: 8 +24+24 = 56 stun-

das, ja piešķir 4 brīvdienas, tad brīvajam laikam jābūt: 8 + 24 +

+ 24 + 24 + 24 = 104 stundas.

154. Atpūtas brīvdienas, pēc augstāk minētā aprēķina piešķiramas
no dežūrēs pabeigšanas brīža.

155. Darbiniekiem, kuriem pienākas 4 atpūtas dienas mēnesī, tāda

piešķirama pilnos apmēros, ja tie nokalpojuši ne mazāk kā 27 dienas

mēnesī, bet tiem darbiniekiem, kuriem pienākas 2 dienas—ja izkalpotas
ne mazāk kā 23 dienas mēnesī.

156. Atpūtas apmēri samazināmi, ja darbinieks izpalicis no darba

slimības un atvaļinājumu (kārtējā un ārkārtējā) dēļ. Tādos gadījumos
atpūta piešķirama proporcionēli nokalpotam laikam, t. i. darbiniekiem

ar 4 atpūtas dienām mēnesī piešķiramas 3 dienas, ja strādātas ne mazāk

kā 19 dienas, 2 dienas—ja strādātas ne mazāk kā 12 dienas un 1 diena

—ja strādātas ne mazāk kā 4 dienas mēnesī.

Darbiniekiem ar 2 atpūtas dienām mēnesī 1 diena piešķirama, ja
mēnesī strādātas ne mazāk kā 8 dienas.

157. Aprēķinot nokalpoto laiku, par kuru atpūtas dienas piešķi-
ramas, atpūtā pavadītās dienas pielīdzināmas darbā pavadītām dienām.



79

158. Staciju priekšnieķiem, kuri nepiedalās kārtējās dežūrēs, at-

ļauts lietot uz vēlēšanos katru mēnesi 2 brīvas svētdienas (svētku die-

nas), resp. katru otru svētdienu, atstājot stacijas rajonu bez īpašas at-

ļaujas izprasīšanas, sastādot pusgada periodam grafiku līdzīgu ESP

darba grafikam, kas apstiprināms no ekspluatācijas revidenta. Brīvajās
svētdienas staciju priekšnieka pienākums izpilda štatā paredzētais vecā-

kais ESP, bet kur tāda nav, dežurējošāis ESP.

Vecākie ESP tādā pat kārtībā atbrīvojami nākošā svētdienā.

159. Par izlietotām atpūtām iesūtāmas vienu reizi mēnesī, ne vē-

lāk par 5. datumu, ziņas uz šim nolūkam drukātām, sekoša parauga

blanķetēm.

Paraugs.

stacijas

ziņas par 19 g. mēnesi izlietotām atpūtam,

saskaņā ar noteikumupar darba laiku dzelzceļa darbiniekiem § 14.

160. Atpūta pēc še minētiem norādījumiem piešķirama ne tikai štata

darbiniekiem, bet arī viņu aizvietotājiem, ja tie attiecīgā mēnesī nostrā-

dājuši zināmu laiku tādā amatā, kas dod tiesību uz atpūtas piešķiršanu.
Piešķirtā atpūta aizvietotājiem uzrādāma: 1) ziņās par pieņemtiem darbi-

niekiem — atalgojuma izmaksai par atpūtas laiku un 2) ziņās par atpūtu

lietojušiem darbiniekiem.

161. Mēneša norēķina laikā atpūta nav piešķirama ES, ekspluatā-
cijas aģentiem un kasieriem-sargiem tādās stacijās un pieturas punktos, kur

darbojas tikai viens darbinieks.

162. Staciju priekšnieku rezerves palīgiem, ja tie nodarbināti tādās

stacijās, kur paredzēta atpūta, pēdējā piešķirama līdzīgi pārējiem darbi-

niekiem, saskaņā ar še minētiem norādījumiem.

Atpūta piešķirama pēc iespējas tūliņ, pēc atbrīvošanas. Sevišķi tas

jāņem vērā, kad darbinieks bijis komandējumā ilgāku laiku un viņam

nav bijusi iespēja atgriezties pastāvīgā dzīves vietā vai atradies stacijā ar

bezmaiņas gaitu.

14. Darbinieku sodīšana.

163. Kļūdīšanās gadījuma jāaizrāda darbiniekam uz pielaisto kļūdu
un viņš jāinstruē.

164. Ja pēc tam darbinieks atkārto to pašu kļūdu, jeb ir pielaidis
kādu mazsvarīgu dienesta pārkāpumu viņu uzraudzības kārtībā soda
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tiešā priekšniecība, vai ekspluatācijas revidents, bez liekām formalitātēm,
aprobežojoties tikai ar vainīgā darbinieka paskaidrojuma ievākšanu. Pla-

šāka izmeklēšana izdarāma vienīgi tanīs gadījumos, kad vainīgais darbi-

nieks to pieprasa, vai pats neatzīst savu darbā pielaisto nepareizību.

165. Staciju priekšniekiem piešķirtas sekošas tiesības sodu uzlik-

šanai padotiem darbiniekiem:

Brīdinājumu un rājienu visiem padotiem darbiniekiem, izņemot savus

palīgus, var izteikt I un ārpusklašu staciju priekšnieki, bet 11, 111 un IV

klašu staciju priekšnieki var izteikt padotiem darbiniekiem, izņemot savus

palīgus, tikai brīdinājumu.

166. Kad darbinieka dienesta pārkāpumi ir nopietnāka rakstura un

sodāmi ar šeit augstāk neparedzētiem kārtības vai disciplinārsodiem, ie-

rosinājumi par augstāku sodu uzlikšanu iesūtāmi attiecīgām ekspluatā-
cijas revidentam ar darbinieku paskaidrojumu un stacijas priekšnieka iz-

smeļošu atsauksmi.

167. Ekspluatācijas revidenti šos staciju priekšnieku ierosinājumus
līdz ar savu slēdzienu iesūta Ekspluatācijas direktoram, ja šo sodu uz-

likšana neietilpst viņu kompetencē, iepriekš, ja tas vajadzīgs, papildinot
izmeklēšanu no savas puses.

Ekspluatācijas revidenti var uzlikt sekošus sodus:

1) brīdinājumu — visiem darbiniekiem, izņemot staciju priekšniekus,
sākot ar II kl. un staciju priekšnieku palīgus, sākot ar I kl. un

augstāki.

2) rājienu — visiem darbiniekiem, izņemot visu klašu stacijas priekš-
niekus un staciju priekšnieku palīgus, sākot ar II kl. un augstāki.

168. Darbinieka pilnīga atstādināšana no dienesta pienākumu izpil-
dīšanas pielaižama tikai sevišķi svarīgu pārkāpumu gadījumos, ziņojot par

to nekavējoši Ekspluatācijas direktoram.

Izmeklēšana sados gadījumos jāizdara ilgākais vienas nedēļas laikā

un izmeklēšanas materiāli ar slēdzienu jāiesūta Ekspluatācijas direktoram

bez vilcināšanās, jo sodot atstādinātu darbinieku ar atcelšanu no amata

vai pārcelšanu viņam pa atstādināšanas laiku jāmaksā atalgojums, kaut

gan tas nav izpildījis savus dienesta pienākumus.

Gadījumos, kad pēc pārkāpuma rakstura un apstākļiem nav pare-
dzama darbinieka atlaišana no dienesta un dienesta intereses nav apdrau-
dētas, atstādinātie darbinieki norīkojami līdz lietas izmeklēšanai un soda

izlemšanai citā darbā, kaut zemākos amatos un citās darba vietās.

169. Rīkojumu noraksti par uzliktiem no staciju priekšniekiem un

ekspluatācijas revidentiem sodiem jāiesūta Personāla nodaļai pievienošanai
darbinieku personīgiem aktiem.

15. Psichotechniskā pārbaude.

170. Psichotechniski pārbauda sekošas ekspluatācijas darbinieku

šķiras:
a) stacijas priekšnieku palīgus,
b) vilcienu sastādītājus,
c) vagonu sakabinātājus,
d) pārmijniekus,
c) signālistus.
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171. Vilcienu sastādītājus un vagonu sakabinātājus ieskaita štatā
tikai pec tam, kad tie izturējuši psichotechnisko pārbaudi. Psichotech-

pārbaudītam vagonu sakabinātājam, ieceļot vilcienu sastādītāja amatā,
šī pārbaude nav atkārtojama.

172. Staciju priekšnieku palīgi, pārmijnieki, signālisti, stacijās ar

dzīvu kustību var ieņemt minētos amatus tikai pēc psichotechniskās pār-
baudes izturēšanas.

173. Pie stacijām ar dzīvu kustību pieskaitītas sekošas stacijas:
Rīga galvenā,

Rīga l
1 orņakalns,

Kalpaka postenis,
V klm. postenis,
Zemitāni,
Šķirotava,
Rīga preču, resp. Ganības,

Rīga Krasta,
Jelgava,

Daugavpils,
Grīva,
Gulbene,

Liepāja un

Rīgas jūrmalas līnijas stacijas.

174. Psichotechniski pārbauda tikai tos darbiniekus, kas no jauna
iestājas dienestā, vai arī dienesta laikā pāriet uz tādu arodu, kam pare-
dzēta psichotechniskā pārbaude. Tāpat var pārbaudīt, ja sakarā ar kādu

gadījumu darbinieka dienesta gaitā ir iemesls domāt, ka darbinieks nav

psichotechniskā ziņā piemērots ieņemamā amatā.

175. Var pārbaudīt arī uz sevišķa rīkojuma pamata jau dienestā

esošus darbiniekus. Pēdējos pārbauda tikai tad, ja viņi nav sasnieguši
40 g. vecumu un darbojas attiecīgā amatā mazāk par 5 gadiem.

176. Darbiniekus, kuri atcelti no ieņemamiem amatiem alkohola

lietošanas dēļ darbā, soda mīkstināšanas gadījumos, ieceļ agrākos vai

vispār amatos, kas saistīti ar vilcienu kustību, tikai pēc psichotechniskās
pārbaudes izturēšanas ieceļamā amata noderīgumam. Pārbaudi izdara

neatkarīgi no vecuma un kalpošanas laika un to var atkārtot tikai

vienu reizi.

177. Psichotechniskā pārbaude notiek pie Rīgas pilsētas jaunatnes

pētīšanas institūta.

178. Darbinieku norīkošanu uz psichotechnisko pārbaudi organizē

personāla nodaļas. Uz pārbaudi norīkotiem darbiniekiem nozīmētā dienā

obligātoriski jāierodas Mašīnu direkcijas kanclejā, Virsvaldē, istabā N° 212,

ne vēlāk kā plk. 72i0 no rīta.

179. Ja pārbaudāmais psichotechnisko pārbaudi neiztur, to var at-

kārtot vēl divas reizes. Kandidātus ar sliktiem pārbaudes rezultātiem iz-

slēdz no kandidātu sarakstiem pēc pirmās pārbaudes, Trīs reizes pār-
baudi neizturējušu darbinieku atstādina no ieņemamā amata. Atkārtotas

pārbaudes jāierosina pašam darbiniekam un ne vēlāk kā 6 nedēļu laikā

no iepriekšējās pārbaudes dienas.
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180. Norīkojot darbiniekus uz psichotechnisko pārbaudi jāraugās,
lai darbinieks pirms pārbaudes būtu pienācīgi atpūties, t. i. nenorīkot uz

pārbaudi tieši pēc darba beigšanas. Ja pārbaudes diena iekrīt darba

laikā vai tūliņ pēc darba beigšanas, tad pārbaudāmais darbinieks no

darba atbrīvojams, pieņemot uz vienu dežūri vietnieku. Jāraugās, lai dar-

binieki uz pārbaudi neierastos iereibuši.

16. Darbinieku iecelšana štatā, pārvietošana un

atlaišana.

181. Darbiniekus ieceļ, pārceļ un atlaiž sekošā kārtībā:

1) IV—IX katēgorijai ieskait. — satiksmes ministris.

- 2) X—XII katēgorijai iesk., bez tam visu klašu staciju priekšniekus
un viņu palīgus — galvenais direktors vai viņa palīgs.

3) XIII—XX kat. iesk. — ekspluatācijas direktors vai tā palīgs.
182. leceļot amatā priekšrocību dod kandidātam, kurš vislabāki

piemērots amatam, pēc savām darba spējām, teorētiskās izglītības un

praktiskās sagatavošanās. Vienādos apstākļos priekšrocība ir darbiniekam,
kurš ilgāki kalpo, štata samazināšanas dēļ atlaistiem, kā arī kara invali-

diem un Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekiem.

183. Staciju priekšnieku un viņu palīgu vakanses publicē „Dzelz-
ceļu Vēstnesī", lai rastu plašāku un vispusīgaku kandidātu izvēli uz

minētiem amatiem, Reflektantiem uz publicētām vakansēm jāiesniedz
lūgums caur tiešo priekšnieku 7 dienu laikā no publicēšanas dienas.

Reflektanta lūgums ar tiešā priekšnieka atsauksmi par darba līdzšinējo

izpildīšanu jāiesūta Ekspluatācijas direktoram.

184. Uz zemākiem amatiem kandidātus ceļ priekšā Ekspluatācijas
direktoram stacijas priekšnieks, ievērojot 182. p. minētos norādījumus.

185. Darbiniekam, kurš vēlas pārcelties uz citu darba vietu tanī

pašā vai citā amatā jāiesniedz savam tiešam priekšniekam lūgums. Pēdē-

jais iesniegto lūgumu ar savu atsauksmi nosūta tās stacijas priekšniekam,
uz kurieni darbinieks lūdz sevi pārcelt, kurš savukārt lūgumu ceļ

priekša Ekspluatācijas direktoram ar atsauksmi par lūdzēja iecelšanu

vai neiecelšanu.
Šādi lūgumi pieņemami tikai tad, ja zināmā stacijā ir vakanta vieta,

pretējā gadījumā lūgumi nav pieņemami.
Piezīme. Reflektantu ierašanās virsvaldē, lai personīgi izlūgtos savu iecelšanu vēla-

mās vietās nav pielaižama.

186. Pie kandidātu izlases vakantām pārmijnieku vietām, priekš-
rocība pirmā kārtā jādod Ekspluatācijas direkcijas veciem pārmijnieku
aizvietotājiem. Ja tādu kandidātu nav, tad priekšrocība jādod Techniskās

direkcijas štata remontstrādniekiem vai ilggadīgiem dienas strādniekem,
ja tie izteic vēlēšanos ieņemt pārmijnieka amatu un ir tā amata ieņem-
šanai piemēroti. Jautājums par šo darbinieku iecelšanu štata pārmijnieka
amatā jāierosina stacijas priekšniekam saziņā ar iecirkņa priekšnieku vai

ceļa maistaru.

187. Darbinieku atlaišana notiek uz paša vēlēšanos, štata samazi-

nāšanas dēļ, sodīšanas kārtībā, nepietiekošas veselības dēļ, sasniedzot

65 g. vecumu un citos gadījumos.
188. Atlaižot no dienesta darbinieku jāievēro:
a) vai dārbinieks nodevis kārtībā viņa rīcībā atradušos dzelzceļu

inventāru;
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b) jāatņem darbiniekam izsniegtie dokumenti, kā: personas apliecība,
brīvbiļete un slimības zīmes, ja tādas izdotas dārbiniekam vai

viņa ģimenei.
c) ja darbinieks izpildījis ar naudas operācijām saistītu amatu, tad

stacijas priekšniekam jāiesūta Finanču direkcijai attiecīgi norēķini
līdz darbinieka atlaišanas dienai un jālūdz skatīt tos cauri drīzākā

laikā, lai varbūtējus regulējumus varētu atvilkt no pienākošā
darbiniekam atalgojuma.

17. 65. g. vecumu sasniegušu darbinieku atlaišana.

189. Ar 65 g. vecumu sasniegšanu darbinieks, saskaņā ar pastā-
vošiem noteikumiem jāatlaiž no dienesta.

190. Ja darbinieks, kurš sasniedzis minēto vecumu un jūtas spējīgs
ieņemamo amatu izpildīt, tad viņam jāiesniedz lūgums stacijas priekš-
niekam par viņa paturēšanu turpmāk dienestā.

191. Darbinieks, kurš iesniedzis lūgumu par atstāšanu turpmāk
dienestā, jānosūta pie attiecīga iecirkņa ārsta veselības stāvokļa pār-
baudei ar pavadzīmi sērija VA 3, uz kuras jāizstrīpo vārds — perio-
diskai — un jāpieraksta „sakarā ar 65 gadu vecuma sasniegšanu".

192. Lūgums līdz ar ārsta atzinumu un stacijas priekšnieka at-

sauksmi, kurā bez vispārējā atzinuma par attiecīgā darbinieka līdzšinējo
dienesta pienākumu izpiīdīšanu jāuzrāda vai ir kādi iebildumi pret viņa
atstāšanu, darbinieka materiālais stāvoklis un noteikti pārbaudītas ziņas
par agrāko dienesta ilgumu uz bij. Krievijas dzelzceļiem, iesūtāms Eks-

pluatācijas direktoram.

193. Darbinieku 65 gadu vecumu sasniegšanai jāseko stacijas
priekšniekam un nekavējoties līdz ar augstāk minētām ziņām par to jā-
ziņo Ekspluatācijas direktoram.

194. Ja 65 g. vecumu sasniedz stacijas priekšnieks, tad lūgums
par atstāšanu dienestā jāiesūta caur Ekspluatācijas revidentu.

18. Darbinieku aizvietotāju atkomandēšana.

195. Beidzoties vasaras sesonai un vispār vajadzībai pēc aizvieto-

tājiem, pēdējie atlaižami, ņemot vērā dienesta ilgumu.
Pirmā kārtā atbrīvojami jaunākie pēc dienesta kandidāti.

Gadījumos, ja kāds no kandidātiem pierādās nepiemērots sava uz-

devuma veikšanai, tad atbrīvojams nenogaidot vajadzības izbeigšanos,
iesūtot Ekspluatācijas direktoram ziņojumu ar pārliecinošiem motiviem

par zināma kandidāta nepiemērotību.
196. Atbrīvotiem no darba kandidātiem, ja to dzīvesvietas ir Rīgā,

izdodams uz rokas ziņojums, adresēts personāla nodaļas vadītājam, kurā

jāuzrāda: kad kandidāts sācis strādāt, kā vietā, kad gaitu beidzis, vai

nav iebildumu aprēķina izsniegšanai un īsa atsauksme par kandidāta

darba izpildīšanu un spējām.
Ārpus, I un II kl. staciju priekšniekiem atļauts izsniegt izziņas,

atsauksmes un apliecības par darbinieku-aizvietotāju dienesta gaitu uz

pašu darbinieku vai citu darba vietu pieprasījumiem visos gadījumos,
kad vajadzīgās ziņas atrodas darba vietā. Ja aizvietotājs darbojies vai-

rākās stacijās un vajadzīgo ziņu uz vietas nav, tad minētās izziņas iz-

sniedz direkcija.
Pie izziņu un apliecību izsniegšanas jāņem vērā noteikumi par

rakstu nodevu.

8*
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19. Rezerves darbinieku pieprasīšanas kārtība.

197. Ar pieprasījumiem dēļ stacijas priekšnieku rezerves palīgu
komandēšanas staciju priekšnieku, priekšnieku palīgu, preču kasieru un

taksētāju aizvietošanai, jāgriežas:

Vidzemes rajona.
Pie Rīgas pas. stacijas priekšnieka.

Uz iecirkņ. Rīgas mezgls,
Rīga-Tukums I ieskaitot,

Rīga-Pļaviņas
„

Rīga-Ropaži
„

Pie Gulbenes stacijas priekšnieka.

Uz iecirkņa Jaunkalsnava Elste,
Amata-Gulbene,

Gulbene-Ape.

Pie Valmieras stacijas priekšnieka.

Uz iecirkņa Inčkalns-Valka,

Valka-Ipiķi,
Valka - Žuldiņi.

Kurzemes rajona

Pie VIII iecirkņa vec. Ekspluatācijas revidenta Jelgava.

Latgales rajona.

Pie VI iecirkņa vec. Ekspluatācijas revidenta Daugavpilī, kurš

izrīko uz iecirkņiem pa visu Latgali.
198. Ar pieprasījumiem dēļ pārējo rezerves darbinieku un dienas

maksas aizvietotāju norīkošanas, ja nav savi kadidāti, jāgriežas Vi-

dzemes rajonā, personāla nodaļā pa tāļruni N° 41 un 43, bet Kurzemes

un Latgales rajonos — pie ER izrīkotāja, resp. ER 6 un 8.

199. Rezerves biļešu kasierus, tēlegrafistus, pārmijniekus, vagonu

sakabinātājus un dienas maksas aizvietotājus, Vidzemes rajonā izrīko

rezerves darbinieku pieskaitīšanas staciju priekšnieki pēc direkcijas per-
sonāla nodaļas norādījumiem, bet Kurzemes un Latgales rajonos ES uz

ER 6 un 8 rīkojumu pamata, jeb attiecīgu mezglu staciju priekšnieki
ER uzdevumā.

200. Par rezerves darbinieku atkomandēšanu savlaicīgi jāpaziņo ar

tēlefonogramu izrīkotājam, uzrādot tēlefonogramā, kad darbinieks beidzis

gaitu, lai varētu rezerves darbiniekus pareizi norīkot. Rezerves darbi-

nieku gaitas kontrolei, rezerves darbinieku izrīkotājiem, jāved grafiki pēc
noteikta parauga, kuri par notecējušu mēnesi jāiesūta personāla nodaļai
ne vēlāk par tekošā mēneša 8. datumu.

Atbrīvojošos rezerves darbiniekus, bez izrīkotāja piekrišanas, no-

liegts patvarīgi aizturēt un nodarbināt citām vajadzībām.
201. Visos gadījumos, kad paliek lieki rezerves darbinieki, kurus

nav iespējams nemaz nodarbināt, kā arī pie citāda rakstura sarežģījumiem,
rezerves darbiniekus izrīkojot, dēļ aizrādījumiem jāgriežas personāla no-

daļā pa tāļruņiem, Vidzemes rajonā, Ns 41, bet Kurzemes un Latgales

rajonos pa tāļruni Ne 244.
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202. Ja rezerves darbinieks jānorīko ārpus noteiktā viņam darbības

iecirkņa, tad tādam darbiniekam izsniedzama komandējuma apliecība.
Apmaksai komandējuma apliecības jāiesūta personāla nodaļā. Tādi ga-

dījumi pielaižami tikai kā izņēmums.

20. Darbinieku pieprasīšana no ceļa meistara.

203. Darba spēku no CM var pieprasīt tikai darbinieku pēkšņos
saslimšanas gadījumos, neierašanās darbā un citos neparadzētos gadīju-
mos, ne ilgāki kā uz 7 dienām, kurā laikā, ja vajadzība turpinās, jāpieņem
vietnieks uz vietas, jeb jāpieprasa rezerves darbinieka norīkošana.

204. Par CM darbinieku nodarbināšanu jāakceptē CM darba spēka
kartiņas, kurās neiztrūkstoši jāuzrāda sekoši dati: nostrādāto dienu skaits,
bet ailē: „kādā darbā strādnieki nodarbināti"

— pilnīgas ziņas par strād-

nieku vajadzību, uzrādot aizvietotā darbinieka amatu, vārdu, uzvārdu,
slimības zīmes N°jY°, ceļa strādnieka pirmās dežūrēs sākumu (datumu,
stundu), pēdējās dežūrēs beigas (dātumu, stundu) un pēcdežūres atpūtas
beigas.

Paraugs.

Ceļa meistaram.

No Jums komandētie strādnieki atradās Cēsu stacijas priekšnieka
rīcībā pēc apakšā pievestās tabeles:

Piezīme: Ja darba spēka kartiņas 3. ailē uzrāda izlietoto stundu skaitu, tad pēdējā
ailē vietnieka gaita par katru dienu jāuzrāda faktiski nostrādātās stundās sekoši: 3. X. no

plk. 8.-24; 4.X. no plk. 24.-8, 5.X. no plk. 8-24; 6. X. no plk. 24-8.

205. Pieturas punktu, kur vietniekiem nav telpu atpūtai, kasieru-

sargu aizvietošanai vietnieki sagatavojami uz vietām no personām, kas

dzīvo pieturas punktu tuvumā, vai vietējo remontstrādnieku ģimenes

locekļi, ja tie izteic vēlēšanos sagatavoties un piemēroti kasiera-sarga
amatam.

la tomēr izrādās, ka uz vietām nav piemērotu ne remontstrādnieku

ģimenes locekļi, ne citu kandidātu, tad attiecīgam stacijas priekšniekam,

saziņā ar ceļu meistaru, jāierosina caur attiecīgu iecirkņa priekšnieku

jautājums par vietējā remontstrādnieka sagatavošanu kasiera-sarga ama-

tam, kuru tad vajadzības gadījumos varētu norīkot kā aizvietotāju.

[ārt.
Izlietoto

dienu

Dienas

alga
Summa Kāda darba strādnieki

Uzvārds un vārds
6N?

skaits.
i

Ls

L nodarbināti

Ls

1. Ozols Jānis 3,28 13,12 Slimā pārmijnieka Kārļa
Grābis vietā, slim. zīm.H° 10.

Ozols gaitu sāka 3. X. plk.
8. beidza 7. X. plk. 8, pēc
dežūrēs atpūta izbeidzas8.X.

plk. 8
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21. Dežūras grafikas un darba sadalījums.

206. Katru gadu uz 1. janvāri un 1. jūliju jāsastāda stacijā nodar-

bināto darbinieku dežūras grafikas uz blanķetēm ser. E 49-a, pēc zemāk

uzrādīta parauga.

Piemēram, dežurēs grafika par laiku no 1. jūlija

207. Stacijas un pieturas punktos tikai ar vienu darbinieku dežurēs

grafikas nav vedamas.

208. Stacijās ar lielu darbinieku skaitu grafikas sastādāmas par
katru darbinieku grupu atsevišķi, piem. priekšnieka palīgiem, pārmij-
niekiem, vagonu sakabinātājiem un vilcienu sastādītājiem v. t. t.

Mēneša

nosaukums
i e

Dežurējošo kal- Jūlijs 1 2 3 4 5 6 7 8

otaiu amatu Augusts 31,VII 1 2 3 4 5 : 6 7

Septembris 30/VIII 31/VIII 6
apzīmējumi un

uzvārds
Oktobris 29/IX 30/IX (i

Novembris 29/X 30/X 31/X 4 5

Decembris 28/XI 29/XI 30/XI 3 4 5

20 2 8 20 2 s 20 2 8 20 8 20 8 20 2 8 20 8 20 2

II ESP KJaviņš

I ESP Ozoliņš
■

■

III ESP Vārpa

Dece ibraa :8., 2 30 un 3 I. die as ia

Mēneša

nosaukums
D i e

Dežurējošo kal- Janvāris 28/XII 29/XII 30/XII 31/XII 3

potāju amatu Februāris 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 3

apzīmējumi un
Marts 26/11 27/11 29/11 5

uzvārds
Aprīlis 28/111 29/111 30/111 31/111

Maijs 27/IV 28/IV 29/!V 30/IV

Jūnijs 28/V 28/V 29/V 30/V 3l/V 3

8 20 2 8 2D li 4 8 •20 4 S 20 SA 8 20 S I 20 2 8 20 2 S 20 2

I ESP Ozoliņš

II ESP Kļaviņš

III ESP Vārpa
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209. Dežuresdiennakts iedalīta 4 periodos: 0, 8, 20 un 24. Ja darbi-
nieku nomaiņa izdarāma citās ztundas, tad tas uzrakstāms blanķetē no rokas.

Dežurēs laiks atzīmējams ar horicontālu melnu strīpu, pie kam, ja
ir iespējams, noteikt atpūtas dienas, kuriem tādas pienākas, tādas atzī-
mējamas ar horicontālu sarkanu līniju.

līdz 31. decembrim sastādama sekoši: Paraugs I.

pārnes uz pirmā pusgada grafiku sekoši Paraugs II

Aile „dežurejošo kalpotāju amatu apzīmējumi un uzvārdi" amata

nosaukums rakstāms saīsinātā veidā: ES, ESP, pārm. v. t. t.

210. Darbiniekiem mainoties jaunā darbinieka vārds jāuzraksta uz

zīmītes un jāuzlīmē tieši virsū tā darbinieka uzvārdam, kura dežūrē jau-
nais darbinieks iestājas.

n a. s Piezīmes

9 10 23 24 25 26 _27_ 28 29 30
_

8 9
i— w
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—

27 28 29

8
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27 28
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Lai nāktu pretīm staciju priekšnieku rezerves palīgiem, ērtākas

atpūtas iedalīšanai tanīs stacijās, kur nav dežūrēs sākuma, resp. beigšanas
laikam pieskaņota vilciena un dotu staciju priekšnieku rezerves palīgiem

iespēju pēc dežūrēs nokļūt pastāvīgā dzīves vietā, atļauts vienojoties ar

stacijas priekšnieku vai palīgu, nepieturēties burtiski pie grafikās pare-
dzētās dežūrēs kārtības, bet pieskaņot dežūrēs sākumu vai beigas piemē-
rotu vilcienu apgrozībai. Stacijās, kurās priekšnieks nenes kārtējo dežūri,

pēdējam atļauts personīgi atbrīvot rezerves palīgu.

211. Grafikas jāraksta ar tinti un rūpīgi jāuzglabā, lai tās nenolie-

totos pirms 6 mēnešu notecēšanas.

212. Grafikas pirms izlikšanas darba vietās nosūtāmas ekspluatācijas
revidentam apstiprināšanai.

213. Darba sadalījums jāraksta uz sekoša parauga blanķetēm ser.

E 50-a mazākām stacijām, bet uz ser. E 50 lielākām stacijām.

Paraugs.

stacijas darba sadalījums starp kalpotājiem.

Sastādīja ES:

Apstiprinu: ER

214. Darba apstākļiem vai darbinieku skaitam grozoties, darbu sada-

lījums attiecīgi izlabojams vai sastādāms no jauna.
Darba sadalījums apstiprināms no Ekspluatācijas revidenta.

22. Par darbinieku atsevišķo reģistrāciju, kuri mobili-

zācijas gadījumā obligātoriski paliek savos amatos.

215. Sekoši Ekspluatācijas direkcijas līnijas darbinieki obligatoriski

paliek savos amatos un skaitās iesaukti aktīvā kara dienestā:

1) Staciju priekšnieki un viņu
palīgi (visu šķiru un rezerves)

2) darbveži

3) mantziņi
4) vilcienu sastādītāji
5) pārmijnieki (visu šķiru)
6) preču noliktavu pārziņi
7\ preču pagalma pārziņi

T ._, _.

8) tēlegrafisti Izņemot lidzturpmakam nko-

-9) techniskie kantoristi J umam

,

atvaļinātos un rezerves

10) lokomotīvju pavadoņi
virsniekus un kara ierēdņus.

11) vagonu sakabinātāji
12) signālisti
13) preču kasieri

14) bagāžas kasieri

15) preču taksētāji

Kalpotāju amats

un uzvārds
Kadi darbi uzdoti izpildīšanai Piezīmes
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16) bagāžas taksētāji
17) svērāji

18) maiņas aģenti Izņemot lidz turpmakam rīko-

-19) vecākie kantoristi ļ J umam atvaļinātos un rezerves

20) ekspluatācijas aģenti
virsniekus un kara ierēdņus.

21) agenti-kalpotaji

216. Reģistrējamos ietilpst visi tie kara dienestam derīgie vīriešu

kārtas darbinieki, kuri pēc sava karaklausības stāvokļa skaitās atvaļināti
līdz turpmākam rīkojumam, rezervisti un zemes sargi līdz 50. dzīvības

gadam, bet atvaļinātie virsnieki un kara ierēdņi līdz 55. dzīvības gadam.

217. Saraksti 215. p. minēto darbinieku reģistrācijai un izslēgšanai
no sarakstiem iesūtāmi mobilizācijas biroja pārzrnim (VM) sekošā kārtībā:

a) par jaunpieņemtiem darbiniekiem, kuri ieskaitīti štatā vai kā štata

vietas izpildītāji un nokalpojuši ne mazāk par 3 mēnešiem, pie-
vienojot kara klausības apliecību, pēc sekoša parauga:

Pielikums: karaklausības apliecība. paraksts

Minētais saraksts iesūtāms bez pavadraksta, kadeļ saraksta priekš
pusē jābūt sekošam uzrakstam:

. VM.

Saraksts

par darbiniekiem, kuri mobilizācijas gadījumā

obligātoriski paliek savos amatos, un skaitās iesaukti aktīvā kara

dienestā.

Pamats: V rīk. Xs 472.

193 g.

X* *t?4 j

b) Pie pārmaiņām amatā, resp. iecelšanas citā amatā, pārcelšanas uz

citu dienesta vietu vai pārejot uz citu dzīves vietu cita kara

apriņķa robežās, tūliņ pēc notikušās pārmaiņas, kā vecās tā

jaunās dienesta vietas priekšniekam, jāiesūta ziņas pēc sekoša

parauga, nepieliekot kara klausības apliecību:

Iestādes Kādā kāja

apriņķa robe-

žās dzīvo

pr-ks atzīme

par izslēg-
šanu no sa- un dzīves

Pie-

raksta uzra- vieta, uzradot zīmes

dot iemeslus pilsētu, Ielu

un laiku un t. t.
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VM.

Ziņas par pārmaiņām.

Saskaņā ar V rīk. J\° 472 sastādījusi stacija.

*) paraugs kā ziņas iesūtāmas no agrākās dienesta vietas.

**) paraugs kā ziņas iesūtāmas no jaunās dienesta vietas.

***) paraugs kā ziņas iesūtāmas pārejot uz dzives vietu cita kāja iecirkņa robežās.

c) Darbinieka atlaišanas vai izstāšanās gadījumā ziņas iesūtāmas

tūliņ, pēc darbinieka atlaišanas pēc sekoša parauga, pievienojot
kara klausības apliecību:

VM.

Ziņas par pārmaiņām.

Saskaņā ar V rīkoj. Xs 472 7. pantu sastādījusi
Stacija (stacijas nosaukums)

- (paraksts).

J*>

m g.

218. Neatkarīgi no augstāk minēto ziņu iesūtīšanas, ziņas iesūtāmas

arī par jaunpieņemtiem atvaļinātiem virsniekiem un kara ierēdņiem, kuri

pēc ieņemamā amata netiek atsvabināti no iesaukšanas armijā. Šīs ziņas
iesūtāmas pēc „a" punktā uzrādītā parauga, attiecīgi grozot uzrakstu un

pievienojot kara klausības apliecību.

219. Dzelzceļu līniju sadalījums pa kara apriņķiem:

Rīgas kara apriņķa robežās:

1) līnija Rīga-Ķemeri līdz 42. klm 9. piketei,
2) līnija Rīga-Olaine līdz 25. klm 6. piketei,

Uzvārds, vārds Amats

</) re

to :r?

vs, īre

cd <*>

< a%

Katēgorijas
N° sarakstā

vai zem kāda

N° ievests

jaunāsarakstā

Ziņas par notikušām pārmaiņām,
kad un kādā amatā pārcelts, vai

atlaists

*) Kalniņš Pēteris pārmijnieks 35 101 no l.X. 29. g. pārcelts uz Cesu

staciju.

**) Kalniņš Pēteris pārmijnieks 35 101 no l.X. 29. g. pārcelts no Ieriķu

70 21

stacijas.

***) Liepa Kārlis pārmijnieks no 1. XI. 1929. g. pārgāja dzīvot

Rīgas kāja apriņķī Rīgā, Kārļa
ielā Ne 10 dz. 1.

Uzvārds un vārds Amats

Atsevišķas

reģistrācijas

Katēgorijas N° sa-

rakstā vai zem kāda

Nņ ievests jaunā
sarakstā.

Ziņas par notikušo

atlaišanu.
No.

Ozols Pēteris pārmijn. 30 51 No l./XI. 1929. g

atlaists uz per-

sonīgu lūgumu.
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3) līnija Rīga-Bolderaja ļ . ..

4) līnija Rīga-Mangaļi ļ
ahas hmJas visa OTuma,

5) līnija Rīga-Līgatne līdz 70. klm 9. piketē,
6) līnija Rīga-Pļaviņas līdz 115. klm 6. piketei,
7) uz līnijas Jelgava-Daudzeva viena st. Lāčplēsis (no 229.-233. klm).

Cēsu kara apriņķa robežās:

1) līnija leriķi-Lizums līdz 81. klm,

2) līnija leriķi-Lode līdz 112. klm.

Valmieras kafa apriņķa robežās:

1) līnija Valmiera-Brenguļi (no 112. klm līdz 134. klm),

2) līnija Piksari-Ipiķi (no 25. klm līdz Igaunijas robežai),

3) privātdzelzceļa līnija no Ainažiem-Jaunvālei (līdz 93. verstei).

Valkas kaļ-a apriņķa robežās:

1) līnija Strenči-Valka (no 134. klm līdz Igaunijas robežai),

2) līnija Valka-Omuļi līdz 25. klm vērst,

3) līnija Valka-Žuldiņi līdz 13. verstei,

4) līnija Ape-Kalniena (no 14.—65. klm),

5) privātdzelzceļa līnija no 93. vērst, līdz Smiltenes stacijai.

Madonas kaļ-a apriņķa robežās:

1) līnija Pļaviņas (no 4. klm no Pļaviņu stac.) Gulbene ieskaitot,

2) līnija Tirza-Litene (no 81. klm līdz 120. klm),

3) Gulbene-Stāmeriene līdz 14. klm.

Jaunlatgales kafa apriņķa robežās:

1) līnija Sita-Jaunlatgale no 120. klm līdz 187. klm,

2) līnija Punduri-Rītupe (no 158. klm līdz SSSR robežai.

Ludzas kara apriņķa robežās:

1) līnija Ludza-Zilupe (no 408. klm līdz SSSR robežai),

2) uz Daugavpils-Rītupes līnijas Kārsava (no 138. klm līdz 158. klm).

Rēzeknes kaļ-a apriņķa robežās:

1) līnija Malta-Mežvidi (no 70,8. klm līdz 138. klm),

2) līnija Atašiene-Rezekne (no 328. klm līdz 408. klm).

Daugavpils kaļ-a apriņķa robežās:

1) līnija Krustpils-Indra (no 115. klm 6. piketēs līdz 294. klm SSSR

robežai),

2) līnija Daugavpils Rušona (no 2. klm līdz 70. klm 8. piketei,

3) līnija Zilani-Mežāre (līdz 328. klm),

4) līnija Daugavpils-Grīva (no 22. klm līdz 24. klm).

Jēkabpils-Ilūkstes kaļ-a apriņķa robežās:

1) līnija Grīva- Eglaine (no 1 klm. līdz 31 klm. Lietavas robežā),

2) līnija Grīva-Zemgale (no 22 klm. līdz 1 klm.),

3) līnija Geidani-Eglaine (no 31 klm. līdz 72 klm.),

4) līnija Jēkabpils-Aknīši,
5) līnija Daudzeva-Viesīte-Nereta (no 246 klm. līdz 294 klm.) līdz

Daugavai un visas līnijas līdz robežai.



92

Jelgavas-Bauskas kaļ-a apriņķa robežās:

1) līnija Jelgava-Taurkalns līdz 246 klm. (izņemot st. Lāčplēsis no

229 klm. līdz 233 klm.),
2) līnija Jelgava-Apšupe (līdz 130 klm.),
3) līnija Jelgava - Meitene (līdz Lietavas robežai),
4) līnija Meitene - Bauska,
5) līnija Jelgava -Daibe (līdz 25,6 klm.),
6) līnija Jelgava -Reņģe (līdz 76 klm. Lietavas robežai).

Liepājas kaya apriņķa robežās:

1) līnija Vaiņode -Liepāja (no 119 klm. līdz Liepājai),
2) līnija Priekule -Lietavas robeža (līdz 21 klm.),

3) līnija Liepāja-Paurupe(līdz 54 klm.),
4) līnija Liepāja -Ziemupe,
5) Privātdzelzceļa līnija Liepāja-Liegi (līdz Durbes upes tiltam

30 klm.).

Aizputes -Kuldīgas kaļ-a apriņķa robežās:

1) līnija Aizpute-Saldus (līdz 65 klm.),

2) Pāvilosta - Alšvanga,
3) Privātdzelzceļa līnija Dunalka-Aizpute (no 30 klm. līdz 49 klm.).

Ventspils kara apriņķa robežās:

1) līnija Ventspils-Usma (līdz 42,8 klm.),

2) šaursliežu līnija Ventspils-Plintiņi (līdz 103 klm.).

Tukuma- 7 alsu kaļ-a apriņķa robežās:

1) līnija Spāre-Slampe (not. 42,8 klm. līdz 130 klm.),

2) līnija Tukums 11-Smārde (līdz 42 klm.),
3) šaursliežu līnija Cīruļi -Stende (no 103 klm.),

4) šaursliežu līnija Cīruļi-Roja-Valdgale-Engure (visa līnija).

23. Personas apliecības.

220. Katram darbiniekam, kā: štata, slimo un atvaļināto darbinieku

aizvietotājiem un sezonas darbiniekiem, jābūt dienesta personas apliecībai,
kura pie dienesta pienākumu izpildīšanas obligatoriski jātur pie sevis.

Piezīme 1. Darbinieku aizvietotājiem uz laiku, īsāku par 3 mēn., apliecību izsnieg-
šana nav obligātoriska.

Piezīme 2. Darbinieku ģimenes locekļiem personas apliecības neizsniedz, bet to

vietā lietojamas pases (vai cits personības dokuments).

221. Personas apliecības izsniedz direkcija, iesūtot 1 ģimetni, kuras

otrā pusē stacijas priekšnieks uzraksta attiecīga darbinieka uzvārdu,
vārdu un ieņemamo amatu, apliecinot to ar savu parakstu.

222. Štata darbiniekiem apliecības izsniedz uz nenoteiktu laiku un

tās apmaināmas vai izlabojamas darbiniekam pārejot citā amatā vai darba

vietā. Atlaišanas gadījumā apliecība atņemama un iesūtāma Personāla

nodaļai, kopā ar sarakstu par aprēķina izsniegšanu.

223. Darbinieku aizvietotājiem izsniedz pagaidu apliecības uz no-

teiktu laiku, kuram izbeidzoties tās iesūtāmas direkcijas kanclejas pār-
zinim pagarināšanai, ja darbinieks vēl turpina strādāt, uzrādot pagarinā-
šanas termiņa ilgumu.
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224. Darbinieku aizvietotāju atlaišanas gadījumos apliecības
atņemamas un ja tuvākā nākotnē nav paredzama aizvietotāja pieņemšana
no jauna, iesūtāmas kanclejas pārzinim. Pretēiā gadījumā apliecības, ja
viņu derīguma termiņš vēl nav izbeidzies, uzglabājamas stacijā un izsnie-
dzamas aizvietotājam pa viņa darbības laiku.

225. Personas apliecību pazaudēšanas gadījumā attiecīgam darbi-

niekam par to jāiesniedz savam priekšriekam ziņojums, uzrādot kur un

pie kādiem apstākļiem apliecība nozaudēta.

226. Nozaudētās apliecības publicē Vēstnesī", par ko

jāiemaksā stacijas kasē pret daž. ieņēmumu kvīti vai arī no darbinieka

algas atvelk Ls I.— sludinājumu izdevumu segšanai.
227. Nozaudēto apliecību vietā izsniegs jaunas apliecības 221 no-

teiktā kārtībā, tikai pēc 2 nedēļām no publicēšanas dienas.

228. Par visām darbiniekiem izsniegtām apliecībām stacijas priekš-
nieks ved reģistrāciju, atzīmējot N°, kad un no kā izdota un derīguma
laiku. Tāpat reģistrējamas jau darbiniekiem izdotās apliecības.

24. Ierašanās virsvaldē personīgu lietu nokārtošanai.

229. Darbinieku ierašanās virsvaldē personīgu lietu nokārtošanai

par pārvietošanu amatā, apstiprināšanu amatā, dažādām izmaksām, sodu

atcelšanu un cit. pielaižama tikai sevišķi svarīgos gadījumos, kad pa-
rastā sarakstīšanās kārtībā tas nebūtu iespējams laika vai citu apstākļu dēļ.

230. Visāda veida darbinieku lūgumi un citas vajadzības nokārto-

jamas uz vietas vai sarakstīšanās kārtībā caur staciju priekšniekiem un

ekspluatācijas revidentiem.

231. Stāciju priekšniekiem, ja tie vēlas atstāt staciju, par to jāpa-
ziņo attiecīgam ekspluatācijas revidentam, kurš, skatoties pēc lietas ap-

stākļiem, dod atļauju.

25. Ziņu iesūtīšanas termiņi.

A, Katra mēneša 1. datumā.

232. 1) Ziņas par pieņemtiem darbinieku aizvietotājiem pagājušā
mēnesī pa laiku no 16.—30. datumam.

2) Ziņas par augstākus amatus izpildījušiem darbiniekiem algas

starpības izmaksai, saskaņā ar noteikumu par valsts darbinieku

atalgojumu § 22 pēc sekoša parauga:

Ziņas

par (Cēsu) stacijas darbiniekiem, kuri

mēnesī 193 g. izpildīja augstākus amatus.

N stacijas priekšnieks (paraksts).

~1 Kāduaug-
stāku

amatu iz-

pildījis

No kada līdz kādam
E
N

U

fsM?

No kāda laika

Uzvārds, vārds Amats Kā vietā laikam izpildījis pienākās al-

>. k.
augst. amatu gas starp.

1. Balodis Pēters parm. vag.
sakab.

slimā

Tetera

1. jūnija-30. jū-

lijam 15. jūl.

Ozols Jānis ESP ES pārceltā
ES Prie-

des vieta

no 7. jūlija un tur-

pina uz 1. au-

gustu

7. jūl.2.
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B. Ķatra mēneša 5. datumā.

1. Ziņas par izlietotiem kārtējiem un ārkārtējiem atvaļinājumiem,

2. Ziņas par izlietotām atpūtām.

3. Ziņas par slimiem darbiniekiem.

C. Katra mēneša 8. datumā.

1. Ziņas par tiem vilcienu sastādītājiem, vagonu sakabinātājiem,
pārmijniekiem un šo darbinieku vietniekiem, kuri pavadījuši pārdevu
vilcienu (pagaidām šādas ziņas iesūta tika Rīgas -Krasta, Zemitāni un

Šķirotava) pēc sekoša parauga:

Ziņas

par stac. darbiniekiem, kuri mēnesī

19 g. pavadīja pārdevu vilcienus.

N° N stacijas priekšnieks (paraksts).

Piezīme. Ziņās ieslēdzami visi tie darbinieki, kā štata tā vietnieki, kuri faktiski

pārdevu vilcienus pavadījuši.

D. Katra mēneša 16. datumā.

1. Ziņas par pieņemtiem darbinieku aizvietotajiem tekoša mēneša

I pusē (tāpat kā uz 1. datumu).

E. Pēc vajadzības.

1. Ziņas par pārmaiņām kara dienestam derīgo vīriešu kārtas dar-

binieku sastāvā, kā iecelšanas, pārcelšanas un atlaišanas gadījumos.

2. Par pārmaiņām darbinieku ģimenes locekļu sastāva uz blanķe-
tēm VA 90.

3. Štata darbinieku atlaišanas un pārcelšanas gadījumos uz citu

ārstniecības iecirkni jāpaziņo attiecīgiem SR par zināma darbinieka ve-

selības kartiņas pārsūtīšanu.

4. Katru gadu ne vēlāk par 10. aprīli.

Jāiesūta ziņas par stacijā nodarbinātiem darbiniekiem, kuri saņem

ģimenes piemaksu un darbiniecēm precētām sievām, sastāvošiem die-

nestā uz 1. aprīli. Ziņas iesūtāmas pēc sekoša parauga:

JMsNs

p. k.
Uzvārds, vārds Amats

No kada līdz

kādam laikam
Kopējais
dienu sk.

Piezīmes

1. Vilks Jānis vilc. sastad. 1.- 21. 21 no 22./6. slimo

vai lieto atva-

ļinājumu.
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Ziņas

Pai" stacijas darbiniekiem, kuri saņem ģimenes

pabalstu un darbiniecēm - precētām sievām, sastāvošiem dienestā uz

1. aprili 19 g.

■N? stacijas pr-ks (paraksts)

Minētas ziņas sastādot jāievēro:

1. Sarakstā ievedami visi tie vīriešu un sieviešu kārtas darbinieki,
kuri atrodas 1. aprīlī dienestā un saņem ģimenes piemaksu, iz-

pildot ailes 1, 2, 3, 4, 6, 7 — obligātoriski un ailes — 5, 8, 9

un 10 — pēc vajadzības.

2. Obligātoriski ievedamas arī darbinieces — precētas sievas, kaut

viņas ari nesaņemtu ģimenes piemaksu, izpildot ailes: 1, 2, 3, 4,
10 un pēc vajadzības 5. aili.

3. Ailes 6., 7. un 9. izpildāmas uz oficiālu dokumentu pamata, t. i.

no pasēm un skolas apliecībām.

4. Ailes 5., 8. un 10. izpildāmas uz to datu pamata, ko darbinieki-

ces ar savu parakstu apstiprinājuši. Šie paraksti pievienojami

ziņām un līdz ar pēdējām iesūtāmi personāla nodaļai.

Katru gadu uz 1. janvāri un 1. jūliju jāsastāda darbinieku gaitas
grafiki 6 mēnešu periodam un darbinieku darbu sadalījums.

233. Visas še minētās ziņas sastādāmas 2 eksemplāros, viens iesū-

tāms personālai nodaļai, otrs atstājams stacijā un pievienojams attiecīgam
aktam, kādi vedami par katru lietu atsevišķi.

Paziņojumi par darbinieku iecelšanu amatā, pārcelšanu, atlaišanu

no dienesta un sodīšanu, pēc paziņošanas darbiniekam zem paraksta, uz-

glabājami stacijā. Izņēmumi pielaižami gadījumos, kad darbiniekam ir

kādi iebildumi pret saņemto paziņojumu. Tādos gadījumos paziņojumus

pie darbinieka iesnieguma sūtāms atpakaļ parastā kārtā.

Katrā stacijā jāved stacijā nodarbināto pastāvīgo darbinieku un viņu

aizvietotāju adrešu grāmata, sekojot pārmaiņām.

26. Rokas bagāžas nesēji.

234. Nesēji padoti stacijas priekšniekam. Nesēju skaitu atkarībā

no pasažieru kustības katrā stacijā nosaka Ekspluatācijas direktors.

.„
C/3

CC
> **

2 S E
a «

g-ga
•g J3 X!
z; i- v-

« cci«

Q T3 >

o

cc

ja:

Ja atrodas vēl

citā valsts ie-

stādē kā bla-
kus vai pamat-

dienestā, uz-

rādīt iestādes

nosaukumu un

no kāda laikā

dienestā.

Ģimenes locekļi par ku-

riem saņem ģimenes
piemaksu

Jt darbi- I
□ieka sieva

ieņem al-

gotu amatu,
uzrādīt kur

kalpo un

no kāda ,

laika ieņem
vietu

Bērniem

vecākiem

par 16 g.
uzrādīt

kādu mā-

cības ie-

stādi ap-
meklē

Darb miecēs

vīravārds,

ja viņi sa-

stāv valsts

dienestā,uz-
rādot iestā-

des nosau-

kumu un no

kāda laika

dienestā.

ci
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c/1

CC

E
<

t/5

<

Attiecības [Ģimenes lo-

pret dar- ļ cekļu |iz-

binieku(ci) 1 ņemot sie-

un £ime- I vas) dzim-

nes locekļu San.

vārdi i un diena.

E
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v
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235. Nesēji skaitās kā dzelzceļu kalpotāji uz brīva līguma. Atal-

gojumu no dzelzceļa tie nesaņem, bet bauda tiesības uz brīvu ārsta pa-

līdzību un zālēm, līdzīgi pārējiem dzelzceļa darbiniekiem. Tāpat nesē-

jiem un to ģimenes locekļiem izsniedzamas brīvbiļetes personīgām vaja-
dzībām saskaņā ar noteikumiem JSfs 309.

236. Nesēju pieņemšana, atlaišana un nodarbināšana izdarāma sa-

skaņā ar noteikumiem N° 275.

27. Zīmognodeva.

237. Darbinieku iesniegumi algas vai citas atlīdzības izmaksai, pen-

sijas un pabalstu piešķiršanai, pārvietošanai citā amatā vai darba vietā,
dažādu atvaļinājumu piešķiršanai, ārstēšanai un atlaišanai no dienesta,

atsvabināti no zīmognodevas.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
Personāla nodaļas vadītājs J. Razauskis.
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Satura rādītājs

noteikumiem un aizrādījumiem par konduktoru

dienestu

§§ Saturs Lap.p.

"""" "^™ —̂™~"" ~"— T-""""

1.—5. ļ Konduktoru pieņemšana un atalgošana 99

6.—16. ļ Konduktoru darba laiks ļ 100

17.—21. ļ Virsstundas un viņu kompensācija 103

22. Konduktoru dienesta gaita 103

23. Atalgojuma starpības izmaksa par augstāka amata izpildīšanu 107

24. Atvaļinājuma piešķiršana 107

25.—26. Pārbaudes — veselības, amata zināšanas, psichotechniski un instruēšana 108





Apstiprinu. 1930. g. 2. maijā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

2. Noteikumi un aizrādījumi par konduk-

toru dienestu.

Staciju priekšniekiem, kuri parzin un izrīko konduktoru rezervus,

jāievēro un noteikti jāpieturas pie sekošiem norādījumiem:
1. Kustības palielināšanās kā arī konduktoru slimības resp. atva-

ļinājumu gadījumos, jā pēc darba apstākļiem nav iespējams iztikt bez

vietniekiem, var pieņemt pagaidu konduktorus, iepriekš sazinoties ar at-

tiecīgo brigāžu pārzini.
2. Šeit jāievēro instrukcijas N° 49 nosacījumi, t. i. ka pieņemt var

tikai Latvijas pilsoņus ne jaunākus par 18. un ne vecākus par 40 gadiem,
ar izglītību ne zemāku par I pakāpes pamatskolas pilnu kursu, pilnīgi
veselus (t. i. derīgus I kateg. amatiem) un nesodītus no tiesu iestādēm.

Ja kandidāti ir vairāki, tad ievērojama sekoša priekšrocības kārtība:

a) jau agrāk kalpojošie,
b) atbrīvošanas cīņu dalībnieki,

c) ar lielāku izglītību,
d) atvaļinātie Latvijas armijas kareivji,

c) visi citi — vispārējiem noteikumiem piemērotie.

3. Pielaist pieņemamo darbā var vienīgi pēc pieņemšanas formali-

tātu nokārtošanas: izpildot aptauju, pārbaudot pieņemamā dokumentus

(pasi, izglītības, kara klausības, atsauksmes par iepriekšējo nodarbošanos),

par ko jāatzīmē uz aptaujas, pie kam jāņem arī paredzētie paraksti (so-

lījums, vienošanās paraksts un otrā pusē uz aptaujas) un jānosūta pie-

ņemamais pie attiecīgā iecirkņa ārsta veselības stāvoķļa pārbaudei un

konduktora amatam noderīguma noteikšanai.

Tāpat pirms pielaišanas darbā — pieņemtais iepazīstināms ar pastā-
vošo kārtību vilcienu kustībā, to apkalpošanā un signālu lietošanā, kā

arī instruējams konduktora dienesta pienākumos, kuru zināšanā pārbau-

dāms, sastādot aktu.

4. Pagaidu konduktori pieņemami uz brīva līguma, ārpus civildie-

nesta noteikumiem, ar atalgojumu pēc XVII. kategorijas par faktiski no-

strādātām dienām (neizslēdzot svētdienas un svētku dienas, ja tas iekrīt

darba starplaikā).
Šiem darbiniekiem maksājamas arī ģimenes piemaksas, kamdēļ —

ja pieņemamam ir ģimene — tam jau pie pieņemšanas darbā_ tūlīt dot

izpildīt ģimenes locekļu pieteikšanas blanķeti, lai atkristu vēlāka lieka

sarakstīšanās. Blanķetē uzdotais ģimenes locekļu skaits pierādāms ar

dokumentiem (laulības apliecību, pasi, dzimšanas apl., dzimtsarakstu apl.,
skolas izziņām un t. t.).

5. Katra no jauna darbā pieņemtā brīva līguma konduktora nokār-

totie dokumenti:

a) lūgums, apmaksāts ar Ls 0,40 zīmogmarku, par pieņemšanu darbā

un izpildītā aptauja ar atzīmēm par uzradīto dokumentu pārbaudi

un ārsta atsauksme — nekavējoties iesūtāmi caur attiecīgo bri-

7*
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gāžu pārzini Ekspluatācijas direkcijas personāla nodaļai darbinieka

personīgā akta un gaitas apraksta ievešanai un

b) ģimenes pieteikuma blanķetes pie ziņām par pieņemtiem darbi-

niekiem iesūtāmas tieši personāla nodaļai ne vēlāki par katra

nākošā mēneša 2. resp. 16. datumusavlaicīgai atalgojuma izvešanai.

6. Tiklab pagaidu kā štata konduktoru nodarbināšanā stingri jā-
pieturas pie noteikumiem par darba laiku dzelzceļu darbiniekiem un

tā normām, t. i. tie nodarbināmi 208 efektīva darba stundas mēnesī resp.
7 ef. darba stundas dienā, pie kam jāievēro, ka konduktoru brigādēm
efektīvais darba laiks tiek aprēķināts, reizinot viņu dežūrā (t. i. darbā)
atrašanās laiku ar sekošiem koeficientiem:

a) pasažieru vilcienos 0,85

b) preču vilcienos 0,85

c) darba un pārdevu vilcienos 0,80

d) rezervē • 0,50

c) rezervē, kad neuzrauga vilcienu, kā ari atpūtā
apgrozības punktos līdz 3 stundām

.... 0,50

f) rezervē, kad uzrauga vilcienu, kā arī atpūtā
apgrozības punktos līdz 1 stundai

....
0,75

Dežūrā ieskaitāms ari gaidīšanas laiks, ja brigāde izsaukta vilciena

pieņemšanai, bet tā, vilciena negatavības resp. citu no brigādes neatka-

rīgu iemeslu dēļ, — nevar darbu uzsākt. Šinī gadījumā stacijas dežu-

rantam vilciena pavadrakstā jātaisa attiecīga atzīme un apstiprināma ar

savu parakstu, tad šis laiks uzskatāms kā rezervē pavadītais un reizi-

nāms ar koefic. 0,50.

Tāpat dežūras stundām pieskaitāms arī laiks, kāds paredzēts vil-

cienu pieņemšanai un nodošanai pēc sekošas tabeles:

Pieņemšana Nodošana
'./:

E
B •a

c

3 •

on Vi

V) T3

2
"

M 6

v>

T3
C

E 1/5

3 .

ira J2
&0

a §

2
"

o.«

Vilcienu šķira Piezīmes

g

Konduktoru brigādei

K N Tālie, pasta, pasažieru un preču-pasa-
žiefu vilc 11/2

1/2

1 1/2 1/2

1/4K Jūrmalas pasaž. vilc. parka 1/2 1/2

K l
N P f

K N

Vietējas satiksmes pasažieru un preču-
pasaž. vilc 1/2 1/2 1/4

1

1/4

Preču savācamie (MS) 1 1 1

K N Preču tiešie (MT) 3/4

1/2

1/2

1/2

3/4 1/2

1/4K N Darba un pārdevu
Preču un darba

1/4

P V2 1/2

1/2

1/2

1/4 1/4

1/4

1/4

P L Pasažieri un preču-pasaž
Preču un darba

1 1/4

1/4L 1/2

K N

Bagāžas konduktori

11/2 1 1 1/2

K

Tālie, pasta, pasaž. un preču-pasaž. vilc.

Jūrmalas pas. vilc 1/2 1/2
X/2

1/4

1/4

l/l
P L Preču pasaž 1 1/2

K N

Vagonu aptīrīt.

1/2 1/2 I 1/2 1/2Visos vilcienos
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7. Vislielākais pielaižamais vienas (t. i. nepārtrauktas) dežūras il-

gums visiem darbiniekiem ir 16 stundas, kas arī noteikti jāievēro pie
konduktoru nozīmēšanas darbā.

Rezervē pavadītais laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Saprotams,
ārkārtējos apstākļos (sniegputeņos, plūdu laikā, vilcienu nokavēšanās,
notikumu un t. t. gadījumos) brigādes darba stundu skaits drīkst arī pār-
sniegt minētās maksimālās normas.

8. Dežūras laikā nav jāieskaita:

a) par 3 stundām garāki starpbrīži, kad darbinieks pilnīgi brīvs no

dienesta pienākumu izpildīšanas, nav ieskaitīts rezervē un var

atstāt darba vietu;
b) atpūta apgrozības punktos atpūtai iekārtotās telpās un ja atpūta

pārsniedz 3 stundas;
c) vajadzīgais laiks atnākšanai uz darba vietu resp. aiziešanai no tās;
d) maiņu brigāžu braukšanas laiks vilcienā, ja vilcienā viņām tiek

dota iekārtota guļama vieta (šai gadījumā braukšanas laiks skai-

tāms pilnā mērā kā atpūta un darba laikā nav ierēķināms).

9. Atpūta jādod atkarībā no darba laika ilguma un darba veida,

ievērojot, ka īsākais nepārtrauktais atpūtas laiks konduktoru brigādēm

pastāvīgā dzīves vietā pēc garākiem braucieniem ir vismas 10 stundas

garš, bet ārpus dzīves vietas —ne mazāk par
xļa no iepriekšējā dežūras

laika.

Saprotams, ka vēlams, lai atpūta pāstāvīgā dzīves vietā pēc nakts

darba būtu pēc iespējas ilgāka.

Obligātoriski ievērojams, ka nakts dežūras no vietas nedrīkst būt

vairāk par 7.

10. Vispār darbs brigādēm iekārtojams tā, ka tās ilgāki par 3 die-

nām ārpus pastāvīgās dzīves vietas neatrastos.

Izņēmumi tikai komandējumu gadījumos. Pasažieru vilcienu kon-

duktoru brigādes nodarbināmas pēc iepriekš sastādīta veselai sezonai

darba grafika, kas iesūtāms Ekspluatācijas direktoram apstiprināšanai,
bet preču vilc. brigādes — pēc ikreizējiem kustības apstākļiem.

11. Darba stundu reģistrācijai un aprēķināšanai jānorit pēc instruk-

cijas N° 43 (iesp. Dz-ceļu virsvaldes rīkoj. kr. Ns 52 no 1924. g.) nosa-

cījumiem, t. i. obligātoriski jāved

a) vilcienu personāla darba laika regulēšanas un tā kārtējais ap-

grozības plāns un

b) vilcienu personāla darba laika tabele.

Pirmais jāved atpūtas un nākošā darba sākuma noteikšanai, bet otrā,
lai nenāktu priekšā gadījumi, ka daži konduktori pārstrādā, bet citi tur-

pretim neizstrādā noteikumos paredzēto normu.

Dati šinīs 2 dokumentos atzīmējami obligātoriski par katru dienu

un katrā ziņā paša darba sākumā un beigās, bet ne par vairākām die-

nām uz
reizi.

Darba tabelē jāatzīmē katras dienas darba (t. i. dežūras) stundu

kopskaits, kas aprēķināms — pēc kārtējā apgrozības plāna reģistrētiem

datiem, pie kam jāievēro, ka ja iesāktais darbs izbeidzies nākoša diena,

t. i. pēc pusnakts, tad to atzīmē par to dienu, kad darbs nobeigts. Tur-

pretī darbs, kurš iesākts mēneša pēdējā dienā un nobeigts nākošā mēneša

pirmā dienā, atzīmējams par mēneša pēdējo dienu.
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Darba tabelē arī obligātoriski jāparāda visas tās dienas, kad kon-

duktors nav izpildījis savus tiešos pienākumus, atzīmējot attiecīgā datumā

ar burtu S, kad darbinieks slimo,
V

„ „ atvaļinājumā,
X,, „ . „ ķomandējumā,
C

„ „
pie citiem darbiem (neizpilda brigāžu darbu),

X
„ „

dzelzceļu dienestā pavisam, nav ..skaitījies,
A

„ „
nav ticis nodarbināts aiz darba trūkuma (ne-

paredzēta kustības samazināšanās), vai tam

dota atpūta, sakarā ar iepriekšējās dienās no-

strādātām stundām),
N

„ „ pats nav ieradies darbā,

Dienas, kuras atzīmētas ar burtu N, — darbiniekiem jāatstrādā citās

dienās, attiecīgi pagarinot darba laiku. Ja par patvarīgi darbā neieraša-

nās dienām tiek atvilkta alga, tad darbatabelē šīs dienas atzīmējamas ar

burtu X.

12. Pēc mēneša izbeigšanās jānoslēdz galīgs mēneša darba aprēķins
sekošā kārtā:

a) nodalījumā „nenodarbinātās dienas" jāuzrāda darbinieka nenodar-

bināto dienu kopskaits mēnesī (S-f V-
r-K-ļ-C-f-X-ļ-A-fiN),

b) nodalījumā „nodarbinātās dienas" jāieraksta nostrādāto efektīvā

darba stundu'kopskaits, kā daļu skaitītājs un zem šī skaitļa, kā

daļu saucējs, — nodarbināto dienu kopskaits.
Katra atsevišķa konduktora pārstrādāto vai neizstrādāto efektivā

darba stundu atlikums (starpība starp 208 un izstrādāto efekt. darba

stundu skaitu) jāpārnes uz nākošo mēnesi, ierakstot jaunā darba tabelē

pret katra darbinieka uzvārdu pārstrādāto vai neizstrādāto efektivā darba

stundu kopskaitu.
13. Vilcienu personāla efektīvā darba stundu skaita aprēķināšanas

pārbaudi,-kā arī kilometru naudas aprēķināšanu, par katru mēnesi un

un katram atsevišķam konduktoram izdara VS uz vilcienu pavadrakstu,
lokomotīves vadītāju ziņojumu un t. t. pamata, kamdēļ šie dokumenti

obligātoriski iesūtāmi Centrālai Statistikai ne vēlāk kā trešā dienā pēc
brigādes darba izbeigšanas katrā atsevišķā gadījumā (t. i. datumā).

m
14. Darba stundu aprēķināšanas pārbaudei, kā arī galīga aprēķina

noteikšanai pie VS, — visi konduktoru rezervu pārziņi (resp. staciju
priekšnieki) uz darba tabelēs atzīmēto datu pamata, par katru mēnesi,

ne vēlāk kā nākošā mēneša 10-tā dienā, iesūta VS ziņas par konduktoru

darba laiku.

Šīs ziņas uzrādāmas kilometru un virsstundu naudas izmaksas

saraksta vienā eksemplārā, kurš'sastādāms uz blanķetēm sērija FG 510-b.

Kilometru naudas sarakstu otrais eksemplārs jāsastāda uz blanķetēm
ser. FG. 510, bez darba laika ziņu uzrādīšanas.

15. Pie aprēķināto uz vietām darba stundu skaita salīdzināšanas

ar uzstādīto galīgo aprēķinu pie VS vienmēr izrādās zināma starpība.
Lai radušos starpību noregulētu, Virsvalde pēc katriem 3 mēnešiem pie-
sūta katrai darba vietai resp. rezervam izziņu par katra darbinieka

pārstrādātām un neizstrādātām efektīvā darba stundām, pēc kuras, aprē-
ķinu nesaskaņu gadījumā, jāizlabo darba, tabelēs divi pēdējie iedalījumi
„darba stundu atlikums uz nākošo mēnesi".

16. lepriekšējos 3 mēnešos neizstrādātās, vai pārstrādātās efektīvā

darba stundas attiecīgi jākompeinsē (t. i. jādzēš); pēc iespējas tekošā mē-
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nesī (tomēr nepārkāpjot noteikumu par darba . laiku nosacījumus, t. i.

ievērojot maksimālo atsevišķas dežūrēs stundu skaitu un atpūtas normu).
Katrā ziņā par katru nākošo 3 mēnešu periodu katra darbinieka

darbs jānoregulē, lai tam nebūtu neizstrādātas darba stundas vai arī ap-

maksājams virsstundu lielāks skaits, piem. I gada ceturksnī — janvārī,
februārī un martā neizstrādātās vai pārstrādātās stundas obligātoriski
kompensējamas jau aprilī jeb ja tas nav iespējams, tad maijā, bet ne vē-

lāk kā jūnijā, t. i. II gada ceturksnī un t. t.

17. Virsstundas virs 208 ef. darba stundām mēnesī aprēķina pēc
kalendāra mēnešiem. Apmaksājamo virsstundu aprēķināšanu par katru

3 mēnešu periodu izdara VS, kur uzstāda katram atsevišķam kondukto-

ram darba laika bilanci.

18. Aprēķinot virsstundas tam konduktoram, kurš aiz dažādiem

iemesliem (slimība, atvaļinājumi un t. t.) nav strādājis pie vilcienu ap-

kalpošanas pilnu mēnesi, pie norēķināšanās par katru mēnesi, pie fakr

tiski nostrādātām efekt. darba stundām pieskaitāmas pa 7 efekt. darba

stundām par katru ārpus tiešā dienestā pavadīto kalendāra mēneša dienu,
skaitot kalendāra mēnesī 30 dienas.

19. Virsstundas aprēķina pa gada ceturkšņiem. Ja darbinieks ie-

sācis vai nobeidzis darbu ar nepilnu gada ceturksni, tad pie darba laika

aprēķināšanas- tie skaitāmi kā pilni gada ceturkšņi, piemērojot nosacīju-
mus, kādi paredzēti nepilnu mēnešu gadījumos.

20. Katrā gada ceturksnī, kurā darbiniekam ir bijušas virsstundas,

no pārstrādātā efektīvā stundu skaita vispirms atskaitāmas iepriekšējā

gada ceturksnī neizstrādātās efekt. darba stundas, bet pārpalikušās virs-

stundas var kompensēt nākošā gada ceturksnī, attiecīgi samazinot no-

teikto darba laika normu, t. i. rēķinot par katru virsstundu vienu neiz-

strādātu ef. darba stundu.

Ja attiecīga gada ceturksnī darbinieka neizstrādātās efekt. darba

stundas nav dzēstas ar iepriekšējā vai nākošā gada ceturksnī pārstrādātām
virsstundām, tad tās tiek strīpotas.

Tāpat, ja zināma gada ceturkšņa virsstundas nav bijis iespējams
dzēst ar iepriekšējā vai nākošā ceturkšņa neizstrādātām stundām, tās

apmaksā pēc VS aprēķina un noteikumu Ns 274 nosacījumiem.
21. Neizstrādāto stundu piedzīšanai konduktorus var nodarbināt arī

citos darbos, piem. par pārmijnieku, sakabinātāju, aģentu-apkalpotāju un

t. t., tikai par to iepriekš jāsazinās ar attiecīgo brigāžu pārzini. Kon-

duktoru darba listēs šis darbs atzīmējams ar burtu C.

22. Konduktoru dienesta gaitai jānorit pilnā saskaņā ar sekošiem

uz noteikumiem Ns 335 pamatotiem nosacījumiem:

a.

Konduktoru brigādes — atkarībā no vilcienu šķirām, sadalās divās

pamatgrupās: a) preču vilcienu un b) pasažieru vilcienu brigādēs.

Šo brigāžu sastāva normas noteic Ekspluatācijas direktors.

b.

Konduktoru dienesta normālās gaitas gājienam pakāpeniski jānotiek

sekošā kārtībā:

1) ārpusštata jaunākais konduktors preču vilcienos,

2) štata

3) jaunākais konduktors pasažieru vilcienos,
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4) preču izdalītājs,
5) bagāžas konduktors,

6) vecākais konduktors pasažieru vilcienos,

7) virskonduktors preču vilcienos,
8) virskonduktors pasažieru vilcienos.

Pārvietošana no zemāka amata augstākā izdarāma saskaņā ar turp-
mākiem šo noteikumu norādījumiem.

c.

Konduktori pieskaitāmi pie zināma pastāvīga rezerva, resp. stacijas,
pie kam katrs rezervs ved dienesta pakāpju (kārtas) sarakstus pēc § 2.

minētiem amatiem, štata un atsevišķi ārpusštata konduktoriem (sk. pie-
likuma paraugu I.).

d.

Katra konduktora kārta zināmā amatā nosakāma attiecībā no no-

kalpoto mēnešu skaita šinī amatā, ierēķinot arī iepriekš iecelšanas amatā

nokalpoto laiku par vietas izpildītāju.
Piezīme: par ārvalstīs nokalpoto laiku sk. § 9.

c.

Par attiecīga amata vecāko darbinieku skaitās tas, kurš visilgāki
nokalpojis šinī amatā, pie kam vērā ņemams arī tas laiks, kurā darbi-

nieks iepriekš iecelšanas amatā ilpildījis to pašu amatu kā vietas izpil-
dītājs. Gadījumos, kad zināmā amatā vairākiem darbiniekiem dienesta

laiks ir vienāds, tad par vecāko jāskaita tas, kurš ilgāki nokalpojis

iepriekšējā amatā uz Latvijas dzelzceļiem.

f.

Katru gadu uz 1. maiju, atkarībā no kustības apmēriem un atļautā

budžeta, Ekspluatācijas direktors nosaka katram rezervam konduktoru

štata vietu skaitu pēc amatiem.

g-

Vasaras sezonas kustības apkalpošanai vai arī pie pastiprinātas preču
vilcienu kustības uz nenoteiktu laiku — vajadzīgie konduktori pieņemami
tikai kā papildu darbinieki — ārpus štata. Tāpat ārpus štata skaitāmi

tie konduktori, kuri pieņemti slimo un atvaļināto aizvietošanai (noteik.

par civild. I. nod.).
h.

Brīvajās jaunāko konduktoru papildu (ārpus štata) vietās uz preču
vilcieniem ieceļami uz pašu vēlēšanos bagāžas strādnieki, sargi apkalpo-

tāji, pārmijnieki vai sakabinātāji, ja tie pilda konduktora amatam nepie-
ciešamās prasības (instr. 49), pie kam priekšrocība dodama tam kandi-

dātam, kurš vislabāki piemērots amatam pēc savām darba spējām un

izglītības. Vienādos apstākļos priekšrocība dodama sekošā kārtībā:

1) darbiniekam, kurš šaī dienesta nozarē ilgāki kalpo,
2) darbiniekam — bijušam kareivim Latvijas atbrīvošanas cīņu da-

lībniekam.
Piezīme: Technikuma un augstskolas audzēkņi, kuri nav jaunāki par 18 gadiem,

var tikt pieņemti par ārpusštata konduktoriem bez iepriekšējas kalpošanas uz dzelzceļiem.

i.

No jauna pieņemtie konduktori, kuri šo amatu izpildījuši agrāk
ārvalstīs, vai arī uz Latvijas dzelzceļiem, bet dienestu atstājuši uz pašu
vēlēšanos, var tikt tūlīt iecelti ne augstāk pat pasažieru vilcienu jaunākā
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konduktora amatu, pie kam ārvalstīs, kā arī šaī gadījumā uz Latvijas
dzelzceļiem nokalpotais laiks — pēc izdienas kārtas noteikšanas aprē-
ķināms pusapmēros.

Piezīme: štata samazināšanas dēļ atlaistiem un vēlāk atkal darbā pieņemtiem kon-

duktoriem agrāk nokalpotais par konduktoru uz Latvijas dzelzceļiem laiks ieskaitāms pilnos

apmēros.

i.

Konduktoriem, kuri aiziet kara dienesta un ne vēlāk ka pec 3 gadiem,
atkal iestājas dzelzceļa dienestā par konduktoru, — iepriekšējais uz

Latvijas dzelzceļiem nokalpotais laiks pie amata kārtas noteikšanas ie-

skaitāms pilnos apmēros.
k.

Darbinieki, kuri konduktora amatā pārcelti no citiem kustības nozares

amatiem — pēdējos nokalpotais laiks pie kārtas noteikšanas ieskaitāms

sekošā kārtībā:

a) pārmijniekiem un sakabinātājiem — pilnos apmēros.
b) strādniekiem un sargiem — pusapmēros.
Piezīme: remonts strādniekiem un kurinātajiem — iepriekšējais nokalpotais laiks

aprēķināms pusapmēros.

1.

Uz katras konduktora amata šķiras brīvo štata vakansi nozīmējams
tā paša rezerva tas tuvākā zemākā amata vecākais darbinieks, kurš pie-
mērots šim augstākam amatam pēc vispārējās tā arī speciālās teorētiskās

izplītības un praktiskās sagatavošanās, ka arī dienesta un morāliskām

īpašībām, pie kam kandidātiem ar pasažieru vilcienu konduktora amatu

sākot jāuztura psichotechniskā pārbaude un tiem jābūt ar sekošu izglītību :

obļigāto risko vēlamo.

1) pasaž. vilc. jaunākiem kond. pilnas I. pakāpes pamat- pilnas6kl. pamat-
skolas (agrāk elementār- skolas (agr. pilsē-

skolas) tas sk.).

2) preču izdalītājiem .... n „

3) bagāžas konduktoriem . . „ „

4) vecākiem konduktoriem
. „ „

5) preču vilc. virskonduktoriem pilnas 6 kl. pamat- vidusskolas

skolas

6) pasažieru vilc.
„ „ „

Piezīme 1. Ekspluatācijas direktoram ir tiesība pārcelšanu izdarīt dienesta labā arī

no citiem rezerviem jeb amatiem.

Piez ī m c 2. No šaī paragrāfā paredzētiem kandidātiem — bijušiem Laivijas armijas

kareivjiem —
atbrīvošanas cīņu dalībniekiem, ka ari Lāčplēša kāja ordeņa kavalieriem — ja

tie vien pilda visas citas uzstādītās prasības — dodamas priekšrocības.

m.

Kandidāta izvēle piekrīt rezerva pārzinim ar vietējā Ekspluatācijas
revidenta līdzdalību, pie kam pie pārcelšanas blanķetes pievienojama

atzīme, cik ilgi izpildījis jau šo amatu kā aizvietotājs, kā arī kādā kārtā

kandidāts skaitās savā amatā un kamdēļ paliek neievēroti iepriekš stā-

vošie kandidāti, kā arī kandidāta pārbaudījuma akts līdz ar ER. atsauksmi.

n.

Pārceļot konduktorus uz administrācijas rīkojumu pamata no citiem

rezerviem darba apstākļu dēļ — jaunajā darba vietā tie_ pēc iespējas

ieskaitāmi tādā pat amatā un dienesta pakāpē (kārtā) kādā tie bijuši

agrākajā darba vietā.



106

o.

Ja štata samazināšanas dēļ konduktors ierindots zemākā amatā, tad

augstākā amatā nokalpoto laiku pieskaita pie izdienas (kārtas) zemākā

amatā.

P-

Ja konduktors pārceļas uz citu rezervu, ne uz administrācijas rīko-

juma pamata, bet uz paša vēlēšanos, tad tas nav obligātoriski ievietojams
tanī pat amatā un kārtā, bet atkarībā no brīvām vakansēm.

Ja šaī gadījumā konduktors tiek pārcelts tanī pašā amatā, tad viņš
kārtas sarakstā ievietojams tādā kārtā, kāda tam piekrīt jaunajā rezervē

pēc vispār šinī amatā — agrāk izkalpotā laika. Ja tas tiek pārcelts
zemākā amatā, tad kārtas sarakstā nāk tādā kārtā, kāda tam jaunajā
rezervē piekrīt pēc viņa nokalpotā laika agrākajā augstākā un zemākā

amatā kopā.

r.

Ekspluatācijas direktoram ir tiesība, sakarā ar uzliktiem sodiem,
ierindot konduktoru tā paša amata zemākā kārtā (pakāpē), ka arī par
lielākiem pārkāpumiem pazemināt amatā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.

Pēdējā gadījumā konduktors kārtas sarakstā skaitās ārpus kārtas.

z.

Ja amatā vai kārtā pazeminātais soda dēļ konduktors tiek pārcelts
atkal agrākajā amata stāvoklī, tad tas ierindojams tanī kārtā, kura tam

piekrīt pēc nokalpotā agrāk šinī amatā mēnešu skaita, pie kam pazemi-
nājumā pavadītais laiks nav ieskaitāms.

ž.

Vasaras sezonas kustības apkalpošanai vai arī pie pastiprinātas
preču vilcienu kustības uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, ka ari slimo un

atvaļināto konduktoru amata augstāko šķiru aizvietošanai, nepieciešamo
aizvietotāju-kandidātu (augstāka amata izpildītāju) izvēle un sagatavošana
piekrīt rezerva pārzinim ar vietējā Ekspluatācijas revidenta līdzdalību,

ievērojot šo noteikumu §§ 2. un 12. nosacījumus, t. i.

a) pasaž'eru vilcienu virskonduktora pienākumu izpildīšana uzdo-

dama vecākajam pēc kārtas preču vilcienu virskonduktoram,
kurš pēc teorētiskās un praktiskās sagatavošanās ir vislabāki pie-
mērots pas. vilc. virskonduktora amatam.

b) preču vilcienu virskonduktora pienākumu izpildīšana uzdodama

vecākajam pēc kārtas pasažieru vilcienu vecākajam konduktoram

vai rezervēs, kur tādu nav — bagāžas vai preču izdalītājam kon-

duktoram, kurš pietiekoši sagatavots virskonduktora pienākumu
izpildīšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanās un pēc savām

dienesta kā arī morāliskām īpašībām piemērots vislabāki virskon-

duktora amatam vispāri,

c) pasažieru vilcienu vecākā konduktora pienākumu izpildīšana uz-

dodama vecākajam pēc kārtas un piemērotam bagāžas vai preču

izdalītājam konduktoram, bet kur tādu nav — pasažieru vilcienu

jaunākajiem konduktoriem,

. d) bagāžas vai preču izdalītāja konduktora pienākumu izpildīšana
uzdodama vecākajam pēc kārtas un pēc darba spējām, kā arī

sagatavošanas — pasažieru vilcienu konduktoram,
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c) pasažieru vilcienu jaunākā konduktora pienākumu izpildīšana uz-

dodama vecākajam pēc kārtas piemērotam pēc savām īpašībām
preču vilcienu konduktoram.

Piezīme: § 12. uzstādītās prasības attiecās pilnā mērā ari uz vietas izpildītājiem.

S.

Augstāku amatu izpildītāju izvēlē ārpus § 19. noteiktās kārtības

pielaižama vienīgi rezervos ar mazu konduktoru skaitu, ka arī rezervos,
kur nav bagāžas, preču izdalītāju un pasažieru vilcienu vecāko konduktoru.

Šaī gadījumā rezerva pārzinim jārūpējās par piemērotu kandidātu

teorētisku sagatavošanu no jaunākiem konduktoriem.

š.

Augstāka amata pārbaudīto izpildītāju kandidātu saraksti līdz ar

katras kārtas numuru un ar vietējā ER atsauksmi un motīviem, kamdēļ
paliek neievēroti iepriekš stāvošie pēc kārtas konduktori — stādami

priekšā Ekspluatācijas direktoram apstiprināšanai.
Tas pats darāms ar katru no jauna sagatavotu aizvietotāju.

t.

Augstāka amata sagatavotiem, pārbaudītiem un Ekspluatācijas di-

rektora apstiprinātiem aizvietotājiem -kandidātiem, katram rezervam jāved
atsevišķi saraksti pēc amatiem, kuros aizvietotāji ierakstāmi pēc viņu pārbau-
dīšanas laika. Vienā laikā pārbaudītiem kārta nosakāma pēc viņu kārtas,
kāda tiem piešķirta viņu pastāvīgajā amatā (skat. pielikuma paraugu II).

v.

Katra augstāka amata izpildīšana jāieraksta § 21. minētā sarakstā,

atzīmējot arī cik ilgi un kāds amats izpildīts.
Šis saraksts ņemams vērā pie kandidātu izvēles uz štata vakansēm

saskaņā ar šo noteikumu § 13.

v.

Dienesta pakāpju (kārtas) kā arī augstāka amata izpildītāju sarak-

stiem jābūt vienmēr kārtībā un ikvienam ieinteresētam darbiniekam ir

tiesība viņos ieskatīties.

x.

Darbībai samazinoties, lieki palikušās štata konduktoru brigādes
nodarbināmas:

a) pasažieru vilcienu brigādes - preču vilcienos un

b) preču vilcienu brigādes — stacijas strādnieku, sargu, pārmijnieku,

sakabinātāju, kantoristu, svērāju un t. t. amatos — pēc vajadzības,
katra spējām un izglītības.

Lieki palikušie ārpusštata konduktori — ja tie ņemti no stacijas

personāla — norīkojami atpakaļ savās agrākajās darba vietās, bet_ pā-

rējie — ja nav iespējas nodarbināt citos amatos — atlaižami saskaņa ar

noteikumiem par civildienestu VIII. nodalījumu § 63—65.

23. Augstāku amatu izpildīšanas gadījumu apmaksas ziņā ievēro-

jams, ka algas starpību var maksāt:

1) slimā vai atvaļināta aizvietošanas gadījuma tikai ar 7. nedēļu,

2) vakantaamataaizvietošanas gadījumā ar amata izpilpīšanas 1. dienu,

3) vakantam amatam pielīdzināmi arī augstāka amata izpildīšanas

gadījumi, ja tie izsaukti ar kustības palielināšanos.

Ziņas par augstāku amatu izpildījušiem iesūtāmas attiecīgiem bri-

gāžu pārziņiem ar tādu aprēķinu, lai algas starpības izmaksa nenovē-

lotos, bet varētu tikt izvesta reizā ar algu par nākošo mēnesi.



108

Paraugs «Ns 1.

Dienesta pakāpju (kārtas) saraksts par 193 gadu

konduktoriem vilcienos

rezervā.

Paraugs JVa 2.

rezerva augstāka amata izpildītāju kandidātu

saraksts par 193 gadu.

24. Konduktoru atvaļinājumu piešķiršanā jārīkojas gluži tāpat kā

pārējiem staciju darbiniekiem, paturot tomēr vērā, ka visintensīvākā darba

laikā drīkst atvaļinājumā atrasties, atkarībā no kustības lieluma, ne vairāk

par \%—109» no štata konduktoru kopskaita.

Vispār atvaļinājumus pēc iespējas iekārtot klusākā no darba laikā.

25. Stingri ievērojamas sekošas pārbaudes:
a) veselības ziņā ik gadus (nosūtot pie attiecīga SR),
b) amata zināšanās vispār — katros 3 gados reizi,

c) noteikumu zināšanā pie katrreizējas paaugstināšanas amatā,
d) psichotechniskā — pie ieskaitīšanas štatā un paaugstināšanas amatā

(ja nav jau agrāk pārbaudīts).
26. Konduktoru iepazīstināšana ar noteikumiem un jaunizdotiem rī-

kojumiem obligātoriski izdarāma zem paraksta grāmatā, kura pieprasāma
no direkcijas.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņā.

Personāla nodaļas vadītājs J. Razauskis.

Nol

mene

talpoto
šu skaits

Uzvārds un vārds

Kad
iecelts

esošajā
amatā

Izglītība

Kad izturējis
pārbaudījumu
uz augstāka
amata izpil-

dīšanu.

Pie-

p.k.
esošā

amatā

agrākajā
pēdējā
amatā

zīmes

J\2JN°
Kad izturējis pār- Cik ilgi

Uzvārds un vārds

Kādus amatus

Piezīmes

p. k.

baudījumu uz aug- nokalpojis un cik ilgi

stāku amatu esoša amatā izpildījis



C daļa.

Ritošā inventāra saimniecības

pārzināšana un izrīkošana.

Vagonu padošana, novākšana, apgrozība
un izmantošanas kontrole.

Vagonu asu apmaiņa.

Vagonu apmaiņa ar citām valstīm.

Preču vilcienu iecelšana.

Vilcienu gaitas kontrole.

Manevru darbības regulēšana un kontrole.

Lokomotīvju brigāžu izmantošana.





1. Vagonu saimniecība.

Rīkojums N° 194.
1930. g. 14. aprīlī.

Par preču vagonu apgrozības ziņu ser. E 1 un E 5 sastādīšanu.

Latvijas dzelzceļu preču vagonu apgrozības pārbaudīšanai un va-

gonu sekmīgai izmantošanai ievestas preču vagonu apgrozības ziņas uz

X, N, P un L platuma ceļiem.

Visas stacijas minētās ziņas sastāda ikdienas pulksten 18, uzrādot

viņās visus stacijās, vilcienos un darbnīcās esošos preču parka vagonus,
kā Latvijas, tā ārvalšķu, neatkarīgi no tā, vai tie tiek izmantoti preču
pārvadājumiem jeb kādām citām vajadzībām.

levērojot šo ziņu svarīgo nozīmi vagonu saimniecībā, viņas sastā-

dāmas ar vislielāko rūpību, uzrādot pareizus, atbilstošus īstenībai, datus.

Ziņu pareizību apliecina ES vai pēdējo pilnvarotais, dežūrējošais ESP ar

savu parakstu ziņu blanķešu piezīmju ailē, pie kam paraksts pārraidāms
līdz ar ziņām.

A. Ziņu ser. E 1 sastādīšana uz X, N un P platuma ceļiem.

/. Vagonu apgrozība tekošā dienā.

1. § a) 1. ailē — uzrādāms kopējais preču vagonu skaits stacijā pīkst. 18.

iepriekšējā dienā.

b) 2. ailē — mezglu stacijām: tekošā dienā ar vilcieniem iz-ie- un pār-

ķraušanai, stāvēšanai, tālākai nosūtīšanai pienākušie vagoni izņe-

mot pieņemtos no kaimiņu ceļiem, kurus uzrāda 3 ailē; starpsta-

cijām: tekošā dienā ar vilcieniem pienākušie jeb dažādu iemeslu

dēļ no caurejošiem vilcieniem atkabinātie vagoni un bez tam vēl

pīkst. 18 stacijā visādu šķiru caurejošos vilcienos atrodošies

vagoni. Pēdējos bez tam vēl uzrāda atsevišķi 15. vai 76. ailēs.

c) 4. ailē — mezglu stacijām: tekošā dienā ar vilcieniem aizsūtīte va-

goni, izņemot nodotos kaimiņu ceļiem, kurus uzrāda 5. ailē;

starpstacijām: caurejošiem vilcieniem piekabinātie vagoni un tie

vagoni, kuri iepriekšējā dienā, plk. 18 atrodas caurejošos vilcie-

nos un bija ieskaitīti 2. ailē, bet tekoša dienā aizgājuši.

Piezīme. 2. un 4. ailēs uzrādāmos skaitļos Šķirotava un Daugavpils ieslēdz

arī vagonus, pārceltos no viena platuma uz otru.

d) 6. ailē kopējais vagonu skaits, kāds pulkstens 18 atrodās kā

pašā stacijā (ieskaitot caurejošos vilcienus), tā arī darbnīcās, uz

atzarojumiem, remonta ceļiem, pie materiālu noliktavām v. t. t.,

krauti un tukši, derīgi un nederīgi, izņemot izslēgtos no inventāra.

Minētās ailēs uzrādītām ziņām par vagonu apgrozību obligatoriski

jāsaietas kā ar vagonu apgrozības datiem atzīmētiem dežurantu galda

grāmatās vai ziņās ser. E 36, tā ar atrodošos stacijā pīkst. 18 faktisko

vagonu daudzumu.
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//. Darba parks.

2. §. Ailēs no 7 līdz 15 starpstacijas uzrāda pīkst. 18 visos caur-

ejošos vilcienos, izņemot saimnieciskos darba vilcienus, atrodošos preču
un speciālos vagonus, kā stacijās, tā uz posmiem, pie kam pēdējos uz-

rāda pirmā stacijā, kurā tie pēc pīkst. 18 pienāk.

Lai ziņas vienā dienā, par vienu un to pašu vilcienu, neuzrādītu

vairākas stacijas, staciju dežuranti atzīmē vilcienu pavadraksta IV nodaļā
„Dažādi ziņojumi" ka ziņas par vagoniem ievāktas. Mezglu stacijas, kuras

visus peinākušos vilcienus pārraksta, pavadrakstos neatzīmē nekā, bet

pienākušos vagonus uzrāda: krautus no 16. līdz 34. ailei, tukšus no 35.

līdz 54. ailei.

3. §. Ailēs no 16. līdz 22. uzrādāmi krauti vagoni, gatavi nosūtī-

šanai ar vilcieniem vai nodošanai kaimiņu ceļiem, bet līdz pīkst. 18 ne-

nosūtīti un nenodoti aiz no stacijas neatkarīgiem iemesliem, piem. vil-

cienu trūkums, vietu trūkums vilcienos, ceļu bojājumi, vagonu nepie-
ņemšana no kaimiņu ceļiem, aizturēti dažādu iemeslu dēļ v. t. t. Skaitītājā
uzrādāmi vagoni, nostāvējuši līdz 24 stundām, saucējā —

vairāk par

24 stundām, pie kam par vagoniem, nostāvējušiem ilgāk par 48 stun-

dām, jāziņo pa tāļruni EDR.

4. §. Ailēs no 23. līdz 33. uzrādāmi tie vagoni, kuri gaida izkrau-

šanu, pārkraušanu cita platuma vagonos un šķirošanu vai šo operāciju
pabeigšanu stacijā, uz atzarojumu ceļiem, jeb uz posma starp stacijām
(izņemot saimnieciskos darba vilcienus), pie kam par vagoniem, kuri

nosūtīti izkraušanai uz atzarojumu ceļiem, jeb uz posma starp stacijām,
ziņas sastāda tā stacija, kura padod vagonus izkraušanai, skaitītājā uzrā-

dāmi vagoni, nostāvējuši izkraušanā, jeb pārkraušanā līdz 24 stundām,

saucējā vairāk par 24 stundām.

5. §. Ailēs no 35. līdz 37. uzrādāmi vagoni, padotie preču iekrau-

šanai, pārkraušanai no cita platuma jeb bojātiem vagoniem stacijā, uz

atzarojumiem un posmiem (izņemot saimnieciskos darba vilcienus), pie
kam ziņas par padotiem iekraušanai uz atzarojumiem un posmiem va-

goniem, sastāda tā stacija, kura sastāda pārvadāšanas dokumentus.

Visi šie vagoni vispārīgā dienas kravā (97. ailē) un no pārkrau-
šanas aizņemto vagonu skaitā (99. ailē) neietilpst. Tāpat visi šie vagoni
nav uzrādāmi ailēs no 38—53.

6. §. Ailēs no 38. līdz 53. uzrādāmi visi preču iekraušanai derīgie
tukšie vagoni, atrodošies kā pašā stacijā, tā arī uz atzarojumu ceļiem,

pie noliktavām un t. t., izņemot nodalītos rezervē (skat. 7. §), skaitītājā

nostāvējušie tukšā mazāk par 24 stundām, bet saucējā vairāk par 24 stun-

dām, t. i. pienākušie vai atbrīvotie iepriekšējās dienās (brīvais pārpalikums).

///. Neizmantojamais parks.

7. §. Ailēs no 56. līdz 63. uzrādāmi skaitītājā: uz Ekspluatācijas
direktora rīkojuma pamata no preču vagonu parka izdalītie un „neaiz-

skaramā rezervē" novietotie preču vagoni, bet saucējā, uz Rīcības daļas

rīkojuma pamata lietojamā rezervē novietotie vagoni.
Neaizskaramā rezervē novietojami vagoni, kuri vai nu iznākuši no

remonta, vai kuriem no pēdējā apskates termiņa ir pagājis vismazākais

laiks. Neaizskaramā rezervē novietotos vagonus drīkst izlietot vai ap-

mainīt pret vagoniem, iznākušiem no periodiskās apskates, tikai ar katr-

reizēju Ekspluatācijas direktora rakstisku atļauju.
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«

Lietojama rezerve novietojami vagoni, nostāvējušie kādā stacijā bez

darba mazākais 3 diennaktis. Lietojamā rezervē novietotos vagonus
drīkst izlietot vai apmainīt tikai ar katrreizēju Rīcības daļas atļauju. Par
novietotiem neaizskaramā un lietojamā rezervē vagoniem jāsāstāda sa-

raksti divos eksemplāros, no kuriem viens paliek stacijā, bet otrs iesū-

tāms Rīcības daļai ne vēlāk, kā otrā dienā, pēc vagonu ievietošanas

rezervē.

Visi pārējie vagoni, kas nostāvējuši stacijā tukši ilgāk par 24 stun-

dām, un par kuru ievietošanu rezervē nav rīkojuma, uzrādāmi no 38. līdz

53. aiļu saucējā, kā to paredz § 6.

8. §. Ailēs no 64. līdz 67. uzrādāmi skaitītājā — bojāti krauti,

saucējā — bojāti tukši vagoni, kuri gaida izlabošanu vai atrodas izlabo-

šanā, pie kam šiem vagoniem jāpieskaita arī no caurejošiem vilcieniem

technisku trūkumu dēļ atkabinātie krautie un tukšie vagoni, pie kam

24 stundu laikā neizlaboto vagonu skaitu starpstacijas uzrāda piezīmju
ailē, paskaidrojot neizlabošanas iemeslus.

Šais ziņās nav jāuzrāda bojātie, pārbūvētie pasažieru pārvadāšanai

vagoni ar pasažieru vagonu numurāciju no 3501 līdz 3600. Esošais

plk. 18.00 stacijā bojāto vagonu skaits ikdienas saskaņojams ar T direk-

cijas darbiniekiem, kur tādi stacijā atrodas, pie kam bojāto vagonu skai-

tam katrā ziņā jāsaietas ar T ziņām.

9. §. Ailēs no 68. līdz 71. uzrādāmi visi vagoni, aizņemtie dzī-

vokļiem, dzelzceļu un kara mantu noliktavām un darbnīcām, sniegtīrītāji,
atrodošies palīdzības un bruņotos vilcienos, svaru kontrolplatformas un t. t.

Visi šie vagoni uzskatāmi kā krauti.

10. §. 72. ailē uzrādāmi iekārtoti ar soliem jeb dēļiem segti preču

vagoni, nodalītie pastāvīgā apgrozībā ļaužu pārvadāšanai pasažieru vil-

cienos klases vagonu vietā, kā arī segti vagoni pasta un bagāžas pārva-

dāšanai, ja tādi apzīmēti ar preču vagonu numerāciju. Visi šie vagoni
uzskatāmi kā krauti.

11. §. Ailēs no 73. līdz 76. uzrādāmi vagoni, ieslēgtie speciāli sa-

stādītos saimnieciskos darba vilcienos, balasta,_ sniega, mēslu un t. t. pār-
vadāšanai bez komercdokumentiem un atļaujam, bet pie pavadrakstiem

ser. VS 305 (skat. noteikumus N° 362 par dzelzceļu saimniecisko sūtī-

jumu pārvadāšanu §§ 29, 30 un 31), kadi vagoni uz laiku izdalīti no

pārējā darba vagonu skaita.

Ziņas par balasta vilcieniem savāc un padod ta stacija, kura vilciens

strādā vai stāv bez darba (piem. svētdienas). Ja vilciens atrodas balasta

izvešanas punktā (karjerā), tad ziņas padod stacija, pie kuras balasta

izvešanas punkts (karjers) pierakstīts, bet ja vilciens atrodas uz posma

starp stacijām, tad ziņās to uzrāda ta stacija, kura vilciens pec plkst._lB
pienācis. Minētās ailēs saimniecisko darba vilcienu sastāvi uzradāmi

katru dienu sākot no viņu saformēšanas līdz izformēšanas laikam, kaut

arī lielāku laiku tie nestrādātu. Visi šie vagoni pieskaitāmi pie krautiem.

IV. Stacijas darbs.

12. §. Ailēs no 83. līdz 85. uzradāms tukšo vagonu skaits, vajā"

dzīgais nākošās dienas preču pārkraušanai no cita platuma vai bojātiem

vagoniem, kurus nevar izlabot krauta veidā, bet ailes no 86 līdz 89 pec
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vagonu šķirām, visi bez izņēmuma vajadzīgie nākošās dienas pieprasī-

jumu apmierināšanai, neskatoties uz to, vai stacijā jau atrodas tukši va-

goni vai nē.

13. §. Nodalījumā „lekrauts" ailēs no 90. līdz 98. uzrādāms tekošā

dienā (no pulkstens 18 līdz pulkstens 18) iekrauto vagonu daudzums, kā

pašā stacijā, tā arī uz atzarojumu ceļiem un posmiem starp stacijām,

pie kam:

a) 93. un 94. ailēs uzrādāms ar ļaudīm aizņemtais, kā arī sabied-

riskām un privātprecēm piekrautais vagonu skaits. Sabiedriskām

precēm pieskaitāmas visas mantas un preces, kuras sūta jeb
saņem valsts (neizņemot Kara ministrijas dažādas pārvaldes uz

pieteikumu pamata), pašvaldības un komunāliestādes;

b) 95. un 96. ailēs uzrādāms ar saimnieciskiem sūtījumiem, materiā-

liem un mantām (malku, gulšņiem, dēļiem un t. t., kā arī dzelz-

ceļu darbinieku personīgām mantām) pie komercdokumentiem

un atļaujām nosūtāmais vagonu skaits;

c) vispārīgai dienas kravai (97. aile) jāsaietas ar aiļu 90. līdz 92.

kopsummu (krava pēc vagonu šķirām);

d) 98. ailē uzrādāms ar balastu, sniegu, mēsliem un t. t. piekrautais
vagonu skaits, kurus uz noteikumu «Ns 362 §§ 29., 30. un 31. pa-

mata pārvadā bez komercdokumentiem un atļaujām sevišķi iecel-

tos saimnieciskos darba vilcienos pie pavadrakstiem ser. VS 305.

Piezīme 1. Ziņas par vagoniem, piekfautiem uz atzarojumu ceļiem un pos-

miem, izņemot saimnieciskos darba vilcienus, savāc un padod stacijas, ktifas sastāda

pārvadāšanas dokumentus.

Piezīme 2. Ziņas par ieslēgtiem pasažiepi un preču-pasažieju vilcienos va-

goniem, piekfautiem ar sviestu, pienu un pasažiefu ātruma precēm, uzrāda tā sta-

cija, šos vagonus ieslēdz vilcienos.

Piezīme 3. Ziņas par saimniecisko vilcienu darbību ievāc un sniedz stacija,

kufā vilciens strādā vai pie kuras pierakstīts balasta izvešanas punkts (karjers),
bet ja šāds vilcieus padots iekfaušanai uz posma, tad vajadzīgos datus ievāc un

savās ziņās sniedz stacija, kufā vilciens no posma pienāk pēc pulkstens 18.

14. §. Nodalījumā: Pārkraujamo vagonu apgrozība par tekošo dienu,
99. ailē uzrādāms, pēc pārkraušanas no cita platuma vai bojātiem va-

goniem, aizņemto vagonu skaits, pie kam šis vagonu daudzums vispārīgā
dienas kravā (97. ailē) neietilpst.

100. ailē — vagoni, pienākušie tekošā dienā pārkraušanai cita pla-
tuma vai kustībai derīgos vagonos.

101. ailē — atbrīvoto, pēc preču pārkraušanas citos vagonos, vagonu
skaits. Šie vagoni izkrauto skaitā neietilpst.

102. ailē — palikušo uz pīkst. 18 nepārkrauto vagonu skaits.

Nodalījumā par pārcelto vagonu skaitu 103. un 104. ailēs uzrādāmi

skaitītājā — krautie, saucējā — tukšie vagoni.

15. §. Ailēs no 105. līdz 107. uzrādāma izkraujamo vagonu apgro-
zība, izņemot saimniecisko darba vilcienu vagonus.

107. ailei jābalansējās ar to pašu iepriekšējās dienas aili.

102. un 107. aiļu kopsummai jāsaietas ar 32. aili.

Piezīme. Rīga Krasts, Mangaļi, Rīga Precu, Bolderāja, Ventspils un Liepāja uzrāda

106. ailē skaitītājā — kopējo tekošā dienā izkrauto vagonu skaitu, bet saucējā — cik no

kopējā skaita izkrauts vagonu ar tranzitprecēm.
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V. Vispārīgie aizrādījumi.

16. §. Arvalšķu vagoniem atsevišķas ailes ir tikai nodalījumuv

„
un pārkraušanai". ~Brīvi, derīgi kustībai" un „Rezervē".

Visās pārējās ailēs ārvalšķu vagoni uzrādāmi kopskaitā ar Latvijas
vagoniem.

Ja pie datu ierakstīšanas pa attiecīgām ailēm stacijā nebūtu vagonu,
kuri uzrādāmi skaitītājā jeb saucējā, tad attiecīgā vieta apzīmējama ar

nulli. Ja datu, kā skaitītājā, tā saucējā, iztrūkst pavisam, aile atstājama
tukša.

17. §. Nodalījumā „piezīmes" uzrādāmi dažādi paskaidrojumi attie-

cībā uz vagonu apgrozību, piem. aiz kādiem iemesliem nostāv vagoni
nenosūtīti vairāk par 24 stundām, neizkrauti 24 stundu laikā, nepiekrauti,
neapmierināti visi pieprasījumi v. t. t.

Šinī nodalījumā ES vai ESP parakstās par ziņu pareizu sastādīšanu.

VI. Ziņu balansēšana.

18. §. Pēc vajadzīgo datu ievākšanas un ierakstīšanas blanķetes
nodalījumos un ailēs līdz ar attiecīgām piezīmēm, ziņu pareizība pārbau-
dāma sekošā kārtā.

1) 1. ailes skaitītājam un saucējam jāsaietas ar iepriekšējās dienas

6. ailes skaitītāju un saucēju;
2) 1. ailes skaitītāja un saucēja summa plus (2 +3) aiļu skaitītāju

un saucēju summa mīnus (4 -ļ- 5) aiļu skaitītāju un saucēju summa,

jālīdzinās 6. ailes skaitītāja un saucēja summai;

3) 6. ailes skaitītāja un saucēja summai jālīdzinās 55. -f- 77. ailei;

4) 6. ailes skaitītājam jālīdzinās : 15. ailes skaitītājam -(-34. ailes

skaitītāja un saucēja summa-f 67. ailes skaitītāj. -ļ- 71., + 72. +

-ļ- 76. ailes. Bez tam 6. ailes skaitītājam jālīdzinās vēl: [(I+2 +

-j- 3) aiļu skaitītājiem + 97. + 99. ailes] — [(4 -f- 5) aiļu skait. -j-

+ 101 + 106. ailes];
_

5) 6. ailes saucējam jālīdzinās: 15. ailes saucējam +54+ 63. ailes

skaitītāja un saucēju summa +67. ailes saucējs.
Bez tam 6. ailes saucējam jālīdzinās vel: [(1 + 2 -f- 3) aiļu sauc.

-f- 101 + 106. aile] — [(4 -f 5) aiļu sauc. + 97. +99 ailes].

Ziņas var uzskatīt par pareizi sastādītam tikai tad, kad balan-

sējot tās augšminētā kārtā, vagonu
skaits pilnīgi saietas.

VII. Vispārīgais vagonu parks.

19. §. Pēc visu datu pareizības pārbaudīšanas uzrādītā kārtā, jāsa-

skaita visu aiļu (no 8. līdz 77.) vispārīgais vagonu daudzums (krautoun

tukšo, Latvijas un ārvalšķu kopa) atsevišķi segti, platformas un pārējie.
Rezultāti ierakstāmi 78., 79. un 80. ailes. Visu šķiru vagonu kopsummai

(81. ailē) jāsaistās ar 6. ailes skaitītajā un saucēja kopsummu.

82. aili piepilda tikai Rīcības daļa, sekoša kārta.

Visu staciju 81. aiļu iepriekšējas dienas kopskaits plus pieņemtie no

kaimiņu ceļiem (3. aile) plus pārceltie no cita platuma (103. resp. 104. aile)

mīnus nodotie kaimiņu ceļiem (5. aile)_ mīnus pārceltie uz citu pjatumu
(104. resp. 103. aile) dod inventāru, kādam jabut pīkst. 18 tekoša dienā

un ja ziņas pareizas, jāsaietas ar visu staciju 81. aiļu kopskaitu par tekošo

dienu. Kad starpības nekādas nav, 82. aile apzīmējama ar nulli
. .

Pre-

tējā gadījumā minētā ailē uzradāma starpība, plus (+) vairāk, mīnus (—)

mazāk.

8*
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Ziņas lidz ar parakstu pārraidāmas no X un N stacijām Rīcības

daļai, izņemot iecirkņus Daugavpils - Indra, Daugavpils - Rītupe, Rēzekne -

Zilupe, Daugavpils -Zemgale un Grīva-Eglaine, no kuriem ziņas pārrai-
dāmas Daugavpils EDN.

P platuma stacijas ziņas pārraida attiecīgi Valkas un Gulbenes sta-

ciju priekšniekiem.
Saņemtās X, N un P ziņas EDN, Valkas un Gulbenes ES, pēc pār-

baudes pārraida Rīcības daļai.

B. Ziņu ser. £ 5. sastādīšana uz L platuma ceļiem.

/. Vagonu apgrozība tekoša dienā.

1. § a) 1. aile uzradāms kopējais preču vagonu skaits stacija pīkst. 18

iepriekšējā dienā.

b) 2. ailē — vagoni, pienākušie stacijā, vai atkabinātie dažādu iemeslu

dēļ no caurejošiem vilcieniem un bez tam vēl visi vagoni, kuri

pulksten 18. atrodās visādu šķiru caurejošos vilcienos (ailēs no

8.—13., 31. un 32. ailes saucējs).
c) 3. ailē — piekabinātie caurejošiem vilcieniem vagoni un bez tam

vēl vagoni, kuri iepriekšējā dienā ieskaitīti 2. ailē kā pīkst 18

atrodošies caurejošos vilcienos, bet tekošā dienā aizgājuši.
d) 4. ailē—kopīgais vagonu skaits, kāds pulksten 18. atrodas kā pašā

stacija, tā arī darbnīcās, uz atzarojumiem, remonta ceļiem v. t. t.

krauti, tukši, derīgi un nederīgi, izņemot vagonus, izslēgtos no

inventāra.

2. §. 5. ailē — skaitītājā jāuzrāda cik vagonu tekošā dienā (no

pīkst. 18 līdz 18) aizņemts pēc pārkraušanas no cita platuma vai bojātiem
vagoniem; saucējā — cik tekošā dienā iekrauts vagonu, kā pašā stacijā,
tā arī uz atzarojumu ceļiem un posmiem ar sabiedriskām (arī kara mi-

nistrijas, uz pieteikumu pamata), pašvaldību, komunāliestāžu mantām un

privātprecēm.

Šajā vagonu skaitā neietilpst dzelzceļu saimnieciskie pārvadājumi,
kā ar, tā bez komercdokumentiem.

Piezīme. Ziņas par vagoniem, piekfautiem uz atzarojumu ceļiem un posmiem
izņemot saimnieciskos darba vilcienus, savāc un pārraida stacijas, kuras sastāda pārvadāšanas
dokumentus.

3. §. 6. ailē — skaitītājā ar saimnieciskiem sūtījumiem pie komerc-

dokumentiem un saimniecisko sūtījumu atļaujām piekrauto vagonu skaits,

saucējā ar balastu, smiltīm, sniegu, mēsliem un t. t. piekrauto vagonu

skaits, kurus uz noteikumu te 302 §§ 29., 30. un 31. pamata, pārvadā
bez komercdokumentiem un atļaujām, sevišķi ieceltos darba vilcienos

pie pavadrakstiem.
Piezīme 1. Ziņas par vagoniem piekfautiem uz atzarojumu ceļiem un posmiem,

izņemot saimnieciskos darba vilcienus bez komercdokumentiem, savāc un pārraida stacijas,
kūpas sastāda pārvadāšanas dokumentus.

Piezīme 2. Ziņas par saimniecisku vilcienu darbību ievāc un padod stacija, kufā
vilciens strādā vai pie kufas pierakstīts balasta izvešanas punkts (karjers). Ja šāds vilciens

padots iekfaušanai uz posma, tad vajadzīgos datus ievāc un savās ziņās sniedz stacija, kurā

vilciens no posma pienāk pēc pulksten 18.

4. §: 7. ailē — skaitītājā cik vagonu atbrīvots pēc preču pārkrau-
šanas cita platuma vagonos vai pārkraujot preces no bojātiem vagoniem;
saucējā — cik izkrauts, izņemot saimniecisko darba vilcienu vagonus un

vagonus uzrādītus skaitītājā.
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//. Darba parks.

5. §. Ailes no 8.—13. uzrādāmi vagoni, kuri pulkstens 18 atrodās

caurejošos vilcienos, izņemot saimnieciskos darba vilcienus, stacijās un

uz posmiem, pie kam pēdējos uzrāda pirmā stacijā, kurā tie pēc pulk-
stens 18 pienāk. Lai ziņas vienā dienā par vienu un to pašu vilcienu

netiktu uzrādītas vairākās stacijās, staciju dežuranti atzīmē vilcienu pa-
vadrakstu „Dažādi ziņojumi" nodalījumā, ka ziņas par vagoniem ievāktas

un padotas.
6. §. Ailēs no 14. —19. uzrādāmi krauti vagoni, pilnīgi gatavi pro-

jām sūtīšanai ar vilcieniem, bet līdz pulkstens 18. nenosūtīti dažādu

iemeslu dēļ, kā vilcienu trūkums, vietu trūkums vilcienā, ceļa bojāšanās
vai citu kādu iemeslu dēļ

7. §. Ailēs no 20.—22. uzrādāmi atsevišķi skaitītājā un saucējā

vagoni, kuri gaida pārkraušanu un izkraušanu vai šo operāciju pabeig-
šanu stacijā uz atzarojuma ceļiem vai uz posma (izņemot saimnieciskos

darba vilcienus), pie kam par vagoniem, nosūtītiem izkraušanai uz atza-

rojuma ceļiem jeb posmā, ziņas sastāda tā stacijā, kura padod vagonus
izkraušanai.

8. §. 23. ailē uzrādāmi vagoni, padoti iekraušanai, kā arī pārkrau-
šanai no cita platuma jeb bojātiem krautiem vagoniem stacijā, uz atzaro-

jumu ceļiem jeb posmiem starp stacijām (izņemot saimnieciskos darba

vilcienus), pie kam, kā jau teikts, ziņas par vagoniem, padotiem iekrau-

šanai uz atzarojumu ceļiem jeb posmā, sastāda tā stacija/ kura izgatavo
pārvadāšanas dokumentus.

9. §. Ailēs no 24. līdz 27. uzrādāmi visi preču iekraušanai derīgi
tukši vagoni, atrodošies kā pašā stacijā, tā arī uz atzarojumu ceļiem, pie
noliktavām un t. t., izņemot nodalītos rezervē (skat. 11. §).

10. §. 28. aile uzrādāmi visu darba parka esošo vagonu kopsumma
no 8.—27. ailēm.

111. Neizmantojamais parks.

11. §. 29. ailē uzrādāmi skaitītājā tie tukšie vagoni, kuri uz attie-

cīga L ceļu līnijas kustības rīkotāja rīkojuma pamata izdalīti no pārējā
vagonu skaita rezervē" un izmantojami tikai ar katrreizēju

viņa atļauju; saucējā tie tukšie vagoni, kuri neizmantoti stacija nostāvē-

juši vairāk par 24 stundām un ievietoti „lietojama rezerve", no kurienes

tos pēc vajadzības var atkal izņemt.

12. §. 30. ailē uzrādāmi: skaitītājā bojāti krauti, saucējā bojāti tukši

vagoni, kuri gaida izlabošanu vai atrodas izlabošana, pie kam šiem va-

goniem jāpieskaita arī krautie un tukšie, technisku trūkumu deļ atkabi-

nātie no caurejošiem vilcieniem.

Atrodošais plk. 18 00 stacijā bojāto vagonu skaits, ikdienas saska-

ņojams ar T direkcijas darbiniekiem, kur tadi stacija atrodas, pie kam

bojāto vagonu skaitam katrā ziņa jāsaietas.

13. §. 31. ailē uzrādāmi vagoni, ieslēgtie speciāli priekš tam sa-

stādītos saimnieciskos darba vilcienos, balasta, sniega meslu, zemes u.t.t. pār-

vadāšanai bez komercdokumentiem, pie pavadrakstiem un uz laiku izda-

lītie no pārējo, darbojošos, vagonu skaits.

14. §. 32. ailē saucējā uzrādāmi visi vagoni,_ aizņemtie dzīvokļiem,

dzelzceļu un kara mantu noliktavām un darbnīcām, sniegtīrītāji atrodo-
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šies palīdzības un bruņotos vilcienos, svaru platformas v. t. t., bet sau-

cējā — pasažieru pārvadāšanai iekārtotie preču vagoni ar preču vagonu

numuriem.

Visi šie vagoni uzskatāmi par krautiem.

15. §. Ailēs no 38.—48. uzrādāmas ziņas, kādas pēc virsrakstiem

prasītas.
16. §. Nodalījumā „Piēzīmes" uzrādāmi dažādi paskaidrojumi attie-

cībā uz vagonu apgrozību, piem. aiz kādiem iemesliem aizturēti vai ne-

padoti vagoni v. t. t. Šinī nodalījumā arī ES jeb ESP parakstās par

ziņu pareizu sastādīšanu.

IV. Ziņu balansēšana.

17. §. Pēc vajadzīgo datu ievākšanas un ierakstīšanas blanķetes
nodalījumos un ailēs līdz ar visām piezīmēm, ziņu pareizība pārbaudāma
šādā kārtā:

1) 1 ailēs skaitītājs un saucējs —4. ailes skaitītājam un saucējam
no iepriekšējās dienas un tāpat viņu summām.

2) 1. ailes skaitītāja un saucēja summa +2. ailes skaitītāja un sau-

cēja summa —3. ailes skaitītāja un saucēja summa =4. ailes

skaitītāja un saucēja summai.

3) 4. ailes skaitītāja un saucēja summa =28 + 33. ailei, t. i. 34. ailei.

4) 4. ailes skaitītājs= 8., 9., 10
,

11., 12. un 13. aiļu skaitītāju summai

+ 14+15+16+17+18+19+20+21+22+30+31. aiļu skaitītāju
summa+32. aile.

Bez tam 4. ailes skaitītājs vēl =[(I+2) aiļu skaitītāji+s+6 ai-

les] —(3. ailes skaitītājs+7. aile).

5) 4. ailes saucējs =8., 9., 10., 11., 12., 13. aiļu saucēju summai

+23+24+25+26+27+29. ailes un 30+31. aiļu saucēji.
Bez tam 4. ailes saucējs vēl = [(I+2) ailes saucējiem+7. aile] —

—(3. ailes saucējs +5. un 6. ailes).

Ziņas pēc pārbaudīšanas un sabalansēšanas pārraidāmas attiecīgam
L platuma līnijas kustības rīkotājam resp. stacijas priekšniekam. Saņem-
tās ziņas Liepājas, Skrundas, Meitenes, Ventspils, Viesītes ES, pēc pār-
baudes pārraida Rīcības daļai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 195.
1930. g. 14. aprīli.

Par preču vagonu apgrozības ziņu pēc formas N° 2
ser. E 21 un 21-a sastādīšanu.

Preču vagonu apgrozības regulēšanai, viņu sadalīšanai starp sta-

cijām iekraušanai, tukšo izsūtīšanai un krauto novākšanai uz X, N un P.

Ēlatuma ceļiem ievestas vagonu apgrozības ziņas pēc formas Ns 2 (ser.
21 un 21-a), kuras sastādāms ikdienas plk. 12.

1) Ziņu pēc formas .N° 2 sastādīšanai stacijas lieto blanķetes ser.

E 21-a, uzrādot 1. iedalījumā mēneša dienas vienu zem otras, ikkatrai
dienai izlietojot pēc iespējas mazāk horicontālu rindiņu.
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Ekspluatācijas direkcijas Rīcības daļa minētām ziņām ved grāmatas
ser. E 21,_ierakstot datumu jaunās lapas puses augšgalā, bet jau iesāktā

lapas puse pec iepriekšejas_ dienas pēdējā ierakstījuma sevišķā horicon-
tala rindiņa. 1. iedalījuma jāuzrāda staciju nosaukumi.

2) Stacijas dežurants pēc vagonu stāvokļa uz plk. 12 un ienākušiem

pieprasījumiem piepilda iedalījumus no A līdz F un no L līdz S. Sastā-
dītas ziņas pārraidāmas no X un N stacijām Rīcības daļai, izņemot iecirk-

ņus Daugavpils-Indra, Daugavpils-Rītupe, Rēzekne - Zilupe, Daugavpils-
-Zemgale un Grīva-Eglaine, no kuriem ziņas pārraidāmas Daugavpils
EDN, bet pēdējais Rīcības daļai.

P platuma stacijas ziņas pārraida attiecīgi Valkas un Gulbenes sta-

ciju priekšniekiem, kuri piepilda arī blanķetes pārējos nodalījumus un

pēc tam ziņas pārraida reizā ar ziņām ser. E 1 Rīcības daļai.
ledalījums B, D, E, F, G, J, N, skaitītājā uzrādāmi segti vagoni,

pirmā saucējā platformas, otrā saucējā pārējie, pieliekot pēdējo skaitam

atšķiru nosaukuma pirmo burtu (p-pusvagons, c-cisterna, 1-ledus vagons).
levērojot šo ziņu svarīgo nozīmi, viņām jābūt pareizi sastādītām un

datiem jāatbilst īstenībai, bevišķa vērība piegriežama vecāko pieprasī-
jumu un vecāko nenovākto vagonu pareizai uzrādīšanai.

3) Pēc X un N platuma staciju ziņu sakopošanas, Rīcības daļa

iedalījumos G, J, X uzrāda tukšo vagonu sadalīšanu un izsūtīšanas plānu,
bet iedalījumā T—krauto vagonu novākšanas plānu un dod stacijām
attiecīgos aizrādījumus, kurus stacijas ieraksta iedalījumos G, J, X un T.

4) Ziņas sakopojamas un rīkojumi par tukšo vagonu izsūtīšanu un

krauto vagonu novākšanu dodami ar tādu aprēķinu, lai tie būtu saņemti

iecirkņu sākuma stacijās pirms attiecīgo preču-jeb preču - pasažieru vil-

cienu sastādīšanas.

5) Rīkojumus par tukšo vagonu izsūtīšanu ED, dod tēlegrammu
veidā nosūtīšanas stacijai ar norakstu tām stacijām, kurām nozīmēti tuk-

šie vagoni.
Saņemot tādas tēlegrammas stacijai jāieraksta stacijas dežūranta

grāmatā VII nodalījumā, cik un uz kādām stacijām jānosūta atrodošies

stacijā brīvie tukšie vagoni, bet vilcienu pavadraksta 111 nodalījumā

jātaisa atzīmes par atkabināšanai nozīmētiem tukšiem vagoniem zināšanai

vilcienu virskonduktoram.

6) Par vietas atstāšanu vagonu piekabinašanai ED dod telegrammu
vilciena gaitas sākuma stacijai (ar norakstu vagonu piekabinašanas sta-

cijām) kura taisa attiecīgas atzīmes vilcienu pavadraksta II iedalījuma.

7) Vagonu at-vai piekabināšana stacijām, kuras nav minetas_ ED

tēlegrammās vai vilcienu pavadrakstos, vai vagonu at-vai piekabināšana

lielākā skaitā, nekā to atļāvis ED, noliegta, bet ja vagoni jāatkabina vai

jāpiekabina dažādu neparedzētu iemeslu deļ, tad šo jautājumu stacija

pirms darbu izvēšanas, pa tēlefonu saskaņo ar EDR.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 197.
1930. g. 14. aprīlī.

Par apmaiņas ziņu vešanu robežstacijās K un N vagonu

apmaiņā ar kaimiņu valšķu dzelzceļiem.

Pārgājušo no vienas valsts otra preču vagonu skaitliskai reģistrē-

šanai un vagonu parādu izvešanai, pēc konvencijas un mezglu līgumos
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paredzētas apmaiņas diennakts izbeigšanas, robežstacijas sastāda vagonu

apmaiņas ziņas, kurām jāsaskan ar apmaiņu aktos uzrādītiem datiem.

Vagonu apmaiņa ar kaimiņu valšķu dzelzceļiem tiek izdarīta saskaņā
ar reglamentu UU resp. līgumu TBC un RJV, pie kam apmaiņu ziņas
jāved atsevišķi X un N tipa preču vagoniem.

Uz TBC pamata tiek izdarīta apmaiņa ar X tipa vagoniem ar SPRS,

Igauniju un Lietavu, bez tam ar SPRS un Igauniju, uz tā paša līguma

pamata tiek izdarīta apmaiņa arī ar Vācijas N tipa pārceļamiem vagoniem
(ar baltām buferu čaulām).

Uz RJV pamata tiek nodoti un pieņemti visi N platuma Vakareiro-

pas tipa vagoni (arī Vācijas pārceļamie vagoni ar baltām buferu čaulām)

starp Latviju un Lietuvu, bet ar Poliju uz tā paša līguma pamata kā

N tā arī X tipa vagoni.

Vagonus, pieņemtos un nodotos uz TBC pamata reģistrē apmaiņas
grāmatā sērija E 107-a, bet vagonus, pieņemtos un nodotos uz RJV pa-

mata—apmaiņas grāmatā ser. E 107.

Grāmatās ser. E 107 un 107-a ikmēnešus jānodala pa vienai lapai.

/. Apmaiņu ziņu ser. E 107 sastādīšana

Apmaiņu ziņu grāmata ser. 107 sastāv no 5 nodalījumiem:

1) Pieņemts,
2) Nodots,
3) Parādā mēs (-(-)

4) Parādā mums (—)
5) Parādu bilance.

Nodalījumos: un „Nodots v ailēs no l.līdz 16. uzrādāmi

skaitītājā — krauti, saucējā — tukši vagoni.

Segti vagoni ar dubultsienām bez iekārtojuma, pieskaitāmi vienkār-

šiem segtiem.

Ja bijusi apmaiņa ar speciāliem vagoniem, kuru nosaukumi nav

uzrādīti atsevišķā ailē, tie uzrādāmi 14. ailē ar saīsinātu nosaukumu p.p.

lop. (lopu vagoni), putn. (putnu vagoni).
Pareizi sastādītās ziņās nodalījumu: „Parādā mēs" (-f-) un parādā

mums ( —) visām ailēm jāsaietas ar attiecīgām ailēm no iepriekšējās die-

nas -ļ- pieņemts par tekošo dienu— nodots par tekošo dienu.

Parādi nesaiesies tikai tajā gadījumā, kad aiz kautkādiem iemesliem

tādi uz Virsvaldes rīkojuma pamata tiks izmainīti. Nodalījumā „Piezīmes"
tad jāpaskaidro, uz kāda rīkojuma pamata un par kādu vagonu skaitu

parādi grozīti.
5. nodalījumā „Parādu bilance" izpildāma 18. jeb 19. aile, atkarībā

no 3. un 4. nodalījumu 16. aiļu starpības, skatoties kāds skaitliskais

parāds mēs (-f) jeb mums (—) būs lielāks.

Pēc visu datu ierakstīšanas grāmatā un viņu pareizības pārbaudī-

šanas, tie ierakstāmi tēlegrammas blanķetēs ser. E 108 attiecīgās ailēs ar

to pašu šifru.

//. Apmaiņu ziņu ser. E 107-a sastādīšana.

Apmaiņu ziņu grām. ser. E. 107-a sastāv no divām daļām: „Nodošana

pret apmaiņu" un uz noteiktu termiņu bez apmaiņas", pie
kam pēdējā'vēl sadalās atsevišķi Latvijas un kaimiņu valsts vagoniem.



121

Pirmā daļa „Nodošana pret apmaiņu* sadaļas sešos nodalījumos:

1) Pieņemts
2) Nodots

3) Parādā mēs (-{-)

4) Parādā mums (—)

5) Parādu bilance

6) Apmaiņa ar graudu aizsargiem, lopu redelēm un viņu parādi.

Nodalījumos: „Pieņemts" un „Nodots" visās ailēs uzrādāmi skaitī-

tājā—krauti, saucējā—tukši vagoni.

5. nodalījumā „
Parādu bilance" izpildāmas 8. un 9 ailes. Mēs (-(-)

jeb mums (—), atkarībā no 3. un 4. nodalījumu 7. aiļu starpības, skato-

ties uz to, kāds skaitliskais parāds, mēs (-{-) jeb mums (—) būs lielāks.

6. nodalījuma 10. ailē uzrādāmi: skaitītājā graudu aizsargi, saucējā

—lopu redeles.

Otras daļas, „Nodošana uz noteiktu terminu bez apmaiņas", katrs

sadalījums „Latvijas vagoni" un „Kaimiņu valsts vagoni" sadalās 5 no-

dalījumos:

1) Pieņemts
2) Nodots

3) Parādā mēs (-f-)

4) Parādā mums (—)

5) Parādu bilance.

Nodalījumos „Pieņemts" un „Nodots* visās ailēs uzrādāmi: skaitī-

tājā—krauti, saucējā—tukši,

ļa bijusi apmaiņa ar vagoniem, kuru nosaukumi nav uzrādīti atse-

višķā ailē, tie uzrādāmi 18. un 26. ailēs ar saīsinātu nosaukumu p. p.

lop. (lopu vagoni) putn. (putnu vagoni).

Pareizi sastādītās ziņās abu daļu nodalījumos „Parādā mēs (-)-) un

„Parādā mums" (—), visām ailēm jāsaietas ar attiecīgam ailēm no iep-

riekšējās dienas -f pieņemts par tekošo dienu — nodots par tekošo dienu

Parādi nesaiesies tikai tādā gadījumā, kad aiz kautkādiem iemesliem

tādi uz Virsvaldes rīkojuma pamata tiks izmainīti. Nodalījuma: piezī-

mes" tad jāpaskaidro uz kāda rīkojuma pamata un par kadu vagonu

skaitu parādi grozīti.

5. nodalījums „Parādu bilance" izpildāms 20. un 28. ailēs Mēs (+)

jeb Mums (—) atkarībā no 3. un 4. nodalījumu 19. un 27. aiļu starpības,
skatoties uz to, kāds skaitliskais parāds, mes (+) jeb mums (—) bus

lielāks.

Pēc visu dātu ierakstīšanas grāmatā un viņu pareizības pārbaudī-
šanas, tie ierakstāmi tēlegrammas blanķetes ser. E 108-a attiecīgas ailes

ar to pašu šifru.

///. Vispārīgi norādījumi.

Saņemtās no ES apmaiņu ziņas uz tēlegrammu blanķetēm E 108

jeb 108-a tēlegrafs pārraida Rīcības daļai. Pie parraidīšanas teksta nepar-

raidīt visu aiļu nosaukumus,_ bet tikai vagonu piederību, pēc šifra katrā

ailē uzrādītos skaitļus, un kada rindiņa šie skaitļi atrodas „Pieņemts",

„Nodots«, „Parādā mēs", jeb „Parada mums".



122

Piemērs, ka apmaiņu tēlegrammas pārraidīt pa tēlegrafu, pievests
tēlegrammu blanķešu 108. un 108-a otrā pusē (instrukcija tēlegrafistiem).

Rīgas pas. stacijas tēlegrafs pieņem ziņas uz tām pašām blanķetēm,
pēc šifriem un nosūta Rīcības daļai, kur ziņas pēc šifriem ierakstāmas

attiecīgās grāmatās ser. E 107 un 107-a.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 196.
1930. g. 14. aprīlī.

Par apmaiņas ziņu vešanu Valkas, Rujienas, Apes stacijas, P

platuma preču vagonu apmaiņā ar Igaunijas dzelzceļiem.

Pārgājušo no Latvijas uz Igaunijas dzelzceļiem un otrādi P platuma
preču vagonu skaitliskai reģistrēšanai un vagonu parādu izvešanai pēc
konvencijās un mezglu līgumos paredzētās apmaiņas diennakts izbeigša-
nas, augšminētās robežstacijas sastāda apmaiņas ziņas pēc klātpieliktā
parauga.

Ziņās uzrādītiem datiem jāsaskan ar apmaiņas aktiem.

Apmaiņas ziņas sastāv no divām daļām: «Nodošana pret apmaiņu"
un „Nodošana uz noteiktu termiņu bez apmaiņas", pie kam pēdējās
sadalās vēl atsevišķi Latvijas un kaimiņu valšķu vagoniem.

Abas daļas sadalās sekošos 4 nodalījumos:
1) Pieņemts
2) Nodots

3) Parādā mēs (-1-)

4) Parādā mums (—),
bet pirmai daļai bez tam ir vēl divi nodalījumi:

5) Parādu bilance

6) Apmaiņa ar graudu aizsargiem, lopu redelēm un viņu parādi.
Nodalījumu: „Pieņemts" un „Nodots", visās ailēs uzrādāmi skaitī-

tājā—krauti, saucējā—tukši vagoni. Bez tam šajās pašās ailēs ka arī

nodalījumu „Parādā mēs" un „Parādā mums" visās ailēs uzrādītie va-

goni apzīmējami kāda dzelzceļa —Latvijas jeb Igaunijas.
Pareizi sastādītās ziņās abu daļu nodalījumos: „Parādā mēs" un

„Parādā mums" visām ailēm jāsaietas ar attiecīgām ailēm no iepriekšē-
jās dienas -(- pieņemts — nodots tekošā dienā.

Pirmās daļas 5. nodalījuma „Parādu bilance" ailes „Mēs (+)" un

„Mums (—)" izpildāmas atkarībā no 3. un 4. nodalījumu starpības, ska-

toties kāds skaitliskais parāds, „mēs (-1-)" jeb „mums ( —)" lielāks.

Pēc visu datu ierakstīšanas un pārbaudīšanas tie pārnesami uz

parastām telegrāfa blaņķetēm pārraidīšanai Rīcības daļai.
Rīgas pas. stacijas tēlegrafs minētās apmaiņu ziņas pieņem uz pa-

rastām tēlegrāfa blaņķetēm un nosūta Rīcības daļai, kur ziņas pēc šifriem

ierakstāmas grāmatā.

Valkas, Rūjienas un Apes stacijās apmaiņu ziņas ieraksta grāmatā

ikdienas, arī tad, ja apmaiņas un parādu nav, pie kam šajā gadījumā
pretīm attiecīgai mēneša dienai ierakstīt „nebija".

Tēlegrammas Rīcības daļai turpretim jānodod tikai tānīs dienās, kad

bijuse apmaiņa, jeb ir vagonu parādi.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Rīkojums N° 198.
1930. g. 14. aprilī

Par preču vagonu kontroles grāmatas ser. E 2 un vagonu

apgrozības ziņu ser. E 36 vešanu.

A. Vagonu kontroles grāmata ser. E 2

Lai katrā laikā iegūtu pārskatu par preču vagonu stāvokli un ap-

grozību, uzdodu vest visās mazākās stacijās vagonu kontroles grāmatas
ser. E2, pēc pielikumā uzrādītā parauga, pie kam paskaidroju sekošo:

I. Kontroles grāmatā ierakstāms katrs vagons, kurš stacijā pienācis,
resp. atkabināts no vilciena, kā arī no stacijas nosūtīts vai nodots

remontā.

Katra vagona apgrozības ierakstīšanai aizņemams tikai viens hori-

zontālais iedalījums.

11. Dati par pienākušiem, resp. atkabinātiem vagoniem ierakstāmi

tūliņ pēc vagonu pienākšanas, bet pārējie dati pēc darbu faktiskās iz-

pildīšanas.

111. Visi dati ierakstāmi saskaņā ar rubriku uzrakstiem, kā: 1. rubr.—

kādas valsts dzelzceļa vagons; 2. rubr. — vagona S2; tāļāk uz punktē-
tās horizontālās līnijas: 3. rubr. — kad un ar kādu vilcienu vagons pie-
nācis; 4. rubr. — kad padots iekraušanai un 5. rubr. — kad izkrauts,
bet zem punktētās horizontālaās uz resnās horizontālās līnijas: 3. rubr. —

kad un ar kādu vilcienu vagons nosūtīts; 4. rubr. — kad padots iekrau-

šanai un 5. rubr.
—

kad iekrauts.

IV. Ja vagons nodots, resp. nosūtīts remontā, tad par to piezīmju
rubrikā (pretīm vagona ierakstiem) taisāma attiecīga atzīme.

V. Stacijās, kur ir vairāki ceļa platumi — X N P vai L — tad

katram platumam vedama atsevišķa grāmata.

B. Vagonu apgrozības ziņas ser. E 36.

Stacijās ar lielāku vagonu apgrozību vagonu kontroles grāmatas
vešana prasa lielu darbu, bet tomēr nesasniedz savu mērķi, dot pilnīgu

pārskatu par vagonu stāvokli un apgrozību stacijā, jo vagoni, kuri katru

brīdi atrodās stacijā, izkaisīti pa daudzām lapām un pārmaiņas vagonu

stāvoklī bieži vien tiek reģistrētas tikai daudz vēlāk. Bez tam kontroles

grāmata dod tikai atsevišķu vagonu apgrozību, bet nekādus vidējus datus,
jkamdēļ nevar raksturot vispārējo vagonu saimniecību.

Lai dabūtu ziņas, ar kuru palīdzību varētu katru brīdi viegli orien-

tēties par vagonu stāvokli un izvest stacijas darbības koeficentu, zemāk

minētās — ar lielāku vagonu apgrozību — stacijās: Rīga Krasta X un N,

Rīga Preču X, Mangaļu, Čiekurkalna X, Zemitānu X, Šķirotavas X un N,

Torņakalna X un N, Zasulauka, Iļģeciema, Valmieras, Valkas X un P,
Gulbenes X un P, Jaunlatgales, Rītupes, Pļaviņu, Krustpils, Rēzek-

nes I un 11, Zilupes, Daugavpils I, Daugavpils II X un N, Indras,
Grīvas X un N, Zemgales X un N, Eglaine N, Tukuma 11, Stendes X

un L, Ventspils X un L, Jelgavas X un N, Liepājas X, N un L, Mei-

tenes N un L, Daudzevas N un L un Viesītes L kontroles grāmatas
ser. E2 vietā vedamas vagonu apgrozības ziņas ser. E 36, pēc pielikumā
uzrādītā parauga, pie kam paskaidroju sekošo:
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L Pirmā rindā 3. rubr. uzrādāms vispārīgais vagonu atlikums no

iepriekšējas dienas plk. 18., kurš sadalāms pa rubrikām 4—30 (darba
parks) un 34—45 (neizmantojamais parks), kuras dod pilnīgu ainu par

vagonu stāvokli stacijā.

11. Lai tadu ainu paturētu stacijas tāļākā darbība, tad rindiņas zem

atlikurna uz plk. 18 ik stundas uzradāmas pārmaiņas vagonu stāvoklī,
vai nu vagoni pienākuši un aizgājuši ar vilcieniem, vai stacijas darbības

iekšēja gaitā pārgājuši no neizmāntojama parka darba parka un otrādi,
vai vienā un tai pašā parkā no viena stāvokļa otrā, — attiecīgi grozāmi
iepriekšējā atlikuma ierakstījumi, uzrādot 2. rubr. vilcienu jN_jN_ vai ope-

rāciju nosaukumus. Ja tekošā stundā pārmaiņas vagonu apgrozībā nebūtu,
tad attiecīgas stundas līnijā atkārtojami tie paši skaitļi, kādi ir bijuši
iepriekšējās stundas līnijā.

Piezīme. 1. Par tādiem iekšējiem pārveidojumiem vagonu stāvokli vai operācijām
uzskatāmi galvenā kārtā:

Vagonu padošana — ie-un izkraušanai, pārkraušanai un šķirošanai, remon-

tam, mazgāšanai un pārcelšanai uz citu sliežu platuma asīm.

Notikušā vagonu
— ie-un izkraušana, atbrīvošana no pārkraušanas, izlaišana

no remonta un pēc mazgāšanas, pārcelšana, ielikšana jeb izņemšana no neaizskaramās

rezerves, aizturēšana komercielo iemeslu dēļ (p. p. muitas formalitatu nenokārtošana), jeb
dokumentu nokārtošana uz tādiem vagoniem, nodošana zem dzīvokļiem un noliktavām vai

atbrīvošanās no tiem, palasta vilcienu sa- un izformēšana, vagonu sabojāšana pie manevriem.

111. Lai novērstu kļūdas pie atlikumu grozījumiem, tad pie katras

operācijas vispirnrsjuz punktētām horizontālām līnijām rubrikās 3,30, 31

un 45 ierakstāms pārgrozījumu kopsummas cipars ar -ļ- vai — skatoties

pēc tā, vai vagonu skaits katrā rubrikā pēc zināmas operācijas palieli-
nāsies vai samazināsies, tad katras rubrikas no 4.-29 un no 34.—44.

pārgrozījumu cipars ar -j- vai
—, sabalansējot tos ar pārgrozījuma kop-

summas un pēc tam tikai uz resnām horizontālām linijām ierakstāmi

grozītie atlikumi, kā vispārējā vagonu daudzumā (rubr. 3,30, 31. un 45.),

tā katras vagonu šķiras rubrikās (no 4.—29. un no 34.-44.) atsevišķi.

IV. Bez tam pie katras operācijas, saistītas ar darba parka palie-
lināšanos, uz punktētām līnijām 32. rubrikā, ja vagoni pienākuši darba

parkā ar vilcieniem vai pēc pārcelšanas no cita sliežu platuma, bet

33. rubrikā, ja vagoni pārnākuši no neizmantojama parka, — ierakstāms

darba parka pieaugums.
Piezīme. Gadījumā, ja vagoni tiek izņemti no neizmantojamā parka un tūliņ

nosūtīti no stacijas ar vilcieniem, tad tie 33. rubrikā nav parādāmi. Pārējos gadījumos šie

vagoni tomēr 33. rubrikā paradāmi.

V. ļa tekošā stundā ir notikušas dažādas operācijas, tad katras

operācijas ierakstīšanai nedrīkst aizņemt atsevišķu horizontālu līniju, bet

visas pārmaiņas izvedamas attiecīgai stundai paredzēta viena līnija.

VI. Tekošās dienās beigās plk. 18. savelkama kopsumma rubr.

30.—33., bet pēdējās horizontālās līnijas (t. i._pīkst. 17.—18.) viss ierak-

stījums pārnesams nākošās dienas ziņas pirmā hrizontala līnija.

Piezīme 2. Atlikumam uz pīkst. 18 jāsaietas ar_ attiecīgiem datiem vagonu

ziņās ser E 1 Ja izrādās starpība, tad uz nākošo dienu pārnesams atlikums, izlabotais

saskaņā ar vagonu skaitīšanas rezultātiem dabā, par ko jāatzīmē 46. rubrikā.

Piezīme 3. Jāievēro, ka pie rubriku 30. un 31. kopsummēšanas, atlikums pīkst. 18

no iepriekšējās dienas nav pieskaitāms.
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VIL Vismazākais atlikums no ierakstītiem katrā no 27—29 rubrikām

dod derīgo tīro tukšo vagonu brīvo pārpalikumu, t. i. vagoni, kuri bez

jebkāda darba nostāvējuši 24 stundas un kuri pie atkārtošanas ilgāku
laiku ar E jeb ED rīkojumu pārnesami lietojamā jeb neaizskaramā

rezervē.

VIII. Tādā kārtā vedamās ziņās spilgti atspoguļosies visas stacijas
darbība un ar rubriku 30., 31., 32. un 33. kopsummu palīdzību var viegli
izvest stacijas darbības koeficentu, t. i. vidējo vagonu nostāvēšanas

laiku (N) pēc formulas.

S + AN

P + A

kur S — tekošā dienā pienākušo un iepriekšējo dienas atlikušo va-

gonustāvēšanas stundu kopskaits par aprēķina dienu(30.+31. rubr.

kopsumma).

A — vagonu atlikums no iepriekšējās dienas (30.+ 31. rubr.)

pirmais ierakstījums.

N — vagonu vidējais nostāvēšanas laiks iepriekšējā dienā (iepriek-
šējās dienas koeficients).

P — tekošā dienā ienākušo vagonu skaits (32.+ 33. rubr. kop-
summa).

Piemēri: 1) Vidējais vagonu nostāvēšanas laiks (pieņemot,
ka iepriekšējās dienas koeficients ir 12,0) =

= 30.+31. rubr. kopsumma + atlik. no iepr. dien. (30.+31. rubr.) X

atlikums no iepriekš, dienas (30.+31. rubr.) + 32.+33. rubr. kopsum.

Xuz iepr. dien, koef. = 2538 + 184Xl2
_

4746

184+ 140
—

324 '

2) Vidējais tranzīts vagonu nostāvēšanas laiks (pieņemot, ka

iepriekšējās dienas koeficients ir 10,0 =

= 30. rubr. kopsumma + atlik. no iepriekš, dienas 30. rubrX

atlik. no iepr. dien. 30. rubr. + tranzitvagonu pieaugums tek. dienā

Xuz iepr. dienas koeficientu = 1183 +69X 10
_

1873
_

69 + 62 13i '

IX. Ziņas jāved personīgi ESP., piem kam ierakstījumiem jābūt
pilnīgi pareiziem. Ziņas rakstāmas katru dienu 2 eksemplāros zem ko-

pējamā papīra, no kuriem orģinālus ES. pēc pārbaudīšanas paraksta un

ar pirmo pastu iesūta ED., bet noraksti, sašūti pēc kārtas, glabājami

stacijā.

Līdz ar ziņu ser. E. 36 vešanu atkrīt dežuranta galda grāmatā
vagonu balansēs izvešana.

ER. lūdzu biežāki pārbaudīt pareizu kontroles grāmatas un ziņu
vešanu un dot vajadzīgos aizrādījumus.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.



127

gads Pielikums JV* 1.

mēnesis

Kāda

ceja

Vagona
Pienācis

Nosūtīts

I ~M~ 1 I
« "O S .c.

B s

t3 €0 *>

Pāūotš

izkraušanai

Padots

iekraušanai

CS
CS "O

I i

Izkfauts

Iekjauts
Piezīmes

te ■
=

—

2ž 3

r

.........

■

...

Ser. E 2.



gads

mēnesis

128

Kāda Vagona
Pienācis

Nosūtīts

Padots
izkraušanai

Padots

iekraušanai

Izk auts

Iek auts

ceļa te
Piezīmes

i

m

a
a

CS
a

es
3

•3

cS
■3
a

a

rz

a
M
3

■3
3
—

.....

...

...

..j

Ser. E 2.



Pielikums Jt 2

VidOjais VagOllll nostāvēšanas laiks =
g°-r 3l rub- kopsumma 4 atlik. no iepriekš, dien. (30-f-31 mh.) yuz iepriekš, dien. koef.

_

2538 -4- 184 Vl2 4746
atlikums no iepriekš, dienas (30 +31 rub.) +324 33 rub. kopsumma

~

184"+ 140
=

324
= r4*6

Ser. Ii 36.

*) Par .a" skat. otr;i puse

1) a b parksa P

- K i T u k s i
re:
u

c

CL

Vilcienu JY?vN«
B 1! Krauti Tukši

i i

un

r.

re

—

2Z
re

>

N

D

Nosūtīs a n a i

i i"
3a 3l

virzienos

3

E
3

3

N N N

2

_

l«

c
īre c re

B re >■/)

re >v,

a (LS

Nepadoti Nepadoti Brīvi

re JS

— Oļ

3 ey

iii B s

re —
? j(

13

| li
w 3 — "o n -

-
~ c c — c

m o
u -

.2 n E i B S >| ļ
<-5jļ 5 w -x

■re > jj (j
._.
i c o . » u

«5 : '5 re > ņ
-

v

5 i E 2
=

2.
2 ; « 5 ,t5 £ B

■= n

H ; a. Ctf CL n = J? j

■

E

.i! Z-

re o

2: 2i

PIEZĪMES

X

48

operāciju

nosaukums

E

1
CD
>

.22
«

M
E
•re
z_

!/)

>

're i
_

re>l 2

§.S
£ I

z
: <u c

n : o
c • 141 c

E «o u

H : CL K

re
c

re

C*

■re

CL

C

re

u

c

re

3
re

_4)
'17

«3

£

B I 3
| - I
B S

—

E a J i
<u 22 īre

et? S o. ||

derīgi

(tīri)

c/l
re

E
E

i
ā |

re

CL

5 — jj
"re

3 "
B

2*1 a

S
■ i

ii s

ē; f
■a o

□ o 5

i; |
fi a

< 8 z

tn
cc

«- p
,2 o

I
M

N

«9

-

k.

•re

CL

I i JL I i x M
1 \ ? 1 i ?
2 w 2 īre
f- a. h- a

i;. nn
C i«y 8 :
re ,i; co :
i- īre k. :

Cl f—

:
. u

' iee

S ■

"Ej i
c
re

i 2t
i i«r

! -

1 u

■ : SR

e : «>

1 a
h. ICO s «

īre

=

o

E
HJ

e
i «

—

91 ■ : *>
oo i ii — SSL

-i- re u re

S CL co Cl

—

«re "2
*

-r

-16

1 32 4 I 16 7 8 9 "IMO i n OF13 14 15 16 17 18 :: 19 201I 21 22 23 124" 25 26ir 27n 28 29 30 I 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
ls" • Atlikums no iepriekšējās

dienas 210 15 10 10 5 i 15 10 5 15 30 20 10 : 12 2 I 6 3 8 69 ; ii5

18—1^ MS 2091 +30 +20 +5 • 5

2 2 2 20 26 **) Jāievēro ka pie rub-

riku kopsummešanas atli-

kums no iepriekšējās dienas

nav pieskaitāms.240 15 iol 20 10
+20 + 10 30

5 20 10 10 15 30 3 8 89 12520 10 12 2 I l 6 2 2 20 26

It 2i Iekrauti f 10 Ml. LfciL 4 --12

240 15 20 20 12 1 5 20 14 10 15 : 30 20 i 10 2 4 6 3 8 89 l 125 2 2 2 20 26

20-21 MT 2082, MS 2084
-60 15 --,v--20 10

180 6" - 2 5

-35 —25

20 14 i 10 15 30 20 10 2 4 6 54 1003 8 2 2 i 2 20 26

21 -22 Izkrauti 15 --10 +20 5
180 5 2 5 20 ! 14 i 10 20 I 26 I 8 820 10 2 II 4 54 I 100 2 2 2 20 6

22-2 Padoti remonta un maz-

gāšana 2- l —fi 4-2 4-4
180

+ 6
5 2 5 20 14 10 54 ! 9420 20 10 26 s s 4 I 6 322 20

2*-~2l MS 2086
-10

5; 20

140

-15 -5 ļ —35
5 2

- 14 10 īi I 8 8 49 5920 20 i 10 2 1 6 20 32

24-1 Izkfaitti 20 f20
140 5 2 14 10 20 ! 10 31 s 49 59 2 1 6 20 32

_
0 .MT 2062, MS 2001

5 i

86

5 14 -10
-20 5 14 —40

cc
—

« 2
2 20 i 10 11 ! 3 8 35 19 2 i 6 2t> 32

ii2-J Izgemti no remonta un II
mazgāšanas I 10 \.±}!i Īd 1 6

C i86 2
20 10 ai 3 i 8 35 9 20

3 -4 Padoti izkraušanai +20 +10ļ X(M5o-20 --10

86 2 20 10 % +
21 3 8 35 29 2 20 22

Padoti iekfaušanai +5
86 2 20 10 5 16 3 8 35 I 2 20 '22

5 ii

86 2

1
JM

20 Ki
25 10 3 8 35 29 20 22

86 2 20 10 . ..„..ļ.5 16 i 3 8 3o 29 20 22

Padoti iekraušanai

.1
+5 ; -1-10

__5 • 15 ti 1

+5 -5

40 24 , 20 'i
a

86 .......
■

-A 1 — | 8 i 2 I 22
PM 120 2 >

84 CT3

— . i»

20 10
40 !I 225 15 2 20

on
-

cn
KTi

O
>

«2
~tr>
O

C

=3

c
o

TO

>

'n
C
C3
i—

.22
03

5
>

xl
. M
.c re

3 >

« '|
jj g

z\+
Īli
* S

-

i

re

i >/

tia
re -

E d.

E
-

i 2
Ci B
z

"* *

9

s l 20 10

22
5 15 2 20s 40 22

0— 11

Sl
20 : 10 5 15 4 8 40 I 22 2 20 22

I- -1 MS 2081 +30 +10 +5 f5j +4.
114 10 5

+ 15 +15 30
20 10 5 10 5 : 15

20
4 I 55 37 2 22

2- I/krauti -10 5
+ 15 -10 +10

111 10 5 10 5
I i

10 5 iI 15 19 § 45 i 47 2 20! 22
3-14 Padoti ie- un izkraušanai f5: +10l -5 -

,o Ml -5 +2 —2
114 10 5 15 15 ļ

7 i 18 1 1 47 158 20 22
11 Iekrauti

—5;
114 10 5 5 10 II 15 15 2 I; 8 11 8 47 | 15 2 20 22

— 1 MT 2083, MS 2085 t 60
• 10 +5 4 10 +10] -fio fio +5 +5 +2oļ +40174 20 10 10 10

00

15 15
...

8
....

.......2 I l 8 67 85'
202 22

PM 121 +10

20 llot 10 20

+10

184 20
10

« I10 15 i 15 5 i5 2 67 I 95
.......

1 I 8 2 20; II—30 —20i-īd! 22
—1 MT 2006

154 10 20
-20|—10

20 10
......15 15 5 5 2 8 47 8511 I 20 222

Kopa .
02

1355
1183

14 8 130 10

■



Tekoša diennaktī no plk. 18!!!! līdz plk. 18!!!! nostāvēja stacijā visas 24 stundas.

Aiz vagonu neiekraušanas V ai neizkraušanas:

ar privatsūtijumiem vag.

ar saimnieciskiem sūtījumiem:

Techniskās direkcijas

Mašīnu
„» * *

M

Materiālu apgādes

Vilcienu vai vietas trūkuma deļ vilcienos .
„

(izņemot mezgla pārdevas)

(a) Kopā . . vag.

ES

(Paraksts)
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Apkārtraksts N° 137.
1929. g. 20. decembrī.

Visiem X platuma ES, noraksts EDN, EDR, ER.

Sajūtams X tipa arvalšķu vagonu trūkums apmaiņas vajadzībām.
Uzdodu visiem X platuma ES rūpēties, lai visi atrodošies stacijā

ārvalšķu vagoni ikdienas tiktu uzrādīti vagonu apgrozības ziņu ser. E. I.

attiecīgās ailēs ārvalšķu vagoniem.

Bez tam noliedzu turpmāk ārvalšķu vagonus aizņemt dzīvokļiem un

noliktavām, iekārtot dažādām vajadzībām, kā arī ievietot balasta vilcienos.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Rīkojums N° 199.
1930. g. 14. aprīli.

Par drošības naudas neņemšanu pie vagonu pasūtīšanas.

Ar noteikumiem par preču pārvadāšanu Ms 342 11. nod. 5. punktu
nosacīts, ka drošības nauda nav ņemama pie vagonu pasūtīšanas tanīs

stacijās, kurās ir pastāvīga vagonu rezerve.

Paziņoju zināšanai un ievērībai, ka par šādām stacijām uzskatāmas

1) uz X un N platuma ceļiem: Jelgava, Liepāja, Torņakalns un Rīga
Krasts; 2) uz X platuma ceļa Daugavpils, Rīga preču, Rēzekne 1., Valka

un Gulbene; 3) uz P platuma ceļa: Valka un Gulbene, 4) uz L platuma

ceļa Aizpute, Daudzeva, Viesīte, Jēkabpils, Liepāja, Meitene, Stende un

Ventspils.

Rīkojums spēkā no izsludināšanas dienas.

Ar šo atcelts rīkojums Js's 223, kas publicēts 1926. g. „Dzelzceļu
Vēstneši" ft* 23.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 134.
22. aprīlī 1925. g.

Par ūdensapgādes "vagonu darbnīcu" lietošanu.

Ir novērorts, ka ūdenspumpētavu montieri izlieto ūdensapgādes

«vagonus darbnīcas" īslaika izbraukšanai uz pumpētavām, viņu darbības

pārbaudīšanas nolūkos, kontrolpumpēšanas izdarīšanai, vai kāda niecīga
remonta dēļ, kas prasa ne vairāk kā dienas laiku, pat pāris stundu, un

kur nekādu sevišķu darba rīku nav vajadzīgs.

Tā kā šāda vagona dzenāšana izsauc tikai liekus izdevumus, tad

lieku priekšā attiecīgiem TN-iem uz visstingrāko raudzīties
_

lai „vagoni
darbnīcas" tiktu no montieriem lietotas tikai pumpētavu svarīgākos remonta

gadījumos, kuriem ir ilgstošs raksturs (vairāk dienas) un pie kuru izve-

9
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šanas vajadzīgi speciāli darba rīki un ierīces, bet visos citos vajadzības
gadījumos montieriem jāizbrauc uz pumpētavām, kā pasažieriem ar esošiem

vilcieniem.

Atbildība par racionālu „vagonu —
darbnīcu* lietošanu tiek uzlikta

uz attiecīgiem TN-iem.

Minētos vagonus — darbnīcas ES piekabina tikai uz attiecīgo TN

katreizēja pieprasījuma pamata.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Mašīnu direktora palīgs E. Zēbauers.

Rīkojums N° 200.
1930. g. 14. aprīlī.

Par vagonu iekārtošanu karaspēka pārvadāšanai.

Pārvadājot karaspēka daļas, jaunkareivjus vai arī atvaļinātos no

kara dienesta kareivjus veseliem vilcieniem vai atsevišķiem vagoniem
ievērojama sekošā kārtība:

Padodamiem kareivju iesēdināšanai vagoniem jābūt Jpilnīgi tīriem un

iekārtotiem — katrs ar 16 dēļiem, (10 dēļi sēdekļiem — katra vag. galā
4 un 2 gar durvim — katrā pusē 1 un 6 dēļi plauktiem), čuguna krāsni

ar attiecīgiem iežogojumiem, dūmu cauruli, ierīkoto caur vagonu griestiem,
bet ne caur vagonu durvim vai sienu, 2 logu rāmjiem, kas ierīkoti pre-
tējās sienās, 1 lākteni un 1 vagona kāpsli. Vagoni zirgu pārvadāšanai
iekārtojami ar 2 dēļiem, 1 lākteni un 1 vagona kāpsli. Sveces vagonu

apgaismošanai izsniedzamas sākuma vai mezglu stacijās saskaņā ar no-

teikumiem par vagonu apgaismošanu ar svecēm. Malka apgādājama
katrā apkurināmā vagonā pēc pastāvošām normām tādā vairumā, lai tās

pietikt līdz gala mērķa stacijai.

Vagonus, kuros pārvadāti dzīvnieki, var ieslēgt karaspēku vilcienos

tikai pēc izmazgāšanas un dezinfekcijas.

Ērtākai novērošanai un uzraudzībai vagoni apzīmējami sākuma stacijā
ar krītu ar tekošu numerāciju, skaitot no vilciena galvas uz asti. Nume-

rācijas ci |>ari jāraksta pirms pārvadājamo iesēdināšanas abās vagonu pusēs
vidū uz durvīm, apmēram 0,5 m. lielus.

Šī numerācija atzīmējama sākuma, mezgla un ga'a stacijās paralēli

pret attiecīgiem vagonu N°N° vilciena sastāva norakstīšanas grāmatas

iser. E N° 78) piezīmju rubrikā, kā arī sastādāmos aktos un tēlegrammās
par starpgadījumiem.

Sākuma stacijā par vagonu iekārtas piederumiem jāsastāda saraksti

2 eksemplāros, uzrādot kādi piederumi katrā vagonā atrodas. Abi ek-

semplāri jāparaksta stacijas priekšniekam vai dežūrējošam palīgam un

neiztrūkstoši ešelona priekšniekam vai braucošās karaspēka daļas, resp.
komandas vecākajam. Viens saraksta eksemplārs atstājams stacijā, bet

otrs nododams vilciena virskonduktoram līdz ar pārējiem dokumentiem.

Pēc vilciena pienākšanas gala stacijā, pēdējai jāpieņem sastāvs no

ešelona priekšnieka vai karaspēka daļas resp. komandas vecākā pēc

vagonu iekārtas piederumu saraksta, pie kam par visiem iztrūkumiem
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un bojājumiem jāsastāda akti, kurus paraksta stacijas priekšnieks vai

dežurants un ešelona priekšnieks vai kara spēka komandas vecākais.

Minētie saraksti līdz ar sastādītiem aktiem kuru noraksti atstājami
stacijā, jāiesūta Ekspluatācijas direkcijas rīcības daļai.

Gala stacijās nopietna vērība piegriežama arī vagonu techniskam

stāvoklim un ja par bojājumiem, nodarītiem no kareivjiem vai zirgiem
(bojāta grīda, apšuves dēļi un t. t.), tiek sastādīti techniskie akti. tad tie

jādod līdzparakstīt arī augšminētām militārām personām.

Gadījumos, kad pienākušos ar karaspēka sastāvus sūta tālāk, jaunu
karaspēka daļu pārvadāšanai, visi iekārtotie vagoni no jauna pārbaudāmi,
iztīrāmi, papildināmi ar iztrūkstošiem iekārtas piederumiem un nosūtāmi

pie jauna iekārtas piederumu saraksta. Ja sastāvus pēc pārvadāšanas
izformē, tad visi piederumi pēc attiecīga pārbaudījuma saskaņā ar sa-

rakstu savācami vienkopus atsevišķā vagonā un nosūtāmi pie saimniecisko

sūtījumu atļaujas uz uzglabāšanas vietu pēc Ekspluatācijas direkcijas
aizrādījumiem.

Pie še minētās kārtības jāpieturās arī pie pārceļotāju (emigrantu v. c.)
pārvadāšanas. Tādos gadījumos vagonu iekārta jānodod pārceļotāju pa-

vadonim, resp. vecākam.

Visos gadījumos, kad pārvadājamas lielākas karaspēka masas vairākos

ešelonos vai atsevišķos vilcienos, Ekspluatācijas direkcija nozīmē vilcienu

sagatavošanas, iekārtošanas un padošanas uzraudzībai, kādu no vecākiem

līnijas darbiniekiem, kā Ekspluatācijas revidentu, rīkojošo staciju priekš-
nieku vai citu atbildīgu darbinieku. Vajadzības gadījumos tāds atbildīgs
darbinieks jānozīmē arī atsevišķu vilcienu vai ešelonu pavadīšanai.

Tāpat jāseko, lai mezglu stacijās, kur tas iespējams, būtu sagatavots
vilcienam pienākot pietiekošā vairumā vārošs ūdens.

Atsevišķos starpgadījumos, kad jaunkareivji vai kareivji izdara ne-

kārtības, kas saistītas ar dzelzceļa materiāliem zaudējumiem, sastādāms

akts. Pēdējais jāparaksta bez stacijas priekšnieka un lieciniekiem ari

braucošās karaspēka daļas vai komandas priekšniekam, ja tas pēc ap-
stākļiem ir iespējams. Bez tam par notikumu nekavējoši jāziņo ar tēle-

grammu, kura adresējama Ekspluatācijas direktoram, attiecīgam revi-

dentam, Armijas štāba operatīvās daļas Satiksmes nodaļas priekšniekam
un vietējam dzelzceļu policijas uzraugam.

Uzdodu cieši sekot šī rīkojuma neatlaidīgai izpildīšanai, pie kam

aizrādu, ka vagonu iekārtas iztrūkumus un bojājumus, kas cēlušies pie-
laisto paviršību dēļ, attiecināšu uz vainīgā darbinieka rēķina.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 66.
1930. g. 7. maijā.

Pie kara spēku daļu pārvadāšanas novēroti vairāki gadījumi, kur

stacijas neizpilda 1925. g. rīkojumu J\° 399 (iesp. Dzelzceļu virsvaldes

rīkojumu krājumā N° 45) un pielaiž sekošas nepareizības:

1) Sākuma stacijas nesastāda vagonu iekšējās iekārtas piederumu
sarakstus.

9*
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2) Uz sarakstiem nav ešelona priekšnieka paraksta par iekārtas

piederumu pieņemšanu.

3) Gala stacijas pie ešalonu pieņemšanas pavirši pārbauda iekārtas
stāvokli.

4) Par konstatētiem pie atpakaļ pieņemšanas no ešelonu priekš-
niekiem iekārtas piederumu bojājumiem nesastāda aktus, un ja
aktus arī sastāda, tad bieži vien bez ešelona priekšnieka līdzpa-
raksta, kamdēļ kara iestādes šādus aktus neakceptē un atsakās

atlīdzināt dzelzceļam zaudējumus par bojātiem iekārtas piede-
rumiem.

5) Izkārtojot sastāvus pēc kara spēka daļu pārvadāšanas vagonu

iekšējās iekārtas piederumus nenosūta uz attiecīgām uzglabāšanas
vietām, t. i. noliktavām, ka tas norādīts katreizējā rīkojumā, bet

atstāj stacijās kaut kur nomestus, neziņojot par to virsvaldei.

Stāvot stacijās ilgāku laiku bez uzraudzības piederumi bieži vien

iet zudumā, radot dzelzceļam zaudējumus.

Uzdodu šādas nepareizības turpmāk novērst, stingri izpildot augš-
minēto rīkojumu N° 399 un katrā gadījumā, kad rodas neskaidrības pie
vagonu izkārtošanas un piederumu pārsūtīšanas, griesties pēc norādījumiem
Rīcības daļā.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Rīkojums N° 503.
1929. g. 5. decembri.

Par vagonu aizņemšanu sevišķām vajadzībām.

Dažādām sevišķām vajadzībām, kā: dzīvokļiem, noliktavām, darb-

nīcām, palīdzības un bruņotos vilcienos, tāpat arī saimniecisko darbu

izpildīšanai uz ilgāku laiku, kā balasta un sniega izvešanai v t. t., var

aizņemt un nodot attiecīgo direkciju rīcībā iekārtotus un vienkāršus visu

šķiru vagonus, bet tikai ar katreizēju Virsvaldes, resp. Ekspluatācijas
direkcijas rakstisku vai telegrāfisku rīkojumu. Pieprasījumus par vagonu

vajadzību, uzrādot cik ilgam laikam, ieinteresētās direkcijas iesniedz

Ekspluatācijas direkcijai.

Katrā atsevišķā gadījumā par šādu vagonu nodošanu un atbrīvošanu

jāsastāda akti (var izlietot ari sarakstu formas 1 un 2 blanķetes), kuras

ja nonodamie vagoni ir iekārtoti, obligātoriski jāuzrāda arī, kādi vagonā
atrodās iekārtas piederumi un to skaits. Akti tūliņ, pēc to sastādīšanas

jāiesūta pa vienam eksemplāram rīkojumā uzrādītām personām.

Ja uz augšā minēto rīkojumu pamata iekārtotie vagoni, pēc to pa-

došanas attiecīgā stacijā, netiek no pieprasītājiem noteiktā laikā pieņemti
un tādēļ nostāv uz vietas neaizņemti-ilgāk par 3 dienām, tad attiecīgam
stacijas priekšniekam pēc tam tūliņ par to jāziņo ar tēlefonogammu
Ekspluatācijas direkcijas rīcības daļai.

Visi šādām sevišķām vajadzībām aizņemtie vagoni katru dienu pa-

rastā kārtībā pīkst. 18.00 jāuzrāda pēc skaita vagonu apgrozības ziņās
ser. E-l rubr. 68—71 un 73—76 (saimn. d. vilc.) resp. ser. E-5 rubr. 32.
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un 31., bet bez tam katra mēneša pirmajā dienā pretim rubrikām 68—71

resp. 32 piezīmēs vēl jāuzrāda un jāpārraida Rīcības daļai arī visu šo

vagonu numuri.

Reizē ar šo skaitās atcelti: V rīk. J\r° 432 (iesp. 1920. g. „rīk. krāj."
Xs 4), E tēlegr. X° 207/EC no 10. XII. 1921. g., E rīk. Jsr

2 272/EC no

21. XII. 1921. g. un apkānr. .NsNs 20,60, 74 un 40 (1922 g. „rīk. krāj."
Jļ'sNs 10, 31, 38 un 1924. g. „rīk. krāj. .\° 28).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 41.
1930. g. 10. aprili.

Par kŗautu vagonu pārcelšanu no viena sliežu platuma uz otru.

Saskaņā ar tarifu noteikumiem sekojošie no X uz N platuma ceļiem
un otrādi krautie vagoni, kā vietējā satiksmē, tā satiksmē ar ārvalstīm,

jāpārceļ, izņemot vagonus pārkraujamos uz nosūtītāju sevišķiem piepra-
sījumiem preču pārvadāšanas dokumentos.

Šo noteikumu izpildīšanai iekraušanas stacijās jācenšās adresētās uz

otrā sliežu platuma stacijām preces iekraut tikai derīgos asu maiņai

vagonos, pie kam adresētiem uz ārvalstīm vagoniem jāatbilst vēl arī

vagonu savstarpīgās lietošanas noteikumiem.

Sevišķa uzmanība piegriežama vagoniem, kuros iekrauj preces uz

ār\ alstīm un tie pirms iekraušanas obligātoriski jāapskata vagonu apska-
tītajam, ja tāds stacijā atrodās, pie kam stacijas pieteicot vagonus apska-
tīšanai, uzrāda uz kādu valsti vagoni sekos.

Vietējā satiksmē pārcelšanai nav derīgi bremzes vagoni, N tipa

vagoni, četrasīgi vagoni, zem vienas krāvās savienotās platformas, tāpat
pagaidām nav pārceļami 20. tonnīgie vagoni.

Pārceļamiem vagoniem satiksmē ar Vāciju jāatbilst visiem UU otrā

paragrāfā uzrādītiem noteikumiem, bet satiksmē ar Lietuvu UŪ un TBC

noteikumiem, bet satiksmē ar Krieviju TBC noteikumiem.

Pieprasītais un iekrautais ar pārcelšanu vagonu skaits ikdienas jā-
uzrāda vagonu ziņās formas N° 2.

Pārceltie vagoni pēc izkraušanas nekavējoties, ja iespējams ar krāvu,
virzāmi uz pārcelšanas punktiem, atpakaļ pārcelšanai uz savām asīm.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 35.
1929. g 11. aprili.

No nosūtītām uz ārzemēm ar bencinu un petroleju Latvijas dzelz-

ceļu cisternām vairākas pienākušas atpakaļ ļoti netīrā un bez mazgā-
šanas tāļākiem pārvadājumiem nederīgā stāvoklī. Noskaidrojot šos

gadījumus izrādījies, ka stacijās šķidrvielu ieliešanai padotas netīras

cisternas, kas rada pārpratumus ar ārvalstu dzelzceļiem un izsauc lieku

saraksti. Šādu gadījumu novēršanai, uzdodu stacijām rūpēties lai no-

sūtāmās šķidrvielas, sevišķi adresētās uz ārvalstīm, ielietu tīrās cisternās,
rūpīgi tās apskatot pirms ieliešanas.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs Rezgals.
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Rīkojums N° 25.
18. janvārī 1927. g.

Par privātu cisternu pārsūtīšanu tukšā.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka cisternas, kuras pieder pri-
vātām personām un pierakstītas pie Latvijas valsts dzelzceļu vagonu

parka, pēc preču izkraušanas (izliešanas), ja nav nosūtītāja cita rīkojuma,
nekavējoties nosūtāmas pie preču pārvadāšanas dokumentiem tukšā

atpakaļ uz staciju, pie kuras tās pierakstītas.

Tāpat cisternas pārsūtāmas no to stāvēšanas vai gala stacijas preču
iepildīšanai (iekraušanai) citā kādā stacijā, kā arī viņu remontam un pēc
tā atpakaļ uz cisternas stāvēšanas staciju.

Augstāk minētos gadījumos cisternas pārvadājamas par brīvu.

Ja cisterna, kura nosūtīta uz kādu staciju preču iepildīšanai, netiktu

izlietota, tad par to sastādāms akts un par cisternas pārsūtīšanu līdz šai

stacijai, kā arī par cisternas atpakaļ sūtīšanu, ņemama maksa pēc tarifa.

Zīmognodoklis no preču zīmēm un to dublikātiem, kad cisternas

pārvadā par brīvu, nav ņemams.

Dokumentus par izlieto cisternu nosūtīšanu uz izsūtāmo staciju
(pie kuras cisterna pierakstīta) sastāda stacijas priekšnieks, uzrādot tanīs

par nosūtītāju sevi un par saņēmēju izsūtāmās stacijas priekšnieku, taisot

atzīmi, ka cisternaļ pienākusi ar tādu un tādu sūtījumu (preču zīmes

JN° un izsūtīšanas laiks) un pēc izliešanas seko atpakaļ.

Tāpat arī nosūtot cisternas remontam, dokumentus par cisternu

pārsūtīšanu sastāda stacijas priekšnieks, uzrādot tanīs par nosūtītāju sevi

un par saņēmēju tās stacijas priekšnieku, pie kuras atrodas darbnīcas,
kur tās tiks remontētas, un taisot atzīmi, kā cisternas nosūtītas remontam.

Pēc remonta cisternas nosūtāmas atpakaļ uz cisternas stāvēšanas

vai uz kādu citu pēc cisternas īpašnieka aizrādījuma staciju iepildīšanai.
Dokumentus par šādu pārsūtīšanu sastāda tās stacijas priekšnieks,
pie kura atrodas darbnīca, kur cisternas remontētas, uzrādot dokumentos

sevi par nosūtītāju un par saņēmēju cisternas stāvēšanas stacijas priekš-
nieku vai tās stacijas priekšnieku, kurā cisternas tiks pildītas, un taisot

attiecīgu atzīmi, pēc iepriekšējiem aizrādījumiem.

Dokumentus par neizlietoto cisternu nosūtīšanu atpakaļ uz staciju,

pie kuras tās pierakstītas, arī sastāda stacijas priekšnieks, bet kā saņē-
mēju uzrāda izsūtāmās stacijas priekšnieku ar atzīmi

t. i. personai, kurai cisterna pieder vai kura to nomājusi. Bez tam pār-
vadāšanas dokumentos uzrādāms, ka to nosūta atpakaļ neizlietošanas

dēļ. Pārvadāšanas dokumentiem pievienojams viens akta noraksts.

Kā jau minēts, visos gadījumos, ja izsūtītās cisternas neizlieto, par
to pārvadāšanu kā turp, tā atpakaļ ir ņemama tarifos noteiktā maksa

par vagonu pārvadāšanu.

Šis rīkojums spēkā no 1927. g. 25 janvāra.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanšu direktora v. i. E. Bērziņš.



135

Apstiprinu 1930. 28. aprīlī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Noteikumi N° 369.

Par firmas „Calders Latvija" 27 privātu kreozota cisternu

apgrozību pa Latvijas dzelzceļiem.

1.

Saskaņā ar 26. septembrī 1924. g. noslēgto līgumu starp Latvijas
dzelzceļu virsvaldi un firmu „Calders Limited" Londonā un cedētu

22. martā 1926. g. firmai „Calders Latvija" par dzelzceļu gulšņu mērcē-

tavas ierīkošanu un ekspluatāciju uz Latvijas dzelzceļiem apgrozās 27 pri-
vātas firmas „Calders Latvijā" kreozota cisternas zem 15030, 15031,

15032, 15033, 15034, 15035, 15036, 15037, 15038, 15039, 15040, 15041,

15042, 15043, 15044, 15045, 15046, 15047, 15048, 15049, 15450, 15051,
15 052, 15053, 15 054, 15055, un 15 056. Uz cisternām uzkrāsoti trafa-

reti: 1) „Latvijas dzelzceļu", 2) ceļu platums „X", 3) „Kreozota pār-
vadāšanai", 4) numuri, 5) zīme „P", 6) tilpums, 7) celtspēja, 8) tara,
9) stāvēšanas vieta: „Rīga preču-gulšņu mērcētava", 10) firmas nosau-

kums „Calders Latvija".

2.

Par cisternu stāvēšanas vietu tai laikā, kad viņas neatrodās kustībā

skaitās Rīgas preču stacija.

3.

Augstāk minētās cisternas var tikt izlietotas no firmas tikai kreozota

un citu materiālu pārvadāšanai dzelzceļu gulšņu mērcētavas vajadzībām.

4.

Cisternu pārvadāšana pa Latvijas dzelzceļiem, kā tukšā tā arī ar

kreozotu dzelzceļu gulšņu mērcētavas vajadzībām, izdarāma vai nu par

brīvu saskaņā ar noteikumiem Jsr
2 362 pret saimniecisko sūtījumu pārva-

dāšanas atļaujām, vai arī par tarīfnoteikumos paredzēto maksu pie pār-
vadāšanas dokumentiem. Par cisternu aizturēšanu zem kreozota ieliešanas

un izliešanas ilgāk par tarifā noteikto laiku, noteikumos jV° 362 paredzētie
akti nav sastādāmi.

Saimniecisko sūtījumu atļaujas, līgumā no 26. septembra 1924. g.

paredzētiem pārvadājumiem, firmai izdod ceļu iecirkņu priekšnieki.

5.

Attiecībā uz nosūtīšanas kārtību un citiem pārvadāšanas noteiku-

miem, firmas cisternas un viņās pārvadājamais kreozots padoti spēkā
esošiem uz Latvijas dzelzceļiem noteikumiem par saimniecisko sūtījumu

pārvadāšanu vai tarīfnoteikumiem.

Noteikumi 26 292, iesp. 1926. g. „I)z. V." iNfc 36, skaitās par at-

celtiem.

Techniskais direktors Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Apkārtraksts N° 42.
1930. g. 10. aprīlī.

Par dubultapšuvumu vagonu izmantošanu.

Pārvadājot dzīvniekus dubultapšuvumu vagonos, pēdējo grīdās un

sienās iešūtā tūba piesūcās ar dzīvnieku izkārnījumiem. Kaut gan šos

vagonus pēc atbrīvošanas izmazgā, tūba tomēr ilgi vēl patur mēslu smaku,

padarot vagonus par nederīgiem ļaužu, ēdamvielu un tamlīdzīgu preču

pārvadāšanai.
Lai to novērstu, kategoriski noliedzu pārvadāt dzīvniekus dubult-

apšuvumu vagonos.

Aizliegums attiecas arī uz ārvalšķu dubultapšuvumu vagoniem.
Reizē ar šo noliedzu Latvijas dubultapšuvumu vagonus padot visāda

veida preču iekraušanai arī uz kaimiņu valstīm.

Ja tomēr pierobežas stacijās šādi Latvijas vagoni ar precēm uz ār-

zemēm pienāktu, tad nekavējoties par to pa tāļruni ziņot Virsvaldes

dežūrantam (EDR) un vagonus līdz rīkojumam aizturēt.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Akārtraksts N° 43.

1930. g. 10. aprilī.

Par Liepājas galvenās darbnīcas izbūvēto 20 t preču vagonu
izmantošanu.

/Vizrādu, ka Liepājas galvenās darbnīcās (TFL) izbūvētos divdesmit-

tonnīgos preču vagonus ar numerāciju J\r° 29001—30000 var izlietot tikai

iekšzemes satiksmē pa „X" platumu un tādām precēm, ar kurām varētu

pilnīgi izmantot viņu celtspēju.

Minēto vagonu pārcelšana uz „N" platumu neiespējama, piemērotu
asu un bukšu trūkumu dēļ.

Padot šos vagonus preču iekraušanai uz ārvalstīm uz to stingrāko
noliedzu. Gadījumos, ja tomēr apmaiņas punktos šādi vagoni ar precēm
uz ārzemēm pienāktu, tad tūliņ pa tāļruni ziņot Virsvaldes dežūrantam

(EDR) un gaidīt tālākos norādījumus.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Rīkojums N° 418.
1928. g. 28. septembrī.

Par speciāliem vagoniem

Pieņēmēja un nodevēja ceļa aģentu starpā ir radušās domstarpības

pie atpakaļsūtāmo, dzelzceļiem piederošo, tukšo cisternu pārņemšanas
netīrā stāvoklī.

Paskaidroju, ka saskaņā ar 1924. gada I. Latvijas-Igaunijas-SPRS
dzelzceļu tiešās satiksmes konferences lēmumu, šinī jautājumā dzelzceļiem
cisternas pēc izliešanas nav jātīra nedz jāmazgā.
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Par cisternu netīro stāvokli jātaisa attiecīga atzīme ceļa pavadzīme,
ar kuru cisternu tukšā sūta atpakaļ ceļam-iekrāvējam.

Atsevišķos gadījumos, kad smilšu, zemes, vai citu vielu kārta izrā-

dītos biezāka par 5 cm, par to sastādāms attiecīgs akts.

Aktu paraksta izliešanas stacijas aģents un, ja izrādītos par iespē-
jamu, arī preču saņēmējs. Akta noraksts pievienojams ceļa pavadzīmei.

Tukšā atpakaļsūtāmās cisternas ar minēto atzīmi ceļa pavadzīmē
vai pēdējai pievienoto akta norakstu par cisternas netīro stāvokli, pārejas
punktos pieņemamas bez ierunām.

Pie akta norakstiem pienākušo cisternu tīrīšana resp. mazgāšana
izdarāma dzelzceļu līdzekļiem uz tā preču nosūtītāja rēķina, pēc kura

sūtījuma izliešanas sastādīts akts par cisternas netīro stāvokli.

Cisternas padodamas tikai tādu šķidrumu pārvadāšanai, kādiem

viņas, saskaņā ar uzrakstiem, nozīmētas.

Padot cisternu citu šķidrumu pārvadāšanai var tikai ar katrreizēju
virsvaldes piekrišanu un iekasējot izdevumus par cisternas iztīrīšanu resp.

mazgāšanu no šķidruma atliekām. lekasējamās summas apmērus nosaka

tāpat virsvalde.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 17.
1928. g. 25. oktobri.

SPRS dzelzceļu centrālā transporta pārvalde ar rakstu .Ni? 1 B-39/1363
no š. g. 11./Xziņo, SPRS izotermiskiem vagoniem iekārtojumu saraksti

uzkrāsoti uz vagonu sienām, kādēļ TBC līguma 8 § paredzētos atse-

višķos iekārtojumu sarakstus uz SPRS dzelzceļiem vairs nesastādot un

vagoniem līdzi nesūtot.

Sakarā ar to uzdodu no SPRS dzelzceļiem pienākošos izotermiskos

vagonus, uz kuru sienām uzkrāsoti iekārtojumu saraksti, pieņemt bez

atsevišķiem sarakstiem, pārbaudot iekārtojuma priekšmetus pēc saraksta

uz vagona sienas. Tādi vagoni nododami atpakaļ SPRS dz-ceļiem bez

atsevišķ cm iekārtojumu sarakstiem. Augstāk sacīto l. atzīmēt TBC lī-

gumā pie § 8.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

ApkārtrakstsN°15.
1930. g. 27. janvārī.

Visiem X un N platuma ES noraksts, TN, EBR, EBD, EBJ, ER.

Apskatot pienākušās Mangaļos pēc izliešanas tukšās petrolejas ci-

sternas, konstatēts, ka vairākām cisternām nolauztas izliešanas caurules,

kas cēlies nesaudzīgi atgriežot vai uzgriežot cauruļu noslēdzamos uz-

griežņu? pie ieliešanas jeb izliešanas.
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Pie bojāšanas gadījumu noskaidrošanas stacijas paskaidro, ka cister-

nas pēc izliešanas nosūtītas un caursekojušas mezglu stacijām pilnīgā
kārtībā, kas rāda staciju nevērību pret cisternu stāvokli, sakarā ar ko

neiespējami iekasēt no vainīgiem zaudējumus.

Augšminētā novēršanai uzdodam rūpīgi pārbaudīt cisternu stāvokli

pēc izliešanas, ieliešanas, ka arī pie caursekošanas mezglu stacijām, pie
kam par visiem bojājumiem sastādāms techniskais akts zaudējumu ieka-

sēšanai no vainīgiem.

Konduktoru brigāžu pārziņi uzdod visām konduktoru brigādēm pie
vilcienu pieņemšanas sevišķi rūpīgi apskatīt cisternas un par visiem bo-

jājumiem tūlīt ziņot ESP.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 201.
1930. g. 14. aprīlī.

Daugavpils-Eglaines „N" pl. preču vagonu parks.

Lai neizsīktu „N" platuma preču vagonu parks uz iecirkņa Dau-

gavpils - Eglaine pie apmaiņas ar Lietavas dzelzceļiem, pamatojoties uz

Latvijas-Lietavas dzelzceļu 111 konferences lēmumu (protokola 28. punkts)
tiek nodalīts uz minētā iecirkņa atsevišķs vagonu parks ar atsevišķu
papildu uzrakstu (trafaretu) uz vagoniem. Šim parkam pieskaitīti 24 segti,
48 platformas, 2 pusvagoni, 1 svaru platforma un 1 sniega tīrītājs, kopā
76 vagoni, kuri patlaban atrodas uz Daugavpils - Eglaines iecirkņa.

Lai vagonus Daugavpils - Eglaines parkā atšķirtu no pārējiem N pla-
tuma vagoniem, tiem uzkrāsots trafarets „Grīvas mezgls". Uz segtiem
uz abām vagonu durvīm, durvju apakšējā pusē vidū, bet uz platformām,
pusvagoniem un citiem vagoniem aiz nākošās periodiskās apskatīšanas
uzraksta uz abām lāvmalas (borta) dēļa pusēm.

Vagonus, piederošus pie Daugavpils -Eglaines parka, Lietavas dzelz-

ceļi sūta atpakaļ uz Eglaini.

Tukšā veidā Grīvas mezgla vagonus pieņemt no Lietavas citos ap-

maiņas punktos uz visstingrāko noliedzu.

Turpretim, ja Lietavas dzelzceļi šos vagonus nodotu krautā veidā

Možeikos, Meitenē vai Priekulē, tad tie pieņemami bez ierunām, bet pēc
izkraušanas tie nekavējoties sūtāmi atpakaļ uz tuvāko apmaiņas punktu
nodošanai Lietavas dzelzceļiem nosūtīšanai uz Eglaini.

Tāpat jārīkojas Daugavpils -Eglaines iecirkņa stacijām ar pieņemtiem
no Lietavas Abeļos Latvijas krautiem vagoniem, nepiederošiem pie Grī-

vas mezgla parka.

Apmaiņas punkti: Možeiki, Priekule un Meitene seko, lai pieņemot
no Lietavas Grīvas mezgla vagonus techniskos sarakstos ser. E 315 pret
šiem vagoniem būtu atzīme

„
Grīvas mezgla".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Instrukcija N° 75.
1929. g. 30. aprīlī.

Par vagonu skaitīšanu.

Latvijas dzelzceļu ritošā inventāra stāvokļa pārbaudei ikkatru gadu
izdarāma vispārīga vagonu skaitīšana uz visām Latvijas dzelzceļu līni-

jām, krievu (1524 mm), normāl (1435 mm), pievedceļu (750 mm) un lauku

ceļu (600 mm) platuma, visās stacijās, pieturas punktos, balasta atzaro-

jumos, darbnīcās, depo v. t. t.

Diena, kad izdarāma vagonu skaitīšana, ikkatru gadu tiek paziņota
ar galvenā direktora rīkojumu.

Vagonu skaitīšana uz staciju, noliktavu, depo un rezerves ceļiem

un uz posmiem jāizdara zem staciju priekšnieku tiešās uzraudzības, bet

darbnīcās—zem darbnīcu priekšnieku uzraudzības.

Pie vagonu skaitīšanas jāievēro sekoši noteikumi:

I. Skaitīšanas labākai un pareizākai izvešanai vagonu reģistrācija
jāizdara, pēc iespējas, vecākiem darbiniekiem, kā staciju priekšnieku
palīgiem, manevru pārziņiem v. t. t., kuriem kā palīgus var nozīmēt

kantoristus ziņu ierakstīšanai skaitīšanas blanķetēs no vagonu otrās pusēs,
kā tas paredzēts 8. punktā.

11. Lielāko staciju priekšniekiem savas stacijas jāsadala skaitīšanas

rajonos, nozīmējot katram rajonam vajadzīgos skaitītājus.

111. Skaitīšanas dienā visiem darbiniekiem- skaitītājiem, iepriekš
skaitīšanas sākšanas, jāierodās pie stacijas priekšnieka, kurš viņiem iz-

skaidro skaitīšanas noteikumus, dod vajadzīgos aizrādījumus un izdala

vagonu skaitīšanas blanķetes.

IV. Pēc blanķešu saņemšanas ikkatram skaitītājam jāierodas nozī-

mētā vietā jau laikus, lai skaitīšanu varētu iesākt noteikti pīkst. 12 dienā.

V. Pa skaitīšanas laiku visi manevri stacijās jāpārtrauc un, lai pēc
iespējas mazāk kavētu manevru darbus, skaitīšana jāiesāk no manevru

parkiem.
VI. Par skaitīšanas pamatnoteikumiem uzskatāmi sekoši:

a) Neviens vagons nedrīkst palikt nereģistrēts un

b) Visas vajadzīgās ziņas jāieraksta bez kļūdām, skaidri un saprotami.

VII. Stājoties pie vagonu reģistrēšanas, blanķetēs, caur visiem

iedalījumiem, jāatzīmē tā ceļa numurs, uz kura reģistrējamie vagoni atro-

dās, kā arī vilciena N°, ja vagoni atradās vilciena sastāvā, lai vajadzības
varētu izzināt, kur vagons atradies skaitīšanas brīdī.

VIII. Vagonu reģistrēšana jāizdara diviem skaitītājiem reizā, tas ir:

vienam no vienas vagonu puses un otram no otras. Visas vajadzīgās
ziņas jāieraksta tieši vagonu sarakstu blanķetēs ser. VS 316, nelietojot
nekādus palīgu sarakstus, kurus vēlāk būtu jāpārraksta. Lai viena un

tā paša vagona reģistrēšana neatkārtotos, abi skaitītāji, katrs no savas

puses, uz katra pierakstītā vagona atzīmē ar 'krītu burtu „S", kas nozīmē,

ka vagons jau reģistrēts, pie kam šī atzīme taisāma tikai vajadzības gadī-

jumā un preču vagoniem tikai uz melnā laukuma vagona sānos, vai uz

pamaisījām, bet pasažieru vagoniem tikai uz pamatsijām, zem ieejas dur-

vīm. Pēc katra atsevišķa ce|a vai vilciena reģistrēšanas abi skaitītāji
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salīdzinot pārbauda savus sarakstus un gadījumā, ja tiek uzieta kāda

nesaskaņa vagonu X° JSfs, vai pārējās ziņās, nekavējoši atgriežās pie attie-

cīgā vagona dēļ nesaskaņu noskaidrošanas uz vietas un tikai pēc pilnī-
gas abu sarakstu pārbaudīšanas un saskaņošanas turpina skaitīšanu.

Vagonu sarakstus sastādot (blanķetes ser. VS 316 paraugs) jāievēro
sekoša kārtība:

1. iedalē jāieraksta vagonu numuri, iepriekš pārliecinoties, vai nu-

muri uz vagona sienām sakrīt ar numuriem uz sijām.

2. iedalē jāatzīmē vagona sliešu platums, atzīmējot to ar sekošiem

burtiem: krievu platuma vagonus ar burtu „X", normālplatuma ar „N",
pievedceļu (750 mm) ar „P" un lauku ceļu (600 mm) ar „L".

Krievu tipa vagoni, kuri skaitīšanas brīdī atrodās uz normālplatuma
asīm atzīmējami ar burtiem „KN".

3. iedalē jāuzrāda kādam ceļam vai valstij vagons pieder: Krievi-

jas dzelzceļu vagoniem uzrādāma ceļa firma, bet Vācijas vagoniem pil-
nīgs direkcijas nosaukums, piem. Breslau, Stettin un t. t.

4. iedalē jāieraksta vagona šķira vai klase, piem., ~segts", „ledus",
„11. kl.", „gaitas", „baļķu trulis" un t. t.

5. iedalē segtiem vagoniem jāuzrāda sienu apšuvums — vienkāršs

ar „v" un divkāršs ar „d".

6. iedalē jāuzrāda vagona speciālā iekārta, kā pastāvīgā, tā arī pa-
gaidu rakstura, piem.,

a) par ledus vagoniem, jāatzīmē, vai tie alus, piena, sviesta, jeb
gaļas pārvadāšanai,

b) par cisternām — vai tās naftas, mazuta, petrolejas, bencina jeb
spirta pārvadāšanai,

c) par segtiem—vai tie ar konduktoru nodaļu, konduktoru siltum-

nīcas, iekārtoti dienesta vajadzībām, iekārtoti pasažieru, pasta vai

bagāžas pārvadāšanai, iekārtoti veselības, palīdzības, bruņoti un t.t.

d) par platformām — vai tās ir svaru regulēšanai, bruņotas, palī-
dzības, balasta v. t. t.

Visi atzīmējumi par vagonu speciālo iekārtu ierakstāmi saīsinātā,
bet saprotamā veidā.

Ja palīdzības vai bruņotos vilcienos atrastos parastā tipa vagoni,
bez speciālas palīdzības un bruņoto vagonu iekārtas, tad tie reģistrējami
kā parastā tipa vagoni. Parastā tipa segti vagoni, kuri pārbūvēti priekš

pasažieru pārvadāšanas un kuriem uzkrāsoti pasažieru vagonu numuri,
skaitāmi par klases vagoniem.

7. iedalē uzrādāms vagonu asu skaits.

8. iedalē jāatzīmē vagonu pašsvars (tara), uzrādot to tanī svaru

vienībā, kādā tas atzīmēts uz vagona rāmja.

9. iedalē jāuzrāda: a) preču vagonu celtspēja, b) pasažieru vagonu

sēd. un guļvietu skaits.

10. iedalē jāieraksa ziņas par lēninātājiem (bremzēm) un gaisa cau-

rulēm, pieturoties pie sekošiem saīsinājumiem: rokas lēninātāji — „rok.",
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Vestingauza—„Vesti", Knorra — „Knor ", gaisa caurules — „g. c". Ja
vienā vagonā ir vairāk dažādu lēninātāju, tad jāuzrāda viņi visi.

11. iedalē jāatzīmē vagonu izmantošana sevišķām vajadzībām, piem.
dzīvokļiem, noliktavām, uzgaidāmām telpām un t. t.

12. iedalē ierakstāmi dažādi paskaidrojumi, kā arī attiecībā uz pasa-
žieru parka vagoniem jāatzīmē sekošas ziņas:

a) kāda ir vagonu apkurināšana (tvaika, ūdens, krāsns), un apgai-
smošana (elektriska, gāzes, sveču), pieturoties pie sekošiem saī-

sinājumiem :

tvaika —„tv.", ūdens—„ūd.", krāsns —„kr.", elektriskā —„cl. v

,

gāzes —„gāz.", sveču—„sv.", (piem. tv., cl., sv.) un

b) ja vagonā ir mīksti vai pusmīksti sēdekļi, tad jātaisa atzīme

«mīksti", „pusmīksti".

IX. Vagoni, kuri skaitīšanas laikā atrodas uz privātiem atzaroju-
miem, pie fabrikām un noliktavām un uz balasta atzarojumiem, jāreģistrē
tai stacijai, kura šos vagonus padevusi uz augšminētām vietām. Vago-
nus, kuri aprodas uz jaunbūvējamām līnijām, reģistrē attiecīgais kustības

rīkotājs, jeb ja tāda nav -no jaunbūves vadītāja nozīmētas personas.

X. Vagonus, kuri atrodas uz posmiem (pr. tiltu sargiem, dažādiem

posteņiem un tml) jāreģistrē tai stacijai, kurā atrodas attiecīgā posma
ceļa mc stars, atzīmējot 12. iedalē, kādām vajadzībām vagoni novietoti.

Visas vajadzīgās ziņas .par tādiem vagoniem stacijas priekšnieks pieprasa
no ceļa meistara.

XI. Vagonu stāvi ierakstāmi tāpat kā vagoni, atzīmējot 12. iedalē

„vag. stāvs" un 11. iedalē — aizņemts vai tukšs un ja aizņemts, tad

kādām vajadzībām.

XII. Vagoni, kuri pīkst 12. atrodas vilcienos uz po>miem, reģistrē-
jami pirmā stacijā, kurā vilciens pienāk pēc pīkst. 12. Par šo vagonu

reģistrēšanu stacijas dežūrantam jāatzīmē vilciena pavadraksta beidzamā

lapas pusē.

XIII. Virskonduktoram, kura vilciens, pienākot stacijā pēc pīkst.
\2.—, nav

vēl reģistrēts, jāpieteic par to stacijas priekšniekam un jāņem
dalība pie vilciena skaitīšanas.

XIV. Par vagoniem, kuriem katrā pusē būtu dažāds numurs, ku-

riem numuri uz vagonu sienām nesakristu ar numuriem uz rāmja, vai

arī numurs ir tikai vienā pusē, kā arī kuriem trūkst citi paredzētie uz-

raksti, kā celtspēja, pašsvars v. t. t., skaitīšanos sarakstos jātaisa sīkas un

izsmeļošas atzīmes un par atrastām nepareizībām nekavējoši ļātelegrafē
Centrālai statistikai, bet vagoni jāaiztur līdz turpmākam rīkojumam Ja
tādi vagoni skaitīšanas laikā būtu krauti, tad tie jānosūta pēc piederības
un jātelegrafē par to Centrālai statistikai un vagona gala stacijas priekš-
niekam. Pēdējais tādu vagonu pēc izkraušanas nosūta pie pavadzīmes
uz

tuvāko darbnīcu vai remonta punktu pareizā numura un uzrakstu

uzkrāsošanai, telegrafējot par to Centrālai statistikai un attiecīgam staci-

jas priekšniekam.
XV. Pēc vagonu skaitīšanas nobeigšanas, katrs skaitītājs katra at-

sevišķa saraksta beigās saskaita kopējo vagonu skaitu, salīdzina rezul-

tātus ar otra skaitītāja sarakstu un, ja dati saskan, paraksta abus saraksta
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eksemplārus un nodod tos stacijas priekšniekam, kurš pēc visu vagonu

skaitīšanas sarakstu ievākšanas, tanī pašā dienā pārbauda tos, numurē

ar kārtējiem numuriem un apstiprina ar savu parakstu.

XVI. Skaitīšanu darbnīcās organizē darbnīcu priekšnieki, uzrādot

skaitīšanas blanķetēs visus vagonus, kā remontējamos, tā arī tos, kuri

nolemti izslēgšanai no inventāra.

XVII. Bez vagonu skaitīšanas obligātoriski jāizdara preču vagonu
iekārtas piederumu — dēļu, solu, krāšņu, krāšņu aizsargu, dūmu cauruļu,
logu rāmju, lākteņu, kā arī graudu aizsargu, brezentu, ie- un izkraušanas

tiltiņu skaitīšāna, pie kam krāsns jāuzrāda vai tās čuguna vai skārda,
lielās vai mazās, bet reģistrējot brezentus jāuzrāda ne tikai viņu skaits,
bet arī numuri.

Ja šie priekšmeti atrodās vagonos, tad ziņas par tiem ierakstāms

12. iedalē pret attiecīgā vagona J\r2, bet ja stacijās vai noliktavās, tad

saraksto beigās.

Pie šī inventāra reģistrēšanas noliktavas pārziņiem jāņem tieša dalība

un jābūt visos gadījumos izpalīdzīgiem. *

XVIII. Vagonu skaitīšanas sarakstu vienu ekseplāru (oriģinālu) sta-

ciju un darbnīču priekšnieki skaitīšanas dienā, sevišķā aploksnē ar uz-

rakstu
„
Vagonu skaitīšanu", nosūta Centrālai statiskai pie pavadraksta,

uzrādot tanī nosūtamo sarakstu skaitu un viņu numurus. Sarakstu otrie

eksemplāri uzglabājami stacijās un darbnīcās ne mazāk kā vienu gadu.

XIX. Ja skaitīšanas laikā stacijā un uz posma (uz abām pusēm) kā

vagonu, tā arī XVII. p. minēto vagonu piederumu nav, tad stacijas priekš-
niekam tanī pašā dienā par to tomēr jāziņo Centrālai statistikai.

XX. Vagonu skaitīšanas blanķetes ser. VS 316 visiem skaitīšanas

punktiem izsūta Ekspluatācijas direkcija.

Par šo blanķešu saņemšanu katrs stacijas priekšnieks ziņo Rīcības

daļai pa telefoniem N2N9 50, 37 vai 263 ne vēlāk, kā 5 dienas iepriekš

vagonu skaitīšanas, bet ja pie skaitīšanas blanķetes pietrūktu, tad tādas

sastādāmas pēc blanķetes parauga. Pēc skaitīšanas visas neizlietotās

blanķetes nosūtāmas Centrālai statistikai kopā ar izpildītiem skaitīšanas

sarakstiem.

XXI. Vagonu skaitīšanas dienā, pierobežas vagonu apmaiņas punk-

tos, vagonu apmaiņas akts f. K° 2 sastādāms divas reizes: pīkst. 12.00

par pieņemtiem no ārzemēm un nodotiem uz ārzemēm vagoniem līdz

pīkst. 12.00 un pīkst. 18.00 parastais akts.

XXII. Pie vagonu ziņu sastādīšanas vagonu skaitīšanas dienā pīkst.
18.00 pēc formām E 1 un E 5 jāraugās uz to, lai faktiskais^ vagonu dau-

dzums sakristu ar skaitīšanas rezultātiem, pieskaitot pienākošo un pie-

ņemto no kaimiņu ceļiem un atskaitot nosūtīto un
nodoto vagonu dau-

dzumu no pīkst. 12.00 līdz pīkst. 18.00.

Uz „P" un „L" ceļiem jāņem vērā tas, ka vagonu ziņās ser. E 1

un E 5 truļi, kuri lietojami pāros, tiek uzrādīti divi par vienu atsevišķu

vienību, kurpretim vispārīgā skaitīšanā katrs trulis skaitāms atsevišķi.

Vispārīgas skaitīšanas dienā vagonuziņu piezīmju rubrikā taisāma atzīme:

„
truļu pāros".
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Līdz ar šīs instrukcijas iespiešanu „Dzelzceļu Vēstnesi" instrukcija

par vagonu skaitīšanu N° 37. no 30. aprija 1924. g. (Dz. virsv. rīk. krāj.
Jsr

° 18 no 1924. g.) tiek atcelta.

Blanķetes ser. VS 316 paraugs.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Centrālās statistikas vadītājs J. Runģis.

Apkārtraksts N° 40.
1929. g. 18. aprili.

Par rūpīgu vagonu stāvokļa pārbaudīšanu un technisko aktu

sastādīšanu par konstatētiem bojājumiem.

No ienākušiem lielākā skaitā techniskiem aktiem redzams, ka stacijās

pie ie-, iz- un pārkraušanas lielos apmēros bojā vagonu grīdas un apšu-
ves dēļus.

Bojājumu izlabošanai vagonus izņem no apgrozibas, kas samazina

padodamo iekraušanai vagonu skaitu un nelabvēlīgi atsaucas uz preču

transportu.
Noskaidrojot vagonu bojāšanas gadījumus izrādījās, ka staciju dar-

binieki un vagonu apskatītāji pienācīgi neseko vagonu stāvoklim pēc

ie-, iz- un pārkraušanas. Visi pārkrautie vagoni tiek atzīti par pilnīgi
veseliem bez jeb kādiem bojājumiem, kaut gan gala stacijās pirms izkrau-

šanas konstatēti bojājumi, kas varēja celties tikai pie iekraušanas. Šādu

paviršu vagonu apskatīšanu izmanto iekrāvēji, atsakoties maksāt par no-

darītiem bojājumiem. Maz vērības vagonu stāvoklim piegriež arī brigā-
des pie vilcienu pieņemšanas, kas dod stacijām iespēju izvairīties no

atbildības par vagonu bojājumiem un traucē bojājumu cēloņu noskaidrošanu.

Remontējamo vagonu skaitu samazināšanai un sakarā ar to preču
pārvadājumu veicināšanai, kā arī nodarīto zaudējumu iekasēšanai no

vainīgiem uzdodam:

1) Aizrādīt preču nosūtītājiem, saņēmējiem un pārkraušanas darbu

uzņēmējiem, kā viņu pašu interesēs ir saudzīgāki apieties ar vagoniem
un tos nebojāt, jo tas dos iespēju padot iekraušanai lielāku vagonu skaitu.

2) Staciju darbiniekiem un vagonu aplūkotājiem rūpīgāki pārbaudīt
vagonu stāvokli, sevišķi pēc pārkraušanas, pie kam par visiem bojāju-
miem sastādīt techniskos aktus un zaudējumus iekasēt no vainīgiem.

3) Konduktoru brigāšu pārziņiem aizrādīt visām brigādēm izpildīt

instrukcijas N2 49 § 39 noteikumus un nopietnāki pārbaudīt vagonu
stāvokli pie vilcienu pieņemšanas.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Rīkojums N° 223.
1930. g. 28. aprīlī

Starpstacijās atkabināto bojāto vagonu reģistrēšana, izlabošana

un pārsūtīšana uz remonta punktiem.

I. atkabināto un bojāto vagonu reģistrēšanu un izlabošana.

1. Par katru vilcienā atrastu bojātu vagonu, kas tāļākā gaitā ap-
draudētu kustības drošību, ja tā izlabošana uz vietas vilcienā nav iespē-
jama, vai ari prasītu vilciena aizturēšanu ilgāku par noteikto stāvēšanas

laiku, vagonu apskalītā|s, bet kur tāda nav — vilciena smērētājs ziņo

stacijas dežūrantam; ja vilcienā nav līdzbraucoša smērētāja, tad ceļā
novērotus vagona bojājumus virskonduktors pieteic vagonu apskatītajam,
bet kur tādu nav — lokomotīves vadītājam un stacijas dežurantam.

Pēdējā uzdevums ir izšķirt, vai bojātais vagons izlabojams aizturot vil-

cienu, vai arī atkabināms. Jautājumu par vagona kustības drošību, saskaņā
ar instr. N° 15, izšķir vagonu apskatītājs, bet kur tādu nav — vilciena

lokomotīves vadītājs.

2. Pa.i katru 1) bojāšanas dēļ no vilciena atkabinātu vagonu. 2)

vagonu bojāšanas dēļ notikušu pasažieru un preču-pasažieru vilcienu

aizkavēšanu uz posma vai stacijās un 3) vagonu bojāšanas dēļ aizkavēiu

preču vai darba vilcienu, ja vilciens aizkavēts kopsummā ne mazāk

par 30 minūtēm, līdzbraucošais vagonu smērētājs sastāda ziņojumu uz

blanķetes T 151. Ziņojumu smērētājs, pārbraucot savā depo-stacijā, caur

smērētāju brigāžu pārzini, tcchnisko aģentu vai dežūrējošo vagonu ap-

skatītāju iesniedz savam mašīnu iecirkņa vai depo priekšniekam.

Par bojāta vagona atkabināšanu, uzrādot iemeslus, kā arī par to,
vai vagons pārkraujams jeb ne, stacijas dežūrants taisa galda grāmatā
atzīmi, kuru paraksta vagona apskatītājs, smērētājs vai lokomotīves

vadītājs
Piezīme: Pasažieru un preČu-pasažiepi vilcienu smērētājs vai lokomotīvju vadītājs

atzīmi ES galda grāmatā paraksta tikai tad, ja caur to neaizkavē vilcienu. Pretējā gadījumā
atzīme parakstāma tikai no ES vai ESP.

3. Krauti bojāti vagoni, izņemot šī rīkojuma 9. punktā minētos

vairākkārtīgi karstgajušos vagonus, izlabojami uz vietas 24 stundu laikā;
ja tas nav iespējams, tad vagons pārkraujams.

4. Uz atkabinātiem bojātiem vagoniem vagonu apskatītājs, bet kur

tāda nav — stacijas dežūrants uzlīmē blaņķeti ar uzrakstu „Bojāts".
Atkarībā no tam, vai bojātais vagons pārkraujams vai ne, blaņķetes
mala ar uzrakstu „jāpārkrauj" atstājama vai noplēšana. Blaņķetes „Bojāts"

pietiekošā daudzumā glabājamas pie stacijas dežūrantiem un vagonu

apskatītājiem.

5. Par starpstacijā atkabinātu bojātu vagonu, ja tā izlabošanu nevar

izdarīt ar vietējiem spēkiem, stacijas dežūrants nekavējoši tēlegrafē attie-

cīgam (sk. piezīmi) depo priekšniekam, techniskam aģentam vai vagonu

apskatītajam ar norakstu mašīnu iecirkņa priekšniekam, uzrādot tēle-

grammā attiecībā uz atkabināto bojāto vagonu sekošas ziņas:

a) vagona atkabināšanas datumu;

b) vilciena Js'° no kura vagons atkabināts;

c) vagona ceļa īpašnieka nosaukumu;

d) vagona šķiru (segts, ledus v. t. t.);
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c) vagona numuru;

f) vagona bojājumu īsu aprakstu.

Tēlegrammas ar pieprasījumiem par atslēdznieku izsūtīšanu piesū-
tāmas adresātiem steidzamības kārtā.

Piezīme: TN paziņo attiecīgiem staciju priekšniekiem, kādam depo priekšniekam,
techniskam aģentam vai vag. apskatītajam augstāk minētās tēlegrammas ir adresējamas.

6. Saņemot iepriekšējā punktā minēto tēlegrammu, depo priekš-
nieks, techniskais aģents vai vagonu apskatītājs nekavējoši ar pirmo
piemēroto vilcienu norīko bojāta vagona izlabošanai atslēdzniekus vai

vagonu apskatītājus ar attiecīgiem darba rīkiem. Komandētiem ass

kakliņu izlabošanai darbiniekiem vienmēr dodams līdz Jermolenko aparāts.

7. Atkabināto bojāto vagonu izlabošana izdarāma ar vajadzīgo
rūpību visīsākā laikā.

Rievotie ass kakliņi obligātoriski apvirpojami ar Jermolenko aparātu
un pēc tam nogludināmi ar smirģelaudeklu. Rievoto ass kakliņu izla-

bošana ar vīli stingri noliegta.

8. Katru dienu techniskie aģenti, resp. vagonu apskatītāji rakstiski

vai tēlefoniski ziņo savam TN par iepriekšējā dienā pīkst. 18 viņu rajonu

starpstacijās atrodošiem bojātiem vagoniem. Ziņās uzrādāmi: stacijas
nosaukums, bojāto vagonu numuri un šķira.

9. Ja preču vagonu pēc pēdējās iekraušanas karstiešanas dēļ ceļā
atkabina otru reizi, vagona pārkraušana izdarāma pat tad, ja šī vagona

bojājumus iespējams izlabot 24 stundu laikā. Pēc izkraušanas vagons

kustības drošā stāvoklī nosūtāms uz tuvākām darbnīcām attiecīga riteņ-

pāra izmaiņai, vagona ritošo daļu pārbaudei un vispusīgai karstiešanas

iemesla noskaidrošanai Izveltais ar karstgājušo buksi riteņpāris rūpīgi
pārbaudāms uz virpmašīnas, noskaidrojot: a) vai ass kakliņš nav eks-

centrisks, b) vai riteņa ekscentrība un svārstība uz sāniem nepārsniedz
1 m/m, kā arī vai starpība viena riteņpāra velšanos loka diametros,
ieskaitot riepu ovālumu, nepārsniedz 1 m/m.

Tikai pēc riteņpāra savešanas kārtībā, to var atkal pavelt zem

vagoniem.

10. Par katru starpstacijās atkabināto bojāto vagonu izlabošanu

vagonu apskatītājs vai atslēdznieks sastāda ziņojumu uz blaņķetes T 166.

Ziņojuma T 166 otrā pusē atrodošos divus atdalījumus izpilda tās stacijas
ES vai ESP, kurā bojātais vagons atkabināts. Rūpīgi izpildītais ziņojums
ne vēlāk kā 1 dienu pēc bojātā vagona izlabošanas caur attiecīgo depo
priekšnieku, technisko aģentu vai vagonu apskatītāju iesūtāms TN.

Par šī rīkojuma 9. punktā minētiem vairākārtīgi karstgcījušiem va-

goniem ziņojumu T 166 sastāda tā darbnīca, kura vagonu izlabojuse.

11. Mašīnu iecirkņa priekšnieks par visiem viņa iecirkņa robežās

bojājumu dēļ starpstacijās atkabinātiem vagoniem divas reizes mēnesī

(saskaņā ar 1928. g. 13. XII. apkārtrakstu JH2 19) ar sarakstiem forma

Jsfs 3 a ziņo mašīnu direktoram. Saraksti iesūtāmi ne vēlāk, kā katra

mēneša 1. un 15. datumā attiecīgi par iepriekšējā mēneša pirmo un

otro pusi.

Attiecībā uz vairākkārtīgi karstgājušiem vagoniem sarakstiem forma

Ne 3a pievienojami visi izmeklēšanas materiāli.

10
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11. Vagonu nātvsutī&una uz remonta nunkliom.

a) Bojātie vagoni.

12. Tukšo vagonu virzienā bojātie vagoni pārsūtāmi izlabošanai

uz tuvāko depo-staciju tukšā stāvoklī, vai arī ar kravu, ja vagonu tech-

niskais stāvoklis to atļauj.

13. Krautā virzienā bojātie vagoni, ja viņu techniskais stāvoklis to

pielaiž, pārsūtāmi krautā stāvoklī. Šādā gadījumā tukšā bojātā vagonā
iekraujama krava, kas adresēta uz vienu, pēc iespējas tuvāko, krautā

virzienā atrodošo depo-stāciju.

14. Ja no kādas stacijas ir tikai krautais virziens un bojāto vagonu

sakarā ar viņa technisko stāvokli nevar pārsūtīt ar kravu, tad uz vagona

apskatītāja rakstiska pieprasījuma pamata izņēmuma veidā pielaižama
tukša bojāta vagona pārsūtīšana uz tuvāko depo-staciju.

Piezīme. Par tukšo bojāto vagonu piekabināšanu kfauta virziena vilcieniem sta-

cijas dežurants saņem aizrādījumus no Rīcības daļas.

b) Vagoni ar notecējušo apskatīšanas termiņu.

15. X pl. preču vagoni ar notecējušu periodiskas apskates termiņu
nosūtāmi Rīgas virzienā, bet N pl. preču vagoni — Liepājas virzienā.

16. Preču vagoni ar notecējušu period. apskates termiņu pārsūtāmi
krautā stāvoklī tanīs iecirkņos, kuros tiem pa ceļam būtu krautais vir-

ziens. Ja tas vagona techniskā stāvokļa dēļ nav pielaižams, vagonu

apskatītājs rakstiski pieprasa ES vagonu pārsūtīt tukšā stāvoklī.

Punktos 14. un 16. minētos vagonu apskatītāju rakstiskos pieprasī-
jumus ES ar tuvāko pastu iesūta ED.

Ar šo tiek atcelti: T un E apkārtraksta Ns 4/TV, resp. N° 33 no

1925. 29. maija un tā paša gada 17. augusta rīkojums N° 301 (iesp. 1925. g.

„Dzelzceļu virsvaldes rīk. krāj." KsXs 22 un 33).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Apkārtraksts N° 1.
1930. g. 3. janvārī.

Visiem TN un ES.

Izlabojot ledus vagonus konstatēts, ka daudziem ledus vagoniem
bojāti ventilatori un jumta skārds.

Minētie bojājumi cēlušies caur to, ka attiecīgi darbinieki pie ledus

rezervuāru uzpildīšanas vai tīrīšanas, rīkojoties nevērīgi ar asu priekš-
metu (p. p. cirvi vai laužamo dzelzi) nopietni sabojājuši ledus vagonu

jumtus un ventilatorus.

Aizrādot uz šādu nepielaižamu parādību, uzdodam TN un ES

rūpēties: 1) lai ledus iekraušana ledus vagonu rezervuāros vai arī šo

rezervuāru iztīrīšana notiktu ar vajadzīgo rūpību un saudzību un 2) ka

attiecīgiem darbiniekiem tiktu atgādināts, ka ledus skaldīšana uz vagonu

jumtiem ne zem kādiem apstākļiem nav pielaižama.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.
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2. Lokomotīvju saimniecība.

Apstiprinu. 1930. g. 5. maija.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Rīkojums N° 230.
Lokomotīvju pieņemšanas un nodošanas laika normas.

(Uz visu platumu ceļiem).

10*

Stundu skaits
D a r b a v e i d i

Pamata depo Maiņas depo

A. Sakuma depo.

okomotīves pieņemšana, sagatavošana un

izbraukšana līdz kontroles punktam visos

depo, izņemot zemāk uzrādītos 1 st. —
min.

—
min. ļ — st. 45 min

Šķirotavā 1 st. 30 min.JO min. 1 st. — min

Jelgava II ja ieņem ūdeni 1 st. 30 min.)0 min. — st. 45 min

Manevru lokomotīvēm, kuras nodotas

depo kurinātāju uzraudzībai manevru

darbu pārtraukšanas dēļ, ja pārtrau-
15 min. — st. 15 minkums nepārsniedz 4 st — st. 15 min.

B.

okomotīves padošana no kontroles punkta
līdz vilcienam, pieskaitot laiku līdz vilciena

atiešanai vai no vilciena pienākšanas, pie-
skaitot stāvēšanas laiku pie vilciena un

nobraukšanu līdz kontroles punktam —

visās stacijās, izņemot zemāk uzrādītās
.

— st. 15 min.

Šķirotava-Rīga I vai Rīga galv. . . .
— st. 50 min.

Šķirotava-Rīga I vai Rīga galv. ar

iebraukšanu A. B. E. parkā . . . .
1 st. — min.

Rīga I vai Rīga galv. - Šķirotava .
. .

— st. 35 min.

Šķirotava-Ganības — st. 45 min.

Ganības-Šķirotava — st. 35 min.

Šķirotava-Zemitāni vai otrādi
. . . .

— st. 30 min.

Kalpaks-A. B. E. parks Rīga galv. (sk.

piem. III) — st. 45 min.

Kalpaks-Rīga I un Rīga galv. vai otrādi
— st. 30 min.

Gulbene un Jelgava — st. 25 min.

Šķirotava un Daugavpils .......
— st. 20 min.

Rēzekne I — st. 10 min.

Rēzekne I-Rēzekne II (no Rēzeknes II

atejošiem vai pienākošiem vilcieniem — st. 25 min.
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Lokomotīvju pieņemšana jāiesāk ar tādu aprēķinu, ka netiktu pār-
sniegtas punktos A-fB paredzētās laika normas pirms vilciena nozīmē-

tās atiešanas. Tāpat nedrīkst pārsniegt punktos B -ļ- C lokomotīvju nodo-

šanai paredzētās laika normas pēc vilciena pienākšanas. Kontroles

punktos lokomotīves nedrīkst pieņemt no depo agrāki, kā noteikts punktā B,
bet pēc vilciena pienākšanas gala stacijā tās nododamas kontroles punktā
ne vēlāk, kā tanī pašā punktā uzrādītā laikā.

Piemērs I. Vilciens atiet no Rīgas I. pīkst. 23.25; lokomotīve nāk

no Šķirotavas depo. Pēc p. A. lokomotīves pieņemšanai un izbraukšanai

līdz kontroles punktam paredzēts 1 st. 30 min. un pēc p. 8., padošanai
pie vilciena un tā pieņemšanai —50 min., kopā 2 st. 20 min., sakarā ar

ko lokomotīves pieņemšanu jāiesāk (23.25 —2.20) pīkst. 21.05, bet kontroles

punktā tai jābūt (23.25—0.50) pīkst. 22.35.

Piemērs 11. Vilciens pienāk Rīgā I. pīkst. 8.40; lokomotīve iet uz

Šķirotavu kā uz maiņas depo. Pēc p. B. nobraukšanai līdz kontroles

punktam paredzētas 35 min., kur tai jāierodas ne vēlāk kā pīkst. 9.15

un pēc p. A. — Šķirotavā, kā maiņas depo, lokomotīves nodošanai pare-

Stundu skaits
Darba v e i d i

Pamata depo Maiņas depo

{atejošiem
pasažieru vilc.

. .

visiem pārējiem

— st. 15 min.

— st. 10 min.

Rezerves lokomotīvēm, kā nosūtamām,
tā pienākušām no kontroles punkta
līdz stacijai vai otrādi — st. 10 min.

„N" ceļu platuma lokomot. ja tās ap-
silda vilcienu un ja temperatūra nav

zemāka par 10°C zem nulles, — virs

2 st. — min.normas

Ja temperatūra zemāka par 10°C zem

nulles, — virs normas 3 st. — min.

C. Gala depo.

Lokomotīvesapgādāšanaar ūdeni, kurināmām

un smērvielām, kustošo daļu tīrīšana un

lokomotīves nodošana depo, izņemot
zemāk minētos 1 st. — min. ļ — st. 45 min.

Šķirotava 1 st. 30 min. 1 st. — min.

Jelgava II, ja ieņem ūdeni 1 st.30 min.

Jaunlatgale preču vilcienu lokomot. nodošanai

Manevru lokomot., kuras nodod depo kuri-

nātāja uzraudzībai manevru darbu pār-
traukšanas dēļ, ja pārtraukums nepārsniedz
4 stundas un ja nav jāņem kurināmie

materiāli

— 1 st. 25 min.

— st. 15 min. —st. 15 min.
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dzēta 1 st., kādēļ nodošana jābeidz ne vēlāk kā pīkst. 10.15. Ja šīs

normas tiek pārsniegtas, tad jāizdod lokomotīvju darba kvītes saskaņā
ar noteikumiem N° 262.

Piemērs 111. No ABE parka atejošiem vilcieniem lokomotīves no

Kalpaka depo jāpadod kontroles punktā 45 min. pirms attiecīgā vilciena

atiešanas pēc saraksta no Rīgas galv. Šis laiks sadalās: 20 min. no

kontroles punkta līdz vilciena atiešanai no parka (šinī laikā jāizdara arī

bremžu izmēģināšana), 10 min braucienam no parka līdz Rīgai galv. un

15 min. stāvēšanai Rīgā galv.

Tā kā Rīgā I. ar vilcieniem piebraucošās lokomotīves vietējo apstākļu
dēļ pa lielākai daļai nevar nodot depo noteiktā laikā, bet stacijas dežū-

rantam nav iespējams iepriekš paredzēt lokomotīvju pienākšanas laiku

kontroles punktā, t. i. vai tā varēs ieturēt noteikumos paredzētās normas,

Rīgas I. stacijas dežūrants izdod katram ar vilcienu piebraucošam lokomo-

tīves vadītājam parakstītu lokomot. darba kvīti, izpildot tajā augšējo daļu
un ierakstot pirmā ailē attiecīga vilciena pienākšanas laiku. Lokomotīves

vadītājs, piebraucot kontroles punktā, kvīti nodod kontroles punkta pār-

zinim, kurš nodalījumā „līdz" ieraksta lokomotīves pienākšanas laiku

kontroles punktā un apliecina to ar savu parakstu iedalījumā „Manevru
darbu apzīmējums un karstās rezerves iemesli", pēc kam kvīti nodod

atpakaļ lokomotīves vadītājam, kurš to pievieno savam ziņojumam. Ja pie
attiecīga lokomot. vadītāja ziņojuma nebūs pievienota lokom. darba kvīte,
tad laiks no vilciena pienākšanas Rīga I līdz Kalpaka vai Šķirotavas
kontroles punktiem, tiks aprēķināts pēc noteiktām normām.

Vilciena pieņemšanas un nodošanas laika normas.

'ieņemšana ošanai

Ceļu
Vilcienu šķira

platums Sākuma ļ Apgrozī-

stacija
ba?._

I stacija

Sākuma Apgrozi

stacija
,)as.

stacija

Conduktoru brigādei
I IK. N. Tālie pasta, pasažieru un preču-

pasažieru 172 1 Va 72

K. Jūrmalas pasažieru 72 72 I
l

7<
LN.P. Vietējas satiksmes pasažieru un

preču-pasažieru 72 I 74

K. N. Preču savācamie (MS) 1 1 1 1

K. N. Preču tieši (MT) 3A 72 3A 72

K.N. Darba un pārdevu 72 v*

P. Preču un darba 72 72 7*

P.L. Pasažieru un preču-pasažieru . .
.

i 72 7*

L. Preču un darba 72 72 I 7* I 7*

K. N. Tālie pasta, pasažieru un preču-

pasažieru

B gāžas konduktoriem

1 1

72 V2

72 72

72

7*

V*

172

K. Jūrmalas 72

PL. Preču-pasažieru 1
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Vilcienu starpstacijās lokomotīvju un vilcienu pieņemšanas un no-

došanas normas līdzinās vilciena stāvēšanas laikam, bet tās nedrīkst

pārsniegt apgrozības stacijām vai depo paredzētās normas.

1) Pasažieri jāielaiž vilcienā nekavējoši pēc vilciena sastāva pie-
ņemšanas.

2) Stacijās, kur manevru lokomotīves nav paredzētas un kur vil-

cienus sastāda vai pārgrupē vilcienu lokomotīves, stacijas dežurantam

jāņem vērā šo darbu izpildīšanai vajadzīgais laiks un lokomotīves jāpie-

prasa no depo ar tādu aprēķinu, ka līdz vilciena atiešanai tās varētu

veikt vajadzīgos manevru darbus.

3) Gadījumos, kad lokomotīves ieiet depo uz īsāku laiku dažādu

technisku vajadzību dēļ, kā lokomotīves apgriešanai, kurināmo materiālu

uzņemšanai un t. t. un brigādes lokomotīvi nenodod, tad augstāk
minētās lokomotīvju pieņemšanas un nodošanas normas nav piemēroja-
mas, jo šie darba veidi paredzēti lokomotīvju brigāžu darba grafikās.
Pabraukšanas laiks gar kontroles punktu tomēr uzrādāms lok. vadītāja

ziņojumā.
4) Ja lokomotīves pieņemšanai vai nodošanai būtu patērēts lielāks

laiks nekā noteikts normās, tad par šo laiku jāizdod attiecīga lokomotīvju
darba kvīte.

5) Iecirkņu un attiecīgu staciju priekšnieku un konduktoru brigāžu
pārziņu uzdevums ir sekot, ka augstāk uzrādītās normas netiktu pārsniegtas.

Ar šo atceļu rīkojumus: N° 159 (iesp. „Dz. Vēsta." «N*2 13 no 1928. g.),
Ns 393 (iesp. „Dz. Vēsta." Ns 37 no 1928. g.), Xs 31 (iesp. „Dz. Vēsta."

N° 31 no 1928. g.), X<> 195 (iesp. „Dz. Vēsta." Ns 16 no 1928. g.) un

atsevišķs rīkojums Xs 3 (359 no 31. janvāra 1930. g.). Šis rīkojums
stāiās soēkā no 1. maiia 1930. e.

.... ~
_

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Centrālās statistikas vadītājs J. Ruņģis.

Pieņemšanai Nodošanai

Ceļu
Vilcienu šķira

platums Sākuma ApgrozI-

stacijā ....

stacija

Sākuma ļ Apgrozi-

stacija
ba?._

ļ stacija

K. N. Visos vilcienos

Vagonu

V» I V» I

tīrītajiem

I Va Va

K. N.

K. N.

Pasažieru un preču-pasažieru . . .

Visos pārējos vilcienos

Vagonu si

IVa 1

IV2 IVa

IVa 1

neretajiei

I 1

1 1

Va

P. Visos vilcienos Va Va

L. 1 1 I Va Va

:.n.p.l. Visos vilcienos
Vagonu apl

2 ! 2 ļ
kurinātāji

I 1

m

1

K.N. Tāļsatiksmes vilc. ar guļampiede-
rumu izsniegšanu un gaitas vagonu

Vagonu p

2 P/a

IVa IVa

avadoņiei
I

1 1

K. N. Visos pārējos vilcienos 1 1

P. L. Visos vilcienos

■

1 1IVa i IVa I
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Rīkojums N° 225.
1930. g. 30. aprīlī.

Par lokomotīvju pieprasīšanu no depo.

Noteikumu JSr
° 235 § 11 iedalījums IV. paredz, ka neparedzētu

vilcienu nozīmēšanas rīkojumi dodami ar tādu aprēķinu, lai līdz noliktai

vilciena atiešanai būtu iespējams sagatavot sastāvu, lokomotīvi, izsaukt

brigādes un izpildīt vajadzīgās formalitātes normālā kārtā, netraucējot
citu kārtējo vilcienu kustību.

Labākai ED un TN darbības saskaņošanai lokomotīves preču termiņ-
vilcieniem, bez termiņa un neparedzētiem preču vilcieniem ED jāpieprasa
atsevišķi.

Šie pieprasījumi iesūtāmi depo uz visiem ceju platumiem vismaz

4 stundas pirms vilciena atiešanas, izņemot tos vilcienus, kurus uz

„X" pl. apkalpo Šķirotavas un Rēzeknes depo lokomotīves. Šiem depo
lokomotīves jāpieprasa:

Šķirotavas depo — 8 stundas pirms vilciena atiešanas, ja depo "saņem

pieprasījumu dienas laikā no plk. 8.00—20.00 un —12 stundas

pirms vilciena atiešanas, ja šāds pieprasījums ienāk depo nakts

laikā no plk. 20.00-8.00;

Rēzeknes depo — 6 st. pirms vilciena atiešanas dienas un nakts laikā;
t. i. pēdējam depo reizē ar vilciena nozīmēšanu, kamēr Šķirotavas depo,

ievērojot viņa īpatnējos darba apstākļus, uzskatāms kā atsevišķs „Notei-
kumu" § 11. izņēmums: sakarā ar agrāku lokomotīvju pieprasīšanu,
neparedzētie (papildu) preču vilcieni arī jānozīmē 8. resp. 12 stundas

pirms viņu atiešanas laika.

Lai šo rīkojumu ievestu dzīvē, lokomotīvju brigādes un vagonu

smērētāji darba iedalījumā nav jānozīmē noteiktu papildu preču vilcienu

apkalpošanai, bet pēdējā jāuzrāda pēc noteiktas kārtības tās brigādes,
kurām norīkošanas dienā izbeidzas paredzētais atpūtas laiks.

Brigāžu pienākums ir, pēc noteikta atpūtas laika notecēšanas,
neatstāt savu pastāvīgo dzīves vietu (jeb atstājot to uz īsu laiku, mājās

paziņot kur atrodami), un būt gataviem katrā laikā stāties darbā. Šīs bri-

gādes atkarībā no faktiskas vajadzības jāizsauc uz depo.

Ar šo skaitās par atceltu 1924. g. „Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu
krājumā" Ns 21 iespiestais rīkojums Ms 161.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apstiprinu. 1930. g. 28. aprīli.

Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.

Noteikumi
N°

370.

Par kontroles punktiem un lokomotīvju reģistrēšanu.

Lai iegūtu pareizas un noteiktas ziņas par ekspluatācijas vajadzībām
izdoto lokomotīvju-stundu skaitu, kā arī par faktisko lokomotīvju gaitas
laiku starp depo un staciju, ar šo noteicu sekošu lokomotīvju gaitas

reģistrēšanas kārtību:
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/. Kontroles punktu ierīkošana.

1. Visās pamata un apgrozības depo stacijās, kā arī lokomotīvju

apgrozības stacijās bez depo, kur lokomotīves pēc pienākšanas tiek

nodotas īpašām Mašīnu direkcijas nozīmētam kurinātājam, pie stacijas
un trakcijas ceļu robežas ierīkojami kontroles punkti, kuros

glabā un ved kontroles punkta grāmatu ser. T 72 katram ceļu
platumam atsevišķi, sekošu momentu reģistrēšanai.

a) kad lokomotīves pilnā gatavībā, (t. i. apgādātas ar ūdeni, kuri-

nāmo un citiem materiāliem) pienākušas pie kontroles punkta un

kad tās nodotas Ekspluatācijas direkcijas rīcībā,

b) kad lokomotīves nodotas atpakaļ Mašīnu direkcijas rīcībā.

Piezīme: Stacijās, kurās pēc Mašīnu iecirkņu un ekspluatācijas revidentu

sliedziena atsevišķu kontroles punktu ierīkošana izrādītos nelietderīga, par lokomo-

tīvju iziešanas laiku caur kontroles punktu skaitāms laiks, kad lokomotīve pienāk
no depo stacijā, resp. atiet no stacijas uz depo. Šādās stacijās kontroles punkta

grāmatu pārzin stacijas dežūrants.

2. Kontroles punkti apgādājami ar pulksteņiem. Kontroles punkta
un depo pulksteņiem pastāvīgi jābūt savstarpēji saskaņotiem ar stacijas

pulksteni.

3. Jauni kontroles punkti ierīkojami un pastāvošie pārvietojami, ska-

toties pēc kustības apstākļiem un lietderības, uz ekspluatācijas un

mašīnu direktoru kopēja rīkojuma vai atļaujas pamata. lerosinājumam
attiecībā uz šiem jautājumiem jānāk no TN, TD, ER jeb ES.

4. Stacijas un trakcijas ceļu robežu, resp. kontroles punkta vietu,

lokomotīvju reģistrācijas kārtību, atkarībā no vietējiem apstākļiem kā

arī Ekspluatācijas direkcijas darbinieku, kuram jāglabā kontroles punkta

grāmata, noteic kopīgi ar aktu ekspluatācijas revidents, staciju priekš-
nieki un mašīnu iecirkņu priekšnieki.

Šādos aktos jāuzrāda:

a) trakcijas un stacijas ceļu robeža un kontroles punkta (pārmijnieku
posteņa) attālums no tas;

b) šis robežas attālums no depo un no stacijas;

c) kam uzdots pārzināt kontroles punkta grāmatu.

5. Kontroles punktu grāmatas pasūta Mašīnu direkcija uz saviem

kreditiem un apgādā ar šīm grāmatām stacijas.

//. Lokomotīvju reģistrēšanas kūrtlba.

6. Pēc lokomotīves apstāšanās pie kontroles punkta, tās vadītājs

izpilda attiecīgā kontroles punkta grāmatas lappusē 1., 2., 3., un 5. ieda-

lījumu -lokomotīvei sekojot no depo (trakcijas ceļiem) uz staciju, resp.

1., 2
,

3. un 4. iedalījumu - lokomotīvei sekojot no stacijas uz depo.

Skatoties pēc vietējiem apstākļiem, Ekspluatācijas direkcijas rīcības

daļas vadītājs un mašīnu iecirkņu priekšnieki var vienoties arī par kon-

troles punkta grāmatas padošanu uz lokomotīvēm.

Lokomotīvi pieņemot no depo, kontroles punkta pārzinis izpilda 4.

un 6. iedalījumus un to nododot atpakaļ depo 3. un 5. iedalījumus, bet

stacijas dežūrants — pirmā gadījumā 7. un 8. un otrā — 6. un 7. ieda-

lījumus.
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7. Ja darba vietā viena brigāde nodod lokamotīvi tieši otrai, tad

pirmā brigāde savu darba beigšanas laiku saskaņo ar otrās brigādes
darba sākuma laiku, pie kam šis laiks uzskatāms kā lokomotīves reģi-
strēšanas laiks pie kontroles punkta.

8. Pamata depo un visās lokomotīvju apgrozības stacijās, kur ma-

teriāli un ūdens jāuzņem, vai arī lokomotīves jāapgriež ārpus trakcijas
ceļu robežām (uz stacijas ceļiem, kā Jelgavā, Krustpilī v. c), šiem dar-

biem patērētais laiks ieskaitāms lokomotīvju pieņemšanai un nodošanai

paredzētās laika normās.

Šādās stacijās kontroles punkta vietu un lokomotīvju reģistrēšanas
kārtību noteic piemērojoties apstākļiem vietējie mašīnu iecirkņa priekš-
nieks un ekspluatācijas revidents. Ja vietējā administrācija šinīs jautā-
jumos nevarētu vienoties, tad priekšlikumi iesniedzami E un T direkcijām
izlemšanai.

///. Administrācijas uzraudzība par kontroles punktiem.

9. Ekspluatācijas revidenti un mašīnu iecirkņu priekšnieki seko

lokomotīvju gaitas pareizai reģistrēšanai kontroles punktos un periodiski
pārbauda kontroles punkta datus, salīdzinot tos pēc piederības ar stacijas
dežūranta galda grāmatu un lokomotīvju pienākšanas un atiešanas žurnālu.

Tāpat periodiski ekspluatācijas revidenti un mašīnu iekirkņu priekš-
nieki apmāca un pārbauda viņiem padotos darbiniekus, kuriem jābūt
pazīstamiem ar kontroles punktu grāmatām un lokomotīvju reģistrēšanas
kārtību.

10. Ja tiktu konstatēta nelietderīga lokomotīvju nostāvēšana starp
depo un staciju, tad šādu parādību cēloņi bez kavēšanās jānoskaidro un

jānovērš, pēc vajadzības informējot virsvaldi.

11. Uzraudzībai no virsvaldes puses par šo noteikumu kārtīgu iz-

pildīšanu, katrā kontroles punktā vedamas divas kontroles punktu grā-

matas, no kurām viena apzīmējama ar lit. „A" un otra — ar lit. „B".

Grāmata lit. „A" vedama pastāvīgi, bet par laiku, kad tā uz at-

sevišķa pieprasījuma pamata nosūtīta virsvaldei, atzīmes kontrole punktos
turpināmas grāmatā lit. „B" līdz grāmatas lit, „A" atsūtīšanai atpakaļ.
Pēc tam grāmatas līt. „B" vešana jāpārtrauc un jāatjauno grāmatas lit.

„A" vešana.

Noteikumus Jsfs 263, iesp. 1925. g. „Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu
krājumā" K° 1, skaitīt par atceltiem.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Centrālās statistikas vadītājs J. Runģis.

Rīkojums N° 228.
1930. g. 2. maijā.

Par lokomotīvju, brigāžu pārdarbināšanas novēršanu.

Lai novērstu lokomotīvju brigāžu nepārtrauktu nodarbināšnnu pāri
par noteikto 16 stundu normu, (sk. „Noteik par darba laiku dzelzceļu
darb." iespiesti 1923. g. „Dz. virsv. rīk. kr." Jsfs 38) uzdodu visos gadī-
jumos, kad brigāžu iepriekšējais darba laiks ir bijis 7 stundas un vairāk,
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piebraucot maiņas depo stacijās, vai arī kādā starpstacijā, kurā iekārtotas

pastāvīgas atpūtas telpas, obligātoriski piešķirt tām likumā paredzēto
atpūtu, neatkarīgi no tā, vai pašas brigādes tādu vēlās vai nē.

Lokomotīvju vadītājiem, piebraucot maiņas depo, resp. starpstacijās,
kur iekārtotas pastāvīgas atpūtas telpas, kad viņu iepriekšējais darbs ir

bijis 7 stundas vai vairāk, obligātoriski jāieraksta lokomotīvju un loko-

motīvju brigāžu pienākšanas, un atiešanas žurnālā ser. T 71 pieprasījumi
par pienākošos atpūtu.

Nekāda vienošanās starp lokomotīvju brigādēm un staciju darbinie-

kiem par brigāžu darba nepārtrauktu turpināšanu pāri par 16 stundām,
kā arī vienas nepārtrauktas dežūras sadalīšana divos lokomotīvju vadī-

tāju ziņojumos, nav pielaižama.

Gadījumos, kad atkarībā no darba vai citiem apstākļiem, vilcienam

ceļā atrodoties, paredzams, ka brigādes darba laiks ieilgs pāri par normu,

bet atpūtu piešķirt starpstacijās atpūtas telpu trūkuma dēļ nav iespējams,
kustības rīkotājam kopā ar depo dežūrantiem jau laikus jārūpējās par

maiņas brigādes pretīm izsūtīšanu.

Kustības rīkotāji maiņas brigādes izsūtīšanu pieprasa no depo dežū-

rantiem ar tēlefonogrammām.

Ja turpretim jau pie vilciena nozīmēšanas paredzama brigādes no-

darbināšana ilgāk par 16 stundām, tad norīkojamas dubultotas brigādes,

par ko jāatzīmē pašā vilciena iecelšanas tēlegrammā.

Vilcienam, kuru apkalpo dubultotas brigādes piekabināms maiņas
brigāžu atpūtai piemērots vagons. Šādā gadījumā maiņas depo un starp-
stacijās ierīkoto atpūtas telpu izlietošana nav obligātoriska.

Piezīme. Brigāžu nepārtraukta nodarbināšana ilgāk par 16 stundām, un proti, līdz

24 stundām, pielaižama apkalpojot zināmus vilcienus tikai ar Dzelzceļu galvenā direktora

atļauju, (sk. papildinājumu pie ..Noteikumiem par darba laiku dzelzceļu darbiniekiem* —

.Vaid. Vēstn." M> 10, 1924. g.)
Bez tam brigādes var nodarbināt nepārtraukti ilgāk par 16 stundām min. noteikumu

15. pantā uzrādītos gadījumos (katastrofas, plūdi un t. t.).

Šo rīkojumu uzdodu cieši iegaumēt, ņemot vērā, ka par tā neizpil-
dīšanu vainīgos saukšu pie stingras atbildības.

Reizē ar šo skaitās atcelti 1924. g. 13. oktobra un 1926. g. 19 aprīļa

rīkojumi MeMs 11081 un 143 un 1927. g. 17. marta apkārtraksts JSis 19

(iesp. 1924. g. «Rīkojumu krājumā" Ns 43 un 1926. g. un 1927. g. „Dzelz-
ceļu Vēstnešos" .V2.V2 15 un 12).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Ar ministru kabineta

piekrišanu apstiprinu.
1930. g. 20. maijā.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Noteikumi N° 373.

Par fabrikas būvēto vai remontēto lokomotīvju un vagonu

izmēģinājumu braucieniem.

1. §. Šie noteikumi par fabrikas buveto vai remontēto lokomotīvju
un vagonu izmēģinājumu braucieniem nedod fabriku direkcijām tiesības
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pieprasīt no dzelzceļiem obligātoriski pielaist viņu fabrikās būvēto vai

remontēto lokomotīvju un vagonu izmēģināšanu; tādus izmēģinājumu
braucienus dzelzceļi atļauj tikai pēc iespējas un pēc saviem ieskatiem.

2. §. Fabrikās būvēto vai remontēto lokomotīvju un vagonu izmē-

ģinājumu braucieni var notikt vienīgi Dzelzceļu virsvaldes uzraudzībā

un dzelzceļu lokomotīvju un vilciena personāla vadībā.

Fabrika var nodot izmēģināšanai kā lokomotīves (šādā gadījumā
dzelzceļi dod savu personālu un ceļu), tā arī vagonus bez lokomotīves

(šādā gadījumā dzelzceļi dod savu lokomotīvi, ceļu un personālu) pie
kam kā vienā, tā otrā gadījumā izmēģinājumu braucieni var notikt ne

citādi, kā tikai uz Dzelzceļu virsvaldes Eksplaatācijas direkcijas rīkojumu
pamata katrā atsevišķā gadījumā.

3. §. Fabrikai, kas vēlas izmēģināt būvētas vai remoniētas loko-

motīves vai vagonus, jāiesniedz tuvākās stacijas priekšniekam pieprasī-
jums, kurā jāuzrāda izmēģinājamo lokomotīvju un vagonu skaits, viņu
tipi un sērijas, asu skaits, izbraukuma vieta, braukuma attālums un vēla-

mais izmēģināšanas laiks, kā arī jāiemaksā stacijas kasē pret dažādu

ieņēmumu kvīti maksa par lokomotīvju un vagonu izmēģināšanu. Staci-

jas priekšnieks, atzimējot uz šāda pieprasījuma dažādu ieņēmumu kvītes

JST» un iemaksāto naudas summu, nosūta to Dzelzceļu virsvaldes Eksplua-
tācijas direkcijai, kas tad lemj par izmēģinājamo lokomotīvju un vagonu

tāļāko gaitu.

4. §. Maksu par fabrikās būvēto vai remontēto lokomotīvju un va-

gonu izmēģināšanu stacijas aprēķina pēc preču tarifa I daļas 47. §.

5. §. Fabrikās būvēto vai remontēto lokomotīvju un vagonu izmē-

ģinājumu braucieni pielaižami tikai pēc tam, kad stacijā nokārtoti 3. pa-

ragrāfā paredzētie maksājumi un kad saņemts Dzelzceļu virsvaldes

Ekspluatācijas direkcijas rīkojums, kas nosaka, kādā laikā izmēģinājumam

jānotiek. Ja fabrika šo laiku neievēro, vai no fabrikas atkarīgu iemeslu

dēļ izmēģinājuma brauciens nenotiek, tad no naudas, kas iemaksāta par

lokomotīvju un vagonu izmēģināšanas braucienu, Dzelzceļu virsvalde

atmaksā to daļu, kas paliek pāri, kad novelk dzelzceļiem pienākošos
summu: 1) par lokomotīves darbību par visu šinī nolūkā nobiaukto attā-

lumu (rēķinot turp un atpakaļ), 2) par varbūtēju lokomotīves nostāvē-

šanu, 3) visu iemaksu par konduktoru un lokomotīves brigādes darbu.

Atmaksa notiek vienīgi pretenzijas ceļā, iesniedzot Dzelzceļu virs-

valdei attiecīgu lūgumu un pieliekot lūgumam iemaksas dokumentus.

6. §. Tādā pašā kārtībā dzelzceļi atmaksā fabrikai atlikumu no

maksas par izmēģinājamo lokomotīvju un vagonu noskrējienu, ja tāda

būtu iemaksāta dzelzceļiem vairāk nekā pienākas.

7. §. Par fabrikās būvēto vai remontēto lokomotīvju un vagonu

izmēģivājumu braucieniem stacijas pārvadāšanas dokumentus nesastāda,
bet sastāda aktu, kurā uzrāda remontēto lokomotīvju un vagonu skaitu,

viņu tipus un sērijas, asu skaitu, dzelzceļu lokomdtīvju skaitu, dzelzceļu
personāla skaitu un amatus, izbraukuma vietu, nobraukto kilometru skaitu,
darbības laiku stundās, skaitot nepilnus kilometrus un stundas par pil-
niem kilometriem un stundām, un, ja būtu bijuse lokomotīves un perso-
nāla nostāvēšana, tad arī nostāvēšanas laiku un iemeslus. Akts pēc
iespējas jāparaksta arī fabrikas direkcijai vai viņas pilnvarotam priekšstāvim.
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Aktu oriģināli iesūtāmi pie mēnešu norēķiniem Finanču direkcijai,
bet aktu noraksti Ekspluatācijas direkcijai.

8. §. Atbildību par varbūtējiem nelaimes gadījumiem ar dzelzceļu
darbiniekiem, kā arī par visiem bojājumiem, kas dzelzceļiem celtos no

būvēto vai remontēto lokomotīvju un vagonu izmēģinājumu braucieniem

un par kuriem nav vainojami paši dzelzceļi, uzņemas fabrika zaudējumu
pilnos apmēros.

9. §. Visi zaudējumi, kas dzelzceļiem celtos tieši no būvēto vai

remontēto lokomotīvju un vagonu izmēģinājumu braucieniem, fabrikai

jāsamaksā dzelzceļiem divu nedēļu laikā no rēķina izsniegšanas dienas.

Nokavēšanās gadījumos par katru nokavēto dienu jāmaksā soda nauda

1/30% apmērā no zaudējumu summas.

10. §. Divu nedēļu laikā no rēķina izsniegšanas dienas fabrikai arī

jāsamaksā dzelzceļiem iztrūkums no maksas par būvēto vai remontēto

lokomotīvju un vagonu izmēģināšanu, ja neatkarīgu no dzelzceļiem iemeslu

dēļ izmēģināšana ieilgtu, vai ja maksa par lokomotīvju un vagonu izmē-

ģināšanu būtu iemaksāta dzelzceļiem mazāk nekā pienākas.

11. §. Galīgu norēķināšanos ar attiecīgām fabriku direkcijām par

izpildītiem lokomotīvju un vagonu izmēģinājumiem izdara. Dzelzceļu virs-

valdes Finanču direkcija.

12. §. Šie noteikumi attiecas arī uz fabrikās valsts dzelzceļu vaja-
dzībām jaunbūvējamiem vagoniem un lokomotīvēm, ja būves līgumos
nav paredzēta cita kārtība.

Šie noteikumi spēkā no izsludināšanas dienas.

Noteikumi J\° 261, iesp. 1924. g. „Valdības Vēstneša" N° 279 un

„Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" Ns 50 skaitās par atceltiem.

Dzelzc. galv. direkt. v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.
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3. Vilcienu nozīmēšana, viņu apgrozība,
izmantošana un vagonu grupēšana

un ievietošana sastāvos.

Rīkojums N° 166.
1930. g. 2. aprīlī.

Jaunas vilcienu numerācijas tabelēs ievešana no 1950. g. 15. maija
uz visām X, N, P un L platuma valsts dzelzceļu līnijām.

Sakarā ar kustības pieaugumu un jaunu līniju atklāšanu kārtējai

ekspluatācijai, sākot ar 1930. g. 15. maiju uz visām X, N, P un L plat.
līnijām stājas spēkā jauna, pilnīgi pārstrādāta vilcienu numerācijā līdz ar

attiecīgai vilcienu grupai piešķirtiem jauniem šifriem.

Vilcienu numerāciias jautājumā jāievēro, ka sākot ar 1930. g. 15 maiju
grozīti virzieni divos posmos, kuros, ar minēto datumu sākot, spēkā se-

koši virziena apzīmējumi.

1) No Eglaines uz Grīvu pāra virziens.

2) No Grīvas uz Eglaini nepāra virziens.

3) No Šķirotavas uz Zemitāniem pūra virziens.

4) No Zemitāniem uz Šķirotavu nepāra virziens.

Paredzētā Krustpils- Jelgavas X plat. iecirknī vilcienu numerācija
stāsies spēkā pēc tilta izbūves pār Daugavu pie Krustpils un Daugavas-

Jelgavas līnijas pārnaglošanas no N uz X platumu.
Pārdevu pasažieru un preču vilcienu un atsevišķi ejošu lokomotīvju

numerācija starp robežstacijām nosaka gadskārtējās vilcienu saraksta sa-

skaņošanas konferences starp Latviju un kaimiņu valstīm katram saraksta

periodam, pie kam, ja vilcieniem starp robežstacijām piešķirtu Latvijas
dzelzceļu numerāciju, tad lietojāmi šinī tabelē paredzētie numuri.

Rodoties nepieciešamībai norīkot apgrozībā vilcienus karaspēka un

kara mantu pārvadāšanai, minētie vilcieni apzīmēļami ar kārtējo preču
vilcienu numuru, pieliekot šifru „XL", vai „KM", atkarībā no pieteiktā
pārvadājuma, pie kam šifrs „XL" attiecas uz karaspēka, bet „KM* uz

kara mantu vilcieniem.

Pie vilcienu norīkošanas apgrozībā tanīs iecirkņos, kur numerācija
attiecīgai vilcienu šķirai nav paredzēta, pielietojama piegulošā iecirkņa
vilcienu numerācija, bet līdz ar to jāraugās, kā tādos gadījumos vienā un

tai pašā dienā un posmā neatkārtotos vienādi numuri, par piem., norī-

kojot gaitas vilcienu no Rīgas uz Mangaļiem un Krasta st. un taml.

Jauno vilcienu numerācija ar attiecīgiem šifriem jāpielieto visiem

bez izņēmuma vilcieniem un atsevišķi ejošām lokomotīvēm, sāko ar pus-
nakti no 14. uz 15. maiju 1930. g.

Pārstrādāto vilcienu numerācijas tabeli ievietos līdzšinējās vietā vis-

pārējā vilcienu saraksta grāmatiņā, pielikuma daļā, no 1930. g. 15. maija.
Līdz ar to izsludinātais „Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā"

Ms 21 par 1921. g rīkojums X° 126 atcelts.

Dzelzceļu galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.



Izsludināta ar Galvenā direktora 1930. g.

2. aprīļa rikojumu N° 166 „Dzelzceļu y• i •

t

Vēstnesī" 1930. gada gājumā N° 14.
vilcienu
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Virzienu norādījumi Vilc enu

Iecirkņu
E

D.

Pt. Pv.

nosaukumi
Pāra Nepāra

Pasta

Pasažieru
ar paātrin.

•raitu arī

tāļsatiksmē

Pasažieru

ar parasto

gaitu arī

vietēj. sat.

U

U

E

Vilc; enu numerācijaenu nu

Rīga-Valka
Rīga-Valmiera . . .

Rīga-Rītupe
Riga-Jaunlatgale . .

Ieriķi-Gulbene . . .
Gulbene-Jaunlatgale .
Jaunlatgale-Rītupe . .

Rīga-Indra
Riga-Daugavpils I

. .

Rīga-Krustpils. . . .
Krustpils-Daugavpils I

Daugavpils I-Indra
. .

Rīga-Zilupe
Krustpils-Rēzekne . .

Rēzekne-Zilupe . . .
Rīga-Gulbene

(caur Pļaviņām) . .

Pļaviņas-Gulbene . .
Daugavpils I-Rītupe .

Daugavpils I-Rēzekne

Rēzekne-Rītupe . . .

Liepāja-Vaiņode . . .

Rīga-Liepāja . . . .

Rīga-Liepāja . . . .

Rīga-Reņģe
Rīga-Meitene . . . .

Rīga-Jelgava . . . .

Riga-Jelgava . . . .

Jelgava-Meitene . . .
Jelgava-Daugava . .
Jelgava-Liepāja . . .

Jelgava-Liepāja . . .

Rīga-Tukums II

(c. Jelgavu) . . .

Jelgava-Tukums II
. .

Zilupe-Ventspils
(c. Daudzevu) . .

Krustpils-Jelgava . .

Tukums II-Ventspils .

Riga-Ventspils . . .
Rīga-Tukums II

.
.

.

K No Rīgas No Valkas

»
Valmieras

„
Rītupes

„ Jaunlatg.
. Culbenes

„ Jaunlatg.

„
Rītupes

„
Indras

„ Daugavp. I

„
Krustpils

„ Daugavp. I

„
Indras

, Zilupes
, Rēzeknes

„ Zilupes

11—12ļ 1—2 30—49

18—23

50—53

54—59

1—2

n »

3—4

n n n

„ Ieriķiem

„
Gulbenes

„ Jaunlatg.
. Rīgas 60-65

7 in

5—6

/—1U

66—89

42—45

30—35

90—95

7—10

» »

»

„ Krustpils
„ Daugavp. I

. Rīgas
, Krustpils

„ Rēzeknes

13—14

.
Rīgas

_

,
Pļaviņām

, Daugavp. I

„ Daugavp. I

„
Rēzeknes

11
Liepājas

„
Gulbenes 15—16 96—99

30—33

36—41
■ » »

, Rītupes

„ Rēzeknes

„ Rītupes
„ Vaiņodes

• Rīgas

11—12

N

K

N

3—4

22—31

11—14 23-24

73—78

25—32

1—2 69—72

59—68

43—58

11—14

,
Reņģes

,
Meitenes

„ Jelgavas

» n

15—16 1—2
n

K

N
i* n

17—18

.
Meitenes

„
Jelgavas

11
Liepājas

„ Jelgavas
„ Daugavas
, Jelgavas

19—20 79—82

K

N

K
.

TukumaII
■ Rīgas
„ Jelgavas

21—22 39-42

» n

33—34 35—38K
„

Ventspils
11 Jelgavas
n Ventspils

, Zilupes

,
Krustpils

,
TukumaII

,
RīgasK 5—6 7—8 9—10

101—180
11

Tukums II
» »

Vilc

Šķirotava-Rīga I
. . .

Šķirotava-Zasulauks .
Šķirotava-Torņakalns

No Rīgas

„
Zasulauka

,
Torņakalna

No Šķirotavas

i

enu numerācija

K

X
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numerācijas tabele.

š i r a u n piešķirtais i f r s

Pp. Ps. Ma.
MT (tranzitā)

arī tiešie

MS (savācam.)

G D E

Preču-pas.

Tukšie

pas. vilc.

sastāvi

Paatrin.

preču vilc.

ii

Preču

ta

Ekstrā un

gaitas
Darba Palīdzības

Atsevišķi
ejošās

lokomotīves

B 10 ia 18 14 1516

K un N platum iecirkņ s.

1010—1025300—305 400—429 900—909 1500—1519 1800—1819

306—309 910—919

200—203

204—207

208—215

430—469

470—499

1026—1045

1046—1065

1520—1529

1530—1539

1820-1829

1830—1839

310—317 920—929

1540—1549
1550—1559

1560—1569

1840—1849

1850—1859

1860—18691238—243

500—529

530-569

570-599

1066—1085
1086—1105

1106-1125

J244—249 318—319^ 600-639

640—679

930-939
1126—1145

1146—1165

1570-1579

1580—1589

1870-1879

1880—1889

940—949
1166—11851590-1599 1860—1869250—253 320—323

324—327

700—729

ļ254—259
700—729

730—759

600-619

950-959

1186—1205

1206—1225

1288—1307

1600—1609

1610—1619

1650—1659

1890—1899

1900—1909

1800—1815200—209 357—362

325—330

331—336

950—959

960—969255—256

257—258

259—260

262-263

431—460

531—560

500-529

338—339 801—830

461—490

561—590

980—985

970—979

980—985

1308—1325

1326—1345

1346—1365

1366—1385

1386—1405

1406-1425

1660—1669

1670—1679

1680—1689

1690—1699

1700—1709

1710—1719

1820—1829

1830-1839

1840—1849

1850—1859

1860—1869

1870—1879

353—356 I
1426—1445 1730—1739 1880—1889831-860

265-270 [341—346 980—989

1366—1385

1446—1465

1740—1749

1750-1759

1890-1899

1900-1909

801—830

861-890

347—352
181—198 I 701—730 990-999 1366—1385 1760—1769 1910—1919

Rīgas, ukuma, Daugavpils un Rezteknes n ezglos.

3200-3219

3220—3239

3240—3259

208—237 2000—2029

2030—2059

2060—2089

2600—2619

2620—2639

2640-2659

3000—3009

3010-3019

3020—3029
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Vilcienu

I
Virzienu norādījumi

E

"5.

Vilcienu

Iecirkņu P Pt. Pv.

nosaukumi
Pāra Nepāra

Pasažieru

ar paātrin.
gaitu arī

tāļsatiksmē

Pasažiepu
ar parasto
gaitu arī

vietēj. sat.

re

O
Pasta

a (i

Šķirotava-Rīga Kr..
.

Šķirotava-Mangaļi . .
Šķirotava-Čiekurkalns-

Jugla
Rīga I-Ciekurkalns-

Jugla
Rīga-Galvenā-

Čiekurkalns-Jugla .

Rīga I-Rīga Krasta . .
Rīga Galv.-Rīga-Kr. .
Riga Galv.-Rīga-Kr. .
Rīga-Mangaļi . . . .

Riga Galv.-Mangaļi .
Čiekurkalns-Rīga Kr. .
Čiekurkalns-Rīga Kr. .
Čiekurkalns-Mangaļi .
Jugla-Čiekurkalns . .
Rīga-Bolderāja . . .
Tukums I-Tukums II .

Rēzekne I-Rēzekne II .

Daugavp. I-Zemgale .
Daugavp. I-Zemgale .
Daugavp I-Eglaine. .

K No Šķirotavas No Rīgas Kr.

. Mangaļiem

„
Juglas

i Rīgas I

„
Rīgas G.

„ Rīgas I

„ Rīgas G.
„

Rīgas Kr.

N

K
„

Rīgas I

„
Rīgas G.

,
Čiekurk.

„
Mangaļiem 24—29

n
«

N
n

Rīgas Kr.

K

„
Bolderājas

„
Tukums II

.

Rēzekne I

„
Zemgales

,
Mangaļiem

11
Juglas

. Rīgas
,

Tukums I

„ Rēzekne II

„ Daugavp. I

83-98

N

13—14

15—16

3—4

83—98

15—20

21—26

1—2 27—32
„ Eglaines 1—2

Valka-Ipiķi
Valka-Gulbene

.
.

.

Sita-Domopole . . .
Liepāja-Rucava . . .
Meitene-Bauska . .

.

Skrunda-Aizpute . .
Stende-Ventspils . .

Stende-Roja
Stende-Mērsrags . .

Jēkabpils-Nereta . .
Daudzeva-Nereta . .

Jēkabpils-Aknīste . .

No Valkas

„
Gulbenes

.
Sitas

n Liepājas

,
Bauskas

»
Skrundas

„ Ventspils
„ Rojas
„ Mērsraga
„

Neretas

No Ipiķiem
11

Valkas

„ Domopoles

, Rucavas

„
Meitenes

„ Aizputes

,
Stendes

un L pun L plat. ceļu

P

i

3-4

5-6

5—6

1—2

3—4

1—2

1—2

3-4

11—12

3—4

5-6

7—8

I 13—16

18—21

10—13

32—39
21—30

32-40

41—50

52-55
56—59

31-40

41-50

51—60
„

Aknīstes

„
Jēkabpils

„
Daudzevas

11
Jēkabpils

Valka L.-Valka E. . .
Valka L.-Valka E. .

.

Rītupe-Ostrova . . .

Zilupe-Sebeža....

Indra-Bigosovo . . .
Zemgale-Turmonti . .
Eglaine-Ābeļi . . . .

Meitene-Janišķi . . .

No Valkas L. No Valkas E.

i

Pārdevu preču
numerācija

K

P

K „
Ostrovas

.
Sebežas

„ Bigosovas
.Turmontiem

„
Ābeļiem

, Janišķiem

„ Rītupes
„ Zilupes

„

Indras

„
Zemgales

„
Eglaines

„
Meitenes
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numerācijas tabele.

11

šķira u n piešķirtais šifrs

Pp. Ps. Ma.
MT (iranzitā)

arī tiešie

MS (savācam.)

G D L

PreČu-pas.
Tukšie

pas. vilc.

sastāvi

Paatrin.

preču vilc.
Preču

Ekstrā un

gaitas
Darba Palīdzības

Atsevišķi
ejošās

lokomotīves

10 11 12 18 14 15 16

2090-2119

2120—2149

2660—2679

2680-2699

3030-3039

3040-3049

3260—3279

3280—3299

2150—2179 2700—271913050—3059 3300-3319

2180—2209 2720-27391 3069
I

3320—3339

238 - 247

248—257

2210—2239

2240-2269

2270—2299

2300—2329

2330—2359

2360—2389

2390—2419

2420-2449

2450-2479

2480—2509

2510—2529

2510-2529

2510—2529

2510—2529

2530—2549

2550—2569

2740—2759!
2760-2779!

2780—2799;
2800—2819:

2820—2839'
2840—2859

2860 —2879:

2880-2899;
2900—29191

2920—29391

2940—29591
2960—2979

2940—2959

2600—2619;
2620—26391
2640—2659

1

'3070—3079
3080—3089

3090-3099

3100—3109

3110—3119

3120-3129

3130-3139

3140—3149

3150—3159

3160—3169

3170—3179

3180—3189

3160-3169

3000—3009

3010—3019

3020—3029

3340—3359

3360-3379

3380—3399

3400—3419

3420—3439

3440—3459

3460-3479

3480—3499

3500—3519

3520—3539

3540-3559

3560—3579

3520—3529
3530—3549
3550-3569

3570—3589

271—290 980—989

271 -290

201 -210

211—216

217—222

329—332

333—336

337—340

980—989

961-966

967-972

978—978

Vilcien cija.

100—115

116—131

110—125

100-115

100—115

110—125

130- 145

146-161

174-189

101— 120

121—140

141—160

310—329

330—349

330-349

310—329

310—329

320—339

300—319

320—339

370—389

301—320

351—370

321—340

400—409

410—419

400—409

400—409

410—419

420—429

400—409

410—419

420—429

401—410
411— 420

421-430

710—719

730—739

730-739

740—749

730—7 9

740—749

700—719

720—739

762—781

701—710

711—720

721-730

numer

50—59

66—75

40—49

50—59

71—80

60—69

71-80

82—87

88—93

71—76

77—82

83—88

210-215

216—221

210—215

210—215

210—215

200—205

210-215

216—221

222—227

201—206

211—216

217—222

vilcieni

starp r<

un atse

bežstacl

višķu ej
iām.

1

šu lokonu•tīvju

800-819

820—839

840—859

860—879

880—899

800—819

820—839

840—859

1001—1012

1013—1024

1025—1040

1041—1060

1061—1080

1081—1100

1101—1120

1121—1140
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Rīkojums N° 208.
1930. g. 14. aprīlī.

Par gaitas vilcienu nozīmēšanu.

Algas izmaksai un reizē ar to ari administratīvo personu izbraucie-

niem līnijas apskatei un nepieciešamo saimnieciskām vajadzībām materiālu

izvadāšanai, tanīs iecirkņos, kur nav apgrozībā piemērotu preču vai preču

pasažieru vilcienu, nozīmējami sevišķi iecirkņu gaitas vilcieni.

Algas izmaksas plānu par ikkatru mēnesi sastāda Finanču direkcija
saskaņojot to ar Ekspluatācijas direkciju. Plāna noraksti nododami visām

direkcijām un materiāla apgādes priekšniekam.

Ekspluatācijas direkcija pēc šī plāna ieceļ gaitas vilcienus, resp. dod

rīkojumus par gaitas vagonu piekabināšanu pie attiecīgiem preču vai

preču-pasažieru vilcieniem kasieru-maksātāju izbraucieniem.

Materiālu apgādes materiālu izdalīšanas vagoni un arī gaitas vagoni
administratīvo personu izbraucieniem piekabināmi pie augšminētiem
vilcieniem tikai uz sevišķu pieprasījumu pamata, kuri iesniedzami ne

vēlāk, ka 24 stundas pirms vilciena atiešanas, attiecīgās stacijas priekš-
niekam.

Uz „L" platuma ceļiem gaitas, resp. preču vilcienus nozīmē attie-

cīgie staciju priekšnieki, saskaņā ar kasiera-maksātāja izbraukšanas laiku.

Tā kā iecirkņu gaitas vilcieni izpilda arī preču savācamo vilcienu

fui kcijas, tiem piekabināmi krauti un tukši vagoni līdz pilnai normai.

Lai algas izmaksas vilcienu gaita būtu sekmīga un līnijas darbiniekus,
sevišķi ceļa strādniekus, neatrautu no darba vai atpūtas, ilgi gaidot stacijā

uz kasieru-maksātāju piebraukšanu, uzlieku ekspluatācijas revidentam par
obligātorisku pienākumu vienmēr šos vilcienus pavadīt.

Ja viena ekspluatācijas revidenta robežās uz reizi iekrīt vairāki

maksātāju vilcieni, tad revidents pavada vienu vai otru no šiem vilcieniem

pēc saviem ieskatiem.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Finanču direktora v. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktors. R. Garsels.

Rīkojums N° 229.
1930. g. 5. maija.

Par jūrmalas pasažieru vilcienu sastāvu pieņemšanu
un nodošanu vagonu parkos ar vilcienu lokomotīvēm.

Atkarībā no vietējiem apstākļiem var izrādīties par izdevīgu, dažus

pasažieru vilcienu sastāvus padot no parka uz atiešanas staciju, vai arī

pēc pienākšanas no stacijas uz parku ar vilcienu lokomotīvēm. Atļauju
šādos gadījumos vilcienus pieņemt un nodot pēc šī paņēmiena, ievērojot
sekošus noteikumus:

1) Pasažieru vilcienu sastāvi ar vilcienu lokomotīvēm, ceļā starp
pas.-staciju un vagonu parku, uzskatāmi kā pasažieru vilcieni.
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2) Ekspluatācijas revidents un mašīnu iecirkņu priekšnieks vienojas
par sastāvu pieņemšanas un nodošanas kārtību parkos, sastādot par to

aktu, kurā jāuzrāda:
a) vilcienu N2N2, b) vilcienu atiešanas un pienākšanas laiks parkā

un c) attālums no parka līdz stacijai pēc šī rīkojuma 6 p.

Akts jāiesūta ekspluatācijas un mašīnu direkcijām ar norakstu

centrālai statistikai.

Tādā pat kārtā jāziņo par visām pārmaiņām šinī ziņā.

3) Visi rīkojumi par brigāžu darba iedalījumu, lok. vadītāju ziņojumu,
vilc. pavadrakstu sastādīšanu, lokomotīvju un konduktoru brigāžu
ierašanos darbā un lokomotīvju nodošanu kontroles punktos, kā arī

attiecībā uz lokomotīvju, brigāžu un ritošā sastāva nobraukumu

attiecināmi uz vagonu parku kā vilciena sākuma, resp. gala staciju.
Šī rīkojuma 2. p. minētā aktā nosacītais vilciena atiešanas un pie-

nākšanas laiks parkā uzskatāms kā atiešana, resp. pienākšana sākuma

stacijā.
4) Aktos nosacītais vilcienu atiešanas un pienākšanas laiks parkā jā-

paziņo lokomotīvju un konduktoru brigādēm tādā pat kārtībā, kā vilcienu

saraksts, t. i. saskaņā ar noteikumu N2 237 par lokomotīvju brigāžu
instruēšanu 1. §. p. 1.

5) Sastāvu pārgrupēša nuun manevru darbus ar jūrmalas vilcienu sa-

stāviem Ķemeru staciju vagonu parkā pielaižams izdarīt ar vilcienu

lokomotīvēm, par ko vienojās ER.' un TN-1., sastādot 2. p. minēto aktu.

Par izdarītiem darbiem izsniedzamas lok. vadītājam attiecīgas kvītes

saskaņā ar noteikumiem jvfs 262.

Kalpaka posteņa vagonu parkos ir paredzētas atsevišķas manevru

lokomotīves, kamdēļ lokomotīves pēc pienākšanas vagonu

parkā nekavējoties jāpiekabina pie sagatavota sastāva.

6) Vidējais nobraukums no stacijas līdz pas. sastāvu stāvēšanas

vieta skaitāms sekošais:

a) Rīga Galvenā Parks C 2,1
Parks B1

Parks Ej
1

'
9

b) Ķemeru st. vag. parks ... 1,9

Piezīme: Ķemeru stacijā paredzētam attālumampieskaitīts arī nobraukums pa trīsstūri.

Ar šo skaitās par atceltu 1925. g. „Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu

krājumā" J\° 24 iespiestais rīkojums X° 216.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Rīkojums N° 222.
1930. g. 28. aprīli.

Par vilcienu garampabraukšanu stacijai vai slēgtam zīmnesim

sastādāmi akti.

Tā kā visi preču un arī daži preču-pasažieru, bet uz „P" un „L" platuma
līnijām visi pasažieru vilcieni apgrozās ar rokas bremzēm un ir bijuši

gadījumi, ka vilcieni pabraukuši garām stacijām un slēgtiem zīmnešiem,

11*
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atgādinu lokomotīvju vadītājiem laikā ar attiecīgo signālu „39" (skat.
signālnoteikumus) uzaicināt konduktoru brigādes bremzēt apkalpojamās
bremzes, bet pēdējām to bez mazākās kavēšanās izpildīt. Par signāla
„39" izpildīšanu bez lokomotīves vadītāja, jāseko arī virskonduktoram.

Vilcienam pabraucot garām stacijai, vai slēgtam zīmnesim aiz pienācīgas
nenobremzēžanas, kā arī pārējos gadījumos, kad rodas šaubas par saska-

ņotu lokomotīves vadītāja un konduktoru brigādes darbību pie bremzēšanas,
uzdodu kā lokomotīves vadītājam, tā arī virskonduktoram nekavējoši,
tūliņ pēc vilciena apstāšanās, kopīgi ar stācijas dežūrantu pārbaudīt
vagonu un lokomotīves bremzes kluču sasilšanu, it sevišķu vērību pie-
griežot beidzamo bremzes vagonu stāvoklim un svilpes signālu dzirdamībai.

Par pārbaudīšanas rezultātiem stacijas dežūrants sastāda aktu ar

virskonduktora un lokomotīves vadītāja līdzparakstiem, pie kam aktā

obligātoriski uzrādāms vilciena svars, atzīmētais vilciena pavadrakstā un

konstatētais uz vietas pēc preču dokumentiem, apkalpoto bremžu vagonu

skaits, viņu sadalījums sastāvā un vai bremzes kārtīgi darbojas. Aktus

sastāda arī ER un TNM, ja viņi brauc ar attiecīgo vilcienu. Tādos

gadījumos šos aktus līdzparaksta arī iepriekšminētās 3 personas.

Akti, ja tos sastāda ESP vai ER, iesūtāmi E, bet ja TNM, tad

attiecīgam TN.

Aizrādu, ka vilcienu pabraukšanu garām stacijai vai slēgtam zīm-

nesim uzskatīšu kā amata pārkāpumu un vainīgos par to saukšu pie
stingras atbildības.

Par stacijai garām pabraukšanu uzskatāms tāds gadījums, kad

priekšējā lokomotīves brusa jeb tendera (ja vilciens seko ar tenderi pa

priekšu) paiet garām tuvākam pārmijas ceļu kontroles stabiņam, skaitot

no stacijas ass vilciena virzienā.

Še minētie akti sastādāmi neatkarīgi no tā, vai par to noteikumos

Ns 287 paredzētie notikumu akti tiek sastādīti jeb ne.

Ar šo skaitās par atceltu 1922. g. 7. augusta rīkojums Ns 248 (iesp.
1922. g. „Rīk. krāj." Ns 31).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 44.
1930. g. 10. aprili.

Intensīvai preču vilcienu kustībai pastāvot, nereti rodas vajadzība
nosūtīt ar preču vilcieniem — sevišķi tukšā virzienā — lielāku vagonu

skaitu, nekā tas attiecīgam iecirknim, atkarība no dažu staciju ceļu ga-

ruma atļauts.
Šādos gadījumos, saskaņā ar vilcienu sarakstu grāmatiņā iespiestās

tabelēs N2 9 I. piezīmi vilciena sākuma stacijai ar tēlegrammu jābrīdina
visas tās stacijas caur kurām vilciens sekos garākā sastāvā.

Tāpat, vilcienu aizlaižot ar lielāku par pielaižamo vagonu skaitu,
sākuma stacijas dežūrantam par to obligātoriski jāinstruē vilciena kon-

duktoru brigāde.
ER lūdzu instruēt darbiniekus un sekot izpildīšanai. Konduktoru

brigāžu pārziņus lūdzu šo rīkojumu paziņot konduktoriem.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.
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Apkārtraksts N° 45.
1930. g. 10. aprili.

Gadījumos, kad vilcienu nokavēšanās vai citu iemeslu dēļ vilcienu

noteiktā gaita ir traucēta, bieži saskaņā ar 235. not. 8. un 41. §§. tiek aiz-

turēti ļoti ilgi zemākās šķiras vilcieni ar augstākās šķiras vilcienu ga-
rāmlaišanu

un krustošanos pat tad, kad no posma pāriešanai vajādzīgā
laika iztrūksi 2—3 min. Tādos gadījumos, nolaižot iepriekš augstākās
šķiras zemākās šķiras vilcienu, pēdējais būtu daudz ko ieguvis, bet pir-
mais nokavētos tikai dažas minūtes.

Ņemot vērā, ka atkāpšanās no pastāvošiem noteikumiem pielaižama
tikai ar katrreizēju virsvaldes piekrišanu un ka pēdējai, kā kustības re-

gulētājai, ir labāki redzams un zināms, cik lietderīga katrā atsevišķā ga-

dījumā vilcienu priekšrocību grozīšana, lūdzu visos gadījumos, kad dažu

minūšu dēļ zemākas šķiras vilcienu nākas aizturēt pārmērīgi ilgi ar

augstākas šķiras vilcienu, jau laikus griezties pie virsvaldes (EDR) dēļ
norādījumiem, iepriekš ievācot noteiktās ziņas par attiecīgo vilcienu gaitu.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Rīkojums N° 32.
1929. g. 21. janvārī.

levērojot to, ka nācis priekšā gadījums, kur preču-pasažieru vilciens,
neskatoties uz to, ka tas sastāvējis tikai no vagoniem ar automātiskām

bremzēm, apkalpots ar rokas bremzēm, aizrādu izpildīšanai sekošo:

Ja vedējai lokomotīvei ir automātisko bremžu aparāts, tad katrs

vilciens (neskatoties uz tā šķiru), kurš sastāv tikai no vagoniem ar kār-

tībā esošām automātiskām bremzēm, vai kuru galvā (galvas bremzes

vagoni ar automātisko bremžu gaisa caurulēm) un astē nav vairāk par
noteikumos JV° 235. § 17. nod. Ia un § 21. nod. XI. uzrādīto bremzes va-

gonu skaitu, apkalpojams ar automātiskām bremzēm.

Dzelzc. galvenā direktora pal. K. Sprinģis.

Mašīnu direktora v. Kilstrops.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 46.
1930. g. 10. aprili.

Par vilcienu aizturēšanas novēršanu un komercātruma pacelšanu.

Preču vilcienu apgrozība joprojām vēl nesniedz vēlamos rezultātus,

uz ko norāda šo vilcienu zemais komerciālais ātrums, kas uz dažiem

iecirkņiem noslīd pat līdz 7—B klm stundā.

Lai preču vilcienu komerciālo ātrumu paceltu un līdz ar to uzla-

botu vagonu un lokomotīvju saimniecību, uzdodu ņemt vērā un izpildīt
sekošus norādījumus:
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1) Katru vilcienu no sākuma stacijas nolaist grafikā vai iecelšanas

telegrammā noteiktā laikā, lai izbēgtu starpstacijās neparedzētās krusto-

šanas un garāmlaišanas.

2) Staciju dežūrantiem ziņot nākošai pēc vilciena gaitas stacijai

par viņā izvedamiem darbiem, uzrādot kādā vietā sastāvā atrodas izkrau-

jamie un atkabināmie vagoni, lai šīs stacijas darbiniekiem jau iepriekš
būtu iespējams sagatavoties uz darba izpildīšanu. Ar to atkristu dažreiz

ilgās debates šaī jautājumā starp stacijas dežūrantu un virskonduktoru.

3) Nosūtāmos vagonus jau pirms attiecīgā vilciena pienākšanas sa-

gatavot piekabināšanai ar rokas manevriem.

4) Vilcienam pienākot, katram darbiniekam, bez kavēšanās jāstājas
pie sava darba un tas jāveic apzinīgi, akurāti un jo īsākā laikā. Ņemt
vērā arī darba apvienošanas principu, attiecībā uz stacijā izvedamo

darbu — manevru, preču ie- un izkraušanu — veikšanu vienā un tanī

pašā laikā, kā arī uz pašu šo darbu iedalīšanu izpildīšanas secībā.

Piemēram: ja pretimnākoša vilciena gaidīšanas dēļ jāpārtrauc manevri ar

jau stacijā esošo vilcienu, laiks izmantojams tūliņ citiem darbiem — preču
ie- un izkraušanai un padodot lokomotīvi zem ūdens vai citu materiālu

ieņemšanas.

5) Konduktoru brigādei, saskaņā ar 49. instr. 54. un 57. §§, uz

stacijas dežūranta uzaicinājumu būt piepalīdzīgai pie manevriem un

kraušanas darbiem tā veicinot vilciena ātrāku nolaišanu no stacijas.

Punktos 2, 3, 4, un 5 norādījumi attiecas arī uz preču-pasažieru
vilcieniem.

Aizrādu, ka vainīgie darbinieki šī apkārtraksta neizpildīšanā tiks

saukti pie atbildības.

ER. lūdzu biežāki pavadīt preču un preču-pasažieru vilcienus un

sekot viņu gaitai, dodot pie tam darbiniekiem lietišķus aizrādījumus.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 62.
1930. g. 26. aprilī.

Par aktu sastādīšanu, ja lokomotīvju vadītāji aiztur vilcienus

ar lēniem manevriem.

Noskaidrojot vilcienu aizturēšanas gadījumus, bieži nākas saņemt
no staciju darbiniekiem paskaidrojumus, ka aizturēšana izsaukta no loko-

motīvju vadītājiem gausi izvestu manevru dēļ. Pēdējie turpretim tādus

aizturēšanas iemeslus noraida, jo manevrēts ticis ar parasto resp. no-

teikto ātrumu.

Tā kā šādi gadījumi tūliņ uz vietas ar aktu nav fiksēti un ESP

arī citādi tos nevar pierādīt, lokomotīvju vadītājus nav pamata vaiņot,
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bet gan pašu stacijas darbinieku paskaidrojumi jāuzskata kā lieka at-

rakstīšanās.

Lai izbēgtu veltīgu sarakstīšanos, uzdodam ES resp. ESP par vi-

siem gadījumiem, kad lokomotīvju vadītāji novilcina darbu izvešanu tūliņ
uz vietas sastādīt aktu. Aktā jāuzrāda pēdējā sastādīšanas laiks, kādi

darbi izvesti, cik vagonu pie katras pārvietošānas atradušies pie loko-

motīves, cik un kādi darbinieki piedalījušies pie manevru darbības un

pie manevriem patērētais laiks.

Aktu paraksta ES resp. ESP un lokomotīves vadītājs (lokomotīves

vadītājam, kurš nepiekrīt aktā teiktam, ir tiesība uzrakstīt savas atse-

višķas domas), bet kā liecinieki virskonduktors vai sastādītājs resp. pār-
mijnieks un pēc iespējas viens no kādas citas, ne E direkcijas darbinie-

kiem, ja tāds stacijā atrodās.

Sastādītie akti iesūtāmi E.

ER seko šā apkārtraksta izpildīšanai.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 67.
1930. g. 7. maijā.

Novērots, ka privātpersonām un firmām dažādu kokmateriālu iekrau-

šanas uz posmiem nozīmētie un padotie vilcieni, apzīmētie ar šifru „MT",

pretēji pastāvošiem noteikumiem, tiek iekraušanas vietās izkabināti uz

daļām, caur ko jau ir bijušas un arī uz priekšu var rasties ļoti nelab-

vēlīgas sekas.

Šādu gadījumu novēršanai aizrādu, ka posmos ie- vai izkraušanas

vietās, saskaņā ar 32. instrukciju (pielikums Ms 1 pie 235. not.), atļauts

pārkabināt divi daļās vienīgi darba vilcienus dzelzceļu saimnieciskām

vajadzībām, apzīmētos ar šifru „D" vai „MD", bet privāt vajadzībām no-

zīmēto un padoto uz posmiem vilcienu, apzīmēto ar šifru „MT", pārka-
bināšana darba vietās nav paredzēta, resp. atļauta ar noteikumiem, kādēļ
to darīt noliedzu.

Reizē ar šo lūdzu ES neizdot privātpersonām un firmām nomas

laukumus uz posmiem tuvu pie pārbrauktuvēm, lai pie ie- vai izkrau-

šanas nevajadzētu sadalīt vilciena sastāvu, atbrīvojot pārbrauktuvi.

EB lūdzu šo apkārtrakstu paziņot konduktoru brigādēm, bet ER

sekot izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 47.
1930. g. 10. aprili.

Visiem ES, noraksts ER, EDR un EDN

Novērots, ka daži ES un ESP regulējot pasažieru un preču vilcienu

kustību ar kaimiņu stacijām, nolaiž preču vilcienus, neatkarīgi no viņu



168

sastāva un svara, rēķinoties vienīgi ar tiem gājienu laikiem, kadi uzrādīti

vispārējās vilcienu kustības grafiskās tabelēs.

Pie šādas rīcības nepilnā sastāvā ejošie preču vilcieni nereti nostāv

stacijās bez vajadzības, krustojoties, vai garamlaižot pasažieru vilcienus.

Atgādinu, ka vilcienu kustības grafiskās tabelēs uzrādītie gājienu
laiki uz posmiem ieturami vienīgi no tiem preču vilcieniem, kuri apgro-
zās pilnā sastāvā, kurpretim tiem vilcieniem, kuri pēc sava svara sastāda

tik 3
/4 vai pat

x
/2 no noteiktās maksimālās normas, piemērojami attiecīgi sa-

mazinātie un sevišķās gājienu tabelēs noteiktie gājienu laiki.

Šādas gājienu tabelēs priekš nepilnā sastāvā ejošiem preču vilcie-

niem un atsevišķām lokomotīvēm ievietotas vilcienu sarakstu grāmatiņās
un ar viņās uzrādītiem gājienu laikiem visos šādos gadījumos arī ir jā-
rēķinājās.

ER lūdzu sekot šī rīkojuma pareizai izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 48.
1930. g. 10. aprili.

Visiem ES, noraksts ER, EDR, EDN, konduktoru brigāžu

pārziņiem.

Novēroti gadījumi, ka staciju dežuranti patvarīgi aiztur pazažieru
vilcienus, piekabinot tiem preču vagonus, vai arī iekraujot parastā ātruma

preces, izsaucot ar to vilcienu nosebojumus un dažos gadījumos arī

pārsvaru.

Tā novēršanai aizrādu, ka pasažieru vilcieni ir nozīmēti tikai pasa-

žieru, viņu bagāžas un ar sevišķiem rīkojumiem atļautos iecirkņos, kur

nav citu piemērotu vilcienu, ari pasažieru ātruma preču pārvadājumiem,
kurpretim parastā ātruma preču pārvadāšana ar pasažieru vilcieniem

ir noliegta.

Atkāpšanās no šī noteikuma, kad pēc tā ir noteikta vajadzība, ir

pielaižama izņēmuma veidā tikai ar Virsvaldes atļauju, kas katrā atse-

višķā gadījumā izprasāma caur dežurējošo EDR.

Bieži nāk priekšā arī gadījumi, kad pasažieru vilcienus aiztur ar

stacijas ieņēmumu un korespondences nodošanu vai saņemšanu, kādēļ
atgādinu, ka šīs operācijas katrā ziņā izdarāmas noteiktā vilciena stāvē-

šanas laikā.

Vainīgie šī apkārtraksta neizpildīšana tiks saukti pie atbildības.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.
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Apstiprinu. 18. aprili 1929 g.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Noteikumi N° 355.

Par vilcienu svara normām uz „K", „N", „P" un „L" platuma

ceļiem.
/. Vilcienu svara normas.

§• 1.

Preču vilcienu svara normas atsevišķām „X", „N", „P" un „L"

platumu ceļa līnijām, kā ari preču-pasažieru vilcienu ~P" un „L U platumu
līnijām uzrādītās tabelēs JS2JS2 1, 2, 3 un 4.

Preču vilcienu svara normas atsevišķiem „X", „N" un „P" platuma
ceļa posmiem uzrādītas tabelēs JST» .N° 1 a, 2 a un 3a.

Pasažieru un preču-pasažieru vilcienu maksimālās svara normas „1\"

un „N" platuma ceļiem uzrādāmas zem katra atsevišķa vilciena saraksta

Precu vilcienu svara normas tonnas.

Tabele JSTe 1.

«A'» (1524 mm) sliežu platums.

Piezīmē: Skaitļi iekavas attiecināmi uz lokomotīves ser. PkP-

*) Nepāru vilc. svara normas uz posma Smarde-Tukumavienai lokomotīvei pēc VI. grupas.

_

Lokomotīves sērija Mk

43 Pie ārējā j;aisa
J2 j temperatūras zem

i| — 6o C (— 5° R)

Lokomotīves sērija Pk

.S£ Pie arēja gaisa

.5 temperatūras zem

— b« C (— 50 R)
c i

Ceļu līnijas vi c/i
>-

TO W

<<] Vi

6o_iso C

(6°—120 R)

% § 60—15» C ļzem 15" C

4; > (5o—120 R)l(zem l^oR)
1—1 J

A B | C

VI

O.
a

O

zem 15» C

(zem 120R)

A

Hii

B

===
_J

c

Rīga pas.-Krustpils
Krustpils-Daugavpils (pāru vilc.)

Daugavpils-Zemgale (nepāru v )

Rēzekne I.-Rītupe (pāru vilc)

Rēzekne I-Rēzekne II i nepāru v.)

630 605
1150 1100 1050

555

(1400) ļ (1340) (1280)

ļ,
Krustpils-Daugavpils (nepāru v.)

Daugavpils-Zemgale (pāru vilc.)
630 605 555

1100

(1400) ļi
io.c.o ;

(1340) I
1000

(1280)

III

Daugavpils-Rēzekne I

Rēzekne 1-Rītupe (nepāru vilc.)

Riga pas.-Tukums II.*]

Rīga pas.-Jelgava
Rīga pas.-Daugavgrīva
Rīga pas.-Mangaļi
Rīga pas.-Krasta stacija

Rīga pas.-Čiekurkalns
Brasla-Čiekurkalns
Šķirotava Čiekurkalns

630 605 555
1050

(1300)

1000

(1240)

960

U 190)

IV

Daugavpils-Indra (nepāru vilc.)
Gulbene-Jaunlatgale (pāru vilc.)
Jelgava-Tukums II (nepāru vilc.)
Tukums II-Ventspils (nepāru v.)
Rēzekne I -Rēzekne II. (pāru v.)

510 490 450
800

(1100)

770

(1050)

705

(1000)

Jelgava-Liepāja 510 490 450
810

dioo;

770

(1050)

710

(1000)
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Piezīme: Skaitļi iekavās attiecināmi uz lokomotīves ser. Pkp-

Tabele Ns 2.

«N» (1435 mm) sliežu platums.

Lokomotīves sērija Mk

.52 Pie ārējā gaisa

.2 temperaiūras zem

'| — 6° C (— 50 R)

Lokomotīves sērija Pk

Ceļu līnijas

Vi

TO

Jj
'35 vi

TO W

Vi

Pie ārējā gaisa
temperatūras zem

— 6o C (— 6° R)

60—150 C zem 15oi

(50—120 R) (zem 12°]

VI
CS

a

a

I £

TO TO

S
Vi

i
60—15" C 1 zem 15o C

j 50—12°
R)ļ(zem

12oR)

-150 C zem 15° C

-12° R) (zem 12°R)

B CB

VI Krustpils Rēzekne II

Jelgava-Tukums II (pāru vilc.)
440 420 385

750

(950) |
720

(910)

660

(830)

VII
Riga pas.-Valka (nepāru vilc.)
Tukums Il-Ventspils (pāru vilc.)
Rēzekne II-Zilupe (pāru vilc.)

440 420 385
750 i

(950) ļ
720

(910)

660

(830)

VIII

Riga pas.-Valka (pāru vilc.)

Daugavpils-Indra (pāru vilc.)

Rēzekne II-Zilupe (nepāru vilc.

Gulbene-Jaunlatgale (nepāru v.)

720 690 630
440 420 385

(930) (890) (810)

il

IX Ieriķi-Gulbene 420 405 370
700

(900) :

670

(860)

610

(780)

X Pļaviņas-Gulbene (nepāru vilc.) 250 240 220 I
460

(640)
440

(610)
400

(560)

XI Pļaviņas-Gulbene (paru vilc.) 250 240 220
400

(560)
380

(530)
350

(490)

IV Eglaine-Obeliai 630 605 ļ 555 7501| 720 ļ 660 700 675 | 60i
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Preču un preču-pasažieru vilcienu svara normas tonnas.

Tabele N° 3.

«P» (750 mm) sliežu platums

Sp Rp Pp

Ceļa 1 ī n ij a s

5? I CM -

Pie are

> | tempei
«»

ze

w —6o C (

IC3 —

E u«
'tā = §J

C3 ļ

jā gaisa
ratūras

m

— 5° R)

V)
.

>- i Pie arēja gaisa

> temperatūras
e»

zem

2
—6" C(— 5"R)

1 u* <ff
I &* š-

£ "i iS

A B T C

Im

>

_</)

«

Pie ārējā gaisa
temperatūrai

zem

— 6» C (—50 R)

M

ap
Ci

o

E B

A j B I c A ;! B I C

Valka-Ipiķi
Sita-Rugāji

410 395 360 360 345 315 270 260 240

Mp Tp (0—3—0)

Ceļa līnij a s

Vi

ik

E

Pie ārēja gaisa

temperaiūras zem

— 6° C (— 5° R)
E

1 £

Pie arēja gaisa
temperatūras z m

— 6° C (— 5° R)

V

Du

Č

'35 v>

•2 S 6°—15" C i zem 15" C

> (5°—12° Rj (zem 15° R)

60_i60 C zem 15" C

(50—12° R) (zem 15°R)

Valka-Ipiķj
Sita-Rūgāji

145 140 130 115 110 101

11 Valka-Ape (nepāru vilc.)

Ape-Alūksne (nepāru vilc.)
100 96 88 85 82 75

111
Alūksne-Gulbene (nepāru vilc.)

Alūksne-Ape (pāru vilc.)
110 106 97 90 87 79

IV
Gulbene-Alūksne (pāru vilc.)

Ape-Valka (pāru vilc.)
90 87 79 80 77 70
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Tabele JM» 4.

«X» (600 mm) sliežu platums.

Nozīmētās svaru normas piemērojamas apkurinot lokomotīves ar

oglēm. Apkurinot lokomotīves ar malku, t i. piekabinot lokomotīvei

vagonu tenderi, uzrādītās svaru normas pamazināmas par 7,5 tonnām.

1) Vilcieni ar uzrādītām virs strīpas svara normām vedami 120 km posmā Ciruļi-Valdgale
divos paņēmienos; ar normām zem strīpas vienā paņēmienā.

2) Vilcieni ar uzrādītām virs strīpas svaru normām vedami Viesītes kalnā divos paņē-
mienos; ar normām zem strīpas — vienā paņēmienā.

;i
) Paceļot uzbērumu zem pārmijas K° 1 pāru vilcienu svaru normas pie temperatūras

līdz —6°C — 75 t.
4) Padodot sastāvu uz posma no Viesītes līdz 25 km (Zaķu kalns) ar atgriešanos Viesīte,

svaru normas pāru vilcieniem 67,5 t nepāru 82,5 t. Pie temperatūras zem —6°C svaru

normas attiecīgi pamazināmas.
B) Padodot sastāvu no Šiliņiem līdz 25 km (Zaķu kalns) ar atgriešanoe Šiliņos, svaru normas

abos virzienos 82,5 t. Pie temperatūras zem —6°C normas attiecīgi pamazināmas.
(i) PreČu-pasažiefu vilcienu svaru normas.

7
i Lokomotīvei Ml JsTs 666 vilcienu svaru normas par 75°/o un lokomotīvei Ml N? 621

par 60°/o lielākas par normā uzrādītām lokomotīvēm sērijas „Mr.
8) Pasažieju vilcienu sastāvu svara norma Meitenes-Bauskas un Liepājas-Rucavas ceļu

lecirkņos samazināma par 10°/o, bet Ventspils-Stendes lauku ceļu iecirknī par

pret normu paredzēto tabelē M° 4.
9) Posmā Valdgale-Stende pāru virziena pas. vilc. maksimālā svara norma 45 t.

10) Preču vilciena sastāvu svaru normas Meitenes-Bauskas līnijā vasaras sezonā (no 15. IV

līdz 15 X) var palielināt līdz 137,5 tonnām.

Lok •motivēs sērijas Ml

Maksimaīais

Pie arēja gaisa tempera-
tūras zem — 6°C (—5°R)

c e I u 1 i n i j a s

svars 6°—15° C zem — 15°C

(5 Ū —12ūR) (zem—12°R)

Meitene-Bauska

Liepāja-Dubeņi-Rucava
Pāvilosta-Alšvanga
Aizpute-Skrunda

~ f Ventspils-Mazirbe { vilc

£
v

\ pāru vdc.
.

£ Mazirbe-Valdgale
_.

c Valdgale-Stende (paru vilc.) . .
-22 Stende-Valdgale (nepāru vilc.).

§ 1 Valdgale-Valdemārpils . .

= Roja-Cīruļi (pāru vilc.) ....

£ Cīruļi-Roja (nepāru vilc) . . .
S Valdgale-Pļava
> Pļava-Mērsrags

107,58)i0) 1038 ) 10) 958)lū)

} 97,58) 93,58 ) 868)

ir.

c
}

75

1058 )
75

751)8)

52,58)9)
82,58.

107,5*)
758)

82,58)
67,58)
758)

52,5

67,53)
604

)

72,5:»)
60

75

72

101
8)

72

72 1)8)

50.58)»)
798 )

1038)
72 8)
798)
658)
728)

50,5
653 )

57.51)
705)
57,5
72

66

938)
66

_66i)8)
468)9)
72,58

)
958)
668 )

72,5S)
59,58)
668 )

J>62
_)_

46

59,53)
534)

655)
53

66

c
a

Daudzeva-Viesīte (nepāru vilc.)

Viesīte-Daudzeva (pāru vilc.) .
2=. Viesite-Siliņi (pāru vilc.) . . .

<-> Šiliņ i -Viesīte (nepāru vilc.) . .

ā I Silini-Bērzpale f ( neP āru vilc ) ■
£\

BerzSale
ļfpāru vilc.) . .

;{
u

M

'5.

re Šiliņi -Jēkabpils
ļ£ Bērzgale-Akniste ! 82,5 . 79 72,5

53

Viesīte-Lone

Lone-Nereta
ļ

52,5

47,5S)
90

50,5

45,56)
86,5

J6_
426)
79,5
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Preču vilcienu svara normas tonnas pa atsevišķiem posmiem.

1. Uzrāditās tabelēs N2N2 la, 2a un 3 a paaugstinātās svaru nor-

mas pa posmiem izmantojamas ar tādu aprēķinu, lai vilcienu svars, aiz-

laižot to no vienas vai otras stacijas, nepārsniegtu tās zemākās svaru

normas, kādas pēc vilciena gaitas paredzētas uz tāļākajiem posmiem un

lai tāpēc vienā stacijā piekabinātie vagoni pēc dažu posmu nobraukuma

nebūtu jāatkabina kādā citā stacijā, pirms vagoni nesasniedz gala staciju.

2. Ziemas laikā, atkarībā no temperatūras un citiem laika apstā-

kļiem, vilcienu svara normas samazināmas.

3. Uz pārējiem, tabelēs N2N2 la, 2a un 3a, neparedzētiem ceļu

iecirkņiem un posmiem, paliek spēkā normas, uzrādītas tabelēs N2.N2 1,

2, 3 un 4.

Tabele N° la.

«X» (1524 mm) sliežu platums.

P O S M I

Lok. s

pāru j
vir-

zienā

jnepāru
vir-

I zienā

P O s M I
pāru nepāru
vir- vir-

zienā zienā

Lok. ser. Pk

a) Riga-Krustpils

Šķirotava-Salaspils ....

Salaspils-lkšķile
Ikšķile-Ogre
Ogre-Koknese
Koknese-Krustpils ....

Sabile-Stende

Stende-Spāre
Spāre-Usma .
Usma-Ugāle
Ugāle-Ventspils

750

1150

1150

1500

1500

1500

1500

1250

1150

950

950

840

1500

b) Riga-Valka

Ganības-Brasla

Brasla-Čiekurkalns
....

Čiekurkalns-Jugla
Jugla-Baltezers
Baltezers-Ropažl
Ropaži-Vangaži
Vangažl-lnčukalns ....

InČukalns-Sigulda
Sigulda-Līgatne
Līgatne-Lode
Lode-Bāle

Bāle-Valnvera

Vālmiera-Brenguļi ....

Brenguļi-Strenči
Strenči-Saule

Saule-Valka

880

1510
1500

950

1500

1000

750

720

920

920

1500

1150

1300

1500

1500

810

1000

750

780

780

810

1200

1100

810

e) Ieriķi-Gulbene

leriķi-Amata
Amata-Rāmuļi
Rāmuļi-Meļļi
Meļļi-Dzērbene
Dzērbene-Drusti

Drusti-Piebalga
Piebalga-Ramka
Ramka-Uriekste
Uriekste-Lizums

Lizums-Tirza

Tirza-Kamalda
Kamalda-Gulbene ....

700

700

700

800

1500

1400

700

750

700

1500

700

1100

700

1500

1500

700

700

700

940

700

700

700

850

1000

f) Torņakalns -Jelgava

Jelgava-Olaine
Olaine-lorņakalns ....

1500

1450•

1500

1050

g) Jelgava-Liepāja
1500

1500

1500

810

1500

1000

810

810

810

1500

800

810

810

810

900

1500

1500

1200

810

810

810

810

810

1500

1100

810

1200

810

1500

810

1500

1500

c) Gulbene-Pļaviņas

Pļaviņas-Jaunkalsnava. . .

Jaungulbene-Gulbene . .

d) Šķirotava -Ventspils

Šķirotava-Rīga G

Rīga G -Torņakalns ....
Torņakalns-Zasulauks . . .

Zasulauks-Imanta

Imanta-Babīte

Babīte-Ķemeri
Ķemeri-Smārde
Smārde-Tukums

Tukums-Kandava

Kandava-Sabile

500

710

1500

920

1500

1300

1250

1500

1500

920

750

1500

1300

800

920

1500

960

1500

1500

1500

930

750

Jelgava-Tērvete ....

Tervete-Glūda

Glūda-Dobele

Dobele-Pakalne

Pakalne-Josta

Josta-Blīdene

Blidene-Saldus

Saldus-Lutriņi
Lutriņi-Skrunda
Skrunda-Rudbārži ....

Rudbarži-Kalvene ....

Kalvene-Ilmaja
Ilmaja-Durbe
Durbe-llģi
llģi-Alanda
Alanda-Liepāja
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Tabele N° 2a.

N» (1435 mm) sliežu platums.

Tabele N° 3a.

«P» platuma celi.

§ 2.

Ja „X" vai „N" platuma pasažieru lokomotīves apkalpo preču vil-

cienu, svara normām jābūt sekošām:

Lokomotīvēm AK
— lokomotīvju MX normas pamazināmas par 10°/o.

Lokomotīvēm BK — lokomotīvju Mk normas.

Lokomotīvēm Ck — lokomotīvju Pk normas.

Lokomotīvēm Dk — lokomotīvju Pk normas palielinātas par 10°/o.
Lokomotīvēm An — lokomotīvju Mn normas pamazinātas par 30°/o.
Lokomotīvēm Bn — lokomotīvju Mn normas.

Pāru virziens Nepāru virziens

P
o s m i

Sn Pn Mn Sn Pn Mn

a) Jelgava-Liepāja

Jelgava-Tērvete
Tērvete-Glūda

Glūda-Krimūnas

Krimūnas-Abgulde
....

Abgulde-Bēne
Bēne-Auce

Auce-Reņģe
Možeika-Venta

Venta-Luša

Lūša-Vaiņode

Vainode-Elkuzeme
....

Elkuzeme-Priekule
....

Priekule-Paplaka
Paplaka-Lanģi
Lanģi-Gaviezne
Gaviezne-Dubegi
Dubeņi-Liepāja

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1340

680

950

875

635

620

630

635

680

1500

875

1500

1500

1500

1500

1500

1400

1150

575

810

740

535

520

530

535

575

1500

740

1370

1500

1500

1500

1430

1160

950

480

675

615

450

440

445

450

480

1315

615

680

635

620

1500

680

1500

680

1500

650

1500

575

535

520

1500

575

15U0

575

1500

550

1500

480

450

440

1500

480

1500
480

1315

455

1430

b) Jelgava-Sece

Taurkalns-Lāčplēsis ....
LāČplēsis-Birze
Birze-Vecmuiža

Vecmuiža-Misa

Misa-Iecava

Iecava-Zālīte

Zālīte-Garoza

Garoza-Jelgava

730
1245

980

745

815

1120

815

1160

610

1065

835

630

690

955

690

990

510

880

695

525

575

790

575

820

c) Torņakalns-Jelgava
1500

1350

1500

1160

1300

900

1500

900

1500

750

1300

630
Jelgava-Olaine
Olaine-Torņakalns ....

Paru virziens Nepāru virziens

o s m i

Sp RP PP 1 MP | 0_

T

3
P_

Q
Sp Rp Pp MP ļ 0-3-0

iulbene-Stameriene.

itameriene-Kalniene.

300 I 255 195 120 95 410 360 270 145

560 ļ 475 I 355 200

115

140
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§ 3

Ja „X" vai „N" platuma preču lokomotīves apkalpo pasažieru vai

preču-pasažieru vilcienus, svara normas paliek tās pašas, kādas pare-
dzētas sarākstā, vilcienus apkalpojot ar pasažieru lokomotīvēm. Noteik-

tais vilcienu ātrums šinī gadījumā ieturams pēc iespējas, nekādā ziņā

nepārsniedzot pielaižamos maksimālos ātrumus atkarībā no vilcienu šķiras,
lokomotīves konstrukcijas un ceļa stāvokļa.

§ 4.

Darba vilcieniem piemērojamas attiecīgas līnijas preču vilcienu svara

normas. Ja vilciens jāaptur kāpumā, kurš-nepārsniedz 0,002 uz „X", „N"
un „P ' ceļiem, vai 0,005 uz „L" ceļiem, tad vilciena svars jāsamazina par s°/o.

Hr! l . § 5
-

Ja darba vai preču vilcienam paredzama apstāšanas uz posma

kāpumā lielākā par 0,002 ar tāļākbraukšanu uz augšu, tad vilciena svara

norma (tonnās) uz „X" un „N" platuma ceļiem aprēķināma pēc tabelēs Ms 5.

Ja vilciena svars pārsniedz uzrādītās tabelē N° 5 normas, tad ap-

stājoties kāpumā (ar tāļākbraukšanu uz augšu) vilciens jāatsēdina līdz

tuvākam līdzenumam, vai jāved pa daļām.

Tabele N° 5.

Piezīme. Uzrādītās tabelē normas piemērojamas pie ārējā gaisa temperatūras līdz

—6° Celzija (—s° R). Pie temperatūras zem 6° C, kā arī pie nelabvēlīgiem apstākļiem
normas samazināmas.

//. Vilciena svaru normu pamazinūšana nelabvēlīgos apstākļos.
1. Uzrādītās tabelēs 1, 2, 3, 4, la, 2a un 3a preču vilcienu svara

normas var tikt samazinātas uz atsevišķām ceļa līnijām tikai no attiecīga
TN vai viņa palīga sekošos gadījumos:

a) pie gaisa temperatūras zem —6° Celzija (—s° R).

b) pie nelabvēlīgiem ceļa (sliežu) un laika apstākļiem (stiprs pret
vai sāņvējš, sniegs, sniega putenis ar ceļa aizputināšanu un t. 1.),

c) pie lokomotīvju apkurināšanas ar ļoti sliktu kurināmo (sliktas
ogles, tekošā gada cirtums vai ļoti slikta un slapja malka un t. L).

2. Pamazinot vilcienu svara normas zemas temperatūras dēļ, jāpie-
turas sekošām normām:

a) preču vilcieniem uz atsevišķām X, „N", „P" un „h v

platuma
līnijām, kā arī preču-pasažieru vilcieniem uz „P" un „L" platuma
līnijām pie normām, uzrādītām tabelēs X°K° 1, 2, 3 un 4,

»K" platuma ceļi „N" platuma ceļi
Kāpums

o/oo
Ak, Bk, Mkļ Pk, Ck Dk An Mn Bn, Pn Sn

17—18

15-16

13-14

11—12

10

9

8

7

6

5

4

3

180

190

210

230

250

260

280

300

320

340

360

390

270

300

330

360

390

410

430

450

480

510

540

590

300

330

360

390

420

440

470

500

530
580

640

710

90

100

120

140

160

170

180

200

220

240

260

280

180

190

210

230

250

260

280

300

320

340

360

390

210

220

240

260

280

290

310

330

360

390

420

470

250

280

310

340

370

390

410

430

460

490

520

570
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b) pasažieru un preču pas-žieru vilcieniem uz „X" un „N" pl. ceļiem,

preču vilcieniem pa atsevišķiem posmiem uz „X", „N" un „P"
pl. ceļiem un darba vilcieniem svara normas pie temperatūras
zem — 6° C (—s° R) pamazinājamas sekoši:

Pie temperatūras no 6°—ls° Celzija (s°—l2° R) zem 0° līdz 4°/o.
Pie temperatūras zem 15° Celzija (zem 12° R) zem 0° līdz 12°/o.
3. Pamazinot vilcienu svara normas pārējos punktos 1 paredzētos

gadījumos TN vadās no techniskā viedokļa, atkarībā no apstākļiem, kuri

izsaukuši svaru normu samazināšanu

4. TN nav spiests obligātoriski pamazināt pie zemas temperatūras
vilcienu svaru līdz tabelēs, kā arī punktā 2. nozīmētām normām. Pie-

vestās normas uzskatāmas kā minimālās, līdz kurām vispār pielaižama
vilciena svara pamazināšana pie attiecīgas temperatūras.

5. Svara normas pamazināmas uz attiecīgā TN telegramas pamata,
kuru pēdējais dod kā adrestelegramu N° 19, uzrādot ārējā gaisa tempe-

ratūru, apstākļus, kuri izsaukuši normu pamazināšanu, kā arī pamazinā-
šanas lielumu °/o°/o. Telegrama paliek spēkā visilgākais 24 stundas no

viņas padošanas laika.

Piezīme: Adrestelegramām N° 19 piešķirama pēc vilcienu telegramām pirmā
priekšrocība.

Telegramas paraugs:

15./XU. Temperatūra,_Rīga — 11°, Valka — 12°, Krustpils -

11°. Sniega putenis rajonā Inčukalns—Valka—Gulbene. Rajonā

Rīga—Krustpils laiks labvēlīgs.
Vilciena svara normas Rīga—Krustpils pēc ailes B. Rīga—

Gulbene pēc ailes Bar 5 °/° pamazinājumu. TN\ paraksts

6 Ja pēc 24 stundām no iepriekšējās telegramas padošanas laika

apstākļi mainījušies uz slikto puM vai paliek tie paši, TN dod jaunu
telegramu vai iepriekš doto pastiprina.

Ja apstākļi pēc 24 stundām mainījušies tiktāļ, ka vilciena svars nav

jāpamazina, TN telegramas nedod nemaz, bet ja apstākļi mainī|ušies agrāk
kā par 24 stundām, TN pamazinājumu atceļ.

7. Depo pārziņi var svaru normas pamazināt saskaņā ar §§ 3—5,
tikai izņēmuma gadījumos, ja par piemēru, nokavētos attiecīgs rīkojums
no TN un tad arī tikai vilcieniem, ejošiem no maiņas depo. Par normu

pamazināšanu TD nekavējoši ziņo TN un ja pēdējais atrod TD rīcību par

nepareizu, viņš normas pamazināšanu atceļ vai izmaina.

8. Vilciena lokomotīves vadītājam izņēmuma gadījumos, pie ap-

stākļiem, aizrādītiem, p. 1 , kā arī lokomotīves bojāšanās gadījumā, ir

tiesība starpstacijās pieprasīt vilciena svara pamazināšanu, uzrādot pa ma-

zināšanas iemeslus un lielumu. Lokomotīves vadītāja mutisko pieprasījumu
par vilciena svara samazināšanu stacijas dežūrants ieraksta galda grāmatā
ko lokomotīves vadītājs apstiprina ar savu parakstu.

Norakstu no pieprasījuma ES nosūia ar pirmo pastu TN, kurš pārbauda
pieprasījumā uzrādīto iemeslu pareizību un līdz ar savu atsauksmi iesūta T.

9. Uz lokomotīves vadītāja rakstisku pieprasījumu vilciena svars

ES jāpamazina, bet ja ES tomēr piespiestu lokomotīves vadītāju braukt

ar nepamazinātu sastāvu, visu atbildību par iespējamām sekām nes ES.

Vi-u līdzšinējie noteikumi un rīkojumi attiecībā uz vilcienu svara

normām, kā arī uz svara normu pamazināšanu tiek atcelti.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.
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ApkārtrakstsN°71.
1928. g. 7. jūlijā.

Par krauto un tukšo vagonu grupēšanu vilcienos vienkopus.

Visiem ES, noraksts ER, konduktoru brigāžu pārziņiem.

Pamatojoties uz 235. not. 17. § 111 nod. 1. punktu, vilcienu komer-

ciālā ātruma pacelšanai, manevru darbu samazināšanai starpstacijās, kā

arī vilcienu bagāžu un vagonu apgrozības veicināšanai, uzdodu arī vil-

cienu sākuma stacijām ievietot vagonus vilcienos bez viņu šķirošanas
krautos un tukšos. Vagonus grupējot jāturas vienīgi pie principa, lai visi

uz vienu zināmu staciju izsūtāmie vagoni — tiklab krautie kā tukšie —

atrastos vilcienā vienā vietā, lai tādā kārtā šos vagonus varētu ērti vienā

paņēmienā atkabināt. Tāpat jāraugās, lai šīs vagonu grupas atrastos sa-

stāvā tādā kārtībā (skaitot no lokomotīves), kādā atrodas vagonu atkabi-

nāšanas stacijas pēc vilciena virziena. Atsevišķām stacijām izsūtāmās

vagonu grupas gan jācenšās ievietot sastāvā tādējādi, lai krautie vagoni

grupā stāvētu kā pirmie.
Šis apkārtraksts neattiecas uz Gulbenes -leriķu un Gulbenes-Pļaviņu

iecirkņiem, kur vilcienu sastādīšanas ziņā sākuma stacijās jāpieturās arī

turpmāk pie līdzšinējās kārtības, saskaņā ar noteikumiem N? 235.

ER lūdzu sekot izpildīšanai.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 74.
1927. g. 22. augustā.

Par vagonu grupēšanu vilcienos.

Visiem ES, ENB, noraksts ER.

Lai novērstu preču vilcienu pārliecīgi ilgu aizturēšanu starpstacijās
komplicētu manevru darbu dēļ, nosaku turpmāk sekošu kārtību:

1) No sākuma stacijām aizlaižamo preču vilcienu sastāvos vagoni
obligātoriski ievietojami saskaņā ar Noteikumu N° 235 17. § 111 nodal.

1. punktu, t. i. grupējot vagonus pēc viņu gala stacijām.
2) Tādā pat kārtībā piekabināmi no starpstacijām uz vienu vai otru

tā paša iecirkņa starpstaciju sekojošie vagoni: ja vilcienā jau atrodās va-

gonu grupa uz zināmu staciju, tad arī no jauna piekabināmie un uz šo

staciju sekojošie vagoni pievienojami šai grupai.
3) No starpstacijām uz vilciena gala staciju nosūtāmie va-

goni, ja viņu ievietošana vilcienā vairākās vietās pēc vagonu gala

stacijām izsauktu sarežģītākus manevru darbus, saistītus ar vilciena

ilgāku aizturēšanu, — piekabināmi vienkopus, visi vienā vietā, neatkarīgi
no viņu gala stacijas. Ja, turpretim, piekabināms tikai viens vagons, vai

vagonu grupa uz vienu noteiktu staciju, tad tie katrā ziņā pievienojami
attiecīgai grupai, ja tāda vilcienā atrastos.

Piemērs: Krustpils-Šķirotavas iecirkņa starpstacijās visus uz Rīgas

mezgla stacijām un tālāk aiz Rīgas sekojošos vagonus piekabina
vienā vietā, neraugoties uz to, ka dala no tiem, varbūt, adresēti

uz Rīgas Preču, Zemitānu, Šķirotavas v. t. t. stacijām.

ER lūdzu sekot ša apkārtraksta neatlaidīgai izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

12



178

Apkārtraksts N° 71.
1929. g. 1. jūlijā.

No ienākošām sarakstēm redzams, ka staciju darbinieki vilcienu ie-

vadrakstos uzrāda nepareizu svaru — mazāku par faktisko. Tāda nepa-
reizība netik ka ienes traucējumus kurināmā normu noteikšanā un prē-

miju aprēķināšanā lokomotīvju brigādēm, bet arī izsauc traucējumus vil-

cienu gaitā un rada lieku saraksti.

Ņemot vērā minēto, aizrāda, ka vilcienu pavadrakstos svars saskai-

tāms un uzrādāms pareizi. Brīdinu, ka šādiem gadījumiem atkārtojoties,

vainīgos stacijas darbiniekus saukšu pie stingras atbildības.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 49.
1930. g. 10. aprīlī.

Par bremžu vienmērīgu sadalīšanu sastāvos.

Novērots, ka stacijas vienmēr nepilda noteikumu Ns 235 21. §
X punkta nosacījumus par bremzējamu vagonu ievietošanu vilcienos.

Tā novēršanai aizrādu, ka par bremžu vienmērīgu sadalīšanu sa-

stāvā jārūpējas tiklab sākuma stacijām vilcienus aizlaižot, kā arī starp-
stacijām pie vagonu pie- un atkabmāšanas. Tukšos atkabinot jācenšās
neņemt vairāk bremzes vagonu, cik tas vajadzīgs šo vagonu piekabinā-
šanai pēc iekraušanas, lai tādā kārtā novērstu bremzes vagonu trūkumu

tāļākās atkabināšanas stacijās.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 36.
1930. g. 27. martā.

Visiem ES, ER, EDR, EDN un konduktoru brigāžu pārziņiem.

Novērots, ka dažas stacijas pienācīgi nepilda vilcienu kustības no-

teikumus par bremzes vagonu pareizu sadalīšanu vilcienos un nerūpējas
par vilcienu sastāvam un ātrumam atbilstošu bremču skaita apkalpošanu.

Aizrādot, ka šādai paviršībai var būt smagas sekas, atgādinu neat-

laidīgai izpildīšanai noteikumu K2 235. 21. §, kā arī manu pag. gada
19. 111 apkārtrakstu N° 26, pie kam piezīmēju, ka gadījumos, kad nav

vajadzīgā bremzes vagonu vai bremzētāju skaita, — lokomotīves vadītā-

jam un virskonduktoram izdodami brīdinājumi par vilciena ātruma sama-

zināšanu tiktāl, kādu atļauj strādājošais bremžu skaits.

Konduktoru brigāžu pārziņus lūdzu paziņot šo apkārtrakstu virs-

konduktoriem, bet ER sekot izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.
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Apkārtraksts N° 50.
1930. g. 10. aprīli.

Par konduktoru siltumnīcām.

Aizrādu, ka preču vilcienos konduktoru vajadzībām ieslēdzamas

vienīgi speciālās siltumnīcas ar bremzi, savienotu ar ieeju konduktoru

nodaļā, lai tādā kārtā arī vilcienu virskonduktoriem dotu iespēju apkalpot
vienu strādājošu bremzi.

Ja šādu vagonu, resp. siltumnīcu stacijā nebūtu — kādi gadījumi
pie dzīvās preču vilcienu kustības var nākt priekšā — vilcienos var

ievietot konduktoru vajadzībām arī tādas siltumnīcas, kuraš neatbilstu

pilnīgi augšminētām prasībām.

Šādās siltumnīcās novietojamas konduktoru brigādes mantas, bet

brigādēm pašām viņas izlietot atļauts tikai pa vilciena stāvēšanas laiku

stacijās. Vilcienam ejot, kā jaunākiem konduktoriem, tā arī virskonduk-

toriem — ja apkalpojamo bremžu skaits to prasa — obligātoriski jāat-
rodas uz vagonu bremžu laukumiem bremžu apkalpošanai.

Bez tam uzdodu ES par konduktoru siltumnīcu atrašanās laiku

stacijā, gaidot ieslēgšanu vilcienos, raudzīties lai pēdējās tiktu iztīrītas,

resp. izslaucītas un lai tur atrodošā iekārta, kā krāsniņas, plaukti, lākteņi,
logu stikli un atslēgas, būtu kārtībā un nekas nenozustu. Pa siltumnīcu

atrašanās laiku vilcienos, par iekārtu, resp. inventāru atbild virskonduktors.

Lai pienācīgi varētu sekot siltumnīcu iekārtai un visus iztrūkumus

un bojājumus noskaidrot, tad pie vilciena sastāva nodošanas virskon-

duktoram, saskaņā ar 49. instrukcijas 42. §~ siltumnīcas iekārta nododama

pēdējam zem paraksta pie sevišķa saraksta, kurā atzīmējams iekārtas

piederumu skaits un viņu stāvoklis. Tāpat virskonduktors pie tā paša
saraksta siltumnīcas iekārtu nodod gala stacijā ESP zem paraksta.

Par visiem konstatētiem bojājumiem un iztrūkumiem bez kavēšanās

jāievada noskaidrošana un ES rezultātus ar atsauksmi iesūta E.

Konduktoru brigāžu pārziņus lūdzu paziņot šo apkārtrakstu kon-

duktora brigādēm zem paraksta, bet ER sekot izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 123.
1927. g. 24. novembrī.

Visiem ES, nor. ER, EBR, EAJ, EBD.

Atgādinot noteikumu Ns 235. 21. §, X nodalījumu par bremzējamo

vagonu ievietošanu vilcienos, lūdzu griezt stingru vērību uz to, lai va-

gonus ar apkalpojamām bremzēm ievietotu vilcienos tādējādi, ka viņu
bremžu laukumi ieņemtu stāvokli pretēju vilciena virzienam, t. i. uz

astes pusi. Izņēmumi pielaižami tikai tādos gadījumos, ja nav iespējams
bremzes vagonus apgriezt.

Astes bremzes vagonam obligatoriski jabut ar bremzes laukumu

atpakaļejošā virzienā.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

12*
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Apkārtraksts N° 124.
1927. g. 24. novembrī.

Visiem ES, noraksts ER.

Bijis gadījums, kur nepareizas pasažieru vagonu sakabināšanas dēļ,
vilcienam apstājoties, pārejas tiltiņi starp vagoniem aizgājuši viens aiz

otra, pie kam vienam vagonam bojātas gala sienas durvis.

oādu gadījumu novēršanai atgādinu stingrai izpildīšanai noteikumu

JVs 235. 20. §, X. nodalījumu par vagonu saišu saskrūvēšanu tiklab pa-
sažieru, kā arī preču vilcienos.

ER lūdzu sekot izpildīšanai.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 48.
1928. g. 28. aprīlī.

Vilcienu personālam.

Noskaidrojot vagonu riteņu riepu bojāšanās iemeslus starp citu pie-

rādījies (sevišķi uz L ceļiem), ka daudzi bojājumi cēlušies no bremžu

pārāk stipras pievilkšanas, kas izsauc riteņu šļūkšanu, pie kam arī ma-

zinājās vilciena bremzēšanas spējas. Lai tas nenotiktu atgādinot instr. 49.

§ 53. un instr. 26. § 26. aizrādām, ka samazinot vilcienu gaitu ar brem-

zēšanu bremze nav jāpievelk tik stingri, ka vagonu riteņi pārstāj ritēt.

Mašīnu direktora palīgs E. Zēbauers.

Ekspluatācijas direktora v. v. O. Zaķis.

Apkārtraksts N° 59.
1930. g. 23. aprīlī.

Visiem ES un konduktoru brigāžu pārziņiem, noraksts ER,

EDR, EDN.

Saskaņā ar Armijas Staba operatīvās daļas satiksmes nodaļas no-

rādījumiem griežu ES un EBK vērību, uz to, ka karavīru un tāpat arī

jauniesaukto pārvadāšanai nozīmētie vilcieni-ešaloni apturami tikai tajās
stacijās, kur tas vilcienu nozīmēšanas telegrammās paredzēts, vai kur

tas nepieciešams aiz tīri techniskiem iemesliem, kā piem. vilcienu kru-

stošanās un garāmlaišanas gadījumos ūdens ieņemšanas v. t. 1.

Ārpus šiem izņēmumiem vilcieniem jāseko cieši pēc noteiktā sa-

raksta, pie kam arī ešalonu priekšnieku vai grupas vecāko citādas prasības
šinī ziņā, bez sazināšanās ar virsvaldi, nav ņemamas vērā.

Konduktoru brigāžu pārziņus lūdzu paziņot šo apkārtrakstu EBK.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.
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4. Grafikas.

Rīkojums N° 202.
1930. g. 14. aprīlī.

Par izpildītas vilcienu kustības grafiku vešanu.

1) Vilcienu gaitas un dzelzceļu līnijas atsevišķu iecirkņu caurlai-

šanas spēju kontrolei X., N. un P. ceļu iecirkņos ar biežāku vilcienu

kustību stacijas ved izpildītas vilcienu kustības grafikas ser. E. N° 61.
Kādos iecirkņos vedamas izpildītās vilcienu kustības grafikas, nosaka

ekspluatācijas direkcijas rīcibas daļas vadītājs.

2) Šinīs grafikās parādāmi visi vilcieni, atzīmējot to gaitu ar tinti

(taisnas) līnijas veidā, pie kam pasažieru un preču-pasažieru vilcieni

zīmējami ar sarkanu, bet pārējie vilcieni—ar melnu tinti, atsevišķas loko-

motīves parādot ar pārtrauktu līniju.

Ja vilcienu gaita starp stacijām noritējusi bez pārtraukumiem, tad

tā atzīmējama ar taisnu līniju, savienojot tieši atiešanas un pienākšanas
punktus. Turpretim, ja vilcienam darba vai citu kādu iemeslu dēļ bijusi
apstāšanās posmā, tad tāda parādāma ar lauztu līniju, atzīmējot, kad

vilciens apstājies un kad tas atkal uzsācis gaitu.

3) Grafikas zīmē technisko staciju dežuranti katrs savā dežūrēs

laikā, pie kam katrā stacijā grafiku zīmē tikai vienā eksemplārā, savie-

nojot ar līniju katra vilciena aiziešanas laiku no sevis un pienākšanas
laiku kaimiņu stacijā—nepāru virziena vilcieniem, bet aiziešanas laiku no

kaimiņu stacijas un pienākšanas laiku pie sevis—pāru virziena vilcieniem.

Komercstacijas un pieturas punkti par vilcienu pienākšanas un at-

iešanas laiku ziņo attiecīgai techniskai stacijai atzīmēšanai grafikā (ar
lauzto līniju).

4) Pāru virziena vilcieni zīmējami grafikās no augšas uz leju, bet

nepāru—no apakšas uz augšu.

5) Pie vilciena gaitu attēlojošās līnijas, saskaņā ar grafikas kreisajā
galā uzrādīto kārtību resp. prasībām, atzīmējami sekoši dati: vilciena

šķira (P, PP, PS, MS, MT, MA un t. U, vilciena numurs, lokomotīves

numurs, krauto un tukšu vagonu skaits un kopējais vilciena svars.

Grafikās visu šo datu atzīmēšana obligatorska sākuma, mezgla,
gala un arī tām starpstacijām, kur mainās vilcienu sastāvi, resp. pie-vai
atkabina vagonus. Pārējās stacijas grafikās atzīmē tikai vilciena šķiru
un numuru. Vilciena aiziešanas un pienākšanas laika minūšu vieninieku

cipari jāieraksta šaurajos leņķos, ko vilciena kustības līnija veido ar

grafikas malējām, horicontālām līnijām, platajos leņķos, turpretim, ierak-

stāms vilciena vispārējais nosebojums, ar kādu tas atgājis no vienas resp.

pienācis otrā stacijā.
Blakus vilciena šķiras apzīmējumam jāparāda arī, cik minūtes vil-

ciens nosebojis vai uzdzinis posmā, pie kam nosebojums parādāms ar

zīmi
„—

bet uzdzinums ar ~-f".

6) Grafikas labajā galā blanķetē uzrādītā vietā jāpaskaidro vilcienu

aizturēšanas iemesli, atzīmējot cik tie nostāvējuši stacijās, laižot garām
citus vai krustojoties ar citiem vilcieniem, cik laika patērēts manevriem,
cik sūtījumu iekraušanai vai izkraušanai, cik techniskām vajadzībām.
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Padarītais darbs jāatzīmē saīsināti: piekabināšana ar burtiem „pk", atka-

bināšana—„ak v

,
izkraušana—„i", iekraušana—„ie", krustošanās—„kr",

garāmlaišanu —„gr", ūdens uzņemšana —„v", kurināmā materiāla uzņem-

šana—„m", techniskā apskate—„t". Piekabināto un atkabināto vagonu
daudzums jāparāda daļu skaitļu veidā: skaitītājā jāliek piekabināto vai

atkabināto vagonu daudzums, bet saucējā ar divu skaitļu palīdzību atda-

lot vienu skaitli no otra ar domu strīpu, jāparāda ar pirmo skaitli cik

vietās vagoni piekabināti vai no cik vietām atkabināti, ar otro—no cik

ceļiem piekabināmie vagoni paņemti, vai uz cik ceļiem atkabinātie vagoni
novietoti. Minētais darbs, piem. izteiktos šādi:

v. 2001 — Ak —pk. -A__2o min.,
2—o 1 £

kas nozīmētu, ka 20 min. laikā no v. 2001 atkabināti 4 vagoni no 2 vie-

tām un novietoti uz 3 ceļiem, piekabināti 6 vag. vienā vietā no 2 ceļiem.
Izkraušana un iekraušana parādāma daļu skaitļu veidā — saucējā vietu

skaits un svars, apzīmētājā —no cik vagoniem izkrauts vai cik vagonos
iekrauts.

Šinī nodalījumā jāatzīmē ari vilcienu novēlojumu iemesli posmos—

pārsvars, brīdinājums, lēna gaita, lokomotīves bojāšanās jeb cits iemesls.

Pasažieru un preču - pasažieru vilcieniem nostāvēšana stacijās grafikās
paskaidrojama tikai tad, ja tā pārsniedz sarakstos paredzēto stāvēšanas

laiku.

Komercstaciļas un pieturas punkti par vilcienu aizturēšanas iemes-

liem ziņo attiecīgai techniskai stacijai atzīmēšanai grafikā.

7) Stacijās, kur malkas vai citu kurināmo vielu padošanu uz vil-

cienu lokomotīvēm izdara ar uzņēmēju strādniekiem, grafikās obligātoriski
uzrādāms kā uz lokomotīves padotā kurināmā materiāla daudzums, tā

arī laiks, kādā šis darbs veikts. Ja lokomotīve noturēta zem kurināmā

materiāla ieņemšana ilgāk par noteikumos J\r° 147 un līgumā ar uzņēmēju
paredzētām laika normām, sastādāms akts soda naudas iekasēšanai, atzī-

mējot grafikā sastādītā akta numuru.

8) Stacijas dežūrants, kura gaita sakrīt ar dienas beigām, t. i. plk.
24.00, parakstīdams grafiku stacijas priekšnieka vietā, iesūta to ar pirmo
vilcienu kontrolējošai instancei—ekspluatācijas direkcijas rīcības daļai.

9) Ekspluatācijas direkcijas rīcības daļa pēc izdarītas kontroles

uzglabā grafikas arķīvā.

Ņemot vērā izpildītās vilcienu kustības grafiku lielo nozīmi, jo tur

attēlojas visa līnijas darbība un pēc tām tiek regulēta ari vilcienu kustība,
uzdodu to vešanai piegriezt nopietnu vērību, parādot vienīgi pareizus
un izsmeļošus datus.

Bez tam vēl aizrādu ievērībai un izpildīšanai:

a) visām atzīmēm par vilcienu pienākšanas un atiešanas laiku tik-

lab vilcienu kustības grafikās, kā arī vilcienu pavadrakstos un

lokomotīvju vadītāju ziņojumos ir jāsaskan un nekādas starpības
laika ziņā nedrīkst būt.

Nesaskaņu novēršanai, katru dienu plk. 800 staciju darbinie-

kiem jāseko laika salīdzinājumam un pēc tā jānoregulē pulksteņi
stacijas dežūrantu kantoros, bet vilciena virskonduktoram pirms
nobraukšanas no sākuma stacijas, obligātoriski jāizpilda 49. in-

strukaijas 48. §~ t. i. jāsalīdzina savs pulkstens ar stacijas pulksteni.
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b) Nekādas vienošanās laika uzrādīšanas ziņā starp stacijas dežū-

rantu un virskonduktoru resp. lokomotīves vadītāju stacijās nav

pielaižamas, bet gan uzrādāms faktiskais laiks.

c) Gala stacijā virskonduktors paraksta lokomotīves vadītāja ziņo-
jumu tikai tad, kad visi dati attiecībā uz vilciena pienākšanas un

atiešanas laiku ziņojumā ierakstīti un ja tie saskan ar vilciena

pavadrakstā ievestiem datiem.

Konduktoru brigāžu pārziņi izziņo šā rīkojuma pēdējos a, b, c

punktus visiem virskonduktoriem zem paraksta.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 203.
1930. g. 14. aprīlī.

Par saīsinātas vilcienu kustības grafikas vešanu.

Lai varētu labāki un ātrāki orientēties par vilcienu gaitu un loko-

motīvju apgrozību, kā arī lai iegūtu jau otrā dienā par pagājušo dien-

nākti pārskatu par vilcienu svaru, sastāvu un komercielo ātrumu, kustī-

bas rīkotāji virsvaldē (EDR) un kustības rīkotāji Daugavpilī (EDN) ved

saīsinātas vilcienu kustības grafikas uz speciāli šim nolūkam izgatavotām
blanķetēm ser. E. 69.

Šā grafika izpildīšanai, ESP. pie ikkatras vilciena atiešanas no sā-

kuma vai pienākšanas gala stacijā, nekavējoties, bez kāda sevišķa atgā-
dinājuma, izsauc EDR resp. EDN. un sniedz sekošas ziņas: lokomotīves

pieņemšanas resp. nodošanas laiku kontroles punktā, vilciena atiešanas

resp. pienākšanas laiku, lokomotīves numuru, vilciena sastāvu (uzrādīt

atsevišķi klases, iekārtotos segtos, platformas, cisternas un pārējos, cik

krauto un tukšo) un svaru.

Par pasažieru un preču-pasažieru vilcieniem lokomotīves pieņem-
šanas un nodošanas laiks kontroles punktā nav jāziņo.

Piezīme. EDN. saīsinātas vilcienu grafikas ved pa iecirkņiem Daugavpils - Indra-

Zemgale-Eglaine, Daugavpils-Rītupe nn Rēzekne 11-Zilupe.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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5. Manevru lokomotīvju darbības kontrole,
manevru darba un karstās rezerves aprē-

ķināšanas kārtība un kvīšu izsniegšana
lokomotīvju vadītājiem.

Rīkojums N° 100.
1925. g. 25. martā.

Noteikumu
N°

262, par manevru darbu un karsto rezervi,

dzīvē ievešanu.

Sākot no 1. aprīļa 1925. g. stājās spēkā noteikumi JMs 262 par ma-

nevru darbu, karstās un aukstās rezerves aprēķināšanas kārtību. Uzdodu

minētos noteikumus izvest dzīvē no augstāk uzrādītā laika.

No tā paša laika lokomotīvju manevru darba un karstās rezerves

aprēķina grāmatā ser. E 60-a (sk. noteikumu 11. §) nostrīpojami 12, 17

un 22. iedalījumi, bet 11. iedalījumā uzrādāma īstā darba un karstās re-

zerves kopsumma, Iļb no pēdējā pielīdzinot īstam darbam, t. i. 5 ied. -(-

-f-8. ied. ļj'
'

21. ied. izvedams koeficients: par 1 stundu

0

-

,
_ . . 18. ied.

pārstrādāto vagonu skaits, t. i. —

:—i—r
11. ied.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Centrālās statistikas vadītājs J. Ruņģis.

Apkārtraksts N° 104.
1929. g. 19. septembrī.

Par manevru lokomot. darbības kontroles aparātu

„Kirnerwachter".

Manevru lokomotīvju darbības kontrolei lielākās mezgla stacijās uz

pastāvīgām manevru lokomotīvēm š. g. septembra mēnesī uzlikti speciāli
„Kirnerwāchter" aparāti. Stacijas, kuru man lokomotīvēm aparāti uzlie-

kami, noteic Ekspluatācijas direkci|a. Mainot kaut kādu iemeslu dēļ ma-

nevru lokomotīvi, jāmaina arī kontroles aparāts. Izņēmums pielaižams
vienīgi manevru lokomotīvju mazgāšanas gadījumos.

Aparāts piestiprināts lokomotīves būdā un tam ir pulksteņa mecha-

nisms. Aparātā ieliekama speciāla no papīra izgatavota kontrolripa ar

24 stundu iedali, uz kuras aparāta pulksteņa mechanisma pendeļa labā

augšas pusē atrodošās adata lokomotīves kustēšanos atzīmē ar lauztu,
bet stāvēšanu ar nepārtrauktu līniju. Aparātiem jābūt pastāvīgi noslēg-
tiem un to atslēgas glabājās pie staciju dežurantiem Kontrolripas ieliek

apārātos personīgi stacijas dežūrants, mašīnista klātbūtnē vienreiz par
24 stundām pīkst. 8.00 no rīta, kad mainas lokomotīvju brigādes. Uz

kontrolripas ar zīmuli atzīmējami datums un laiks, kad ripu ieliek, loko-

motīves N° un mašīnista uzvārds; ripu izņemot atzīmējams arī izņemša-
nas laiks. Kontrolripas ielikšana izdarāma sekosi: Atslēdz aparāta vāku

un nolaiž to uz leju. No pulksteņa mechanisma noskrūvē ar pagriezienu
pa kreisi kontrolripas turētāju uzgriežņi. Pulksteņa mechanismu ar pa-
griezieniem pa labi uzvelk. Pēc tam uzliek pašu ripu ar laika iedali
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virspuse, ripu tā, lai ielikšanas laiks nāktu zem adatas, t. i.

pret aparāta malā ievilkto strīpu. Pēc ripas uzlikšanas tā piestiprināma
pie pulksteņa mechanisma ar uzgriežņi, pagriežot to pa labi. Pēc tam

aparāta vāks aiztaisāms un noslēdzams. Ripa nekādā gadījumā nedrīkst
atrasties aparātā ilgāk par 24 stundām un lai dežūranti nekļūditos ripas
noņemšanas laikā, dežūranta galda grāmatās atzīmējams laiks, cikos katrai

lokomotīvei kontrolripa uzlikta.

Izpildītās ripas pēc noņemšanas nododamas tūliņ stacijas priekš-
niekam, kurš pēc ripu pārkontrolēšanas tās vēl tajā pašā dienā līdz ar

saviem paskaidrojumiem ar pirmo pastu iesūta tieši Ekspluatācijas direk-

cijas rīcības daļai.
Katra lokomotīves nostāvēšana dīkā ilgāk par pusstundu stacijas

priekšniekam jāpaskaidro ar nostāvēšanas iemesliem, norādot, cik tie at-

sevišķos gadījumos ir attaisnojami, cik nē.

Kontrolripu krājumi glabājās Rīcības daļā, no kurienes tos izsūta

uz pieprasījuma stacijām. Kontrolaparātu pulksteņa mechanisma bojāša-
nās gadījumā aparātu noņem lokomotīves brigāde un nodod stacijas de-

žūrantam nosūtīšanai izlabošanai TN. Visas bojātās ripas iesūtāmas

Rīcības daļai ar paziņojumu, kādai lokomotīvei aparāts bojāties. Pēc

izlabošanas TN aparātu nosūta stacijai un pēdējā to nodod lokomotīves

brigādei piestiprināšanai pie lokomotīves. Par aparātu izlabošanu stacija
paziņo Rīcības daļai.

Mašīnu direktora pal. E. Zēbauers.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 51.
1930. g. 10. aprīlī.

Par noteikumu JNi 262, attiecība uz manevru darba un karstās

rezerves kvītēm, pareizu izpildīšanu.

Vairākkārt nākas konstatēt, ka staciju darbinieki pietiekošā mērā

nepilda noteikumus N2 262, attiecībā uz maiļevru darba un karstās re-

zerves kvīšu izsniegšanu lokomotīvju vadītājiem. Dažos gadījumos kvītes

pavisam netiek izsniegtas, kādēļ tās nevar tikt pievienotas lokomotīvju
vadītāju ziņojumiem un Centrālai statistikai tādas katrā atsevišķā gadījumā

jāpieprasa, bet daudz ir arī tādu gadījumu, kur izsniegtās kvītēs uzrādīti

neoareizi dati. Kā viena no tādām nenareizībām jāmin noteiktā stāvē-

šanas laika, kas atzīmēts 262. not. 28., 29. un 30. lapas pusēs, neatskai-

tīšana. Tad vēl kvītes tiek izsniegtas pavisam nevietā — ar laiku īsāku

par 15 min. (sk. 13 un 15 §).

Visas šās nepareizības rada lieku sarakstīšanos un aizkavē norēķinu

sastādīšanu Centrālā statistikā.

Aizrādot uz minēto, uzdodu manevru darba un karstās rezerves

kvītes lokomotīvju vadītājiem izsniegt tūliņ uz vielas pēc pabeigtā darba

ar pareiziem datiem, saskaņā ar noteikumu JNI 262 nosacījumiem.

Pārpratumu novēršanai piezīmēju, ka minētās kvītes lokomotīvju
vadītājiem komercstacijās, kur ir pastāvīgi staciju priekšnieki — jāizsniedz
šīm stacijām pašām.

Brīdinu, ka nepareizībām atkārtojoties, vainīgos būšu spiests saukt

pie stingras atbildības.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.
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6. Dažādu grāmatu vešana.

Rīkojums N° 204.
1930. g. 14. aprīli.

Par manevru uzdevumu grāmatas vešanu.

Lai iegūtu zināmu noteiktību pie manevru darbu veikšanas mezglu
un citās stacijās, kur strādā atsevišķās manevru lokomotīves un sastā-

dītāju brigādes, uzdodu vest manevru uzdevumu grāmatu pēc klātpieliktā
parauga (ser. E 77). Katrs uzdevums sastāv no 2 vienādām daļām:
uzdevuma un uzdevuma pasakņa. Šīs abas daļas izpildāmas uz reizi,
rakstot zem kopējamā papīra.

Rubrikā A ievedami vagonu Ns-Vs, kuri stacijā ir jāpārstrādā. Rub-

rikā B apzīmē vagonu atrašanās vietu, bet D — uz kurieni tie jāpadod.
Laiks, kad vagons tiek padots, jāatzīmē rubrikā E. Šeit arī no vilciena

sastādītāja, vai manevru pārziņa izdarāmas atzīmes par vagonu nepado-
šanas iemesliem.

Manevru uzdevumu var izdot stacijas priekšnieks, dežūrants vai

cita kāda persona, kura ir pilnvarota no šeit minētiem darbiniekiem.

Manevru uzdevuma izdevējs parakstās par uzdevuma pareizību.

Tāpat zem paraksta uzdevumu saņem izpildīšanai manevru pārzinis vai

vilciena sastādītājs, pie kam uzdevuma uzrakstā minētais „manevru pār-
zinim" vai arī „vilciena sastādītājam" jānostrīpo pēc vajadzības.

Katrs izpildīts uzdevums jānodod darbiniekam, kas to pielīmē pie
attiecīga pasakņa. Ja dienesta gaitu nododot otrai personai visi uzdevumā

minētie vagoni vēl nav padoti, tad rubrikā E atzīmējami kādi vagoni
vēl nav pārstrādāti. Otrs vilcienu sastādītājs vai manevru pārzinis tur-

pina darbus pēc saņemta uzdevuma no iepriekšējas maiņas.

Ja visi uzdevumā uzrādītie vagoni nevar likt pārstrādāti, tad uzde-

vuma otras puses baltajā laukumā vilcienu sastādītājs uzraksta sīkākus

paskaidrojumus par nepadošanas iemesliem un nodod uzdevumu viņa
izdevējam.

Šā rīkojuma pareizai izpildīšanai uzdodu sekot ER.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Uzdevumu izdevēja paraksts:

Uzdevuma N° saņēmu izpildīšanai 193 g.

mēn d. pīkst.

Paraksts:

1) Izpildītie uzdevumi nododami atpakaļ viņu izdevējam, kas tos pielīmē pie at-

tiecīga pasakņa.
2) Ja uzdevums nav izpildīts, jeb izpildīts pa daļai, tad pie dienesta gaitas maiņas,

kā arī nododot neizpildītus uzdevumus viņu izdevējam, sekošā laukumā jāpaskaidro sīkāki

neizpildīšanas iemesli:

A B D E



Uzdevuma pasaknis JVs

manevru pārzinim
vilcienu sastādītājam

193 g. mēn. d. pīkst.

189

Vagonu
tete

Kur Kur Izpildīšanas laiks un neizpildī-
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I
Ser. E. 77.
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Uzdevumu izdevēja paraksts:

Uzdevuma JMs saņēmu izpildīšanai 193 g.

«
mēn. d. pīkst.

Paraksts:

1) Izpildītie uzdevumi nododami atpakaļ viņu izdevējam, kas tos pielīmē pie at-

tiecīga pasakņa.
2) Ja uzdevums nav izpildīts, jeb izpildīts pa daļai, tad pie dienesta gaitas maiņas,

kā ari nododot neizpildītus uzdevumus viņu izdevējam, sekošā laukumā jāpaskaidro sīkāki

neizpildīšanas iemesli:

...
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Rīkojums N° 205.
1930. g. 14. aprīli.

Par vilcienu sastāvu norakstīšanas grāmatu vešanu.

Vagonu apgrozības kontrolei nepieciešamo datu iegūšanai un attiecīgo
ziņu sastādīšanai, uzdodu vest sevišķu vilcienu sastāvu norakstīšanas

grāmatu, ser. E 78 pēc klātpielikta parauga.

Vilcienu sastāvu norakstīšana jāizdara sākuma un gala stacijās.
Sākuma stacijai tas jāizdara īsi pirms vilciena nosūtīšanas, bet gala sta-

cijai pēc vilciena pienākšanas.

Piemērs: Vilciena Ms 14-Rīga-Valmiera sastāvu noraksta Rīga
pas., kā sākuma stacija un Valmiera, kā gala stacija; vilciena Jv° 2411-

Jelgava-Liepāja sastāvu noraksta Jelgava, kā sākuma stacija un Liepāja,
kā gala stacija.

Katrai tādai sakuma un gala stacijai jāved mazākais 2 grāmatas —

viena priekš nosūtāmiem vilcieniem un otra priekš pienākušiem vilcieniem.

Vajadzības gadījumos, skatoties pec apgrozība esošiem vilcieniem,

var tikt ievestas arī vairāk grāmatas.

Nodalījuma „pienacis" jāatzīmē gads, mēnesis uu diena, kad vil-

ciens pienācis, bet nodalījumā „aizgājis" kad vilciens nosūtīts.

Nodalījuma „sastavs" atzīmējami sakopotie dati par vilciena sastāvu,
t. i. cik un kādi vagoni atrodas pienākušā vai nosūtāmā vilcienā.

Nodalījumā „dati par vagoniem" attiecīgos iedalījumos jāatzīmē:
vagonu N2ČN2, šķira vai klase, asu skaits, ar vai bez bremzes, krauts

vai tukšs.

Nodalījumā „dati par sviniņiem (plombām)" attiecīgos iedalījumos
jāatzīmē: sviniņu skaits, stacija kura uzlikusi sviniņus, mēnesis un diena,
kad sviniņi uzlikti un viņu kontroles iezīmes.

Ja vagona durvis ir aizgrieztas ar stiepuli vai aizslēgtas ar atslēgām,
tad par to jātaisa attiecīga atzīme.

Kad vilciena sastāvs no vienas puses ir norakstīts un visi vajadzīgie
dati atzīmēti, pēdējos katrā ziņā jāsalīdzina ar vagonu un sviniņiem
no otras puses sastāva,, pie kam sevišķa uzmanība jāpiegriež sviniņu
stāvoklim.

Pēc sastāvu atzīmēšanas ierakstītie grāmatā dati par sviniņiem un

vagonu N2N2 jāsalīdzina ar preču zīmēs uzrādītiem vagonu .N2JN2 un

vagonu listē atzīmētiem sviniņa datiem.

Mezglu stacijās uz atejošiem pārdevu vilcieniem šī grāmata ser. E 78

nav vedama, jo šīs grāmatas vietu izpilda pārdevu vilcienu pavadrakstu
ser. VS 305a noraksti, bet uz pienākošām pārdevām gala stacijās grāmata
ser. E 78 tomēr ir jāved.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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VILCIENS JVs

Vilciena sastāvu atzīmējis
(paraksts)

Ar dokumentiem salīdzinājis
(paraksts)

Ser. E. 78.

Pienācis Aizgājis S a s t ā v s

gads, m./d. gads, m./d. klas. iekai t. | slēgt. ļ platf. | pusvag. citi kopā
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Rīkojums N° 206.
1930. g. 14. aprīlī.

Par stacijas dežurantu galda grāmatas vešanu.

Visu tekošā diennaktī apgrozījušos vilcienu, saņemto rīkojumu un

dažādu citu ziņu, attiecībā uz brīdinājumiem, pārmiju un signālietaišu
stāvokli v. t. t., reģistrēšanai, stacijās vedama dežurantu galda grāmata
ser. E 32, pēc zemāk norādītas kārtības:

Vilcienu un uz viņiem attiecošos datu reģistrēšanai ievestas 25 rub-

rikas, kurās dati jāieraksta saskaņā ar rubriku uzrakstiem. Attiecībā uz

11. un 15. rubr. datiem paskaidroju, ka par pasažieru vagoniem jāskaita
visi pasažieru pārvadāšanai vilcienos ieslēgtie klases un iekārtotie preču
vagoni, bagāžas, pasta, gaitas, sanitārie un arestantu vagoni. 25. rubrikā

(vagonu balanss) jāuzrāda vagonu faktiskais skaits stacijā. Katras kalendār-

dienas sākumā jāieraksta cik atlicis vagonu no iepriekšējās dienas, iz-

mainot skaitli atkarībā no pie un atkabināto resp. pienākušo un aizgājušo
vagonu skaita.

Visas ziņas jāieraksta tikai par tiem vilcieniem, kuri stacijā stāvē-

iuši ne mazāk par 5 min., kurpretim par tiem vilcieniem, kuri stāvējuši
mazāk par 5 min., vai caursekojuši bez apstāšanās — atzīmējams tikai

vilciena Ns, pienākšanas un aiziešanas vai garām paiešanas laiks (skat.
235 not. 34. § VI. nod.).

Grāmatas pirmā atsevišķā nodalījumā (dežūrējošie darbinieki) jāie-
raksta visi darbā atrodošies šajā nodalījumā minēto amatu darbinieki,

uzrādot no kādas līdz kādai stundai katrs darbinieks dežūrē. Tanīs

stacijās, kur visus minēto amatu darbiniekus paredzētā nodalījumā ie-

rakstīt nevar, darbinieku reģistrācijai jāieved īpaša grāmata.

Otrā nodalījumā (cik un
kādām stacijām jāizsūta tukši vagoni) jā-

ieraksta saņemtie Ekspluatācijas direkcijas rīcības daļas rīkojumi par

vagonu nosūtīšanu.

Trešā nodalījumā (tekošā dienā norīkotie vai atceltie vilcieni) jāie-
raksta visi norīkotie gadījuma vilcieni un visi tekošā dienā atceltie

vilcieni.

Pastāvīgā apgrozībā atrodošies pasažieru un preču-pasažieru vilcieni

šajā nodalījumā nav jāieraksta.

Ceturtā nodalījumā jāieraksta semaforu, pārmiju un citu mechanisko

ietaišu apskatīšanas un pārbaudīšanas rezultāti, atzīmes par viņu stāvokli,

bojājumiem un izlabošanu, saskaņā ar noteik. JV2 347 (pielik._N2 4 noteik.

N2 235. Stacijās, kur pastāv pārmiju un signālu ceturta

nodalījuma vieta jāved ar instrukc. N2 35 noteiktais žurnāls signalizācijas
un centrālizāciias notikumiem.

Piektā nodalījumā (posmu stāvoklis) gaitu nododot jāieraksta vai

posmi uz kaimiņu stacijām ir brīvi no vilcieniem, jeb tie aizņemti un ar

kādiem vilcieniem (N2).

Sestā nodalījumā (dažādi brīdinājumi) aizrādījums, kādi

darbi vai apstākļi, kādā vietā (km) un kada ziņa traucē vilcienu normālo

gaitu, par ko jāizdod brīdinājumi. Pie ta jāatzīmē zem kada .Ns tas ie-

rakstīts brīdinājuma grāmatā.

Septītā nodalījumā jāieraksta no administratīvām personām izpildī-
šanai saņemtie rīkojumi.

13
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Šo nodalījumu izlieto arī ekspluatācijas revizori un citi ekspluatā-

cijas direkcijas administratīvās vai revidējošās personas revīzijas vai no-

vērojumu rezultātu ierakstīšanai.

To iecirkņu stacijas, kur vilcienu kustība ir maza, taupības labad

katrā lap. pusē un nodalījumā ziņas jāieraksta par 2 diennaktīm, nodalot

vienas dienas ziņas no otras ar horizontālu strīpu. Visi ieraksti galda

grāmatā jāizdara ar tinti. Izņēmumi pielaižami ar Ekspluatācijas direk-

tora atlauiu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskā direktora pal. Paegle.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 241.
1930. g. 9. maijā.

Par vilcienu un vagonu techniskās apskatīšanas grāmatas
ievešanu.

Lai stacijas butu viena noteikta un vienāda kartība vilcienu un va-

gonu apskatīšanā no vagonu apskatītājiem, saskaņā ar instrukcijas
% 13 § 18, instrukcijas J\<2 15 §§ 18,27 un 30 un 235. not. 16 § VI nod.

uzdodu visām tām sākuma, gala, mezgla un starpstacijām, kur vien ir

vagonu apskatītāji, vest „vilcienu un vagonu apskatīšanas grāmatu"

ser, E 13 pēc klātpieliktā parauga, pie kam paskaidroju sekošo:

1) Pirmā rubrikā ierekstāmi apskatāmā atejošā vai pienākošā vil-

ciena numuri (sastāvā esošo vagonu NsJsTs nav jāuzrāda);

2) Rubrikā no 2—6 ieskaitot ierakstāmi apskatāmo vagonu numuri,
kuri nozīmēti sekošanai uz ārzemēm un vietējā satiksmē. leraksti izda-

rāmi saskaņā ar rubriku uzrakstiem;

3) Septītā rubrikā — uz kāda ceļa vilciens vai apskatāmie vagoni
atrodas;

4) Astotā rubrikā — vilciena attiešanas laiks; (sk. arī p. 10).

5) Devīto un desmito rubrikas izpilda vagonu apskatītājs: devītā

atzīmējams laiks, kad apskatīšana pabeigta un desmitā — apskatīšanas
rezultāti par vagonu derīgumu vai nederīgumu nozīmētām vajadzībām.

6) Ņemot vērā, ka pastāvīgie pasažieru un preču-pasažieru vilcieni

apgrozās pēc noteikta saraksta, uz tiem apskatīšanas uzdevumi nav jā-
izsniedz un pēdējo apskatīšana vagonu apskatītājam jāizdara bez kāda

sevišķa stacijas dežuranta rīkojuma.
Turpretim pasažieru vilcieniem piekabināmie preču vagoni obligā-

toriski jāieraksta apskatīšanas grāmatā un uzdevums jāizdod vagonu

apskatītājam.

7) Vagonu apskatīšanas uzdevumi brošēti grāmatās pa 200 lapām.
Katrs uzdevums sastāv no 2 vienādām daļām: uzdevuma un uzdevuma

pasakņa. Šīs abas daļas izpildāmas uz reizi, rakstot zem kopējamā papīra.

8) Apskatīšanas uzdevumus izdod stacijas priekšnieks, stacijas
priekšnieka palīgs, vai kāda cita no stacijas priekšnieka pilnvarota per-
sona. Uzdevuma izdevējs parakstās par uzdevuma pareizību un pirmo
perforēto eksemplāru izplēš no grāmatas un zem paraksta pasaknī nodod

vagonu apskatītājam izpildīšanai. Pēdējais to pēc izpildīšanas, parakstoties
zem ierakstiem 9. un 10. rubrikās, nodod atpakaļ viņa izdevējam, kurš

to pielīmē pie attiecīga pasakņa.
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9) Lielākās stacijās, skatoties pec vietējiem apstākļiem, var tikt

vestas vairākas apskatīšanas grāmatas.

10) Nosūtīšanai sagatavotie preču vilcieni apskatāmi U/a st. laikā.

Turpretim vagoni, padodamie iekraušanai pie noliktavām, atsevišķiem
ceļiem un piekabināšanai pasažieru vilcieniem, apskatāmi pēc iespējas
nekavējoties, pēc uzdevuma saņemšanas. Ja vienā un tai pašā lāikā

tiktu dots uzdevums vienam apskatītājam apskatīt kā vilcienu, tā arī

atsevišķus vagonus, tad uzdevumā jāatzīmē, kāds darbs izpildāms
pirmā kārtā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Uzdevums J\s

,
vilciena

,

Vagonu apskatītajam par apskatīšanu.
r r

vagonu
r

19 mēn. d. pīkst

stacijā.

Uzdevuma izdevēja paraksts

Uzdevumu saņēmu izpildīšanai

19 mēn d. pīkst

Vagonu apskatītajā paraksts

*) Nosūtīšanai sagatavotie preču vilcieni apskatāmi l x/ 2st. laikā. Kurpretim vagoni,
padodamie iekraušanai pie noliktavām, atsevišķiem ceļiem un piekabināšanai pasažieru vil-

cieniem, apskatāmi pēc iespējas nekavējoties pēc uzdevumu saņemšanas. Ja vienā un tai

pašā laikā tiktu dots uzdevums vienam apskatītājam apskatīt kā vilcienu, tā arī atsevišķus
vagonus, tad uzdevumā jāatzīmē, kāds darbs izpildāms pirmā kārtā.

Ser. E 13.

13*
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7. Dažādi rīkojumi un aizrādījumi.

Rīkojums N° 78.

1928. g. 6. februāri.

Par staigāšanas noliegšanu gar krautiem vagoniem ar vaļēju

uguni.

Novērots, ka darbinieki, apkalpojot vagonus, neuzmanīgi apietas ar

apsildīšanu vai apgaismošanas rīkiem, kuriem ir vaļēja liesma, kā lāpām
un t. L Bija gadījums, kad strādnieks, lai atsildītu vagona saiti, gājis
ar vaļēju uguni gar krautu ar liniem vagonu, pie kam no vaļējās liesmas

aizdegušās no vagona durvīm izkārušās linu šķiedras, caur ko aizdegu-
sies arī vagonā iekrautie lini.

Lai novērstu tamlīdzīgus notikumus, stingri noliedzu staigāt ar va-

ļēju liesmu gar krautiem vagoniem un uzdodu visiem darbiniekiem vis-

pār piegriezt vislielāko uzmanību pie vaļējas uguns lietošanas citos gadī-
jienos. Atgādinu visiem vietējiem darbu rīkotājiem nenogurstoši sekot

dzelzceļu mantas apsargāšanai no ugunsbriesmām, ievērojot, ka par

sekām, kas celsies caur nolaidīgu apiešanos ar uguni, pie atbildības tiks

saukti ne tikai darbu izpildītāji, bet arī darbu rīkotāji.
Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Sprinģis.

Eksploatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Apkārtraksts N° 55.

1930. g. 10. aprīli.

Par dažādu atzīmju taisīšanu uz vagonu sienam.

Novērots, ka staciju darbinieki izdarot ar krītu uz preču vagonu

sienām dažādas atzīmes, ne vienmēr tās izdara uz vagonu sienām šim

nolūkam paredzētā melnā laukuma, bet apraksta visas vagonu sienas.

Tāpat tiek izdarītas atzīmes arī uz klases vagonu sienām.

Ņemot vērā, ka vagonu sienu aprakstīšana bojā viņu krāsu un iz-

skatu, uzdodu visus uzrakstus uz vagoniem izdarīt: preču vagoniem
tikai uz vagonu sienu melnajiem laukumiem, bet klases vagoniem uz

vagonu pamatsijām zem ieejas durvīm. Izņēmumi pielaižami vienīgi pie
kara un pārceļotāju ešelonu vagonu numurēšanas, kur numerācijas cipari
rakstāmi preču vagonu vidū — uz durvīm.

Lai novērstu pārpratumus, kas varētu celties caur nevajadzīgiem
uzrakstiem un atzīmēm ar krītu uz vagoniem, tad visi šādi uzraksti un

atzīmes, vajadzībai izbeidzoties, tūliņ nomazgājami. Mazgāšanu izdarīt

vai nu pēc vagonu padošanas iekraušanai, vai arī pēc izkraušanas.

Minēto darbu, skatoties pēc vietējiem apstākļiem, var uzdot vai nu

vagonu sargiem, pārmijniekiem vai arī vilcienu sastādītāju brigādēm.
No remonta izlaistiem vagoniem jābūt bez kaut kādiem uzrakstiem ar

krītu.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Apkārtraksts N° 52.
1930. g. 10. aprīlī.

Par visāda veida notikumiem nekavējoši informēt EDR.

Atkārtojas gadījumi, ka stacijas par dažāda veida notikumiem vai

nu nemaz neinformē EDR, jeb to dara tikai pēc ilgāka laika no notikuma

brīža. Šāda nepareiza rīcība aizkavē gadījuma resp. notikuma noskai-

drošanu un sakarā ar to vilcienu kustībā vai citā darbā radušos traucē-

jumu novēršanu.

Uzdodu ES stingri sekot lai par visiem notikumiem un traucēju-
miem kā stacijās, tā posmos bez kavēšanās tiktu informēts EDR, saska-

ņojot ar pēdējo arī adreses telegrammas numuru un tekstu.

Daugavpils-Rītupes-Indras-Zemgales-Eglaines un Rēzeknes 11.-Zilupes
iecirkņa stacijas par notikumiem un traucējumiem ziņo, kā arī adreses

telegrammas saskaņo caur EDN.

Aizrādu, ka vainīgie šī apkārtraksta neizpildīšanā tiks saukti pie
atbildības.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 54.
1930. g. 10. aprīlī.

Par saņemto rīkojumu laikā izpildīšanu un atbildēšanu uz

telefoniskiem izsaucieniem.

Bieži atkārtojas, ka stacijas dotos rīkojumus izpilda pavirši un ar

lielu novēlošanos, pat pēc vairākiem atgādinājumiem. Tāpat nāk priekšā
gadījumi, ka steidzošu jautājumu — vilcienu kustībā un vagonu saimnie-

cībā — noskaidrošana ar stacijām pa telefonu neiespējama, jo uz atkār-

totiem izsaucieniem netiek atbildēts. Novērots, ka neatbildēšana uz te-

lefoniskiem izsaucieniem sevišķi iekrīt brīvā no vilcieniem laikā, kas

liecina, ka stacija no gaitā esošiem darbiniekiem tiek atstāta uz ilgāku
laiku bez uzraudzības.

Ņemot vērā, ka saņemto rīkojumu pavirša un laikā neizpildīšana
un tāpat neatbildēšana pa telefonu, ienes traucējumus tik svarīgā, kā

vilcienu kustības un vagonu saimniecības nozarē, uzdodu visiem ES un

ESR tādu parādību novērst.

Gadījumos, ja kādu apstākļu dēļ rīkojumus nav iespējams laikā

izpildīt, tad to tūliņ ziņot, uzrādot iemeslus. Visas ievestās ar sevišķiem
rīkojumiem ziņas, kā: vagonu, par pasažieru vilcienu nosebošanos, preču
vilcienu pie un atiešanu un t. t. sniegt pa telefonu EDR noteiktā laikā,
negaidot sevišķus telefoniskus atgādinājumus.

Brīdinu, ka vainīgie šā apkārtraksta neizpildīšanā, tiks saukti pie
atbildības.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Rīkojums N° 207.

1930. g. 14. aprīli.

Ņemot vērā, ka Ekspluatācijas direkcijas rīcības daļā koncentrēta

visa izrīcība vilcienu kustībā, un vagonu saimniecībā, uzdodu par pie-
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nākumu visām telefonu centrālēm, steidzīgām sarunām, kuras pieprasa
Rīcības daļas vadītājs, vecākais un dežūrējošie kustības rīkotāji, nekavē-

joši dot savienojumus uz visām līnijām, pārtraucot pārējās sarunas, iz-

ņemot Satiksmes ministra, galvenā direktora, viņa palīga un direktoru

vai viņu vietnieku sarunas.

Attiecīgie ES šo rīkojumu izziņo visām telefonistēm.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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8. Eksportsviesta, piena un citu

ātribojājošos preču un pasažieru ātruma

preču pārvadāšanas maršruti.

Apkārtraksts N° 57.
1930. g. 15. aprīli.

Ledus vagonu maršruti piena, eksportsviesta un citu atriboļajošos
preču pārvadāšanai no š. g. 15. maija.

Saskaņā ar 1928. g. 31. augusta „
Valdības Vēstnesī" .Vs 196 publi-

cēto noteikumu N2 342 par preču pārvadāšanu pa dzelzceļiem XXI no-

dalījumu, ledus vagoni piena, eksportsviesta un citu ātribojājošos preču
pārvadāšanai laižami apgrozībā uz sekošiem iecirkņiem un ar zemāk uz-

rādītiem vilcieniem.

/. Piena un cita ātribojājošos preču pārvadāšanai, izņemot eksportsviestu.

Starp Valmieru-Rīgu v. te 301 — ikdienas 1 vag. pienam

„ Valmieru-Rīgu v. J\2 301 — ikdienas 1 vag. gaļai un cit. ātribojā-

jošamies precēm.

„ Gulbeni-leriķiem-Rīgu v. te 55/301 — ikdienas 1 vag. pienam.

„ Gulbeni-leriķiem-Rīgu v. Ns 55/301 — ikdienas 1 vag. gaļai un

citām precēm.

„ Inčukalnu-Rīgu v. N« 301 — ikdienas 2 vag. pienam.

„ Gulbeni-Pļaviņām-Rīgu v. te 251/513/209 —
ikdienas 1 vag. pienam,

gaļai un citām precēm.

„ Madonu-Rīgu v. te 251/513/209 — sestdienās 1 vag. gaļai.

„
Rēzekni 11-Rīgu v. N2 319/313 — ikdienas 1 vag. pienam un citam

precēm.

„ Līvāniem-Rīgu v. te 535/313 — pirmdienās un ceturtd. 1 vag.

gaļai un citām precēm.
„ Daugavpils-Rīgu v. N° 535/313 — ikdienas 1 vag. pienam un citam

precēm.

„
Pļaviņām-Rīgu v. te 313 — ikdienas l vag. pienam.

„
Pļaviņām-Rīgu v. N° 313 — ceturtdienas 1 vag. gaļai un cit. precēm.

„ Koknesi-Rīgu v. N2 313 — ikdienas 1 vag. pienam.

Koknesi-Rīgu v. N° 313 —
trešdienās 1 vag. gaļai un citam precēm.

„ Lielvārdi-Rīgu v. te 313 — ikdienas 1 vag. pienam.

„ Jumpravu-Rīgu v. te 313 — ikdienas 1 vag. pienam.

„ Ikšķili-Rīgu v. JSr2 313 — ikdienas 1 vag. pienam.

„ Stendi-Rīgu v. 866/348 — ikdienas 1 vag. pienam.
_

„
Stendi-Rīgu v. N° 866/348 — trešdienas 1 vag. gaļai un citam precēm.

„
Tukumu I-Rlgu v. N° 348 — ikdienas 1 vag. pienam.

„
Tukumu I-Rīgu v. te 348 — otrdienas un ceturtdienas 1 vag.

ātribojājošamies precēm.

„ Smārdi-Rīgu v. te 348 — ikdienas 1 vagons pienam.

„
Tukumu 11-Jelgavu-Rīgu v. te 22 — ikdienas 1 vag. pienam un

citām precēm.

„
Līvbērzi-Rīgu pas. v. te 22 — ikdienas 1 vag. pienam.

M Skrundu-Rīgu v. N2 4 — ikdienas 1 vag. pienam un citam precēm.

„ Reņģi- Rīgu v. te 330 — ikdienas 1 vag. pienam.
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Starp Auci-Rīgu v. N2 330 — ikdienas 1 vag. pienam.

„ Bēni-Rīgu v. N2 330 — ikdienas 1 vag. pienam.

„ Krimūnām-Rīgu v. K° 330 — ikdienas 1 vag. pienam.

„
Glūdu-Rīgu v. N2 330 — ikdienas 1 vag. pienam.

„ Reņģi-Torņakalnu v. JN° 330 — ikdienas 1 vag. gaļai un citām precēm.

„
Daudzevu-Rīgu pas. v. N2 263/46 — ikdienas 1 vagons pienam.

„
Daudzevu-Torņakalnu v. N2 263/46 — ceturtdienās 1 vag. gaļai
un cit. precēm.

„
Meiteni-Rīgu v. N2 260/330 — ikdienas 1 vag. pienam.

„ Platoni-Rīgu v. N° — 260/330 — ikdienas 1 vag. pienam.

„ Priekuļi-Liepāju v. N2 75 — ikdienas 1 vag. pienam. Pirmdienās

šis vagons ieslēdzams vilcienā N2 75 jau no Vaiņodes.

//. Eksportsviesta (adresētā uz Rīgas Krasta staciju padošanai pie valsts

saldētavas) pārvadāšanai ar pasažieru ātrumu.

Starp Valku-Rīgu pas. v. N2 33/301 — 1 vag. pirmdienās, trešdienās,

piektdienās.

„ Valmieru-Rīgu v. N2 301 — 1 (pēc vajadzības 2 vag.) pirmdienās,
trešdienās, piektdienās.

„
Gulbeni-leriķiem• Rīgu v. N2 55/301 — I—2 vag. pirmdienās, treš-

dienās, piektdienās

„ Gulbeni-Pļaviņām-Rīgu v. N2 251/513/209 — I—21 —2 vag. pirmdienās,
trešdienās, ceturtdienās

„
Jaunlatgali-leriķiem-Rīgu v. N2 -55/301 — 1 vag. pirmdienās,
ceturtdienās.

„ Situ-Rīgu v. N2 3/55/301 — 1 vag. otrdienās, piektdienās.

„ Zilupi-Rīgu v. N2 319/313 — 1 vag. pirmdienās, ceturtdienās.

„
Rēzekni I-Daugavpils-Rīgu v. N2 327/535/313 — 1 vag. pirmdienās,
ceturtdienās.

„ Daugavpili-Rigu v. N° 535/313 — 1 vag. pirmdienās, ceturtdienās.

„ Koknesi-Rīgu v. N° 313 — 1 vag. pirmdienās, ceturtdienās.

„ Ventspili-Stendi v. N2 6— 1 vag. pirmdienās, ceturtdienās.

„ Stendi-Rīgu v. N2 866/348 — 1 vag. otrdienās, trešdienās, piekt-
dienās, svētdienās.

„
Tukumu I-Rīgu v. N2 348 — 1 vag. pirmdienās, trešdienās.

„

Tukumu 11-Jelgavu-Rīgu v. Jss 22 — 1 vag. pirmdienās, trešdienās.

„ Liepāju-Saldu-Rīgu v. Ne 4— 1 vag. otrdienās, ceturtdienās.

„ Saldu-Rīgu v. N2 4— 1 vag. otrdienās, ceturtdienās.

„ Liepāju-Reņģi-Rīgu v. N2 74 — 1 vag. pirmdienās, ceturtdienās.

„ Reņģi-Rīgu v. N2 330 — 1 vag. pirmdienās, trešdienās.

„ Bēni-Rīgu v. N2 330 — 1 vag. pirmdienās, trešdienās.

„ Meiteni-Rīgu v. N2 260/330 — 1 vag. pirmdienās, ceturtdienās.

„ Sēlpili-Daudzevu v. N2 19/18 — 1 vag. pirmdienās, trešdienās,
ceturtdienās.

„ Daudzevu-Lāčplēsi v. N2 19/18 — 1 vag. pirmdienās, trešdienās,

ceturtdienās, svētdienās.

„ Vecmuižd-Rīgu v. N2 263/46 — 1 vag. pirmdienās, ceturtdienās.

„
Api-Gulbeni v. N2 5— 1 vag. otrdienās, ceturtdienās.

„
Aknisti-Daudzevu v. N2 88/73/78 vai N2 86/71/78 — 1 vag. otr-

dienās, sestdienās.

„
Neretu-Daudzevu v. N2 78 — 1 vag. svētdienās, trešdienās.

„ Dundangu-Stendi v. N2 4— 1 vag. svētdienās, trešdienās.

„
Mērsragu-Stendi v. N2 12 — 1 vag. otrdienās, piektdienās.
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Ledus vagonu maršrutu ieturēšanā un šī pārvadāšanas plāna pareizā
izpildīšana, attiecībā uz piena, eksportsviesta un citu ātribojājošos preču

pārvadāšanas kārtību, ņemami vērā sekoši aizrādījumi un nosacījumi:
1) Ledus vagonu apgrozības dienas noteiktas atkarībā no vilcienu

atiešanas no tām stacijām, no kurām ledus vagoni uzsāk savu maršrutu.

2) Atribojājošās preces pārvadājamas tikai ar attiecīgā iecirknī šim

nolūkam paredzētiem vilcieniem un šai plānā noteiktajās dienās.

3) Eksportsviesta pārvadāšanai nozīmētos atsevišķos vagonos iekrau-

jams vienīgi uz Rīgu Krasta staciju adresētais un pie valsts saldētavas

padodamais eksportsviests, kurpretim sviests vietējam patēriņam kraujams
ledus vagonos kopā ar citām ātrtbojājošamies precēm.

4) Pieved- un lauku ceļu, kā arī to „X" platuma līniju stacijās, kur

ledus vagoni neapgrozās, eksportsviesta sūtījumus pieņem un nosūta ar

tādu aprēķinu, lai šie sūtījumi pārkraušanas un mezglu stacijās paspētu
uz vilcieniem tajās dienās, kad tur ir apgrozībā ledus vagoni.

5) Par ledus vagonu maršrutiem un eksportsvi sta, kā arī citu ātri-

bojājošos preču pārvadāšanas kārtību staciju priekšnieki informē vietējos
nosūtītājus.

6) Ātribojājošos preču pievešanu stacijās norīkojama ar lādu aprē-
ķinu, lai šos sūtījumus pēc vajadzīgo pieņemšanas formalitātu nokārtošanas,
nosvēršanas un dokumentu izgatavošanas, tūliņ varētu iekraut šim no-

lūkam nozīmētos un pienācīgi ar ledu atvēsinātos vagonos. Preču ātrākas

pievešanas gadījumā — tās novietojamas ledus pagrabos, bet stacijās, kur

šādu pagrabu nebūtu — esošās preču noliktavās, izmeklējot vēsākas

pakrēšļa puses. Atstāt šīs preces uz rampām vai uz perona saulainās

vietās, nav pielaižams.

7) Gadījumos, kad pretēji šī rīkojuma 2. punkta nosacījumam, kāds

no nosūtītājiem pieved eksportsviestu tai dienā, kad nav apgrozībā ledus

vagonu, eksportsviesta pārvadāšanai, sviesta sūtījumi pieņemami un iekrau-

jami citu ātribojājošos preču pārvadāšanai nozīmētos ledus vagonos, bet

uz iecirkņiem, kur šādu ledus vagonu apgrozībā nav, uz „X" plat. —

parastā preču vai bagāžas vagonā, bet uz „N" plat. — bagāžas vagonā.
Preču nosūtītājam šādos gadījumos jāieraksta preču zīmē noteikumu

N° 342 XXI. nodalijuma 1. punktā, kā arī preču tarifa I. daļas 35. § pare-
dzētā atzīme par preču pārvadāšanu neapsaldētā vagonā.

Neatkarīgi no tā, staciju priekšniekiem par visiem tiem gadījumiem,
kad sviests pievests citās dienās, ne kā tas šai rīkojumā paredzēts, —

nekavējoši jāziņo ar pasta-tēlegrammu Ekspluatācijas direkcijai, uzrādot

nosūtītāja vārdu, pievestā sviesta muciņu skaitu, kā arī — kādā vagonā
sviests iekrauts.

8) Eksportsviesta un citu ātriboiājošos preču pārvadāšanai iecirkņu
sākuma stacijām izsūtāmi katrā gadījumā pienācīgi iztīrīti un pēc vaja-
dzības izmazgāti vagoni, par ko jāpārliecinās arī iekraušanas stacijām.

Stacijās, kur vagonus atvēsina, katru reizi, pirms ledus iekraušanas,

jāiztīra šifoni un ledus rezervuāri no netīrumiem un jāizlaiž no caurulēm

tur sakrājies ūdens.

9) lekraujot un izkraujot sviestu no vagoniem un novietojot to no-

liktavās, jāraugās, lai sviesta muciņas nesvaidītu un nevalstītu pa zemi,
bet rūpīgi un uzmanīgi nogādātu savā vietā. Tāpat jārūpējas par to, lai

muciņas neaptraipītu netīrumiem. Pārvadājot sviestu uz līnijām, kur šim

nolūkam nav atsevišķu vagonu, kopā ar citām precēm, jāsargās apkraut
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sviesta sūtījumus ar gaļu, zivīm vai citām tādam precēm, kas varētu

kaitēt sviestam, un tāpēc tas novietojams pēc iespējas savrūp no pēdējām.

10) Vagonos un noliktavās muciņas novietojamas stāvus, ar apzīmēto
galu uz augšu, pie kam vagona tilpuma pilnīgākas izmantošanas labā,
muciņas kraujamas virzienā no vienas sānu sienas uz otru, bet nevis

virzienā no viena vagona galu uz otru.

11) Ar eksportsviesta sūtījumiem Rīgā pas. pienākušie ledus vagoni
nosūtāmi uz Krasta staciju izkraušanai 2 reizes dienā: vagoni, kuri pie-
nākuši starpbrīdī no pīkst. 12.00 līdz 24.00 padodami pie saldētavas līdz

pīkst. 8.00, bet no pīkst. 0.00 līdz 12.00 pienākušie padodami līdz pīkst. 14.00.

Kas zīmējas uz tiem sviesta sūtījumiem, kas pienākuši Rīgā pas.
iekrauti parastā segtā vai arī bagāžas vagonā (skat 7. punktu), tad tādi

nosūtāmi uz Krasta staciju ar pirmo pārdevu.

12) Saldētavā izkraujamie sviesta sūtījumi izdodami saņēmējiem
parastā kārtībā, neizslēdzot arī svētdienas un svētku dienas.

Vagoni izkraujami 3 stundu laikā.

13) Pēc izkraušanas ledus vagoni katru reizi iztīrāmi un izvēdināmi,

atverot durvis un ventilatorus, un pēc vajadzības izmazgājami. Pēc kam,
Krasta stacija tos nekavējoties nosūta uz Rīgu pas., kura tos laiž no

jauna apgrozībā.

14) Attiecībā uz eksportsviesta sūtījumu pieņemšanu un marķēšanu
skat. arī manu pag. gada 12./IV. apkārtrakstu N° 37.

Ekspluatācijas revidentus lūdzu cieši sekot ātribojājošos preču pār-
vadāšanai un ledus vagonu izmantošanai, periodiski pārbaudot staciju
darbinieku rīcību un dodot tiem uz vietām vajadzīgos norādījumus.

Par novērojumiem ziņot.
Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 69.
1930. g. 8. maijā.

Par pasažieŗu ātruma preču sūtījumu un bagāžas-preču
pārvadāšanu no 15. maija.

Sakara ar jauna vilcienu saraksta ievešanu, pasažieru ātruma preces,
sākot ar š. g. 15. maiju pārvadājamas ar sekošiem vilcieniem:

/. Uz platsliežu līnijām.

1) Virzienā no Rīgas uz stācijām:

Rīgas-Valmieras-Valkas iecirknī ar v.

N° 300/420.
leriķu -Gulbenes -Rītupes iec. ar v. JMs 54. Rīgas pas. piekabina te 54 tiešu

vagonu, kurā stacijas no Ze-

mitāniem līdz leriķiem iekrauj
uz šo iecirkni sekojošos sūtī-

jumus.
Rīgas -Krustpils -Daugavpils iec. ar vilc.

N° 312/536, bet zivis ar v. N° 60.

Daugavpils - Indras iec. ar vilc. te 576. Tiešais vagons Daugavpili un

stacijām aiz Daugavpils seko

no Rīgas ar vilc. te 8.
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Krustpils-Zilupes iec. ar v. jNs 312/318.

Daugavpils-Jaunlatgales iec. ar vilc.

te 326/36.

Daugavpils-Grīvas-Zemgales iec. ar v.

No. 201, 203 un 13.

Grīvas-Eglaines iec. ar vilc. te 217.

Pļaviņas-Gulbenes iec. ar vilc. te 250. Tiešie vagoni no Rīgas izsūtāmi

līdz Pļaviņām ar v. te 14.

Rīgas-Tukums-Stendes iec. ar vilc.

te 347/865.
Stendes-Ventspils iec. ar v. te 5.

Jelgavas-Tukuma II iec. ar v. te 21.

Glūdas-Liepājas (c. Saldu) ar v. te 3.

Rīgas-Bolderājas iec. ar vilc. te 81, 87

un 93.

Rīga pas.-Torņakalna -Jelgavas -Reņģes
iec. ar v. Ne 331.

Reņģes-Liepājas iecirknī ar v. te 73. Rīga pas. piekabina v. te 73

tiešos vagonus, kuros iekrauj
savus sūtījumus uz šo iecirkni

arī stacijas no Torņakalna līdz

Reņģei.
Rīga pas.-Jelgavas-Meitenes iec. vilc.

JSIs 331/259, tranzitsūtljumi ar v. JST© 15.

Jelgavas-Daudzevas iec. ar v. te 262, bet stacijām aiz Daudzevas ar

vilc. te 17/20.

2) Virzienā uz Rīgu, no stacijām.

Valkas -Strenču -Rīgas iecirknī ar vilc.

te 33/301.
Gulbenes-leriķu iec. ar vilc. te 55/301.

Rītupes-Jaunlatgales- Gulbenes iec. ar

vilc. te 209/55.
Zilupes-Krustpils-Rīgas iecirknī ar v.

te 319/313.
Indras -Daugavpils -Krustpils -Rīgas iec.

ar v. N° 31/535/313.

Jaunlatgales-Daugavpils iecirknī ar v.

te 37/327.

Zemgales-Grīvas-Daugavpils iec. ar v.

te 202, 14 un 204.

Eglaines -Grīvas iecirknī ar vilc. te 218.

Gulbenes-Pļaviņu iecirknī ar vilcienu

te 251/513/209.

Ventspils-Stendes iecirknī ar vilc. te 6.

Stendes-Rīgas iec. ar vilc. te 866/348, bet zivis ar vilc. te 6.

Tukums 11-Jelgavas iec. ar vilc. te 22.

Liepājas-Glūdas iecirknī (c. Saldu) ar

vilc. te 4. Ar šo vilcienu pa ceturtdienām

un svētdienām pārvadās arī

svaigas zivis atsevišķā vagonā.

Bolderājas-Rīgas iec. ar v. te 82, 86, 94.
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Liepājas - Reņģes iecirknī ar vilc. N° 74. Ar v. J\r2 74 pārvadājamas arī

zivis no Liepājas, Priekules

un Vaiņodes, kādam nolūkam

Liepāja piekabina trešdienās

un svētdienās atsevišķus va-

gonus. Par zivju sūtījumu

pieteikšanu stacijas ziņo lai-

kus ED.

Reņģes -Rīgas iecirknī ar vilc. JSr2 330.

Meitenes-Jelgavas iec. ar v. N° 260/330, tranzitsūtījumi ar vilc. K° 16.

Daudzevas-Jelgavas iec. ar v. Jsfs 263/46.
Daugavas-Daudzevas iec. un Jēkabpils

L pl. ceļiem ar vilc. N2 19/18.
Piezīme: No Daudzevas, Meitenes un Tukuma iecirkņiem Jelgavā pienākušas pa-

sažieju ātruma preces nosūtāmas uz Liepāju ar vilcienu JM2 3.

//. Uz pievedceļiem.

Gulbenes-Valkas iecirknī ar v. Js° 5/6.

Valkas-Ipiķu iecirknī ar vilc. J\2 3/50.
Sitas-Rugāju iecirknī ar v. N2 101/102.

///. Uz lauka ceļiem.

Meitenes
-Bauskas iecirknī ar vilc. Jsr

2 24/25. Uz pārējām līnijām ar

visiem pastāvīgā apgrozībā leceltiem preču-pasažieru vilcieniem.

IV.

Bagāžu-preci atļauts pārvadāt ar tiem pašiem vilcieniem, ar kuriem

pārvadā pasažieru bagāžu.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.



D daļa.

Komerciālā ekspluatācija, bagāžas un preču

pārvadāšana, iekraušana, pārkraušana, iz-

kraušana, šķirošana, svēršana, bagāžas un

preču pārvadāšanas palīglīdzekļi un ierīces.

Muitas un tarifu jautājumi. Līgumi.

Tiešā bagāžas un preču satiksme ar

citām valstīm.

Dzelzceļu likums un viņa papildinājumi.

Obligatoriskie un saistošie noteikumi.





1. Valdības rīkojumi, saistošie noteikumi

un pēdējo izpildu norādījumi.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

Prezidents izsludina šādu likumu:

Dzelzceļu likums.

I nodaļa.

Vispārēji noteikumi.

1. Šis likums attiecas uz visiem vispārējai lietošanai atklātiem valsts

un privātiem dzelzceļiem.
2. Dzelzceļu atklāj vispārējai lietošanai ar satiksmes ministra

rīkojumu.
Piezīme. Līdz ceļa atklāšanai vispārējai lietošanai satiksmes ministrs var, uz sevišķu

noteikumu pamata, atļaut pagaidu kustību pasažieru, bagāžas un preču pārvadāšanai pa būvē-

jamiem dzelzceļiem vai pa to atsevišķiem iecirkņiem, par ko jāpublicē „Valdības Vēstnesī".

3. Katra vispārējai lietošanai atklāta dzelzceļa pienākums ir: pār-
vadāt pasažierus, viņu bagāžu, dzīvniekus un citas privātas un valsts

mantas un preces saskaņā ar šo likumu un uz tā pamata izdotiem no-

teikumiem, izņemot 4. pantā paredzētos gadījumus.
4. Dzelzceļam ir tiesība atteikties vest pasažierus un pieņemt pār-

vadāšanai bagāžu, dzīvniekus, mantu vai preces tikai sekošos gadījumos:

1) ja pasažieris vai sūtītājs nav ar mieru padoties šim likumam un

uz tā pamata izdotiem noteikumiem ;

2) ja pārvadāšana pārtraukta uz satiksmes ministra vai attiecīgas

dzelzceļa valdes rīkojumu — ārkārtēja notikuma, techniska bojā-

juma vai nepārspējamas varas dēļ;

3) ja atejošā pasažieru vilcienā nav brīvu vietu un technisku iemeslu

dēļ nevar vagonu skaitu palielināt;

4) ja pasažieris ir: a) iereibis vai b) slimīgā stāvoklī, kas var ap-

draudēt citus pasažierus (līpīga slimība, ārprātība un tml.);
Piezīme. 4. pkt. b) minētie pasažiep pārvadājami uz sevišķu noteikumu pamata.

5) ja pārvadāšanai pieteikto priekšmetu izsūtīšana nevar notikt

48 stundu laikā;
Piezīme. Sūtījums jāpieņem, ja noliktavās ir brīvas telpas un sūtītājs piekrīt

tā nosūtīšanai pēc iespējas.

6) ja nosūtīšanai pieteiktie priekšmēti pārsniedz ritošā inventāra

gabaritu vai viņu smagums pārsniedz svaru, kuru pielaiž ceļa
būves techniskie noteikumi;

7) ja nosūtīšanai pieteikto priekšmetu pārvadāšana aizliegta, vai prasa

neparastus pārvadāšanas līdzekļus, kādu dzelzceļam nav.

5. Pārvadāšana notiek starp stacijām vai pieturas punktiem, kuri

apgādāti ar pienācīgu darbinieku personālu un nepieciešamo technisko

iekārtu.
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6. Par pasažieru pārvadāšanas un preču pieņemšanas pārtraukumu
dzelzceļam jāizziņo satiksmes ministra noteiktā kārtībā.

Piezīme. Dzelzceļiem, kas atrodas tiešā satiksmē (8. p.),ar līniju, uz kuras pār-
traukta pasažieju un preču pieņemšana pārvadāšanai, jāpiesūta paziņojums šo dzelzceļu
līgumos noteiktā kārtibā.

7. Satiksmes ministrim ir tiesība noteikt tarifa attālumus starp sta-

cijām un pieturas punktiem.

8. Par tiešas satiksmes pārvadājumiem uzskatāmi pārvadājumi starp
stacijām, kuras pieder dažādiem dzelzceļiem, ja izsūtīšanas stacija izdod

pasažieru biļetes, bagāžas kvītes un preču zīmes visam ceļam.

9. Savstarpēji savienotiem dzelzceļiem tiešā satiksmē jāpārvadā
pasažieri, bagāža un preces starp visām stacijām un pieturas punktiem,
kuri atklāti šādai kustībai.

10. Dzelzceļi, kuri atrodas tiešā savstarpējā satiksmē, attiecībā uz

pārvadājumiem ir padoti bez vispārējiem vēl sekošiem noteikumiem:

1) jāpārvadā preces sūtītājiem vai citiem dzelzceļiem piederošos

vagonos;
2) jānodod pārvadājamās preces un bagāža no viena dzelzceļa uz

otru bez preces vai bagāžas īpašnieka līdzdalības.

11. Privātsabiedrības un personas, kā arī valsts iestādes var pār-
vadāt preces savos vagonos, vienojoties ar dzelzceļiem par šo vagonu

apgrozības un preču pārvadāšanas kārtību.

12. Valsts dzelzceļiem ir tiesība paplašināt tiešo satiksmi ārpus
dzelzceļu staciju robežām, vienojoties šinī nolūkā ar kuģniecības vai

transporta biedrībām vai ierīkojot uz savu rēķinu transporta kantorus un

pilsētas stacijas. Līgumus ar kuģniecības vai transporta biedrībām, kā

arī noteikumus par dzelzceļu transporta kantoru un pilsētas staciju dar-

bību apstiprina satiksmes ministrs.

13. Dzelzceļiem ar satiksmes ministra atļauju vai uz satiksmes

ministra pieprasījumu:

1) jāierīko pārejas, kuras krusto līnijas virs vai apakš ceļa stigas,
vai ar to vienā līmenī;

2) jāsaista viena dzelzceļa līnija ar otru tādos punktos, kur tās saiet

kopā, un jāceļ tiešai satiksmei nepieciešamas ietaises;
3) uz kopēju rēķinu jāirgūst zemes gabali, jāierīko dzelzceļa līnijas,

ūdenspiegādāšanas stacijas un citas techniskas ietaises, jāpiegādā
ritošais inventārs, nel ekot šķēršļus atsevišķam dzelzceļam pie-
derošo zemes gabalu vai ietaišu kopējai lietošanai par nolīgtu
atlīdzību.

14. Dzelzceļu savstarpējie pienākumi un tiesības, kuri izriet no šī

likuma 8. līdz 13. pantiem, nosakāmi ar līgumiem, kurus apstiprina sa-

tiksmes ministrs. Ja dzelzceļi nepanāk vienošanos, tad vispārējos jauta-
iumus izšķir Ministru kabinets, bet techniskos — satiksmes ministrs.

15. Dzelzceļš atbild par zaudējumiem, iztrūkumiem un bojājumiem,
kuri cēlušies no viņa darbinieku, kā arī citu dzelzceļa norīkoto personu
dienesta rīcības, ja iztrūkumi, bojājumi un zaudējumi nodarīti izpildot
dienesta pienākumus. Dzelzceļam savukārt ir tiesība prasīt atlīdzību,
kuru tas samaksājis, vai kuru tiesa no tā piespriedusi, no darbiniekiem

vai personām, kuru vainas dēļ iztrūkumi, bojājumi un zaudējumi cēlušies.
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16. Šinī likumā paredzētos aktus, kur turpmākos likuma pantos
nav citādi noteikts, sastāda staciju priekšnieki satiksmes ministra noteiktā

kārtība. Aktu noraksti jāizdod ieinteresētām personām arī uz mutisku

pieprasījumu.

17. Dzelzceļi, pārvadājot pasažierus, bagāžu un preces starptautiskā
satiksmē, padoti ratificētām starptautiskām konvencijām, kā arī citiem

līgumiem, kuri attiecas uz starptautisku dzelzceļu satiksmi.

18. Dzelzceļu stacijās, kurās nav pasta un telegrāfa iestāžu, pasta
operācijas pēc pastāvošiem pasta-telegrafa noteikumiem izdara staciju
priekšnieki vai citi stacijas darbinieki staciju priekšnieku uzraudzībā.

19. Satiksmes ministrim ir tiesība šī likuma robežas izdot visus

nepieciešamos noteikumus un instrukcijas.

II nodaļa

Pasažieru un bagāžas pārvadāšana.

20. Pasažieru pārvadāšana notiek pec izsludinātiem vilcienu
sarakstiem.

Dzelzceļu pienākums ir izlietot visus līdzekļus, lai saskaņā ar pa-
sažieru vilcienu sarakstiem nepārtraukti pārvadātu pasažierus un viņu
bagāžu.

21. Pasažieru biļešu pārdošanai un bagāžas pieņemšanai un izdo-

šanai atveramas kases.

22. Pasažieru braukuma un bagāžas veduma maksu nosaka tarifi.

23. Katram pasažierim jāiegādājas braucamā biļete, tā jāuzrāda uz

attiecīgu dzelzceļa darbinieku pieprasījumu un jāatdod pirms gala staci-

jas, vai pašā gala stacijā.

24. Pasažieru biļešu paraugus un noteikumus par pasažieru biļešu

derīgumu braukšanai apstiprina satiksmes ministrs.

25. Braucamā biļete dod tiesību ieņemt vienu vietu attiecīgas kla-

ses vagonā, kuru pasažierim uz viņa pieprasījumu ierāda dzelzceļa
darbinieki.

Vietu trūkuma gadījumā tiešas satiksmes pasažieriem, kuri ar vil-

cienu piebraukuši mezgla stacijā, dodama priekšrocība pret jauniem pa-

sažieriem.

26. Par tiesību iziet uz pasažieru platformas dzelzceļam ir tiesība

ar satiksmes ministra atļauju ņemt no personām, kurām nav pasažieru

biļešu, sevišķu maksu (peronbiļešu veidā).

Stacijās, kurās nav atļauts iziet uz platformu bez perona biļetes,

dzelzceļam ir tiesība ņemt tarifā paredzēto soda naudu no pasažieriem,
kuri atrasti uz platformas bez perona vai vilcienam derīgas braucamās

biļetes.
27. Vilcienos vai vagonos, kuros ir numurētas sēdu vai guļu vie-

tas, pasažieris iegūst tiesības ieņemt numurētu vietu, nopērkot bez brau-

camās vēl īpašu biļeti.

28. Katram pasažierim, piemaksājot attiecīgu cenas starpību, ir tie-

sība ar zemākas klases biļeti pāriet augstākas klases vagonā. Tāpat
14
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brīvu vietu trūkuma dēļ pasažierim ir tiesība: 1) atsacīties no braukša-

nas un pieprasīt brauciena naudas atmaksu, nododot stacijas priekšnie-
kam biļeti pirms attiecīga vilciena atiešanas, vai 2) pagaidām pieprasīt
vietu augstākas klases vagonā, ja tanī ir svabadas vietas. Bez tam pa-

sažierim ir tiesības pa biļetes derīguma laiku pārtraukt ceļojumu.

29. Katram par pilnu tarifa maksu braucošam pasažierim ir tiesība

vest līdzi bez maksas vienu bērnu, vecumā līdz pilniem 5 gadiem, ja
šis bērns vagonā neaizņem atsevišķu vietu; pār pārējo šāda vecuma

bērnu vešanu, kuri brauc kopā ar pasažieri, no katra ņemama maksa kā

par bērnu, kurš vecāks par 5 gadiem. Bērni, vecāki par 5 un līdz 12

gadiem maksā pusi no braukuma maksas, kāda noteikta pieaugušiem
pasažieriem. Domu starpības bērnu vecuma noteikšanā starp vilciena

virskonduktoru un bērnu pavadoņiem izšķir stacijas priekšnieks.

30. Pasažierim, kurš brauc bez biļetes, ar nederīgu vai nepietie-
košu biļeti, vai arī kurš nobraucis tāļāk par biļetē norādīto gala staciju,
jāmaksā soda nauda tarifos noteiktos apmēros un jāiegādājas biļete tālā-

kam braucienam.

Pasažierim, kurš patvarīgi, bez attiecīgas piemaksas, ar zemākas

klases biļeti brauc augstākas klases vagonā (28. p.), jāmaksā soda nauda

tarifos noteiktos apmēros un tālākam braucienam augstākās klases va-

gonā jāsamaksā biļešu cenu starpība.
Par vairāk kā viena līdz 5 gadiem veca bērna vešanu bez biļetes,

tāpat arī par 5 līdz 12 gadu veca bērna braukšanu bez biļetes vai ar

nederīgu biļeti, jāmaksā soda nauda apmērā no pieaugušo pasažieru
soda naudas.

31. Trīsdesmitā panta paredzēta soda nauda nav ņemama:

1) no pasažiera, kurš ieņēmis vietu vilcienā ar stacijas priekšnieka
vai dežurējošā palīga rakstisku atļauju;

2) no pasažiera, kurš pierādījis, ka viņš savu biļeti pazaudējis;
3) no pasašiera, kurš dažādu virzienu vilcienu stāvēšanas laikā sta-

cijā aiz pārskatīšanās iekāpis un atrasts vilcienā ar citam virzie-

nam derīgu biļeti.
Minētos gadījumos (1., 2. un 3. pkt.) pasažieris, saskaņā ar izdotiem

noteikumiem, samaksā dzelzceļam braukuma maksu no iekāpšanas staci-

jas līdz braukuma gala stacijai, vai līdz stacijai, kur pasažieris var iegā-
dāties biļeti tālākam braucienam.

Pasažiera atrašanās gadījumā vilcienā ar citam virzienam derīgu bi-

ļeti (3. p.), dzelzceļš taisa par to uz minētās biļetes atzīmi. Pasažierim

ir tiesība, ievērojot noteikumos paredzētos nosacījumus, izlietot šo biļeti
braukumam virzienā, kuram tā izdota.

32. Ja pasažieris, kurš atrasts vilcienā bez biļetes, ar nederīgu vai

nepietiekošu biļeti, vai ar zemākas klases biļeti augstākas klases vagonā,
nesamaksā 30. pantā noteikto soda naudu, neiegādājas biļeti tālākai brauk-

šanai, nepārvietojas uz attiecīgas klases vagonu vai nepiemaksā biļešu
cenu starpību, tad stacijas priekšnieks tādu pasažieri izraida no vilciena

un sastāda par to aktu (33. p ).

Pasažierim, kurš nav samaksājis soda naudu, jāpierāda sava perso-

nība. Ja pasažieris savu personību nepierāda, tad viņa personība un

dzīves vieta jānoskaidro policijai.
Piezīme: Šinī, kā ari 35. pantā noteikto soda naudu un veduma maksu valsts

dzelzceļi piedzen neapstrīdamu valsts prasību piedzīšanu kārtībā.
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33. Stacijas priekšniekam vai viņa vietniekam, neatkarīgi no 32.

panta uzradītiem gadījumiem, ir tiesība, sastādot attiecīgu aktu, izraidīt

pasažieri no vilciena:

1) ja apdraud citu pasažieru drošību, vai uzvedas uzkrī-

toši nekaunīgi, atkārtoti pārkāpj 148. panta noteikumus, citus aiz-

kar, draude, ķildojas, trokšņo v. t. t.;
2) ja pasažiera slimība apdraud citu ar viņu kopējā vagonā brau-

cošo pasažieru veselību vai saceļ viņos riebumu un nav iespē-
jams tādu slimnieku novietot atsevišķā vagona nodaļā,

Pjezīme: Bērnus nevar no vilciena piespiest izraidīt nevienā stacijā un pie-
augušus pasažierus — tādās mazās lauku stacijās, kuru tuvumā neatrodas bieži ap-
dzīvotas vietas.

34. Pasažieriem, kuri izraidīti no vilciena kāda no 33. panta
1. punktā minēta iemesla dēļ, nav tiesība atdabūt par biļeti samaksāto
naudu vai tās daļu.

Pasažiefiem, kuri izraidīti no vilciena 33. pantā 2. punktā minētu

iemeslu dēļ, ir tiesība saņemt atpakaļ par biļeti un bagāžu samaksāto

naudu, izņemot daļu, kura pienākas par nobraukto gabalu.

Izraidīto pasažieru bagāža jāizdod viņu izraidījuma stacijā, ja vil-

ciena stāvēšanas laiks to atļauj, pretējā gadījumā jāaptur tuvākā stacijā
un jāatved bez maksas līdz izraidījuma stacijai ar pirmo atpakaļejošo vil-

cienu, ja to vēlas izraidītais pasažieris.

35. Pasažieru rokas bagāža pārvadājama uz sekošiem nosacījumiem:

1) pasažierim ir tiesība ņemt sev līdzi vagonā bez sevišķas maksas

rokas bagāžu līdz 25 kilogramu kopsvarā, ievietojot to sevišķās
šim nolūkam vagonos ierīkotās vietās; rokas bagāžas nozuduma

vai bojājuma gadījumos dzelzceļš par to neatbild;
2) aizliegts līdzi ņemt vagonos un vest kā pasažieru rokas bagāžu

pielādētus šaujamos ieročus, sprāgstošas, viegli aizdegošas, kodī-

gas un smirdošas vielas;
3) suņus, mazus mājas kustoņus un sīkus putnus var vest pasažieru

vagonā, bet tikai par tarifos noteiktu maksu; ja kāds no šai pašā

vagonā braucošiem pasažieriem nav mierā un protestē, tad arī

viņi jāpārvieto bagāžas vagonā;

4) ja pasažieru vagonā atrod lietas un preces, kuras pēc saviem

apmēriem vai svara (1. pkt.) nav atzīstamas par rokas bagāžu,
vai kuras pārvadāt kā rokas bagāžu pavisam aizliegts (2. pkt.),
vai ja suni, mājas kustoni vai sīkus putnus pārvadā bez maksas

(3. pkt.), tad šādu mantu īpašniekam jāmaksā par nepareizu ve-

dumu tarifos noteiktā soda nauda par katru tādu rokas bagāžas
gabalu, suni, mājas kustoni un putnu iesaini;

5) gadījumā, ja augšminēto lietu īpašnieks atteicas samaksāt soda

naudu un mantas nodot bagāžā, tās izkraujamas no vagona un

ievietojamas bagāžas vagonā tālākai vešanai līdz pasažiera izkāp-
šanas stacijai, kurtās izdodamas pret pienācīgo samaksu;

6) ja starp 4. un 5. punktā minētām lietām atrodās ātri bojājošas,

ugunsnedrošas un sprāgstošas vielas vai priekšmeti, tad dzelz-

ceļam ir tiesība tos pēc 24 stundām, skaitot no to izkraušanas
laika stacijā, vai nu pārdot vairāksolīšanā, vai iznīcināt; citas

mantas dzelzceļam ir tiesība likvidēt kārtībā, kāda noteikta nepie-

prasītiem bagāžas sūtījumiem.

14*
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36. Pasažieru rokas bagāžu dzelzceļš pieņem uzglabāšana uz se-

višķu noteikumu pamata.
Piezīme. Dzelzceļam ir tiesība nodot rokas bagāžas glabāšanu kādam no attiecīgām

valdības iestādēm apstiprinātam artelim, ekspedīcijas kantorim vai sabiedrībai.

37. Par pasažieru bagāžu uzskatāma pasažieru manta, ko par ta-

rifā noteiktu maksu pieņem pārvadāšanai bagāžas vagonos ar to pašu
vilcienu, kurā brauc pasažieris; bet ja bagāžas vagona tanī vilcienā, kurā

brauc pasažieris, nebūtu, tad šāda bagāža nosūtāma ar pirmo atejošo
vilcienu, kurā ir vagons bagāžas pārvadāšanai. Pārvadāšanai kā pasa-
žieru bagāža pieņemami priekšmeti, kas pienācīgi iesaiņoti un nav sma-

gāki par 150 kg katrs. Nepietiekoši iesaiņotos bagāžas gabalus pārva-
dāšanai nepieņem, izņemot tādus viengabala lielāka apmēra priekšmetus,
kurus parasti pārvadā bez iesaiņojuma.

Piezīme. Bagāžas vagonu ierindošana vietējās satiksmes vilcienos nav obligatoriska.
Kādi vietējas satiksmes vilcieni iet bez bagāžas vagoniem, nosaka Dzelzceļu virsvalde, norā-

dot to vilcienu sarakstos.

38. Kā pasažieyu bagāžu ir aizliegts sūtīt sprāgstošas un uguns-

nedrošas vielas vai arī tādas, kuras var sabojāt citu pasažieru bagāžu
vai dzelzceļa ietaises.

Piezīme. Šajā (38.) pantā minētais ierobežojums neattiecas uz tām sprāgstvielām
un spridzināmiem materiāliem, kurus lekšlietu ministrijas noteiktā iesaiņojumā un kārtībā

atļauts pārvadāt bagāžas vagonā, svarā līds 100 kg katrā vilcienā.

39. Dzelzceļam ir tiesība apskatīt pasažieru bagāžu, ja ir aizdomas,
ka pārvadāšanai nodod aizliegtus priekšmetus vai vielas.

Bagāža apskatāma dzelzceļa pārstāvja, bagāžas nosūtītāja un viena

liecinieka klātbūtnē. Ja nosūtītājs nav atrodams, pieaicināms policijas
prieksstāvis un, pēdējam neesot, vēl otrs liecinieks.

40. Par bagāžas pārvadāšanu jāsamaksā izsūtīšanas stacija, izņemot
35. pantā 5. pkt. paredzētos gadījumus.

41. Pasažieris var nodot bagāžu ne tikai izbraukuma stacijā, bet

arī ceļa starpstacijās. Bagāžu atļauts pārvadāt ne tikai līdz pasažiera
gala stacijai, bet arī līdz starpstacijām, kuras atklātas pasažieru un ba-

gāžas operācijām. Ja pasažieris vēlās, lai viņam izdod bagāžu kādā

tuvākā, bet ne bagāžas kvītē uzrādītā stacijā, tad viņam par to jāziņo
vilciena virskonduktoram ne vēlāk kā iepriekšējā stacijā. Šinī gadījumā
samaksāto veduma maksu vai tās daļu bagāžas īpašnieks atpakaļ nedabū.

42. Ar pasažieru vilcieniem bez pasažieru bagāžas var pēc iespējas

pārvadāt bagāžas vagonos arī preces, aprēķinot veduma maksu tarifā

noteiktos apmēros.

43. Bagāžu-preci var nosūtīt arī uz noteiktas personas vārdu,
iesniedzot par to izsūtīšanas stacijai sevišķu rakstisku paziņojumu par

bagāžas-preces izdošanu gala stacijā paziņojumā uzrādītai personai.

Par bagāžas-preces pienākšanu gala stacijā nekavējoties jāziņo
adresātam, ja adrese uzrādīta, vai tā zināma dzelzceļu stacijai. Pretējā

gadījumā jāizkar stacijā attiecīgs paziņojums. Par paziņošanu var ņemt
sevišķu tarifā noteiktu maksu.

44. Pasažieru bagāžu un bagāžu-preci, izņemot uz vārdu adresētu

bagāžu-preci, dzelzceļš izdod bagāžas kvītes uzrādītājam, nenoskaidrojot
pēdējā īpašuma tiesības.
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45. Pasažieru bagāžas kvītes pazaudēšanas gadījumā bagāžu var

izdot pasažierim, ja viņš iesniedz gala stacijas priekšniekam rakstisku

paziņojumu, uzrādot uz sūtījumu attiecošās ziņas un bagāžas saturu.

Tādā pat kārtībā kvītes pazaudēšanas gadījumā var izdot arī bagāžu-
preci, bet ja bagēžas-preces saņēmējs gala stacijai nav pazīstams vai

radušās šaubas par bagāžas-preces piederību personai, kura pieprasa tās

izdošanu, — dzelzceļam ir tiesība sevi nodrošināt.

46. Pasažieru bagāžu un bagāžu-preci, kura nav pieprasīta pēc
vilciena pienākšanas gala stacijā, uzglabā bez maksas 24 stundas, skaitot

no pirmās pusnakts pēc pienākšanas. Par pārējo uzglabāšanas laiku

ņemama maksa tarifā noteiktos apmēros.

47. Ja pasažieru bagāža un bagāža-prece 14 dienu laikā no tās

pienākšanas gala stacijā nav pieprasīta, tad par to izsludina
„
Valdības

Vēstnesī" un pēc iespējas vietējos laikrakstos, un ja viena mēneša laikā

no publikācijas bagāžu neizņem, tad dzelzceļam ir tiesība to pārdot
vairāksolīšanā.

Par pārdoto bagāžu iekasēto summu, pēc dzelzceļam pienācīgo ta-

rifa noteikumos paredzēto maksājumu atvilkuma, — izmaksā tās īpaš-

niekam, ja viņš to pieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pārdošanas dienas.

Pretējā gadījumā saņemto naudu ieskaita valsts ienākumos.

Piezīme. Ja bagāžas vai bagāžas-preces sūtijumā atrodas ātri bojājošies, sprāgstoši
vai ugunsnedroši priekšmeti un vielas, tad dzelzceļš var tos, neievērojot šinī pantā paredzētos
termiņus, pārdot vai iznīcināt.

48. Dzelzceļu stacijās, vagonos un uz līnijas atrastie priekšmeti
nododami tuvākās stacijās priekšniekam, kur tos 14 dienu laikā var sa-

ņemt pazaudētājs. Pēc minētā termiņa notecēšanas dzelzceļš atrastās

mantas likvidē iepriekšējā pantā paredzētā kārtībā, publicējot par vērtī-

gākām lietām
„
Valdības Vēstnesī". Atrasto priekšmetu saraksts izkarams

stacijā.
Atri bojājošas, sprāgstošas, ugunsnedrošas un mazvērtīgas lietas

dzelzceļš pārdod vai vajadzības gadījumā iznīcina tūliņ pēc to nodošanas

stacijas priekšniekam. Maksu par atrasto priekšmetu uzglabāšanu dzelz-

ceļš neņem. Par vairāksolīšanā pārdotām mantām iekasēto naudu, ja

pazaudēto mantu īpašnieks viena mēneša laikā no pārdošanas dienas to

nav pieprasījis, dzelzceļš ieskaita valsts ieņēmumos.

49. Domstarpības starp publiku un dzelzceļu darbiniekiem izšķir:
1) stacijās — staciju priekšnieki un 2) ceļā — vilcienu virskonduktori.

50. Satiksmes ministrim ir tiesība, sazinoties ar attiecīgiem minist-

riem, izdod sevišķus noteikumus par:

1) amata vai privāto personu braukšanu speciālos vilcienos, vagonos

vai vagonu nodaļās;
2) privātām personām piederošu pasažieru vagonu apgrozību;

3) garā vājo vai ar lipīgām slimībām sirgstošo pasažieru pārvadāšanu;
4) policijas un muitas darbinieku braucieniem;
5) karavīru un karaspēka pārvadāšanu valsts un dzelzceļa va-

jadzībām ;

6) pasta ierēdņu un pasta sūtījumu pārvadāšanu;

7) arestantu un dzelzceļu joslā apcietināto personu pārvadāšanu;

8) bezmaksas braukšanu: a) vietējiem un ārzemju dzelzceļu darbi-

niekiem amata darīšanās, b) valsts amata personām, kuru pienā-
kums ir iepazīties, kontrolēt vai uzraudzīt dzelzceļu darbību,
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c) privātpersonām, kuras pieaicinātas pie dzelzceļiem ārkārtējos
vajadzības gadījumos, d) amatniekiem un strādniekiem, pārvadājot
viņus dzelzceļu vajadzībām un c) dzelzceļu darbiniekiem perso-

nīgās vajadzībās un viņu ģimenes locekļiem;
9) dzelzceļu darbinieku bezmaksas mantas pārvadāšanu iecelšanas,

pārcelšanas vai atlaišanas gadījumos;
10) piena pārvadāšanu pasažieru vilcienos.

Visi augstāk minētie noteikumi publicējami „Valdības Vēstnesī".

111 nodaļa.

Preču pārvadāšana.

51. Staciju preču kantoriem un pagalmiem jābūt atvērtiem preču
sūtījumu pieņemšanai un izdošanai, iekraušanai un izkraušanai ikdienas

noteiktās stundās, izņemot noteikumos paredzamās svinamās dienas.

52. Dzelzceļu pienākums ir ierādīt prasītājiem preču nokraušanai

staciju brīvus zemes laukumus, saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem,
kuri paredz zemes nomas maksas apmērus, kā arī sodus par patvarīgu
zemes lietošanu. Par šīm precēm dzelzceļš nekādu atbildību neuzņemas

un tām ir priekšroka aizņemt atbrīvotas vietas preču uzglabāšanai no-

lemtās pastāvīgās noliktavās.

53. Ja kādā stacijā preču uzglabāšanai nolemtās noliktavas (ietaises)
ir pilnas, tad dzelzceļam ir tiesība uz laiku pārtraukt preču pieņemšanu
šinī stacijā, kā arī pārtraukt citās stacijās preču pieņemšanu nosūtīšanai

uz šo staciju.

54. Dzelzceļš pieņem pārvadāšanai preces atkarībā no dzelzceļu
techniskās pārvadāšanas spējas. Vispirms pārvadāšanai jāpieņem valsts

nolūkos vai sabiedriskām vajadzībām nepieciešamie sūtījumi.

55. Sūtījumu piegādāšanas termiņus nosaka: vietējai satiksmei —

dzelzceļa valde, bet tiešai satiksmei — attiecīgas dzelzceļu pārstāvju
konferences, abos gadījumos ar satiksmes ministra apstiprinājumu. Tādā

pašā kārtībā jāsastāda un jāapstiprina noteikumi par piegādāšanas termiņu

aprēķināšanu, grozīšanu un pārtraukšanu.

Piegādāšanas termiņu rēķina no nākošās pusnakts pēc atzīmes uz-

spiešanas uz preču zīmes, ka sūtījums pieņemts nosūtīšanai (64. p.), un

piegādāšanas termiņš jāuzskata par ieturētu, ja sūtījums pienācis noteiktā

gala stacijā, iekams nav pagājušas 24 stundas pēc piegādāšanas termiņa
notecējuma. Sūtījuma pienākšanas dienu gala stacijā apzīmē uz preču
zīmes.

Piegādāšanas termiņš pagarinās par:

1) muitas, akcizes, nodokļu, policijas un citu administratīvu iestāžu

rīkojumu nokārtošanas laiku;

2) preces aizturēšanas laiku noskaidrojot un pārbaudot preču zīmē

uzrādīto ziņu nepareizību, nenoteiktību un nepilnību, ja prece

izkraujama un atsaiņojama, sastādot par to attiecīgu aktu;

3) preces aizturēšanas laiku, izpildot nosūtītāja vēlākus rīkojumus
rīcības tiesību robežās;

4) dzīvnieku dzirdīšanas vai atpūtas laiku ārpus vagoniem;
5) privātīpašniekiem piederošo vagonu izlabošanas laiku;

6) svētdienām un svināmām svētku dienām, kurās dzelzceļš preču
pārkraušanu vai apmaiņu neizdara;
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7) kustības apstāšanās vai palēnināšanās laiku, kura ir cēlusies uz

viena vai vairākiem dzelzceļiem sūtījuma vešanas virzienā aiz

karaspēka kustības, sevišķiem valdības rīkojumiem vai citiem

iemesliem, kurus satiksmes ministrs atzīst par svarīgiem un kuri

uz laiku kavē pārvadāšanu.

Pagarinājumi, kuri izsaukti no 1. līdz 6. punktos minētiem ap-

stākļiem, jāatzīmē uz preču zīmes; 7. punktā minētos sūtījuma apstākļus
apliecina satiksmes ministrs ar attiecīgu sludinājumu.

56. Ikviens preču sūtījums jāpārvadā pa dzelzceļiem ar īpašu preču
zīmi, kura līdz ar citiem pārvadājuma dokumentiem iet līdzi sūtījumam
no izsūtīšanas līdz gala stacijai. Preču zīme un tās dublikāts (64. p.) ir

savstarpēju tiesību un pienākumu pierādījums starp pārvadājuma līguma
dalībniekiem — dzelzceļu un preces īpašniekiem.

57. Preci var nosūtīt uz noteiktas personas vardu vai preču zīmes

dublikāta uzrāditājam.

58. Preču zīmi sastāda pats nosūtītājs vai pēc viņa norādījumiem
izsūtīšanas stacijas darbiniekibez sevišķas atlīdzības. Preču zīmju blanķetes
izgatavo tikai dzelzceļš. Lietot privātpersonu vai sabiedrību izgatavotas

preču zīmju blanķetes — aizliegts.

Preču zīmju blanķetes dzelzceļš pārdod visas stacijas par tarifos

noteiktu maksu.

59 Ja nosūtītājs preču zīmē nav apzīmējis ceļa virzienu, tad dzelz-

ceļš sūta preci tādā virzienā, kurā veduma maksa ar dzelzceļu papildu
maksājumiem ir vismazākā.

60. Dzelzceļam ir tiesība prasīt, lai ātri bojājošās, kā arī tādas

preces, kuras pēc viņu īpašības nevar turēt un pārvadāt kopā ar citiem

priekšmetiem, nosūta ar atsevišķām preču zīmēm. Ja sūtījuma preču
vairums pārsniedz viena vagona tilpuma vai celtspēju, tad dzelzceļam
ir tiesība prasīt, lai par katru vagonu sastāda atsevišķu preču zīmi.

Viena preču zīme nevar apvienot:

1) priekšmetus, kurus atļauts pārvadāt tikai ievērojot sevišķus no-

teikumus, un priekšmetus, uz kuriem tādi noteikumi neattiecas;

2) priekšmetus, kuri padoti muitas, akcizes un administratīvām for-

malitātēm, un priekšmetus, kuri šām formalitātēm nav padoti;
3) preces kuras sūta uz zināmas personas vārdu, un preces kuras

preču zīmēs adresētas dublikāta uzrādītājam;
4) preces sagāztā un salietā, kā arī sabērtā veidā, un preces, kurām

uzrādits gabalu skaits.

61. Sūtījuma īpašnieks atbild par nosūtītajā preču zīme uzradīto

ziņu nepareizības vai nepilnības sekām.

62. Pārvadāšanai pieņemto preču svaru nosaka dzelzceļš uz at-

sevišķu noteikumu pamata un ņem par to tarifos paredzēto maksu.

63. Dzelzceļam ir tiesība pārbaudīt pārvadājama sūtījuma saturu

saskaņā ar noteikumiem.

Ja pārbaudot izrādās, ka sūtījuma saturs nesaskan ar preču zīmē

uzrādīto nosaukumu, vienalga, vai sūtījumu pārvadā ar vai bez iesaiņojuma

(taras), sūtījuma īpašniekam neatkarīgi no piemaksas par tarifa starpību,

jāsamaksā dzelzceļam tarifos paredzētā soda nauda.
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Ja vagonos atrod preces vai mantas, kuras nosūtītājs nav uzrādījis
preču zīmē un par kurām izsūtīšanas stacijā nav sastādīti pārvadāšanas
dokumenti, tad dzelzceļš, piemērojot noteikumus, iekasē veduma nn tarifos

paredzētās papildu maksas un soda naudu. Ja preces un mantas īpašnieks
nevar pierādīt savas īpašuma tiesības uz precēm vai mantām, kas uzietas

bez dokumentiem, vai arī atteicās samaksāt veduma maksu un soda naudu,
tad tādu preci vai mantu likvidē saskaņā ar noteikumiem par aizmirstu

un atrastu lietu likvidāciju.

Soda nauda ņemama neatkarīgi no sodiem, kurus attiecīgos gadī-
jumos uzliek sodu likumi vai citi noteikumi.

64. Pārvadāšanas līgums uzskatāms par noslēgtu no briža, kad

izsūtīšanas stacija pieņēmusi preci līdz ar preču zīmi nosūtīšanai un to

apliecinājusi, izdodot nosūtītājām preču zīmes dublikātu (otru eksemplāru),
uzliekot uz preču zīmes un tās dublikāta izsūtīšanas stacijas zīmogu,
uzrādot viņā dienu, mēnesi un gadu, kad prece pieņemta nosūtīšanai.

65. Par preču pienācīgu iesaiņošanu jārūpējas pašam nosūtītājam.
Ja dzelzceļš atzīst, kā iesaiņojums neapmierinošs un nosūtītājs atsakās to

izlabot, tad dzelzceļam ir tiesība atteikties pieņemt preces pārvadāšanai,
vai prasīt, lai preču zīmē nosūtītājs atzīmē, ka iesaiņojuma trūkst vai tas

ir nepietiekošs. Ja nosūtītājs preču zīmē atzīmi netaisa, tad sastāda aktu,
par ko atzīmē preču zīmē.

66. Nosūtītājam ir jānodod izsūtīšanas stacijai visi dokument', kuriem

jāpavada sūtījums un kuri nepieciešami pie muitas, akcizes un admini-

stratīvu noteikumu izpildīšanas. Dzelzceļam nav uzlikts par pienākumu
pārliecināties, vai šie dokumenti ir pareizi un pietiekoši. Sūtījuma īpašnieka

pienākums — atlīdzināt dzelzceļam zaudējumus, kuri cēlušies aiz minēto

dokumentu trūkuma, vai to nepilnības vai nepareizības, ja šie zaudējumi
nav cēlušies aiz paša dzelzceļa vainas. Kamēr sūtījums atrodas ceļā,
tikmēr dzelzceļš ar saviem darbiniekiem vai komisionāriem, saskaņā ar

atsevišķi izdotiem noteikumiem, izpilda visas muitas, akcizes un admi-

nistratīvas formalitātes; kad sūtījums ir pienācis gala stacijā, tad saņē-

mējam ir tiesība pašam vai caur komisionāru izpildīt muitas un citas

darīšanas, ja preču zīmē nav nosacījuma, kas tam runā pretīm. Dzelzceļš,

izpildot ar saviem darbiniekiem vai komisionāriem, saskaņā ar šī panta
nosacījumiem, muitas, akcizes un administratīvas formalitātes, bauda

komisionāra tiesības, un tam ir tiesība ņemt par to tarifos paredzēto maksu.

Piezīme. Muitas un citu administratīvu noteikumu nokārtošana šī panta nozīmē

saprotama ne tikai preču nomuitošanā, bet arī preču sūtījuma pieteikšanā robežstacijās kopā
ar attiecīgiem dokumentiem muitai un citām administratīvām iestādēm, kaut arī sūtījumu
nemuitotu.

67. Nosūtītājs var samaksāt veduma maksu un papildu maksājumus,
visu vai pa daļai, nododot preces pārvadāšanai. Veduma maksa un

papildu maksājumi, kuri nav samaksāti preci nosūtot, skaitās par pār-
vestiem uz saņēmēja, un dzelzceļš tos ievāc preci izdodot.

Par kādiem sūtījumiem un kādos gadījumos maksa un papildu

maksājumi iekasējami izsūtīšanas stacijā, paredz atsevišķi noteikumi.

68. Veduma un papildu maksājumus aprēķina saskaņa ar tarifiem.

Minētās maksas ir jāatzīmē preču zīmē.

69. Sūtījuma īpašnieks atlīdzina dzelzceļam izdevumus, kuri pēdējam
cēlušies pie nomuitošanas un administratīvu formalitātu nokārtošanas, kā

arī iesaiņojuma izlabošanas.
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70. Dzelzceļam ir aizliegts paaugstināt vai pazemināt atsevišķiem
preču nosūtītājiem tarifos noteikto veduma un papildu maksas.

71. Nosūtītājam ir tiesība satiksmes ministra noteiktās stacijās uz-

likt pa dzelzceļiem pārvadājamai precei pēcmaksu, par ko izsūtīšanas

stacija viņam izdod apliecību.

Nosūtītājs var uzlikt pēcmaksu noteiktai personai vai apliecības
uzrādītājam par labu.

Par pēcmaksas operāciju izpildīšanu dzelzceļam ir tiesība ņemt ko-

misijas naudu tarifā noteiktos apmēros.

72. Preces nosūtītājam ir tiesība precei uzlikto pēcmaksu palielināt
līdz tam laikam, kamēr prece vēl atrodas izsūtīšanas stacijā un p'eču
zīmes dublikāts pie preču nosūtītāja, bet pēcmaksu atcelt vai pazemināt
— līdz preces izpirkšanai.

73. Pēcmaksu iekasētā apmērā izmaksā izsūtīšanas stacijā, vai īpašā
šim mērķim noteiktā kasē, personai, kura uzrāda pēcmaksas apliecību
un kurai ir tiesība pēcmaksu saņemt (71. pants), tomēr tikai pēc gala
stacijas paziņojuma saņemšanas par pēcmaksas iekasēšanu.

Pēcmaksas pārsūtīšanai noteiktas 7 dienas, skaitot no preču izdo-

šanas dienas.

Pēcmaksa izmaksājama ne vēlāk ka 10 dienu laikā no preču izdo-

šanas dienas gala stacijā.

74. Gadījumā, ja prece, kurai uzlikta pēcmaksa, no saņēmēja nav

pieprasīta un to pārdod vairāksolīšanā, tad vispirms sedzami visi dzelz-

ceļam par sūtījumu pienākošie maksājumi un tikai pēc tam izmaksājama
atlikusēs summa norādītā kārtībā 10 dienu laikā, skaitot no preces iz-

ūtrupēšanas dienas, personai, kurai tiesība saņemt pēcmaksu. Ja pēc
tam vēl atliktu kāda summa, tad tā izdodama sūtījuma rīkotājam
(80. pants).

75. Gadījumos, kad sūtījums ar uzliktu pēcmaksu ceļā nozaudēts,

caur dzelzceļa vainu bojāts un saņēmējs atteicas to pieņemt, vai kad

prece izdota saņēmējam bez preču zīmē uzrādītās pēcmaksas iekasēšanas

— dzelzceļš izmaksā atlīdzību tai personai, kurai pēc 71. panta ir tiesība

saņemt pēcmaksu. Par preču nozaudēšanu vai bojāšanu paredzēto atlī-

dzību uzliktās pēcmaksas apmēros, bet ne augstāku par 117. pantā pa-

redzēto, dzelzceļš izmaksā pēc 73. pantā noteiktā laika: 1) preces no-

zaudējumu gadījumos —no tā laika, kad sūtījums, saskaņā ar 112. pantu,

uzskatāms par nozaudētu; 2) saņēmējam atteicoties saņemt bojāto sūtī-

jumu — no bojājumu konstatēšanas un atteikšanās iesnieguma; 3) preces
izdodot bez pēcmaksas iekasēšanas — no preces izdošanas dienas.

76. Paziņojumi par pēcmaksas apliecību pazaudēšinu iesniedzami

ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no tās dienas, kad dzelzceļam uz šādu

apliecību pamata ir jāizmaksā pēcmaksa (73., 74. un 75. p. p.).

77. Visos gadījumos, kad pēcmaksa dzelzceļa vainas dēļ noteiktā

laikā nav izmaksāta, dzelzceļi par aizturēto naudu maksā personai, kurai

tiesība saņemt pēcmaksu, atlīdzību pusprocenta apmērā par mēnesi, t. i.

760 procenta par dienu no izmaksājamās summas, rēķinot šos procentus
no pieprasījuma iesniegšanas līdz pēcmaksas izsniegšanas dienai, bet ja

pieprasījums iesniegts agrāk par 73., 74. un 75. pantos izmaksai noteikto

laiku, tad atlīdzība maksājama no pēcmaksas izmaksai noteiktā laika

sākuma.
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78. Pēcmaksas, kuras nav pieprasītas sešu mēnešu laikā: 1) no

preču izdošanas dienas (73. p.); 2) preču pārdošanas vairāksolīšanā

(74. p ); vai 3) no 75, pantā uzstādīto termiņu notecēšanas — ieskaitāms,

valsts ienākumos.

79. Pa dzelzceļiem pārvadājamās preces iekrauj vagonos un iz-

krauj no tiem dzelzceļš, izņemot gadījumus, kuri norādīti atsevišķos
noteikumos. Preču iekraušanai vagonos ar nosūtitāja vai izkraušanai no

vagoniem ar saņēmēja līdzekļiem, pēc vagonu padošanas iekraušanas

vai izkraušanas vietās, dodamas šo operāciju izvešanai noteiktā laikā

tuvākās 6 stundas.

Par vagonu aizturēšanu virs iekraušanai un izkraušanai dodamā

laika jāmaksā tarifā noteiktā maksa, skaitot aizturēšanas laiku no iekrau-

šanai vai izkraušanai dodamā laika sākuma.

Sūtījumu iekraušanas un izkraušanas, kā arī pieņemšanas un izdo-

šanas kārtību uz posmiem un vispārējai lietošanai atklātiem atzarojumiem
pie kuģiem, noliktavām, fabrikām v. t. I. vietām nosaka atsevišķi no-

teikumi.

Uz privātiem atzarojumiem vagonu padošana preču iekraušanai
vai izkraušanai notiek vienīgi uz līguma pamata, kas noslēgts ar dzelz-

ceļu un šo atzarojumu īpašnieku.
Piezīme: Satiksmes ministrs var preču izkraušanas un iekraušanas termiņus, kā

atsevišķu preču kategorijām, tā ari uz atsevišķiem ceļiem, pagajināt līdz 8 stundām. Tāpat
satiksmes ministrs var noteikt sevišķus preču iekraušanas un izkraušanas termiņus uz lauku

urr pievedceļiem.

80. Rīcības tiesība par pārvadāšanai nodoto preci pēc preču zīmes

dublikāta izdošanas pieder: par sūtījumiem, kuri adresēti uz zināmas

personas vārdu, preces nosūtītājam vai saņēmējam atkarībā no tā, kurš
no viņiem var uzrādīt preces zīmes dublikātu; 2) par preču zīmes du-

blikāta uzrādītājam adresētiem sūtījumiem — tam, kā rokās atrodas

dublikāts.

Nosūtītāja rīcības tiesības par sūtījumu, kurš adresēts uz zināmas

personas vārdu, beidzas ar sūtījuma izdošanu saņēmējam gala stacijā,
kaut arī nosūtītāja rokās atrastos preču zīmes dublikāts.

81. Persona, kurai ir rīcības tiesība par preci, var prasīt:

1) lai preci viņai atdod atpakaļ izsūtīšanas stacijā, neatkarīgi no tā,
vai prece atrodas šaī stacijā, vai jau no tās aizsūtīta;

2) lai preci aiztur kādā no sūtījuma ceļa starpstacijām vai arī no-

sūta atpakaļ uz kādu pirmā virziena starpstaciju;
3) lai preci izdod stacijā, kura atrodas aiz gala stacijas;
4) lai preci izdod ne tai personai, kā uzrādīts preču zīmē, bet citai.

Ja šo prasību izpildīšana izsauktu dzelzceļu kārtīgas kustības trau-

cējumus, tad dzelzceļš tās var noraidīt.

82. 81. pantā norādīto pieprasījumu gadījumos sūtījuma rīkotājam
jāiesniedz izsūtīšanas stacijas priekšniekam rakstisks paziņojums, pieliekot
klāt preču zīmes dublikātu.

Izsūtīšanas stacija aiztur preču zīmes dublikātu līdz jautājuma no-

skaidrošanai, pēc kam to atdod paziņojuma iesniedzējam ar uzrakstu,
ka prasījumu ir vai nav iespējams izpildīt. Ja sūtījumam uzlikta pēc-

maksa, tad izsūtīšanas stacijai nav tiesība prasīt bez preču zīmes dubli-

kāta vēl uzliktas pēcmaksas apliecību vai šīs pēcmaksas samaksu.
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Pēcmaksa sados gadījumos vai nu jāpārved uz izsūtīšanas staciju (81. p.
1. pkt.) vai jāiekasē vispārējā kārtībā, sūtījumu izdodot (81. p. 2. un

3. pkt.).

Dzelzceļam ir tiesība saņemt atlīdzību par izdevumiem, kuri cēlu-

šies, izpildot sūtījuma rīkotāju prasījumus.

Ja pieprasa preci vest atpakaļ no ceļa vai gala stacijas, tad dzelz-

ceļam ir tiesība prasīt, lai sūtījuma rīkotājs iepriekš samaksā veduma
maksu par pirmo preces vedumu.

83. Tūliņ pec preču pienākšanas gala stacija sastāda sarakstu,
kuru izkar stacijā redzamā vietā (55. p.).

Ja preces saņēmējs gala stacijā pieprasa ziņas par preču pienākšanu
un ja preces vēl nav pienākušas, tad gala stacija uz preču zīmes dubli-

kāta uzspiež uzrakstu ,prece nav pienākusi", uzrādot gadu, mēnesi un

dienu, kad šāda atbilde dota.

Izziņas par pienākušam precēm dzelzceļu stacijas izdod preču sa-

ņēmējiem uz pieprasījumiem bez kavēšanās.

84. Ja preču zīmes dublikātu uzrādītājam adresētiem sūtījumiem
ir uzrādīta adrese paziņojuma piesūtīšani, vai preču sūtījums adresēts

uz vārdu, tad gala stacijai par sūtījuma pienākšanu jāpaziņo pēc iespējas
tai pašā dienā, bet ne vēlāk kā līdz pīkst. 12 otrā dīenā.

Sūtījumu saņēmēji ar preču zīmēm uz vārdu var paziņot gala sta-

cijai, uz kādu adresi un kādā veidā viņiem jāpaziņo par sūtījumu pie-
nākšanu uz viņu vārdu. Ja šāds paziņojums ir iesniegts, tad stacija to

ievēro, kaut arī tas nesaskanētu ar nosūtītāja norādījumiem preču zīmē.

Par paziņošanu dzelzceļi ņem tarifos noteiktu maksu.

Sūtījuma īpašnieks nevar prasīt po dzelzceļa pierādījumus par pa-
ziņojuma nosūtīšanu.

85. Gala stacija uzglabā pasažieru un parastā ātruma sūtījumus
24 stundas bez maksas, neatkārīgi no tam, ar kā līdzekļiem —dzelzceļa
vai saņēmēja — tie izkraujami no vagoniem.

Šie termiņi skaitās: precēm, kuras izkraujamas ar dzelzceļa līdze-

kļiem — no tūvākās pusnakts, kura seko pēc izkraušanas laika, un

precēm, kuras izkraujamas ar saņēmēja līdzekļiem —no tuvākas pus-

nakts, kura seko pēc vagona pienākšanas noteiktā izkraušanas vietā.

Pec šī termiņa notecējuma dzelzceļš ņem no saņēmēja tarifos notei-

ktu uzglabāšanas maksu.

Ja preču bezmaksas uzglabāšanas laikā ietilpst svētdienas vai svi-

namās dienas, kurās preču kantori un staciju pagalmi slēgti, tad uzgla-
bāšanas maksu dzelzceļš aprēķina no pirmās pusnakts pēc pēdējās svēt-

dienas vai svinamās dienas.

Ja preces, kuras izkraujamas ar saņēmēja līdzekļiem, saņēmējs ne-

izkrauj 79 p. paredzētā laikā, tad dzelzceļam ir tiesība neatkarīgi no

maksas par preces uzglabāšanu ņemt par vagona aizturēšanu tarifos

noteiktu maksu par ikkatrām 24 stundām, skaitot no dodamā izkraušanas

laika sākuma, rēķinot nepilnu dienu par pilnu, vai izkraut preci ar

saviem līdzekļiem ņemot par to tarifā paredzēto maksu.
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Noteikumus par preču bezmaksas uzglabāšanas un vagonu aizturē-

šanas ilgumu sūtījumiem, kurus pārvadā speciālos vagonos, vai kuru

kraušana prasa sevišķas ierīces, kādas dzelzceļš nav spiests turēt, kā

ari sūtījumiem, kurus pārvadā uz atsevišķu noteikumu pamata, apstip-
rina satiksmes ministrs.

Satiksmes ministrim ir tiesība uz lauku un pievedceļiem bezmak-

sas uzglabāšanai un vagonu nostāvēšanai noteikt citus termiņus.

86. Ja kada stacija nav pietiekošu noliktavu vai tas ar precēm

pārpildītas, dzelzceļam ar satiksmes ministra piekrišanu ir tiesība:

1) saīsināt visu vai dažu preču bezmaksas uzglabāšanas un vagonu

izkraušanas termiņu (85. p.)j

2) paaugstināt maksu par preču uzglabāšanu un vagonu aizturēšanu

izkraušanai ar saņēmēja līdzekļiem;

3) pienākušas preces nodot uzglabāšanai privātas noliktavas uz

preču īpašnieka risku un rēķinu, paziņojot preču saņēmējam;

4) uzglabāt preces vagonos un ņemt no preču īpašniekiem bez no-

teiktas uzglabāšanas maksas arī maksu par vagonu aizturēšanu.

Minētie rīkojumi izsludināmi „Valdības Vēstnesī", izkarami redzamās

vietās visās dzelzkeļa stacijās un stājas spēkā trešā dienā pēc to izslu-

dināšanas.

87. Preces, kuru uzglabāšana prasa sevišķu telpu ietaisi vai plašu
zemes gabalu, kā arī mazvērtīgas, ātri bojājošās, uguns draudošas un

sanitārā ziņā kaitīgas — saņēmējam jāizņem un jāaizved instrukcijā notei-

ktā laikā. Ja pēc šī laika notecējuma dzelzceļš nesaņem no nosūtītāja
vai saņēmēja paziņojumu, kā rīkoties ar sūtījumu, tad dzelzceļam ir tie-

sība pārdot to atklātā vairāksolīšanā. Pārdošanā ieņemto naudu atvelkot

dzelzceļam pienākošos maksājumus, izsniedz sūtījuma īpašniekam uz viņa

pieprasījumu.

Ja sešu mēnešu laikā, skaitot no preču pārdošanas dienas, neviens

nepieteic savas tiesības uz atlikušos naudu, tad to ieskaita valsts ienā-

kumos.

88. Pārvadājamā prece ir dzelzceļam nodrošinājums par visiem

maksājumiem, kuri tam pienākas par pārvadājumu un kuri jāapmierina

vispirmā kārtā, pirms visām citām pret preču īpašnieku vērstām prasī-
bām. Šis nodrošinājums ir spēkā, kamēr sūtījums atrodas dzelzceļa vai

trešās personas pārziņā, kura to uzglabā uz dzelzceļa rīkojumu.

89. Dzelzceļš izdod sūtījumus gala stacija tiklīdz visi par sūtījumu

pienākošies maksājumi nolīdzināti.

Sūtījums jāizdod:

1) ja tas pārvadāts ar preču zīmi uz vardu — personai, uz kufas
vārdu sūtījums adresēts;

2) ja tas pārvadāts ar preču zīmi uz dublikāta uzrādītāju—dublikāta
uzrādītājam.

Līdz ar sūtījumu dzelzceļš izdod saņēmējam preču zīmes oriģinālu
un atņem no preces saņēmēja dublikātu, ja sūtījums adresēts dublikāta

uzrādītājam. Par sūtījuma saņemšanu ar preču zīmi, adresētu uz zināmas

personas vārdu, un par nolīdzinātiem maksājumiem saņēmējs parakstās
uz atsevišķa dokumenta. Par dublikāta uzrādītājam adresētā sūtījuma
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pieņemšanu un naudas nomaksu saņēmējs parakstās uz dublikāta, uzra-

dot samaksāto summu un preču īpašnieka vārdu.

90. Ja dzelzceļam uz vardu adresēta sūtījuma saņēmējs nav pazī-
stams, tad pēdējais savu personību var apliecināt:

1) uzradot pasi, vai līdzvērtīgu personas apliecību;

2) uzrādot dokumentu, kurš var noderēt par personas apliecību,
piemēram: valdības, pašvaldības, pilsētu un sabiedrisku iestāžu,

notāra un stacijas priekšniekam pazīstamu personu un firmu

apliecības.

2. punkta minētos dokumentus saņēmējam atņem sūtījumu izdodot.

Ja preču zīmē uz vārdu adresēto sūtījumu saņemt ierodās nevis

pats adresāts, bet viņa pilnvarotais, tad tam jāuzrāda adresātam nosūtī-

tais paziņojums ar uzrakstītu pilnvarojumu, vai ari noteiktā kārtībā aplie-
cināta pilnvara.

Ja sūtījuma saņēmējs vēlās lai uz viņa vārdu pienākošos sūtījumus
izdotu pastāvīgam pilnvarotam, viņam ir tiesība par to iesniegt gala sta-

cijai noteiktā kārtībā apstiprinātu rakstisku paziņojumu.

91. Ja dublikāta uzrādītājam adresētā sūtījuma preču zīmes dubli-

kāts pazaudēts, tad preces saņēmējam jāiesniedz gala stacijas priekšnie-
kam rakstisks paziņojums. Paziņojumu dublikāta pazaudētājs var iesniegt
arī izsūtīšanas stacijas priekšniekam. Ja paziņojums iesniegts gala staci-

jas priekšniekam, tad pēdējais par to uz iesniedzēja rēķinu telegrafē
izsūtīšanas stacijas priekšniekam.

Preci var izdot personai, kura iesniegusi paziņojumu par dublikāta

pazaudēšanu tikai pēc 7 dienām, skaitot no paziņojuma iesniegšanas un

sludinājumu izlikšanas dienas, bet ne agrāk kā pēc 15 dienām no sūtī-

juma patiesā pienākšanas laika gala stabijā.

Pēc minēto termiņu notecējuma preci var izdot tikai tanī gadījumā,
ja nav radušies pa šo laiku tās izdošanai nākošā pantā (92. p.) minētie

šķēršļi. Par preces saņemšanu bez dublikāta uzrādīšanas saņēmējs

parakstās uz preču zīmes noraksta. Par preču zīmes norakstu dzelz-

ceļš ņem tarifos noteiktu maksu.

Ja dublikāta uzrādītājam adresētiem sūtījumiem ar 87. pantā norādī-

tām precēm dublikāts pazaudēts, tad dzelzceļš, saņēmis rakstisku pazi-

ņojumu, izkar gala stacijā sludinājumu, atzīmējot tānī paziņojuma iesnieg-
šanas laiku un dienu, kad sūtījumu izdos paziņojuma iezniedzējam, izdo-

dot pēdējam preci tūlīņ pēc 87. panta noteikumos paredzētā uzglabāša-
nas laika notecējuma.

92. Uz iesniegta paziņojuma pamata par preču zīmes dublikātu

pazaudēšanu preci nevar izdot sekošos gadījumos:

1) ja par pazaudētu pieteikto preču zīmes dublikātu uzrāda cita

persona;

2) ja kāda cita persona iesniedz paziņojumu par tā paša preču zī-

mes dublikāta nozušanu.

Pirmā gadījumā dzelzceļš izdod preci dublikāta uzrādītājam, nepār-
baudot viņa tiesības uz preci un neuzņemoties atbildību par tās izdošanu.
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Otrā gadījumā preces izdošanu dzelzceļš aiztur līdz strīda izšķirša-
nai izlīguma vai tiesas ceļā. Dzelzceļš pie tam nav spiests glabāt preci
ilgāk par laiku, kāds nolikts nepieprasītu un neizņemtu sūtījumu likvi-

dēšanai.

93. Dzelzceļam ir tiesība preču zīmes dublikāta nozaudējuma pie-
teicējam izdot preci arī pirms 91. pantā noteikto termiņu notecējuma,
nodrošinot sevi pēc sava ieskata.

Ja sūtījuma saņēmējs iemaksājis drošības naudu, tad dzelzceļš to

izdod atpakaļ ne agrāk kā pēc 15 dienām no preces saņemšanas un

tikai tai gadījumā, ja pa to laiku nav cēlūšies 92. pantā minētie šķēršļi.
Ja sūtījuma saņēmējs nodod pazaudēto dublikātu siacijai, tad gala sta-

cija atmaksā drošības naudu, neņemot vērā norādīto termiņu.

94. Saņēmējam ir tiesība prasīt, lai sūtījumu pie izdošanas nosver.

Ja, salīdzinot ar preču zīmē uzrādīto svaru, izrādās svara iztrūkums,
kurš pārsniedz pielaižamā iztrūkuma normālos apmērus (116. p.), tad

svēršanas izdevumi krīt uz dzelzceļu. Ja nosverot iztrūkuma neizrādās,
vai ari tas nepārsniedz normālos apmērus, tāpat arī, ja svars pārsniedz uz

pārvadāšanas dokumentu pamata noteikto svaru, svēršanas izdevumus

maksā saņēmējs.

95. Preces, kuras gala stacijā nav izņemtas 15 dienu laikā, skaitot

no pienākšanas dienas, uzskatāmas par nepieprasītām. Par laikā nepiepra-
sītām precēm jāsūta paziņojums nosūtītājam.

Ar preci, kas adresēta uz noteiktas personas vārdu, nosūtītājs var

rīkoties vienīgi uzrādot preču zīmes dublikātu. Nepieprasītās preces no-

sūtītājam, kura adresēta dublikāta uzrādītājam, ir tiesība rīkoties ar preci
arī bez dublikāta uzrādīšanas, pie kam dzelzceļš, izpildot nosūtītāja rīko-

jumu attiecībā uz šo preci, nenes nekādu atbildību pret personu, kuras

rokās atrodās preču zīmes dublikāts. Ja dublikāta uzrādītājam adresētā

sūtījuma preču zīmes dublikātu kāds uzrāda, kamēr gala stacija nav iz-

pildījusi nosūtītāja rīkojumu attiecībā uz nepieprasīto preci, tad gala

stacija izdod sūtījumu dublikāta uzrādītājam, vienīgi paziņodama par to

nosūtītājam.

Tāpat uz vārdu adresētas un 15 dienu laikā no pienākšanas dienas

nepieprasītas preces jāizdod preču zīmē norādītam saņēmājam, ja pēdē-
jais vēlās tās saņemt un ja gala stacija uz paziņojumu par nepieprasīto
preci no nosūtītāja saņemto pieprasījumu nebūtu vēl izpildījusi.

Šinī panta minētie termiņi neattiecas uz 87. panta noradītam precēm

Ja nosūtītājs 2 mēnešu laikā no preces pienākšānas dienas gala

stacijā nedod nekādu rīkojumu par nepieprasīto preci un saņēmējs pēc
tās neierodās, tad dzelzceļš to pārdod vairāksolīšanā, saskaņā ar satiksmes

ministra noteikumiem.

Vairāksolīšanā ieņemto naudu, atvelkot no tās visus dzelzceļam pie-
nākošos maksājumus un izdevumus, izdod personai, kurai ir rīcības tie-

sības par preci. Ja preču sūtījumam uzlikta pēcmaksa, tad jāievēro vēl

74. panta nosacījumi. Ja 6 mēnešu laikā, skaitot no vairāksolīšanas dienas,
neviens nepieteic savas tiesības uz atlikušos naudu, tad to ieskaita valsts

ienākumos.

96. Satiksmes ministrs, saziņā ar attiecīgiem ministriem, izdod no-

teikumus par kara piederumu un mantu, pasta sūtījumu un uz īpašiem
nosacījumiem atļauto priekšmetu pārvadāšanu.
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Tāpat satiksmes ministrs apstiprina to priekšmetu sarakstu, kuru

pārvadāšana pa Latvijas dzelzceļiem nav atļauta.

IV nodaļa.

Dzelzceļu atbildība.

97. Personas, kuram cēlušies zaudējumi nāves vai ve->elības bojā-
jumu dēļ, saņem no dzelzceļa atlīdzību uz sekošiem noteikumiem:

1) dzelzceļš atlīdzina katras personas zaudējumus nāves vai veselī-

bas bojājuma gadījumos, ja tie cēlušies sakarā ar dzelzceļa eks-

pluatāciju; atlīdzības apmērs nosakāms saskaņā ar āttiecīgo civil-

likumu noteikumiem;

2) dzelzceļš neatbild nāves vai veselības bojājumu gadījumos, ja tas

pierāda, ka nelaime notikusi:

a) ne dzelzceļa vai viņas darbinieku vainas dēļ;

b) nepārvaramas varas darbības dēļ (force majeure);

3) atlīdzību var noteikt pēc cietušā izvēles:

a) vienreizēju;
b) periodiskās izmaksās;

4) ja vēlāk rodas jauni apstākļi, kuri pārgroza periodisko izmaksu

apmērus, tad šo apmēru var grozīt attiecīga tiesa ar savu sprie-
dumu uz lietā ieinteresētās puses lūgumu;

5) prasība iesniedzama gada laikā no nelaimes notikuma dienas,
kurš uzskatāms par iemeslu prasībai; ja gadījums radījis krimināl-

lietas ierosināšanu, tad — no tiesas lēmuma dienas par krimināl-

lietas izbeigšanu, vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Prasības par periodisko izmaksu grozīšanu nav ierobežotas ne ar

kādu termiņu.
98. Dzelzceļa darbinieki nāves vai veselības bojāšanas gadījumos,

ja pēdējie notikuši viņiem izpildot dienesta pienākumus vai sakarā ar

dienesta pienākumu izpildīšanu, saņem atlīdzību pēc atsevišķa likuma

vai atsevišķiem no satiksmes ministra ar tautas labklājības ministra pie-
krišanu izdotiem noteikumiem.

99. Nelikumīgi no vilciena izraidīts pasažieris, ja tas nevēlas meklēt

zaudējumu atlīdzību tiesas ceļā, var, bez viņam nodarīto zaudējumu pie-
rādīšanas, saņemt no dzelzceļa atlīdzību divkāršos braukuma maksas

apmēros par nobraukto ceļa gabalu pēc pasažieru biļetes, kuru viņš uz-

rāda pie izraidījuma.
100. Pasažierim nav tiesība dabūt atlīdzību par vilciena no-

sebošanos.

101. Dzelzceļš atbild par pārvadāšanai pieņemtas bagāžas, bagāžas-
preces, kā arī glabāšanai pieņemtas rokas bagāžas nozaudējumu, iztrū-

kumu vai bojājumu no pieņemšanas briža līdz izdošanai saņēmējam, ja
dzelzceļš nepierāda, ka zaudējums, iztrūkums vai sabojājums cēlies paša

īpašnieka vainas dēļ, bagāžas vai bagāžas-preces īpašību dēļ, kuras nav

bijis iespējams novērot pie pieņemšanas. Ja izdodot bagāžu vai bagāžu-

preci iesaiņojums pilnīgā kārtībā, tad īpašniekam jāpierāda, ka zaudē-

jums vai bojājums noticis pa to laiku, kamēr bagāža vai bagāža-prece
atradās dzelzceļa rīcībā.

Piezīme. Ja bagāža vai bagāža-prece arestēta vai konfiscēta, vai pienāk tādā gala

stacijā, kur nav piemērotas noliktavas, tad dzelzceļš par bagāžas vai bagāžas-preces nozau-

dējumu, iztrūkumu vai bojājumu atbildību nenes. Minētās stacijas noteiktā kārtībā iz-

sludināmas.
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102. Ja bagāžas kvītes uzrādītājs, bagāžu saņemot, nav pieprasījis
pārbaudīt tās svaru vai saturu, tad līdz ar bagāžas saņemšanu ir iz-

beigtas no viņa puses visas prasības pret dzelzceļu par iztrūkumu vai

bojājumiem.
103. Ja gala stacija neizdod bagāžas kvītes uzrādītājam visu kvītē

uzrādīto bagāžu, vai arī vienu vai vairākus iesaiņojumus triju dienu laikā,
skaitot no dienas, kurā bagāžai vajadzētu pienākt, tad stacijas priekš-
nieks bagāžas kvītes otrā pusē ar savu parakstu un stacijas zīmogu ap-

liecina, ka bagāža vai iztrūkstošā daļa nav pienākusi. Bagāžas kvītes

uzrādītājam pēc tam ir tiesība uzskatīt neizdoto bagāžu vai arī tās atse-

višķus iesaiņojumus (gabalus) par zudušiem un pieprasīt šinī likumā pa-
redzēto atlīdzību.

104. Ja dzelzceļam uz šī likuma nosacījumu pamata jāmaksā at-

līdzība par bagāžas pilnīgu vai tās daļas nozaudēšanu, bagāžas kvītes

uzrādītājs var pieprasīt:

1) ja zaudējumu lielums ir pierādīts — šī zaudējuma summas ap-

mērā pēc biržas vai tirgus cenas, bet ja tādas cenas nav, tad

pēc parastās cenas, kāda pastāvējusi uz vienlīdzīgām tāda paša
labuma mantām tanī laikā un vietā, kad un kur bagāžas sūtī-

jums pieņemts pārvadāšanai, bet ne vairāk kā 10 latus par katru

trūkstošo brutto svara kilogramu;

2) ja zaudējumu lielums nav pierādīts — paušalatlīdzību 5 latu ap-

mērā par katru trūkstošo brutto svara kilogramu.

Atlīdzība pieprasāma rakstiski ne vēlāk par vienu mēnesi, skaitot

no 103. p. uzrādītā termiņa.

Ja atlīdzība par kādu sūtījumu nesasniedz vienu latu, tad dzelzceļš

to prasītājam neizmaksā.

Piezīme l. Atlīdzību par bagāžu-preci dzelzceļš maksā tāpat kā par preci, saskagī
ar 117. pantu.

Piezīme 2. Satiksmes ministrim ir tiesība vietējā pieved- un lauku ceļu satiksmē

pamazināt šinī pantā paredzētus atlīdzības apmērus.

105. Glabātuvēs pieņemtu rokas bagāžas veselu gabalu zudumu

vai iztrūkumu dzelzceļš atlīdzina patieso zaudējumu apmēros pēc biržas

vai tirgus cenām, bet šī atlīdzība nevar pārsniegt 20 Ls par katru no-

zaudētu vai iztrūkstošu rokas bagāžas gabalu.
Piezīme. Satiksmes ministrim ir tiesības vietējā pieved- un lauku ceļu sātiksmē

pamazināt šinī pantā paredzētus atlīdzības apmērus.

106. Uz atsevišķu noteikumu pamata vai noslēdzot līgumu, dzelz-

ceļam ir tiesība uzņemties vai atļaut kādai no attiecīgām valsts iestādēm

apstiprinātai apdrošināšanas sabiedrībai uzņemties uzglabāšanai nodotās

rokas bagāžas un pārvadāšanai pieņemtās bagāžas apdrošināšanu un at-

līdzības izsniegšanu par minētās rokas bagāžas vai bagāžas zudumu vai

bojājumu nevis saskaņa ar 104. un 105. pantā paredzētiem nosacījumiem,
bet pasažiera pieteiktas vērtības apmērā. Apdrošināšanas summa ne-

drīkst pār-niegt rokas bagāžas patieso vērtību. Dzelzceļam ir tiesība

pārbaudīt apdrošināšanai pieņemamās rokas bagāžas vai bagāžas saturu.

Par apdrošināšanu dzelzceļam ir tiesība ņemt atsevišķu satiksmes ministra

noteikto maksu.

107. Ja bagāžas kvītes uzrādītājs pēc atlīdzības saņemšanas tomēr

vēlas nozudušo bagāžu tās atrašanas gadījumā saņemt, tad par atlīdzības
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izmaksu iesniedzamā prasība jāapsolās, atrasto bagāžu saņemot, atmaksāt

dzelzceļam atlīdzības summu. Atrašanās gadījumā dzelzceļš atrasto ba-

gāžu bez maksas uzglabā gala stacijā, paziņojot prasības iesniedzējam,
kur viņš to var saņemt pret saņemtās atlīdzības atmaksu. Ja bagāžas
īpašnieks vēlas bagāžu saņemt kādā citā stacijā, tad viņam jāiesniedz
tēlegrafisks vai rakstisks pieprasījums par bagāžas pārsūtīšanu, ko dzelz-

ceļš izdara bez maksas. Ja viena mēneša laikā pēc paziņojuma nosūtī-

šanas par bagāžas atrašanu prasītājs nav saņēmis atrasto bagāžu gala
vai tānī stacijā, uz kuru viņš to pieprasījis pārsūtīt, tad dzelzceļš ar ba-

gāžu rīkojas, kā ar noteiktā laikā nepieprasītu bagāžas sūtījumu (47. p.).

108. Dzelzceļu atbildība par preču sūtījumiem uz pārvadājuma
līguma pamata sākās ar šī līguma noslēgšanas brīdi (64. p.) un beidzas

ar sūtījuma izdošanu saņēmējam vai tā nodošanu gala stacijas muitnicai

vai arī 86. panta 3. punktā paredzētā gadījumā.

Piezīme. Par zaudējumiem, kuri nodarīti precei kā pirms pārvadāšanas līguma
noslēgšanas, tā pēc tā izpildīšanas dzelzceļš atbild uz vispārējo likumu pamata, izņemot šinī

dzelzceļu likumā norādītus gadījumus.

109. Ja laikā starp preces pieņemšanu un tās izdošanu (64., 108. p. p.)
būtu novērota tās pilnīga nozaudēšana vai kādas viņas daļas iztrūkums,

iekšēji vai ārēji bojājumi, tad dzelzceļiem jāpārbauda preces stāvoklis,

noskaidrojot zaudējumu, iztrūkumu vai bojājumu iemeslus un apmērus.
Pārbaudīšana dzelzceļiem jāizdara kā uz savu darbinieku, tā arī uz tās

personas pieprasījuma pamata, kurai ir rīcības tiesības par preci.

Pārbaudīšana jāizdara stacijā, kurā ievēroti vai atrasti preču iz-

trūkums, zaudējums vai bojājums, vai arī gala stacijā, sastādot par to

aktu. Pārbaudīšanu izdara stacijas priekšnieks divu liecinieku klātbūtnē,
no kuriem vismaz viens nedrīkst piederēt pie dzelzceļā kalpotājiem, va-

jadzības gadījumā pieaicinot lietpratēju. Pie pārbaudīšanas pēc iespējas
uzaicināma arī persona, kurai ir rīcības tiesības par sūtījumu.

Akta norakstu stacijas priekšnieks izdod bez maksas pret parakstu

personai, kurai ir rīcības tiesības par preci, uz šīs personas pieprasījumu.

Tādā pašā kārtībā sastādāms akts par pilnīgu preces nozaudējumu,
par tās iznīcināšanu uz policijas vai sanitāru iestāžu pieprasījumu, par

sūtījuma nodošanu policijas rīcībā un par preces arestu uz tiesas vai

policijas pieprasījumu.

110. Ja dzelzceļš pretēji noteikumiem atteicies pieņemt preci pār-

vadāšanai, tad viņš maksā nosūtītājam par katriem 500 kilogramiem brutto

(preces svars ar iesaiņojumu), kā arī par vieglāka svara sūtījumu div-

kārtēju smagā važoņa dienas maksu, neiztirzājot jautājumu, vai sūtījums

pievests stacijā ar zirgiem vai citādā ceļā. Nosūtītājs var atteikties no

šīs atlīdzības un tiesas ceļā piedzīt no dzelzceļa zaudējumus, kuri tam

cēlušies caur sūtījuma piegādāšanu pie stacijas un atpakaļ vešanu. Par

atteikšanos pieņemt preci pārvadāšanai uz nosūtītāja [vēlēšanos sastā-

dams akts.

Piezīme. Smaga važoņa dienas maksas apmērus noteic dzelceļu valde.

111. Ja izsūtīšanas stacijā vagona trūkuma, vai citu iemeslu dēļ

preces pieņem pārvadāšanai tikai ierakstot nosūtīšanas kārtas grāmatās,

tad dzelzceļš, kurš nav ievērojis nosūtīšanas kārtu, maksā nosūtītajam
atlīdzību tarifos noteiktās preču uzglabāšanas maksas apmēros.

15
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112. Preču īpašniekam ir tiesība uzskatīt preci par nozaudētu, ja

gala stacija viņam to neizdod 30 dienu laikā, skaitot no tās pieņemšanas
nosūtīšanai.

Par preces atradumu, ja tas noticis, kamēr nav izsniegta atlīdzība

par tās nozaudējumu, jāziņo sūtījuma rīkotājam. Ja prece atrasta pēc
minētās atlīdzības izmaksas, tad paziņojums par atradumu ir saistošs

vienīgi tanī gadījumā, ja sūtījuma rīkotājs, saņemot atlīdzību par sūtījumu,
ir rakstiski izteicis vēlēšanos saņemt preci pēc tās atrašanas. Ja mēneša

laikā, skaitot no paziņojuma nosūtīšanas par preces atradumu, sūtījuma
rīkotājs nepieprasa to pārvest izdošanai izsūtīšanas vai gala stacijā, tad

uzskatāms, ka viņš atteicies preci saņemt. Tāpat sūtījuma rīkotājs uz-

skatams kā atteicies preci saņemt, ja viņš viena mēnešā laikā, skaitot no

paziņojuma nosūtīšanas par atrastās preces nogādāšanu norādītā stacijā,
preci nepieprasa un neatmaksā par to saņemto atlīdzību. Ja sūtījuma

rīkotājs vēlas preci saņemt atpakaļ izsūtīšanas vai gala stacijā, tad dzelz-

ceļš to pārvadā bez maksas.

113. No brīža, kad preču īpašnieks ir pieņēmis sūtījumu līdz ar

preču zīmi gala stacijā, ceļa vai izsūtīšanas stacijā, ir dzēstas visas pra-
sības pret dzelzceļu uz pārvadāšanas līguma pamata par preču iztrūkumu

vai bojājumu, izņemot prasības: 1) par iztrūkumiem un bojājumiem, kuri

pirms sūtījuma izdošanas apliecināti ar attiecīgu dzelzceļa aktu vai ar tiesas

apskatīšanas pierādījumu nodrošināšanaskārtībā; 2) par pārmaksājumiem;
3) par piegādāšanas termiņa nosebošanu.

114. Dzelzceļš neatbild :

1) par zaudējumiem, kas cēlušies:

a) sūtījuma rīkotāju vainas dēļ;
b) dzelzceļam izpildot šī rīkotāja prasības;
c) preču zīmē uzdotu ziņu nepareizības, nenoteiktības vai nepil-

nības dēļ;
2) par preču bojājumu, kas cēlies preces pārvadājot atklātos vagonos

(platformās, pusvagonos v. t. t.) uz pastāvošo noteikumu un rī-

kojumu pamata, vai arī ar īpašu preču zīmē ierakstītu nosūtītāja
piekrišanu, cik tālu bojājums ir šāda pārvadāšanas veida sekas;

3) par preces zaudējumiem vai bojājumiem, kas cēlušies tādēļ,
ka precei nemaz nav bijis iesaiņojuma~vai tas bijis nepietiekošs,

.un sūtījums, saskaņā ar nosūtītāja norādījumiem preču zīmē vai arī

uz izsūtīšanas stacijā sastādīta akta pamata, nodots pārvadāt bez

iesaiņojuma vai nepietiekošā iesaiņojumā (65. p.); ja cēlušies

zaudējumi vai bojājumi iesaiņojuma trūkuma dēļ, kurus dzelzceļš
nav ievērojis preci pieņemot, tad dzelzceļš atbild, kamēr nav pie-
rādījis, ;ka sūtījumu pieņemot nav bijis iespējams šos trūkumus

ievērot;
4) par tādu preču nozaudējumu, iztrūkumu un bojājumu, kuru ie-

kraušana un izkraušana, saskaņa ar pārvadāšanas noteikumiem

vai uz sevišķas vienošanās pamata ar nosūtītāju, izdarīta ar no-

sūtītāja vai saņēmēja līdzekļiem, ja nodarītie zaudējumi stāv sa-

karā ar iekraušanas un izkraušanas darbību, vai arī vienas un

otras darbības trūkuma un nepareizības sekām;
5) par zaudējumiem, kuri cēlušies no precēm piemitošām īpašībām

pilnīgi vai pa daļai izzust un bojāties, piemēram lūzt, rūsēt,

iekšēji bojāties, iztecēt, izbirt, izžūt v. t. t. pāri par noteikto

normu;
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6) par kaitēm, kas rodas dzīviem kustoņiem, ka pārvadāšanas
sekas;

7) par dzīvnieku un preču nozaudējumu, iztrūkumu vai bojājumu,
kurus pēc pārvadāšanas noteikumiem vai uz vienošanās pamata
ar nosūtītāju pārvadā ar pavadoņiem, ja zaudējums cēlies iemeslu

dēj, kurus novērst ir sūtījuma pavadītāja pienākums;
8) par preces labumu un sūtījuma satura nesaskaņu ar preču zīmē

uzrādīto nosaukumu, ja iesaiņojums ir kārtībā un ja preču zīmē

nav piebilsts, ka prece pieņemta pārvadāšanai apskatot iekšējo
saturu vai pārbaudot priekšmetu skaitu;

9) par zaudējumiem, kuri cēlušies izpildot valdības prasījumus un

rīkojumus;

10) par zaudējumiem, kuri cēlušies nepārvaramas varas (force majeure)
vai citu nepārvaramu šķēršļu dēļ, kā no kara darbības, tautas ku-

stības, streikiem v. t. t.

Ja izrādās, ka nozaudējums, iztrūkums vai bojājums varēja celties

augšminētos apstākļos, tad ir pieņemams, ka nozudums, iztrūkums un

bojājums patiesi noticis šinīs apstākļos, kamēr persona, kurai ir tiesība

prasīt atlīdzību, nepierāda pretējo.
Piezīme. Satiksmes ministrs apstiprina to preču sarakstu, kuras dzelzceļš var pār-

vadāt atklātos vagonos (platformās, pusvagonos v. t. t.) neatkarīgi no vienošanās ar nosūtī-

tājiem un ar šī panta 2. punktā minēto ierobežoto atbildību.

115. Dzelzceļš neatbild par tādu priekšmetu nozaudējumu, iztrū-

kumu, bojājumu vai nepiegādāšanu termiņā, kurus pārvadāt ir pilnīgi
aizliegts, vai arī atļauts vienīgi ar zināmiem nosacījumiem, bet tie nodoti

pārvadāt ar nenoteiktu vai nepareizu nosaukumu, vai arī attiecībā pret
kuriem sūtītājs nav piemērojis saistošos drošības līdzēkļus.

Atrodot tādas preces vai priekšmetus, kuru pārvadāšana aizliegta,
dzelzceļš tos nodod policijai.

116. Par svara iztrūkumu sūtījumos, kuri pārvadāšanas laikā pēc
savām dabiskām īpašībām zaudē svaru, dzelzceļš atbild tikai tiktāl, cik-

tāl šis iztrūkums pārsniedz pielaižamā dabiskā iztrūkuma apmērus.

Ja ar vienu preču zīmi pārvadājamo sūtījumu gabalu svars dzelz-

ceļam uzdots katram gabalam atsevišķi, tad normālo zudumu aprēķina
par katru gabalu atsevišķi.

Atlīdzību par pilnīgu preces nozaudējumu aprēķina par visu sūtī-

jumu, neņemot vērā dabisko svara zudumu.

Normālos dabiskos preču svara zuduma apmērus noteic satiksmes

ministrs.

117. Atlīdzība par preču iztrūkumu, bojājumu vai nozaudējumu

aprēķināma pēc biržas vai tirgus cenas, bet ja tādas nav, tad — pēc pa-

rastās cenas, kāda pastāvējusi uz vienlīdzīgām tāda paša labuma precēm
tanī laikā un vietā, kad un kur šūtījums pieņemts pārvadāšanai.

Dzelzceļš atlīdzina preču īpašniekam viņa samaksātās preču zimē

atzīmētās veduma un papildu maksas un muitas izdevumus: 1) preču
nozaudējumu gadījumā — pilnos apmēros; 2) bojājuma vai iztrūkuma

gadījumā — proporcionāli preces vērtības pazemināšanai.

Preču bojājuma gadījumā dzelzceļš izmaksā starpību starp augšmi-
nētā kārtā aprēķināto preču cenu nesabojātā stāvoklī un to cenu sabojātā

15*
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stāvoklī, vai arī starpību starp cenu nesabojāta stāvoklī un to summu,

par kādu nesaņemtais sūtījums pārdots vairāksolīšanā.

Sūtījuma īpašniekam ir tiesība atteikties saņemt sabojātu preci vie-

nīgi tanī gadījumā, ja prece bojājoties mainījusi savas raksturīgās īpašības
vai pilnīgi zaudējusi savu vērtību.

Ja atlīdzība par kādu sūtījumu nepārsniedz 1 latu, tad dzelzceļš to

prasītājam neizmaksā.

Piezīme: Satiksmes ministrim ir tiesība vietējā pieved- un lauku ceļu satiksmē

pamazināt šinī pantā paredzētus atlīdzības apmērus.

118. Dzelzceļš atbild par sūtījumu piegādāšanas termiņa (55. p.)
neieturēšanu, ja, saskaņā ar noteikumiem par preču piegādāšanas termi-

ņiem, šis laiks nav pagarināts. Piegādāšanas nosebošanas gadījumā, ja
tā nav attaisnota pastāvošos noteikumos norādītā kārtībā, sūtījuma īpaš-
niekam ir tiesība saņemt no dzelzceļa atlīdzību zemāk pievestos apmēros,
nepierādot ar nosebošanos cēlušos zaudējumus:

I jio veduma maksas par nosebošanos, kura nepārsniedz 71Ū no pi e"

gādāšanas laika;
2/io veduma maksas par nosebošanos, kura nepāršniedz 2/io no pie-

gādāšanas laika;
8/io veduma maksas par nosebošanos, kura nepārsniedz 3/10 110 pie"

gādāšanas laika;
4/io veduma maksas par nosebošanos, kura nepārsniedz 4/io no pie-

gādāšanas laika;
6/io veduma maksas par nosebošanos, kura ir pārāka par

4
/io no pie-

gādāšanas laika.

Nosebošanās, kura ir mazāka par vienu dienu, jārēķina par pilnu
dienu.

Ja nosebošanās dēļ cēlušies zaudējumi ir pierādīti, tad atlīdzību, ne-

pārsniedzot veduma maksu, piespriež dzelzceļš neieskaitot papildu mak-

sājumus.

ja atlīdzības pieprasījums nav iesniegts 14 dienu laikā pēc sūtījuma
izdošanas, prasītājs zaudē tiesību uz atlīdzību. Ja atlīdzība par preces

piegādāšanas termiņa neieturēšanu nesasniedz 1 latu no sūtījuma, dzelz-

ceļš prasītājam to neizmaksā.

119. Pārmaksās jāatmaksā uz tās personas pieprasījumu, no kuras

pārmaksā saņemta. Par pārmaksām dzelzceļš maksā pus procentu mē-

nesī, skaitot no saņemšanas dienas. Pārmaksās, kuras nav pieprasītas
līdz 136. pantā noteiktam laikam, ieskaitāmas valsts ienākumos.

Dzelzceļa valde ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā izsludina attiecīgās
stacijās pārmākšu sarakstus.

120. Iztrūkumus dzelzceļam samaksā saņēmējs, bet nosūtītājs — ta-

nīs gādījumos, ja viņš, saskaņā ar noteikumiem, maksā visus izdevumus

par pārvadāšanu. Dzelzceļam ir tiesība piedzīt iztrūkumus saskaņā ar

pastāvošiem nosacījumiem un to segšanai izlieto pārmaksās vai citas

naudas summas, kuras minētām personām pienākas no dzelzceļa un at-

rodas dzelzceļa rīcībā.

121. Pēc sūtījuma izdošanas gala stacijā vienīgi saņēmējam ir tie-

sība iesniegt dzelzceļam atlīdzības prasību par pārvadāšanas līguma neiz-

pildīšanu. Prasīt atlīdzību par visa sūtījuma nozaudējumu ir tiesība:
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1) ar preču zīmi uz zināmas personas vārdu — sūtījuma nosūtītājam
vai saņēmējam, skatoties pēc tā, kurš uzrāda prēču zīmes dubli-

kātu;

2) ar preču zīmi, adresētu dublikāta uzradītajam, — preču zīmes

dublikāta turētājam.

Par noteiktos termiņos nepieprasītu un gala stacija nesaņemtu sūtī-

jumu (87. un 95. p. p.) vienīgi pašam nosūtītājam ir tiesība uz atlīdzību.

Tiesību prasīt atlīdzību no dzelzceļa var nodot citai personai ar se-

višķu pilnvaras aktu, ar pilnvarojuma uzrakstu uz preču zīmes vai uz

tās dublikāta. Šīm pilnvarām jāsatur noteikts aizrādījums par prasības
saturu un vērtību un jābūt likumīgā kārtā apliecinātām.

122. Dzelzceļiem, kuri piedalās tiešas satiksmes pārvadājumos, ir

tiesība slēgt savā starpā atsevišķus līgumus par tās atlīdzības atprases

(regresa) noteikumiem, kuru kāds no viņiem samaksājis. Ja tāds līgums
par atprases noteikumiem nav noslēgts, tad dzelzceļi, attiecībā uz tiešas

satiksmes pārvadājumiem, ir padoti 123.—128. pantu nosacījumiem.

123. No saņemtās veduma maksas vai citas ar pārvadāšanu saistī-

tas maksas katrs dzelzceļš izmaksā pienācīgās daļas pārējiem dzelzceļiem,
kuri ņēmuši dalību pārvadāšanā.

Dzelzceļš, kurš izdod preci saņēmējam, atbild par visu pienākošos

maksājumu saskaņā ar preču zīmi. Ja viņš, izdodot preci saņēmējam,
nav ievācis visus maksājumus, tad tas nav atsvabināts no šī pienākuma,
bet patur tiesību iztrūkumu pieprasīt no sūtījuma saņēmēja.

124. Dzelzceļam, kurš samaksājis atlīdzību, ir atprases (regresa)
tiesības pret dzelzceļiem, kuri piedalījušies pārvadāšanā, uz sekošiem

pamatiem:

1) ja zaudējums cēlies tikai viena dzelzceļa vainas dēļ, tad atbildība

krīt vienīgi uz šo dzelzceļu;
2) ja zaudējums cēlies vairāku dzelzceļu vainas dēļ, tad katrs at-

bild par to zaudējumu, kuru tas nodarījis;

3) kad pēc lietas apstākļiem izrādās, ka nav iespējams noteikt atse-

višķa dzelzceļa atbildību, vai arī nav noskaidrots, kuru dzelzceļu
vainas dēļ tieši cēlies zaudējums, tad atbildība jādala starp vi-

siem dzelzceļiem, kas piedalījušies pārvadāšanā, izņemot tos, kup

pierāda, ka zaudējums nav cēlies uz viņu līnijām. Šinī gadījuma
katrs dzelzceļš nes atbildību proporcionāli tarifu attālumam, ar

kuru tas piedalījies pārvadāšanā; ja kāds no pārvadājuma pieda-

lījušamies dzelzceļiem izrādītos maksāt nespējīgs, tad zaudējums,
kas cēlies atlīdzību samaksājušam dzelzceļam, dalāms starp pā-

rējiem dzelzceļiem-dalībniekiem pārvadājuma, proporcionāli katra

dzelzceļa tarifa attālumam.

125. lepriekšējā 124. panta nosacījumi piemērojami arī _preču pie-

gādājuma termiņa nosēbošanās gadījumos. Ja nosebošanas cēlusies vai-

rāku dzelzceļu vainas dēļ, tad tie atbild samēra ar nosebošanas ilgumu
uz katras līnijas. Piegādāšanas termiņa_ sadalīšana starp tiešas satiksmes

dzelzceļiem, ja to starpā šinī jautājumā nepastāv sevišķs līgums, notiek

pamatojoties uz satiksmes ministra izdotiem noteikumiem.

126. Izmaksātās atlīdzības atprases (regresa) gadījumos (124. un

125. p. p.) nav piemērojams nosacījums par tieša satiksme piedalījušos

dzelzceļu zolidāru atbildību pret sūtījuma rīkotāju.
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127. Ja tiesas spriedums sūtījuma rīkotāja prasībā dēļ atlīdzības

vai tiesības saņemt sūtījumam uzlikto pēcmaksu ir stājies likumīgā spēkā,
tad dzelzceļu starpā atprases celšanas gadījumā šis spriedums ir saistošs

visiem dzelzceļiem - - pārvadāšanas dalībniekiem — tiklab atlīdzības pra-
sībā, kā uzliktās pēcmaksas pilnos apmēros, ja tikai šie dzelzceļi minētā

lietā ir bijuši pieaicināti kā trešās personas, neskatoties uz to, vai tie

dalību šai lietā ir vai nav ņēmuši.

128. Dzelzceļam, kurš vēlas izlietot savas atprases (regresa) tiesī-

bas, ir vienā laikā Rīgas tiesu iestādēs jāiesniedz prasība pret visiem

dzelzceļiem, kuri piedalījušies pārvadāšanā. Šo nosacījumu neievērojot,
dzelzceļš zaudē atprases tiesību no tiem dzelzceļiem, pret kuriem tas

prasību nav cēlis. Par šādām prasībām tiesa taisa vienu kopēju sprie-
dumu, un dzelzceļi, pret kuriem iesniegta prasība, nevar celt jaunas
prasības.

129. Kas vēlas saņemt atlīdzību par dzelzceļa ekspluatācijā nodarī-

tiem personīgiem vai materiāliem zaudējumiem, tam jāiesniedz dzelzceļa
valdei rakstiska prasība vai jāgriežas pie attiecīgas tiesas.

130. lepriekšēja 129. panta minēta prasība jāiesniedz dzelzceļa
valdei un tanī jāuzrāda:

1) prasības priekšmeti (iztrūkums, nozaudējums, sabojājums, pār-

maksāju ms, piegādāšanas termiņa nosebojums v. t. t.);
2) katras prasības posteņa summa pēc katra klātpielikta dokumenta

(bagāžas kvītes, preču zīmes v. t. t.);

3) iesniedzēja adrese, pēc kuras vēlas saņemt atbildi un atlīdzību.

Prasību dzelzceļa valdei var iesniegt tieši vai caur staciju priekš-
niekiem.

Pie prasības jāpieliek attiecīgie dokumenti (preču zīme vai tās

dublikāts, bagāžas kvīte un uzliktās pēcmaksas apliecība oriģinālos, bet

citi dokumenti — oriģinālos vai likumīgā kārtā apliecinātos norakstos).

Par prasības saņemšanu dzelzceļu valde vai stacijas priekšnieks
izdod apliecību, kurā uzrāda tās iesniegšanas dienu un atzīmē klātpieliktos
dokumentus.

Prasības par bagāžas sūtījumu pārmaksām jāiesniedz gala stacijas

priekšniekam, bagāžu saņemot. Ja stacijas priekšnieks atrod prasību par

dibinātu, tad viņš tūļiņ izmaksā pārmaksās summu, pretējā gadijumā

viņš lidz ar savu atsauksmi nosūta prasību dzelzceļu valdei.

131. Prasības, kuras iesniegtas neievērojot un neizpildot kaut vienu

no iepriekšējā 130. pantā uzrādītiem nosacījumiem, paliek bez caurskatī-

šanas pēc būtības, par ko dzelzceļu valde ne vēlāk kā divu nedēļu laikā

no šādas prasības iesniegšanas dienas paziņo iesniedzējām, uzrādot

neievērotos 130. panta nosacījumus, šo trūkumu novēršanai divu nedēļu
laikā.

132. Kas iesniedzis prasības sūdzību tiesai pret dzelzceļu, nepie-
teicot iepriekš prasību dzelzceļu valdei 129. un 130. pantos paredzētā
kārtībā, vai pirms diviem mēnešiem no prasības iesniegšanas dienas

dzelzceļa valdei — zaudē tiesību uz tiesas un lietas vešanas izdevumu

atlīdzību, ja dzelzceļš prasības sūdzību atzīst tiešā visumā vai pa daļai.

Tāpat arī no sūdzētāja piedzen atbildētājam — dzelzceļam par labu minētos

tiesas un lietas vešanas izdevumus no visas sūdzības pieteiktās prasības
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summas, ja dzelzceļš šo summu atzinis visumā; pretējā gadījuma —

proporcionāli dzelzceļa atzītai prasības daļai.

133. Ja pārvadāšanā ņēmuši dalību vairāki dzelzceļi (tiešas satiksmes

pārvadājumi), tad par prasībām, kādas no šī veida pārvadājumiem izriet,
uzskatami par atbildīgiem: izsūtīšanas dzelzceļš, gala dzelzceļš un tas

dzelzceļš, kurš vainīgs zaudējumu nodarījumā. Izvēlēties vienu no šiem

dzelzceļiem, lai celtu prasības, kuras izriet no pārvadāšanas līguma,
atkarājās no sūtījuma rīkotāja ieskatiem. Kad prasība iesniegta, prasītājs
šo izvēles tiesību zaudē.

Par nosūtīšanas kārtības neievērošanu prasība iesniedzama vienīgi
pret izsūtīšanas dzelzceļu.

134. Ja dzelzceļa valde piesūta prasības iesniedzējam atbildi, tad

tanī jāziņo vai viņa ir ar mieru: 1) samaksāt visu pieprasīto atlīdzību;
2) samaksāt daļu no tās, vai 3) to pilnīgi noraida.

Pirmā gadījumā līdz ar prasību iesniegtie dokumenti paliek dzelzceļa
rīcībā; otrā gadījumā — dzelzceļa valde nosūta tos atpakaļ prasītājam
ar atzīmi, kāda summa samaksāta; trešā gadījumā — visus pieliktos
dokumentus nosūta ātpakaļ. Pasta izdevumus sedz prasības iesniedzējs.

Ja prasības iesniedzējs atsakās pieņemt paziņojumu, vai viņš norādītā

dzīves vietā nav atrodams, tad atbilde skaitās viņam par izsniegtu tanī

dienā, kad tai uzlikts pasta zīmogs prasītāja norādītā pasta iestādē.

135. Ja dzelzceļš 2 mēnešu laikā, skaitot no prasības iesniegšanas

dienas, izņemot prasības par pārmākšu atmaksu, nesamaksā atlīdzību, tad

gadījumā, ja izmaksājamās atlīdzības summa no katra atsevišķa pārvadā-
juma pārsniedz 10 latus, dzelzceļš maksā sešus procentus gadā. Procentus

aprēķina no minētā 2 mēnešu termiņa notecējuma līdz paziņojuma no-

sūtīšanas dienai.

136. Prasības pret dzelzceļiem, kurām šinī likumā nav paredzēts
cits noilguma termiņš, noilgst viena gada laikā.

Tas pats noilgums dzēš:

1) atlīdzības prasības par personīgiem un materiāliem zaudējumiem,
kuri cēlušies caur dzelzceļu ekspluatāciju, neatkarīgi no šī likuma

nosacījumu pārkāpšanas;
2) atlīdzības prasības no dzelzceļa puses par pasažieru vai "preču

īpašnieku nodarītiem zaudējumiem,- kā arī par dzelzceļiem pienākošo

maksājumu iztrūkuma samaksu;

3) pārvadājumu drošības naudas atmaksas prasībasļ
4) prasības, kuras izceļas starp dzelzceļiem — pārvadāšanas da-

lībniekiem tiešā satiksmē par pārvadājumu naudas norēķiniem

par šiem pārvadājumiem, ja starp dzelzceļiem šaī ziņā nepastāv

sevišķs rakstisks līgums.
Piezīme. Šinī pantā minētie noilguma termiņi piemērojami ari nepilngadīgiem

un personām ar ierobežotu rīcības spēju.

137. Noilguma termiņš aprēķināms :

1) atlīdzības prasībās par bagāžas un preces bojājumu, vai daļas

nozaudējumu — no bagāžas vai preces izdošanas dienas;

2) atlīdzības prasībās par bagāžas vai preces pilnīgu nozaudējumu —

no to termiņu notecējuma dienas, kuri noteikti šī likuma 103. un

112. pantos;
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3) atlīdzības prasībās par piegādāšanas termiņa nosebošanu — no

sūtījuma izdošanas dienas (118. p.);
4) prasībās par pārmākšu atdošanu un iztrūkumu samaksu — no

veduma naudas un papildu maksājumu samaksas dienas gala

stacijā;
5) prasībās par uzliktas pēcmaksas izmaksu — no dienas, kad iestājas

izmaksas termiņš (73., 74. un 75. p. p.);
6) prasībās par uzliktas pēcmaksas izmaksu pēc nozaudētām aplie-

cībām — no dienas, kad uzlikta pēcmaksa dzelzceļam jāizmaksā

personai, kura ziņojusi par apliecības nozaudējumu (76. p.);

7) visās pārējās prasībās — no prasības iemeslu notikuma dienas

(97. p.).

138. Dzelzceļš līdz ar visiem saviem piederumiem ir nedalāms

nekustams īpašums. No dzelzceļiem pieprasīto summu piedzīšanu nevar

vērst ne pret vienu no tiem piederošu priekšmetu, kā arī pret viņu kasēs

esošiem naudas kapitāliem.

139. lestādes un personas, kuras izpilda, tiesas spriedumus vai

kurām ir liesība iesniegt likumā par neapstrīdamām atzītas prasībās un

ar saviem paziņojumiem un prasījumiem samaksāt no dzelzceļa piespriestās
vai pienācīgās summas, griežas pie dzelzceļa valdes, neuzrādot turklāt

izpildīšanas veidus.

140. Ja triju mēnešu laikā, skaitot no pavēstes vai galīgi noskaidrotas

prasības saņemšanas, dzelzceļa valde (139. p.) nenogādā piespriesto vai

pieprasīto summu iestādei vai personai, kura izpilda spriedumu vai

iesniedz neapstrīdamu prasību, tad piedzinējs var lūgt attiecīgu tiesu

izsludināt parādnieku — dzelzceļu par maksātnespējīgu.

141. No iepriekšējā 140. pantā noteiktā termiņa notecējuma dienas

dzelzceļš nedrīkst uzņemties bez satiksmes ministra atļaujas nekādas

naudas saistības. Šī aizlieguma neievērošanas gadījumā uz minētām

saistībām ir attiecināmi Civilprocesa likumu 1914. g. izd. 1100. panta
nosacījumi.

142. Dzelzceļa īpašnieka atzīšana par -maksātnespējīgu rada šādas

sekas: 1) ekspluatējamā dzelzceļa pārņemšana nekavējoties valsts pār-
valdīšanā; 2) maksātnespējīgā dzelzceļa lietu likvidācija.

143. Valdībai, pārņemot sava pārziņa dzelzceļu, ir tiesība:

1) pagaidām turpināt dzelzceļa ekspluatāciju uz īpašnieka rēķinu,

izlietojot kreditoru apmierināšanai to dzelzceļa tekošo ienākumu

daļu, kura atliek pēc ekspluatācijas izdevumu segšanas un pēc
procentu un deldējuma nomaksas par saistībām, kuras nodro-

šinātas ar dzelzceļa īpašumiem;
2) stāties pie dzelzceļa izpirkšanas, nenogaidot dzelzceļa statūtos

izpirkšanai noteikto laiku, vai

3) pārdot dzelzceļu atklātā vairāksolīšanā.

Satiksmes ministrim piekrīt izvēlēties vienu no šiem ceļiem, kā

apmierināt prasības. Attiecīgs satiksmes ministra lēmums ceļams priekšā
Ministru kabineta apstiprināšanai. Dzelzceļu pagaidu pārzināšanu uz

maksātnespējīgā īpašnieka rēķinu valsts var turpināt tikai līdz šī īpašnieka
lietu galīgai likvidācijai un nekādā ziņā ilgāki par 5 gadiem. Ja dzeļz-

ceļu izpirkuši valdība, tad pēdējā atbild pret kreditoriem vienīgi ar iz-

pirkuma summu.
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144. Valsts izpērk dzelzceļu, pamatojoties uz dzelzceļa statūtu no-

sacījumiem, ja starp valdību un īpašnieku šaī ziņā nenotiek sevišķa
vienošanās.

V nodaļa.

Policijas noteikumi.

A. Dzelzceļu policijas uzraudzība.

145. Dzelzceļu teritorijas robežās kārtību un sabiedrisku drošību

uzrauga un apsargā dzelzceļu policija, kura atrodas lekšlietu ministrijas
tiešā pārziņā un vadībā.

Dzelzceļu policijas darbinieki dzelzceļa teritorijas robežās izpilda
visus vispārīgas policijas uzdevumus un pienākumus un bauda visas tai

piešķirtās tiesības.

Piezīme 1. Dzelzceļu teritorijā ietilpst visa dzelzceļa atsavinājuma zemes joslas
platība ar visam ēkām un ietaisēm, kufas atrodas šīs joslas robežās.

Pie_zīme_2. lekšlietu ministrim tiesība noteikt gadījumus, kad vietējo vajadzību vai

īpašu apstākļu dēļ dzelzceļu policijas darbība var norisināties ārpus šini pantā norādītām

robežām, vai arī vispārējā policija izpilda dzelzceļu policijas pienākumus.

146. Ja noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā nav klāt dzelzceļu
vai vietējā vispārējā policija, dzelzceļu darbinieki ar viņu rīcībā esošiem

līdzekļiem pēc iespējas apsargā noziedzīgā nodarījuma pēdas, kamēr

ierodas dzelzceļu policija.
Tādā gadījumā dzelzceļu administrātīvām amatpersonām, katram

sava amata pienākumu izpildīšanas laikā, ir:

1) jāaiztur personas, kuras izdara noziedzīgus nodarījumus, pieaicinot
vajadzības gadījumos palīgā dzelzceļa darbiniekus un strādniekus;

2) jākonstatē patiesie apstākļi, sastādot protokolu saskaņā ar Krim.

proc. lik. 1166. panta nosacījumu un jānodod tas policijai tālākai

rīcībai.

147. Aizturēt personas saskaņā ar iepriekšējā 146. panta 1. punktu
var tikai pa protokola sastādīšanai vajadzīgo laiku, bet ne ilgāk par 3

stundām. Pēc protokola sastādīšanas, ja aizturētās personas nodarījumā
ir redzamas nozieguma pazīmes vai nepieciešami noteikt aizturētā perso-

nību, pēdējais nekavējoties nosūtāms policijas darbinieku rīcībā.

148. Par stacijās un vagonos izlikto sanitarnoteikumu pārkāpšanu,
smēķēšanu stacijās, vagonos vai vagonu nodalījumos, kur tas ar attiecī-

giem uzrakstiem aizliegts, kā arī rupju vārdu lietošanu, dzelzceļam vai

dzelzceļu policijai ir tiesība uzlikt un uz vietas piedzīt naudas sodus

līdz vienam latam katrā atsevišķā gadījumā. Pārkāpuma atkārtošanas

gadījumā sods var tikt palielināts līdz 5 latiem.

149. Personām, kuras neatrodas dzelzceļu dienestā, nav tiesības bez

īpašas dzelzceļa valdes atļaujas staigāt vai braukt pa dzelzceļu stigu

ārpus ietaisītām pārejām un pārbrauktuvēm.

150. Pa vispārējai lietošanai ietaisītām dzelzceļu pārejām un pār-
brauktuvēm atļauts iet un braukt tikai tanī laikā, kad tās atvērtas.

Privātai lietošanai ietaisītās dzelzceļu pārejas un pārbrauktuves var

lietot
personas, kurām šīs tiesības piešķirtas ar sevišķu līgumu.

151. Priekšmetus, kuri var bojāt sliežu ceļus, drīkst pārvilkt vai

pārvest pa pārejām vai pārbrauktuvēm tikai ar katrreizēju dzelzceļa atļauju.
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152. Personām, kuras neatrodas dzelzceļa dienestā, aizliegts patva-
rīgi atvērt vai aizvērt pāreju un pārbrauktuvju aizkārtnes, pārbīdīt pār-
mijas, signālus un uz sliežu ceļiem atrodošos dzelzceļu ripojošos līdzekļus.

153. Aizliegts bez dzelzceļu valdes atļaujas ganīt lopus atsavinā-

juma joslas robežās un atstāt dzīvniekus uz dzelzceļa stigas, vai viņus
dzīt pāri stigai ārpus pārejām un pārbrauktuvēm.

154. Aizliegts kurināt uguni zem dzelzceļu tiltiem un koku ēku

tuvumā un šaut dzelzceļu apkārtnē.

155. Zemju īpašnieki, kuru īpašumu robežas saietas ar dzelzceļu
teritoriju, savās tiesībās ir padoti sekošiem ierobežojumiem:

1) ēkas no ugunsdrošiem materiāliem ar ugunsdrošiem jumtiem ārpus
pilsētu robežām nedrīkst celt tuvāki par 10 metriem no dzelzceļa
teritorijas robežas; pilsētās pielaižamo attālumu katrā atsevišķā
gadījumā izlemj dzelzceļš, saziņā ar lekšlietu ministrijas būv-

niecības pārvaldi;
2) koka ēkas un režģu būves ar ugunsdrošiem jumtiem, kā ārpus

pilsētu robežām, tā arī pilsētu robežās, nedrīkst celt tuvāki par
20 metriem no dzelzceļa teritorijas robežas;

3) ēkas no dažādiem materiāliem ar ugunsnedrošiem jumtiem nedrīkst

celt tuvāki par 40 metriem no dzelzceļa teritorijas robežas, bet

ne tuvāk par 50 metriem no tuvākā sliežu ceļa;

4) ēkas un noliktavas tādu vielu uzglabāšanai, kuras aizdegoties rada

sprādzienus, nedrīkst celt tuvāki par 100 metriem no dzelzceļa

teritorijas robežas;
5) šaujamā pulvera un spridzināmo vielu noliktavas nedrīkst ierīkot

tuvāk par 1 kilometru no dzelzceļa teritorijas robežas;

6) viegli aizdegošos vielu noliktavas vai krājumus aizliegts ierīkot

tuvāki par 20 metriem no dzelzceļa teritorijas robežas; šis notei-

kums neattiecas uz tīrumu un pļavu rāžojumiem un mēslojamiem
līdzekļiem darbu vietās;

7) ierīkot akmeņu lauztuves, smilšu māla, kūdras un citu priekš-
metu raktuves, rakt bedres vai izdarīt citādus zemes padziļinā-
jumus nedrīkst tuvāki par 20 metriem no dzelzceļa teritorijas
robežas; tuvāk ierīkot raktuves un lauztuves var tikai ar dzelzceļa
piekrišanu;

8) izdarīt rakšanas darbus zem dzelzceļa stigas ūdensvadus vai citu

kādu ietaišu ierīkošanai var tikai uz katrreizējas vienošanās pamata
ar dzelzceļu un pēc īpaša, katram atsevišķam gadījumam no

satiksmes ministra apstiprināta projekta;
9) aizliegts stādīt kokus vai krūmājus pie taisnas dzelzceļa līnijas

tuvāki par 10 metriem no dzelzceļa teritorijas robežas, pie līku-

mainas līnijas — tuvāki par 20 metriem, ja šie koki vai krūmāji
var aizšķēršļot skatu pa dzelzceļa līniju vai veicināt tā aizputi-
nāšanu ar sniegu;

10) aizliegts aizturēt vai sāņus novadīt, par ļaunu dzelzceļiem to upju,
strautu, caurteku un kanālu straumi, kuri apgādā dzelzceļa stacijas
ar ūdeni; tāpat aizliegts šinīs upēs, strautos, kanālos un caurtekās,
tuvāki par 2 kilometriem pret straumi, rēķinot no dzelzceļa ūdens

pumpētavas, novadīt tādus rūpniecības ietaišu atšķaidījumus un

citus netīrumus, kuri var bojāt lokomotīves vai padarīt ūdeni par
lietošanai nederīgu, kā arī peldināt lopus, mērkt linus vai citādi

padarīt ūdeni netīru;
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11) ēkas, apstādījumus, raktuves un noliktavas, kuras uzceltas vai

ierīkotas pirms dzelzceļa līnijas uzbūves, nedrīkst ne paplašināt,
ne pārtaisīt, ja minētās ēkas un citas ietaises neatbilst 1.—10.

punktu nosacījumiem. Ja Satiksmes ministrija atrod, ka minētās

ēkas vai ietaises apdraud dzelzceļu, vai nodara tam zaudējumus,
tad tās jānojauc, vai jāpārvieto uz dzelzceļa rēķina un dzelzceļam
jāatlīdzina īpašniekiem nodarītie zaudējumi uz savstarpējas vieno-

šanās pamata; ja šādu ar īpašniekiem par atlīdzības apmēru nevar

panākt, tad dzelzceļu valdei jāgriežas ar lūgumu pie attiecīgas
tiesu iestādes, kura noteic atlīdzības summu;

12) iepriekšējā punktā minētām ēkām un ietaisēm jāsastāda apraksti,
kuru sastādīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka satiksmes

ministrs; īpašniekiem ir tiesība ņemt dalību aprakstu sastādīšanā

personīgi vai caur pilnvarniekiem, paziņojot savus iebildumus,
taisīt piezīmes protokolā un saņemt izrakstus no protokoliem.

Gadījumos, kad pārkāpti augšminētie nosacījumi, dzelzceļš atsva-

bināts no atbildības par varbūtējiem ugunsgrēka vai citiem zaudējumiem,
kas rastos šī iemesla dēļ.

Piezīme 1. Ja attālums no dzelzceļa teritorijas robežas līdz tuvākajam sliežu ceļam
ir lielāks par 15 metriem, tad minētos 1. līdz 3. punkta attālumus ar Satiksmes ministrijas

piekrišanu var samazināt.

Piezīme 2. I.—lo. punktu ierobežojumi nav attiecināmi uz ēkām un ietaisēm, kuras

ierīkotas un uzceltas uz agrāk pastāvējušo noteikumu pamata pirms šī likuma spēkā stāšanās.

Piezīme 3. Ēkas un ietaises, kas tiktu celtas vai ierīkotas pretēji šī panta nosa-

cījumiem, nojaucamas vai pārvietojamas uz vainīgo rēķina.

Piezīme 4. Attiecīgus noteikumus šī panta izvešanai dzīvē izdod satiksmes ministrs,

saziņā ar iekšlietu ministri.

156. Valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem savus amata pie-
nākumus izpildot ir tiesība apmeklēt tās vietas uz dzelzceļa, kurās tiem

nepieciešami jāatrodas, lai izpildītu savus pienākumus vai īpašus amata

uzdevumus, ar nosacījumu, ka viņiem par tādu apmeklēšanu iepriekš

jāpaziņo attiecīgam dzelzceļa darbības vietējam pārzinim; šis pēdējais
noteikums neattiecās uz dzelzceļu policijas pārvaldes un dzelzceļu un

tiesu iestāžu darbiniekiem, kuri var apmeklēt visas vietas uz dzelzceļiem
bez iepriekšējas paziņošanas.

157. Ja vilciens ceļā cietis nelaimi vai apstājies sniegputeņa dēļ
un dzelzceļa rīcībā atrodošies darbaspēki ir nepietiekoši, dzelzceļu poli-
cijai tādos gadījumos ir tiesība izsaukt stigas izlabošanai un no nelaimes

cietušo pārvešanai, kā arī sniega novākšanai tuvākas apkārtnes iedzīvo-

tājus ar nepieciešamiem pajūgiem un darba rīkiem.

158. Palīgā izsauktos cilvēkus pārvadā uz notikuma vietu un

atpakaļ pa dzelzceļu bez maksas un dzelzceļš dod viņiem uz savu rēķinu

uzturu pa visu laiku, kamēr viņi atrodas ārpus viņu dzīves vietas; bez

tam dzelzceļam tūliņ pēc darbu pabeigšanas jāsamaksā palīgā izsauktiem

strādniekiem atlīdzība par laiku, kuru viņi bijuši dzelzceļa rīcībā, tādos

apmēros, kādi vispār noteikti par klaušu izpildīšanu.

159. Par dzelzceļa darbinieku pielaistām nekārtībām vai dzelzceļu

pastāvošo noteikumu pārkāpumiem, pasažieriem un citām personām tiesība,

neatkarīgi no paziņošanas tiesu iestādēm, ziņot arī stacijas priekšniekiem,
dzelzceļa valdei vai dzelzceļu policijai, kuriem minētie paziņojumi jāvirza
tālāk vispār paredzētā kārtībā.
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160. Zaudējumi, kuri nodarīti bojājot dzelzceļam piederošās mantas,

jāatlīdzina pēc satiksmes ministra apstiprinātas takses, bet ja tādas takses

kādam priekšmetam nav, tad šāda priekšmeta patiesas vērtības apmēros.

161. Ja pasažieris sabojājis dzelzceļam piederošu mantu un uz

dzelzceļa darbinieka pieprasījumu viņš nesamaksā iepriekšējā 160. pantā
noteikto zaudējumu atlīdzību, tad stacijas priekšnieks vai dzelzceļu po-
licija noskaidro viņa personību un sastāda protokolu tuvākā stacijā, kur

tas ir iespējams, vai tanī stacijā, kur pasažieris izkāpj. Ja dzelzceļa
mantu sabojājis ne pasažieris, bet cita persona un tā atteicās maksāt

atlīdzību, tad noskaidrojama viņas personība un sastādāms protokols.
Abos gadījumos sastādītos protokolus nodod attiecīgai dzelzceļa vai po-

licijas iestādei.

162. 149.—161. pantos noteiktā kārtība jāpiemēro arī dzelzceļu
darbiniekiem, ja viņi neatrodās pie savu amata pienākumu izpildīšanas,
pretējā gadījumā jārīkojās saskaņā ar attiecīgām instrukcijām.

B. Noteikumi dzelzceļiem.

163. Dzelzceļu līniju krustojumos ar ielām, šosejām vai citiem

zemes ceļiem, jāietaisa pārbrauktuves, kuras var ierīkot vienādā līmenī

ar dzelzceļa stigu, vai zem vai virs šīs stigas.

Pārbrauktuves ietaisāmas uz sekošiem nosacījumiem:

1) būvējot jaunas dzelzceļu līnijas, pārbrauktuves jāietaisa visās

vietās, kur šīs jaunās līnijas krusto publiskos (likuma par zemes

ceļiem 7. pants) un lauku ceļus;
2) ja pēc dzelzceļa uzbūves rodās vajadzība ierīkot pārbrauktuves

tādu pilsētu ielu vai vietējo satiksmes ceļu krustojumos, kur

pārbrauktuvju ietaisīšana apstiprinātā dzelzceļa būves plānā nav

bijusi noteikta un par viņu ietaisīšanu dzelzceļš ar ieinteresētām

personām vai sabiedrībām nevar vienoties, tad jautājumu izšķir
satiksmes ministrs;

3. ja pēc dzelzceļa uzbūves taisa jaunas līniju krustojošas šosejas
vai citus vispārīgām vajadzībām lietojamus ceļus, tad pārbrauk-
tuves ierīkojamas uz minēto ceļu izbūves, bet ne uz dzelzceļa
rēķina; taisot jaunus pilsētu vai vietējās satiksmes ceļus, šo ceļu

taisītājiem jāvienojas ar dzelzceļu par pārbrauktuves ietaisīšanu,
nevienošanās gadījumā jautājumu izšķir satiksmes ministrs.

Vajadzības gadījumā dzelzceļam uz sava rēķina pie pārbrauktuvēm
jāuztur sargi un tās jāapgaismo (2. pkt.); atlīdzību šo izdevumu segšanai
dzelzceļam ir tiesība prasīt no pārbrauktuves ietaisīšanā ieinteresētām

personām vai sabiedrībām tikai tanīs gadījumos, kad šī tiesība viņām ir

dota rīkojumā par pārbrauktuves ietaišīšanu, vai paredzēta par ietaisīšanu

ar augstāk minētām personām vai sabiedrībām noslēgtos līgumos.

164. Bufetes jāierīko visās lielākās un mezglu stacijās, kurās pa-

sažieriem jāuzturās ilgāku laiku; pārējās stacijās dzelceļu valde var,

piemērojoties vietējām vajadzībām, ierīkot pārtikas līdzekļu pārdotavas.

165. Dzelzceļu staciju bufetes un citas pārtiku vielu pārdotavas
padotas bez vispārīgiem likumiem arī vietējo pilsētu, miestu un pagastu
pašvaldības iestāžu izdotiem noteikumiem par šāda veida tirgošanos, iz-

ņemot noteikumus par tirgošanās laiku.
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Bufetēm un pārtikas vielu pārdotavām jabut atvērtam tanī laika,
kad stacijas atvērtas pasažieriem.

Dzelzceļu valde, ar īpašiem cenu rādītājiem, nosaka uz zināmu

laiku periodu, kādas uzturas vielas, ēdieni un dzērieni un par kādām

cenām jāpārdod bufetēs un citās pārdotavās.

Cenu rādītāji jāizliek bufetēs un pārdotavas telpās redzamās vietās.

Dzelzceļu valdes apstiprinātos cenu rādītājos neuzrādīti ēdieni,
dzērieni un citas pārtikas vielas bufetē nav saistoši jātur, bet ja tādus

bufetē pārdod, tad to. nosaukumi un cenas jāuzrāda atsevišķos bufetes

turētāja sastādītos cenu rādītājos, kuri līdzīgi dzelzceļu valdes cenu rā-

dītājiem, izliekami bufetes telpās redzamās vietās.

Visās bufetēs un stacijas pasažieru telpās pasažieru bezmaksas lie-

tošanai jātur dzeramais ūdens, pie kam gadījumos, kad ūdens nevārītā

veidā nav lietojams, kā arī epidēmijas gadījumos — jātur atdzisināts

vārīts ūdens.

166. Līgumus par bufešu turēšanas tiesībām slēdz dzelzceļu valde

pēc satiksmes ministra apstiprināta normallīguma parauga.

Vispāriga uzraudzība par staciju bufetēm un pārtikas vielu pārdo-
tavām piekrīt dzelzceļu valdei un dzelzceļu policijai.

Staciju bufetēs un pārtikas vielu pārdotavās lietojamo uztura vielu,

dzērienu, trauku un veļas, kā arī kalpotāju periodiska veselības stāvokļa

pārbaudīšana piekrīt dzelzceļu ārstnieciski-sanitarai daļai.

167. Mediciniskās palīdzības sniegšanai uz dzelzceļiem saslimušiem

vai nelaimes gadījumos cietušiem, kā arī dzelzceļa darbiniekiem un viņu

ģimenes locekļiem, jāierīko slimnīcas un ambulances. Pirmās ārstniecības

palīdzības sniegšanai katrā stacijā jātur vajadzīgie medikamenti un pie-
derumi. Noteikumus par mediciniskās palīdzības sniegšanu uz dzelzce-

ļiem izdod satiksmes ministrs, saziņā ar tautas labklājibas ministri.

168. Pasažieru vagoni jāiekārto pēc to tipiem un saskaņā ar sa-

tiksmes ministra apstiprinātiem noteikumiem.

169. Visās staciju telpās uz platformām, noliktavās un pagalmos,
tāpat arī vagonos, pastāvīgi jāuztur vajadzīgā tīrība un jāpiemēro satiksmes

ministra, saziņā ar tautas labklājības ministri, izdotās instrukcijās norā-

dītie sanitārie līdzekļi.

170. Katrā stacijā jāatrodās ugunsdzēšamiem līdzekļiem vajadzīgā
daudzumā un pilnīgā kārtībā. Satiksmes ministrs saziņā ar iekšlietu

ministri noteic uguns dzēšamo instrumentu šķiras un to vairumu.

171. Dzelzceļu staciju pienākums ir sniegt iespējamo palīdzību

ugunsgrēku dzēšanai uz dzelzceļu līnijas un to tuvumā. Gadījumos, kad

ugunsgrēks pieņem tādus apmērus, ka no tā cietuse pilsēta vai cita

apdzīvota vieta atrod par nepieciešamu izsaukt palīgā kaimiņu pilsētu

ugunsdzēsēju komandas, dzelzceļam jāsper visi no viņa atkarīgie soļi,
lai visdrīzākā laikā nogādātu ugunsgrēka vietā ugunsdzēsēju komandas,

pie kam šīs komandas jānosūta ar pirmo atejošo vilcienu, ja tāds noiet

ne vēlāk kā V 2 stundu pēc pieprasījuma saņemšanas pretējā gadījuma

ugunsdzēsēju komandas jānosūta ar ekstrā vilcienu. Dzelzceļam tiesība

sniegt šo palīdzību par velti vai par tarifos noteiktu maksu.
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172. Publikas lietošanai nodotas staciju telpas un pasažieru vagonos

jāizliek redzamās vietās saistoši noteikumi par kārtību stacijās un vilcienos.

Šis likums stājās spēkā ar 1927. g. 1. septembri.

Ar šo likumu atcelti: 1) Vispārējais Krievijas dzelzceļu nolikums

(Kriev. lik. kop. XII. sēj. I d. 1916. g. izd.) ar visiem vēlākiem papildi-
nājumiem un pārgrozījumiem, 2) bij. Krievijas ministriju iekārtas likumu

(Kriev. lik. kop. I sēj. 2. d. 1892. g. izd. ar 1912. g. turpin.) 488.—515.

panti un 3) 1. punkts likumā par satiksmes ministra tiesībām pagaidām
nosacīt pasažieru un bagāžas, kā arī preču pārvadāšanas kārtību un

tarifus (Lik. krāj. 1923. g. 7.).

Rīgā, 1927. g. 21. jūnijā. Valsts Prezidents G. Zemgals.

(Publicēts 1927. g. Likumu un ministru kabineta noteikumu krājuma 16. burtnīcā).

(Ar papildinājumiem un grozījumiem, kas izdoti līdz 1930. g. 1. jūnijam).

Apstiprinu. 1927. g. 25. augustā.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Saistošie noteikumi publikai uz dzelzceļiem.

v

Stacijās un vilcienos publikai un pasažieriem aizliegts:

1) trokšņot un ar nepieklājīgu uzvešanos traucēt citu pasažieru
mieru, ērtības un vispārēju kārtību;

2) dziedāt staciju telpās un vispārējos vagonos;

3) izģērbties vispārējos vagonos, izņemot guļamvagonus;

4) aizsprostot vai aizslēgt vagonu vai kupeja durvis, izņemot
guļamvagonus;

5) lietot spirta, benzīna vai citus aparātus — ēdiena pagatavošanai,
vai citām vajadzībām;

6) lietot vagonu apgaismošanai savas sveces vai citus nedrošus

apgaismošanas līdzekļus;

7) apturēt vilcienus, izņemot nelaimes gadījumus;

8) bojāt dzelzceļiem piederošus priekšmietus, ietaises un vispārīgi
dzelzceļa īpašumu;

9) raksīt uz sienām, galdiem, soliem vai viņos iegriezt kaut kādus

uzrakstus;

10) iznīcināt vai bojāt stacijās un vagonos izliktus uzrakstus.

2.

Sanitārā ziņā publikai un pasažieriem ir jāievēro tīrība, kamdēļ
aizliegts:

1) spļaut uz grīdas, vai izmētāt stacijās un vagonos dažādus netī-

rumus un atkritumus, par piem.: ēdamo vielu atliekas, papīrus,
gružus, cigāru un papirosu galus v. t. t. Tāpat aizliegts šos

priekšmetus mest ārā pa vagonu durvīm vai logiem;
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2) kapt ar apautam_ kājām vagonos uz galdiem un soliem, vai arī
atbalstīties ar kājām pret galdiem vai solu malām.

Bez tam aizliegts lietot vagonu atejas vietas — vilcienam stāvot

stacijas.
Piezīme 1. Spļaut atļauts vienīgi stacijās un vagonos izliktos spļaujamos traukos

(spļautuvēs).
Piezīme 2. Dažādi atkritumi, kā ēdamo vielu atliekas, papīri, gruži v. t. t. jāie-

vieto sevišķas stacijas un vagonos ierīkotās mēslu kastēs vai kurvjos.
Piezīme 3

1 Sērkociņi, cigāru un papirosu pelni vai gali un vispārīgi smēķējamo
piederumu atliekas jāievieto iepriekš tos pilnīgi nodzēšot, sevišķos pelnu traukos vai atkritumu
kastes, kuri izlikti uz galdiem, vai ierīkoti vagonos.

3.

Smēķēšana aizliegta sekošās vietās:

/. Stacijūs:

a) staciju bufetēs pie vispārējiem ēdamgaldiem;
b) atsevišķās (speciālās) dāmu istabās;
c) bagāžas un preču noliktavās;

d) uz preču peroniem (platformām) un vagonos, kuri atrodas pie
minētiem peroniem;

c) koku materiālu un kurināmo vielu noliktavās;
f) benzīna un citu ugunsnedrošu vielu noliktavās;
h) visās pārējās vietās, kur ir izkārti vai izlikti attiecīgi uzraksti.

//. Vilcienos:

a) Visos pasažieru vagonos, uz kuriem ir uzraksti „nesmēķētājiem",
kā ari minēto vagonu koridoros, pat tanīs gadījumos, kad visi

tādos vagonos braucošie pasažieri tam piekristu.
b) vagonos, uz kuriem ir uzraksti un bērniem";

c) preču vagonos, kuros pārvadā dzīvniekus, kā arīuz atklātiem vago-

niem (platformām), uz kuriem pārvadā viegli aizdegošās preces.
d) laikā no 1. maija līdz 15. oktobrim aizliegts smēķēt uz visiem

vagonu bremžu vaļējiem laukumiem.

4.

Stacijās un vilcienos aizliegts aizņemt tādas vietas, kuras citi pasa-
žieri ir jau aizņēmuši un, aizejot uz īsu brīdi, novietojuši uz tām kādu

viņiem piederošu priekšmetu.
5.

Pasažieriem jāieņem vietas attiecīgu klašu vagonos, kamēr vilciens

vēl nav sācis kustēties. Vilcienam kustoties aizliegts: iekāpt un izkāpt
no vagoniem, pāriet no viena vagona otrā, stāvēt uz vagonu kāpšļiem,
vagonu bremžu vaļējiem laukumiem un vagonu durvīs.

Bez tam aizliegts aizsprostot izeju vai ieeju vagonos, ka vilcienam

kustoties tā arī stāvot.

6.

Aukstā laikā (ziemā), kad vagonus apkurina vagonu logus un dur-

vis aizliegts atvērt. Pārējā laikā (vasarā) atļauts atvērt pasažieru vago-

nos logus, bet pārbūvētos vai iekārtotos preču vagonos — arī vagonu

durvis. Uz pasažieru vairākuma vēlēšanos vagonu logus, bet pārbūvētos
vai iekārtotos preču vagonos vagonu durvis, atļauts atvērt vagona abās
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pusēs. Klases vagonu durvis uz publikas vēlēšanos atļauts atvērt tikai

vilcienam stāvot stacijās. Lietus laikā vagonu logi un durvis aiztaisāmi.

Vagonos ar kupejām — kūpēju durvis uz katrā kupejā braucošo pasažieru
vairākuma vēlēšanos atveramas vai aiztaisāmas.

7.

No plk. 8 līdz 22 pasažieriem aizliegts uzcelt vagonos paceļamos
plauktus gulēšanai. Izņēmumi pielaižami vienīgi guļamos vagonos. Bez

tam aizliegts aizņemt gulēšanai plauktus, kuri ierīkoti vagonos pasažieru
rokas bagāžas novietošanai.

8.

Visos vagonos aizliegta hazārda spēles un alkoholisku dzērienu

lietošana, kā arī redzami iereibušu pasažieru iekāpšana un braukšana.

Tāpat aizliegta dažādu gadījumu muzikantu vai tirgotāju (izņemot laik-

rakstu pārdevējus) apkārtstaigāšana un tirgošanās pa vagoniem, kā vil-

cienam stāvot stacijā, tā arī ejot.

Piezīme: Alkoholisku dzērienu lietošanas aizliegums neattiecas uz Starptautiskās
guļamvagonu sabiedrības restoran-vagoniem pa viņu kustības laiku.

9.

Neatkarīgi no iepriekšējos paragrāfos minētā, publikai un pasažie-
riem uz dzelzceļiem, kā stacijās, tā arī vilcienos jāievēro visi stacijās un

pasažieru vagonos izkārtie uzraksti, kā arī visas dzelzceļu darbinieku

un citu pasažieru likumīgas prasības un aizrādījumi.

10.

Vainīgie augstāk minēto noteikumu pārkāpšanā saucami pie atbil-

dības uz Krimināl sodu likumu un dzelzceļu likuma pamata, bet par 2.

un 3. pantos minētiem pārkāpumiem, vai rupju vārdu lietošanu, no vai-

nīgiem, saskaņā ar dzelzceļu likuma 148. pantu, dzelzceļam vai dzelzceļu
policijai ir tiesības uzlikt un uz vietas piedzīt sodu līdz 1 latam, bet at-

kārtošanās gadījumā līdz 5 latiem.

11.

Šie noteikumi stājas spēkā no 1927. g. ļ. septembra un reizē ar to

atcelti obligatoriskie noteikumi te 270. publikai uz dzelzceļiem (publicēti
1925. g. 26. jūnijā V. V. 137. n. un 1925. g. 4. jūlijā Dz-ceļu V. V. rīk.

kraj. te 26.); 1925. g. 12. novembrī rīk. te 405. (publicēts 1925. gada
Dzelzceļu rīk. krāj. te 46. un 1925. g. V. V. 260. n.) un rīkojums te 60.

(publicēts 1927. g. Vaid. Vēstn. N° 35. un Dzelzceļu Vēstnesī te 7.).

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Mašīnu direktora v. i. Kilstrops.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Juriskonsults, Melnbārds.

(Ar papildinājumiem un grozījumiem, kas izdoti līdz 1930. 1. jūnijam).
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Rīkojums N° 352.
26. augustā 1927. g.

Saskaņā ar Dzelzceļu likuma 148. pantu uzdodu dzelzceļu policijas
darbiniekiem, staciju priekšniekiem vai staciju dežurantiem, bet vilcienos

arī vilcienu virskonduktoriem uzlikt un uz vietas piedzīt naudas sodu no

tām personām, kuras sekošā kārtā pārkāpj dzelzceļu saistošos noteikumus:

1) spļauj uz grīdas staciju telpās vai vagonos;

2) met uz grīdas stacijās vai vagonos dažādus atkritumus, kā piem.,
papīrus, ēdamo vielu atliekas, papirosu un cigāru galus, sērkociņus un

citus netīrumus vai atstāj tos stacijās un vagonos uz galdiem, plauktiem
vai sēdekļiem, kā arī staciju peroniem;

3) sasmērē sēdekļus un plauktus ar tādiem priekšmetiem vai vie-

lām, kuras savukārt var sasmērēt citu personu apģērbus;
4) kāpj ar kājām uz galdiem, soliem vai atbalstās ar kājām pret

galdu un solu malām, kā stacijās tā arī vilcienos;
Piezīme: Kāpšana uz soliem vagonos pielaižama vienīgi novietojot bagāžu uz

augšējiem plauktiem vai iegemot augšējās guļamās vietas. Kāpjot minētos gadījumos uz

soliem, jālieto tīīds paklājs, kurš pasargā solu no bojājumiem un netīrumiem.

5) lieto vagonu atejas vilcienam stāvot stacijās;
6) smēķē vagonos, vagonu nodalījumos, staciju slēgtās telpās vai

arī uz staciju atklātām preču rampām un citur, ja šinīs vietās uzlikti

attiecīgi uzraksti, kas norāda, ka smēķēšana tur nav atļauta;
7) lieto rupjus vārdus, neatkarīgi no tā vai tie vērsti tieši pret

kādu personu vai arī izteikti vispārīgi.
Sods uzliekams par katru augšā minēto pārkāpumu personai, kura

izdara pārkāpumu pirmo reizi — viena lata apmērā, bet ja pēc soda

uzlikšanas tā pate persona izdara to pašu vai viņam līdzīgu pārkāpumu
otru reizi, tad 2 latu apmērā. Ja tā pate persona izdara to pašu vai

līdzīgu pārkāpumu trešo reizi, tad sods uzliekams 5 latu apmērā.
Par soda samaksu tūlīt jāizdod kvīte, uzrādot tanī par ko sods

piedzīt^.
Sods uzliekams un piedzenams tikai tad, ja:

1) pārkāpums ietilpst augšā minēto pārkāpumu sarakstā un

2) ja ir neapšaubāmi zināma persona, kura pārkāpumu izdarījusi,
t. i. ja to redzējis soda uzlicējs vai apliecina vismaz divas privātpersonas
vai viens kalpotājs.

Sodu nevar uzlikt bērniem, bet tie vai viņu pavadoņi brīdināmi

ievērot augšā minētos noteikumus.

Ja vainīgā persona atsakās maksāt uzlikto soda naudu, tad sastā-

dāms protokols pēc sekoša parauga:

Protokols N°

192 g es apakšā parakstījies

sastādīju šo protokolu par to, ka atradu vilcienā pilsoni

dzīvojošu ka viņš

par ko pilsonim saskaņā ar dzelzceļu likuma

148. pantu uzliku sodu Ls apmērā, kuru samaksāt viņš

atteicās.

(sastādītāja amats un paraksts)
(sodītā paraksts)

16
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Protokoli sastādāmi trijos eksemplāros no kuriem oriģināls nosūtāms

attiecīgam dzelzceļu policijas nodaļas priekšniekam, bet noraksts Finansu

direkcijai. Virskonduktori protokola oriģinālu un norakstu nodod sava

brauciena gala stacijas priekšniekam nosūtīšanai pēc piederības. Sastādot

protokolus jārīkojas analoģiski ar noteikumiem par bezbiļetes pasažieriem;
līdzīgā kārtā jārīkojas arī ar iekasētām naudas summām.

Dzelzceļu policijas darbinieki iekasētās no viņiem uzliktās soda
naudas iemaksā kaut kurā dzelzceļu stacijā pret dažādu ieņēmumu kvīti.

Rīkojums spēkā no 1927. g. 1. septembra.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Dzelzceļu policijas priekšnieks: J. Ozoliņš.

Apkārtraksts N° 83.
1927. g. 3. septembri.

Ar Dzelzceļu likuma (publicēta š g. 9./VII «Dzelzceļu Vēstnesi"

•N*2 25) V nodaļas 146. p. uzlikts par pienākumu dzelzceļu administrātī-

vām personām, ja noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā nav klāt dzelz-

ceļu jeb vietējā vispārējā policija, aizturēt ar saviem līdzekļiem personas,

kuras izdara noziedzīgus nodarījumus, un konstatēt patiesos apstākļus ar

protokola sastādīšanu, ievērojot Kriminālprocesa likuma 1166. p. nosa-

cījumus.
Krimināl proc. lik. 1166. pants un savukārt tanī uzrādītie panti, kuri

ievērojami pie protokolu sastādīšanas no dzelzceļu administrātīvām per-

sonām, skan sekoši:

1166. p.

Attiecībā uz protokolu sastādīšanu atklāto noziedzīgo nodarījumu

apliecināšanai, 1056, 1057 un 1060. —1068. pantu nosacījumi piemērojami
arī noziedzīgiem nodarījumiem pret labierīcību un kārtību.

1056. (1130).

Fiskalām pārvaldēm un to amatpersonām par katru viņu pārziņas
robežās atklātu likuma pārkāpumu, kas vajājams tiesas ceļā, jāsastāda
sevišķs protokols. 1864. g. 20. nov. (41476) 1130. p.

1060. (1134).

Protokols jāsastāda neatliekami un, ja iespējams, tajā pašā vietā kur

pārkāpums atklāts. 1864. g. 20. nov. (41476) 1134. p. .

1061. (1135., 11351).

Ja protokols sastādīts pēc tam, kad notecējušas divpadsmit stundas

no pārkāpuma atklāšanas, tad par nokavējuma iemesliem jāpaskairo pro-
tokolā.

1062. (1136).
Protokola jāatzīmē:
1) viņa sastādīšanas laiks un vieta;

2) kas atklājis pārkāpumu un kad un kur tas atklāts;
3) iekš kam pārkāpums pastāv;
4) apsūdzētā vārds, tēva vārds, nodarbošanās un, ja zināma, dzīves

vieta;
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5) pieaicināti liecinieki un pārkāpuma liecinieki, ja tadi ir bijuši un

6) apsūdzētā, pieaicinātu liecinieku vai liecinieku piezīmes un iebil-

dumi. 1864. g. 20. nov. (41476) 1136. p.; 1870. g. 24. maijā
(48399) lik., 157. p.

1063. (1137).

Ja pārkāpumu atklājot aizturēti preces vai citi kādi konfiscējami
priekšmeti, tad protokolā jāatzīmē:

1) aizturējuma labums un daudzums un

2) gabalu skaits, kuros pēc apskatījuma vai kratīšanas pabeigšanas
novietotas aizturētās preces, un katram no šiem gabaliem pielikto
zīmogu skaits. 1864. g. 20. nov. (41476) 1137. p ; 1870. g. 24. maijā
(48399).

Piezīme: Telpām, kurās ievietoti šajā pantā minētie priekšmeti, pieliekami
pie protokola sastādīšanas klātesošo amatpersonu un lietā piedalīgo privātpersonu
zīmogi. 1864. g. 20. nov. (41476) 1137. p. piez.; 1870. g. 24. maijā (48399).

1064. (1138).

Priekšmeti, kurus pēc viņu apmēra vai citu iemeslu dēļ nevar ievie-

tot un aizzīmogot, kā arī pārvadājamie līdzekļi sīki iāapraksta protokolā.
1864. g. 20. nov. (41476) 1138. p.

1066. (1140).

Pēc protokola nolasīšanas visu pie viņa sastādīšanas klātbijušo per-

sonu klātbūtnē, viņu paraksta šīs personas. Rakstīt nepratēju vietā uz

viņa mutisku lūgumu parakstās tie, kam viņi to uztic. Turp. 1140. p.;
1870. g. 24. maijā (48399) lik., 159. p.

1067. (1141).

Ar pārkāpuma liecinieku parakstiem jābūt apliecinātam, ka apstākļi,
kuru liecinieki viņi bijuši, izteikti, tā, kā tie patiesi notikuši. 1864. g.

20. nov. (41476) 1141. p.

1068. (1142).

Ja apsūdzētais atteicas protokolu parakstīt, tad par to atzīmē pro-
tokolā un dara zināmu diviem blakus lieciniekiem. Turp. 1142. p.

Lai panāktu zināmu vienādību protokolu sastādīšanā, tie sastādāmi

pēc sekošiem paraugiem:

I.

PROTOKOLS N°

192 g mēn dienā

(protokola sastādītāja amata apzīmējums, uzvārds un vārds)

(protokola sastādīšanas vieta)

Sastādīju šo protokolu par sekošo:

16*
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11.

PROTOKOLS Xs

192 g mēn dienā

man

(protokola sastādītāja amata apzīmējums, vārds un uzvārds)

ziņoja apakšā minēt. pilson

es, , g. v., piederlg

pie pilsētas pgc nodarbošanās
apriņķa

dzīv : ,
no tiesas sod

111.

Nopratināšanas protokols.

192 g mēn. dienā, es

(nopratināšanas

protokola sastādītājs, amata apzīmējums, vārds un uzvārds)

nopratināju kā aP vainoi£ lietā
liecinieku

apakšā minēto pilsoni, kur pēc Krim. Sod. lik. 156. un 157. p. p. at-

gādināšanas un izskaidrošanas, sakarā ar lietu izteica sekošo: es,

" gadus vecs,

pavalstnieks, ticīgs, precējies, piederīgs pie

pēc nodarbošanās ar pastāvīgu

dzīves vietu ; tiesāts neesmu un

zem izmeklēšanas nesastāvu.

Protokols pēc I parauga sastādams tanīs gadījumos, kad protokola

sastādītājs ir personīgi konstatējis noziedzīgo nodarījumu vai pārkāpumu,
pēc II parauga tad, ja par nodarījumu ziņots no citas personas un pēc
111 parauga pie apvainotā jeb liecinieku nopratināšanas.

Pie nopratināšanas protokolu sastādīšanas nopratināmās personas

iepazīstināmas ar Sodu likuma 156. un 157. p. nosacījumiem, kuri skan

sekoši:

156. p.

Kas sniedzis attiecīgai varai, no kuras atkarājas ierosināt krimināl-

vajāšanu, apzināti nepatiesu paziņojumu par smagu noziegumu vai no-

ziegumu, kāds nav noticis, sodāms:

ar ārestu.

157. p.

Kas apzināti nepatiesi apsūdzējis attiecīgai varai, no kuras atkarājas
ierosināt kriminālvajāšanu vai saukt pie disciplināratbildības noteiktu per-
sonu par noziedzīga nodarījuma vai dienesta pārkāpuma izdarīšanu, no-

rādīdams šās apsūdzības pamatus, sodāms:

ar ieslodzījumu cietumā.
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Ja izdarīta apzināta nepatiesa sūdzība par smagu noziegumu, vainī-

gais sodāms:

ar ieslodzījumu pārmācības namā.

Protokolu sastādīšana pēc Dzelzceļu Likumu 146. p. uzdodu staciju
priekšniekiem, jeb to vietniekiem (stacijas dežurantiem) kā vietējām dzelz-
ceļu administrātīvām personām, arī tanīs gadījumos, ja pārkāpumi pie-
laisti vilcienos, kuros nav policijas uzrauga.

No sastādītiem protokoļiem stacijā atstājams noraksts.

Par noziedzīga nodarījuma izdarītāju aizturēšanu vilcienā un nodo-

šanu tuvākā stacijā protokola sastādīšanai atbildīgs vilciena virskonduk-

tors, ia vilcienu nepavada policijas uzraugs.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Personāla nod. vad. J. Razauskis.

Noteikumi

par aizsardzības darbiem pret plūdiem.

(Publ. Valdības Vēstnesī Ns 36 — 1928. g. un Lik. kr. 1928. g. 46.)

1. Jūrniecības departaments caur saviem darbiniekiem uz vietām —

ūdensceļu rajonu pārziņiem un ostas valdēm, savu rajonu robežās —

noorganizē vajadzīgo ziņu ievākšanu par ledus un ūdens stāvokli

pavasaros un ziemā lielāku atkušņu laikā, it sevišķi no tādām apdzīvotām
vietām, kuras parasti ledus sastrēgumu dēļ cieš no plūdu briesmām.

2. Šo ziņu ievākšanai augšminētās amatpersonas un valdes savu

darbību saskaņo ar vietējām valsts un pašvāldības iestādēm, skatoties

pēc lietderības.

3. Tāpat uz vietējo apriņķu priekšnieku un prefektu rīkojumu jau
priekšlaikus izstrādājams vietējo resoru, iestāžu un organizāciju kopējs
darbības plāns par speramiem soļiem plūdu briesmu novēršanai un

palīdzības sniegšanai. Apriņķu priekšnieki un prefekti reizē ar to ir

šās darbības apvienotāji un rīkotāji savas administratīvās darbības robežās.

Darbības saskaņošanai var ievēlēt sevišķu rīcības komiteju.

Izstrādātā plāna norakstu piesūta zināšanai Jūrniecības departa-
mentam un iekšlietu ministrijas administratīvam departamentam.

4. Darbības plānā jāparedz katras amatpersonas vai organizācijas
tiešie uzdevumi, tā piem.: a) jānorāda, kas, kam, un kādā kārtībā ziņo
par draudošām briesmām; b) kas, kādus un kur sagatavo, pārzina un

rīko peldošos un glābšanas līdzekļus (kuģus, laivas, plostus); c) kas un

kādus dod brīdinājumu signālus par draudošām briesmām v. t. 1. atkarībā

no vietējiem apstākļiem.

5. Par pārtikas piegādāšanu no plūdiem atgrieztiem un izpostītiem
pilsoņiem rūpējas vietējās pašvaldības kopīgi ar policiju.

6. Par tiltu un citu būvju aizsardzību rūpējas tās iestādes, kuru

pārziņā šīs iestādes atrodas, kādam nolūkam vajadzīgās summas viņas

paredz savos budžetos. Ja rastos vajadzība ledu spridzināt, tad šīs

iestādes izsauc spridzinātājus tieši no 8. pantā minētām karaspēka dāļām.
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7. Jūrniecības departaments savā budžetā uzņem summas varbūtēju

plūdu katastrofu gadījumiem un ar plūdu novēršanu un palīdzības
sniegšanu saistītiem izdevumiem.

8. Ja plūdu katastrofu novēršanai būtu nepieciešama ledus spri-
dzināšana, tad spridzinātāju komandas ar vajadzīgām vielām izsūta:

1) Daugavpils rajonā un Latgalē — Daugavpils garnizona priekšnieks;

2) Daugavgrīvas rajonā — Sapieru bataljonu komandiers (Daugav-
grīvā);

3) Rīgas un pārējos rajonos — Techniskās divizijas komandiers

(Rīgā) un

4) Liepājas rajonā — Liepājas garnizona priekšnieks.

Par Liepājas rajonu uzskatāms rajons uz rītiem līdz Ventai un

Ventas piekraste līdz ar Kuldīgu.

Šķūtniekus un citu vajadzīgo darba spēku piegādā vietējās pašval-
dības vai policija, par ko tuvāki jāparedz izstrādājamā darbības plānā
(3. p.).

9. Vajadzīgos ziņojumus par ledus iešanu un plūdu laiku, attiecībā

uz ledus un ūdens stāvokli, nodod pa tāļruni vai, ja apstākļi to prasa,

arī pa tēlegrafu, bez maksas, bet tikai no tām pasta un tēlegrafa resora

iestādēm un uz tām adresēm, kā arī starp tiem tāļruņa abonentiem, kurus

jūrniecības departaments iepriekš pieteicis pasta un tēlegrafa departa-
mentam.

Tēlegrammas ar atzīmi „draudošs" pārraidāmas ārpus kārtas.

Tāļruna sarunas var būt vienkāršas un steidzamas, kurām dodama

priekšrocība attiecībā pret šo šķiru maksas sarunām.

Piezīme: Kur apstākļi to prasa, tādi paši ziņojumi pielaižami arī pa dzelzceļu

tāļruņa vadiem, par ko jau iepriekš vienojas ūdens ceļu rajona pārzinis ar vietējo dzelzceļu
priekšniecību.

10. Ar šo atvietoti noteikumi par plūdu briesmu novēršanu un

aizsardzības darbu organizēšanu plūdu laikā (Lik. kr. 1923. g. 23), līdz

ar to pārgrozījumu (Lik. kr. 1924. g. 59) un papildinājumu (Lik. kr.

1926. g. 28).

Rīgā, 1928. g. 7. februārī.

Ministru prezidents un finanču ministris P. Juraševskis.

Rīkojums N° 135.
1930. g. 21. martā.

Visas tēlegrammas no karaspēka daļām, ūdensceļu un iekšlietu

ministrijas darbiniekiem un citiem par plūdu briesmām pieņemamas un

pārraidāmas bez maksas.

Tēlegrammas ar uzrakstu „draudošs" nosūtams ārpus kārtas.

Ar šo atvietots rīkojums 1926. g. N° 114 („Dzelzceļu Vēstn." N° 10.)

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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Izraksts no
„
Valdības Vēstneša" N° 249. 1928. g. 2. novembrī.

Noteikumi

par benzīna uzglabāšanu apakšzemes tvertnēs un tā izdalīšanu.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. p. kartībā.)

/. Vispārīgi noteikumi.

1. Benzīna uzglabāšana apakšzemes tvertnēs un tā izdalīšana no

attiecīgas sistēmas aparatūras atļauta tikai tad, ja tvertnes un aparatūra
ierīkotas saskaņā ar būvniecības pārvaldē apstiprinātiem šo sistēmu

projektiem.

2. Sistēmas apstiprināšanai nepieciešams iesniegt būvniecības

pārvaldei:

1) 2 eksemplāros sistēmas vispārējo projektu, mērogā 1:10 — 1:20,
kurā uzrādāma kā aparatūra, tā arī apakšzemes tvertne un aparatūras
konstrukcijas zīmējumi mērogā 1:2 — 1:4 ar visām vajadzīgām
sīkdaļām;

2) paskaidrojuma rakstu ar aizrādījumiem uz sistēmas nodrošināju-
jumiem pret uguni un uz viņas darbības veidu.

3. Ja sistēma sastādīta ārzemēs, tad tās apstiprināšanai 2. pantā
minētiem materiāliem jāpievieno:

1) Latvijas ārzemju pārstāvību apliecināti noraksti no apliecībām par

sistēmas pārbaudīšanu un pielaišanu praksē, un

2) dati par to, kādā apmērā projektētās sistēmas tvertnes izplatītas
līdz šim ārzemēs.

4. Ja sistēmā grib izdarīt kādus grozījumus, tad iepriekš iesniedzami

attiecīgi zīmējumi būvniecības pārvaldes apstiprināšanai.

5. Benzīna uzglabāšanas un izdalīšanas punkta ierīkošanai noteiktā

vietā jāiesniedz būvniecības pārvaldei:

1) Tvertnes un aparatūras schēmatisks projekts mērogā 1 : 100 un

novietošanas plāns mērogā 1:500, pie kam projektā jāuzrāda: a)

sistēma, pēc kuras punktu ierīko, b) uzglabājamā benzīna daudzums

litros, c) tā sadalīšana atsevišķās tvertnēs, d) pēdējo savstarpējie
atstatumi, attālums līdz robežām un ēkām, kā arī līdz blakus

esošiem ūdens un gāzes vadiem, elektriskiem kābeļiem un kanā-

lizācijai, c) ēku situācija, materiāls un izlietošanas veids, f) vietas,
kur pagaidām uzglabās pilnās mucas, ja tādas paredz, g) pagaidām
uzglabājamā benzīna daudzums un vietas tukšo mucu glabāšanai.

Ja tvertnes paredzēts ierīkot pilsētās vai bieži apdzīvotās
vietās, projekts iesniedzams 3 eksemplāros, ja uz laukiem — tad

2 eksemplāros.

2) Vietējās pašvaldības atsauksme apakšzemes ierīču un satiksmes

jautājuma saskaņošanai.
1. piezīme. Atsauksme nav vajadzīga, ja tvertnes paredzētas rūpniecības

uzņēmumu vajadzībām uz uzņēmuma teritorijas vai pastāvošo garāžu apkalpošanai,

ierīkojot tās uz garāžas zemes gabala.
2. piezīme. Ja atsauksmes ir iesniedzējam nelabvēlīgas, par atsauksmēs

minētiem motīviem lemj būvniecības pārvaldes uz techniskas padomes atzinuma

pamata.
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3) Valsts attiecīgas iestādes atsauksme, ja no tvertnei paredzētās
vietas 50 metru rādiusā atrodas valsts īpašums.

Piezīme. Likumā par būvniecības lietu pārzināšanu (Lik. krāj. 1927. g. 101)
6. panta 1.—4. punktā minētie resori ierīko tvertnes, ja tās un aparatūras sistēmu

apstiprinājusi būvniecības pārvalde.

6. Izbūvētās resp. pārbūvētās tvertnes apskata un pieņem saskaņā
ar iekšlietu ministrijas izdotiem noteikumiem par jaunbūvju un remonta

darbu izpildīšanas kārtību, izņemot tās tvertnes, kuras izbūvējuši 5. panta
3. punkta piezīmē minētie resori. Attiecīgām personām jāiesniedz būv-

niecības pārvaldei paziņojumi:

1) pēc uzbūves nobeigšanas — kad pabeigts tvertnes pamats, tās

izolācija pret mitrumu, kontroles šachta un tvertnes pieslēgšana
gruntsūdeņiem elektrības novadīšanai;

2) kad ietaise ar visiem piederumiem galīgi nobeigta.
Piezīme. Izdarot galīgo pieņemšanu uzrādāma rūpniecības nodaļas izdotā

katlu grāmata ar tvertnes pārbaudījuma rezultātiem uz spiedi; pēc pieņemšanas
sūkņa mērīšanas ierīci apzīmogo mēru un svaru valde, pie kam uzrādāma būvnie-

cības pārvaldes apliecība par darbu galīgo nobeigšanu. Mērīšanas ierīces apzīmo-
gošana nav vajadzīga, ja tvertnes nav ierīkotas benzīna pārdošanai privātām
personām.

//. Techniskie noteikumi.

7. Atkarība no uzglabājama benzīna daudzuma tvertnes sadalāmas:

1) tvertnēs ar benzīna saturu līdz 5000 litriem, kuras var ierīkot

pilsētu un bieži apdzīvoto vietu bieži apdzīvotās daļās;

2) tvertnēs ar lielāku benzīna daudzumu, kuras var ierīkot maz ap-
dzīvotās pilsētu un biežī apdzīvoto vietu nomalēs vai rūpniecības
rajonos.

Piezīme. Atkarībā no ārpus apakšzemes tvertnes uzglabājamā benzīna daudzuma

var prasīt, lai būtu paredzēta 15—30 metru plata aizsargu josla, saskaņā ar Rūp-
niecības nolikuma 258. panta pielikuma noteikumiem.

8. lepriekšējā (7.) panta h punktā minētās tvertnes novietojamas
vismaz 4 metru attālumā no apdzīvojamām ēkām, darbnīcām, gruntsgabala
robežām, ūdens un gāzes vadiem, elektriskiem kābeļiem un kanālizācijas,
iegremdējot viņu augstāko virsmas daļu vismaz 1,0 metru zemē, pie kam

ielienamā cauruma vākam arī jābūt apklātam vismaz ar 0,75 metru biezu

zemes kārtu. Ja ierīko blakus 2 vai vairāk tvertnes, tad tās novietojamas
vismaz 1,5 metru atstatumā viena no otras. Šo vienā vietā ierīkoto tvertņu

koptilpums nedrīkst pārsniegt 5000 litrus.

7. panta 2. punkta minētās tvertnes, ja tās atrodas uz rūpniecības
iestāžu teritorijas un benzīnu izlieto tikai šā rūpniecības uzņēmuma vaja-
dzībām, novietojamas tāpat 4 metru attālumā no apdzīvojamām ēkām, tās

nedrīkst atrasties zem darbnīcām un tām jābūt iegremdētām zemē un

novietotām tāpat kā minēts šā panta 1. daļā. Šo vienā vietā ierīkoto

tvertņu koptilpums nedrīkst pārsniegt 50 000 litru.

9. lerīkojot uz viena un tā paša gruntsgabala vairākas tvertņu gru-

pas, tās novietojamas vismaz 8 metru atstatumā viena no otras.

10. legremdējot tvertni zemē, tai paredzams drošs pamats un tāda

izolācija, kas nelaiž cauri un neuzsūc ūdeni un nedara iespaidu uz dzelzi,
lai aizsargātu tvertni pret rūsēšanu.

11. Tvertnes pārbaudes ar hidraulisko spiedienu, kā arī vienreizējo

iekšējo revīziju pirms tvertnes uzstādīšanas, izdara fabriku inspekcija.
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Tvertnes pārbaudīšanu izdara uz tvertnes īpašnieka attiecīga rak-

stiska iesnieguma pamata valsts saimniecības departamenta rūpniecības
nodaļa.

12. lepriekšējā (11.) pantā minētam iesniegumam jāpievieno:

1) Latvijas bankas kvīte par iemaksātiem 40 latiem pārbaudīšanas
izdevumu segšanai;

2) 2 eksemplāros tvertnes būvētāja un īpašnieka parakstīts visas

ierīces, armatūras un aparatūras īss apraksts, kurā jāuzrāda:
tvertnes būvētāja vārds un adrese, tvertnes īpāšnieka vārds un

adrese, kad tvertne būvēta un viņas fabrikas numurs, tvertnes

uzstādīšanas vieta, tvertnes materiāls, kniedēšanas veids, šveisē-

šana (elektriskā vai autogēnā ceļā), tvertnes tilpums, darba spie-
diens, tvertnes galvenie mēri milimetros, cik un kādi ielienamie

caurumi (ne mazāka caurmēra kā 400X300 mm);
3) 2 eksemplāros tvertnes zīmējums (mērogā 1:20, 1:10 vai 1:5,

uzrādot galvenos mērus milimetros, kā arī schēmatiski atzīmējot
tvertnes vadu savienojumu ar aparatūru;

4) numurēta un caurauklota grāmata tvertnes pārbaudīšanai un arī

uzraudzības kārtībā izdarīto revīziju protokolu ierakstīšanai.

13. lepriekšējā (12.) panta 4. punktā minēto grāmatu, pievienojot
tai tvertnes zīmējumu un aprakstu, fabriku inspekcija sazīmogo un iz-

sniedz tvertnes īpašniekam, kuram grāmata jāuzglabā tvertnes atrašanās

vietā uņ_ uz pieprasījumu jāuzrāda ierīces revidētājam ierēdnim attiecīgo
protokolu un atzīmju ierakstīšanai.

14. Tvertnes skārda biezumam jāātbilst technikā pieņemtiem iztu-

rības aprēķiniem ; tomēr tvertnes izgatavošanai lietojamais skārds nedrīkst

būt plānāks par 5 mm, pie kam, atkarībā no tvertņu caurmēriem, lietojami
šādi skārda biezumi:

tvertnēm līdz 1,75 m 0 — 5 mm,

tvertnēm virs 1,75 m 0 līdz 2,00 m 0 — 6 mm,

tvertnēm virs 2,00 m 0 līdz 2,50 m 0 — 7 mm,

tvertnēm virs 2,50 m 0 līdz 2,75 m 0 — 8 mm,

tvertnēm virs 2,75 m 0 līdz 2,90 m 0 — 9 mm,

tvertnēm virs 2,90 m 0 līdz 3,20 m 0 — 10 mm.

Ja tvertnēm skārda biezums pēc pievestās tabulas nav noteicams,

tad tas aprēķināms pēc formulas S=
,

kur D apzīmē tvertnes iek-
ožu

šējo caurmēru centimetros un S — sienas skārda biezumu centimetros.

Skārda malas un kniežu galviņas, kā tvertnes iekšpusē, tā ārpusē, labi

noblīvējamas.

15. Tvertnes un viņu savienojumi ar ierīces aparatūru pārbaudāmi
izturības un blīvuma ziņā.

Tvertnes pārbauda konstrukcijas ziņā ar iekšējo revīziju, pēc kam

seko pārbaudīšana ar hidraulisko spiedienu. Pārbaudījuma spiediens,

nepiepumpējot ūdeni, nedrīkst krist. Pārbaudījuma spiediens līdzinās:

ar darba spiedienu līdz 2 atm. — divkāršam darba spiedienam, bet ne

mazāk par 2 atm., ar darba spiedienu virs 2 atm. — pusotrkārtīgām
darba spiedienam. Pārbaudot tvertnei jābūt bez izolācijas un apskatei
ērti pieejamā vietā, pie kam mēģinājuma spiediens uzturams vismaz

minūtes.
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Pēc tvertnes galīgas uzstādīšanas to līdz ar vadiem (līdz aparatūrai)
pārbauda ar hidraulisku spiedienu, kurš līdzinās darba spiedienam -ļ- 1/2 atm

->

bet ne mazāk par 1 atm. Spiediens (bez piepumpēšanas) uzturams pus-
stundas laikā un pa šo laiku nedrīkst krist. Lietotās tvertnes hidrauliski

pārbauda tāpat kā no jauna uzstādamās, pie kam, ja rodas šaubas par

tvertnes izturību un blīvumu, vecā izolācija jānoņem.

16. Hidrauliskā pārbaudīšana atkārtojama pēc katriem 5 gadiem.
Tvertnes atsegšana pārbaudīšanai nepieciešama, ja pārbaudot to ar hidrau-

lisku spiedienu, tvertne bez ūdens piepumpēšanas neiztur pārbaudījuma

spiedienu (darba spiediens -\- 1 atm.) pusstundas laikā un iemesls nav

atrodams neblīvumos ārpus tvertnes viņas savienojumu apskatīšanai pie-
ejamās daļas.

Tvertņu periodiskās pārbaudes izdara uz īpašnieka rakstiska iesnie-

guma pamata, kam pievienojama Latvijas bankas kvīte par 20 latu ie-

maksu pārbaudīšanas izdevumu segšanai.

Ja tvertne pārbaudē neatbilst šo noteikumu prasībām, tad atkārtotas

pārbaudes izdevumus 10 latu apmērā sedz tvertnes īpašnieks.
Piezīme. Par benzīna tvertņu pārbaudīšanu paredzētā atlīdzība iemaksājama Latvijas

bankā vai kādā no viņas nodaļām uz finanču ministrijas valsts saimniecības departamenta
tekošu rēķinu.

17. Tvertnes droši pievienojamas zemei elektrības novadīšanai, ie-

gremdējot svērteniski zemē plāksni vai citu piemērotu novadu zemāk

par gruntsūdeņu zemāko līmeni, vai citādi nodrošinot elektrības novadī-

šanu. legremdējot plāksni, aizpildāmā zeme stipri saslapināma. Zemes

vadu savienojumu pretestība nedrīkst pārsniegt 30 omus.

18. Benzīna izdalīšanas aparatūra nav uzstādāma apdzīvojamās
mājās, garāžās vai darbnīcās. Rūpniecības uzņēmumos, kuri strādā ar

benzīnu kā ražošanas palīgvielu, to var uzstādīt arī darbnīcās.

19. Pildāmo, sūkņa un vēdināmo cauruļu pieslēgšana tvertnei pare-
dzama virs tvertnes ierīkojamās kontroles šachtas robežās, kura izbūvējama
tā, lai tās svaru un iespējamos triecienus no augšaš nenovadītu uz pašu
tvertni. Šachta pildāma ar smiltīm un noklājama ar pietiekoši stipru
vāku, lai tas spētu pretoties paredzamam satiksmes un iespējamam uguns

iespaidam.

20. Visas ar tvertni savienotās caurules paredzamas tādas, kuras

nebojā ūdens, un tās augšpus zemes līmeņa nodrošināmas 25 cm augstumā

pret mechaniskiem bojājumiem ar stipriem mūra, betona vai dzelzbetona

pamatiem — apvalkiem.

21. Katras tvertnes augšdaļā paredzama piemērota diametra metāla

caurule tvertnes vēdināšanai. Caurules augšgals aizsargāms pret nepie-
derīgu ķermeņu iekļūšanu un izveidojams tā, lai izplūstošie benzīna tvaiki

nevarētu sakrāties tvertnes tuvumā.

Pildāmās, sūkņa un vēdināmās caurulēs paredzami vismaz 3 Devi

sietiņi no vara, misiņa vai cita nerūsējoša metāla, novietojot tos zem ie-

lienamā cauruma vāka, virs tā un virs zemes līmeņa zem aparatūras.
Sietiņi iebūvējami tā, lai būtu viegli tos apskatīt, tīrīt un arī atjaunot.
Sietiņu vietā pielaižamas arī citas ierīces ar tādām pašām aizsargu īpa-
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šībām (piem. oļu podiņi, metāla cauruļu kūlīši v. c); šīs ierīces uztura-

mas pastāvīgi labā stāvoklī. Sietiņiem jābūt vismaz ar ļ 144 actiņām uz

1 kv. cm no 0,37 mm staipules un ar 121 actiņu no 0,42 mm staipules.
Piezime. Vēdināmā caurule nav vajadzīga, ja benzīna izdalīšanai pielieto aizsarga

gāzes spiedienu.

22. Aparatūras saturētāja apvalkā iekārtojama vēdināšana.

23 Ārpus apvalka virs aparatūras vai virs tuvējās ēkas uzstādāms

zibeņa novedējs, paceļot to līdz piemērotam augstumam, lai aizargātu
arī tvertni. Zibeņa novedējam jābūt labā kārtībā. Apvalks savienojams
ar zemē iegremdēto elektribas novadāmo ierīci. Zibeņa novedējs ne-

drīkst būt ar vairāk kā 30 omu lielu pretestību.

24. Apvalkā nav pielaižāmi elektriski vadi bez caurulēm un

spuldzes.

25. Mērījamos traukos vai sūkņos atrodamā benzīna novadīšanai uz

apakšzemes tvertni paredzami sevišķi novadi, kaš nodrošināmi ar vieglu
kūstoša (pie 65° C) metāla aizbāžņiem.

26. Benzīna izdalīšana no tvertnes izdarāma ar šļūteni vai cauruļu
vadu. Šļūtene iekārtojama tā, lai tā spētu novadīt elektrību no pildāmā
trauka caur tvertni zemē.

27. Pildot tvertni ar benzīnu, savienojums ar benzīna pievadītāju
trauku iekārtojams tā, lai abas tvertnes būtu hermētiski slēgtas.

28. Izdalot benzīnu ar elektrisku motoru, pēdējais kopā ar ieslē-

dzējiem un pārējiem piederumiem novietojams atsevišķā telpā, kurai jā-
būt nodalītai no izdalāmās aparatūras ar 38 cm biezu mūra sienu.

29. Ja pie tvertnes paredzēta atsevišķa izdalāmā telpa, tad tās ap-

gaismošanai parēdzamas elektriskas spuldzes, kuru ieslēdzējiem un vadiem

jābūt ārpus izdalāmās telpas. Pašas spuldzes jānovieto no ārienes aiz

logiem, kuri nevar būt atverami, vai bieza stikla apvalkos, kuriem cieši

jāsedz arī iekavas. Loku spuldzes var pielietot tikai ārpus ēkas, nodro-

šinot tās ar apakšā slēgtiem stikla apvalkiem.

30. Tādās benzīna izdalāmās vietās, kur nejauši izlietais benzīns

varētu iekļūt vietējos apakšzemes ūdens novados āpdzīvojamās telpās
vai pagrabos, nepieciešams paredzēt benzīna uztvērējas un izdalītājas
ierīces, kurām pievienojama atsevišķa šachta no apkārtējās zemes virs-

mas ieplūstošo netīrumu uztveršanai.

31. Benzīna līmeņa mērīšana tvertnēs pielaižama vienīgi ar pnei-
matiskiem mērītājiem, kuru caurule tāpat nodrošināma ar Devi sietiņiem.
Nav atļauta mērīšana ar attiecīgiem stieņiem pa atveramām caurulēm.

32. Benzīna tvertnes un izdalāmo aparatūru var ierīkot arī uz ielām

un laukumiem, novietojot aparatūru piemērotās vietās trotuāra malā.

33. Smēķēšana un rīkošanās ar atklātu uguni ap tvertnes apara-

tūru ir noliegta. Piestiprināmi nakts laikā labi saredzami aizrādījumi uz

iebraukšanu un izbraukšanu, kuras jāiekārto vienā virzienā.

34. Benzīna izdalīšanu pārtraucot, pagalmos un satiksmes vietās

aparatūra noslēdzama.
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35. Ar šiem noteikumiem nesaskanošie tvertņu iekārtojumi pār-
būvējami viena gada laikā no noteikuma izsludināšanas, izņemot līdz

šim ierīkotās rūpniecības uzņēmuma tvertnes, kuras gada laikā pieska-
ņojamas tikai 6., 16., 17., 18., 19., 21., 22. līdz 31., 33. un 34. panta
prasībām.

36. Atkāpšanās no šiem noteikumiem pielaižāma ar būvniecības

pārvaldes piekrišanu.

37. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā vainīgie sodāmi Soda

likuma 1381
. panta kārtībā.

1928. g. 30. oktobrī.

Ministru prezidents P. Juraševskis.

Iekšlietu ministrs Ed. Laimiņš.



253

2. Preču pārvadāšanas noteikumi un

viņu izpildu norādījumi.

a. Noteikumi

par preču pārvadāšanu pa dzelzceļiem
N° 342.

Sakarā ar «Pagaidu noteikumu un tarifa preču pārvadāšanai" atcel-

šanu no 1928. g. 1. septembra, pamatojoties uz Dzelzceļu likuma 19. pantu,
nosaku sekošo:

I. Staciju preču kantoru, noliktavu un pagalmu atvēršanas laiks.

(Dzelzceļu likuma 51. p.).

1. Attiecībā uz staciju preču kantoru, noliktavu un preču pagalmu
atvēršanu visas dzelzceļu stacijas, izņemot 5. p. minētās, sadalās trijās
grupās:

/ grupā ietilpst:
visas stacijas, kuras nav uzskaitītas nākošā II vai 111 grupā;

// grupā ietilpst:

Aknīste

Apšupe

Bolderāja

Cīruļi

Engure

Glūda

lecava

Ilgeciems

Ilmāja

Jaungulbene

Jaunkalsnava

Jāņukrogs

Jersika

Kalsnava

Krepliņi

Kuprava

Lāčplēsis

Liksna

Līvbērze

Lode

Malta
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Mazirbe

Mērsrags

Nereta

Nicgale

Platone

Pļava

Punduri

Ramka

Rītupe

Abgulde

Airīte

Roja

Rugāji

Rušona

Sarkandaugava

Sece

Sēlpils

Sesava

Šiliņi

Skaistā

/// grupā ietilpst:

1. Valsts dzelzceļu:

Alsviķi

Amata

Slampe

Spāre

Stirniene

Taurkalns

Tirza

Ugāle

Valdemārpils

Viļāni

Žīguri

Anna

Araiši
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Arlava

Atašiene

Bārta

Bērstele

Bērzgale

Bērzupe

Biksti

Blīdene

Brocēni

Buļļi

Bušnieki

Ciemupe

Dubeņi

Elste

Ērģeme

Garoza

Gavieze

Geidaņi

z valda

Jēči

Josta

Kalēti

Kalnamuiža Kurz.

Kalniena

Krāce

Kūkas

Kurči

Ķegum:

Lielirbe

Litene

Līči

Lone

Lutriņi

Lūžņa

Meļļi

Mežāre



Mežotne

Mežvidi

Miķeltornis

Naujene

Naukšēni

Nerza

Omuļi

Oviši

Ozolnieki

Paplaka

Penkule

Piksari

Plintiņi

Praviņi

Pūre

Purvmala

Rāmuļi

Rucava

Sabile

Sakstīgala

Saule

Sieksāta

Sita

Stāmeriene

Sunākste

Trepe

Uriekste

Usma

Vaidava

Valdgale

Valtaiķi

Vīganti

Višķi

Zasa

Žuldiņi

256
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2. Privātā Valmieras pievedceļa:

Ainaži

Biksēja

Dauguļi

Jaunvāle

Jaņuparks

Kokmuiža

Pāle

Puiķele

Zilaiskalns

Zonepe

Preču kantori (kases), noliktavas un pagalmi atvērti darbdienās, iz-

ņemot sestdienas (cauru gadu) pasažieru un parastā ātruma preču pie-
ņemšanai un izdošanai:

I
grupas stacijās no pīkst. 8 līdz 16, ar pārtraukumu pusdienas
laikam no pīkst. 12 līdz 13 (sk. 5. p.);

II grupas stacijās 6 stundas — laikā starp pīkst. 8 un 17;

111 grupas stacijās 4 stundas
— laikā starp pīkst. 8 un 17.

3. Atsevišķu II un 111 grupas staciju atvēršanas laiku komercope-
rācijām, atkaribā no pasažieru vilcienu garāmiešanas un citiem vietējiem
apstākļiem, nosaka dzelzceļu virsvalde, pie kam atvēršanas laiku pie-
laižams dalīt divos periodos ar starpbrīdi, par piemēru, II grupas stacijās
no 8 līdz 12 un no 15 līdz 17, 111 grupas stacijās no 8 līdz 11 un no

16 līdz 17.

4. Sestdienās, kā arī jaunā gadā, triju lielo gada svētku, kā arī

Jāņu dienas priekšvakaros visu grupu stacijas precu operācijām slēdzamas

pīkst. 15.

5. Rīgas preču, Rīgas krasta, Daugavpils I un 11, Liepājas, Rēze-

knes I, Torņkalna stacijās, preču pieņemšana iesākas pīkst. 9 un turpinās
līdz pīkst. 17, bet sestdienās un citās 4. p. minētās dienās

—
līdz pīkst. 16

ar pārtraukumu pusdienas laikam no pīkst. 12 līdz 13. Preču ievešanu

minētās stacijās pārtrauc pīkst. 16, bet sestdienās un citās 4. punktā mi-

nētās dienās — pīkst. 15.

Piezīme. Ar preču īpašnieku līdzekļiem kraujamo preču pieņemšanu un izdošanu

Ventspils stacijā —
L platuma vagonos kraujamo uzsāk pīkst. 6 un turpina darbdienās (izņe-

mot 4. punktā minētās dienās) līdz pīkst. 19, bet 4. punktā minētās dienās līdz pīkst. 15, ar

pārtraukumu katru dienu no pīkst. 12 lidz 13. Preču ievešana darbdienās (izņemot 4. punktā
minētās dienās) jāpārtrauc vienu stundu pirms stacijas slēgšanas preču pieņemšanai, bet

4. punktā minētās dienās jāturpina līdz pīkst. 15.

Minēto operāciju izvešanai preču kasei jādarbojas visu laiku, kamēr

stacija atvērta preču pieņemšanai un izdošanai.

Preču iekraušana vagonos un izkraušana no tiem ar preču īpašnieku
līdzekļiem Ventspils stacijā L platuma vagonos iāizdara darbdienās, izņe-

17
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mot 4. punktā minētās dienās, laikā starp pīkst. 6 un 19, bet 4. punktā
minētās dienās — laikā starp pīkst. 6 un 15.

6. Pasažieru ātruma sīku sūtījumu preces bez 2. punktā noteiktā

laika visās stacijās, izņemot 7. punktā sevišķi minētās, jāpieņem pārvadāt
arī katru dienu, neizslēdzot svētdienas un svinamas dienas, vienu stundu

pirms tā vilciena atiešanas, ar kuru pārvadā šīs preces uz attiecīgas
līnijas, pārtraucot viņu pieņemšanu 15 min pirms vilciena atiešanas, bet

jāizdod saņēmējiem pusstundas laikā pēc to pasažieru, preču-pasažieru
vai paātrināto preču vilcienu pienākšanas, ar kuriem šīs preces tikušas

pārvadātas. Vilcienus, ar kuriem pārvadā pasažieru ātruma preces, no-

teic Dzelzceļu virsvalde.

II un 111 grupas stacijām minētos laikos jāpieņem un jāizdod arī

parastā ātruma sūtījumu preces.

7. Sevišķi minētās stacijās, kur tas pēc vietējiem apstākļiem nepie-
ciešams, pasažieru ātruma preces pieņem nosūtīšanai un izdod saņēmē-
jiem darbdienās, ieskaitot arī sestdienas, 2. un 6 punktā paredzētā laikā

un vēl no pīkst 19 līdz 21. Šo laiku (no pīkst. 19 līdz 21) Dzelzceļu
virsvalde var grozīt publikas ērtības labā un atkarībā no vilcienu pie-
nākšanas un atiešanas laika. Tādu staciju saraksts jāizziņo vispārīgai
zināšanai.

8. Viegli uzliesmojošo, pašaizdegošos un citu ugunsnedrošu, kā arī

sprāgstošu vielu pieņemšana nosūtīšanai notiek tikai trešdienās un sest-

dienās.

9. Preču iekraušana vagonos un izkraušana no vagoniem ar preču

īpašnieka līdzekļiem nepārtraukti jāizdara visās stacijās darbdienās laikā

starp pīkst. 8 un pīkst. 17 (sestdienās un 4. p. minēto svētku priekš-
dienās līdz pīkst. 15.).

Bez tam ārpus šā vispārējā kraušanas operācijām noteiktā laika:

a) iekraujami vagonos un izkraujami no vagoniem ar preču īpašnieku
līdzekļiem: pasažieru ātruma sūtījumi — sevišķi minētās stacijās
darbdienās no pīkst. 19 — līdz 21 vai kādā citā laikā, kad attie-

cīgā stacijā notiek pasažieru ātruma preču pieņemšana un izdošana;

b) izkraujami no vagoniem ar preču īpašnieku līdzekļiem: ātri bo-

jājošās preces Rīgas pas. stacijā laikā no l. maija līdz 30. sep-
tembrim — svētdienās un svināmās dienās no pīkst. 8 — 11.

Laikā, kad attiecīgas preces iekraujamas vagonos vai izkraujamas
no tiem ar preču īpašnieku līdzekļiem, staciju pagalmi atvērti šādu no-

sūtāmo preču ievešanai un izpirkto preču izvešanai.

10. Svētdienās 'un svināmās dienās, kuras paredzētas „Likumā par
valdības un pašvaldības iestādes svinamām dienām" (skat. „Valdības
Vēstneša" 1920. g. 28. numuru) un tā papildinājumus (publ. „Valdības
Vēstneša" 1921. g. 294. numurā un 1922. g 29. jūnija rīkoj. 217, publ.
„Valdības Vēstneša" 141. numurā) — visu staciju preču kantori (kases),
noliktavas un pagalmi preču operāci|ām, ar 6. p. minēto izņēmumu, ir

pavisam slēgti, izņemot Rīgas pasažieru staciju, kura laikā no 1. maija
līdz 30. septembrim atvērta arī svētdienās un svināmās dienās no pīkst.
8 līdz 11 ātri bojājošos preču izdošanai un to izkraušanai no vagoniem
ar preču īpašnieku līdzekļiem.

11. Dzīvniekus, (arī putnus, bišu saimes un līķus) visas stacijas
izdod katru dienu, ieskaitot svētdienas un svinamās dienas.

12. Parastā ātruma preču zīmju dublikātus sīkiem (savāktiem) sū-

tījumiem Rīgas preču stacijā izraksta tanī pašā dienā par tām precēm,
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kuras nosvērtas līdz pīkst. 15, bet par sīksutījumiem, kuri nosvērti pec

pīkst. 15, — nākošā darbdienā.

13. Preču zīmju dublikātus par vagonu sūtījumiem, tāpat pasažieru
ātruma sīkiem sūtījumiem, visu grupu stacijās izraksta tanī pašā dienā,
kad preces pieņemtas pārvadāt.

14. Stacijās, kur ir preču kasieri, vai taksētāji, ar saņēmēju līdze-

kļiem izkraujamo pilnkravu vagonu sūtījumu pārvadāšanas dokumenti
kasēm jāizdod saņēmējiem kases atvēršanai paredzētā laikā iepriekš sī-

kiem sūtījumiem.

11. Preču nosūtīšanas kartība. (Dzelzceļu likuma 54. p.).

1. Visas preču operācijām atklātās dzelzceļu platsliežu un pieved-
ceļu līniju stacijas pieņem pārvadāt bez iepriekšējā pieteikuma sīksūtīju-
mus ar uzrādītu gabalu skaitu svarā līdz 5000 kg, bet lauku 600 mm

ceļu stacijās — svarā ne lielākus par 2000 kg.
Piezīme. Lauku ceļu un tās platsliežu ceļu stacijās, kurās nav attiecīgu slēgtu

noliktavu tādu preču uzglabāšanai, kas līdz viņu iekraušanai vagonos prasa uzglabāšanu
slēgtās noliktavās, šādas preces pieņem tikai tad, ja stacijās ir tukši vagoni, kur iekraut

preces, vai ir sagaidāms attiecīgs vilciens.

2. Preču sūtījumus, kuri smagāki nekā 1. punktā paredzētie, t. i.

pusvagonu sūtījumi, vagonu sūtījumi, kā arī garu priekšmetu sūtījumi,

sprostīgi un gabalu sūtījumi, neskatoties uz to svaru, ja stacijā nav pie-
tiekošā vairumā tukšu vagonu šo sūtījumu tūlītējai iekraušanai, pieņem
tikai ar iepriekšēju pieteikumu un vagonu pieprasījumu.

3. Preču nosūtītājam, kurš ar vienu preču zīmi vēlas nodot pār-
vadāt sūtījumu, kuru :*askaņā ar 2. punktu nevar pieņemt bez iepriek-
šēja pieteikuma, jāpaziņo par to rakstiski, mutiski vai pā tāļruni iepriek-
šējā dienā līdz pīkst. 12 tās stacijas priekšniekam, kurā viņš nodomājis
šādu preču sūtījumu nodot pārvadāt. Reizē ar šo paziņojumu jāiemaksā

stacijas kasē arī drošības nauda par katru pieprasīto vagonu tādos

apmēros, kādi paredzēti tarifā par vagonu aizturēšanu pirmā dienā

(24 stundām).
lesniedzamos pieprasījumos (paraugs Jvfs 1) jāuzrāda:
1) uz kādu mēneša datumu padodami vagoni,
2) vagonu skaits un šķira ar sevišķām atzīmēm par garumu vai

tilpumu,
3) preču nosaukums, saskaņā ar preču nomenklatūru,
4) svars un gabalu skaits,

5) gala stacija un

6) saņēmēja vārds un uzvārds.

Šādas ziņas uzdodamas arī pieprasot vagonus telegrāfiski, telefoniski

un mutiski.

Piezīme: Telefoniski pieprasījumi pieņemami tikai no personām, kūjas iemaksā-

jušas drošības naudu.

4. Vagonus nevar pieprasīt uz noteiktu stundu, bet gan uz nākošo

darba dienu. Vienīgi līķiem, dzīvniekiem un pasažieru ātruma

miem, kurus pārvadā ar noteiktiem vilcieniem, vagonus var pasūtīt uz

noteiktu stundu, tomēr ar tādu aprēķinu, lai līdz paredzētam vilciena

atiešanas laikam iekraušanas operācijas būtu pabeigtas. Arī ostas stacijas

vagonus iepriekšējā dienā, ja nav tādu trūkums, atļauts pieprasīt atse-

višķi, katram darba periodam, t. i. priekšpusdienai un pēcpusdienai, skaitot

pēdējo no pīkst. 13.

17*
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5. Drošības nauda (3. p.), pieprasot vagonus, nav ņemama tanīs

stacijās, kurās ir pastāvīga vagonu rezerve. Šādu staciju sarakstu Dzel-

ceju virsvalde izsludina atsevišķā rīkojumā. Drošības nauda nav ņemama

arī tādos gadījumos, kad stacijai ar viņas rīcībā esošiem vagoniem ir

iespējams apmierināt vagonu pieprasījumus tanī pat dienā, kad vagonus

pieprasa un preču nosūtītājs arī šinī dienā iesāk preces kraut (2. p.).
No valsts iestādēm drošības nauda nav ņemama, bet vagonu pie-

prasījumiem jābūt rakstiskiem vai tēlefonogrammas veidā ar vadītāja vai

priekšnieka parakstu.

6. Lai ieturētu noteiktu kārtību, padodot vagonus nosūtīt pieteiktām
precēm, stacijām visi ienākušie vagonu pieprasījumi viņu tekošā iesnieg-
šanas kārtībā jāieraksta īpašā grāmatā (paraugs te 2, ser. E. 22) ar

attiecīgās iedalēs paredzētām ziņām.

7. Pīkst. 12 dienā stacijas beidz pieņemt pieprasījumus nākamai

dienai un ziņas nekavējoties pārraida rīcības daļai, kura sadala stacijām
vagonus. Līdz vagonu sadalīšanai pielaižami vēl steidzami vagonu

pieprasījumi, kā pasažieru ātrumam, pasta pārvadājumiem, līķiem un

dzīvniekiem, kurus stacijas ieraksta tādā pat kārtā kā parastos pieprasī-
jumus vagonu pieprasījumu grāmatā.

8. Pēc pīkst. 18, kad stacijas priekšnieks saņēmis rīkojumu par

nozīmētiem vagoniem, viņš paziņo preču nosūtītājiem vai viņu pilnva-
rotiem, cik vagoni nākošā dienā būs dabūjami un kad būs iespējams
izdarīt preču iekraušanu. Šīs ziņas izkaramas stacijā redzamā un publikai
pieejamā vietā paziņojuma veidā, uzrādot kam, kad un cik vagonus pados.
Preču nosūtītājam vai viņa pilnvarotam jāierodas stacijā personīgi šīs

ziņas saņemt. Pieprasot pa tālruni, stacijās darbiniekiem ziņas jānolasa.

9. Preču pievešana iekraušanas vietām iesākama pēc pagalma
atvēršanas nākošā dienā, saskaņā ar iepriekšējās dienas vakarā izkārto

vagonu sadalījumu un stacijas priekšnieka norādījumiem. lesākot preču
pievešanu, stacijas priekšniekam nododama ar visām ziņām piepildīta
preču zīme.

Šā punkta noteikumi attiecas arī uz stacijām, kurās pietiekošs
vairums tukšu vagonu (2. p.) un precēm, pieteiktām nosūtīšanai no

nomas laukumiem (11. p.h
10. Ja preču nosūtītājs no pieprasītiem vagoniem atteicies iepriekšējā

dienā līdz pīkst. 14, tad drošības nauda atmaksājama pdnos apmēros,

izņemot zīmognodokli. Turpretim, ja preču nosūtītājs no pieprasītiem

vagoniem (neatkarīgi no tā, vai tie jau padoti vai ne) atteicies pēc
pīkst. 14, vai arī neatkarīgi no atteikšanās nav ievedis laikā stacijā visu

pieteikto preču vairumu, kādēļ vagons palicis neizlietots ar pieteiktām
precēm, tad iemaksātā drošības nauda (3. p.) nav atmaksājama. Tā

paliek kā atlīdzība dzelzceļiem par vagonu aizturēšanu.

Ja drošības nauda nav bijusi iemaksāta, tad tā vagonu pasūtītājam

jāiemaksā papildus.

Ja vagons pādots uz 5. p. paredzētā valsts iestādes pieprasījuma

pamata, tad par vagona neizlietošanu stacijai iāsastāda kas līdz ar

pieprasījumu iesūtāms finanču direkcijai.
11. Uz nomas laukumiem preces var ievest bez to ierakstīšanas

vagonu pieprasījumu grāmatā un bez preču zīmju iesniegšanas. Pie šo

preču nosūtīšanas tomēr ievērojāmas visas šo noteikumu prasības.
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12. Ja vagonu pieprasījumi zināmā dienā un zināmā stacijā ir tik

ka dzelzceļi tos nespēj izpildīt, tad vagonu padošana un preču
nosūtīšana jāizdara zemāk uzrādītā kārtībā.

Visas parastā ātruma pārvadāšanai pieteiktās preces viņu nosūtī-

šanas ziņā sadalās :

A. Valsts nolūkos vai sabiedriskām -vajadzībām un nepieciešamos
sūtījumos.

B. Kārtas sūtījumos.
13. Par valsts nolūkos vai sabiedriskām vajadzībām nepieciešamiem

sūtīiumiem uzskatāmi:

a) Kara ministrijas un viņas iestāžu kara mantu pārvadājumi un

saimnieciskie sūtījumi uz pieteikumu lit. C. pamata, kā arī šīs

ministrijas iestāžu pārvadājumi, kurus nodod pārvadāšanai pret
tūlītēju samaksu skaidrā naudā, bet ar īpašām apliecībām, ka

sūtījums nepieciešams valsts nolūkos.

b) Dzelzceļu kurināmo un smērvielu pārvadājumi sevišķi steidzamos

gadījumos uz īpašu Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu pamata.

c) Uz īpašu valdības rīkojumu pamata izdarāmie pārvadājumi
nelaimes gādījumu novēršanai, steidzamas palīdzības sniegšanai
nelaimē kritušiem, vai iedzīvotāju nepieciešamu vajadzību stei-

dzamai apmierināšanai.
d) Uz īpašu noteikumu pamata izdarāmie pārvadājumi, ja tur

paredzēts, ka sūtījumi pārvadājami valsts vai sabiedriskām vaja-
dzībām nepieciešamos nolūkos.

Piezīme, a, b, c, punktos minētos sūtījumus var pieņemt pārvadāt ārpus
kārtas tikai tad, ja nosūtītāji un saņēmēji ir valsts iestādes vai amata personas.

14. Visas citas parastā ātruma pa dzelzceļiem pārvadājamās preces

attiecībā uz iekraušanu vagonos un nosūtīšanas kārtu skaitāmas par
kārtas sūtījumiem.

15. Vagonu pieprasījumu grāmatā ser. E 22, ir 200 numurētas lap-
puses ar sekošām iedalēm:

1) N° pēc kārtas.

2) Pieprasījuma iesniegšanas diena.

3) Pieprasītājs.
4) Gala stacija.
5) Preces nosaukums.

6) Sevišķas atzīmes par vagona garumu vai tilpumu.
7) lekraušanas frontes garums vagonos (domāts katram pieprasītājam

atsevišķi).
8—23. Pieprasīto un padoto vagonu skaits un šķira katrā piepra-

sījuma dienā.

16. Katram pusmēnesim ikviena stacija minētā grāmata aizņem 2

lappuses un šinīs lappusēs ierakstāmi visi ienākušie vagonu pieprasījumi
ienākšanas kārtībā, pie kam vienam un tam pašam pieprasītājam pus-

mēneša laikā drīkst aizņemt tikai vienu horicontalu līniju.
17. Lappuses virsū ierakstāms katra tekoša mēneša nosaukums.

Katra atsevišķa pieprasītāja pieprasītais vagonu skaits ierakstāms attiecīgā
datuma iedalē. Paši pieprasījumi, kā arī iepriekšējā pusmēneša pēdējās
dienas atlikums ierakstāmi vertikālās rindiņās ar tekošu numerāciju, sākoj
katru pusmēnesi no Ns 1. Pieprasīto vagonu skaits ierakstāms attiecīga

datuma iedalē virs strīpas (skaitītājā), bet padotie iekraušanai vagoni zem

strīpas (saucējā). Ja pieprasītājam no iepriekšējā datuma ir palīkuši ne-

padoti vagoni, tad tadi pārnesami uz tekošo dienu, ierakstot attiecīga
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datuma iedalē, virs strīpas. Ja tekošā dienā tam pašam pasūtītājam jau
kāds skaits vagonu ir pieprasīts, tad nepadotie vagoni no iepriekšējas
dienas pārnesami pie tekošās dienas pieprasījuma ar pļus (-{-) zīmi.

Visi ieraksti izdarāmi ar tinti.

18. Rakstiskos (arī tēlegrafiskos) vagonu pieprasījumos neatkarīgi
no ierakstīšanas pieprasījumu grāmatā atzīmējams arī ienākšanas datums,
stunda un tekošais JSfs, zem kura pieprasījums ierakstīts grāmatā.

Sakopoti pa dienam un mēnešiem pieprasījumi uzglabājami līdz šo

dokumentu glabāšanai paredzētam laikam.

19. Mutiskie vai tēlefoniskie pieprasījumi nekavējoties ierakstāmi

vagonu pieprasījumu grāmatā, atzīmējot piezīmju rubrikā vai tādi ienākuši

„mut." vai „tēlef." (3. p.) un stundu (piem. pīkst. 10,10 darbinieka paraksts).
20. Par vagonu pieprasījumiem uz noteiktu laiku (p. 4.) taisāma

atzīme vagonu pieprasījumu grāmatas 24. rubrikā — piezīmēs.
21. Vagonu pieprasījumu grāmatā nav ierakstāmi:

a) vagoni pāradresējamiem sūtījumiem un

b) privātie vagoni.

22. Dzelzceļiem jāāpmierina visi vagonu pieprasījumi, stingri ie-

vērojot kārtību, kādā pieprasīti un izsūtīti attiecīgas šķiras vagoni. Ja
tomēr, šo kārtību nevarētu ieturēt, un vagonu pieprasījumiem pieaugot,
pavairotos ari nepadoto vagonu skaits, priekšrocība dodama 13. punktā
uzrādītiem preču sūtījumiem, pasažieru ātruma sūtījumiem, sīksūtījumiem,
šķirstiem ar līķiem, dzīviem lopiem, zvēriem, putniem un dzīvām zivīm,
ugunsnedrošiem, ātri aizdegošiem (izņemot āboliņu, sienu, salmus un koka

materiālus) un spridzināmām vielām, ēdamām un ātri maitājošamies vielām

(svaigas,kūpinātas, žāvētas un sālītas zivis, vēži, dārzāju saknes, zaļumi un

augļi, ogas, sēnes, minerāl- un augļu ūdeņi, ledus, svaigas un sālītas tauku

vielas, piens un piena produkti, visāda gaļa un viņas produkti, alus,

kvass, dzīvi stādi un puķes, stikls, vīns, maize, olas), mākslīgiem mēsliem

laikā no 1. marta līdz 1. septembrim, tranzīta un tiešās satiksmes preču
sūtījumiem tieši no kuģiem vagonos, tāpat arī preču sūtījumiem, iekrau-

jamiem no kabotāžas kuģiem tieši vagonos. Līdzīga priekšrocība do-

dama arī zināmām sezonas precēm: kā kurināmai malkai, lapu koku

bluķiem v. t. t. sevišķi no Dzelzceļu virsvaldes notektā laika periodā.

23. Pēc tam, kad apmierināti vagonu pieprasījumi 22. punktā
minēto preču iekraušanai, pieprasījumus pārējo preču pārvadāšanai dzelz-

ceļi apmierina:

1) starp stacijām proporcionāli staciju dienas iekraušanas frontes

lielumam ;

2) proporcionāli starp katru pieprasītāju katrā atsevišķā stacijā un

viņam ierādītās iekraušanas frontes garumam.

24. Ja pieprasīto vagonu kopskaits atsevišķā stacijā pārsniegtu

normu, kas brīvi novietojas uz šīs stacijas iekraušanas ceļiem, tad šādas

stacijas savos pieprasījumos rīcības daļai uzrāda ne visus pieprasītos
vagonus, bet tikai to vagonu skaitu, kadu uz iekraušanas ceļiem iespē-
iams padot.

lekraušanas frontes garumu katrai stacijai atsevišķi nosaka dzelzceļu
virsvaldes pilnvarotā persona, bet iekraušanas frontes garumu katram

preču nosūtītājam — stacijas priekšnieks
25. Sadalot proporcionāli vagonus starp 23. punkta minētiem vagonu

pieprasītājiem, stacijām jārīkojas sekoši: pirmā kārtā apmierināmi kaut ar
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vitnu vagonu katrs vagonu pieprasītājs. Ja vagonu ir mazāk nekā pie-
prasītāju, tad vagoni pa vienam izdalāmi starp pieprasītājiem, resp.
ierakstiem grāmatā, sākot ar pirmo pieprasītāju, uzrādot padoto vagonu

saucējā.

Piemēram, ja tekošā dienā padoti 2 vagoni, tad viņi izdalāmi pa
vienam ierakstīšanas kārtībā pirmiem diviem pieprasītājiem. Nākošā

dienā vagonu sadalīšana iesākama ar to pieprasītāju, līdz kuram tekošā

dienā vagoni padoti, t. i. pēc kārtas skaitot ar Ns 3, v t. t., kamēr atkal

iesākas ar N° 1. Ja izsūtītais vagonu skaits ir lielāks nekā pieprasītāju
skaits, tad atlikušie vagoni pēc katra nosūtītāja apmierināšanas ar vienu

vagonu sadalāmi lielākiem preču nosūtītājiem proporcionāli viņu iekraušanas

frontes garumam, atzīmējot šos vagonus zem strīpas pie pirmā padotā
vagona ar zīmi -ļ- (skat. paraugu).

26. Dzelzceļiem — tiesība tādu preču pārvadāšanai, kuras var

pārvadāt atklātos vagonos un uzskaitītas atsevišķā no Satiksmes ministra

apstiprinātā sarakstā, padot platformas, pusvagonus v. t. t. pieprasīto
slēgto vagonu vietā.

27. Ja preču nosūtītājs no atklāto vagonu izlietošanas 26. punktā
minētos gadījumos atsakās, tad drošības nauda ieturama (10. p.) un vagonu

pieprasījums skaitās par izbeigtu.
28. Atsaucot šādus 8. un 25. punkta kārtībā neapmierinātus vagonu

pieprasījumus tanī dienā, uz kuru' šie vagoni bija pieprasīti, līdz pīkst. 14,
iemaksātā drošības nauda par atlikušiem neapmierinātiem vagoniem iz-

maksājama vagonu pieprasītājam un vagonu pieprasījums uzskatāms par

izbeigtu.
29. Ja kādai precei padoto vagonu nevar priekš tam izlietot, piemēram

zemākas celtspējas dēļ, tad nosūtītājs var ateikties no šāda vagona iz-

lietošanas, par ko taisāma atzīme „Vagonu pieprasījumu grāmatā" saskaņā

ar šo noteikumu 28. punktu.
Paraugs JVfe 1.

Es apakšā parakstījies lūdzu padot preču iekraušanai

stacijā sekošu vagonu skaitu:

Pieprasītajā vārds, uzvārds un adrese:

1. Pieprasījuma saņemšanas laiks stacijā 193 g mēn.

stundā.

2. Pieprasījums ierakstīts grāmatā zem tekošā te

Dažādas atzīmes:

Uz Vagonu Svarā
vai

gabalu
skaits

Precēm

Mēneša

3

C

<v

5

C/5

M
(72

Šķira ar sevišķām
! atzīmēm par garu-

ļ mu vai tilpumu

(Nosaukums pec

nomenklatūras)

Gala stacija Saņēmējs
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111. Preču sūtījumu piegādāšanas termiņi un viņu aprēķināšanas
kārtība. (Dzelzceļu likuma 55. p.).

1. Pa dzelzceļiem pārvadājamo preču sūtījumu piegādāšanas termiņš,
atkarībā no sūtījuma veida un pārvadāšanai lietojamo ceļu platuma, sa-

stādās no pārvadāšanas laikmetā atsevišķām operācijām paredzētiem
zemāknoteiktiem termiņiem.

Preču sūtījumu izsūtīšanai un pārvadāšanai noteikti sekoši termiņi:
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Preces Pieprasījuma dienas
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28./II. Ozols Zemitāni malka 5 _5_
1 |
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. I
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28./I. Krastiņš Rīga Preču malka
4

I 1 |

3 3 1

28./II. Bergmans Rīga Krasta stimbani
4 ļ 4 | 4 I

1 1

3 |

I

5 28/11. Zempurs Majori baļķi
30ped
garas
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1
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2./III. Miķelsons Jelgava
dzīves

iekārta
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1 1

2./III. Freibergs Riga Preču malka 12
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4./II1. Rutkis Rīga Krasta stimbani L_

I

I

5./III. Vanags Tukums II.
lokomo-

bile
I I

Noteiktie termiņi

Pārvadāšanai 2 diennaktīs uz sek. attālumu

Sūtījumu veidi P ī e z ī me s

Izsūtīšanai Pa krievu (1524 mm) 1 Pa 1000 un 750 mm

Iun normāla (1435mm) ļ platuma ceļiem uz

plat. cejiem uz katriem katriem

2 8 5

A. Pasažie[u ātruma:

sūtījumiem . .
līkiem sūtījumiem . .

1 diennakts

2

2

4

300 km

200 km

200 km

125 km

200 km

125 km

125 km

80 km

Aprēķinot pārvadāšanas
termiņus pēc blakus :(

un 4 iedalēs uzrādītām

divu diennakšu normām,

nepilnas divu diennakšu

kilometru normas skai-

tāmas par pilnām.

B. Parasta ātruma:

Vagonu sūtījumiem . .
līkiem sūtījumiem .

.
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r t s Paraugs JVfe 2.

Par vagonu sūtījumiem, šo noteikumu nozimē, uzskatāmi visi sūtījumi»

par kuriem veduma maksu aprēķina ne mazāk kā par 10.000 kg vai

pārvadājot vietējā satiksmē uz 750 mm sliežu platuma ceļiem sūtījumi,
kuri sver ne mazāk kā 8500 kg.

2. Preču sūtījumiem, kuri pārvadājami pa dažādu sliežu platuma

ceļiem, pārvadāšanas termiņi aprēķināmi pēc tām "1. p.

noteiktas tam sliežu platuma ceļam, kurš pārvadāšanā piedalās ar lielāko

attālumu. Ja dažādu sliežu platuma ceļu attālumi gadītos vienādosapmē-

ros, tad pārvadāšanas termiņš aprēķināms pēc šaurākam ceļam noteik-

tām normām.

3. Pārvadājot preču sūtījumus pa dažādu sliežu platuma ceļiem,

par katrreizēju vagonu sūtījumu preces pārkraušanu citu sliežu platuma

vagonā, vai par vagona katrreizēju pārcelšanu (pārlikšanu) uz citu sliežu

platuma asīm aprēķināms papildu termiņš —1 diennakts, bet par sīksū-

tījuma preces pārkraušanu — 2 diennakts.

4. Par tiešā satiksmē pārvadājamo preču pārņemšanu vai nodošanu

citiem ceļiem, neatkarīgi no preces pārkraušanas vai asu pārlikšanas

(3. p.), aprēķināms papildu termiņš — 1 diennakts.

Pieprasīto u n padoto vagonu skaits u n šķira

Pieprasījuma dienas

5 I li I I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I

■9

cu
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seg. ipl. seg. 1pl. •seg. | pl. seg. | pl. seg. |pl. seg. 1 pl.

17

seg. pl.

18

seg. |pl.

19

■seg. pl-

20

seg. pl.

21

seg. ļ pL

22

seg.| pl.

2312 13 14 15 16 24

5+5

1 |

9 I 9 |
1 1

81
i

8 1 7 1 6 1 4 1
1 ļ

3 1 3 |

i 1 1

4 [
1

3 | _3 3 1

1 |

2+4 ļ
1 |

5 1

1 I
_4_
1 1

3

1 |

2 | 2

_3_
1 |

2 1
i
2 1 J2_

1 |

1 ļ 1+6, _7_
1 1

_6_
!±i_

4 1
1 1

3 1
1 |

2_
te

3_
1 |

2 ! li
1 I

i j i j
11

c
4 [
1 1

_3_[_3

|
| 1 1 1

| 1
j I

—

!

I | >

L_

7_

1 |

6 1
I

6 | 6_

1 |

5+61 11 I
1 |

10 | 8_[ U1 6 |
1

5

ļ

4 | 4 [ 4 1 3 1

jj L 11

2 2 |

1 1

j] L
11 i

4 1 ±i_

|_1
| 1 "i r



266

5. Par kravas aizturēšanu Dzelzceļu likuma 55. panta 1. un 4.

punktā minēto iemeslu dēļ attiecīgai stacijai par to jāatzīmē preču zīmē

un preču pavadzīmē, uzspiežot stacijas datumu spiedogu un ierakstot

tanī aizturēšanas laika sākuma un beigu stundas.

Par kravas aizturēšanu Dzelzceļu likuma 55. panta 2. un 5. punktā
minēto iemeslu dēļ aizturēšanas stacijai jāsastāda attiecīgas akts (vien-
kāršā vai techniskā), uzrādot tanīs aizturēšanas iemeslu, sākuma un beigu
stundas, pieliekot akta norakstu preču pavadzīmei.

Dzelzceļu likuma 55. panta 7. punktā minētais krautu vagonu sast-

rēgums nepagarina piegādāšanas termiņu, ja šādu vagonu daudzums ar

vietējās un tiešās satiksmes kravām nepārsniedz divkārtējo diennakti

noteikto nosūtāmo normu.

6. Preču sūtījumu pārvadāšanai pa 600 mm sliežu platuma ceļiem

piegādāšanas termiņi netiek noteikti un sūtījumu piegādāšanas laiks

atkarājas no šo līniju satiksmes līdzekļu izmantošanas spējas.
Tiešā satiksmē pārvadājamiem preču sūtījumiem, kuru izsūtīšanas

vai gala stacija atrodas uz 600 mm sliežu platuma ceļiem, piegādāšanas
termiņi iesākas un nobeidzas uz šos ceļus savienojošām cita sliežu pla-
tuma ceļa stacijām, skaitot no pirmās pusnakts pēc sūtījuma pārņemša-
nas vai līdz pirmai pusnaktij pēc viņu nodošanas 600 mm platuma ceļiem.
Sūtījuma pārņemšanas vai nodošanas diena atzīmējama preču zīmē un

preču pavadzīmē ar stacijas datumu spiedogu. .

7. So noteikumu 1., 3., 4. un 5. p. paredzētos termiņus, aprēķinot
un izdalot starp pārvadāšanā piedalījušamies ceļiem, izsūtīšanas termiņš
piešķirams sūtījuma sākuma un gala ceļiem uz pusēm, papildu termiņi
(3. un 4. p.) piešķirami attiecošās operācijas izdarījušiem ceļiem vai uz

pusēm, ja operācijās piedalījušies abi pieguļošie ceļi, pie kam par preces

pārņemšanas un nodošanas brīdi uzskatāma attiecošā datuma 12. stunda

(pusdiena); piegādāšanas termiņa pagarināšanas laiki (Dzelzceļu likuma

55. p.) piešķirami tiem ceļiem, uz kuriem radušies kavēkļi un prece

aizturēta, bet kopējo pārvadāšanas termiņu izdala proporcionāli katra ceļa
tarifa attālumiem uz attālumu rādītāja pamata, pie kam, diennakti dalot,
daļas noapaļojamas līdz desmitdaļām tādā kārtā, ka daļas mazākas par

piecām simtdaļām (0,05), atmetamas, bet līdzīgas un lielākas skaitāmas

par pilnu desmitdaļu (0,1).

8. Atbildību par piegādāšanas termiņa neieturēšanu, kāda nosacīta

noteikumos par kravu pārvadāšanu pa dzelzceļiem, nes pārvadāšanā

piedalījušies dzelzceļi proporcionāli nosebojumiem, kādi pielaisti uz katra

dzelzceļa sūtījumu pārvadājot.

9. Ceļojumu un transporta biroju piegādāšanas termiņi aprēķināmi
atsevišķi, noteikumos par ceļojumu un transporta birojiem paredzētā
kārtībā.

IV. Preču zīmes un viņas dublikāta sastādīšanas

un izlabojumu veidi.

(Dzelzceļu likuma 58. p.).

Preču zīme un viņas dublikāts jāraksta tikai ar tinti, pilnīgi skaidri

un viegli salasāmi; lietot zīmuli šo dokumentu sastādīšanai ir stingri
aizliegts.
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Sasmerējumi un izkasljumi preču zīmē nav nemaz pielaižami, sastā-

dot, ieviesušās kļūdas jāizlabo un izlabojumi jāparaksta personai, kura

šos izlabojumus taisījusi.

V. Svara noteikšanas veidi.

(Dzelzceļu likuma 62. p.).

1. Pārvadāšanai pieņemto preču svaru nosaka izsūtīšanas stacija.
Ja izsūtīšanas stacijā vagonu svaru nav, tad sagāztā, sabērtā un salietā

veidā pārvadājamām precēm svaru nosaka izsūtīšanas stacijas uzdevumā,
kāda starpstacija, vai arī gala stacija, atkarībā no tā kurā ir vagonu svari.

2. Dzelzceļi var noteikt pārvādāt nodoto preču svaru, pēc izsūtī-

šanas stacijas izvēles, vienā no sekošiem ceļiem:

a) nosverot uz parastiem (decimāl-, simtdaļu, vezumu vai vagonu)
svariem visus ar vienu preču zīmi pārvadāšanai nodotos preču
gabalus,

b) nosverot tikai dažus (pēc stacijas darbinieka izvēles) atsevišķā
preču zīmē uzrādītus viena lieluma un vienas šķirnes preču gaba-
lus (piem. miltu maisus) un pareizinot viena gabala vidējo sma-

gumu ar gabalu kopskaitu,
c) nosverot uz vagonu svariem vagonu ar viņā sagāztā vai salietā

veidā iekrautām precēm, pie kam pirms tādu preču iekraušanas

vai pēc viņu izkraušanas jāpārbauda tukša vagona svars (tara),
d) izmērojot vagona vai cisternas tilpumu vai izzinot zināmas tilpuma

vienības (par piem., 1 cbm. vai 1 litra) vidējo svaru katrai atse-

višķai preču šķirnei, ko panāk nosverot par mērogu pieņemto
preces daudzumu un pēc tā aprēķinot visa sūtījuma svaru,

c) aprēķinot zināmas preces svaru pēc vagonā iekrauto rindu ap-

mēra un vairuma, saskaņā, ar dzelzceļu virsvaldes izstrādātām

apmēra un svara tabulām.

Vienā no augstāk aizrādītiem ceļiem noteikto svaru izsūtīšanas sta-

cija ieraksta preču zīmē un viņas dublikātā.

3. Preču svaru noteicot, jāievēro sekošie noteikumi:

a) ja preces sver uz parastiem stacijas svariem (decimāl- vai simt-

daļu), tad sūtītāja pienākums ir viņas uzlikt uz svariem un pēc
nosvēršanas novietot dzelzceļu darbinieka ierādītā vietā, bet ja

preces tūliņ jāiekrauj vagonā, tad viņas jānogādā no svariem

vagonā ar sūtītāja vai dzelzceļu līdzekļiem, skatoties pēc tam,

ar kā līdzekļiem, saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem, jāiz-
dara iekraušana, un

b) ja preces sver uz vezumu svariem, tad sūtītāja pienākums pajūgu
līdz ar preci nogādāt uz svariem un pēc nosvēršanas preces no

vāģiem izkraut un novietot dzelzceļu darbinieka norādītā vietā,
bet ja preces tūliņ jāiekrauj vagonā, tad tās jānogādā no vezuma

vagonā ar sūtītāja vai dzelzceļu līdzekļiem, skatoties pēc tam,

ar kā līdzekļiem, saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem, jāiz-
dara iekraušana.

VI. Precēm uzliktas pēcmaksas.

(Dzelzceļu likuma 71. līdz 78. p.).

li Uzliekot precēm pēcmaksu (Dzelzceļu likuma 71. p.), pēcmaksas
apliecībā dzelzceļam iāuzrāda preces nosūtītājs, tāpat arī preces nosau-
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kums un tās svars, vai svara vietā —citas pārvadājuma tarifos paredzē-
tās ziņas, bet uzliekot pēcmaksu mantām, kuras nosūtamas atsevišķiem
gabaliem — bez tam arī šo gabalu skaits.

Pēcmaksu apliecībā uzrādāmas ziņas dzelzceļi izraksta no preču
zīmes un atbildība par šo ziņu pareizību visos gadījumos gulstas uz

preču nosūtītāju.
Uz pieteikumu pamata uz kredīta pārvadājamām mantām pēcmaksu

uzlikt nav atļauts.

2. Par pēcmaksas summas palielināšanu vai pazemināšanu jāatzīmē
preču zīmē un pēcmaksas apliecībā, bet par pēcmaksas summas palieli-
nāšanu bez tam arī preču zīmes dublikātā.

3. Prece, kurai uzlikta pēcmaksa, izdodama tās saņēmējam tikai

pēc pilnas pēcmaksas summas iemaksas.

4. Ja preces nosūtītāja paziņojums par pēcmaksas pamazināšanu
vai pilnīgu atcelšanu saņemts gala stacijā pēc preces izdošanas un pilnas

preču zīmē uzrādītās pēcmaksu summas iekasēšanas, tad dzelzceļi ieka-

sēto pēcmaksas summu izmaksā tai personai, kurai par labu pēcmaksa
pirmēji bija uzlikta.

5. Pēcmaksas apliecības nozaudēšanas gadījumā, dzelzceļi izmaksā

pēcmaksas uz izsūtīšanas stacijai iesniegtā rakstiska paziņojuma pamata
par pēcmaksas apliecības pasaudēšanu, pieturoties Dzelzceļu likuma 73.

līdz 76. p. nosacījumiem.
6. Paziņojumu par pēcmaksas apliecības pazaudēšanu, kura izdota

uz vārdu var iesniegt tikai tā persona, uz kuras vārdu pazaudētā aplie-
cība izdota. Šādos paziņojumos iesniedzējam pēc iespējas sīki jāapzīmē
pazaudētā pēcmaksas apliecībā uzrādītās ziņas, kā arī savs vārds, uzvārds

un dzīves vieta un paziņojums jāapliecina ar savu parakstu, kurš parastā
kārtā jāapstiprina. Pēcmaksu šādos gadījumos izmaksā pēc 2 mēnešiem,
skaitot no paziņojuma iesniegšanas dienas, tomēr nekādā gadījumā ne

agrāk par Dzelzceļu likuma 73. p. paredzēto laiku šo summu izmaksai.

Ja no Dzelzceļu likuma 73. p. pēcmaksas izmaksai paredzētā laikā

notecējuši seši mēneši, tad pēcmaksa izmaksājama, nenogaidot augstāk
paredzēto 2 mēnešu paiešanu no paziņojuma iesniegšanas dienas.

7. Paziņojums par pēcmaksas apliecības pazaudēšanu, kura izdota

uz „uzrādītāju", pieņemams no katras personas ar noteikumu, ka šai per-

sonai paziņojumā jāuzrāda 6. p. noteiktās ziņas un bez tam vēl — kādā

ceļā, no kā un kad viņa ieguvusi par pazaudētu uzdoto pēcmaksas aplie-
cību un kādos apstākļos tā pazaudēta. Paziņojumam pievienojama tā

iesniedzēja personas apliecība. Saņemot šādu paziņojumu, izsūtīšanas

stacija uz paziņojuma iesniedzēja rēķina nekavējoties publicē par paziņo-
jumā uzrādītās pēcmaksas apliecības pazaudēšanu vienu reizi

„

Valdības

Vēstnesī" un bez tam izkar izsūtīšanas stacijā attiecīgu sludinājumu.

Ja pēc tam sešu mēnešu laikā, skaitot no Dzelzceļu likuma 73. p.

pēcmaksas izmaksai paredzētā laika, izsūtīšanas stacijai nav iesniegta par

pazaudētu izsludinātā pēcmaksas apliecība, tad minētā stacija pēcmaksu
izmaksā paziņojuma iesniedzējam.

Ja par vienu un to pašu pēcmaksas apliecību iesniegti divi vai

vairāki paziņojumi par tās pazaudēšanu, tad jautājumu, kuram no pazi-
ņojumu iesniedzējiem tiesība saņemt pēcmaksu, izšķir tiesas ceļā.
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8. Ja pēc paziņojuma iesniegšanas par pēcmaksas apliecības pazau-
dēšanu, kura izdota uz „uzrādītā)u" kāda persona uzrāda šādu par pa-
zaudētu uzdotu apliecību un no preču saņēmēja iekasētā pēcmaksas
summa vēl nav izmaksāta, tad iekasēto pēcmaksu izmaksā apliecības
uzrādītājam, pieprasot no pēdējā personas apliecību un dzīves vietas

uzrādīšanu.

Turpretim, ja pēcmaksa jau izmaksāta paziņojuma iesniedzējam,
ievērojot 6. un 7. p. uzrādīto kārtību, tad šāda apliecība vairs nedod

tiesību no dzelzceļiem pieprasīt pēcmaksas izmaksu.

9. Sīkākas instrukcijas par šo noteikumu piemērošanas un dzīvē

izvešanas kārtību izstrādā Dzelsceļu virsvalde.

10. Pēcmaksu operācijas izdarāmas visās valsts dzelzceļu krievu

(1524 mm), normai (1435 mm), pievedceļu (750 mm) un lauku (600 mm)

platuma ceļu, kā arī privāto Valmieras pievedceļa un Liepājas-Aizputes
dzelzceļa stacijās, kuras atvērtas visām komercoperācijām, izņemot seko-

šas, komercoperācijām atvērtās lauku ceļu un Valmieras pievedceļa stacijas:

1. Jēči, 5. Plintiņi,
2. Bārta, 6. Arlava,
3. Kalnamuiža Kurz., 7. Jaunvāle,
4. Bušnieki, 8. Zilaiskalns.

VII. Preču kraušanas operāciju izvešana.

(Dzelzceļu likuma 79. p.).

1. Preču īpašniekiem, viņu kalpotājiem un strādniekiem jāpadodas
visiem dzelzceļu kraušanas operāciju pareizas izvešanas uzraudzībai nolikto

ierēdņu likumīgiem prasījumiem un aizrādījumiem par preču iekraušanu

vai izkraušanu.

2. Preces iekraujot vagonā, stingri jāraugās:

a) ka viņas svara ziņā būtu novietotas vienmērīgi pa visu vagona

grīdas platību,
b) ka nelietotu asus āķus vai citus līdzīgus priekšmetus, kas varētu

bojāt sūtījumu iesaiņojumu .(taru),

c) ka sūtījuma svars nepārsniedz vagona celtspēju,

d) ka atklātos vagonos (uz platformām un pusvagonos) pārvadājamo

preču apmērs ietur gabaritā apzīmētās rabežas.

3. Atklātos (nesegtos) vagonos pārvadājamo sūtījumu nostiprināšanai

vajadzīgie visāda veida materiāli, kā: ķēdes, virves, naglas, stiepuļi,

starpkoki, starpdēļi, ķīļi, atbalsti, uzjumti, skrūves, sānturi, stāvturi v. t. t.,

jāapgādā preču īpašniekam uz savu rēķinu. Tāpat arī attiecīgu preču

pārsegšanai vajadzīgie brezenti (pārsegi) ar pienācīgiem saišķiem jāap-

gādā preču nosūtītājam.
Visus minētos priekšmetus gala stacija izdod sūtījuma saņēmējam

reizē ar preci.

4. Ja sūtījumu iekraušanai vagonos, nostiprināšanai pa pārvadāšanas
laiku vai izkraušanai ir nepieciešami kādi speciāli ierīki, tad tādus pa-

gatavo, uzstāda un noņem preču īpašnieks ar saviem līdzekļiem un uz

savu rēķinu, nebojājot pie tam vagonus.

5. Minētie ierīki, ja tādi seko sūtījumam, jāieraksta preču zīmē un

preču zīmes dublikātā un jāizdod sūtījuma saņēmējam kopā ar preci.
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Tāpat jāatzīmē preču pārvadājuma dokumentos sūtījuma īpašniekam
piederošie brezenti.

6. Par vagonu un citu dzelzceļiem piederošu lietu vai ietaišu bojā-
jumu, iekraujot vai izkraujot, preču īpašniekam jāsamaksā dzelzceļiem
nodarītie zaudējumi viņu patiesos apmēros. Tāpat preču īpašniekam
jāatlīdzina dzelzceļu zaudējumi, kas cēlušies vagoniem ceļā esot un kuriem

par cēloni bijuši: nepareiza preču iekraušana, viņu pārsvars virs vagona

celtspējas, preču īpašības, nepietiekošs iesaiņojums v. t. t.

Visos augstāk minētos gadījumos jāsastāda īpašs akts ar sīkiem

bojājumu un zaudējumu uzrādījumiem.

VIII. Sarakstu izkaršana par pienākušiem preču sūtījumiem un

saņēmēju pavēstišana.

(Dzelzceļu likuma 83. un 84. p.).

Tūliņ pēc preču sūtījumu pienākšanas gala stacijā sastāda īsu sūtī-

jumu sarakstu, kuru izkar stacijā redzamā un publikai pieejamā vietā,
saņēmēju zināšanai.

Neatkarīgi no pienākošo sūtījumu saraksta izkāršanas, ja preču zīmes

dublikāta uzrādītājam adresēto sūtījumu preču zīmes uzrādītā adrese pa-

ziņojuma piesūtīšanai vai tālruņa numurs, kā arī visos gadījumos, ja preču
sūtījums adresēts uz vārdu, uzrādot adresi vai tāļruņa numuru, gala
stacijas pienākums paziņot pār sūtījuma pienākšanu.

Paziņošana izdarāma, pēc iespējas, sūtījuma pienākšanas dienā un

katrā ziņā ne vēlāk ka lidz pulksten 12 nākošā dienā, kad stacija atklāta

preču operācijām.
Preču zīmes dublikāta uzrādītājam adresēta sūtījuma saņēmējam, ja

preču zīmē nav uzrādīta adrese paziņojuma piesūtīšanai, ir tiesība, uz-

rādot preču zīmes dublikātu, rakstiski pieprasīt pavēstījumu par preces

pienākšanu pēc pieprasījumā uzrādītās adreses vai pa uzrādīto tālruņa
numuru. Par tādu pieprasījumu saņemšanu gala stacija atzīmē uzrādītā

dublikāta, apliecinot šo atzīmi ar parakstu un stacijas zīmogu.
Par izdarīto pavēstīšanu stacija atzīmē preču un ceļa pavadzīmē,

pie kam, nosūtot pavēsti pa pastu, uzrādāms paziņojuma numurs un

izsūtīšanas laiks, bet paziņojot pa tālruni — laiks (mēnesis, diena, stunda

un minūte) un kam nodots pavēstījums.
Pavēstīšana izdarāma stacijas darba laikā, kad noteikta preču izdo-

šana un ja tālruņa abonents uz izsaucienu neatbild, tad izsaukšana at-

kārtojama līdz trim reizēm, atzīmējot katru izsaukumu un ka nav atbildēts.

Ja abonents uz trīsreizēju izsaukumu nav atbildējis, tad vairāk izsaukt

nav stacijas pienākums.
Sūtījuma īpašnieks nevar prasīt no dzelzceļa pierādījumus par ziņo-

juma nosūtīšanu, jo atzīmēm uz preču zīmēm par pavēstīšanu ir tikai

izziņu raksturs.

Par paziņojumu dzelzceļi ņem tarifā paredzēto maksu.

IX. Telegrāfiska paziņošana par preces nepieņemšanu saīsināta

laikā gala stacijā.

(Dzelzceļu likuma 87. p.).

Ja preču zīmē ierakstīta nosūtītāja vēlēšanās, lai viņam paziņotu
par preces nepieņemšanu nosacītā saīsinātā laikā, tad, tūliņ pēc šā uzgla-
bāšanas laika notecēšanas, gala stacija nosūta izsūtīšanas stacijas priekš-
niekam tēlegrammu, paziņojot, ka saņēmējs sūtījumu nav pieņēmis. Šādas
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tēlegrammas pārraidāmas pa dzelzceļu tēlegrafu uz izsūtīšanas stacijas
priekšnieku vārdu kā gaitas tēlegrammas.

Izsūtīšanas stacijas priekšnieks, pēc šādas tēlegrammas saņemšanas,
nekavējoties paziņo nosūtītājam par sūtījuma nepieņemšanu gala stacijā,
izlietojot tādu paziņojuma veidu, kāds stacijas vietējos apstākļos parocīgāks.

Par katru šādu tēlegrafisku paziņojumu dzelzceļi ņem tarifā pare-
dzēto maksu.

Par varbūtēju tēlegrammas teksta sagrozījumu, pārraidot pa tēlegrafu,
vai nokavējumu pārraidīšanā dzelzceļi nenes nekādu atbildību.

Tālākā rīcībā ar sūtījumiem, par kuriem šādas tēlegrammas nosūtī-

tas, tēlegrammas nosūtīšana nekādas pārgrozības neienes un gala stacijas
ar tiem rīkoias saskaņā ar pastāvošiem vispārēiiem noteikumiem.

X. Drošības nauda.

(Dzelzceļu likuma 93. p.).

Izdodot preces saskaņā ar Dzelzceļu likuma 93. p. pret drošības

naudu, kuras summa nekādā ziņā nevar būt mazāka par preces patieso
vērtību, šī vērtība jāapstiprina ar īpašu aktu. Šinī aktā sīki un pamatīgi
jāuzrāda, kādi priekšmeti atrasti katrā atsevišķā sūtījuma gabalā, preču
īpašības un vērtība, kā arī jāatzīmē, vai preces saturs un viņas vērtība

saskan ar rēķiniem vai faktūrām, kurus uzrāda saņēmējs, ja pēdējam šie

dokumenti būtu un viņš tos nodotu stacijai. Ja stacija nevar noteikt pre-

ces patieso vērtību, tad uz saņēmēja rēķinu viņa var šim nolūkam uzai-

cināt lietpratēju (ekspertu); ja tāds nebūtu atrodams, tad preci pret dro-

šības naudu nevar izdot.

drošības naudas saņemšanu stacija izdod preces saņēmējam at-

tiecīgu kvīti.

Xī. Nepieprasīto preču likvidācija.

(Dzelzceļu likuma 95. p.).

Ja 2 mēnešu laikā, skaitot no nepieprasītās preces pienākšanas gala
stacijā, nekāda rīkojuma no viņas nosūtītāja nav un saņēmējs pēc tās

neierodas, tadnepieprasīto preci pārdod ūtrupē šim nolūkam paredzētu no-

teikumu kārtībā, izņemot tās nepieprasītās preces, par kurām viņu sa-

ņēmējs vai nosūtītājs ir iemaksājis stacijas kasē drošības naudu, kurš

dzelzceļiem nodrošina visus maksājumus par šo preču pārvadāšanu un

uzglabāšanu līdz tai dienai, kurā viņš apņēmās preces izpirkt.
Šādos gadījumos preces uzglabājamas stacijas noliktavā līdz tam

laikam, kāmēr ar iemaksāto drošības naudu ir nodrošināti visi dzelzceļiem

pienākošies maksājumi par preču pārvadāšanu un arī uzglabāšanu, pēc
kāda laika notecēšanas, ja preces īpašnieks nenodrošina tālāko preces

uzglabāšanu, tādas pārdodamas atklātā ūtrupē — nepieprasīto preču vis-

pārējās likvidācijas noteikumos paredzētā kārtībā (skat. noteikumus JV°2BO.,
kuri publicēti 1925. g. „Valdības Vēstneša" 255. līdz 260. numurā un

atsevišķā izdevuma).

XII. Karaspēka, kara piederumu un mantu pārvadāšana.

(Dzelzceļu likuma 96. p.).

1. Karaspēka daļas un vienības un kara ministrijas dažādo operā-
tivo piederumu un mantu sūtījumus dzelzceļi pārvadā uz kredita pret
kara ministrijas pieteikumiem, kurus, pēc zemākpievestā parauga, izga-
tavo armijas komandiera štāba satiksmes daļa uz sava rēķina.
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Uz visiem pieteikumiem jabut armijas komandiera štāba satiksmes
daļas priekšnieka spiedogam.

2. Izdot pieteikumus var vienīgi atsevišķu karaspēka daļu koman-

dieri un kara ministrijas iestāžu priekšnieki (ar pulka komandiera tiesī-
bām) tikai sekošos gadījumos:

a) pārvietojot uz priekšniecības rīkojumu karaspēka daļu, vienību

vai iestādi pilnā sastāvā, vai pa daļām ar visu tai piederošu in-

ventāru un mantām;
b) izpildot karaspēka operātivos un apmācības uzdevumus, kuri

saistīti ar zināmu karaspēka daļu un vienību pārvietošanu un

kustību pilnā sastāvā, vai pa daļām;
c) pārsūtot speciālus bruņotus vilcienus vai atsevišķus vagonus;
d) pārvadājot kara klausībā iesauktos pilsoņus no kara apriņķiem

uz karaspēka daļām;
c) pārvadājot kara apriņķu priekšnieku norīkojamos kara parādes

kareivjus un kara resoru arestētos.

Pēdējā gadījumā pieteikumus, kā arī pieprasījumus par vajadzīgo
vagonu nodalījumu skaitu arestēto pārvadāšanai, izdod kara apriņķu
priekšnieki.

3. Pārvadāšana uz mutisku rīkojumu vai kādu šinīs noteikumos

neparedzētu dokumentu pamata nav atļauta.
4. Pieteikumi derīgi līdz viņos uzrādītai mēneša dienai, pēdējo

ieskaitot.

5. Pieteikuma blanķetes sastāv no trim daļām: a) pieteikuma pa-

sakņa, b) pieteikuma talona un c) pieteikuma. Visas pieteikuma daļas
numurētas ar vienu un to pašu numuru.

Pieteikumus nodod attiecīgās staciju kasēs, kuras pret viņiem iz-

sniedz braukšanas vai mantu pārvadāšanas dokumentus; pieteikuma ta-

lonus izdevēja iestāde iesūta armijas komandiera štāba satiksmes daļai
kontrolei, bet pieteikuma pasakņi paliek izdevēja iestādē.

6. Pieteikumi bez apmaiņas pret attiecīgiem dzelzceļu dokumen-

tiem braukšanai un mantu pārvadāšanai pa dzelzceļiem nav derīgi.

7. Pieteikumos jāuzrāda visas braukšanai un pārvadāšanai vajadzī-
gās ziņas, kuras apstiprina karaspēka daļas komandieris vai iestādes

priekšnieks ar savu parakstu un spiedogu.

Pieteikumi, kuri nav pienācīgi izpildīti vai apstiprināti ar attiecīgiem

parakstiem un spiedogiem, uzskatāmi par nederīgiem. Izlabojumi un

pierakstījumi jāapliecina ar izdevēja vai komandanta vai armijas koman-

diera štāba satiksmes daļas priekšnieka parakstu un spiedogu.
1. piezime. Kara laikā karaspēka un mantu pārvadāšana pielaižama, neuzrādot

dokumentos gala staciju un kravas tuvāku apzīmējumu, kas vēlāk jānoskaidro sarakstīšanās

ceļā ar armijas komandiera štāba satiksmes daļu.

2. piezime. Ja ceļa vriziens pieteikumos nav uzradīts, tad visi kāja suiījumi pār-

vadājami tuvākā ceļa virzienā.

8. Vienā pieteikumā nevar uzrādīt vairākas izsūtīšanas vai gala
stacijas un tāpat vienā pieteikumā nevar ierakstīt personas, kas brauc uz

dažādām stacijām, bet katram maršrutam iāsastāda atsevišķs pieteikums.

9. Kara ministrijas operatīvas daļas pasažierus un bagāžu dzelzceļi

pārvadā ar biļetēm „uz krcdita", pēdējā gadījumā sastāda arī bagāžas
1S



274

pārvadāšanas dokumentus, bet kara mantas atsevišķi vai kopa ar pasa-

žieriem — pie preču pārvadāšanas dokumentiem.

10. Vilcienus vai atsevišķus vagonus karaspēka daļu (ešalonu) un

viņu kara piederumu un mantu kopīgai pārvadāšanai, kā arī ievainoto

karavīru un kara gūstekņu vešanai, vai speciāliem (ekstrā) braucieniem,

var pieprasīt uz viena kopīga pieteikuma pamata, uzrādot tajā vajadz go

vagonu skaitu un viņu katēgorijas: pasažieru, preču un sanitāro.

Ja mantas pārvadā ne ešelonu veidā un šo mantu daudzums pār-
sniedz viena vagona kravas normu vai ietilpumu, tad uz katru vagonu
izdodams atsevišķs pieteikums.

Pieteikumi nododami staciju preču kasēs, kuras uz viņu pamata
sastāda visus komercsūtījumiem paredzētos pārvadāšanas dokumentus,

pieliekot pieteikumus pārvadāšanas dokumentiem nosūtīšanai līdz
ar

mantām*uz gala staciju.
1. piezīme. Preču zīmes, kuru blanķetes stacijās izsniedz mantu sūtītājiem bez

tūlītējas maksas samaksas, jāsastāda pieteikuma iesniedzējam. Dzelzceļiem pienākošā maksa

par preču zīmju blanķetēm iekasējama no kāja ministrijas 19. punktā minētā kārtībā.

2. piezīme. Vajadzīgie vilcieni vai vagoni visiem pārvadājumiem uz kredita pret

pieteikumiem pieprasāmi vienīgi caur armijas komandiera štāba satiksmes daļu un pašas
pārvadāšanas izdarāmas uz satiksmes daļas rīkojumiem.

11. Visiem kara ministrijas mantu sūtījumiem, ar vai bez pavado-
ņiem, jābūt adresētiem noteiktai karaspēka daļai vai personai. Nosūtot

mantas uz kredita pret pieteikumiem, izsūtīšanas stacijai pārvadāšanas
dokumentos jāuzrāda pieteikuma izdevējas un sūtījumu saņēmējas iestādes,
adreses un citas vajadzīgās ziņas.

Uz pieteikumu pamata pārvadājamām mantāmnevar uzlikt pēcmaksu.
12. Kā biļetes „uz kredita", tā arī preču dokumenti sastādāmi

par patieso braucēju skaitu un mantu daudzumu, neskatoties uz pietei-
kumos uzrādīto lielāku braucēju skaitu vai mantu daudzumu un svaru.

13. Ja pieteikumos uzrādīts mazāks karavīru skaits vai mantu

daudzums, nekā patiesībā pieteikts pārvadāšanai, tad vietējais stacijas
komandants, bet kur tāda nav, izdevēja-iestāde izlabo pieteikumu, ap-

stiprinot izlabojumus ar parakstu un spiedogu. Ja karaspēka daļas iz-

doto pieteikumu izlabo komandants, tad pēdējais par izlabošanu neka-

vējoši paziņo pieteikuma izdevējai-iestādei.
14. Pieteikuma iesniedzējam, pēc mantu iekraušanas un karaspēka

daļu ievietošanas vagonos, stacija izsniedz attiecīgu preču zīmes dubli-

kātu. Gala stacijās sūtījumus izdod adresātiem vai viņu pilnvarotiem,
pēc attiecīgu dokumentu un pilnvaru uzrādīšanas, zem paraksta uz

preču pavadzīmēm.
15. Par kārtīgu mantu ie- un izkraušanu atbild iestāde, ar kuras

līdzekļiem ie- un izkraušana izdarīta. Par mantu nozaudēšanu vai bo-

jāšanu sastādams komercakts. Ja izmeklēšanā izrādītos, ka vainīgs ir

dzelzceļš tad par nozaudējumu atbild dzelzceļu virsvalde, izņemot gadī-
jumu, kad mantas nozaudētas vai sabojātas attiecīgu ierīču trūkuma dēļ
uz dzelzceļiem.

16. Ja mantas pārvadā bez pavadoņiem, tad par šo mantu pienāk-
šanu gala stacijas nekavējoties paziņo vietējam stacijas komandantam,
bet kur tāda nav, attiecīgai kara iestādei vai personai, kura uzrādīta

pārvadāšanas dokumentos. Pēdējā gadījumā izdevumus par pavēstīšanu,
kādi paredzēti pastāvošā tarifā, stacija atzīmē preču un ceļu pavadzīmē
un tos dzelzceļam sāmaksā kara ministrija 19. punktā paredzētā kārtībā.
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17. Par vagonu aizturēšanu virs tarifā paredzētā ie- un izkraušanas

laika un tāpat ari par mantu uzglabāšanu ilgāki par tarifā noteikto laiku,
atbild kara ministrija un summas, kas par to pienāktos dzelzceļiem, atlī-

dzina komerctarifa apmēros 19. punktā minētā kārtībā.

18. Par speciālu (ekstrā) vilcienu, kā arī par atsevišķu pasažieru
un sanitāro vagonu vai viņu nodaļu lietošanu braukšanai, maksa aprē-

ķināma pēc pastāvošā tarifa par to pasažieru sēdvietu skaitu, cik tādu

skaitās kopā speciālā vilciena vagonos, vai atsevišķos pasažieru un sani-

tāros vagonos vai viņu nodaļās. Maksu par minētos vilcienos pārvadā-
jamo bagāžu un mantu aprēķina par viņas tiešo svaru tarifā noteiktos

apmēros. Visi citi maksājumi, kas dzelzceļiem pienāktos no kara mini-

strijas par šinīs noteikumos paredzētiem pārvadājumiem, aprēķināmi pēc

pastāvošā tarifa.

19. Par visām summām, kādas pienāktos dzelzceļiem no kara mini-

nistrijas uz pieteikumu pamata pārvadātām karaspēka daļām un vienībām,
kara piederumiem un mantām, dzelzceļu virsvalde vienreiz mēnesī sastāda

aprēķinu, kuru līdz ar attiecīgiem pieteikumiem un preču zīmēm piesūta
armijas komandiera štāba satiksmes daļai. Pēc šā aprēķina saņemšanas
minētā daļa nekavējoties uzdod valsts kasei pārskailīt aprēķinā uzrādīto

summu no kara ministrijas uz dzelzceļu virsvaldes tekošo rēķinu, par ko

tanī pašā laikā paziņo dzelzceļu virsvaldei. Ja pēc aprēķina pārbaudī-
šanas izrādītos, ka tanī uzrādīti nepareizi vai nepamatoti maksājumi, tad

par tādiem armijas komandiera štāba satiksmes daļa paziņo dzelzceļu
virsvaldei, kura pēc viņu atzīšanas atvelk attiecīgu summu no nākošā

iesniedzama aprēķinā uzrādītās summas.

Preču zīmes stacijas mantu saņēmējiem neizdod, bet to vieta izsniedz

sekoša parauga kvīti:

Preču zīme . . . .
no 192 ..g. . .

.uz

(mantu nosaukums, gabalu skaits un svars).

pārvadāšanai no stacijas paturētā
nosūtīšanai caur dzelzceļu virsvaldi armijas komandiera štāba

satiksmes daļai pie attiecīga aprēķina.
192

. g

(Stacijas zīmogs un paraksts).

Minētie aprēķini jāiesniedz armijas komandiera štāba satiksmes daļai
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā, skaitot no tās dienas, kād karavīri vai

mantas pieņemti pārvadāšanai; pēc šā laika notecēšanas nekāduatlīdzību

par karavīru un mantu pārvadāšanu nevar prasīt no kara ministrijas.

XIII. Bēgļu, gūstekņu, emigrantu, policijas ierēdņu, apcietināto

personu un viņu pavadoņu bagāžas un mantu pārvadāšana.

(Dzelzceļu likuma 96. p.).

1. lekšlietu ministrijas darbiniekus, braucot dienesta darīšanās un

šo darbinieku bagāžu 80 kg uz katras personas, kā arī šis ministrijas
mantu sūtījumus dzelzceļi pārvadā uz kredita pret minētās ministrijas
pieteikumiem, kurus viņa izgatavo uz sava rēķina.

18*
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Tāpat uz kredita pret iekšlietu ministrijas pieteikumiem dzelzceļi

pārvadā sociāli apgādājamās privātpersona*, kā: nespējniekus, arestētos,
izsūtāmos no pastāvīgās dzīves vietas, nelaimē kritušos, slimniekus un

bēgļus un šo pasažieru bagāžu 80 kg uz katras personas, kā arī mantas

ne vairāk par 1600 kg kopsvarā uz katras ģimenes.

2. Paši pieteikumi, bez apmaiņas pret dzelzceļu dokumentiem,
braukšanai vai mantu pārvadāšanai pa dzelzceļiem nav derīgi.

3. Pirmā punkta minētos pieteikumus izdod iekšlietu ministrijas
iestādes vai viņu pilnvarotās personas.

Pieteikumi ir derīgi līdz viņos uzradītai mēneša dienai, pēdējo
ieskaitot, tomēr ne ilgāki par vienu mēnesi, skaitot no izdošanas dienas.

Personu vai mantu pārvadāšana uz mutisku vai citu kadu doku-

mentu pamata nav atļauta.

4. Pieteikumu blanķetes, pēc iekšlietu ministrijas paraugiem, izga-
tavo minētā ministrija ar saviem līdzekļiem un izsūta attiecīgām savām

iestādēm un personām pēc vajadzības.

Pieteikuma blanķetes sastāv no trim daļām: a) pieteikuma pasakņa,
b) pieteikuma talona un ci pieteikuma. Visas pieteikuma daļas ir nu-

murētas ar vienu un to pašu numuru.

Pieteikumus nodod staciju attiecīgās kasēs, kuras pret viņiem izsniedz

braukšanas vai mantu pārvadāšanas dokumentus; pieteikumu talonus

izdevēja iestāde vai persona nosūta iekšlietu ministrijai kontrolei, bet

pieteikumu pasakņi paliek pie izdevējas iestādes vai personas.

5. Pieteikumos jāuzrāda visas braukšanai un pārvadāšanai vajadzī-

gās ziņas, kuras apstiprina ar parakstiem un diviem spiedogiem iekšlietu

ministrijas iestādes un personas izdevējas. Pieteikumi, kuri nav pienācīgi
apstiprināti ar vajadzīgiem parakstiem un spiedogiem vai kuri nav pie-
tiekoši izpildīti ar dzelzceļiem nepieciešamām ziņām, nav derīgi. Izlabo-

jumi un pierakstījumi jāapliecina izdevējai iestādei vai personai ar savu

parakstu un spiedogu.

6. Vienā pieteikumā nevar uzrādīt vairākas izbraukšanas (izsūtīšanas)

un gala stacijas un tāpat vienā pieteikumā nevar ierakstīt personas, kas

brauc uz dažādām stacijām, bet katram braucienam jāsastāda atsevišķs

pieteikums.

Tāpat uz katru mantu sūtījumu izdodams atsevišķs pieteikums, bet

ja šo mantu daudzums pārsniedz viena vagona ietilpumu vai kravas

normu, tad pieteikums izdodams uz katru vagonu atsevišķi.

7. Pieteikums, ja braucējs ir bez bagāžas, nododams biļešu kasē,
bet ja ar bagāžu, tad — bagāžas kasē. Uz pieteikumu pamata attiecīgas
kases izgatavo braucamās biļetes „uz kredita" un ja pasažieriem ir arī

bagāža pārvadāšanai — izraksta bagāžas kvītes, neaprēķinot un neuz-

rādot minētās kvitēs un biļetēs veduma maksu, pēc kam tās izdod pie-
teikumu iesniedzējiem braukšanai. Minētās biļetes, gala stacijai tuvojoties,
no pasažieriem vilcienā nav atņemamas, bet braucēji tās nodod attiecīgai
iestādei.

8. Uz mantu sūtījumiem pieteikumi jāuzrada siaciju preču kasēm,
kuras pēc mantu pieņemšanas, uz viņu pamata sastāda visus komerc-
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sūtījumiem paredzētos preču pārvadāšanas dokumentus, pieliekot pietei-
kumus pārvadāšanas dokumentiem nosūtīšanai līdz ar mantām uz gala
staciju.

Piezīme. Preču zīmes, kuru blanķetes stacijās izsniedz mantu sūtītājiem bez tūlī-

tējas maksas samaksas, jāsastāda pieteikumu iesniedzējiem. Dzelzceļiem pienākošā maksa

par preču zīmju blanķetēm iekasējama no iekšlietu ministrijas 17. punktā minētā kārtībā.

9. Visiem iekšlietu ministrijas mantu sūtījumiem, ar vai bez pava-

doņiem, jābūt adresētiem noteiktai iestādei vai personai. Nosūtot mantas

uz kredita pret pieteikumiem izsūtīšanas stacijai pārvadāšanas doku metos

jāuzrāda pieteikuma izdevējas un sūtījumu saņēmējas iestādes vai per-

sonas, viņu adreses vai citas vajadzīgās ziņas. Uz pieteikumu pamata

pārvadājamām mantām nevar uzlikt pēcmaksu.

10. Kā biļetes „uz kredita", tā arī preču dokumenti sastādāmi par
tiešo braucēju skaitu un mantu daudzumu, neskatoties uz pieteikumos
uzrādīto lielāku braucēju skaitu vai mantu daudzumu un svaru.

11. Ja bagāžu vai mantas nodod pārvadāšanai lielākā daudzumā

un svarā nekā uzrādīts pieteikumos, tad par virssvaru, pret pieteikumos
uzrādīto svaru, vedumaksa ar visiem citiem papildmaksājumiem aprēķi-
nāma pēc pastāvošā bagāžas vai preču tarifa un dzelzceļiem pienākošās
summas jāsamaksā staciju kasēs bagāžu vai preces nosūtot, vai preces

saņemot gala stacijā.

12. Pieteikuma iesniedzējam, pēc mantu iekraušanas un braucēju
ievietošanas vagonos, stacija izsniedz preču zīmes dublikātu. Gala sta-

cijās sūtījumus izdod adresātiem vai viņu pilnvarotām personām, pēc

attiecīgu dokumentu un pilnvaru uzrādīšanas, zem paraksta uz preču
pavadzīmēm.

13. Par kārtīgu mantu ie- un izkraušanu, ja šīs operācijas izved ar

iekšlietu ministrijas līdzekļiem, atbild minētā ministrija. Par mantu bojā-
šanu vai nozaudēšanu, ja bojāšana vai nozaudēšana notikusi attiecīgu
ierīču trūkuma dēļ uz dzelzceļiem, dzelzceļu virsvalde neatbild.

14. Ja mantas pārvadā bez pavadoņiem, tad par šo mantu pienāk-
šanu gala stacijas nekavējoties paziņo adresātiem, ja pārvadāšanas doku-

mentos ir uzrādīta noteikta adrese. Pavēstīšanas izdevumus tarifa apmē-
ros stacijas atzīmē preču pavadzīmes un iekšlietu ministrija samaksā

dzelzceļiem 17. punktā paredzētā kārtībā.

15. Par vagonu aizturēšanu virs tarifā paredzētā ie- un izkraušanas

laika un tāpat arī par mantu uzglabāšanu ilgāki par tarifā noteikto laiku,
atbild iekšlietu ministrija un summas, kas par to pienāktos dzelzceļiem
atlīdzina tarifa apmēros 17. punktā minētā kārtībā.

16. Par speciālu (ekstrā) vilcienu, atsevišķu pasažieru vagonu vai

vagona nodaļu lietošanu braukšanai, maksa aprēķināma pēc pastāvošā
tarifa par to pasažieru sēdvietu skaitu, cik tādu skaitās kopā spieciālā
vilciena vagonos, atsevišķos pasažieru vagonos vai vagona nodaļās.

Arī visi citi maksājumi, kādi dzelzceļiem pienāktos no iekšlietu

ministrijas par pasažieru, un mantu pārvadāšanu, aprēķināmi pēc pastā-
vošiem tarifiem.

17. Par visām summām, kādas pienāktos dzelzceļiem no iekšlietu

ministrijas par uz pieteikumu pamata pārvadātiem pasažieriem, bagāžu un

mantām, dzelzceļu virsvalde vienreiz mēnesī sastāda aprēķinu, kuru pie-
sūta iekšlietu ministrijai. Pēc šā aprēķina saņemšanas minētā ministrija
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nekavējoties lūdz valsts kasi pārskaitīt aprēķinā uzrādītās summas no

iekšlietu ministrijas uz dzelzceļu virsvaldes tekošo rēķinu, par ko tanī

pašā laikā paziņo dzelzceļu virsvaldei.

XIV. lekšlietu ministrijas priekšstavju un uz dzelzceļu territo-

rijas apcietināto personu un viņu bagāžas pārvadāšana.

ii Dzelzceļu stacijās, vilcienos vai uz dzelzceļu zemes (territorijas)
apcietinātās personas un viņu bagāžu, kā arī šo personu pavadošos dar-

biniekus, dzelzceļi pārvadā uz kredita pret iekšlietu ministrijas priekš-
stāviu lēmumiem vai pienācīgā kārtā apliecinātu šo lēmumu norakstiem.

2. lepriekšējā punktā minētos lēmumos jāuzrāda, cik personas, kādā

svarā bagāža un starp kādām stacijām pārvadājamas. Lēmumus vai

viņu norakstus nodot stacijas biļešu kasei, uzrādot savu personas aplie-
cību, policijas ierēdnis, kura pavadībā apcietinātās personas pārvadā.
Uz šo dokumentu pamata stacijas biļešu kase izsniedz visiem uz vienu

staciju pārvadājamiem apcietinātiem vienu biļeti
M uz kredita" braukšanai

111 klases vagonā. Ja apcietinātiem būtu arī bagāža, tad biļešu kase

augšminētos dokumentus (lēmumus vai viņu norakstus), atzīmējot viņos
biļetes numuru un izdošanas laiku, nodod bagāžas kasē, kurā izraksta

bagāžas kvīti, bet dokumentos atzīmē bagāžas kvītes numuru.

3. Dokumentus, uz kuru pamata pārvadātas apcietinātās personas

un viņu bagāžas (lēmumus vai viņu norakstus), iesūta finanču direkcijai

pie attiecīgiem norēķiniem biļešu kasē, ja apcietinātie pārvadāti bez ba-

gāžas, un bagāžas kasē, ja tiem būtu ari bagāža.

Gadījuma, kad dokumentus iesūta bagāžas kase, biļešu kase savos

norēķinos pie attiecīgas pozicijas taisa atzīmi:
„

lēmums vai

lēmuma noraksts JSTs
. . . pie nosūtītas bagāžas norēķina".

4. Par visiem maksājumiem, kādi pienāktos dzelzceļiem par uz

lēmumu vai viņu norakstu pamata pārvadātiem apcietinātiem, viņu pava-
doņiem un viņu bagāžu, dzelzceļu virsvalde vienreiz mēnesī sastāda

aprēķinu, kuru, līdz ar attiecīgiem lēmumiem vai viņu norakstiem, pie-
sūta iekšlietu ministrijai. Pēc šā aprēķina saņēmšanas minētā ministrija
nekavējoties lūdz valsts kasi pārskaitīt aprēķinā uzradīto summu no

iekšlietu ministrijas uz dzelzceļu virsvaldes tekošo rēķinu, par ko tanī

pašā laikā paziņo dzelzceļu virsvaldei.

XV. Pasta sūtījumu pārvadāšana.

(Dzelzceļu likuma 96. p.)

1. Pasta sūtījumus dzelzceļi pārvadā pasta vagonos vai nodaļās.
Katra budžeta gada pārvadājumiem starp pasta -tēlegrafa departamentu
un dzelzceļu virsvaldi noslēdzams līgums, kurā paredzami, starp kādām

stacijām pasta vagoni un nodaļas apgrozīsies un kādu paušālsummu
pasta-tēlegrafa departaments maksās par pasta pārvadāšanu šinīs vagonos

un nodalās.

2. Pasta maisus ar korespondenci un drukas darbiem dzelzceļi

pārvadā bagāžas vagonos bez maksas pie noteikta parauga drukātām pa-
vadzīmēm (paraugs iespiests „Rīkojumu kopojuma" E daļas 5. nodalījumā).

Šīs pavadzīmes sastāv no divām daļām: pavadzīmes un kvītes un

tās izgatavo pasta -tēlegrafa departaments pēc vajadzības uz sava rēķina.
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Nododot pasta maisus bezmaksas pārvadāšanai bagāžas vagonā, nosū-

tīšanas pasta iestādes darbiniekam, reizā ar maisiem, jānodod tieši bagā-
šas konduktoram minētā pavadzīme ar kvīti uz kātru vilcienu atsevišķi,
bet ja pasta maisi novirzās ar citu vilcienu no galvenās līnijas uz blakus

līniju, tad uz šāda novirziena maisiem nosūtīšanas pasta iestādei ir jāsa-
stāda atsevišķa pavadzīme, kura jāpievieno pirmajai pavadzīmei.

Pavadzīmē nosūtīšanas pasta iestāde ieraksta nosūtīšanas pasta iestā-

des un gala staciju nosaukumus, maisu numurus un skaitu, pie kam gala
staciju nosaukumi jāieraksta ģeogrāfiskā kārtībā.

Bagāžas konduktors, pieņēmis no nosūtīšanas pasta iestādes pasta
maisus līdz ar pavadzīmi un kvīti, parakstās pēdējā par maisu pieņem-
šanu, pēc kam to izsniedz atpakaļ pasta iestādes darbiniekam, bet pavad-
zīmi patur pie sevis maisu nodošanai saņēmējiem—pasta iestādēm.

Gala stacijās pasta maisus bagāžas konduktors nodot pasta iestādes

saņēmējam darbiniekam zem paraksta pavadzīmē, bet gadījumā, ja tas

nebūtu ieradies stacijā uz vilcienu maisus pieņemt, tad nodod maisus

stacijas priekšniekam tāpat zem paraksta pavadzīmē. Stacijas priekš-
nieks savukārt pieņemto no bagāžas konduktora pasta maisus ieraksta

stacijas korespondences izdalīšanas grāmatiņā un nodod pasta iestādei—

saņēmējai zem paraksta minētā grāmatiņā.
Pasta maisu pavadzīmi, pēc visu šo maisu izdošanas, bagāžas kon-

duktors nodod vilciena virskonduktoram, pievienošanai vilciena pavad-
rakstam. Līdz jaunā parauga pavadzīmju blanķešu izgatavošanai atļauts
izlietot līdzšinējā parauga pavadzīmes.

3. Pasta maisi ar korespondenci un drukas darbiem no Latvijas
uz Igauniju un otrādi, ja pasažieru vilcienā nav pasta vagona, pārvadā-
iami bagāžas vagonos bez maksas.

Pasta iestādes minētos pasta maisus nodod pārvadāšanai ar parak-
stītiem starptautiskiem pasta pavadrakstiem (feuilles dc chargement)
tieši attiecīga vilciena bagāžas konduktoram līdzīgi tai kārtībai, kāda

paredzēta 2. pk. Tāpat minētā 2. pk. paredzētā kārtībā pasta maisi, kuri

bagāžas vagonā pienākuši no Igaunijas, nododami pasta iestādēm.

Robežstacijas pasta maisus nodod Igaunijas dzelzceļiem pie bagāžas
pārņemšanas sarakstiem.

4. Starp Latviju un SPRS pasta maisi ar korespondenci un dru-

kas darbiem pārvadājami bagāžas vagonos, ja pasažieru vilcienā nav

pasta vagona, vienīgi starp Rītupi un Ostrovu un Indru un Bigosovu.
Pārvadāšanai sastādāmi tiešā satiksmē paredzētie bagāžas — preces

(Expressgut) pārvadāšanas dokumenti. Kā nosūtītāji un saņēmēji uzrā-

dāmi Latvijas un SPRS pasta iestādes. ledalē „preču nosaukums" jāuzrāda

„pasta korespondence" vai „drukas darbi". Arī par šādu sūtījumu pār-
vadāšanu nekāda maksa nav ņemama.

5. Ar pasta - tēlegrafa departamenta piekrišanu dzelzceļu virsval-

dei ir tiesība ierīkot speciālos pasta vagonos atsevišķas nodaļas bagāžas

pārvadāšanai, dzelzceļu darbinieku uzraudzībā, kā arī pārvadāt pasta

vagonos pasta aģenta uzraudzībā īpašas no galvenās kases izsūtāmās

kastēs dzelzceļu staciju ieņēmumus.

Pagaidām bagāžas pārvadāšanu pasta vagonu nodaļās izdara uz

tām līnijām, kuras paredzētas līgumā ar pasta-tēlegrafa departamentu
par pasta sūtījumu pārvadāšanu pa valsts dzelzceļiem.
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Pēc savstarpējās vienošanās dzelzceļu virsvalde nodala arī atsevišķas
nodaļas bagāžas vagonos pasta-tēlegrafa departamenta kārtējo sūtījumu
pārvadāšanai pasta pavadoņu uzraudzībā.

6. Tās stacijas priekšnieks, no kuras iesāk kursēt staciju ieņēmumu
savācamā kaste, sagatavo sarakstu naudas somu vai, aplokšņu ierakstīšanai

(ser. FG 213) un nodod to zem paraksta uz kvītes JSr° 1 pasta aģentam.

Kad naudas savācamā kaste pienāk stacijā, no kuras sākas naudas

vākšana, tad kā uz kastes trumuļa, tā arī pie atslēgas jāatrodas pilnīgā
kārtībā finanču direkcijas (galvenās kases), plombām vai zīmogiem, uz

ko stacijas priekšniekam jāgriež sevišķa vērība.

Vilcienam pienākot, stacijas priekšnieks vai viņa vietas izpildītājs
kopā ar pasta aģentu pārliecinās, vai visas plombas pie naudas savācamās

kastes trumuļa un atslēgas atrodas vajadzīgā kārtībā un vai tās saskan

ar pēdējo ierakstu sarakstā. Stacijas priekšnieks vai viņa vietas izpildītājs
ieraksta sarakstā nosūtamo naudas somu vai aplokšņu skaitu, parakstās
sarakstā naudas nosūtītāja rubrikā un pasta aģenta naudas saņēmēja
rubrikā. Noņemot plombu no kastes trumuļn, stacijas priekšnieks vai

viņa vietas izpildītājs personīgi ielaiž kastes trumulī naudas somu vai

aploksni un, apgriežot trumuļa mechanismu, ļauj naudas somai vai ap-
loksnei iekrist pašā kastē. Pēc šīs operācijas pabeigšanas, viņš atkal

aizplombē kastes trumuli ar savas stacijas plombējamām knaiblēm, uzspiežot
stacijas nosaukumu un naudas nosūtīšanas mēneša dienu.

Naudas somiņu ielaišana jāizdara pec iespējas pec pasta apmaiņas.

Kastei atrodoties ceļa ar naudu, pie tas trumuļa jabut tas stacijas
plombai, kura pēdējā iemetusi ieņēmumus, kas redzams no saraksta

leņēmumu savācamās kastes uz līnijām, kur pasta vagoni neseko

līdz Rīgai, pasta aģents nodod mezgla stacijas priekšniekam vai viņa
vietas izpildītājam, zem paraksta uz kvītes N° 2, un stacijas prtekšnieks,
nododams savācamās kastes pasta aģentam tālākai nogādāšanai uz Rīgu,
nodod tās zem paraksta uz kvītes X? 3.

Ka pie kastu pieņemšanas, ta nodošanas jāapskata, ka pašas kastes,
tā arī pie tām atrodošās plombas.

Par ieņēmumu savācamās kastes un tajā atrodošos naudas summu

kārtīgu atvešanu pilnīgi atbild pa kastes atrašanas laiku pasta vagonos —

pasta aģents, bet par kastu nogādāšanu uz galveno kasi — vilciena

virskonduktors un kasti pavadošais policists (ia tāds ir) kā administrācijas,
tā tiesas priekšā. Pie kastu pārkraušanas mezglu stacijās, laikā no viena

vilciena līdz otram, par kastes uzglabāšanu un drošību atbild stacijas
priekšnieks vai viņa vietas izpildītājs.

Naudas kastes ievietojamas pasta vagonos, kā arī pārnesamas no

vagona vagonā mezgla punktos ar dzelzceļa darba spēku, bet zem pasta
darbinieku uzraudzības. Tukšās naudas kastes no Rīgas visos virzienos

izsūta dzelzceļš (Rīga pasaž.) bagāžas vagonos.

Pēc naudas savācamo kastu pienākšanas Rīgā, virskonduktors, pie-
ņemot kastes no pasta aģenta, pārbauda, vai plombas un atslēgas kārtībā,
un par kastu un sarakstu saņemšanu izdod pasta aģentam kvīti N° 4.

7. Pasta - telegrāfa departamenta kārtējo sūtījumu pārvadāšanai
paredzētos vilcienos dzelzceļu virsvalde ievieto pēc iespējas piemērotus



281

vagonus vai ierāda atsevišķas vagonu nodaļas, padodot šos vagonus
vilcienu gala punktos pie stacijas platformas ne vēlāk kā 30 minūtes pirms
vilciena atiešanas.

Pasta sūtījumu pārvadāšanai nozīmēto vagonu un vagonu nodaļu
pamata, vidējo un tekošo remontus, kā arī periodisko apskati izdara

dzelzceļu virsvalde ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, izņemot
iekšējās iekārtas remontu, kurš tiek izdarīts uz pasta -tēlegrafa departa-
menta rēķina. Bez tam, ja minētos vagonos vai vagonu nodaļās uz pasta-
tēlegrafa departamenta pieprasījumu būtu jāierīko sevišķi pasta pār-
vadāšanai vajadzīgie iekšējie iekārtojumi, tad tos izdara dzelzceļu virsvalde

arī uz pasta - tēlegrafa departāmenta rēķina. Ja pasta vagonu telpās
pasta -tēlegrafa kalpotāji atrastu kādus bojājumus vai trūkumus, tad kal-

potājiem par to jāziņo dzelzceļu vietējai administrācijai trūkumu izlabošanai.

Pasta sūtījumu pārvadāšanai nozīmēto vagonu un vagonu nodaļu
apkurināšanu izdara pasta -tēlegrafa departamenta kalpotāji, bet kurināmās

vielas dod dzelzceļu virsvalde uz sava rēķina.

Pasta sūtījumu pārvadāšanai nozīmēto vagonu un vagonu nodaļu
apgaismošanu izdara pasta -tēlegrafa departaments ar saviem līdzekļiem
un uz sava rēķina. Kas attiecās uz pasta vagonu vai vagonu pasta
nodaļu apgaismošanu ar elektrību, tad pasta-tēlegrafa departaments
elektriskās enerģijas izmaksu atlīdzina dzelzceļu virsvaldei tādos apmēros,
kādi paredzēti līgumā ar pasta-tēlegrafa departamentu par pasta sūtījumu

pārvadāšanu pa valsts dzelzceļiem.

Elektriskās apgaismošanas ietaisu jaunierīkošanas vai paplašināšanas
izdevumus pasta -tēlegrafa departaments samaksā dzelzceļu virsvaldei

pilnos apmēros.

Ja vilciena sastāvā ar elektrisko apgaismošanu pasta vagona vietā

tiek lietots pasta pārvadāšanai iekārtotais preču vai kāds cits vagons,

zem kura nav caurejošā apgaismošanas maģistrāle, tad dzelzceļu virs-

valdei ir tiesība ierīkot zem šā vagona caurejošo maģistrāli.

8. Jaunsastādamos vilcienu sarakstus pirms to apstiprināšanas
dzelzceļu virsvalde saskaņo ar pasta-tēlegrafa departamentu, piemērojoties
pēc iespējas vajadzībām.

9. Pasta-tēlegrafa departamenta kārtējiem sūtījumiem un to pava-

doņiem, ja tos pārvadā vagonos vai vagonu nodaļās pa dzelzceļu līnijām,
kuras minētas līgumā ar pasta-tēlegrafa departamentu, atsevišķi dzelzceļu

pārvadāšanas dokumenti nav jāsastāda, bet vagonus vai vagonu nodaļas

attiecīgas stacijas ieslēdz pasta pārvadāšanai paredzētos vilcienos. Pasta

sūtījumu pavadoņiem, pirms vilciena atiešanas jāierodas stacijā un jārūpējas,
lai ieslēgtos pasta vagonus un pasta sūtījumu pavadoņus ierakstītu vilciena

pavadrakstos. Pie vilcienu kontroles pasta sūtījumu pavadoņiem jāuzrāda

pasta-tēlegrafa departamenta vai tās iestāžu izdotās personas apliecības,
ka viņi ir pasta-tēlegrafa departamenta darbinieki, kuriem uzdots pavadīt

pasta sūtījumus uz tādām un tādām dzelzceļu līnijām, vai uzdots pār-
baudīt pasta sūtījumu pavadoņu darbību vagonos vai vagonu nodaļās.

10. Par pasta-tēlegrafa departamenta sūtījumu kārtīgu iekraušanu

un izkraušanu, ja tā notiek ar pasta-tēlegrafa departamenta līdzekļiem,
ir atbildīgs minētais departaments. Par sūtījumu nokavēšanu, bojāšanu
vai nozaudēšanu, kas celtos vilciena nokavēšavās vai attiecīgu ierīkojumu
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trūkumu dēļ, dzelzceļu virsvalde neatbild. Turpretim par sūtījumu no-

kavēšanu, bojāšanu vai nozaudēšanu, kas celtos dzelzceļu darbinieku

nolaidīgas vai nepareizas rīcības dēļ atbild dzelzceļu virsvalde. Zaudējumi

pierādāmi ar pasta sūtījumu pavaddokumentiem.

11. Pasta-tēlegrafa departamenta kārtējo sūtījumu iekraušana un

izkraušana stacijās izdarāma ar minētā departamenta līdzekļiem; tā nedrīkst

aizkavēt noteikto vilcienu kustību, bet sūtījumu pavadoņiem šās operācijas
iāizdara vilcienu pieturas laikā.

Piezīme: Vilcienu nokavēšanas gadījumā braucienu sarakstos noteiktais vilcienu

pieturas laiks nav saīsināms, ja pēdējais nepieciešams pasta operāciju izpildīšanai.

12 Pasta-tēlegrafa departamenta kārtējo sūtījumu pārvadāšanai
nozīmētos atsevišķos vagonos vai vagonu nodaļās pārvadāt privātus
pasažierus vai privātpersonām piederošas mantas ir stingri aizliegts un

par šādu pasažieru vai mantu vešanu atbild pasta-tēlegrafa departaments
pēc vispārējiem noteikumiem. Šaīs vagonos vai vagonu nodaļās pārva-
dājamie sūtījumi un to pavadoņi ir padoti visiem dzelzceļu virsvaldes

noteikumiem, rīkojumiem un kontrolei par pasažieru, bagāžas un preču

pārvadāšanu, ja šaīs noteikumos nav paredzēta cītāda kārtība.

Piezīme: dzelzceļu virsvaldes priekšstāvjiem nav tiesība iejaukties Pasta-tēlegrafa
departamenta ierēdņu rīcībā pie pasta sūtījumu pieņemšanas vai izdošanas, tāpat nav tiesībā

atsaiņot ar minētā departamenta vai tā iestāžu zīmogiem apzīmētos sūtījumus.

13. Dzelzceļu ierēdņu pienākums ir nekavējoties izpildīt visus pasta
sūtījumu pavadoņu likumīgos prasījumus un vajadzības gadījumos sniegt
pēc iespējas palīdzību ar ļaudīm un līdzekļiem pārvadājamo sūtījumu
apsargāšanai.

14. Pasta-tēlegrafa departamentam ir atļauts bez atlīdzības ar sa-

viem līdzekļiem katrā stacijā no dzelzceļu virsvaldes uzrādītā vietā ierī-

kot kastītes parastās korespondences vākšanai.

Tāpat minētam departamentam ir tiesība pie katra pasažieru vilciena,
kurā nav pasta vagona vai vagona nodaļas, piekārt pēc virsvaldes aiz-

rādījuma divas pasta kastītes, kuru saturu izņem pasta ierēdņi mezglu
un gala punktos.

15. Stacijās, pie kurām nav pasta iestāžu, parasto korespondenci
un laikrakstus izdod šo staciju priekšnieki bez atlīdzības. Pēdējie izņem
arī no šinīs stacijās izliktām kastītēm vēstules un nodod tās pasta va-

gonā vai vagona nodaļā pasta ierēdnim.

Stacijās, pie kurām ir pasta iestādes resp. kur kāda pasta iestāde

apmaina pastu, izliktas pie dzelzceļu stacijām pasta kastītes tukšo pasta
iestāžu darbinieki, bet tikai uz tiem vilcieniem un tanīs dienās, kad viņi

apmaina pastu. Turpretī uz vilcieniem un dienās, kad pasta iestādes

pastus ncapmaina, šīs kastītes tukšo, t. i. izdara kastīšu iekšējo maisiņu
apmaiņu ar pasta vagonu — staciju darbinieki.

Pasta kastīšu atslēgas glabājas pie staciju dežurantiem un tas lieto

pasta resp. staciju darbinieki — kastīšu tukšotāji uz attiecīgu vilcienu.

Vietējo iestāžu pastmeistari paziņo staciju priekšniekiem, kad un uz

kādiem vilcieniem kastītes jātukšo staciju darbiniekiem.

16. Ja Pasta-tēlegrafa departaments atrod par vajadzīgu atvērt

dzelzceļu stacijās pasta iestādes vai ierīkot telpas pasta sūtījumu uzgla-
bāšanai, tad šim nolūkam nepieciešamās telpas pēc iespējas ierīko vai

ierāda stacijās dzelzceļu virsvalde saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem.
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XVI. Dzīvu putnu, sīklopu un bišu pārvadāšana.

(Dzelzceļu likuma 96. p.)

1. Dzīvus putnus un sīklopus (sivēnus, trušus, kazlēnus, jērus un t. t.,)
kastēs, krātos vai kurvjos un bišu saimes stropos pārvadā preču un preču-
pasažieru vilcienos, šo sūtījumu īpašnieku vai viņu vietnieku pava-
dībā. Šo putnu un sīklopu dzirdīšana, barošana un vispārīgi pārvadājamo
putnu, sīklopu un bišu uzraudzība ceļā ir sūtījumu pavadoņu pienākums.

Minētos sūtījumus var nodot pārvadāšanai arī bez pavadoņiem, tai-

sot par to attiecīgu atzīmi preču zīmē, bet kustoņu dzirdīšanu un baro-

šanu dzelzceļi neuzņemas; tāpat dzelzceļi neatbild par ceļā nonīkušiem

vai taras bojājumu dēļ izbēgušiem kustoņiem.

Ar pasažieru vilcieniem bez pavadoņiem pārvadājamo kustoņu dzir-

dīšanu un barošanu ceļā dzelzceļi izdara tikai tad, kad sūtijumu viņa

īpašnieks ir apgādājis ar vajadzīgiem traukiem un barību.

2. Kustoņu sūtījumu pavadoņi var braukt 111 klases pasažieru va-

gonos, ja tādi atrodas vilcienos, vai ar kustoņiem krautos vagonos; brau-

camo maksu no viņiem ņem pēc vispārējā 111 klases pasažieru tarifa.

Pilnu vagonu kravu pavadoņi, uz viņu vēlēšanos un ar stacijas
priekšnieka atļauju, var ievietoties tanīs pašos vagonos, kuros pārvadā
viņu pavadītos kustoņus.

3. Putnu un sīklopu barošanai var vest līdzi tanī pašā vagonā par
brīvu šaī kustoņu sugai piemērotu barību (izņemot āboliņu, sienu un

salmus) līdz 2,5 kilogramiem, rēķinot uz katriem 10 kilogramiem sīklopu
(brutto) svara, un līdz 1 kilogramam, rēķinot uz katriem 10 kilogramiem

putnu katrai dienai (24 stundām), skaitot nepilnas dienas par pilnām.

Ja pārvadāšanas laiks pēc vilcienu saraksta būtu paredzēts 6 stundas vai

mazāk, tad bezmaksas barības vešana nav atļauta.

4. Veduma maksa un visi citi tarifos paredzētie maksājumi jāsa-
maksā izsūtāmā stacijā.

5. Kustoņu iekraušana vagonos un izkraušana iāizdara īpašniekam
ar saviem līdzekļiem.

6. Putnu, sīklopu un bišu saimju sūtījumus gala stacijās izdod katru

dienu, ieskaitot svētdienas un svētku dienas visu diennakti, no pulksten
0 līdz pulksten 24.

7. Putnu, sīklopu un bišu saimju sūtījumi to īpašniekiem jāsaņem
24 stundu laikā, skaitot no pienākšanas laika gala stacijā. Minētā laikā

nepieprasītos sūtījumus, līdzīgi citām ātri bojājošamies precēm, dzelzceļiem
ir tiesība pārdot vispārējā kārtībā vairāksolīšanā.

XVII. Mājlopu pārvadāšana.

(Dzelzceļu likuma 96. p.).

1. Pilniem vagoniem pārvadājamos mājlopus: liellopus un zirgus —

skaitā 8 un vairāk, bet sīklopus (cūkas, aitas, kazas un teļus) — skaitā

30 un vairāk, — ir atļauts iekraut un izkraut tikai sevišķās šim nolūkam

piemērotās un no satiksmes ministrijas, saziņā ar zemkopības ministriju,

noteiktās stacijās. Šo staciju saraksts publicējams
„

Valdības Vēstnesī"

un izliekams stacijās redzamās vietās.
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Tādā pašā kārtā publicējami: a) to staciju saraksts, kurās pa cejam

lopus var dzirdīt un b) staciju saraksts pēc satiksmes veterinārārstu

iecirkņiem un pēdējo dzīves vietām.

2. Mājlopus mazāka skaita, ka 1. p. noteikta norma, var iekraut

un izkraut katrā, kārtējai preču pārvadāšanai, atklātā stacijā.

3. Stacijas, kurās ir atļauts mājlopus iekraut un izkraut pilniem
vagoniem, dzelzceļu virsvalde, saskaņā ar veterinārvaldes aizrādījumiem
un piemērojoties vietējiem apstākļiem, pēc iespējas apgādā ar vajadzīgām
ietaisēm un ierīkojumiem.

4. Mājlopu pārvadāšanai vajadzīgie vagoni lopu īpašniekiem jāap-
sūta jau priekšlaikus, iesniedzot izsūtāmās stacijas priekšniekam ne vē-

lāk, kā 24 stundas pirms nodomātās izsūtīšanas dienas, rakstisku pazi-

ņojumu, kurā uzrādāms pārvadājamo mājlopu nosaukums, viņu skaits,

gala stacija un vajadzīgo vagonu skaits.

5. Veduma maksas un papildu maksājumu samaksu uzlikt sūtījuma
saņēmējam nav atļauts, bet visi tarifos paredzētie maksājumi dzelzceļiem
izdarāmi katrreiz izsūtīšanas stacijā, lopus nosūtot.

6. Lopu pārvadāšanai stacija nosaka vienu no vilcieirem, kas atiet

24 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Lopu izsūtītājam stacija
rakstiski paziņo vilciena atiešanas laiku, lopu pārvadāšanai atvēlēto va-

gonu skaitu un laiku, kad tos pados lopu iekraušanai un kad lopi at-

dzenami. Ja vienai stacijai iesniegti vairāki paziņojumi par lopu pārva-
dāšanu, tad lopi nosūtāmi paziņojumu iesniegšanas kārtībā. Nosūtīšanai

pieņemtie liellopi, sīklopi un citi kustoņi nosūtāmi ar pirmo atejošo preču

vilcienu, bet ja tāda nebūtu apgrozībā, tad ar preču-pasažieru vai pasa-
žieru vilcienu, aprēķinot maksu pēc parastā vai pasažieru ātruma tarifa,
atkarībā no tam, ar kāda ātruma dokumentiem kustoņi pieņemti pārvadāt.

7. Pārvadājamie lopi viņu īpašniekam jānogādā izsūtīšanas stacijā
laikā, kādu stacijas priekšnieks noteic saziņā ar vietējā iecirkņa satiksmes

veterinārārstu.

Lopu iekraušanu izdara nosūtītājs ar saviem līdzekļiem platsliežu
un pievedceļu (1524, 1435 un 750 mm) stacijās 6 stundu laikā, bet lauku

(600 mm) šaursliežu stacijās — 3 stundu laikā, skaitot no laika, kāds

noteikts lopu atdzīšanai stacijā, bet gadījumos, kad vagoni padoti pēc

lopu atdzīšanai noteiktā laika — no vagona padošanas brīža.

8. Pirms lopu iekraušanas vagonos, stacijā nogādātos lopus pār-
rauga vietējā dzelzceļu iecirkņa satiksmes veterinārārsts. Ārstu uzaicina

stacijas priekšnieks, pie kam, ja šī paziņošana savienota ar kādiem izde-

vumiem, tādi jāsedz lopu īpašniekam.

Ja uzaicinātais veterinārārsts neierastos lopu iekraušanai noteiktā

laikā, tad lopus iekrauj bez veterināras pārraudzības. Šādos gadījumos
izsūtāmās stacijas priekšnieks uz lopu īpašnieka rēķinu tēlegrafē gala
stacijai par attiecīga satiksmes iecirkņa veterinārārsta uzaicināšanu nosū-

tīto lopu pārraudzīšanai gala stacijā. Par lopu nosūtīšanu bez veterinār-

ārsta apskatīšanas, pirms šo lopu iekraušanas vagonos, izsūtīšanas staci-

jas priekšnieks sastāda aktu, uzrādot tajā kā vietējā iecirkņa satiksmes

veterinārārstam sūtītā uzaicinājuma numuru un uzaicinājuma izsūtīšanas

un saņemšanas laiku (stundas un minūtes), tā arī gala stacijai nosūtītās

tēlegrammas numuru. Akta oriģinālu stacija iesūta finanču direkcijai,
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bet akta noraksts, kopā ar preču zīmi, atzīmējot pēdējā par akta noraksta

pievienošanu, nosūtams gala stacijai, kura preču zīmi izsniedz lopu sa-

ņēmējam pēc visu pienākošos dzelzceļiem maksājumu saņemšanas, bet

akta norakstu izdod vietējam veterinārārstam.

Piezīme. Par lopu nosūtīšanu uz Rīgas preču staciju bez veterinārārsta apskatīša-
nas, pirms lopu iekraušanas vagonos, izsūtīšanas stacija gala stacijai netēlegrafē.

9. Mazākas lopu partijas (2. p.) satiksmes veterinārārsts pārrauga
tikai tad, kad šos lopus iekrauj vagonos tādās stacijās, pie kurām atrodas

minētā ārsta dzīves vieta, pretējos gadījumos lopu nosūtītājam jāiesniedz
stacijas priekšniekam no lopu izvešanas vietām vietējā rajona veterinār-

ārsta vai, kur tāda nebūtu, — vietējās pagasta valdes, vai policijas izdota

apliecība par to, ka lopi izvesti no tādiem apgabaliem, kuros nav parā-
dījušās nekādas lopu sērgas.

10. Par apskatītiem un par veseliem atzītiem lopiem satiksmes

veterinārārsts izdod lopu īpašniekam vai viņa vietniekam attiecīgu aplie-
cību vai taisa savu atsauksmi par lopu veselības stāvokli uz lopu izve-

šanas rajonu veterinārārsta, vietējās pagasta valdes vai policijas izdotās

apliecības. Satiksmes veterinārārstam jāizdod apliecība vajadzības gadī-

jumos priekš katra vagona lopu kravas atsevišķi.

11. Šo noteikumu 9. un 10. pantā minētās apliecības izsūtīšanas

stacijas nosūta kopā ar preču zīmēm gala stacijām, atzīmējot pēdējās

par apliecības pievienošanu, kuras tās izsniedz lopu īpašniekiem pie
lopu izdošanas.

Piezīme. Pie preču zīmes pieliktas apliecības apzīmogojamas ar izsūtīšanas un

gala staciju zīmogiem.

12. Lopus var pārvadāt, pēc dzelzceļu virsvaldes ieskatiem, kā spe-

ciālos lopu, tā arī parastos segtos preču vagonos. Liellopu un zirgu

pārvadāšanai padotos vagonos lopu īpašniekam, nebojājot vagonus, jāierīko
uz sava rēķina šķērskoki, kuri gala stacijā saņēmējam izdodami reizē ar

sūtījumu.

Lopu īpašnieks var lopu pārvadāšanas ērtības labā uz sava rēķina
izkaisīt vagonu grīdu ar smiltīm, kūdru vai salmiem vai arī ar stacijas

priekšnieka atļauju izdarīt vagonos citus kādus ierīkojumus, tikai ar to

nosacījumu, kā šādi ierīkojumi nekaitētu pašiem vagoniem vai tos nebo-

jātu. Sakarā ar visiem ierīkojumiem vagoniem nodarīto kaitējumu un

bojājumu izlabošanas maksa iekasējama no lopu īpašnieka, sastādot at-

tiecīgu aktu

13. Lopu iekraušanai jādod techniskā ziņa pilnīgi izturīgi un labi

iztīrīti vagoni. Lopu īpašniekam, ar stacijas priekšnieka atļauju ir brīv

uz sava rēķina izdarīt šo vagonu dezinfekciju, ar to nosacījumu, ka lie-

tojamie dezinfekcijas līdzekļi nekaitē _vagoniem._ lopus _pār-
raugošam satiksmes iecirkņa veterinārārstam jāpārskata sanitāra zīņa arī

lopu iekraušanai padotie vagoni.

14. Norma platsliežu (1524 un 1435 mm) parastā preču vagona

pārvadājamiem liellopiem ir 12 galvas. Pa šaursliežu ceļļem pārvadā-

jamiem liellopiem norma ir: 750 mm platuma preču vagona — 10 galvas

un 600 mm platuma preču vagonā — 4 galvas. Pārvadājot sevišķi sīka

auguma liellopus, atļauts virs normas ievietot platsliežu parasta lieluma

un 750 mm platuma preču vagonā ne vairāk par 4 galvām un 600 mm

platuma vagonā ne vairāk par 1 galvu.
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15. Pārvadājot sīklopus, ir atļauts iekraut: platsliežu (1524 un

1435 mm) vienā vagonā — teļu 30, cūku 40, aitu vai kazu 60; pieved-
ceļu (750 mm) vienā vagonā teļu 20, cūku 30, aitu vai kazu 45 un šaur-

ceļu (600 mm) vienā vagonā teļu 15, cūku 20 un aitu vai kazu 25.

Divstāvos vagonos var iekraut otrtik.

16. Ēzeļus, kumeļus, mūļus, ponijus, zirgus un zirgēzeļus vagonos

iekrauj, raugoties pēc lieluma. Par normu pieņemami: 8 galvas plat-
sliežu (1524 un 1435 mm) vagonā, 7 galvas pievedceļu (750 mm) vagonā
un 4 galvas šaurceļu (600 mm) vagonā. Pārvadājot pa platsliežu ceļiem

sevišķi sīka auguma minētos lopus, atļauts virs normas ievietot vienā

vagonā ne vairāk par 2 galvām.

17. Pa platsliežu (1524 un 1435 mm) ceļiem pārvadājamiem ka-

mieļiem norma vienā preču vagonā ir 5 galvas, bet sevišķi sīka auguma

kamieļus atļauts virs normas ievietot vienā vagonā ne vairāk kā 1 galvu.

18. Lopi pārvadājami tikai lopu īpašnieka pieliktu uzraugu pava-

dībā, pa vienam uzraugam uz atsevišķu sūtījumu, pie kam šo uzraugu

skaits nevar būt mazāks par 1 cilvēku uz 8 vagoniem liellopu un 6 va-

goniem sīklopu.
Lopu pavadoņu pienākums ir rūpēties par lopu kārtīgu ievietošanu

un piesiešanu vagonos, ierīkojumu nostiprināšanu, vagonu durvju aiztai-

sīšanu, lopu barošanu, dzirdīšanu un vispārīgi rūpēties par lopu kārtīgu
pārvadāšanu. Pavadoņiem ir tiesība braukt 111 klases vagonā, ja tāds

būtu vilcienā, pretējā gadījumā viņiem jāievietojas lanīs vagonos, kuros

pārvadā viņu uzraugāmos lopus.
Gadījumos, kad vagonos pie lopiem nav kur novietoties pavado-

ņiem, vai arī vagoni stipri piemēsloti no lopiem, bet vilciena sastāvā

nav 111 klases vagona, tad pavadoņi, ja viņu nav vairāk par 4, var

ievietoties konduktoru siltumnīcās, turpretim, ja pavadoņu ir vairāk par
uzrādīto skaitu, tad vilcienā ieslēdzams ziemas laikā sēdēšanai iekārtots

segts vagons ar krāsni; vasarā uzrādītā gadījumā ieslēdzams vienkāršs

tīrs sēdēšanai iekārtots preču vagons. Ja šādu vagonu nebūtu, tad do-

dami vienkārši vagoni.
Pavadoņu veduma maksa aprēķināma pēc pastāvošā 111 klases pa-

sažieru tarifa.

19. Tanīs pašos vagonos, kuros pārvadā lopus, ir brīv vest bez

maksas arī šiem lopiem ceļā vajadzīgo barību sekošā daudzumā uz

katru lopu:

a) liellopam vai zirgam līdz 10 kilogramiem graudu barības un

35 kilogramiem siena vai salmu, ieskaitot pakaišus,
b) aitai, kazai vai teļam — līdz 2 kilogramiem graudu barības un

5 kilogramiem siena, zāles vai salmu, ieskaitot pakaišus un

c) cūkai — līdz 5 kilogramiem graudu vai sakņu barības.

Uzradītas lopbarības normas satiksme ar ārzemēm pārvadājamiem
lopiem — palielināmas pēc dzelzceļu virsvaldes norādījumiem.

1. piezīme. Lopbarības vešana lielākā daudzumā par augstāk noteiktām normām

un tāpat ari kādu citu mantu pārvadāšana lopu vagonos ir stingri aizliegta. Šādas mantas

atrodot, veduma maksa par tām aprēķināma trīskārtīgos apmēros pēc pastāvošiem komerc-

tarifiem, un dzelzceļiem pienākošā nauda iekasējama lopus izkraujot.

2. piezīme. Pārvadājot dzīves iekārtu, kura sastāv no lopiem, un citām mantām

un pieder vienam .preču īpašniekam, atļauts šādus lopus pārvadāt vienā vagonā ar citām

augšminētām mantām, pie kam ikreizes preču īpašniekam jāuzrāda veterinārārsta apliecība,
ka lopi atzīti par veseliem.
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20. Lopi ceļā dzirdināmi, neizkraujot tos no vagoniem, tajās sta-

cijās, kuras norādītas 1. p. minētā sarakstā. Lopu dzirdīšanai vajadzīgie
trauki tādās stacijās jāgādā pašiem lopu pavadoņiem. Ja ceļā kādi lopi
būtu saslimuši, tad papriekš jādzirdina veselie lopi un pēc tam slimie.

Trauki, no kuriem dzirdināti slimie lopi, nekavējoties pec lopu
dzirdīšanas ir jāizmazgā ar vārošu ūdeni un pēc tam jādezinficē.

21. Pārvadājamos lopus satiksmes veterinārārsts pēc vajadzības
var pārraudzīt arī kaut kurā ceļa stacijā, bet it sevišķi tāda pārraudzī-
šana izdarāma tajās stacijās, kuras noteiktas lopu dzirdīšanai. Lopu ap-
skatīšana nedrīkst aizkavēt noteikto vilcienu kustību un tāda izdarāma

bez vagonu atkabināšanas no vilcieniem un padošanas pie rampām.
Veterinārārsta uzraudzībai padotas arī stacijās ierīkotās lopu dzirdi-

nāmās ietaises. Veterinārārstiem jāraugās už to, lai lopu dzirdināšanai

lietotās siles un spaiņus pēc katrreizējās lopu dzirdināšanas izmazgā ar

vārošu ūdeni.

22. Par lopu saslimšanas gadījumiem vagonos lopu pavadoņiem
un vilciena personālam jāpaziņo stacijas priekšniekam, kurš par to ne-

kavējoties ziņo veterinārārstam. Lopi, kuri nobeigušies vagonos, nove-

da mi līdz tai stacijai, kur atrodas veterinārārsts. Kritušos lopus dzelz-

ceļu policija, pēc veterinārārsta apskates, nodod vietējai policijai aprakt.
Piezīme. Gadījumā, ja gala stacijā atrastos starp lopiem kāds nobeidzies, tad lopi

nav izdodami, bet uzaicināms attiecošs iecirkņa veterinārārsts kritušā un dzīvo lopu apska-
tīšanai.

23. Ja pienākušo lopu starpā dažos vagonos atrodas saslimšanā

aizdomīgi vai slimi lopi, tad vispirms jāsāk izkraut lopi no tiem vago-

niem, kuros viņi pēc ārējā izskata pilnīgi veseli.

Piezīme. Par aizdomīgiem uzskatāmi pienākušie lopi: a) ja lopu īpašnieks vai

viņa vietnieks nevar uzrādīt par pienākušiem lopiem attiecīgus dokumentus, b) ja apliecībās
apzīmētais lopu skaits nesaskan ar izkraujamo lopu skaitu, pie kam lopu īpašnieks nevar

uzrādīt oficiālus dokumentus, kuri šādu nesaskaņu attaisnotu, c) jj izradās, ka lopi ievesti

no apgabaliem, kuros ir parādījušās lopu sērgas, d) ja starp izkraujamiem lopiem atrodas

kāds nobeidzies lops.

24. Ar aizdomīgiem lopiem pēc to apskates jārīkojas sekoši: uz

lopu īpašnieka vēlēšanos lopi nekavējoties sūtāmi uz tuvāko lopu kau-

tuvi, ievēroļot visus aizsardzības līdzekļus attiecībā uz vietējiem lopiem.

Ja īpašnieks nevēlas tūliņ lopus nokaut, tad ar veterinārārstu ziņu tos var

novietot atsevišķi līdz lopu veselības stāvokļa galīgai noskaidrošanai.

25. Karstā laikā vagonu lūkam (logiem) un durvīm aizvēja pusē

jābūt atvērtiem, pie kam pēdējās aizžogojamas ar stipriem kokiem vai

redelēm.

26. Lopu izkraušana jāizdara lopu īpašniekam ar saviem līdzekļiem

platsliežu un pievedceļu (1524, 1435 un 750 mm) stacijās sešu stundu

laikā, bet lauku (600 mm) šaursliežu stacijās — trīs stundu laikā, skaitot

no vagonu padošanas izkraušanai. Ja izkraušanas laiks notecētu nakts

(tumšā) laikā, t. i. laikā no pīkst. 17 līdz pulksten 8, tad iztrūkstošās

izkraušanas stundas, kuras iekristu naktī, dodamas no pīkst. 8 nākoša

dienā, bet ja lopu īpašnieks vēlētos izkraušanu turpināt arī naktī, tad,

ieskaitot nakts stundas, viņam lopi jāizkrauj sešās vai trijās stundās, kuras

skaitāmas no vagona padošanas brīža izkraušanas vietā.

Augšā noteiktā laikā neizkrautus lopus dzelzceļi izkrauj ar saviem

līdzekļiem uz lopu īpašnieka rēķina, pie kam no pēdējā piedzenama
maksa par vagonu

aizturēšanu tarifā paredzētos apmēros.
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27. Nepilniem vagoniem pārvadājamos lopus (2. un 9. p.) gala
stacija, pārliecinājusies par visu dzelzceļiem pienākušos maksājumu atlī-

dzību, izdod saņēmējam bez veterinārārsta pārraudzīšanas, izņemot tos

gadījumus, kad stacijai ir pienākusi tēlegramma par lopu saslimšanu ceļā
(23. p.), vai ja lopi būtu bez 9. pantā minētām apliecībām.

28. Ja pa dzelzceļiem pienākušos lopus satiksmes veterinārārsts

lopu izkraušanai noteiktā laikā nebūtu apskatījis, stacijas administrācija
izkrautos lopus nodod vietējās policijas rīcībā, sastādot par to protokolu.

Vietējā policija viņai nodotos lopus novieto un patur savā uzrau-

dzībā ne ilgāk par 24 stundām. Ja pa šīm 24 stundām satiksmes vete-

rinārārsts tomēr nebūtu ieradies, pie kam lopi pēc ārējā izskata izrādītos

veseli un lopu skaits līdzinātos dokumentos apzīmētam, vietējā policija
nodod lopus viņu īpašniekam. Turpretim aizdomīgos gadījumos lopi
katrā ziņā aizturami, līdz kamēr satiksmes veterinārārsts ierodas tos

apskatīt, pie kam stingri jāraugās uz to, lai pienākušie lopi nenāktu

sakaros ar vietējiem. Par veterinārārsta neierašanos stacijas priekšnieks
sastāda aktu.

Par lopu barošanu, iekams lopi atrodas policijas rīcība, jārūpējas
lopu īpašniekam.

Izdevumus par lopu novietošanu atlīdzina uz vainīgo rēķina
Piezīme. Policijas rīcībā nodotos lopus pēdējā var izdot viņu īpašniekam tikai pēc

visu dzelzceļiem pienākošos summu nomaksas, kuras stacijas priekšnieks paziņo policijai viņai
lopus nododot.

29. Ja policijas rīcībā nodotos lopus viņu īpašnieks nepieprasa 24

stundu laikā, skaitot no lopu nodošanas, tad dzelzceļiem irjiesība veselos

lopus pārdot vairāksolīšanā vispārēju noteikumu kārtībā. Ūtrupē ieņemto

naudu, atskaitot dzelzceļiem pienācīgos maksājumus un izdevumus par

lopu barošanu, dzelzceļu virsvalde atmaksā lopu īpašniekam uz pēdējā

pieprasījumu.
Piezīme. Rīgas preču stacijā pa dzelzceļiem pienākušos mājlopus var novietot

Rīgas pilsētas lopkautuves telpās, kur viņus uztur ne ilgāki par 48 stundām, skaitot no lopu
nodošanas, pec kāda laika notecēšanas nepieprasītos lopus dzelzceļi pārdod vairāksolīšanā

šinī pantā noteiktā kārtībā.

30. Pēc lopu izkraušanas vagoni katru reizi pamatīgi iztīrāmi un

ar vārošu ūdeni izmazgājami. Ja starp izkrautiem lopiem izrādītos tieši

slimi vai veselības ziņā aizdomīgi lopi, tad vagoni pēc veterinārārsta aiz-

rādījumiem jādezinficē. Uz vagona durvīm pēc lopu izkraušanas jāuz-
lipina baltas krāsas zīmīte ar uzrakstu Jāizmazgā ar vārošu ūdeni",
bet ja veterinārārsts aizrādījis vagonu dezinficēt — dzeltenas krāsas zīmīte

ar uzrakstu Jādezinficē".

31. Visi pie lopu iekraušanas un izkraušanas lietotie priekšmeti
katru reizi ir jānomazgā ar karstu ūdeni; sala laikā rampas jāapkaisa ar

smiltīm. Rampas un novietojamās vietas pēc lopu iekraušanas resp.
izkraušanas jānotīra no mēsliem. Ja pie lopiem konstatēta lipīga slimība,
tad šīs vietas bez tam vēl jāapkaisa ar kaļķiem.

32. Vagonu izmazgāšanas un dezinficēšanas ietaisēs, kur tādas

atrodas, jābūt pietiekošā vairumā dezinfekcijas līdzekļiem un mazgāšanai
un dezinficēšanai vajadzīgiem priekšmetiem; vagonu izmazgāšanu un

dezinfekciju izdara dzelzceļi ar saviem cilvēkiem.
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33. Dzelzceļu stacijas, kurās veterinārārstam bieži un ilgāku laiku

jāuzturas amata darīšanu izpildīšanai, dzelzceļu virsvalde, pēc iespējas,
ierīko viņam sevišķu istabu, ar nepieciešamākām istabas lietām. Par šīs

istabas aptīrīšanu un apsildīšanu jārūpējās stacijas priekšniecībai.

34. Par domu starpībām starp satiksmes veterinārārstiem un staciju

priekšniekiem jāziņo veterinārvaldei un dzelzceļu virsvaldei, kuras kopīgi
nokārto konfliktu.

35. Visiem dzelzceļu staciļu priekšniekiem, kā arī pilsētu, lauku un

dzelzceļu policijas ierēdņiem jāpabalsta dzelzceļu veterinārārsti viņu
dienesta uzdevumu izpildīšanā, ievērojot visus viņu likumīgos rīkojumus.

Dzelzceļu staciju saraksts, kuras atļauts iekraut un izkraut

pilniem vagoniem pārvadājamos dzīvniekus.

Pamats: noteikumu N° 284, p. 1. (izsl. 1926. g. „Valdības Vēstnesī N°9).

19

zelzceļ u iecirkņu un

Attiecīga veterinārārsta dzīves vieta

staciju. nosaukumi

Rīgas mezgls.

Rīga-Preču . .
Rīga Krasta " ;:)
Šķirotava***) .
Torņakalns***)
Zemitāni***) .
Zasulauks***) .

Rīgas satiksmes veterinārārsts L MILLERS,

■ Tērbatas ielā te 26, dz. 3. Tāļr. 33915.

Čiekurkalns***)
ļ Centrālas savienīb. „Konzums" eksportkautuves

veterinārārsts BRĪVONIS, Rīgā, Atlasa ielā Jsrs 5.

( Tāļr. 3472.

Inčukalns .
.
.

Riga-Valka.

Sigulda . . .

Līgatne ....
Ierīķi

Siguldas rajona veterinārārsts, Sigulda. Tāļr. 7.

Cēsis

ļ Cēsu rajona veterinārārsts, Cēsīs. Taļr. 69.
Lode

Valmiera*) . .

'Valmieras raj. veterinārārsts, Valmiera. Taļr. 133.

Valmieras eksportkautuves veterinārārsts DREIJ-
MANIS, Valmierā. Tāļr. 218. (Pēdējais tikai at-

tiecībā uz eksportkaut. ražotiem produktiem.)

Strenči
....

Strenču rajona veterinārārsts, Strenčos. Taļr. 33.

Valka*)**) . .
Valkas rajona veterinārārsts, Valka. Taļr. 4.
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)zelzceļi.iii iecirkņu un

Attiecīga veterinārārsta dzīves vieta

staciju nosaukumi

Riga - Daugavpils -Indra.

Ikšķile
Ogre I . . . . . .
Lielvārde

1 Rīgas rajona veterinārārsts V. KROENBERGS,
Rīgā, Dārza ielā JSfs 4. Tāļr. 27664.

Skrīveri
i Jaunjelgavas rajona veterinārārsts, ļaunjelgava.

( Tāļr. 14.

Jumprava | Madlienasrajonaveterinārārsts,Madliena Taļr.21.Koknese

Pļaviņas Pļaviņu rajona veterinārārsts, Pļaviņas. Taļr. 50.

Līvāni

Jersika j Līvānu rajona veterinārārsts, Līvānos.

Daugavpils I preču*) .

Daugavpils II preču**)

I Daugavpils satiksmes un Zemgales karantenas

\ veterinārārsts, Daugavpilī, Cietokšņa ielā Jsr° 62.
1

Tāļr. 378.

Krāslava

Indra**)
ļ Indras satiksmes un rajona veterinārārsts, Indra.

/ Tāļr. 13.

Dzērbene

Drusti

Ieriķi-Jaunlatgale-Rltupe.

Piebalga
Ramka

Piebalgas rajona veterinārārsts, Gasartas pagasta
Vieslavenos. Tāļr. Drusti 11

Uriekste

Lizums
Gulbenes rajona veterinārārsts, Gulbene.Taļr. 16.

Tirza

Sita

Bolvi .
.

Kuprava
Žīguri
Vecumi

Jaunlatgale
Rītupe**)
Rugāji

, Jaunlatgales rajona veterinārārsts, bieži ap-
dzīvotā vietā, Viļākās. Tāļr. 37.
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19*

zelzceļiu iecirkņu un

Attiecīga veterinārārsta dzīves vieta
stacijui nosaukumi

Pļaviņas-Gulbene.
aunkalsnava

ļ Pļaviņu rajona veterinārārsts, Pļaviņas. Tāļr. 50
Kalsnava . .

Mārciena . .

ļ Madonas rajona vdterinararsts, Madona. Taļr. 5.
Madona.

.
.

"esvaine
.
.

Dzelzava . .
ļ Cesvaines rajona veterinārārsts, Kraukļos. Taļr
/ Kraukļi 34.

aungulbene
Gulbene

. .

ļ Gulbenes rajona veterinārārsts, Gulbenē.Taļr.16

Crustpils . .

Krustpils -Rēzekne-Zilupe.

Jēkabpils rajona veterinārārsts,Jēkabpilī. Taļr. 42

Vtašiene
.
.

} Varakļānu rajona veterinārārsts, Varakļānos.
Taļr. 29.Stirniene

. .

/iļani . . .

Rēzekne II
.

Viļānu rajona veterinārārsts, Viļānos. Taļr. 3.

Rēzeknes rajona veterinārārsts, Rēzeknē.Tāļr.169.

. . . ļ Ludzas rajona veterinārārsts, Ludza. Taļr. 33.
Zilupe**) . .

5unduri . .

Rītupe-Daugavpils II.

Carsava . .

Mežvidi
. .

ļ Kārsavas rajona veterinārārsts, Kārsava. Taļr. 31.

Rēzekne I*)
.

Rēzeknes rajona veterinārārsts, Rēzekne.Taļr. 169.

dalta. .
. .

Maltas rajona veterinārārsts, Antonopole. Taļr. 31.

jrīva**) . .

Grīva -Zemgale -Eglaine.

Zemgale**) .

\ Daugavpils satiksmes un Zemgales karantenas

\ veterinārārsts, Daugavpilī, Cietokšņa ielā Xs 62.
'

Tāļr. 378.

Cglaine***) .
Ilūkstes rajona veterinārārsts, Grīva. Taļr. 18.
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zeJzceļu iecirkņu un

Attiecīga veterinārārsta dzīves vieta
staciju nosaukumi

Dubulti
. .

Sloka
. .

Riga -Tukums- Ventspils.
\ Rīgas rajona veterinārārsts V. KROENBERGS,

| Rīgā, Dārza ielā te 4. Tāļr. 27664.

Tukums I

Tukums II | Tukuma rajona veterinārārsts, Tukuma. Taļr. 50.

Kandava
.

Kandavas rajona veterinārārsts, Kandava.Taļr. 25.

Stende . . Talsu rajona veterinārārsts, Talsos. Taļr. 95.

Spāre . .

Ugāle . .

Ventspils*)
l Ventspils rajona veterinārārsts, Ventspilī.Taļr. 136.

Sēlpils . .

Daugava -Jelgava.

Jēkabpils rajona veterinārārsts, Jēkabpilī.Taļr. 42.

Daudzeva

Taurkalns

1 Jaunjelgavas rajona veterinārārsts, Jaunjelgava.

/ Tāļr. 14.

Vecmuiža .

ļ Bauskas rajona veterinārārsts, Bauska. Taļr. 70.
Iecava .

.

Līvbērze .

Jelgava - Tukums.

Jelgavas rajona veterinārārsts, Jelgava. Taļr. 245.

Meitene

Jelgava -Meitene.

Jelgavas rajona veterinārārsts, Jelgava. Taļr. 245.

Jelgava .

Riga -Jelgava -Liepāja.

Jelgavas rajona veterinārārsts, Jelgavā. Tāļr. 245.

Krimūnas . Dobeles rajona veterinārārsts, Dobele. Taļr. 20.

Bene . .
.

| Auces rajona veterinārārsts, Auce. Taļr. 28.Auce
. . .

Reņģe . .
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zelzceļu iecirkņu un

Attiecīga veterinārārsta dzīves vieta
staciju nosaukumi

Vaiņode Vaiņodes rajona veterinārārsts, Vaiņode. Taļr. 65.

Priekule 1 Liepājas satiksmes un ostas veterinārārstsO.ELC-

/ BERGS,Liepājā,AleksandraielāX229.Tāļr.911.Liepāja*)

Gluda .
Riga - Gluda-Liepāja.

Dobele
.

Berzupe
Biksti

• Dobeles rajona veterinārārsts, Dobele. Taļr. 20.

Josta . .

Blīdene
.

Saldus
.

Saldus rajona veterinārārsts, Saldu. Taļr. 69.
Airīte

Skrunda

Rudbārži

ļ Aizputes rajona veterinārārsts, Aizpute. Taļr. 88.Kalvene

Ilmāja .

Durbe . Liepājas rajona veterinārārsts, Liepāja. Taļr. 192.

Alūksne
Gulbenes- Valkas -Moisakūlas pievedceļi.

Alsviķi .
Vaidava Alūksnes rajona veterinārārsts, Alūksne. Taļr. 60.

Ape . .

Piksari .

| Rūjienas rajona veterinārārsts, Rūjiena. Taļr. 38.
Rūjiena .

Zonepe .
Valmieras pievedceļš.

Pāle . .

Arciems ļ Limbažu rajona veterinārārsts, Limbažos.Taļr. 36.

Ozoli .
.

Valmieras raj. veterinārārsts, Valmiera. Taļr. 133.

Smiltene Smiltenes rajona veterinārārstsSmiltene. Tāļr. 66.
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Ar vienu zvaigznīti apzīmētas stacijas atļauts dzirdīt pārvadājamos
dzīvniekus.

Ar divām zvaigznītēm apzīmētās stacijās atļauts dzirdīt tikai tranzitā

pārvadājamos dzīvniekus.

Ar trim zvaigznītēm apzīmētās stacijās izdara tikai lopu izkraušanu,
pie kam: 1) uz Rīga Krasta, Torņakalna un Šķirotavas stacijām atļauts
adresēt izkraušanai pilniem vagoniem zirgus un saimniecības (piena un

sugas) lopus, 2) uz Zemitāna un Zasulauka — tikai saimniecības (piena
un sugas) lopus un 3) uz Čiekurkalna

— tikai cūkas priekš Centrālās

savienības „Konzums" ar vagonu padošanu izkraušanai pie minētās sa-

biedrības eksportkautuves, par ko jābūt attiecīgai atzīmei no veterinār-

ārsta izdotā veterinārsanitārā apliecībā, bez kādām atzīmēm apliecībās
lopi adresējami vienīgi uz Rīgas Preču staciju.

1. piezīme. lekraujot lopus stacijās, pie kurām nav satiksmes veterinārārsta dzīves

vietas, nosūtītājam jāiesniedz stacijas priekšniekam no lopu izvedamām vietām vietējā rajona
veterinārārsta vai, kur tāda nebūtu, vietējās pagasta valdes vai policijas izdotā apliecība par
to, ka lopi cēlušies no saimniecībām, kūjās nav sērgas (sk. 1920. g. „Valdības Vēstnesī"

19. numurā).

2. piezime. Par lopu iekraušanu kā pilnu vagonu sūtījumu, tā arī sīksūtījumu

stacijās, kūjās nav pastāvīgas veterinārārsta pārraudzības, stacijas priekšnieks ziņo telegrāfiski
nākošai vai gala stacijai, kufā atrodas veterinārārsts.

XVIII. Gaļas, tas pārstrādājumu un citu dzīvnieku neapstrādātu
produktu (jēlvielu) pārvadāšana pa satiksmes ceļiem.

(Dzelzceļu lik. 96. p.).

1. Par gaļas un tās pārstrādājumiem skaitāmi: zirgu, liellopu, aitu,

kazu, cūku un putnu svaiga, sālīta un žāvēta gaļa, galvas, kājas, sirds,

plaušas un aknas, visādā veidā desas, gaļas konservi, pastētes, apstrā-
dātas un sālītas zarnas, kuņģi, pūšļi, gaļas, asins un kaulu milti un

ēdamie dzīvnieku un putnu tauki.

zelzceļ ui iecirkņu un

Attiecīga veterinārārsta dzīves vieta
staciju nosaukumi

Jēkabpils lauku dzelzceļi.
Viesīte .

| Jēkabpils rajona veterinārārsts, Jēkabpilī. Taļr. 42Nereta
.

Aknīste
.

Bauska .

Meitene-Bauska.

Bauskas rajona veterinārārsts, Bauska. Taļr. 70

Grobiņa.

Liepāja - Aizpute.

Liepājas rajona veterinārārsts, Liepājā. Tāļr. 192

Aizpute. Aizputes rajona veterinārārsts, Aizpute. Taļr. 88
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2. Par dzīvnieku neapstrādātiem produktiem (jēlvielām) skaitāmi:

neizstrādātas ādas, ādu atgriezumi (līmādas), sari, astri, aitu un kazu

vilna, vilnas atkritumi, kamieļu spalvas, liellopu spalvas, putnu spalvas,
kauli, ragi, nagi, asinis, sausas asinis un techniskie tauki.

3. Pieņemt pārvadāšanai pa dzelzceļu, ūdens un zemes ceļiem otrā

pantā minētos produktus atļauts, ja sūtītāji uzrāda apliecību no valdības

veterinārārsta, bet vietās, kur tāda nebūtu — no pagasta valdes vai po-

licijas, ka nosūtāmi produkti cēlušies no veseliem dzīvniekiem un izvesti

no sērgām brīva apgabala, vai arī, ka otrā pantā norādītie produkti ir

dezinficēti pēc valdības veterinārārsta priekšraksta.
1 piezīme. Pie šo produktu pārvadāšanas pilniem vagoniem, apliecības uzrādāmas

atsevišķi priekš katra ar šādu kravu vagona.

2. piezīme. Pie mazgātas vai ķīmiski tīrītas vilnas pārvadāšanas nav vajadzīgas
veterinārsanitārās apliecības.

3. piez i m c. Apliecībās, kūjas izdod policija un pagasta valdes, jānorāda tikai, ka

dzīvnieku neapstrādātie produkti cēlušies no rajoniem, kujos sērgas nav parādījušās (iekšlietu
ministrijas rīkojums, iespiests „V. V." N? 19 no 1920. g.).

4. Pie dzīvnieku neapstrādāto produktu iekrāvāšanas vagonos,

preču īpašnieki vai viņu pilnvarotie trešā pantā minētās apliecības nodod

stacijas ierēdnim nosūtīšanai uz gala staciju kopā ar citiem pārvadāšanas
dokumentiem, atzīmējot attiecīgā preču zīmes iedalē apliecības numuru.

Šīs apliecības tad kopā ar preču zīmēm, pēc kravas pienākšanas gala
stacijā attiecīgais veterinārārsts kontrolē un pārbaudījis, izsniedz atļauju
sūtījuma saņemšanai.

Piezīme. Veternārsanitārās apliecības jāapzīmogo kā nosūtīšanas, tā gala stacijā.

5. Gaļa pielaižama pārvadāšanai pa dzelzceļu, ūdens un zemes

ceļiem tikai tāda, kura iegūta no kautiem veseliem lopiem vai putniem.
6. Svaigu gaļu (nokautus un apstrādātus lopus) vagonu un pus-

vagonu sūtījumiem speciāli ierīkotos vai ledus vagonos var pārvadāt ar

vai bez iesaiņojuma, uzkarot uz speciāli ierīkotiem āķiem vai novietojot
uz grīdas noliktām redelēm, kurām savukārt jābūt pārklātām ar tīriem

brezentiem vai palagiem. Visus še minētos palīglīdzekļus, ka: redeles,
brezentus un palagus dod preču sūtītājs.

Piezīme. Vagonos, kuji nav attiecīgi ierīkoti gaļas pārvadāšanai, nav pielaižama
gaļas pārsūtīšana bez iesaiņojuma.

7. Pie sīksūtījumu pārvadāšanas vagonos, nokauta dzīvnieka ķer-
menis vai tā daļas, jāiesaiņo tīrā audeklā, palagos, vai tīrās jaunās mašās.

Kautu teļu pārvādāšana atļauta atdīrātās ādās — neiesaiņoti. Gaļu ne-

drīkst pārvadāt kopā ar tādām vielām vai priekšmetiem, kuri varētu to

bojāt. Tāpat gaļu nedrīkst pārvadāt vienā vagonā ar dzīvniekiem.

8. Pa zemes ceļiem pārvadājot gaļu, automobiļiem un ratiem jābūt
tīriem un gaļa jāietin tīrā audeklā, palagos vai tīrās mašās. Pēc tam

gaļa jāpārklāj rūpīgi ar tīru brezentu, lai tā būtu izsargāta no saules,
lietus un putekļiem. Automobiļos, kuros pārvadā gaļu, var pārvadāt
sirdis, plaušas, aknas, kājas, galvas un ādas, ja tās iesaiņotas tīros maisos,
bet iztīrītas zarnas un kuņģi — mucās un ja tie nodalīti no gaļas ar

brezenta pārklāju. Noliegts, pārvadājot gaļu uzņemt pasažierus. Netīrītas

zarnas un kuņģus aizliegts pārvadāt pa visiem satiksmes ceļiem.

9. Pilsētās pielaižama gaļas pārvadāšana ratos, kuri izsisti ar alvotu

skārdu, vai izkrāsoti ar baltu eļļas krāsu. Gaļu ar vienu jāpārklāj ar

tīra audekļa segu. Kautus teļus var pārvadāt pa visiem ceļiem atdīrātā

ādā neiesaiņotus.
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10. Izvest gaļu un citus produktus no sērgām piemeklētiem apvi-
diem var tikai ar katrreizēju valdības veterinārārsta atļauju, pie kam pro-
duktiem, izņemot gaļu un tās pārstrādājumus, jābūt dezinficētiem un

sausā veidā, pēc valdības veterinārārsta norādījumiem.
1. piezīme. No apvidiem kur parādījušās lipigas slimības: liellopu mēris, liesas

sērga un aitu bakas, gaļas, āda un citu neapstrādātu produktu izvešana pilnīgi noliegta.
2. piezīme. No apvidiem, kur parādījusies liellopu plaušu sērga, ļaunā tūska

(oedema malignum), mutes un nagu sērga, kā arī no Padomju Krievijas pierobežas joslas,
t. i. no stacijām Indra, Skaistā, Krāslava, Zilupe, Nerza, Ludza, Kārsava, Rītupe un Jaunlat-

gale, gaļas izvešana atļaujama tikai ar veterinārārsta apliecībām.
1. un 2. piezīmē minētām sērgām parādoties, veterinārā valde ziņo dzelzceļu virsval-

dei, līdz ar norādījumu, no kādām stacijām gaļas izvešana noliegta vai ierobežota.

11. Dzīvnieku neapstrādātu produktu pārvadāšana pa dzelzceļu,
ūdens un zemes ceļiem pielaižama tikai no kautiem veseliem lopiem, vai

arī no kritušiem lopiem, ja tie no veterinārārsta izmeklēti un nav slimo-

juši ar šādām sērgām: liellopu mēri, zirgu ienāšiem (malleus), liesas un

trakuma sērgu, ļauno tūsku (oedema malignum) un aitu bakām.

12. Visus otrā pantā minētos produktus noliegts iekravāt vagonos,

kuģos, automobiļos kopā ar ēdamām vielām un lopu barību.

13. Otrā pantā minētiem produktiem jābūt tīriem, bez mēsliem,
zemēm un asinīm. Kauliem, ragiem un nagiem jābūt brīviem no gaļas
atliekām un pietiekoši sausiem. Sausām līmādām, pārvadājot pusvagonu
sūtījumos, jābūt kaļķotām un iesaiņotām stipros maisos. Slapjām līmādām

arī jābūt kaļķotām, bet iesaiņotām ciešās mucās. Vagonu sūtījumos, kā

sausas, tā slapjas līmādas, ja tās ir kaļķotas, var pārvadāt bez iesai-

ņošanas.

14. Neizstrādātu ādu pārvadāšana vagonos un kuģos pielaižama
sekošā veidā:

a) izžāvētās un sasaldētās ādas jāsaliek ne vairāk, kā 50—150 kg
smagās ķīpās (saiņos) un jāsasien krustām ar veselām un stiprām
saitēm;

b) jēlas un sālītas ādas salokāmas ar spalvu uz ārieni četrstūrainos

saiņos, pie kam kājas un malas ielokamas uz iekšu, tad salie-

kamas kopā; zirgu un liellopu — vienu vai divām ādām un ne

vairāk, bet sīklopu: teļu, aitu un kazu ādas ne vairāk kā 6 kopā.
Saiņi jānosien ar stiprām jaunām saitēm.

Piezīme. Sasaldētas ādas var pārsūtīt tikai ziemas laikā, no 1. novembra

līdz 1. martam.

15. Pārvadājot pa zemes ceļiem, jēlas un sālītas ādas saliekamas

ar spalvu uz āru četrstūraiņos saiņos, pie kam kājas un malas ielokamas

uz iekšu. Zirgu un liellopu ādas ne vairāk kā viena vai divas kopā,
bet teļu, aitu un kazu ādas ne vairāk kā 6 kopā. Šādi saiņi jo cieši

krustveidīgi pārsienami ar stiprām viengabala saitēm (saišu mezglos uz-

liekamas nosūtītāja plombas). Žāvētas un saldētas ādas var pārvadāt ne

vairāk kā 50—150 kg smagos saiņos (ķīpās), kuras pārsietas ar veselām

un stiprām saitēm.

16. Asinis var pārvadāt cieši noslēgtās un necaurlaidošās dzelzs

mucās, vai arī piena kannās, pie kam tām jābūt no ārienes tīrām no asinīm.

17. Nekausēti tauki pārvadājami kurvjos, mucās, muciņās, kastēs,
vai iešūti tīrās izturīgās mašās vai audeklā.
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18. Sālīta liellopu gaļa pārvadājama mucās. Svaigi iekšējie orgāni
— sirds, plaušas un aknas pārvadājami kurvjos vai kastēs. Sausas zarnas,

kuņģi un pūšļi jāiesaiņo ciešās kastēs vai saiņos. Apstrādātas sālītas

zarnas un kuņģi pārvadājami stiprās ciešās mucās vai kastēs.

19. Vilnas, vilnas atkritumi, sari, astri un spalvas pārvadājami
iesaiņoti stipros biezos ciešos maisos, mucās vai kastēs.

20. Ja stacijās un ostās pienāk produkti bez ceturtā punktā minētās

apliecības, vai ari produkti ir redzami bojāti, tad tur pieaicināms attiecīgs
valdības veterinārārsts, kurš kopā ar stacijas priekšnieku vai muitas

ierēdni un policijas pārstāvi nolemj, vai produkti izsniedzami īpašniekam
vai iznīcināmi, par ko sastādams akts.

21. Adas ar liellopu mēra, liesas sērgas (Sibirijas mēra), ļauno
ienāšu, ļaunās tūskas un aitu baku pazīmēm iznīcināmas, par ko vete-

rinārārsts sastāda aktu.

22. Vainīgie par šo noteikumu neizpildīšanu saucami pie atbildības

uz sodu likuma 138. panta pamata.

XIX. Meža kustoņu un zvēru pārvadāšana

(Dzelzceļu likuma 96. p.)

1. Meža kustoņus un zvērus pieņem pārvadāšanai ne citādi, kā

tikai stipros izturīgos būros, krātos, kastēs, kurvjos un tiem līdzīgā tarā,
kura pilnīgi piemērota pārvadājamā kustoņa vai zvēra sugai un viņa
īpašībām.

Par būriem skaitās arī furgoni (kulbu rati), kuros pārvadā veselas

meža zvēra grupas, vai atsevišķus viņu eksemplārus.

Meža kustoņus un zvērus grupās, tāpat atsevišķus bīstamus plēsīgus
zvērus, kā: lauvas, tīģerus, leopardus, barsus, jāguārus, panterus, lāčus

(izņemot dīdītus vai lāču bērnus), orangutangus un krokodiļus, vai arī

sevišķi lielus kustoņus, kā: ziloņus, degunradžus, sumbrus, bifeļus un

žirafes, — var pārvadāt tikai atsevišķos vagonos. Veduma maksa ņe-

mama tarifā noteiktos apmēros.

2. Meža kustoņu un zvēru pārvadāšanai vajadzīgie vagoni meža

kustoņu un zvēru īpašniekiem jāapsūta jau priekšlaikus, iesniedzot par
to izsūtīšanas stacijas priekšniekam, ne vēlāk, kā 48 stundas pirms no-

domātas nosūtīšanas dienas, rakstisku ziņojumu, kurā jāuzrāda pārvadā-
jamo meža kustoņu un zvēru nosaukums, viņu skaits, gala stacija un

vajadzīgais vagonu skaits.

Reizē ar minēto paziņojumu meža kustoņu un zvēru nosūtītājam

jāiemaksā stacijas kasē par katru apsūtītu vagonu drošības nauda apmēros,
kādi paredzēti tarifā par vagonu aizturēšanu par pirmo dienu, kā drošību

par to, ka meža kustoņus un zvērus patiešam stacijā ievedīs un vagonos
iekraus.

3. Veduma un papildu maksājumi par meža kustoņu un zvēru

pārvadāšanu jāsamaksā izsūtāmā stacijā.

4. Meža kustoņu un zvēru pārvadāšanai stacija nosaka vienu no

vilcieniem, kurš atiet 48 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Meža

kustoņu un zvēru nosūtītājam stacija rakstiski paziņo vilciena atiešanas

laiku, meža kustoņu un zvēru pārvadāšanai atvēlēto vagonu skaitu un

laiku, kad viņus pados iekraušanai.
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5. Meža kustoņu un zvēru iekraušanu izdara nosūtītāji ar saviem

līdzekļiem 6 stundu laikā, skaitot no vagonu padošanas brīža iekraušanai.

6. Kad viss paziņojumā uzrādītais meža kustoņu un zvēru skaits

ir tiešām iekrauts vagonos nosūtīšanai, tad reizē ar paziņojumu iemaksāto

drošības naudu (2. p.) stacija atmaksā atpakaļ nosūtītājam pret viņa pa-

rakstu kvītes otrā pusē. Ja turpretim, aiz nosūtītāja vainas ar noteikto

vilcienu viss vai daļa no paziņojumā uzrādītā meža kustoņu un zvēru

skaita netiktu nosūtīti un tamdēļ pieprasītie vagoni netiktu izlietoti, stacija
iemaksāto drošības naudu vai viņas attiecīgo daļu meža kustoņu un zvēru

īpašniekam neatmaksā, un dzelzceļu virsvalde to pieskaita dzelzceļu
ieņēmumiem.

7. Meža kustoņi un zvēri pārvadājami tikai ar nosūtītāja pieliktiem
pavadoņiem, kuriem jāmaksā braukuma maksa pēc 111 klases pasažieru
tarifa.

8. Meža kustoņu un zvēru īpašnieks var kustoņu un zvēru pārva-
dāšanas ērtības labā uz savu rēķinu izkaisīt vagonu grīdu ar smiltīm,
kūdru vai salmiem, vai arī izdarīt ar stacijas priekšnieka atļauju vagonos
citus kādus ierīkojumus, tikai ar to noteikumu, ka šādi ierīkojumi nebojātu

pašus vagonus. Maksa par vagonu bojāļumu izlabošanu, kuri cēlušies

ar minētiem ierīkojumiem, iekasējama no meža kustoņu un zvēru īpašnieka
pie kustoņu un zvēru izkraušanas, sastādot attiecīgu aktu.

9. Meža kustoņu un zvēru pavadoņu pienākums ir rūpēties par

kustoņu un zvēru kārtīgu ievietošanu vagonos, ierīkojumu nostiprināšanu,
vagonu durvju aiztaisīšanu, meža kustoņu un zvēru barošanu, dzirdīšanu

un vispār rūpēties par kārtīgu pārvadāšanu.

10. Tanīs pašos vagonos, kuros pārvadā meža kustoņus un zvērus,
ir brīv vest bez maksas arī šiem kustoņiem un zvēriem ceļā vajadzīgo
barību.

11. Meža kustoņu un zvēru izkraušana jāizdara viņu īpašniekam
ar saviem līdzekļiem 6 stundu laikā, skaitot no vagonu padošanas iz-

kraušanai. Ja izkraušanas laiks notecētu naktī, tumšā laikā, tad izkraušanu,
uz meža kustoņu un zvēru īpašnieka vēlēšanos, var atlikt līdz nākošās

dienas rītam. Par vagonu aizturēšanu virs minētām 6 stundām jāmaksā
tarifā paredzētā maksa no vagona par dienu (24 stundām), aprēķinot
dienas daļu par pdnu dienu.

XX. Svaigas gaļas pārvadāšana speciāli ierīkotos vagonos.

(Dzelzceļu likuma 96. p.).

1. Svaigu gaļu (nokautus un apstrādātus lopus) vagonu un pus-

vagonu sūtījumiem speciāli ierīkotos vai ledus vagonos var pārvadāt,
ievērojot XVIII. nodal. 6. punktu.

2. Gaļas uzkaramās ietaises pēc stacijas priekšnieka aizrādījumiem
ierīko un noņem sūtījumu īpašnieks ar saviem līdzekļiem, nebojājot pie
tam vagonus. Ja ar šādiem ierīkojumiem ir cēlušies vagonu bojājumi,
tad viņu izlabošanas vērtību dzelzceļiem atlīdzina sūtīiuma īpašnieks preci
izdodot.

3. Par vagonos ietaisītiem ierīkojumiem jāatzīmē preču zīmē un

preču zīmes dublikātā un tādi ierīkojumi izdodami preces saņēmējam
kopā ar preci. Ja sūtījuma saņēmējs vēlētos šādas ietaises nosūtīt atpakaļ
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uz izsūtīšanas staciju, tad tādas pārvada vispārēja kartība, ka patstāvīgus
sūtījumus, sastādot visus preču pārvadājumiem paredzētos dokumentus.

4. Šinī paragrāfā paredzētā veidā pārvadājamo, tas ir uzkārto, gaļas
sūtījumu iekraušanu un izkraušanu izdara preču īpašnieks ar saviem

līdzekļiem vispārējā preču iekraušanai un izkraušanai noteiktā laikā un

kārtībā.

XXI. Atri bojājošos preču pārvadāšana ledus un parasta

tipa vagonos.

(Dzelzceļu likuma 96. p.).

1. Pie atri bojajošamies precēm pieder:

a) alus un porters;
b) augļi un ogas svaigas;
c) austeri un dēles;
d) gaļas preces, kauti māju un mežu putni, (izņemot sālītā un kon-

servētā veidā);
c) kaviārs;

f) cepta maize;

g) minerālūdens;
h) olas un olu dzeltenumi;

i) piena produkti;
j) puķes dzīvas un puķu sīpoli;
k) raugs dažāds;

1) zivis svaigas, saldētas, zivis ledū, dzīvas zivis ūdenī;
m) sakņaugi, svaigi;
n) sēnes svaigas;
o) stādiņi un dzīvi augi;

p) vēži dzīvi;
r) vīns.

2. 1. punktā uzskaitītās un citas ātri bojājošās preces, kuras uz-

skaitītas noteikumu JVs 280 § 3. (skat. „Valdības Vēstneša" 1925. g. 255.

līdz 260. numurus un 1925. g. atsevišķu izdevumu), dzelzceļi pārvadā

ledusvagonos pa tām līnijām, kur tādi vagoni ir apgrozībā, bet uz pārējām
līnijām — tikai parastā tipa vagonos.

Vietu trūkuma gadījumos, priekšrocība ievietošanai ledusvagonos
dodama pienam, sviestam, krējumam un svaigām zivīm.

Ja sūtītājs ar preču zīmē ierakstītu atzīmi tieši pieprasa ātri bojājošās
preces pārvadāt parastā tipa vagonos, tad šādi sūtījumi ledusvagonā nav

pārvadājami.
Piezīme. Aizliegts pārvadāt kopīgi vienā vagona preces, kuras savu īpašību deļ

nevar turēt kopā.

3. Par ātri bojājošos preču pārvadāšanu ledus vagonos dzelzceļi

ņem papildu maksu, kāda paredzēta tarifā, bet pārvadājot parastā tipa
vagonos šī maksa nav ņemama; tāpat šī maksa nav ņemama par piena
sūtījumiem, kurus pārvadā pie bagāžas kvītēm un piena biļetēm, kā arī

tos gadījumos, ja preces sūta maksājot veduma maksu par vagona sūtījuma
svara normu un vagonu ar ledu apgādā preču īpašnieks ar saviem

līdzekļiem uz sava rēķina.

4. levietojot sūtījumus vai pieņemot tos no kaimiņu valsts ceļiem
ledus vagonā, stacija atzīmē šāda sūtījuma preču zīmē un preču pavad-



300

zīmē, zem preču nosaukuma, kā arī attiecīga vagona lapā, ka pārva-
dāšanai Jietots ledus vagons un uzrāda minētos dokumentos ledus vagona

numuru, apliecinot šo atzīmi ar parakstu un pieliekot savu spiedogu.

Kur iespējams, šādas atzīmes taisāmas arī preču zīmju dublikātos.

5. Ledus vagonu pieprasīšanu ātri bojājošos preču iekraušanai, kā

arī šo preču pieņemšanu un iekraušanu izsūtīšanas stacijās, izkraušanu,

uzglabāšanu, izdošanu saņēmējiem vai nepieņemšanas gadījumā to likvi-

dāciju gala stacijā izdara pastāvošo noteikumu kārtībā, izņemot preču
ie- un izkraušanas laiku (sk. p. 13.). Tāpat šo preču pārvadāšana ar

piegādāšanu gala stacijā notiek saskaņā ar pāstāvošiem noteikumiem.

6. Laikā no 1. maija līdz 30. septembrim izsūtīšanas stacija, vismaz

divas stundas iepriekš ātri bojājošos preču iekraušanas ledus vagonā,
iztīra to rezervuārus no netīrumiem, izlaiž no caurulēm sakrājušos ūdeni

un tad noslēdz (aizgriež) cauruļu krānus. Pēdīgi piepilda rezervuārus

ar ledu līdz rezervuāru malām un aizver vagona durvis, aizplombējot
parastā kārtībā.

Ledus vagonu piepildīšana ar ledu vasarā un apgādāšana ar malku

ziemā apsildīšanai taīs stacijās, kur ir ledus un malkas krājumi, izdarāma

ar dzelzceļu līdzekļiem un uz to rēķina. Laikā no 1. oktobra līdz 30. ap-
rīlim ledus vagoni apkurināmi, uzturot vagonā ne zemāku par -f- 2° C

temperatūru.

7. Starpstacijās, iekraujot ledus vagonā savus sūtījumus, vagona

durvis atveramas tikai uz visīsāko laiku preču iekraušanai, pēc kam

durvis bez kavēšanās aiztaisāmas un aizplombējamas, lai neieplūstu va-

gonā āra gaiss

8. Ledus vagoniem, kuros pārvada atri bojājošās preces, piekaramas
dzelzceļu plombas vispārējā kārtībā.

9. Atri bojājošos preču pilnvagonu sūtījumus ar vienu preču zīmi,
kā arī pilnkrautus vagonus ar sīkiem sūtījumiem, ja pēdējie nosūtīti no

viena un tā paša nosūtītāja uz vienu un to pašu gala staciju, var pavadīt
nosūtītāja pavadonis, kurš par braukumu maksā pēc pasažieru tarifa

111 klasē.

Pavadoņa pienākumi ir: vasarā rūpēties par vagonu piepildīšanu ar

ledu, bet ziemā par apsildīšanu, pie kam pavadonis seko kā ziemā, tā

vasarā temperatūrai ledus vagonā, kā arī seko pārvedamo preču neaiz-

karamībai. Par šādu preču nozaudēšanu, iztrūkumu un bojājumu atbild

preču īpašnieks. Šinīs gadījumos dzelzceļi vagonus neaizplombē un at-

bildību par pārvadājamo preču nozušanu vai bojāšanu neuzņemas.

10. Ja preču pavadonis ceļā kādā no starpstacijām izpaliek, tad

preču tālākā sūtīšana tomēr nav apturama, pie kam ja ledus vagons

izrādās bez dzelzceļu plombām, starpstacija pārbauda atrodošās tajā pre-

ces un vagona iekārtas piederumus pēc pārvadāšanas dokumentiem un

klātpieliktā saraksta, sastāda komerciālu un technisku aktus un uzliek uz

ledus vagona durvīm savas plombas. Šaī gadījumā par preču iztrūkumu,

bojājumu un to laikā nepiegādāšanu gala stacijā dzelzceļi neatbild.

11. Ja pie ātri bojājošos preču pārvadāšanas vairākos ledus vagonos

ar vienu pavadoni kāds ledus vagons ceļā sabojātos, tad pavadonis var

aizturēt visus ledus vagonus līdz sabojātā ledus vagona izlabošanai vai

preču pārkraušanai citā attiecīgā vagonā, vai braukt tālāk ar nebojātiem
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ledus vagoniem ar noteikumu, ka aizturēto ledus vagonu piesūtīs, vai

arī nolikt citu personu pavadīt nebojātos ledus vagonus līdz gala stacijai,
attiecīgi noformējot viņas braukumu noteikumu kārtībā.

Par nebojātu ledus vagonu aizturēšanu ceļā uz pavadoņa pieprasī-
juma pamata līdz sabojātā ledus vagona izlabošanai vai preču pārkrau-
šanai citā vagonā, jāsastāda akts, kuru līdzparaksta arī pavadonis.

Šaī gadījumā, par preču aizturēšanu ceļa starpstacijā un preču bo-

jāšanos, dzelzceļi atbildību neuzņemas.

12. Par preču nozaudējumu, iztrūkumu vai bojājumu ledus vagonos,
kurus pārvadā pie nosūtītāja pāvadoņiem, dzelzceļi neatbild, ja zaudējums
cēlies aiz iemesliem, kurus novērst ir pavadoņa pienākums.

13. Atri bojājošos preču sūtījumus, kuru kopsvars ir 5000 un vairāk

kilogramu, jāiekrauj un jāizkrauj no ledus vagoniem preču īpašniekam
ar saviem līdzekļiem 3 stundu laikā, skaitot no vagonu padošanas brīža.

lekraušana un izkraušana izdarāma gaišā dienas laikā no pulksten 7

līdz pulksten 18. Par vagonu aizturēšanu zem preču iekraušanas vai

izkraušanas ilgāk par 3 stundām, iekasējama tarifā paredzēta- papildu
maksa (soda nauda).

14. Par ledus vagonu bojājumiem, kurus nodarījuši preču īpašnieki
vai no viņiem nozīmēti pavadoņi, dzelzceļi iekasē ledus vagonu bojājumu
izlabošanas izmaksas vērtību, izdodot preci gala stacijā.

15. Preču īpašnieks atbild par ledus vagona bojāšanu vai iznīcinā-

šanu pavadoņa vainas dēļ.

16. Ledus vagonā atrodošamies piederumiem izsūtīšanas stacija
sastāda īpašu sarakstu 2 eksemplāros, kurus līdzparaksta arī pavadonis.
Viens eksemplārs kopā ar pārvadāšanas dokumentiem seko līdz preču

gala mērķa stacijai un noder kā dokuments piederumu atpakaļpieņemšanai
no pavadoņa.

17. Pie preču izdošanas, kas pienākušas pavadoņa pavadībā, gala
stacija pārbauda piederumu stāvokli, saskaņo ar minēto sarakstu un par

visiem konstatētiem bojājumiem un trūkumiem sastāda technisku aktu un

ievāc no preču saņēmēja attiecīgas summas.

XXII. Preču pārvadāšana vairākiem stāviem.

(Dzelzceļu likuma 96. p.).

1. Pilnu vagonu sūtījumus, kuru saturs un iesaiņojuma veids to

atļauj, uz nosūtītāja vēlēšanos un atbildību ir atļauts iekraut vagonos

vairāk stāviem (kārtām), nepārsniedzot pie tam vagona celtspējas normu.

1. piezīme. Dažādas šķidras vielas koka un dzelzs mucās, svara katrā ne vairāk

par 250 kilogramiem ir atļauts iekfaut tikai divos stāvos.

2. piezīme. Ja sūtījums pārvadājams pa dažādu sliežu platuma līnijām (ar pār-

kraušanu), tad preču iekraušana vairāk stāviem ir atļauta tikai tanīs gadījumos, kad preces
var iekjaut un pārvadāt bez kādiem papildu ierīkojumiem.

2. Preču iekraušana un izkraušana jāizdara preču īpašniekam ar

saviem līdzekļiem vispārējā šo operāciju izpildīšanai noteiktā laikā.

3. Pirmā pantā minētai sūtījumu iekraušanai un pārvadāšanai va-

jadzīgās ietaises ierīko, pēc stacijas priekšnieka aizrādījumiem, un gala

stacijās izņem no vagoniem preču īpašnieks ar saviem līdzekļiem preču
iekraušanai un izkraušanai noteiktā laikā.
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4. lerīkojumi nedrīkst bojāt vagonus; katrā ar šādiem ierīkojumiem
nodarītā bojājuma izlabošanas vērtību dzelzceļiem samaksā preču īpaš-
nieks preces saņemot.

5. Par ierīkojumu ietaisīšanu jāatzīmē preču zīme un ierīkojumi
izdodami preču saņēmējam kopā ar preci.

6. Ja preču saņēmējs ietaisītos ierīkojumus gala stacijā neizņemtu
vagona izkraušanai noteiktā laikā, tad dzelzceļi tos izkrauj no vagona

uz preču īpašnieka rēķina.

7. Vairāk stāviem krautus sūtījumus var pavadīt tanī pašā vagonā

īpaši sūtījuma īpašnieka priekšstāvji pavadoņi, samaksājot attiecīgu brau-

kuma maksu 111 klases pasažieru tarifa apmēros.

XXIII. Lupatu pārvadāšana

(Dzelzceļu likuma 96. p.).

1. Pārvadāt lupatas pa iekšzemes dzelzceļiem ir atļauts tikai ciešos

iesaiņojumos vai cieši sasietos, nesaplēstos un pārsietos maisos.

2. Pie lupatu sūtījumu pieņemšanas dzelzceļu stacijās iekšzemes

satiksmē ir vajadzīga apriņķa ārsia apliecība par to, ka apriņķī neplosās
lipīgas slimības epidēmiskā veidā un ka tādēļ pret lupatu pārvadāšanu
iebildumu nav.

3. Ja apriņķī plosās lipīgas slimības (disenterija, kolera, mēris,

bakas, izsituma tifs, Anthrax) epidēmiskā veidā, vai ja apriņķis no val-

dības ir izsludināts par nedrošu, vai šo sērgu apdraudētu, tad lupatu
pārvadāšana pa dzelz- un arī zemesceļiem no šāda apriņķa ir aizliegta.

Piezīme. Sevišķos izņēmuma gadījumos lupatu pārvadāšanu var atļaut, ja apriņķa
vai policijas ārsts rakstiski apliecina lietderīgi izdarītu un savu mērķi sasniegušo lupatu de-

zinfekciju (sk. 1920. g. „Valdības Vēstneša" 148. numurā 86. §, 1. un 2. p.).

4. No ārzemēm importētās lupatas pirms šķirošanas vai apstrādā-
šanas dezinficējamas, ja valdības sanitārās uzraudzības orgāni — apriņķa,

policijas vai pilsētas ārsts — konstatē acīmredzamas preču vai to iesai-

ņojuma inficēšanas pazīmes. Pie importēto lupatu pārvadāšanas pa

dzelzceļiem jārīkojas saskaņā ar ārvalstīm noslēgtām sanitārkonvencijām.

Piezīme. Dezinfekcija jāizdara saskaņa ar zinātne atzītam un priekšmetiem pie-
mērotām — savu mērķi sasniedzošām metodēm.

5. Pec lupatu izkraušanas, vagoni, kuros tas pārvadātas, izmazgā
jami ar vārošu ūdeni.

XXIV. Šķidras ogļskābes pārvadāšana.

(Dzelzceļu likuma 96. p.).

1. Ogļskābi šķidra veida pieņem pārvadāšanai vienīgi dzelzs, ču-

guna vai tērauda traukos zem sekošiem nosacījumiem:

a) traukus pārbauda izturības ziņā pēdējo triju gadu laikā, pie kam

viņiem pie pārvadāšanas jāiztur 250 atmosfēru liels spiediens;

b) traukos iepildītas šķidras ogļskābes svars nedrīkst pārsniegt vienu

mārciņu uz katrām 33,5 kubikcollām vai vienu kilogramu uz 1,34
litra trauka ietilpuma;

c) trauku spundes vai krāni jāpārsedz (iāaizzargā) ar īpašiem pār-

klājiem (vākiem), darinātiem no tā paša metāla, no kura taisīts

pats trauks;
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d) trauki iestiprināmi īpašos ierīkojumos (steķos vai stutēs) kuri tiem

neļauj gāzelēties, bet notur viņus stingrā, grīdai pieguļošā stāvokļi;
c) pie katra trauka piestiprināma ar ķēdi vai stiepuli metāla vai

koka birka ar viegli salasāmu ogļskābes nosūtītāja firmas, fabri-

kas vai noliktavas nosaukumu un adresi;
f) uz traukiem redzamā vietā, lieliem burtiem, jābūt uzrakstītam:

„Šķidra ogļskābe" un tāpat uz trauka uzrādāmi: 1) tukša trauka

svars, 2) iepildītās ogļskābes svars un 3) pēdējās trauka izturī-

bas un pārbaudīšanas datums un gads.

C un d pantā minētās prasības par krānu aizvākošanu un trauku

iestiprināšanu īpašos steķos neattiecas uz gadījumiem, kad traukus ar

šķidru ogļskābi pārvadā iesaiņotus cietās un stiprās kastēs.

Par trauku pareizu noslēgšanu, nostiprināšanu vai iesaiņošanu, pēc
šinī pantā aizrādītiem noteikumiem, atbild ogļskābes nosūtītājs.

2. Trauki ar šķidru ogļskābi pārvadājami tikai segtos preču vago-

nos un pasargājami no saules, uguns vai kāda cita siltuma.

Pildīti trauki jācilā uzmanīgi un tos nedrīkst svaidīt un piedauzīt
pie citiem priekšmetiem.

XXV. Viegli uzliesmojošo, pašaizdegošo un citu

ugunsnedrošu vielu pārvadāšana.

(Dzelzceļu likuma 96. p.).

Par sevišķi bīstamam vielām, pie kuru pārvadāšanas ievērojama
vislielākā piesardzība un uzmanība, skaitāmi:

1. Sēra ēters, hofmaņa piles un kollodijs, kurus var pārvadāt vie-

nīgi hermētiski noslēgtos metāla vai stikla traukos, ievērojot sekošus

nosacījumus:

a) vairākus piepildītus (nelielus traukus vienkopus ir atļauts iesaiņot
tikai stiprās koka kastēs, iepildot viņās starp traukiem biezu kārtu

salmu, siena, pelavu, zāģu skaidu vai citu irdenu (čauganu) vielu;

b) atsevišķi pārvadājamos pildītus (lielāka apmēra) traukus var

iesaiņot stipros ar kādu irdenu vielu iepildītos, aizvākotos un ar

izturīgiem rokturiem apgādātos kurvjos vai toveros. No salmiem,
niedrām vai cita līdzīga materiāla darinātie taras vāki jāpiesūcina
ar kādu ugunsdrošu nedegošu vielu. Atsevišķa sūtījuma bruto

svars nedrīkst pārsniegt 100 kilogramus.

2. Sērainais ogleklis (ogļradis) pārvadājams atklātos vagonos (uz

platformām); pārvadājot to segtos vagonos, vagonu lūkām (logiem) jābūt
atvērtām.

Sēraino oglekli pieņem pārvadāšanai:

a) stipros no biezām dzelzs platēm darinātos traukos—līdz 500 kilo-

gramiem bruto svara;

b) abos galos ar stiprām dzelzs stīpām sastīpotos skārda traukos līdz

100 kilogramiem bruto svara, pie kam trauki ieliekami pītos kurv-

jos, koka toveros vai kastēs kas pildīti ar sienu, salmiem, pela-
vām, zāģu skaidām, smiltīm vai kādu citu irdenu vielu:

c) stikla traukos—līdz 35 kilogramiem bruto svara. Trauki iesaiņo-

jami ar kādu irdenu vielu pildītās stiprās koka kastēs.
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3. Chlorskābo kāliju un citus chlorskābus sāļus pieņem pārvadā-
šanai stiprās, ārpusē ar papīru aplipinātās un cieši noslēgtās mucās vai

kastēs.

4. Salpetra skābes pārvadājamas stipros un labi noslēgtos metāla

vai māla traukos zem sekošiem nosacījumiem:

a) stikla vai māla trauki rūpīgi jāiesaiņo stipros ar rokturiem apgā-
dātos kurvjos vai kastēs;

b) katra atsevišķa gabala svars nedrikst pārsniegt 100 kilogramus;

c) minētās skābes nedrīkst pārvadāt vienā vagonā ar citām precēm;
it sevišķi tās nav atļauts pārvadāt kopā ar citām ķimiskām vie-

lām, izņemot šķidras minerālskābes un sūtījumus, kas paredzēti
šo noteikumu 26. pantā;

d) šī panta a un c punktā minētie noteikumi attiecināmi arī uz tuk-

šiem skābes pārvadāšanai lietotiem traukiem. Pie pēdējo pārva-
dāšanas preču zīmē jāuzrāda, kādas skābes pārvadāšanai trauki

ir lietoti.

5. Bezūdens sērskābe (anhidrids) pārvadājama zem sekošiem nosa-

cījumiem :

a) skābe jāiepilda izalvotos un labi aizlodētos skārda vai stipros
dzelzs vai vara traukos. Trauku spundes (vai virsgali) cieši

aiztaisāmas, aizķitējamas un pārklājamas ar māla vākiem.

Trauki jāiesaiņo ar kādu izsijātu irdenu neorganisku vielu:

sārņiem, pelniem v. t. I. pildītās stiprās kastēs;

b) minēto skābi nav atļauts pārvadāt vienā vagonā ar citām precēm,
it īpaši to nevar pārvadāt kopīgi ar citām ķimiskām vielām,

izņemot sūtījumus, kuri paredzēti šo noteikumu 26. pantā.

c) šī panta a un b punktā minētie noteikumi attiecināmi arī uz tuk-

šiem bezūdens sērskābes pārvadāšanai lietotiem traukiem, pie
kam preču zīmē jāuzrāda, kāda skābe traukos pārvadāta.

6. Benzins, gazolins, šandorins un citi naftas ražojumi, ja šo vielu

iztvaikojumi (garaiņi) eksplodē pie 760 mm liela spiediena, temperatūrā
zem 28° Celzija (22,4° R) pēc Abeļa-Penska aparāta, tāpat arī Suracha-

nas baltā nafta — pārvadājami zem sekošiem nosacījumiem:

a) viela iepildāma speciālos preču īpašniekam piederīgos vagonos
cisternās vai stipros, labi noslēgtos metāla traukos;

b) preču zīmē jāuzrāda, ka pārvadājamās vielas iztvaikojumi eksplodē

pie 760 milimetru liela spiediena temperatūrā zem 28° Celzija

pēc Abeļa-Penska aparāta.
c) ceļā sabojājušies trauki ar minētām vielām bez kavēšanās jāiz-

krauj un kopā ar viņos atlikušo saturu jāpārdod vairāksolīšanā;

d) pārvadājot augstāk minēto vielu izpildīšanai lietotus tukšus trau-

kus, preču zīmē jāuzrāda, kāda viela traukos ir bijusi un kāda

īpašība (b p.) šai vielai piemīt.

7. Kūdras (torfa) un brūno vai akmeņogļu ražojumi, ja šo vielu

iztvaikojumi eksplodē tādos pašos apstākļos, kā iepriekšējā (6.) pantā
minēto vielu iztvaikojumi, pārvadājami zem minētā (6.) pantā paredzē-

tiem nosacījumiem. Tās pašas prasības piemērojamas arī pārvadājot aug-

stāk apzīmēto vielu iepildīšanai lietotus traukus.
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8. Kalcija karbidu pieņem pārvadāšanai vienīgi pietiekošā biezuma

no dzelzs platēm darinātos, nebojātos un hermētiski noslēgtos traukos

(mucās, kastēs v. t. t.), kuri pieteikoši droši pret mitrumu. Šie trauki

savukārt jāiesaiņo koka mucās vai kastēs.

a) uz iesaiņojumiem (taras) un tāpat arī uz telpām, kurās glabājas
minētā viela, jābūt redzamā vietā uzrakstam: „kalcijs-karbids";

b) kalcijs-karbids pārvadājams tikai segtos preču vagonos un kā

izsūtīšanas, tā gala stāci]ās jāuzglabā sausās, pret mitrumu dro-

šās telpās.

9. Visas I.—B. pantā minētās vielas, ja tādas ir pievestas pa kaimiņu
valstu dzelzceļiem, pieņem tālākai pārvadāšanai pa Latvijas dzelzceļiem
tajā pašā iesaiņojumā (tara), kādā viņas ir pievestas pie mūsu robežas.

10. Augstāk minēto vielu sūtījumi, kuru kopsvars pārsniedz 5000

kilogrammus, nosūtītājam rakstiski jāpieteic stacijas priekšniekam 48 stun-

das pirms preču ievēšanas staciļā, uzrādot paziņojumā pārvadājamo vielu

nosaukumu, gabalu skaitu, svaru un gala staciju.

Mazākas partijas pieņem pārvadāšanai bez iepriekšējas pieteikšanas
dzelzceļu virsvaldes noteiktās nedējas dienās, kuras vispārībai izziņo ar

attiecīgiem stacijā izkaramiem sludinājumiem. Sūtījumus atļauts ievest

staciju rajonos tikai dienas laikā.

11. Ja sūtījumu gabaliem bez ārējās taras ir arī iekšējs iesaiņojums
(trauks, kaste v t. 1.), tad izsūtītājam preču zīmē jāuzrāda, ka pārvadā-
jamā viela pareizi pēc šiem noteikumiem iesaiņota. Mmēiā prasība neat-

tiecas uz sūtījumiem, kas paredzēti šo noteikumu 9. punktā.

12. Veduma maksu un visus papildu nodokļus no šinī paragrāfā
minēto vielu privātiem nosūtītājiem dzelzceļiem ir tiesība iekasēt preces

nosūtot.

13. Visas augstāk (1. —8. p.) minētās vielas pārvadājamas vienīgi
ar preču vilcieniem; uz tām līnijām, uz kurām ir apgrozībā tikai pasa-

žieru preču vilcieni, ar minētām vielām krautus vagonus nedrīkst pieāķēt
blakus lokomotīvei vai pasažieru vagoniem, bet starp pirmājiem un pē-
dējiem jāievieto vismaz 2 tukši vai ar parastām precēm krāuti preču va-

goni. Uz vagonu durvīm, kups pārvadā šādas vielas, jāuzlipina plakāts,
uz kura sarkans uzraksts: „ugunsnedrošs".

Piezīme. Noteikums par plakātu ar sarkanu uzrakstu neattiecas uz kara piederumu
pārvadājumiem.

14. Gaia stacijās pienākušie sūtījumi viņu īpašniekiem jāsaņem un

jāizved no stacijas rajona 24 stundās, skaitot no viņu pienākšanas laika.

Ja saņēmējs sūtījumu šaī laikā nepieprasa, tad stacija tam nosūta rak-

stisku paziņojumu un, ja septiņu dienu laikā, skaitot no pienākšanas die-

nas, prece nav saņemta, tad to pārdod vairāksolīšanā. Tāpat dzelzce-

ļiem ir tiesība pārdot ūtrupē tos sūtījumus, kurus saņēmējs pieprasījis

(izpircis), bet kup noteiktā laikā nav izvesti no stacijas rajona.

15. Sērkociņi (aizdedzināmie) cieši jāsaliek stiprās kastēs, tā ka

tanīs nepaliek tukšas telpas (starpas). Atsevišķa iesaiņojuma svars ne-

drīkst pārsniegt 100 kilogramus. Uz katra iesaiņojuma jābūt uzrakstam

„sērkokiņi".

16. Laku (firnisu), lakas krasas (ar laku maisītas), ēteru eļļas, ēteru

esences (izņemot sēra un naftas ēterus), tāpat arī vīnogu un koka spirtu

2t)
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un acetonu, ja šis vielas nepārvadā speciālos vagonos-cisternās, pieņem

pārvadāšanai labi noslēgtos (aiztaisītos) metāla, koka, stikla vai māla

traukos. Stikla un māla trauki labi jāiesaiņo stiprās kastēs, kuru ērtākai

pārcilāšanai pietaisīti rokturi,

17. Sērskābi (vitriolskābi, vitrioleļļu) un sālskābi, tāpat arī tukšos

traukus, kuro.-, šīs vielas ir bijušas iepildītas, pārvadā ar šo noteikumu

41. pantā paredzētiem nosacījumiem, neaprobežojot pārvadājamo vielu

gabalu svaru. Sālskābi ir atļauts pārvadāt arī stipros koka traukos.

18. Neapstrādātu naftu, petroleju (fotogenu), astrolinu, oleofinu,
mazutu, oleonaftas, pironaftas un citus no naftas ražotus šķidrumus, tā-

pat arī kūdras, brūno ogļu un akmeņogļu ražojumus, jo šo vielu iztvai-

kojumi (izgarojumi) neeksplodē pie temperatūras zem 28° Celzija (22,4° R.)

pēc Abeļa-Penska aparāia pie 760 milimetru liela spiediena pārvadā zem

sekošiem nosacījumiem:

a) minētās vielas pieņem pārvadāšanai speciālos vagonos- cisternā

un stipros, bez sūcēm, labi noslēgtos metāla, koka vai stikla

traukos;

b) stikla trauki iesaiņojami stipros kurvjos vai kastēs, iepildot starp
traukiem kādu irdenu vielu (sienu, salmus, zāģu skaidas vai t I.)J

c) augstāk apzīmēto vielu iesaiņoti sūtījumi, tāpat arī šo vielu iepil-
dīšanai lietoti tukši trauki (tara) pārvadājami atklātos vagonos

(uz platformām); pārvadājot tos segtos preču vagonos, šo vagonu

lūkas (logi) jāatver;
d) tukšu trauku pārvadāšanai sastādāmā preču zīmē jāuzrāda, kādas

vielas iepildīšanai trauki ir lietoti.

Piezīme. No augstāk minētām jēlvielām (naftas un brūnām vai akmeņoglēm)
ražotās eļļas, ja attiecīgai preču zīmei ir pievienota apliecība par to, ka šīs vielas

neeksplodē pie temperatūras līdz 150° Celzija var pārvadāt, līdzīgi citām nekaitī-

gām precēm, segtos un noslēgtos vagonos.

19. Kodīgus sārmus: nātrija, kālija, potaša, minerāļu un augu eļļu
atkritumus var pārvadāt stipros, necaurlaidošos un labi noslēgtos metāla,

koka, kaučuka vai stikla traukos. Pēdējie (stikla trauki) labi jāiesaiņo
kastēs vai kurvjos ar stipriem rokturiem.

20. Nedzēstus kaļķus, labi iesaiņotus stiprās, necaurlaidošās un

labi aiztaisītās mucās vai kastēs, var pārvest kopīgi ar citām precēm
vienā vagonā, turpretim neiesaiņoti vai arī nepietiekoši iesaiņoti (maisos,
neaizvākotās kastēs vai mācās) nedzēsti kaļķi pārvadājami tikai atseviš-

segtos vagonos.

21. Arzeniku saturošas cietas vielas, it īpaši arzenskābi (vienkāršo

jeb balto arseniku) dzelteno arzeniku (auripigmentu), sarkano arzeniku

(realgāru) melno arzeniku v. t 1., pieņem pārvadāšanai tikai divkārtīgos
iesaiņojumos, — mucās vai kastēs, ar sekošiem nosacījumiem:

a) iekšējām mucām vai kastēm jābūt no cieta, sausa koka, iekšpusē
izlipinātām ar linu audeklu vai citu līdzīgu biezu drānu. Minē-

tās vielas var iepildīt arī darvotos maisos, ieliekot tos sausās

kastēs vai cilindriskos, lodētos skārda traukos, apliekot pēdējos
cieši ar galos sastiprinātiem, šauriem, dēļiem. lekšējo mucu gali
labi jāsastīpo, bet kastu vāki jānostiprina ar stīpām vai dzelzs

stieņiem;
b) katram atsevišķam sainim uz ārējā iesaiņojuma jābūt ar melnu

eļļas krāsu uzrakstītām: „ģifts";



307

c) augstakapzīmētas vielas nedrīkst pārvadāt kopīgi (viena vagona)
ar ēdamām vielām.

22. Citas ģiftīgas vielas cietā veidā (metāla krāsas, sāļus v. t. 1.),
it īpaši sublimātu, kalomeli un šveinfurtes zaļumu pārvadā stiprās, ne-

caurlaidīgās un labi noslēgtās, no cieta sausa koka taisītās mucās vai

kastēs Mucas labi jāsastīpo, bet kastes no ārpuses jāsastiprina ar šķērs-
kokiem. Augšminētās vielas nedrīkst pārvadāt vienā vagonā ar ēda-

mām vielām.

23. Pieeļļotas un samērcētas dzijas, neizstrādātas audumu vielas

un atkritumi jāpārvadā vienīgi atklātos vagonos, pārklājot šīs vielas ar

brezentiem.

24. Kvēpus (sodrējus) un maltas koka ogles, ja šīs vielas ir iepil-
dītas ciešos, necaurlaidošos iesaiņojumos, var pārvadāt kopīgi ar citām

precēm.

25. Šo noteikumu 9. pantā pievestie nosacījumi attiecināmi arī uz

15.—19 un 21.—22. pantā minētām vielām, ja tās ievestas pa dzelzceļiem
no ārvalstīm.

26. Katru šaīs noteikumos apzīmētu vielu var pārvadāt kopīgā
iesaiņojumā ar citām kā augstākminētām, tā ari vispārīgi pārvadāšanai

atļautām vielām vai precēm, ievērojot sekošus nosacījumus:

a) atsevišķa gabala brutto svars nedrīkst pārsniegt 100 kilogrammus;
b) 4., 5. un 17. pantā uzskaitītās skābes nedrīkst pārvadāt kopīgā

iesaiņojumā ar citām šaīs noteikumos paredzētām vielām un

21.—22. pantā apzīmētās ģiftīgās vielas kopā ar ēdamām vielām;
c) katrā šinīs noteikumos minētā viela jāiepilda cieši noslēgtos stikla

vai skārda traukos, kuru brutto svars nedrīkst pārsniegt 10 kilo-

grammus. Trauki iesaiņojami stiprās, necaurlaidošās kastēs, kurās

katram traukam ietaisīta atsevišķa aizgalda (starpsiena); aizgaldu

starpas (tukšumi) jāpiepilda ar sienu, salmiem, pelavām, zāģu
skaidām vai kādu citu irdenu vielu;

d) katra kopīgā iesaiņojumā ievietota viela jāieraksta preču zīmē,
uzrādot šīs vielas brutto svaru.

XXVI. Sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu pārvadāšana.

(Dzelzceļu likuma 96. p.).

/. legādāšana.

1. Valsts iestādes un autonomie uzņēmumi, rūpniecības iestādes,
firmas un privātas personas var iegādāties sekošās iekšzemju un ārzemju
sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus, ievērojot šo noteikumu

2. —6. pantu:

1) Pulverus: melno dūmu pulveri;
2) Nitrātus: bezdūmu pulveri; .

3) amorsalpetra sprāgstvielas;

4) chloratu un perchloratu sprāgstvielas;
5) nitrosavienojumus — heksanitu (hexanitrodifenilamins);
6) iniciālās sprāgstvielas tikai kapselēs iestrādātā veidā (sprāgsto-

šais dzīvsudrabs, azīds un citas vielas).

Piezīme. Augšējos punktos neietilpstošas sprāgstvielas atļauts iegādāt un

pārvadāt tikai ar katrreizēju kara ministrijas bruņošanas pārvaldes piekrišanu.

20*
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2. Sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu ievešanai no ārzemēm

katrā daudzumā, kā ari iegādājoties tos iekšējā tirdziecībā vairāk par

7. pantā minētiem daudzumiem, ir vajadzīga katreizēja iekšlietu ministrijas
administrātīvā departamenta atļauja.

1. piezīme. Šaujamos mareriālus un ieročus var iegādāties uz iekšlietu ministrijas

atsevišķi izdoto noteikumu pamata.

2. piezīme. Personām, kurām nav spridzināšanas meistara apliecības, vai ieroču

atļaujas, bet kūjas izdara akmeņu spridzināšanas darbus ar melno dūmu pulveri, atļauju
melnā pulvera iegādāšani, izdod vietējā pašvaldība, uzrādot kur un kādus darbus minētā

persona paredz izdarīt.

3. No ārzemēm pienākušās sprāgstvielas un spridzināšanas mate-

riāli jānovieto kara ministrijas Rīgas vai Liepājas noliktavās. Gadījumos,
kad p enāk lielāki sprāgstvielu daudzumi (vairāk par 5 tonnām), glabā-
šanas vietu nosaka bruņošanās pārvalde.

Piezīme. Šis pants neattiecas uz rokas ieroču tukšām un pilnām patronām un

kapselēm, kā arī uz melno un bezdūmu pulveri līdz 100 kg.

4. No ārzemēm ievestās sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus

muita var atļaut izkraut no transporta muitas rajona, vai arī prasīt tran-

sporta piestāšanos tieši pie kara ministrijas noliktavas. Visas ievestās

sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus muita ieraksta sevišķā nolikta-

vas grāmatā. Pēc minēto vielu un materiālu pieņemšanas muitas pār-

ziņā tā saskaņā ar muitas lik. 537. p. dod termiņus adresātam, ja tāds

muitai zināms, pārbaudes dokumentu iesniegšanai un preču nomuitošanai,

ar tādu aprēķinu, lai minētās kravas varētu izņemt no muitas pārziņas
ne vēlāk kā 48 stundu laikā no viņu pieņemšanas muitā. Ja preču rīko-

tājs pārbaudes dokumentus dotā termiņā neiesniedz vai prece adresēta

uzrādītājam, muita nekavējoties pēc 48 stundu notecēšanas pārbauda
preci, saskaņā ar muitas lik. 422 p. un noliek preci pārdošanai izsolē

muitas lik. 563. p. kārtībā. Sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu

pārbaude notiek likumā paredzētā kārtībā, pieaicinot arī bruņošanas pār-
valdes pārstāvi.

Piezīme. Bruņošanas pārvaldes pārstāvim ir tiesība atļaut nelielos daudzumus līdz

100 kg muitas rajonā izkrautās un pārbaudītās, ievestās, sprāgstvielas un spridzināšanas
materiālu pēc nomuitošanas izdot tieši īpašnieka rīcībā, neievietojot tos kāja ministrijas
noliktavā. Sāda atļauja dodama uzraksta veidā uz pārbaudes attestācijas.

5. Kara ministrijas noliktavās pieņem sprāgstvielas un spridzinā-
šanas materiālus pēc muitas pavadzīmēm, pārbaudot, vai ir pienācis uzrā-

dītais daudzums, pie kam parakstās par viņu saņemšanu un ieraksta

noliktavas grāmatā. Līdz nomuitošanai minētās vielas un materiāli gla-
bājas zem muitas nodrošinājumiem.

6. Sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus no izkraušanas vietas

uz kara ministrijas noliktavu, ja kara ministrijas pārstāvis to atrod par

vajadzīgu, pavada bruņoti kareivji, kuru skaitu noteic un dod kara

ministrija.

7. Spridzināšanas meistari bez sevišķas administrātīvā depanamenta

atļaujas var iegādāties sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus iekšējā
tirdzniecībā un bruņošanās pārvaldē, uz spridzināšanas meistara aplie-
cības pamata savām vajādzībām līdz 100 kg, bet valsts iestāžu vajadzībām
līdz 500 kg, uzrādot katrā atsevišķā gadījumā attiecīgas iestādes apliecību.

7—. lestādēm, organizācijām un firmām, kas pārdod sprāgstvielas
un spridzināšanas materiālus, jāziņo iekšlietu ministrijas administrātīvam

departamentam katra mēneša 1. dienā par pārdotām sprāgstvielām un
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spridzināšanas materiāliem, pec administratīva departamenta noteikta pa-

rauga. (Sk. piel. Xs 1).

7JL Aizliegts izgatavot, pārdod un lietot sprāgstvielu vietā dažādus

maisījumus no bertoleta sāls ar cukuru (baltais pulveris) vai citām dego-
šām vielām.

//. Pārvadāšana.

8. Valsts iestādēm un autonomiem uzņēmumiem, rūpniecības iestā-

dēm, firmām, un privātpersonām ir atļauts pārvadāt 1. pantā L—6. punktā
minētās sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus, lauksaimniecības vai

rūpniecības techniskām vajadzībām, ievērojot šo noteikumu 8.-22. pantu,
un bez tam pārvadāšanai pa dzelzceļiem arī noteikumus, attiecībā uz

priekšmetiem, kuru pārvadāšana pielaista ar zināmiem nosacījumiem

(Starptautiskās preču pārvadāšanas konvencijas I pielikums pie 4. panta
„Vald. Vēstn." 1928. g. JSfe 222).

1. piezīme. Vielām, kuras tiek iegādātas atsevišķos gadījumos uz 1. panta piezīmes

pamata, bruņošanas pārvalde reizē ar atļauju dod ari pārvadāšanas noteikumus.

2. piezīme. Pārvadājot medību bises, pistoles un revolverus ar piederumiem resp,

šaujamiem "materiāliem, kā preču sūtījumus, preču zīmei jāpievieno tā vietējā prefekta vai

apriņķa priekšnieķa atļauja, kur dzīvo sūtījuma saņēmējs
Šaujamiem ieročiem, municijai un citiem materiāliem, ko nosūta aizsargu organizācijas,

pārvadāšanas apliecības var izdot aizsargu priekšnieks vai aizsargu pulku komandieri.

9. Sprāgstvielas var pārvadāt vienīgi nebojātos, ražotājas fabrikas

vai kara ministrijas noliktavas iesaiņojumos. Sprāgstvielām jābūt patro-
nētām vai lietošanai piemērotās kārbās, iesaiņotām cieti noslēgtās koka

vai metāla kastēs resp. mucās, kas izklātas ar pergamenta vai citu stipru
papīru, lai vielas nevarētu izbirt. Atsevišķās iesaiņojuma vienības svars

nedrīkst pārsniegt 35 kg. Uz katra iesaiņojuma, bez fabrikas vai bru-

ņošanas pārvaldes zīmes, vajaga būt:

1) uzraksts „sprāgstvielas" ;

2) vielas nosaukums, svars, izsūtīšanas un gala stacijas nosaukums

un, ja sūtījumam seko pavadonis, tad pēdējā vārds un uzvārds;
3) vielas nosūtītāja v, ārds, uzvārds un adrese.

10. Nosūtot pārvadājamas sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus,
ievērojami turpmākie nosacījumi:

1) sprāgstvielas un spridzināšanas materiāli adresējami uz vārdu,
t. i. noteiktai iestādei vai personai, uzdodot viņas adresi;

2) Nosūtot sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus pa dzelzceļiem,
jāuzrāda preču zīme un pēdējai jāpieliek vielu izsniedzējas
iestādes, organizācijas vai firmas izdota apliecība (pavadraksts),
ka sprāgstvielu un materiālu iesaiņojums atbilst noteikumiem par

sprāgstvielu pārvadāšanu. Šī apliecība iet sūtījumam līdzi līdz

gala stacijai. Izsūtīšanas un gala stacija uzliek savu kalendāra

spiedogu par sūtījuma izsūtīšanas un pienākšanas laiku. Sprāgst-
vielas un spridzināšanas materiālus var izsniegt pret apliecības
uzrādīšanu tikai spridzināšanas meistariem.

3) sprāgstvielas nedrīkst pārvadāt kopīgi vienā vagonā un pie vienas

preču zīmes ar spridzināšanas kapselēm (inicialās sprāgstvielas);
4) preču zīmēs jāuzrāda vielu nosaukums, svars, katra atsevišķa

gabala (iesaiņojuma) zīme (marka), izsūtīšanas un gala stacijas
nosaukums un ja sūtījumam seko pavadonis, tad pēdējā vārds

un uzvārds.
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11. Sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu sūtījumus, kopsvarā
līdz 5000 kilogramu, pieņem pārvadāšanai bez iepriekšējas
pieteikšanas, ar atsevišķiem dzelzeļu virsvaldes rīkoju-
miem, noteiktās nedēļas dienās, bet tie minēto vielu sūtījumi,
kuru kopsvars pārsniedz 5000 kilogramu, nosūtītājam rakstiski jāpieteic
stacijas priekšniekam 24 stundu laikā pirms viņu pievešanas stacijā,
pieliekot paziņojumam 2. pantā minēto atļauju. Augšā minētos sūtījumus,
kuru kupsvars pārsniedz 5000 kilogramu, var ievest staciju rajonos tikai

dienas laikā un tad, kad no stacijas ir saņemtas ziņas, kad un kur tiks

vagons padots vielu iekraušanai, bet ne agrāk par 12 stundām pirms tā

vilciena noiešanas, ar kuru vielas un materiālus grib nosūtīt.

12. Pārvadāt sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus atļauts
tikai bez bre mž v segt o s vagonos. Nav arī atļauts šīs vielas iekraut

vagonos, kuros patlaban priekš tam ir pārvadātas kaut kādas skābes,
vai sārmu vielas (kaļķi, zoda, ziepju zāles v. c.) un kuri nav pietiekoši
iztīrīti no minētām vielām.

13. Sprāgstošo vielu un spridzināšanas materiālu iekraušanai un

izkraušanai stacijās jāuzrāda vieta pēc iespējas attālāk no preču šķūņiem,
dzīvojamām ēkām un it īpaši no vietām, kur uzglabājas kaut kādas

ugunsnedrošas vielas. Sūtījumi iekraujami dienas laikā spri-r
dzināšanas meistara uzraudzībā preču īpašnieka līdzekļiem. Ja
spridzināšanas meistars neierastos stacijā, tad augšminēto vielu kraušana

izdarāma stacijas ierēdņa uzraudzībā. Vielu pārkraušanu
ceļā no viena platuma vagoniem otra platuma vagonos iz-

dara dzelzceļi ar saviem līdzekļiem.

14. Minētas vielas jākrauj vagonos ta, lai atsevišķi iesaiņojumi pār-
vadājot nepiedauzītos cits pie cita, nedz arī pie vagona sienām.

15. Sprāgstvielas var pārvadāt kopīgi vienā vagonā ar citām

precēm, izņemot kapseles, degļus, patronas, viegli aizdegošās vielas, skābes

un smagus priekšmetus, jo pēdējie var lielākā mērā satricināt vagonu.

Kopīgas pārvadāšanas gadījumos sprāgstvielas ir kraujamas atsevišķi no

citām precēm.
1. piezīme. Vagonos, kuros pārvada melno pulveri vai patronas, ir atļauts iekraut

citas preces tikai tanīs gadījumos, ja pārvadājamā pulvera vai patronu kopsvars nepārsniedz
200 kg.

2. piezīme. Šauteņu kapseles un Flobera šauteņu bezpulvera (sfēriskās) patronas,

kopsvarā mazāk par 50 kg un tāpat arī hermētiski noslēgtos traukos vai kastēs iesaiņotas
mazā kalibra šauteņu un revolveru patronas, var pārvadāt līdzīgi parastām precēm, nepie-

mērojot šos noteikumus, tikai nekraujot tos kopējos vagonos ar sprāgstvielām un spridzinā-
šanas materiāliem.

16. Sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu pilna vagona
kravas svars nedrīkst pārsniegt divas trešdaļas no

vagona celtspējas normas.

17. Sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus atļauts pārva-
dāt preču vilcienos un pasažieru vilcienu bagāžas
vagonos. Bagāžas vagonos atļauts pārvadāt ne vairāk par 100 kg
katrā gadījumā. Pasažieru vagonos kā rokas bagāžas sprāgstvielu un

spridzināšanas materiālu pārvadāšana nav atļauta.
1. piezīme. Pārvadājot melno dūmu pulveri, tam jābūt iesaiņotam ciešās metāla

vai skārda kastēs vai traukos, lai nevarētu notikt izbārstīšanās un putēšana.
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2. piezīme. So noteikumu 1. pantā 1.—5. punktā minētās sprāgstvielas un spri-
dzināšanas materiāli uzskatāmi par drošiem pārvadāšanai bagāžas vagonos tādos iesaiņojumos,
kādi paredzēti noteikumu 9. pantā.

Noteikumu 12., 13., 14. un 15. panti neattiecas uz noteikumos minēto sprāgstvielu
pārvadāšanu bagāžas vagonos daudzumā līdz 100 kg. Kapseļu, patronu vai citu viegli aiz-

degošos vielu pārvadāšana kopā ar sprāgstvielām vienā bagāžas vagonā nav atļauta.

18. Pārvadājot sprāgstvielas atsevišķā vagonā, tās pavada vielu

īpašnieka uzraudzībai sūtīts īpašs pavadonis, spridzināšanas meistars,
kurš nedrīkst braukt vienā vagonā ar minētām vielām.

19. Dzelzceļam ir tiesība pieprasīt veduma naudu

un citus papildu maksājumus pirms vielu nosūtīšanas.

20. Sprāgstvielas un spridzināšanas materiāli jāsaņem gala stacijā
un jānoved no stacijas rajona 24 stundās, skaitot no preču pie-
nākšanas laika. Ja saņēmējs sūtījumu minētā laikā nesaņem un neizved

no stacijas rajona, tad gala stacijas priekšnieks tēlegrafē par to vielu

nosūtītājam, kurš caur izsūtīšanas staciju var pieprasīt sūtījuma

pārvešanu atpakaļ, samaksājot par vielu atpakaļve-
šanu un tēlegrammas sūtīšanu dzelzceļam pienākošos
maksu.

Ja 48 stundu laikā, skaitot no tēlegrammas nosūtīšanas, gala stacijā
nav pienācis pieprasījums no izsūtīšanas stacijas vielu sūtīšanai atpakaļ
un saņēmējs arī nav vielas izvedis, tad stacijas priekšnieks ziņo pa tēle-

grafu vai tāļruni dzelzceļu virsvaldes ekspluatācijas direkcijai, kara mini-

strijas pārstāvja uzaicināšanai neizņemto sprāgstvielu un spridzināšanas
materiālu iznīcināšanai vai nodošanai kara ministrijas bruņošanas pār-
valdei. Pie vielu iznīcināšanas jāpieaicina policijas pārstāvis un jāsastāda

attiecīgs akts.

21. Sprāgstvielas pa zemesceļiem pārvadājamas, ievērojot sekošus

nosacījumus:

1) kastēm vai mucām ar sprāgstvielām jābūt kārtīgi uzkrautām un

nosietām, lai nevarētu nokrist, un vezumam jābūt apsegtam;
2) noliegts kopā ar sprāgstvielām ratos kraut viegli degošas vielas

(bencins, spirts, ēters, t. m. 1.) un smagus priekšmetus;
3) pēc iespējas nav jābrauc un jāapstājas ar sprāgstvielu vezumiem

apdzīvotās vietās, pilsētās, miestos, ciemos v. t. t.;

4) noliegts vezumus ar sprāgstvielām atstāt bez cilvēka uzraudzības;
5) sprāgstvielu īpašnieks ir atbildīgs par sprāgstvielu nozušanu ceļa.

22. Pārvadājot sprāgstvielas pa ūdeņiem, jāievēro sekoši nosa-

cījumi :

1) uz pasažieru tvaikonīšiem sprāgstvielu pārvadāšana noliegta;
2) atļauts pārvadāt sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus uz

preču tvaikoņiem un laivās; lai nenotiktu kastu gāšanās un

krišana, sprāgstvielām jābūt kārtīgi nokrautām. Ja krava ar

sprāgstvielām atrodas uz kuģa klāja, tai jābūt apsegtai ar mitru

segu, lai dzirksteles nevarētu piekļūt.

///. Uzglabāšana.

23. Ja sprāgstvielu vai spridzināšanas materiālu iesaiņojums izrādītos

par nepiemērotu uzglabāšanai, tad to īpašniekam nekavējoties jāgādā par

jauna iesaiņojuma pagatavošanu pēc kara ministrijas aizrādījumiem.
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24. Ja kara ministrijas noliktavās novietotās sprāgstvielas un spridzi-
nāšanas materiāli sāktu bojāties un apdraudētu noliktavas drošību, kara

ministrija uz turpmāk minētās kommisijas lēmuma pamata tās iznīcina.

Kommisiju sasauc kara ministrija un tā sastāv: no 1) viena kara mini-

strijas pārstāvja kā priekšsēdētāja, 2) viena iekšlietu ministrijas būvniecības

pārvaldes pārstāvja un 3) valsts kontroles pārstāvja. Kommisijai tiesība

pieaicināt ekspertus. Uz bojāto sprāgstvielu apskati kommisija uzaicina

vielu īpašnieku, kuram ir tiesība ņemt līdz ekspertu. Atalgojumu kom-

misijas dalībniekiem maksā mantu īpašnieks pēc attiecīgu valsts dienestā

stāvošu personu amata katēgorijā noteiktām normām. Ja īpašnieks piekrīt
rakstiski bojāto vielu vai materiālu iznīcināšanai, tad kommisijas sasauk-

šana nav vajadzīga.
Piezīme. Ja kommisiju nevarētu sasaukt tik īsā laikā, lai nenokavētu sabojāto

sprāgstvielu vai materiālu iznīcināšanu, kūjām eksplodējot, noliktavā varētu celties valstij
neparedzēti zaudējumi, tad kara ministrijai tiesība nekavējoties tos iznīcināt, pieaicinot vietējās

policijas pārstāvi, šādā radījumā attiecīgās kara ministrijas atbildīgās amata personas sastāda

aktu par sprāgstvielu iznīcināšanas vajadzību, uzrādot tanī iemeslus un motīvus, kas attaisno

šādas rīcības nepieciešamību.

25. Atlīdzību par sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu uzgla-
bāšanu kara ministrijas noliktavās īpašnieks maksā pēc kara ministrijas
noteiktas takses.

26. Sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu uzglabāšanu dzīvo-

jamās telpās noliegta. Līdz 100 kg daudzumā atļauts uzglabāt klētīs,

šķūņos, ratnicās un citās neapkurinātās un neapdzīvotās telpās. Sprāgst-
vielas jānovieto aUevišķi no pārējām mantām un jātur apsegtas.

27. Sprāgstvielas daudzumā no 100 līdz 500 kg uzglabājamas atse-

višķi no ēkām, zemē ierīkotos koka vai mūra pagrabiņos, kur nekādas

citas mantas uzglabāt nav atļauts.
28. Ja lauksaimniecības un rūpniecības techniskām vajadzībām ne-

pieciešamo sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu daudzums pārsniedz
500 kg un tie uzglabājami ārpus kara ministrijas noliktavām, tad tādam

nolūkam ierīkojamas atsevišķas noliktavas, pēc iekšlietu ministrijas būv-

niecības pārvaldē apstiprināta projekta, saziņā ar kara ministriju.
Piezīme. Šo noteikumu 27. un 28. pantā minēto noliktavu attālums no apdzīvotām

vietām un satiksmes ceļiem minēts „Valdības Vēstn." 1925. g. 245. numurā izsludinātos

noteikumos.

29. lesniedzot lekšlietu ministrijas būvniecības pārvaldei apstipri-
nāšanai sļurāgstvielu un spridzināšanas materiālu noliktavu projektu, pie
lūgumraksta pieliekami turpmāk minētie dokumenti un ziņas:

1) noliktavas ēkas vai pagraba projekts, vai skice;

2) novietnes plāns, kurā uzrādīts noliktavas attālums no dzīvojamām
ēkām un zemes gabala robežām; ja tās atrodas tuvāk par 100 mtr.,

uzrādāms arī attālums no spridzināšanas darbu izdarīšanas vietas;

ja šie attālumi ir lielāki par 100 mtr., tad viņš uz novietnes plāna
var atzīmēt skaitliski, neuzrādot pašas ēkas un robežas;

3) sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu daudzums un šķira;

4) noliktavas apsargāšanas veids.

30. Sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu uzglabāšanai nolik-

tavās jāievēro turpmākie nosacījumi:

1) ])agaidu noliktavās, kā arī citās telpās ar mazāku tilpumu, ir

aizliegts izdarīt kaut kādus vielu pārsaiņošanas, kastu attaisīšanas

un aiztaisīšanas darbus; telpām jābūt arvien aizslēgtām;
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2) iepriekšējā punktā minētie darbi jāizdara ārpus noliktavas brīvā

gaisā, vai brezenta teltī;
3) kapseļu uzglabāšana vienā noliktavā, kopā ar sprāgstvielām nav

pielaižama, bet tām jāierīko atsevišķa glabātava citā ēkā; kapse-
les uzglabājamas tā, lai būtu pasargātas no krišanas un trieciena.

To uzglabāšana, pārvadāšana un turēšana kopā ar sprāgstvielām
uz stingrāko noliegta;

4) iesaiņojuma kastēm resp. mucām jābūt cieši slēgtām;
5) gadījumā, ja uz sprāgstvielu iesaiņojuma parādītos sprāgstvielu

pēdas, iesaiņojums nekavējoties jāsaved kārtībā;
6) grīdas un sienas pastāvīgi jātur pilnīgi tīrībā, nepieļaujot sakrā-

ties putekļu un ka|ķu kārtai;

7) pie vielu nokraušanas, pārkrāušanas un izkraušanas jāievēro ap-
domība: nedrīkst kastes ar sprāgstvielām, svaidīt, vilkt un dauzīt;

8) noliktavās nedrīkst smēķēt, dedzināt sērkociņus, ieiet ar vienkāršu

lukturi, iznēmot elektrisko, nedz glabāt kādas citas mantas, tāpat
arī noliktavu tuvumā nedrīkst smēķēt, kurt uguni, glabāt viegli
aizdegošās vielas, kā: benzinu, petroleju, sienu, salmus un tml.;

9) sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu noliktavā nedrīkst ieiet

ar apaviem, kuros iedzītas dzelzs vai tērauda naglas;
10) sprāgstvielas un spridzināšanas materiāli noliktavās sargājami no

tiešiem saules stariem.

31. Visos gadījumos, kur darīšana ar sprāgstvielām, uz stingrāko
noliegts smēķēt vai citādā veidā rīkoties ar uguni.

IV. Izlietošana.

32. Sprāgstvielas un spridzināšanas materiāli izdodami no kara mi-

nistrijas noliktavām oriģinālos, fabrikas vai pašas noliktavas iesaiņojumos,
vielu un materiālu īpašnieku obligātoriski pieņemamiem spridzināšanas
meistariem, uz iekšlietu ministrijas administrātīvā departamenta ordera

pamata.

33. Sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu izdošanai no 3., 27.

un 29. pantā minētām noliktavām ievērojami sekoši nosacījumi:

1) sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu izdošana izdarāma vie-

nīgi pie dienas gaismas;
2) sprāgstvielas un spridzināšanas materiāli izdodami tikai personām,

kuras sasniegušas pilngadību un kurām ir spridzināšanas meistara

tiesības;

3) sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus nedrīkst izdot iereibu-

šām personām.

34. Valsts iestādēm un autonomiem uzņēmumiem, rūpniecības
iestādēm, firmām un privātpersonām, kuras vēlas izdarīt spridzināšanas
darbus, jāpieņem šim darbam speciālists — spridzināšanas meistars.

Piezīme. Akmeņu spridzināšanas darbus lauksaimniecības vajadzībām, ar melno

dūmu pulveri, var izdarīt arī personas, kufām nav spridzināšanas meistara apliecības, bet

kuj-as ar šādu darbu izpildīšanas veidu pazīstamas. *

35. Spridzināšanas meistaru tiesības var iegūt personas, kas sa-

sniegušas pilngadību, izturējušas attiecīgu pārbaudījumu techniskā kom-

misijā pie iekšlietu ministrijas būvniecības pārvaldes un kurām ir apriņķa

priekšnieka vai pilsētas prefekta izdota apliecība, ka viņas nestāv zem

tiesas un izmeklēšanas un par viņām nav citādu kompromitējošu ziņu.
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Pārbaudes kommisija sastāv no divām personām: Būvniecības pārvaldes
pārstāvja kā priekšsēdētāja un kara ministrijas pārstāvja.

Ja kads no kommisijas locekļiem neierastos, tad eksamināciju izdara

ieradies loceklis, kursu instruktora klātbūtnē.

1. piezīme. Katrai personai, kas vēlas pārbaudīties spridzināšanas meistara tiesību

iegūšanai, jānomaksā būvniecības pārvaldes pārstāvim pirms eksāmena sākšanās noteikta

maks Ls 3,—.

2. piezīme. Pirmā piezīmē minētā summa tiek iemaksāta Latvijas bankā ieskaitī-

šanai būvniecības pārvaldes speciālos līdzekļos un tā izlietojama kommisijas locekļu dienas

naudas un ceļa izdevumiem, izbraukuma gadījumos uz sagatavoto personu pārbaudīšanu, kā

ari attiecīgo mācības līdzekļu un kancelejas izdevumu segšanai.

36. Spridzināšanas meistaru apliecības izsniedz iekšlietu ministrijas
būvniecības pārvalde uz 35. pantā minētās kommisijas lēmuma pamata.

Piezīme. Zemkopības ministrijas mežu departamenta agrāk izdotās apliecības pa-
liek spēkā.

37. Spridzināšanas meistaru pārbaudīšana izdarāma praktiķa un te-

orijā pēc iekšlietu ministrijas būvniecības pārvaldes uzstādītas programmas.

38. Spridzināšanas meistars ir atbildīgs par viņam izdoto sprāgst-
vielu un spridzināšanas materiālu glabāšanu, pārvadāšanu, lietošanu un

norēķināšanos.

Piezīme. Spridzināšanas meistara pienākums ir katru sprāgstvielu un spridzināšanas
materiālu saņemšanu pieteikt vietējai policijai, kūjas rajonā darbus izdarīs, uzrādot šo vielu

un materiālu daudzumu.

39. Sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu īpašnieks atbild par
materiāliem zaudējumiem, kas varētu celties nelaimes gadī|umos.

40. Par sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu izlietošanu citiem

mērķiem, nekā tas minēts atļaujā, vai arī nozušanas gadījumā, atbildība

krīt uz spridzināšanas meistaru, tā arī uz vielu materiālu īpašnieku.

41. legādājamo sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu daudzumu

spridzināšanas darbu vajadzībām katrā atsevišķā spridzināšanas gadījumā
noteic iekšlietu ministrijas administrātīvais departaments.

V. Kontroles kārtība.

42. Kara ministrijai piekrīt sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu

pastāvīgas kontrolēšanas tiesības, ņemot paraugus ķīmiskai izmeklēšanai.

43. Sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu īpašniekiem par sa-

ņemtām vielām un materiāliem jāved pēc iekšlietu ministrijas izstrādātā

parauga, apriņķa priekšnieka vai pilsētas prēfekta caurauklota un apzīmo-

gota grāmata, lai katrā laikā varētu pārliecināties, cik un kādas sprāgst-
vielas un materiāli saņemti, kādam nolūkam izlietoti, cik pienācis klāt

un kāds ir atlikums uz katru atsevišķu dienu.

Piezīme. Ja, beidzot spridzināšanas darbus, ir radies spridzināmo vielu pārpali-
kums un tuvākā nākotnē (1 gada laikā) vajadzība pēc tādām nav paredzama, tad pārpali-
kušās vielas jānodod resp. jāpārdod personai ar spridzinātāja tiesībām, vai jāiznīcina liecinieku

klātbūtnē, izdarot attiecīgu ierakstījumu grāmatās.

44. Lauksaimniecības un rūpniecības techniskām vajadzībām sa-

ņemto sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu lietderīgu izlietošanu un

noliktavu grāmatas uz vietām kontrolē iekšlietu ministrijas administrā-

tīvais departaments.
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45. Visiem spridzinātājiem ir jāiesniedz pārskats apriņķa priekš-
niekam vai prēfektam vienreiz gadā, uz 1. janvāri, par saņemtām un

izlietotām vielām pēc iekšlietu ministrijas administrātīvā departamenta
izstrādātas formas.

Pārskatus var iesniegt arī vietējam kārtībniekam vai iecirkņa priekš-
niekam nosūtīšanai pēc piederības.

46. Augšminētie noteikumi neattiecas uz kara ministriju, izņemot
71. pantā paredzētos gadījumus.

(lestādes, organizācijas Pielikums N° 1.

vai firmas nosaukums

un adrese). 193 g.

JNT2

lekšlietu ministrijas administrātīvam departamentam.

PAZIŅOJUMS.

Pamatojoties uz pārgrozījumiem un papildinājumiem noteikumos par

sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu iegādāšanu, pārvadāšanu, uzgla-
bāšanu un izlietošanu 7—. p., ar šo paziņojam, ka laikā no

līdz esam izsnieguši sekojošiem

spridzināšanas meistariem zemāk uzrādītās sprāgstvielas un spridzinā-
šanas materiālus.

XXVII. Šķirstu ar miroņiem pārvadāšana

(Dzelzceļu likuma 96. p.)

Šķirstus ar miroņiem dzelzceļi pieņem pārvādāšanai ne citādi, kā

tikai ar pavadoņiem un uz sevišķu tādai pārvadāšanai no piekritīgas
administrātīvas iestādes izdotu apliecību pamata. Apliecību pavadonis
nodod dzelzceļiem tad pat, kad preču zīmi ar šķirstu. Pēc šķirsta

nogādāšanas ar mironi gala stacijā, šo apliecību atdod tam, kas pieņem
no stacijas mironi.

Veduma maksa par šķirstu ar mironi jāmaksā nosūtot. Pavadonim

jāiegādājas braukšanai pasažiera biļete. Ja pavadonis vēlas, tad viņš var

ievietoties taī pašā vagonā kurā seko šķirsts ar mironi.

Paziņojums par šķirsta nosūtīšanu ar mironi jāiesniedz attiecīgās

stacijas priekšniekam ne vēlāk, kā 24 stundas pirms tā laika, kad nodo-

māts šķirstu ievest izsūtīšanas stacijā. Stacijas priekšnieks, šādu paziņo-
jumu saņemdams, noteic stundu, kad šķirsts ar mironi jāatved stacijā.
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Gala stacijā pienākušais šķirsts jāaizved pavadonim vai tai personai,
kas uzrādīta apliecībā, ne vēlāk kā 6 stundu laikā pēc vdciena pienāk-
šanas; pretējā gadījumā šķirstu ar mironi nodod vietējās policijas rīcībā.

XXVIII. Stacijas, kuras par notikušiem pasažieru bagāžas pār-

vadājumu nozaudējumiem un bojājumiem dzelzceļi neatbild.

(Dzelzceļu likumu 101. p. piezīme.)

Saskaņā ar Dzelzceļu likuma 101. panta piezīmi, dzelzceļi neatbild

par tādu pasažieru bagāžas pārvadājumu nozaudēšanu vai bojāšanu, kuru

nozaudēšana vai bojāšana ir notikusi Birzes, Līču, Bušnieku, Jaunupes,
Sīkraga, Plintiņu, Indiņu, Arlavas, Lubas, Valtaiķu, Kalnamuižas Kur-

zeme, Asaru 11, Vārnavas, Slamstes, Papes, Jēču, Sventas, Ilūkstes, Kūr-

ciema, Staburaga, Sēlpils, Strazdiņu, Sārcenes, Ilzēnu, Aiviekstes un

Daugavas stacijā pirms viņu iekraušanas vilciena bagāžas vagonā vai

pēc tās izkraušanas no bagāžas vagona pēc pienākšanas.

XXIX. Saraksts precēm, kuras dzelzceļš var pārvadāt atklātos

vagonos (platformās, pusvagonos un t. t.).

(Dzelzceļu likuma 114. p. piezīme.)

Dzelzceļiem ir tiesība pārvadāt vagonos, platformas, pusvagonos un

t. t. ar ierobežotu atbildību sekošus priekšmetus:

1) asfaltu, asfalta smēri, mazu un mastiku;

2) asfalta caurules;

3) brāgu, drabiņas un padibenes;
4) suķes, māla, stikla, porcelāna un fajansa;
5) mucinieku izstrādājumus, neizjāuktus;
6) pelavas, sēklu izsijājumus un klijas, pārvadājot mucās;

7) podnieku un māla izstrādājumus;
8) ūdeni;
9) grafitu, gabalos;

10) visādus koku<, neizstrādājumos, kā arī korķu koka mizu;

11) malku;
12) dzelzi, čugunu un tēraudu, neizstrādājumos, kā arī skārdu, kuru

lieto iesaiņošanai (iepakošanai);
13) zemi un mālus, neizstrādātā veidā, izņemot krāsu un Japānas

zemi un porcelāna mālu;

14) kaulus, vienkāršus, neizstrādājumos;
15) linus un linu pakulas, apsietus buntēs, apšuvumā un bez tāda

pārklātus ar nosūtītāja brezentiem;
16) koka būvmateriālus un lietas kokus;

17) eļļas, sēklu un kokusa eļļu, mucās;

18) minerāleļļas, izņemot uz atsevišķu noteikumu pamata pārvadā-
jamās ;

19) saldsaknes (lakrica);
20) pelišķus (sasietus buntēs un saiņos), mašus (pārklātus ar nosū-

tītāja brezentiem) un lūkus;
21) ādu apgriezumus un atkritumus iesaiņojumā;
22) kaņepāļus un kaņepāju pakulas, sasietus buntēs, apšuvumā un

bez tāda, apklātus ar nosūtītāja brezentiem;

23) rūdas, dažādas;
24) zivis, mucās;
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25) sietus, kratuļus, sietiņus un viņu lokus;
26) sveķus;

27) stiklu, kastēs;

28) mēslus, zemkopības;

29) stikla izstrādājumus, kastēs, mucās un maisos, vai dažādā iesai-

ņojumā;
30) antracitu, akmeņogļu briķetes, koksu, brūnās ogles, akmeņogles,

kūdras briķetes, presētas akmeņogles iesaiņojumā, kūdru, kūdras

ogles, lopu mēslus;
31) visus priekšmetus, kuru pārvadāšanai ierīkoti speciāli nesegti

vagoni;
32) visus priekšmetus, kurus pēc viņu apmēriem nav iespējams

ievietot segtos vagonos;

33) sienu, salmus un āboliņu;
34) cukurbietes.

XXX. Preču pavadoņi.

(Dzelzceļu likuma 114. p. 7. pk.).

1. Preču pavadoņiem obligātoriski jāpavada tādi preču sūtījumi,
kuru pārvadāšana ar pavadoņiem paredzēta attiecīgu pārvadājumu no-

teikumos (miroņu, dzīvnieku, furgonu ar mēbelēm, kā arī aireoplānu un

neiesaiņotu automobiļu, izjauktā un neizjauktā veidā, ja tos pārvadā uz

platformām, ritošo inventāru uz savām asīm v. t. t.

Gadījumos, kad preces pārvadā ar pavadoņiem, preču īpašniekiem
ir atļauts pilnkravu vagonus aizslēgt ar savām atslēgām vai viņus aiz-

plombēt ar savām plombām.

Bez tam uz nosūtītāja vēlēšanos ar pavadoņiem atļauts pārvadāt
ari pilnkrautus vagonus un vagonu sūtījumus.

Šinīs gadījumos pavadoņu pienākums ir apsargāt pārvadājamās

preces dzelzceļu vagonos, un tāpēc dzelzceļi vagonus neaizplombē un

atbildību par pārvadājamo preču nozušanu vai bojāšanu neuzņemas.

2. Pārvadājamo sūtījumu pavadoņus, kad tādi ir paredzēti attiecīgu
pārvadājumu noteikumos (miroņu, dzīvnieku, furgonu ar mēbelēm, kā

ari aireoplānu un neiesaiņotu automobiļu, izjauktā un neizjauktā veidā

un t. t.), ievieto pēc dzelzceļu administrācijas ieskatiem:

a) preču vagonos kopā ar pārvadājamo sūtījumu;

b) 111 klases vagonos, ja tādi ir vilcienā.

3. Pavadoņu braucamā maksa, neatkarīgi no tā, kādos vagonos

viņi brauktu (preču vai 111 klases pasažieru), aprēķināma pēc vispārējā
111 klases pasažieru tarifa un katru reizi jānomaksā izbraukšanas resp.
izsūtīšanas stacijā.

4. Preču pavadoņiem izsūtīšanas stacija izdod katram īpašu aplie-
cību, kurā uzrāda viņu vārdu un uzvārdu, izsūtīšanas un gala stacijas
nosaukumus preču zīmes un vagona numurus pēc zemāk uzrādītā

parauga:
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APLIECĪBA.

Šīs apliecības uzrādītājs
ir preču zīmē Jsr2

.

no 193 .g. apzīmētā sūtījuma no
... .

stacijas līdz stacijai pavadonis, kura pastāvīgās
dzīves vietas adrese ir

Apliecība ir derīga tikai uz to vilcienu, ar kuru pārvadā
augšā minēto sūtījumu.

(Zīmogs)
stacijas priekšnieks.

Šī apliecība pavadonim jāuzrāda katrā laikā uz dzelzceļu
ierēdņu pieprasījumiem un to atdot citam ir stingri aizliegts.

5. Tādos gadījumos, kad attiecīgu sūtījumu pārvadāšanas notei-

kumos nav noteikts lielāks pavadoņu skaits, katram atsevišķam sūtījumam
var būt ne vairāk kā pa vienam pavadonim.

XXXI. Priekšmetu saraksts, kurus pārvadāt ir pilnīgi aizliegts.

(Dzelzceļu likumu 115. p.).

Nav atļauts pārvadāt:
1) nitroglicerīnu;

2) piroksilīnu, ja tas satur mazāk par ūdens;
3) nepresētu sprāgstošo dzīvsudrabu, zeltu un sudrabu;

4) pulveri melno un pikrina, ar bertole sāls piemaisījumiem;
5) šprengeļa sprāgstvielas (panklasitu, gallofitu un citas);
6) visas tādas sprāgstvielas, kuras nav minētas noteikumos par

sprāgstvielu spridzināmo materiālu pārvadāšanu (skat. noteikumu

XXVI nod.).

XXXII. Preču dabisko zudumu normālie apmēri.

(Dzelzceļu likuma 116. p.).

Preču dabisko zudumu normālie apmēri ir noteikti sekošie:

1) sausiem priekšmetiem \% no sūtījuma svara;

2) labibai, pārvadājot tarā, izņemot kukurūzu — 1 % ;

3) labībai, pārvadājot sabērtā veidā — \ x\i%\

4) drabiņām, pārvadājot sabērtā veida — 5%;

5) klijām, sabērtā veidā 2%\
6) šķidriem priekšmetiem, arī tādiem, kuri pielaisti pārvadāšanai

slapjā veidā, un bez tam vēl sekošiem priekšmetiem: dažādiem

kokmateriāliem un malkai, krāsu kokam (sasmalcinātam un sa-

berztam), koka mizai, saknēm un saldsaknēm, sasmalcinātai

tabakai, taukiem, tauku vielām, ziepēm, biezai eļļai, svaigiem

augļiem, tabakas lapām, vilnai, cūku .->ariem, ragu lopu un zirgu
sariem, visādu šķirņu ādām (ģērētām un neģērētām), kaltētām

zivīm, vārītiem un kaltētiem augļiem, kustoņu dzīslām, ragiem
un nagiem, kauliem (veseliem un maltiem), krītam, liniem un

kaņepājiem, spalvām un dūnām, svaigai mastikai un lopbarības
raušiem — 2 % ;
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7) cukuram —

8) sālij, rūdai, dabīgiem un mākslīgiem mēsliem, pārvadājot sagāztā
veidā — 2 % ;

9) antracitam, koksam, melnām akmeņoglēm, brūnām akmeņoglēm,
(lignitam), kūdras briķetēm, kūdras oglēm — 2 1/2°ļo',

10) zemei, kūdrai un koka oglēm — 3°/o.

Pārvadājot 6. un 8. punktā minētos priekšmetus dažādu sliežu

platuma vagonos, uzrādītais normālais iztrūkums jāpalielina par \ %.

XXXIII. Preču iekraušanas un izkraušanas laiks.

(Dzelzceļu likuma 79. p.).

1. Preču iekraušanai ar preču īpašnieku līdzekļiem, izņemot 3. p.
minētos sūtījumus, jādod pēc vagona padošanas preču iekraušanai no-

teiktā vietā: uz krievu un normāla platuma ceļiem un pievedceļiem —

iekraušanai noteiktā laikā tuvākās 6 stundas, bet uz lauku ceļiem šāda

laika tuvākās 3 stundas.

2. Preču izkraušanai ar preču īpašnieku līdzekļiem, izņemot 3. p.
minētos sūtījumus, jādod pēc vagona padošanas izkraušanai noteiktā vietā:

uz krievu un normāla platuma ceļiem un pievedceļiem —
izkraušanai

noteiktā laika tuvākās 6 stundas, bet uz lauku ceļiem — šāda laika tuvākās

3 stundas.

Ja prece pienākusi laikā, kad preču kantori slēgti vai kad to darbība

pārtraukta, un vagoni pirms preču kantora atvēršanas resp. darbības uz-

sākšanas padoti izkraušanai noteiktā vietā, tad izkraušanai dodamāsstundas

skaitāmas no preču kantora atvēršanas resp. darbības uzsākšanai noteiktā

laika.

Ja ar saņēmēja līdzekļiem kraujamu vagonu iesāk iekraut, vai izkraut,
bet vagona padošanas dienā neiznāk kraušanas operācijām dodamā laika

6 stundas, tad izņēmuma gadījumos var atļaut, neņemot maksu par vagonu

aizturēšanu, kraušanai izlietot starplaiku starp kraušanai dodamā laika

sākumu vagona padošanas dienā un beigām nākošā darbdienā, t. i. var

atļaut izlietot starplaiku, kad kraušanas operācijām nav jānotiek.

1. piemērs: vagons padots izkraušanai sestdienā, pīkst. 10, atbrīvots

taī pašā dienā pīkst. 20.30. Līdz kraušanas operācijām noteiktā laika

beigām (pīkst. 15.) neatliek 6 stundas, bet 1 stunda iztrūkst, kas pārne-
sama uz nākošo darbdienu. Tā kā vagons atbrīvots līdz izkraušanai

dodamā laika beigām — pirmdienai pīkst. 9., tad maksa par vagona
aizturēšanu nav ņemama, kaut gan faktiski kraušana ilguse — lOV2 stundas.

2. piemērs: kraušana iesākta sestdienā pīkst. 11., turpināta arī pēc
kraušanas operācijām noteiktām stundām — pēc pīkst. 15. un beigta
pirmdienā pīkst. 9. 30, tā kā kraušanas operācijām noteiktā laikā

sestdienā no pl. 11. līdz pl. 15 iekrīt 4 stundasun

pirmdienā no pl. 8. līdz pl. 9. 30 iekrīt P/a stundas

Kopā: . sx/25 x/2 stundas,
kraušanas operācijām noteiktā laikā 6 stundas nav izmantotas un maksa

par vagonu aizturēšanu
nav ņemama, ļo starplaiks starp oficiālā krau-

šanas laika beigām vienā dienā un tā sākumu otrā dienā minētās 6 stundās

nav ieskaitāms.

Turpretim gadījumos, ja vagona padošanas dienā kraušanas operāciju
izvešanai dodamā laikā iznāk 6 stundas, bet kraušanas operācijas turpina



320

arī pēc šī laika notecēšanas, tad vagonu aizturēšanas laikā ieskaitāms

arī tas kraušanas operācijām faktiski aizņemtais laiks, kad šīs operācijas
oficiāli nav izvedamas.

3. piemērs: kraušanu iesāk sestdienā pīkst. 8., pabeidz taī pašā
dienā pīkst. 18., tā kā kraušanai dodamais laiks (6 stundas) izbeidzās

pīkst. 14., vagons aizturēts virs noteiktā kraušanas laika 4 stundas, t. i.

1 stundu — oficiāli noteiktajā kraušanas laikā (līdz pīkst. 15.) un 3 stund. —

šīm operācijām nenoteiktā laikā (no pīkst. 15 līdz 18.). Maksa par vagonu

aizturēšanu šinī gadījumā jāņem kā par aizturēšanas pirmo dienu— Ls. 5,—

4. piemērs: kraušanu iesāk sestdienā pīkst. 9., pabeidz taī pašā
dienā pīkst. 21. Kraušanai dodamais laiks (6 stundas) izbeidzās reizā ar

oficiāli noteiktā kraušanas laika beigām — pīkst. 15., vagons aizturēts

virs noteiktā kraušanas laika vēl 6 stundas, kuras pilnīgi ietilpst kraušanas

operāciju izdarīšanai nenoteiktā laikā.

levērojot, ka vagona padošanas dienā bija iespēja izlietot 6 stundas

kraušanas operācijām noteiktajā laikā, vagons uzskatāms kā aizturēts

6 stundas virs kraušanai dodamā laika un maksa par vagona aizturēšanu

ņemama kā par aizturēšanas pirmo dienu — Ls 5,—.

Šis noteikums tomēr nedod preču īpašniekam nekādas tiesības prasīt,
lai dzelzceļi atļautu vagonu ie- vai izkraušanu kaut kurā laikā, bet šādu

atļauju dzelzceļi dod tikai pēc iespējas.

lerosinājumi ar apņemšanos samaksāt atlīdzību par virsstundu darbu

dzelzceļu ierēdņiem, nodarbinātiem ārpus noteiktā laika, iesniedzami

stacijas priekšniekam. Atļauju šādu darbu izvešanai dod Dzelzceļu virs-

valdes Ekspluatācijas direkcija.

3. Kara ministrijas visāda veida municijas un sprāgstvielu sūtījumiem

jādod 8 stundas, kādā laikā preču sūtītājam krava jāiekrauj vai jāizkrauj
no vagona.

4. Tāpat, kaļķu zemes, kaļķameņu un mālu sūtījumu izkraušanai

no vagoniem ar saņēmēja līdzekļiem Ilģeciema stacijā dodamas8 stundas.

5. Visāda veida kokmateriālu un malkas sūtījumu iekraušanai

vagonos vai izkraušanai no tiem ar preču īpašnieku līdzekļiem uz pievedu
(750 mm) sliežu platuma ceļiem jādod 4 stundu laiks.

Šie noteikumi stājas spēkā no 1928. g. 1. septembra un reizā ar to

spēkā stāšanos skaitāmi par atceltiem sekoši noteikumi un rīkojumi:

Noteikumi te 288, spēkā no 1926. g. 8. marta, publ. 1926 g. „Vald.
Vēstn." te 56 un „Dzelzc Vēstn." te 10.

Noteikumi M$ 43, spēkā no 1920. g. 1. janvāra, publ. 1919. g.

„Vald. Vēstn." te 96 un „Sat. un Darba Min Vēstn." te 4 — 1920. g.

Rīkojums te 207, publ. 1922. g. „Vald. Vēstn." te 134 un „Dzelzc.
Virsv. rīk. krāj." N° 25.

Rīkojums JSr° 330, spēkā no 1926. g. 20. septembra, publ. 1926. g.

„Vald. Vēstn." te 207 un „Dzelzc. Vēstn." N° 36.

Rīkojums JSr2 363, spēkā no 1926. g. 15. oktobra, publ. 1926. g.

„Dzelzc. Vēstn." te 39.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

(Ar papildinājumiem un grozījumiem, kas izdoti un publicēti līdz 1930. g. 1. jūnijam).
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Uz šiem noteikumiem attiecošies novadījumi:

Rīkojums N° 60.

1930. g. 6. februāri.

Par valsts dzelzceļu staciju komercoperāciju darbības laiku.

Saskaņā ar noteikumiem par preču pārvadāšanu pa dzelzceļiem ar

šo Dzelzceļu virsvalde izsludina vispārīgai zināšanai valsts dzelzceļu

staciju sadalījumu grupās un tām noteikto komercoperāciju darbības laiku.

21

tacija atvērta omerco eracijam
Staciju nosau-

kums alfabēta

kārtībā

CC

a,
3
S-H

o

Pasažieru un parasta ātruma Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanaipreču pieņemšanai un izdošanai

Abgulde III 8-10 un 15—17

Airi te III 8— 10 un 15—17

Aizkraukle I 8—16 ar pusd. partr. no

12—13
pīkst.

Aizpute 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Aknīste II 11—17

Alsviķi III 8-10 un 15—17

Alūksne I 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12-13

Amata III 8—10 un 15—17

Anna III 8 -10 un 15—17
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Stacija atvērta komercoperacijam
Staciju nosau-

kums alfabēta

O
kartība

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieju ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai
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21*

Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta 5"

O

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

kartība

Bērzgale III 8—10 un 15—17

Berzupe III 9-12 un 16—17

Biksti III 9-12 un 16—17

Blīdene III 9-12 un 16—17

Bolderaja II 8—11 un 14—17

Bolvi I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Brocēni III 9-12 un 16—17

Buļļi III 8—12 (sīksūtī-

jumiem)

Bulduri I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Bušnieki III 11 — 13 un 15—17

Cesvaine I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Cēsis 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta CL

O
kartība

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

īruļi II 8—14

iemupe III 9—ll_un 15-17

(sīksūtījumiem)

iekurkalns 1 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

>audzeva 8—16 ar pusd partr. no pīkst.
12—13

•augavpils I pieņemšanai no 9—17, bet iz-

došanai no 8—16 ar pusd.

pārtr. no pīkst, 12 — 13

18—20

•augavpils II pieņemšanai no 9—17, bet iz-

došanai no 8 — 16 ar pusd.

•obele

pārtr. no pīkst. 12—13

8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

•rusti 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

•ubeņi III 8—10 un 15-17

>ubulti I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

undanga 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau- cc

-

kums alfabēta

kārtībā
Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

Durbe 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Dzelzava 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

Dzērbene 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Eglaine 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Elste III 9-13

Engure II 11—17

Ērģeme III 9—13

Garoza III 8—10 un 15—17

Gavieze III 8—10 un 15-17

Geidaņi III 8—10 un 14—16

Gluda II 8—10 un 13—17

Grīva I 8 —16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta

kārtībā

cc

Z2

6
Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un Izdošanai

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Gulbene 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

22-24

Iecava II 8—10 un 13—17.

eriķi I 8—16 ar pusd partr. no pīkst.
12—13

kšķile 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

imaja II 8—11 un 14-17

lģeciems II 8—11 un 14—17

ndra I 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12—13.

nčukalns 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

zvalde III 8—10 un 15—17

[aņukrogs II 8—12 un 15—17

[aungulbene II 8-14

faunkalsnava II 8-10 un 13—17
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
rt

o
kartība

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

Jaunlatgale 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Jelgava 8—16 ar pusd partr. no pīkst. 19-21

12—13

Jersika II 8—10 un 13—17

Ječi III 12—16

Jēkabpils I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst. 19—21

12—13

Josta III 9—12 un 16—17

Jugla I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Jumprava 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12—13

Kalēti III 12—16

Kalnamuiža Kurz. III 11—15 (vagonu sūtījumiem)

Kalniena III 8—10 un 15—17

Kalsnava II 8—10 un 13—17
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
3
U

o
kartība

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

Kalvene 8 —16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12—13

Kandava 1 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Kārsava 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

Koknese 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Krāce III 8—tOun 15—17

(sīksutījumiem)

Krāslava 8—16 ar pusd. partr. no pīkst. 19-21

12—13

Krepliņi II 11—17

Krimūnas I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Krustpils 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Kūkas III 8—10 un 15—17

Kuprava II 8—10 un 13—17
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
u

o
kartība

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

precu pieņemšanai
un izdošanai

Kurči III 10—14

Ķegums III 9—ll_un 15—17

(sīksūtījumiem)

Ķemeri 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Ķirbeļi III 8—10 un 15—17

Lāčplēsis II 8—10 un 13—17

Lielirbe III 12—16

19-21Liepaja-pas. I pieņemšanai no 9—17, bet izdo-

šanai no 8—16 ar pusd. pārtr.
no pīkst. 12—13

Liepāja preču pieņemšanai no 9—17, bet izdo-

šanai no 8—16 ar pusd. pārtr.
no pīkst. 12—13

Lielvārde 8— 16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Līči III 11—15 (sīksū-

tījumiem)

Līgatne 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
u

o
kartībā

Pasažieru un parasta ātruma
Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanaipreču pieņemšanai un izdošanai

Līksna II 8—13 un 16—17

Litene 11— 13 un 15—17

Līvāni i 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst. 19—21

12—13

Lizums 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

*

8-16 un 13-17Līvbērze II

Lode II 8—11 un 14-17

Lone III 8—10 un 15—17

Ludza I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

Lutriņi 8—10 un 15—17III

Lūžņa III 12—16

Madona I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Majori 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12-13
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
ci

u

o
kartība

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

lalta II 8—11 un 14—17

<langaļi 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

lazirbe II 11—17

Mārciena 8—16 ar pusd. partr. no

12—13

pīkst.

Meitene 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

III 8—10 un 15—17.

Mērsrags II 11—17

/ležare III 8-10 un 15-17

/Iežotne III 8—10 un 14—16

Mežvidi III 8—10 un 13—17

Āiķeltornis III 12—16

Naujene III 8-10 un 15—17



332

Stacija atvērta komercoperācijāmStaciju nosau-

kums alfabēta

o

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

kartība

laukšeni III 8—12

Iereta II 8-10 un 13—17

Ierza III 8—10 un 15—17

licgale II 8—10 un 13—17

)gre I I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

)laine I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13li

)muļi III 8—12

)viši III 13—17

)zolnieki III 8—10 un 14—16 (vagonu sūtī-

jumiem)

'aplaka III 8—11 un 16-17

'enkule III 8—10 un 15-17

'iebalga I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
ci

—

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

kartība

'iksari III 8—12

latone II 8—11 un 14—17

lintiņi III 8—12 (vagonu sūtījumiem)

ļāva II 11 — 17

ļaviņas I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

'raviņi III 8—9 un 14—17 (vagonu sūtī-

jumiem)

'riedaine 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

'riekule 8—16 ar pusd. partr. no pīkst. 19—21

12—13

'unduri 8—11 un 14—17II

'urvmala III 8—10 un 15—17

'ure III 8—10 un 15-17

'amka II 8—12 un 15—17

III 12—16
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
rt

CU
3
■~

o
kartība

Pasažieru un parastā ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

amuļi III 8-10 un 15—17

eņģe I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

ezekne I pieņemšanai no 9—17, bet iz-

došanai no 8—16 ar pusd.

pārtr. no pīkst 12—13

19—21

ezekne II 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

īga Krasta pieņemšanai no 9 — 17, bet izdo-

šanai 8—16 ar pusd. pārtr.
no pīkst. 12— 13

īgas pasaž. 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst. Līdz turpmā-
kam Rīgas pas.

stacijā pasažieru

12-13

ātruma preces

darbdienās iz-

dod no pīkst. 6

līdz 12, no plk.
13 līdz 16 un no

plk. 22 līdz 24

un izdošanas

kase atvērta no

plk. 6 līdz 12,

no plk. 13 līdz

16 un no plk. 22

līdz 24. Pieņem
nosūtīšanai no

plk. 9 līdz 12 un

no plk. 13 līdz

19 un nosūtīša-

nas kase atvērta

no plk. 9 līdz 12

un no 13 līdz 20
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
ci

u

o
kartība

Pasažieru un parastā ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

.īga Preču pieņemšanai no 9—17, bet izdo-

šanai no 8—16 ar pusd. partr.
no pīkst. 12—13

itupe 8—12 un no 13—15II

oja II 11 — 17

opaži I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

ušona II 8—10 un 13—17

ucava III 8—10 un 15—17

udbarži I 8 — 16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12—13

.ugaji II 8-14

ujiena 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

abile III 12-16

akstīgala III 9-11 un 15-17

alaspils I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13
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Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
cS

Cl

S-i

c

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

precu pieņemšanai
un izdošanai

kartība

Saldus 8—16 ar pusd. partr.
12—13

no pīkst. 19—21

Sarkandaugava II 8—11 un 14—17

Saule III 8—10 un 14—16

Sece II 8—14

Sēlpils II 8-14

Sesava II 8—11 un 14—17

Sieksata III 8—10 un 15-17

Sigulda I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Šiliņi II 8—11 un 14—17

Sita III 8—10 un 15-17

Skaista II 8—11 un 14—17

Skrīveri I 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12— 13
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22

Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta

kārtībā

CL

3

O

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Skrunda 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12—13

Slampe II 8—10 un 13—17

Sloka I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst. 19—21

12—13

Smārde 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12-13

Spare II 8—10 un 12—16

Stameriene III 8-10 un 15—17

Stende I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Stirniene II 8—10 un 13—17

Strenči I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Sunākste III 12-16

Šķirotava I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13
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tacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
ci

3

kartība
Pasažieru un parasta ātruma

Pasažieru Ātruma

precu pieņemšana
un izdošanaipreču pieņemšanai un izdošanai

Talsi 8 —16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Taurkalns II 8—10 un 12—16

Tirza II 8-12 un 15- 17

Torņakalns I pieņemšanai no 9 —17, bet izdo-

šanai no 8 —16 ar pusd. pārtr.

19—21

no pīkst. 12—13

Trepe III 8—10 un 15-17

Tukums I I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Tukums II I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

Ugāle II 11— 17

Uriekste III 8-10 un 15—17

Usma III 12—16

Vaidava III 8—10 un 15—17

Vaiņode I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13
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22*

Stacija atvērta komercoperācijām
Stac ju nosau-

kums alfabēta
03
CL,

3
u

o
kartība

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

preču pieņemšanai
un izdošanai

Valdgale III 8—10 un 14—16

Valdemārpils II 9-15

Valka I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

16-18

Valmiera 8 — 16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Valtaiķi III 11— 15

Vangaži I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst
12-13

Vecmuiža 8 — 16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

Vecumi

' i'

8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

Ventspils 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst. 19-21

12—13

Viesīte 8—16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12-13

8—10 un 15—17Vīganti III

h
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Ar šo atcelts 1927. g. ..Valdības Vēstnesī" te 2?1 un

Vēstnesī" te 371 publicētais rīkojums X° 398.

Rīkojums spēkā no izsludināšanas dienas.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

(Ar papildinājumiem un grozījumiem, kas izdoti lidz 1930. g. 1. jūnijam.)

Stacija atvērta komercoperācijām
Staciju nosau-

kums alfabēta
cS

3
u

o
kartība

Pasažieru un parasta ātruma

preču pieņemšanai un izdošanai

Pasažieru ātruma

precu pieņemšana
un izdošanai

Viļāni II 8—10 un 13—17

Višķi III 8—10 un 15-17

Zasa III 8—10 nn 15—17

Zasulauks I 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

Zemgale 8 —16 ar pusd. partr. no pīkst.
12—13

J .0 '.'

Zemitāni 8—16 ar pusd. partr. no pīkst.
12-13

•* \r

Zilupe 8 —16 ar pusd. pārtr. no pīkst.
12—13

19—21

Žīguri II 8-10, un 13—17

2uldiņi III 9—11 un 15-17
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Rīkojums N° 353.
1926. g. 28. septembri.

Par svinamam dienam.

levērojot bijušos pārpratumus par returbiļešu derīguma laiku, pa-

skaidroju, ka pie pag. tarifā un not. 27. pasažieru un bagāžas pārvadā-
šanai 14. § paredzēto returbiļešu derīguma laika noteikšanas, neatkarīgi
no tā, vai pasažieru vilcieni iet pēc svinamo dienu, vai darbdienu sarak-

sta, par svinamām dienām skaitāmas saskaņā ar pastāvošo likumu seko-

šas dienas:

1. Latvijas valsts proklamēšanas diena (18. novembris).
2. Visas svētdienas.

3. Jauns gads (1. janvāris).
4. Zvaigznes diena (6. janvāris).
5. Latvijas dc jure atzīšanas diena (26. janvāris).
6. Lielā lūdzamā diena.

7. Zaļā ceturtdiena.

8. Lielā piektdiena.
9. Lieldienas (3 dienas).

10. Satversmes sapulces sanākšanas diena (1. maijs).
11. Jēzus debesbraukšanas diena.

12. Vasarassvētki (3 dienas).
13. Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena (22. jūnijs).
14. Jāņi (23. un 24. jūnijs).
15. Ticības atjaunošanas svētki (31. oktobris).

16. Ziemassvētki (3 dienas).

Piezīme: Latgalē, t. i. uz austrumiem no Livaniem, Atašienes un Sitas, ieskaitot

ari minētas trīs stacijas, Lielā lūdzamā diena skaitās kā darbdiena, bet kā svinamās dienas

skaitās vēl sekošas dienas: Vissvētākā sakramenta diena, Vissvētākās Marijas šķīstīšanās
diena (2. februars), Vissvētākās Marijas pasludināšanas diena (25. marts), Sv. Pētera un

Pāvila diena (29. jūnijs), Vissvētākās Marijas debesbraukšanas diena (15. augusts), Vissvē-

tākās Marijas piedzimšanas diena (8. septembrs), Visu svēto diena (1. novembrs), un Vissvē-

tākās Marijas ieņemšanas diena (8. decembrs).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums N° 526.
1927. g. 20. decembri.

Nesaņemot Valdības Vēstnešus un likumu krājumus, vairākas sta-

cijas pieprasījušas paziņot svinamo dienu sarakstu, saskaņā ar noteikumu

par preču pārvadāšanu pa dzelzceļiem I nod. 10 p. Aizrādu, ka attiecīgās
svinamās dienas uzskaitītas 1926. g. „Dzelzceļu Vēstnesī" Jvls 38. iespiestā
rīkojumā N° 353.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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Rīkojums N° 199.
1930. g. 14. aprīli.

Par drošības naudas neņemšanu pie vagonu pasūtīšanas.
Ar noteikumiem par preču pārvadāšanu Ns 342 II nod. 5. punktu

nosacīts, ka drošības nauda nav ņemama pie vagonu pasūtīšanas tanīs

stacijās, kurās ir pastāvīga vagonu rezerve.

Paziņoju zināšanai un ievērībai, ka par šādām stacijām uzskatāmas

1) uz K un N platuma ceļiem: Jelgava, Liepāja, Torņakalns un Rīga
Krasts; 2) uz K platuma ceļa Daugavpils, Rīga preču, Rēzekne I., Valka un

Gulbene; 3) uz P platuma ceļa: Valka un Gulbene, 4) uz L platuma ceļa
Aizpute, Daudzeva,Viesīte, Jēkabpils, Liepāja, Meitene, Stende un Ventspils.

Rīkojums spēkā no izsludināšanas dienas.

Ar šo atcelts rīkojums Ns 223, kas publicēts 1926. g. Dzelzceļu
Vēstnesī Ns 23.

„„,..„_„:„Ai *

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apstiprinu. 1928. g. 1. martā.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

b. Noteikumi N° 330.

Par dzelzceļu stacijās un pieturas punktos izdarāmām operācijām
un par attāļumiem no vai līdz pieturas punktiem bez patstāvīgiem

tarifu attālumiem.

Dzelzceļu stacijas un pieturas punkti darbojas pilnā vai sašaurinātā

apmērā.
Stacijām un pieturas punktiem, kuri, saskaņā ar zemāk ievietoto

sarakstu, ieslēgti satiksmē ar noteiktām stacijām, jāpārdod biļetes un

jāpieņem pārvadāt bagāža (ja šādas operācijas izdara) tikai līdz šām no-

teiktām stacijām.

Stacijas un pieturas punkti bez atzīmes par ieslēgšanu satiksmē ar

noteiktām stacijām darbojas satiksmē ar visām satiksmei atklātām staci-

jām un pieturas punktiem.

Aizputes-Skrundas līnijas stacijas ieslēgtas tiešā satiksmē ar visām

valsts dzelzceļu un Liepājas-Aizputes pievedceļa stacijām.

Staciju un pieturas punktu saraksts ar izdarāmo operāciju
apzīmējumiem.

Staciju un pieturas

punktu nosaukumi

Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P i e z ī m e s

bgulde. V

inaži. . V
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P i e z ī m e s

punktu nosaukumi

Airīte
.......

V

Aiviekste pb Ieslēgta satiksme arRīgas pas.-Daugavpils I

Aizkraukle
. . . .

pas. līnijas stacijām.

Aizpute (Aizputes-
Saldus pieveddz.

Aizpute (Liepājas-
Aizputes pieveddz.) V

Akmeņdzīras . . .
No šīs pieturas braucošiem pasažieriem bi-

ļetes pārdod līdz Bušniekiem, Ventspilij,

Jaunupei, Ovišiem, Lūžņai, Miķeltornim,
Lielirbei, Sīkragam un Mazirbei vilcie-

nos virskonduktors.

Akniste v

Alsviķi v

Alūksne V

Amata V

A.nna V
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju
apzīmē-

jums

P i e zīm e s

punktu nosaukumi

Ape . .
v

Apšupe . v

Araiži. . v

Asari I
.

v

Asari II
. s

Atašiene.

Ieslēgta satiksmē ar visām Rīgas pas. -Tu-

kumaI-Tukuma II -Stendes unTuk urna II-

Jelgavas līniju stacijām.
No šā p. p. braucošiem pasažieriem ziemas

sezonas laikā biļetes pārdod tikai līdz

Slokai, Dubultiem un Rīgai pas., vilcie-

nos virskonduktors.

V

Auce
. .

V

Auri
. . p Ieslēgta satiksmē ar visām Rīgas pas.-Lie-

Eājas pas., Jelgavas-Tukuma II, Jelgavas-

•augavas un Jelgavas-Meitenes līniju
stacijām.

Avoti . . Ieslēgta satiksmē ar visām Rīgas pas.-Tu-
kumaI -Tukuma II -Stendes unTukumalI-

Jelgavas līniju stacijām.

Arciems
.
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Staciju un pieturas

punktu nosaukumi

Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

P i e z ī m e s

Lrlava
.

va Izdara preču operācijas tikai vagonu sūtī-

jumiem.

abīte. V

aloži.
. pb

Ieslēgta satiksmē ar visām Rīgas pas. -Valkas

un Ieriķu-Gulbenes līniju stacijām. Pie-

ņem arī piena sūtījumus līdz Rīgai pas.,
Zemitāniem un Čiekurkalnam.

altezerš p

auska . V

Ieslēgta satiksme ar visam Rīga pas.-Valkas
līnijas stacijām.

ale
.
. p

arta
.

V

lene
. .

V

ierstele
.

V

erzgale. V

erzupe .
V

ikseja .

V
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Staciju

punktu

un pieturas
nosaukumi

Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P i e z ī m e s

Biksti
.
. v

Birze
. . pb Ieslēgta satiksmē ar visām Rīgas pas.-Jel-

gavas-Daugavas līnijas stacijām, Briežiem

un Penkuli.

Blīdene . v

Bolderaja v

Bolvi
. .

v

Brasla.
.

Brenguļi.

Pb

Ieslēgta satiksme ar visam Rīgas pas.-Valkas
līnijas stacijām.

p

Brieži
. . Pb Ieslēgta satiksmē arvisāmRīgas pas.-Reņģes-

Jelgavas-Daugavas, Jelgavas-Meitenes un

Meitenes-Bauskas līniju stacijām, Līvbērzi

Brocēni
.

un Slampi.

v

Bulduri
. v

Izdara tikai pasažieru ātruma sīksūtījumu
preču operācijas.

Buļļi . .
va
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

P i e z ī m e s

punktu nosaukumi

Bušnieki. . va Izdara preču operācijas tikai vagonu sūtī-

Cesvaine

jumiem.

v

Cēsis
. . v

Izdara sīksūtījumu preču operācijas pasa-
žieru ātrumā.

Ciemupe . va

Cīruļi .
. .

V

No un uz Ciekurkalnu var nosūtīt tieši KČiekurkalns va

platuma vagonos pasažieru un parastā
ātruma visādus sūtījumus, bet N platuma
vagonos kara ministrijas artilērijas nolik-

tavas sūtījumus arie- un izkraušanu Kok-

neses ielas atzarojumā un saimnieciskos

vagonu sūtījumus, kā arī sab. „Konsums <t

adresētos dzīvu cūku vagonu sūtījumus ar

izkraušanu sabiedrības sliežu atzarojumā.

Daibe
.
. . Pb

Daudzeva . v

Ieslēgta satiksme ar visām Rīgas pas.-Dau-
gavas līnijas stacijām.

Daugava . pb
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

P i e z ī m e s

punktu nosaukumi

Daugavpils I pas.. va Izdara tikai pasažieru ātruma preču operā-
cijas; dzīvnieku sūtījumus nepieņem un

neizdod, izņemot dzīvus putnus un sīk-

lopus tarā (kastēs, grozos un t. t.) un

bites stropos.

Daugavpils I pr. .
Izdara tikai parasta ātruma preču operācijas.m

Daugavpils II pas. Pb

Daugavpils II pr. . m Izdara tikai parasta ātruma preču operācijas.

Dauguļi v

Dignāja Pb

Ieslēgta satiksme ar Valmiēru, Jaņuparku,
Dauguļiem un Ozoliem.

Dikļi npb

Dobele V

Biļetes, no Dreiliņiem līdz Rīgai pas., Šķiro-
tavai un līdz citām vilcienu apstāšanās
vietām starp Rīgu pas. un Šķirotavu,
pārdod vilcienos virskonduktors.

Dreiliņi ....

Drusti v

Dubeņi (N pl.) . . Pb
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Izdarāmo
Staciju un pieturas operāciju

apzīmē-

jums

P i e z ī m e s

punktu nosaukumi

)ubeņi (L pl.) . . . v

)ubulti V

)unalka (Liepājas-

Aizputes pieveddz.) v

)undanga V

)urbe V

)zegužkalns . . . . No šis pieturas braucošiem pasažieriem

biļetes pārdod līdz Rīgai pas., Torņa-

kalnam, Zasulaukam un Bolderājai vil-

)zelzava

cienos virskonduktors.

v

)zerbene v

)zintari P b

)žukste No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod līdz visām Jelgavas-Tu-
kuma 11 līnijas stacijām vilcienos virs-

konduktors.

eglaine
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P i e zīm e s

punktu nosaukumi

Elkuzeme

Elste v

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Torņakalnu,
Jelgavu, Vaiņodi, Priekuļi, Paplaku, Ga-

viezi un Liepāju.

Engure V

Ērģeme V

Garoza V

Gavieze V

Geidaņi V

Gluda V

Grīva V

Grobiņa (Liepājas-
Aizputes pieveddz.) v

Gulbene...... v

Iecava v

Ieriķi v



351

Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P i e z ī m e s

punktu nosaukumi

kšķile

Īga (Liepājas-Aizpu-
tes pieveddz.) . . pb

pb

lģeciems . . .
. m Izdara tikai parastā ātruma preču operā-

cijas.

lmāja V

Jukste ...... pb Ieslēgta satiksmē ar Eglaini, Sventu, Grīvu,

Zemgali, Daugavpili II pas., Daugav-

pili I pas. un Rīgu pas.

lzeni Pb

manta Pb

nčukalns v

ndiņi Pb

ndra v

i

Piķi pb
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Staciju

punktu

un pieturas

nosaukumi

Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P i e z ī m e s

Īslīce
.... npb Ieslēgta satiksmē ar Meitenes-Bauskas lī-

nijas stacijām, Rīgu pas., Jelgavu un

Torņakalnu.

Izvalda
.

.
.

V

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod līdz visām Valdgales-
Mērsraga līnijas stacijām, Talsiem un

Stendei vilcienos — virskonduktors.

Jadekši . . .

Jaundubulti
. Ieslēgta satiksmē ar visām Rīgas pas.-

Tukuma I-Tukuma II-Stendes un Tu-

kuma II-Jelgavas līniju stacijām.

Jaņukrogs . . v

Jaņuparks . . v

Jaungulbene . v

Jaunkalsnava v

Jaunlatgale .
v

Jaunupe. . . P b

ļaunvale.
. .

v
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P iezim e s

punktu nosaukumi

Ječi v

Jēkabpils ....
v

Jelgava v

Jersika V

Josta V

Jugla V

Jumprava ....
V

Kalēti V

Kalnamuiža Kurz. va Preču operācijas tikai vagonu sūtījumiem.

Kalniena
....

V

Kalsnava
....

V

Kalvene V

Kamalda
.... pb



354

Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

p iezī m e s

punktu nosaukumi

Kandava V

Kārsava
. .

V

Kokmuiža
.

V

Koknese V

Krāce
.
. . va

Izdara sīksūtījumu preču operācijas pasa-
žieru ātrumā.

Krāslava . v

Krepliņi . . v

Krimūnas . v

Krustpils .
v

Kūkas. .
.

V

Kuprava .

V

Ieslēgta satiksmē ar visām Daugavpils-

Zemgales -Eglaines, Daugavpils -Indras,

Daugavpils-Rītupes un Daugavpils-
Rīgas pas. līniju stacijām.

Kurcums . pb



355

23*

Staciju un pieturas

punktu nosaukumi

Izdarāmo

operāciju
apzīmē-
jums

P i e z ī m e s

[urči v

degums va Izdara sīksūtījumu preču operācijas pasa
žieru ātrumā.

'emeri v

'ipati Pb Ieslēgta satiksmē ar visām Valdgales
Mērsraga līnijas stacijām, Talsiem ur

Stendi.

lirbeļi

[rustojums (Liepā-

jas-Aizputes pie-
veddzelzc.) . . .

Ieslēgta satiksme ar Liepajas-Gludas līni

jas stacijām, Jelgavu un Rīgu pas.

-aci Pb

-ačplesis V

Ieslēgta satiksmē ar Valmieru, Jaņuparku
Arciemu, Zonepi un Ainažiem.

.agaste npb

itene v

izums v
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

Piezīmes

punktu nosaukumi

„īči va Izdara sīksūtījumu
žieru ātrumā.

preču operācijas pasa-

Jgatne V

vīksna V

Jvani.
.
. . .

. .. V

Jvberze V

-ieģi (Liepājas-Aiz-
putes pieveddz.) . v

Jelirbe V

Jelvarde V

Jepajas pas. (valsts
dzelzc.) Izdara pasažieru ātruma un visas Liepājas-

Rucavas lauku ceļu līnijas preču operā-

cijas, kā arī pieņem un izdod visus dzīv-

nieku sūtījumus.

va

liepāja preču (valsts
dzelzc.) m Izdara tikai parasta ātruma preču operā-

cijas, izņemot dzīvnieku sūtījumus.

liepāja (Liepājas-

Aizputes pieved-
dzelzceļš) . . . .
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju
apzīmē-

jums

Piezīmes
punktu nosaukumi

Lode v

Lone v

Luba Pb

Ludza V

Lutriņi V

Lūžņa V

Madona V

Majori V

Malta V

Mangaļi m No un uz

žieru un

jumus.

Mangaļiem var

parastā ātruma

nosūtīt pasa-
visādus sūtī-

Mazirbe

Marijasmuiža (Liepā-
jas-Aizputes pie-
veddzelzc.)

. . .
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

P i e zīm e s

punktu nosaukumi

Malu krogs .
No šīs pieturas braucošiem pasažieriem

biļetes pārdod līdz Meitenei, Mežotnei,
Sesavai, Narvaišiem, Bērstelei, Jāņu-
krogam, Izlīcei un Bauskai, vilcienos —

virskonduktors.

Mārciena . V

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod līdz visām Daugavpils II

pas.-Rēzeknes l līnijas stacijām vilcienos—

virskonduktors.

Medupe . .

Meitene
. .

V

Melluži I
. pb

Ieslēgta satiksmē ar visām Rīgas pas.-Tu-
kumaI-Tukuma II-Stendes un Tukumall-

Jelgavas līniju stacijām.

Melluži II
. pb

Meļļi . . .
v

Mežare
. .

v

Mežotne
.
. v

Mežvidi
.
. V

Mērsrags .
V
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P i e z i m e s

punktu nosaukumi

Miķeļtornis v

Misa
. . pb Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Torņakalnu,

Jelgavu, Garozu, Iecavu, Taurkalnu,

Vecmuižu, Lāčplēsi, Daudzevu, Birzi,

Daibi, Briežiem un Penkuli.

Narvaiši
.

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod līdz Meitenei, Sesavai,

Mālukrogam, Bērstelei, Jāņukrogam,
Mežotnei, Izlīcei un

Bauskai
— vilcienos

virskonduktors.

Naujene . , V

Naukšēni V

Nereta. . V

Nirza
. .

V

Nicgale . V

Nometne pb

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod, līdz visām Valdgales-
Mērsraga līnijas stacijām, Talsiem un

Stendei — vilcienos virskonduktors.

Ogre I . V

Okte
. .

,
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

P i e zīm e s

punktu nosaukumi

Olaine
.

.
V

Omuļi. .
.

V

Otanka
. .

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod līdz visām Liepājas pas.-

Rucavas līnijas stacijām — vilcienos

Oviši
. .

.

virskonduktors.

v

Ozoli
.

.
. v

Izdara pasažieru biļešu pārdošanu un tikai

,,K" platuma vagonsūtījumu preču ope-

rācijas. Bez tam vēl pieņem piena sū-

tījumus līdz Rīgai pas. un Ielgavai.

Ozolnieki . va

Pakalnieši
. pb

Pape . . . npb Ieslēgta satiksme ar visam Liepajas-Ru-
cavas līnijas stacijām.

Paplaka . .
v

Pāle
. . .

v

Pendiga . .
No šīs pieturas braucošiem pasažieriem

biļetes pārdod līdz Rūjienai, Ķirbeļiem
un Ipiķiem — vilcienos virskonduktors.
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

P i e z ī m e s

punktu nosaukumi

Penkule
.

v

Piksari v

Pīrāgi . . pb Ieslēgta satiksmē ar visām Daugavpils II

pas.-Rītupes līn. stacijām, Daugavpili I

pas., Ludzu, Zilupi, Gulbeni un Rīgu pas.

Piebalga. v

Platone
.

v

Plintiņi . va Izdara preču operācijas tikai vagonsutīju-

Pļava . .

miem.

V

Pļaviņas . V

Pope . . pb

Praviņi . va Izdara preču operācijas tikai vagonsutiju-
miem.

Priedaine v

Priekule . V
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Staciju

punktu

un pieturas

nosaukumi

Izdarāmo

operācijn

apzīmē-

jums

P i e z ī m e s

Puiķele V

Pumpuri pb Ieslēgta satiksmē ar visām Krustpils-Zilu-
pes līnijas stacijām, Rēzekne I, Daugav-
pili II pas , Daugavpili 1 pas. un Rīgu

Punduri

pas.

V

Ieslēgta satiksmē ar visām Rītupes-Dau-

gavpils II pas. līnijas stacijām, Daugav-
pili I pas. un Rīgu pas.

Pureni pb

Purmsate Ieslēgta satiksmē ar visām Jelgavas-Lie-

pājas līnijas stacijām, Torņakalnu un

Rīgu pas. un Kalētiem. Pieņem piena
sūtījumus līdz Liepājai.

Purvmala V

Ieslēgta satiksmē ar visām Daugavpils II

pas.-Rītupes līnijas stacijām, Daugavpili!
pas., Ludzu, Zilupi un Rīgu pas.

Pūpoli pb

Pure v

Ramka v

Rāvas (Liepājas-Aiz-
putes pieveddz.) . Pb
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Staciju

punktu

un pieturas
nosaukumi

Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P i e z ī m e s

Rāmuļi . v

Reņģe. . . v

Rēzekne I . v

Rēzekne II. v

Rīga Krasta m No un uz Rīgu Krasta var nosūtīt tieši:

1) N platuma vagonos

a) parastā ātruma visādus sūtījumus ar

izkraušanu privātos nomas laukumos,
noliktavās, kuģos u. t t.

b) parasta ātruma šīksutījumus ar iz-

kraušanu stacijas noliktavā un

c) pasažieru ātruma vagonu un gabalu
sūtījumus;

2) N un K platumu vagonos eksportsviesta
sūtījumus ar izkraušanu valsts saldē-

tavā;

3) K platuma vagonos pasažieru un pa-

rastā ātruma vagonu sūtījumus ar iz-

kraušanu privātos nomas laukumos, no-

liktavās, kuģos u. t. t.;

4) Zirgus un saimniecības (piena un sugas)
lopus, pilniem N un K platumu vago-

niem;

5) Visādus nenomuitotus preču sūtījumus.

No un uz Rīgu pas. var nosūtīt tieši:Rīga pas. va

1) K platuma vagonos pasažieru ātruma

sīkos svara sūtījumus un

2) Vagonu sūtījumus ar augļiem, ogām un

saknēm. Saimnieciskos sūtījumus. Dzīv-

nieku sūtījumus nepieņem un neizdod,

izņemot dzīvus putnus un sīklopus tarā

(kastes, grozos u. t. t,) un bites stropos.
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Staciju un pieturas

punktu nosaukumi

Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P i e z ī m e s

Rīga Preču
. . . .

No un uz Rīgu Preču var nosūtīt tieši K.

pl. vagonos:

1) parastā ātruma visādus sūtījumus,
2) pasažieru ātruma vagonu un gabala

sūtīj.
3) visādus dzīvniekus, arī N platuma

Rītupe

vagonos bez pārkraušanas.

V

Roja V

Rolova (Liepājas-Aiz-
putes pieveddz.) . pb

Ropaži V

Rucava V

Rudbārži

Rudiķi

V

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem

biļetes pārdod līdz Cīruļiem, Rojai,
Arlavai, Lubai, Indiņiem, Valdgalei,
Talsiem un Stendei vilcienos — virs-

konduktors.

Rugāji

Rumbula

v

P Ieslēgta satiksme ar Rīgu pas., Šķirotavu,

Salaspili, Ikšķili un Ogri I.
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

punktu nosaukumi

operāciju

apzīmē-

jums

p i e z ī m e s

Rušona
....

v

Rūjiena ....
V

Sabile V

Sakstigala . . . V

Salaspils . . .
V

Saldus
....

V

Sarkandaugava. m No un uz Sarkandaugavu var nosūtīt

tikai parastā ātruma visādus sūtījumus.

Sarkani
.... pb

Saule V

Ieslēgta satiksmē ar visām Valdgales-

Mērsraga līnijas stacijām, Talsiem un

Stendi.

Saicene
.... pb

Sece V

Sesava
....

v

Sēlpils ....
V
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Izdarāmo

Staciju un pieturas operāciju
adzīmē-

jums

P i e z ī m e s

punktu nosaukumi

Sigulda .
v

Silava.
. pb Iesliegta satiksme ar visam Daugavpils I.

Indras līnijas stacijām un Rīgu pas.

Silciems
. pb Ieslēgta satiksmē ar visām Rīgas pas. -

Valkas un Ieriķu - Gulbenes līniju sta-

cijām.

Šiliņi .
.

V

Sita .
.
. V

Sīkrags . pb

Sieksata
.

va Izdara pasažieru ātruma sīk- un vagonu

sūtījumu un parastā ātruma vagonu

sūtījumu preču operācijas.

Skaista
.

v

Skangali Pb

Skrīveri
.

v

Skrunda. V

Slampe . V
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Staciju

punktu

un pieturas

nosaukumi

Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

P i e z ī m e s

Slamste
. . npb Ieslēgta satiksme ar visam Liepājas-Ru-

cavas līnijas stacijām.

Sloka .
. .

v

Smārde
.
. V

Smiltene. . V

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
b:ļetes pārdod līdz Dzegūžkalnam,
Zasulaukam, Torņakalnam, Rīgai pas.

un Bolderajaivilcienos — virskonduktors.

Spare . . . V

Spilve . .

Spruksti. . Ieslēgta satiksme ar visam Daugavpils I.

pas. — Indras līn. stacijām un Rīgu pas.

P

Staburags . pb Ieslēgta satiksme ar visam Rīgas pas. -

Jelgavas - Daugavas līniju stacijām.

Staicele .
.

v

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod līdzVentspilij, Bušniekiem,

Jaunupei, Ovišiem, Lūžņai, Miķeļtornim,
Lielirbei, Sīkragam un Mazirbei, vil-

Staldzene
.

cienos — virskonduktors.
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju
apzjmē-

jums

P i e z ī m e s

punktu nosaukumi

Stariņi . . . npb Ieslēgta satiksme ar Rīgu pas., Valmieru,
Jaunvāli, Biksēju un Smilteni.

Stameriene . V

Stende
. . . V

Stendesmuiža No šīs pieturas braucošiem pasažieriem

biļetes pārdod līdz Talsiem un Stendei,
vilcienos — virskonduktors.

Stirniene
. .

V

Ieslēgta satiksmē ar visām Sitas -Rugāju
un Jaunlatgales - Gulbenes līniju stacijām,
Alūksni un Rīgu pas.

Strazdiņi . . Pb

Strenči
. . .

v

Ieslēgta satiksmē ar visam Daugavpils I.-

pas. - Indras līnijas stacijām un Rigu pas.

Stropi . . . . P

Sunākste .
.

Y

Susta
. . . . P Ieslēgta satiksmē ar Priekuļi, Paplaku,

Gaviezi, Dubeņiem, Vaiņodi, Liepāju,
Jelgavu, Torņakalnu un Rīgu pas.

Sventa
. . . Pb Ieslēgta satiksme ar Daugavpili I. pas.,

Grīvu, Zemgali, Eglaini un Ilūksti.
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24

Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

P i e z i m e s

punktu nosaukumi

Šķirotava va No un uz Šķirotavu var nosūtīt tieši:

1) K platuma vagonos parastā ātruma

visādus sūtījumus,
2) N platuma vagonos parastā ātruma:

a) sīkos sūtījumus, b) vagonu sūtījumus
no vai uz Lietavu, c) akmeņogļu sūtī-

jumus no Liepājas,
3) zirgus un saimniecības (piena un sugas)

lopus pilniem K un N platuma vagoniem.

Šlītere .
.

Talsi
. . .

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod un pieņem bagāžu pār-
vadāšanai līdz Masirbei, Kurčiem, Dun-

dangai, Plintiņiem, Cīruļiem, Indiņiem,
Valdgalei, Talsiem, Stendei un Vents-

pilij, vilcienos virskonduktors.

v

Taurkalns . v

Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Torņakalnu,

Jelgavu, Glūdu, Krimūnām, Bēni, Auci,

Reņģi, Liepāju un Briežiem.

Tērvete .
. P b

Tirza . . . v

Torņakalns va No un uz Torņakalnu var nosūtīt tieši:

1) N platuma vagonos pasažieru un pa-
rastā ātruma visādus sūtījumus,

2) zirgus un saimniecības (piena un sugas)

lopus, pilniem N platuma vagoniem.

3) K platuma vagonos pazažieru ātruma

pusvagonu un vagonu sūtījumus un

parastā ātruma sīk-, pusvagonu un va-

nu sūtījumus.
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

P i e z ī m e s

punktu nosaukumi

Trepe .... v

Tukums I .
. v

Tukums II
.
. V

Ugāle .... V

Umernieki
. .

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod līdz Annai, Alūksnei,
Kalnienei, Stāmerienei, Alsviķiem, Vai-

davai, Apei un Gulbenei, vilcienos virs-

Uriekste
.

. .

konduktors.

V

Usma
.... V

Iešlēgta satiksmē ar visām Rīgas pas. -

Liepājas, Jelgavas -Tukuma II., Jelgavas-
Daugavas un Jelgavas-Meitenes līniju
stacijām.

pbVadakste .
.

Vaidava
. . .

v

Vaiņode . , . V

Valdemārpils. V

Valdgale
.

.
V
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Staciju un p eturas

Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

P i e z ī m e s

punktu nosaukumi

Valka .
.

V

Valmiera V

Valtaiķi .
V

Vangaži .

V

Varakļāni pb Ieslēgta satiksmē ar visām Krustpils -

Rēzeknes II. līnijas stacijām, Rēzekni I.,
Daugavpili I. pas. un Rīgu pas.

Varnava
.

npb Ieslēgta satiksmē ar Rfgu pas., Jelgavu,
Daudzevu, Viesīti, Šiliņiem, Jēkabpili,
Neretu, Loni un Sunāksti.

Vecmuiža V

Vecumi
.

v

No šīs pieturas braucošiem pasažieriem
biļetes pārdod līdz Šiliņiem, Bērzgalei,
Zasai, Dīdnājai, Geidāniem, Aknistei un

Iēkabpilīj, vilcienos —
virskonduktors.

Ventspils V

Vidsala
.

Viļāni . .

v
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Staciju un pieturas
Izdarāmo

operāciju

apzīmē-
jums

Piezīme s

punktu nosaukumi

Višķi . . . V

Vīganti . . va Izdara tikai pasažieru ātruma preču ope-
rācijas.

Viesīte
. . v

Zaļumi . . P Ieslēgta satiksmē ar visam Daugavpils II.

pas. - Rītupes līnijas stacijām, Daugav-
pili I. pas , Ludzu, Zilupi un Rīgu pas.

Zasa . . . V

No un uz Zasulauku var nosūtīt tieši:

K pl. vagonos pasažieru un parastā
ātruma visādus sūtījumus, kā arī saim-

Zasulauks
.

va

Zālīte . . .

niecības (piena un sugas) lopus.

pb Ieslēgta satiksmē ar Rīgu pas., Jelgavu,
Garozu, Iecavu, Briežiem, Penkuli un

Birzi.

Zemgale

Pieņem piena sūtījumus līdz Rīgai pas.,

Jelgavai, Garozai, Iecavai un Birzei.

Y

Zemitāni V No un uz Zemitāniem var nosūtīt tieši:

1) K platuma vagonos pasažieru un pa-

rastā ātruma visādus sūtījumus.

2) N platuma vagonos pasažieru un pa-
rastā ātruma vagonuun gabalasūtījumus,

3) saimniecības (piena un sugas) lopus,
pilniem K un N platuma vāgoniem.
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ledale „izdaramo operāciju apzīmējums" uzradīto burtu nozīme ir

sekoša:

v — izdara pilnas komercoperācijas:
1) pārdod biļetes, 2) pieņem un izdod bagāžu un 3) pieņem un

izdod preces kā parastā, tā arī pasažieru ātruma sīkiem un vagonu

sūtījumiem;
va — izdara tādas pašas komercoperācijas kā ar „v" apzīmētās stacijas,

bet ar aprobežojumiem, kādi paredzēti sarakstā;

p — pārdod biļetes un pieņem pārvadāt pasažieru vagonos pasažieru
uzraudzībā, neiesaiņotus (bez taras) suņus, kaķus un istabas

putnus un pieņem pārvadāt bagāžas vagonos un izdod neiesai-

ņotus velosipēdus un suņus;

pb — pārdod biļetes, pieņem un izdod bagāžu;
m — izdara sarakstā piezīmju iedalē paredzētās preču operācijas;

s — apzīmē sezonas staciju vai pieturas punktu, kuru atver tikai va-

saras sezonā ar atsevišķiem rīkojumiem noteicamā laikā un šādos

rīkojumos paredzētām komercoperācijām;

Staciju un pieturas

punktu nosaukumi

Izdarāmo

operāciju

apzīmē-

jums

Piezīmes

Zilaiskalns. V

Zīlani .
. . pb

Zilupe . . V

Zonepe . . V

Zvare
.
. . pb Ieslēgta satiksmē ar Jelgavu, Tukumu II.,

Pūri,Kandavu, Stendi, Ventsļ -iii, Talsiem

un visām Rīgas pas. - Tukuma I. līnijas
stacijām.

Žīguri. . . v

Žuldiņi
.
. v
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sl — apzīmē pagaidām slēgtu staciju vai pieturas punktu;

n — citu burtu priekšā apzīmē pieturas punktu bez patstāvīgiem tarifu

attālumiem;

Par braucienu vai pārvadājumu no šāda pieturas punkta maksa

jāaprēķina par attālumu no pēdējās pirms šā pieturas punkta atrodošās

tarifu stacijās, bet par braucienu vai pārvadājumu līdz šādam pieturas
punktam maksu aprēķina par attālumu līdz pirmai aiz šāda pieturas
punkta nākošai tarifa stacijai.

Piezīme: Sīkiem sūtījumiem dzīvnieki jāpieņem pārvadāt no un līdz preču operācijām
atvērtām (ar v. va un m apzīmētām) stacijām, ja sarakstā nav atzīmes par dzīvnieku sūtījumu
nepieņemšanu. Vagonu sūtījumiem dzīvnieki jāpieņem pārvadāt tikai no un līdz šīm nolūkam

iekārtotām utacījām, kuru sarakstu publicē satiksmes ministrs saziņā ar zemkopības ministru.

Reizē ar šo atceļu rīkojumu N° 61, iespiestu „Valdības Vēstneša"

1925. g. 47. numurā un „L)zelzceļu Vēstneša" 1925. g. 8. numurā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

(Ar papildinājumiem un grozījumiem, kas izdoti līdz 1930. g. 15. aprilim.)

Apstiprinu. 1923. g. 24. novembrī.

Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

c. Noteikumi N° 239.

Par vagonu padošanu iekraušanai un izkraušanai uz valsts

dzelzceļu stigu posmiem un atzarojumiem.

1. §. Pilnu vagonu kravas var iekraut vagonos un izkraut no vago-
niem netikvien stacijās, bet ari uz dzelzceļu stigu posmiem (starp staci-

jām) un uz sliežu ceļu atzarojumiem, kas atklāti vispārīgai lietošanai vai

ierīkoti uz iestāžu, firmu vai privātu personu rēķina, ja tie pievienoti
dzelzceļu stigai un tās sliežu ceļiem. Vagonu padošanu iekraušanai un

izkraušanai uz dzelzceļu stigu posmiem un atzarojumiem dzelzceļi izdara

tikai pēc iespējas un preču īpašniekam šie noteikumi nedod tiesības pie-

prasīt no dzelzceļiem obligatorisku vagonu padošanu.

2. §. Preču īpašniekiem, kuri vēlās sūtījumus iekraut vagonos vai

izkraut no vagoniem uz dzelzceļu stigu posmiem vai uz atzarojumiem,
jāiesniedz attiecīgas stacijas vai ekspluatācijas nodaļas priekšniekiem par
to rakstisks pieprasījums, kurā jāuzrāda:

A. Attiecībā uz iekraujamām precēm.

1) lekraušanas vietas attālums (kilometros) un posma vai atzarojuma

nosaukums;
2) preču nosaukums;
3) cik un kādas šķiras vagoni padodami;
4) gala stacija uz kurieni preces nosūtamas;

5) kad vēlās iekraušanu izdarīt (dātumu).
Piezīme. Pie vagonu padošanas pieprasījuma jāpieliek attiecīgs skaits preču zīmju

ar visām zinām un datiem, kas jāuzrāda nosūtītājam, saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem

par preču zīmju sastādīšanas un lietošanas kārtību.
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B. Attiecība uz izkraujamam precēm.

1) Izkraušanas vietas attaļums (kilometros) un posma vai atzaro-

juma nosaukums;

2) preču nosaukums;
3) vagonu skaits un to numuri;
4) preču izsūtīšanas stacija;
5) preču zīmju numuri, pie kurām preces pienākušas;
6) kad vēlās izkraušanu izdarīt (datumu).

Piezīme. Paziņojumi par vagonu padošanu preču izkraušanai uz posma vai atzaro-

juma, preču īpašniekiem jāiesniedz līdz vagonu pienākšanai stacijā.

Ja izņēmuma veidā vagonus padod izkraušanai uz posma vai atza-

rojuma, kad preču īpašnieki nav iesnieguši pieprasījumus līdz vagonu

pienākšānai stacijā, tad uz posma vai atzarojuma padotiem vagoniem
izkraušanas laiks skaitāms no stacijās izkraušanai noteiktā laikā sākuma.

3. §. Atstāt vagonus bez lokomotīves uz maģistrālu stigu posmiem
stingri aizliegts.

Var padot vagonus ie- vai izkraušanai posmā tikai ar
lokomotīvi

kurai jāpaliek pie vagoniem. Ja vieta, kur vagoni jāpadod atrodas kā-

pumā lielākā par 0,002 uz X., N. un P. ceļiem vai 0,005 uz L. ceļiem,
tad vilciena svars samazināms līdz kustības atjaunošanai kāpumā piemē-
rotai svara normai.

Atstāt vagonus bez lokomotīves uz tādiem atzarojumiem, kuri pie-
vienoti pie maģistrālās stigas, var tikai tad, ja uz šiem atzarojumiem
ierīkots aizsargu strupceļš un uz tādiem atzarojumiem bez aizsargu strup-
ceļa, kuru kritums nav lielāks par 0,002.

4. §. Uz vispārīgai lietošanai nodotiem atzarojumiem un stigu

posmiem, ja vilcienu kustības noteikumi, ceļa stāvoklis un citi apstākļi
atļauj izpildīt preču īpašnieka lūgumu, vagonus padod uz ekspluatācijas
nodaļas priekšnieka rīkojuma pamata bez līguma noslēgšanas.

Ekspluatācijas nodaļas priekšniekam rīkojumi par vagonu padošanu
uz posmiem vai uz vispārīgai lietošanai nodotiem atzarojumiem jāadresē

attiecīgas stacijas priekšniekam un norakstā ekspluatācijas un finanču

direkcijām. Šajos rīkojumos jāuzrāda padošanas noteikumi, preču iekrau-

jas vai izkraujas termiņš, kurš atkarībā no kustības techniskiem apstāk-
ļiem var ari būt īsāks par tarifos paredzēto normālo preču iekraujas un

izkraujas termiņu. Rīkojumos uzrādītos vagonu padevās noteikumus sta-

ci|a paziņo personai, kura vagonus pieprasījuse, zem paraksta. Uz atza-

rojumiem, kuri nav nodoti vispārīgai lietošanai, vagonus var padot tikai

pēc attiecīga līguma noslēgšanas dzelzceļu virsvaldes ekspluatācijas

direkcijā.
Preču īpašniekiem, ar kuriem noslēgts līgums, jāiesniedz attiecīgas

stacijas priekšniekam katru reizi atsevišķs rakstisks pieprasījums par tukšu

vagonu padošanu preču iekraušanai, kā ari par piekrautu vagonu pado-
šanu atbrīvošanai no precēm, ja pārvadāšanas dokumentos nav uzradīta

izkraušanas vieta.

5. §. Ar preču īpašniekiem noslēgtos līgumos, bez noteikumiem

par vagonu padošanu, skatoties pēc padošanas apstākļiem, visāda ziņa

jāieslēdz vēl ari šādi noteikumi:

a) Attāļums, par kuru ņemama maksa no preču īpašnieka par vagonu

padošanu uz atzarojuma.
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b) Termiņš, kurā preču saņēmējam jāizpērk stacijā pienākušās un

uz atzarojuma izkraušanai padodamās preces, kā ari kad viņam
jānokārto visas preču pieņemšanas formalitātes attiecībā uz vago-

niem, kurus nosūtītājs piekrauj uz atzarojuma un kuri nosūtāmi tāļāk

c) Laiks, kura preču īpašniekam jāizdara uz atzarojuma padoto va-

gonu iekraušana vai izkraušana.

d) Maksa, kāda ņemama, saskaņā ar vispārīgā tarifa likmēm, ja aiz

preču īpašnieka vainas stacijā pienākušie, uz atzarojumā izkrau-

šanai padodamie vai uz atzarojuma iekrautie un tāļāk nosūtamie

vagoni aizturēti stacijā ilgāk par līgumā paredzēto laiku (b punkts).

c) Preču īpašnieka apņemšanas ierīkot uz viņa rēķina atzarojumu,
vai uz atzarojuma iekraujas vai izkraujas vietā īpašu ierīci.

Piezīme. Atzarojumu ierīkošana izdarāma ar katrreizēju virsvaldes piekri-
šanu un atļauju.

f) Preču īpašnieka atbildība par visiem lokomotīves un vagonu

bojājumiem, kuri izdarīti aiz viņa vai viņa strādnieku rīcības vai

vainas pie vagonu padošanas, virzīšanas, izkraušanas vai iekrau-

šanas, vai kāmēr vagoni atradušies uz atzarojuma viņa ziņā un

rīcībā, kā ari atbildība par nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem,
kuri nodarbojas pie vagonu padošanas, to virzīšanas, preču izkrau-

šanas no vagoniem, vai iekraušanas vagonos uz stigas posmiem
vai atzarojumiem.

g) Dzelzceļiem tiesība vajadzības gadījumā atsacīties no vagonu

padošanas uz laiku vai pavisam, pie kam preču īpašniekam nav

liesības, celt pret dzelzceļiem šinī ziņā nekādus iebildumus vai

pretenzijas.

h) Stacija, kurai nosūtītājiem vai saņēmējiem jāiesniedz pieprasī)umi
par vagonu padošanas vajadzību, kā preču iekraušanai, tā ari to

izkraušanai.

6. §. Lai nodrošinātu maksu par vagonu aizturēšanu uz stigu
posmiem un atzarojumiem pie preču iekraušanas vai izkraušanas, no

vagonu apsūtītājiem pret dažādu ieņēmumu kvīti jāņem drošības nauda

tādos apmēros, kādi paredzēti noteikumos un tarifos par vagonu aizturē-

šanu par pirmo dienu.

7. §. Vagonus ar pienākušām precēm var padot izkraušanai uz

posmu vai atzarojumu tikai pēc tam, kad stacijā nokārtotas visas preču
izdošanas formalitātes un samaksāti visi maksājumi, kādi dzelzceļam

pienākās par preču pārvadāšanu. Visas uz posmu vai atzarojumu izkrau-

šanai padodamās preces to saņēmējiem jāpieņem stacijā un tās skaitās

par faktiski izdotām pienākšanas stacijā pirms padošanas uz stigas posmu

vai atzarojumu. Bet ja atzarojuma īpašnieks vai nomnieks apņēmās uz

sava rēķina uzturēt svērēju, tad preču nodošana saņēmējiem var notikt

spēkā esošo noteikumu kārtībā pēc preču padošanas uz atzarojuma, par

ko viņam jānoslēdz ar dzelzceļu virsvaldi attiecīgs līgums.
Kādā laikā pēc vagonu pienākšanas preču īpašniekiem jānokārto

preču izpirkšanas un pieņemšanas formalitātes, nosakāms līgumā vai

ekspluatācijas nodaļas priekšnieka rīkojumā ar tādu aprēķinu, lai neceltos

veltīga vagonu aizturēšana staci|ā.

Ja preču īpašnieks šo termiņu neievēro, tad vagonu aizturēšanas

laiks no šā termiņa notecēšanas brīža līdz sūtījuma faktiskās i/došanas
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brīdim jāieskaiia vagonu nostāvēs inas laikā zem izkraušanas. Ja pēc
šāda aprēķina iznāk, ka vagoni aizturēti ilgāk par ekspluatācijas nodaļas
priekšnieka rīkojumā vai ilgumā noteikto preču izkraušanas laiku, tad

preču īpašniekam jāmaksā tarifos paredzētā soda nauda.

8. §. Padodot tukšus vagonus iekraušanai uz posmu un atzirojumu
un pieņemot tos no preču īpašniekiem, visas preču pieņemšanas forma-

litātes un preču apskatīšana jāizdara ne uz posma vai atzarojuma, bet

taī stacijā, no kuras vagonus nosūta tāļāk. Bet ja atzarojuma īpašnieks
vai nomnieks apņēmās uz sava rēķina uzturēt svērēju, tad preču pie-
ņemšanas formalitātes un preču apskatīšanu var izdarīt pastāvošo notei-

kumu kārtībā uz atzarojuma, par ko viņam jānoslēdz ar dzelzceļu virs-

valdi attiecīgs līgums.

9. §. Preču izkraušana un iekraušana uz posma vai atzarojuma
jāizdara preču īpašniekam ar saviem līdzekļiem un dzelzceļš tarifos no-

teikto maksu par šīm operācijām neņem.

Nosūtītajiem preču iekraušana vagonos jāizdara pilnīga saskaņa ar

visiem pastāvošiem dzelzceļu noteikumiem un rīkojumiem.

Ja nosūtītām preču iekraušanu nav izdarījuši saskaņā ar šiem notei-

kumiem un rīkojumiem, tad uz preču īpašniekiem gulstas pilnā mērā

atbildība par visām sekām, kādas cēlušās caur nepareizu vai nekārtīgu
preču iekraušanu vagonos.

Gadījumos, kad nosūtītājs iekrāvis preces vagonā nekārtīgi, ne saskaņā
ar pastāvošiem noteikumiem, kad iekrāvis tās tā, ka nav iespējams tās

pārbaudīt, stacijai ir tiesība nesastādīt un neizdot preču zīmes dublikātu

un preces tādos gadījumos neskaitās kā pieņemtas nosūtīšanai līdz tam

laikam, kamēr nosūtītājs ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina neiz-

labo preču iekraušanu, vai skatoties pēc vajadzības, tās neatkrauj vai

nepārkrauj. Ja nosūtītāji atteicas izdarīt šīs operācijas, tad tās izdara

stacija ar dzelzceļa līdzekļiem, bet uz preču īpašnieka rēķina, par ko

sastāda komerciālu aktu, kura norakstu pievieno preču pārvadāšanas
dokumentiem un kurā, kā arī pārvadāšanas dokumentos, attiecīgās iedalēs,
uzrāda iztērētās naudas summas un soda naudu par vagonu aizturēšanu,

ja vagonu aizturēšana ir notikusi.

10. §. Dzelzceļu atbildība tarifa un pārvadāšanas noteikumos pare-
dzētās robežās par uz posmiem un atzarojumiem iekraujamām precēm
iesākas pēc preču nogādāšanas stacijā un to pieņemšanas no nosūtītāja
(8. §.), bet par uz posmiem un atzarojumiem izkraujamām precēm šī at-

bildība beidzas pēc preču nodošanas saņēmējam stacijā, pirms vagonu

padošanas uz posmu vai atzarojumu (7. §.), izņemot gadījumus, kad atza-

rojuma īpašnieks vai nomnieks uz sava rēķina uztura svērēju, kurš šaī

paragrāfā minētās operācijas izdara uz atzarojuma un tā tad a.bildiba

iesākās pēc preču pieņemšanas no sūtītāja un beidzas pēc preču nodo-

šanas saņēmējam uz atzarojuma.

11. §. Pie līguma izpildīšanas par vagonu padošanu jāievēro sekošais:

1) Ja uz dzelzceļiem nav preču sastrēguma un ja vagonu padošanai
nav tiešu šķēršļu kustības apstākļu dēļ, tad padošanu izdara

noteiktās dienās un stundās bez kavēšanās.

2) Pie preču nosūtīšanas uz posmiem vai atzan jumiem iekraujamo

preču īpašniekiem nevar dot nekādas priekšrocības preču nosū-

tīšanas ziņā, t i. uz posmiem vai atzarojumiem iekraujamās preces
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jānosūta vispārīga kartība, kada paredzēta preču pārvadāšanas
noteikumos un tarifos, nepārkāpjot kārtu.

12. §. Ja pēc ienākušiem pieprasījumiem ir iespējams vagonus padot
uz stigu posmiem vai uz atzarojumiem, tad stacija dienu iepriekš, pirms
stacijas slēgšanas, izliek redzamā vietā paziņojumu uz kurieni, cik vagonu,

kurās stundās un kādiem preču īpašniekiem pados nākošā dienā.

13. §. Kravas iekraušana vagonos vai izkrsušana no vagoniem preču

īpašniekiem pilnīgi jāpabeidz uz posmiem vai atzarojumiem tanī laikā,
kāds noteikts līgumā vai ekspluatācijas nodaļas priekšnieka rīkojumā par

vagonu padošanu. Ja no dzelzceļiem atkarīgu iemeslu dēļ šis termiņš

jāpārtrauc un padotie vagoni jānovāc atpakaļ uz staciju, tad pēc šo

traucējumu novēršanas novāktie vagoni jāpadod no jauna vajadzīgo ope-

rāciju pabeigšanai, pie kam minētās operācijas preču īpašniekam jāpabeidz
taī laikā, kāds vēl palika neizlietots pēc līguma vai ekspluatācijas noda-

ļas priekšnieka rīkojuma pie iekraujas vai izkraujas operāciju pārtrauk-
šanas. Maksa par otrreizēju padošanu, kā arī soda nauda par vagonu
aizturēšanu dzelzceļu vainas dēļ, šādos gadījumos nav ņemama un pār-
traukuma laiks un iemesli obligātoriski jāatzīmē sarakstā pēc formas Jsr

° 1.

Piezīme. Pārtraukumi pielaižami tikai ārkārtējos gadījumos, kad pārtraukšanas
iemeslus, palīdzības un ekstrā vilcienu nolaišanu agrāk nav bijis iespējams paredzēt.

Ja preču īpašnieks līgumā vai ekspluatācijas nodaļas priekšnieka
rīkojumā noteikto laiku preču iekraušanai vai izkraušanai nav ieturējis,
tad vagonus novāc uz to staciju, no kuras tie padoti.

Preci, kas atrodas vagonos, kuri šādos gadījumos novākti no posma
vai atzarojuma, stacija izkrauj un novieto preču uzglabāšanai noteiktās

telpās vai laukumos, ņemot tarifā paredzēto maksu, kā:

a) par vagonu aizturēšanas laiku no tā brīža, kad vagons nogādāts
uz posmu vai atzarojumu;

b) par preces izkraušanu, sastādot komerciālu aktu;
c) par preces uzglabāšanu, skaitot uzglabāšanas laiku no pirmās

pusnakts pēc vagona novākšanas no posma vai atzarojuma uz

staciju.

Ja ekspluatācijas nodaļas priekšnieks atrod par iespējamu, tad stacija
var preci, kura atrodas augstāk minētos gadījumos no posma vai atza-

rojuma novāktos vagonos, neizkraut un vagonus uz preču īpašnieka pie-

prasījumu par jaunu padot kraušanas operāciju pabeigšanai.

Pirms otrreizējās padošanas preču īpašniekiem jāsamaksā par vagonu

aizturēšanu, kura skaitāma no tā brīža, kad vagons pirmo reizi nogādāts
uz posmu vai atzarojumu par preces uzglabāšanu, ja par tādu pienākas,
un par vagonu otrreizēju padošanu.

Par otrreiz padoto vagonu turpmāku aizturēšanu maksa aprēķināma
tarifā noteiktā kārtībā, skaitot aizturēšanas laiku bez pārtraukuma no tā

brīža, kad vagoni pirmo reizi padoti uz posmu vai atzarojumu un līdz

tam brīdim, kad izkraušanai padotie vagoni no preces atbrīvoti vai arī

iekraušanai padotie vāgoni ar izsūiamām kravām novākti no posma vai

atzarojuma uz staciju. No šādi aprēķinātas vagonu aizturēšanas maksas

atskaitāma maksa par vagonu aizturēšanu, ja tāda būtu iekasēta sakarā

ar pirmo vagonu padošanu.
Piemērs: Vagons padots uz posmu izkraušanai 9. jūnija pīkst.

10, izkraušanas nenobeigšanas dēļ noteiktā laikā, vagons ar kravas
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daļu novākts no posma 10. jūnijā, pīkst. 15., pēc maksājumu no-

kārtošanas, vagons uz preču īpašnieka pieprasījumu padots otrreiz

uz posmu izkraušanas pabeigšanai. Ari šoreiz vagons noteiktā laikā

nav atbrīvots, pēc kam tas 11. innijā, pīkst. 8. aizvākts uz staciju,
kur preces no vagona izkrautas tanī pašā dienā pīkst. 12 un 12.

jūnija pīkst. 16 izdotas preču īpašniekiem.

Aprēķins:

a) Maksa par vagona padošanu pirmo reizi.

b) Maksa par vagona aizturēšanu no 9. jūnija pīkst. 10 līdz 10. jū-
nijam pīkst. 15 par 29. st., t. i. 2 dienām (Ls. 6 -f- Ls. 8 = Ls. 14).

c) Maksa par vagonu otrreizēju padošanu.
d) Vagona turpmāka aizturēšana, skaitot no 9. jūnija pīks. 10. līdz

11. junijām pīkst. 12 par 50 studām, t. i. 3 dienām, atskaitot

iau ieslēgto vagonu aizturēšanas maksu par 2 dienām (sk. b.

burtu) — Ls 10 = [(6+8+10) —14= 10|.

c) Maksa par preces izkraušanu.

f) Par preces uzglabāšanu, skaitot no pirmās pusnakts pēc 11. jūnija
pīkst. 12, t i. no 11. jūnija pīkst. 24 līdz 12. jūnijam pīkst. 16,
kā par 1 dienu.

14. § Par preču pārvadāšanu no izsūtāmās stacijas līdz tai stacijai,
kura padod vagonus izkraušanai uz posmu vai atzarojumu, kā arī par

preču pārvadāšanu no tās stacijas, kura padod vagonus iekraušanai uz

posmu vai atzarojumu līdz tai stacijai, uz kuru iekrautās preces adrēsētas,
maksa aprēķināma pēc vispārējiem tarifiem.

15. §. Par visiem bojājumiem, kas preču īpašnieka vai viņa strād-

nieku vainas dēļ celtos pie vagoniem, lokomotīvēm un citām dzelzceļu
piederošām lietām vai ietaisēm uz posma vai atzarojuma atbild preču
īpašnieks ar kustamiem un nekustamiem īpašumiem, saskaņā ar pagaidu
noteikumu un tarifa preču pārvadāšanai 26. paragr. 9. p. nosacījumiem.
Nodarītie zaudējumi preču īpašniekam jāsamaksā dzelzceļiem divu nedēļu
laikā no rēķina izsniegšanas dienas un par katru nokavētu dienu jāmaksā
soda nauda no nodarīto zaudējumu summas V3OO/0 apmēros.

16. §. Visus uz posma vai atzarojuma padotos vagonu-, kā pie-
krautos (padotus izkraušanai1,

tā arī tukšos (padotus iekraušanai) stacijas
ierēdnis ieraksta sevišķā s irakstā pēc formas .Vs l. (bl. ser. F. 319),
uzrā lot vagonu numurus un faktiskās padošanas laiku stundās un minūtēs.

Šo sarakstu paraksta priekšnieka dežurējošais palīgs par vagonu pa-
došanu un preču ījjašnie!<s vai viņa pilnvarotais priekšstāvis par vagonu

pieņemšanu savā zināšanā.

17. §. Pēc pilnu vagonu izkraušanas vai tukšu vagonu iekraušanas

stacijas dežūrants sarakstā pēc formas Mb 2. (bl. ser. F. 320.) attiecīgos

iedalījumos atzīmē laiku, kad šīs operācijas pabeigtas, bet pēc vagonu
faktiskās aizvākšanas taī pašā sarakstā ieraksta vagonu aizvākšanas laiku.

Sarakstu pēc formas JM2 2. paraksta stacijas ierēdnis (dežūrants) par vagonu

saņemšanu no preču īpašnieka un pēdējais par to nodošanu stacijas
zināšanā.

18. §. }a uz posmu vai atzarojumu izkraušanai padotus vagonus

pēc izkraušanas turpat piekrauj, tad par tādiem vagoniem sarakstā pēc
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formas JV° 2., iedalījumā
„
piezīmes", jāatzīmē, ka vagons piekļ-auts. Sa-

rakstā pēc formas JsTs 1. jāuzrāda to preču zīmju numuri, pie kurām

stacijā pienākuši izkraušanai padodamie vagoni, bet sarakstā pēc formas

JN° 2. jāuzrāda to preču-zīmiu numuri, pie kurām iekraušanai padotie
vagoni nosūtīti uz gala staciju.

19. §. Saraksti pēc formām N2 1. un 2. jāizgatavo 3 eksemplāros
ar kopējamā papīra palīdzību. Pirmie eksemplāri nododami preču kasē

ierakstīšanai norēķinos pēc formas JSr
2 3 un pie dažādu ieņēmumu norē-

ķina iesūtāmi finanču direkcijai. Otrie eksemplāri izsniedzami preču
īpašniekiem pie vagonu padošanas un novākšanas. Trešie eksemplāri
brošējami un ats'.ājami stacijā kā vagonu padošanas un novākšanas

grāmatas.

20. §. Saraksti pēc formām Ms 1. un 2 sastādami katram atzaro-

jumam un katrreizējai vagonu padošanai un novākšanai priekš katra

vagonu pieprasītāja atsevišķi, uzrādot abos sarakstos vienu un to pašu
kārtējo numuru. Ja vienā paņēmienā tiek novākti vagoni, kuri padoti
uz posmu vai atzarojumu pēc vairākiem sarakstiem (forma N° 1.), tad

par vagonu novākšanu jāsastāda nevis viens saraksts pēc formas Ns 2.,
bet tikdaudz, cik sastādīts sarakstu pēc formas N2 1., t. i. katrai atsevišķai

vagonu padošanai un katram vagonu pieprasītājam jāsastāda arī atsevišķs

šo vagonu novākšanas saraksts.

21. §. Ja uz posmu vai atzarojumu padotos vagonus novāc nevis

uz to staciju, no kuras tie padoti, bet uz kaimiņu staciju, tad arī saraksti

pēc formas M° 1. un numurētās blanķetes pēc formas .N° 2., kā arī

2 paragr. „A" nodalījumā paredzētās preču zīmes nosūta šai stacijai.

Pēdējā šādos gadījumos nokārto visas preču nosūtīšanas formalitātes

un pret dažādu ieņēmumu kvīti iekasē visus maksājumus, kuri cēlušies

ceļā un stacijā no vagonu padevās brīža iekraušanas vietā līdz preču
pieņemšanas nosūtīšanai (izņemot maksu par lokomotīves nostāvēšanu

rīkojumā noteiktā laikā un par vagonu padošanu, kādas summas iekasē-

jamas vagonu padošanas stacijā) neatkarīgi no vagonu padošanas stacijā
iekasētās summas.

Par šo summu iekasēšanu vagonu novākšanas stacijai jāatzīmē preču
īpašniekam vagonu padošanas stacijā par drošības naudas iekasēšanu

izsniegtās dažādu ieņēmumu kvītes otrā pusē un sarakstos pēc formas

N° 2. un šīs atzīmes jāapliecina ar stacijas priekšnieka vai viņa vietnieka

parakstu un stacijas zīmogu.

Pēc visu maksājumu iekasēšanas un vajadzīgo formalitatu nokārto-

šanas, saraksti pēc formām JsTsJSfs l. un 2. jānosūta vagonu padošanas
stacijai.

Vagonu padošanas stacija pēc šo sarakstu saņemšanas atmaksā

preču īpašniekam pirms vagonu padošanas iekasēto drošības naudu par

vagonu aizturēšanu, kā ari attiecīgos gadījumos vairāk iekasēto maksu

par lokomotīves nostāvēšanu (22. paragr).

Par dzelzceļiem pienākošos maksājumu aprēķināšanas un iekasēšanas

pareizību atbild tā stacija, kurai maksājumi jāiekasē.

22. §. Visi maksājumi par vagonu padošanu kā iekraušanai, tā arī

izkraušanai uz posmu vai atzarojumu, iekasējami pie ļjaziņojuma iesnieg-
šanas stacijas priekšniekam par vagonu padošanas pieprasīšanu, pret
dažādu ieņēmumu kvīti un izvedama caur dažādu ieņēmumu norēķinu,
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klātpieliekot pie norēķina sarakstus pēc formām N2N2 1., 2. un norēķinus
pēc formas Ns 3., pēdējie sastādami kopīgi par visiem no vienas stacijas
uz posmu vai atzarojumu padotiem vagoniem, neatkarīgi no nosūtītājiem
vai saņēmējiem.

Visi pret dažādu ieņēmumu kvītērn iekasētie drošības maksājumi,
kuri saistīti ar vagonu padošanu uz posmu vai atzarojumu un izrādītos

par vairāk iekasētiem, piemēram: drošības nauda par lielāku vagonu

skaitu, nekā padots, maksa par lokomotīves nostāvēšanu ilgāk, nekā

lokomotīve nostāvējuse kraujas operācijas izvedot v. t. t., tāpat arī dro-

šības nauda par p .dotie n vagoniem, ja vagoni nav aizturēti, atmaksājama
šādu maksājumu iemaksātajiem pret parakstu kvitēs otrā pusē.

Gadījumā, ja preču nosūtītājs no pieprasītiem vagoniem atteicies

iepriekšējā dienā līdz pīkst. 14, tad drošības nauda, izņemot zīmognodokli,
atmaksājama pilnos apmēros. Turpretim, ja preču nosūtītājs no piepra-
sītiem vagoniem (neatkarīgi no tā, vai tie padoti vai ne) atteicies pēc
pīkst. 14, pēdējā dienā pirms dienas, kurā tas pieprasījis viņam vagonus

padot, vai arī, neatkarīgi no atteikšanās, nav stacijā laikā ievedis pieteikto
preču vairumu, kādēļ vagons palicis neizlietots, tad iemaksātā drošības

nauda nav atmaksājama, bet tā paliek kā atlīdzība dzelzceļiem par vagonu
aizturēšanu.

Ja nav piekrauti daži no pasūtītiem vagoniem, tad par ieturēto

summu izdodama jauna dažādu ieņēmumu kvīte, bet ja visi pasūtītie
vagoni palikuši nepiekrauti, tad jauna dažādu ieņēmumu kvīte nav

izsniedzama.

Summas atvelk un maksājumus atmaksa ta stacija, kura saņēmusi
naudu pie vagonu pasūtīšanas.

23. §. Par vagonu padošanu šinīs noteikumos paredzētā kārtībā

ma'x-a aprēķināma Pag. noteikumu un tarifa preču pārvadāšanai 79 3 * §.
noteiktos apmēros.

24. §. Uz preču īpašnieku vai viņu pilnvarnieku pieprasīļumiem
atļauts (ieslēgt) piekabināt atsevišķas siltumnīcas strādnieku pārvadāšanai
uz darba vietām un atpakaļ uz staciju vai no darba vietām uz kaimiņu
staciju tanīs gadījumos, kad vagonus uz posmu vai atzarojumu padod
nevis ar caurejošiem vilcieniem, bet ar atsevišķām lokomotīvēm.

Siltumnīču trūkumu gadījumos strādniekus var ievietot segtos preču

vagonos.

Par strādnieku pārvadāšanu no stacijas uz posmu un atzarojumu
līdz iekraušanas vai izkraušanas v.etām, vagonu padošanas stacija iekasē

no preču īpašnieka vai viņa pilnvarnieka strādnieku braukuma maksu

pēc trešās klases tarifa par faktisko attālumu kilometros uz posma vai

atzarojuma, bet ne mazāk par noteikumu .Ns 27.— 15. §. uzrādīto maksu

par katru atsevišķu strādnieku braucienu un par to strādnieku skaitu,
kas faktiski brauc, bet gadījumos, kad stādniekus pārvadā atsevišķās

siltumnīcās — par faktisko braucēju skaitu, tomēr ne mazāk, kā par

15 personām par katru siltumnīcu, izdodot dažādu ieņēmumu -kvītes

atsevišķi turp un atpakaļ braukšanai, uzrādot tajās preču īpašnieka vārdu,
strādnieku skaitu, attālumu kilometros un iekasēto summu.

Kvītes preču īpašniekam vai viņu pilnvarniekam jāuzrāda pie kont-

roles tai amatu personai, kura pavada vagonus pie pēdējo padošanas uz

posmu un atzarojumu vai aizvākšanas no turienes
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Par katru bezmaksas vestu strādnieku no preču īpašnieka vai viņa

pilnvarnieka piedzenama tarifā paredzētā soda nauda.

25. §. lepriekšējos paragrāfos noteiktā vagonu padošanas un mak-

sājumu norēķināšanās kārtība piemērojama arī tanīs gadījumos, kad:

a) Vagonus padod iekraušanai vai izkraušanai uz tādiem stacijas
ceļiem, kuri nav paredzēti stacijas plānā šo operāciju izdarīšanai,
bet uz kuriem preču īpašnieki vēlās dābūt vagonus iekraušanai

vai izkraušanai.

Vagonu padošana iekraušanai un izkraušanai uz tādiem ceļiem
var notikt tikai ar katrreizēju ekspluatācijas nodaļas piiekšmeka
ziņu un atļauju, kurš arī nosaka tādas padošanas sīkākus nosa-

cījumus un kārtību, skatoties pēc vietējiem apstākļiem un pie-
mērojoties šiem noteikumiem.

b) Vagonus padod uz privātai lietošanai atklātiem staciju sliežu ceļu
atzarojumiem, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar tādu

atzarojumu īpašniekiem vai lietotājiem.
Piezīme. Stacijās, kur vagonu padošanu uz šaī paragrāfā minētiem staciju ceļiem

vai atzarojumiem tieši no stacijas plānos vispārīgai iekraušanai vai izkraušanai nozīmētiem

ceļiem var izdarīt nevis ar lokomotīvi, bet ar roku manevru palīdzību un ja preču īpašnieki
vēlas vagonus nogādāt uz tādiem ceļiem vai atzarojumiem ar saviem līdzekļiem, tad jāņem
tikai maksa par vagonu noskrējienu; roku manevri pielaižami tikai ar ekspluatācijas nodaļas
priekšnieka atļauju zem attiecīgu stacijas darbinieku uzraudzības, saskaņā ar pastāvošiem
techniskās kustības noteikumiem un ar preču īpašnieka rakstisku apsolījumu uzņemties visu

atbildību par sekām un varbūtīgiem zaudējumiem, kuji celtos pie vagonu padošanas šādu

manevru kārtībā.

26. §. Līdz ar šo noteikumu izvešanu dzīvē tiek atcelti noteikumi

X° 208., kas publicēti 1922. g. „Valdības Vēstnesī" 257. numurā un

„Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" 41. numurā.

Šie noteikumi stājas spēkā no 1924. g. 15. janvāra.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

(Ar papildinājumiem un grozījumiem, kas izdoti līdz 1930. g. 1. jūnijam).

Apstiprinu. 1919. g. 30. oktobri.

Latvijas dzelzceļu galvenais direktors Klaustiņš.

Noteikumi
N°

28

par vagonu padošanu uz zaru līnijām, viņu novākšanu no tām

un maksas aprēķiniem un norēķiniem.

§ I.

Visas zaru līnijas, pie kurām ir noliktavas, magazīnas, fabrikas jeb
citas ietaises, kur jāpadod izkraušanai vagoni ar pienākušām pa dzelz-

ceļiem precēm vai materiāliem, jeb arī tukši vagoni nosūtāmo mantu

jekraušanai, sadalās divās kategorijās:

a) zaru līnijas, kuras pieder dzelzceļiem un kuras var izmantot visi

intresenti, un
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b) zaru līnijas, kuras, ka privātīpašums, izmantojams uz sevišķu
nolīgumu pamata ar to īpašniekiem.

§ 2.

Vispārības izmantošanai atklātās zaru līnijas padotas ekspluatēšanas
un tarifu ziņā īpašiem nosacījumiem, kādus izdos šo līniju lietošanai.

Turpretim, privātu zaru līniju izmantošana padota nosacījumiem, kādi

būs paredzēti ar attiecīgām personām noslēgtos līgumos.

§ 3.

Pēc vilcienu pienākšanas, vagoni kuri dokumentos adresēti uz

privātu zaru līniju, jeb kuru padošana uz zaru līniju būs rakstiski pie-
prasīta vēl pirms vilciena pienākšanas, padodami tikai pēc tam, kad

atzarojuma īpašnieks nokārtojis vešanas maksu stacijā, — vai nu samaksā-

jot par pienākušo mantu pārvadāšanu skaidrā naudā, jeb caur seviš-

ķiem tekošā rēķina jeb banku čekiem, ja pēdējā maksāšanas kārtība atļauta.

Ki|f| § 4.

Visi maksājumi kādi dzelzceļiem pienākās par preču pārvadājumiem,
kuri būtu padodami uz zaru līnijām, izdarāmi, ja vilciens pienācis naktī —

vienas stundas laikā pēc stacijas preču kantora atvēršanas, bet ja vilciens

pienācis dienā, kad stacijas preču kantoris atvērts, — vienas stundas laikā

pēc vilciena pienākšanas. Pretējā gadījumā pienākušās preces izkrauj uz

atzarojuma īpašnieka rēķina vispārējās stacijas noliktavās, no kurienes

atzarojuma īpašniekam tās arī jāsaņem.

§ 5.

Ja zaru līnijas īpašniekam jāsūta no viņa atzarojuma mantas, tad

mantu iekraušanai vajadzīgie vagoni viņam jāpieprasa no stacijas, ja tur

būtu svabadi tukši vagoni, ne vēlāki, kā līdz pīkst. 6. iepriekšējās dienas

vakarā, bet ja stacijai vagoni jāpieprasa no citas stacijas jeb vagonu

parka, tad ne vēlāk kā 48 stundas iepriekš, bet ar tādu aprēķinu, ka

būtu iespējams tos laikus izsūtīt. Pieprasījumā jāuzrāda noteikti, kad

īsti pieprasītie vagoni vajadzīgi, kādas kārtas vagoni, katras vagonu
kārtas skaits, kādu preču sūtīšanai tie vajadzīgi un uz kādām stacijām

preces sūtāmas. Atzarojuma īpašniekam pie pieprasījumiem jāpieliek,

saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem, izpildītas preču zīmes un, ja tas

līgumā par zaru līniju ekspluatēšanu paredzēts, tad arī attiecīgā drošības

nauda, kā garantija par vagonu piekraušanu noteiktā laikā. Visi pārva-
dājumi no zaru līnijām ieet vispārējo zināmas stacijas pārvadājumu attie-

cīgas kategorijas kārtā un šinī ziņā atzarojumu īpašnieki nekādas priekš-
rocības nebauda.

Piezīme: Dzelzceļš padod vagonus uz zaru līnijām kā iekraušanai, tā izkraušanai,
pēc iespējas, atkarībā no attiecīgas stacijas darba un viņas rīcībā esošā ripojošā inventāra un

neatbild par to padošanas laiku.

§ 6.

Pēc tam kad zaru līnijas īpašnieks nokārtojis stacijā maksājumus

par pienākušām precēm, adresētām viņam uz atzarojumu, vai iemaksājis
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drošības naudu par iekraušanai pieprasītiem tukšiem vagoniem (ja tāda

drošības naudas iemaksa būs paredzēta līgumā), stacija vagonus padod
uz zaru līniju §§ 7. un 8. paredzētā kārtībā, un pie noliktavas piekoman-
dētais stacijas aģents, ja tāds līgumā ir paredzēts, atļauj savā uzraudzībā

vagonus izkraut jeb iekraut. Krauto vagonu padošana uz zaru līnijām
notiek augstāk minētā stacijas aģenta uzraudzībā un pavadībā.

§ 7.

Vagonu padošanas techniskā puse norisinās šādā kārtā. Pēc vil-

cienu pienākšanas, vešanas maksas nokārtošanas un noskaidrošanas, kādi

krauti vagoni padodami uz zināmu zaru līniju izkraušanai, šie vagoni
jāatkabina no vilciena, jāpārbauda, vai tie techniskā ziņā nav bojāti un

ar lokomotīves, zirgu vai cilvēku spēku, raugoties pēc vietējiem apstāk-
ļiem, jānogādā pie atzarojuma ieejas punkta (aizsargu brusas), pie kam

jāievēro, ka caur vagonu padošanu neapdraudētu kustību. Tālākā vagonu

virzīšana pa atzarojumu atkarājas no līguma noteikumiem ar atzarojuma
īpašnieku un var notikt vai nu ar dzelzceļu līdzekļiem, uz atzarojuma
īpašnieka rēķina, vai paša īpašnieka līdzekļiem. Tāpat jārīkojas arī ar

tukšu vagonu padošanu iekraušanai, ja šie vagoni nebūtu jau agrāki
bijuši stacijā, bet pieprasīti no citurienes. Izkrautie vai jjiekrāutie pie
noliktavas vagoni, pirms viņu aizvākšanas no atzarojuma, jāpārbauda,
vai tie techniskā ziņā nav bojāti (§ 16) un vai komerciālā ziņā izpilda
visus izdotos noteikumus, un tad pārvietojami pa atzarojumu līdz aizsargu
brusai ar atzarojuma īpašnieka līdzekļiem, jeb ari, atkarībā no līguma,

atstājami pie noliktavām, lai stacija paņemtu viņus no turienes ar saviem

līdzekļiem.

§ 8.

Visus uz zaru līnijām padotos vagonus, kā krautus (padotos priekš
izkraušanas), tā arī tukšos (padotos iekļaušanai), stacijas aģents ieraksta

sevišķā sarakstā, pēc formas N° 1, par vagomem, uzrādot

vagonu numurus un faktiskās padošanas laiku stundās un minūtēs. Šo

sarakstu paraksta stacijas aģents (dežūrants) par vagonu nodošanu un

atzarojuma īpašnieks jeb viņa pilnvarotais priekšstāvis — par vagonu

pieņemšanu savā zināšanā.

§ 9.

Par vagonu iekraušanas vai izkraušanas pabeigšanu uz zaru līnijas
(§ 12) preču īpašniekam vai viņa priekšstāvim rakstiski jāziņo pēc formas

,Sf° 4 stacijas priekšniekam. Ziņojuma saņemšanas laiku stacijā uzskata

par vagona iz- jeb iekraušanas laiku. Saņēmuse ziņojumu, stacija pār-

liecinājās par viņā uzrādīto ziņu pareizību un sper soļus vagonu novāk-

šanai no zaru līnijas. Stacijai sevišķi jārūpējas, lai starplaiks starp vagonu

piekraušanu vai izkraušanu un viņu novākšanu no zaru līnijas būtu pēc

iespējas īsāks. Turpretim, ja zaru līnijas īpašnieks nebūtu stacijai īpaši
ziņojis par vagonu iekraušanas vai izkraušanas pabeigšanu, tad jāpieņem,
ka šīs operācijas pabeigtas vagonu aizvākšanas brīdī.

§ 10.

Pēc pilnu vagonu izkraušanas, vai tukšu vagonu iekraušanas un

pēc ziņojuma formas J\r 2 4. saņemšanas stacijas aģents sarakstā forma
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JS6 2. attiecīgos iedalījumos (5. un 6.) atzīmē laiku, kad šīs operācijas
pabeigtas (§ 12), bet pēc vagonu faktiskas aizvākšanas taī pašā sarakstā,
ieraksta vagonu aizvākšanas laiku. Sarakstu form. JMs 2 paraksta stacijas
aģents (dežūrants) par vagonu saņemšanu no noliktavas īpašnieka un

pēdējais — par to nodošanu stacijas zināšanā.

§ H.

Ja padotie uz atzarojumu krautie vagoni pēc izkraušanas tiktu pēc
tam paņemti turpat piekraušanai, tad par tādiem vagoniem saraksta

form. te 2. iedalījumā „piezīmes" jāaizrāda, ka vagons atstāts piekrau-
šanai. Izkraušanas un iekraušanas laika beigu momenti ir sīki jāatzīmē.
Šīs ziņas ir vajadzīgas, lai varētu pareizi aprēķināt soda naudas par

vagonu aizturēšanu virs līgumā noteiktā laika.

§ Ha.

Par vagona iekraušanas un izkraušanas pabeigšanu uz atzarojuma,
preču īpašniekam vai viņa priekšstāvim visos gadījumos rakstiski jāziņo
pēc formas te 4. stacijas priekšniekam. Ziņojuma saņemšanas laiku

stacija uzskata par vagona iz vai iekraušanas laiku. Saņēmuse ziņojumu,
stacija pārliecinājās par viņā uzrādīto ziņu pareizību un sper soļus vagonu

novākšanai no atzarojuma. Stacijai sevišķi jārūpējas, lai starplaiks starp

vagona piekraušanu vai izkraušanu un to novākšanu no atzarojuma būtu

pēc iespējas īsāks.

Turpretī, ja sūtījuma īpašnieks nebūtu stacijai īpaši ziņojis par

vagonu iekraušanas vai izkraušanas pabeigšanu, tad jāpieņem, ka šīs

operācijas pabeigtas vagona aizvākšanas brīdī.

§ 12.

Par vagonu izkraušanu vai piekraušanu atzarojuma īpašnieks tik

tad var ziņot stacijai, lai tā aizvāktu vagonus, kad tie ir nostādīti tādā

stāvokli pie noliktavas vai atzarojuma aizsargu brusas, atkarīgi no tam,
kurā vietā pēc līguma beigsies vagonu padožana ar dzelzceļu līdzekļiem,
kad stacija tos var novākt bez kavēšanās. Šis brīdis arī skaitās par

vagonu izkraušanas vai iekraušanas pabeigšanas laiku.

§ 13.

Saraksti forma te 1. un te 2. ir tie dokumenti, uz kuru pamata

īpašā grāmatā, pēc (še pieliktas) formas te 3, aprēķināma maksa par

vagonu padošanu un vagonu aizturēšanu pie iekraušanas un izkraušanas

virs laika, kāds priekš tam paredzēts, tādēļ arī šinīs dokumentos ierak-

stāmas vispareizākās ziņas, kuras saskanētu ar tiešo vagonu padošanas,
iekraušanas vai izkraušanas laiku. Izlabojumi vai izkasījumi sarakstos

un grāmatā formā te 3 nav atļauti. Ja sarakstos vai grāmatā būtu

ieviesusies kļūda, tad nepareizi ierakstītais skaitlis jāpārstripo un virs tā

jāuzraksta pareizi dati. Par izlabojumu sevišķi jāmin sarakstā vai

grāmatā un tāds atzīmējums jāparaksta stacijas aģentam, kurš.

izlabojumu taisījis.

25
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§ H.

Saraksti forma N° 1. un 3. jāsastāda 2 eksemplāros ar kopējamā
papīra palīdzību. Pirmie eksemplāri jānodod preču kantorī ierakstīšanai

aprēķinu grāmatā, forma Ns 3, un mēneša beigās nosūtāmi līdz ar norē-

ķinu iinanču direkcijai; otrie eksemplāri jāizsniedz zaru līnijas īpašniekam
pie vagonu padošanas un novākšanas, bet trešie epsemplāri brošējami un

atstājami stacijā kā vagonu padošanas un novākšanas grāmatas.

§ 15.

Saraksti pēc formas JV° 1. un N° 2. sastādami katrai zaru līnijai un

katrreizējai vagonu padošanai vai novākšanai priekš katra preču īpašni ka

atsevišķi, uzrādot abos sarakstos vienu un to pašu kārtējo numuru.

Ja vienā paņēmienā tiek novākti vagoni, kuri padoti uz posmu vai

zaru līniju pēc vairākiem formas Jvfs 1. sarakstiem, tad par vagonu no-

vākšanu jāsastāda nevis viens saraksts pēc formas N2 2., bet tikdaudz,
cik sastādīts sarakstu pēc formas N° 1., t. i. katrai atsevišķai vagonu

padošanai jāsastāda arī atsevišķs šo vagonu novākšanas saraksts.

§ 16.

No vagonu faktiskā padošanas laika aiz aizsargu brusas vai pie
noliktavas līdz viņu iekraušanas vai izkraušanas pabeigšanai (§ 12) zaru

līnijas īpašnieks ir atbildīgs par vagonu aizturēšanu zem iekraušanas vai

izkraušanas. Par vagonu aizsargāšanu no bojājumiem atzarojuma īpašnieks
ir atbildīgs no vagonu padošanas brīža līdz viņu aizvākšanai. Par visiem

bojājumiem un zaudējumiem, kuri uzrādītā laikā celtos pie vagoniem vai

lokomotīvēm caur zaru līniju neuzturēšanu kārtībā, kustības signālu
apgaismošanas noteikumu neizpildīšanu, caur atzarojuma īpašnieka vai

viņa ļaužu vainu, kā pie vagonu virzīšanas pa atzarojumu, tā arī pie to

iekraušanas vai izkraušanas, atbild atzarojuma īpašnieks. Par vagonu

bojājumiem (§ 7) sastādami atzarojuma īpašnieka vai viņa pilnvarnieka
klātbūtnē techniski akti, uz kuru pamata atzarojuma īpašnieks atlīdzina

dzelzceļiem par visiem bojājumiem, kādi nodarīti vagoniem uz atzarojuma.

§ 17.

Ja vagoni būtu padoti uz atzarojuma tādā laikā, kad, pēc līguma,
uz atzarojuma nav jānotiek iekraušani vai izkraušanai, tad atzarojuma

īpašnieka atbildība par vagonu aizturēšanu iesāks no tā laika, kurš līgumā

paredzēts par darbības sākumu uz atzarojuma. Laiks, kurā atzarojuma

īpašniekam jāizdara un jāpabeidz vagonu iekraušana vai izkraušana,

jāparedz līgumos.

§ 18.

Ja atzarojuma īpašnieks līgumā noteiktā laikā uz atzarojuma padotos
vagonus neiekrautu vai neizkrautu, tad stacija tos var novākt no atzaro-

juma un vagonos atrodošās mantas likt izkraut stacijas noliktavās, piedze-
not par vagonu aizturēšanu, no to padošanas brīža par visu laiku soda

naudu. Par katru tādējādi novākta vagona izkraušanu un viņa saturu
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stacija sastāda attiecīgu komerciālu aktu. Pie tam, neatkarīgi no soda
naudas piedzīšanas par vagonu aizturēšanu, atzarojuma īpašniekam jāsa-
maksā arī par preču izkraušanu stacijā, to uzglabāšanu un pārvadāšanu
no atzarojuma noliktavām līdz stacijai, kā par padošanu.

§ 19.

Ar zaru līnijas īpašnieku noslēdzamā līgumā ir jāparedz, kāda

vieta — stacija, atzarojuma aizsargu brusa, vai atzarojuma noliktava —

skaitīsies par preču pieņemšanas vai izdošanas vietu; turpat jāparedz
arī, kur un kādā kārtā sastādīs kamerciālos aktus par preču iztrūkumiem

un bojājumiem un kurš brīdis skaitīsies par preču galīgu pieņemšanas
vai izdošanas brīdi. Pie tam jāievēro, ka vienīgi tanī gadījumā, kad uz

atzarojuma īpašnieka rēķina ir piekomandēts uz atzarojumu īpašs stacijas
ierēdnis, var notikt preču pieņemšana vai izdošana un komerciālu aktu

sastādīšana uz atzarojuma, citādi atzarojuma īpašniekam pienākušās preces

jāpieņem un nosūtamās jānodod stacijā, kur vajadzības gadījumos sastā-

dami arī komerciālie akti.

§ 20.

Līgumos ar atzarojumu īpašniekiem ir sīki jāparedz, kādos apmēros
un kādā kārtā ņems maksu par vagonu padošanu, aizturēšanu, aizvāk-

šanu un visiem citiem dzelzceļu pakalpojumiem, ieskaitot tajos arī

atalgojumu piekomandētiem uz atzarojumiem staciju aģentiem.

• § 21.

Sastādot aprēķinus par vagonu padošanu, aizturēšanu, novākšanu,

stacijām ir jāpamatojas uz līgumu noteikumiem, dzelzceļu virsvaldes

aizrādījumiem, kā arī viņas izdotiem vispārējiem noteikumiem par zaru

līniju ekspluatēšanu un tarifu pamatnoteikumiem.

Ja iekraušanai pieprasītie vagoni nebūtu piekrauti un aizvākti atpakaļ

uz staciju tukši, tad tādos gadījumos, virs maksas par vagonu padošanu,

jāpiedzen maksa par viņu aizturēšanu pa visu laiku skaitot no vagonu

padošanas brīža un nekādā ziņā ne mazāk par vienu dienu (24 stundām),

rēķinot nepilnas dienas par pilnām.

Padot uz zaru līnijām vagonus preču un iekraušanai

var tikai ar to nosacījumu, ka viņos būtu preces svara ne mazāk par

250 pudiem.

§ 22.

Priekš katra atzarojuma īpašnieka
_

stacijai jāved grāmatā forma 3.

sevišķs norēķins, kurā jāuzrāda visas pec viņas formas paredzētas ziņas

no sarakstiem form. 1. un un jāaprēķina, cik par šo vagonu padošanu

un vagonu aizturēšanu pienākas no atzarojuma īpašnieka. Pec mēneša

noslēgšanas norēķina noraksti, līdz ar sarakstiem form 1. un 2. (§ 14.)

stādams priekšā dzelzceļu virsvaldes finanču direkcijai pie dažādu ienā-

kumu norēķina. Grāmatā form. te 3. visi vajadzīgie dati ierakstāmi

katru dienu. Tāpat arī katru dienu stacijai jāaprēķina un jāieved
25*
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grāmata, cik no atzarojuma īpašnieka pienākas par vagonu pado-
šanu un aizturēšanu.

§ 23.

Kārtība, kādā atzarojuma īpašniekam jāpaziņo par no viņa pienā-
košām summām par vagonu padošanu, aizturēšanu, novākšanu, lokomotī-

ves darbību un t. t., kā arī par šo summu iemaksu dzelzceļu kasē,

jāparedz līgumā. Visas no atzarojuma īpašnieka pienākošās summas tam

jāiemaksā stacijas kasē par norēķināmo dienu, bet ne Vēlāki, kā otrā dienā.

§ 24.

Tā ka pie preču izpirkšanas vēl nav iespējams noteikt, cik īsti

pienāksies par vagonu padošanu un novākšanu, tad šie nosacījumi paredz
naudas iekasēšanu pēc vagonu padošanas uz atzarojuma. Lai aizsargātu
dzelzceļu intereses, līgumos paredzams noteikums, ka atzarojuma īpaš-
nieki iemaksā sevišķas drošības naudas, kuras pilnīgi garantētu visu

pienākošos no atzarojuma īpašnieka summu samaksu. Stacijas priekšnie-
kiem ikdienas jāpārliecinās par kārtīgu naudas iemaksu, bet ja atzaro-

jumu īpašnieki atteiktos to darīt, tad par to jāziņo ekspluatācijas nodaļas
priekšniekam un finanču direkcijai.

§ 25.

Šie noteikumi attiecināmi arī uz dzelzceļu saimnieciskiem mantu

pārvadājumiem, kuras tiktu izkrautas vai nu noliktavās pie atzarojumiem,
jeb arī uz stacijas teritorijas, kādēļ stacijām jāsastāda saraksti form. 1.

un 2.; vienīgā starpība būs tā, ka stacijas kasē netiks iemaksāta nauda.

Norēķini par vagonu aizturēšanu grāmatā form. JSTs 3. jāved līdz ar

privātpersonu norēķiniem. Par vagonu aizturēšanu virs termiņa atbild

tās nozares ierēdnis, kuras mantas atrodas vagonos, kādēļ jāsastāda attie-

cīgi akti, kuri nosūtāmi attiecīgai ekspluatācijas nodaļai dēļ rīcības un

slēdziena un finanču direkcijai pie norēķinā pēc § 22. — pierakstīšanai
uz zināmu personu jeb nozares rēķina.

§ 26.

Stacijas priekšniekiem pastāvīgi un stingri jāraugās uz to, ka

sarakstos firma Ne 1. un 2. un grāmatā forma N° 3. pareizi ierakstītu

visas ziņas, izdarītu aprēķinu un no atzarojumu īpašniekiem pienākošas
naudas summas ikdienas iemaksu staciju kasēs.

Finanču direktora v. i. A. Dukurs.

Komercnodaļas pārziņa v. i. Bērziņš.

(Ar papildinājumiem un grozījumiem kas izdoti līdz 1930. g. ļ. jūnijam).
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Forma N° 1.

Saraksts Nr.

par padotiem vagoniem uz
r

(kam padoti)
v &

(jāuzrāda posms, atzarojums vai pieturas punkts, kā arī attāļums no stacijas kilometros)

mēn.
„

■ dienā 193 g.

a) par lokomotīves darbību lat sant. Dažādu ieņēmumu
b) „ vagonu noskrējienu , „

kvīšu N°N°

c) Kult. fonds no lokom. darb.

lekasēts: ļ un vag. noskr. .. . . , .

d) par lokomotīves nostāvēšanu
„ ,

c) „ vagonu aiztur, un neizliet „ ,

f) „ „
lietošanu . . . . „ „ J no 193—g*

Kopā lat sant.

Stacijas aģenta paraksts par vagonu nodošanu un

sarakstā uzrādīto ziņu pareizību:

Preču īpašnieka paraksts par vagonu saņemšanu:

Forma N° 2.

Saraksts Nr.

par novāktiem vagoniem no

(jāuzrāda posms atzarojums vai pieturas punkts).

Preču īpašnieka paraksts par vagonu nodošanu:

Stacijas aģenta paraksts par vagonu saņemšanu
un sarakstā uzrādīto ziņu pareizību:

*) Ja vagonu pec izkraušanas turpat piekrauj, tad jāuzrada, kad tas iekrauts un

novākts, ka arī iekrautā sūtījuma preču zīmes N° un gala stacijas nosaukums.

Va go u N°N°
Vagonu fakt

atsevišķu

kura pa krau-

šanas laiku

paliek pie sa-

stāva

iskais padošanas laiks ar:

lokomotīvi

kura pēc
caurejošu

padošanas vilcienu
atgreižas uz

staciju

Preču

zīmju

s .2.3*

tu g

E 3 -K«ž
« s «.až

« 03

,§•8 g.

03
rr>

P

sa 3 >

tā!
e = g

=5< H.

VI

9)

E

N

Krautu Tukšu

stūmi. min. stund.i min. ļ stund.ļ min.

Vagon JsfeNs
Fi

vaj

ktiskais

jonu ie-

[ izkrau-

1as laiks

-

atsevišķu
lokomotīvi

Vagoni novākti ar:

caurejošu
vilcienu

va

šai
Piezīmes*)

Krautu Tukšu
st. I min. dat. st. min. dat. ļ st. min.

~6 7 8~| 9 1 10 1 11

dat.

4 5 10 11 12

ll
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Forma N° 4.

„

" 19 g.

stacijas priekšniekam.

Padotie jek fau^
ana| uz atzarojuma pie manām noliktavām vagoni

izkjausanai j r e>

zem N2N2

ir izkrauti kādēļ viņus lūdzu aizvākt.

Atzarojuma īpašnieka paraksts:

Ser. F. 322.

Uz šiem noteikumiem attiecošies norādījumi:

Rīkojums N° 199.
1926. g. 2. jūnijā.

Par maksas aprēķināšanas kartību, padodot vagonus uz posmu

preču iekraušanai vienā reizā vairākās vietās.

Novērots, ka padodot vagonus preču iekraušanai noteikumos «N° 239.

paredzētā kārtībā ar atsevišķu vai caurejošu lokomotīvi uz vienu posmu
vai atzarojumu vienā reizē vairākās vietās, vienam un tam pašam preču

īpašniekam, dažas stacijas maksu ņem kā par atsevišķu vagonu padošanu
uz katra kilometra, kas ir nepareizi.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka šādos gadījumos :ņemama

preču tarifa I daļas § 46. paredzētā maksa, kā par vienu padošanu —

no vagonu padošanas stacijas līdz tāļākai iekraušanas vietai un atpakaļ
uz minēto staciju — par lielāko noskrieto attāļumu.

Ja tādā pašā kārtā vagoni top padoti vairākiem preču īpašniekiem
un katram vairākās vietās, tad maksa aprēķināma, piemērojoties augstāki
minēta 793, §II nodalījuma 1. piezīmei, un ņemama no katra preču
īpašnieka atsevišķi un līdz katra īpašnieka preču tāļākai iekraušanas

vietai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Rīkojums N° 252.
1926. g. 7. jūlijā.

Papildinot manu š. g. 2. jūnija rīkojumu N° 199. (sk. „Dzelzceļu
Vēstnesī" N° 21. 1926. g.) attiecībā uz maksas aprēķināšanas kārtību par

vagonu padošanu uz posmu preču iekraušanai vairākās vietās, paskaid-
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Roju, ka arī maksa par lokomotīves nostāvēšanu šādos gadījumos aprē-
ķināma kā par vienu nostāvēšanu, saskaitot katrā vietā nostāvēto laiku

kopā un rezultātā noapaļojot nepilnas stundas līdz pilnām stundām.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 267.
1927. g. 7. martā.

Sakarā ar blanķešu-forma N2N2 1. un 3. apvienošanu, līdzšinējais
aprēķins — forma N2 3. par vagonu padošanu turpmāk nav vairs jāsa-
stāda. Tāpēc minētā blanķete (ser. F. N. 321.), kā atcelta nav stacijām
vairs jāpieprasa.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ieņēmumu daļas vad. A. Krieviņš.

Apstiprinu. 1923. g. 13. septembrī.

Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

d. Noteikumi N° 234.

Par vagonu padošanu preču iekraušanai un izkraušanai uz

vispārīgai lietošanai atklātiem sliežu ceļu atzarojumiem pie

laukumiem, noliktavām, kuģiem un muitas dārzos Rīgas-Krasta,

Liepājas, Ventspils, Rīgas-Preču, Torņakalna, Mangaļu un

Jelgavas stacijās.

A.

Vagonu padošana izkraušanai,

h §•

Uz Liepājas, Ventspils, Rīgas-Preču, Torņakalna, Mangaļu un Jelgavas

stacijām nosūtamās pilnu vagonu sūtījumu preces var adresēt kā tieši uz

šīm stacijām, tā arī uz kādu no šo staciju vispārīgai lietošanai atklātiem

atzarojumiem.
Uz Rīgas -Krasta staciju atļauts nosūtīt pilniem vagoniem tikai tādus

sūtījumus, kuri adresēti izkraušanai uz laukumiem, noliktavās, kuģos,

elevatoros, saldētavā, elektriskā stacijā un citās tamlīdzīgās vietās, kuras

atrodas valsts, komunālu, prīvātiestāžu un personu rīcībā un lietošanā.

Sīkus nemuitojamus vietējās satiksmes sūtījumus uz Krasta staciju
var nosūtīt tikai no N platuma, bet muitas uzraudzībai padotos sūtījumos, —

no visu platumu sliežu ceļu stacijām.
Augstāk minētie sīkie sūtījumi un muitas uzraudzībai padotie piln-

krāvu sūtījumi pieņemami nosūtīšanai uz Rīgas-Krasta staciju bez

izkraušanas vietas uzrādīšanas preču pārvadāšanas dokumentos.

Dzelzceļu virsvalde sastāda un izsludina ~Valdības Vēstnesī" to

Rīgas -Krasta, Liepājas, Ventspils, Rīgas-Preču, Torņakalna, Mangaļu un

Jelgavas staciju sliežu ceļu atzarojumu nosaukumu sarakstu, kuri atklāti

vispārīgai lietošanai, priekš preču izkraušanas un iekraušanas pilnu vagonu

sūtījumiem. Tāds pats šo atzarojumu saraksts izkarams katrā no mīnētām

stacijām, redzamā un publikai pieejamā vietā.
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2. §.

Preču zīmē uz tādu sūtījumu, kura preces viņa īpašnieks vēlas izkraut

no vagona uz vispārīgai lietošanai atklātu atzarojuma, nosūtītājs var preci
nosūtot, pie gala mērķa stacijas nosaukuma pierakstīt: „padošāanai uz

tādu un tādu atzarojumu", „un pie tāda un tāda laukuma, noliktavas

vai kuģa," ja vēlās, lai vagonus padotu tieši pie zināma laukuma, nolik-

tavas vai kuģa".
1. piezīme. Ja izrādās, ka preču zīmē uzrādīts tāds atzarojums, kāds nav sarakstā,

vai tāds laukums un noliktava, kādi pie atzarojuma neatrodas, tad preces skaitās adresētas

uz pašām Liepājas, Ventspils, Rigas-Preču, Torņakalna, Mangaļu un Jelgavas stacijām, un

izkraujamas šinīs stacijās.
2. piez ī m c. Uz Rīgas -Krasta staciju preces vietējās satiksmes pilniem vagoniem

var adresēt arī dublikāta uzrādītājam, bet izkraušanas vietas uzrādīšana pārvadāšanas doku-

mentos ir obligātoriska.

Uz Rīgas -Krasta staciju adresētie sūtījumi, kuriem izkraušanas vieta

nav uzrādīta, aizturami: N platuma vagonos — Torņakalnā un X platuma
vagonos — Rīgā -Preču, kur arī izkraujami. Uz tām pašām stacijām uz

preču īpašnieku rēķina nosūtami izkraušanai no Rīgas -Krasta stacijas
visi tie sūtījumi, kuru izkraušanas vieta dokumentos ir gan uzrādīta, bet

preces nepieder izkraušanas vietas īpašniekam vai nomniekam un pēdējie
neļauj preces tur novietot, kā arī ja pie uzrādītās izkraušanas vietas ne-

pieiet tāda platuma ceļi, kāda platuma vagonā preces pienākušas. Vagonu
novākšana izdarāma 11. paragrāfa piezīmē paredzētā kārtībā.

3. §•

Ja saņēmēji veļas, lai tas preces, kuras adresētas Rīgas-Preču,

Liepājas, Ventspils, Torņakalna, Mangaļu un Jelgavas stacijām, bez iz-

kraujamās vietas uzrādīšanas preču dokumentos, padotu izkraušanai uz

vispārīgai lietošanai atklātiem atzarojumiem, vai lai padotu izraušanai

nevis uz to atzarojumu un nevis pie tā laukuma, noliktavas vai kuģa,
kurus uzrādījuši nosūtītāji preču zīmēs, saskaņā ar 2. §. (šis attiecināms

ari uz Rīgas-Krasta staciju), tad viņam jāiesniedz pirms vagonu pienākšanas

gala stacijā, šīs stacijas priekšniekam rakstisks paziņojums, kurā jāuzrāda
izsūtāmā stacija, preču zīmes un vagona numuri, saņēmēja vārds, preču
zīmē uzrādītais padošanas punkts un tas punkts, kurā saņēmējs vēlas

dabūt izkraušanai vagonu un preces nosaukums. Ja sūtījums adresēts

preču zīmes dublikāta uzrādītājam, tad pie šī paziņojuma jāpieliek ari

preču zīmes dublikāts, kurš paliek stācijas rīcībā.

4- §.

Visus sūtījumus, kuri pienākuši stacija ar 2. §. paredzētiem aizrādī-

jumiem preču zīmēs, vai par kuriem iesniegti 3. §. paredzētie paziņojumi,

stacijas pēc iespējas un atkarībā no viņu darbības techniskiem padošanas

apstākļiem, pēc visu dzelzceļiem pienākošos maksājumu samaksas, padod
vagonos aiz plombām izkraušanai uz atzarojumu pie uzrādītā laukuma

vai pie noliktavas.

Piezīme. Rīgas-Krasta, Rīgas-Preču, Torņakalns, Mangaļu, Liepājas un_ Ventspils
stacijas, ievērojot aprobežoto ceļu un manevrējošo lokomotīvju skaitu, visus pienākošus va-

gonus (ar pilnkravu sūtījumiem) tūlīt pēc viņu pienākšanas pārsver, šķiro pēc padošanas

ceļiem un padod vagonus aiz plombām izkraušanas vietās pirms izpirkšanas, bet preču iz-

kraušana atļauta tikai pēc viņu izpirkšanas.

5. §•

Gadījumos, kad stacija pienāk viena diena izkraušanai uz vienu un

to pašu atzarojumu, pie viena un tā paša laukuma, noliktavas vai kuģa



393

<2. un 3, §§), adresētu vagonu lādā daudzumā, kas pārsniedz izkraušanas
vietas vienas dienas izkraušanas spēju, tad pārpalikušos vagonus dzelz-

ceļš var izkraut stacijas noliktavās, no kurām saņēmējiem preces jāpie-
ņem vispārīgo noteikumu kārtībā. Ja dzelzceļš atrod par iespējamu, tad

tam ir tiesība turēt šādus vagonus neizkrautus un padot tos izkraušanai

uz atzarojumu pakāpeniski, kad atsvabinās tur vieta. Laiks, kamēr va-

gons nostāv gaidot vietas atsvabināšanas, sākot ar 6. §. paredzēto termiņu,
ieskaitāms izkraušanas laikā.

Šādos gadījumos stacija sastāda aktu, kurā uzrāda to vagonu un

sūtījumu numurus (ar izsūtāmās stacijas nosaukumu), kurus nav bijis
iespējams padot izkraušanai uz atzarojuma vietas trūkuma dēļ, atzīmējot
aktā aizturēto vagonu pienākšanas laiku (dienu, stundas un minūtes) un

arī aizturēšanas iemeslus.

Ja pie kaimiņa laukuma vai noliktavas uz sliežu ceļiem ir brīvas

vietas, tad uz saņēmēja īpaša pieprasījuma pamata vagonus var padot
arī lielākā skaitā, kā zināma laukuma vai noliktavas dienas izkraušanas

spējas norma. Tādi vagoni skaitās kā padoti pie tā laukuma, noliktavas

vai kuģa, uz kura tie adresēti, un izkraušanas laiks skaitās no 6. para-

grāfā paredzētā izpirkšanas termiņa, ja vagoni padoti izkraušanai līdz

šim laikam, pretējā gadījumā — no vagonu faktiskā padošanas brīža

izkraušanas vietās.

Piezīme. Katra atzarojuma laukuma, noliktavas, vai kuģa vienas dienas izkaušanas
spēju, t. i. to daudzumu piekrautu vagonu, kuru var novietot vienas dienas laikā pie zināma

laukuma, noliktavas vai kuģa rēķinoties ar to, cik atsevišķas vagonu padošanas var izdarīt

vienas dienas laikā, noteic dzelzceļu virsvalde, vai no viņas pilnvarota amata persona.

6. §.

Visi dzelzceļam pienākošies maksājumi par sūtījumu pārvadāšanu
preču saņēmējiem jāsamaksā sūtījumu gala stacijas preču kasē:

a) ja sūtījums pienācis kases darbības laikā (ne vēlāk kā vienu

stundu pirms slēgšanas) vai ari nepilnu stundu pirms kases atvēr-

šanas— 1 stundas laikā, skaitot pirmā gadījumā no sūtījuma pie-
nākšanas, bet otrā gadījumā — no kases atvēršanas laika,

b) ja sūtījums pienācis nepilnu stundu pirms kases slēgšanas vai

arī laikā, kad kase slēgta (ne vēlāk ka 1 stundu pirms atvēr-

šanas) — kases darbības uzsākšanas tuvākā laikā.

Gala stacijai nekavējoši un ne vēlāk, ka pusstundas laikā pēc
vilciena pienākšanas jāizkar publikai redzamā un pieejamā vietā

paziņojums par pienākušām precēm, uzrādot, bez šai paziņojumā

paredzētām ziņām, sūtījuma izkraušanas vietas.

Vagonu pienākšanas un to izpirkšanas laiku (dienu, stundas un

minūtes) atzīmē preču pārvadāšanas dokumentos (preču zīmē, tās

dublikātā un ceļa pavadzīmē).

Ja saņēmējs Jelgavas stacijā aiz viņa vainas nav izpircis uz

atzarojuma padodamos sūtījumus šai paragrāfā noteiktos termiņos,
tad vagonu aizturēšanas laiks no šo termiņu notecēšanas brīža

līdz sūtijumu faktiskam izpirkšanas brīdim, jāieskaita vagonu

nostāvēšanas laikā zem izkraušanas.

Preču izkraušanas laiks no vagoniem skaitāms: a) ja vagons

izkraušanas vietā pādots līdz izpirkšanas termiņam — no šī iz-

pirkšanas termiņa, b) ja vagons izkraušanas vietā padots pēc

izpirkšanas termiņa, bet kraušanas operāciju izvešanai noteiktā

laikā — no vagona padošanas brīža.
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c) ja vagons izkraušanas vietā padots pēc izpirkšanas termiņa tādā

laikā, kad kraušanas operācijas nav izvedamas — no kraušanas

operāciju izvešanai noteiktā tuvākā laika sākuma.

Ja saņēmējs vēlētos preces izkraut uz atzarojumiem pirms to izpirk-
šanas, tad kā dzelzceļiem pienākošos maksājumus, tā arī preču vērtības

nodrošināšanai preču saņēmēji pirms vagonu padošanas izkraušanai uz

atzarojumiem iemaksā drošības naudu no dzelzceļu virsvaldes ar īpašiem
rīkojumiem vai noteikumiem noteiktā kārtībā un apmēros, pie kam Jel-

gavas stacijā parakstās 8 paragrāfā paredzētā vagonu padošanas grā-
matā par preču faktisko saņemšanu.

Piezīme. Ja sūtījumu izpirkšana un to padošana izkraušanai uz atzarojumiem
aizturās nevis preču īpašnieka, bet dzelzceļu vainas dēļ, tad soda nauda par vagonu aiztu-

rēšanu nav ņemama un pārvadāšanas dokumentos (preču zīmē un ceļa pavadzīmē), jāuzrāda
aizturēšanas iemesli; šādas atzīmes jāapstiprina stacijas priekšniekam vai viņa pilnvarotam
darbiniekam ar savu parakstu, pieliekot stacijas spiedogu.

7. §•

Dzelzceļiem pienākošā maksa par vagonu padošanu uz atzarojumiem
pie laukumiem un noliktavām, soda nauda par vagonu aizturēšanu (5.
paragrāfs) jāieslēdz par katru vagonu atsevišķi preču zīmes attiecīgās
īedalēs (rubrikās) un jāiekasē no preču saņēmēja reizē ar pārvadāšanas
maksu (6. §.).

8. §.

Visus izkraušanai uz atzarojumiem, pie laukumiem un noliktavām

padodamos vagonus Jelgavas stacija ieraksta atsevišķā vagonu padošanas
grāmatā, kurā vagonu padošanas laiku (dienu, stundas un minūtes) aplie-
cina stacijas darbinieks un preču saņēmējs, vai tā pilnvarotājs ar saviem

parakstiem.
Šinī pašā grāmatā jāatzīmē ari vagonu izkraušanas pabeigšanas laiks.

Piezīme. Vagonu padošanas grāmata stacijās: Rīgas - Krasta, Rīgas - Preču, Torņa-
kalna, Mangaļu, Liepājas un Ventspils nav jāved.

9. §•

Preces, kas padodamas uz atzarojumiem vagonos, skaitās nodotas

preču saņēmēja rīcībā no tā brīža, kad saņēmējs parakstās 8. paragrāfā
paredzētā vagonu padošanas grāmatā, bet pie preču izkraušanas no va-

goniem, kā Liepājas un Jelgavas, tā arī Rīgas-Krasta, Rīgas-Preču, Torņa-
kalna, Mangaļu, Liepājas un Ventspils stacijās, preču saņēmējs var stā-

ties tikai tad, kad viņš stacijas attiecīgam darbiniekam, kurš uzrauga

vagonu izkraušanas darbus uz atzarojumiem, ir uzrādījis preču zīmi, ka

dzelzceļam pienākošies maksājumi par preču pārvadāšanu un vagonu

padošanu samaksāti stacijas kasē un kad pēc šo dokumentu uzrādīšanas

stacijas darbinieks ir noņēmis no vagoniem plombas. Apmaksātās preču
zīmes uzrādīšana stacijas darbiniekiem neattiecās uz tiem preču saņēmēj-

iem, kuri iemaksājuši stacijas kasē 6. paragrāfā paredzēto drošības naudu.

Par preču zudumu, iztrūkumu un bojājumiem, kādi izrādītos pie preču
izkraušanas no vagoniem uz atzarojumiem, dzelzceļš nekādu atbildību

pret preču īpašnieku nenes Jelgavas stacijās, no ta brīža, kad vagoni ar

precēm nodoti preces saņēmējam zem paraksta vagonu padošanas grāmatā.

10. §.

No vagoniem, kas padoti izkraušanai uz N un X platumu atzaro-

jumiem, pie laukumiem, kuģiem un noliktavām, saņēmējam jāizkrauj pre-
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ces ar saviem līdzekļiem 6 stundās, bet uz L sliežu ceļiem 3 stundās,
skaitot no 6. paragrāfā noteiktā preču izkraušanas laika sākuma.

Ja no augšminētiem izkraušanas termiņiem neiznāk 6unuz L ceļiem
3 stundu laika līdz izkraušanas darbu pabeigšanai, tad trūkstošās stundas

tiek pārnestas uz nākošo izkraušanas operāciju izvešanai noteikto laiku.

1. piezīme. Precu iekraušana vagonos un izkraušana no vagoniem ar preču īpaš-
nieka līdzekļiem izdarāma „Pagaidu noteikumu un tarifā preču pārvadāšanai" 6. §. no-

teiktā laikā.

2. piezīme. Dzelzceļu virsvaldei ir tiesība, ja tā atrod to par nepieciešami vaja-

dzīgu, 6un 3 stundu preču izkraušanas un iekraušanas laiku samazināt līdz 3un 11/2l l /2 stun-

dām, par ko virsvalde 2 dienas iepriekš izsludina vietējos laikrakstos un izkar attiecīgu pazi-

ņojumu tai stacijā, uz kūju šis sludinājums attiecās.

3. piezīme. Brezentus, striķus, stiepuli un citus preču nostiprināšanas ierīkojumus
uz platformām, kā arī vagonu durvju aizsargus preču saņēmēji noņem ar saviem līdzekļiem
un uzglabā līdz to nodošanai dzelzceļam. Pēc preču izkraušanas vagonus iztīra no gružiem
preču saņēmēji ar saviem līdzekļiem.

11. §•

a) Ja preču saņēmējs vagonus neizkrauj 10. paragrāfā paredzētā
laikā vai arī izkrāvis no vagona tikai kādu daļu preču, tad dzelzceļam
ir tiesība, ja stacijas darbības techniskie apstākļi to prasa, neizkrautos

vagonus novākt no atzarojuma, laukuma vai noliktavas uz staciju un

izkraut stacijas noliktavās, iekasējot no preču īpašnieka kā maksu par

vagonu izkraušanu, tā arī par vagonu aizturēšanu, sastādot par katrā

atsevišķā vagonā novākto preču daudzumu attiecīgu komercaktu. Saņē-

mējam ir tiesība tādos gadījumos, kamēr vagonu novāc no atzarojuma
līdz stacijas noliktavai un kamēr vēl nav iesākta preču izkraušanas no

vagona minētās noliktavās, aizslēgt vagonus ar savām atslēgām, vai uz-

likt savas plombas, kuras saņēmējam jānoņēm tūlīt, līdz ko stacija stā-

jas pie preču izkraušanas, pretējā gadījumā stacijai ir tiesība, atslēgas
uzlauzt no plombas noņemt. Šīs

preces to īpašniekiem jāsaņem no

stacijas noliktavas vispārīgo noteikumu kārtībā.

b) Ja stacijas darbības techniskie apstākļi to atļauj, tad neizkrautos

vagonus var atstāt vēl uz nākošiem 6 un uz L ceļiem 3 stundu periodiem

preču īpašnieku rīcībā izkraušanas pabeigšanai, iekasējot no preču īpaš-
nieka attiecīgu maksu par vagonu aizturēšanu.

Ja saņēmējs 24 stundu laikā, skaitot no 6. paragrāfā noteiktā preču
izkraušanai laika sākuma nav preces izkrāvis, tad jārīkojas saskaņā ar

šī paragrāfa „a" punktā teikto un bez maksas par vagonu aizturēšanu

jāiekasē ari maksa par preču uzglabāšanu saskaņā ar pagaidu noteikumu

un tarifa preču pārvadāšanai 29. paragrāfa nosacījumiem.

Piezīme: No Rīgas-Krasta stacijas atzarojumiem punktā „a" minētos gadījumos

N platuma vagoni novācami uz preču īpašnieka rēķina uz Torņakalnu, bet X platuma uz

Rīgas-Preču. Kā šinī, tā arī 2. §. 2. piezīmē paredzētos gadījumos vagoni uz Torņakalnu

novācami caur Rigu-Galveno, bet uz Rīgu-Preču — tieši, kamdēļ veduma maksa aprēķināma

par šādu attālumu. Visos, kā šinī paragrāfa, tā arī 2. §. 2. piezīmē paredzētos vagonu

novākšanas gadījumos, jāsastāda komercielie akti, kups jāuzrāda novākšanas iemesli un vai

vagoni ir faktiski tikuši padoti preču izkraušanu vietās. Maksa par vagonu padošanu uz

atzarojumiem izkraušanas vietās un novākšana no turienes uz Krasta staciju aprēķināma pēc

preču pārvadāšanas noteikumu 79 3> §, bet par vagonu noskrējienu ar precēm no Rīgas-
Krasta stacijas līdz Torņakalna un Rigas-Preču stacijai — pēc vispārīgā tarifa pār lauztu

attāļumu. Kā viena, tā otra maksa jāuzrāda sūtījuma pārvadāšanas dokumentos un jāiekasē

no saņēmēja pie sūtījuma izdošanas.

12. §.

Soda nauda par vagonu aizturēšanu 5., 6. un 11. paragrāfos pare-

dzētos gadījumos aprēķināma saskaņā ar pagaidu noteikumu un tarifa
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preču pārvadāšanai 79. paragrāfa 10. p. nosacījumiem un ne vairāk kā

vienu reizi par katrām 24 stundām, pie kam nepilnas 24 stundas skaitāmas

par pilnām.
13. §.

Ja pēc vagonu aizvākšanas uz staciju saskaņā ar 11. § „a" punktu
izrādās par iespējamu, netraucējot un neapgrūtinot stacijas vispārējo dar-

bību, padot tos no jauna atpakaļ uz atzarojumu, tad tāda otrreizēja vagonu

padošana ir atļauta, pie kam saņēmējam jāiesniedz stacijas priekšniekam
rakstisks pieprasījums, jāsamaksā par otrreizēju padošanu un arī par

vagonu aizturēšanu, skaitot no saskaņā ar 6. § noteikumiem nosacītā

pirmajā izkraušanas laika sākuma.

No šādi aprēķinātas vagonu aizturēšanas maksas atskaitāma maksa

par vagonu aizturēšanu, ja tāda būtu iekasēta sakarā ar pirmo vagonu

padošanu.
14. §.

Ja preču saņēmējs vēlās preces no dzelzceļa pieņemt pēc svara,

tad viņam iepriekš preču sūtījumu pienākšanas gala stacijā šīs stacijas
priekšniekam jāiesniedz īpašs rakstisks paziņojums, uzrādot nosūtīšanas

staciju, preču zīmes numuru un preces nosaukumu. Pēc sūtījuma pie-
nākšanas vagonu pārsver uz vagonu svariem un pēc izkraušanas pār-
bauda vagonu pašsvaru (taru).

1. Piezīme. Ja preču saņēmējs preču svaru vēlās pārbaudīt uz decimalsvariem

tad sūtījums jāizkrauj stacijas noliktavās, no kufām preces jāizved uz vispārīgo noteikumu

pamata.

2. Piezīme. Uz īpašas vienošanās (līguma) pamata starp dzelzceļu virsvaldi un

preču saņēmēju izkraujamo preču bojājumu noskaidrošana un svara pārbaudīšana var notikt

arī saņēmēja noliktavās, vai pie viņu laukumiem uz saņēmēju, vai dzelzceļu svariem, sastādo

pastāvošos noteikumos paredzēto komercaktu.

B.

Vagonu padošana iekraušanai.

15. §.

No Liepājas, Ventspils, Rīgas-Preču, Torņakalna, Mangaļu un Jel-
gavas stacijām nosūtamās pilniem vagoniem preces var iekraut vagonos

kā uz šo staciju sliežu ceļu vispārīgai lietošanai atklātiem atzarojumiem
(1. §) pie nosūtītājiem piederošiem vai nomātiem laukumiem, noliktavām

un kuģiem, tā arī no dzelzceļu noliktavām Rīgas-Krasta stacijā ar iekrau-

šanu vagonos pie rampas vai no dzelzceļu noliktavām var pieņemt no-

sūtīšanai pilnkrāvu un sīkus sūtījumus tikai uz N platuma ceļu stacijām,
bet uz pārējām stacijām tās pilniem vagoniem var pieņemt nosūtīšanai

tikai ar iekraušanu no preču īpašniekiem piederošiem vai nomātiem

laukumiem, kuģiem, noliktavām v. t. t.

16. §.

Preču īpašniekam, kurš vēlas iekraut savas preces vagonos uz atza-

rojumu ceļiem, jāiesniedz attiecīgas stacijas priekšniekam ne vēlāk, kā

līdz pīkst. 12 iepriekšējā dienā rakstisks vagonu pieprasījums. Šinī pie-
prasījumā viņam jāuzrada preču iekraušanai vajadzīgais vagonu skaits

un to šķira, iekraušanas vieta, preču nosaukums un gala stacija.
Reizē ar šo pieprasījumu preču īpašniekam jāiesniedz attiecīgs skaits

preču zīmju, kas sastādīts saskaņā ar noteikumiem par to sastādīšanas
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un lietošanas kartību, atzīmējot tajās bez tam no rokas vai ar zīmogu
iekraušanas vietas (atzarojuma, laukuma, noliktavas vai kuģa) nosaukumu.

Par pasūtītiem vagoniem stacijai ir tiesība, saskaņā ar dzelzceļu
virsvaldes aizrādījumiem, ņemt drošības naudu par katru vagonu apmēros,
kādi paredzēti tarifos kā soda naudu par vagonu aizturēšanu virs no-

teiktā iekraušanas laika par pirmo dienu. Stacijas par drošības naudas

un vagonu padošanas maksas saņemšanu izdod vienu dažādu ieņēmumu
kvīti, uzrādot tanī vagonu padošanas maksu un drošības naudu, kā arī

to kopsummu.
1. piezime. Uz īpašas vienošanās (līguma) pamata starp dzelzceļu virsvaldi un

preču īpašniekiem, katrrēizēja drošības naudas un maksas par vagonu padošanu samaksāšanas

vietā preču īpašnieki var iemaksāt dzelzceļu kasē vienreizīgi zināmu summu par noteiktu

vagonu skaitu, kura uzglabājās tur kā pastāvīga drošība par to, ka preču īpašnieks attiecīgos
gadījumos samaksās par vagonu aizsturēšanu, vai viņu padošanu dzelzceļam pienākošās
sumas. Ja šādu pastāvīgu drošības naudu preču nosūtītājs ir iemaksājis, tad viņš pēc savas

vēlēšanās var samaksāt par vagonu padošanu un aizturēšanu (ja tāda būtu pēc vagonu pa-
došanas uz atzarojumu un iekraušanas) stacijas kasē, jeb ja viņš to nebūtu izdarījis, tad šis

summas nosūtīšanas stacija parāda pārvadāšanas dokumentu (preču zīmēs, viņas dublikātos

un ceļa pavadzīmēs) attiecīgās iedalēs un gala stacija tās iekasē no preču sagēmēja.
2. piezīme. Drošības nauda nav ņemama pasūtot vagonus preču iekraušanai tanīs

stacijās, kūjas ir pastāvīga vagonu rezerve. Šādu staciju sarakstu publicē dzelzceļu virsvalde

ar atsevišķu rīkojumu.

Maksa par vagonu padošanu un vagonu aizturēšanu ilgāk par noteikto

laiku zem iekraušanas, vienmēr )āparāda pārvadāšanas dokumentos (preču

zīmē, dublikātā, pavadzīmē un dublikātu pasaknī v. t. t.) 21. uu '29. iedalēs

(rubrikās) pēc kuriem tā iekasējama vai nu izsūtāmā vai gala stacijā,
atkarībā no tā, kur notiek veduma maksas un papildu nodokļu samaksa.

Par vagonu padošanas un aizturēšanas maksas uzrādīšanas pareizību

pārvadāšanas dokumentos atbild nosūtīšanas stacijas arī tanī gadījumā,,
kad šo nodokļu samaksa notiek gala stacijā.

Drošības naudu un maksu par vagonu padošanu, kuru preču īpašnieks

iemaksājis, pieprasot vagonu padošanu iekraušanai, stacija pēc vagonu

novākšanas no atzarojuma visos gadījumos atmaksā naudas iemaksātājam

pret viņa parakstu kvītes otrā pusē.

Gadījumā, kad preču nosūtītājs atteicies no pieprasītiem vagoniem

(neatkarīgi no tā, vai tie padoti jeb ne), vai visus pieprasītos un padotos-

vagonus nav piekrāvis, no iemaksātās summas atvelkama summa, kura

dzelzceļiem pienākās par nepiekrautu vagonu aizstūrēšanu un padošanu,

pie kam gadījumos, ja nav piekrauti daži no pasūtītiem vagoniem, par

ieturēto summu izdodama jauna dažādu ieņēmumu kvīte, bet kad visi

pasūtītie vagoni palikuši nepiekrauti, jauna dažādu ieņēmumu kvīte nav

vajadzīga.

Gadījumā, ja pasūtot vagonus drošības nauda saskaņā ar šā paragrāfa
2. piezīmi nav bijusi iemaksāta, tad tā, apsūtīto vagonu neizlietošanas

gadījumā, vagonu pasūtītājam ja;emaksā papildus.

17. §.

Vagonu padošanu uz atzarojumiem stacija izdara visu dienu, pēc

iespējas, atkarībā no viņas rīcībā esošā vagonu daudzuma un darbojošos-

lokomotīvju skaita, rēķinoties ar vispārīgo stacijas darbību un to vagonu

daudzumu, kuri padodami vai padoti izkraušanai uz tiem pašiem atza-

rojumiem.
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Ja aiz augstāk minētiem iemesliem nav iespējams padot vagonus

iekraušanai, tad tas jādara zināms nosūtttājiem, izkarot stacijas preču
kantorī attiecīgu paziņojumu un nosūtītājiem tādos gadījumos ir tiesība

pieprasīt atmaksāt viņiem atpakaļ iemaksāto drošības naudu par vagonu

padošanu un aizturēšanu, ja tāda ir iemaksāta pie vagonu pasūtīšanas.

18. §.

Uz atzarojumiem iekraušanai padotos tukšos vagonus Jelgavas stacijā
ieraksta īpašā iekraušanai padoto vagonu grāmata, kurā vagonu padošanas
laiku (dienas, stundas un minūtes) apliecina ar saviem parakstiem attiecīgs
stacijas darbinieks un preču nosūtītājs, vai viņa pilnvarotais. Šinī pašā

grāmatā jāatzīmē arī vagonu piekraušanas pabeigšanas laiks (diena, stundas

un minūtes). Šīs ziņas līdztekus ar operācijām jāatzīmē arī preču pār-
vadāšanas dokumentos, apliecinot ar izsūtāmās stacijas zīmogu un stacijas
priekšnieka vai viņa pilnvarotā darbinieka parakstu.

Piezīme. Vagonu padošanas grāmata stacijās: Riga-Krasta, Rīga-Preču, Torņa-
kalna, Mangaļu, Liepājas un Ventspils stacijās nav jāved.

19. §.

Preču iekraušanu uz atzarojumiem padotos vagonos izdara nosūtītāji
ar saviem līdzekļiem un dzelzceļš tarifos noteikto maksu par šo operāciju
neņem.

Nosūtītājiem preču iekraušana vagonos jāizdara pilnīgi saskaņā ar

pastāvošiem dzelzceļu noteikumiem un rīkojumiem. Ja nosūtītāji iekraušanu

nav izdarījuši, saskaņā ar šiem noteikumiem un rīkojumiem, tad uz preču

īpašniekiem gulstas pilnā mērā atbildība par visām sekām, kādas cēlušās

caur nepareizu vai nekārtīgu preču iekraušanu vagonos.

20. §.

Preču iekraušanai vagonos, dzelzceļi, pēc vagonu padošanas iekrau-

šanai noteiktā vietā, dod kraušanas operaci|u izvešanai noteiktā laikā

tuvākās 6 stundas, bet uz lauku ceļiem tuvākās 3 stundas. Gadījomos,
kad kraušanas [operāciju izvešanai noteiktais tuvākais laiks izbeidzās

agrāk par iekraušanai dodamām 6 stundām, vai 3 stundām — uz lauku

ceļiem, tad iztrūkums pārnesams uz nākošo kraušanas operāciju izvešanai

noteikto laiku.

Ja nosūtītājs minēto 6 un uz „L" ceļiem 3 stundu laikā nav uzsācis

preču iekraušanu vagonā, vai uzsācis to, bet nav pabeidzis, tad dzelz-

ceļiem ir tiesības pēc saviem ieskatiem:

a) vagonu aizvākt no atzarojuma uz staciju, ņemot sev par labu no

nosūtītāja maksu par vagonu padošanu un aizturēšanu (15. §).

pie kam, ja vagonā ir jau iekrautas preces, nosūtītājam ir tiesība

aizslēgt to ar savām atslēgām vai uzlikt savas plombas uz vagona

durvim. Tādā gadījumā nosūtītājs var pabeigt iesākto vagonu

piekraušanu stacijā 24 st. laikā, skaitot no attiecīga sūtījuma
iekraušanai dodamā laika sākuma. Ja viņš šinī laikā vagonus nav

stacijā piekrāvis, tad stacija, ja vagons ir aizslēgts, pieprasa no

nosūtītāja vagona atslēgšanu, bet ja nosūttīājs stacijā nav atrodams —

uzlauž atslēgas un preces no vagona izkrauj savās noliktavās,
sastāda par to aktu un izdod tās atpakaļ nosūtītājam, piedzenot
no viņa maksu par preču izkraušanu, uzglabāšanu un vagonu

aizturēšanu;
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b) atstāt vagonu uz atzarojuma (ja to techniskie apstākļi atļauļ) no-

sūtītāju rīcībā uz nākošiem 6 un uz „L" 3 stundu periodiem līdz

iekraušanas pabeigšanai, ņemot no preču īpašnieka attiecīgu maksu

par vagonu aizturēšanu. Ja 24 stundu laikā, skaitot no attiecīga
sūtījuma iekraušanai dodamā laika sākuma, nosūtītājs nav pabei-
dzis vagona piekraušanu, tad piemērojama punktā „a" noteiktā

kārtība ar tajā paredzētām sekām.

Piezīme. Jelgavas, Torņakalna un Rīgas-Preču stacijās preču iekraušana ar

preču īpašnieka līdzekļiem jāizdara saskaņā ar „Pag. noteikumu un tarifa preču
pārvadāšanai" 6. paragrāfa 4. p., bet Rigas-Krasta, Mangaļu, Liepājas un Ventspils
stacijās uz vispārīgai lietošanai nodotiem atzarojumiem pie noliktavām, kuģiem
v. t. t., kurp vagonus padod par atsevišķu atlīdzību, preču iekraušana jāizdara
cauru gadu darbdienās no pīkst. 8 līdz 17.

21. fc

Gadījumos, kad aiz gausas preču iekraušanas no nosūtītāja puses
kādā zināmā iekraušanas punktā nevar uz to padot nākošo, uz to pašu
dienu, no tā paša nosūtītāja, pieprasīto partiju vagonu un tādi notiek šo

vagonu veltīga aizturēšana stacijā, tad soda nauda par šo pēdējo vagonu
aizturēšanu ari piedzenama no nosūtītāja.

22. §.

Ja pēc vagonu aizvākšanas uz staciju saskaņā ar 20. § „a" punktu
izrādās par iespējamu, netraucējot un neapgrūtinot stacijas vispārīgo dar-

bību, padot tos no jauna atpakaļ uz atzarojumu, tad tāda otrreizēja va-

gonu padošana ir atļauta, pie kam nosūtītājam ir jāiesniedz stacijas priekš-
niekam rakstisks pieprasījums, jāsamaksā par otrreizēju padošanu un arī

par vagonu aizturēšanu, skaitot no attiecīga sūtījuma iekraušanai pirmēji
dotā laika sākuma.

No šādi aprēķinātas vagonu aizturēšanas maksas atskaitāma maksa

par vagonu aizturēšanu sakarā ar pirmo vagonu padošanu, ņemot vērā,
ka par katrām 24 stundām ņemama maksa par vagonu aizturēšanu tikai

vienu reizi.

23. §.

Padošanai zem iekraušanas uz atzarojumu nozīmētos tukšos vagonus

stacija padod tikai pēc tam, kad uz vagonu svariem pārbaudījuse vagonu

pašsvaru (taru). Piekrautos vagonus no atzarojumiem padod uz staciju,
kur notiek iekrauto preču apskatīšana un vagonu pārsvēršana uz vagonu

svariem, lai noteiktu iekrauto preču svaru. Turpat stacijā notek arī visu

citu pastāvošos noteikumos par preču pieņemšanu pārvadāšanai pare-

dzēto formalitātu galīga nokārtošana.

Gadījumos, kad preces iekrautas vagonos nekārtīgi, ne saskaņā ar

pastāvošiem noteikumiem un rīkojumiem, kad tās iekrautas tā, kā nav

iespējams tās pārbaudīt, stacijai ir tiesība nesastādīt preču zīme> dubli-

kātu, neizdot to nosūtītājam un preces tādos gadījumos neskaitās par

pieņemtām nosūtīšanai līdz tam, kamēr nosūtītājs ar saviem līd/ekļiem

neizlabo iekraušanu, vai skatoties pēc vajadzības, tās neatkrauj vai ne-

pārkrauj. ļa nosūtītājs atteicas izdarīt šīs operācijas, tad tās izdara sta-

cija ar dzelzceļu līdzekļiem, bet uz preču īpašnieka rēķina, par ko sa-

stāda aktu, kura norakstu pievieno pie pārvadāšanas dokumentiem, un



400

kurā, kā arī pārvadāšanas dokumentu attiecīgās iedalēs uzrāda iztērētās

summas un soda naudu par vagonu aizturēšanu, ja tāda ir bijuse.
Piezīme. Preču galīga pieņemšana pārvadāšanai uz īpašas vienošanās (līguma) pa-

mata ar nosūtītāju vai pēc dzelzceļu virsvaldes ieskatiem var notikt arī uz atzarojumiem va-

gonu iekraušanas punktos.

24. §.

Ja preču iekraušana vagonos pārtraukta un aizturēta nevis aiz no-

sūtītāja, bet stacijas vainas dēļ, tad iekraušanas laiks jāpagarina par laiku,
uz kādu ir bijusi pārtraukta iekraušana.

Šādos gadījumos preču iekraušanas pārtraukšanas iemesli stacijai
jāatzīmē vagona padošanas grāmatas piezīmēs un preču pārvadāšanas
dokumentos.

25. §.

Nosūtītājam jānokārto visas ar preču nodošanu pārvadāšanai saistī-

tas formalitātes vagona iekraušanas dienā tanīs stundās, kad atvērta preču
kase un ne vēlāk, kā otrā dienā, pie kam pēdējā gadījumā viņam jā-
maksā soda nauda par vagonu aizturēšanu, ja preču nodošanas pārvadā-
šanai formalitātes ir bijis iespējams nokārtot vagona iekraušanas dienā,
bet tās nav nokārtotas aiz no nosūtītāja atkarīgiem apstākļiem, vai viņa
vainas dēļ.

Ja formalitātes, kas saistītas ar preču nodošanu pārvadāšanai nav

nokārtotas arī otrā dienā pēc preču iekraušanas vagonā, tad stacija tās

izkrauj ai* dzelzceļu līdzekļiem savās noliktavās un var izdot nosūtītājam,
piedzenot no pēdējā soda naudu par vagonu aizturēšanu par tik dienām,
cik vagons patiesi aizturēts un citus papildu nodokļus, kādi dzelzceļam

pienākas tanīs gadījumos, kad nosūtītājs ņem preces atpakaļ nosūtīšanas

stacijā.

C.

Atbildība par uz atzarojumiem padoto vagonu un citu dzelzceļiem
piederošu lietu bojāšanu.

26. §.

Atbildība par visiem bojājumiem, kādi preču īpašnieku vai viņu
strādnieku vainas dēļ celtos pie vagoniem un citām dzelzceļiem piede-
rošām lietām, pa viņu atrašanos laiku uz atzarojumiem pie preču iekrau-
šanas un izkraušanas vietām, gulstas uz preču īpašnieku un viņš ir at-

bildīgs ar saviem kustamiem un nekustamiem īpašumiem par nodarītiem

dzelzceļiem zaudējumiem. Nodarītie zaudēiumi preču īpašniekam jāsa-
maksā dzelzceļiem divu nedēļu laikā no rēķinu izsniegšanas dienas un

par katru nokavēto dienu jāmaksā soda nauda no nodarīto zaudējumu
summas

1/3o°ļo apmēros.

D.

Maksa par vagonu padošanu iekraušanai un izkraušanai uz atzarojumiem.

27. §

Dzelzceļš ņem par vagonu padošanu iekraušanai un izkraušanai uz

vispārīgai lietošanai atklātiem staciju sliežu ceļu atzarojumiem maksu tā-

dos apmēros, kādi noteikti pastāvošos tarifos atsevišķi priekš katras no

šajos noteikumos minētās stacijas.
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E.

Sīko (savākto) sūtījumu padošana iekraušanai un izkraušanai muitas

dārzos pie Rlgas-Ķrasta, Ventspils un Liepājas stacijām.

28. §.

Uz Rīgas-Krasta, Ventspils un Liepājas staciju muitas dārzu atzaro-

jumiem padod vagonus sīku (savāktu) nenomuitotu preču iekraušanai un

izkraušanai.

Izkraušanai šādi vagoni padodami kopējās pagaidu instrukcijas mui-

tām un dzelzceļiem 18. § paredzētā kārtībā.

Sīku (savākto) preču iekraušanai vagonus no dzelzceļa pieprasa at-

tiecīga muita un dzelzceļš tos padod minētās kopējās pagaidu instrukci-

jas 31..§ kārtībā.

Tās pašas instrukcijas 18. § paredzētā kārtībā pienākušos sīkus

(savāktus) preču sūtījumus stacija var nodot muitai, kura tos nogādā uz

savu noliktavu ar saviem līdzekļiem.

29. §.

Maksa par vagonu padošanu sīko (savākto) preču iekraušanai un

izkraušanai aprēķināma pastāvošo pagaidu noteikumu un tarifa preču

pārvadāšanas kārtībā par katriem 10 klgr. preču svara, pie kam šī maksa

ieslēdzama preču pārvadāšanas dokumentu atsevišķās svabadās iedalēs

(rubrikās), ierakstot tanīs „par vagonu padošanu uz muitas atzarojumu"
un iekasējama no preču īpašniekiem pastāvošo noteikumu kārtībā.

30. §.

Ar šo noteikumu spēkā nākšanu tiek atcelti noteikumi te 194., pub-
licēti 1922. g. „Valdības Vēstnesi" JN° 179. un „Dzelzceļu Virsvaldes rī-

kojumu krājumā" te 32. un rīkojumi tete 344. un 384. publicēti 1922. g.

„Valdības Vēstnesī" te 251. un 280. un „Dzelzceļu Virsvaldes rīkojumu

krājumā" tete 40. un 46. un rīkojumi JV2.N2 19. un 87. A nodalījums,

publicēti 1923. g. „Valdības Vēstnesī" tete 23. un 76. un „Dzelzceļu
Virsvaldes rīkojumu krājumā" tete 5. un 15.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.
Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

(Ar papildinājumiem un grozījumiem, kas izdoti līdz 1. jūnijam).

Uz šiem noteikumiem attiecošies novadījumi:

Rīkojums N° 258.
1930. g. 17. maijā.

Sakarā ar 1923. g. „Vald. Vēstneša" J\° 204 un „Dzelzceļu virsv.

rīk. krāj." N2 37. publicētiem noteikumiem N° 234 par vagonu padošanu

preču iekraušanai un izkraušanai uz vispārīgai lietošanai atklātiem sliežu

ceļu atzarojumiem pie laukumiem, noliktavām, kuģiem un muitas dārzos

26
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Liepājas, Ventspils, Rīgas-Krasta, Rīgas-Preču, Torņakalna, Mangaļu un

Jelgavas stacijas, Dzelceļu virsvalde paziņo minēto staciļu vispārīgai
lietošanai atklāto sliežu ceļu atzarojumu un pie viņiem atrodošos laukumu,
noliktavu, preču ie- un izkraušanas vietu nosaukumu sarakstu:

I.

Liepājas stacija.

a) Vecliepūjas rajons:

1) Zāģeru laukums,
2) Pilsētas siļķu brāķis,
3) Dagmāras noliktava,
4) Spīķeru iela,
5) Pucharta noliktava,

6) Muitas dārzs un

7) Ezera mala (pie Hiršfelda zāģētavas).

b) Karaostas rajons:

1) Elektriskā centrāle,

2) Kuģu būvētava,
3) Radio stacija,
4) Ziemeļu forti,

5) Municijas noliktava,
6) II krievu baznīca,

7) Kara ostas 12. vārti,

8) Kara ostas 9. vārti,

9) Kara ostas 6. vārti,
10) Ogļu noliktava un

11) Hidroaeroplānu noliktava.

c) Jaunliepūjas rajons:

A. Normāla (1435 mm) sliežu platuma:
1) Ziemas ostas rīta molis,

2) Ziemas ostas vakara molis,

3) Rīt-Azijas kuģu piestātne,
4) Lazareva iela,

5) Flinšu fabrika,
6) Liepājas-Aizputes dzelzceļa preču stacija.

B. Krievu (1524 mm) un arī normāla (1435 mm) sliežu

platuma:

1) Šķirojums,
2) Baltie spīķeri,
3) Vecie luterāņu kapi,
4) Elevators,
5) Kaiju iela.

C. Krievu (1524 mm) sliežu platuma:

1) Liepājas-Aizputes dzelzceļa pasažieru stacija,
2) Krievu platuma ceļš Liepājas-Preču stacijā, pie jauniemērītiem

IV kategorijas nomas laukumiem.

D. (600 mm) sliežu platuma:

1) Jaunliepājas rajona sliežu ceļu atzarojumi pie Ziemas ostas

laukumiem.
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11.

Ventspils stacijā:
A. Krievu (1524 mm) sliežu platuma:

1) I krasta strupceļš,
2) H

.

3) Muitas dārzs,

4) Elevatora rajons un

5) Amerikāņu un Sibirijas banku noliktava.

B. (600 mm) sliežu platuma:

1) Kustēs laukums, ieskaitot arī atzarojumā to daļu, kurš

nobeidzās kokzāģētavā „Latvija",
2) Ventas krasts,

3) Elevatora rajons un

4) Meža postenis.

111.

Rīgas-Krasta stacijā:

1) Atzarojums pie Mellermuižas ietekas,
2) Eksportosta,
3) Elevators,
4) Elizabetes iela,

5) Muitas dārzs.

IV.

Jelgavas stacijā:

1) Normāla (1435 mm) sliežu platuma ceļu atzarojumi tete 53,
53 a, 54 un 55, pie Lielupes kreisā krasta laukumiem.

2) Krievu (1524 mm) sliežu platuma ceļu atzarojums te 17 pie
Lielupes labā krasta laukumiem.

V.

Torņakalna stacijā:

1) Normāla (1435 mm) sliežu platuma ceļu atzarojumi tete 12, 13,
un 25 pie laukumiem.

2) Krievu (1524 mm) sliežu platuma ceļu atzarojumi tete 20 un 23

pie laukumiem.

Piezīme: Ja preces iekrauj vai izkrauj vagonos no vai uz rampas, tad

maksa par vagonu padošanu uz 13 sliežu ceja nav ņemama.

VI.

Rīgas-Preču stacijā:

1) Krievu (1524 mm) sliežu platuma ceļu atzarojumi tete 35, 43,

45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 a, 56, 57 un 58 pie laukumiem.

2) Krievu (1524 mm) sliežu platuma ceļu atzarojumi tete 56 un

57 pie Kamenska noliktavas.

3) Krievu (1524 mm) sliežu platuma ceļu atzarojums te 58 pie
Rīgas pilsētas malkas laukumiem.

4) Krievu (1524 mm) sliežu platuma ceļu atzarojums te 51 pie
noliktavas te 15 un nomas laukumiem.

26*



404

VII.

Mangaļu stacijā:

1) Krievu (1524 mm) sliežu platuma ceļu atzarojums, kas uzlikts

uz Rīgas pilsētas zemes, iznomāts Rīgas biržas komitejai, kurš

savienots ar minētās stacijas I ceļu.
2) Krievu (1524 mm) sliežu platuma ostas ceļi,
3) Superfosfāta fabrikas atzarojums.

Piezīme. Uz tiem augstāki minēto staciju sliežu ceļu atzarojumiem, kup
atrodas ne vispārīgā, bet atsevišķu personu vai iestāžu privātā lietošanā,

vagonus var padot preču iekraušanai un izkraušanai tikai uz ar šo atzarojumu
īpašniekiem noslēgtu līgumu pamata par tādu privātu atzarojumu ekspluatēšanu.

Rīkojums spēkā no 1930. g. 25. maija, no kura laika skaitāmi par
atceltiem sekoši rīkojumi:]

1) rīkoj. Xs 370,iesp. 1922 g. „Vald.Vēstn." 275. un „Dz.V.r. k." 44. num.

2) „ „
90,

„ 1923.g. „ „

87.
„ „ „. „

15.
„

3)
„ „

159,
„ 1923.g.

„ „

142.
„ „ „„ „

26.
„

4)
„ „

173,
„ 1924.g. „ „

118
„ „ „„ „

22.
„

5)
„ „

100,
„ 1930.g. „Dzelz. Vēstn." 11.

„

6) „ „
189,

„ 1923.g. „Dz. virsv. rīkoj. kr." 30.
„

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors Timuška.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Visiem ES.

Sakarā ar Rīgas-Krasta stacijai adresēto vagonu grupēšanu pēc
padošanas vietām Šķirotavā un Ganībās rodas traucējumi caur to, ka

laukumiem atkārtojās vienāda numerācija dzelzceļu, ostas valdes, pilsētas
valdes un Mellermuižas ietekas rajonos. Uzdodu Rīgas-Krasta stacijai
adresēto sūtījumu preču dokumentos pēc gala stacijas nosaukuma bez

laukuma numura, ko paredz noteik. N2 234. — 2. paragrāfs, uzrādīt arī

pēc iespējas ceļa numuru pie kura laukums atrodas.

X° 345. 1928. g.
Finanču direktora uzd. J. Bērziņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Ventspils ES uz JVb 797 nor. ER X; FE, FR 4.

Aizrādām, ka atkāpjoties no 234. not. 16. § „Sovtorgflotam" resp.

„Torgpredam" izņēmuma veidā atļauts preču zīmes iesniegt preču krau-

šanas sākumā, izņemot sīkiem sūtījumiem, priekš kuriem preču zīmes

iesniedzamas tūliņ pēc iekraušanas. Gadījumos, kad preču zīmes iesniedz

vēlāk kā augšā sacīts, par vagonu piekraušanas laiku skaitāms preču
zīmes iesniegšanas moments.

Xs EC/78. 26./11. 29.

Ekspluatācijas direktora v. Kļāvi ņš.

Finanču direktora v. Leitis.
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Ventspils, Liepājas un Rīgas-Krasta ES, noraksts FRII, FE, FP, E.

Noteikumu N° 234. 3. § ir nosacīts, ka, ja saņēmēji vēlās, lai

preču sūtījumus padotu izkraušanai uz vispārīgai lietošanai atklātiem

atzarojumiem, vai arī ne uz tiem atzarojumiem, pie laukumiem, kuģiem,
noliktavām, kas uzrādīti sūtījumu dokumentos, tad viņam jāiesniedz pirms
vagona pienākšanas gala stacijā šīs stacijas priekšniekam par to rakstisks

paziņojums.
No ārzemēm pienākušo preču saņēmējiem šadu nosacījumu ir tomēr

ļoti grūti, pat neiespējami izpildīt.

Sakarā ar to, atļauju Rīgas-Krasta, Ventspils un Liepājas stacijās,
šādus no ārzemēm pienākušo sūtījumu saņēmēju paziņojumus pieņemt
līdz laikam, ne vēlākam kā 1 stundu pēc tā vilciena pienākšanas stacijā,
ar kuru preces tiešām pārvadātas, atstājot negrozītu noteikumu Ns 234.

§ 6. noteikto preču izkraušanas laiku no vagoniem.

Atsevišķos gadījumos atļauju pieņemt paziņojumus par vagonu pa-
došanu vēlamā izkraušanas vietā arī vēlāk par vienu stundu pēc attiecīga
vilciena pienākšanas. Šādos gadījumos, ja vagons pienācis kases darbības

laikā, tomēr ne vēlāk kā vienu stundu pirms slēgšanas vai arī nepilnu
stundu pirms kases atvēršanas, kraušanas laika sākums skaitāms pēc vienas

stundas pēc attiecīga vilciena pienākšanas, bet ja vagons pienācis nepilnu
stundu pirms kases slēgšanas vai arī laikā, kad kase slēgta, tomēr ne

vēlāk kā vienu stundu pirms tās atvēršanas — no kraušanas operāciju
izvešanai tuvākā laika sākumā.

N° 2924. 1929. g. 21. martā.
T~v__1 I . 1 !_ J. TĶ T» _ J _

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

c. Rīkojums N° 528.
1928. g. 17. decembri.

Par preču pārvadāšanu no vienas vietas uz otru vietu vienas

stacijas robežās.

Preču pārvadāšanai no vienas vietas uz otru vietu vienas stacijas
robežās, gadījumos, kad padodamas pa dzelzceļiem nepārvadātas kravas

(t. i. tādas kravas, kādām pārvadāšanas dokumenti netiek sastādīti),
nosaku sekošu kārtību:

1) vagoni šādu preču pārvadāšanai padodami uz preču īpašnieku
rakstisku pieprasījumu un tikai pēc tam, kad apmierināti visi pie-

prasījumi pēc vagoniem nosūtīšanai pieteikto preču ieķraušanai;

pieprasījumos preču īpašniekam jāuzrāda, ka vagoni padodami
uz šo noteikumu pamata un ka preču īpašnieks padodas šī rīko-

juma nosacījumiem;

2) par vagonu padošanu šādos gadījumos sastādami saraksti pec

formas N. N. 1. un 2;

3) maksa par vagonu padošanu visos šādos gadījumos ņemama

saskaņā ar preču tarifa I. daļas §§ 45. un 46. aprēķinot to atse-

višķi par katru padošanu, t. i. kā par vagonu padošanu no stacijas
iekraušanas vietā un novākšanu atpakaļ uz staciju un kā par

krauto vagonu padošanu no stacijas izkraušanas vietā un vagonu



406

novākšanu atpakaļ uz staciju; izņēmums ir vienīgi tie gadījumi,
kad vagoni jāpadod uz privātai personai vai iestādei piederošo
atzarojumu vai uz viņu rēķina uzturamo dzelzceļu atzarojumu,
kādos gadījumos vagonu padošana, kā arī maksas par vagonu

padošanu aprēķināšana izdarāma saskaņā ar noslēgto līgumu.
Virs maksas par vagonu padošanu, kāda aprēķināma augstāk aprā-

dītā kārtībā, vēl ņemama maksa par vagonu lietošanu — Ls 5 no katra

vagona un 24 stundām, skaitot nepilnas 24 stundas par pilnām 24 stun-

dām un skaitot šo laiku no vagona nodošanas momenta lietošanai. Ņemot
maksu par vagonu lietošanu, maksa par vagonu aizturēšanu tanī pašā
laikā nav ņemama.

Maksa par citiem dzelzceļu pakalpojumiem, ja tādi būtu, aprēķināma
saskaņā ar pastāvošā tarifa nosacījumiem.

Ja konstatēti kādi vagonu bojājumi, kuri cēlušies preču īpašnieka
vai viņa strādnieku neuzmanības vai nolaidības dēļ vagonu atrašanās

laikā viņu lietošanā, tad sastādams akts un bojājumu atlīdzība iekasējama
no preču īpašnieka.

Rīkojums spēkā no 1929. g. 1. janvāra.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu. 1922. g. 8. augusta.
Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

f. Noteikumi 193.

Alus sūtījumu pārvadāšanai pa Latvijas dzelzceļiem nosūtītājiem
piederošos, vai no viņiem nomātos speciālos vagonos ar izkrau-

šanu pa daļām ceļā (starpstacijās).

1. §. Alus pārvadāšanai nosūtītājiem piederošos, vai no viņiem
nomātos speciālos vagonos ar izkraušanu pa daļām ceļa starpstacijās no-

sūtītājs uzrāda izsūtāmai stacijai vienu kopēju preču zīmi uz visu nosū-

tamo katrā atsevišķā vagonā alus vairumu.

Par gala mērķa staciju šai preču zīmē jāuzrāda tā stacija, līdz kurai

kā pēdējai nosūtītājs nozīmē speciālo vagonu ar alu un bez tam viņam

preču zīmē jāieraksta šāda satura atzīme: „Alus izkraujams pa daļām

ceļa starpstacijās". Tāda pat satura atzīme izsūtāmai stacijai neiztrūkstoši

jāieraksta preču zīmes dublikātā, ceļa pavadzīmē un vagona lapā.
2. §. Izkraujot pa daļām ceļa starpstacijās alu, ir atļauts iekraut

vagonā tādu pat vairumu (pēc skaita) tukšu alus trauku, kāds vairums

trauku izkrauts ar alu.

3. §. Vagonā, kurā pārvadā alu ar izkraušanu pa daļām ceļā (starp-

stacijās), jābrauc kopā ar alu no nosūtītāja noliktam pavadonim, kuram

par braukšanu jāmaksā pēc 111 klases pasažieru tarifa,

Pavadoņa pienākumi ir: a) iekraut alu vagonā izsūtāmā stacijā, b)

izkļaut viņu ceļa starpstacijās, c) izkraut alu gala mērķa stacijā, d) iekraut

un izkraut tukšus alus traukus, f) sekot alus un viņu trauku neaizkara-

mībai vagonā.
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4. §. Izkraut alu pa daļām var tikai tajās stacijās un pieturas vietās,
kuras vispāri ir atklātas preču pieņemšanai un izdošanai un kuras atrodas

preču zīmē uzrādītās gala mērķa stacijas virzienā, pie kam alus izkrau-

šana var tikt atļauta tikai tādās stacijās, kurās vilcieniem pēc saraksta

jāstāv ne mazāk par 5 minūtēm.

5. §. Par to, ka ir vajadzība alu izkraut pa daļām kādā starpstacijā,
pavadonim par šo jāpaziņo šīs stacijas dežūrantam tūlīt pēc vilciena pie-
nākšanas, uzrādot preču zīmes dublikātu. Stacijas dežūrants pārliecinās,
vai preču zīmes dublikātā, pašā preču zīmē un vagonu lapā atrodas 1.

punktā minētā atzīme un tikai apstiprinošā gadījumā atļauj alus izkraušanu.

6. §. Pavadonim nav tiesības prasīt alus izkraušanu pa daļām starp-

stacijās atkabināt vagonu no vilciena, padot viņu pie izkraušanas rampas,
kas stacijai jādara tikai pēc iespējas. Pati alus izkraušana starpstacijās
jāizdara vilciena stāvēšanas laikā un vilciena aizturēšana dēļ alus izkrau-

šanas ilgāki par sarakstā noteikto laiku ir aizliegta.

7. §. Par katru izdarīto alus izkraušanu pa daļām ceļa starpstacijās,
šī stacija ieraksta preču zīmēs un viņas dublikāta otrā pusē: „Atkrauts"
un apstiprina šo atzīmi ar stacijas dežūranta parakstu un stacijas zīmogu,

pie kam tomēr nekādā ziņā šaī atzīmē nav jāuzrāda, cik alus un kāds

viņa svars atkrauts.

8. §. Maksa par alus vešanu speciālos vagonos ar izkraušanu pa

daļām ceļa stacijās, jāaprēķina pēc alus pārvadāšanai noteiktā tarifa par

visu to alus vairumu, ne mazāku, kā vagona kravas tarifa svara normu,
kāds uzrādīts preču zīmē un par visu to attāļumu, kāds ir no izsūtāmās

stacijas līdz preču zīmē uzrādītai vagona gala mērķa stacijai (sk. 1. punktu)
un šī maksa vienmēr jāiekasē kopā ar visiem papildu maksājumiem
izsūtāmā stacijā.

9. §. Kad vagons pienācis preču zīmē uzrādītā gala mērķa stacijā,
šīs staciias dežūrants atņem no pavadoņa preču zīmes dublikātu, izdara

galīgu dzelzceļiem pienākošos maksājumu aprēķinu vispārējo noteikumu

un tarifu kārtībā, pie kam ja izrādās, ka izsūtāmā stacijā iekasēts mazāk,
kā vajadzīgs — piedzen iztrūkstošo summu un liek priekšā pavadonim

nekavējoties izkraut no vagona un izvest no stacijas visu atlikušo alu.

Pavadonim, tūliņ pēc vagona pienākšanas gala mērķa stacijā un ne

vēlāk, kā pēc alus izkraušanas, rakstiski jāpaziņo šīs stacijas priekš-
niekam, vai viņš šaī vagonā nosūtīs tukšus alus traukus uz izsūtāmo staciju.

10. §. a) Ne vēlāk, kā 24 stundu laikā pēc speciāla vagona pie-
nākšanas gala mērķa stacijā, pavadonim ir tiesība pastāvošo noteikumu

kārtībā nodot viņā atpakaļ pārvešanai uz izsūtāmo staciju uz nosūtītāja
vārdu tukšus alus traukus tādā pat vai mazākā vairumā (pec gabalu

skaita), kā bijis uzrādīts pirmējā preču zīmē, pie kam par šī vairuma

tukšu trauku pārvadāšanu dzelzceļi veduma maksu neaprēķina un neņem,

bet papildu maksājumus aprēķina un iekasē saskaņā ar vispārīgiem tarifa

noteikumiem, tāpat arī zīmognodokli, no preču zīmes un viņas dublikāta.

b) fa pavadonis pēc vagona pienākšanas gala mērķa stacijā un pie
alus izkraušanas nav iesniedzis šīs stacijas priekšniekam 9. paragrāfā
minēto rakstisku paziņojumu, jeb ja viņš_ tādu paziņojumu laikā ir

iesniedzis, bet 24 stundas pēc vagonu pienākšanas nav nodevis atpakaļ
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pārvešanai šaī speciālā vagonā tukšus alus traukus, tad stacijas priekš-
nieks nekavējoties nosūta speciālo vagonu tukšā atpakaļ uz izsūtāmo

staciju pie parastiem preču pārvadāšanas dokumentiem, uzrādot viņos
par izsūtītāju sevi un par saņēmēju izsūtāmās stacijas priekšnieku un

taisot atzīmi, ka vagons seko atpakaļ tukšs, ka pienācis ar tādu un tādu

sūtījumu (preču zīmes Jvr
2 un izsūtīšanas laiks).

Visos gadījumos, kad nosūta atpakaļ no gala mērķa stacijas uz izsū-

tāmo staciju tukšus speciālus alus vagonus, obligātoriski jāuzrāda preču

zīmē, viņas dublikātā un ceļa pavadzīmē 1) pie kāda sūtījuma preču
zīmes (numurs) un no kāda datuma vagons pienācis, 2) kad pienācis,
3) kad atpakaļ nosūtīts tukšā vai ar tukšiem traukiem.

Tukšus speciālus vagonus no gala mērķa stacijas uz izsūtāmo staciju
dzelzceļi pārvadā bez maksas par brīvu un preču zīmes, kā arī viņu
dublikāti šajos gadījumos nav jāapmaksā ar zīmognodokli līdzīgi dzelz-

ceļu saimnieciskiem sūtījumiem.

c) Ja pavadonis nodod atpakaļ pārvešanai uz izsūtāmo staciju lielāku

vairumu (pēc gabalu skaita) tukšu alus trauku, kā bijis uzrādīts pirmējā

preču zīmē, tad šo trauku pārākuma skaits un svars jāuzrāda atsevišķi
preču zīmē un par viņu veduma maksa jāaprēķina un jāiekasē uz vis-

pārīgo tarifu noteikumu pamata.
11. §. Alus iekraušana izsūtāmā stacijā, izkraušana ceļa starpstacijās

un gala mērķa stacijā, tukšu trauku iekraušana gala mērķa stacijā atpakaļ
pārvešanai uz izsūtāmo staciju un izkraušana šaī stacijā jāizdara preču
īpašniekam ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, pie kam, ja izdarot

šīs operācijas pie alus iekraušanas vagonā izsūtāmā stacijā, pie viņa
izkraušanas vai tukšu trauku iekraušanas gala mērķa stacijā, tiktu pie-
laista vagonu aizturēšana virs preču iekraušanai un izkraušanai ar preču
īpašnieka līdzekļiem vispārīgos noteikumos paredzētā laikā, tad preču
īpašniekam jāsamaksā tarifos noteiktā maksa par vagonu aizturēšanu.

12. §. Ja šajos noteikumos paredzētā kārtībā pārvadāto alu neizved

no ceļa starpstacijām vai gala mērķa stacijā tajos termiņos, kuri paredzēti
šīs preces izvešanai vispārīgos preču pārvadāšanas noteikumos, tad

stacijas rīkojās saskaņā ar šo vispārīgo noteikumu aizrādījumiem un par

pārdodamā aukcionā alus vairumu un svaru sastāda komerciālu aktu.

13. §. Dzelzceļu atbildību par alus pārvadāšanu speciālos vagonos

pie pavadoņiem nosaka pastāvošie noteikumi par tādu sūtījumu nozau-

dēšanu vai bojāšanu, kurus pēc pārvadāšanas noteikumiem vai uz vieno-

šanās ar nosūtītāju pamata pārvadā ar preču īpašnieka pavadoņiem.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.
Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Ekspluatācijas direktors F. Dumpis.

Apstiprinu. 1929. g. 30. decembrī.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

g. Noteikumi N° 362.

Par saimniecisku sūtījumu pārvadāšanu pa valsts dzelzceļiem.

§ 1. Ar saimniecisku pārvadājumu nosaukumu jāsaprot: a) dažādi

mantu, preču un materiālu sūtījumi, kas nepieciešami dzelzceļu būves

vai ekspluatācijas vajadzībām un b) dzelzceļu ierēdņu, kalpotāju un
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strādnieku dzīves iekārtas (personīgu mantu) sūtījumi, ja tie jāpārvadā
pēdējo dienesta pieņemšanas, viņu pārvietošanas no vienas dienesta

(dzīves) vietas uz otru vai no dienesta atlaišanas gadīļumos.

§ 2. Saimnieciskie sūtījumi pec sava pārvadāšanas veida sadaļas:

a) sīksūtījumos svarā līdz 150 kg., kurus pārvadā ar saimniecisko

sūtījumu atļaujām pēc parauga JSTs 1. (skat. pielikumu X? 1.).
Šāda veida sūtījumiem pieskaitāms arī elektrotechniķa personīgais
velosipēds, kuru tas ņem līdz dienesta braucienos.

b) sūtījumos, kuri nelielās vagonu pārtijās vai kā sīksūtījumi pār-
vadājami kopā ar komercsūtījumiem parastos preču vai atsevišķos
darbavilcienos ar saimniecisko sūtījumu atļaujām (sk. pielikumu Xs2);

c) dažādu materiālu (balasta, akmeņu, sniega v. t. t.) lielu krājumu
sūtījumos, kuri pārvadājami ar atsevišķiem šīm vajadzībām sa-

formētiem darba vilcieniem uz īpašu rīkojumu pamata.

§ 3. Saimnieciskos sūtījumus pārvada pa dzelzceļiem bez maksas.

§ 4. Pārvadājot uz atļauju JSr
2 1. un J\r2 2. pamata sīksūtījumus vai

elektrotechniķa personīgo velosipēdu, nosūtītāja pienākums ir katrai vietai

piestiprināt birku, uzrādot tanī: izsūtīšanas un gala stacijas, vietu skaitu,

atļaujas numuru un viņas izdevēja amata nosaukumu.

§ 5. Nosūtot saimnieciskus sūtījumus atsevišķiem vagoniem, tie

nosūtītājam jāpieprasa izsūtīšanas stacijai iepriekš laikā un kārtībā, kāda

noteikta vagonu pieprasījumiem komercsūtījumu nosūtīšanai.

Ja turpretim pārvadāšanai jānotiek ar § 2. p. „b" minētiem darba

vilcieniem, tad, attiecīgām dzelzceļu vienībām, tie ar rakstiem vai ar

telefonogrammām jāpieprasa ekspluatācijas direkcijai ne mazāk kā 48

stundas pirms laika, kad vilciens padodams pieprasītāja rīcībā.

Pieprasījumos neiztrūkstoši jāuzrāda: kad, kādām vajadzībām un

kādā sastāvā vilcieni padodami, kā arī izsūtīšanas un gala stacijas un, ja
iekraušana vai izkraušana nenotiek pašā stacijā, arī iekraušanas un iz-

kraušanas vietas.

Piezime. Steidzīgos gadījumos, ka ari, ja stacija atrodas brīvi vagoni, pieprasījumi
uz atsevišķiem vagoniem izpildāmi tanī pašā dienā.

§ 6. Atļauju bļanķete sastāv no sekošām četrām daļām: a) atļaujas,
b) atļaujas pavadzīmes, c) atļaujas duplikāta un d) atļaujas pasakņa. Tās

iespiestas uz baltas krāsas, bet jaunbūvējamo dzelzceļu vajadzībām pār-

vadājamiem saimnieciskiem sūtījumiem izdodamās atļaujas — uz sarkanas

krāsas papīra. Visas četras atļaujas blanķetes daļas ir numurētas ar vienu

un to pašu tekošo numuru.

§ 7. Atļauju blanķetes skaitās par kontrolējamām blanķetēm. Finanču

direkcija izdara viņu pasūtīšanu, uzglabāšanu un izsūtīšanu attiecīgām
iestādēm un personām, kam ir tiesības izdot atļaujas, uz pēdējo piepra-
sījumiem.

§ 8. Saimniecisko sūtījumu paraugu N° 1. un N2 2. 'atļaujas izdod

un paraksta dzelzceļu virsvaldē: galvenais direktors un tā palīgs, direktori,
materiālu apgādes priekšnieks, mežu izstrādāšanas darba vadītājs, veselības

daļas un centrālās statistikas vadītāji, ekspluatācijas direkcijas inventāra

nodaļas vadītājs un kanclejas pārzinis, uz līnijas — ceļa un mašīnu ie-

cirkņu priekšnieki, galveno darbnīču vadītāji, materiālu apgādes rajonu

priekšnieki, materiālu noliktavu, kokzāģētavu un elektrotechnisko iecirkņu
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pārziņi, jaunbūvējamo dzelzceļu : būves vadītājs, būves daļas, iecirkņa unt

distances priekšnieks. Bez tam vēl saimniecisko sūtījumu parauga JSTs 1.

atļaujas izdod un paraksta: elektrotechnisko darbnīcu un depo pārzinis,
elektrotechniķis, techniskais aģents un vecākais vagonu apskatītājs un

jaunbūvējamā dzelzeļa vecākais elektrotechniķis, vienīgi nosūtot darba

rīkus un sīkus materiālus un elektrotechniķa personīgo velosipēdu.
Piezīme. Ārkārtējos gadījumos minētās amatpersonas, kā ari ceļa meistari var ar

telegrammām pieprasīt saimniecisko sūtījumu nosūtīšanu (sk. § 28). Ja šāds„ pieprasījums
iziet no ceļa meistara, tad tas norakstā adresējams ceļa iecirkņa priekšniekam. Šis nosacījums
neattiecas uz stiprās strāvas iecirķņa un depo pārzini, elektrotechniķi, technisko aģentu un

vecāko vagonu apskatītāju, un jaunbūvējamā dzelzceļu vecāko elektrotechniķi, kuri var izdot

un parakstīt vienīgi parauga N° 1. atļaujas.

§ 9. lestādes vai personas, kam ir tiesība izdot atļaujas, vai viņu
pilnvarotas personas izpilda ar kopējamā papīra palīdzību visas četras

atļaujas daļas vienā reizē, ierakstot tanīs: a) izsūtīšanas vai galā staciju
nosaukums, bet ja krava iekraujama vai izkraujama ne pašā stacijā, arī

iekraušanas un izkraušana vietas, b) sūtītāja un saņēmēja vārdu un uz-

vārdu vai iestādes nosaukumu, c) ziņas attiecošās uz kravu, ka tas pa-
redzēts blanķetē, un d) atjaujas izdošanas laiku; attiecīgos gadījumos arī

vagonu (platformu) numurus un to celtspēju.

§ 10. Atļaujas jāraksta pilnīgi skaidri un viegli salasāmi. Nekādi

sasmērējumi un izkasījumi atļaujās nav pielaižami, bet visi izlabojumi
jāapliecina ar atļaujas izdevēja parakstu.

Atļaujas derīgas viena mēneša laika no to izdošanas dienas.

§ 11. Saimniecisko sūtījumu atļaujās var uzrādīt kā saņēmēju vienīgi
dzelzceļu iestādi vai amatpersonu (sk. § 40). Saimniecisko sūtījumu
adresēšana atļaujas duplikāta uzrādītājam ir noliegta.

§ 12. Nosūtot saimnieciskos sūtījumus, nosūtītājs nodod izsūtīšanas

stacijai § 9. paredzētā kārtībā izpildītas atļaujas trīs daļas, t. i. pašu atļauju,
tās pavadzīmi un duplikātu ; atļaujas pasaknis paliek pie izdevējas -iestādes

resp. personas. Tāpat pie izdevējas - iestādes resp. personas paliek sa-

bojātās, kā arī izrakstītās, bet neizlietotās atļaujas trīs daļas, t. i. atļauja,
pavadzīme un duplikāts, pie kam sabojāšanas vai neizlietošanas gadīju-
mos uz tām, kā arī uz to pasakņiem jāuzraksta „sabojāta" vai ne-

izlietota".

§ 13. Uz kātru sūtījumu jāizdod viena atļauja. Ja materiāli jāpār-
vadā ne vienā, bet vairākos vagonos, vai arī veseliem vilcieniem, tad

uz katru vagonu jāizdod īpaša atļauja.

Pārvadājot materiālus ar izkraušanu uz posma, saimniecisko sūtījumu
atļaujās kā gala punkts jāuzrāda stacija, kura atrodas pirms izkraušanas

vietas.

Piezime: Ja materiālus pārvadā vairākos vagonos no izsūtīšanas stacijas uz posmu
(starp kaimiņstaciju) vai uz kaimiņstaciju, tad uz visiem vienā reizē uz posmu padotiem, vai

uz kaimiņstaciju pārvadātiem vagoniem var izdot vienu atļauju.

§ 14. Ar katrreizēju dzelzceļu virsvaldes atsevišķu rīkojumu ar

vienu atļauju var pārvadāt materiālus vairākos vagonos vai veseliem

vilcieniem arī tāļāk, aiz kaimiņstacijas atrodošām stacijām, piemēram,
ogles no o>tas pilsētu stacijām līdz mezglu stacijām.

§ 15. Otrā paragrāfa „a" un „b" punktā minētie saimnieciskie

sūtījumi pārvadājami preču vai darba vilcienos. Steidzīgos gadījumos
atļauts tos pārvadāt pasažieru un paātrinātos preču vilcienos, pie kam

katrreiz steidzamības iemesls jāuzrāda atļaujas izdevējam saimniecisku
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sūtījumu atļaujās. Pārvadājot otrā paragrāfa
n
bu punktā minētas saim-

nieciskos sūtījumus ar atsevišķiem vilcieniem, šie vilcieni pie norīkošanas

apgrozībā apzīmējami ar šifru „MD".

§ 16. Pieņemot atļaujas, stacijas tās sīki pārbauda, vai tanīs ir

uzrādītas visas vajadzīgās ziņas, vai nav kādi izkasījumi, neapstiprināti
izlabojumi un pierakstījumi, kā arī vai nav notecējis derīguma laiks (sk. § 10).

Pēc šo ziņu pārbaudīšanas un kravas pieņemšanas, izsūtīšanas

stacija nekādus citus pārvadāšanas dokumentus nesāstāda, bet izpilda
tikai atļaujas, pavadzīmes un duplikāta tās iedales, kas attiecas uz kravas

pieņemšanu nosūtīšanai. Atļaujas duplikātu ar attiecīgām atzīmēm par

kravas pieņemšanu izsūtīšanas stacija izsniedz nosūtītājam, bet atļauju un

preču pavadzīmi līdz ar kravu nosūta uz gala staciju, ierakstot pārva-

dājumu pēc atļaujas parauga Ml! 1, vai nu bagāžas izdalīšanas sarakstā

vai vagonu lapā, bet pēc atļaujas parauga JSr2 2, — vagonu lapā.

§ 17. Izsūtīšanas stacija saņemto atļaujas duplikātu nosutītaja-iestade
vai persona pievieno attiecīgam atļaujas pasaknim un uzglabā pie sevis.

Dzelzceļu darbinieku dzīves iekārtas pārvadāšanas gadījuma, šo

atļauju duplikāti paliek pie šiem darbiniekiem.

§ 18. Dzelzceļu vienībās glabājušos atļauju duplikāta, sabojāto, kā

arī izrakstīto, bet neizlietoto atļauju pārbaudi numerācijas kārtībā, tāpat
arī pārbaudi, vai atļaujas lietderīgi izdotas, izdara attiecīgu direkciju
revidenti un pilnvarotas personas, izbraucot revizijās.

§ 19. Tā kā izsūtīšanas stacijā nekādi dokumentu noraksti vai pa-

sakņi nepaliek, izņemot izdalīšanas sarakstu vai vagonu lapu norakstus,

tad, tūliņ pēc saimniecisko sūtījumu pārvadāt pieņemšanas, izsūtīšanas

stacijai jāsastāda šādiem pārvadājumiem noteikumos par staciju rēķinve-
dību un norēķināšanos paredzētie īpašie nosūtīto preču norēķini.

Bez tam vēl § 2. punktos „a" un „b" minētiem saimnieciskiem sū-

tījumiem jāsastāda „Instrukcijā .Ns 67. par statistisko preču kārtiņu sastā-

dīšanu un piesūtīšanu" (sk. Dzelzceļu Vēstneša" Ns 26 no 1928. g.) pa-
redzētās statistiskas preču kārtiņas VS 97.

§ 20. Pārvadājot lokomotīves, vagonus (platformas) un citu ritošo

dzelzceļu inventāru, atļaujās jāuzrāda šo priekšmetu numuri un asu skaits.

§ 21. Par saimniecisko sūtījumu pienākšanu gala stacijā, pēdējā

nekavējoties paziņo sūtījumu saņēmējiem, uzrādot izsūtīšanas staciju, at-

ļaujas numuru, kravas nosaukumu un svaru.

§ 22. Pienākušos saimnieciskos sūtījumus gala stacija izdod atļau-

jās uzrādītām amata personām, vai attiecīgu iestāžu pilnvarotām perso-
nām vispārējā kārtībā pret parakstiem atļauju pavadzīmēs, izsniedzot sa-

ņēmējiem līdz ar kravām pašas atļaujas, kuras uzglabājas pie saņēmējām-
iestādēm vai personām.

Par visiem izdotiem saimnieciskiem sūtījumiem stacijas sastāda īpa-
šus norēķinus, neaprēķinot par šiem pārvadājumiem nedz veduma maksu,
nedz arī kādus citus maksājumus. Pie norēķina jāiesūta finanču direk-

cijas ieņēmumu daļai saimniecisko sūtījumu pavadzīmes.
Piezīme. Jaunbūvējamo dzelzceļu saimnieciskie sūtījumi pārvadājami uz šo ceļu

būvju valžu rēķina un tarifējami uz centrālās statistikas aprēķināto tonnu-kilometru pamata

pēc dzelzceļu pašizmaksas tarifa.
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§23 Saimniecisku sūtījumu iekraušana un izkraušana, izņemot
§ 2. „c" punktā un § 29. un 30. minētos jāizdara saskaņā ar preču ta-

rifa I daļu, sūtītājam un saņēmējam ar saviem līdzekļiem, pēc vagona

padošanas noteiktā vietā, dzelzceļu likumā un pastāvošos noteikumos un

tarifā paredzētā laikā. Ekspluatācijas direkcijai ir tiesība, ja kustības

apstākļi to prasa, kraušanas operācijām noteikto laiku saīsināt uzrādot

to vilcienu iecelšanas telegrammās tādiem saimnieciskiem sūtījumiem,
kuri ie- vai izkraujami uz dzelzceļu stigu posmiem.

§ 24. Saimniecisku sūtījumu iekraušanas un izkraušanas laika pa-

garināšana pielaižama vienīgi tad, ja tādu laika pagarināšanu izsauc tech-

niski apstākļi, piemēram, ja atsevišķi garu vai smagu priekšmetu ie- un

izkraušanu nav iespējams § 23. minētā laikā veikt, pie kam arī šādos

gadījumos tikai ar katrreizēju galvenā direktora iepriekšēju atļauju.

§ 25. Noslēdzot līgumus ar uzņēmējiem par visāda veida saimnie-

cisku sūtījumu iekraušanu, izkraušanu vai pārkraušanu, visos līgumos
jāparedz iekraušanas vai izkraušanas laiks, saskaņā ar šiem noteikumiem,
kā arī sankcijas par laikā neiekraušanu un neizkraušanu, kuras nosakā-

mas tādos pat apmēros kā par komercsūtījumu laikā neiekraušanu vai

neizkraušanu.

§ 26. Par vagonu (platformu) neizlietošanu, kā arī aizturēšanu virs

kraušanas operācijām noteiktā laika, izņemot par § 2. „c" punkiā un

§§ 29.—30. minētiem saimnieciskiem sūtījumiem, jāsastāda par katru va-

gonu (platformu) atsevišķs akts Šinī aktā jāuzrāda: izsūtīšanas un gala
stacijas, atļaujas numurs, izsūtīšanas laiks, sūtītāja un sāņēmēja vārds un

uzvārds, kravas nosaukums un svars, vagonu (platformas) padošanas laiks

ie- vai izkraušanai (diena, stunda un minūtes), aizturēšanas laiks un

iemesls — kādēļ vagons nav noteiktā laikā ie- vai izkrauts. Tāpat aktos

saistoši jāuzrāda, ar kā līdzekļiem izdarīta preču iekraušana un izkrau-

šana, ar dzelzceļa vai uzņēmēja un kāda uzņēmēja līdzekļiem, pie kam

akti jāparaksta kravas sūtītājam vai saņēmējam resp. kraušanas darbu

vadošai atbildīgai personai.

Aktu oriģināli stacijām jāiesūta finanču direkcijai ne vēlāk kā

5 dienu laikā no akta sastādīšanas dienas, bet aktu noraksti izsniedzami

krāvējiem, t. i. tām dzelzceļu iestādēm, kuras pašas izdara kraušanas
darbus vai kuras noslēgušas ar uzņēmējiem līgumus par kraušanas ope-

rāciju izpildīšanu. Šīs iestādes vai šo iestāžu darbinieki minēto aktu

norakstus līdz ar saviem paskaidrojumiem par vagonu aizturēšanas

iemesliem iesūta savām direkcijām. Paskaidrojumus un atspēkojumus uz

sastādītiem aktiem direkcijas iesūta finanču direkcijai divu nedēļu laikā,
bet ja minētā laikā tādi nav iesūtīti, tad akti uzskatāmi par akceptētiem
no tām direkcijām, kuru darbinieku vai to uzņēmēju vainas dēļ akli sa-

stādīti, un visas vēlāk celtās ierunas atstājamas bez ievērības.

§ 27. Pēc aktu oriģinālu saņemšanas finanču direkcija paziņo lī-

gumslēdzējām direkcijām par dzelzceļiem pēc aktiem pienākošo soda

naudas ieturēšanu no uzņēmējiem un seko šo summu pareizai ienākšanai

un ieskaitīšanai dzelzceļu ieņēmumos.

Ja vagonu aizturēšana notikusi dzelzceļu darbinieku vainas dēļ, tad

finanču direkcija paziņo attiecīgai direkcijai vainīgo darbinieku saukšanai

pie atbildības administratīvā kartībā.
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Gadījumos, kad dzelzceļu darbinieku vaina vagonu aizturēšanā nav

noteikti konstatējama, finanču direkcija jautājumu ienes iztrūkumu likvi-

dācijas komisijā, izšķiršanai, kurā piedalās pārstāvis arī no tās direkcijas,
kuras darbinieki pielaiduši vagonu aizturēšanu.

§ 28. Ja personas, kam, saskaņā ar šo noteikumu § 8, ir tiesība

izdot saimniecisku sūtījumu atļaujas, kā arī ceļa meistari pieprasa ar te-

legrammām saimniecisku sūtījumu nosūtīšanu, tad stacijām šādu kravu

pārvadāšanai jāsastāda komercsūtījumiem paredzētie pārvadāšanas doku-

menti, pievienojot tiem telegrāfiskos rīkojumus, kas izpilda atļauju vietu.

§ 29, Ja šo noteikumu § 2. „c" punktā minēto dažādu materiālu

lielu krājumu (izņemot malku, kokmateriālus un ogles), kā arī mēslu un

sniega izvešanu izdara ar saimnieciskiem darba vilcieniem, tad atļaujas
neizdod, bet ziņas par izsūtīšanas un gala stacijām, vai iekraušanas un

izkraušanas vietām, piekrauto un izkrauto vagonu skaitu, kravu nosau-

kumiem un svaru vilcienu pavadošais konduktors ieraksta „darba vil-

ciena pavadrakstā" (ser. VS 305).

Visu uzradīto ziņu pareizību apliecina kravu sūtītāji un saņēmēji ar

saviem parakstiem darba vilcienu pavadrakstu attiecīgās iedalēs.

§ 30. Ar saimnieciskiem darba vilcieniem, bez atļaujām un vagonu

lapām vienīgi pie darba vilcienu pavadrakstiem, pārvadā dzelzceļa stigas
virsbūvei lielā vairumā vajadzīgo balastu, akmeņus, zemi un citus mate-

riālus (sk. § 2. „c" punktu) starp dažādiem iecirkņu vai posmu punktiem
ar vairākreizīgu iekraušanu vai izkraušanu, apturot vilcienu kā vienā, tā

vairākās vietās, kā ari izved mēslus un sniegu no stacijām vai stigu da-

žādiem punktiem.

§ 31. Trīsdesmitā paragrāfā minētiem pārvadājumiem saformējami

atsevišķi darba vilcienu sāstāvi, kuri nododami attiecīgu direkciju pār-

stāvju (darbu vadītāju) rīcībā.

Darba vilcienu sastāvos ievietotos vagonos direkcijas darba vadītājs
iekārto un apsedz bukses ar smilšu aizsargiem, kā arī, vajadzībai izbei-

dzoties, izkārto vagonu bukses uz sava rēķina, vai arī to izdara mašīnu

direkcija uz attiecīgas direkcijas — vilciena lietotājas rēķina.

Par vilcienu sastāvu nodošanu un atpakaļpieņemšanu sastādāmi akti,
uzrādot tais vagonu numurus, šķiru, celtspēju, tilpumu, technisko stā-

vokli un vagonu iekārtas Šos aktus, paraksta ekspluatāci-

jas un mašīnu direkcijas un direkcijas — vilciena lietotājas vienību vie-

tējie pārstāvji.

§ 32. Priekšējā paragrāfā minēto darba vilcienu sastāvus var sa-

formēt uz ieinteresētās direkcijas pieprasījumu un vienīgi gadījumos, kad

pārvadājumi ar tiem paredzami uz laiku ne īsāku par vienu nedēļu.
Piezime. Pieprasījumi par darba vilcienu sastāvu nodošanu iesniedzami ekspluatā-

cijas direkcijai ar tādu aprēķinu, ka līdz vēlamam darba uzsākšanas laikam būtu iespējams

tos saformēt un iekārtot.

§ 33. Ja paredzama vajadzība norīkot darba vilcienus uz ilgāku

laiku, tad ieinteresētai direkcijai iepriekš jāsastāda un jāiesūta eksplua-

tācijas direkcijai, ar pēdējo saskaņots šādu vilcienu vispārīgs darbības plāns.

Bez tam pie materiālu lielu krājumu, kā balasta, malkas v. c. plān-

veidīgas pārvadāšanas, techniskai direkcijai un materiālu apgādei jāsa-
stāda un katra mēneša 10. un 25. dienā jāiesūta ekspluatācijas direkcijai,
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kustības apmēru sastādīšanai, pārvadāšanas plāns tieši par nākošo pus-

mēnesi. Šajā plānā jāuzrāda: a) pārvadājamo materiālu nosaukums,

b) daudzums (vilcienu skaits), c) nepieciešamo vagonu skaits katrā vil-

cienā un d) izsūtīšanas un gala stacijas, kā arī iekraušanas un izkrauša-

šanas vietas.

§ 34. Pieprasījumi par § 31. minēto darba vilcienu nozīmēšanu

apgrozībā uz visu nākošo nedēļu attiecīgu direkciju vienībāmjāiesniedz
ekspluatācijas direkcijai katras nedēļas beigās.

Šajos pieprasījumos, kuri var būt arī tēlegrammu vai tēlefonogrammu
veidā, saistoši jāuzrāda par katru dienu atsevišķi iekraušanas un izkrau-

šanas vieta un laiks, darba uzsākšanas laiks un vilciena sastāvs.

§ 35. Lai netraucētu pārējo vilcienu kustību un nepielaistu vilcienu

apkalpojošo brigāžu pārdarbināšanu, iekraušanai un izkraušanai, pare-

dzams pēc iespējas īsāks laiks, kas, pārvadājot balastu, nedrīkst pār-niegt:
iekraušanai uz „X", N un P platuma sliežu ceļiem — 5 stundas un uz

L platuma sliežu ceļiem —2 stundas, bet izkraušanai, berot uz ceļa abām

pusēm, uz X, N un P platuma sliežu ceļiem — 2 stundas un uz L pla-
tuma sliežu ceļiem —1 stundu. Berot balastu uzceļa vienu pusi, izkrau-

šanas laiku var palielināt par vienu stundu. Norādītā ie- un izkraušanas

laikā nav ieskaitāms vilcienu pārvietošanas laiks.

Piezīme. Izņēmuma gadījumos, pie darbu apgrūtinošiem apstākļiem, balasta iekrau-
šanai ceļa iecirkņa priekšnieks var pielaist uz X, N un P platuma sliežu ceļiem —6 stundas,
bet uz L platuma sliežu ceļiem — 3 stundas, par ko katrreiz iepriekš jāpaziņo ekspluatācijas
direkcijai.

§ 36. Uz § 34. minēto pieprasījumu pamata, darba vilcienus var

nozīmēt apgrozībā vienīgi ekspluatācijas direkcija ar rīkojumu —tēlegrammu,
kurā jāuzrāda: a) vilcienu numuri, b) kādām vajadzībām ievesti apgro-
zībā, c) starp kādām stacijām un kādos atzarojumu vai posmu punktos
izdarāma iekraušana vai izkraušana, d) darba uzsākšanas laiks, c) iekrau-

šanas un izkraušanas laiks f) vilciena sastāvs un g) priekšrocība.
Piezīme. Gadījumos, ja pieprasītos darba vilcienus nav iespējams nurīkot, eksplu-

atācijas direkcija par to paziņo vilciena pieprasītājam ne vēlāk kā 12 stundas pirms piepra-
sītā darba vielcienā norīkošanas laika.

§ 37. Balasta vilcieniem lokomotīves lietderīgākas izmantošanas

labad atļauts piekabināt arī vagonus ar saimnieciskiem sūtījumiem—malku,
kokmateriāliem un oglēm, (sk. § 2. punktu „b"), kā arī vagonus ar

komercsūtījumiem.

Šie vagoni ierakstāmi darba vilciena pavadraksta šim nolūkam pa-

redzētā nodalījumā .

§ 38. Par darba vilcienu aizturēšanu ar ie- vai izkraušanu ilgāki
par vilcienu nozīmēšanas tēlegrammā (§ 36.) uzrādīto ie- vai izkraušanas

laiku, kā arī vilcienu sastāvā ieslēgto vagonu neizmantošanu, akts staci-

jām nav jāsastāda, bet katrā atsevišķā gadījumā jāziņo ar rakstu vai ar

tēlefonogrammu ekspluatācijas direkcijai, kura savukārt par visiem šādiem

gadījumiem ziņo gālvēnam direktoram.

§ 39. Darba vilcienu gaitai izbeidzoties, šo vilcienu pavadrakstus
virskonduktori nododattiecīgu ekspluatācijas direkcijas brigāžu rīkotājiem
un pēc pavadrakstu pārbaudīšanas tos iesūta VS.
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§40 Dzelzceļu darbinieku dzīves iekārtu (personīgās mantas), šo

noteikumu pirmā paragrāfā minētos gadījumos pārvadā tādā pat kārtībā

kā virsvaldei piederošos saimnieciskos sūtījumus, izdodot to pārvadāšanai
saimniecisku sūtījumu atļaujas.

Piezīme. Pie dzelzceļu darbinieku dzīves iekārtas pieder arī mājlopi un iesaiņoti
mājputni. Pārvadājot saimnieciskā kārtā lopus, svars jārēķina no gabala:

1) zirga un liellopa 400 kg.
2) cūkas 160

„

3) siklopa (teļa, aitas un kazas) . 50
„

§ 41. Papildmaksājumi par dzelzceļu darbinieku dzīves iekārtas

(mantas) uzglabāšanu vai vagonu aizturēšanu mantas ie- vai izkraujot
virs tarifā noteiktā laika jāmaksā sūtītājam vai saņēmējam staciju kasēs

skaidrā naudā pret dažādu ieņēmumu kvītēm.

Šie noteikumi spēkā ar 1930. g. 1. februāri, no kura laika atcelti

„Noteikumi Jsr2 206. Latvijas dzelzceļiem piederošo saimniecisko sūtījumu
pārvadāšanai (iespiesti „Dzelzceļu virsvaldes rīk. krāj." 1922. g. 40. nu-

murā) līdz ar šo noteikumu grozījumiem un papildinājumiem, kas ar

vēlākiem rīkojumiem publicēti „Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā"
un „Dzelzceļu Vēstnesī".

Reize ar šo atcelti vel sekoši rīkojumi un apkārtraksti

1) te 313, iespiests „Dzelzceļu virsvaldes rīk. krāj." 1924. g. 42.

numurā;

2) te 157, iespiests «Dzelzceļu virsvaldes rīk. krāj." 1925. g. 21.

numurā;

3) te 181, iespiests „Dzelzceļu virsvaldes rīk. krāj." 1925. g. 39.

numurā;

4) te 425, iespiests virsvaldes rīk. krāj." 1925. g. 47.

numurā;

5) te 41, iespiests „Dzelzceļu Vēstneša" 1926. g. 5. numurā;

6) te 92,
„ „ „

1926. g. 11.

7) te 216,
fļ „ „

1926. g. 18.

8) te 3,
„ „ „

1927. g. 1.

9) Jfe 81,
„ „ „

1927. g. 8.

10) Jfc 287,
„ „ „

1927. g. 26.

11) X 278,
„ „ „

1927. g. 32.

12) X2413,
„ „ „

1928. g. 39.

13) te 458,
„ „ „

1928. g. 43.

14) te 83,
~ „ „

1929. g. 8.

Bez tam vēl uzskatāma par atceltu pastāvošo rīkojumu un instruk-

ciju teksta tā daļa, kurā paredzēta citāda saimniecisko sūtījumu pārva-
dāšanas kārtība nekā šais noteikumos, jo visos gadījumos piemērojami

vienīgi šie noteikumi.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalninš.

(Ar papildinājumiem un grozījumiem, kas izdoti līdz 1930 g. 1. jūnijam).
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Pielikumi

noteikumiem JNa 362 par saimniecisku sūtījumu pārvadāšanu

pa valsts dzelzceļiem.

Latvijas valsts dzelzceļi. Pielikums N° 1.

Paraugs Ne 1.

ātruma saimnieciska sūtījuma

JVa

Atļauja.

Izsūtīšanas st Gala st

Sūtītāja vārds, uzvārds un adrese:

Saņēmēja vārds, uzvārds un adrese:

Svērājaspiedogsun paraksts

Atļauja izdota " 193 g.

Spiedogs

(Nosutītajas-iestades vai pilnvarotas personas paraksts)

Izsūtīšanas stacijas ierēdņa paraksts:

Preču pieņemšanas laiks Preču pienākšanas laiks Preču izkraušanas laiks

ar dzelzceļu līdzekļiem

(Stacijas spiedogs) (Stacijas spiedogs) (Stacijas spiedogs)

Šinī dokumenta uzrādītas preces un atļauja izdotas:

(Stacijas ierēdņa paraksts un spiedogs).

Markas, Iesaiņo-
juma
veids

Svars

iezīmes un

numuri

Gabalu

skaits
Preču nosaukums Sūtītāja dzelzceļu

uzradītais
noteikšanas

Piezīmes
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Latvijas valsts dzelzceļi. Paraugs JSle 1.

ātruma saimnieciska sūtījuma

.V

Atļaujas pavadzīme.

Izsūtīšanas st Gala st

Sūtītāja vārds, uzvārds un adrese:

Saņēmēja vārds, uzvārds un adrese:

Svērāja spiedogs un paraksts

Atļauja izdota
,

■ 193- g.

Spiedogs

(Nosutītajas-iestades vai pilnvarotas personas paraksts)

Izsūtīšanas stacijas ierēdņa paraksts

Preču pieņemšanas laiks Preču pienākšanas laiks Preču izkraušanas laiks

ar dzelzceļu līdzekļiem

(Stacijas spiedogs) (Stacijas spiedogs) (Stacijas spiedogs)

Šinī dokumenta uzradītas preces un atļauju saņēmu: ■■

(amats, vārds, uzvārds un datums)

Dokumenta otra puse

Preču pavadzīme.

Pielikumi:

1. Atļauja.
2. Akti.

3. Protokoli.

27

Markas,
iezīmes un

Gabalu

skaits

Iesaiņo-
juma
veids

Preču nosaukums
Sūtītāja , ?ec

,
-A-. ■ dzelzceļu

uzradītais . ,71;*
noteikšanas

v a r s

Piezīmes

numuri
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Latvijas valsts dzelzceļi Paraugs Ne 1.

ātruma saimnieciska sūtījuma

.No

Atļaujas duplikāts.
Izsūtīšanas st Gala st

Sūtītāja vārds, uzvārds un adrese:

Saņēmēja vārds, uzvārds un adrese:

Svērājaspiedogsunparaksts

Atļauja izdota
„

* 193 g.

Spiedogs ļ

(Nosutītajas-iestādes vai pilnvarotās personas paraksts)

Izsūtīšanas stacijas ierēdņa paraksts:

Latvijas valsts dzelzceļi. Paraugs N° 1.

ātruma saimnieciska sūtījuma

N

Atļaujas pasaknis.
Izsūtīšanas st i... Gala st. i

Sūtītāja vārds, uzvārds un adrese:

Saņēmēja vārds, uzvārds un adrese:

Svērājaspiedogsunparaksts

Atļauja izdota
,

" 193.... g.

Spiedogs

(Nosūtītājas-iestades vai pilnvarotas personas paraksts)

Paliek pie izdevējas amata personas.

Markas,
iezīmes un

numuri

Gabalu
Ie
.^°-

skaits Juma
iKaitS

veids

Preču nosaukums

Svars

Pēc
Sūtītajā dzelzceļu

u radītais
m)te ikSnnns

Svars

Piezīmes

Markis,
iezīmes un

Iesaiņo-
juma
veids

Svars
Gabalu

skaits
Preču nosaukums Pēc

Sūtītajā dzelzceļu
uzradītais

noteikgan:is

Piezīmes

numuri
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Latvijas valsts dzelzceļi.

vagona Ns

celtspēja tonnas

lekrauts: .

platforma N°

celtspēja tonnas

Pielikums Ne 2.

Paraugs Ne 2.

ātruma saimnieciska sūtījuma

.Vs

Atļauja.

Izsūtīšanas st Gala st -

lekraušanas vieta Izkraušanas vieta

Sūtītāja vārds, uzvārds un adrese:

Saņēmēja vārds, uzvārds un adrese:

Svērājaspiedogsunparaksts

Sūtījums pārvadājams uz budžeta § paredzēta kredita.

(direkcijas nosaukums)

Atļauja izdota
„

° 193 g.

Spiedogs

Izsūtīšanas stacijas ierēdņa paraksts:

Vagons padots preču

iekraušanai ar nosūtītāja līdzekļiem

193.
.. g.

•

pīkst
(st. un min.)

Prece iekjauta ar nosūtītāja līdzekļiem

193... g. „

" pīkst
(st. un min.)

Stacijas ierēdņa paraksts:

(Nosutītājas-iestādes vai pilnvarotās personas paraksts)

Vagons padots precu

izkraušanai ar saņēmēja līdzekļiem

193- g.
"

pīkst
(st. un min.)

Prece izkrauta ar saņēmēja līdzekļiem

193— g. i « pīkst
(st. un min.)

Stacijas ierēdņa paraksts:

Preču pieņemšanas laiks Preču pienākšanas laiks Preču izkraušanas laiks

ar dzelzceļu līdzekļiem

(Stacijas spiedogs) (Stacijas spiedogs) (Stacijas spiedogs)

Šinī dokumentā uzradītas preces un atļauja izdotas

(stacijas ierēdņa paraksts un spiedogs)

27*

Markas,
iezīmes un

numuri

Iesaiņo-
juma
veids

Svars
Gabalu

skaits
Preču nosaukums Sūtītāja I , ?ec

,
- j-»

• dzelzceļu
uzradītais

* 77Z »

ļ noteikšanas

Piezīmes
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Latvijas valsts dzelzceļi.

vagona N°

celtspēja tonnas

lekauts: .

platforma Ne

celtspēja tonnas

Paraugs Ne 2.

ātruma saimnieciska sūtījuma

1 JNt

Atļaujas pavadzīme.

Izsūtīšanas st Gala st. -

lekraušanas vieta Izkraušanas vieta

Sūtītāja vārds, uzvārds un adrese:

Saņēmēja vārds, uzvārds un adrese:

Svērājaspiedogsunparaksts

Sūtījums pārvadājams uz budžeta § paredzētā kredita.

(direkcijas nosaukums)

Atļauja izdota
„

■ 193. .. g.

Spiedogs

Izsūtīšanas stacijas ierēdņa paraksts:

Vagons padots preču

iekraušanai ar nosūtītāja līdzekļiem

193 g. ,
- pīkst

(st. un min.)

Prece iekjauta ar nosūtītāja līdzekļiem

193.... g. „

■ pīkst
(st. un min.)

Stacijas ierēdņa paraksts:

(Nosutitajas-iestadesvai pilvvarotās personas paraksts)

Vagons padots preču

izkraušanai ar saņēmēja līdzekļiem

193
.- g. ,

- pīkst
(st. un min.)

Prece izkjauta ar saņēmēja līdzekļiem

193 g. • pīkst
(st. un min.)

Stacijas ierēdņa paraksts:

Preču pieņemšanas laiks Preču pienākšanas laiks Preču izkraušanas laiks

ar dzelzceļu līdzekļiem

(Stacijas spiedogs) (Stacijas spiedogs) (Stacijas spiedogs)

Šinī dokumentā uzradītas preces un atļauju saņēmu:
(amats, vārds, uzvārds un datums)

Dokumenta otra puse

Preču pavadzīme.
Pielikumi:

1. Atļauja.
2. Akti.

3. Protokoli.

Markas,
iezīmes un

Gabalu

skaits

Iesaiņo-
juma
veids

Preču nosaukums

Svars

Sūtītāja
dzeVz

C

C

elu
uzrādītais dzelzceļu

noteikšanas

Svars

Piezīmes

numuri
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Latvijas valsts dzelzceļi. Paraugs N° 2.

vagona Nš

celtspēja tonnas

lekrauts: ļ
pla"orma^

celtspēja tonnas

ātruma saimnieciska sūtījuma

ļVļ^
*

atļaujas duplikāts

Izsūtīšanas st. Gala st

lekjaušanas vieta Izkjaušanas vieta

Sūtītāja vārds, uzvārds un adrese:
-

Saņēmēja vārds, uzvārds un adrese:

Svērājaspiedogsunparaksts

Sūtījums pārvadājams uz budžeta §
(direkcijas nosaukums)

paredzētā kredita.

Atļauja izdota
„

■ 193-.-. g.

Vagons padots precu

iekraušanai ar nosūtītāja līdzekļiem

193 g. „

■ pīkst
(st.un min.)

Prece iekjauta ar nosūtītāja līdzekļiem

193... g. „

" pīkst
(st. un min.)

Stacijas ierēdņa paraksts:

(Nosutītājas-iestādes vai pilnvarotas personas paraksts)

Vagons padots preču

izkraušanai ar saņēmēja līdzekļiem

193 g. „

" pīkst
(st. un min.)

Prece izkrauta ar saņēmēja līdzekļiem

193 g. ,

■ pīkst
(st. un min.)

Stacijas ierēdņa paraksts:

Markas, Iesaiņo-
juma
veids

Svars
Gabalu

iezīmes un

numuri
skaits

Preču nosaukums _. Pēc

dzelzceļuuzrad.tais ; noteikBa ļ,
as

Piezīmes

*
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Latvijas valsts dzelzceļi.

vagona N°

celtspēja tonnas

lekjauts: .

platforma N°

celtspēja tonnas

Paraugs Ns 2.

ātruma saimnieciska sūtījuma

J JNTs

Atļaujas pasaknis.

Izsūtīšanas st Gala st

lekraušanas vieta Izkjaušanas vieta

Sūtītāja vārds, uzvārds un adrese:

Saņēmēja vārds, uzvārds un adrese:

Svērājaspiedogsunparaksts

Sūtījums pārvadājams uz budžeta § paredzēta kredita.

(direkcijas nosaukums)

Atļauja izdota
„

a 193 g.

Spiedogs
(Nosutītājas-iestādes vai pilnvarotas personas paraksts)

Paliek pie izdevējas amata personas.

Markas,
iezīmes un

Iesaiņo-
juma
veids

Svars
Gabalu

skaits
Preču nosaukums Pec

S"}W dzelzceļu
uzradītais

noteikganas

Piezīmes

numuri
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Apkārtraksts N° 133.
1929. g. 16. decembrī.

Sakarā ar to, ka dažās stacijās, piem.: Rīgā Krasta, Torņakalnā,
Zemitānos, Liepājā, Zemgalē un citur, pastāv dažāda sliežu platuma ceļi
atkārtojas gadījumi, kad starp šādām stacijām pārvadājamie saimnieciskie

sūtījumi pienāk stacijā tāda sliežu platuma vagonos, kāds nepieiet izkrau-

šanas vietai.

Sarežģījumi nerastos, ja attiecīgais CN, TN, TF, MN vai cita vie-

nība saimniecisko sūtījumu iekraut upēc iespējas tāda paša sliežu pla-
tuma vagonā, kāds pieiet gala stacijā izkraušanas vietai.

Tāpēc, uzdodu tām vienībām, kuras saimnieciskos sūtījumus nosūta

stacijām ar dažāda sliežu platuma ceļiem, iepriekš sazināties ar saņēmēju,
kāda sliežu platuma vagonā īsti preces ir vēlams saņemt. Ja sūtījumu
nav iespējams iekraut vajadzīgā sliežu platuma vagonā, tad izdodamā

saimniecisko sūtījumu atļaujā resp. preču zīmē jātaisa atzīme par sūtījuma
pārkraušanu vai vagona pārlikšanu uz attiecīga platuma asīm Šķirotavā,
Daugavpilī, Liepājā vai Jelgavā. Pēdējā var izdarīt tikai pārkraušanu.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Materiālu apg. priekšn. pal. J. Strautmans.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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3. Pārvadājumi uz atsevišķu noteikumu

pamata.

a) Piena pārvadāšana

Apkārtraksts N° 75.
1924. g. 26. novembri.

Konstatēts, ka dažās stacijās nesaudzīgi apietas ar pilnām un tukšām

piena kannām. Iekraujot un izkraujot no vagoniem un novietojot nolik-

tavās kannas tiek sviestas, grūstas un vilktas pa grīdu un caur to bojātas.
Uzdodu ES turpmāk nepielaist tādas nepareizības un raudzīties lai

iekraujot, izkraujot no vagoniem un novietojot noliktavās kannas netiktu

bojātas.
ER lūdzu sekot izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīcības nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

Apkārtraksts N° 270.
1927. g. 28. martā.

Nāk priekšā gadījumi, kur stacijas nav skaidrībā, kā aprēķināma
maksa par piena trauku uzglabāšanu, kad tos pārvādā pie piena biļetēm.

Sakarā ar to aizrādu, ka uzglabāšanas maksa par pilnu, kā arī

tukšu piena trauku uzglabāšanu, kad tos pārvadā pie piena biļetēm,

aprēķināma tādos pat apmēros un kārtībā, kā par bagāžas uzglabāšanu,
t. i. piemērojot pag. tarifa un noteikumu te 27 pasažieru un bagāžas
pārvadāšanai 53. § paredzēto bagāžas bezmaksas uzglabāšanas laiku,
bet pēc šā laika notecēšanas ņemot minētā § noteikto bagāžas uzglabā-
šanas maksu.

Finanču direktora v. J. Bērziņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 122.
1928. g. 8. novembrī.

No dažām stacijām pienāk pilni piena trauki, kuru vāki nostiprināti
ar stiepuli un stiepuļu gali piestiprināti trauku osām (rokturiem). Ar

stiepuli trauku osām piestiprinātas ari biļetes.
Nāk priekšā gadījumi, ka iekraujot un izkraujot no vagoniem un

pārvietojot tādus traukus strādnieki ievaino rokas uz stiepuļu asiem

galiem, kuri piestiprināti osām.

Tāpēc uzdodu staciju priekšniekiem aizrādīt nosūtītājiem, ka piena
traukiem jābūt tādiem, kas garantē piena neizlīšanu. Nosūtītāji var trauku

vākus noslēgt ar piekaramām atslēgām, vai piekārt vākiem savas plombas,
lietojot tam nolūkam auklu vai arī stiepuli. Tikai nav atļauts stiepuļu

galus piestiprināt osām.

Tāpat noliegts ar stiepuli trauku osām piestiprināt biļetes. Ja biļešu
piekāršanai lieto stiepuli, tad tās piestiprināmas trauku vākiem.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Preču nodaļas vad. Ed. Stankevičs.
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b. Eksportsviesta pārvadāšana.

Apkārtraksts N° 37.
1929. g. 12. aprīlī.

Par eksportsviesta sūtījumu kārtīgu pārvadāšanu un

saudzīgu apiešanos ar sviesta muciņām.

Vasarai tuvojoties, kad sākās pastiprinātā ātribojājošos preču pār-
vadāšana atgādinu, ka šiem pārvadājumiem un sevišķi eksportsviesta sū-

tījumiem piegriežama visnopietnākā vērība.

lecirkņu sākuma stacijās, kur saskaņā ar 342. notiek. XXI. nod. 2.

punktu ar atsevišķiem Dzelzceļu virsvaldes rīkojumiem ievesti apgrozībā
ledus vagoni, pieņemtie pārvadāšanai, kā arī pienākušie no tām līnijām,
kur ledus vagoni neapgrozās, eksportsviesta sūtījumi nekavējoši iekrau-

jami, resp. pārkraujami nozīmētos un pienācīgi ar ledu atvēsinātos vagonos.

Starpstacijās, kur nav speciālu, vēsu noliktavu resp. ledus pagrabu
ātribojājošos preču uzglabāšanai, pēdējās, pēc to pieņemšanas novieto-

jamas esošo noliktavu pakrēsla pusē, bet ne uz rampas vai perona kar-

stā saulē, vai noliktavas saules pusē.

lekraujot un izkraujot no vagoniem un novietojot noliktavās, jārau-

gās, lai sviesta muciņas vai kastes nesvaidītu un neveltu, bet uzmanīgi
uzkrautu uz ratiņiem un pēdējos nogādātu līdz vagoniem vai noliktavām,

novietojot ar apzīmēto galu uz augšu.

Pēdējā laikā nākuši priekšā gadījumi, ka caur nekārtīgu apiešanos
nosūtīšanas stacijās sviesta muciņas aptraipītas resp. aplietas ar petrolejā
atšķaidīto marķējāmo krāsu, sabojājot eksportsviestu. Trauki ar marķē-
jamo krāsu noliktavās bijuši uzlikti uz muciņām vai arī novietoti blakus

pēdējām un apgāzti. Uz visstingrāko jāseko lai muciņas pārvadājot pa

dzelzceļiem netiktu aptraipītas vai nosmērētās. Tāpat jāraugās lai nolik-

tavās un vagonos uz tām līnijām, kur sviesta pārvadāšanai atsevišķi va-

goni neapgrozās, bet to pārvadā kopējos vagonos, sviesta sūtījumus

neapkrautu ar gaļu, zivīm un citām precēm, kuras var kaitēt sviestam.

Tādas preces katrā ziņā novietojamas atsevišķi no sviesta sūtījumiem.

Ēdamvielu
resp. sviesta sūtījumu vietu marķēršanai lietojamas vie-

nīgi šim nolūkam iegādātā speciālā krāsa (nomenkl. JSTs 8470) atšķaidot
ar ūdeni, bet ne ar petroleju vai terpentīnu, kas stingri noliegts. Ja preču
sūtītājs preču vietām pienācīgi piestiprinājis koka vai papes birkas, tad

iezīmes (markas) rakstāmas uz pēdējām.

Ja nosūtītājs iesaiņoto sviesta muciņu marķēšanai nav pielicis bir-

kas, tad iezīmes jāraksta uz muciņas iesaiņojuma tā, lai krāsa nesūktos

cauri iesaiņojumam, lai nenosmērētu muciņas. Turpretim, ja muciņas
nodod pārvadāšanai neiesaiņotas, tad marķēšanai lietojamas bagāžas bir-
kas (ser. F. 419) uzlipinot tās kārtīgi uz muciņas gala, kur atrodas nosū-

tītāja iezīmes.

Pieved un lauku ceļu, kā arī to „X" un „N" plat. stacijās, kur le-

dus vagoni neapgrozās, eksportsviesta sūtījumi, adresēti uz Rīgas Krasta

staciju padošanai pie valsts saldētavas, jāpieņem un jānosūta ar tādu

aprēķinu, lai šie sūtījumi pārkraušanas un mezglu stacijās paspētu uz

vilcieniem tajās dienās, kurās pēc noteiktiem maršrutiem agrozās ledus

vagoni.



426

Ja kāds nosūtītājs eksportsviestu vasarā pievestu stacijā tajā dienā,
kad nav apgrozībā ledus vagonu eksportsviesta pārvadāšanai, tad tādi

sviesta sūtījumi uz „X" pl. līnijām iekraujami citu ātribojājošos preču

pārvadāšanai nozīmētos ledus vagonos, bet uz iecirkņiem, kur pēdējie
neapgrozās — parastā preču vagonā. Uz ~N" pl. līnijām tādi sviesta

sūtījumi pārvadājami bagāžas vagonā. Tādos gadījumos, kad eksport-
sviests būtu jā{3ārvadā parastā vai bagāžas vagonos, nosūtītājam preču
zīmē jāieraksta 342. noteik. XXI. nod. 2. pktā paredzētā atzīme. Rīgas
pas. siacija šādus sviesta sūtījumus nogādā uz Rīgas Krasta staciju ar

tuvāko pārdevu.
Rīgas Krasta stacijas priekšniekam uzlieku par pienākumu ziņot

man par visiem gadījumiem, kad izkraujot eksportsviesta kon-

statēta nekārtīga apiešanās ar sviesta muciņām, pārvadājot tās pa dzelz-

ceļiem.
Brīdinu, ka par nekārtīgu apiešanos ar sviesta muciņām, vainīgos

saukšu pie stingras atbildības.

Šis apkārtraksts zem paraksta jāpaziņo visiem darbiniekiem, kuri

saistīti ar preču pieņemšanu, kraušanu un pārvadāšanu un pievienojams
instrukcijai N° 13

Ekspluatācijas revidentus lūdzu sekot šī apkārtraksta izpildīšanai.
Ar šo uzskatāmi par atceltiem apkārtraksti J\r° 66. un 11, kuri ies-

piesti 1925. g. „Dz. V. rīk. kr." N° 48. un 1929. g. „Dz. V." K2 7.

Ekspluatācijas direktora v. v. O. Zaķis.
Preču nodaļas vadītāja v. A. Sveics.

Dzērbenes, Piebalgas, Madonas, Kokneses, Eglaines un Vecmuižas

staciju priekšniekiem noraksts, 3., 4. un 11. iec. ekspluatācijas
revidentiem.

Aizrādu, ka jūsu stacijās jaunierīkotos ledus pagrabos pirmā kārtā

novietojami resp. uzglabājami līdz nosūtīšanai, eksportsviesta sūtījumi un

ja pēc tam vēl paliek brīvas vietas, tad novietojamas arī pārējās nosūtī-

šanai nodotās ātribojājošās preces. Minētos pagrabos preces uzglabājamas
kā pārējās noliktavās.

N. 9355/EC. 1928. g. 3. jūnijā.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības nodaļas vadītājs Stankevičs.

Dzērbenes, Piebalgas, Madonas, Kokneses, Vecmuižas un Eglaines

staciju priekšniekiem, noraksts 3., 4., 6. un 11. iec. ekspluatācijas
revidentiem.

Konstatēts, ka jūsu stacijās speciāli ierīkotos pagrabos eksportsviesta
uzglabāšanai līdz nosūtīšanai resp. vilciena pienākšanai sviesta muciņas,
kā arī pārējās ātribojājošās preces tomēr netiek novietotas, bet tās uzglabā

bagāžas vai pasažieru ātruma preču noliktavās.

Papildinot manu p. g. 3. VI. rīkojumu 9355/EC. un š. g. „Dzelzc.
Vēstn." Xs 14 iespiesto apkārtrakstu N° 37, aizrādu, ka eksportsviesta
muciņas, kuras ātrāk atvestas un nodotas, kā ari pārējās ātribojājošās
preces, ja pagrabos ir brīvas vietas, katrā ziņā vasaras laikā no 1. V. līdz

1. X. uzglabājamas minētos pagrabos līdz iekraušanai vagonos.

No. 10195/EC. 1929. g. 6. jūnijā.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Preču nodaļas vaditājs Stankevičs.



427

Valka, Valmiera,lnčukalns,leriķi,Gulbene, Jaunlatgale,Rēzekne 11,

Zilupe, Daugavpils, Līvāni, Krustpils, Pļaviņas,Koknese, Jumprava,
Lielvārde, Ogre, Ikšķile, Ventspils, Stende, Tukums I. Tukums 11,

Līvbērze, Jelgava, Glūda, Krimūnas, Bēne,"Auce. Reņģe, Priekule,

Liepāja, Skrunda, Saldus, Meitene, Daudzeva, Vecmuiža Viesīte,

Šķirotava, Rīga-Krasts ES, noraksts visiem ER.

Novērots, ka daži staciju priekšnieki nav skaidrībā, uz ko jāgriež
vērība pieņemot savā rīcībā CN. sagatavoto ekspluatācijas vajadzībām
ledu. Aizrādu, ka CN. izstrādātos techniskos noteikumus ledus sagata-
vošanai starp citu paredzēts, ka:

1) Ledum jābūt tīram, četrkantainos gabalos;
2) Ledus gabali jākrauj cieši viens pie otra, lai starp viņiem nebūtu

tukšumu. Ja no gabalu nevienādības rastos starpas, tad tās pie-
pildāmas ar ledus smalkumiem un noblīvējamas. Kur nav spe-
ciālu pagrabu, tur ledus jākrauj blāķī prizmveidīgi, pēc CN. iz-

gatavotiem šabloniem un CM. aizrādījumiem;
3) Krautnēs novietotais ledus vispirms pārsedzams ar apm. 15 cm

biezu salmu kārtu un virs salmiem novietojamās zāģu skaidas

apm. 70 cm biezumā.

Tajās vietās, kur salmi maksā pārāk dārgi, vai pa visam nevar

dabūt pirkt, ledus krautnēs pārklājamas tikai ar zāģu skaidām.

Tā kā ledu sagatavo uz Ekspluatācijas direkcijas kredīta, lūdzu

sekot, lai jūsu stacijās ledus tiktu kārtīgi sagatavots un pirms silta laika

iestāšanās apsegts krautnēs novietotais ledus. Sevišķa vērība jāgriež uz

to, lai starp gabaliem radušies tukšumi tiek piepildīti ar ledus smalku-

miem un noblīvēti. Pretējā gadījumā ledus nav jāpieņem.

Kārtīgi sagatavotais ledus CM. jānodod jums pēc akta, kura noraksts

iesūtāms man. Aktā jāuzrāda arī cik kub. mtr. palicis neizlietots no

iepriekšējā gada.
Aizrādu vēl, ka nolūkā samazināt ledus sagatavošanas izdevumus

CN-iem aizrādīts, izlietojot ledu, pakāpeniski savākt liekas zāģu skaidas,
lai no tām noderīgās varētu lietot turpmāk sagatavojamo ledus krājumu
apsegšanai. Pagājušā gadā daži CN. skaidu savākšanu uzsāka tikai

decembra mēnesī, kad skaidas bija sasalušas, sakarā ar ko darbi sadār-

dzinās.

Turpmāk lūdzu sekot arī zāģu skaidu savākšanai.

No 2783. 1929. g. 9. februārī.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Preču nodaļas vadītāja v. Šveics.

Apkārtraksts N° 1.
1930. g. 3. janvāri.

Visiem TN un ES.

Izlabojot ledus vagonus konstatēts, ka daudziem ledus vagoniem
bojāti ventilatori un jumta skārds.

Minētie bojājumi cēlušies caur to, ka attiecīgi darbinieki pie ledus

rezervuāru uzpildīšanas vai tīrīšanas, rīkojoties nevērīgi ar asu priekš-
metu (p. p. cirvi vai laužamo dzelzi) nopietni sabojājuši ledus vagonu

jumtus un ventilatorus.
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Aizrādot uz šādu nepielaižamu parādību uzdodam TN un ES

rūpēties: 1) lai ledus iekraušana ledus vagonu rezervuāros vai arī šo

rezervuāru iztīrīšana notiktu ar vajadzīgo rūpību un saudzību un 2) ka

attiecīgiem darbiniekiem tiktu atgādināts, ka ledus skaldīšana uz vagonu

jumtiem ne zem kādiem apstākļiem nav pielaižama.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

c. Zivju pārvadāšana.

Adrese sešpadsmitā.

Lai novērstu pa bagāžu vai pasažieru ātrumu nosūtāmos dzīvu

zivju ikru un mazuļu bojāšanos ceļā, uzdodu šos sūtījumus tādā iesaiņo-
jumā, kas garantē citas preces pret saslapināšanu, iekraut un pārvadāt
bagāžas vagonos visos bez izņēmuma pasažieru vilcienos. Šādi pasažieru
ātruma sūtījumi ierakstāmi bagāžas izdalīšanas sarakstos.

H EC/218. 1925. g. 17. februārī.

Ekspluatacijas direktors T. Dumpis.

d. Labības pārvadāšana.

Apstiprinu. 1923. g. 5. septembri.
Finanču ministrs: H. Punga.

Apstiprinu. 1923. g. 10. septembrī.
Satiksmes ministrs: J. Pauļuks.

Pagaidu noteikumi N° 232.

Par paraugu izsniegšanu no Liepājas stacijā pienākušiem
labības sūtījumiem.

§ 1. Lai labības sūtījumu saņēmējiem dotu iespēju pirms šo sūtī-

jumu saņemšanas no dzelzceļiem pārliecināties par labības īpašībām, no

Liepājas stacijā pienākušiem labības sūtījumiem var izsniegt paraugus

turpmākos paragrāfos uzrādītā kārtībā.

Labības paraugu izsniegšana pielaižama pagaidām izmēģināšanas
nolūkos.

§ 2. Paraugus no labības sūtījumiem pirms viņu izpirkšanas var

izsniegt:

a) no sūtījumiem, kuri adresēti noteiktai personai — pārvadāšanas
dokumentos uzrādītam saņēmējam vai viņa pilnvarotai personai un

b) no sūtījumiem, kuri adresēti preču zīmes dublikāta uzrādītājam —

tai personai, kura uzrāda attiecīgu preču zīmes dublikātu, bet ja
attiecīgs preču zīmes dublikāts ieķīlāts kādā kredītiestādē, tad

tai personai, kura uzrāda no šādas kredītiestādes izdotu apliecību.
Piezīme: Pēc sūtījuma izpirkšanas paraugs izsniedzams tikai sūtījuma izpir-

cējam vai arī viņa pilnvarotai personai.

§ 3. Personām, kuras vēlas ņemt šādus paraugus, jāiesniedz par
to Liepājas stacijas priekšniekam rakstisks paziņojums, kurā jāuzrāda:



429

sūtījuma izsūtāma stacija, preču zīmes numurs, preču nosaukums un, ja
iespējams, vagona numurs, kurā labība atrodas.

Ja sūtījums adresēts dublikāta uzrādītājam, tad pie paziņojuma jā-
pieliek arī preču zīmes dublikāts vai 2. paragrāfā minētā kredītiestādes

apliecība, bet ja tas adresēts noteiktai persona», tad dublikāta iesniegšana
nav obligātoriska.

§ 4. Uz 3. paragrāfā minētā paziņojuma stacijas priekšnieks uz-

raksta atļauju, izsniegt paraugu no paziņojumā uzrādītā sūtījuma.

§ 5. Paraugu ņemšana izdarāma pagaidu noteikumu un tarifa preču

pārvadāšanai § 6. „A" nodalījumā I. punktā paredzētā staciju darbības laikā.

§ 6. Paraugus var izsniegt no katra labības sūtījuma tikai vienreiz

un izsniegtais labības daudzums nedrīkst būt smagāks par 2 kilogramiem.

§ 7. Paraugus no sūtījumiem, kuri ieķīlāti kreditiestādēs, var izsniegt
3. paragrāfā uzrādītā kārtībā kā kredītiestādei, tā arī šīs kredītiestādes

apliecības uzrādītājam, pie kam paraugu ņemšana viņiem abiem jāizdara
vienā un tai pašā laikā.

§ 8. Pie paraugu izsniegšanas pirms sūtījuma izpirkšanas jāpiedalās:

a) stacijas priekšniekam, vai viņa vietas izpildītājam,
b) svērējam,
c) muitas ierēdnim, ja sūtījums pienācis aiz muitas plombām,

d) policijas ierēdnim, ja tāds stacijā atrodas, un

c) parauga ņēmējam.

Bez muitas ierēdņa klātbūtnes muitas plombas no vagona nedrīkst

noņemt, pie kam muitas ierēdņa pieaicināšana jāizdara parauga ņēmējam.

§ 9. Vagoni ar sūtījumiem, no kuriem izsniedzami paraugi, pirms
(vaļā) attaisīšanas jānosver uz vagonu svariem un pēc preču izkraušanas

jāpārbauda vagonu pašsvars (tara), kā tas paredzēts instrukcijas Ks 13.

§ 9. un noteikumos un tarifā par preču pārvadāšanu, atzīmējot svēršanas

rezultātus pārvadāšanas dokumentos. Ja izrādītos svara iztrūkums jeb
virssvars, tad sastādāmi komercakti.

§ 10. Paraugu izsniedzot vagoni atsverami tikai no vienas puses.

Pēc vagona atvēršanas vispirms jāpārliecinās par sūtījuma stāvokli un

pēc tam izsniedzams paraugs.

Ja sūtījuma saturs izrādās bojāts, t. i. samircis, sapelējis v. t. t., vai

arī prece dabā nesaskan ar pārvadāšanas dokumentiem, tad sūtījums

izkraujams dzelzceļu noliktavās ar dzelzceļu līdzekļiem uz sūtījuma
īpašnieka rēķina, pie kam par preces patieso stāvokli (preces bojājumi,
nepareizs nosaukums v. t. 1.) sastādāmi noteikumos paredzētie akti.

Ja sūtījuma saturs izrādās kārtībā, tad pēc parauga izsniegšanas
vagons jāaizplombē ar dzelzceļu, muitas un parauga ņēmēja plombām.

Piezīme: Ar muitas plombām vagons aizplombējams tikai tad, ja aiz tādām tas

ir pienācis
Gadījumā, ja parauga ņēmējam nav iespējams ar savām plombām vagonu aizplombet,

tad plombu vietā atļauts lietot atslēgas.
Ja vagoni noteikumos paredzētā laikā nav no precēm ar saņēmēja līdzekļiem atbrīvoti

un parauga ņēmēji atslēgas no vagoniem nav noņēmuši, tad stacijai stājoties pie preču

izkfaušanas ar saviem līdzekļiem, ir tiesība atslēgu uzlaust.

§ 11. Par parauga izsniegšanu dzelzceļi nekādas maksas neņem,,

nedz arī izsniedz apliecības.
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§ 12. Visi sūtījumi, no kuriem izsniegti paraugi pirms izpirkšanas,
izdodami saņēmējiem saskaņā ar pastāvošiem preču pārvadāšanas notei-

kumiem un preču īpašniekiem tie jāizkrauj no vagoniem ar saviem līdzekļiem
termiņos, kādi paredzēti attiecīgos rīkojumos un noteikumos Liepājas
stacijai.

Ja sūtījuma neiz pirkšanas vai arī vagona laikā neatbrīvošanas dēļ
preces jāizkrauj dzelzceļu vai muitas noliktavās, kā arī visos tos gadī-
jumos, kādi paredzēti šo noteikumu 10. paragrāfā, stacijai obligātoriski
sūtījumi jānosver un jāpārbauda vagona tara, lai būtu iespējams aprēķināt
preču patieso svaru. Par preču iztrūkumiem, bojājumiem, liekām vietām

un virssvaru, kas konstatēti pie izkraušanas, jāsastāda (ar izkraušanas

dienas datumu) komercakti un pie šiem aktiem jāpieliek tā dzelzceļa

plombas, zem kurām vagons pienācis.

§ 13. 3. paragrāfā paredzētos paziņojumus jāpievieno pie attiecīgiem
izdoto preču dokumentiem un ar izdoto preču norēķiniem jāiesūta Finanču

direkcijai.
Dzelzceļu galv. direktors: K. Bļodnieks.

Muitas Departamenta direktors: Ed. Dundurs.

Finanču direktora pal.: J. Bērziņš.

Ekspluatācijas direktors: T. Dumpis.

Rīkojums N° 385.
1929. g. 25. septembri.

Par armijas vajadzībām iepērkamās labības pārvadāšanas kartību.

Šoruden galvenā intendantūra armijas vajadzībām iepirks no zem-

turiem-ražotājiem lielāku vairumu labības. lepirkšanu izdarīs oktobrī,
novembrī un decembrī. Labību pieņems sevišķas komisijas daudzās

stacijās, kuru sarakstu izsludinās papildus. Komisijas pašas ari nosūtīs

labību. Pieņemšana katrā stacijā ilgs apmēram 3 dienas un to izdarīs

preču operācijām paredzētā laikā, t. i. starp pīkst. 8 un 17.

Uz intendantūras lūgumu atļauts komisijām labības pieņemšanu
izdarīt uz segtām rampām, bet kur tādu nav — preču noliktavās, cik

to atļauj no precēm neaizņemtas telpas un svēršanai dot bez maksas

stacijas svarus.

Stacijās, kur preču noliktavu un rampu nav, vai kur noliktavas

aizņemtas precēm, labība pieņemama pagalmos un pēc nosvēršanas,

pakāpeniski kraujama vagonos. Tas pats pēc iespējas darāms arī pārējās
stacijās.

Labības svēršana jāizdara pieņemšanas komisijai bez dzelzceļu dar-

binieku līdzdalības. Svēršana pārtraucama tajā laikā, kad svari vaja-
dzīgi stacijai pašai, vai, kad pieņemšana notiek noliktavā un stacijas dar-

biniekam pēdējā jāatstā) citu neatliekamu darbu dēļ.

Ja k?da stacija labību pieņemtu vairāk nekā pieprasīts un izsūtīts

vagonu, tad neiekrautās labib.is uzglabāšanai bez maksas dodama vieta

uz rampām vai pagalmos. Tādas labības apsegšanai uz komisijas pie-
prasījumu izsniedzami par tarifā paredzēto maksu dzelzceļu brezenti.

Vajadzīgie brezenti jāpieprasa Ekspluatācijas direkcijas preču nodaļai,
kurai jāiesūta arī akti par brezentu nodošanu komisijas lietošanā un at-

pakaļ pieņemšanu, uzrādot viņu stāvokli un lietojot nodarītos varbūtējos

bojājumus.
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Labības apsargāšana līdz iekraušanai vagonos jāizdara pieņemšanas
komisijai ar saviem līdzekļiem.

Pieņemot pārvadāšanai, tādi labības sūtījumi stacijām nav jāsver,
bet veduma maksu aprēķinot pieņemams tas svars, kuru komisija uzrā-

dījusi preču zīmē. Preču zīmē, preču zīmes dublikātā un preču pavad-
zīmē, iedalījumā, „svars pēc dzelzceļa noteikšanas" jāieraksta, ka sūtī-

jums nav svērts saskaņā ar šo rīkojumu.

Lai uz dzelzceļiem negultos atbildība par varbūtējām svara un vietu

(maisu) nesaskaņām, bez dzelzceļu plombām komisijas piekārs vagoniem
arī savas plombas. Sakarā ar to atkrd labības svēršana gala stacijās.

Gadījumos, kad labības iekraušanu nobeidz pēc noteikta darba laika

preču zīmes dublikāti, pēc iespējas, izsniedzami tajā pašā dienā.

Dzelzceļu galv. direktora pal. K. Spriņģis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 16.
1930. g. 15. janvārī.

Par labības pārvadāšanu, kuru no lauksaimniekiem pieņems
sevišķas komisijas sēklas aizdevumu dzēšanai.

Zemkopības ministrija ziņo, ka tuvākā nākotnē lauksamnieki sāks

atbērt sēklas aizdevumu. Labību pieņems sevišķas komisijas daudzās

staciļās un nosūtīs uz Rīgu, Ventspili, Liepāju un citām stacijām uz

Zemkopības ministrijas vai apriņķu pārvalžu vārdu.

Labības pieņemšana turpināsies līdz š. g. 1. aprīlim.

Sakarā ar Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības pārvaldes lū-

gumu atļauts minētās labības pieņemšanu un pārvadāšanu izdarīt uz

tādiem pašiem noteikumiem, kādi paredzēti p. g. Dzelzceļu Vēstnesī

N° 38 publicētā rīkojumā N2 385, par armijas vajadzībām iepērkamās labības

pieņemšanu un pārvadāšanu.
Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 31.
1930. g. 13. martā.

Zemkopības ministrijas lauksaimniecības pārvaldes instrukcijā par
tirdzniecību ar mākslīgiem mēsliem 11. pantā (iesp. 1929. g. 16. septembrī
Valdības Vēstnesī «N° 261) un instrukcijas par sēklu tirdzniecības kontroli

IV. pielikuma 6. pantā (iesp. 1929. g. Valdības Vēstnesī N2 269), pare-
dzēts kā mākslīgo mēslu un sēklu paraugu noņemšanā gala stacijās jā-
piedalās diviem lieciniekiem, no kuriem vismaz vienam jābūt valsts

dienestā stāvošai personai. Par tādu var būt stacijas priekšnieks, viņa
palīgs vai cits kāds dežūrējošais ierēdnis.

Aizrādot uz šam instrukcijām piemetinu, ka pieaicinātiem šādos

gadījumos dzelzceļa darbiniekiem piemīt vienīgi liecinieka funkcijas un
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nevis amata personu pienākumi un tamdēļ lietot dzelzceļa spiedogus,
plombas un t. t. nav atļauts.

Ņemams ari vērā, ka paraugu noņemšanai pilnvaroto personu pie-
nākums ir visos gadījumos pieaicinātos lieciniekus iepriekš iepazīstināt
ar kontroles noteikumiem un instrukcijām, iesp. augšminētos Valdības

Vēstnešos.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Preču nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

c. Linu pārvadāšana.

Rīkojums N° 37.
1930. g. 27. janvārī.

Pamatojoties uz rīkojuma par linu pārstrādāšanu, tirdzniecību un

izvešanu uz ārzemēm (iesp. 1919. g. Likumu un Rīkojumu krājumā 36. pantā),
Finanču ministrijas paziņojumiem no 1920. g. 18. 11. Ns 3944 (iesp.
„Valdības Vēstnesī" JSTs 42-20. g.) un 1926. g. 10. 111. (iesp. „Valdības
Vēstnesi" JsTs 55) un noteikumiem par linu apstrādāšanas fabrikām un

ietaisēm (iesp. 1928. g. „Valdības Vēstnesī" Jv° 226), aizrādu, ka linu,
pakulu, linu stiebriņu un maltu linu pārvadāšana izdarāma zemāk pie-
vestā kārtībā:

1) Vispārīgi linu un pakulu sūtījumus atļauts pieņemt pārvadāšanai
vienīgi ar Linu monopola nodaļas vai vietējās pagasta valdes izdotām

apliecībām. Adresējot šādus sūtījumus Linu monopola nodaļai uz

Rīgu minētās apliecības nav vajadzīgas.

2) Tāpat apliecības nav pieprasāmas, ja linus un pakulas nosūta pār-
strādāšanai dzijās savām vajadzībām, ražotāji uz vērptuvēm, adresējot
tādus sūtījumus obligātoriski uz vārda vienai no sekošām vērptuvēm:

1) R. Sloss — Alūksnē,
2) P. Raiskas mantinieki — Mazsalacē,
3) A. Petersons — Valmierā.

4) M. Halperins — Rīgā,
5) A/S. „Latlini" — Rīgā.

3) Nav pieprasāmas linu manopola nodaļas apliecības nosūtot arī ne-

apstrādātus mērcētus un nemērcētus linu stiebriņus, kā arī pakulas
un maltus linus. Šādi sūtījumi adresējami obligātoriski uz vārda

vienai no sekošām linu apstrādāšanas fabrikām:

1) A/S. „Latvijas Lini"
... ...

fabrika Cesvainē.

2) N. Cinis
„

Cēsu Lauciņos.
3) A/S. „Orients"

„ Daugavpilī.
4) Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā

sabiedrība
„

Rīgā, Jelgavā, Dau-

gavpilī, Bauskā.

5) Kokneses kooperatīvs
„

Koknesē.

6) Centrālā savienība „Konzums" . . „
Strenčos.

7) A/S. Calders Latvijā
„

Rīgā.
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Attiecīgas linu stiebriņu, maltu linu un pakulu uzpirkšanas atļaujas

augšminētām linu fabrikām izdotas no Linu monopola nodaļas ar derīguma
laiku līdz 1930. g. 1. oktobrim.

Līdz ar šo atceļu rīkojumus N2N2 138 un 76 iesp. 1928. g. un 1929. g.

„Dzelzceļu Vēstnesī" N2.N2 12 un 7 un tēlegrammas N2N2 EC/1031 un

EC/3936, iesp. 1928. g. «Dzelzceļu Vēstnesī" XsJsr

2 14 un 46.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 67.
1930. g. 13. februārī.

Par nosūtītāju plombu piekāršanu linu sūtījumu vagoniem.

Nosūtot linu sūtījumus, kurus saskaņā ar preču tarifu un pārvadā-
šanas noteikumiem, iekrauj vagonos nosūtītāji ar saviem līdzēkļiem, viņiem
atļauts piekārt vagoniem arī savas plombas, taisot atzīmes par savu plombu
piekāršanu preču zīmēs.

Nosūtītāji savas plombas var piekārt:

1) tikai linu sūtījumu vagoniem, adresētiem uz Čiekurkalna staciju;

2) ja šie sūtījumi nodoti pārvadāšanai sagāztā veidā (bez gabalu
skaita uzrādīšanas), bet ar uzrādītu gabalu skaitu — ja pilnīgi
izmantots vagona tilpums, ka arī ja svars nav mazāks par
5000 kg;_

3) ja šadi sūtījumi ceļa nav japarkrauj.

Neatkarīgi no šādiem vagoniem piekārtām nosūtītāju plombām, tie

aizplombējami parastā kārtībā, arī ar dzelzceļu plombām.

Ja ceļa starpstacijās konstatētu linu nosūtītāju plombu iztrūkumu,
bet dzelzceļu plombas atrastos uz vagonu durvīm kārtīgā un nebojātā

stāvoklī, tad šādi vagoni ceļā nav aizturami, bet nosūtāmi uz gala staciju
zem kārtībā esošām dzelzceļu plombām.

Ar kārtīgām nosūtītāju plombām pienākušos vagonus,
Čiekurkalna

stacija padod uz atzarojuma pie linu noliktavas, saskaņā ar nosacījumiem,
paredzētiem līgumā, noslēgtā starp dzelzceļu virsvaldi un finanču mini-

strijas saimniecības departamentu. Dzelzceļu plombas no šādiem vago-

niem noņemamas pirms padošanas uz atzarojuma.

Ja dzelzceļam rastos vajadzība pārbaudīt pienākušo zem kārtīgām
nosūtītāju plombām sūtījumu svaru, vai salīdzināt to saturu ar pārvadā-
šanas dokumentiem, tad viņiem ir tiesības šo pārbaudīšanu vai salī-

dzināšanu izdarīt, kā Čiekurkalna, tā arī kurā katrā sūtījuma ceļa
starpstacijā.

Dzelzceļu virsvalde nenes nekādu atbildību par linu iztrūkumiem

vai bojājumiem, kuri izrādītos pie izkraušanas uz atzarojuma, nomnieka

noliktavās, no tiem vagoniem, kurus nomnieks pārņēmis savā rīcībā

Čiekurkalna stacijā ar kārtībā esošām nosūtītāju plombām.
Reizē ar šo atceļu rīkojumu N° 202, publicētu 1927. g. Dzelzceļu

Vēstneša N° 18.

Šis rīkojums spēkā no 1930. g. 20. februāra.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Finanču direktors Mazkalniņš.

28
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Visiem ES, noraksts E, ER, FE, FR, KG.

Sakarā ar Valsts saimnieciskā departamenta š. g. 11. februāra rakstu

N° L/22 -30 lieku priekšā no ārzemēm stacijās pienākušos linu sūtījumus
izdot saņēmējiem tikai ar katrreizēju Valsts saimnieciskā departamenta

atļauju. Linu tranzits caur Latviju paliek līdzšinējā kārtībā.

N9 41/FT 15./II. 1930. g.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Sprinģis.

Apkārtraksts N° 27.
1930. g. 7. maija.

Papildinot manu š. g. 15. februāra telegrammu N° 41/FT, kura

publicēta Vēstnesī" «Ns 9, aizrādu, ka nosacījums par sūtījumu
izdošanu tikai ar Valsts saimnieciskā departamenta atļaujām attiecināms uz

visiem no ārzemēm pienākušiem izstrādātu un neizstrādātu linu, linu

stiebriņu, linu pakulu, linu izsuku un visādu linu atkritumu sūtījumiem,
izņemot kaņepājus.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Tarifu nodaļas vadītāja v. i. M. Jakobsons.

f. Laikrakstu un citu periodisku izdevumu

pārvadāšana.

Rīkojums N° 305.
1926. g. 19. augustā.

Markas laikrakstu un citu periodisku izdevumu pārvadāšanai glabājas
galvenā kasē un tās izsūta stacijām ar kasieriem -maksātājiem pret tūlītēju
samaksu.

Stacijām, kurās notiek laikrakstu un citu periodisku izdevumu pie-
ņemšana pārvadāšanai, tiek atvēlēts marku fonds viena mēneša vajadzībām
minēto sūtījumu apmaksai, izņemot Rīgas pas. staciju, kurai marku fonds

noteikts vielas nedēļas vajadzību apmērā. Naudu marku fonda iegādāšanai

jāņem no stacijas ieņēmumiem un nopirktās no kasiera - maksātāja markas

jāparāda kases grāmatā izdevumos kā atlikums 36. ailē, pierakstot no

rokas uzrakstu: „Marku fonds laikrakstu un citu period. izd. pārvadāšanai".
Par ieņemto naudu no pārdotām markām stacijas priekšnieks nopērk

jaunas markas fonda papildināšanai. Nekad nedrīkst pielaist pilnīgu marku

fonda izlietošanu, tas jāpapildina katrreiz, kad ierodās kasiers- maksātājs
stacijā. Marku fondam stacijā jābūt vienmēr pilnā summā, vai markās jeb
markās plus ieņemtā nauda par pārdotām markām.

Rīgas pasažieru stacijas marku fonda papildināšanu izdara minētās

stacijas vecākais ka ieris tieši no galvenās kases.

Markas iespiestas 10, 15, 20 un 50 santimu un 1 lata vērtībā

leņemto naudu par stacijām izsniegtām markām kasieris - maksātājs
iemaksā dzelzceļu ieņēmumos pie sevišķa saraksta, uzrādot tanī par kādu

summu izsniegtas markas katrai stacijai.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.
Finanču direktors Mazkalniņš.
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g. Dzelzceļu ieņēmumu pārvadāšana.

Rīkojums N° 123.
1924. g. 10. aprīlī.

Stacijās, kur pēc pasažieru vilcienu saraksta staciju ieņēmumu no-

sūtīšanu var izdarīt tikai vakaros jeb naktīs, ar šo tiek atļauts, lai ne-

būtu stac. priekšniekiem katru dienu jānāk minētā laikā uz vilcieniem,
staciju ieņēmumu nosūtīšanu, t. i. naudas somu vai kuvēru iemešanu

naudas savācamās kastēs uzdot dežūrējošam stacijas priekšnieka palīgam,
kurš tādā gadījumā skaitās, kā stacijas priekšnieka vietas izpildītājs un

izdara naudas nosūtīšanu cieši sāskaņā ar pastāvošiem noteikumiem.

Naudas saskaitīšanu, pavadraksta sastādīšanu un naudas somu jeb kuvēru

sagatavošanu izdara stacijas priekšnieks personīgi, saskaņā ar pastāvošiem
noteikumiem, pēc kam sagatavoto nosūtīšanai naudas somu jeb kuvēru

nodod iemešanai naudas savācamā kastē dežūrējošam stacijas priekšnieka
palīgam zem paraksta.

Par kārtīgu stacijas ieņēmumu iesūtīšanu ar stacijas dežūranta pie-
palīdzību, atbild kā dežūrants, tā arī stacijas priekšnieks, pie kam pēdē-
jais nekādā ziņā no atbildības atsvabināts netiks uz ko tiek griesta
sevišķa vērība.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 336.
1927. g. 17. augustā.

Pēdējā laikā vairākās stacijās — Strenčos, Brenguļos un Lodē —

notikušas naudas zādzības.

Izmeklējot šos gadījumus noskaidrots, ka ieņemto naudas summu

uzglabāšanai stacijās un pieturas punktos netiek piegriezta vajadzīgā
vērība: naudas summas atstātas vienkāršām atslēgām noslēgtos biļešu
skapjos; dažos gadījumos, atstājot kases telpas, nav tikušas kārtīgi no-

slēgtas nedz telpu, nedz biļešu durvis.

Uzdodu turpmāk staciju ieņēmumu uzglabāšanai piegriezt lielāku

vērību, novietojot ieņemtās summas naudas skapjos vai droši noslēdzamās

naudas lādēs, tas sevišķi ņemams vērā operācijas nobeidzot un tāpat
darba pārtraukumu gadījumos.

Sakarā ar notikušām zādzībām iztrūkstošās summas tiks atvilktas

no atbildīgo darbinieku algas, bet ja arī turpmāk paviršas uzraudzības

un uzglabāšanas dēļ stacijās notiks naudas zādzības, tad no vainīgajiem
darbiniekiem piedzīs ne tikai iztrūkstošās summas, kā augstāk minētos

gadījumos, bet vēl bez tam tiks uzlikti administratīvi sodi.

Lūdzu turpmāk arī staciju dežūras telpu noslēgšanai un uzraudzībai

piegriezt lielāku vērību, kad dežūrējošie ES vai ESP iziet uz peronu pie
vilciena, vai kādu citu iemeslu dēļ atstāj dežūras telpas un kad citi

staciju darbinieki pēdējās neatrodās.

FR un ER uzdodu sekot rīkojuma izpildīšanai.

Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finačnu direktora v. i. J. Leitis.

28*
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Rīkojums N° 257.
1928. g. 22. maijā.

Pēdējā laikā bieži nāk priekšā gadījumi, ka pie staciju ieņēmumu
iesaiņošanas un uzglabāšanas līdz to nosūtīšanai ar naudas savācamām

kastēm uz galveno kasi, netiek pienācīgi ievēroti pastāvošie noteikumi

un rīkojumi, kamdēļ, grozot un papildinot 1924. g. 10. apriļa rīkojumu
N° 123 (publ. 1924. g. rīk. krāj. N° 15), uzdodu stingri izpildīt sekošo:

ja naudas nodošanu uz vilcienu izdara nevis ES, bet ESP, tad pie naudas

iesaiņošanas jāpieaicina klāt dežurējošais ESP, kuram nauda pirms ielik-

šanas somiņā, jāpārbauda un pēc tam ES klātbūtnē, jāieliek somiņā un

jāaizplombē, pie kam jānovieto naudas lādē, uzglabāšanai līdz nosūtīšanai

ar vilcienu. Par naudas somiņas un naudas saņemšanu ESP jāparakstās
uz naudas pavadzīmes pasakņa, atzīmējot naudas somiņas N°. Naudas

lāde stacijās obligātoriski jātur aizslēgta.

Pēc naudas somiņas nodošanas šaī rīkojumā paredzētā kārtībā dežū-

rējošiem ESP, pēdējais visā pilnībā ir atbildīgs par naudas uzglabāšanu
un tās kārtīgu ievietošanu naudas savācamā kastē.

Līdz ar to vēl reiz atgādinu p. g. 17. augusta rīkojumu N° 336

(publ. Dzelzc. Vēstn. JSfs 31) par kases un dežūras telpu noslēgšanu
dežūrējošā ES jeb ESP prombūtnē.

Vainīgie, šī rīkojuma neizpildīšanā un nolaidībā ar stacijas ieņēmu-
miem, darbinieki tiks stingri sodīti, neizslēdzot atceļšanu no amata.

FR un ER uzdodu stingri sekot šī rīkojuma izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

h. Šķirstu ar miroņiem pārvadāšana.

(Not.
N°

342 XXVII nod.).

Izraksts no instrukcijas par mirušo pārvadāšanu un apbedīšanu

(Publ. "Valdības Vēstnesi"
N°

66 — 1922. g.).

1

111 nodaļa.

Miroņu pārvadāšana.

11. Miroņi apglabājami pēc iespējas tuvākā kapsētā. Miroņu pār-
vadāšanai un apbedīšanai tāļāk par 50 kilometriem no vietas, kur viņš

miris, ir vajadzīga rakstiska atļauja. Lūgumi dēļ atļaujas, klātpieliekot

attiecīgo zīmognodokli un ārsta apliecību par nāves cēloni iesniedzami

Rīgā lekšlietu ministrijas veselības departamentam*) un apriņķos —

apriņķu priekšniekiem pēc ārstā (kas mirušo ārstējis vai viņu apskatījis)
atsauksmes. Par atļaujas izdošanu atļaujas izdevēja iestāde ziņo tam

*) Saskaņā ar 1925. g. „Valdības Vēstnesī*) N° 176 publicēto Tautas labklājības

ministrijas paziņojumu bij. lekšlietu ministrijas veselibas departaments no 1. apriļa 1925. g.

pievienots Tautas labklājības ministrijai.
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apriņķa priekšniekam, vai policijas iestādei, uz kurieni mironi ved ap-
bedīšanai.

12. Mironim, kuru atļauts pārvādāt, ja pārvadāšana notiek pa
dzelzceļu vai kuģi, jābūt iezārkotam hermētiski slēgtā metāla vai ar

cinka skārdu izliktā un aizlodētā koka zārkā, kurš ielaižams koka kastē

un nostiprināms tā, ka nekustas. Kaste aiznaglojama un aizzēģelējama
ar policijas priekšstāvja un pieaicināta valdības vai pašvaldības ārsta

zīmogiem.
Piezīme. Par miroņa pareizu iezārkošanu jāizņem no valdības vai pašvaldības

ārsta apliecība, kūja jāpieliek lūgumam dēļ miroņa pārvadāšanas atļaujas dabūšanas.

13

14. Ārzemēs atļaujas miroņu pārvadāšanai uz Latviju izniedz attie-

cīgas valsts valdība, ja stāda priekšā Latvijas valdības lekšlietu ministrijas
piekrišanu, kura atļaujai pieliekama un uz pieprasījumu uzrādāma. Uz-

raudzība par šī noteikuma izpildīšanu piekrīt muitnīcām resp. ostas val-

dēm. Uz ārzemēm metāla zārkā pienācīgi iezārkotu mironi var izvest

tikai tad, ja dabūta attiecīgas valsts piekrišana un lekšlietu ministrijas
atļauja.

Piezīme. Ja kāds mironi bez attiecīgas atļaujas no ārzemēm ieved vai uz turieni

izved, tad pirmā vietā, kur tas tiek pienākts, viņš apbedāms, resp. nogremdējams jūrā (ja

pārvadāšana tiek izdarīta pa jūru). Sādu miroņu apbedīšanu izdara uz policijas, vai ostas

valdes rīkojumu un uz valsts rēķina.

15. Pa dzelzceļu mironi var pārvest ar pasažieru vai preču vilcie-

niem īpašā vagonā; ar ātriem vilcieniem tikai izņēmuma gadījumos.
Mironis pārvadājams tikai pie pavadoņa.

2) Miroņu transports nosūtīšanas stacijai jāpieteic ne vēlāk kā

24 stundas priekš attiecīga vilciena attiešanas. Stacijas priekš-
nieks, saņemdams pieteikumu noteic laiku, kad šķirsts ar mironi

jāatved stacijā.
3) Mironi pieņemot pārvešanai, dzelzceļa stacijas kase izdod nosūtī-

tājam preču zīmes dublikātu pret tūlītēju transporta samaksu.

4) Par miroņa ievietošanu jāgādā sūtītājam.
5) Miroņus drīkst pārvadāt tikai slēgtos vagonos, pa vienam un

vairāk kopā. Citas preces šinīs vagonos līdz ar miroņiem ir

aizliegts pārvadāt. Tāpat aizliegts miroņus bez svarīgiem iemes-

liem pārvietot no viena vagona otrā. Pārvietošana no platsliežu

vagoniem šaursliežu vagonos jāizdara miroņa pavadonim ar sa-

viem līdzekļiem 6 stundu laikā, bet ja miroņa nosūtīšanas virzienā

vilciens atietu ātrāk par 6 stundām, tad pārvietošana jāizdara
pēc iespējas līdz vilciena atiešanai, bet katrā ziņā ne ilgāki par

6 stundām. Pretējā gadījumā no pavadoņa iekasējams naudas

sods par vagona aizturēšanu.

6) Tai pašā vilcienā, ar kuru pārved mironi, jābrauc līdz pavadonim

pasažieru vagonā, ja tāds vilciena sastāvā būtu, vai vagonā kopā
ar mironi un jāpērk priekš sevis braucamā biļete.

7) No slimnīcām, cietumiem un citām valdības iestādēm Latvijas
augstskolas ziniskiem nolūkiem sūtāmiem miroņiem vai miroņu

daļām ar attiecīgu policijas valdes atļauju, jābūt ieliktiem cietās

smaku un šķidrumu caurnelaidošās kastēs, pie kam šādiem mi-

roņiem jābūt attiecīgi nodrošinātiem pret trūdēšanu un kastēm

aizzēģelētām ar iestādes zīmogu. Kopā ar šādiem sūtījumiem
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drīkst sūtīt arī citas preces cietā iesaiņojumā, kā mucās, skārda

traukos, cietos aizsaiņos, vaļēju dzelzi, rūdu, akmeni v. t. t.

izņemot pārtikas un baudu vielas.

8) Gala stacijā mironi, resp. miroņa daļas izdod saņēmējam pret

preču zīmes dublikātu; no pēdējā pieaicināmie policijas vai paš-
valdības priekšstāvji pārliecinājās vai sūtījuma zīmogi ir palikuši
neaizkārti, saņem mironi un raugās uz to, ka mironis 6 stundu

laikā pēc vilciena pienākšanas (ja vilciens pienācis pīkst. 18 vasaru

un līdz pīkst. 14 ziemu) tiek pārvests uz kapsētu apbedīšanai.
Pretējā gadījumā stacijas priēkšnieks nodod mironi vietējām

policijas vai pašvaldības iestādēm apbedīšanai.
Pielikums:

Miroņu pārvadāšanas atļauja.

Ar šo atļauts pārvest pa dzelzs- ūdens un zemes ceļu uz

apbedīšanai

kapos ar (nāves cēlonis) mirušā

(uzvārds) (vārds)

(vecums) kārtīgi iezārkoto mironi.

Visas iestādes un amata personas, kurām darīšana ar miroņa pār-
vešanu tiek lūgtas necelt nekādus šķēršļus miroņa tiešai un nepārtrauktai
pārvešanai.

(Zīmoga vieta)

(Paraksts)

Departamenta direktora vietas izp. Dr. Kivitckis.

Nodaļas vadītājs Rich. Bērziņš.

i. Dzīvnieku pārvadāšana.
(Not.

N°

342XVI unXVII nod.)

Rīkojums N° 291.
1925. g. 11. augustā.

Pretēji 1923. g. «Valdības Vēstnesī" te 271. publicētiem lekšlietu

ministrijas oblgātoriskiem noteikumiem par lopu aizsargāšanu no mocī-

šanas un bargas apiešanās, novēroti dažās stacijās gadījumi, kad lopu
nosūtītāji un saņēmēji nesaudzīgi apietās ar lopiem pie pēdējo iekravā-

šanas un izkravāšanas no vagoniem, pie kam vienā otrā gadījumā
stacijas darbinieki neizrāda vajadzīgo pretimnākšanu lopu aizsardzības

biedrības locekļiem pie šādu nevēlamu parādību apkarošanas, kas turpmāk
novēršams.

Minētos obligātoriskos noteikumus še klāt paziņoju ievērībai un

izpildīšanai.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
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Obligatoriskie noteikumi

lopu aizsargāšanai no mocīšanas un bargas apiešanas, izdoti

uz Krievijas lik. kr. 11. sēj. I. d. 421. p. p. pamata.

1. §. Lopu mocīšana un barga apiešanas ar tiem ir aizliegta.

2. §. Pie braukšanas nav atļauts lietot zirgus, kuri slimi ar iekšējām
slimībām (iztecējumi no nāsīm, acu asarošana, sacietējumi zem pažokles)
vai ar noberztiem kakliem, sprandiem, krūtīm un ievainojumiem uz

kājām un citām ķermeņu daļām. Tāpat arī nedrīkst lietot darbā zirgus,

kuri akli uz abām acīm, klibi, novārguši vai nodzīti.

3. §. Nav brīv piekraut pārlieku smagus vezumus, kurus zirgi,
svabadi bez apstāšanās un liekas dauzīšanas un bļaušanas nevar vilkt.

4. §. Pasažieru važoņiem (vienjūga) nav brīv vest vairāk par

3 pasažieriem. Divjūgā var vest 5 pasažierus.

5. §. Nokritis zirgs vispirms jāizjūdz un tad jāceļ kājas.

6. §. Važoņiem, aukstam laikam pastāvot un kad salst vairāk par
6 grādiem tāpat arī, kad viņi uz ilgāku laiku apstājušies uz biržas, pie

dzelzceļu stacijām vai zirga ēdināšanas vietām, jāapsedz zirgi ar segām.

7. §. Zirgus un vispār citus lopus aizliegts dauzīt ar cietiem vai

asiem priekšmetiem, piemēram ar nūjām, pātagu kātiem, rungām vai arī

pie pātagām piestiprinātām naglām, dzelzgabaliem etc. Bez tam uz

stingrāko noliegts dzīvniekus dauzīt pa galvu un vēderu.

8. §. Dzenot lopus, kas nolemti kaušanai, aizliegts tiem sasiet

pakaļējās kājas ar ragiem vai ragus ar asti, vai arī sagriest un laust asti.

9. §. Teļus, cūkas, aitas un citus dzīvniekus aizliegts vest ratos

tādējādi, ka viens lops guļ uz otra un galvas karājās pār ratu malām.

Tāpat vispār jāskatās, ka dzīvnieki pie pārvadāšanas ratos nemocītos un

ka viņiem nesēdētu cilvēki virsū.

10. §. Aizliegts dzīvus putnus nest aiz kājām vai spārniem ar uz

zemi nokārtām galvām, vai ievietot un nest tos neērtos kurvjos, kur

viens putns gulstas vai stāv uz otra putna.

11. §. Lopu aizstāvēšanu biedrību kuratoriem un biedriem ir

atļauts slimus, ievainotus vai ar noberztām ķermeņa daļām zirgus un

citus lopus apturēt un ar policijas palīdzību nogādāt uz veterinar slim-

nīcām vai lopu patversmēm. Veterinar slimnīcās lopu uzturs un ārstē-

šana jāsedz lopu īpašniekam.

12. §. Policijas ierēdņiem pienākās šos noteikumus ievērot un

lopu aizsargāšanas biedrību locekļiem, kuri uzrāda savas biedru kārtis,

sniegt katru piepalīdzību.

13. §. Vainīgie šo noteikumu neievērošana saucami pie atbildības

uz soda likuma 138. un 287. pantu pamata.

Rīgā, 1923. g. 3. decembrī.

Iekšlietu ministrs: A. Birznieks.

Administrativā departamenta direktors: J. Ieva.

Veterinarvaldes priekšnieks veterinarārsts: E. Cīrulis.
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Apkārtraksts N° 17.
1930. g. 12. februāri.

Par dzīvnieku ievietošanu vagonos.

Nāk priekšā gadījumi, ka pārvadājamos mājlopus, sevišķi sīklopus —

cūkas un aitas nosūtītāji piegādā stacijās ne visu pieteikto lopu skaitu

uz reizi, bet atsevišķām partijām, vairākos paņēmienos. Dažas stacijas
tādos gadījumos neatļauj lopus ievietot vagonos, iekams tie nav visi

piegādāti.

Tāpat konstatēts, ka dažas stacijas pielaiž vagonos ievietot dzīv-

niekus lielākā skaitā, nekā tas paredzēts noteikumu N° 342 (par preču

pārvadāšanu pa dzelzceļiem) XVII. nodalījumā 14—16. pantos. Šādos

gadījumos dzīvnieki pienāk gala stacijā novārguši un atgadās, ka kāds

no viņiem, sevišķi tas sakāms par nobarotām cūkām, pārpildītos vagonos

ceļā nobeidzas. Tāda nevēlama parādība runā pretīm obligatoriskiem
noteikumiem lopu aizsargāšanā no mocīšanas un bargas apiešanās, kas

publicēti 1923. g. virsv. rīk. krāj." JVs 32 (Rīkojums N° 291).

Sakarā ar augšā pievesto atgādinu noteikumu N° 342 XVII no-

dalījuma 6., 7. un 14.—16. pantu nosacījumus izpildīšanai un aizrādu,
ka nosūtāmie lopi, kuri piegādāti stacijā iekraušanas operāciju izvešanai

noteiktā laikā, t. i. tuvākās 6 vai 3 stundās līdz vilciena atiešanai, ar

kuru paredzēts tos nosūtīt, neatkarīgi no tā, vai lopi piegādāti visi vienā

laikā vai atsevišķām partijām, pēdējie uz nosūtītāja vēlēšanos ievietojami
vagonos tūliņ pēc piegādāšanas stacijā.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
Preču nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

Apkārtraksts N° 27.
1930. g. 11. martā.

Kādam jabut iesaiņojumam, pārvadājot sikdzivniekus

kopā ar citām precēm.

Pēc dzelzceļu likuma 65 panta nosacījumiem, preču iesaiņojumam
jābūt tādam, kas izsargātu kā iesaiņojumā atrodošās, tā arī līdzās stā-

vošās preces no bojāšanas. Turpretim dažas stacijas sīkos dzīvniekus

pieņem pārvadāšanai kastēs, kuras laiž cauri šķidrumu. Kastu tilpums
bieži nav arī piemērots tajās ievietoto dzīvnieku skaitam. Tādos gadī-
jumos dzīvnieku izkārnījumi izplūst no kastēm un sabojā citas preces,
kā arī nepiemērotā tarā pārvadājamie dzīvnieki resp. putni, gaisa trūkuma

dēļ, ceļā nobeidzas.

Minētā novēršanai aizrādu, ka sīkos dzīvniekus var pieņemt pār-
vadāt kopā ar citām precēm tikai tādā iesaiņojumā resp. kastēs, kas

nelaiž cauri šķidrumu un pēdējās dibenam iekšpusē jābūt pārklātam ar

zāģu skaidām, kūdru vai citiem pakaišiem, kas uzņem slapjumu. Jāvēro
arī lai taras tilpums būtu piemērots ievietoto dzīvnieku resp. putnu
skaitam un augumam, t. i. lai tiem būtu iespēja brīvi kustēties un gaisa

apmaiņai būtu atstātas pietiekošas spraugas vai caurumi.

Ja sīkos dzīvniekus nodotu pārvadāšanai nepietiekošā tarā, staciju
darbiniekiem jārīkojas saskaņā ar dzelzceļu likuma 65. pantu, t. i. jāprasa
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lai nosūtītājs iesaiņojumu saved pienācīga kartība, pretēja gadījuma tadi

sūtījumi nav pārvadāšanai pieņemami.

Šis apkārtraksts attiecas uz stacijas priekšniekiem, viņu palīgiem,
pagalmu un noliktavu pārziņiem un svērājiem un paziņojams tiem zem

paraksta.
Ar šo atcelts apkārtraksts Ns 34, kas iespiests 1923. g. Dz. virsv

rīk. kr. Ns 15.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Preču nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

Apstiprinu. 1928. g. 11. decembrī.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

j. Rīkojums
N°

524.
Par Šoseju un zemesceļu departamenta akmeņu pārvadāšanu.

Uzdodu pieņemt pārvadāšanai parastā ātrumā pret saimniecisko

sūtījumu atļaujām akmeņu sūtījumus, kurus Šoseju un zemesceļu depar-
taments adresēs uz šī departamenta attiecīga rajona inženiera vārda un

nosūtīs :

1) no lecavas stacijas uz dažādām stacijām un

2) no Slokas stacijas uz Rīgas — Tukuma un Jelgavas — Tukuma

līnijas stacijām un posmiem.

Minēto saimniecisko sūtījumu atļaujās bez parastām ziņām jābūt
vēl uzrādītam, ka sūtījums pārvadājams uz Šoseju un zemesceļu depar-
tamenta minētām vajadzībām atvēlētā kredita.

Ja vienā reizā piekrauti nosūtīšanai uz vienu un to pašu vietu

vairāki vagoni, tad pieprasāma tikai viena saimniecisko sūtījumu atļauja,
un par visiem kopēji nosūtāmiem vagoniem sastādāma tikai viena preču
zīme, uzrādot tanī, starp citu, vagonu numurus un atsevišķi katra vagona
kravas svaru. Maksājumu aprēķināšanai katrs vagons uzskatāms kā

atsevišķs sūtījums.

Par minētiem sūtījumiem maksa un papildmaksājumi jāaprēķina
gala stacijā pēc vispārējā tarifa, un tie uzrādāmi dokumentos, bet no

saņēmēja nav iekasējami.

Gala stacijai par šiem sūtījumiem jāsastāda atsevišķs norēķins,
kurš parastā kārtībā iesūtāms Finanču direkcijai norēķinam ar Šoseju
un zemesceļu departamentu.

Vagonu bojājumi no Šošeju un zemesceļu departamenta puses

konstatējami ar aktiem.

Saimniecisko sūtījumu atļauju blanķetes Šoseju un zemesceļu de-

partamentam izsniedz Dzelzceļu virsvalde uz pieprasījumu.
Bez tam vēl attiecībā uz akmeņu sūtījumiem, kurus nosūtīs no

lecavas, ievērojams sekošais :

1) saimniecisko sūtījumu atļaujā jābūt arī uzrādītam, ka sūtījumu
iekraušanai vagoni padodami uz lecavas stacijas atzarojumu;

2) akmeņi piegādājami pa N platuma atzarojumu līdz lecavas sta-

cijai 24 vagonu lielos sastāvos, pie kam lokomotīvei tūliņ pēc tukšu

vagonu padošanas uz atzarojumu jānovāc krautie vagoni;
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3) akmeņu pārkraušanai no karjera šaursliežu ceļa vagoniem N

platuma vagonos izdarāma 24 stundu laikā, skaitot no N platuma
vagonu padošanas;

4) maksājumus aprēķinot šiem sūtījumiem, ir jāpieskaita par katra

vagona padošanu uz lecavas stacijas N platuma atzarojumu

vienlīdzīga paušalsumma — divi lati;
5) saraksti forma JsTs 1. un N° 2. par vagonu padošanu nav jāsa-

stāda ;

6) par vagonu padošanu uz karjeru pa 600 m/m atzarojumu, ne-

kāda maksa nav aprēķināma un norēķini nav vedami.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 20. decembri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Šoseju un zemesceļu dep. direktors A. Siksne.

Apstiprinu 1929. g. 21. decembrī.

Satiksmes ministra v. A. Balodis.

k. Rīkojums
N°

526.
Par merģeļa māla pārvadāšanu no Liepājas-Glūdas dzelzceļa

izrakumiem izdalīšanai zemkopjiem un dārzkopjiem.

Atļauju līdz 1930. g. 1. maijam izsniegt no Liepājas-Glūdas dzelz-

ceļlīnijas izrakumiem zemkopjiem un dārzkopjiem zemes uzlabošanai

merģeļa mālu un to piegādāt līdz pieprasītāju vēlamai gala stacijai uz

sekojošiem noteikumiem:

1. Lauksaimniekiem un dārzkopjiem, kuri vēlas merģeļa mālu

dabūt, jāiesniedz šim nolūkam rakstisks pieprasījums vai nu dzelzceļu
virsvaldes techniskai direkcijai, vai arī māla izsūtīšanas stacijas priekš-
niekam.

Reizē ar pieprasījuma iesniegšanu māla pieprasītājam jāiemaksā
Dzelzceļu virsvaldē galvenā kasē vai arī stacijas kasē pret dažādu ieņē-
mumu kvīti 2. un 3. punktā minēto maksu, no kuras 2. punktā pare-
dzētā maksa ieskaitāma dzelzceļu ieņēmumos, bet 3. punktā minētā

maksa dzelzceļu virsvaldes depozitā šo darbu veikšanai.

2. Maksu par merģeļa māla pārvadāšanu no māla izsūtīšanas

stacijas līdz sūtījuma gala stacijai dzelzceļi aprēķina pēc pastāvošā
komercielā tarifa.

3. Par merģeļa māla izrakšanu no Liepājas-Glūdas dzelzceļu

izrakumiem, iekraušanu izsūtīšanas stacijā vagonā un izkraušanu no

vagona gala stacijā dzelzceļi ņem Ls 25,— par 1 vagonu vai platformu,
apm. 8 kub. m.

4. Dzelzceļi pieņem vienīgi tādus merģeļa māla pasūtījumus, kuri

piegādājami līdz zināmai stacijai ar pilnām komercoperācijām un tikai

pilniem vagonu sūtījumiem.

5. Merģeļa mālu nokraušanu dzelzceļi izdara ar saviem līdzekļiem
un uz dzelzceļa zemes, atļaujot merģeļa mālu bez maksas tur turēt

līdz 1930. g. 1. maijam.
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6. Ja pieprasīto merģeļa mālu dzelzceļiem kaut kādu apstākļu
dēļ nav iespējams piegādāt, tad iemaksāto summu, māla pieprasītājam
izsniedz atpakaļ ar Dzelzceļu virsvaldes Finanču direktora piekrišanu.

Šis rīkojums spēkā ar 1929. g. 28. decembri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu. 1929. g. 21. decembrī.

Satiksmes ministra v. A. Balodis.

I. Rīkojums M 533.

Par grants pārvadāšanu 1929/30. g. bezdarbu sezonā no dzelzceļu

grants karjeriem izdalīšanai šoseju un zemesceļu departamentam,
pašvaldības iestādēm un privātpersonām.

1. §. Saskaņā ar dzelzceļu virsvaldes padomes š. g. 3. decembra

lēmumu, dzelzceļš piegādā pēc iespējas granti ar bezdarbniekiem pa

dzelzceļu no dzelzceļa grants karjeriem uz pieprasijumiem: šoseju un

zemesceļu departamentam, pašvaldības iestādēm un privātām personām
pret tūlītēju samaksu Ls 3,50 par kubikmetru, ieskaitot iekraušanu va-

gonos, pārvadāšanu pa dzelzceļu un izkraušanu izsniegšanas vietās, kur

dzelzceļš pieprasītājam granti nodod pēc akta, nosakot nodoto daudzumu

kubikmetros.

Aktus par grants nodošanu sastāda stacijās — staciju priekšnieki,
piedaloties ceļu meistariem, bet uz posmiem — ceļa meistari.

2. §. Pieprasījumi jāiesniedz rakstiski dzelzceļu techniskai direkcijai,
kura izlemj, vai granti iespējams piegādāt, pēc kam lūdzējs iemaksā,

saziņā ar direkciju, dzelzceļu galvenajā kasē jeb staciju kasēs pret kvīti

par granti pienākošos naudu, kura ieskaitāma dzelzceļu ieņēmumos, izņemot
darba spēka vērtību, 1 Ls/kb mtr kāda summa ieskaitāma dzelzceļu
depozītā.

3. §. Grants pieprasījumus pieņems no vienas personas jeb no

grupas uz veseliem sastāviem, t. i. uz „X" un „N" pl. apm. pa 200 kubik-

metriem, bet uz „L" pl. ceļiem ne mazāk par 22 kb m, t. i. attiecīgu
sastāvu tilpumu, pie kam grants vairums aprēķināms pēc vagonu tilpuma.
Izņēmuma gadījumos piegādā granti arī mazākos vairumos, ja vietējie
kustības apstākļi to atļauj.

4. §. Pieprasījumos jāuzrāda no kāda grants karjera un kādā stacijā
granti vēlās saņemt. Grants piegādāšana atkarībā no ceļa profiļa atļaujama
arī uz posmiem.

Pēdējā gadījumā jāuzrāda, kādā kilometri un piketā atrodās izkrau-

šanas vieta.

5. §. Darba vilcienu pieprasīšana, nozīmēšana un pārvadāšana, kā

arī grants ie- un izkraušana izdarāma noteikumu Jsr
° 362 (2, 5, 29 -38 §§)

kārtībā.
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6. §. Grants nav kraujama kopā ar dzelzceļam vai citam iestādēm

piederošo grami.

Visu sastāvā pienākošo grants sūtījumu izdod viņu saņēmējiem uz

reizi nekavējoši pēc izkraušanas no vagoniem (1. §).

7. §. Grants novācama no laukuma ne vēlāk par trim mēnešiem

pēc pienākšanas un izkraušanas. Līdz novākšanas brīdim maksa par

grants glabāšanu nav ņemama, tāpat nav ņemamaarī maksa par laukuma

aizņemšanu 3 mēnešu laikā pēc grants izkraušanas.

Ja pēc triju mēnešu notecēšanas grants nebūtu novākta, dzelzceļš
ņem nomas maksu par aizņemto laukumu saskaņā ar noteikumiem te 321.

Dzelzceļš neuzņemas uz sevis nekādu atbildību par grants iztrūkumu,
vai zādzībām.

8. §. Visi izpildītie akti brošējami un pēc galīgas sūtījuma izdošanas

iesūtāmi techniskai direkcijai.

9. §. Ja pieprasīto granti dzelzceļam kaut kādu apstākļu dēļ nav

iespējams piegādāt, tad iemaksāto summu grants pieprasītājam izsniedz

atpakaļ ar Finanču direktora piekrišanu.

10. §. Šis rīkojums stājās spēkā ar 1929. g. 23. decembrī.

Dzelzcelu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.
Techniskā direktora palīgs K. Paegle.
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4. Dažādi norādījumi un paskaidrojumi.

a. Preču pārvadāšanas dokumenti, spiedogi
un zīmogi.

Rīkojums N° 17.
1922. g. 17. janvārī.

Ir nākuši priekšā vairāki gadījumi kur preču īpašnieki ļaunprātīgā
nolūkā izdara viltojumus duplikātos, izlabojot viņos uzrādīto vietu skaitu

un svaru, kā tas noticis ar sūtījumu Kraslava-Rīga preču jYs 140244, pēc
kura preču zīmes un faktiski pieņemts nosūtīšanai 1 maiss vīķu, svarā

5 pudi 6 mārc, bet minētā sūtījuma duplikātā maisu skaits izlabots uz

91 un svars uz 551 pudu 6 mārc.

Lai novērstu uz priekšu šādas ļaunprātības, uzdodu attiecīgiem
darbiniekiem uzrādīto preču zīmē un viņas duplikātā gabalu skaitu un

svaru, pavelkot zem ar cipariem uzrādītā gabalu skaita un svara strīpu,
atkārtot ar burtiem. Pie vairāku atsevišķa nosaukuma preču pārvadā-
šanas uz vienas preču zīmes, ar burtiem atkārtojams šo preču kopējais

gabalu skaits un svars.

ER un FR uzdodu sekot šā rīkojuma kārtīgai izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

RīkojumsN°131.
1923. g 1. jūnijā.

Ir bijuši gadījumi, kad privātas personas, atrazdamās dažādu darī-

šanu dēļ staciju kantoru telpās, ir izmantojušas staciju darbinieku neuz-

manību vai nostbūtni un piesavinājušās staciju spiedogus vai zīmogus,
uzspiedušas tos uz tādā pašā ļaunprātīgā ceļā iegūto preču zīmju dupli-
kātu blanķetēm, šo dokumentu viltošanas nolūkā.

Izrādās arī, ka staciju priekšnieki, pretēji noteiktai kontrolējamo
blanķetu lietošanas un uzglabāšanas kārtībai, atļauj privātai publikai un

tādiem dzelzceļu darbiniekiem, kuru uzdevumā neietilpst komercoperāciju
darbi, atrasties tanīs telpās, kurās uzglabājas kontrolējamās blanķetes, kā

arī nepārbauda katru dienu pēc darbības beigšanas, kā izlietoto, tā arī

pārpalikušo blanķetu skaitu un numurus un nodod to darbinieku rīcībā,
kuri izraksta preču pārvadāšanas dokumentus, ne tikai tikdaudz dupli-
kātu blanķetu, cik vajadzīgs katras dienas pārvadājumiem, bet visus sta-

cijā atrodošos neizlietoto blanķešu krājumus.

Kā sekas šādai nolaidīgai rīcībai ir bijuši gadījumi, kad privātas
personas izdarījušas kontrolējamo blanķešu zādzības no preču kantoriem,

izplēšot no preču zīmju duplikātu brošūrām neizlietotas duplikātu blan-

ķetes, uzspiedušas tām staciju zīmogus, ierakstījušas duplikātos ziņas par

precēm, kuras dzelzceļi nav pieņēmuši pārvadāšanai un tādā veidā dup-
likātus krāpšanas nolūkos laidušas apgrozībā.

Lai novērstu augstāk minētas ļaunprātības, lieku priekša staciju

priekšniekiem, viņu palīgiem, kasieriem, taksētājiem un citiem darbinie-
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kiem, kuru rīcībā un glabāšanā atrodās kontrolējamās blanķetes, spie-
dogi un zīmogi, tos rūpīgi aizvienam uzglabāt noslēgtās galdu atvilktnēs

vai skapjos, un stingri raudzīties, lai tie nenāktu kā privātu personu, tā

arī to dzelzceļu darbinieku rokās, kuru dienesta darbība nav saistīta ar

šo blanķešu, spiedogu un zīmogu izlietošanu.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktora pal. A. Dukurs.

Apkārtraksts N° 8.
1928. g. 25. janvārī.

Visiem ES, EBR, EBJ, EBD, ER, FR.

Ar rīkojumu JsT° 41. no 19. janvāra 1928. g. (iespiests „ Dzelzceļu
Vēstnesī" «Ns 3) atcelta preču zīmju numuru uzrādīšana vilcienu pavad-
rakstu IX nodalījuma 8. ailē.

Sakarā ar to, ievērojot vagonu lapu ser. F 402 un 402a turpmāko
lielo nozīmi, viņu pareizai sastādīšanai un atzīmju taisīšanai, lūdzu pie-
griest vislielāko vērību, stingri izpildot instrukcijas N2 13 §§ 22. un 24.

nosacījumus.
Sevišķa vērība piegriežama savāktu sūtījumu vagonu lapām, seko-

jot lai pēc preču izkraušanas no savāktu sūtījumu Vagoniem, pēdējo la-

pās obligātoriski būtu staciju atzīmes par izkraušanas vietu un laiku, ka

arī staciju aģentu paraksti. Tā kā vagonu lapām turpmāk būs liela no-

zīme arī dažādu nesaskaņu, nepareizību un citu jautājumu noskaidrošanā,
preču gala stacijās vagonu lapas sakārtojamas un sašūjamas pēc pienāk-
šanas dienām un uzglabājamas līdzīgi kontrolējamiem dokumentiem.

EBR, EBJ un EBD izziņo šo apkārtrakstu konduktoru brigādēm,
bet ER un FR seko viņa pareizai izpildīšanai.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 333.
1928. g. _6. augustā.

Vēl joprojām bieži nāk priekšā gadījumi, ka staciju darbinieki pie-
ņem nosūtīšanai preču zīmes, kurās preču nosaukums uzrādīts „planku

gali", kāds nosaukums preču alfabētiskā nomenklatūrā un klasifikācijā
nav paredzēts.

Ar šo tiek izsaukti pārpratumi, aktu sastādīšana un pretenzijas.
Lai šadu nevēlamu parādību novērstu, lieku priekšā staciju darbi-

niekiem stingri raudzīties, lai preču sūtītāji preču zīmēs uzrāda preču

nosaukumus, pieskaņojot tos preču alfabētiskā nomenklatūrā un klasifi-

kācijā paredzētiem nosaukumiem. Tas ir, ja nosūtāmi dēļi vai plankas,
kaut arī tikai dažus metrus gari, tad tie apzīmējami preču zīmēs ka tā-

das un tādas koku sugas dēļi vai plankas, bet ja nosūtāmi dēļu un

planku atkritumi, kuri nav noderīgi izstrādāšanai un tos var izlietot tikai

kā kurināmo materiālu, tad tādi apzīmējami par tādas un tādas sugas

dēļu vai planku atkritumiem.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.
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b. Preču pieņemšana un marķēšana.

Rīkojums N° 27.
1922. g. 23. janvāri.

Vēl arvien atkārtojas gadījumi, ka svērāji pēc preču pieņemšanas
un nosvēršanas nodod preču zīmes atpakaļ preču nosūtītājiem, aizne-

šanai uz preču kantori, bet pēdējie nezināšanas, jeb arī kādu citu iemeslu

pēc, tās aiznes sev līdz uz mājām un nosūta pat preču saņēmējiem,
izsaucot caur to lieku un nevajadzīgu, sarakstīšanos un pieņemto no-

sūtīšanai preču aizturēšanu nosūtīšanas stacijās vai arī šo preču nosūtī-

šanu uz gala stacijām bez dokumentiem.

Lai šādi gadījumi uz priekšu neatkārtotos, kategoriski noliedzu

svērājiem pēc preču pieņemšanas izdot preču zīmes atpakaļ preču

nosūtītājiem nonešanai uz preču kantori, bet viņas jānosūta turp ar

sargiem vai strādniekiem, bet ja tādu nav, tad jāaiznes pašiem svērājiem.
ES uzdodu pienācīgi instruēt svērājus un aizrādīt tiem, kā nepareizību
atkārtošanās gadījumos vainīgos saukšu pie stingras atbildības.

FR un ER seko rīkojuma kārtīgai izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Apkārtraksts N° 51.
1922. g. 10. jūlijā.

Visiem staciju priekšniekiem, noraksts ekspluatācijas
nodaļu priekšniekiem un ekspluatācijas revizoriem.

Novērots, ka daži ES uzdod staciju zemākiem kalpotājiem, ka

pārmijniekiem, sargiem un strādniekiem izpildīt, bez viņu tiešiem pie-
nākumiem, arī bagāžas un preču pieņemšanas un izdošanas darbus, t. i.

svēršanu, dokumentu izgatavošanu un to saņemšanu no vilcieniem, ka

arī preču un bagāžas izdošanu.

Caur šādu ES rīcību rodas daudz pārpratumu un liekas sarakstī-

šanās, jo šie darbinieki nebūdami sagatavoti minētiem uzdevumiem,

pielaiž daudz un dažādas nepareizības, kā pie preču un bagāžas vietu

skaita un svara uzrādīšanas pārvadāšanas dokumentos, iesaiņojuma
novērošanas un dokumentu izgatavošanas, tā arī preču un bagāžas iz-

došanas saņēmējiem.

Atgādinu, ka visi šie darbi ir izdarāmi no vecākiem staciju kalpo-
tājiem, t. i. ES, ESP, svērājiem vai kantoristiem un nekādā ziņā pie
viņu izpildīšanas nav pielaižami staciju zemākie kalpotāji.

ER lūdzu sekot apkārtraksta izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktora palīgs Dukurs.

Pretenziju nodaļās vadītājs Zandbergs.
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Rīkojums N° 56.
1924. g. 19. februāri.

Novērots, ka dažu staciju atbildīgie darbinieki pieņem nosūtīšanai

privātu personu preces, uzrādot pārvadāšanas dokumentos sevi kā no-

sūtītāju, kā arī atļauj uzrādīt tajos sevi kā preces saņēmēju, būdami

tādā kārtā vidutāji starp dzelzceļiem un preču nosūtītājiem vai saņē-

mējiem. Sāda darbinieku rīcība ir nepareiza tādēļ, ka tur, kur dzelz-

ceļu intereses saduras ar privātu personu interesēm, viņu tiešais pie-
nākums ir aizstāvēt dzelzceļu intereses, bet būdami taī pašā laikā par
preču īpašnieku pilnvarniekiem, . tas tiem kā personīgi ieinteresētiem ne

arvienu būs pilnā mērā iespējams.

Tā kā pa lielākai daļai mēdz būt, ka personīgas intereses ņem
virsroku par dienesta panākuma apziņu, tad šāda rīcība minētos darbi-

niekus var novest pie dažādām ļaunprātībām.

levērojot sacīto, visiem staciju darbiniekiem turpmāk kategoriski
noliedzu pieņemt privātu personu preces nosūtīšanai uz sava vārda, kā

ari atļaut sevi uzrādīt pārvadāšanas dokumentos par saņēmējiem.

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1924. g. 25. februāri.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Fīnanču direktors Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 39.
1926. g. 13. Oktobrī.

Neskatoties uz 1924. g. 14. februāra rīkojumu N° 56. (sk. „Dz. virsv.

rīk. krāj." JVs 8. — 1924. g.), kurā dzelzceļu darbiniekiem noliegts uz-

ņemties vidutājību staq3 dzelzceļu un privātām personām jautājumos,
kuros cieš dzelzceļu intereses, tamlīdzīgi gadījumi tomēr vēl atkārtojas.

Tā par piemēru:

1) staciju darbinieki pret zināmu atlīdzību uzņemas pienākušo preču

izpirkšanu un izpirkto preču uzglabāšanu ārpus stacijas no-

liktavām ;

2) uzņemas pret zināmu atlīdzību izdarīt nomas laukumos novietoto

preču iekraušanu, nododot tās izpildīšanu tālāk trešām personām
v. t. t.

Tamlīdzīga dzelzceļu darbinieku rīcība aizskar dzelzceļu, resp.

valsts intereses un kā tāda noliegta likumā par civildienestu 33. pantā,
kādēļ bez atsevišķas dzelzceļu virsvaldes atļaujas, turpmāk nekādā ziņā
nav pielaižama.

Finanču direktora palīgs J. Bērziņš.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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Apkārtraksts N° 313.
1928. g. 28. februārī.

Aizrādu, ka saskaņā ar instrukcijas te 13. — 7. §. pārvadāšanai pie-
ņemtās preces, kurām uzrādīts gabalu skaits, neatkarīgi no tā, vai uz

preču gabaliem ir nosūtītāja iezīmes vai nav, jāapzīmē ar dzelzceļu
iezīmēm, bet ja uz preču gabaliem ir vecās iezīmes, tad tās ir jānodzēš.

Neskatoties uz to, vēl ar vienu nāk priekšā gadījumi, ka stacijas šo

nosacījumu neievēro un pieņem pārvadāšanai preču gabalus ar vecām

iezīmēm. Šāda izsūtīšanas staciju nolaidība rada grūtības gala stacijām
kā preču gabalu uzmeklēšanā un sagrupēšanā pēc sūtījumiem, tā arī

viņu izdošanā, pie kam viegli var notikties, ka preču gabali tiek samai-

nīti, caur ko dzelzceļiem var rasties ievērojami zaudējumi.

Lai to uz priekšu novērstu, vēl reiz lieku priekšā attiecīgiem staciju
darbiniekiem stindri ievērot minētās instrukcijas 7. §. un, pieņemot šādus

sūtījumus pārvadāšanai, obligātoriski dzēst vecās iezīmes.

FR lūdzu sekot šā apkārtraksta izpildīšanai.

Finanču direktors Mazkalniņš.
Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Rīkojums N° 382.
1929. g. 23. septembrī.

Darbu un formalitātu samazināšanas laba uzdodu nevest:

1) „preču pārkraušanas grāmatu" — visās stacijās, kurās viņa līdz

šim vesta, atvietojot to ar vagonu lapām; stacijās, kur uz līgumu

pamata preču pārkraušanu izdara uzņēmēji, pārkraušanas grā-

matas vietā paliek ie-, iz- un pārkrauto preču sarakstu (ser. Elli)

pasakņi;
2) „preču izkraušanas grāmatu" — Rīgas pas., Torņakalna, Tukuma I,

Jelgavas, Liepājas, Daugavpils, Rēzeknes I, Zemgales un Gul-

benes stacijās, kurās tā bija atstāta ar 1926. gada 24. novembra

rīkojumu Xs 419 („Dzelzceļu Vēstnesis" te 46), preču izkraušanas

grāmata vedama arī turpmāk Rīgā preču un valsts dzelzceļu

ceļojumu un transporta birojā;
3) „preču pieņemšanas grāmatu" (ser. F 401) resp. „preču nodo-

šanas zimes" (ser. F 401a) pēc līdzšinējā parauga — visās stacijās.

„Preču pieņemšanas grāmata" (ser. F 401) resp. preču nodošanas

zīmes" (ser. F 401) pēc šim rīkojumam pievienota jauna parauga vedama

Rīgas preču, Rīgas pasažieru stacijās un valsts dzelzceļu ceļojumu un

transporta birojā visiem sūtījumiem, bet visās pārējās stacijās vienīgi

gadījumos, kad preces ieved pa daļām.

Preču vietu iezīmēšana izdarāma ar preču zīmju numuriem, instruk-

cijā te 13 — 7. un 11. §§ norādītā kārtībā, izņemot Rīgu preču un

dzelzceļu ceļojumu un transporta biroju, kur visus preču sūtījumus iezīmē

arī turpmāk ar „preču pieņemšanas grāmatas" kārtējo numuru.

Vēl atļauju no ārzemēm ar kuģiem ievestos preču sūtījumus, no-

dodot tāļākai pārsūtīšanai pa dzelzceļiem ar pilnīgi skaidrām nosūtītāja

21)
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markām nosūtīt no staciju muitas rajoniem bez dzelzceļu markām (iezī-
mēm), obligātoriski uzrādot katrā atsevišķā preču zīmē un pārējos preču
dokumentos vienīgi uz preču vietām (gabaliem) atzīmētās nosūtītāja
markas.

Augstāk minētais ņemams vērā piemērojot instrukcijas N° 13 —

3., 4., 5., 6., 7., 11. un 25. paragrāfu un stacijas rēķinvedības noteikumu

82., 85. un 97. paragrāfu nosacījumus.

Reizē ar šo skaitāmi pur atceltiem rīkojumi N2N2 180, 200 un 419

(iespiesti 1926. g. „Dzelzceļu Vēstnesī" K2N2 19, 21 un 46); F apkārt-
raksts K2 294 un 324 (iesp. 1927. g., 1928. g. ~Dzelzc. Vēstnesī" K2N2 38

un 17) un š. g. 12. augusta telegramma N2 EC/393, par preču pieņem-
šanas grāmatas nevešanu Liepājas stacijā.

Šis rīkojums speķa ar 1929. g. 1. oktobrī.

Sat. Min. Paraugs.

Latvijas dzelzceļi Preču nodošanas zīme JN2

stacija (izsniedzama preces nosūtitājam apmaiņai preču kasē

pret preču zīmes dublikātu)

Preču nosūtīšanai uz staciju

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. A. Krieviņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

c. Preču svēršana

Rīkojums N° 95.
19-10. g. 6. martā.

Par vagonu svēršanu un vagonu svariem.

Uz vagonu svariem sverami vagoni ar sūtījumiem, kurus pārvadā
s lietā, sagastā un sabērt veidā, kā arī vagoni ar sprostīgiem un sma-

giem p iekšmctiem, nevar nosvērt uz desmit vai simtdaļu svariem.

Tāpat sverami uz vagonu svariem arī vagonu sūtījumi, kuri nodoti pār-
vadāšu ai ar vietu skaita uzrādīšanu, ja stacijai šāds pārsvēršanas veids

parocīgāks.

Ievešanas laiks Vietu skaits

un

iesaiņojums

Preču nosaukums Svars

Atzīmes par preču
iesaiņojuma stāvokli

un precienesis un diena

Kopa. . I I
Sv *rejs:
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Nosūtīšanas stacijās, kurās vagonu svaru nav, pieņemtos vagonu

sūtījumus uzdod pārsvērt nākošai ar vagonu svariem apgādātai stacijai

(sk. pielikumu).

Stacijās, kurās atrodas vairāku platumu vagonu svari, sūtījumus,
kas pārvadājami uz dažādu platumu ceļiem, sver tā platuma vagonos,

kādos tie nosūtīti no sākuma stacijas.

Piezīme: Uz Gulbenes-Valkas-Moisakiiles līnijas, kur vagonu izmantošanas nolūkā

2 uz platsliežu ceļiem adresētos sūtijumus krauj 3 vagonos vai 3 sūtījumus 4 vagonos, un

tādēļ katra sūtījuma faktisko svaru nevar noteikt, pārsverot uz P platuma vagonu svariem,

izņēmuma veidā atļauts Valkā un Gulbenē svērt pēc pārkraušanas uz X platuma vagonu

svariem, resp. X platuma vagonos.

Vagonu pārsvēršanai izrakstāmi īpaši pārsvēršanas uzdevumi ser. E96.

Ja vagonu svari bojāti vai pārsvēršanu nevar izdarīt citu kādu

pamatotu iemeslu dēļ, tad uzdevums nosūtāms izpildīšanai nākošai pa

ceļam ar vagonu svariem apgādātai stacijai, atzīmējot uzdevuma otrā

pusē nepārsvēršanas iemeslus.

Izrakstītais uzdevums ar uzdevumu izpildījumu jāieraksta vagonu

lapas 14. iedalījumā, uzrādot uzdevuma numuru. Lai uzdevums neno-

zustu ceļā, tāds jāpiešuj vai arī jāpielīmē pie vagonu lapas.

Stacijai, kurai saskaņā ar uzdevumu vagons jāpārsver, tas jāizdara

nekavējoši. Faktiskais svars jāuzrāda uzdevuma izpildījumā un preču
zīmes virspuses 6. vertikālā ailē un vēl preču zīmes un ceļa pavadzīmes
otrās puses 11. nodalījumā, kā arī vagonu lapā. Pēc pārsvēršanas uzspie-
žams zīmogs „pārsvērts", kas savukārt apstiprināms ar attiecīga aģenta
parakstu un stacijas zīmogu.

Ja kādā stacijā atrodas dažāda platuma vagonu svari, tad turpat
taisāma atzīme arī par to, uz kāda platuma svariem, resp. kāda platuma
vagonos sūtījums svērts.

Starpstacijās pārsvērtie vagoni nosūtāmi tālāk ar to pašu vilcienu,

ar kuru vagoni pienākuši, bet mezgla stacijās ar nākošo saskaņoto vilcienu.

Pārsvēršanas uzdevums paliek pārsvēršanas stacijā, ka attaisnošanās

dokuments, bet „uzdevuma izpildījums", apstiprināts ar attiecīga aģenta

parakstu un stacijas zīmogu, nekavējoši nosūtāms atpakaļ tai stacijai,
kura vagonu iekrāvusi resp. izrakstījusi uzdevumu.

Pēdējā pēc faktiskā svara atzīmēšanas preču zīmes pasakņos „uzde-
vuma izjoildījumu" pielīmē attiecīgam uzdevuma pasaknim.

Visām ar vagonu svariem apgādātām stacijām jāved sevišķas pār-
svērto vagonu grāmatas (ser. E 97), kur ierakstāmi visi pārsvērtie vagoni.

Pret katru pārsvērto vagonu, „piezīmju" ailē ierakstāmi uzdevumu

numuri.

No Kokneses-Ikšķiles, Asaru I-Zasulauka iecirkņu un Bolderājas
stacijām adresētie uz Rīgas mezglu vagonu sūtījumi pārsverāmi gala

stacijās. Tas pats attiecināms arī uz no Olaines uz Rīgas mezglu adre-

sētiem X plat. vagonu sūtījumiem.

No Olaines uz Čiekurkalnu, Zemitāniem, Šķirotavu un Rīgu-Krasta
adresētie N plat. vagonu sūtījumi pārsverāmi Torņakalnā.

Gadījumos, kad pārsverot vagonus ceļā, kravas svars izrādītos

lielāks par vagona celtspējas normu, neskatoties uz to, vai tas būtu

29*
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privātais vai saimnieciskais sūtījums, saskaņā ar preču tarifa I d. 32. §~ —

nekavējoši atkraujams ar dzelzceļu līdzekļiem un nosūtāms pie atseviš-

ķiem dokumentiem uz gala stacijas priekšnieka vārda, kā tas noteikts

instrukcijas Ns 13 § 14. Pamatsūtījuma dokumentos jāatzīmē pēcsūtījuma
dokumentu numurs.

Par atkrauto pārsvaru sastādāms akts uz vienkāršas aktu blaņķetes
ser. F 332 (paraugs Ns 3), saskaņā ar instrukcijas Ns 53 § 2. punkta 1.

burtu i un šai instrukcijai pievienotā rīkojuma Ns 100-c nodalījuma 9.

punktu.
Veduma maksa par pēcsūtījumu ievācama gala stacijā pēc pamat-

sūtījuma dokumentiem. Atkrautās preces pēc iespējas nosūtāmas kopā
ar pamatsūtījumu. Ja tas nav iespējams, tad pamatsūtījums tomēr nav

aizturāms, bet par atkrauto preču piesūtīšanu gala stacijai jāpaziņo ar

tēlegrammu.

Sevišķi nopietna vērība piegriežama arī vagonu tarierešanai pirms
un pēc preču ie- vai izkraušanas.

Visos gadījumos, kad ne izsūtāmā, ne ceļa, ne arī gala stacijā nav

vagonu svaru, pieņemot pārvadāšanai preces sagāstā veidā, svars obli-

gātoriski nosakāms pēc 1921. g. rīkojuma Hi 13 tabelēm vai arī pēc
noteikumu Ns 342 V nod. nosacījumiem.

Nosūtot vietējās satiksmes sūtījumus Latvijas dzelzceļu krievu un

normālplatuma vagonos, augstākais kravas pārsvars virs vagona celt-

spējas pielaižams ne vairāk par 2°/o, ieskaitot svara palielināšanos caur

atmosfēriskiem iespaidiem.

SPRS-Igaunijas-Latvijas tiešā satiksmē Latvijas un Igaunijas dzelz-

ceļu krievu platuma vagonos kravas pārsvars virs vagona celtspējas
nav pielaižams.

SPRS — dzelzceļu vagonos ar celtspēju 15 ton., atļauts iekraut līdz

15,25 ton., ar celtspēju 16,5 ton. līdz 17 ton., bet ar celtspēju virs 16,5
tonnām atļauts pielaist pārsvaru ne vairāk par 1 tonnu.

Rietumeiropas valšķu dzelzceļu vagonos iekrauto preču svars ne-

drīkst pārsniegt vagona celtspēju. Ja uz vagoniem nav atzīmēta celt-

spējas norma (Tragfāhigkeit), bet uzrādīta tikai iekrāvuma norma (Lade-

gewicht), tad kravas svars nedrīkst pārsniegt šo pēdējo normu vairāk

par s°/o.

Aizliegts braukt ar lokomotīvi un izdarīt manevrus pāri vagonu

svariem, kuriem nav svaru platformas nolaižamās ierīces (sk. pielikuma
6. rubriku).

Braukt pāri vagonu svariem ar lokomotīvi un izdarīt menevrus

atļauts vienīgi tur, kur svaru platformu iespējams nolaist ar šim nolūkam

ierīkotu vinču (aparātu).

Svaru platforma paceļama un nolaižama vienīgi ar vinču, saskaņa

ar uzrakstu uz aparāta, bet nekādā ziņā nedrīkst pacelt bremzes ierīces kloķi.

4-asīgos vagonus sakabinātā veidā, kuru brutto svars pārsniedz
vagonu svaru celtspēju, aizliegts laist pāri svariem, kuriem nav ierīkota

svaru platformas nolaižamā ierīce.

Lokomotīves un vagonu kustības ātrums par vagonu svariem ne-

drīkst pārsniegt 5 klm. stundā.



453

Aizliegts apturēt vagonus uz svariem ar bremzes kurpju vai citu

priekšmetu palīdzību.
Pirms vagonu svēršanas:

a) svari jānotīra no sniega vai citiem netīrumiem,
b) jāpaceļ aizsargu klapes,
c) jāpārliecinājas vai svaru platforma svabadi balansējas,
d) jāpārbauda svaru pareiza darbība (svaru tara),

c) svaru kalendāra zīmogos jāuzstāda pareizi dienas, mēneša un

gada cīpari.
Svaru birku nedrīkst ielikt svaru kalendāra ierīces spraugā pirms

svēršanas. Pēc nosvēršanas uz birkas ierakstāms arī vagona numurs.

Svēršanu pabeidzot, svaru platforma jānolaiž.
Svaru birkas ar svēršanas rezultātiem uzglabājamas 1 gadu.
Svari uzturāmi pienācīgā tīrībā un kārtībā.

Konstatējot svaru nepareizu darbību, nekavējoši jāziņo attiecīgam
svaru montierim caur Rīgas pas., Daugavpils vai Jelgavas ES (svaru
montieru dzīves vietas), norakstā ETS. Atrastie svaru bojājumi ierakstāmi

svaru grāmatā.

Ja svaru bedrē sakrājies ūdens, tad par to jāziņo vietējam CM ūdens

izpumpēšanai.

Vagonu svēršana uzdodāma attiecīgiem darbiniekiem, kuri pilnīgi
pārzin svēršanas kārtību un svaru darbību.

Rīkojums attiecas uz ES, ESP, pagalmu un noliktavu pārziņiem,
svērājiem un viņu vietas izpildītājiem un techniskiem kantoristiem, kā

arī vilcienu sastādītāju brigādēm un manevru izpildītājiem.
Līdz ar šo atceļu 1923. g. Dz. virsv. „rīk. kraj." Ns 27. iesp. rīkojumu

JVš 170 un visus tā papildinājumus.

Dzelzc. galvenā direktora pal. K. Sprinģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pielikums rīkojumam Jn° 95.

Vagonu svaru saraksts.

pec Stacijas nosaukums

Svaru

celtspēja

Kāda

ceļu

Svaru

platformas

C/3 V-

-Cē o

« 5i Ē
3 i: o

« 2 5

Piezīmes

kārt. kg platuma
gājums

mm

5

1 Aizpute . .
25 000 L 6 000 ja

2 Ape ....

25000 P 6 000 ja
3 Auce

.

.
.

30 000 N 8100 ja

Ciekurkalns. 30000 7 300 ne
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Svaru Kāda Svaru

pec celtspēja ceļu
platformas

PiezīmesStacijas nosaukums

kārt. kg platuma
garums

mm

5 Daugavpils I pr. 30 000 K 8 000 }a

6 Daugavpils II pr. 75 000 N un K 15 000

7 Daudzeva
. . .

10 000 L 6 000 |a

Eglaine 100 000 N 18000 ja

Gulbene
....

30000 KunP 8 000 ne

Ieriķi10 31 500 K 6 420 ne

11 Indra 30000 K 7 300 ja

12 Jaunlatgale . . .

30 000 K 6 450 ja

13 Jēkabpils .... 10 000 L 6 000

14 Jelgava 31500 K un N 6 230 ne

Krustpils ....15 30 000 6 450 ja
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Svaru

celtspēja

Kāda

ceļu

Svaru

platformas

1/3 "C >-
._

3 "C O

Piezīmes

platuma
gājums

mm
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Bez tam vagonu svari atrodas sekošas privātu dzelzceļu stacijās:
Valmierā — 750 mm platuma, 25 000 kg celtspējas.
Staicelē — 750

„ „
25 000

„

Ainažos — 750
„ „

25 000
„ „

Liepājā —1000
„ „

20 000
„

Preču nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

Rīkojums N° 13.
1921. g. 12. janvāri.

Par svara noteikšanu pie dažādu būv un kurināmo materiālu

pārvadāšanas kad nosūtīšanas stacijā nav svaru.

§ 1. Ja svaru trūkuma dēļ pārvadājamo preču svaru nevar ap-

rēķināt nosūtīšanas stacijā, tad kravas svara norma jānoteic apmēram uz

ša rīkojuma tāļāku paragrāfu un tabeļu pamata. Tomēr tādā kārtā krautu

vagonu svars jāpārbauda pirmā stacijā, kurā pa ceļam atrodās vagonu

svari, piemērojot tādā gadījumā attiecīgu rīkojumu. Ja izrādās, ka kravas

daudzums ir virs celtspējas normas, tad tas uz vietas jāatkrauj uz preču

īpašnieka rēķina, jo vagonu piekraušana vairāk par celtspēju nav atļauta.
Atkrautais preču daudzums nosūtams ar jaunu preču zīmi, kurā jāuzrāda

pamata sūtījuma preču zīmes un vagona numuri, un tas adresējams uz

gala mērķa stacijas priekšnieka vārda, kā papildu sūtījums.

pēc Stacijas nosaukums

Svaru

celtspēja

Kāda

ceļu

Svaru

platformas

i5
~

»-
-~

•ti ito to >
to —

E o

to £
_

3
o

« « 5

Piezīmes

kārt. kg platuma
gājums

mm

33 Tukums II 30 000 7 200 ne

Zemgale .34 30 000 K un N 7 350 Ja

35 Zemitāni
.

30 000 K 8 100 ja

36 Zilupe . . 30 000 K 6 350 ne

Valka
.

.37 30 000 KunP 8 000 ne

38 Valmiera . 30000 K 6170 Ja

39 Ventspils .
30000 K 7 320

40 Ventspils .

25000 L 6 200 ja
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§ 2. Tabelēs sastādītas vagoniem ar celtspēju 1000 pud. = 17 t.;
900 pud. = 15 t.J 750 pud. = 12,5 t. un 600 pud. = 10 t. lekraujot
vagonos ar mazāku celtspēju (piem. uz šaursliežu ceļiem) kravas svaru

aprēķina vagoniem ar celtspēju:
500 pud. = 8,5 t. kā l

ļ% no vag. ar celtsp. 1000 pud. —
17 t.

450
„

= 7,5
„ „ „ „ „ „ „

900
„

=15
„

375 = 6,3
„ „ „ „ ~ „ „

750
„

= 12,5
„

300
„

=5
n n * * » » *

600
»

—10
»

200
„

= 3,4
„

„Vs
„ „ , .

1000
„

=17
„

100
„

== 1,7
„ „

Vio
„ „ „ „

1000
„

=17
„

Sada kārta svaru var aprēķināt pec tabelem 5.—16.

§ 5. Skatoties pēc pārvadājamo materiālu valganuma tabelēs svars

paredzēts: a) malkai: 1) sausai, 2) mitrai (pussausai) un 3) slapjai (zaļai);
b) kūdrai: 1) sausai un 2) mitrai; c) gāzes koksam, un antracitam —

sausiem (neatkarīgi no valganuma); d) baļķiem, gulšņiem, dēļiem un

citiem — dati tabelēs 7.—15. paredzēti tikai mitriem (pussausiem) un c)
pārējiem būvmateriāliem (tabelēs 16.—17.) svars — neatkarīgi no val-

ganuma, izņemot smiltis, mālu, granti, šķautņus un zemi, kuri iedalīti

mitros un sausos.

§ 4. Ja iekraujamie būvmateriāli būtu nevis mitri (pussausi), bet

1) sausi, tad tabelēs 7.—15. uzrādītie dati attiecīgi jāpavairo par 12°/o
sausiem bērzu, ozolu, ošu un apšu kokiem un — par 15°/o sausiem priežu
un egļu kokiem; vaj 2) slapji (zaļi), tad tabelēs 7.—15. uzrādītie dati

attiecīgi japam azin a par 12°/o slapjiem (zaļiem) bērzu, ozolu, ošu un

apšu kokiem un — par 15°/o slapjiem (zaļiem) priežu un egļu kokiem.

Piemērs I. Uz platformas ar celtspēju 900 pud. = 15 t. jākrauj
sausi egļu baļķi ar vidēju caurmēru 12" (col.) garums 24' (pēd,). Tāda

caurmēra un garuma egļu baļķus mitrus pēc tabelēs Jsfs 10. vagonā ar

celtspēju 900 pud. = 15 t. var kraut 38 gab. Sausus, egļu baļķus

var kraut par 15°/o vairāk, vaj

38 + = 38 -ļ- 6 = 44 gabalus
100

Piemērs 11. Jākrauj uz vagona ar celtspēju 500 pud. = 8,5 t.

zaļi (slapji) priežu dēļi ar 3" X5" collas vidēju caurgriezumu. Pēc tabelēs

N° 15, priežu dēļus mitrus var kraut 1000 pud. celtspējas vagonā 7030

tekošas pēdas ar 3" X5" caurmēru. Zaļus priežu dēļus jākrauj par 15°/o
mazāk. Vagonam ar celtspēju 1000 pud., krāvās norma būs

7030 —

7030,15
= 7030 —

1055 = 5975 pēd,
100

bet vagonam ar celtspēju 500 pud. puse, t. i.

---= 2988 pēdas.
2

§ 5. Ja baļķu vidējo caurmēru (šķērsgriezumu) nevar noteikt, tad

jāņem aritmētiskais vidējais, t. i. puse no abu baļķu galu caurmēra

summas. Piemēram, viena gala caurmērs 7 collas, otra — 21 colla;

vidējais caurmērs (21 -f- 7) :2=14 c o 11 as. Tāpat jāaprēķina dēļu vidējais
platums gadījumos, kad tie nav visgarām vienāda platuma

§ 6. Ja vagoni iekrauti tabelēs pilnai celtspējai paredzētos apmēros,
tad arī netto (krava) svars jāskaita attiecīgi celtspējai 1000 pud., 900 pud,
750 pud., 600 pud, 500 pud, 450 pud, 375 pud, 300 pud. v t. t. un tādā

kārtā uzrādāms visos preču pārvadāšanas dokumentos.
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§ 7. Pusvagoni, kuri krauti ar malku vaj kūdru —ne augstāki

par pusvagona malām (bortiem) viņu kravas svars jānoteic atkarigi no

kārtas biezuma pēc attiecīgas tabelēs, bet ne mazāk kā puse no tarifā pa-
redzētās pilnvagona krava normas.

Gadījumā, kad pusvagons krauts ar 2,1 metra vaj garākiem malkas

vaj koka materiāliem un statiņu palīdzību pēc tabelem pilnai celtspējai
paredzētos apmēros, tad netto (kravas) svars jāskaita pēc vagona celt-

spējas, bet ne mazāk, kā pēc tarifā paredzētās pilnvagona kravas normas.

§ 8. Tabelēs svara aprēķināšanai pēc pilna vagona tilpuma vaj
kārtas biezuma sastāditas priekš parastiem vagoniem ar sekošu kravas

tilpumu:

a) krievu tipa (konstrukcijas).

I) segti pr. vag. 10—17 t. ar tilp. 6400 X 2743 X 2220 mm.

II) (72) pusvagoni . .. „ „ „

6400 X2743 XlOOO
„

III) platformas 15—17
„ „ „

9200 X 2840 X 229
„

IV)
„

10—12,5
„ „ „ 8400X2840 X 229

„

b) vācu tipa (konstrukcijas).

I) segti pr. vag. 15-17 t. ar tilp. 7920 X 2790 X 2109 mm.

II)
» „ .

10-12,5,,
„ „

7120 X 2750X2100
„

III) (72 ) pusvag. 10-17
„ „ „

6720X2734 X 1000
„

IV)
„ „ 10-12,5,, „ „

7120 X 2520 X 850
„

V) platformas 10-17
„ „ „

10012 X 2670 X 400
„

§ 9. Līdz pilnam tilpumam kraut un svaru aprēķināt pēc tabelēs

N° 1. var tikai taīs gadījumos, kad pilna tilpumā krava nepārsniedz vagona

celtspēju.
§ 10. Lietojot tabelēs N2N2 2. un 3. kravas normas noteikšanai,

jāievēro, ka dažas kurināmā materiāla sugas nepārsniedz celtspēju iz-

mantojot visu vagona tilpumu, tāpēc tādu materiālu svara noteikšanai

labāk piemērot tabeli N° 1., piekraujot vagonu līdz pilnam tilpumam.

§ 11. Kad būvkoku apmērus iespējams iepriekš noteikt kubik-

pēdās vaj standartos, tad kravas normu līdz pilnai celtspējai var noteikt

pēc tabelem N2.N2 5. un 6.

Piemērs. Vagonos ar celtspēju 1000 pud. = 17 t. jākrauj 220

standarti sausa priežu koka materiāls. Pēc tabelēs J\2 5. standarts sausu

priežu koku sver 190 pud., vajadzīgi
190X220

.Ift Ati
— = 41,8 = 42 vagoni.

1000

vai arī pēc tabelēs JV2 6. redzams, ka vagonā ar celtspēju 1000 pud. c= 17 t.

var kraut līdz 5,26 standartus tādu būvkoku, kādēļ dalot 220 : 526 = 41,8

vagoniem.
Piemērojot šīs tabelēs pie kravas normas noteikšanas, kur vien

iespējams, ieteicams aprēķinu izdarīt kubikpēdās, jo tabele N2 6 dod

iekraujamo normu veselās kubikpēdās, piemēram, vagonā ar celtspēju
750 pud. = 12,5 t. var kraut sausu bērza koku 600 kubikpēdās. Lietotu

gulšņu svars gabalos aprēķināms pēc piezīmes pie tabelēs N2 5.

X un N platuma sliežu svars aprēķināms pēc tab. K2 16. piezīmes.

Latvijas dzelzceļu galvenais direktors Klaustiņš.

Ekspluatācijas direktors K. Bļodnieks.
Finanču direktors V. Bastjāns.
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Tabula M 1

Līdz pilnam tilpumam piekrauta parasta X un N sliežu platuma
vagona netto svars kilogramos.

1 kub. metra un 1 kub. ass dažāda kurināma svars kilogramos.

K platums N platums
Kurināma

nosaukums
sausa pussausa zaļa sausa ļ pussausa zaļa

Ozola malka
.

Berza
„

Oša

19 200

17 250

17 250

21 850

19 550

19 550

16 400

16 750

24 450

21 850

21 850

18 400

19 350

23 650

21 150

21 150

19 200

26 750

23 950

23 950

20 000

30 050

26 750

26 750

22 500Apses
,

14 350

Priežu
,

14 350 19 200 20 500 23 600

Egles 12 650 14 950 17 250 15 500 18 350 21 150

Kūdra
„

12 550 17 250
i

15 200

35 250

21 150

Akmeņogles .
28 700

Antracits
. . .

32 150 3 950

Kokss, gāzes . 15 850 19 350

I

1 kub. metrs 1 kub. ass
Kurināmā

nosaukums
sausa pussausa zaļa sausa i pussausa zaļa

Ozola malka . 570 640 720 5 490 6 230 6 970

Berza „
510 580 640 4 920 5 580 6 230

Oša
,

510 580 640 4 920 5 580 6 230

Apses 420 480 540 4 100 4 670 5 250

Priežu
,

420 490 570 4 100 4 760 5 490

Egles 370 440 510 3610 4 260 4 920

Kūdra 360 510 3 530 4 920

Akmeņogles .
850 8 200

Antracits . . . 950 9 180

Kokss, gāzes . 460 4 510
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Tabula M 3.

Dažādu kurināmo vielu augstāka vagona kravas norma kubik asīs,
iekraujot vagonos ar celtspēju 17, 15, 12,5, 12, 10, 9, 8 un 5 t.

Kurināma
17 t. 15 t. 12,5 t 12 t.

nosaukums i

sausa
P US" I zaļa

sausa ! Za'a sausa
Pus"

sausa
zaļa

pus-
sausa

r

sausa
zaļa

pus-
sausa

sausa
zaļa

)zola malka .
. .

3 2 2/3 i 2l/3 22/3 273 2 273ļ 2 l2/3 2 l2 /3 12/2

erza
„ .

.
.

373 3 22/3 3 2 2/3 273 22/3 273 2 2 l/3 2 12 /J

)ša
„ . . ..

373 3 ļ 2 2/3 3 22/3 273 22/3 273 2 273 2 la /S

ipses . . . . 373 3V3 3 373 3 22/3 3 22/3 273 22/3 21/2 27;

'riežu
„

... 373 3l/3 3 373 3 22/3 3 22/3 2*/3 22/3 272 2

igles , . . . 373 3»/3 373 3V3 3 3l/»i 3 22/3 3*/a 22/3 27^

aidra krievu t. vag. 3'/2 3 l/3 1 372 3 3l/2 272

J31/3 273
vācu t. vag. 4 3l /3 ļ 4 3 3l/2ļ 272

Lkmeņogles . . . 2 l2/3 1721 [»/2

Lntracits l2/3 172 ll/3| 11/3

vOkss, gāzes . . . 372 373 22/3 ļ 22
/3

Kurināmā
10 t. 9 t. 8 t. 5 t.

nosaukums pus- .
sausa

x i zaļa
sausa

pus-
sausa

I zala sausa
pus-

sausa
zaļa sausa

P zala

ļ sausa ļ *
sausa

Ozola malka
.
.

.
l2 /3 11/3 11/3 l2/3 11/3 1 11/3 1 1 0,9 0,8 0,7

Berza
„
.

.
. 2 l2/3 11/3 l2/3 11/2 11/3 11/2 ll/3 1 1,0 0,9 0,8

Oša
„ .

.
.

2 l2 /3 11/3 l2/3 11/2 11/3 11/2 11/3 1 1,0 0,9 0,8

Apses
„

.
.
. 21/3 2 l2/3 2 l2/3 l2/3 l2/3 l2/3 11/2 1,2 1,0 0,9

Priežu
„
. . . 21/3 2 l2/3 2 l2/3 12/3 l2/3 11/2 11/3 1,2 1,0 0,9

Egles „ . . . 2 2/3 21/3 2 2 l/2 2 l2/3 2 l2/3 l!/2 1,4 1,2 1,0

Kūdra krievu t. vag. 2 2/3 2

l2/3 2 l'/2 1,4 1,0

Kūdra vācu t. vag. 2 2/3 2

Akmeņogles . . . ll/3 1,1 1 0,6

Antracits 1 1 0,8 0,5

Kokss, gāzes . . . 21/3 2 l2 /3 1,1
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Tabula M 4.

Vislielākais kravas kārtas biezums metros parasta segta X un N platuma

preču vagona un pusvagona, piekrautos līdz viņu pilnai celtspējai.

K sliežu platu N sliežu platu

Kurināma nosaukums

17 t. 15 t. 12,5 t. 10 t. 17 t. 15 t. ļ 12,5 t. 10 t.

(
Ozola malka

j

sausa . .

pussausa

1,65 1,45 1,25 1,05 1,35 1,20 1,10 0,80

1,45 1,30 1,10 0,90 1,20 1,10 1,00 0,75

zaļa . . 1,25 1,15 0,95 0,75 1,05 1,00 0,90 0,70

( sausa. . 1,85 1,60 1,40 1,10 1,50 1,35 1,20 0,95

Bērza

1,65 1,45 1,25 1,00 1,35 1,20 1,10 0,85un

Ošu
pussausa

i

l zaļa . . 1,45 1,30 1,10 0,90 1,20 1,05 1,00 0,75

i sausa . . 2,10 2,00 1,65 1,40 1,80 1,60 1,40 1,20

I

Apses „ -jpses pussausa 1,90 1,75 1,45 1,20 1,55 1,40 1,25 1,05

zaļa . . 1,70 1,50 1,25 1,00 1,30 1,20 1,10 0,90

sausa . . 2,10 2,00 1,65 1,40 1,80 1,60 1,40 1,20

I

Priežu
„ jriežu pussausa 1,90 1,75 1,45 1,20 1,55 1,40 1,25 1,05

zaļa . .
1,70 1,50 1,25 1,00 1,30 1,20 1,10 0,90

sausa. . 2,10 2,10 1,90 1,50 2,00 1,85 1,65 1,35

Egles „ jIgles pussausa 2,10 1,95 1,65 1,30 1,75 1,60 1,45 1,15

zaļa . .
1,80 1,65 1,40 1,10 1,50 1,35 1,25 0,95

Kūdra
. j

sausa. .

pussausa

2,10 2,10 1,95 1,55 2,00 1,90 1,75 1,40

1,85 1,65 1,40 1,10 1,50 1,35 1,25 1,00

Akmeņogles . 1,10 1,00 0,85 0,70 0,90 0,80 0,75 0,60

Antracits. . . 0,98 0,90 0,75 0,60 0,80 0,75 0,65 0,55

Kokss, gāzes . 2,00 1,80 1,50 1,20 2,00 1,50 1,35 140i
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Tabula M 5.

1 standarta (165 kub. ped. = 4,672 kub. m.) un 1 kubik metru dažādu sugu
būvkoku vidējais svars kilogramos, atkarībā no viņu valganuma pakāpes.

X un N sliežu platuma lietotu gulšņu svars aprēķināms gabaliem: 1 gabals savss —

=82 kg., slapjš = 131 kg. Kfavas norma bez virssvara ir vagonā ar celtspēju:
17 t. 200 gab. sausu vai 125 gab. slapju,
15 t. 180

„ „
112

„

12,5 t. 150
» „ ,

94
,

10 t. 120
„ .

75
„

Tabula M 6.

Dažādu sugu būvkoku augstāka vagona kravas norma standartos

un kubik metros X un N sliežu platuma ritošā sastāva ar celspēju
17, 15, 12,5 un 10 t.

1 standarta svars 1 kub. metra svars

Koku suga

sausa ļ pussausa zaļa sausa ļ pussausa zaļa

Ozola . 3 980 4 600 5 150 870 980 1 100

Bērza
.

Oša. . :) 3 360 3 790 4 330 720 810 930

Apses .

Priežu
:} 3 110 3 650 4 200 660 780 900

Egles .
2 830

i

3 370 3 780 610 720 810

I I

Kf avas norma standartos

Koku suga 17 t. 15 t. 12,5 t. 10 t.

sausaI mitra I zaļa sausaļ mitra ļ zaļa | sausa| mitra I zaļa sausa mitra | zaļa

)zola . 4,03 3,56 3,18 3,63 3,20 2,87| 3,02 2,67 2,39 2,42 2,14 1,91

lērza
.

)ša. . :} 4,85 4,33 3,79 4,37 3,90
i
3,41, 3,64 3,25 2,84 2,91 2,60 2,27

ipses.

'riežu :) 5,26 4,48 3,91 4,74 4,04 3,52 3,95 3,36 2,93ļ 3,16 2,69 2,34

igles . 5,78 4,85 4,33 5,20 4,37; 3,90 4,34 3,64 3,25| 3,47 2,91 2,60

)zola .

a v a n o r m a k u i k n 1 e t r ) s

19,5 17,3 15,4 17,2 15,3 ļ 13,6 14,4 12,7 11,4 11,5 10,2 9,1

ierza .

)ša .
.

:) 23,6 21,0 18,2 20,8 18,5 16,1 ļ 17,3 15,4 13,4 ļ 13,8 12,3 10,7

Lpses .

'riežu :) 25,7 21,8 18,8 22,7 19,2 16,6 18,9 16,0 13,9 15,1 12,8 11,1

Igles . ;7,8 23,6 21,0 24,6 20,8 I
I
18,5 20,5 17,3 15,4 | 16,4 13,8 12,3
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Dažādu pussausu būvkoku (baļķu, bluķu, gulžņu, dēļu) svara

aprēķināšana.

Tabulas JSIsJS/s 7—15 sastādītas pussausu sugu būvkoku (baļķu un

dēļu) augstākai kravas normas noteikšanai gabalos (baļķi) vai pēc garuma
metros (dēļi), kraujot vagonos ar celtspēju 17, 15, 12,5, 10 t un aprē-
ķinot pēc bāļķu un dēļu vidus grieziena caurmēriem collās.

Piezīme l. Ja baļķu un dēļu vidus griezienu caurmērus nevar izmērīt, tad jāņem
aritmētiskai vidējais, t. i. puse no baļķu abu galu caurmēru summas.

Piezīme 2. Kraujot sausus — bērzu, ozolu, ošu un apšu sugas kokus, tabulās

N°N° 7. —15. pievestie dati, jāpaaugstina par 12%, bet kfaujot sausus priežu un egļu
kokus — jāpaaugstina par 15%.

Piez i m c 3. Kraujot zaļus un slapjus — bērza, ozola, ošu un apšu kokus, tabulās

N°N° 7. —15. pievestie dati jāpamazina par 12%, bet kraujot zaļus un slapjus priežu un

egles kokus — jāpamazina par 15%.

Piezīme 4. Vagoniem ar mazāku celtspēju, kravas svars jāaprēķina attiecīgi

viņu celtspējai 8,5 t kā V- no vagona ar celtsp. 17 t

7,5 t
, 1/2 . , „ .

15 t

6,25 t
. V 2 . 1 . .

12,5 t

5 t , '/2 , „ , .
10 t

3,4 t , 1/5 . , . „
17 t

1,7 t
, Vi°

.
17.tu. t. t.

Pie šāda iekraušanas veida netto svars jāskaita attiecīgi 17 t, 15 t, 12,5 t, 10 t,
5 tu. t. t.
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I. Apaļie baļķi.

Tabula M 7.

a) Ozola baļķi un bluķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 17 t.

b) Ozola baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 15 t.

Baļķu
Baļķu vidējais cau rmers collā'

ja jums 4" 6" | 8" | 10" | 12" | 14* ļ 16" | 18" 20" | 22" | 24" | 26" 28" 30"

pēdas
B a 1 u s k a i t s g a b a 1 o

7' 963 430 241 154 107 79 60 ■17 38 32 27 23 20 17

10' 673 300 168 108 75 55 42 33 27 22 19 16 14 12

14' 482 215 120 | 77 54 40 30 24 19 16 14 12 10 8

18' 368 168 93 j 60 42 31 23 19 15 12 10 9 8 7

21' 327 144 81 51

70 45

36 26 20 16 13 11 9 8 7 6

24' 280 125 31 23 18 14 11 9 8 7 6 5

28' 241 107 60 ļ 38 27 20 15 12 9 8 7 6 5 4

30' 224 100 56 ! 36 25 18 14 11 9 7 5 5 4

Baļķu vidējais caurmērs collās
Baļķu

jajums 4" 6" 8" 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" ļ 28" | 30"

pēdas
B a 1 ķ u s k a i t s g a b a 1 o

7' 868 386 217 139 96 71 54 43 35 20 24 21 18 15

10' 606 270 152 97 88 50 88 30 24 20 17 14 12 11

14' 434 193 108 70 48 36 27 22 18 14 12 10 9 8

18' 331 151 84 54 38 28 21 17 13 11 9 8 7

21' 294 129 73 46 32 24 18 14 12 10 8 7 6

24' 252 113 63 40 28 21 10 13 10 8 7 6 5

28' 217 96 54 35 24 18 14 11 9 7 6 5 4

30' 204 90 50 32 22 17 13 10 8 7 5
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c) Ozola baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 12,5 t.

d) Ozola baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 10 t.

Baļķu vidējais caurmērs collās
Baļķu

jajums 4" 6" 8" 10" 12" ļ 14" | 16" 18" ļ 20" ļ 22" ļ 24" | 26" | 28" | 30"

pēdas B a 1 s k a i t s a b a 1 o s

7' 722 322 181 115 80 59 45 30 29 24 20 17 15 13

10' 505 225 126 81 56 41 31 25 20 17 14 12 10 9

14' 361 161 90 58 40 30 22 18 14 12 10 9 8

18' 276 126 70 45 31 23 18 14 11 9 8 7 6

21' 245 108 60 38 27 20 15 12 10 8 7 6 5

24' 210 94 52 34 23 17 13 10 8 7 6 5 4

28' 180 80 45 29 20 15 11 9 7 6 5 4 4

30' 170 75 42 27 19 14 10 8 7 6 5 3

a ļ ķ u vidējais caurmērs collas
Baļķu

jajums

pēdās

4" | 6" 8" | 10" ļ 12" | 14" | 16" | 18" | 20" ļ 22" ļ 24" | 26" | 28" | 30"

a 1 u s k a i t s g a b a 1 o s

7' 578 258 145 92 64 47 36 28 23 19 16 14 12 10

10' 404 180 101 65 45 33 25 20 16 13 11 10 8 7

14' 289 129 72 46 32 24 18 14 12 10 8 7 6

18' 220 101 56 36 25 18 14 11 9 7 6 5 5

21' 196 86 48 31 21 16 12 10 8 6 5 5 4 3

24' 168 75 42 27 19 14 11 8 7 6 5 4 3 3

28' 144 64 36 23 16 12 9 7 6 5 4 3 3

30' 136 60 34 22 15 11 8 7 5 4 3 3

3t)



Tabula M 8.

a) Bērza un oša baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 17 t.

b) Bērza un oša baļķi pussausi, var kļ-aut vagonos ar celtspēju 15 t.
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Baļķu vidējais c a u r m r s collas
Baļķu

jajums 4" 6" 8" 10" ļ 12" | 14" | 16" ļ 18" | 20" ļ 22" ļ 24" | 26" 28" ļ 30"

pēdas
B1 a ļķu skaits g a b a 1 o <B a ! u

7' 1170 521 293 187 130 95 73 58 47 39 82 28 24 21

10' 818 364 205 131 91 67 51 40 33 27 23 19 17 15

14' 585 260 146 94 65 48 36 20 23 19 16 14 12 10

13' 446 204 113 73 51 37 2,8 22 18 15 13 11 9 8

21' 397 174 98 62 43 32 24 19 16 13 11 9 s 7

24' 340 152 85 55 38 28 21 17 14 11 10 8 7 6

28' 292 130 73 47 32 24 18 14 12 10 8 7 6 5

30' 275 121 68 44 30 22 17 13 11 9 8 6 6 5

Baļķu vidējais caurmērs collās
Baļķu

garums

pēdās

4" 6" 8" 10" ļ 12" | 14" | 16" | 18" ļ 20" | 22" ļ 24" | 26" | 28" ļ 30"

B a 1 u s k a i t s S a b a 1 o s

7' 1051 470 263 168 117 86 06 52 42 35 29 25 21 19

10'

i

ļ 735 328 184 118 82 60 46 36 29 24 20 17 15 13

14' 525 235 131 84 58 43 33 20 21 17 15 12 11 9

18' 402 184 102 66 46 33 26 20 10 14 11 10 8

21' 357 157 ! 88 | 56 39 29 22 17 14 12 10 8 7

24' 306 137 77 ļ 49 34 25 19 15 12 10 9 7 6

28"

1

63'

i

117 66 1 29 21 16 13 11 9 7 6 5 5

30' 247! ()9 61 9 27 20 12 10 8 7 5 4
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c) Bērza un osa baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 12,5 t.

d) Bērza un oša baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 10 t.

30*

Baļķu vidējais c a u r m r s collās
Baļķu

jarums 4" 6" 8" 10" ļ 12" ļ 14" | 16" 18" ļ 20" 22" ļ 24" | 26" | 28" | 30"

pēdas B a 1 ii s k a i t s B b a 1 o

7' 876 391 220 140 97 72 55 43 35 29 24 21 18 16

10' 613 274 153 98 68 50 38 30 25 20 17 15 13 11

14' 438 196 110 70 48 30 28 22 18 14 12 10 9 8

18' 335 153 85 55 38 28 21 17 14 11 9 8 7 6

21' 298 130 73 47 32 24 18 14 12 10 8 7 6

24' 255 114 64 41 28 21 16 13 10 8 7 6 5

28' 219 98 55 35 24 18 14 11 9 7 6 5 5

30' 206 91 51 33 23 17 13 10 8 7 6 5 4

Baļķu vidējais caurmērs collas
Baļķu

jajums

pēdās

4" 6" 8" 10" 12" ļ 14" ļ 16" | 18" ļ 20" ļ 22" ļ 24" | 26" ļ 28" ļ 30"

B a 1 ķ u s k a i t s a b a 1 o s

7' 702 313 176 112 78 57 44 35 28 23 19 17 14 12

10' 490 219 123 79 55 40 31 24 20 16 14 12 10 9

14' 351 156 88 56 39 28 22 18 14 12 10 8 7 6

18' 268 122 68 44 30 22 17 13 11 9 8 6 6 5

21' 238 105 59 37 26 19 15 12 9 8 6 6 5 4

24' 204 91 51 33 23 17 13 10 8 7 8 5 4 4

28' 176 78 44 28 19 14 11 9 7 6 5 4 4 3

30' 165 73 41 26 18 13 10 8 7 5 5 3 3
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Tabula M 9.

a) Priežu un apšu baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 17 L

b) Priežu un apšu baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 15 t.

Baļķu vidējais caurmērs collas
Baļķu

pajums 4" 6" 8" 10" | 12" | 14" | 16" | 18" 20" | 22" ļ 24' ļ 26" | 28" ļ 30"

pēdas B a 1 ķ u s k a i t s S a b a 1 o

7' 1212 548 302 194 134 99 76 60 48 40 34 29 25 22

10' 847 377 212 136 94 69 53 42 34 28 24 20 17 15

14' 606 274 151 97 67 49 38 30 24 20 17 14 12 11

18' 462 211 117 75 52 39 29 23 19 16 13 11 10 8

21' 411 180 101 64 45 33 25 20 16 13 11 10 8 7

24' 352 157 88 56 39 29 22 17 14 12 10 8 7 6

28' 303 137 76 48 34 25 19 15 12 10 8 7 6 5

30' 284 125 70 45 31 23 18 14 11 9 8 7 6 5

Baļķu vidējais caurmērs collās
Baļķu

pajums

pēdās

4" 6" 8" 10" | 12" | 14" | 16" | 18' | 20" ļ 22" ļ 24" ļ 26" | 28" | 30"

B a u s k a i t s g a b a 1 o

7' 1090 486 273 174 121 89 68 54 44 36 30 26 22 19

10' 762 340 191 122 85 62 4.8 38 31 25 21 18 16 14

14' 545 243 136 87 60 44 34 27 22 18 15 13 11 9

18' 416 190 106 68 47 35 27 21 17 14 12 10 9 7

21' 370 163 91 58 40 30 23 18 15 12 10 9 7 6

24' 317 142 79 51 35 20 20 16 13 11 9 8 6 6

28' 272 121 68 43 30 22 17 13 11 9 8 7 6 5

30' 256 113 63 41 28 21 16 12 10 8 7 6 5 5
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c) Priežu un apšu baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 12,5 i,

d) Priežu un apšu baļķi pussausi, var kyaut vagonos ar celtspēju 10 t.

Baļķu vidējais caurmērs collās
Baļķu

jajums 4" 6" 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" ļ 20" ļ 22" | 24" | 26" | 28" | 30"

pēdās B a 1 u s k a 1 t s g a b a 1 o s

7' 910 406 228 145 101 74 57 45 36 30 25 22 19 10

10' 636 284 159 ļ 102 71 52 40 31 25 21 18 15 13 11

14' 455 203 114 72 50 37 28 22 18 15 13 11 9 8

18' 347 139 88 ļ 57 39 29 22 17 14 12 10 8 7 6

21' 309 136 76 I 48 34 25 19 15 12 10 8 7 6 5

24' 264 118 66 42 30 22 17 13 11 9 7 6 5 5

28' 227 101 57 36 25 18 14 11 9 7 6 5 5 4

30' 214 94 53 34 24 17 13 10 8 7 6 5 4 4
—

Baļķu vidējais caurmērs collas
Baļķu

pajums

pēdās

4" 6" 8" i 10" ļ 12" | 14" | 16" | 18" | 20" ļ 22" | 24" | 26" | 28" | 30"

B a 1 ķ u s k a i t s g a b a 1 o

7' 728 324 182 116 81 59 45 36 29 24 20 17 15 13

10' 509 227 127 82 57 42 32 25 20 17 14 12 10 9

14' 364 162 91 58 40 29 22 18 14 12 10 8 7 6

18' 278 127 71 45 32 23 18 14 11 9 8 7 6 5

21' 247 108 61 39 27 20 15 12 10 8 7 6 5 4

24' 212 95 53 34 24 17 13 10 8 7 6 5 4 4

28' 182 81 45 29 20 15 11 9 7 6 5 4 4 3

30' 171 75 42 27 19 14 10 8 7 6 5 3 3
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Tabula M 10.

a) Egļu baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 17 t.

b) Egļu baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 15 t.

Baļķu vidējais caurmērs collas
Baļķu

jajums 4" 6" 8" 10" | 12" ļ 14" 16" | 18" | 20" | 22" | 24" ļ 26" | 28" ļ 30"

pēdās B a 1 u s k a i t s a b a 1 o s

7' 1310 584 328 210 145 107 82 65 52 43 36 31 27 23

10' 915 408 229 147 102 75 57 45 37 30 25 22 19 16

14' 655 292 164 105 73 53 41 32 26 22 18 16 13 12

18' 500 228 127 82 57 42 32 25 20 17 14 12 10 9

21' 445 195 110 70 49 36 27 22 17 14 12 10 9 8

24' 381 170 95 61 43 31 24 19 15 13 11 9 8 7

28' 327 146 82 52 36 27 20 16 13 11 9 8 7 6

30' 308 136 76 49 34 25 19 15 12 10 8 7 6 5

Baļķu vidējais caurmērs collas
Baļķu

pajums 4" 6" 8" 10" ļ 12" | 14" | 16" | 18" ļ 20" | 22" | 24" | 26" | 28" ļ 30"

pēdās B a 1 ķ u s k a i t s g a b a 1 o

V 1180 525 295 189 131 96 74 58 47 39 33 28 24 21

10' 824 367 206 132 92 67 51 41 33 27 23 20 17 15

14' 590 262 146 95 65 48 37 29 24 19 16 14 12 10

18' 450 205 114 73 51 38 29 23 18 15 13 11 9 8

21' 400 176 99 63 44 32 25 19 16 13 11 9 8 7

24' 343 153 86 55 38 28 21 17 14 11 10 8 7 6

28' 295 131 74 47 33 24 18 14 12 10 8 7 6 5

30' 275 122 69 44 31 22 17 13 11 9 6 6 5
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c) Egļu baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 12,5 t.

d) Egļu baļķi pussausi, var kraut vagonos ar celtspēju 10 t.

Baļķu vidējais caurmērs collas
Baļķu

jafums

pēdās

4" 6" 8" 10" | 12" | 14" | 16" ļ 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30"

B a 1 u s k a i t s 8 a b a 1 o s

7' 1000 440 246 157 110 80 61 48 39 32 27 23 20 17

10' 687 306 172 110 76 56 42 33 27 22 19 16 14 12

14' 500 220 123 79 55 40 30 24 19 16 13 11 10 8

18' 375 171 95 61 43 31 23 18 15 12 10 9 7 6

21' 333 146 82 52 36 26 20 16 13 10 9 7 6 5

24' 286 128 71 46 32 23 17 14 11 9 8 5 56

28' 250 110 61 39 27 20 15 12 9 8 6 5 5

30' 231 102 57 37 25 18 14 11 9 7 6 5 4

Baļķu
Baļķu vidējais caurmērs collās

jarums

pēdās

4" 6" 8" ļ 10" | 12" | 14" ļ 16" | 18" ļ 20" ļ 22" | 24" | 26" | 28" | 30"

B a 1 u s k a i t š g a b a 1 o s

7' 800 350 197 126 88 64 49 40 32 26 22 19 16 14

10' 550 245 137 88 61 45 34 27 22 18 15 13 11 10

14' 400 175 98 63 44 32 24 20 16 13 11 9 8 7

18' 300 137 76 49 34 25 19 15 12 10 8 7 6 5

21' 266 117 66 42 29 21 16 13 10 9 7 6 5 5

24' 228 102 57 37 26 19 14 11 9 8 6 5 5 4

28' 200 87 49 31 22 16 12 10 8 6 5 5 4

30' 185 81 46 29 20 15 11 9 7 6 5 4 3
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11. Četrkantīgas brusas

Tabula

a) 4 kantigas pussausas ozola brusas

b) 4 kantigus ozola

c) Apaļus ozola baļķus

\. pēdas

collas Nv
12'| ll'| 10'| 9' | 8' ļ 7' | 6' | 5'

17 t

4' 12' ir|io'| 9'

15 t

8' | 7' | 6' ļ 5' |4'
Gabalu a k a i t s G a b a n skaits

12" X 12"

11" X 11"

10" X 10"

49

71

54

64

77

59 66

71 79

85 94

74

89

106

101

121 142

44

64

48

58

69

53

64

76

59

71

85

66

80

95

91 — —

109 127 127

138 159 1599" X 9" 106 118 130 153 177 95 106 117

6" X 12" 100 _ 90

6" X 10"
— 159 165 143 148

6" X 9"
— 177 ļ 159

— 276 3286" X 8"
— 212 236 307 366472 191 212 424

pēdas

collas \^

12'ļ ll'| 10'ļ 9' | 8' | 7"| 6'

17 t

5' | 4' 12' ll'|l0'| 9' | 8' | 7' ļ 6' |5' |4'

15 t

Gabalu k a i t s Gabalu skaits

,1/2" XH"

5" X 10"

118 130

159 177 189

212

224

248 283

106 117

143 159 170

191

201

212

223 254

5"X 9V2"

1/2" x 10"

1/2" X 9" 236 327 354 294 318

4"X 8" 354 318

pēdas 17 t 15 t

12'ļ ir| 10'ļ 9' | 8' | 7' | 6' ļ 5' ļ 4' 12'|ll'| 10'| 9' | 8' | 7' | 6' |5' |4'
collas Gabalu skaits Gabalu skaits

94 106

112! 127

134 153

167 190

210 241

276 316

378 —

111 —12" 63 68 75 83 124 57 61 67 74 85 95

11" 75 80 89 99 149 67 72 80 89 101 114 134 -

10" 106 120 180 95 108 121 139 162 —

199 —9" 147 222 133 150 171
I

8" 186 281 167 189 216 252 — _

7" 245 366 220 248 282 329 —

456 —6" 342 507 307 339
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un pusapaļi gulšņi.

M 11.

var kj-aut vagonos ar celtspēju

pussausus gulšņus.

(bluķus) pussausus.

12,5 t 10 t

12' ļ 11' | 10' ļ 9' I 8 ' I 7 ' I 6' I 5 ' I 4' 12' 11' | 10' ļ 9" ļ 8' 7' | 6' ļ 5' I 4'

Gabalu s k i t s Gabalu skaits

37

531

40

48

58

44 49

53 59

63 70

79 88

55

66

79

97

75

90

113

106 — —

132 — —

229 273 352

29

42

32

38

46

35 39 44

42 47 52

50 56 63

63 70 77

— 94 98

— 105 —

— 126 140

60

72

91

84 —

105 —

75
i

- 119

59

123

— 132

— 158 176 182i 217 280

12,5 t 10 t

12' i 11' 10' 9'
i

8' I 7' 6' 5' | 4' 12' | 11' | 10' | 9' I 8 ' I 7' I 6' I 5 ' 4'

Gabalu s k i t Gabalu skaits

88 97 —

- 119 132

~~

I
~~ ~~

141

158

167

176

185 211

70 77

94 105ļ 112

— 126

— 147 168

— 133

— 194 210244 264 — 140

264 210 —

12,5 t 10 t

12' 11' | 10' | 9' 8' 7' I 6'

I 5' I 4' 12' | 11' ļ 10' | 9' | 8' | 7' | 6' 5' I 4
'

Gabalu k a i t s Gabalu skaits

47 51

59

56

66

79

62 70 79 92 37 40

47

44 49

52 59

56 63 73

56 74 84 95 111 44 66 76 88

89 100 114 134 _ 63ļ 71 80 91 107

110 124 142 165

209

— 87! 99 113 132

139 157 180 — 110 125 143 167

183 206 235 273 —ļ 145' 164 187 217

255 282 378! —ļ 203 224 301

i I I
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Tabula

a) 4 kantigas bērza un oša pussausas

b) 4 kantigas bērza un oša

c) Apaļus bērza un oša

\. pēdas

collas \.

12'ļll'ļ 10'| 9' ! 8' | 7' | 6' | 5' ļ 4'

17 t

12'|irjl0'| 9' | 8' | 7' | 6' | 5' ļ 4'

15 t

Gabalu skaits Gabalu s k i t s

12" X 12"

11" XH"

10" X 10"

9*X 9"

60

86

122

65 72 80| 90 —

78 86 96, 108 123

94 103 115 130 148| 173 —

— 130 144 158 187l 216 —

— — 194 202 —

— — 216| - —

— — 259 288 — 374 446

53

77

109

58

70

84

64 71

77 85

92 102

115 128

80

96

115

141

110

132

166

153

192

6" X 12"

6" X 10"

6"X 9"

— 173

— 192

— 230

179

- -

6"X 8" 576 256 332 398512

\. pēdas

collas

12'ļ 11'ļ 10'| 9' | 8' | 7' | 6' ļ 5' ļ 4'

17 t

12' 11'ļ 10' ļ 9' | 8' | 7' | 6' ļ 5' ļ 4'

15 t

Gabalu skaits b a 1 u skaits

:V2"XH"

5" X 10"

5" X 9V2"

1441 158 — — —
—

— 194 216 230 — 302

— - — 259 — -

— — — 273 — —

— — — 288 — 398

_ _ _ _
432I

—

345

128 141

173

_l

192 205

230

269 307

354 384

1/2" X 10" 243

1/2" X 9" 432 256

4" X 8" 384

Xs

collas^^ 12'| ll'ļlO'ļ 9' | 8' ļ 7' | 6' | 5'| 4'

17 t

12'ļH'llO'l 9' | 8' ļ 7' | 6' | 5' | 4'

15 t

Gabalu skaits Gabalu skaits

12"

11"

10"

9"

77

91

83

97

91

108

130

101 115 130

121 137 156

146 164 187

180 203 232

228 256 294

299 336 385

417 460 —

151

181

220

271

68

81

74

86

81

96

115

90

107

130

160

102

121

146

181

115

138

166

206

134

161

195

240

8" 342 202 228 261 305

7" 447 266 299 342 397

6" 619 371 409 550
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M 12

brusas var kfaut vagonos ar celtspēju:

pussausas brusas

pussausus baļķus {bluķus).

12,5 t 10 t

12' | 11' |10' | 9' 8' | 7' | 6' 5' ļ 4' 12' ir | io' | 9' I 8 '

I 7 ' 6' 5' I 4'

G a a 1 u s k a i t Gabalu s k a i t

45 49 54 60 67 36 39 43 48 54

59 65 72 81 93 47 52 57 64 74

65 71 78 86 97 111 130 52 56 62 69 77 88 103

97 108 119 140 162 77 86 95 112 129

92 73

I
146 151 116 120

162 129

194 216 281 335 432 155 172| 224 267 344

12,5 t 10 t

12' | IV | 10' 9' I 8 ' | 7' | 6' | 5' | 4' 12' ļ 11' | 10' ļ 9' | 8' | 7' | 6' | 5' I 4
'

G a a 1 u i t s Gabalu skaits

108i 119 86 95

— 116—! 146 162 173 —

194 —

205 —

216 —

— 324

227 259 129 138 181 206

l ,

299 324

155

163

172 238 258

258

12,5 t 10 t

12' ļ 11' 110' | 9' 8' T 6' | 5' ļ 4' 12' | 11' 10' I 9' 8' | 7' | 6' 5' | 4'

Gabalu s k i t s Gabalu kait

58 02 68 76 86 97 113 46 50 54 60 69 77 90

68 73 81 91 102 117 136 54 58 64 72 82 93 108

97 110 123 140 165 77 87 98 112 131

135 152 174 203 107 121 139 162

171 192 220 257 136 153 175 205

224 252 289 335 178 201 230 267

I
313 346 465 249ļ 275 370
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Tabula

a) 4 kantigas priežu un apšu pussausas

b) 4 kantigas priežu un

c) Apaļus priežu un

N. pēdas

collas \^

12'| ll'| 10'| 9' ļ 8' | 7' | 6' | 5'| 4'

17 t

12'|ll'|l0'| 9'

15 t

8' | V | 6' | 5' | 4'

Gabalu k a i t s G a b a u s k a i t

12" X 12" 62 67 74 82ļ 93 56 61 67

— 73 80

80 88 97

121

114

75 84 — —

11" X 11"

10" X 10"

9" X 9"

89

81 89

97 106

99

118

148

111

133

163

127

152

192

177 —

222 —

384 458

89

107

134

100 115 -

121 138 160

147 174 201

126

— 133

6" X 12"

6" X 10" 197 207 181 1881 — —

6" X 9" 222 201

6"X 8" 266 296 592 241 268 — 348 415 536

>v pēdas

collas

12'ļ ll'|lO'ļ 9' | 8' | 7' | 6' j 5'j 4'

17 t

i2'|ir 10'| 9' | 8' ļ 7' | 6' | 5' | 4'

15 t

Gabalu skaits a b a 1 u s k a i t

5V2"X11"

5" X 10"

5" X9l/2"

148 163

200 222 237 — 311

— 266 — —

— 281 - —

— 296 — 410

—
— 444 —

355 -

~~\
—

134 147

181 201 214

241

255

281 321

4V2" X 10"

4V2"X 9" 444 — 268 371 402

4"X 8" 402

N. pēdas

collas \.

12*ļ ll'| 10'ļ 9' ļ 8' | 7' | 6' | 5'ļ 4'

17 t

12'ļH'ļlO'ļ 9' ļ 8' ļ 7' ļ 6' | 5' | 4'

15 t

Gabalu skaits Gabalu skaits

12"

11"

79,

94

85

100

94

1111

104

124

118|

140

133 155

160 186

192 225

239 278

302 352

_l
"1

71

85

77

90

85i

100

94 107

112 127

136| 153

121

145

141 —

169 —

204 —

252 —

3L9 —

416 —

5761
—

10" 133 150 169 121 174

9" _ļ 185 209 167 189

212 238

278 313

388 428

216

8" 234 264 274

7" 317 346 3961 459 358

6" 429 473 —ļ 636
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M 13

brusas var kraut vagonos ar celtspēju:

apšu pussausas brusas.

apšu pussausus baļķus (bluķus).

12,5 t 10 t

12' 11' 10' 9' 8' | 7' | 6' | 5' ļ 4' 12' ļ 11' ļ 10' ļ 9' Ir I 5- 4'

G a a 1 u skaits C a b a 1 u skaits

47 51 56

61 67

62 70 —! — — —

75 84 96| — — —

38 41

49

45 50 56

54 60

65 72

81 90

67

81

99

77

67 73 80 89 101 115 134 — —

112 123 145 168 — —

54 59 92 108

— 101 __!
117 135

95 _

_l
_____ _

149 157 — — — —

168 — — — — —

201 224 - 291 347 448

77
I

— 120 126

—i 135

— 162 180 234 279 360

12,5 t 10 t

12' ļ 11' ļ 10' j 9' ļ 8' ļ 7' ļ 6' ļ 5' | 4' 12' ļ 11' ļ 10' ļ 9' | 8' 7' ļ 6' | 5' ļ 4'

Gabalu skaits Gabalu s k a i t s

1121 123 —

—I 151 168

_l
_ _

179 — 235 269

— 310 336

336 - —

90 99ļ - —

122 13_| 144 189 216

201 — — 162

— — 171

—
— 180

213
I

I

224 ! 249 270

270

2,5 t 10 t

12' | ir 10' | 9' 8' | 7' ļ 6' ļ 5' 12' irļ io' | 9' 8' 7' j 6' 5' ļ 4'

a b a 1 kait G a b a 1 u s k a i t

60 (54 71 78 89 101 117 48 52 57 63 72 81 94

71 76 84 94 106 121 141 57 61 67 75 86 97 113

101 114 128 145 171 81 92 103 117 137

140 158 181 210 i 112 127 145 169

177 199 228 266 142 160 184 214

232 262 300 348 186 211 240 280

334 358 481 261 288 387
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Tabula

ā) 4 kantigas egļu mitras (pussausas)

b) 4 kantigas egļu

c) Apajus egfu pussausus

\. pēdas

collas \
12'ļ ir| 10'| 9' | 8' ļ 7'

17 t

6' ļ 5' | 4' 12'|ll'ļl0'| 9' ļ 8' | 7'

15 t

6' 5' ļ 4'

Gabalu i t s Gabalu s k i s

12" X 12"

11" X 11"

67 73 80

— 87 96

89

107

100

120 137

I

60 65

- 78

72

86

80

96

90 —

108 123

130 148

158 187

10" X 10" 96 105 115

— — 144

128 144 164 192 86! 94 103 115 173

9"X 9" 160 176 208 240 130 144 216

6" X 12" 136 — — 122 —

6" X 10" 216 224 194 202 —

6"X 9" 240 216 i

6"X 8" 288 320 416 496^640 - - 259

2881 — 374 446576
i iI I

N^pēdas 17 t 15 t

collas^v
12'| ll'| 10'| 9' ļ 8' ļ 7' | 6' 5' |4' 12'|H'|lO'| 9' | 8' ļ 7' ļ 6' | 5' ļ 4'

Gabalu i t Gabalu i t s

|1/2"XH" 160 176 —

216 240 256 336 384

144 158

302 3455"X10" 194216 230

5"X 972" 288 — 259

— 273

— 288

1/2" X 10" 304

.1/2" X 9-
i

320 443 480 398 432

:l/2"X 8" 480 432

\. pēdas

collas

12'ļ 11'ļ 10' ļ 9' I 8' | 7' | 6' ļ S' ļ 4'

17 t

12'|ll'j 10'| 9' | 8' | 7' | 6' ļ 5' |4'

15 t

Gabalu skaits Gabalu skaits

12"

11"

10"

9"

85

101

92

108

101

120

144

112

134

163

200

128

152

182

226

144

173

208

258

168

202

244

300

77

91

83

97

911

108

130

1011 115

1211 137

146ļ164
180 203

130 151 —ļ —

156 181 — —

187 220 —
—

232 271 — —

294342

385ļ 447

— 619ļ

8" 253 285 328 380 228 256

7" 332 374 428 497 299! 336

6" 464 512 688 4171
460
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M 14

brusas var kraut vagonos ar celtspēju

pussausas brusas.

baļķus un bluķus.

12,5 t 10 t

12' ļ 11' 110' | 9' ļ 8' | 7' | 6' | 5' I 4
' 12' ļ 11' ļ 10' ļ 9' ļ 8' ļ 7' ļ 6' | 5' ļ 4'

Gabalu skaits Gabalu skaits

50

72

102|

54

65

78

60 67 751 — — —

72 80 90 103 — —

86 96 108' 123 144 —

108 120 132 156 180 -

_

|
— 162 168 — — —

— 180 — — — —

— 216 240 — 312 372 480

40

58

82

43

52

63

48 53 60 —

58 64 72 82

69 77 86 99

86 ' 96 106 125

— 129 134 —

— 144 — —

— 173 192 —

115 - -

144 — —

1

1

250 297 384

2,5 t 10 t

Il2' | 11' | 10' ļ 9' 8' | 7' | 6' | 5' | 4'
1

I 12' ' 11' | 10' | 9' | 8' V 6' I 5' I 4'

G a b a 1 u skaits Gabalu : k a i t

120 132 — —

— 162 180 192

— — — 216

— — — 228

— — — 240

— 252 288

96 106 —

129 144 153 —

173 —

182 —

202 230

_
i
i

— 332

360 -

360 192 — 266 288

— 288

12,5 t 10 t

12' | 11' | 10' | 9' 8' 7' I 6' 5' ļ 4' 12'ļ ĪP |10'| 9' | 8' | 7' I 6' I 5' I 4'

Gabalu skaits Gabalu skaits

64

76

69 76 84

81 90 101

— 108 122

—
— 150

— — 189

— — 249

— — 348

96 108 126

114 130 151

137 156 183

169 193 225

214 245 286

51

61

55

65

61 67 77 86 101

72 81 91 104 121

86 98 109 125 146

— 120 135 155 180

— 152 171 196 229

— 199 224 256 298

— 287 307 — 413

280 3211 373

384 — 516
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111. Dēļi.
Tabula

Pussausus dējus var kraut

z o e r z a u n osa

Šķērs-

griezums
17 t 15 t 12,5 t 10t 17 t 15 t 12,5 t 10 t

collās
D e u 1 a n k u

1/2" X" 3" 56 500 50 800 42 500 33 900 68 800 62 000 51 700 41 350

1/2" X 4" 42 400 38 150 31 850 25 400 51 500 46 400 38 700 31 000

1/2" X 5" 33 900 30 500 25 500 20 300 41 250 37 150 31 000 24 800

1/2" X 6" 28 250 25 400 21 200 16 950 34 400 30 950 25 800 20 650

1/2" X 7" 24 250 21 800 18 200 14 550 29 500 26 550 22 150 17 750

i/2" X 8- 21 200 19 100 15900 12 700 25 800 23 200 19 400 15 500

1/2" X 9" 18 850 16 950 14 150 11 300 22 950 20 600 17 200 13 800

1/2" x 10" 16950 15 250 12 750 10 150 20 600 18 600 15 500 12 400

1/2" XH" 15 400 13 850 11 600 9 250 18 750 16 900 14 100 11 300

1/2" X 12" 14 150 12 700 10 600 8 475 17 200 15 500 12 900 10 350

74" X 3" 37 700 33 900 28 300 22 600 45800 41 250 34 400 27 500

!/4"X 4" 28 250 25 400 21 200 16 950 34 400 30 950 25 800 20 600

74" X 5" 22 600 20 800 17 000 13 550 27 500 24 800 20 600 16 550

>/4* X 6" 18 850 16 950 14 150 11 300 22 900 20 600 17 200 13 800

74" x 7" 16 150 14 550 12 150 9 680 19 650 17 700 14 750 11 800

74" x 8" 14 150 12 700 10 600 8 470 17 200 15500 12 900 10 350

74" X 9" 12 550 11 300 9 440 7 530 15 300 13 750 11 500 9 190

74" x 10" 11 300 10 175 8 500 6 780 13 750 12 400 10 350 8 270

74" xn" 10 300 9 250 7 720 6 160 12 500 11 250 9 390 7 520

74" X 12" 9 420 8 470 7 080 5 650 11 450 10 300 8 600 6 980

1"X 5" 16 950 15 250 12 750 10 150 20 600 18 600 15 500 12 400

1"X 6" 14 150 12 700 10 600 8 470 17 200 15 500 12 900 10350

1"X 7" 12 100 10 900 9 100 7 270 14 750 13 250 11 050 8 870

1"X 8" 10 600 9 530 7 960 6 350 12 900 11 600 9 680 7 750

1"X 9" 9 430 8 480 7 080 5 650 11 450 10 300 8 600 6 890

1"X10" 8 480 7 620 6 370 5 080 10 300 9 280 7 750 6 200

1"XH" 7 720 6 930 5 800 4 620 9 380 8 450 7 050 5 640

1"X12" 7 060 6 350 5 300 4 230 8 600 7 740 6 450 5170
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111. Dēļi.
Nr. 15.

vagonos ar celtspēju:

31

Priežu u n apses dēļi E g 1 u d e 1 i

17 t 15 t . 12,5 t 10 t 17 t 15 t 12,5 t 10 t

garu m s PP ee d ā s

70 500 63 400 52 750 42 150 77 150 69 500 57 800 46 400

52 750 47 500 39 600 31 600 57 800 52 050 43 300 34 800

42 250 38 000 31 650 25 250 46 250 41 650 34 650 27 850

35 200 31 650 26 350 21 050 38 600 34 700 28 900 23 200

30 200 27 200 22 600 18 100 33100 29 800 24 800 19 900

26 400 23 800 19 800 15 800 29 000 26 050 21 700 17 400

23 500 21 100 17 600 14 050 25 750 23 150 19 300 15 500

21 100 19 000 15 800 12 650 23 200 20 850 17 350 13 900

19 200 17 300 14 400 11 500 21 050 18 950 15 800 12 650

17 600 15 850 13 200 10 550 19 300 17 350 14 450 11 600

46 800 42 200 35 100 27 000 51 400 46 250 38 500 30 900

35150 31 700 26 350 21 050 38 600 34 700 28 900 23 200

28 150 25 300 21 100 16 850 30 900 27 800 23100 18 550

23 450 21 100 17 600 14 050 25 700 23 150 19 300 15 500

20 100 18 100 15 100 12 050 22 150 19 850 16 500 13 250

17 600 15 850 13 200 10 550 19 300 17 350 14 450 11 600

15 650 14 100 11 700 9 360 17 150 15 400 12 850 10 300

14100 12 700 10 550 8 430 15 450 13 900 11 450 9 280

12 800 11 500 9 590 7 660 14 050 12 650 10 400 8 470

11 750 10 550 8 780 7 020 12 900 11 600 9 630 7 730

21 100 19 000 15 800 12 650 23 200 20 800 17 350 13 900

17 600 15 850 13 200 10 550 19 300 17 350 14 450 11 600

15 100 13 600 11 300 9 030 16 550 14 900 12 400 9 950

13 200 11 900 9 900 7 900 14 500 13 000 10 850 8 700

11 750 10 550 8 790 7 020 12 900 11 600 9 630 7 730

10 550 9 500 7 910 6 320 10 600 10 400 8 670 6 960

9 600 8 630 7 200 5 750 10 550 9 470 7 880 6 320

8 800 7 920 6 590 5 270 9 650 8 670 7 230 5 800
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Ozola dēļi
Šķērs-

griezums 17 t 15 t 12,5 t 10 t

collas
D e 1 u u
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Priežu u n apses dēļi Ii g 1 u d ē 1 i

17 t 15 t 12,5 t 10 t 17 t 15 t 12,5 t 10 t

S a r u m s ē d a s

16 900 15 200 12 650 10 100 18 550 16 650 13 900 11 150

14 100 12 700 10 550 8 430 15 450 13 900 11 550 9 280

12 050 10 950 9 050 7 220 13 300 12 000 9 900 7 950

10 550 9 500 7 900 6 320 11 600 10 400 8 670 6 950

9 380 8 450 7 030 5 620 10 300 9 250 7 700 6180

8 430 7 600 6 320 5 050 9 250 8 320 6 930 5 550

7 680 6 900 5 750 4 600 8 420 7 570 6 300 5 070

7 040 6340 5 270 4 210 7 720 6 950 5 780 4 640

14 100 12 700 10 550 8 430 15 450 13 900 11 580 9 300

11 750 10 550 8 800 7 020 12 900 11 600 9 650 7 750

10 050 9 050 7 530 6 020 11 050 9 900 8 250 6 620

8 800 7 900 6 600 5 250 9 650 8 650 7 220 5 800

7 820 7 030 5 850 4 680 8 570 7 700 6 420 5 150

7 050 6 440 5 270 4 220 7 720 6 950 5 780 4 650

6 400 5 750 4 800 3 830 7 010 6 300 5 250 4 220

5 860 5 270 4 400 3 510 6 430 5 780 4 820 3 870

12 100 10 850 9 050 7 270 13 250 11 900 9 920 7 950

10 050 9 050 7 530 6 020 11 000 9 900 8 250 6 630

8 600 7 750 6 450 5150 9 450 8 500 7 080 5 680

7 550 6 800 5 650 4 520 8 280 7 450 6 200 4 970

6 700 6 030 5 020 4 000 7 350 6 600 5 500 4 410

6 030 5 430 4 520 3 610 6 620 5 950 4 950 3 980

5 480 4 940 4110 3 280 6 020 5410 4 500 3 620

5 020 4 520 3 760 3 000 5 510 4 950 4 120 3 310

10 540 9 500 7 900 6 310 10 550 10 400 8 650 6 950

8 780 7 920 6 590 5 260 9 650 8 660 7 220 5 800

7 550 6 800 5 650 4 510 8 280 7 440 6 200 4 970

6 600 5 940 4 950 3 950 7 240 6500 5 420 4 350

5 860 5 270 4 400 3 510 6 430 5 700 4 820 3 950

5 280 4 750 3 960 3160 5 800 5200 4 330 3 480

4 800 4 320 3 600 2 870 5 260 4 730 3 940 3 160

4 400 3 960 3 300 2 630 4 820 4 330 3 610 2 900
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4"X 5" 4 160 3 740 3 130 2490

4"X 6" 3 480 3120 2 610 2 080

4"X 7" 2 990 2 670 2 230 1 790

4"X 8" 2 610 2 350 1 950 1 560

4"X 9" 2310 2 080 1 740 1 390

4" X 10" 2 080 1 870 1 560 1 250

4" XH" 1 900 1 710 1 430 1 130

4" X 12" 1 740 1 560 1 310 1 050
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Priežu u n apses dēļi g 1 u d e 1 i

17 t 15 t 12,5 t 10 t 17 t 15 t 12,5 t 10 t

S a r u m s c (1 a s

8 430 7 600 6 320 5 050 9 250 8 320 6 930 5 560

7 030 6 330 5 270 4 210 7 720 6 930 5 770 4 640

6 030 5 420 4 520 3 610 6 620 5 950 4 950 3 980

5 270 4 750 3 950 3 160 5 780 5 200 4 330 3 480

4 680 4 220 3 510 2 800 5 150 4 620 3 850 3 090

4 210 3 800 3 160 2 530 4 620 4 160 2 460 2 780

3 840 3 450 2 880 2 300 4 210 3 780 3 150 2 530

3 520 3 170 2 640 2 110 3 860 3 470 2 890 2 320

7 030 6 330 5 270 4 210 7 720 6 940 5 780 4 640

5 850 5 270 4 400 3 510 6 430 5 770 4 810 3 860

5 020 4 525 3 760 3 010 5 510 4 950 4 120 3 310

4 400 3 960 3 300 2 630 4 820 4 330 3 610 2 900

3810 3 520 2 930 2 340 4 290 3 860 3 210 2 580

3 520 3 170 2 640 2 110 3 860 3 470 2 890 2 320

3 200 2 820 2 400 1 920 3 580 3 150 2 630 2 110

2 930 2 640 2 200 1 760 3 220 2 890 2 410 1 930

6 030 5 420 4 520 3 600 6 610 5950 4 950 3 970

5 020 4 520 3760 3 010 5 510 4 950 4 120 3 310

4 300 3 880 3 230 2 580 4 725 4 250 3 540 2 840

3 770 3 400 2 830 2 360 4 140 3 720 3 100 2 490

3 350 3 020 2510 2 010 3 680 3 300 2 750 2 210

3 020 2 720 2 260 1 810 3 310 2 980 2 480 1 990

2 740 2 470 2 050 1 640 3 010 2 700 2 250 1 810

2 510 2 260 1 880 1 500 2 750 2 480 2 060 1 660

5 180 4 670 3 900 3 120 5710 5 120 4 260 3430

4 330 3 900 3 250 2 590 4 760 4 260 3 560 2 850

3 710 3 350 2 770 2210 4 070 3 660 3 050 2 440

3 250 2 920 2 430 1 930 3610 3 200 2 660 2 130

2 890 2 590 2 160 1 720 3 170 2 840 2 360 1 900

2 590 2 330 1 900 1 560 2 860 2 560 2 130 1 710

2 360 2 120 1 770 1 410 2 590 2 330 1 940 1 560

2 160 1 950 1 620 1 290 2 380 2 130 1 770 14 30
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Tabula M 16.

1 kubik metra dažādu būvmateriālu svars kilogramos (2 iedalījumā)
un augstāka šo materiālu vagona kravas norma kubik metros — vagonos
ar celtspēju 17, 15, 12,5 un 10 t.

Kā X, tā arī N platuma sliedes sver: 1 m garš sliedes gabals
335 kg. Sliežu kravas normas bez virssvara ir vagonā:

ar celtspēju 17 t 574 mtr.

„
15 t 447

„

» »
12,5 t 373

„

10 t 298
„

1 kubik Kravas norma kubik etros

Materiālu nosaukums metra

svars klgr. 17 t 15 t 12,5 t 10 t

Vienkārši ķieģeļi — kfauti . . . . 1615 10,5 9,3 7,7 6,2

Tukšveidlgi „ „ . . . .
1190 14,3 12,6 10,5 8,4

Cementa plates, kaļķu ....
•

. 2210 7,7 6,8 5,6 4,5

Granīts — kjauts 2720 6,2 5,5 4,6 3,6

Laukakmens 2210 7,7 6,8 5,6 4,5

Smilts, māli, grants un ļ sausi

šķautņl samesti
.

.
. ļ m^

1700 10,0 8,8 7,3 5,9

1955 8,7 7,6 6,4 5,1

{sausas
mitras

1190 14,3 12,6 10,5 8,4

1445 11,7 10,4 8,6 6,9



487

Vislielākais
kravas

kārtas

biezums

metros,
X

un

N

sliežu

platuma

vagonos,

iekraujot
līdz

pilnai

celtspējai

17

t,

15

t,

12,5
t,

10

t

bez

virssvara.

Tabula
Nr.

17.

K

sliežu

platums

N

sliežu

platums

Materiālu

nosaukums

Vagonos
un

pusv.

Platformās

Vagonos
un

pusv.

Platformas

17

t

15

t

12,5
t

10

t

17

t

15

t

12,5
t

10

t

17

t

15

t

12,5
t

ļ

10

t

17

t

15

t

12,5
t

10

t

Vienkārši
ķieģeli—
krauti

.
0,6

0,55

0,45

0,35

0,4

0,35

0,35

0,30

0,45

0,4

0,35

0,3

0,40

0,35

0,30

0,25

Tukšveidīgi
ķieģeļi—
„

0,82

0,75

0,6

0,45

0,5

0,45

0,45

0,40

0,65

0,6

0,55

0,45

0,50

0,45

0,40

0,35

Cementa
plates—
kaļķu

.
.

0,45

0,4

0,35

0,25

0,3

0,25

0,25

0,20

0,35

0,3

0,25

0,20

0,30

0,25

0,20

0,15

Granīts—
kjauts

0,35

0,3

0,25

0,2

0,25

0,20

0,20

0,15

0,30

0,25

0,25

0,20

0,25

0,20

0.15

0,10

Laukakmens

0,45

0,4

0,35

0,25

0,30

0,25

0,25

0,20

0,35

0,3

0,25

0,20

0,30

0,25

0,20

0,15

I

sātisi

Smilts,

māli,

grants
J

samesti

|i

mitri.

0,6

0,5

0,45

0,35

0,40

0,35

0,35

0,30

0,45

0,4

0,35

0,30

0,40

0,35

0,30

0,25

0,5

0,45

0,4

0,30

0,35

0,30

0,30

0,25

0,40

0,35

0,35

0,30

0,35

0,30

0,25

0,20

{sausasmitras

0,8

0,75

0,6

0,5

0,50

0,45

0,45

0,40

0,65

0,6

0,55

0,45

0,5

0,45

0,40

0,35

0,7

0,6

0,5

0,45

0,45

0,40

0,40

0,35

0,55

0,5

0,45

0,35

0,45

0,40

0,35

0,30

{sausimitri .

0,65

0,65

0,55

0,55
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Rīkojums N° 103.
1925. g. 26. martā.

Par pārsvaru virs vagona celtspējas.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka vietējā satiksmē, iekraujot
preces Latvijas dzelzceļu krievu un normālplatuma vagonos, augstākais

pielaižamais pārsvars virs vagonu celtspējas normas ir 2%, ieskaitot

šinīs 2% svara palielināšanos caur atmosfēriskiem iespaidiem, bet SSSR-

Igaunijas-Latvijas tiešā satiksmē X platuma vagonos preču svars ne-

drīkst pārsniegt uz vagonu sāniem aizrādīto celtspējas normu.

lekraujot preces citu valstu vagonos jāievēro, ka

1) Igaunijas vagonos iekrauto preču svars nedrīkst pārsniegt vagonu

celtspējas normu,

2) SSSR dzelzceļu vagonos atļauts iekraut 250 klgr. virs uz va-

goniem atzīmētās celtspējas normas, ieskaitot kravas svara

palielināšanos, kura izsaukta caur atmosfēriskiem iespaidiem,
(sk. līguma par tiešo satiksmi starp SSSR, Latvijas un Igaunijas

dzelzceļiem 86. §.) un

3) Rietrumeiropas dzelzceļu vagonos iekrauto preču svars nedrīkst

pārsniegt vagona celtspēju (maksimālo iekraušanas normu). Ja
uz vagoniem nav atzīmēta celtspējas norma (Tragfāhigkeit), bet

ir uzrakstīta tikai iekrāvuma norma (Ladegevvicht), tad kravas

svars nedrīkst pārsniegt šo pēdējo normu vairāk par 5# (sk.

Preču vagonu savstarpējas lietošanas reglamenta I. pielikuma,
IV. panta 4. §.). .

Šis rīkojums speķa ar 1. aprili 1925. g.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Visiem X un N pl. ES, EN, ER, TN, FR, E, T, F.

Grozot rīk. Ns 103 iespiesto rīk. kr. Ns 12 — 1925. g. ar SSSR

dzelzceļu piekrišanu atkāpjoties no līguma par pasažieru, bagāžas un

preču pārvadāšanu SSSR-Latvijas-Igaunijas tiešā satiksmē 86. paragr.

SSSR vagoniem ar celtspēju 16,5 tonnas pieņemot tos ar precēm no

kaimiņu dzelzceļiem ka arī piekraujot tiešā un vietējā satiksmē atļauts
pielaist pārsvaru 0,5 ton. virs celtspējas, ieskaitot palielināšanos caur

atmosfēriskiem iespaidiem.
Ni> 97, 1927. g. 25. februārī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Apkārtraksts N° 226.
1927. g. 7. martā.

Maksa par pārsvara atkraušanu

Maksas aprēķināšanā par pārsvara atkraušanu novērota sekoša

nepareizība: ja ar izsūtāmās stacijas pārsvēršanas uzdevumu pienācis
sūtījums, sūtījums nosvērts, atrasts pārsvars un pārsvars atkrauts, tad

dažas ceļa starpstacijās aprēķina izdevumus par preču atkraušanu
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faktiskos apmēros, tāpat aprēķina maksu par vagonu aizturēšanu, preces

atkraujot, un šādas maksas uzrāda preču dokumentos, iekasēšanai no

sūtījuma saņēmēja.
Sādu rīcību, kā vērojams, stacijas darbinieki aiz pārpratuma dibina

uz instrukcijas te 53. 7. § 21. pk., kurā paredzēta komerciēlu aktu sa-

stādīšana un faktisko izdevumu aprēķināšana par darba spēku un par

vagonu aizturēšanu: izsūtāmā stacijā, ja preču īpašnieks atteiktos ar

saviem līdzekļiem pārsvaru atkraut vai iesaiņojumu izlabot, un ceļu

starpstacijā, ja preču pārkraušanu izsaukuši iemesli, kuros vainojams
preču īpašnieks.

Aizrādu, ka preču svara nosacīšana ir dzelzceļu pienākums un ka

tādēļ preču sūtītājs, minētās instrukcijas nozīmē, nav uzskatams par

vainīgu pārsvara iekraušanā, ja izsūtāmā stacija sūtījumu pieņēmusi
ar pārsvaru.

Sakarā ar sacīto, atgādinu, ka gadījumos, kad ceļa starpstacijā
konstatēts pārsvars, tas atkraujams, par atkraušanu sastādams (saskaņā
ar instrukciju te 53. 2. § i burtu) akts uz vienkāršas aktu blanķetes

(paraugs te 3.) un maksa par atkrāvumu aprēķināma saskaņā ar preču
tarifa 1. daļas § 26. un 32 nosacījumiem.

Finanču direktora v. J. Bērziņš.

Tarīfa nodaļas vadītāja v. M. Jakobsons.

Apkārtraksts N° 16.

1628. g. 13. februāri,

Visiem X un N pl. ES noraksts ER

No ienākušām ziņām redzams, ka stacijas pēdējā laikā iekraujot

vagonos preces, sevišķi kokmateriālus, pielaiž lielus pārsvarus virs

vagonu celtspējas.
Šāda celtspējas pārsniegšana izsauc vagonu bojāšanu un sakarā

ar to rada traucējumus vagonu apgrozībā, kā arī apdraud kustības

drošību, kamdēļ nav pielaižama.

Atgādinu stacijām stingri izpildīt rīkojumu te 103. (iespiests

„Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" te 12. 1925 g.) un V. tele-

grammu te 97. no 25. februāra 1927. gada.
ER lūdzu sekot augšminēto rīkojumu izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals.

Apkārtraksts N° 100.
1928. g. 12. septembri.

Novērots, ka lauku ceļu stacijas pieņem pārvadāšanai uz platsliežu

ceļu stacijām ar vienu preču zīmi tādu vairumu malkas vai citu meža

materiālu, kāds pārkraušanas stacijās pārsniedz viena platsliežu vagona

tilpumu vai celtspēju. Atlikuma piesūtīšana atsevišķā platsliežu vagona

izsauc dzelzceļiem zaudējumus.
Tā novēršanai uzdodu L. ceļu ES ievērot rīkojuma te 13 tabelēs

paredzētās preču vairuma un svara normas (sk. 1921. g. „Dzelzc. virsv.
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rīk. kr." N° 4). Ja tabelēs L. ceļu vagoniem atsevišķas normas nav

paredzētas, tad ar vienu preču zīmi pieņemt ne vairāk kā normu pare-
dzētu iekraušanai viena platsliežu 15 t celtspējas vagonā, sadalot to pēc
L. ceļu vagonu celtspējas, sekojot pie tam, lai arī L. ceļu vagonus ne-

pārkrautu virs celtspējas un ceļā neizsauktu karstiešanu vai citādi kā

nebojātu.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

d. Precu šķirošana, iekraušana, izkraušana un

pārkraušana.

Apkārtraksts N° 180.
1925. g. 18. septembri.

No ienākušiem Finanču direkcijā aktiem un telegrammām novērots,
ka pēdējā laikā stipri vairojušies preču iesaiņojumu bojāšanas un preču

saplēšanas gādījumi, kas sevišķi sakāms par preču iesaiņojumiem, kuros

pārvadā šķidras preces, kā pudelēm, kannām, mucām un taml.

Noskaidrojot iesaiņojumu bojāšanās un saplēšanas iemeslus bieži

vien izrādās, ka tādi izsaukti caur staciju darbinieku neuzmanīgu un

paviršu apiešanos ar šādām precēm, ka pie to iekraušanas vagonos

izsūtāmās stacijās, tā arī šķirošanas, pārkraušanas un izkraušanas gala

stacijās. Ne reti preces ar trausliem iesaiņojumiem un trausli priekšmeti
pie iekraušanas, izkraušanas vai pārkraušanas tiek neapdomīgi sviestas

un svaidītas, bet iekrautas vagonos netiek pienācīgi nostiprinātas un

novietotas tā, lai ceļā, vilcienam kustoties, no dabūtiem satricinājumiem
nevarētu apgāsties un sabojāties.

Nākuši priekšā arī gadījumi, kur staciju darbinieki uz novietotām

vagonos viegla un trausla iesaiņojuma precēm uzkrāvuši smagus priekš-
metus un kastes, caur ko pirmējās galīgi sabojātas.

Pēdējā laikā netiek piegriesta vajadzīgā vērība arī preču pareizai
iekraušanai vagonos un bieži vien, sevišķi preču šķirošanas un pārkrau-
šanas stacijas, preces nosūta vienā, bet dokumentus citā virzienā, vai

arī nosūta uz gala staciju vienīgi preču pārvadāšanas dokumentus, bet

pašas preces paliek neiekrautas un dažos gadījumos pat nozūd.

Šāda nevērīga apiešanās ar precēm un to bojāšana izsauc dzelz-

ceļam prāvus zaudējumus, kā arī lieku un nevajadzīgu sarakstīšanos

pie nepareizību noskaidrošanas, kamdēļ lūdzu staciju priekšniekus aiz-

rādīt saistītiem ar preču operācijām darbiniekiem uz še pievestām nepa-

reizībām un uzdot tiem rūpēties lai nākotnē tādas neatkārtotos, brīdinot,
ka pie atkārtošanās vainīgie tiks saukti pie stingras atbildības.

FR un ER lūdzu sekot, lai staciju darbībā šādas nepareizības ne-

atkārtotos un vajadzības gadījumos dot staciju darbiniekiem skaidrus un

lietas būtību izsmeļošus norādījumus.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
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Apkārtraksts N° 56.
1927. g. 3. jūnijā.

Arvien vel dzelzceļu virsvalde ienāk sūdzības par nesaudzīgu
preču un bagāžas sūtījumu izkraušanu no vagoniem.

Caur šādu apiešanos sūtījumi ar mazāk izturīgu iesaiņojumu kā

piemēram filmas, finiera un skārda un tamlīdzīgās kastēs stipri vien

bojājoties, kas rada jūtamus zaudējumus kā preču un bagāžas saņēmējiem,
tā arī dzelzceļiem, kuriem jāatbild par kārtīgu pārvadāšanu.

Uzdodu turpmāk preču un bagāžas izkraušanu izdarīt pietiekoši
uzmanīgi un saudzīgi.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Rīcības nodaļas vadītājs Stankevičs.

Apkārtraksts N° 74.
1929. g. 8. jūlijā.

Vairākkārt atgādināts saudzīgi apieties ar precēm un bagāžu pie
ie- un izkraušanas. Spriežot pēc Dzelzceļu virsvaldē ienākušām sū-

dzībām, preču bojāšana tomēr turpinās.
It sevišķi tas attiecināms uz mākslīgu medu vai iesala ekstraktu

spaiņos un kannās, dažādiem šķidrumiem stikla traukos, dzīves iekārtu

un t. t.

Varbūt bojāšana pa daļai notiek nepietiekoša iesaiņojuma dēļ,
tomēr ari šeit vainojami darbinieki, jo pieņemot pienācīgi neseko iesai-

ņojumam un nepieprasa preču nosūtītājus attiecīgi atrunāt preču zīmē

šķietamās nepareizības, uzveļot līdz ar to dzelzceļiem nepelnītu pārme-
tumu un atbildību.

Lai to novērstu un pasargātu pašus darbiniekus no sodu uzlikšanas,

pastiprinu stingrai izpildīšanai instr. N° 13.—20. § un apkārtrakstus,
A2 180 — 25. g. un N2 56 — 27. g.

Pieņemamo preču iesaiņojums katrā gadījumā rūpīgi apskatāms.
lekraujot preces novietojamas bez svaidīšanas, kārtīgi nostiprinot, lai

ceļā neapgāztos vai citādi nebojātos.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Preču nodaļas vaditāja v. i. A. Šveics.

Apkārtraksts N° 58.
1925. g. 4. novembrī.

Lai novērstu varbūtējus nelaimes gadījumus, uzdodu mezglu staciju
priekšniekiem un attiecīgiem darbiniekiem, zem kuru uzraudzības tiek

izdarīta preču pārkraušana, šaīs stacijās pienākušus spirta sūtījumus
pārkraut no viena sliežu platuma vagoniem otra platuma vagonos kravas

pienākšanas dienā, nepielaižot uzglabāšanu noliktavās vai vaļējos vago-

nos. It sevišķi jāraugās uz to, ka pa šaursliežu ceļiem nesegtos vagonos

pienākušais spirts nepaliktu bez apsardzības līdz viņa pārkraušanai.
Pēc spirta pārkraušanas vagoni nekavējoši aizplombējami.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš

Rīcības nodaļas vadītājs Stankevičs.
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Rīkojums N° 382.
1929. g. 23. septembrī.

Darbu un formalitātu samazināšanas labā uzdodu nevest:

1) „preču pārkraušanas grāmatu" — visās stacijās, kurās viņa līdz

šim vesta, atvietojot to ar vagonu lapām; stacijās, kur uz līgumu
pamata preču pārkraušanu izdara uzņēmēji, pārkraušanas grā-
matas vietā paliek ie-, iz- un pārkrauto preču sarakstu (ser. Elli)
pasakņi;

2) „preču izkļaušanas grāmatu" — Rīgas pas, Torņakalna, Tukumal,
Jelgavas, Liepājas, Daugavpils, Rēzeknes I, Zemgales un Gul-

benes stacijās, kurās tā bija atstāta ar 1926. gada 24. novembra

rīkojumu te 419 (Dzelzceļu Vēstnesis te 46), preču izkraušanas

grāmata vedama arī turpmāk Rīgā preču un valsts dzelzceļa

ceļojumu un transporta birojā;
3) „preču pieņemšanas grāmatu" (ser. F 401) resp. „preču nodo-

šanas zīmes" (ser. F 401a) pēc līdzšinējā parauga — visās sta-

cijās.
„Preču pieņemšanas grāmata" (ser. F 401) resp. „preču nodošanas

zīmes" (ser. F 401a) pēc šim rīkojumam pievienota jauna parauga vedama

Rīgas preču stacijā un valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta birojā
visiem sūtījumiem, bet visās pārējās stacijās vienīgi gadījumos, kad

preces ieved pa daļām.
Preču vietu iezīmēšana izdarāma ar preču zīmju numuriem, in-

strukcijā N° 13. — 7. un 11. §§. norādītā kārtībā, izņemot Rīgu preču
un dzelzceļu ceļojumu un transporta biroju, kur visus preču sūtījumus
iezīmē arī turpmāk ar „preču pieņemšanas grāmatas" kārtējo numuru.

Vēl atļauju no ārzemēm ar kuģiem ievestos preču sūtījumus, no-

dodot tāļākai pārsūtīšanai pa dzelzceļiem ar pilnīgi skaidrām nosūtītāja
markām nosūtīt no staciju muitas rajoniem bez dzelzceļu markām

(iezīmēm), obligātoriski uzrādot katrā atsevišķā preču zīmē un pārējos
preču dokumentos vienīgi uz preču vietām (gabaliem) atzīmētās nosū-

tītāja markas.

Augstāk minētais ņemams vērā piemērojot instrukcijas te 13 —

3, 4, 5, 6, 7, 11. un 25. paragrāfu un staciju rēķinvedības noteikumu

82, 85. un 97. paragrāfu nosacījumus.
Reizē ar šo skaitāmi par atceltiem rīkoj. te 180, 200. un 419.

(iespiesti 1926. g. Dzelzceļu Vēstnesī te 19, 21. un 46.); F apkārtraksts
294. un 324. (iesp. 1927. g. un 1928. g. Dzelzceļu Vēstn. te 38. un 17.)

un š. g. 12. augusta tēlegramma te EC/393., par preču pieņemšanas
grāmatas nevešanu Liepājas stacijā.

Šis rīkojums spēkā ar 1929. g. 1. oktobri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. A. Krieviņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 403.
1929. g. 28. oktobri.

Par vagonu aizturēšanas laika aprēķināšanu.
Sakara ar Noteik. Ns 342 XXXIII. nod. 2. p. nosacījumiem paziņoju,

ka vagonuaizturēšanas laiks minētā rīkojumā noteiktā kārtībā aprēķināms,
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neatkarīgi no tam, vai vagons aizturēts, preču īpašnieka līdzekļiem vei-

camos kraušanas darbus izdarot, vai aizturēts, šādus darbus neizdarot.

Vagons uzskatāms par aizturētu, ja tas no preču īpašnieka atkarīgu
iemeslu dēļ kraušanas vietā nostāvējis ilgāk par kraušanas operācijām
dodamo laiku.

Piemērs: Vagons padots izkraušanai pīkst. 11. Līdz kraušanas

operācijām oficiāli noteiktā laika beigām — pīkst. 17. iznāk kraušanai

dodamās 6 stundas.

Ja kraušanu turpina pēc pīkst. 17. un beidz līdz pīkst. 18, tad

ņemama preču tarifa I. daļā § 37. 5. pk. a) burtā noteiktā maksa —

Ls 1.50; ja kraušanu beidz pēc pīkst. 18, bet ne vēlāk kā pīkst. 19,
tad ņemama minētā paragrāfa 5. pk. b) burtā noteiktā maksa —

Ls 3.—;
ja kraušanu turpina vēl ilgāk, bet pabeidz līdz pīkst. 11. nākošā dienā,
tad ņemama minētā paragrāfa 5. pk. c) burtā par pirmo dienu noteiktā

aizturēšanas maksa Ls 5.
—.

Ja kraušanas darbi augstāk minētā gadījumā būtu pārtraukti

pīkst. 17. — turpināti ar kraušanai oficiāli noteiktā laika sākumu nākošā

dienā — pīkst 8. un pabeigti, piemēram pīkst 9, tad vagons faktiski

aizturēts no pīkst 17. iepriekšējā dienā, t. i. aizturēts vairāk kā 2 stundas

un tādēļ maksa šādā gadījumā ņemama Ls 5.— apmērā, skaitot aiz-

turēšanas laiku no kraušanai dodamā laika sākuma — pīkst. 11. iepriek-

šējā dienā.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 407.
1929. g. 22. novembrī.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka gadījumos, kad uz P vai L

platuma ceļiem padoti vagoni tādu preču ie- vai izkraušanai, kuras

kraujamas ar preču īpašnieka līdzekļiem un tas šo darbu nav veicis

kraušanas operācijām noteiktā laikā, bet visus vai tikai kādu no sūtījuma

pārvadāšanai vajadzīgiem vagoniem aizturējis ilgāki par noteikto laiku,

vagonu aizturēšanas maksa ņemama par visiem pie viena sūtījuma

piederošiem vagoniem, kaut arī kādi no tiem bijuši piekrauti vai atbrī-

voti noteiktā laikā.

Kā kraušanas operāciju pabeigšanas laiks atzīmējams pārvadāšanas
dokumentos tas laiks, kad pabeigta visu vagonu ie- resp. izkraušana.

Finanču direktors Mazkalniņš.
Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Rīkojums N° 462.
1929. g. 6. novembrī.

Preču tarifa 31. paragrāfā nosacīts, ka vagonu sūtījumus, kas caur

Daugavpili un Rīgu adresēti no X uz N plat. stacijām un otrādi, ja tie

iekrauti pārceļamos vagonos, pārliekami uz citām asīm bez pārkraušanas.

Vagonu pārcelšana izdarāma bez sevišķām nosūtītāju atzīmēm.

Daudzos gadījumos no vienas un tās pašas stacijas, piem. Rīga

Krasta, Torņakalna, Zemitāniem, Liepājas, Zemgales un citām preču
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sūtījumus var iekraut tiklab N ka X platuma vagonos, atkarība no kā

šādus vagonus var pārcelt, kā arī nepārcelt.
Kā vienā tā otrā gadījumā vagona numurs paliek viens un tas pats.
Lai novērstu zaudējumus, kas varētu rasties neiekasējot pārcelšanas

maksu par tādiem sūtījumiem, resp. vagoniem, kas faktiski pārcelti no

dzelzceļa, uzdodu Šķirotavai un Daugavpilij visu pārcelto vagonu preču
dokumentiem uzlikt izsūtītos šim nolūkam zīmogus par pārlikšanu uz

citām asīm.

Dzelzceļu galv. direktora v. i. K. Spriņģis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apkārtraksts N° 102.
1929. g. 17. septembri.

Lai novērstu caur Rēzeknes mezglu sekojošo sīko sūtījumu un

šādiem sūtījumiem aizņemto vagonu aizturēšanu, šķirojot tos pašus sūtī-

jumus Rēzeknē I un Rēzeknē 11, uzdodu turpmāk pārtraukt sīko sūtī-

jumu šķirošanu Rēzeknē 11. Līdz ar to Rēzeknei II viņai adresētie

sūtījumi jāizkrauj vilciena stāvēšanas laikā līdzīgi pārējām starpstacijām.
Piezīme: Tādā pat kārtā izkraujami ari retie citu staciju sūtījumi, kup gadījuma

dēļ būtu iekjauti nepareizā virziena vagonos, Vainīgās stacijas jāpaziņo E.

Kamēr uz iecirkņiem Daugavpils - Jaunlatgale un Krustpils - Zilupe
nav pastāvīgo preču vilcienu un sīkos sūtījumus pārvadā preču-pasa-
žieru vilcienos JS°JSr

2 11/12 un 130/131, pielaižama vienā, otrā gadījumā
parastā ātruma sīko sūtījumu ievietošana arī bagāžas vai pasažieru
ātruma vagonos. It sevišķi tas attiecināms uz gadījumiem, kad netrau-

cējot bagāžas un pasažieru ātruma ie- un izkraušanu, iespējams sama-

zināt sīko sūtījumu kopvagonu skaitu, sekmējot tādā kārtā ie- un izkrau-

šanas darbu starpstacijās.

/. Rīgas -Krustpils - Rēzeknes -Zilupes virziens.

Līdz ar sīko sūtījumu šķirošanas pārtraukšanu Rēzeknes II stacijā,
Rīgai preču, Šķirotavai un Krustpilij sūtījumus, kuri iet uz Rēzekni I

un tāļāk Jaunlatgales un Daugavpils virzienos aizliegts ievietot kopā
ar sūtījumiem uz Lūdzi, Nerzu un Zilupi.

Vilcienā N° 130 Krustpils parastā ātruma sūtījumiem Rēzeknes

virzienā drīkst ievietot sekošus kopvagonus:

a) vienu — sūtījumu izdalīšanai un savākšanai Krustpils -Zilupes
iecirkņa stacijām izslēdzot Rēzekni I un II

b) otru — sūtījumiem Rēzeknei I un II un tāļāk Daugavpils un Jaun-
latgales virzienos.

c) trešo — slapjiem sūtījumiem.
Šos

vagonus pēc savu sūtījumu izkraušanas Rēzekne II bez liekas

aizturēšanas nosūta Rēzeknei I. Rēzekne I slapjo sūtījumu kopvagonu
pēc savu un tāļaksekojošo slapjo sūtījumu izkraušanas ievieto tanī pat
vagonā sūtījumus uz Lūdzi, Nerzu un Zilupi, ja tādi būtu, un bez

liekas aizturēšanas nodod atpakaļ Rēzeknei II tāļāk nosūtīšanai Zilupes
virzienā.
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Ja a, b un c punktā paredzētā sadalījumā kopvagoni Krustpilī
pienāk jau no Rīgas preču, resp. Šķirotavas stacijas un ir vēl brīva

vieta, tad Krustpils savus un pārējo virzienu sūtījumus piekrauj klāt

attiecīgā no Rīgas sekojošā kopvagonā.
Rēzeknei I, savus un citos virzienos pienākušos sīkos sūtījumus

Nerzai un Zilupei, kamēr preces turp iet mazākā vairumā, iekrauj
vilciena N° 130 bagāžas vagonā, bet Ludzai, kurp iet vairums preču
sūtījumu, krauj atsevišķā vagonā. Periodos, kad vairums preču no

Rēzeknes 1 pārietu uz Zilupi un mazāk paliktu Ludzai, pēdējās un

Nerzas sūtījumi kraujami vilciena bagāžas vagonā, bet Zilupei — atse-

višķā vagonā, nosūtot ar vilcienu N° 130.

//. Jaunlatgales-Daugavpils virziens.

Parastā ātruma sīkiem sūtījumiem Jaunlatgale vilcienā te 11

ievieto:

a) vienu kopvagonu sūtījumu savākšanai un izdalīšanai Jaunlat-
gales -Daugavpils iecirkņa stacijās un tāļāk. Šinī pat kopvagonā
vai arī bagāžas vagonā pa vilciena te 11 stāvēšanas laiku

Rēzeknē I iekrauj Maltai, Rušoniem, Višķiem un tāļāk adresētos

sūtījumus.
Gadījumā, kad kādai no minētām stacijām iznāk norma

atsevišķa vagona formēšanai, tad preces šīm stacijām ievietojamas

atsevišķā vagonā.
b) otru kopvagonu sūtījumiem uz Rēzekni I, Krustpili un tāļāk.

Viļāniem, Sakstigalai, Stirnienei, Kūkām, Atašienei, Mežārei,
Rēzeknei 11, Ludzai, Nerzai un Zilupei adresētie sūtījumi, ievie-

tojami vilciena te 11 bagāžas vagonā; Rēzekne I tālāk sekojošās
preces nosūta I un IV nodalījumā paredzētā kārtībā.

c) trešo vagonu slapjo preču izdalīšanai un savākšanai visās Jaun-

latgales - Daugavpils iecirkņa stacijās.

///. Daugavpils -Jaunlatgales virziens.

Daugavpils ievieto parastā ātruma sīkiem sūtījumiem:

a) vienu kopvagonu savākšanai un izdalīšanai Daugavpils - Jaun-

latgales iecirkņa stacijās un tāļāk, izņemot gadījumus, kad kādai

stacijai iznāktu vajadzīga norma atsevišķa vagona formēšanai.

Šinī pat kopvagonā arī vilciena te 12 bagāžas vagonā krauj
Rēzekne I savus no un citiem virzieniem pienākušos sīkos

sūtījumus.
Šādu sūtījumu pievienošana izdarāma vilciena stāvēšanas

laikā.

b) otru kopvagonu sūtījumiem uz Rēzekni I un tāļāk Zilupes un

Krustpils virzienos, kurus Rēzeknē I apvienojot ar saviem un

citos virzienos pienākušiem sūtījumiem nosūta tāļāk I resp. IV

nodalījumu kārtībā.

Rēzeknei 11, Mežārei, Viļāniem, Stirnienei, Kūkām, Saksti-

galai un Atašienei adresētos sūtījumus Višķi, Rušona un Malta

ievieto vilciena te 12 bagāžas vagonā, kuri bez kavēšanās

nosūtāmi tāļāk vilciena te 131 bagāžas vagonā, ja sūtījumu ir

mazāk, vai arī apvienojot ar saviem (skat. IV nod. d. p.) ja

sūtījumu ir daudz.

c) trešo kopvagonu slapjo preču savākšanai un izdalīšanai visām

Davgavpils -Jaunlatgales iecirkņa stacijām.
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IV. Zilupes - Rēzeknes -Krustpils - Rīgas virziens.

a) Zilupe piekabina vilcienam N° 131 vienu vagonu sīkiem sūtī-

jumiem pa stacijām līdz Krustpilij un tāļāk, izņemot Mežārei,
Viļāniem, Kūkām, Stirnienei, Sakstigalai, Atašienei, kurus Zilupe,
Ludza un Nerza ievieto bagāžas vagonā.

b) otru kopvagonu sūtījumiem uz Rēzekni I un tāļāk Jaunlatgales
un Daugavpils virzienos.

c) trešā kopvagonā visas stacijas sākot no Zilupes krauj slapjās
preces, pie kam Rēzekne II savas preces izkrauj vilciena stāvē-

šanas laikā un nosūta Rēzeknei I pēdējā izkrauj savus un Dau-

gavpils un Jaunlatgales virzienu sūtījumus un pēc Krustpils
virzienā sekojošo sūtījumu klātpiekraušanas nosūta Rēzeknei II

piekabināšanai nākamam, attiecīga virziena vilcienam.

d) Sinī pat vilcienā ievietojams sīko sūtījumu kopvagons ar

Rēzeknes I no un citiem virzieniem pienākušiem sūtījumiem, uz

Mežāri, Viļāniem, Kūkām, Stirnieni, Sakstigalu, Atašieni, Krust-

pili un tāļāk, izņemot gadījumus, kad kādai no minētām stacijām
iznāktu atsevišķs vagons.

Lai neapgrūtinātu starpstacijās ar izkraušanu no vairākiem vago-

niem, vilciena stāvēšanas laikā un lai novērstu lieku sūtījumu un

vagonu aizturēšanu šķirošanas punktos, sevišķa vērība piegriežāma
sūtījuma grupēšanai atsevišķām stacijām tiešos vagonos.

Tiešie kopvagoni grupējami ja vienai un tai pašai stacijai krauto

vagonu virzienā iznāk 3000 kg un tukšo vagonu virzienā 1200 kg. Par

atsevišķu staciju šādos gadījumos uzskatāmas arī iecirkņu gala stacijas,
resp. šķirošanas punkti, uz kurieni sūtījumus līdz minētam normām

var apvienot arī vairākām stacijām kopā.

Par minētās kārtības neieturēšanu attiecīgām stacijām uzlieku par

pienākumu ziņot E un ER.

ER lūdzu instruēt darbiniekus un sekot apkārtrakstā noteiktās

kārtības ieturēšanai.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības nodāļas vadītāja v. i. A. Šveics.

Apkārtraksts N° 16.
1930. g. 29. janvārī.

Par sīko sūtījumu pārvadāšanas kartību starp Rīgas mezgla-

Liepājas-Meitenes-Sēlspils-Ventspils-Bolderājas līniju stacijām.

Ir zināms, ka vagonu celtspējas un tilpuma pilnīga izmantošana

uzskatāmā par vienu no galveniem vagonu saimniecības faktoriem resp.

dzelzceļu ienākumu veicinātājiem.

Kamēr to visumā var attiecināt uz vagonu sūtījumiem, tikmēr pie
sīko sūtījumu pārvadāšanas šāda tiekšanās pēc celtspējas un tilpuma
izmantošanas, bieži rada jūtamus šķēršļus sīko sūtījumu ātrākā pie-
gādāšanā.

Sīkos sūtījumus nodod pārvadāšanai reti kad tādā daudzumā, lai

vienai un tai pašai stacijai iznāktu pilns vagons, kādēļ vagona tilpuma
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un celtspējas izmantošanas nolūkā jākrauj kopā vairāku staciju sūtījumi,
vai arī vienā dienā nodotie sūtījumi jāaiztur uz nākošo dienu, ja tikai šo

normu var sasniegt apvienojot abu dienu sūtījumus. Šādu aizturēšanu,
tomēr ne ilgāk par 48 stundām, ieskaitot pieņemšanas dienu, var pielaist,
jo caur to mēs novēršam sīko sūtījumu aizturēšanu ceļā, šķirošanas dēļ,
kas ir neizbēgama, ja vairākām stacijām adresētie sīkie sūtījumi iekrauti

kopā.
Šāda sūtījumu šķirošana, atrodoties ceļā, izsauc ne tikai vagonu un

sūtījumu aizturēšanu, bet rada arī liekus izdevumus par patērēto darba

spēku, kā arī dažāda veida preču bojājumus, iztrūkumus un citas nepa-
reizības.

Viss minētais jūtami skar arī dzelzceļu klientu intereses. Tādēļ
dzelzceļi spiesti atkāpties no vagona celtspējas un tilpuma pilnīgas iz-

mantošanas principa, pārvadājot sīkos sūtījumus, piekopjot pēc iespējas
plašākā apjomā tiešu kopvagonu formēšanu. Ir atrasts par iespējamu
atļaut aizņemt atsevišķu vagonu, sākot no 3000 kg krauto vagonu vir-

zienā un pat 1200 kg — tukšo vagonu virzienā, ja tikai sūtījumi adresēti

vienai un tai pašai stacijai, vai ari vairākām cita platuma stacijām, bet

caur vienu un to pašu pārkraušanas punktu.

Tiešos kopvagonus grupē visas stacijas.

Ja no nosūtīšanai nodotiem sīkiem sūtījumiem augstāk paredzētā
kārtībā neiznāk norma tiešā kopvagonā grupēšanai, tad sīkie sūtījumi

iekraujami savācamos vilcienos šim nolūkam ieslēgtos iecirkņa kopva-

gonos, pieņemšanas dienā.

lecirkņu kopvagonu apgrozība notiek zemāk pievestā kārtībā.

/. Rīgas mezgls -Jelgava un tūļūk virziena no Rīgas.

Visas Rīgas mezgla stacijas, izņemot Šķirotavu un Torņakalnu, savus

sīkos.sūtījumus, no kupem iepriekš paredzētā kārtībā un noteikto normu

robežās nav iespējams aizņemt tiešus kopvagonus atsevišķām stacijām,
nosūta tos Rīgai-Preču, bet Rīga-Krasta — Torņakalnam.

Rīga-Preču un Torņakalns šādus sūtījumus bez kavēšanās,

kopā ar pārējiem Rīgas - Jelgavas iecirkņa un aiz pēdējā atrodošos staciju

sūtījumiem, sākumā paredzētā kārtībā un noteikto normu robežās, ievieto

tiešos kopvagonos, bet ja tādi neiznāktu, tad kopējā vagonā t. i. nedalot

pēc virzieniem nosūta Jelgavai.
Tādā pat kārtībā nosūta savus sīkos sūtījumus arī Šķirotava.

//. Jelgava -Liepāja N. pl. ar piegulošiem Rucavas šaursliežu ceļiem.

a) Virzienā uz Liepāju.

Jelgavas -Liepājas N. pl. iecirkņa un piegulošo Rucavas šaursliežu

ceļu stacijām adresētos sīkos sūtījumus, kas pienākuši no dažādiem vir-

zieniem, Jelgavā vispirms grupē tiešos kopvagonos, ja tikai atsevišķām

stacijām iznāk sākumā noteiktā norma. Pretējā gadījumā pienākušie
sīkie sūtījumi bez liekas kavēšanās nosūtāmi tāļāk Jelgavas -Liepājas
N. pl. iecirkņa kopvagonā. Ja visus, Jelgavas - Liepājas N. pl. līnijas

stacijām adresētos sīkos sūtījumus no Jelgavas nevarētu ievietot vienā

iecirkņa kopvagonā, tad aizņemami vairāki vagoni, bet ar tādu aprēķinu,
lai vienai un tai pašai stacijai adresētie sūtījumi atrastos ne vairāk kā

divos vagonos, skaitot otro vagonu slapjām un tādām precēm, kuras

viņu īpašību dēļ nevar kraut kopā ar pārējām precēm.

32
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Šajos iecirkņa kopvagonos visas Jelgavas -Liepājas N. pl. iecirkņa
stacijas krauj klāt arī tos savus sūtījumns, no kuriem iepriekš paredzētā
kārtībā un noteikto normu robežās nav bijis iespējams aizņemt tiešus

kopvagonus.

b) Virzienā uz Rīgu.

Sīko sūtījumu nosūtīšanai, izdalīšanai un savākšanai Liepājas-Jelgavas
N. pl. iecirkņa stacijās, kurus iepriekš paredzētā kārtībā un noteikto

normu robežās nav izdevies nosūtīt tiešos kopvagonos, Liepājā attiecīgā
savācējā vilcienā ievieto 3 iecirkņos kopvagonus:

Vienu — sīkiem sūtījumiem, kas adresēti — Torņakalnam.
Šis

vagons seko līdz Torņakalnam bez pārstrādāšanas Jelgavā.
Otru — sīkiem sūtījumiem, kas jāizdala un jāsavāc Liepājas-

Jelgavas iecirkņa stacijās; šinī kopvagonā līdz Jelgavai kraujami
arī sīkie sūtījumi, kas adresēti Jelgavas-Sēlpils-Meitenes-Tukuma
iecirkņu stacijām, kā arī Olainei un tālāk Rigas virzienā.

Trešo
— slapjiem un tādiem sīkiem sūtījumiem, kurus viņu īpa-

šību dēļ nevar kraut kopā ar pārējām precēm.
Šinī iecirkņa kopvagonā ievietojami visi bez izņēmuma, līdz un

aiz Jelgavas atrodošamies stacijām, neizlēdzot arī Torņakalnu.
Otrais un trešais kopvagoni Jelgavā attiecīgi jāšķiro.

Liepāja rūpējas par Rucavas šaursliežu ceļiem — un no pēdējiem
adresēto sūtījumu ātrāku pārkraušanu un šķirošanu, — abos virzienos.

///. Jelgavas-Sēlpils ar piegulošiem Jēkabpils šaursliežu ceļiem.

a) Virzienā uz Daudzevu.

Jelgavas-Sēlpils iecirkņa un piegulošo Jēkabpils šaursliežu ceļu
stacijām adresētos sūtījumus, kas pienākuši no dažādiem virzieniem,

Jelgava vispirms grupē tiešos kopvagonos, ja tikai atsevišķām stacijām
iznāk sākumā noteiktā norma. Pretējā gadījumā sīkie sūtījumi bez liekas

kavēšanās nosūtāmi tālāk Jelgavas-Daudzevas iecirkņa kopvagonā, iz-

ņemot Sēlpili nn Seci, kuru staciju sūtījumi pārvadājami vilcienu N2 7/8
bagāžas vagonā.

Ja visus Jelgavas-Daudzevas iecirkņa un Jēkabpils šaursliežu ceļu
stacijām adresētos sīkos sūtījumus no Jelgavas nevarētu ievietot vienā

iecirkņa kopvagonā, tad aizņemami vairāki vagoni, bet ar tādu aprēķinu,
lai vienai un tai pašai stacijai adresētie sūtījumi atrastos ne vairāk kā

divos vagonos, skaitot otro vagonu slapjām un tādām pārējām precēm,
kuras viņu īpašību dēļ nevar kraut kopā ar pārējām precēm.

Šajos iecirkņa kopvagonos visas Jelgavas -Daudzevas iecirkņa sta-

cijas krau) klāt arī tos savus sīkos sūtījumus, no kuriem iepriekš pare-
dzētā kārtībā un noteikto normu robežās nav izdevies aizņemt tiešus

kopvagonus.

b) Virzienā uz Rīgu.
Sīko sūtījumu nosūtīšanai, izdalīšanai un savākšanai Daudzevas-

Jelgavas iecirkņa stacijās, ar kuriem sākumā paredzētā kārtībā un no-

teikto normu robežās nav izdevies aizņemt tiešus kopvagonus atsevišķām

stacijām, attiecīgā vilcienā ievietojami 3 iecirkņa kopvagoni.
Viens — sīkiem sūtījumiem, kas adresēti Torņakalnam, kuru

Jelgava bez pāršķirošanas laiž cauri līdz Torņakalnam;
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Otrs — sīkiem sūtījumiem, kas adresēti visam pārejam stacijām.
Trešais — slapjiem un tādiem sīkiem sūtījumiem, kurus viņu

īpašību dēļ nevar kraut kopā ar pārējām precēm.

Abi pēdējie iecirkņa kopvagoni Jelgavā attiecīgi jāšķiro.
Daudzevai jārūpējas par Jēkabpils šaursliežu ceļiem un no pēdējiem

adresēto sūtījumu ātrāku pārvadāšanu un izšķirošanu.
Lai neapgrūtinātu pārāk Daudzevas stacijas darbību ie- un iz-

kraujot savus un Jēkabpils šaursliežu ceļiem adresētos sūtījumus vilciena

stāvēšanas laikā, iecirkņa kopvagoni abos virzienos apgrozās tikai starp
Daudzevu un Jelgavu, sakarā ar ko Secei un Sēlpilij un otrādi adre-

sētos sūtījumus ievieto vilcienu Ns 7/8 bagāžas vagonos.

IV. Jelgava-Meitene ar piegulošiem Bauskas šaursliežu ceļiem.

a) Virzienā uz Meiteni.

Jelgavas-Meitenes un piegulošo Bauskas šaursliežu ceļu stacijām
adresētos sīkos sūtījumus, kas pienākuši no dažādiem virzieniem. Jelgava
vispirms grupē tiešos kopvagonos, ja tikai atsevišķām stacijām iznāk

sākumā noteiktā norma. Pretējā gadījumā sīkie sūtījumi bez liekas

kavēšanās nosūtāmi tālāk Jelgavas-Meitenes iecirkņa kopvagonā.

Ja visus Jelgavas-Meitenes un Bauskas šaursliežu ceļiem adresētos

sūtījumus no Jelgavas nevarētu nosūtīt vienā iecirkņa kopvagonā, tad

aizņemami vairāki vagoni, bet ar tādu aprēķinu, lai vienai un tai pašai
stacijai adresētie sūtījumi neatrastos vairāk kā divos vagonos, skaitot

otro vagonu slapjām un tādām precēm, kuras viņu īpašību dēļ nevar

kraut kopā ar pārējām precēm.

Šis noteikums neattiecas uz sūtījumiem, kuri adresēti Lietavas un

un tāļāk atrodošamies dzelzceļiem. Tādi sūtījumi Jelgavai katrā izdevīgā
gadījumā jāšķiro atsevišķos kopvagonos (sk. R. J. V. 2. §.).

b) Virzienā uz Rīgu.
Sīko sūtījumu nosūtīšanai, izdalīšanai un savākšanai Meitenes-

Jelgavas iecirkņa stacijās, ar kuriem sākumā paredzētā kārtībā un

noteikto normu robežās nav izdevies aizņemt tiešus kopvagonus, attie-

cīgā vilcienā ievietojami 3 vagoni:
Viens — sīkiem sūtījumiem, kas adresēti Torņakalnam, kuru

Jelgava bez pārstrādāšanas laiž cauri līdz Torņakalnam.
Otrs — sīkiem sūtījumiem, kas adresēti visām pārējām stacijām.
Trešais — slapjiem un tādiem sīkiem sūtījumiem, kurus viņu

īpašību dēļ nevar kraut kopā ar pārējām precēm.

Abi pēdējie kopvagoni Jelgavā attiecīgi jāšķiro.

Meitenei jārūpējas par Bauskas šaursliežu ceļiem un no pēdējiem
adresēto sīko sūtījumu ātrāku pārkraušanu un izšķirošanu.

V. Jelgava- Tukums 11.

a) Virzienā uz Tukumu 11.

Jelgavas-Tukums 11. iecirkņa stacijām adresētos sīkos sūtījumus,
kās pienākuši no dažādiem virzieniem, Jelgava vispirms grupē tiešos

kopvagonos, ja tikai atsevišķām stacijām iznāk sākumā noteiktā norma.

Pretēiā gadījumā sīkie sūtījumi bez liekas kavēšanās nosūtāmi tāļāk
Jelgavas-Tukuma 11. iecirkņa kopvagonā.

32*
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Ja visus Jelgavas-Tukums 11. iecirkņa stacijām adresētos sūtījumus
no Jelgavas nevarētu nosūtīt vienā iecirkņa kopvagonā, tad aizņemami
vairāki vagoni, bet ar tādu aprēķinu, lai vienai un tai pašai stacijai
adresētie sūtījumi neatrastos vairāk kā divos vagonos, skaitot otro vagonu

slapjām un tādām precēm, kuras viņu īpašību dēļ nevar kraut kopā
ar pārējām.

b) Virzienā uz Rīgu.
Sīko sūtījumu nosūtīšanai, izdalīšanai un savākšanai Tukuma 11.

Jelgavas iecirkņa stacijās, no kuriem sākumā noteiktā kārtībā nav

iespējams sasniegt normu atsevišķā tiešā kopvagonā aizņemšanai attiecīgā
vilcienā ievietojams viens vispārīgais iecirkņa kopvagons un otrs kop-
vagons slapjām un tādām precēm, kuras viņu īpašibu dēļ nevar kraut

kopā ar pārējām precēm.

Jelgavā abi vagoni attiecīgi jāšķiro.

VI. Jelgava -Saldus -Liepāja K. pl.

a) Virzienā uz Liepāju.

Jelgavas-Liepājas X pl. iecirkņa stacijām adresētos sīkos sūtījumus,
kas pienākuši no dažādiem virzieniem, Jelgava vispirms grupē tiešos

kopvagonos, ja tikai atsevišķām stacijām iznāk sākumā noteiktā norma.

Pretējā gadījumā sīkie sūtījumi bez liekas kavēšanās nosūtāmi tāļāk

Jelgavas-Saldus-Liepājas iecirkņa kopvagonā.

Ja visus Jelgavas-Saldus-Liepājas iecirkņa stacijām adresētos sūtī-

jumus no Jelgavas nevarētu nosūtīt vienā iecirkņa kopvagonā, tad

aizņemami vairāki vagoni. Vienai un tai pašai stacijai adresētie sūtī-

jumi nedrīkst atrasties vairāk kā divos vagonos, skaitot otro vagonu

slapjām un tādām precēm, kuras viņu īpašību dēļ nevar kraut kopā
ar pārējām.

b) Virzienā uz Rīgu.

Sīko sūtījumu nosūtīšanai, izdalīšanai un savākšanai Liepājas-Saldus-
Jelgavas iecirkņa stacijām, no kuriem sākumā paredzētā kārtībā un no-

teikto normu robežās, nav izdevies aizņemt tiešus kopvagonus, attiecīgā
vilcienā ievietojami 4 vagoni:

Viens — sūtījumiem, kas adresēti Torņakalnam, ko Jelgava laiž

cauri bez pārstrādāšanas līdz Torņakalnam.
Otrs — sūtījumiem, kas adresēti Rīgas Preču un Kurzemes, t. i.

Dāugavas kreisā krastā atrodošamies stacijām, kopā ar Vidzemes,

t. i. Juglas-Saules-leriķu-Jaunlatgales-Punduru iecirkņa stacijām
un Rugāju-Sitas un Gulbenes - Apes šaursliežu ceļu stacijām
adresētiem sūtījumiem, ja šo iecirkņu stacijām adresēto sīko

sūtījumu apmēri un svars nebūtu pietiekoši atsevišķa vagona

aizņemšānai, tad turpat kraujami ari sūtījumi, kas adresēti Lat-

gales, t. i. Šķirotavas-Daugavpils - Grīvas - Eglaines - Zemgales,

Indras-Daugavpils -Kārsavas, Krustpils-Zilupes, Pļaviņu-Jaungul-
benes iecirkņu stacijām, ka ari Valkai ar pieguļošiem šaursliežu

ceļiem, Valmierai ar pieguļošiem privātiem šaursliežu ceļiem

un bez tam vēl Čiekurkalnam, Mangaļiem, Sarkandaugavai un

Zemitāniem.

Šis vagons, viens vai abi divi, atkarībā no sūtījuma vai-

ruma laižams cauri bez pārstrādāšanas līdz Rīgai Preču.
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Trešais — sūtījumu izdalīšanai un savākšanai, kas adresēti no

un uz visām Liepājas-Sal dus-Jelgavas iecirkņa stacijām; turpat
ievietojami arī sūtījumi, kas adresēti Jelgavas-Sēlpils-Tukums 11.-

Meitenes iecirkņa stacijām, kā ari Olainei.

Ceturtais — visu staciju slapjiem un tādiem sīkiem sūtījumiem,
kurus viņu īpašību dēļ nevar kraut kopā ar pārējām precēm.

Trešaiš un ceturtais vagons Jelgavā attiecīgi jāizšķiro.

VII. Jelgava-Rīgas mezgls.

Virzienā uz Rīgu.

Visi Jelgavā, no Liepājas N un X pl., Meitenes, Daudzevas un

Tukuma 11. virzieniem, pienākošie iecirkņa kopvagoni bez kavēšanās

jāpāršķiro.

Ja no pienākušiem sūtījumiem apvienojot tos ar pārējo virzienu

sūtījumiem sākumā paredzētā kārtībā un noteikto normu robežās, neiz-

dotos aizņemt tiešus kopvagonus atsevišķām stacijām, tad Rīgas mezglam
sīkie sūtījumi grupējami un nosūtami sekošā kārtībā:

a) Vienā vagonā — sīkie sūtījumi Rigai Preču un Kurzemes,
t. i. Daugavas kreisā krastā atrodošamies stacijām.

b) Otrā vagonā — sīkie sūtījumi, kas adresēti Vidzemes, t. i.

Juglas-Saules-leriķu-Jaunlatgales-Punduru iecirkņa stacijām un

Rugāju-Sitas un Gulbenes-Apes šaursliežu ceļiem.

c) Trešā vagonā — sīkie sūtījumi, kas adresēti Latgales, t. i.

Šķirotavas-Daugavpils-Grīvas-Eglaines-Zemgales, Indras-Daugav-
pils-Kārsavas, Krustpils-Zilupes un Pļaviņu-Jaungulbenes iecirkņu
stācijām, kā arī Valkai ar piegulošiem šaursliežu ceļiem un

Valmierai ar privātiem šaursliežu ceļiem, un bez tam vēl

Čiekurkalnam, Sarkandaugavai, Mangaļiem un Zemitāniem.

d) Ceturtā vagonā — sīkie sūtījumi, kas adresēti Torņakalnam.

c) Piektā vagonā — adresētās Torņakalnam slapjās preces un

tādas preces, kuras viņu īpašibu dēļ nevar kraut kopā ar pārējām
precēm.

f) Sestā vagonā — pārējām stacijām adresētās slapjās un tādas

preces, kuras viņu īpašību dēļ nevar kraut ar citām precēm.

Pirmais, otrais, trešais un sestais — vagoni nosūtāmi Rīgai Preču,
bet ceturtais un piektais paliek Torņakalnā.

Šķirojot kopvagonus Rīgā Preču, no vagona vispirms izkrauj citām

stacijām adresētos sūtījumus un tikai pēc tam savus.

VIII. Rīgas mezgls -Stende-Ventspils, ar piegulošiem šaursliežu ceļiem.

a) Virzienā no Rīgas.

Mangaļi, Sarkandaugava, Zemitāni, Ciekurkalns, Rīga Krasta, Šķiro-
tava un Torņakalns sīkos sūtījumus, kas adresēti Rīgas -Ventspils iecirkņa
un Stendes-Ventspils šaursliežu ceļa stacijām, gadījumā ja no šiem

sūtījumiem sākumā paredzētā kārtībā un noteikto normu robežās nav

iespējams aizņemt tiešus kopvagonus, nosūta Rīgai Preču.

Pēdējā šos sūtījumus kopā ar pārējiem Rīgas -Ventspils iecirkņa

stacijām adresētiem sūtījumiem, sākumā paredzētā kārtībā un noteikto

normu robežās ievieto tos tiešos kopvagonos. Ja tādu aizņemšanai
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norma nebūtu pietiekoša, tad kopa ar pārejam precēm nosūta iecirkņa

kopvagonā.
Sīkie sūtījumi, kas adresēti Stendes un caur Stendi šaursliežu

ceļiem, kraujami atsevišķā iecirkņa kopvagonā. Pārējām Rīgas-Ventspils

iecirkņa stacijām un caur Ventspili šaursliežu ceļiem adresētie sīkie

sūtījumi kraujami otrā iecirkņa kopvagonā.
Trešā iecirkņa kopvagonā kraujami visi minētā iecirkņa stacijām

adresētie slapjie un tādi sūtījumi, kurus viņu īpašību dēļ nevar pārvadāt
kopā ar pārējām precēm.

b) Virzienā uz Rīgu.

Sīko sūtījumu nosūtīšanai, izdalīšanai un savākšanai no Ventspils
līdz Rīgai, ja sākumā paredzētā kārtībā un noteikto normu robežās nav

iespējams aizņemt tiešus kopvagonus, attiecīgā vilcienā ievietojami 4

kopvagoni:
Viens — sūtījumiem, kas adresēti Torņakalnam, kas paliek

Torņakalnā.

Otrs — sūtījumiem kas adresēti Rīgai Preču un Kurzemes, t. i.

Daugavas kreisā krastā atrodošamies stacijām, kopā ar Vidzemes,
t i JuglasSaules-leriķu-Jaunlatgales-Punduru iecirkņa stacijām
un Rugāju-Sitas un Gulbenes-Apes šaursliežu ceļu stacijām
adresētiem sūtījumiem.

Trešais — sūtījumiem, kas adresēti Latgales, t. i. Šķirotavas -

Daugavpils - Grīvas - Eglaines - Zemgales, Indras - Daugavpils-
Kārsavas, Krustpils - Zilupes, Pļaviņu - Jaungulbenes iecirkņu
stacijām, kā arī Valkai ar piegulošiem šaursliežu ceļiem, Valmiera

ar piegulošiem privātiem šaursliežu ceļiem, un bez tam vēl

Čiekurkalnam, Mangaļiem, Sarkandaugavai un Zemitāniem; turpat

kraujami arī Ventspils -Zasulauka iecirkņa stacijām adresētie

sūtījumi; Zasulauks savus, kā arī Ilgeciemam un Bolderājai
adresētos sūtījumus izkrauj vilciena stāvēšanas laikā un ar to

pašu vilcienu nosūta tālāk.

Ceturtais — slapjām un tādām precēm, kuras viņu īpašību dēļ

nevar kraut kopā ar pārējām precēm.

Pēdējie trīs vagoni laižami līdz Rīgai Preču. Šķirojot šos vagonus,

pirmā kārtā izkraujami tālāk ejošie sūtījumi.

Ventspilij un Stendei jārūpējas par šaursliežu ceļiem un no pēdējiem
adrešēto sīko sūtījumu ātrāku pārkraušanu un šķirošanu.

Tukumam I. un 11., līdzīgi pārējām starpstacijām, sīkie sūtījumi no

iecirkņu kopvagoniem jāizkrauj un jāiekrauj vilciena stāvēšanas laikā.

Staciju un iecirkņu grupējums kopvagonos, virzot sīkos sūtījumus
uz Rīgas mezglu, noteikts tadā pat kārtībā, kādā notiek, resp. ir sadalīta

preču pieņemšana un nosūtīšana noliktavās Rīgā Preču.

Lai starpstacijās vieglāki un ātrāki varētu orientēties, kurā vagonā
vai no kura vagona ie- vai izkraujami sūtījumi, visiem iepriekš minētiem

kopvagoniem, viņu formēšanas stacijā, taisāmi attiecīgi uzraksti ar krītu,

kamēr ievedīs apgrozībā attiecīgas tāpelītes.
Ērtības labād mēģināts atrast katram kopvagonam saīsinātus no-

saukumus.

1) Tā kopvagonam, kurš apgrozās tikai sava iecirkņa robežās, uz-

rakstāms: „tāda un tāda iecirkņa kopvagons".
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2) Kopvagons, kurš nozīmēts preču savākšanai Daugavas kreisā
krastā atrodošamies stacijām, sakarā ar to, ka tanī skaitā ietilpst vairums

Kurzemes staciju, nosaucams: „Kopvagons Kurzemes stacijām".

3) Kopvagons, kurš nozīmēts Juglas - Saules - leriķu - Jaunlatgales-

Punduru iecirkņa stacijām un Rugāju-Sitas un Gulbenes-Apes šaur-

sliežu ceļiem. Sakarā ar to, ka tanī skaitā ietilpst vairums Vidzemes

staciju, nosaucams: „Kopvagons Vidzemes stacijām".

4) Kopvagons, kurš nozīmēts Šķirotavas-Daugavpils-Grīvas-Eglaines-
Zemgales, Indras - Daugavpils - Kārsavas, Krustpils - Zilupes, Pļaviņu-
Jaungulbenes iecirkņu stacijām, kā arī Valkai, ar piegulošiem šaursliežu

ceļiem, Valmierai, ar piegulošiem privātiem šaursliežu ceļiem un bez

tam vēl Čiekurkalnam, Mangaļiem, Sarkandaugavai un Zemitāniem,
sakarā ar to, kā tanī skaitā, ar maziem izņēmumiem ietilpst vairums

Latgales staciju, nosaucams: „Kopvagons Latgales stacijām".

5) Ja vienā un tanī pat kopvagonā jāgrupē vairāki rajoni kopā,
tad attiecīgi arī kombinējams uzraksts, piemēram:

„Kopvagons Rīgas Preču, Kurzemes un Vidzemes stacijām" v. t. t.

Sakarā ar sīko sūtījumu novirzīšanu uz Rīgu Preču no Kurzemes

ceļiem, uzdodu Mangaļiem, Sarkandaugavai, Zemitāniem, Čiekurkalnam,
Šķirotavai, Rīgai Krasts, Zasulaukam, Ilgeciemam un Torņakalnam —

nosūtīt turpat, bet ne uz Šķirotavu, arī tos sīkos sūtījumus, kuri adresēti

Rīgas-Krustpils virzienā un tāļāk.

lecirkņa kopvagonus Rīgas-Krustpils iecirknim turpmāk grupē
Rīga Preču.

ER uzlieku par pienākumu instruēt un uzraudzīt lai stacijas darbi-

nieki ievērotu šos noteikumus.

Apkārtraksts attiecas uz ES, ESP, svērājiem, pagalmu pārziņiem
un noliktavu pārziņiem.

Reizē ar šo atmainīti mani priekšraksti NsNģ 7725/EC. no 27./V.
1927. g. un 7726/ED. no 27./V. 1927. g.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Preču nodaļas vad. Ed. Stankevičs.

Apkārtraksts N° 75.
1930. g. 22. maijā.

Atgādinu izpildīšanai rīkojumu JSTs 236 :|:), kas iespiests 1927. gada

„Dzelzceļu Vēstnesī* Ks 21, saskaņā ar kuru Lietuvas dzelzceļiem un

tālāk caur Možeikiem adresētie sīkie sūtījumi kraujami īpašā vagonā.

Vagonu pēc vajadzības ievieto Jelgavas un Liepājas stacijas, neat-

karīgi no apkārtrakstā Jsfe 16 noteiktiem vagoniem (skat. 1930. g. „Dzelzc.

Vēstn. X° 5).
Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Preču nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

*) Rīk. Jvf9 236, skat. kopojuma D daļā 10. nod. c pantā.
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e. Vagonu tīrīšana un dezinficēšana.

Apstiprinu. 2. novembri 1924. g.

Dzelzceļu galvenais direktrors A. Rode.

Noteikumi N° 256.

Par pasažieru un preču vagonu tīrīšanu un dezinficēšanu.

Vispārējie noteikumi par vagonu tīrīšanu.

Vagonu tīrīšana jāiesāk vienmēr ar netīrāka darba izpildīšanu, ka

ateju vietu, krāšņu, lākteņu, ventilātoru v. t. t. tīrīšanu.

Tīrot vagonā kautkādus priekšmetus, jārūpējas, lai caur to netaptu
netīri citi, jau iepriekš notīrītie priekšmeti.

Izpildot vagonos tīrīšanas darbus vasaras laikā jāatver putekļu no-

vilkšanai, vagona logi un durvis, bet ziemas laikā durvis un ventilātori,

Mīkstie noņemamie priekšmeti rūpīgi jāiztīra no putekļiem ārpus
vagona.

Vagonus slaukot jāpiegriež sevišķa vērība tādām vietām un kakti-

ņiem, kuri aizsegti, vai pārklāti ar kaut kādiem priekšmetiem un kur

putekļi vieglāk sakrājas nekā atklātās vietās.

Tīrot vagonus jārūpējas, lai iekšpusē pulierētie un nolakotie priekš-
meti un vagonu ārējās nolakotās sienas netiktu bojātas.

Vagonu tīrīšanas darbi iedalīti sekošās šķirās:
I. Pamata tīrīšana, kura jāizdara vagonu periodiskās apskates, vai

cita lielāka remonta izpildīšanas laikā.

11. Tekošā tīrīšana, kura jāizdara apgrozībā esošiem vagoniem.

111. Vagonu dezinficēšana jāizdara: a) pasažieru vagoniem pirms
katra kārtējā remonta (t. i. pirms pamata vai vidējā remonta, periodiskās
apskates, bet pārbūvētiem pasažieru pārvadāšanai preču vagoniem pirms
gada apskates), kā arī katru reizi pēc tam, kad vagonā pārvadāti slim-

nieki ar lipīgām slimībām, b) preču vagoniem — atsevišķos gadījumos,
kuri paredzēti šo noteikumu 111. nodaļā.

Sīkāki un noteiktāki aizrādījumi par minēto vagonu tīrīšanas kate-

gorijām ir uzrādīti sekošās instrukcijās.

I. Instrukcija par vagonu pamata tīrīšanu.

A. Pasažieru vagonu ārēja pamata tīrīšana.

Vasaras laikā vagonu ārējās sienas jānomazgā katrā ziņā, tā arī ziemas

laikā, ja vagons novietots segtā un siltā telpā. Vagonu stāva ārējo sienu

nomazgāšana jāizdara ar sūkni un tīriem kokvilnu galiem, iemērcējot tos

siltā ūdenī. Katru reizi, iepriekš iemērcēšanas no jauna spainī tīrā siltā

ūdenī, jāizspiež netīrais ūdens no sūkņa vai galiem otrā spainī. Sienas

pēc viņu nomazgāšanas jānorīvē ar sausu ziemišķu ādu, kurai

vienmēr jābūt tīrai, jeb arī ar sūkni, kamdēļ tas jāizmazgā laiku pa laikam

ar ziepēm. Gadījienā, ja tādā veidā nomazgātās sienas nav pieņēmušas
spīdošu izskatu, tad tās jānorīvē ar pernicu. Pernica jāierīvē vagona

sienās tik ilgi, kamēr tās nebūs sausas. Potašu, sodas, terpentina un citu

tamlīdzīgu vielu lietošana, krāsu aizsargāšanas dēļ ir aizliegta. Ja sienas

ļoti netīras, tad ir atļauts tās nomazgāt ar vienkāršām ziepēm, jeb izņē-
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mumu gadījuma, ar T atļauju, tas pārklāt vienu reizi ar kadu laku satu-

rošu krāsu, piemēram, ar ripolīnu, emalja fikcolu, v. t. t.

Logu rāmji un stikli rūpīgi jānotīra, pie kam vajadzības gadījumā
tie jātīra ar smalku krītu un denaturēto spirtu.

Piezīme: Ja pie vagonu sienu tīrīšanas lieto kāpes-trepes, tad trepju augšējiem
galiem jābūt aptītiem ar drēbi, vai galiem, lai atbalstot trepes vagona nolakotās sienas ne-

tiktu saskrambātas.

Gaisa bremzes cilindri, rezervuāri un apgaismošanas gāzes recepienti
jānomazgā iepriekš ar slapju lupatu un pēc tam jānoslauka ar sausiem

kokvilnu galiem.
Ritošās daļas rūpīgi jānotīra un jānokrāso ar melnu krāsu, izņemot

vāģīšu balansierus, kuri jānokrāso ar baltu krāsu.

Buferu kāti, savelkamās skrūves un bremzes skrūves jānotīra un

jānorīvē ar ādas siksnu, vai rupju lupatu, kurus iepriekš jāiesmērē ar

eļļas, terpentīna un grafita maisījumu.
Visas metāla daļas jānotīra no rūsājuma.

B. Pasažieru vagonu iekšēja pamata tīrīšana.

Vispirms jānotīra ventilātori, caurules, lākteņi un krāsns, ja tādas ir.

Izdarot ventilātoru tīrīšanu, jāpārliecinājas, vai tie viegli attaisāmi un aiz-

taisāmi, kā arī, vai viņu āpakšējā telēķu skrūve ir nostiprināta, kā telēķis
pie attaisīšanas vaļā nevar nokrist zemē; tīrot lākteņus jāskatās, vai tie

pilnīgi kārtībā un vai nav jānodod izlabošanai.

Pie sveču lākteņiem jāgriež vērība uz to, lai apgaismošanas laika

kūstošā svece nepilētu uz sēdekļiem un grīdu, tamdēļ lākteņos, jeb zem

tiem jānovieto, pēc vajadzības, atsevišķas aizsarga plātnes. Sveču

lākteņu iekšējās sienas jāpārkrāso ar baltu eļļas krāsu, ja tās nesastāv

no pulierēta metāla plātnēm.

Griesti, sienas un grīdas jāmazgā ar ūdeni un ziepēm, pie kam

iepriekš mazgāšanas jānoņem un jāiznes no vagona: dīvānu pārvalki,
logu aizkari, dīvānu mīkstie sēdekļi, matrači un spilveni.

Mīkstie dīvānu sēdekļi, paceļamās atveltnes, matrači un spilveni

rūpīgi jāiztīra no putekļiem ar dauzīšanu vai ar sūcēju aparātu. Iztīrīšana

no putekļiem ar dauzīšanu jāizdara ārpus vagona.

Dīvāni, matrači un spilveni rūpīgi jāapskata, vai viņos nav ieviesu-

šies parazīti. Ja tas tiktu novērots, tad jāpieaicina dezinfektors parazītu
un viņu perēkļu galīgai iznīcināšanai. Nokrāsotas dīvānu koku daļas

jānokrāso ar eļļas laku.

Mīkstās mēbelēs un aizkaros radušies plankumi jāiztīra ar benzīnu,
vai baltām marseļa ziepēm, vai ar spirtu. Tāpat jāiztīra arī galdiņu pār-
klāji, bet ja tas nav iespēiams, tad pārklāji jāatjauno. 111. klases vagonu

sēdekļi un viņu paceļamās atveltnes, kā arī plaukti jānomazgā ar ziepēm
un vajadzības gadījumā jānokrāso no jauna; no pītiem bagāžas sietiņiem

pamatīgi jānotīra putekļi iepriekš sēdekļu tīrīšanas.

Apkurināmo cauruļu aizsargi jānoņem un pēc pabeigtas vagona tīrī-

šanas jāuzliek atkal savā vietā. Apkurināmās caurules un elementi

jānoslauka iepriekš ar slapju lupatu un pēc tam ar sausu.

Spļautuves un pelnīcas jāiztīra, jāizmazgā un spļautuves jādezinficē
vārošā ūdenī (īpašā katlā).

Visas bronza, misiņa un kapara daļas, kā arī apkurināmā katla

armatūra jānotīra ar smalku krītu vai citiem tamlīdzīgiem līdzekļiem.
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Ddens rezervuāri jāiztīra no netīrumiem un rūsējumiem un rūpīgi
jāizskalo ar tīru ūdeni. Pēc tam jāuzliek uz rezervuāra sienas trafarets:

_
(diena)

~izmazgats"
~
19--^——g."8 "

(mēnesis)
&

Ateju vietu trauki un caurules jānoņem, koka grīdas jāatjauno, cinka

apšuves jānomazgā ar sālskābes kausējumu un jāizlabo metāla plātnes
jeb cementa grīdas jānoblīvē ar šķidru cementu visas radušās plaisas,
sienas un griesti jānomazgā ar siltu ūdeni un zaļām ziepēm. Atejas
podi un pisuāri, iepriekš atpakaļ ielikšanas savās vietās, rūpīgi jāiztīra
un jānorīvē ar zaļo ziepju un karbola, vai 2°/o lizola atšķaidījumu, pēc
tam jānomazgā ar karstu ūdeni un zaļām ziepēm un emalijas čuguna

podu iekšpuses jānokrāso divas reizes ar baltu eļļas krāsu. Ja emaljas

čuguna pods bojāts, tad pods pēc iespējas jāapmaina pret fajansa podu,
tāpat ari nederīgus mazgājamos traukus. Noteku caurules jāatjauno.

11. Instrukcija par vagonu tekošu tīrīšanu.

A. Pasažiera vagona tekošā tirīšana.

Visiem mašīnu iecirkņu un depo pārziņiem jārūpējas, lai katrs pasa-
žieru vagons, kurš atrodas apgrozībā viņu iecirkņa robežās, būtu tīrā

stāvoklī.

1. Tā ļ vilcienu vagoniem, pēc viņu atgriešanās galvenās
gala stacijās, katru reizi grīdas jāizslauka un jāizmazgā ar ūdeni un

zaļām ziepēm; spļautuves jāizskalo ar karstu ūdeni; cietie sēdekļi un

plaukti, durvis, sienas, logu rāmji, galdiņi un apkurināšanas caurules

jānoslauka ar mitru lupatu; pelnīcas un lākteņi jāiztīra; logu un lākteņu
stikli rūpīgi jānomazgā un pēc tam ar sausu tīru lupatu jānoslauka.

Mīkstās mēbeles jāiztīra ar putekļu sūcēju, kur tāds ir, vai ar sukām;
no pītiem bagāžas sietiņiem rūpīgi jānokrata putekļi iepriekš sēdekļu
tīrīšanas. Klozetu trauki jāizmazgā no iekšpuses un no ārpuses, izlieto-

jot atsevišķas apaļas sukas. Ateju vietas grīda ikdienas jānoskalo ar

tīru ūdeni. Dezoderācijas dēļ (nepatīkamās smakas iznīcināšanai) atejas

grīdas un sienas jāapslapina ar vienkāršu terpentīnu jeb arī dezinfekcija
un dezorderācija jāizdara ar kādu attiecīgu dezinfekcējošu un smaku

iznīcinājošu līdzekli, piem. lizolu, lizoformu, v. t. t.

Arējās sienas jānotīra no putekļiem ar sausiem kokvilnas galiem,
jeb vislabāki jānomazgā ar sūkņiem un pēc tam tūlīt pamatīgi jānoslauka.

Pēdējais paņēmiens, protams lietojams tikai vasaras laikā. Visus ūdens

kublus apgrozībā atrodošamies vagoniem pilnīgi jāpilda ar ūdeni un

jāpārbauda, vai ūdens pildāmās un ūdens nolaižamās ierīces pareizi dar-

bojas. Misiņa rokturi jānotīra ar smalku krītu, vai citiem līdzekļiem.
Ziemas laikā jumti jānotīra no sniega; kāpšļi un pārejas tiltiņi, pēc ledus

notīrīšanas, jānokaisa ar smiltīm. Skrejdaļas, pēc īespēias, jātīra un jātur
tādā stāvoklī, 'ai pie apskatīšanās varētu ieraudzīt varbūtējus bajājumus.

Stingri aizliegts izdarīt kaut kādus uzrakstus ar krītu uz pasažieru vagonu

sienām. Vajadzības gadījienos uzrakstīt ar krītu var tikai uz sānu sijām.
2. Vietējo un jūrmalas vilcienu vagoniem, pēc katra

brauciena gala stacijā, grīdas jāizslauka, sēdekļi un plaukti jānotīra no

putekļiem. Pamatīgāka tīrīšana, L a punktā aizrādītā veidā, jāizdara
vienu reizi dienā, vilciena sastāva ilgākā stāvēšanas laikā, galvenā gala
stacijā.
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3. Stacijās, pie kurām vilcienu sastāvi nav pierak-
stīti, bet ilgāku laiku stāv piemēram: Valkā, Vecgulbenē,
Daugavpilī, Indrā, Zilupē v. t. t. grīdas jāizslauka, sēdekļi un

plaukti jānotīra no putekļiem un atejas jāizmazgā. Visus ūdens kublus

pilnīgi jāpiepilda ar ūdeni un jāpārbauda, vai ūdens pildāmās un ūdens

nolaižamās ierīces pareizi darbojās. Tīrīšanas darbi izdarāmi ar mašīnu

iecirkņa strādniekiem. Konduktoru brigādei pieņemot vilcienu, jāapskata
vai vagoni iztīrīti. Gadījumā, ja vagoni nav pietiekoši tīri, tad virskon-

duktoram jātaisa atzīme. «Pavadzīme par vagonu inventāru un iekšējo
ierīkojumu stāvokli" ser. T. Nr. 87. Sī atzīme jāparaksta arī techniskam

aģentam, uzrādot neiztīrīšanas iemeslu.

Dienesta un klases vagonos, kuros ir atsevišķi vagonu pavadoņi,
pēdējiem jārūpējas, lai katrā stacijā vilcienam pienākot būtu noslaucīti

ārējie durvju un kāpšļu rokturi. Sevišķa vērība jāpiegriež ateju vietu

tīrībai.

4. Vilcienus, kurus pavada vagonu tīrītāj i, pēdējiem
ceļā jāizslauka grīdas, ar aptītām ap birsti lupatām un jānoslauka
sēdekļi, galdiņi v. t. t. Šis darbs jāizdara ar mitrām lupatām, nesaceļot
putekļus un pēc iespējas netraucējot pasažierus. Bez tam minētiem tīrī-

tājiem jārūpējas, lai ceļā atejas vietas būtu vienmēr kārtībā un tīrībā.

5. Preču vagoniem, kurus lieto pasažieru pārvadā-
šanai, jābūt tāpat rūpīgi iztīrītiem, kā pasažieru vagoniem.

B. Preču vagonu tīrīšana.

Stacijas priekšniekam jārūpējas, lai preču vagoni, pēc viņu izkrau-
šanas, nekavējoši tiktu iztīrīti, un lai visi uzraksti ar krītu no vagonu
sienām tiktu noslaucīti. Visas uzlipinātās nevajadzīgās zīmes, pēc vagonu

izkraušanas, ļāatmērcē ar ūdeni un jānoņem. Tīrīšana, izņemot zemāk

uzrādītos gadījumus, jāizdara stacijas strādniekiem, bet kur tādu nav,

sargiem, pārmijniekiem v. t t.

Ja vagonu izkraušana notiek lielākos apmēros, tā kā tos iztīrīt ar

stacijas darba spēku vien nav iespējams, tad šā darba izvešanai stacijas

priekšnieks pieprasa palīga strādniekus no Mašīnu iecirkņa priekšnieka,
vai depo pārziņa, bet kur tadu nav, no ceļa iecirkņa priekšnieka vai

ceļa meistara. Minētos pieprasījumos stacijas priekšnieks uzrāda, kur,

cik, uz cik ilgu laiku un kādām vajadzībām komandējami strādnieki.

Stacijas priekšnieks, saņēmis no ceļa iecirkņa priekšnieka vai ce|a mei-

stara nosūtītos strādniekus, nodarbina tos noteiktā kārtībā, atzīmē pada-
rīto darbu, kā arī nodarbināšanas laiku, darbu kartiņās un nosūta tās

pēc piederības ceļa iecirkņa priekšniekam vai ceļa meistaram, izdevumu

atnešanai uz attiecīgo Mašīnu direkcijas budžetu kredītu. Mašīnu iecirkņa

priekšnieka vai depo pārziņa strādnieki, kuriem pēc stacijas priekšnieka
pieprasījuma tiek uzdots vagonus iztīrīt, paliek Mašīnu iecirkņa priekš-
nieka vai depo pārziņa uzraudzībā un viņu nodarbošanās laiks tiek kon-

trolēts un atzīmēts no Mašīnu iecirkņa vai depo pārziņa tabeļvežiem.

Preču vagonu tīrīšana jāizdara sekošā veidā:

Vagoni, kuros pēc preču izkraušanas nekādu lielāku netīrumu vai

atkritumu nav, — jāizslauka. Vagoni, kups palikuši no pārvadātās

kravas netīrumi vai atkritumi un kurus ar sausām slotām vien pamatīgi
iztīrīt nav iespējams, — jāizmazgā ar ūdeni. Atsevišķos gadījienos, pie-
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mēram, pec dzīvnieku vai smirdošu preču pārvadāšanas, vagoni jāizmazgā
ar karstu ūdeni un jāiztvaicē, lietojot lokomotīvju tvaiku un šļūteni.

Preču vagonu tīrīšana no mēsliem un citiem lielākiem netīrumiem

jāizdara atsevišķi nozīmētā vietā. Tīrīšanas vietu katrā stacijā noteic

komisija no Eksploatācijas nodaļas (iecirkņa), Mašīnu iecirkņa un ceļa
iecirkņa priekšstāvjiem.

Vagonu tīrīšanai vajadzīgie darba rīki, kā: slotas, spaiņi, lāpstas
v. t. t. jādod attiecīgam Mašīnu iecirknim, depo pārzinim, ceļa iecirknim

vai ceļa meistaram saviem no stacijas priekšnieka pieprasītiem darbi-

niekiem. Ja tīrīšanas darbs tiek izdarīts no stacijas priekšnieka darbi-

niekiem, tad darba rīkus dod stacijas priekšnieks.
Piezīme: Preču vagonu tīrīšanas kārtība attiecināma arī uz speciāliem preču vago-

niem, kā: ledus vagoniem, cisternām v. t. t.

111. Vagonu dezinficēšana.

A. Pasažieru vagonu dezinfekcija un dezinsekcija.

Pasažieru vagoni obligātoriski jādezinficē: a) pirms padošanas darb-

nīcās kārtējā remontā, t. i. pamata vai vidējā remontā, periodiskā apskatē,
bet pārbūvētos pasažieru pārvadāšanai preču vagonus arī pirms gada
apskates un b) iepriekš turpmākās lietošanas katru reizi, ja vagonā

pārvesti slimnieki ar lipīgām sļimībām.

Dezinfekciju izdara Rīgā speciāls dezinfektors (SD), kuru stacijas

priekšnieks saskaņā ar Mašīnu iecirkņa priekšnieku vai depo pārzini
pieaicina. Uz līnijas dezinfekciju izdara SR uzraudzībā feldšers. Dezin-

ficējamiem vagoniem, uz stacijas priekšnieka un Mašīnu iecirkņa priekš-
nieka vai depo pārziņa rīkojumu, jāuzlipina zīmītes ar uzrakstu Jādezin-
ficē", (dzeltenas krāsas blaņķetes ser. E. N° 104), kuras dezinfektors, (SD)

noplēš pēc dezinfekcijas izdarīšanas.

Mīkstiem vagoniem vajadzības gadījienā jāizdara dezinsekcija (dažādu
inzektu iznīcināšana) vagonu stāvēšanas laikā galvenās gala stacijās.
Pasažieru vagoniem, kuri atrodās periodiskā apskatīšanā, jāizdara dezin-

sekcija aizrādīta I nodaļas „B" iedalījuma kārtībā.

Visus dezinfekcijas un dezinsekcijas darbus izdara no galvenā ārsta

speciāli sagatavotie darbinieki uz stacijas priekšnieka vai Mašīnu iecirkņa
priekšnieka pieprasījumiem. Vajadzīgais palīgu darba spēks jāatnes
uz TN budžeta kredītiem, bet vajadzīgie materiāli un aparāti jāiegādā
Veselības nodaļai.

B. Preču vagonu dezinfekcija.

Atzīti sērgu ziņā par aizdomīgiem, kā arī vagoni, kuros starp

pārvadājamiem lopiem izrādītos viens vai vairāki sasirguši ar lipīgām

slimībām, vai veselības ziņā aizdomīgi, pēc lopu izkraušanas jāapzīmē,

pēc veterinārārsta un stacijas priekšnieka aizrādījuma, ar uzlipināmām
uz durvīm drukātām zīmītēm: „jāizmazgā ar vārošu ūdeni (baltas
krāsas blanķetes ser. Ns 103) un jādezinficē (dzeltenas krāsas blaņķetes
ser. jYs 104).

Vagonu izmazgāšana un iztvaicēšana jāizdara II nodaļas „B" ieda-

lījumā aizrādītā kārtībā.

Dezinfekcija jāizdara Mašinu iecirkņa darbiniekiem pēc veterinar-

feldšera aizrādījuma*
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Mēsli no tādiem vagoniem jāsajauc, pēc veterinarfeldšera āizrādī-

juma ar nedzēstiem kaļķiem (10:1) un jāaprok sevišķi no ceļu iecirkņa

priekšstāvjiem nozīmētās vietās

Pec pabeigtas dezinfekcijas veterinarfeldšers nopleš no vagoniem
augšā minētās zīmītes un tad tikai vagoni laižami apgrozībā.

Preču vagonu dezinfekcija augšā aizrādītā kārtībā jāizdara speciāli
ierīkotos punktos, tādēļ stacijām, kurās dezinficēšanas punkts nav,

vagoni ar aiztaisītām un ar stiepuli aizgrieztām durvīm un uzlipinātām
zīmītēm, jānosūta uz tuvāko no zemāk aizrādītiem dezinfekcijas punktiem.

Preču vagonu dezinfekcijai ir ierīkoti punkti sekošās stacijas:

1. Rīga-Preču X plat. un N plat vag. kuros pārvadāti
dzīvnieki.

2. Torņkalnā, N
„

3. Daugavpilī I. X
„

4. Rēzeknē I X plat.
5. Jelgavā Nun X

„

6. Ventspilī X
„

L
„

7. Liepājā X
„

N un L pl.
8. Gulbenē X

„

P plat.
9. Valmierā X

„

10. Valkā X
„

P
„

11. Viesīte L
„

12. Stendē X
„

L
„

13. Aizputē L
„

14. Bauskā L
„

15. Grīvā N
„

Dezinfekcijas punktus uzrauga dzelzceļu veterinārārsts. Veselības

nodaļa apgādā dezinfekcijas punktus ar vajadzīgiem darba rīkiem un

materiāliem, kā: hidropultiem, zublimātu, netīrītu karbolu, klorkaļķi,
zaļām ziepēm v. t. t. kurus glabā vietējais dezinfektors (SD) no ceļa
iecirkņa priekšnieka norādītās telpās un vietās. Nedzēstus kaļķus dod

ceļa iecirkņa priekšnieks.

Visus uzskaitītos un citus vajadzīgos priekš dezinfekcēšanas mate-

riālus iegādā Veselības nodaļa ar saviem līdzekļiem.

Ar šo noteikumu izdošanu tiek atcelti rīkojumi:

te 88 no 25. novembra 1919. g. (iespiests un Darba

Ministrijas Vēstnesī" J\r 2 14. 1919. g.)

te 154. no 6. maijā 1920. g. (iesp. „Satiksmes un Darba min.

Vēstnesī" te 28. 1920. g.)

te 141. no 24. septembra 1922. g. (iespiests „Dzelzsc. Virsvaldes

rīk. krāj." te 17. 1922. g.) un

te EC/226. no 13. decembra 1921. g. (iesp. „Dzelzsc. Virsv. rīk.

krāj." te 1. 1922. g.).

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Galvenais ārsts Dr. K. Barons.
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Rīkojums N° 83.
1925. g. 10. martā

Atkāpjoties no p. g. «Dzelzceļu virsvaldes rīkoj. krāj." N° 53.

iespiestā rīkojuma Ns 397*) punktā 5, aizrādu, ka ar Veterinarvaldes

piekrišanu, pienākušie no Krievijas speciālie un ledus vagoni ar jēlvielām
un kautiem putniem, kurus mūsu dzelzceļi pēc izkraušanas neizmanto

jauniem pārvadājumiem, bet sūta atpakaļ uz Krievijas dzelzceļiem zem

plombām, nav dezinficējami, bet tikai pamatīgi iztīrāmi.

Izvēdināšanas nolūkam ļ3ie šo vagonu pārsūtīšanas tukšā, vagonu

lūki un ventilatori atstājami vaļā.
Reizē ar šo rīkojumu atceļu E p. g. 17. oktobra apkārtrakstu

Xs 56. iesp. t. p. rīk. krāj. Jv° 44.

Dzelzc. galv. dir. p. v. i. Arronets.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Mašinu direktora p. Ķ. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 470.
1927. g. 10. novembri.

Par SSSR, Igaunijas un Lietavas dzelzceļu ledus vagonu tīrī-

šanu pēc izkraušanas.

SSSR - Latvijas - Igaunijas - Lietavas IV vagonu konference (Rīgā
no 25. jūnija līdz 20. jūlijam 1927. g.) nolēma, ka ledus vagonu tīrīšana

jāizdara gala stacijai pēc to izkraušanas. Izdevumus par vagonu tīrīšanu

sadala starp visiem dzelzceļiem, kuri ņēmuši dalību sūtījumu pārvadā-
šanā, proporcioneli ledus vagona krautam noskrējienam.

Sakarā ar to rīkojumi N° 326. un Ns 32. (iesp. Dzelzceļu vēstnesī

J\r° 36. no 1926. g. un JNs 4. no 1927. g.) tiek atcelti un staciju priekš-

niekiem, rīkojoties saskaņā ar noteikumiem Ne 256. no 2. novembra

1924. g., par preču vagonu tīrīšanu (sk. Dzelzceļu virsvaldes rīk. krāj.
1924. g. 442. lap. pusē) attiecībā uz svešu ledus vagonu tīrīšanu jāievēro
vēl sekošais:

1. Visi ledus vagoni pēc izkraušanas nekavējoši jāiztīra, vajadzības

gadījumā jāizmazgā un katrā ziņā jāizvēdina.
2. Viss rezervuāros un kastēs atlikušais ledus jāizņem, kastes

jāiztīra un jāizmazgā. Tīrot un mazgājot, no ledus kastēm (rezervuāriem),

jānolaiž viss ūdens un sālījums, attaisot ūdens nolaižamo ierīci. Vago-
niem, kuriem ir ūdens nolaižamais šifons, pēdējais pēc attaisīšanas pama-

tīgi jāiztīra un jāizmazgā. Šifona šķīvīši, ja tādi ir, jāievieto vagonos.

3. Pēc izmazgāšanas un iztīrīšanas vagonu lūki, ventilatori un arī

durvis, ja to atļauj apstākļi, līdz vagonu nosūtīšanai obligātoriski atstā-

jami vaļā. Tukšie ledus vagoni nosūtāmi atpakaļ katrā ziņā ar atvēr-

tiem ventilatoriem un vasaras periodā no 1. apriļa līdz 1. oktobrim arī

ar atvērtiem lūkiem, turpretim ziemas periodā no 1. oktobra līdz

1. aprīlim lūkiem jābūt aizvērtiem.

4. Par vagonu tīrīšanu un mazgāšanu, kā arī par atsevišķos gadī-

jumos izdarītu dezinfekciju ES sastāda aktu 2 eksemplāros uz blanķetēm

*) Rīk. N° 397. sk. kopojuma 10. nod. a. pantu.
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ser. VS 337, kuras pieprasāmas parastā kārtībā. Aktā bez citām ziņām
jāuzrāda sūtījuma JS2, sākuma un gala stacija un vagona virziens, t. i.

caur kādām mezglu stacijām sūtījums nācis, uzrādot ne tikai robežas

staciju, bet arī kaimiņvalstu mezglu stacijas. Akti jāparaksta stacijas

priekšniekam vai viņa palīgam un techniskam aģentam, bet dezinfek-

cijas gadī|ienos arī tai administratīvai personai, kura pieprasījusi vagona

dezinfekciju.
Viens šī akta eksemplārs pievienojams vagona lapai (sk. p. 5),

otru ES iesūta Centrālai statistikai.

Lai aktus nevajadzētu uz robežas tulkot, tos vēlams ja iespējams,
sastādīt krievu valodā.

5. Ledus vagoni pēc izkraušanas un iztīrīšanas nekavējoši sūtāmi

atpakaļ uz piederības dzelzceļiem un visos gadījumos pie vagonu lapām.
Vagonu lapās jāieraksta nevien uzlikto plombu nospiedumi, bet arī

jāuzskaita visi pielikumi, ka akti par iztīrīšanu, vagonu aizturēšanu,
iekārtas saraksti un t. t.

6. Ledus vagona iztīrīšanas akta trūkums nedod iemesla nepie-
ņemt tukšu ledus vagonu robežas stacijā. Akta nozušanas vai iztrūk-

šanas gadījumā, ceļš pieņēmējs par to atzīmē pārņemšanas sarakstā

forma Jsfs 1. pret attiecīgā vagona numuru.

7. Ja attaisot tukšo ledus vagonu piederības ceļa gala stacijā
izrādītos, ka neskatoties uz kopā ar vagonu pienākušo aktu, vagons nav

pienācīgi iztīrīts vai izmazgāts, tad stacijai, kura attaisījusi šo vagonu,

ir tiesība sastādīt par to kontraktu, uzrādot tajā izdevumus, kādi cēlu-

šies sakarā ar vagona papildus tīrīšanu vai mazgāšanu. levērojot atbil-

dību, kāda var gulties uz Latvijas dzelzceļiem caur svešu ledus vagonu

neiztīrīšanu, uzdodu E un T direkciju vecākiem līnijas darbiniekiem

sekot šī rīkojuma kārtīgai izpildīšanai.
Šis rīkojums stājas spēkā no 15. novembra 1927. g.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašinu direktora pal. E. Zeebauers.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Centrālās statistikas vadītājs J. Ruņģis.

Rīkojums N° 466.
1928. g. 25. oktobri.

Papildinot rīkojumu N° 470, iespiestu Dzelzceļu vēstnesī Xs 43. no

1927. gada 10. novembra, par SSSR, Igaunijas un Lietuvas dzelzceļu
ledus vagonu tīrīšanu, aizrādu, ka Feodosijas vagonu konferencē ir pie-

ņemts lēmums paaugstināt maksu par tādu ledus vagonu tīrīšanu, kuros

ledus rezervuāri un kastes ir atdalīti no vagona telpas un tās ir iespē-
jams iztīrīt tikai caur jumta lūku vai atņemot aizžogojuma redeles.

Sakarā ar to uzdodu staciju priekšniekiem stingri sekot, lai aktos ser.

VS 377. par tādu ledus vagonu tīrīšanu, sākot ar š. g. 1. novembri

tiktu taisīta sekoša atzīme: Jedus atliekas iztīrītas caur jumta lūku",
vai „ledus atliekas iztīrītas, atņemot aizžogojuma redeles".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašinu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktora V. Kļaviņš.
Centrālas statistikas vadītājs J. Runģls.
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Riga-Krasts, Preču, Daugavpils, Šķirotava, Ventspils, Liepāja,
Rītupe, Indra, Zilupe, ES un TN, noraksts E, T, VS.

Ar šīs tēlegrammas saņemšanu pārtrauciet turpmāk SPRS ledus

vagonu mazgāšanu, dezinficēšanu, vēdināšanu, ledus izņemšanu un tvertņu
tīrīšanu pēc viņu izkraušanas punkts. Gala stacijas izkraujot no augš-
minētiem vagoniem preces pārbauda iekārtas piederumus, saskaņā ar

noteikumiem, vagonus izslauka un nekavējoši pie plombām nosūta atpakaļ
SPRS dzelzceļiem.

N° 57. 1930. g. 5. martā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Rīkojums N° 250.
1930. g. 12. maijā.

Tā kā SPRS dzelzceļi ir atteikušies no prasības par ledus vagonu

mazgāšanu, dezinficēšanu, vēdināšanu un ledus izņemšanu no tvertnēm,
tad rīkojumi Jvfs 470 un 466 (iesp. „Dzelzc. Vēstn." Ns 43 no 1927. g. un

1928. g.) cik tālu tie attiecas uz SPRS ledus vagonu tīrīšanu, tiek atvie-

toti. Turpmāk SPRS ceļu ledus vagoni pēc izkraušanas tikai jāizslauka,

jāpārbauda iekārtas piederumi saskaņā ar noteikumiem un pie plombām

nekavējoši jānosūta atpakaļ SPRS ceļiem.
Attiecībā uz Igaunijas un Lietavas ledus vagoniem, minētie rīkojumi

paliek spēkā.
Šis rīkojums papildina manu tēlegrammu no š. g. 5. marta.

J\f° ED/57.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R Garsels.

Centrālās statistikas vadītāja v. i. Jansons.

Apkārtraksts N° 351.
1928. g. 23. novembrī.

levērojot vairākās stacijā-, pielaistās nepareizības maksas aprēķinā-
šanā par vagonu dezinficēšanu, aizrādu, ka saskaņā ar preču tarifa

I. daļ. § 37. p. 16. maksa par vagona dezinficēšanu ņemama vienīgi tad,

ja preču īpašnieks dezinficēšanu tieši pieprasa, turpretim, ja šāds piepra-
sījums nav ienācis, maksa par vagona dezinficēšanu nav iekasējama, kaut

arī uz vispārējo noteikumu pamata vagons būtu dezinficējams.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 139.
1929. g. 28. decembrī.

Par vagonu kārtīgu iztīrīšanu pēc preču izkraušanas un rūpīgu

apskatīšanu pirms preču iekraušanas.

Atkārtojas gadījumi, ka staciju darbinieki, pretēji noteikumu K° 256

(„Dzelzc. virsv. rīkoj. krāj." Ms 46 — 1924. g.) II un 111 nodalījumu B pantiem
nerūpējas par vagonu kārtīgu iztīrīšanu, resp. izmazgāšanu pēc preču
izkraušanas, kā arī neseko, lai ar preču īpašnieku līdzekļiem izkrautie

vagoni tiktu savā laikā pienācīgi iztīrīti.
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Tāpat pretēji instrukcijas N° 13—18. paragrāfam, uzsāk preču ie-

kraušanu, nepārbaudot vai vagons kārtīgi iztīrīts, caur ko iekrautās pre-

ces dažkārt sabojājas, kas izsauc preču īpašnieku sūdzības un pretenzijas
un nodara dzelzceļam zaudējumus. Bez tam, ja netīrā vagonā iekrauti

uz ārzemēm sekojošie sūtījumi, tad saskaņā ar preču vagonu lietošanas

reglamenta starptautiskā satiksmē, (R. I. V.) 14. paragrāfu par to nes

atbildību dzelzceļš-iekrāvējs 10 franku apmērā.

Šo nepareizību novēršanai uzdodu turpmāk stingri raudzīties, lai

vagoni pēc preču izkraušanas tiktu pienācīgi iztīrīti un vajadzības gadī-
jumos izmazgāti, resp. dezinficēti un lai pirms preču iekraušanas vagonus

katru reizi rūpīgi apsatītu, kā tas noteikts instrukcijas Ns 13.—18. paragrāfā.

Sevišķa vērība piegriežama tiem vagoniem, kuros jākrauj ēdam-

vielas un produkti. Ja pie apskates atrastos trūkumus resp. netīrību uz

vietas nav iespējams novērst, tad tādā vagonā nav krauiamas preces,

kuras savu īpašību dēļ pieņem smaku un var bojāties. Tādos gadījumos
sastādāms akts, kas jāiesūta man, sīki aprakstot konstatētos trūkumus un

uzrādot no kurienes netīri vagoni pienākuši, t. i. kāda stacija atbildīga

par neiztīrīšanu.

Šis apkārtraksts attiecas uz staciju priekšniekiem, viņu palīgiem,

pagalmu, noliktavu pārziņiem, svērājiem un paziņojams tiem zem pa-

raksta.

ER lūdzu sekot izpildīšanai.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Preču nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

f. Vagonu plombēšana un slēgšana.

Rīkojums N° 339.
1924. g. 3. novembrī.

Par vagonu durvju kliņķu un lūku nostiprināšanu krautiem

vagoniem.

Nepareizības un paviršības vagonu durvju kliņķu un luku nostip-
rināšanā arvien vēl turpinās.

Par šādu nepareizību un paviršību sekām var būt:

1) pārvadājamo preču aizdegšanās, vai bojāšanās no lokomotīvju
dzirkstelēm vai no slapjuma, kas iekļūst vai nu caur vaļējām
lūkām vai arī spraugām starp lūkām un vagonu durvīm,

2) preču zādzības vai nu caur atvērtām lūkām, vai caur durvīm,

durvju kliņķu nenostiprināšanas dēļ attiecīgā kārtā;

3) vagonu un vilcienu nelietderīga aizturēšana stacijās, nostiprinot

vaļīgās vai atkritušās lūkas un attiecīgi nenostiprinātos durvju

kliņķus, kā arī pārbaudot un pārlādējot šos vagonos atrodošās

preces;

4) stacijas aģentu atraušana no darba, likvidējot citu staciju pielai-
stās nepareizības un

5) pielaisto nepareizību izmeklēšana un saistīta ar to veltīga sarak-

stīšanās, aktu sastādīšana un paskaidrojumu došana.

33
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Lai to novērstu, iekraušanas stacijas darbinieku pienākums ir,

pirms vagonu padošanas iekraušanai, rūpīgi pārbaudīt katra va-

gona lūku un durvju kliņķu stāvokli.

Pie tam jāievēro, ka:

1) lūku noslēdzamiem jābūt tā ierīkotiem, ka viņus nevarētu atvērt

neatstājot redzamas pēdas;
2) lūku malām jābūt iedziļinātām vagonu sienā ne mazāk par

12,5 mm; ja kāda no malām iedziļināta mazāk, vai nemaz nav

iedziļināta, tad viņai jābūt apsegtai ar īpašu līsti vai leņķiem,
kuri nostiprināti no iekšpuses un neļauj atvērt lūku. Pretējā ga-

dījumā lūks jāapgādā ar rāmi, vai viņas šķautnēm jābūt ieliektām.

3) lūki nedrīkst laist cauri ne dzirksteles nedz lietu, kamdēļ:

a) lūku malām visapkārt jābūt par 19 mm lielākam kā caurumam.

b) augšējai lūka malai jābūt iedziļinātai ne mazāk par 25 mm vai

jābūt ar īpašu līsti, ja mala no virsējās latas tālāk par 25 mm.

Tā kā neatkarīgi no minēto noteikumu izpildīšanas lūki var atkrist

no satricinājumiem ceļā, tad lūki no vagonu iekšpuses bez tam vēl

pirms preču iekraušanas nostiprināmi ar
xķ—1 mm resnu stiepuli, kas

aptinama ap lūka aizšaujamā apakšējo galu un pēc tam piesienama pie
sienā iesistas naglas (P/2—2 1/2 collu garumā).

Ar stiepuli nostiprināmi obligātoriski abi lūku aizšaujamie.

Ja vagonos jāiekrauj mazāk vērtīgas ugunsdrošas preces, kā akmeņi,
ķieģeļi un tml,. vai arī preces, kuras pārvadājot lūkiem jābūt atvērtiem

pēc noteikumiem, tad nostiprināšana ar stiepuli nav vajadzīga.

Kas attiecas uz vagonu durvju nostiprināšanu, tad kliņķiem jābūt
piestiprinātiem pie durvju rāmja un krampjiem pie pieveramās stenderes

vai nu ar kniedēm vai bultām obligātoriski ar apaļām galvām un uz-

griežņiem ar atkniedētiem bultas galiem no iekšpuses.

lesākot iekraušanu, sevišķa vērība piegriežama tam, lai bultām no

iekšpuses netrūktu uzrādītie uzgriežņi, jo viņu iztrūkšanas gadījumā ir

iespējams izvelkot bultas, atbrīvot kliņķi no durvju rāmja, un nebojājot
uzkārtās plombas un aizslegus, bez grūtībām attaisīt vagonam durvis un

atkal aiztaisīt tās ieliekot bultas viņu agrākā vietā.

Tālāk jāievēro, ka no vagona satricinājumiem manevrējot un vil-

cienam kustoties viegli var pārberzēties vai pārtrūkt plombu aukliņas,
kādēļ durvju kliņķi obligātoriski aizgriežami ar 3 mm resnu atlaidinātu

dzelzs stiepuli, pēc nomenklatūras N2 5274, — vietējā satiksmē — 260 mm

garu un ārzemes satiksmē — 350 mm garu.

Vagoni padodami iekraušanai attiecīgi pārbaudīti no stacijas darbi-

nieku un vagonu aplūkotāju puses, kā tas paredzēts instrukcijas N° 13.

§ 18, un konstatētie trūkumi nekavējoši novēršami uz vietas.

Stacijām, kurās vagonu aplūkotāju nav izsūtāmi pēc iespējas tādi

tukši vagoni, kuri jau pārbaudīti un atzīti par derīgiem.

Piešķirot vagonu lūku un durvju kliņķu nostiprināšanai sevišķu
vērtību, pie nepareizību un paviršību atkārtošanās vainīgos sauks pie

stingras atbildības.

Gadījumos, kad pie izmeklēšanas nepareizības paliek nenoskaidrotas;

par vainīgiem atzīs sākuma, resp. iekraušanas stacijas darbiniekus, kuru

pienākums bija nepareizības novēsrt pirms iekraušanas.
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Par nepareizībām pie vilcienu pieņemšanas jāziņo stacijas dežūran-

tam, kuram trūkumi jānovērš, pretējā gadījumā par konstatēto jātaisa at-

zīme vilcienu pavadraksta piezīmēs. Tāpat jātaisa atzīmes par lūku un

durvju kliņķu stāvokli sastādāmos aktos.

ER un TN uzdodu instruēt un pārbaudīt attiecīgo viņiem padoto
darbinieku rīcību.

Reizē ar šo atmainu agrākos rīkojumus tete 100. no 7. IV. 20. g.,
te 447. no 26. XI. 20. g., rīk. X° 187. no 17. VI. 21. g, rīk. te 292. no

18. X. 21. g. un 1922. g. apkārtrakstus JNb 10. no 6. 11. un 39. no 20. IV.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
Mašīnu direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 77.
1924. g. 1. martā.

Ar 1. martu š. g. uzdodu visas stacijas, kur notiek preču operācijas,
ievest plombu kontroles grāmatas pēc zemāk pievestā parauga.

Katra mēneša pirmā datumā plombējamās knaibles un plombu
kontroles grāmata jāiesāk ar jaunu kontrol-burtu un ar numuru 1. turpi-
not līdz 999. Ja šīs numerācijas visam mēnnešam nepietiktu, tad jāsāk at-

kal ar citu kontroles burtu un no jauna ar numuru 1. tāpat turpinot
līdz 999., bet ne ilgāk kā līdz tekošā mēneša beigām, atkārtojot sacīto

ar katra mēneša pirmo datumu.

Plombu kontrolgrāmatas sēr. E. 67. pieprasāmas parastā kārtībā.

Plombu kontrolgrāmata.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnleks.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 278.
1927. g. 5. jūlijā.

Pec pastāvošiem noteikumiem ikviena komercoperaciju stacija jabut
attiecīgām vagonu plombējamām knaiblēm.

X un N plat. ceļu stacijās jābūt plombu knaiblēm, kurām uz viena

spiedoga ir attiecīgas stacijas nosaukums, pārbīdāmi cipari — mēneša

datuma atzīmēšanai un cipari gada atzīmēšanai un te pēc stacijas esošo

knaibļu skaita, bet uz otra spiedoga — teksts: „Latvijas dz. c* un

pārbīdāmās kontroles zīmes — burti un cipari (nospied, paraugs te 1.)

P un L platuma ceļu stacijās pagaidām lietojamas plombu knaibles,
kuru vienam spiedogam ir pārliekami cipari — mēneša datuma, mēneša

33*

Vagonu
Datums

Kontrol-
Kontrol-

un
burts

kartejais Piezīmes
numurs

mēnesis numurs
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un gada atzīmēšanai, bet uz otra spiedoga stacijas nosaukums, Ms pēc
šādas konstrukcijas knaibļu vispārējā skaita un teksts: „Latvijas dz. c."

(nospied paraugs Xs 2).

Bojāto plombu knaibļu nomainīšanaijātur stacijās 1) Rīgā I, Daugav-

pilī I un Jelgavā attiecīgas konstrukcijas rezerves plombu knaibles ar tekstu:

„rezerves", pārbīdāmiem cipariem mēneša datuma, mēneša nosaukuma

un gada atzīmēšanai un ar kārtējo Jv2 pēc šādu knaibļu vispārējā skaita

uz viena spiedoga un ar tekstu „Latvijas dz. c." un kontroles zīmēm uz

otra spiedoga (nospied, paraugs N° 3). Rezerves knaibļu pavisam ir 34

gab, kuras ir nodotas Rīgas I stacijai 12 gab. JSs 1 —12, Daugavpils I

stacijai — 12 gab. Ns 13—20 un 31 —34 un Jelgavas stacijai 10 gab.
Xs 21—30.

Rezerves knaibļu kārtībā uzturēšanai un uzglabāšanai jāseko minēto

staciju priekšniekiem.

Darbiniekiem, kuru atbildībā skaitās plombu knaibles, cieši jāraugās,
ka tās vienmēr kārtīgi uzglabātu un pēc lietošanas noslēgtu.

Plombu knaibles nedrīkst lietot nekādam citam nolūkam.

Gadījumā, kad vagonu plombējamās knaibles kāda nejauša bojājuma

dēļ vairs nav lietojāmas, kā arī ja knaiblēm ir vajadzīgs kārtējais remonts

un ja stacijā nav otru knaibļu, tad nekavējoties jāpieprasa rezerves

knaibles no tuvākā rezerves knaibļu glabāšanas punkta, stacijas priekš-
nieka ar tēlefonogrammu vai rakstu. Plombu knaibļu nejaušā bojājuma
cēļoņi jānoskaidro un jāsastāda akts uz blanketas ser. Fg. 261, kurš jāiesūta
līdz ar bojātām knaiblēm Ekspluatācijas direkcijai.

Remontējamās knaibles, pēc rezerves knaibļu saņemšanas, jāiesaiņo
un tās plombē ar rezerves knaiblēm tā, lai tās nevarētu lietot pārsūtot,

jāpieliek birka ar stacijas nosaukumu un jānosūta Ekspluatācijas direkci-

jas rezerves inventāra noliktavai pie pavadzīmes ser. JSs 4, kurā uzrā-

dāms knaibļu N° (sekošais uz knaibļu kāta), mēn. datums un vilc. JVfs

ar kuru knaibles iesūtītas.

lesūtītās no stacijām plombu knaibles saņem rezerves inventāra

noliktavas mantzinis un nodod pie apsūtījuma remontdarbnīcām izlabošanai.

Izlabotās knaibles saņem no darbnīcām rezerves inventāra nolikta-

vas mantzinis, iesaiņo un nosūta pēc piederības.

Stacijas priekšnieks, saņemot knaibles no remonta pārliecinājās, vai

knaibļu iesaiņojums ir kārtībā, paraksta pavadzīmes kvīti un nosūta to

rezerves inventāra noliktavas mantzinim, tādā pavadzīmes kvītē, kad un

ar kādu vilcienu knaibles saņemtas un vai tās ir pilnīgā kārtībā.

Ja saņemto plombu knaibļu iesaiņojums, vai iesaiņojuma plomba,
nav kārtībā, tad jāsastāda akts uz blanķetes ser. FG 261, kurš jāiesūta
ekspluatācijas direkcijas inventāra nodaļai.

Rezerves knaibles, pēc stacijai piederošo knaibļu saņemšanas no

remonta, attiecīgi jāiesaiņo, jāpieliek birka, jāaizplombē ar izlabotām sta-

cijas knaiblēm un jānosūta atpakaļ rezerves knaibļu uzglabāšanas punktam,
pie pavadzīmes ser. M 4.

Gadījumā, kad vagonu plombējamās knaibles stacijā pazustu, tad

stacijas priekšniekam nekavējoties jāziņo par to ar tēlegrammu visām tām

stacijām, kurās raugoties pēc ceļu platuma, varētu pienākt ar nozaudē-

tām knaiblēm plombēti vagoni un Ekspluatācijas direktoram, uzrādot
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kācs bijis teksts un numurs uz pazudušo knaibļu spiedogiem un kāta,
kad, kā un kur knaibles pazudušas. Šādā gadījumā stacijas priekšniekam
jāsper visi vajadzīgie soļi knaibļu uzmeklēšanai, kā arī neatlaidīgi jāseko,
ka šīs knaibles vēlāk netiktu izmantotas stacijā kādam nebūt ļaunprātī-
gam nolūkam. Ja konstatēta zādzība, nekavējoši ziņot dzelzceļu polici-
jai protokola sastādīšanai un apstākļu noskaidrošanai.

Plombu knaibļu pazušanas gadījumā stacijā, jāpieprasa rezerves

knaibles, augstāk noteiktā kārtībā.

Ja plombu knaibles nav atrodamas viena mēneša laikā, tad šāds

gadījums jāizsludina rīkojumu krājumā un pēc tam jāpagatavo jaunas
plombu knaibles ar citu N° uz spiedoga.

Pazudušās plombu knaibles norakstāmas izdevumos inventāra grāmatā
tikai pēc atļaujas saņemšanas no Ekspluatācijas direkcijas.

Par plombu knaibļu sabojāšanu nekārtīgi lietojot, vai pazaudēšanu
nekārtīgi glabājot, vainīgos darbiniekus sauks pie atbildības.

Ikkatru gadu oktobra mēnesī, stacijas priekšniekam jāpārliecinājas,
vai stacijā esošām knaiblēm ir attiecīgi cipari nākamā gada apzīmēšanai.
Ja tādu nav, tad jārūpējas, lai līdz jauna gada sākumam knaibles tiktu

nosūtītas noteiktā kārtībā Ekspluatācijas direkcijas remontdarbnīcām

vajadzīgo ciparu iegravēšanai.
Šā rīkojuma kārtīgai izpildīšanai uzdodu sekot Ekspluatācijas revi-

dentiem

Paraugs III.

Ar šā rīkojuma publicēšanu, rīkojumi Ns 81 no 6. marta 1924. g.

iespiesti Dzelzceļu virsvaldes rīkoj. krāj. Ns 10 — 1924. g. un Ns 259 no

12. jūlija 1926. g. iespiestais Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krāj. Ns 27

1926. skaitāmi par atceltiem.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors v. i. Kļaviņš.

Rīkojums N° 39.
1929. g. 28. janvārī.

Lai saīsinātu konduktoriem-preču izdalītājiem darba laiku, sākot ar

š. g. 5. 11. viņi atbrīvoti no pasažieru ātruma sīko un gabalu preču sūtī-

jumu pieņemšanas un nodošanas vilcienu sākuma un gala stacijās, kurus

pārvadā pasažieru, preču-pasažieru, jauktos un paātrinātos preču vilcienos.
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Turpmāk konduktoriem-izdalītājiem jāierodas vilcienu sākuma stacijā
pieņemt pasažieru ātrumu sīku un gabalu preču krautos vagonus un

pārvadāšanas dokumentus 1/z stundu pirms vilciena atiešanas, bet gala
stacijā jānodod krautie vagoni un dokumenti I

ļ% stundas laikā pēc vilciena

pienākšanas.
Pasažieru ātruma sīko un gabalu preču sūtījumu kopvagoni, ka arī

vagoni, kuros pārvadā pienu un tukšos piena traukus, vilciena sākuma

stacijā, pēc sūtījumu iekraušanas, tūliņ aizplombējami. Konduktori-izdalītāji
tādus vagonus pieņem zem stacijas plombām un noslēdz ar savām pie-
karāmām atslēgām, aiz kurām vagoni seko līdz gala stacijai.

Lai neizsauktu veltīgu vilcienu aizturēšanu, starpstacijās pie ie- un

izkraušanas šie vagoni nav plombējami; tāpat vagonu durvju kliņķi nav

nostiprinājami ar drāti.

Gala stacijā konduktori izdalītāji reizā ar noslēgtiem krautiem vagoniem
nodod stacijas dežūrantam arī slēdzenes. Ja vagoni pienākuši pēc preču
noliktavas slēgšanas un sūtījumi netiek tūliņ izkrauti, tad bez atstātām

piekaramām atslēgām durvju kliņķi jānostiprina ar drāti un jāaizplombē.
Augšā sacītais neattiecas uz vagoniem, kuros noteiktās dienās pār-

vadā uz Rīgas Krasta staciju adresēto eksportsviestu. Šie vagoni nav

noslēdzami ar konduktoru-izdalītāju atslēgām, bet aizplombējami.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

g. Preču piegādāšanas termiņi.
Apkārtraksts

N°

60.
1929. g. 30. maijā.

Saskaņā ar dzelzceļu likuma 55. p. un Starptautiskās konvencijas
preču pārvadāšanai (C. J. M.) II. pantu, piegādāšanas termiņi pagarinās
muitas, akcīzes, nodokļu, policijas, veterinārsanitāru un citu administratīvu

formalitātu nokārtošanas dēļ, kas attiecas arī uz tranzitsūtījumiem. Šādos

gadījumos sūtījuma pārņemšanas laiks starp minētām iestādēm un dzelz-

ceļiem atzīmējams preču zīmē un preču pavadzīmē, uzspiežot stacijas

konvencijas zīmogu, kā tas paredzēts pārvadāšanas noteikumu N° 342

III. nodalījumā. ai„u*~. «

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Precu nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

h. Preču īpašnieka rīcības tiesība.

Rīkojums N° 55.
1928. g. 25. janvārī.

Par dzelzceļu likuma 82. panta pielietošanas kārtību.

Dzelzceļa likuma 82. pants paredz, ka, ja persona, kurai ir rīcības

tiesība par preci, pieprasa preci vest atpakaļ no ceļa vai gala stacijas,
tad dzelzceļam ir tiesība prasīt, lai sūtījuma rīkotājs iepriekš samaksā

veduma maksu par pirmo preces vedumu.

Sakarā ar to paskaidroju, ka minētā veduma maksas samaksa pie-
prasāma vienīgi tanīs gadījumos, ja paredzams, ka prece savas mazvēr-

tības dēļ vai tādēļ, ka tā ātri bojājas, nesegs visus pārvadāšanas izde-

vumus līdz jaunai sūtījuma rīkotāja pieprasītai gala stacijai.

Dzelzceļu galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Finanču direktors Mazkalniņš.
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i. Preču izdošana.

Visiem ES noraksts E, EN I, 11, 111, FR, X, G.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka tarifos paredzētā maksa

20 santīmi par paziņojumu saņēmējiem par uz vārda nosūtītas bagāžas-
preces pienākšanu gala stacijā jāiekasē nosūtīšanas stacijā, bet

par preču sūtījumu pienākšanu — gala stacijā. Rīkojums neattiecas uz

piena un periodisko izdevumu sūtījumiem, par kuriem paziņojumi nav

jāsūta un tādēļ maksa nav jāņem.
lekasētās summas jāparāda atsevišķi par bagāžu-preci nosūtīšanas

stacijā, bagāžas dokumentos un norēķinos, bet par precēm gala stacijā —

preču dokumentos un norēķinā ar ierakstījumu „par paziņojumu". Izde-

vumus sedz gala stacijas no dzelzceļu ieņēmumiem, sastādot par tiem

īpašus sarakstus un ierakstot izdotās summas kases grāmatas izdevumu

„B" nodalījumā, bet saraksti, apstiprināti ar ES parakstu, iesūtāmi pie
kases norēķina. Paziņojumu blanķetes cena par bagāžas-preces adresē-

šanu uz vārda, paliek līdzšinējā, 1 sant. gabalā un pagaidām, līdz jaunu
blanķešu izgatavošanai lietojamas līdzšinējās, attiecīgi izlabojot tekstu.

Arī paziņojumu blanķetes par bagāžas vai preces pienākšanu līdz

jaunā parauga iespiešanai, paliek līdzšinējās.
N° 404. 1926. g. 19. jūlijā. V. v. i. Spriņģis.

Rīkojums N° 306.
1926. g. 19. augustā.

Par paziņošanas kārtību par preču pienākšanu.

Papildinot savu š. g. 19. jūlija telegrammu ar jsfs 404, aizrādu, ka

1) paziņojumi par preču pienākšanu nav sūtāmi tanīs gadījumos, ja
preču saņēmējs atrodas stacijā un gaida uz preces izdošanu, tāpat arī

tad, ja tas stacijai, iesniedz rakstisku paziņojumu, ka paziņošanu nevēlas,
2) ja paziņojums augšā minēto apstākļu dēļ netiek sūtīts, tad arī

maksa par paziņojumu nav ņemama,

3) paziņojumu stacija izdara pa pastu vai telefonu, skatoties, kāds

paziņošanas veids stacijai ir ērtāks un ar kuru ātrāki sasniedzams preču

saņēmējs,
4) paziņojums sūtāms arī tanīs gadījumos, ja paziņošana dzelzceļam

pašam izmaksātu vairāk kā 20 santīmus, pie kam arī šādos gadījumos
no preču saņēmēja iekasējami tikai 20 santīmi,

5) nosūtot paziņojumus pa pastu, paziņojumi apmaksājami ar pasta
markām,

6) paziņojumi iemetami pasta kastītēs; stacijas, kurās tādas nav,
nodod paziņojumus vai nu pastniekam vai pasta vagonā,

7) jaunā paziņojuma blanķete izgatavota vaļējas vēstules veidā un

uz šā parauga paziņojumiem uzlipināma pastmarka tādā vērtībā, kāda

noteikta pastkartēm,
8) stacijas, kuras norēķinus ar telefona centrālēm nokārto vienreiz

pa mēnesi, paziņojumu sarakstus sastāda katru dienu, bet izdevumu

summas par paziņojumiem sedz no stacijas ieņēmumiem tanī dienā, kad

samaksā rēķinu telefona centrālei,

9) attiecībā uz sarakstu sastādīšanu jāievēro, ka saraksti sastādāmi

rokas rakstīti, uzrādot tanīs sūtījuma nosūtāmās stacijas nosaukumu

un izdoto summu. Saraksti iesūtāmi F pie kases norēķina.
Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Finanču direktors Mazkalniņš.
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Rīkojums N° 74.
1927. g. 21. februārī.

Saņēmēju pavēstīšana par sūtījumu pienākšanu.

Neatkarīgi no pienākušo sūtījumu saraksta izlikšanas, gala stacijai
uzlikts par pienākumu attiecīgos gadījumos paziņot par sūtījumu pienāk-
šanu arī telefoniski.

Nāk priekšā gadījumi, ka saņēmēji paši intresējās pa tāļruni par

sūtījumu pienākšanu gala stacijās, pie kam dažas stacijas pieprasītās
ziņas liegušās dot.

Ievērojot, ka paziņošana pa tāļruni ievesta ar nolūku sekmēt preču
izkraušanu iz vagoniem, kā arī saņemšanu, — aizrādu, ka uz telefo-

niskiem pieprasījumiem atbildes dodamas visos gadījumos, kad ziņu pie-

prasītājs runā savā vārdā, kā saņēmējs, kā arī noteiktas iestādes, firmas

vai personas vārdā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 15.
1927. g. 12. janvārī.

Ne visur stacijas ietur vienādu kartību, izdodot bagāžas, sīko un

gabalpreču sūtījumus viņu saņēmējiem.
Tā dažas stacijas prasa, lai preču saņēmēji sūtījumus no noliktavas

līdz durvīm resp. rampai nogādā saviem līdzekļiem, citas turpretim pie-
gādā izdodamos sūtījumus līdz durvīm, resp. rampai dzelzceļa līdzekļiem,
ir arī gadījumi, kur viena un tā pati stacija sūtījumus līdz durvīm ar

dzelzceļam vienai saņēmēju daļai piegādā, bet otrai ne.

Līdzīga nenoteiktība novērota arī bagāžas izdošanā.

Šāda staciju darbinieku nenoteikta un dažāda rīcība sūtījumu iz-

sniegšanā rada nevēlamus pārpratumus un tādēļ nav pielaižama.
Uzdodu turpmāk bagāžas sūtījumus viņu saņēmējiem piegādāt dzelz-

ceļa līdzekļiem līdz barjerām, novietojot uz letes, kur tādas ir.

Pasažieru un parastā ātruma sīkie un gabalpreču sūtījumi piegādā-
jami dzelzceļa līdzekļiem līdz noliktavas durvīm, caur kuru izdod preces.

Minētais nav attiecināms uz tiem bagāžas un pasažieru ātruma sū-

tījumiem, kurus viņu īpašnieki noteiktā laikā pieprasa un saņem ārpus
noliktavas īsi pēc attiecīga vilciena aiziešanas.

ER lūdzu sekot šā rikojuma izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

j. Aktu sastādīšana.

Rīkojums N° 110.

1930. g. 17. martā.

Gadījumos, kad pārsverot gala stacijās uz saņēmēju pieprasījumu,
tādus sagāzta, sabērta vai salieta veida preču sūtījumus, kuriem nav re-

dzamas zādzības, tecēšanas un tamlīdzīgas zuduma pazīmes, atrasts svara
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iztrūkums, nepārsniedzošs pielaižamos preču dabisko zudumu apmērus,
sastādāmo komercaktu vietā, atļauju stacijām lietot sekošu spiedogu:

„Pārsverot sūtījumu uz preču saņēmēja pieprasījumu izrādījās:
Brutto • kg

Pārbaudītā tara kg

Netto kg
193 g.

stacijas svērājs:

Spiedogs uzspiežams šādu sūtījumu pārvadāšanas dokumentiem

(preču zīmei, ceļa pavadzīmei v. t. t.), un vajadzīgie svara dati, ka arī

mēnesis, diena un gads, kad pārsvēršana notikusi, spiedoga attiecīgās
rubrikās jāieraksta tam svērājam, kurš sūtījumu pārsvēris, apliecinot šo

datu pareizību ar savu parakstu.

Konstatējot, pie pārsvēršanas uz saņēmēju pieprasījumu, svara iz-

trūkumus (arī nepārsniedzošus dabiskā zuduma apmērus) visiem pārē-

jiem sūtījumiem, tāpat arī konstatējot šādus iztrūkumus sagāzta, sabērta

vai salieta veida sūtījumiem ar redzamām zādzības, tecēšanas un tamlī-

dzīgām pazīmēm, par atrasto sastādāmi komercakti vispārējā kārtībā. Par

atrasto lieko svaru, virs pārvadāšanas dokumentos uzrādītā, komercakti

sastādāmi visos bez izņēmuma gadījumos.
FR un ER lūdzu instruēt staciju darbiniekus par attiecīgām precēm

pielaižamā dabiskā zuduma apmēriem.
Spiedogi pieprasāmi no Ekspluatācijas direkcijas inventāra nodaļas

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

k. Nepieprasīto preču un bagāžas likvidācija.

Rīkojums N° 351.
1925. g. 5. oktobrī.

Par pavēstījumu piesūtīšanu preču sūtītajiem, preču

neizpirkšanas gadījumos.

Pavēslijumus stacijas nodod pasta iestādēm iesaiņotus zaļas krā-

sas aploksnēs (ser. F 480) pie iznēsājamām grāmatām, līdzīgi dienesta

bezmaksas korespodences sūtījumiem. Uz aploksnes adreses pusē aug-

šējā daļā jāuzraksta un jāpastrīpo „Paziņojums par preču laikā

nepieprasīšanu" un zem tā — pavēstījuma saņēmēja pilna adrese.

Adreses pusē kreisajā apakšstūrī (bezmaksas sūtījumu numuru vietā)
uzliekams ar spiedogu, vai uzrakstāms no rokas attiecīgas stacijas no-

saukums.

Pasta iestādei nododamie pavēstījumi ieraksātmi stacijas kopējā iz-

nesamā grāmatā, pie kam grāmatas iedalē „kam adresēti," bez adresāta

vārda jāieraksta arī — uz kurieni pavēstījums adresēts (pasta iestādes

nosaukums). Iznesamās grāmatas beidzamā iedalē „saņēmēja paraksts,"
pasta darbinieks pieņemot aploksnēs pavēstījumu, reizā ar parakstu uz-

spiež arī pieņemšanas dienas kalendāra spiedogu.
Rīkojums spēkā ar 1925. g. 15. oktobri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
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Rīkojums N° 109.
1927. g. 8. martā.

Aizrādu, kā paziņojumi par 15 dienu laikā nepieprasītām un neiz-

pirktām precēm piesūtāmi preču nosūtītājiem tieši, bet nevis caur izsū-

tāmo staciju, kārtībā kāda paredzēta rīkojumā N° 351., publicētā 1925. g.

„Dzelzc. virsv " rīk. krāj. Ns 40.

FR lūdzu instruēt stacijas darbiniekus pareizā rīkojuma izprašanā.

Dzelzceļu galvenais direktors: A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Visiem ES, noraksts ER, FR, E, F, KG.

Sākot ar šodienu desmito oktobri paziņojumi par preču laikā ne-

pieprasīšanu apmaksājāmi ar pasta nodokli vienkāršos apmēros, uzlīmē-

jot pastmarkas uz noteiktā parauga zaļās krāsas aploksnēm. Pastmarkas

šīm vajadzībām iegādājamas noteikumu par staciju rēķinvedību un no-

rēķināšanos divi simti ceturtā paragrāfā noteiktā kārtībā. Pasta izdevumi

par šādiem paziņojumiem līdz turpmākam rīkojumam nav no adresātiem

iekasējami.
N° 406 /FT 1929. g. 10. oktobrī.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Sprinģis.

Rīkojums N° 444.
1929. g. 22. oktobrī.

Par pavēstījumu piesūtīšanu preču sūtītajiem, preču

neizpirkšanas gadījumos.

Pasta-telegrafa departaments ar š. g. 1. oktobra apkārtrakstu jVs 31

devis visām pasta un telegrāfa iestādēm sekojošu rīkojumu:

„1. Valsts un privātu resp. koncesionētu dzelzceļu stacijas savus

paziņojumus par preču laikā nepieprasīšanu var nodot visās Latvijas
pasta un telegrāfa iestādās, palīgnodaļās, dzelzceļu pasta kantoros un

pasta vagonos un tos var adresēt izsniegšanai uz visām Latvijas pasta
iestādēm un palīgnodaļām.

2. Staciias savus paziņojumus nodod samaksātus pēc slēgtu
vienkāršu vēstuļu takses slēgtās zaļas krāsas aploksnēs pie sevišķas iz-

nēsāšanas grāmatas vai pie sevišķa saraksta.

3. Aploksnes adreses puses augšdaļā jābūt pastrīpotam uzrakstam

par preču laikā nepieprasīšanu", zem tā —

pilnai paziņojuma saņēmēja adresei, saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem

par vēstuļu sūtījumu adresēm; adreses puses kreisajā apakšstūrī (bez-
maksas sūtījumu numuru vietā) jābūt paziņojumu sūtošās stacijas nosau-

kumam, ko var atzīmēt ar stempeli vai arī uzrakstīt no rokas. Ap-

lokšņu samēri nedrīkst būt mazāki par vienkāršu pastkāršu samēriem

(10,5X7 cm).

4. Iznēsāšanas grāmatas resp. sarakstus stacijas iegādā uz sava

resp. dzelzceļu rēķina un nododamie sūtījumi viņos jāieraksta staciju
darbiniekiem saskaņā ar grāmatas vai saraksta ailēm. Grāmatas lap-

puses vai saraksts jāsadala sekošās ailēs:
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a) Uz kurieni sūtījums adresēts (pasta iestādes nosaukums).

b) Kam sūtījums adresēts.

c) Sūtījumu skaits.

d) Pieņēmēja paraksts.
c) Pieņemšanas vietas kalendāra stempelis.
f) Staciju piezīmes, kurās var arī atzīmēt cik par sūtīšanu samaksāts.

Bez tam, grāmatas tituļlapā vai saraksta apzīmējumā jābūt sūtošās

stacijas nosaukumam.

5. Paziņojumu sūtījumus pieņemot, pasta darbinieks tos salīdzina

ar ierakstiem iznēsāšanas grāmatā vai sarakstā, 4. ailē burtiem atzīmē

viņu kopskaitu un salasāmi paraksta savu vārdu; 5. ailē uzspiež kalen-

dāra stempeli Pēc tam grāmatu vai saraksiu izsniedz atpakaļ sūtījumu
nodevējam. Neļ)ilnīgi samaksātus vai pilnīgi nesamaksātus paziņojumu
sūtījumus pieņemt nevar, bet tie jāiesniedz atpakaļ, par ko jātaisa attie-

cīga atzīme grāmatā vai sarakstā.

6. Ar pieņemtiem paziņojumu sūtījumiem tāļāk jārīkojas saskaņā

ar vispārējiem noteikumiem, kā ar iekšzemes vietējiem vai citurienes

pilnīgi ajjmaksātiem vienkāršiem sūtījumiem.
7. Pasta resora darbinieku uzdevums ir paziņojumu sūtījumiem

piegriest sevišķu vērību un tos laikā izsniegt, tomēr neizejot no attiecīgas
vienkāršu sūtījumu izsniegšanas kārtības."

Sakarā ar augstāk minēto, papildinot manu š. g. 10. oktobra tele-

gramu JV° 406/FT, uzdodu pavēstījumus par preču laikā nepieprasīšanu,
tāpat kā līdz šim, nodot pasta iestādēm zaļas krāsas aploksnēs, ser. F 477,
bet pienācīgo pasta nodokli apmaksāt vienkāršos apmēros, uzlīmējot
markas uz aploksnēm izsūtīšanas stacijā. Maksa par paziņojumu sākot

ar š. g. 1. novembri iekasējama saskaņā ar preču tarifa I daļas § 37. p. 14 a

no preces saņēmēja.
Rīkojums spēkā ar 1929. g. 10. oktobri.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. O. Zaķis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 200.
1926. g. 29. janvārī.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka noteikumu .V° 280., par ne-

pieprasīto preču, bagāžas v. t. t. likvidāciju, 3, 12, 13
,

14. un 16. §§
uzskatītās preces, t. i. preces ar saīsinātiem uzglabāšanas termiņiem,
ātribojājošās, mazvērtīgas, uguns nedrošas un sprāgstošas vielas vai

priekšme i, izūtrupējami uz vietas, gala stacijās, vai vajadzības gadījumos
iznīcināmi, sastādot par lo komercaktu.

Pārsūtīt šādas preces saskaņā ar to pašu noteikumu 5. § izūrupē-
šanai uz rīkojuma N° 341. paredzētiem ūtrunju centriem-bazām atļauts

vienīgi tad, ja tās pārdot uz vietas gala stacijās kādu nebūt iemeslu

dēļ nebūtu iespējams, kā arī ja neapšaubāmi redzams, ka kādā citā sta-

cijā šo preci būtu iespējams izdevīgāki pārdot.
Pārējās preces, bagāža v. t. t. pārsūtāmas uz ūtrupju centriem-

bazām saskaņā ar rīkojumu no 1925. g. 28 septembra zem Jn° 341, ievie-

totu brošūrā priekš noteikumiem 280.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
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Apkārtraksts N° 250.
1926. g. 24. decembrī.

Novērots, ka daudzas stacijas vēl arvienu neievēro noteikumus

N° 280. par nepieprasīto preču un bagāžas pārvadājumu, atrasto mantu

un rokas bagāžas likvidāciju, tā:

1) 19. un 22 §§ paredzēts, ka par visiem 14 un 15 dienu laikā

nepieprasītiem bagāžas un preču pārvadājumiem uz katra mēneša 1. un

16. dienu jāiesūta saraksti, bl. F 406, atsevišķi, nepieliekot tos pie
stacijas mēneša norēķiniem (pie kuriem pieliekami tikai neizdoto preču

pārskati bl. F 309); turpretim dažas stacijas šādus sarakstus nemaz ne-

iesūta vai arī iesūta neizpildītus, ar visiem vajadzīgiem datiem, kamdēļ
noliktavās mēnešiem ilgi uzglabājas nepieprasītas preces, kuras nav ie-

spējams savlaicīgi likvidēt.

2) Pievienotā augšminētiem noteikumiem rīkojumā Ns 341. pievests
paraugs kopējam ziņojumam par tādiem gadījumiem, kad stacijā uz mē-

neša 1. vai 16. dienu nepieprasītas preces, bagāžas v. t. t. nav, turpretim
daudzas stacijas šādus ziņojumus iesūta katra pēc savas redakcijas, pie
kam bieži par katru preču kategpriju atsevišķi.

3) 24. § paredzēts, ka par katru izdotu vai pārsūtītu uz ūtrupes
centru pārvadājumu, kurš bijis ievietots iesūtītā sarakstā, F 406, jāziņo F

ne vēlāk kā otrā dienā, turpretim stacijas bieži par šādām pārgrozībām
neziņo, kamdēļ pēc F reģistrācijas šādi pārvadājumi skaitās par nelikvi-

dētiem, un uzglabājošamies gala stacijās.
Tad vēl jāievēro, ka ja kāds no nepieprasītiem preču vai bagāžas

pārvadājumiem, kurš būtu ievietojams attiecīgā sarakstā uz nākošā mē-

neša 1. vai 16. dienu, pārsūtīts laikā no 1. līdz mēneša beigām uz ūtru-

pes centru, t. i. pārvadājums faktiski stacijā vairs neatrodas, tad tomēr

tāds pārvadājums sarakstā ieslēdzams ar atzīmi, ka tad un tad pārsūtīts
uz ūtrupes centru, jo sarakstā, F 406, minētās ziņas un dati F nepiecie-
šami, ūtrupju sarakstu sastādīšanai 25. § paredzētā kārtībā.

4) Ar F apkārtrakstu no š. g. 29. janvāra zem N° 200. („Dzelzc.
Vēstn." N° 5—26) dots noteikts aizrādījums, ka pārsūtīt uz ūtrupes centru

atļauts preces ar saīsinātiem uzglabāšanas termiņiem, mazvērtīgas v. t. t.

tikai tad, kad pārdot uz vietas gala stacijā kāda nebūt iemesla dēļ, tas

nebūtu iespējams, kā arī ja neapšaubāmi redzams, ka centrā šo preci
būtu izdevīgāki pārdot, turpreti stacijas šādas mazvērtīgas preces un

priekšmetus, kā vecas cepures, cimdus, galošas v. t. t. pārsūta uz ūtrupju
centriem, neparūpējoties pārdot tos uz vietas.

5) 28. § paredzēts, ka nepieprasītas preces, bagāža v. t. t. jāpār-
sūta uz centru pie jauniem preču pārvadāšanas dokumentiem, pie kuriem

pieliekami visi pirmatnējie sūtījuma dokumenti, akti v. t. t. turpretim
dažas stacijas vairākus pārvadājumus pārsūta pie vienas kopējas preču
zīmes, atrastas mantas pārsūta kā korespondenci un pirmatnējo pārvadā-
jumu dokumentus iesūta pie stacijas mēneša norēķiniem.

6) Bieži nāk priekšā, ka uz mēneša 1. dienu stacijā paliek tikai

daži nepieprasīti preču un bagāžas pārvadājumi, kurus iespējams ērti

ierakstīt vienā blanķetē, F 406., un tad vēl atliek vietas priekš atzīmēm,

ka atrastas mantas, rokas bagāža v. t. t. stacijā nav, — bet stacijas šā-

dos gadījumos iesūta atsevišķas blaņķetes par bagāžu un precēm un

vēl atsevišķus ziņojumus, ka pārējo kategoriju nepieprasītu preču nav.
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Lietderības labā lūdzu blaņķetē pēc iespējas, cik to atļauj blaņķetes
forma, ievietot visus nepieprasītos bagāžas un preču pārvadājumus, kā arī

ziņas, ka citu kategoriju nepieprasīto preču nav.

Bez tam aizrādu, ka iesūtāmos uz nākošā gada 1. janvāri nepiepra-
sīto preču, bagāžas v. t. t. sarakstos, F 406, 408, E 76, jāievieto visi tie

pārvadājumi un priekšmeti, kuri palikuši neizdoti saņēmējiem vai nelik-

vidēti no iepriekšējiem mēnešiem, kā arī tie pārvadājumi, kuru izdošana

aizturās muitās formalitatu nenokārtošanas dēļ, atzīmējot sarakstā, ka prece

atrodās muitā.

levērojot to, ka minētās nepareizības apgrūtina preču likvidācijas
darbus un izsauc lieku sarakstīšanos, lūdzu rūpēties, lai turpmāk līdzīgas

parādības neatkārtotos.

FR lūdzu sekot preču likvidācijas noteikumu Ns 280. kārtīgai izpil-
dīšanai un rūpēties par augstāk pievesto nepareizību novēršanu.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
Fin. dir. pretenziju nodaļas vadītājs Zandbergs.

Rīkojums N° 236.
1928. g. 8. maijā.

Novērots, ka noteikumos te 280. paredzēto nepieprasīto bagāžu,

preces v. t. t, stacijas pārsūta uz ūtrupes centriem (bažām) bez kādas

noteiktas kārtības.

Turpmāk augšminētos noteikumos paredzēto nepieprasīto bagāžu,
preces, rokas bagāžu, atrastos priekšmetus un bezdokumentu preces, uz-

dodu gala stacijām pārsūtīt uz rīkojumā te 341. paredzētiem ūtrupju
centriem ne agrāki kā sekošos termiņos:

a) pasažieru bagāžu un bagāžu preci pēc 1 mēneša 14 dienu

notecēšanas no pienākšanas dienas gala stacijā ;

b) rokas bagāžu — pēc 1 mēneša 7 dienām no nodošanas

dienas uzglabāšanas kamerā;

c) atrastos priekšmetus — pēc 1 mēneša 14 dienām no no-

došanas dienas stacijas priekšniekam ;

d) paredzētās noteikumu te 280. — 1. § pirmās kategorijas preces,
t. i. ātri bojājušās v. t. t, ja tās nebūtu iespējams pārdot uz vie-

tas gala stacijā, pēc noteikumu te 280. — 3. § paredzēto ter-

miņu notecēšanas, un

c) paredzētās noteikumu te 280. — 1. § otrās kategorijas preces

pēc 2 mēnešu notecēšanas no pienākšanas dienas gala
stacijā.

Tāpat novērots, ka daudzas stacijas pretēji preču likvidācijas no-

teikumu te2SO:

1) 3. § — ātri bojājošās preces un preces ar saīsinātiem uzglabā-
šanas termiņiem, kā: zivju konzervus, siļķes, vīnus v. t. t. tūliņ pēc uz-

glabāšanas termiņu notecēšanas neizūtrupē, bet uzglabā staciju nolikta-

vās ilgāku laiku, pēc kam, kā lietošanai nederīgas, iznīcina;

2) 24. § — nepaziņo par izdotiem saņēmējiem vai pārsūtītiem uz

ūtrupju bažām nepieprasītiem pārvadājumiem, kuri bijuši ievietoti iesūtī-
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tos sarakstos, bl. F. 406, kamdēļ šadi pārvadājumi pec F. reģistrācijas
skaitās par nelikvidētiem un uzglabājošamies staciju noliktavās;

3) 28. § — atrastos priekšmetus pārsūta uz ūtrupju centriem kā

korespondenci, bet nevis kā paredzēts šā paragrāfa „c" punktā, pie pa-
rastā ātruma preču zīmēm (gadījumos, kad stacijas, kurās priekšmeti at-

rasti, nebūtu atvērtas parastā ātruma preču operācijām, atrastie priekš-
meti jāpārsūta pie pasažieru ātruma vai bagāžas dokumentiem);

4) 30. § — par vairākiem pārvadājumiem sastāda vienu kopēju
apskatīšanas un novērtēšanas aktu, kas nav atļauts.

Apskatāmās preces jānovērtē, piemērojoties to patiesai vērtībai, bet

ja preces patiesā vērtība būtu mazāka kā dzelzceļiem pienākošies mak-

sājumi, tad novērtējumu summa nedrīkst būt zemāka par to maksājumu
kopsummu, kura pienākas dzelzceļiem. No šās summas, tad ari sākas

ūtrupe.

Ja pirmā ūtrupē prece netiek pārdota, tad otrreizējā ūtrupē preču
izpārdošanu jāsāk nevis no novērtēšanas summas, bet no tās cenas, kuru

liek priekšā pircēji un preci jāpārdod tam, kurš solījis par to visaugstāko
cenu, neskatoties uz to, vai šī cena sedz vai nesedz dzelzceļiem pienā-
košos maksājumus (36 §).

5) 31. § — preču izūtrupēšanu izdara neinformējot pietiekoši pub-
liku ar attiecīgu sludinājumu izkāršanu redzamās vietās uu tāpat pie
ūtrupēm nepieaicina FR, ER, dzelzceļu policijas un Valsts kontroles pār-
stāvjus, kuru klātbūtne, lai gan pie preču izūtrupēšanas nav obligāto-
riska, tomēr ļoti vēlama;

6) 6. § — sludinājumi par izpārdošanu netiek uzglabāti pie stacijas
dokumentiem;

7) 34. § — par preču pircējiem ūtrupēs pielaiž tās personas, ku-

ras ņēmušas dalību preču novērtēšanā;

8) 37. § — par katru pārvadājumu vai atrastu priekšmetu sastāda

atsevišķas izpārdošanas listes, neskatoties uz to, ka šajās listēs ievietoja-
mi tik daudz pārvadājumu vai priekšmetu, cik to atļauj blanķetes forma,
uzrādot par kādu summu katrs atsevišķs pārvadājums vai atrastie vienā

iesaiņojumā (kurvī, somā, sainī) priekšmeti pārdoti un

9) pretēji noteikumu «N*2 280 — 14. § nepieprasītos mazvērtīgos
atrastos priekšmetus, kā: kurvjus, koka kastes, stikla pudeles, vecus:

veļu, drēbes, somas, spieķus, lietus sargus, cepures, galošas v. t. t.,
kuru vērtība nesedz dzelzceļiem pienākošos maksājumus par pārsūtīšanu,
daudzas stacijas nepārdod atklātās ūtrupēs uz vietas, bet pārsūta izpār-
došanai uz centriem (bažām).

Griežot vērību uz minētām nepareizībām lieku priekšā pamatīgi
iepazīties ar preču likvidācijas noteikumiem, rīkojumiem un apkārtrak-
stiem, kā arī rūpēties lai bagāža, preces v. t. t, tiktu likvidētas noteiktā

laikā un kārtībā.

FR lūdzu sekot preču likvidācijas noteikumu N2 280. kārtīgai izpil-
dīšanai un vajadzības gadījumos dot nepieciešamos paskaidrojumus sta-

ciju darbiniekiem uz vietas.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.
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Rīkojums N° 147.
1930. g. 26. martā.

Novērots, ka stacijas, pie preču, bagāžas v. t t. likvidēšanas un iz-

pārdošanas atklātās ūtrupēs, neievēro noteikumu te 280. 5, 6, 7, 10, 13,

14, 15, 16. 17, 19 un 28. kā arī apkārtrakstā te 200 („Dz. V." te 5

1926. g.) un_rīkojumā N° 236 („Dz. V." Ka 19. 1928. g.) paredzētos ter-

miņus un kārtību.

Lai novērstu pārpratumus pie augšminēto noteikumu piemērošanas
paskaidroju, ka:

1) 6. un 7. §§ paredzētie ūtrupes sludinājumi, atkarībā no preču
pieprasīšanas termiņiem, izkarami 24 stundas vai 2 un 3 dienas pirms
noteiktā izūtrupēšanas laika tajās stacijās, kurās nolemts preces pārdot,
piemēram:

a) ja precēm paredzētais 24 stundu vai 3 dienu uzglabāša-
nas termiņš notek 6 septembrī, tad ūtrupes diena noliekama ne

agrāk, kā 8. septembrī,

b) ja precēm paredzētais 7 dienu uzglabāšanas termiņš notek

10. oktobrī, tad ūtrupes diena noliekama ne agrāk kā 13. oktobrī

un

c) ja precēm paredzētais 10 dienu uzglabāšanas termiņš notek

15. novembrī, tad ūtrupes diena noliekama ne agrāk kā

19. novembrī.

Ūtrupes sludinājumi sastādāmi uz blanķetēm „Dtrupes", kuras pie-
prasāmas parastā kārtībā.

2) 13. un 16. §§ noteikti aizrādīts, kā, ja bagāžā un rokas bagāžā
atrastas ātri bojājošās, ugunsnedrošas un sprāgstošas vielas vai priekš-
meti, dzelzceļam ir tiesība tādas pārdot vairāksolīšanā, neievērojot 14 dienu

uzglabāšanas termiņu, vai iznīcināt, sastādot par to komercaktu; turpre-
tim daudzas stacijas šos aizrādījumus neievēro, bet izpārdod bagāžu un

rokas bagāžu, sastāvošu arī no citām mantām un precēm, piemēram: no

drēbēm, veļas, zābakiem, maisiem, kastēm, kurvjiem, pannām, avīzēm,

reklāmām v. t. t., kādas preces un mantas uzglabājamas staciju no-

liktavās līdz vispārējo ūtrupju sarakstu publicēšanai «Valdības Vēst-

nesī" (25. §).

Bagāžas un rokas bagāžas likvidēšanai piegriežama visnopietnākā
vērība un iznīcināt drīkst tikai tādas preces vai priekšmetus, kuriem tie-

šām nav nekāda vērtība, vai tādas preces, kuras galīgi sabojātas.

3) 15. § paredzēts, ka vagonos, stacijās vai uz dzelzceļu teritorijas
atrasto naudu jāiesūta Finanču direkcijai pie naudas pavadzīmēm, bet

atrastās vērtslietas pie īpašiem pāvadrakstiem, turpretim daudzas stacijas
atrasto naudu iemaksā staciju kasēs pret dažādu ieņēmumu kvītēm, ne-

uzrādot tādu, ne arī atrastās vērtslietas, 19. § paredzētos atrasto priekš-
metu sarakstos, bl. F 408.

Kas attiecas uz ādas vai mazvērtīgu metālu naudas maciņiem un

somiņām, kurās atrasta nauda, tad tādas Finanču direkcijai nav iesūtā-

mas, bet lāpāt kā citas mazvērtīgas atrastas lietas un atrastas ātri bojā-
jošās, ugunsnedrošas un sprāgstošas vielas, pārdodamas ūtrupēs uz vietas,
vai iznīcināmas tūliņ pēc to nodošanas stacijas priekšniekam.
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Pārejās atrastas mantas uzglabājamas līdz vispārējo ūtrupju publi-
cēšanai

„
Valdības Vēstnesī" (25. §).

4) 5, 10, 13, 14, 16, 17. un 28. §§ minētās ātribojājošās preces

ar saīsinātiem uzglabāšanas termiņiem, bagāžu, rokas bagāžu, atrastās

lietas un pārējās preces ar 15 dienu uzglabāšanas termiņiem jāat saiņo
un jāapskata ne agrāki kā pēc sekošiem termiņiem:

a) pasažieru bagāžu un bagāžu preci pēc 14 dienu notecēšanas no

pienākšanas dienas gala stacijā,

b) rokas bagāžu pēc 14 dienu notecēšanas no nodošanas dienas uz-

glabāšanas kamerā,

c) atrastie priekšmeti tūliņ pie to nodošanas stacijas priekšniekam,

d) ātribojājošās preces un preces ar saīsinātiem uzglabāšanas ter-

miņiem, pēc 3. § mīnēto termiņu notecēšanas, t. i. pēc 24 stun-

dām, 3, 7 vai 10 dienām un

c) 1. § minētās otrās kategorijas preces, t. i. ar 15 dienu pieprasī-
šanas termiņu, pēc divu (2) mēnešu notecēšanas no pienākšanas
dienas gala stacijā.

Atkāpties no pievestiem atsaiņošanas termiņiem stacijām atļauts tikai

tad, kad iesaiņojuma ārējās pazīmes, izskats, veids v. t. t norāda, ka

iesaiņojumā atrodās ātribojājošās preces vai ugunsnedrošas un sprāgsto-
šas vielas vai priekšmeti.

Ja atsaiņojot preces, bagāžu v. t. t. vai arī apskatot atsevišķu preču
sūtījumu, izrādītos, ka viena daļa preču vai bagāžas ir tāda, kura likvi-

dējama saīsinātos termiņos, tad šī daļa arī šajos termiņos likvidēiama,
bet pārējā daļa uzglabājama līdz vispārējo ūtrupju publicēšanai „Valdī-
bas Vēstnesī" (25. §).

Atsaiņošanas un apskatīšanas aktus sastādot jāievēro instrukcijas
te 53 komerciālo aktu sastādīšanai 1. un 2. §§.

Atsaiņotās bagāžas preču, atrasto lietu v. t. t. pārdošana izdarāma

saskaņā ar apkārtrakstu te 200 („Dz. V." te 5—26. g.) un rīkojumu
te 236 („Dz. V." te 19—28. g.), t. i. vai nu pārdodot uz vietas, vai pār-
sūtot tādas pārdošanai uz ūtrupju centriem.

Aizrādot uz minētām nepareizībām, lieku priekšā piegriest nopiet-
nāku vērību preču likvidācijas noteikumiem te 280, kā āri rīkojumiem
te 109 no 8. 111. 27. g. („Dz V." Jsr

s 10—27. g.) un te 236 no 8. I. 28 g.

(„Dz. V." te 19—28. g.) un apkārtrakstiem te 200 no 29. I. 26. g.

(„Dz. V." te 5—26. g.) un te_ 250 no 24. XIL 26. g. („Dz. V." te 51—26. g.)

un rūpēties, lai preces, bagāža, rokas bagāža v. t. t. tiktu likvidētas no-

teiktā laikā un kartība.

FR lūdzu sekot preču likvidācijas noteikumu kārtīgai izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.
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l. Pretenzijas.

Noteikumi N° 258.

1924. g. 8. novembrī.

Par pretenziju padomi.

§ 1.

lesniegto pretenziju izspriešanai par nozaudētu, iztrūkstošu un bo-

jātu bagāžu vai precēm, kā arī muitas iestāžu prasību izspriešanai par
iztrūkstošām uz preču vietām un vagoniem muitas plombām un neno-

muitotu preču un bagāžas iztrūkumiem, pie dzelzceļu virsvaldes pastāv
pretenziju padome.

§ 2.

Pretenziju padome sastādās no galvenā, finanču un ekspluatācijas
direkcijas pārstāvjiem, pa vienam no katras direkcijas un juriskonzulta.
Direkciju pārstāvjus ieceļ attiecīgi direktori un apstiprina galvenais di-

rektors. Pretenziju padomes priekšsēdētāju, kā arī viņa vietnieku ieceļ

galvenais direktors.

§ 3.

Uz pretenziju padomes sēdēm uzaicināms valsts kontroles pārstāvis.

§ 4.

Pretenziju padomes pienākums ir:

a) izspriest pretenzijas par nozudušām, iztrūkstošām vai sabojātām
precēm un bagāžu, kuras iesniegtas dzelzceļu virsvaldei un par

kurām, saskaņā ar Latvijas dzelzceļu likumu vai noslēgtiem ar

kaimiņu ceļiem līgumiem, atbildīgi valsts dzelzceļi,
b) izspriest pretenzijas (prasības), kuras iesniedz muitas iestādes sa-

karā ar muitas plombu iztrūkumiem uz vagoniem ar nenomuito-

tām precēm un nenomuitotu preču vietām, kā arī nenomuitotu

preču vai bagāžas iztrūkumiem (soda naudas),

c) izlemt vai nodarītie dzelzceļam zaudējumi nav izsaukti caur

dzelzceļu darbinieku tiešu līdzdalību preču un bagāžas zādzībā,
iztrūkumā vai bojāšanā,

d) vispusīgi iztirzāt cēloņus, kuri izsaukuši preču vai bagāžas no-

zušanu, — iztrūkumu, bojāšanu, muitas plombu iztrūkumus un

t. t. un, nākt ar priekšlikumiem, kas būtu darāms un kādi

līdzekļi izlietojami lai preču un bagāžas zādzības, iztrūkums un

bojājumus novērstu.

§ 5.

Pretenziju padomes sēdēs vi-i jautājumi izšķirami ar balsu vairā-

kumu. Ja balsis dalās uz pusi, tad priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.
Lēmumi un balsošanas rezultāti ierakstāmi pretenziju padomes žurnālos.

Katram padomes loceklim ir tiesība ierakstīt pretenz ju padomes žurnālā

savas atsevišķas domas, vai iesniegt tādas triju dienu laikā (sēdes dienu

līdzskaitot) rakstiski, kuras tad jāpievieno pretenziju padomes žurnālam.

§ 6.

Pretenziju padomes žurnāli ar ierakstītiem tajos lēmumiem un visām

pretenziju lietām nododami virsvaldes padomes galīgai izlemšanai.

3-i
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§ 7.

Pretenziju izmeklēšanas darbus vada finanču direkcijas pretenziju
nodaļa.

§ 8.

Izmeklētās pretenziju lietas, pretenziju nodaļa iesniedz kopā ar sa-

rakstiem un aprēķiniem, pie šikiem un vispusīgi lietu apgaismojošiem
ziņojumiem (pretenziju padomes žurnālu veidā) pretenziju padomes priekš-
sēdētājam, bet uz padomes locēkļu pieprasījumu, uzrāda arī pēdējiem
dēļ iepazīšanās.

§ 9.

Pretenziju padomes sēdes sasauc priekšsēdētājs vai viņa vietnieks,

pēc vajadzības, paziņodams padomes locekļiem nolikto sēdes dienu un

stundu vismaz 3 dienas iepriekš. Pretenziju padomes sēde skaitās par

pilntiesīgu, ja viņā bez priekšsēdētāja piedalās eksploatācijas direkcijas
pārstāvis un juriskonzults. Valsts kontroles pārstāvja neierašanās nevar

būt par iemeslu sēdes atlikšanai.

§ 10.

Pretenziju padomes sēdēs referē par izspriežamām pretenzijām fi-

nanču direkcijas pretenzijas nodaļas vadītājs. Šīs nodaļas vadītājs un

darbinieki nevar būt par pretenziju padomes locekļiem.

§ 11-

Katrs pretenziju padomes loceklis un referents dabū par katru at- %

sevišķu sēdi atalgojumu no virsvaldes noteiktā kārtībā un apmērā.

Reizē ar šo atceļu noteikumus N2 96. par pretenziju padomi, publi-
cētos 1921. g. „Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā'" N2 6.

Dzelzc. galv. direktors A Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktors H. Mazkalniņš.

m. Nomas laukumi.

Rīkojums N° 543.
1927. g. 28. decembrī.

Par aizņemtiem no Šoseju un zemesceļu departamenta ar akmeņiem
zemes laukumiem dzelzceļu atsavinājuma joslā uz posmiem pirmos 3

mēnešus, skaitot no nokraušanas dienas, nomas maksa nav ņemama, bet

pēc tam, ja akmeņi nebūs aizvākti, iekasējama noteikumos N2 321 § 2.

paredzētā nomas nauda un par turpmāku zemes lietošanu attiecīgās stacijās
noslēdzami līgumi.

Turpretim par aizņemto dzelzceļu zemi, ja akmeņi atrodas uz nomas

laukumiem, iekasējama nomas nauda, saskaņā ar augstāk minētiem no-

teikumiem.

Šis rīkojums attiecas uz akmeņu sūtījumiem, kurus Šoseju un zemes-

ceļu departaments adresēs uz šī departamenta attiecīga rajona ceļu inženiera

vārda un nosūtīs no Slokas stacijas izkraušanai zemāk minētos posmos:
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1) Tukuma-Jelgavas līnijas kreisā pusē starp 150,5-151,3 km.

2) Jelgavas-Meitenes līnijas kreisā pusē starp 7,0-8,0 km.

3) Jelgavas -Daudzevas līnijas labā pusē starp 167,1 - 167,9 km.

4) Jelgavas - Liepājas līnijas labā pusē starp 56 km.

5) Rīgas-Tukuma līnijas kreisā pusē posmā Sloka -Ķemeri.

Vajadzīgās akmeņu izkraušanai vietas, saziņā ar CN ierāda vietējais
CM. Aizņemtie zemes laukumi uz C direkcijas pieprasījumu vajadzības
gadījumā un no direkcijas noteiktā laikā jāatbrīvo.

Reizē ar akmeņu novešanu atbrīvotie zemes laukumi katrreiz ar

departamenta līdzekļiem no akmeņu atkritumiem kārtīgi jānotīra, pretējā
gadījumā to izdara dzelzceļš uz departamenta rēķina.

Par zemes laukumu aizņemšanu un atbrīvošanu CN kopīgi ar ES

sastāda un iesūta F attiecīgus aktus.

Līdz ar šo tiek atcelti visi iepriekšējie rīkojumi attiecībā uz nomas

naudas aprēķināšanu šoseju un zemesceļu departamentam par dzelzceļu

zemes aizņemšanu ar akmeņiem, izvedamiem no Slokas.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.
Techniskā direktora palīgs K. Paegle.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Rīkojums N° 474.
1928. g. 3 novembrī.

Papildinot 1927. g. 28. decembra rīkojumu N2 543, kas iespiests
«Dzelzceļu Vēstnesī" J\° 50 no 1927. g., atļauju uz minētā rīkojuma no-

teikumiem pieņemt pārvadāšanai lecavas akmenslaustuvēs šoseju un

zemesceļu departamenta sagatavotos plienakmeņus.

No lecavas stacijas plienakmeņus paredzēts nosūtīt pa dzelzceļu
izkraušanai šādās vietās:

1) pie Vecmuižas stacijas,
2) uz Jelgavas -Daudzevas līnijas 168—172 km,
3) uz Jelgavas-Meitenes līnijas 8 km pie bij. Svētes piestātnes.

Vajadzīgo zemi akmeņu nokraušanai stacijas teritorijā un uz posmiem
pēc vienošanās ar departamentu pārstāvi ierāda vietējie ES un CM ar CN

piekrišanu. Par aizņemtiem un atbrīvotiem zemes laukumiem ES un CM

iesūta F attiecīgus aktus.

Šis rīkojums stājās spēkā ar š. g. 1. novembri.

Dzelzceļu galvenais direktora v. P. Beikmanis.

Techniskā direktora palīgs K. Paegle.
Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Rīkojums N° 5.
1929. g. 2. janvārī.

Papildinot p. g. 3. novembra rīkojumu N2 474, kas iespiests „Dzelz-

ceļu Vēstnesī" K2 45 no 1928. g., atļauju uz 1927. g. 28. decembra rīkojumā
N° 543 (skat. „Dzelzceļu Vēstnesī" N2 50 no 1927. g.) minētiem noteikumiem

pieņemt pārvadāšanai Šoseju un zemesceļu departamenta ar bezdarbniekiem

sagatavotos un pa dzelzceļu šoseju būvēm pārvadājamos plienakmeņus
izkraut dzelzceļu atsavinājuma robežās šādās vietās:

34*
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1) pie Krimūnu, Abguldes un Bēnes stacijām,
2) posmā no Jelgavas līdz Bēnei.

Vajadzīgo zemi plienakmeņu nokraušanai stacijas teritorijā un uz

posmiem pēc vienošanās ar departamenta pārstāvi ierāda vietējie ES un

CM ar CN piekrišanu.
Par aizņemtiem un atbrīvotiem zemes laukumiem ES un CM iesūta

F attiecīgus aktus.

Sis rīkojums stājas spēkā ar š. g. 7. janvārī.

Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.

Techniskā direktora palīgs K. Paegle.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Rīkojums N° 38.
1929. g. 24. janvārī.

Papildinot š. g. 2. janvāra rīkojumu N° 5, kas iespiests «Dzelzceļu
Vēstnesī" J\° 1 no 1929. atļauju uz 1927. g. 28. decembra rīkojumā N° 543

(skat. «Dzelzceļu Vēstnesī" N° 5C no 1927. g.) minētiem noteikumiem,
pieņemt pārvadāšanai no Slokas stacijas Šoseju un zemesceļu departamenta
Šlokas plienakmeņu lauztuvēs ar bezdarbniekiem sagatavotos un pa
dzelzceļu šoseju būvēm pārvadājamos plienakmeņus, izkraut dzelzceļu
atsavinājuma robežās posmā Imanta - Babīte un pie Anniņmuižas Beberbeķu
ceļa pārbrauktuves. «

Vajadzīgo zemi plienakmeņu izkraušanai stacijas teritorijā un uz

posmiem pēc vienošanās ar departamenta pārstāvi, ierāda vietējie ES un

CM ar CN piekrišanu.

Par aizņemtiem un atbrīvotiem laukumiem ES un CM sastāda un

iesūta F atttecīgus aktus.

Šis rīkojums stājas spēkā ar š. g. 28. janvāri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskā direktorā palīgs K. Paegle.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Rīkojums N° 158.
1929. g. 15. aprili.

Par aizņemtiem no Rīgas Jūrmalas pilsētas valdes ar izkrautiem

akmeņiem zemes laukumiem dzelzceļu atsavinājuma joslas robežās uz

posmiem starp Rīgas Jūrmalas stacijām un šo staciju teritorijā uz neie-

mērītiem nomas laukumiem — pirmos 3 mēnešus no akmeņu nokraušanas

dienas, par zemes lietošanu nomas maksa nav ņemama. Pēc tam, ja

akmeņi nebūs novesti, iekasējama noteikumos J\° 321. — §§ 2, 3 un 4

paredzētā nomas maksa un par turpmāko zemes lietošanu attiecīgās

stacijās noslēdzami līgumi par zemes nomu.

Turpretim, ja akmeņi atrodās nokrauti stacijas teritorijā uz iemērītiem

numurētiem nomas laukumiem, par aizņemtās zemes lietošanu iekasējama
nomas nauda no akmeņu izkraušanas dienas un noslēdzami līgumi par

zemes nomu.
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Šis rīkojums attiecās uz akmeņu sūtījumiem, kurus Rīgas Jūrmalas
pilsētas valde pieved pa dzelzceļu no Slokas pilsētas akmeņu lauztuvēm.

Vajadzīgo zemi akmeņu izkraušanai stacijas teritorijā un uz posmiem
pēc vienošanās ar pilsētas valdes pārstāvi ierāda vietējie ES un CM ar

CN piekrišanu. Aizņemtie zemes laukumi uz Techniskās direkcijas pie-

prasījumu vajadzības gadījumā un no direkcijas noteiktā laikā jāatbrīvo.

Reizē ar akmeņu novešanu atbrīvotie zemes laukumi katrreiz ar

pilsētas valdes līdzekļiem no akmeņu atkritumiem kārtīgi jānotīra, pretējā
gadījumā to izdara dzelzceļš uz pilsētas valdes rēķina.

Par zemes laukuma aizņemšanu un atbrīvošanu CM kopīgi ar ES

sastāda un iesūta F attiecīgus aktus.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskā direktora palīgs K. Paegle.
Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 304.
1928. g. 10. janvārī.

Sakarā ar jauno noteikumu Ns 321. par dzelzceļu zemes iznomā-

šanu un instrukcijas Ns 62 līnijas darbiniekiem spēkā stāšanos no š. g.
1. janvāra, pārpratumu novēršanas nolūkā paskaidroju, kā šīs instrukcijas
22. un 23. §§ minēto līgumu un līgumu pagarinājumu (kontrolējamo
blanķešu) kvītes (oriģināli), kuras tiek izsniegtas nomniekiem, no pē-
dējiem apmaksājamas ar zīmognodokli divu (2) santimu apmērā par
katru līguma kvīti, tāpat kā tas tiek darīts pie dažādu ieņēmumu kvīšu

izrakstīšanas. Bez tam aizrādu uz to, ka ja minētās līgumu un līgumu
pagarinājumu blanķetes kaut kādu iemeslu dēļ tiktu sabojātas, tad

sabojāto līgumu un līgumu pagarnājumu blanķešu oriģināli un noraksti

līdz ar kvītēm pie tiem, iesūtāmi Finanču direkcijai (Līgumu nodaļai).

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Komercnodaļas vadītājs J. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 330.
1928. g. 3. jūlijā.

Visiem ES.

Vēl arvien atkārtojas gadījumi, ka Finanču direkcijā ierodas privātas

personas, kuras vēlās pagarināt noslēgtos stacijās līgumus par zemes

laukumu nomu un aizrāda uz to, ka staciju priekšnieki esot viņiem

teikuši, ka līgumus varot pagarināt arī Finanču direkcijā.

Aizrādu, ka līgumi, tāpat arī to pagarinājumi par zemes laukumu

nomu materiālu nokraušanai slēdzami stacijās, saskaņā ar instr. JsTs 62.

11. §. Tāpat arī turpmākos šīs instrukcijas §§ 12.—17., 19. un 20.

nepārprotami norādīts, ka šāda līguma noslēgšana piekrīt stacijām.

levērojot teikto, uz priekšu staciju priekšniekus lūdzu uz Virsvaldi

privātpersonas dēļ līgumu resp. pagar. slēgšanas nesūtīt, bet izdarīt

to stacijās.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Līgumu nodaļas vadītāja v. i. Eglīts.
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Apkārtraksts N° 358
1929. g. 15. janvāri.

Visiem ES, noraksts FR.

Atkārtojas gadījumi, ka daži ES vel turpina pagarināt p. g. no-

slēgtos līgumus par dzelzceļu zemes nomu.

Uzdodu turpmāk, sākot ar katru jaunu gadu, iepriekšējā gadā slēgtos

līgumus par dzelzceļu zemes nomu, kuru nomas termiņi izbeidzas

jaunājā gadā, pie līguma atjaunošanas nepagarināt uz līguma pagarinā-
juma blanķetēm ser. FK 8, bet noslēgt jaunus līgumus uz blanķetēm
ser. FK 3.

Reizē ar šo aizrādu, ka pie jauna līguma slēgšanas nevar ieturēt

no iepriekšējiem līgumiem iemaksātas vecās drošības naudas, bet iekasēt

321. not. 6. § paredzētās drošības naudas pilnos apmēros.
Vecās drošības naudas uz pieprasījumu atmaksāt nomniekiem

atpakaļ «Noteikumu par dzelzceļu staciju rēķinvedību un norēķināšanos"
§§ 188. un 189. paredzētā kārtībā.

Finanču direktora v. J. Leitis.

Līguma nodaļas vadītāja v. Eglīts.

Apkārtraksts N° 383.
1926. g. 10. maijā.

Grozot p. g. 10. janvāra apkārtrakstu K2 304 (iesp. Dz-ļu Vēstn.

«Ns 2 —1928. g. pirmo nodalījumu, attiecībā uz zemes nomas laukumu

līguma kvīšu apmaksu ar zīmognodevu, aizrādu ka p. g. 3. jūlijā V.

rīkojumā par zīmognodevu «Nš 307 (iesp. Dz-ceļu Vēstn. N° 27—1928. g.)
III. daļas 4. punktā, zem dažādu ieņēmumu kvītēm, kuras stacijas iz-

sniedz privātpersonām un iestādēm par dažādu naudas summu saņemšanu,
jāsaprot arī līgumu un līgumu pagarinājumu (kontrolējamo blanķešu)
kvītes un tā tad arī šīs kvītes, saskaņā ar rīkojumu N° 307. atsvabinātas

no zīmognodevas.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Līguma nodaļas vadītāja v. Eglīts.

Visiem CN un ES.

Instrukcija N° 62 § 44 pielaiž nomas laukumu nolīdzināšanu arī ar

koka materiālu atkritumiem — mizām un skaidām, kuras uzkrājās kokus

mizojot uz nomas laukumiem.

Tā kā tagad uz nomas laukumiem notiek stiprā mērā koku ma-

teriālu mizošana un materiāli tiek sakrauti turpat uz mizām un skaidām,
kas vasarā sausā laikā, skaidām un mizām izkalstot, padara nomas

laukumus stipri nedrošus uguns ziņā, tad tādu materiālu sakraušana

pielaižama tikai ar noteikumu, ka skaidas un mizas jāpārklāj ar nelielu

zemes kārtu. ES un CM uzlieku par pienākuma sekot, lai nomnieki

izpildītū šo noteikumu.

JNfc 151/CK 1928. g. 19. maijn.

Techniskā direktora pal. Paegle.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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n. Pašvaldību nodoklis.

Rīkojums N° 364.
1928. g. 24. augustā.

Par pašvaldību nodokli.

„Valdības Vēstnesī" izsludināti sekoši «Noteikumi par pašvaldību
nodokli no ievedamām dzelzceļu kravām."

Izdoti saskaņā ar noteikumu par pilsētu ienākumiem, izdevumiem,
budžetiem un pārskatiem 84. pantu (1921. g. lik. krāj. 2.).

1. No dzelzceļu kravām, ko ieved pa pilsētu robežās esošām sta-

cijām, ņemams nodoklis pilsētu pašvaldībām par labu, saskaņā ar šiem

noteikumiem.

2. lenākumi no šī nodokļa izlietojami ielu un šoseju ierīkošanai

un uzlabošanai, kā arī tiltu būvēm un to remontiem pilsētu robežās,

īpaši to ielu un šoseju, kuras ved uz dzelzceļu piestātnēm.

3. Ar šo nodokli nav apliekami:
a) sūtījumi, vieglāki par 100 kilogramiem un arī smagāki sūtījumi,

ja nodoklis no tiem nesasniedz vismaz 10 santimu;
b) tranzitā caur attiecīgo staciju ejošie sūtījumi;
c) pasta sūtījumi;
d) pasažieru bagāža un vispārīgi visi sūtījumi, ko pārvadā pasa-

žieru un preču-pasažieru vilcienos pie bagāžas dokumentiem;
c) visi valsts resoru (arī autonomo valsts uzņēmumu) mantu sūtījumi;
f) valsts ierēdņu mantu sūtījumi, ko pārved uz valsts rēķina pie

ierēdņu iecelšanas amatā, vai pārcelšanas no vienas vietas uz

otru;

g) sūtījumi, ko pārved pilsētas robežās no vienas stacijas uz otru un

h) sūtījumi, kas valsts dzelzceļu preču tarifā (sk. 1928. g. „Vald.
Vēstn." JST° 170) ieskaitīti sekošās kategorijās un grupās:

I kat..l, 4, 5, 6, 7. un 9. gr,
II kat. 1., 2, 4, 5, 6, 7.

un 8. gr, 111 kat, IV kat. 4. gr, V kat. 3, 5. un 6. gr„ VI kat.

2. gr, X kat. 1. gr. C, XII kat. 1, 2, 3, 7 un 8. gr, XIII kat.

5. gr, XVI kat. 3. gr, XX kat. un XXI kat. 2. gr.

4. Nodoklis aprēķināms neatkarīgi no attāluma par to svaru un

pēc tām klasēm, pēc kādām sūtījumā atrodošām precēm, saskaņā ar

valsts dzelzceļu preču tarifu, aprēķināma veduma maksa, noteicot no-

dokli no sūtījumiem šādos apmēros:

I_ IV kl. —10 sant. no katriem 100 kg
V VIII — 7v \ iii

~ 1
n X » » r>

IX X
„

6
„ ~ „ „ „

XI — XIII
„

— 5
„ „ „ „ „

XIV- XVI
„
- 4

„ „ „ „ „

XVII -XVIII
„

- 3
„ „ ~ „ „

XIX — XX
„

— 2
„ „ „ „ „

YYT
_

1
-»»■•*»■•»■

»
1

tt » » » ti

Ļ piezīme. No X kategorijas I grupas sūtījumiem, kufi pēc 3. panta nav no

nodokļa atsvabināti, nodoklis ņemams pēc preču XXI klasei noteiktās normas.

2. piezīme. Nodokli aprēķinot, pēc vienas kvītes pienākošās maksājumu summas

nepilni 5 santimi skaitāmi par pilniem 5 santimiem, bet sākot ar 6 santīmiem — nepilni
10 santimi par pilniem 10 santimiem.
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5. Par nodokļa iekasēšanu un norēķināšanās kārtību, kā arī par
iekasēšanas izdevumiem, pilsētu pašvaldībām jāvienojās ar dzelzceļu
virsvaldi. Privāto dzelzceļu valdēm nodoklis jāiekasē, neatkarīgi no

vienošanās, uz tādiem pašiem noteikumiem, kā to dara valsts dzelzceļu
virsvalde, ja tās to nedarītu uz pilsētu pašvaldībām labvēlīgākiem
noteikumiem.

6. Pēc vienošanās par nodokļa iekasēšanu, aprēķināšanu, un ieka-

sēšanas izdevumiem, pilsētu valdēm jāizsludina «Valdības Vēstnesī", no

kura laika nodokli sāks ņemt. Nodokļa ņemšanu var uzsākt tikai ar

mēneša 1. vai 16. dienu, pie kam sludinājums par to jāievieto «Valdības
Vēstnesī" ne mazāk, kā 14 dienas iepriekš.

Nodoklis pēc šiem noteikumiem aprēķināms sākot ar 1928. g.

1. septembrī un tie izdoti saziņā ar dzelzceļu virsvaldi līdzšinējo notei-

kumu vietā (sk. „Valdības Vēstnesī" 1924. g. 271), kuri reizē ar to

zaudē savu nozīmi.

Rīgā, 1928. g. 24. augustā. Ks 91541.

lekšlietu ministrs (E. Laimiņš).
Pašvaldības departamenta direktors (J. Zankevics).

Pilsētu nodaļas vadītājs (Rob. Ķelle).

Šos noteikumus lieku priekšā stacijām piemērot no augšminētā

datuma, t. i. no š. g. 1. septembra.
Reizē ar to atceļu «Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājuma"

1924. g. JSr
2 51 iespiesto rīkojumu Jsr

2 384.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Apkārtraksts
N°

408
1929. g. 29. novembrī.

Novērots, ka sūtījumu gala stacijas bieži vien nav skaidrībā, kā

īsti aprēķināms pašvaldību nodoklis tanīs gadījumos, kad vienā sūtījumā
ir pārvadātas dažādas preces, par kurām pašvaldību nodoklis aprēķi-
nāms pēc dažādām likmēm. Tā piemēram, par pienākušo parastā ātruma

sūtījumu, kurš sastāv no 3 maisiem āboliņu sēklu, kopsvarā 220 kg,
kuras tarifējamas pēc tarifa 4. klases, un 3 saiņiem lietotu pakulu maisu

— svarā 20 kg, kuri tarifējami pēc tarifa 7. klases, dažas stacijas paš-
valdības nodokli aprēķina šādā kārtā:

pēc 4. kl. — 10 sant. X 3 = 30 sant. un

„
7. kl. - 7

„ Xl= 7
„

tā

tad kopa, noapaļojot līdz pilniem 10 sant., 40 santimus.

Turpretim citas stacijas minēto nodokli aprēķina 10 sant. X 3 =

30 santimu apmērā.
Vēl citas stacijas pašvaldības nodokli aprēķina pēc sekojoša

aprēķina:
,
.

._ 0F * 1 sant. X22= 22 sant.

0,7 „ X 2=1,4
„

ta tad kopa noapaļojot līdz pilniem 5 santimiem, 25 santimus.

Pēdējais aprēķina veids ir pareizs, jo minētais nodoklis te aprēķi-
nāts par to svaru un pēc tām klasēm pēc kādām sūtījumā atrodošām

precēm, saskaņā ar valsts dzelzceļu preču tarifu, aprēķināma veduma

maksa (skat. 1928. g. 364. rīkojuma 4. punktu).

Finanču direktors Mazkalniņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.



537

Rīkojums N° 71.
1930. g. 13. februārī.

Pašvaldību nodokli no ievedamām dzelzceļu kravām attiecīgām

pilsētām par labu, saskaņā ar 1928. g. «Dzelzceļu Vēstneša" 34. numurā

iespiestā rīkojuma J\° 364 noteikumiem iekasē sekošās stacijas:

1. Aizpute Jugla Rūjiena
Alūksne Krustpils Sarkandaugava
Ape Ķemeri no 1930. g. Sigulda
Asari 1. marta Sloka

Auce Liepāja Šķirotava
Bulduri Līvāni Strenči

«Celtrans" Ludza Talsi

Cēsis Madona Torņakalns

Daugavpils I un II Majori Tukums I un II

Dobele Mangaļi Valka

Dubulti Ogre Valmiera

Grīva Pļaviņas Ventspils
Gulbene Priekule Viļāni
Ilgeciems Rīga I Ciekurkalns

Jēkabpils Rīga Krasts Zasulauks

Jelgava Rīga Preču Zemitāni

2. Bez 1. p. paredzētām stacijām pašvaldību nodokļa iekasēšana

atļauta Rēzeknes I, Rēzeknes II un Viesītes stacijās, kurās pašvaldību
nodokli iekasē attiecīgo pilsētu valžu darbinieki.

3. 1. p. minētās stacijas, iekasējot pašvaldību nodokli, rīkojas
saskaņā ar «Noteikumu par dzelzceļu staciju rēķinvedību un norēķinā-
šanos" §§ 146, 147. un 148.

4. Pilsētu valdēm ir tiesība pārbaudīt stacijās iekasējamā pašval-
dību nodokļa pareizību, salīdzinot kvīšu talonus un norēķinus ar izdoto

preču grāmatu.

Šādu pārbaudīšanu uz vietas stacijās pilsētu valdes var izdarīt

tikai vienu reizi mēnesī, pie kam stacijām jāuzrāda revidējošiem pilsētu
valžu priekšstāvjiem visi dokumenti, no kuriem tie varētu konstatēt

pašvaldību nodokļa pareizu iekasēšanu.

Ar šo rīkojumu aizvietoti sekoši rīkojumi:

3534, iespiests „Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" 1922. g.

15. numurā.

N° 3696, iespiests «Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" 1922. g.

16. numurā.

JVTs 2182, iespiests «Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" 1924. g.

8. numurā.

N° 2425, iespiests «Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" 1924. g.

9. numurā.

Xi 13211, iespiests „Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" 1924. g.

47. numurā.

J\° 7456, iespiests „Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" 1925. g.

27. numurā.
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Xs 344, iespiests «Dzelzceļu Vēstnesī" 1927. g. 32 numurā.

No 436, iespiests «Dzelzceļu Vēstnesī" 1927. g. 40. numurā.

te 140, iespiests «Dzelzceļu Vēstnesī" 1928. g. 12. numurā.

te 147, iespiests «Dzelzceļu Vēstnesī" 1928. g. 13. numurā.

te 149, iespiests «Dzelzceļu Vēstnesī" 1928. g. 13. numurā.

te 165, iespiests «Dzelzceļu Vēstnesī" 1928. g. 14. numurā.

te 194, iespiests «Dzelzceļu Vēstnesī" 1928. g. 16. numurā.

te 176, iespiests «Dzelzceļu Vēstnesī" 1929. g. 16. numurā.

.V' 316, iespiests «Dzelzceļu Vēstnesī" 1929. g. 28. numurā.

te 536, iespiests «Dzelzceļu Vēstnesī" 1930. g. 1. numurā.

te 6658 no 1925. g. 10. jūnija.
te 2785 no 1926 g. 17. marta.

Jsr
2 6638 no 1926 g. 2. jūlija.

te 26394 no 1926. g. 10. septembra.
te 3503 no 1927. g. 26. marta.

te 8042 no 1927. g. 11. augusta.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Kode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

o. Preču un bagāžas apdrošināšana.

Skat. 5. nod. c. pantu.

p. Ziņu sniegšana par pārvadājamiem

sūtījumiem.

Rīkojums N° 196.
1923. g. 7. augustā.

Ir novērots, ka staciju darbinieki izsniedz ziņas par pārvadājamiem
sūtījumiem tādām personām un iestādēm, kurām nav likumīgas tiesības

tādas ziņas saņemt.

Caur šādunelikumīgu ziņu izsniegšanu preču īpašniekiem pie sūtījumu
likvidēšanas var celties dažādi sarežģījumi, kā arī materiāli zaudējumi

preču īpašniekiem.
Griežot uz to attiecīgu darbinieku vērību, aizrādu, ka tiesības pie-

prasīt ziņas par pārvadājamiem sūtījumiem bauda tikai sekošās personas:

1) policijas ierēdņi, tiesu izpildītāji, izmeklēšanas tiesneši un nodokļu

inspektori — par visiem bez izņēmuma sūtījumiem, pie kam

viņiem par to jāiesniedz staciju priekšniekiem rakstisks piepra-
sījums ;

2) nosūtītājs vai pārvadāšanas dokumentos uzrādītais saņēmējs vai

viņu uz to pilnvarotas personas — par sūtījumiem, kuri adresēti

uz noteiktas personas vārdu un

3) nosūtītājs vai viņa pilnvarnieks un duplikata uzrādītājs — par

sūtījumiem, kuri adresēti duplikāta uzrādītājam.
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Izsniegt kaut kādas ziņas un paskaidrojumus par sūtījumiem, kuri

uz ziņu pieprasītājiem neattiecas, stingri noliegts un brīdinu, ka par šī

rīkojuma neievērošanu vainīgie darbinieki tiks saukti pie atbildības.

Dzelzceļu galvena direktora v. i. A. Rode.

Ekspluatācijas dir. T. Dumpis.

Apkārtraksts N° 69.
1925. g. 9. decembri.

Ar rīkojumu .NM96., iespiesto 1923. gadā «Dzelzc. virsv. rīk. krā-

jumā" .Vs 31. ziņas par pārvadājamiem sūtījumiem izsniedzamas tikai tādām

personām un iestādēm, kurām uz to ir likumīgas tiesības un proti:

1) policijas ierēdņiem, tiesu izpildītājiem, izmeklēšanas tiesnešiem

un nodokļu inspektoriem — par visiem bez izņēmuma sūtīju-
miem, pie kam viņiem par to jāsniedz staciju priekšniekiem
rakstisks pieprasījums.

2) nosūtītājam vai pārvadāšanas dokumentos uzrādītam saņēmējam
vai viņu uz to pilnvarotām personām par sūtījumiem, kas adresēti

uz noteiktas personas vārda un

3) nosūtītajam vai viņa pilnvarniekam un duplikāta uzradītajam
par sūtījumiem, kas adresēti duplikāta uzrādītājam.

Cik redzams, šis rīkojums tomēr netiek ievērots, jo pec Vācijas
Karlauču direkcijas 14. oktobra pasta tēlegrammas Ns 22. un SSSR

dzelzceļu centrālas pārvaldes 19. novembra raksta Ns KM/52. — 6/79.

ziņas par tranzita sūtījumiem tiešā Vācijas-Lietuvas-SSSR satiksmē robež-

stacijās resp. pārkraušanas un citās stacijās izsniedzot dažādām privātām
personām un spedicijas kantoriem, kuri uz to tiesības nebauda.

Šāda ziņu izsniegšana var nest materiālus zaudējumus pārvadājamo
preču īpašniekiem un reizē ar to radīt sliktu iespaidu pret Latvijas dzelz-

ceļiem, kādēļ vēl reiz uzdodu turpmāk stingri ievērot sākumā minēto

kārtību.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīcības nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

Rīkojums N° 289.
1928. g. 18. jūnijā.

Papildinot rīkojumu MS 196. (Dzelzc. virsv. rīk. krāj Ns 31 — 1923. g.),
aizrādu, ka ari pagasta valdes un šoseju un zemesceļu rajonu inženieri

bauda tiesību ieskatīties staciju preču nosūtīšanas un izdošanas grāmatās
un var ievākt no tām dažādu nodevu un nodokļu aprēķināšanai vaja-
dzīgās ziņas, ievācot tās ar saviem līdzekļiem un darba spēku, ka arī

netraucējot pie tam staciju komercielo darbību.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.
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Izvilkums no pārgrozījumiem un papildīnājumien

Civilprocesa likumos, kuri publicēti „Valdības Vēst-

nesī" JNJ 143 — 1930. g.

452. Kad prāvnieks norāda uz lietas noskaidrošanai vajadzīgiem
dokumentiem vai ziņām, kas atrodas citas iestādes vai amatpersonas
aktīs, tiesa pieprasa dokumentus, ziņas vai oriģinalaktis no attiecīgām
iestādēm vai amatpersonām, vai izdod prāvniekam apliecību par to, ka

dokuments, ziņas vai aktis ir nepieciešami un kad īsti.

r. Preču pārvadāšanas aizliegumi un

aprobežojumi.

Apkārtraksts N° 56.
1930. g. 14. aprili.

Paziņoju ievērībai un izpildīšanai pastāvošos aizliegumus un apro

bežojumus preču pārvadāšanā.
Preču operāciju ierobežojumi stacijās ievietoti noteikumos N° 330.

Kār- Ar kadu rīkojumu
tējie Aizliegumu vai aprobežojumu saturs.

ievests dzīve.

i. a) Par izstrādātu linu un linu pakulu,
neapstrādātu, mērcētu un nemēr-

cētu linu stiebriņu, maltu linu un

pakulu pārvadāšanas kārtību;

Rīk. j\s 37 — 1930. g. (sk.
rīkojumu kopojuma D

daļas 3. panta e. punktu).

b) par linu monopola nodaļas atļauju

pieprasīšanu izdodot saņēmējiem

a) nodalījumā minētos sūtījumus,
kuri pienāk no ārzemēm.

Telegr. te 41/FT — 15. II

1930. g. F. apkārtraksts
jNs 27—1930. g. (sk. rīk.

kop. D daļas 3. p. e. p.).

2. a) Par aizliegumu ievest no SPRS

Latvijā mājlopus, putnus, gaļu,

pienu, sviestu, taukus, jēlvielas un

lopbarību;

Rīk. te 397 — 1924. g.

Telegr. EC/28—17. I

1925. g. Telegr. FT/53
— 31. I 1925. g. (sk.
rīk. kop. D daļas 10. p.

b) par a) nodalījumā minēto sūtījumu
pieņemšanu no SPRS un citām

kaimiņu valstīm, tranzitā caur Lat- a. p.).

viju.
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Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņs.
Preču nodaļas vadītāja v. A. Šveics.

Kar-

:ējie Aizliegumu vai aprobežojumu saturs.
Ar kadu rīkojumu

ievests dzīve.

3. Par aizliegumu ievest un tranzitēt

Latvijā no Polijas govslopus, aitas, ka-

zas, cūkas un lopbarību.

Rīk. X_ 161— 1930. g. (sk.
rīk. kop. D. daļas 11. nod.

a) Par aizliegumu ievest no Dānijas
zirgus, liellopus, aitas, kazas, cū-

kas, putnus un lopbarību;

c. p.).

4.

b) par zirgu, liellopu, sīklopu un

putnu ievešanas kārtību no pārē-
jām Vakareiropas valstīm;

c) par zirgu, liellopu un sīklopu ie-

vešanas kārtību no Lietavas.

Rīk. te 113 — 1930. g.

(sk. rīkojumu kopo-
jumu D. daļas 11. nod.

e. p.).

i

5. Par mājlopu izvešanas (eksportēša-
nas) kārtību uz ārzemēm.

)

Rik. JM_ 163—1930.g. (sk. rīk.

kop. D. d. 11. nod. a. p.).

6. Par lopu, gaļas un jēlvielu ekspor-
tēšanas kārtību uz Čechoslovāķiju, caur

Zemgali.

Rīk. J\_ 96 — 1930.g. (sk. rik.

kop. D. d. 11. nod. c. p.).

7. Par kartupeļu eksportēšanas, impor-
tēšanas un tranzitēšanas kārtību.

Rīk. Ns 162—1930. g. (sk. rīk.

kop. D. d. 11. nod. a. p.).

8. Par augļu un ogu izvešanas kartību

uz ārzemēm.

Rīk. X. 177—1930.g. (sk. rīk.

kop. D. d. 11. nod. a. p.).

9. Par aizliegumu ievest no ārzemēm Rīk.A.476-1929 g.(sk.rīk.

kop. D. d 11. nod. a. p.).kultūras augu seklu tīrīšanas atkritu-

mus un nezāļu sēklas.

10. Par pienākušo no SPRS un adresēto

uz Igauniju siena, salmu un pelavu
sūtījumu pieņemšanas un pārvadāšanas
kārtību.

Rīk. .N. 146—1929. g.(sk. rīk.

kop. D. d. 11. nod. d. p.).

11. Par aizliegumu eksportēt, importēt
un tranzitēt kara materiālus un priekš-

Rīk. JMš 8 — 1925. g. kas

pastiprināts ar rīk. N° 94

— 1926. g. (sk rīk. kop.
D. d. 11. nod. a. p.).

metus.

12. Par dzīvu augu vai to daļu ievešanas,
izvešanas un tranzitēšanas kārtību.

Rīk.N°292 — 1930.g.(sk.rīk.
kop. D. d. 11. nod. a. p.).

13. Par eksportgaļas un tas pārstrādājumu

eksportēšanas kārtību.

Rīk. JSTs 332 — 1930.g.(sk. rīk.

kop. D. d. 11. nod. a. p.).
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5. Bagāžas un bagāžas preces pārvadāšana.

a. Pieņemšana, svēršana un birkošana.

Izraksts.

Rīkojums N° 168.
1920. g. 12. maijā.

Novērots, ka dažas stacijas pieņem pārvadāšanai pa bagāžu neat-

ļautus un nepietiekoši iepakotus priekšmetus: puķu podus ar puķēm un

mēbeles, no kā var celties viņu bojājumi un citas neērtības dzelzceļiem.

Pārvadāšanai kā bagāžu var pieņemt tikai tādus priekšmetus, kuri

pienācīgi iesaiņoti (iepakoti) veselos un pārvadāšanai izturēt spējīgos če-

modānos, kastēs kurvjos, ceļa somās un tamlīdzīgos iesaiņojumos.

Nepietiekoši vai pavisam neiesaiņoti bagāžas gabali pārvadāšanai
nav pieņemami, izņemot tādus lielāka apmēra viengabala priekšmetus,
kurus parasti pārvadā bez iesaiņojuma un ja viņi nevar bojāties.

Pavisam nedrīkst pieņemt pa bagāžu ugunsnedrošas vai citas tā-

das vielas, kuras savu īpašību dēļ var kaitēt citu pasažieru bagāžai.

Ekspluatācijas un Finanču revizoriem un vilcienu kontrolieriem uz-

dodu uzraudzīt un instruēt attiecīgus aģentus.

Dzelzceļu galvenais direktors Klaustiņš.

Finanču direktora v. i. Dukurs.

Ekspluatācijas direktora uzd. Ed. Stankevičs.

Apkārtraksts N° 51.
1922. g. 10. jūlijā.

Visiem staciju priekšniekiem, noraksts ekspluatācijas nodaļu
priekšniekiem un ekspluatācijas revizoriem.

Novērots, ka daži ES uzdod staciju zemākiem kalpotājiem, kā pār-

mijniekiem, sargiem un strādniekiem izpildīt, bez viņu tiešiem pienāku-
miem, arī bagāžas un preču pieņemšanas un izdošanas darbus, t. i.

svēršanu, dokumentu izgatavošanu un to saņemšanu no vilcieniem, kā

arī preču un bagāžas izdošanu.

Caur šādu ES rīcību rodas daudz pārpratumu un liekas sarakstī-

šanās, jo šie darbinieki nebūdami sagatavoti minētiem uzdevumiem, pie-
laiž daudz un dažādas nepareizības, kā pie preču un bagāžas vietu

skaita un svaru uzrādišanas pārvadāšanas dokumentos, iesaiņojuma no-

vērošanas un dokumentu izgatavošanas, tā arī preču un bagāžas izdoša-

nas saņēmējiem.

Atgādinu, ka visi šie darbi ir izdarāmi no vecākiem staciju kalpo-

tājiem, t. i. ES, ESP, svērājiem vai kantoristiem un nekādā ziņā pie
viņu izpildīšanas nav pielaižami staciju zemākie kalpotāji.

ER lūdzu sekot apkārtraksta izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktora pal. Dukurs.

Pretenziju nodaļas vadītājs Zandbergs.
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Izraksts.

Rīkojums N° 173.
1923. g. 16. jūlijā.

Lai no pieturas punktiem braucošiem pasažieriem dotu iespēju ar

tarifā un noteikumos pasažieru un bagāžas pārvadāšanai pa dzelzce-

ļiem paredzētiem nosacījumiem pārvadāt bagāžas vagonos neiesaiņotus
velosipēdus, pieturas punkti, kuri nav atklāti bagāžas operācijām, izrak-

sta un izsniedz šo velosipēdu īpašniekiem pret samaksāto veduma maksu

parastās bagāžas kvītes, ar kurām šos pieturas punktus šim mērķim ap-

gādā finanču direkcija.
Veduma maksa par šiem pārvadājumiem jāaprēķina tarifā paredzē-

tos apmēros — kā par 20 kilogramu bagāžas pārvadāšanu.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 110.
1924. g. 7. jūlijā.

Pieņemot pārvadāšanai kā bagāžu velosipēdus, kurus to īpašnieki
nodod pārvadāšanai ar vilcienu, kurā viņi paši brauc, dažas stacijas ne-

atzīmē bagāžas kvītēs braucamo biļešu numurus.

Pārvadājamie velosipēdi šādos gadījumos uzskatāmi par bagāžu —

preci un bagāžas kvīšu nozaudēšanas gadījumos tos, saskaņā ar pastāvo-
šiem nosacījumiem, var izdot viņu īpašniekiem tikai pret drošības naudu,
kuru kvīšu nozaudētāji dažos gadījumos nav spējīgi iemaksāt.

Lai šādus sarežģījumus novērstu, lieku priekšā visos gadījumos,
kad pasažieris nodod pārvadāšanai velosipēdu un uzrāda braucāmo bi-

ļeti, atzīmēt bagāžas kvīvē attiecīgā iedalē biļetes numuru.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 204.
1926. g. 9. februārī.

Dažas stacijas, pieņemot pārvadāšanai bagāžu vai bagāžu - preci,
neuzlipina tās gabaliem vai vietām «.instrukcija-> Ns 9. biļešu un bagāžas
kasieriem" 34. §. paredzētās birkas, bet, līdzīgi pasažieru un parastā āt-

ruma preču gabaliem un vietām, bagāžas un bagāžas-preces sūtījumu
iezīmēšanai ar izsūtāmās un gala staciju nosaukumu un sūtījumu numuru

lieto krāsu, kas pavisam nav pielaižams, jo šāda šo gabalu un vietu

marķēšana sūtījumus bojā un izsauc saņēmēju sūdzības.

Lai novērstu minētās nevēlamās parādības, lieku priekšā staciju
darbiniekiem nosūtamās bagāžas vai bagāžas-preces iezīmēšanai lietot

vienīgi dzelzceļu birkas, kuras sūtījumiem uzlipināmas.
FR lūdzu sekot šā apkārtraksta izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Tarifu nodaļas vadītāja v. M. Jakobsons.
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b. lekraušana un izkraušana.

Apkārtraksts N° 56.
3. jūnija 1927. g.

Arvien vel dzelzceļu virsvalde ienāk sūdzības par nesaudzīgu preču
un bagāžas sūtījumu iekraušanu un izkraušanu no vagoniem.

Caur šādu apiešanos sūtījumi ar mazāk izturīgu iesaiņojumu, ka

piemērām — filmas, finiera un skārda un tamlīdzīgās kastēs stipri vien

bojājoties, kas rada jūtamus zaudējumus kā preču un bagāžas saņēmējiem,
tā ari dzelzceļiem, kuriem jāatbild par kārtīgu pārvadāšanu.

Uzdodu turpmāk preču un bagāžas iekraušanu un izkraušanu iz-

darīt pietiekoši uzmanīgi un saudzīgi.
Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņā.

Rīcības nodaļas vadītājs Stankevičs.

Apkārtraksts N° 74.
1929. g. 8. jūlijā.

Vairākkārt atgādināts saudzīgi apieties ar precēm un bagāžu pie
ie- un izkraušanas. Spriežot pēc dzelzceļu virsvaldei ienākušām sū-

dzībām, preču bojāšana tomēr turpinās.
It sevišķi tas atiiecināms uz mākslīgu medu vai iesala ekstraktu

spaiņos un kannās, dažādiem šķidrumiem stikla traukos, dzīves iekārtu

un t. t.

Varbūt bojāšana pa daļai notiek nepietiekoša iesaiņojuma dēļ, tomēr

ari šeit vainojami darbinieki, jo pieņemot pienācīgi neseko iesaiņojumam
un nepieprasa preču nosūtītājus attiecīgi atrunāt preču zīmē šķietamās

nepareizības, uzveļot līdz ar to dzelzceļiem nepelnītu pārmetumu un

atbildību.

Lai to novērstu un pasargātu pašus darbiniekus no sodu uzlikšanas,

pastiprinu stingrai izpildīšanai instr. JV2 13—20. § un apkārtrakstus
Xs 180 — 25. g. un Ņs 56 — 27. g.

Pieņemamo preču iesaiņojums katra gadījuma rūpīgi apskatāms.

Iekraujot preces novietojamas bez svaidīšanas, kārtīgi nostiprinot, lai

ceļa neapgāztos vai citādi nebojātos.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Preču nodaļas vadītāja v. A. Šveics.

c. Uzglabāšana.

Rīkojums N° 500.
1928. g. 27. novembrī.

Par bagāžas uzglabāšanas maksas iekasēšanu pret sevišķām
markām.

Uzdodu par bagāžas un bagāžas preces uzglabāšanu stacijās dzelz-

ceļiem pienākošos uzglabāšanas maksu iekasēt pret sevišķām, dzelzceļu

kasē pirktām markām.

Markas iespiestas 5 un 20 santīmu vērtībās. Tās uzlīmējamas ba-

gāžas kvītes otrā pusē par tādu summu, kāda saskaņā ar pag. tarifa un notei-

kumu Ns 27. pasažieru un bagāžas pārvadāšanai 53. paragrāfu, katrā atsevišķa

gadījumā pienākas par bagāžas vai bagāžas preces sūtījumu uzglabāšanu.
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Stacijas darbinieks, kurš iekasē uzglabāšanas maksu, dzēš uzlīmētās

markas ar stacijas spiedogu.
Bagāžas kvītes nozaudēšanas gadījumos, kad bāgāžu vai bagāžu preci

izdod bez kvītes uzrādīšanas, ka arī taīs gadījumos, kad bagāžu preci nosūta

uz vārdu, markas par bagāžas uzglabāšanu uzlīmējamas bagāžas ceļa

pavadzīmes otrā pusē, kur tās dzēš stacijas darbinieks augstāk uzrādītā

kārtībā.

Markas glabājas Dzelzceļu galvenā kasē, no kurienes uz pieprāsī-
jumu tās izsūta stacijām ar kasieriem -maksātājiem pret tūlītēju samaksu,
kādam nolūkam stacijām tiek atvēlēts sevišķs marku fonds viena mē-

neša vajadzību apmērā
Norēķināšanās par pārdotām markām un fondu izdarāma analoģiski

tai kārtībai, kāda noteikta 1926. g. «Dzelzceļu Vēstnesī" te 32. iespiestā
rīkojumā te 305. par laikrakstu markām.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 10 decembri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 379.
1929. g. 24. aprīli.

Daudzas stacijas, pretēji noteikumu par stac. rēķinvedību 43. § pie-
nākušās un izdotās bagāžas sarakstos neuzrāda par bagāžas uzglabāšanu
iekasētās summas gadījumos, kad tās tiek apmaksātas ar vērtsmarkām.

Paskaidroju, ka bagāžas uzglabāšanas maksai vienalga, vai tā tiek

iekasēta vērtsmarkās, vai pret dažādu ieņēmumu kvīti, jāuzrāda izdotās

bagāžas sarakstu attiecīgā iedalē.

Bez tam, atkārtojas gadījumi, kad uz bagāžas pārvadāšanas doku-

mentiem uzlipinātas vērtsmarkās, pretēji rīkojumam Ns 500. (1928. g.

„Dz. v." Ns 48.) netiek dzēstas ar stacijas spiedogu, ko lūdzu turpmāk
novērst.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Ieņēmumu daļas vad. A. Krieviņš.

Apkārtraksts N° 402.
1929. g. 11. oktobrī

Novērots, ka daudzas stacijas bagāžas, vai bagāžas - preces uzgla-
bāšanas maksu, pārsniedzošu vienu un vairāk latus, iekasē vienīgi pret
sīku summu 5 vai 20 santīmu, vērtsmarkām, nelietojot viena lata vērts-

markās, pie kam, marku lielā skaita dēļ, ar tām tiek aplipinātas ne tikai

pavadzīmju otrās puses, bet arī citi dokumenti un pat daļa marku tiek

pievienotas pie saraksta svabadā veidā nekur neuzlipinātas.
Lūdzu rūpēties, lai staciju krājumā vienmēr atrastos attiecīgu vēr-

tību vērtsmarkās lielāku summu apmaksai, vai par lielākām uzglabāša-
nas maksām izrakstīt dažādu ieņēmumu kvīti, pie kam, atkarībā no tā,

vai uzglabāšanas maksa tiek iekasēta vērtsmarkās, vai, lielākas summas,

pret dažādu ieņēmumu kvīti, pareizi izpildīt noteikumu par staciju rēķin-
vedību 43. § un rīk. Ns 500 p. g. «Dzelzc. Vēstn." Ns 48, papildinātu
ar apkārtrakstu Ns 379 š. g. «Dzelzc. Vēstn." Ns 16.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Ieņēmumu daļas vad. A. Krieviņš.

35
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d. Izdošana.

Visiem ES, noraksts E, EN, I, 11, 111, FR, KG.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka tarifos paredzētā maksa

20 santīmi par paziņojumu saņēmējiem par uz vārda nosūtītas bagāžas-
preces pienākšanu gala stacijās, jāiekasē nosūtīšanas stacijā,
bet par preču sūtījumu pienākšanu — gala stacijā.

Rīkojums neattiecas uz piena un periodisko izdevumu sūtījumiem,

par kuriem paziņojumi nav jāsūta un tādēļ maksa nav jāņem.

Iekasētās summas jāparāda atsevišķi par bagāžu-preci nosūtīšanas

stacijā, bagāžas dokumentos un norēķinos, bet par precēm gala stacijā —

preču dokumentos un norēķinā ar ierakstījumiem „par paziņojumu". Iz-

devumus sedz gala stacijas no dzelzceļu ieņēmumiem, sastādot par tiem

īpašus sarakstus un ierakstot izdotās summas kases grāmatas izdevumu

„B" nodalījumā, bet saraksti apstiprināti ar ES parakstu, iesūtāmi pie
kases norēķina. Paziņojumu blanķetes cena par bagāžas-preces adresē-

šanu uz vārda, paliek līdzšinējā, 1 sant. gabalā un pagaidām, līdz jaunu
blanķešu izgatavošanai lietojamas līdzšinējās, attiecīgi izlabojot tekstu.

Arī paziņojumu blanķetes par bagāžas vai preces pienākšanu līdz

jaunā parauga iespiešanas, paliek līdzšinējās.

M 404. 1926. g. 19. jūlijā.
Dzelzc galv. direkt. v. i. K. Spriņģis.

Rīkojums
N°

15.
1927. g. 12. janvārī.

Ne visur stacijas ietur vienādu kartību, izdodot bagāžas, sīko un

gabalpreču sūtījumus viņu saņēmējiem.

Tā dažas stacijas paģēr, lai preču saņēmēji sūtījumus no noliktavas

līdz durvīm resp. rampai nogādā saviem līdzekļiem, citas turpretim pie-
gādā izdodamos sūtījumus līdz durvim, resp. rampai dzelzceļa līdzekļiem;
ir arī gadījumi kur viena un tā pati stacija sūtījumus līdz durvim ar

dzelzceļa līdzekļiem vienai saņēmēju daļai piegādā, bet otrai ne.

Līdzīga nenoteiktība novērota arī bagāžas izdošanā.

Šāda staciju darbinieku nenoteikta un dažāda rīcība sūtījumu iz-

sniegšanā rada nevēlamus pārpratumus un tādēļ nav pielaižama.

Uzdodu turpmāk bagāžas sūtījumus viņu saņēmējiem piegādāt dzelz-

ceļa līdzekļiem līdz barjerām, novietojot uz letes, kur tādas ir.

Pasažieru un parastā ātruma sīkie un gabalpreču sūtījumi piegādā-
jami dzelzceļa līdzekļiem līdz noliktavas durvim, caur kuru izdod preces.

Minētais nav attiecināms uz tiem bagāžas un pasažieru ātruma sūtī-

jumiem, kurus viņu īpašnieki noteiktā laikā pieprasa un saņem ārpus
noliktavas īsi pēc attiecīga vilciena aiziešanas.

ER lūdzu sekot šā rīkojuma izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
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Rīkojums N° 397.
1927. g. 26. septembrī.

Par pasažieru bagāžas-preces izdošanas kartību bagāžas kvītes

nozaudēšanas gadījumos.

Dzelzceļu likuma 45. pants nosaka, ka bagāžas kvītes pazaudēšanas
gadījumā bagāžu preci var izdot, ja pieprasītājs iesniedz gala stacijas
priekšniekam rakstisku paziņojumu, uzrādot uz sūtījumu attiecošās ziņas
un bagāžas-preces saturu un ja pie tam nerodas šaubas, ka pieprasītājam
prece tiešām pieder.

Pārpratumu un liekās sarakstīšanās novēršanai, atļauju šādos gadī-
jumos bagāžu-preci stacijās izdot, nepieprasot no dzelzceļu virsvaldes

piekrišanu, turpretim, visos gadījumos, ja šādas bagāžas-preces piepra-
sītājs gala stacijai nav pazīstams, vai rodas šaubas par bagāžas-preces
piederību personai, kura pieprasa tās izdošanu, — tad bagāža-prece iz-

dodama tikai ar dzelzceļu virsvaldes norādījumu, kurai nosūtāms iesnie-

gums, paziņojot arī preces vērtību, kāda konstatējama ar aktu.

Dzelzceļu galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

c. Nepieprasītas bagāžas likvidācija.

Skat. 4. nod. k. pantu.

f. Bagāžas un preču apdrošināšana.
Ar ministru kabineta

piekrišanu apstiprinu.
1928. g. 24. novembrī.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Līgums.

Starp Latvijas valsts dzelzceļiem no vienas puses un Eiropas
preču un bagāžas Apdrošināšanas akciju sabiedrību Rīgā, no

otras puses noslēgts sekošs līgums.

1. §.

Uz pasažieru vai preču nosūtītāju vēlēšanos Eiropas preču un bagāžas
Apdrošināšanas akciju sabiedrība (turpmāk šai līgumā saukta «Sabiedrība")

apdrošina Latvijas valsts dzelzceļu (turpmāk šai līgumā sauktu «Latvijas

dzelzceļi") stacijas pārvadāšanai nodoto bagāžu un bagāžu preci, kā arī

uzglabāšanas kamerās nodoto rokas bagāžu un pārvadāšanai nodoto preci,
ieskaitot dzīvus kustoņus. Pārvadāšanai nodoto bagāžas, bagāžas-preces
un preces sūtījumu apdrošināšanu, kuri adresēti līdz SSSR dzelzceļu

stacijām, «Sabiedrība" neuzņemas.

Bagāžas apdrošināšanas kārtībā.

2. §•

1. paragfafā minēto bagāžu, bagāžu-preci un rokas bagāžu, nodoto

pārvadāšanai un pieņemto uzglabāšanai «Latvijas dzelzceļu" pastāvošo

pārvadāšanas noteikumu un tarifu kārtībā, «Sabiedrība", ar «Latvijas

35*
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dzelzceļu" starpniecību, apdrošina pret zaudējumiem par nozušanu, iztrū-

kumiem, bojājumiem un piegādāšanas termiņa nokavējumiem.

3. §•

1) Par apdrošinātu skaitās tā bagāža, bagāža-prece un glabāšanai
nodotā rokas bagāža, par kapu pasažieris samaksājis paredzēto apdroši-
nāšanas maksu.

Par pierādījumu tam, ka pasažieris samaksājis apdrošināšanas maksu,
attiecīgs „Latvijas dzelzceļu" ierēdnis bagāžas kvītei vai rokas bagāžas
uzglabāšanas birkai uzlipina vērtsmarkas un apzīmogo tādas ar stacijas
kalendāra zīmogu.

Dzelzceļu ierēdnim, kurš izsniedzot bagāžas kvīti vai rokas bagāžas
uzglabāšanas birku, pieņem bagāžas apdrošināšanu, nav uzlikts par pie-
nākumu pārbaudīt apdrošināmā bagāžas sūtījuma, vai glabāšanai padotās
rokas bagāžas saturu.

2) Atsevišķa sūtījuma vai glabāšanai nodotās rokas bagāžas apdro-
šinājums stājas spēkā no brīža, kad dzelzceļu ierēdnis ar vērtsmarku

aplipināto bagāžas kvīti vai rokas bagāžas uzglabāšanas birku izsniedz

pasažierim un beidzas ar bagāžas sūtījuma izdošanu kvītes īpašniekam
vai rokas bagāžas izdošanu birkas īpašniekam.

3) Apdrošinātājam ir tiesība uz apdrošināšanu attiecošās prasības
vērst tieši pret

4- §•

1) Apdrošināt var visus priekšmetus, kurus saskaņā ar „Latvijas
dzelzceļu" likumu, tarifiem un noteikumiem, ir atļauts pārvadāt kā ba-

gāžu, bagāžu preci vai pieņemt glabāšanā kā rokas bagāžu.

2) Pēc katras atsevišķas kvītes pārvadāšanai nodoto bagāžu vai

bagāžu-preci (ekspressūtījumu) var apdrošināt par summu, sākot ar

Ls 100,— vai vairākkārtīgi to reizinot, bet pēc katras atsevišķas birkas

uzglabāšanai nodoto rokas bagāžu, var apdrošināt par summu, sākot ar

Ls 500,— vai vairākkārtīgi to reizinot.

5. §.

1) Maksa par pārvadāšanai nodotās bagāžas vai bagāžas-preces
(ekspressūtījumu) apdrošināšanu aprēķināma par katriem Ls 1000,— uz

attālumu:

no 1 — 150 tarifa kilometriem Ls 1,00

„
151- 400

„ „ „
1,50

„
401- 700

„ „ „ 3,00

„
701-1200

„ „ „
4,50

„
1201—

„ „
un vairāk

„
6,00

2) Maksa par uzglabāšanai nodotās rokas bagāžas apdrošināšanu
aprēķināma par katriem Ls 500, — Ls 0,25.

«Sabiedrībai" ir tiesība šā paragrāfa 1. un 2. punktos minētās mak-

sas pazemināt vai līdz 50°/o paaugstināt, rakstiski paziņojot par to

«Latvijas dzelzceļiem". Paaugstinājums vai pazeminājums stājās spēkā
pēc 2 mēnešiem, skaitot no paziņošanas dienas. Paaugstināt maksu vai-

rāk kā par 50°/o, «Sabiedrība" var tikai ar «Latvijas dzelzceļu" iepriek-
šēju piekrišanu.
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6. §.

1) «Sabiedrība" atbild par zaudējumiem, kas cēlušies caur apdro-
šinātās bagāžas, bagāžas preces un glabāšanai nodotās rokas bagāžas
nozušanu, iztrūkumiem, bojājumiem un piegādāšanas termiņu nokavēju-
miem tanīs gadījumos, kad atbildīgi ir ~Latvijas dzelzceļi" saskaņā ar

likumiem, rīkojumiem, tarifiem un noteikumiem, uz kuru pamata pārvadā
un pārvadās bagāžu vai bagāžu-preci pa «Latvijas dzelzceļiem", vai uz-

glabā un uzglabās rokas bagāžu. „Sabiedrība" atlīdzina zaudējumus
līdz apdrošinājuma summas apmēriem, ieskaitot zaudēto peļņu, cik tālu

tā nevar pierādīt, ka zaudējums, pieņemtai pārvadāšanai bagāžai vai

pieņemtai uzglabāšanai rokas bagāžai, cēlies aiz apdrošinātāja vainas,

sūtījuma dabīgām īpašībām, vai caur augstāku varu.

2) Ja pasažieris, bagāžas, bagāžas-preces, vai rokas bagāžas nozu-

šanas, iztrūkumu jeb bojājumu gadījumos, vēlās saņemt atlīdzību pilnas
vērtības apmērā, tad viņam jāapdrošina līdz pilnai vērtībai visa pēc vie-

nas kvītes vai birkas pārvadāšanai jeb glabāšanai nodotā bagāža, bet ne

daļa no tās. Ja summa par kādu bagāža, bagāža-prece, vai rokas ba-

gāža apdrošināta ir mazāka par nodotās pārvadāšanai, pēc vienas kvītes

jeb uzglabāšanai pēc vienas birkas, bagāžas kopvērtību (daļas apdroši-
nājums), tad «Sabiedrība" atbild par zaudējumiem tikai proporcionāli

apdrošināšanas summai pret kopvērtību.

3) Greznuma priekšmeti: īstas pērles, dārgakmeņi, pulksteņi, zelta

un sudraba lietas, kā ari citas vērtslietas (špices, izšuvumi, zvērādas,
mākslas priekšmeti un tamlīdzīgas augsti vērtīgas lietas), kuras iesaiņotas
ceļa somās, ceļa kurvjos un t. t, skaitās līdz apdrošinātas par summu līdz

25°/o no apdrošinājuma kopsummas, tomēr ne vairāk kā par Ls 2000,—

kopvērtībā.

7- §.

1) Ja apdrošinātājs griežās nodarīto viņam zaudējumu lietā dēļ
atlīdzības pie «Sabiedrības", tad pēdējā nokārto zaudējumu prasību tieši

ar apdrošinātāju pēdējam labvēlīgi un pēc iespējas ātri.

2) Ja cietušais, neskatoties uz notikušo apdrošinājumu, prasību par

zaudējumu atlīdzināšanu vērstu pret „Latvijas dzelzceļiem", tad pēdējie
par to ziņo „Sabiedrībai", kurai 10 dienu laikā jāpaskaidro vai viņa ap-

ņemas maksāt pieprasīto atlīdzību, apdrošinājuma summas apmēros.

Ja «Sabiedrības" paškaidrojums minētā laikā netiktu saņemts, tad

«Latvijas dzelzceļiem" jāizšķir vai lieta izbeidzama saskaņā ar pastāvo-
šiem „Latvijas dzelzceļu" likumu, tarifiem un pārvadāšanas noteikumiem,

jeb arī apdrošinātāja prasības nokārtojamas tiesas ceļā.

3) Ja apdrošinātājs iesniedzis prasību tiesā pret „Latvijas dzelzce-

ļiem" par apdrošināto bagāžu,, bagāžu-preci vai uzglabāšanai pieņemto
rokas bagāžu, tad pēdējie par to ziņo «Sabiedrībai", kurai 10 dienu

laikā jāpaskaidro vai viņa apņemas samaksāt pieprasīto atlīdzību apdro-

šinājuma summas apmēros, jeb lieta jāturpina tiesā uz «Sabiedrības" rē-

ķina. Ja šis paskaidrojums minētā laikā netiktu saņemts, tad «Latvijas

dzelzceļiem" jāizšķir, vai prasības lieta izbeidzama saskaņā ar dzelzceļu li-

kumu, tarifiem un noteikumiem izlīgšanas ceļā, jeb nokārtojama tiesas ceļā.

4) «Sabiedrība" apņemas 10 dienu laikā, pēc attiecīga pieprasījuma
saņemšanas, atlīdzināt «Latvijas dzelzceļiem" pilnos apmēros visas, sa-
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skaņā ar iepriekšējo un šo pantu samaksātās zaudējumu summas un bez

tām, arī procentus un izdevumus (arī tiesas izdevumus), «Sabiedrībai"
nav tiesības celt iebildumus pret «Latvijas dzelzceļu" izdarīto maksājumu

pareizību un to apmēriem.

8. §.

1) Pēc tam, kad «Sabiedrība" visus zaudējumus ir atlīdzinājuse, sa-

skaņā ar 7. § un 1. p., tā saņem apdrošinātāja bagāžas kvīti, vai glabā-
šanai pieņemtās rokas bagāžas birku, kā arī apdrošinātāja parakstu par

atteikšanos no tiesībām celt prasības pret «Latvijas dzelzceļiem" uz ba-

gāžas pārvadāšanas vai uzglabāšanai nodotās rokas bagāžas līguma pa-

mata, par ko «Sabiedrība" rakstiski paziņo «Latvijas dzelzceļiem".

2) Ja «Sabiedrība" nav zaudējumus pilnīgi, bet tikai apdrošinājuma
summas apmēros atlīdzinājusi, tad viņai par izmaksāto atlīdzības summu,

jāsaņem apdrošinātāja paraksts, kā arī atteikšanās no tiesībām celt par
šo summu prasību pret «Latvijas dzelzceļiem" un šī summa jāatzīmē uz

bagāžas kvītes vai rokas bagāžas uzglabāšanas birkas. Atzīme jāraksta
ar neizdzēšamu tinti un jāapzīmogo ar «Sabiedrības" firmas zīmogu.

3) «Sabiedrība" atsakās no katras tiesības prasīt atlīdzību no «Lat-
vijas dzelzceļiem" par izmaksātām pasažieriem no „Sabiedrības", uz ap-
drošināšanas darījuma pamata, zaudējumu atlīdzības summām par ba-

gāžu, bagāžu-preci vai rokas bagāžu, kas apdrošināta ar «Latvijas dzelz-

ceļu" starpniecību.

«Sabiedrība" apņēmās nodrošināt «Latvijas dzelzceļus" līdz apdro-

šinājuma summas apmēriem, ja apdrošinātājs vai kāds pārvadāšanā pie-
dalījies dzelzceļš celtu pret «Latvijas dzelzceļiem" attiecīgu prasību.

Tos pašus pienākumus «Sabiedrība" uzņēmās par sūtījumiem, kuri

ar kādu Latvijas vai ārzemju dzelzceļu starpniecību apdrošināti «Sabie-
drībā", vai kādā tai radniecīgā uzņēmumā ar līdzīgu nosaukumu, ar kuru

tā saistīta kopējā darbībā uz starptautiska līguma pamata.

4) «Sabiedrības" tiesības celt prasības pret citiem pārvadāšanā da-

lību ņēmušiem dzelzceļiem ar šo līgumu netiek ierobežotas.

9. §.

«Sabiedrībai", uz attiecīgi apstiprinātu noteikumu pamata, ir tiesība

pieņemt apdrošināšanai ar «Latvijas dzelzceļu" starpniecību rokas ba-

gāžu vai pārvadāšanai nodoto bagāžu un bagāžu-preci pret polisēm,
kuras tai atļauts pārdot visās «Latvijas dzelzceļu" bagāžas kasēs.

Polisēm piemērojami šī līguma nosacījumi, izņemot §§. 3., 5. un 6.

§. 3. punktu, bet «Sabiedrības" atbildība pamatojas uz polises notei-

kumiem.

Preču apdrošināšanas kārtība.

10. §.

Sī līguma 1. § minēto preci, izņemot adresētu uz SSSR dzelzceļu
stacijām, «Sabiedrība", ar «Latvijas dzelzceļu" starpniecību, apdrošina

pret zaudējumiem par nozušanu, iztrūkumiem un bojājumiem, pret ap-
drošināšanas prēmiju samaksu.
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Par apdrošinātām ar «Latvijas dzelzceļu" starpniecību precēm «Sa-
biedrība" uzņemas pilnu atbildību, kāda paredzēta dzelzceļiem starptau-
tiskā konvencijā (C. J. M.), «Latvijas dzelzceļu" likumā un tarifos.

«Sabiedrība" var uzņemties preču apdrošināšanu ar «Latvijas dzelz-

ceļu" starpniecību, un zaudējumu atlīdzināšanu par tām arī plašākos
apmēros, kādi apmēri nosakāmi izdodamos no «Sabiedrības" noteikumos

un instrukcijās.

Zeltu, sudrabu, platīnu, naudu, monētas, maksāšanas līdzekļus, do-

kumentus, vērtspapīrus, dārgakmeņus, īstas pērles, mākslas priekšmetus,
senatnes lietas, it sevišķi vērtīgas mežģines (špices) un izšuvumus, kā

arī citus sevišķi lielas vērtības priekšmetus «Sabiedrība" ar «Latvijas
dzelzceļu" starpniecību neapdrošina.

12. §.

1) Par apdrošinātām skaitās tās pārvadāšanai nodotās vai novietotās

noliktavās un uz dzelzceļu zemes, līdz nosūtīšanai, preces, par kurām

samaksātas paredzētās apdrošināšanas prēmijas.

2) Par pierādījumu tam, ka prece no tās nosūtītāja apdrošināta,
preču zīmei vai uzglabāšanas kvītei (ja preces novietotas līdz nosūtīšanas

iespējamībai) attiecīgs dzelzceļu ierēdnis uzlipina vērtsmarkas, dzēšot tās

ar stacijas kalendāra zīmogu.

3) Uz nosūtītāja vēlēšanos nosūtīšanas stacija, kā pierādījumu par
noslēgto preces apdrošinājumu, izdod vēl sevišķu apliecību, kura atzī-

mēti preču zīmes numurs, gala stacija, apdrošinājuma summa un samak-

sātā prēmija. Šī apliecība apzīmogojama ar stacijas kalendāra zīmogu.

4) Preces apdrošinājums sākās no brīža, kad preču zīmei vai uz-

glabāšanas kvītei uzlipinātās vērtsmarkas, dzēstas no dzelzceļu ierēdņa

ar stacijas kalendāra zīmogu un ilgst, uz uzglabāšanai līdz nosūtīšanas

iespējamībai nodotām precēm, kamēr preces atrodas dzelzceļu glabāšanā,
bet uz pārvadāšanai nodotām precēm — kamēr dzelzceļš ir atbildīgs par

pārvadāto sūtījumu. Preču sūtījumu pāradresēšanas gadījumos, apdro-
šināšana beidzas pirmā pāradresēšanas stacijā.

13. §.

1) «Sabiedrība" atlīdzina apdrošināšanas summas apmērā:

a) apdrošināto preču bojāšanas gadījumā — cēlušos preces vērtības

samazināšanos pret tirgus vērtību un

b) preces nozaudēšanas vai iztrūkuma gadījumā — tās tirgus vērtību.

Atlīdzības aprēķināšanai «Sabiedrība" neņem par pamatu preces

vērtību, kāda pastāvēja nosūtīšanas stacijā, kā tas paredzēts C. J. M. un

«Latvijas dzelzceļu" likumā un tarifos, bet ņem vērtību, kāda pastāv

gala stacijā. Ja tirgus vērtība nosūtīšanas stacijā ir augstāka par tirgus
vērtību gala stacijā, tad par pamatu zaudējumu atlīdzības noteikšanai

«Sabiedrība" ņem tirgus vērtību nosūtīšanas stacijā.

2) Ja apdrošinājuma summa ir zemāka par apdrošināto preču tirgus
vērtību, tad «Sabiedrība" maksā atlīdzību apdrošinājuma summas apmēros.

3) «Sabiedrībai" ir tiesība, paziņojot par to «Latvijas dzelzceļiem",

paplašināt savu atbildību pārī šinī paragrāfā noliktām robežām, turpretim,
atbildības ierobežošanai vajadzīga «Latvijas dzelzceļu" piekrišana.
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14. §.

Izņemot paplašinātās atlīdzības gadījumus, uz apdrošinātām precēm
attiecināmi visi tie nosacījumi, kuri paredzēti pārvadājamām pa dzelz-

ceļiem precēm. Dzelzceļu likuma un tarifa nosacījumi priekš apdroši-
nātiem preču sūtījumiem uzskatāmi kā apdrošināšanas līguma neatdalāma

sastāvdaļa. Prasības, kuras attiecās uz apdrošināšanas līgumu, nevar

pārnest uz trešām personām, kurām ar šo līgumu nav sakaru.

15. §.

1) «Sabiedrība" celtās pret viņu, saskaņā ar apdrošināšanas līgumu,
prasības izšķir tieši ar apdrošinātāju un nokārto tās iespējami ātri, pretīm
nākošā veidā, bet ne vēlāk, kā termiņos, paredzētos dzelzceļu likumā un

konvencijās. Ja uz apdrošināšanas pamata pienāktos mazāka atlīdzība

nekā tā, kuru cietušais varētu prasīt saskaņā ar «Latvijas dzelzceļu"
likumu, tad «Sabiedrība" izmaksā atlīdzību saskaņā ar apdrošināšanas

līgumu, un pēc tam, saziņā ar cietušo, nodod zaudējumu atlīdzības pra-

sību «Latvijas dzelzceļiem" tālākai rīcībai.

2) Ja apdrošinātām precēm nodarīti zaudējumi par kuriem pēc
dzelzceļu likuma un konvencijām „Latvijas dzelzceļi" nav atbildīgi, tad

pēdējie paziņo cietušām, ka zaudējumu atlīdzības lietā viņam jāgriežas
pie «Sabiedrības".

3) Ja cietušais, neskatoties uz noslēgto ar „Sabiedrību" preces ap-
drošināšanu, grieztos pie «Latvijas dzelzceļiem" dēļ atlīdzības, tad tie

izmaksā atlīdzību uz likuma un konvenciju pamata un nosūta lietu

«Sabiedrībai" (paziņojot par to cietušām), kura nokārto pārējo atlīdzības

summu, kādu, saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, cietušām būtu vēl

tiesības saņemt.

4) Ja preces apdrošinātājs iesniedzis tiesai prasību pret «Latvijas
dzelzceļiem" par apdrošinātu preci, tad pēdējie par to ziņo «Sabiedrībai",
kurai 10 dienu laikā jāpaskaidro, vai viņa apņemas samaksāt pieprasīto
atlīdzību apdrošinājuma summas apmēros, jeb lieta jāturpina tiesā uz

«Sabiedrības" rēķina. Ja šis paskaidrojums minētā laikā netiek saņemts,
tad «Latvijas dzelzceļiem" jāizšķir, vai prasības lieta izbeidzama saskaņā
ar dzelzceļu likumu, konvencijām, tarifiem un noteikumiem izlīgšanas
ceļā, vai nokārtojama tiesas ceļā.

5) «Sabiedrība" apņemas 10 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma
saņemšanas atlīdzināt «Latvijas dzelzceļiem" pilnos apmēros visas,
saskaņā ar šā paragrāfa 3. un 4. punktiem, samaksātās zaudējumu
summas un bez tam arī procentus un izdevumus (arī tiesas izdevumus).
«Sabiedrībai" nav tiesības celt iebildumus pret «Latvijas dzelzceļu"
izdarīto maksājumu pareizību un to apmēriem.

16. §.

1) Pēc tam, kad visus zaudējumus ir atlīdzinājuse
saskaņā ar § 15. p. 1., tā saņem apdrošinātāja iesniegto preču zīmi vai

glabāšanai pieņemtās preces uzglabāšanas kvīti un apdrošinātāja pa-
rakstu par atteikšanos no tiesībām celt prasības pret dzelz-

ceļiem" uz pārvadāšanai vai uzgļabāšanai nodotās preces dokumentu

pamata, par ko «Sabiedrība" rakstiski paziņo „Latvijas dzelzceļiem".

2) Ja nav zaudējumus apmierinājuse pilnos apmēros,
bet samaksājuse apdrošinātājam vienīgi summu, par kādu prece bija
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apdrošināta, tad viņai, t. i. «Sabiedrībai", uz izmaksāto atlīdzības summu,

jāsaņem apdrošinātāja paraksts, ka arī atteikšanās no tiesībām celt pret
šo summu prasību pret «Latvijas dzelzceļiem" un šī summa jāatzīmē
preču zīmē vai uzglabāšanas kvītē. Atzīme jāraksta ar neizdzēšamu

tinti un jāapzīmogo ar «Sabiedrības" firmas zīmogu.

3) «Sabiedrība" atsakās no katras tiesības prasīt atlīdzību no «Lat-
vijas dzelzceļiem" par izmaksātām apdrošinātājam no «Sabiedrības", uz

apdrošināšanas darījuma pamata, zaudējumu atlīdzības summām, par

precēm, kuras apdrošinātas ar «Latvijas dzelzceļu" starpniecību.

„Sabiedrība" apņemas nodrošināt „Latvijas dzelzceļus" līdz preces

apdrošinājuma summas pilniem apmēriem, ja apdrošinātājs vai kāds

pārvadāšanā piedalījies dzeļzceļš celtu pret «Latvijas dzelzceļiem" attie-

cīgu prasi bu.

Tos pašus pienākumus «Sabiedrība" uzņemas par sūtījumiem, kuri

ar kādu «Latvijas" vai ārzemju dzelzceļu starpniecību apdrošināti
vai kādā tai radniecīgā uzņēmumā ar līdzīgu nosaukumu,

ar kuru tā saistīta kopējā darbībā uz starptautiska līguma pamata.

4) «Sabiedrības" tiesības celt prasības pret citiem preču pārva-
dāšanā dalību ņēmušiem dzelzceļiem ar šo līgumu netiek ierobežotas.

Vispārīgie noteikumi.

17. §.

1) Latvijas dzelzceļi" apgādā savas bagāžas, bagāžas-preces (eks-

pressūtījumu) un preču nosūtīšanai, kā arī rokas bagāžas uzglabāšanai
nolemtās stacijas ar «Sabiedrības" vērtsmarkām.

2) «Sabiedrība" piegādā «Latvijas dzelzceļiem" vērtsmarkas, kā arī

pieprasījumu un norēķināšanās blanķetes.

3) Vērtsmarku lielumu un tekstu, kā ari to pieprasīšanai un priekš
norēķināšanās nepieciešamās blanķetes «Sabiedrība" izstrādā saziņā ar

«Latvijas dzelzceļiem". Tāpat «Sabiedrība", saziņā ar «Latvijas dzelz-

ceļiem", izstrādā un noteic paziņojumu, plakātu un sludinājumu, kā ari

apdrošinājumu kvīšu tekstu un apmēru. Šo materiālu iespiešanu «Sa-
biedrība" izdara uz sava rēķina. Uz «Sabiedrības" vēlēšanos «Latvijas

dzelzceļi", pēc iespējas, uzņemas šo materiālu, izņemot vērtsmarku,

izgatavošanu, iekasējot izdevumus no «Sabiedrības".
Izdevumus par blankām zaudējumu noskaidrošanāi sedz «Latvijas

dzelzceļi".
18. §.

1) „Latvijas dzelzceļi" uzņemas vērtsmarku pārvadāšanu, izdalīšanu,

pārdošanu un norēķināšanos par tām; kases pārbaudot, tie pārbaudis
arī vērtsmarku krājumus.

2) Sabiedrība atsakās no jeb kādas atlīdzības par zaudējumiem,
kādi viņai celtos caur «Latvijas dzelzceļu" ierēdņu rīcību vērtsmarku

krājumus pārzinot, pārdodot, izdalot un norēķinoties par tiem.

19. §.

1) „Latvijas dzelzceļi" uzņemas dot nepieciešamos aizrādījumus
saviem ierēdņiem par viņu uzdevumiem bagāžas un preču sūtījumu

apdrošināšanā.
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2) «Sabiedrībai" ir tiesība caur saviem ierēdņiem, iepriekš vienojoties
ar «Latvijas dzelzceļiem", instruēt attiecīgus dzelzceļu ierēdņus par

viņu uzdevumiem bagāžas un preču apdrošināšanā.

3) Dzelzceļu darbinieku pienākumi bagāžas-preces un uzglabājamās
rokas bagāžas, kā arī preces apdrošināšanā, nokārtojami ar sevišķu
dienesta instrukciju, kuru sastāda kopīgi ar «Latvijas
dzelzceļiem". Izdevumus par šās instrukcijas iespiešanu sedz «Sa-
biedrība".

20. §.

1) Latvijas dzelzceļi" izdos un izkārs bez sevišķas atlīdzības stcijās,
sevišķi bagāžas un preču kasēs un citās tam piemērotās un acīs krītošās

vietās, kur tas iespējams, sludinājumus, kas publikai dotu paskaidro-
jumus par bagāžas, bagāžas-preces, rokas bagāžas un preču apdroši-
nāšanu, apdrošināšanas noteikumiem un tarifiem. Izdevumus par šo

sludinājumu izstrādāšanu un iespiešanu sedz „Sabiedrība".

2) «Latvijas dzelzceļi" apņēmās izkārt bez atlīdzības staciju ēkās

un pasažieru un ātrvilcienu vagonos «Sabiedrības" izkārtnes, kurās doti

norādījumi par bagāžas un preču apdrošināšanu.

Tāpat «Latvijai dzelzceļi" apņēmās uzdot attiecīgiem staciju ierēd-

ņiem izdalīt bagāžas un preču nosūtītājiem «Sabiedrības* paskaidrojumu
lapiņas par bagāžas un preču apdrošināšanu.

3) «Latvijas dzelzceļi" neatbild par sludinājumu izkārtņu un pa-

skaidrojumu lapiņu bojājumiem vai nozaudēšanu.

21. §•

1) «Latvijas d/elzceļi" apņēmās katru mēnesi norēķināties ar «Sa-
biedrību" Rīgā, par summām, iekasētām no apdrošināšanas vērtsmarku

pārdošanas un norēķinus viņai nosūtīt līdz nākošā mēneša 25. datumam,
iesniedzot reizē ar norēķiniem, bagāžas un preču kasu sastādītus pār-
skatus par pārdotām vērtsmarkām.

2) Par varbūtējām nolaidībām un kļūdām sūtījuma apdrošināšanas
darbā «Sabiedrībai" nav tiesības prasīt no «Latvijas dzelzceļiem"

atlīdzību.

22. §.

«Sabiedrība" maksā visas nodevas, nodokļus, v. t. t., kuri izriet šai

līgumā pievestām apdrošināšanas operācijām. Uz «Latvijas dzelzceļiem"
šādi izdevumi negulstas.

23. §.

No visām ieņemtām pēc šī līguma nosacijumiem, par bagāžas,

bagāžas-preces, uzglabāšanai pieņemtās rokas bagāžas un preču apdroši-
nāšanu ar «Latvijas dzelzceļu" starpniecību brutto prēmijām, «Sabie-
drība" atdod «Latvijas dzelzceļiem" 10°/o izsniegšanai tiem ierēdņiem,
kuri nodarbināti ar bagāžas un preču apdrošināšanu. Minētos 10% no

ieņemtām par preču un bagāžas apdrošināšanu brutto prēmijām «Latvijas

dzelzceļi" ietur no «Sabiedrības" ik mēnešus, pie norēķināšanās par

iepriekšējo darbības mēnesi.

s°/o no brutto ieņemtām apdrošināšanas prēmijām, izmaksājamas
tam ierēdnim, kurš apdrošinājumu noslēdzis; atlikuma izdalīšana no-

teicama instrukcijās.
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24. §

Gadījumos, kad apdrošinātā bagāža, vai prece nozaudēta, vai ar!

nokavēti bagāžas, vai bagāžas-preces piegādāšanas termiņi, «Latvijas
dzelzceļi" apņemaš apstākļu noskaidrošanu un izmeklēšanu izdarīt tādā

pašā kārtībā, kāda paredzēta šādiem gadījumiem ar neapdrošinātām
bagāžu un precēm.

Uz «Sabiedrības" vēlēšanos «Latvijas dzelzceļi", par nodarītiem

zaudējumiem sniedz viņai ziņas un atļauj iepazīties ar izmeklēšanas gaitu
cik tālu to pielaiž dienesta noslēpums.

25. §

Attiecībā uz apdrošinātāju prasību un sūdzību noilgumu par apdro-
šinātiem bagāžu, bagāžu-preci, rokas bagāžu un preci «Sabiedrība"
ievēro termiņus, kādi paredzēti dzelzceļu likumā un konvecijās.

26. §

1) Sis līgums noslēgts uz 15 gadiem un stājas speķa no 1928. g.
24. novembra un, atjaunojas katrreiz uz 5 gadiem, ja viena no līguma
slēdzēju pusēm to neuzteic viena gada laikā pirms termiņa notecēšanas.

2) Ja «Sabiedrība" rīkotos pretēji šī līguma noteikumiem un pie-
nākumus, kurus viņa uzņēmusies neizpildītu viena mēneša laikā, pēc
«Latvijas dzejzceļu" rakstiska atgādinājuma nosūtīšanas, tad «Latvijas
dzelzceļiem", arī pirms līguma termiņa notecēšanas ir tiesība līgumu
lauzt, paziņojot par to «Sabiedrībai" ar ierakstītu vēstuli.

3) Ja «Sabiedrībai" attiecīgās iestādes ņemtu tiesību darboties, tad

šis līgums skaitās par izbeigtu. Ja «Sabiedrība" pate izbeigtu savu dar-

bību, iepriekš šai līgumā paredzētā laika, vai līgumu lauztu, tad iemak-

sātā drošības nauda viņai netiek atmaksāta.

4) Šī līguma pastāvēšanas laikā «Latvijas dzelzceļi" nevienam

citam uzņēmumam neizdod koncesiju uz tām tiesībām, kādas ar šo lī-

gumu piešķirtas «Sabiedrībai", vai arī uz tiesībām, kādas varētu «Sabie-
drības" interesēm kaitēt vai tās ierobežot.

5) Ja «Latvijas dzelzceļi" gribētu ievest vēl citas apdrošināšanas
nozares, piemēram pasažieru apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem,
tad «Sabiedrībai" šī līguma pastāvēšanas laikā dodama priekšrocība pret
citiem konkurentiem, ar noteikumu, ka viņa «Latvijas dzelzceļiem"
iesniegtos visizdevīgākos noteikumus akceptēs, vai iesniegs vēl izde-

vīgākus.
27. §

Lai nodrošinātu «Latvijas dzelzceļus" pret varbūtējiem zaudējumiem,
kuri varētu celties 26. § p. 2. un 3. paredzētos, vai citos gadījumos,
«Sabiedrība" iepriekš šī līguma parakstīšanas, deponē Latvijas bankā

uz «Latvijas dzelzceļu" Virvaldes vārdu drošības naudu Ls 10.000— vai

nodod «Latvijas dzelzceļu" Virsvaldē par minēto summu Latvijas bankas

garantiju.

Ja «Latvijas dzelzceļiem" no «Sabiedrības" pienākošos maksājumu
segšanai iemaksātā drošības nauda izrādītos par nepietiekošu, tad «Lat-
vijas dzelzceļiem" ir tiesība ieturēt arī citas «Sabiedrībai" pienākošās summas.

lemaksāto drošības naudu «Sabiedrībai" atmaksa tikai tad, kad «Sa-
biedrība" nokārtojuse visus «Latvijas dzelzceļiem" pienākošos maksājumus.
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28. §

Šī līguma pastāvēšanas laikā „Latviīas dzelzceļi" piešķir „Sabie-
drībai" divas gada brīvbiļetes uz vārda un vienu gada brīvbiļeti bez

vārda braukšanai otrās klases vagonos pavisam „Latvijas dzelzceļu" linijām.

Biļetes uz vārda derīgas braukšanai tikai tām personām, uz kuru

vārda tādas izsniegtas.
29. §

Visu saistīto ar šo līgumu sarakstīšanos „Latvijas dzelzceļi" nosūta

uz „Sabiedrības" Latvijā uzrādīto adresi.

Ja „Sabiedrība" savu adresi mainītu, tad viņai jāpaziņo „Latvijas
dzelzceļiem" jau iedriekšJaunā adrese. Pretējā gadījumā sarakstīšanās,
kas nosūtīta uz agrāko „Sabiedrības" adresi, skaitīsies kā „Sabiedrībai"
laikā un pareizi nodota.

30. §

,;
Sabiedrībai" nav tiesības bez „Latvijas dzelzceļu" iepriekšējas

atļaujas uz šo līgumu attiecošās tiesības un pienākumus nodot citiem.

31. §

Strīdi, kadi uz šī līguma pamata, varētu rasties, izšķirami pec

iespējas miera ceļā, pēc savstarpējas vienošanās. Strīdus tiesas ceļā iz-

šķir Rīgā atrodošās tiesu iestādes.

32. §

Šis līgums izgatavojams 2 eksemplāros, kuri uzskatāmi kā viens.

Katra līguma slēdzēja puse saņem vienu eksemplāru. Zīmognodokli
un visus pārējos ar šo līgumu saistītos izdevumus sedz „Sabiedrība".

1. § virs 7. rindiņas uzrakstīts „un preces".

Zlmognodeva EIROPAS
Ls 24.— iemaksāta dzelzceļu galvena preču un bagāžas Apdrošināšanas akciju sabiedrības

kasē 21. XI. 28. pret kv. Ns 1746. Valde: Kārlis Bļodnieks.

Rīgā, 1928. g. 24. novemtai!.
HenninS Rauerts'

Dzelzc. galv. direktora v. i. K. Spriņģis.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ar ministru kabineta

piekrišanu apstiprinu,
1928. g.24. novembri.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Papildu noteikumi

pie līguma, noslēgta par preču un bagāžas apdrošināšanu starp

Latvijas valsts dzelzceļiem no vienas puses un Eiropas preču
un bagāžas Apdrošināšanas akciju sabiedrību Rīgā no otras puses,

kuri uzskatāmi kā noslēgtā līguma no 24. novembra 1928. g.
neatdalāma sastāvdaļa.

1. §

Līgumā no 24. novembra 1928. g. 10. § paredzētos prēmijas apmērus,
līdz 3°/o no katra pārvadājuma apdrošinājuma summas, noteic «Sabie-
drība" un par noteikto prēmiju apmēriem paziņo «Latvijas dzelzceļiem".

Prēmiju apmērus virs 3°/o no apdrošinājuma summas «Sabiedrība"

iepriekš saskaņo ar «Latvijas dzelzceļiem".
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2- §

Uz „Sabiedrības vēlēšanos „Latvijas dzelzceļi" var pēdējai atļaut uz-

ņemties arī to preču vai bagāžas apdrošināšanu ar „Latvijas dzelzceļu" starp-
niecību, kuras adresētas uz SSSR dzelzc. stacijām. Šādos gadījumos Sabie-
drībai" ir tiesība noteikt apdrošināšanas prēmiju apmērus pēc saviem

ieskatiem. Par adresēto uz SSSR dzelzceļu stacijām preču vai bagāžas
apdrošināšanas uzsākšanu, ka arī par apdrošināšanas prēmiju apmēriem
„Sabiedrība", vismaz 3 mēnešu laikā pirms šo operāciju iesākšanas, pa-

zņiņo „Latvijas dzelzceļiem". #

Zimognodeva
Ls 6.— iemaksāta dzelzceļu galvenā EIROPAS
kasē 21. XI. 28. pret kviti N° 1746. preču un bagāžas Apdrošināšanas akciju sabiedrības

Valde : Kārlis Bļodnieks.
Rīgā, 24. novembrī 1928. g, Henning Rauerts.

Dzeszc. galv. direktora v. i. K. Spriņģis.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Rīkojums N° 14.
1929. g. 8. janvāri.

Sākot ar š. g. 15. janvāri Eiropas preču un bagāžas apdrošināšanas
Akciju sabiedrība uzsāks nododamo pārvadāšanai ar pasažieru un parasto
ātrumu dzīvnieku, preču, kā arī ekspressūtījumu, bagāžas, bagāžas-preces
un uzglabāšanai nododamās rokas bagāžas apdrošināšanu, ar Latvijas
Valsts dzelzceļu ierēdņu starpniecību, pret nozušanu, iztrūkumiem un

bojājumiem, sekošās stacijās un pilsētu kantoros:

1) Pilsētas kantorī Rīga,
2)

« „ Liepājā

1) Rīgā I.

2) Rīga Galvenā

3) Jelgavā
4) Meitenē

5) Liepājā
6) Ventspili
7) Daugavpili
8) Krustpilī
9) Indrā

10) Rēzeknē I.

11) Zemgalē
12) Zilupē
13) Ķemeros
14) Majoros
15) Dubultos

16) Dzintaros

17) Bulduros

Stacijas:

18) Buļļos

19) Stendē

20) Tukumā I.

21) Siguldā
22) leriķos
23) Cēsīs

24) Valmierā

25) Valkā

26) Priekulē

27) Ogrē
28) Skrīveros

29) Pļaviņās
30) Rītupē
31) Līvānos

32) Rojā
33) Dobelē

34) Aizputē

35) Jaunlatgalē
36) Gulbenē

37) Madonā

38) Piebalgā
39) Bauskā

40) Torņakalnā

41) Rīgā preču
42) Rīgā Krasta

43) Grīvā

44) Ludzā

45) Krāslavā

46) Kārsavā

47) Alūksnē

48) Aucē

49) Dzērbenē

50) Talsos.

Apdrošināšanas noteikumi un kārtība izlikti atsevišķā instrukcijā,
kura stacijām pirms apdrošināšanas operāciju atklāšanas tiks piesūtīta no

Finanču direkcijas.
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Uzdodu FR un staciju priekšniekiem iepazīstināt attiecīgus darbi-

niekus ar apdrošināšanas noteikumiem un rūpēties, lai vienmēr krājurņā
būtu vajadzīgais daudzums apdrošināšanas operācijām nepieciešamo ma-

teriālu un instrukciju, vajadzības gadījumā tādus pieprasot instrukcijā
paredzētā kārtībā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Asari I ES, noraksts FR 111, FE un Eiropas Riga.

Ar 12. augustu Eiropas preču un bagāžas apdrošināšanas akciju
sabiedrība iesāk apdrošināšanas darbus pa vasaras sezonām, t. i. laikā

no 1. maija līdz 1. oktobrim Asaros I rīkojumā Ns 14 publicētā š. g.

„Dzelzceļu Vēstnesī" Ne 2 paredzētos apmēros un kārtībā, FE lūdzu

rūpēties par Asaru I apgādāšanu ar nepieciešamām instrukcijām, plakā-
tiem, apdrošināšanas vērtsmarkām un polisēm.

K? 309 1929. e. 8. augustā.

Dzelzc. galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Finanču direktora v. J. Leitis.

Asari I ES, noraksts FE, FR 111 un Eiropas Riga.

Grozot man pasta-telegrammu no š. g. 8. augustā Ns 309. publicētu
Vēstnesī" N° 32 aizrādu, ka Eiropas preču un bagāžas ap-

drošināšanas akciju sabiedrība izvedīs augšminētā pasta-telegrammā pie-
vestās apdrošināšanas operācijas, ar dzelzceļu ierēdņu starpniecību,
visu gadu.

X° 376 1929. g. 19. septembrī.
Dzelzc. galv. direktora p. K. Spriņģis.

Finanču direktora v. Krieviņš.

Rīkojums N° 368.
1929. g. 11. septembrī.

No Eiropas preču un bagāžas apdrošināšanas akciju sabiedrības ir

ienācis ziņojums, ka dažās stacijās, kurās minētā sabiedrība ir uzņēmu-
sēs preču, bagāžas un t. t. apdrošināšanu ar dzelzceļu ierēdņu starpnie-
cību, staciju priekšnieki neesot līdz šim pienācīgi iepazīstinājuši ar ap-
drošināšanas noteikumiem bagāžas un preču kasierus, resp. tos ierēdņus,
kuri tieši saistīti ar bagāžas un preču apdrošināšanas izvešanu. Tāpat
visi ar apdrošināšanas lietu saistītie materiāli, kā instrukcijas, apdrošinā-
šanas vērtsmarkas un polises glabājoties pie staciju priekšniekiem un ne-

ikreizes, pēc vajadzības, esot pieejami tiem ierēdņiem, kuri nodarbināti

ar apdrošināšanas lietu.

Lai novērstu pārpratumus un veicinātu apdrošināšanas lietu, uz-

dodu staciju priekšniekiem, kuru stacijās augšminētā sabiedrība ir uzņē-

musēs apdrošināšanas operācijas, pienācīgi instruēt tos dzelzceļu darbi-

niekus ar kuru starpniecību šās operācijas tiek izvestas, kā arī apgādāt
viņus ar vajadzīgām instrukcijām.

Laikā, kad stacijas atvērtas preču vai bagāžas operācijām apdroši-
nāšanas vērtsmarkām, polisēm un instrukcijām jāatrodas bagāžas un preču
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kasieru rīcībā un pārziņā, kuri, ja stacijā nav noteikta citāda vērtību uz-

glabāšanas kārtība, darbus beidzot nodod vērtsmarkās un polises staciju
priekšniekiem. Vajadzīgie apdrošināšanas materiāli pieprasāmi rīkojumā
Ns 14 (sk. š. g. «Dzelzceļu Vēstnesī" Ns 2) paredzētā kārtībā.

FR lūdzu sekot rīkojuma kārtīgai izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. A. Krieviņš

Apkārtraksts N° 399.
1929. g. 30. augustā.

Sakarā ar rīkojumiem N° 14 (iesp. š. g. Vēstnesī" N° 2

un Ns 309 iesp. š. g. „Dzelzcelu Vēstnesī." X° 32), par preču un bagā-
žas apdrošināšanu aizrādu, ka Eiropas preču un bagāžas apdrošināšanas
akciju sabiedrībai atļauts nodot bagāžas kasieriem resp. tiem dzelzceļu
darbiniekiem, kuri izpilda šos darbus, sevišķas paskaidrojumu lapiņas
par bagāžas apdrošināšanu (paskaidrojumu lapiņas priekšpusē jābūt latvju
valodai, otrā pusē var būt kāda cita valoda) priekš izsniegšanas bagāžas
nosūtītājiem.

Finanču direktora v. J. Leitis.

Līgumu nodaļas vadītājs Eglīts.

Rīkojums N° 494.
1929. g. 28. novembrī.

Aizrādu, ka saskaņā ar Eiropas preču un bagāžas apdrošināšanas
akciju sabiedrības rakstu no š. g. 21. novembra, minētā sabiedrībānevar

apdrošināt, ar Latvijas valsts dzelzceļu starpniecību, kā uzglabāšanai
nododamo rokas bagāžu, tikai tādas mantas, kuras atrodas neiesaiņotos:
svārkos, mēteļos, ceļojumu segās un tamlīdzīgās lietās.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums
N°

299.
1930. g. 13. jūnijā.

Eiropas preču un bagāžas apdrošināšanas Akciju sabiedrība ar

rakstu no š. g. 3. jūnija ziņo, ka esot bijuši gadījumi, kad apdrošināta
bagāža un preces pienākušas gala stacijās bojātas, bet šo staciju ierēdņi
atteikušies sastādīt par bojājumiem komercaktus un pat atrunājuši bojātās
bagāžas un preču saņēmējus griezties pie sabiedrības un meklēties pēc
atlīdzības par nodarītiem viņiem zaudējumiem

Aizrādu, ka šāda dzelzceļu ierēdņu rīcība nav pielaižama un

uzdodu turpmāk visos gadījumos, kad apdrošinātas preces vai bagāža
pienāk gala stacijās bojātā veidā, obligātoriski sastādīt komercaktus

saskaņā ar instrukciju dzelzceļu ierēdņiem, kuri nodarbināti ar bagāžas,
bagāžas-preces, rokas bagāžas, preču v. t. t. apdrošināšanu Eiropas

preču un bagāžas apdrošināšanas akciju sabiedrībā, ar Latvijas valsts

dzelzceļu starpniecību.
FR lūdzu sekot rīkojuma kārtīgai izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.
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6. Valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta

biroji.

Instrukcija
N°

58.

Latvijas valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta birojiem par

darbības, rēķinvedības un norēķināšanās kārtību.

/. Vispārējā kārtība.

1. §. Latvijas valsts dzelzceļu ceļojumu un trasporta biroju darbība

pamatota uz noteikumiem, par Latvijas valsts dzelzceļu ceļojumu un

transporta birojiem un viņi rīkojas saskaņā ar noteikumiem, instrukcijām
un rīkojumiem, kādi pastāv priekš līnijas stacijām, ar zemāk uzrādītiem

izņēmumiem un papildinājumiem un dzelzceļu virsvaldes aizrādījumiem
un rīkojumiem, bet attiecībā uz dažādu maksājumu aprēķiniem, saskaņā
ar noteikumu par Latvijas valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta biro-

jiem 15. un 16. §§.

2. §. Par ceļojumu un transporta biroja darbības pareizu gaitu
atbild viņu pārzinis. Viņš nes personīgu un materiālu atbildību, kā

administratīvā tā tiesas kārtā, par visiem zaudējumiem, kādi valstij vai

uzdevuma devējiem celtos caur viņa vainu.

3 §. Ceļojumu un transporta biroja pārzinim padoti visi pārējie
attiecīgā biroja darbinieki un viņi darbojas pārziņa noteiktās robežās.

Mašīnrakstītājas -stenografistes, kantoristus, preču pavadoņus - svē-

rējus, strādniekus, apkalpotājus, izsūtāmos zēnus un sargus pieņem
darbā, atlaiž no amata un noteic viņiem darba atlīdzību, budžetā un

dzelzceļu virsvaldes noteiktās robežās, ceļojumu un transporta biroja
pārzinis, nekavējoties par to ziņojot dzelzceļu virsvaldes finanču direkcijai.

Pārējo ceļo urnu un transporta biroja darbinieku iecelšana amatā

un atvaļināšana no tā notiek vispārējā, uz dzelzceļiem paredzētā kārtībā,
pie kam amatam noderīgos kandidātus stāda priekšā ceļojumu un trans-

porta biroja pārzinis.

4. §. Ceļojumu un transporta biroju darbiniekiem, darba iekārtas

ziņā, pilnīgi jāpadodas biroja pārziņa rīkojumiem un jādara tas darbs,
kuru viņš norāda un kur, pēc viņa uzskatiem, atsevišķa persona pašlaik
visvajadzīgākā.

5. §. Par uzdevumdevēju vēlēšanos nodot bagāžu vai preces
nosūtīšanai vai saņemt pienākušās pie sevis mājā, noliktavā vai veikalā,
birojam jāpieprasa no viņiem rakstisks pieteikums.

Gadījumā, ja pieteikumu izdara pa telefonu, birojam pazīstama
firma vai arī nepazīstama, bet kad nav šaubu par pieteikuma pareizību,
tad pieteikumu sastāda birojs un to paraksta attiecīgs darbinieks, kurš

pieteikumu saņēmis, bet šādā gadījumā pieprasāms uzdevumdevēja
rakstisks pastiprinājums. Ja pastiprinājumu nav iespējams ievākt, tad

par to jātaisa atzīme, uzrādot iemeslu, ar ceļojuma un transporta biroja
pārziņa parakstu.

Visi pieteikumi tūliņ pēc viņu saņemšanas ierakstāmi pieteikumu
grāmatā un apzīmējami ar pieteikumu grāmatas tekošu numuru.
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lerakstītie pieteikumi pēc tam nododami biroja pārzinim vai darb-

vedim, kurš tiem uzraksta savu rezolūciju un nodod attiecīgiem darbi-

niekiem izpildīšanai.
6. §. Saņemot pieteikumus, katram darbiniekam jāparakstās par

viņu saņemšanu, uzrādot saņemšanas laiku. Par pieteikumu aizturēšanu
vai tāļāk nenodošanu laikā darbinieki saucami pie atbildības un sodāmi,
pat līdz atlaišanai no dienesta.

7. §. Preču un bagāžas saņemšanu no nosūtītājiem viņu dzīvokļos,
veikalos vai noliktavās, tāpat viņu piesūtīšanu saņēmējiem biroja nolik-

tavas pārzinis izdara uz saņemto pieteikumu pamata.

8. §. Tiklīdz pieteikums izpildīts, par to tūliņ, vēl tanī pašā dienā,
taisāms attiecīgs atzīmējums pieteikumu grāmatā, uzrādot bagāžas kvītes,
preču zīmes vai piesūtīšanas kvītes N° un datumu. Šie dati uzrādāmi

arī pieteikumā.
Nokārtotie pieteikumi uzglabājami ceļojumu un transporta birojā

numerācijas kārtībā.

9. §. Par uzdevumdevēju dzīvoklī, veikalā vai noliktavā nosūtīša-

nai saņemto bagāžu vai preci izdodama kontrmarka, kura no viņas tu-

rētāja atprasāma pie bagāžas kvītes vai preču zīmes duplikata izdošanas.

Atpakaļsaņemtās kontrmarkas piestiprināmas pie pieteikuma.

10. §. Par preču zīmes, preču zīmes duplikata, bagāžas kvītes vai

konosamenta saņemšanu, visos taīs gadījumos, kad preču īpašnieki minē-

tos dokumentus nodod preču piesūtīšanas nolūkā, ceļojumu un transporta
birojs izdod īpašu kvīti pēc form. jVs 1., kura no saņēmēja atprasāma
pie mantu nodošanas viņam.

11. §. Dienas darbībai beidzoties, noliktavas pārziņa pienākums,
pārliecināties vai pēc kontrmarkām pieņemtās mantas nogādātas attiecīgā
vietā, linijas stacijā vai birojā un pārbaudīšanas rezultātu atzīmēt beidza-

mā kontrmarkas pasakņa otrā pusē.

Nesaskaņas starp kontrmarkām un līnijas biroja nodošanas doku-

mentiem tūliņ noskaidrojamas un par to ziņojams biroja pārzinim.

12. §. Ja par preču piesūtīšanu vai uzglabāšanu notiek sevišķa
vienošanās starp preču īpašnieku un biroja pārzini (sk. šās instrukcijas
17. un 18. §§.), tad šāda līguma noteikumi ierakstāmi attiecīgā kontrolē-

jamā grāmatā un parakstāmi no biroja pārziņa un, ja iespējams no uz-

devuma devēja.
Šādi līgumi slēdzami ne uz ilgāku laiku, kā vienu mēnesi.

Līgumiem uz ilgāku laiku vajadzīga finanču direkcijas piekrišana.

Līguma noraksts iesūtāms finanču direkcijas ieņēmumu daļai un no-

rēķinos uzrādāms ilguma N|

//. Pasažieru biļešu operācijas.

13. §. Pārdodot pasažieru biļetes, vietu kartes, iznomājot atsevišķas

vagonu kupejas v. t. t., ceļojumu un transporta biroji ņem virs dzelz-

ceļu tarifos un noteikumos paredzētām maksām vēl īpašu komisijas
maksu dzelzceļu virsvaldes noteiktā apmērā.

lekasētā komisijas maksa atzīmējama uz braucamām biļetēm, vietu

kartēm v. t. t. atsevišķi un arī uzrādāma atsevišķi pasažieriem pārdoto

36
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biļešu grāmatā un finanču direkcijas ieņēmumu daļai iesūtāmos norē-

ķinos. Ja lietojamās norēķinu blanķetēs nav brīvas iedales, kurā varētu

šo maksu ierakstīt, tad līdz piemērotu blanķetu izgatavošanai, komisijas
maksa uzrādāma dzelzceļu vaduma maksas un kopsummu nodalījumos

daļu veidā, pie kam skaitītājā uzrādāmi maksājumi, kuri pienākas dzelz-

eeļicm un saucējā biroju komisijas maksa.

Piezīme. No pasažieru biļetēm par pazeminātu maksu, kā arī uz kredita, komisijas
maksa aprēķināma tādā pat apmērā, kā par biļetēm par pilnu maksu.

14. §. Biļešu pārdošanu ceļojumu un tronsporta biroji izdara tādā pašā
kārtībā kā līnijas stacijas uz visiem dzelzceļu vilcieniem, kuri no attiecī-

gām, biroja atrašanās vietas līnijas stacijām atiet ne vēlāk kā 7 dienu

laikā, skaitot no biļešu pārdošanas dienas.

Piezīme. Rīgas ceļojumu un tronsporta birojs pārdod biļetes līdz jūrmalas stacijām
tikai vienu dienu iepriekš attiecīga vilciena atiešanas.

Biļešu pārdošanu uz zināmu vilcienu ceļojumu un transporta birojs
pārtrauc ne vēlāk, kā 4 stundas pirms viņu atiešanas un ne vēlāk, kā

3 stundas pirms vilciena atiešanas paziņo attiecīgam līnijas stacijas priekš-
niekam uz šo vilcienu pārdoto biļešu skaitu un nodod viņam pārdoto
numurēto vietu sarakstu.

Piezīme 1. Braukšanai nenumurēto vietu vagonos pilsētas stacija pārdod biļetes
līdz 50% no visām esošām attiecīgā vilciena vietām.

Piezīme 2. Braukšanai numurēto guļamvietu un sēdvietu vagonos birojs pārdod
biļetes pēc sevišķa dzelzceļu norādījuma.

15. §. Gadījumā, ja pasažieris kaut kāda iemesla dēļ vēlētos dabūt

atpakaļ naudu par birojā pirkto, bet vēl neizlietoto biļeti, tad viņam ne

vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms tā vilciena atiešanas, uz kuru viņš biļeti
pircis, jāiesniedz biroja darba laikā attiecīga biroju pārzinim rakstisks

paziņojums uz blanķetes form. N° 2 par naudas atmaksu. Ziņojumam
pieliekama attiecīga biļete. Tādam pasažierim birojā atmaksā par neiz-

lietoto biļeti (braukšanai vietu karti v. t. t.) samaksāto naudu, izņemot

komisijas maksu un ņem bez tam vēl par biļešu atpakaļņemšanas operā-
ciju komisijas maksu, tādā pat apmērā, kā pie atdoto biļešu pirkšanas.
Par beidzamās komisijas maksas saņemšanu izdodama dažādu ieņēmumu
kvīte.

Par naudas saņemšanu pasažieris kvītē paziņojuma, apakšējā daļā,
apmaksājot to ar attecīgu zīmogmarku.

Paziņojums līdz ar neatdalīto kvīti iesūtāms finanču direkcijas ieņē-
mumu daļai pie kases norēķina un izmaksātā summa parādāma kases

grāmatas izdevumu pusē B nodalījumā.

///. Bagāžas operācijas.

16. §. Bagāžas pieņemšanu ceļojumu un transporta biroji izdara taī

pašā laikā, kad biļešu pārdošanu (sk. 13. §.) un ņem ne tikai paredzēto
maksu par bagāžas pārvadāšanu pa dzelzceļiem, pēc attiecīga dzelzceļu
tarifa (ieskaitot attiecīgos gadījumos kultūras fonda piemaksu un virs tam

zīmognodokli), bet arī maksu par bagāžas piegādāšanu līdz līnijas stacijai,
ieskaitot komisijas maksu.

17. §. Par bagāžas pieņemšanu ceļojumu un transporta birojā izdod

parastās bagāžas kvītes. Bagāžas kvītes «vilciena N°" nodalījumā uz-

rādāms ne tikai vilciena Js°, bet arī vilciena atiešanas datums. Ceļojumu
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un transporta biroja maksājumi ierakstāmi vienā summā brīvā bagāžas
kvītes nodalījumā, kuram ar spiedogu liekams virsraksts «ceļojumu un

transporta biroja izdevumi pēc aprēķina N°
. . .

.".

Par ceļojumu un transporta birojam pienākošām summām, t. i.

gadījumā, ja bez maksas par piegādāšanu aprēķināti vēl kādi izdevumi,
sastādāms par katru sūtījumu atsevišķs aprēķins uz blanķetēm forma N° 3.

no kura izraksts izsniedzāms bagāžas nosūtītājam, ja tas tādu vēlas, bet

talons iesūtāms finanču direkcijas ieņēmumu daļai pie bagāžas kvītes

noraksta. Aprēķina numurs uzrādāms bagāžas kvītē.

18. §. Nosūtīšanai pieņemto bagāžu ceļojumu un transporta biroji
nodod līnijas stacijām, uz pārņemšanas sarakstu pamata, attiecīga vilciena

atiešanas dienā, ne vēlāk kā 1 1
/2 stundas pirms attiecīga vilciena atiešanas.

Tāpat arī pārņemama bagāža, kura adresēta tieši ceļojuma un tran-

sporta birojam.
Piezīme. Rīgas ceļojumu un tranoporta birojam bagāža adresējama vienīgi caur

Rīgu pas.

Uz vilcieniem, kuri atiet līdz pulksten 9 no rīta, bagāža nododama

līnijas stacijām iepriekšējā dienā.

19. §. Par līnijas stacijām nododamo bagāžu ceļojumu un transporta
biroji ved bagāžas termiņu grāmatu. Šinī grāmatā, kurā priekš katras

dienas rezervēta atsevišķa lapa, ierakstāms katrs nosūtīšanai pieņemtais
bagāžas sūtījums tūliņ pēc bagāžas kvītes izrakstīšanas.

Katru vakaru pirms biroja darbības izbeigšanās, biroja darbvedim

personīgi jāpārliecinājas, vai visā tanī dienā nosūtāmā bagāža tiešām

nosūtīta uz attiecīgo līnijas staciju.

20. §. Gādījumā, ja bagāžas nosūtītājs pieteic nosūtīšanai bagāžu,
kura saņemama nosūtītāja dzīvoklī, bagāžas nosūtīšanas dienā, tad ceļo-
jumu un transporta birojs, tādu bagāžu var arī nodot tieši līnijas stacijai,
kura pret dzelzceļu veduma maksas samaksu izdod ceļojuma un trans-

porta birojam attiecīgo bagāžas kvīti.

Nododot bagāžas kvīti nosūtītājam, ceļojuma un transporta birojs

iekasē, kā par piesūtīšanu un komisiju, tā arī pēc bagāžas kvītes pienā-
košos maksu.

Šādos gadījumos par naudas saņemšanu ceļojumu un transporta

birojs izdod dažādu ieņēmumu kvīti, kurā ieraksta tikai par piesūtīšanu
un komisiju saņemto maksu.

21. §. Ceļojumu un transporta birojam adresēto, vai viņiem piesū-
tīšanai nodoto pienākušo bagāžu, biroji pieņem līnijas stacijās un piesūta

viņas īpašniekiem bagāžas pienākšanas dienā, biroja darba stundās. Vēlāk

pienākušo bagāžu, kā arī tādu, kuru nebija iespējams piesūtīt īpašniekiem

biroja darba laikā, pieņem no līnijas stacijām un piesūta viņa īpašniekiem
pēc biroja atvēršanas.

22. §. Par naudas saņemšanu par pienākušo bagāžu, ceļojumu un

transporta biroji izdod bagāžas saņēmējam dažādu ieņēmumu kvīti, uz-

rādot cik par katru atsevišķu operāciju ņemts, pieliekot aprēķinu.

23. §. Pienākušās bagāžas piesūtīšana saņēmējam mājā, uz veikalu

vai noliktavu, atļauta vienīgi tanī gadījumā, ja saņēmējs iepriekš nodevis

ceļojumu un transporta birojam attiecīgo bagāžas kvīti.

36*



564

24. §. Nosūtītās bagāžas norēķinus ceļojumu un transporta biroji
sastāda tādā pašā kārtībā kā līnijas stacijas, bet pie šiem norēķiniem

pieliekami ne tikai bagāžas kvīšu noraksti, bet arī aprēķinu taloni.

Pienākušās un izdotās bagāžas sarakstā ceļojumu un transporta
biroju maksājumi uzrādāmi saraksta labās puses nodalījuma iedalēs, at-

tiecīgi izlabojot no rokas iedales virsrakstus.

Bez ceļojumu un transpora biroja maksājumiem labās puses noda-

lījumā nekādi citi maksājumi nav uzrādāmi.

Pie saraksta pieliekami noteikumos par staciju rēķinvedību un no-

rēķināšanas kārtību paredzētie pielikumi uz īpašām blanķetēm.

Rokas bagāžas un bezdokumentu preču operācijas.

25. §. Pārvadājot rokas bagāžu un citas bezdokumentu preces no

vienas stacijas uz otru, vai no uzdevumdevēju dzīvokļa uz staciju, vai

no stacijas uz dzīvokli, ceļojumu un transporta biroja darbinieks pie
šādu mantu pieņemšanas izdod viņu īpašniekiem kontrmarku (sk. 9. §.)

un iekasē maksu, kura pienākās ceļojumu un transporta birojam, pret
dažādu ieņēmumu kvīti.

Pie preču vai bagāžas nodošanas no saņēmēja atprasāma izdotā

kontrmarka

Piez i m c. Preču svars šādos gadījumos nosakāms apmērām.

IV. Preču operācijas.

26. §. Preču pieņemšana nosūtīšanai notiek kā ceļojumu un tran-

sporta biroja telpās, tā arī nosūtītāja dzīvoklī, veikalā vai noliktavā, sa-

skaņā ar noteikumu par valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta bi-

rojiem 7. §.

Preču pieņemšana ceļojumu un transporta biroja telpās notiek lī-

nijas stacijās paredzētā kārtībā.

Pēc preču zīmes duplikata un ceļa pavadzīmes sastādīšanas ceļo-

jumu un transporta biroji nodod pieņemtās preces pie pārņemšanas sa-

rakstiem attiecīgai līnijas stacijai tāļāk nosūtīšanai noteikumos par valsts

dzelzceļu ceļojumu un transporta birojiem 14. § noteiktā laikā. Par preču

saņemšanu līnijas stacija kvitē 27. §. uzrādītā kārtībā.

27. §. Preču pieņemšana nosūtītāja dzīvoklī, veikalā vai noliktavā,
notiek uz pieteikumu pamata (sk. 5. §.)

Par preču pieņemšanu ceļojumu un transporta biroja darbinieks

izdod nosūtītājam 9. §. paredzētās kontrmarkas, pret kurām vēlāk, pēc

preču zīmes duplikāta izrakstīšanas nosūtītājs var saņemt attiecīgo preču
zīmes duplikātu.

Preces, kuras pieņemtas nosūtīšanai preču īpašnieka dzīvoklī, vei-

kalā vai noliktavā, ceļojumu un transporta biroja darbinieks nodod pār-
vadāšanai ceļojumu un transporta birojā priekš privātiem sūtījumiem

parastā kārtībā — pie preču zīmēm, kuras sastāda pats nosūtītājs, vai

uz pieteikuma pamata ceļojumu un transporta birojs un paraksta vai nu

preču sūtītājs vai ceļojumu un transporta biroja darbinieks, saskaņā ar

pieteikuma aizrādījumiem.
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Preču zīmes un viņu duplikāti apzīmējami ar ceļojumu un tran-

sporta biroja kalendāra spiedogu ar to datumu kad preces pieņemtas
ceļojumu un transporta birojā pārvadāšanai. Ja ceļojumu un transporta
birojam pienākošās maksas, pēc preču nosūtītāja pieteikuma, pārvedamas
uz preču saņēmēju, tad šo maksu kopsumma ierakstāma preču zīmes

aprēķina nodalījuma brīvā sadalē.

Ja laika ietaupīšanas labā vai citu kādu ērtību dēļ nosūtīšanai pie-
ņemtās preces ceļojumu un transporta biroja darbinieks nodod pārvadā-
šanai tieši attiecīgai līnijas stacijai un ja viņam nav iepriekš sagatavotas
un no preču īpašnieka parakstītas preču zīmes, tad preces nododāmas

no ceļojumu un transporta biroja vārda, kādos gadījumos uz preču zīmes

bez darbinieka paraksta, uzspiežams pie paraksta arī attiecīgā biroja
spiedogs.

Šādos gadījumos preču pieņemšana pārvadāšanai līnijas stacijā
notiek vispārējā kārtībā, pie kam ceļojumu un transporta birojam pienā-
košās summas iekasē no nosūtītāja, pie preču zīmes duplikāta izsnieg-
šanas viņam, pret dažādu ieņēmumu kvīti. Pret šo pašu kvīti iekasē-

jamas arī līnijas stacijā samaksātās summas

28. §. Pie ceļojumu un transporta birojā pieņemto preču nodošanas

līnijas stacijai, ceļa pavadzīmes apzīmējamas ar ceļojumu un transporta
biroja spiedogu, kurš uzrāda nodošanas dienas datumu.

29. §. Ar preču pieņemšanas zīmēm transporta birojiem pēc pār-
vadāšanas dokumentu sastādīšanas, jārīkojas saskaņā ar instrukciju par

staciju rēķinvedību un norēķināšanās kārtību, vienādi ar līnijas stacijām, bet

preču pārņemšanas saraksti sastādāmi divos eksemplāros, no kuriem viens

paliek ceļojumu un transporta birojam, otru nodod līnijas stacijai. Abiem

eksemplāriem jābūt vienāda satura.

30. §. Tiklīdz līnijas gala stacijā pienākusi prece, kura adresēta

ceļojumu un transporta birojam, pirmā sastāda pārņemšanas sarakstus

un nodod vienu pārņemšanas sarakstu līdz ar attiecīgiem pārvadāšanas
dokumentiem ceļumu un transporta birojam, par kuru saņemšanu pē-
dējās darbinieks parakstās pārņemšanas saraksta otrā eksemplārā.

Saņemot pašas preces ceļojumu un transporta biroja darbinieks

uzrāda attiecīgas preču zīmes kā ari saņemto pārņemšanas sarakstu.

Kad visas vienā pārņemšanas sarakstā uzrādītās preces saņemtas, ceļo-
jumu un transporta biroja darbinieks parakstās pārņemšanas sarakstu

abos eksemplāros.

Saņemot kā dokumentus, ta arī preces, uzrādāms viņu saņemšanas
laiks.

Visas nesaskaņas ar dokumentiem, tāpat arī visi preces trūkumi

vai bojājumi, atzīmējami pārņemšanas sarakstos, kā arī pieprasāma no

līnijas stacijas attiecīga akta sastādīšana.

Piezīme. Par preču nodošanas vai pieņemšanas momentu skaitās laiks, kad preces

nodotas vai saņemtas līnijas stacijā.

31. §. Pēc līnijas stacijā saņemtiem pārvadāšanas dokumentiem

ceļojumu un transporta birojs šķiro sūtījumus, tādos:

a) kuri piesūtāmi saņēmējiem uz jau saņemto pieteikumu pamata
vai pēc atzīmēm preču zīmē,
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b) par kuru pienākšanu paziņojams saņēmējiem un par kuriem

tādēļ domājams, ka viņi būs piesūtāmi un

c) kuri nogādājami uz ceļojumu un transporta biroju.

Tiklīdz noskaidrots, vai punktā b minētie sūtījumi piesūtāmi vai uz-

glabājami ceļojumu un transporta biroja noliktavā, birojs stājas pie preču

pieņemšanas līnijas stacijā.

Pienākušie sūtījumi ierakstāmi pienākušo preču grāmatā tai dienā,
kad viņi saņemti no līnijas stacijas, bet izdoto preču grāmatā pie preču
izdošanas vai piesūtīšanas saņēmējiem.

Piezīme. Preces pieņemamas līnijas stacijā pēc iespējas drīzākā laikā un nekādā

ziņā ne vēlāk, kā noteikumu par valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta birojiem 14. §
noteiktā laikā.

32. §. Preču izdošana ceļojumu un transporta birojos no nolikta-

vām notiek līnijas stacijās paredzētā kārtībā.

33. §. Ja preču saņēmējs vēlās pienākušo preču piesūtīšanu, tad

viņam jāiesniedz noteikumu par valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta
birojiem 7. § un šīs instrukcijas 5. § paredzētais pieteikums.

Dzelzceļiem pienākošos maksājumus preču saņēmējs var nodrošināt

ar iepriekš iemaksājamo drošības naudu (depot). Par drošības naudas

saņemšanu ceļojumu un transporta birojs izdod dažādu ieņēmumu kvīti

un atklāj preču īpašniekam par šo summu tekošu rēķinu līdz uzdevumu

izpildīšanai. Pēc galīgā aprēķina par sūtījumiem, pārpalikumu no

iemaksātās drošības naudas ceļojumu un transporta birojs var atmaksāt

iemaksātājam, neizprasot iepriekš dzelzceļu virsvaldes atļauju (sk. 40. §).

Par naudas saņemšanu par preču pārvadāšanu pa dzelzceļiem, kā

arī par piesūtīšanu, transporta biroji kivtē preču zīmē.

Ja pēc norēķināšanās pie preču izdošanas ceļojumu un transporta
birojam vēl pienāktos kādas summas, tad tādas iekasējamas pie preču
nodošanas saņēmējam pret dažādu ieņēmumu kvīti.

34. §. Gadījumā, ja preču īpašnieks vēlas saņemt savā dzīvoklī,

veikalā, vai noliktavā, vai arī ceļojumu un transpotra birojā tādas pienā-
kušas preces, kuras adresātas līnijas stacijai, tad viņam jāiesniedz ceļojumu
un transporta birojam sevišķs paziņojums, uz kura pamata transporta
birojs savukārt iesniedz līnijas stacijai noteikumos par valsts dzelzceļu

ceļojumu un transporta birojiem 12 § paredzēto pieprasījumu. Uz šā

pieprasījuma pamata līnijas stacija pienākušo sūtījumu nodod pie pār-
ņemšanas sarakstiem ceļojumu un transporta birojam, kurš to šīs instruk-

cijas 31. § paredzētā kārtībā, izved caur savām grāmatām un izdod vai

piesūta saņēmējam, ievērojot 33. § nosacījumus.

Līnijas stacija ieslēdz minētos sūtījumus izdoto preču norēķinos, ar

atzīmi, ka sūtījums nodots ceļojumu un transporta birojam, pieliekot no-

rēķinam pieprasījumu.

35. §. Ja preču īpašnieks, kuram transporta birojā atklāts tekošs

rēķins, vēlas lai transporta birojam par sūtījumu (kā par vešanu pa

dzelzceļiem, tā par piesūtīšanu) maksājamo maksu novelk no viņa tekoša

rēķina, tad no šāda preču īpašnieka pieprasāms atsevišķs paziņojums
uz blanķētes form. J\r° 4. divos eksemplāros, no kuriem vienam liekams

uzraksts „duplikāts" (skat. 36. § 2. piezīmi un 40. §).
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36. §. Pie sūtījumiem uz tekoša rēķina jāievēro sekošs:

a) par sūtījumu, kā par vešanu pa dzelzceļiem, tā par piesūtīšanu
maksājamā summa uzrādāma preču zīmē un viņas duplikātā, kā

samaksāta, pieliekot vārdus „no tekoša rēķina";

b) viņi tūliņ pēc sūtījuma pieņemšanas nosūtīšanai vai pie preču
izdošanas ierakstāmi ceļojumu un transporta biroja debitoru grā-

matā, kurā priekš katra debitora vedams atsevišķs rēķins:

c) jālūkojas, ka debete nepārsniegtu kredītu nodrošinājumu summu

un ja nodrošinājuma summa nesedz debeta summu, tad sūtījuma
nosūtīšana vai izdošana uz attiecīga debitora tekoša rēķina jā-
pārtrauc;

d) par katru mēnesi, ne vēlāk kā nākošā mēneša 5. dienā, tekoša

rēķina lietotājam piesūtāms izvilkums no viņa rēķina;

c) noraksts no p. d. minētā izvilkuma iesūtāms Finansu direkcijas
ieņēmumu daļai.

Piezīme 1. Šā § aizrādījumi neattiecas uz dažādu valsts resoru sūtījumiem uz

pieteikumu Lit. C pamata.

Piezīme 2. Pie punktā d minētā izvilkuma pieliekams 35. § paredzētā paziņojuma
duplikāts, bet pie izvilkuma noraksta (sk. punktu c) — paziņojums.

37. §. Tanīs gadījumos, kad preču īpašnieks pats nokārto preču
saņemšanas formalitātes līnijas stacijā un nodod ceļojumu un transporta
birojam preču piesūtīšanai jau izpirkto preču zīmi, ceļojumu un transporta
birojs izdod preču īpašniekam kontrmarku, kurā gabalu skaita vietā ie-

raksta preču nosūtīšanas staciju, ļ3reču zīmes N° un svaru.

Pie preču nodošanas viņu īpašniekam izdotā kontrmarka atprasāma.

V. Preču operāciju norēķini un norēķināšanās
kārtība.

38. §. Izdoto preču grāmatā un norēķinā transporta biroja mak-

sājumi uzrādāmi atsevišķi, brīvās iedalēs.

39. §. Pie dažādu ieņēmumu kvīšu izdošanas par dažāda veida

maksājumiem jāievēro, ka ceļojumu un transportra birojam par labu

nākošā summa uzrādāma atsevišķi no vispārējiem dzelzceļu maksājumiem.

40. §. Par iepriekš nodrošinātiem tekošo rēķinu sūtījumiem (sk. 35.

un 36. §§) sastādāmas faktūras uz attiecīga debitora rēķina.

Transporta birojam par minēto sūtījumu vešanu pa dzelzceļu un

piesūtīšanu pienākošās summas uzrādāmas norēķinu faktūru nodalījumos.

Piezīme. Šā § aizrādījumi neattiecas uz dažādu valsts resoru sūtījumiem uz pie-

teikumu Lit. C pamata.

41. §. Ceļojumu un transporta birojos ieņemto naudu šo biroju

pārziņi iemaksā, kā Dzelzceļu virsvalde to noteikusi, vai dzelzceļu virs-

valdes galvenā kasē vai tieši valsts kase.

Ar šo instrukciju atcelts 1921. g. 12. apriļa rīkojums N° 116., iespiests
1921. g. «Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājuma" 18. numura.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktora palīgs J. Bērziņš.
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Latvijas valsts dzelzceļu

ceļojumu
un

transporta birojs

Forma 1.

Kvitē JVs

No r^::r l
saņēmu bagāžas preces kvīti te

„
kvīti te

„
preču zīmi te

„ „
zīmes duplikātu te

„

konosamentu
_

„
pārvadāšanas maksu

n

' 193 g.

Reģistrac. gram. te

Pieteikumu grām. te

FormaM 2.

Latvijas valsts

dzelzceļu ceļojumu un transporta biroja pārzinis.

Še klāt pieliekot 193 g. uz vilcienu te

193 g. pirkto un vēl neizlietoto klases

pasažieru biļeti te braukšanai no

līdz un vietu karti te uz sēdvietu

te vilciena Jsr
2 no 193 g. lūdzu

saskaņā ar noteikumu par Latvijas valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta

birojiem § 15. atmaksāt man naudu par š biļet ieturot paredzētos
maksājumus.

193 g.

paraksts un adrese.

Ar šo apliecinu, ka par augšminēt biļet

biļešu maksu ls sant.

atvilkums ls sant.

pārpalikums ls sant.

pareizi saņēmu

> 193 g. . v
- -

paraksts.
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Forma JSfe 3.

Latvijas valsts

dzelzceļu ceļojumu un transporta biroja

Aprēķins JVs

Par bagāžu pēc kvītes Ns
, par sūtījumu pēc preču zīmes

no un pieteikumu Ns

no

Par pārvadāšanu ls sant.

„ piesūtīšanu n (

„ apdrošināšanu par ls sant
„ „

„
uzglabāšanu

n „

„ iesaiņošanu
„ „

„ zīmogmarkām „ „

» n

Kopā ls sant.

-

* 193 g.

Forma Jfe 4.

ceļojumu un transporta birojam.

Lūdzu norakstīt no mana tekoša rēķina transporta birojam par

vešanu pa dzelzceļu, par piesūtīšanu un nomuitošanu pienākošās summas

par sekošiem sūtījumiem.

193 g.

paraksts.

M? N° pec
Nosūtīšanas stacija

Sūtījuma
Summa Piezīmes

kārtas JM_ N°

Kopa
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Rīkojums N° 259.
192b. g. 18. jūlijā.

Par valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta biroja atvēršanu.

Publikas ērtības laba valsts dzelzceļi atver ar satiksmes ministra

kunga piekrišanu, Rīgā, Šķūņu ielā Ns 30/32, ceļojumu un transporta biroju

Minētā iestāde pagaidām izdarīs tikai braucamo biļešu un vietu

kārtu iepriekš pārdošanu ārzemju un iekšzemes satiksmēs, abonementa

un mēnešu biļešu pārdošanu un bagāžas pieņemšanu pārvadāt ar nogā-
dāšanu no mājām uz Rīgas pas. satciju vai arī no minētās stacijas uz mājām.

Par biļešu un vietu kārtu iepriekšpārdošanu ceļojumu un transporta
birojs ņem sekošu atlīdzību: a) no tiešās Eiropas - Āzijas satiksmes bi-

ļetēm un vietu kartēm — 2°/o, no pārējām ārzemju satiksmes biļetēm
un vietu kartēm — s°/o, bet ne mazāk ka 30 sant. no biļetes vai vietu

kartes, b) no iekšzemes satiksmes vienreizējām, kā arī no abonementa

un mēneša biļetēm — 3% no braucāmās maksas, bet ne mazāk kā 30

santimi no biļetes vai vietu kartes.

Par bagāžas piegādāšanu līdz Rīgas pas. stacijai (tāpat arī no Rī-

gas pas. stacijas) ceļojumu un transporta birojs ņem sekošu maksu par
katra gabala piegādāšanu no (vai līdz):

1) rajona, kuru ieslēdz Daugavas krasts un pilsētas kanālis — Ls 1,

2» rajona, kuru ieslēdz pilsētas kanālis, Daugavas krasts, Dzirnavu

un Hanzas iela — Ls 1,25,

3) rajona, kuru ieslēdz Dzirnavu iela, dzelzceļa līnija, Bruņinieku
iela, Strēlnieku un Hanzas iela —

Ls 1,50, rajona, aiz Bruņi-
nieku ielas līdz dzelzceļu līnijai un Latgales priekšpilsētas rajona,
kuru ieslēdz Dzirnavu iela, dzelzceļu līnija, Kuzņecova iela un

Daugava — Ls 1,75.

4) Pārdaugavas rajona, kuru ieslēdz dzelzceļu līnija, Kalnciema

iela un Daugava — Ls 1,50,

5) visem citiem rajoniem — pēc vienošanās.

Ceļojumu un transporta birojs uzsāk savu darbību 1925. g. 21. jū-

lijā un pieietams publikai darbdienās no pīkst. 9 līdz 19, bet biļešu

pirkšanai arī svētdienās un svinamās dienās no pīkst. 9 līdz 11.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

RīkojumsN°204.
1926. g. 7. jūnija.

Par valsts dzelzceļu Rīgas ceļojumu un transporta biroja atvēr-

šanu preču operācijām.

Saskaņā ar 1925. g. 16. decembra noteikumiem Ne 283., par Latvijas
valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta birojiem (sk. „Dz. virsv. rīkoj.

krāj." 1925. g. 52. numuru) sākot ar š. g. 18. maiju Rīgas ceļojumu un

transporta birojs atvērts visām preču operācijām, sakarā ar ko, pārpra-
tumu novēršanai, aizrādu:
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Pārvadāšanai pieņemtās preces Rīgas ceļojumu un transporta bi-

rojs nodod tāļākai nosūtīšanai sekošām Rīgas mezgla līnijas stacijām:
Rīgas pas., Rīgas preču, Rīgas krasta, Zemitāni, Čiekurkalns, Torņa-
kalns un Zasulauks, atkarībā no tā, kura no šīm stacijām, pēc preces

šķiras un sūtījuma virziena vai preču operāciju ierobežojumiem un aiz-

liegumiem šim nolūkam visizdevīgāki izlietojama.

Pati preču nodošana Rīgas mezgla līnijas stacijām tālāk nosūtīšanai

izdarāma, piemērojoties instrukaijas N° 58. (sk. 1926. g. „Dz. Vēstn." 18.

numuru) 26. un 27. §§, pie kam pilnkrāvu vagonu sūtījumu preces

iekraujamas ar transporta biroja līdzēkļiem, ja par to starp pēdējo un

preces īpašnieku-nosūtītāju nav notikusi sevišķa vienošanās.

Tāpat arī pienākušās preces Rīgas ceļojumu un transporta birojs
saņems vienīgi caur augstāki minētām Rīgas mezgla līnijas stacijām,
kāpēc izsūtāmām stacijām jāievēro, ka to sūtījumu preču zīmēs, kuru

izdošanu vai piegādāšanu mājā saņēmējam nosūtītājs vēlas izdarīt ar

Rīgas ceļojumu un transporta biroja starpniecību, preču zīmes otrā sadalē

(kura noteikta gala stacijas uzrādīšanai), bez augstāki uzrādīto Rīgas
mezgla līnijas gala staciju attiecīgā nosaukuma, jāuzrāda arī Rigas ceļo-
jumu un transporta birojs, piemērām: «Torņakalns-Rīga transporta bi-

rojs" (vai Torņakalns -Rīga „Celtrans"), „Rīga preču -Rīga transporta bi-

rojs", Zemitāni - Rīga transporta birojs v. t. t.

Par visiem šādā kārtā adresētiem sūtījumiem attiecīgās Rīgas mezgla
līnijas gala stacijas pienākums tūliņ pēc sūtījumu pienākšanas paziņot
pa tāļruni Rīgas ceļojumu un transporta birojam par sūtījuma pienāk-
šanu un ja sūtījums adresēts uz vārdu, tad paziņot ari vārdu un adresi.

Par šādu paziņošanu jātzīmē vienīgi preču pavadzīmē un pēc tam sūtī-

jums jāpagatavo nodošanai ceļojumu un transporta birojam, saskaņā ar

augstāki minētas instrukcijas N° 58. 30. §

Visu ceļojumu un transporta birojam adresēto pilnkrāvu vagonu

sūtījumu preces izkraujamas no vagoniem ar ceļojumu un transporta bi-

roja līdzēkļiem, izņemot gadījumus, kad starp ceļojumu un transporta

biroju no saņēmēju notikuši sevišķa vienošanās par izkraušanu.

Par preču ie- un izkraušanu, kuru iespējams izdarīt ar parastiem

līdzēkļiem ceļojumu un transporta birojs ņem maksu, kāda paredzēta ta-

rifā par šīm operācijām, bet ja šo operāciju izvešanai vajadzīgas speciālas
ierīces un līdzēkļi, tad maksa ņemama pēc vienošanās ar preču īpaš-
nieku (sk. noteikumu JsTs 283. 8. un 9. §§).

Visi gala stacijas pienākumi, attiecībā uz paziņošanu saņēmējam par

sūtījuma pienākšanu, par ceļojumu un transporta birojam adresētiem sū-

tījumiem, piekrīt ceļojumu un transporta birojam un līnijas stacijai par

saņēmēju paziņošanu šādos gadījumos nav jārūpējas. Tāpat ari visi

citi gala stacijas pienākumi, att ecībā uz ceļojumu un transporta biro-

jam adresētu sūtījumu saņēmēju vai nosūtītāju, piekrīt ceļojumu un tran-

sporta birojam.

Šis rīkojums speķa no viņa izdošanas dienas.

Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
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Ar ministru kabineta

piekrišanu apstiprinu.

14. augustā 1926.g.

Satiksmes ministra v.: E. Bitte.

Rīkojums N° 300.

Maksa par preču piegādāšanu ar valsts dzelzceļu Rīgas ceļojumu

un transporta biroja starpniecību.

Par preču piegādāšanu ar valsts dzelzceļu Rīgas ceļojumu un

transporta biroja līdzekļiem no veikaliem, noliktavām vai dzīvokļiem

Rīgas pilsētā līdz Rīgas mezgla dzelzceļu stacijām, vai otrādi, nosaku

sekošās maksimālās maksas:

Še uzradītas maksas Dzelzceļu virsvaldei ir tiesība pazemināt.

Šis rīkojums spēkā no 1926 g. 16. augusta.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

sekošiem

No un līdz

Rīgas pilsētas rajoniem

Ja viena iesaiga gabala svar:

Ja sūtījuma
nepar- no 101 smagāk:

kopsvars sniedz līdz par
100 kg 150 kg 150 kg
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Rīkojums N° 205.
1927. g. 12. maijā.

Par valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta biroja atvēršanu

Liepājā.

Publikas ērtības labā valsts dzelzceļi atver ar Satiksmes ministra

kunga piekrišanu Liepājā, Rožu laukumā Jsf° 3, ceļojumu un trans-

porta biroju.
Minētais birojs darbosies uz 1925. g «Valdības Vēstn." N° 293. un

«Dzelzc. virsv. rīk. krāj. JsTs 52. publicēto noteikumu ,N° 283. pamata un

pagaidām izdarīs tikai pasažieru braucamo biļešu un vietu karšu iepriekš-

pārdošanu ārzemju un iekšzemes satiksmēs.

Liepājas valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta birojs uzsāk savu

darbību 1927. g. 1. jūnijā un pieietams publikai biļešu * pirkšanai darb-

dienās no pīkst. 9 līdz 19, bet svinamās dienās no pīkst. 9 līdz 11.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Apstiprinu. 1927. g. 27. maija.
Satiksmes ministrs K. Krievs.

Rīkojums N° 228.

Par valsts dzelzceļu pilsētas stacijas un transporta kantora

pārdēvēšanu.

Valsts dzelzceļu pilsētas staciju un transporta kantoru Rīgā pārdē-
vēju par valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta biroju Rīgā, ar saīsi-

nātu apzīmējumu „Cel trans".

Reizē ar to uzdodu 1925. g. ~Valdības Vēstneša" K° 293. numurā

un «Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" 52. numurā iespiestos «No-
teikumos Jsr

2 283. par Latvijas valsts dzelzceļu transporta kantoriem un

pilsētas stacijām" virsrakstā un arī tekstā nosaukumu transporta kantoris

un pilsētas stacija" izlabot par ~ceļojumu un transporta birojs" un šādi

izlabot arī visus pārējos rīkojumus un instrukcijas transporta kantoriem

un pilsētas stacijām.

Šis rīkojums spēkā ar 1927. g. 1. jūniju.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Rīkojums N° 491.
1927. g. 29. novembrī.

Saskaņā ar tarifa nosacījumiem pasažierim mezgla stacijā ceļojumu
pārtraucot, braucamā biļete nekavējoties jāuzrāda stacijas priekšniekam

attiecīgai atzīmei.

Paskaidroju, ka šādas atzīmes uz pasažieru biļetēm var izdarīt, lī-

dzīgi staciju priekšniekiem, arī valsts dzelzceļu ceļojumu un trans-

porta biroju pārziņi.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.
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Rīkojums N° 198.
1928 g. 17. aprīlī.

Par bagāžas operāciju ievešanu Liepājas ceļojumu un

transporta birojā.

Saskaņā ar 1925. g. «Valdības Vēstnesī" te 293. un «Dzelzceļu virs-

valdes rīk. krāj." te 52. publicētiem noteikumiem te 283. ceļojumu un

transporta birojiem, publikas ērtības labā valsts dzelzceļu ceļojumu un

transporta birojā Liepājā ievedu bez jau tur izdarāmām biļešu un vietu

karšu pārdošanas operācijām arī bagāžas pieņemšanu pārvadāt, ar nogā-
dāšanu no ceļojumu un transporta biroja Liepājā, Rožu laukumā te 3,
līdz Liepājas platsliežu stacijai, vai otrādi, no stacijas līdz minētam birojam.

Par bagāžas nogādāšanu no ceļojumu un transporta biroja līdz Lie-

pājas platsliežu stacijai vai otrādi, no Liepājas stacijas līdz minētam bi-

rojam ņemama sekoša maksa:

a) par bagāžas gabaliem svarā līdz 60 kg — 60 santi-

mus par katru bagāžas gabalu;

b) par bagāžas gabaliem smagākiem par 60 kg —75 san-

timus par katru atsevišķu gabalu.

Bagāžas pieņemšana augstāk minētā birojā izdarāma taī pašā laikā,

kad izdara biļešu operācijas, t. i. darbdienās no pīkst. 9—19, bet svina-

mās dienās no pīkst. 9 līdz 11.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 1. maiju.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.
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Apstiprinu. 1930. g. 8. jūlijā.
Satiksmes ministra b. F. Kemps.

7. Valsts dzelzceļu tiltu lietošana braucēju
un kājnieku satiksmei.

Noteikumi N° 337.

Par valsts dzelzceļu tiltu lietošanu zemesceļu braucēju un

gājēju satiksmei.

1) Daugavas dzelzceļa tilts Daugavpilī un Lielupes dzelzceļa tilts

Buļļos atvērti vilcienu kustībai un iedzīvotāju satiksmei. Kājnieku sa-

tiksme pa tiltiem atļauta bez maksas, bet pārējā satiksme par maksu,
kāda noteikta valsts dzelzceļu preču tarifa 1. daļas 49. §. 1 urpat uzrā-

dīti arī gadījumi, kad maksa par tiltu lietošanu nav ņemama.

2) Kājnieku satiksme pa tiltiem pielaižama katrā laikā, izņemot ga-

dījumus, kad tilts izgriezts peldošo satiksmes līdzekļu caurlaišanai, bet

zemes ceļu satiksmes līdzekļu un lopu pārlaišana — vienīgi brīvā no

vilcienu kustības laikā.

3) Vispārēja uzraudzība par darbību uz tiltiem uzdota attiecīgiem CM.

4) Lielupes tilta izgriešanu, peldošo satiksmes līdzekļu caurlaišanai,

pārzin un rīko tilta meistars, saskaņā ar 1928. g. 13. jūnija noteik. Ns 339*).
Peldošo satiksmes līdzekļu caurlaišana, izgriežot tilta daļu, izdarāma

bez maksas.

5) Maksu
par tiltu lietošanu iekasē tiltu galos atrodošies sargi-

kasien, kuri par saņemto naudu izsniedz tiltu lietotājiem attiecīgas formas

biļetes. Bez šiem sargiem-kasieriem tiltu galos atrodās vēl sargi-kontro-
lieri, kuri kontrolē un regulē braucēju un lopu kustību pa tiltu.

6) Braukt vai dzīt lopus pa tiltu bez attiecīgas biļetes ir aizliegts.

Biļetes nozaudēšanas gadījumā tilta lietotāja iebildumi nav ievērojami un

tam jāpērk biļete otrreiz.

7) Izdarot biļešu kontroli uz tilta, biļetes no braucējiem nav atņe-

mamas, bet tikai ieplēšamas.

8) Katrā tilta galā jāizliek tiltu lietošanas maksas tabelēs, uz kurām

tiltu sargi-kasieri katras stundas sākumā ar krītu atzīmē pārdodamo bi-

ļešu pirmos numurus, atsevišķi par katru biļešu šķiru.

9) Laikā no 1. maija līdz 15. septembrim biļešu pārdošanu par Liel-

upes dzelzceļu tilta lietošanu (pie Buļļiem) .izdara ekspluatācijas direkci-

jas sargi-kasieri, bet kontroli — techniskās direkcijas tilta sargi-kontrolieri.

Pārējā laikā, t. i. no 15. septembra līdz 1. maijam ekspluatācijas direkcijas
uzturamie sargi-kasieri ir likvidējami, bet biļešu pārdošana uzdodama

techniskās direkcijas tilta sargiem, kuri katrs savā galā kontrolē arī tilta

otrā galā izsniegto biļešu pareizību.

10) Biļetes Daugavpils dzelzceļu tilta lietošanai atrodās pie Daugav-

pils stacijas priekšnieka, bet Lielupes dzelzceļu tilta lietošanai (pie Buļ-

ļiem) — Buļļu stacijas priekšnieka rīcībā. Pēdējie arī izdara uzrādītā

laikā norēķināšanos par tilta lietošanu un ienākumu kontroli instrukcijas
Ns 80 paredzētā kārtībā.

*) lespiesti atsevišķā grāmatā.



576

Šie noteikumi atvieto sekošus noteikumus un rīkojumus:

1) Noteikumi Ks 187, iesp. 1922. g. «Valdības Vēstneša" 115. un

virsv. rīk. krāj." 21. numurā;

2) Noteikumi Jsfs 198, iesp. 1922. g. «Valdības Vēstneša" 198. un

«Dzelzceļu virsv. rīk. krāj." 34. numurā;

3) Rīkojums Ks 343, iesp. 1922. g. «Valdības Vēstneša" 251. un

«Dzelzc. virsv. rīk. krāj." 40. numurā;

4) Rīkojums 6, iesp. 1925. g. «Dzelzceļu virsvaldes rīk. krāj."
1. numurā;

5) Rīkojums Ks 272, iesp. 1925. g. «Vaid. Vētn." 166. un «Dzelzc.
virsv. rīk. krāj." 30. numurā;

6) Rīkojums j\° 34, iesp. 1926. g. «Dzelzceļu Vēstneša" 4. numurā;

7) Rīkojums Ns 274, iesp. 1926. g. «Dzelzceļu Vēstneša" 28. num.;

8) Rīkojums X» 210, iesp. 1927. g. «Vaid. Vēstn." 110. un «Dzelzc.
Vēstn." 19. numurā;

9) Rīkojums Ms 216, iesp. 1927. g. «Dzelzceļu Vētneša" 19. num.;

10) Rīkojums J\° 279, iesp. 1927. g. «Dzelzceļu Vēstn." 25. num.;

11) Rīkojums Jv° 264, iesp. 1928. g. «Dzelzc. Vēstneša" 21. numurā;

12) Noteikumi Jv? 257, iesp. 1924. g. «Dzelzc. virsv. rīk. krāj." 46.

numurā.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. Mazkalniņš.
Techniskā direktora pal. Paegle.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Finanču direktora v. i. Leitis.

Apstiprinu. 1930. g. 5. jūlija.

Dzelzceļu galvena direktora v. i. Mazkalniņš.

Instrukcija N° 80.

Valsts dzelzceļu tiltu sargiem-kasieriem unsargiem-kontrolieriem.

{. §. Daugavas dzelzceļa tilts Daugavpilī un Lielupes dzelzceļa tilts

Buļļos atvērti vilcienu kustībai un iedzīvotāju satiksmei. Šo tiltu uz-

raudzībai un kustības regulēšanai par tiem ir norīkoti tilta sargi-kasieri
un sargi-kontrolieri.

2. §. Katrā tilta galā atrodas sargs-kasiers, kurš izsniedz attiecīga

parauga un šķiras biļeti - braucējiem un lopu dzinējiem pa tiltu par valsts

dzelzceļu preču tarifa I. daļas 49. § noteikto maksu, izņemot taī pašā §
uzskaitītos gadījumus, kad šī maksa nav ņemama; pēdējā gadījumā arī

biļete šādam braucējam nav izdodama.

3. §. Minētās § 2. biļetes izgatavotas pēc zemāk pievestā parauga

un skaitās par kontrolējamām blanķetēm.

Biļetes izsūta Finanču direkcija: parDaugavas dzelzceļa tilta lietošanu

(Daugavpilī) - Daugavpils stacijas priekšniekam, bet par Lielupes dzelzceļa
tilta lietošanu (Buļļos) - Buļļu stacijas priekšniekam. Minētās biļetes ir

pēc kārtas numurētas, satītas rullišos katrā pa simts gabalu un tās izsūta

uz attiecīgas stacijas priekšnieka rakstisku pieprasījumu (blanķete ser. F318).
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4. §. Katrā Jilta galā biļetes izdod pēc viņu atsevišķās mumerācijas,
tekošo numuru kārtībā, sākot no mazākiem numuriem un bez izlaiduma;
izlabojumi, izkasījumi un sasmērējumi biļetēs nav pielaižami.

5. §. Ja tilta sargs - kasiers aiz pārskatīšanās būtu iesācis biļešu
izsniegšanu ar lielākiem numuriem, nekā vajadzēja, tad par to viņš ne-

kavējoši ziņo attiecīgas stacijas priekšniekam (sk. 3. §), kurš to savukārt

ziņo tālāk Finanču direkcijai.
6. §. Visas no Finanču direkcijas pēc saraksta (blanķete ser. FE 132)

saņemtās attiecīgas stacijas priekšnieks (sk. 3. §) kopā ar biļešu
kasieri tūliņ taī pašā dienā pārbauda, salīdzinot ar klātpielikto biļešu
sarakstu, un kvīti par saņemtām biļetēm iesūtaFinanču direkcijai. Sarakstu,

pēc kura saņemtas biļetes, stacija pielīuē pie sava pieprasījuma pasakņa.
Par kļūdām un nepareizībām, kādas atrastas pie biļešu pārbaudīšanas pēc
pavadraksta, jāsastāda akts, kuru paraksta stacijas priekšnieks un biļešu

kasiers, pēc kam tas līdz ar kvīti par biļešu saņemšanu iesūtāms Finanču

direkcijai.
7. §. Saņemtās no Finanču direkcijas biļetes uzglabājas pie 3. §

minēto staciju priekšniekiem, kuri tās ieved pasažieru biļešu krājumu
grāmatās atsevišķā nodalījumā, ierakstot katras šķiras biļetes sevišķā

lapas pusē. Šīs biļetes stacijas priekšnieks uz tilta sarga-kasiera pie-

prasījuma pēc tiešās vajadzības izdod pēdējam pret parak-tu īpašā grāmatā.
Līdz ar biļetēm tilta sargs-kasiers saņem no stacijas priekšnieka īpašu
kontrolgrāmatu. Šinī kontrolgrāmatā sargs-kasiers ieraksta pārdodamo
biļešu numurus, atsevišķi par katru biļešu šķiru. Neizlietoto biļešu pirmo
numuru ierakstīšana kontrolgrāmatā sargam-kasierim jāatkārto ik pēc
divām stundām, tāpat arī pēc dežūras beigšanas.

8. §. lekasēto par pārdotām biļetēm naudu tilta sargs-kasiers katru

dienu nodod attiecīgas stacijas priekšniekam (sk. 3. §) pret parakstu tanī

pašā grāmatā, kurā sargs - kasiers parakstījies, saņemot biļetes no stacijas

priekšnieka.
9. §. Saņemto no sarga-kasiera naudu par pārdotām biļetēm attiecīgas

stacijas priekšnieks (sk. 3. §) katru dienu iesūta līdz ar citiem stacijas

ieņēmumiem galvenai kasei pie naudas pavadraksta

10. §. Par pārdotām biļetēm un iekasēto naudu 3. § minētie staciju

priekšnieki pēc mēneša notecēšanas sastāda ar kopējamā papīra palīdzību

īpašus norēķinus divos eksemplāros (blanķete ser. F. 328) atsevišķi par

katru tilta galu, uzrādot tanī pārdoto biļešu pirmos un pēdējos numurus

un iekasēto naudu par visu mēnesi; turpretim dažādu ieņēmumu norēķina

pārdotās biļetes un iekasētā nauda jāparāda atsevišķi par katru dienu.

Mēnešu beigās pēc summu nobalansēšanas tilta_biļešu norēķina virsējais

eksemplārs jāiesūta Finanču direkcijai pie dažādu ieņēmumu norēķina,

atstājot stacijā apakšējo eksemplāru.

11. §. Izdarot biļešu kontroli uz tilta, biļetes no braucējiem nav

noņemamas, bet tikai ieplēšamas.

12. §. Katrā tilta galā izliekams skaidri redzams un salasāms Lelāka

formāta paziņojums par to, ka braucējiem un pavadoņiem tilta biļetes

jāuzglabā un jāuzrāda pie kontroles uz tilta. Biļetes neuz.-adīšanas, resp.

nozaudēšanas gadījumā jāpērk jauna biļete

13. §. ļaunas biļetes iegūšanai nav jāatgriežas atpakaļ uz to tilta

galu, no kura lilta lietotājs uzbraucis vai uznācis uz tilta, bet tas var

37
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braukt uz tilta otru galu, kur tam pret augšminēta tarifa paredzēto maksu

izsniedz jaunu biļeti, atzīmējot uz tās «papildu".

Ja tilta lietotājs atteicas iegādāties biļeti, tad par to jāsastāda akts

ar stacijas priekšnieka un tilta sarga-kasiera parakstu.

Aktā jāuzrāda notikuma laiks, automobiļa numurs vai tilta lietotāja
vārds, uzvārds un adrese, atzīmējot uzrādītās personas apliecības numuru

un izdevējas iestādes nosaukumu. Akts 2 eksemplāros iesūtāms Finanču

direkcijai.

Tilta biļešu paraugi

Latv. dzelzc.

No.

Sērija A

Automobils

50 sant.

Latv. dzelzc.

No.

Sērija A

Zirgs

Motociklets

10 sant.

Latv. dzelzc.

No
.....

Sērija A

Liellops

6 sant.

sk. § 3.

Latv. dzelzc.

No.

Sērija A

Velosipēds

Sīklops
Rokas ratiņi

2 sant.

Piezīme: Tiltu kreisos krastos izdodamas biļetes ir apzīmētas ar vertikālu

sarkanu svītru.

Ar šīs instrukcijas publicēšanu skaitāmi par atceltiem:

1) Instrukcija te 25., iesp. 1922. g. „Dzelzc. virsv. rīk. krāj." 25. numurā.

2) Rīkojums te 40.,
„

1923. g. „ „ „ „

8.

3)
„

te 279., iesp. 1927. g. «Dzelzceļu Vēstneša" 25.
„

4)
n

te 264.,
„

1928 g. „ „
21.

Techniskā direktora pal. Paegle.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Finanču direktora v. i. Leitis.
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8. Tarifu jautājumi.

Ar Ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu 1926. g. 29. decembrī.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Rīkojums N° 474.

Par pargrozībām maksājumu aprēķināšanā par braucieniem un

pārvadājumiem uz valsts rēķina.

Saskaņā ar Ministru kabineta 1926. g. 16. decembra sēdē pieņemto
lēmumu, atcelta apliecību iesniegšana dzelzceļu stacijām maksājumu ap-

rēķināšanai bez kultūras fonda piemaksas, nodokļa sarkanam krustam

par labu un zīmognodokļa. Reizē ar to ievesta braukuma maksas ap-

rēķināšana ar pieskaitītu kultūras fonda piemaksu, kā par braucieniem,
tā arī par bagāžas un preču sūtījumu pārvadājumiem uz valsts rēķina.
No braucējiem uz valsts rēķina, bez braukuma maksas un kultūras fonda

piemaksas ņemams arī nodoklis sarkanam krustam par labu.

Šai maksājumu aprēķināšanas kārtībai spēkā stājoties, sīmognodoklis
nav ņemams no preču un uz vārdu adresētiem bagāžu-preču pārvadā-
jumiem, kuru nosūtītājs ir kāda valsts iestāde. No bagāžas pārvadāju-
miem un arī no bagāžas-preces pārvadājumiem, ja tie nav adresēti uz

vārdu, arī gadījumos, ja tos nosūta valsts iestāde, maksājumi ņemami

tāpat kā no privātiem sūtījumiem, t. i. kopā ar zīmognodokli.

Katra budžeta gada beigās valsts resoriem, kuri lietojuši dzelzceļus,
vienā kopsumā jāpaziņo dzelzceļu virsvaldei savi izdevumi par braucie-

niem un pārvadājumiem pa dzelzceļiem attiecīgā budžetgadā. No pazi-
ņotās izdevumu kopsummas dzelzceļu virsvalde 3% atmaksās attiecīgiem

resoriem, atvelkot šādu atmaksu no kultūras fondam par labu iekasētām

summām.

Rīkojums speķa ar 1927. g. 1. aprili.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu. 1928. g. 8. martā.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Rīkojums N° 126.

Par tarifa pazemināšanu Latgales jaunsaimniecību vajadzībām

pārvadājamiem būvkokiem.

Latgales jaunsaimnieku apbūvju vajadzībām pārvadājamiem būv-

materiālu sūtījumiem, sastāvošiem no I jeb arī II kategorijas kokmateriā-

liem, veduma maksas aprēķināšanai nosaku par 25°/o pazeminātu vispārējo
komercielo tarifu.

Uz papildu maksājumiem minētais tarifa pazeminājums neattiecas.

Augšminētais 25°/o veduma maksas pazeminājums jāpiemēro vienīgi

tiem Latgales jaunsaimniecību vajadzībām pārvadājamiem kokmateriālu
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sūtījumiem, kuru sūtītāji, vagonus pieprasot, iesniedz izsūtīšanas stacijai

vietējā mežziņa izdotu apliecību, ka tādai un tādai personai izsniegts no

valsts vietējās mežsaimniecības apbūves vajadzībām zināms daudzums

būvkoku. Uz katru sūtījumu iesniedzama atsevišķa apliecība.

lesniegtā apliecība jāpievieno attiecīga kokmateriālu sūtījuma pār-
vadāšanas dokumentiem. Gala stacija šo apliecību iesūta pie norēķina
Finanču direkcijai.

Lai tālāk pretimietu šiem jaunsaimniekiem, ir atļauts vairākām per-
sonām piederošos materiālus apvienot vienā pilnvagona sūtījumā, uzrādot

pārvadāšanas dokumentos tikai vienu personu kā nosūtītāju un arī tikai

vienu personu kā saņēmēju, bet pievienojot pārvadāšanas dokumentiem

tik apliēcības, no cik sūtījuma daļām sūtījums sastāv.

Pārvadāšanas maksas sadalīšana savā starpā jāizdara sūtītājiem

pašiem bez dzelzceļa līdzdarbības.

Ja sūtījums sastāv no lielāka kokmateriālu daudzuma nekā aplie-
cībās tad par sūtījumu aprēķināma veduma maksa bez šinī

rīkojumā minētā tarifa pazeminājuma.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 15. martu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Rīkojums N° 171.
1929. g. 22. aprīlī.

Par tarifa pazemināšanu Antverpenes un Lježas izstāžu

eksponātu pārvadājumiem.

1930. g. Antverpenē sarīkojamās starptautiskās koloniju, jūrniecības
un flāmu mākslas izstādes, kā arī Lježā sarīkojamās lielrūpniesības,
zinātnes un Valonijas mākslas izstādes eksponātiem, kurus no izstādes

vedīs atpakaļ uz Latviju, piemērojams preču tarifa I daļas (sk. 1928. g.

«Valdības Vēstnesi" K° 170) 41. § eksponātu pārvadājumiem paredzētais
tarifa pazeminājums par 25°/o.

Uz papildu maksājumiem tarifa pazeminājums neattiecas.

Lai no izstādes uz izsūtīšanas staciju atpakaļ pārvadājamiem ekspo-
nātu sūtījumiem piemērotu minēto tarifa pazeminājumu, jāievēro sekošais:

1) pārvadājot tos pie tiešās satiksmes dokumentiem, jābūt klāt izstādes

apliecībai, kurā uzrādīts eksponenta vārds un uzvārds, preces nosau-

kums, daudzums un ka šī prece ir eksponāti, kūļus, kā nepārdotus, ved

atpakaļ uz izsūtāmo staciju un 2) pārvadājot šādus sūtījumus pie vietējās
satiksmes dokumentiem no robežstacijas, apliecība izsniedzama robež-

stacijā eksponātus atpakaļ nosūtot.

Uz izstādi pārvadājamiem sūtījumiem piemērojams eksporttarifs bez

kaut kādiem pazeminājumiem.

Rīkojums spēkā ar 1930. g. 1. martu līdz 1931. g. 1. janvārim.

Dzelzceļu galv. direktora v. i. K. Spriņģis.
Finanču direktors Mazkalniņš.
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Rīkojums N° 79.
1928. g. 6. februārī.

Pār eksportsviesta sūtījumu tarifēšanu.

Lieku priekšā par visiem eksportsviesta sūtījumiem, kuri adresēti

uz Rīgas Krasta staciju, ar padošanu pie Saldētavas, uz Latvijas pien-
saimniecības centrālās savienības, Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās

sabiedrības, A/S. Pollock un Ko un Centrālās savienības «Konzums"
vārda, veduma maksu aprēķināt pēc eksporttarifa. Gadījumos, kad pie
vienas preču zīmes nodots pārvadāšanai šīm firmām uz minēto staciju
eksportsviests un citi piena produkti, veduma maksa pēc eksporttarifa
aprēķināma tikai par sviestu, bet par pārējiem piena produktiem pēc
vietējā tarifa.

Rīgas Krasta stacija, katra mēneša beigās sastāda priekš katras fir-

mas atsevišķus sarakstus par visiem tiem sviesta pārvadājumiem, kuri

tekošā mēnesī izdoti augšminētām firmām, uzrādot sarakstos izsūtīšanas

staciju nosaukumus, sūtījumu numurus, izdošanas laiku, preču nosau-

kumu un to gabalu skaitu un svaru. Šie saraksti iesūtāmi Finansu di-

rekcijai ne vēlāk kā nākošā mēneša 5. dienā.

Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos atcelts 1926. g. «Dzelzceļu Vēstneša"

21. numurā iespiestais rīkojums «NM9B.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 15. februāri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums N° 423.
1928. g. 3. oktobrī.

Par eksportsviesta sūtījumu tarifēšanu

Lieku priekšā par visiem eksportsviesta sūtījumiem, kuri adresēti

uz Rīgas Krasta staciju, ar padošanu pie Saldētavas, uz A/S „Nord
VVest" vārda, veduma maksu aprēķināt pēc eksporttarifa.

Rīga Krasta stacija, katra mēneša beigās, sastāda atsevišķu sa-

rakstu par visiem tiem sviesta pārvadājumiem, kuri [tekošā mēnesī iz-

doti augšminētai firmai, uzrādot sarakstā izsūtīšanas staciju nosaukumus,

sūtījumu numurus, izdošanas laiku, preču nosaukumu un to gabalu

skaitu, kā arī svaru. Šie saraksti iesūtāmi Finanču direkcijai ne vēlāk

kā nākošā mēneša 5. dienā.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 10 oktobri.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums N° 346.
1929. g. 23 augustā.

Par eksportsviesta sūtījumu tarifēšanu

Lieku priekšā par visiem eksportsviesta sūtījumiem, kuri adresēti

uz Rīgas Kr. staciju", ar padošanu pie Saldētavas, uz firmas H. Mčller-

Holst vārda, veduma maksu aprēķināt pēc eksporttarifa.

Rīgas Krasta stacija, katra mēneša beigās, sastāda atsevišķu sa-

rakstu par visiem tiem sviesta pārvadājumiem, kuri tekošā mēnesī izdoji
augšminētai firmai, uzrādot sarakstā izsūtīšanas staciju nosaukumus, su-
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tījumu numurus, izdošanas laiku, preču nosaukumu un to gabalu skaitu,
kā ari svaru. Šie saraksti iesūtāmi Finanču direkcijai ne vēlāk kā nā-

košā mēneša 5. dienā.

Rīkojums spēkā ar 1929. g, 27. augustu.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.
Finanču direktora v. Krieviņš.

Rīkojums N° 375.
1929. g. 17. septembrī.

Par eksportsviesta sūtījumu tarifēšanu.

Uzdodu par visiem eksportsviesta sūtījumiem, kuri adresēti uz

Rīgas Krasta staciju, ar padošanu pie Valsts saldētavas, uz Tirdzniecī-

bas - rūpniecības sabiedrības „Piena eksports" vārdu, veduma maksu ap-

rēķināt pēc eksporttarifa.
Rīgas Krasta stacija, katra mēneša beigās, sastāda atsevišķu sa-

rakstu par visiem tiem sviesta pārvadājumiem, kuri tekošā mēnesī iz-

doti augšminētai firmai, uzrādot sarakstā izsūtīšanas staciju nosaukumus,
sūtīiumu numurus, izdošanas laiku, preču nosaukumu un to gabalu
skaitu, kā arī svaru Šie saraksti iesūtāmi Finanču direkcijai ne vēlāk

kā nākošā mēneša 5. dienā.

Rīkojums spēkā ar 1929. g. 1. oktobri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums N° 290.
1930. g. 5. jūnija.

Par eksportsviesta sūtījumu tarifēšanu.

Uzdodu par visiem eksportsviesta sūtījumiem, kuri adresēti uz

Rīgas Krasta staciju, ar padošanu pie Valsts saldētavas, uz Akc. Sab.

«Zemkopis" vārda, veduma maksu aprēķināt pēc eksporttarifa.
Rīgas Krasta stacija, katra mēneša beigās, sastāda atsevišķu sa-

rakstu par visiem tiem sviesta pārvadājumiem, kuri tekošā mēnesī izdoti

augšminētai firmai, uzrādot sarakstā izsūtīšanas staciju nosaukumus, sū-

tījumu numurus, izdošanas laiku, preču nosaukumu un to gabalu skaitu,
kā arī svaru. Šie saraksti iesūtāmi Finanču direkcijai ne vēlāk kā nā-

košā mēneša 5. dienā.

Rīkojums spēkā ar 1930. g. 1. jūniju.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. Krieviņš.

Apkārtraksts N° 376.
1929. g. 17. aprīlī.

Lai novērstu pārpratumus, paskaidroju, ka nosacījums par attāluma

nepalielināšanu par 15,4 km tranzitkravām, kuras pārvadā caur Rīgas
mezglu no vai līdz Ventspils stacijai, attiecināms kā uz tranzitsūtīju-
miem, kuri tiešas satiksmes pārvadāšanas dokumentos adresēti caur

Rīgas mezglu uz Ventspili tā ari uz tiem tranzitsūtīiumiem, kuri pie-
nākuši Rīgā un pēc tam tiek pāradresēti resp. pie jauniem pār-
vadāšanas dokumentiem nenomuitoti nosūtīti uz Ventspili izvešanai uz

ārzemēm. Tas pats attiecās ari uz tranzitkravām, kuras tieši vai ar

pāradresēšanu pārvadā caur Rīgas mezglu no vai līdz Liepājas
StaCIiai. ĪTinanfMi r\irt*klnrc Mnvlrolnļtii.Finanču direktors Mazkalniņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.
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9. Muitas jautājumi.

Kopējā pagaidu instrukcija Latvijas muitām un

dzelzceļiem
N°

8.

un šis instrukcijas nosacījumus paskaidrojošie Dzelzceļu virs-

valdes rīkojumi un aizrādījumi.
Ar visiem pārgrozījumiem, izlabojumiem un papildinājumiem līdz

1930. g. 1. jūnijam.

1. §•

Lai nokārtotu dzelzceļu un muitas kopēju darbību un novērstu da-

žādus pārpratumus un nevēlamas parādības, kā: nenomuitotu preču iz-

došanu, preču sūtījumu aizkavēšanu, vagonu aizturēšanu virs vajadzīgā
laika v. t. t., ir sastādīta šī kopējā pagaidu instrukcija, pēc kuras jārīkojas,
kā dzelzceļiem, tā muitām.

2. §.

Muitas un dzelzceļu ierēdņu attiecības ir koleģiālas; viena resora

ierēdņi sekmē pēc iespējas otra resora ierēdņu likumīgās robežās nori-

tošo darbību. Dzelzceļu stacijas un muitas aģentūras uzrāda, uz muitas

priekšnieka vai no augstākās muitas priekšniecības pilnvarotu personu

pieprasījumu, visas stacijas grāmatas, ekspedīcijas rēķinus un preču do-

kumentus. Tāpat arī, ja dzelzceļu staciju priekšniekiem vai muitas

aģentūru vadītājiem rodas vajadzība ievākt ziņas no muitas valdes grā-

matām, tad viņiem ar muitas valdes priekšnieka piekrišanu vajadzīgās
ziņas izsniedzamas bez kavēšanās.

3. §•

Vilcienu kustība pār robežu nosakāma ar īpašu vilcienu sarakstu

kura sastādīšanā piedalās muitas valdes priekšstāvis. Nosakot vilcienu

sarakstos neparedzētus ekstrā vai papildu vilcienus, Latvijas robežu

stacijas priekšnieks ar telēfonogramu, vai, pēc vienošanās ar attiecīgu
muitas nodaļas priekšnieku, kādā citā ceļā laikus paziņo par to pēdējam.

Vilciena vai atsevišķas lokomotīves iziešana no robežu stacijas ra-

jona atļauta tikai ar muitas priekšniecības ziņu. Stacijas rajona robežas

nosaka dzelzceļu eksploatācijas direkcija un paziņo muitas priekšniecībai,

pie kam vajaga cieši būt apzīmētam muitas rajonam, kura iekārtu atse-

višķi apstiprina Finanču ministrijas Muitas departaments.

5. §•

Uz lokomotīvēm un tenderiem var atrasties tikai tadi priekšmeti,
kuri dzelzceļu ritošam sastāvam ceļā nepieciešami vajadzīgi.

No ārzemēm pienākošo vilcienu, preču un bagāžas
pieņemšanas kārtība.

6. §.

Pašažieru vilcienam pienākot, bagāžas konduktors caur stacijas

priekšnieku nekavējoties nodod dežurējošam muitas ierēdnim bagāžas
sarakstu (pāraugs Ns 1) un bagāžas ceļa pavadzīme-, kā arī ar tādu
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vilcienu pienākušo preču dokumentus. Pēc augšminētiem dokumentiem

muitas ierēdnis kopā ar bagāžas konduktoru un Latvijas dzelzceļu
ierēdni salīdzina pienākušās mantas. Nesaskaņas gadījumā muitas ierēdnis

sastāda aktu, kuru paraksta arī dzelzceļu ierēdnis. Vilcienam tuvojoties
robežu stacijai, logiem jābūt cieti, visām vagonu izejas durvīm noslēgtām,
vismazākais vienai vilciena pusei, no kuras pasažieriem nav jāizkāpj.
Pasažieriem jāpaziņo, ka nevienam nav tiesība atstāt vilcienu, iekams

nav izdarīta muitas kontrole.

Pēc īpašas vienošanas ar Lietavas dzelzceļu pārvaldi R gas-Virbaļu-Berlīnes vilcienos

bagāžas vagonus arī Latvijas teritorijā apkalpo Lietavas dzelzceļu bagāžas konduktors.

Faktiskā bagāžas, bagāžas-preces, ekspressūtījumu un pasažieru ātruma sūtījumu pie-
ņemšana un nodošana notiek nevis robežstacijā, bet vilcienā vai sūtījuma gala stacijā pēc
sevišķa formāta sarakstiem, kā tas paredzēts 1929. gada 36. «Dzelzceļu Vēstnesī" iespiestos
noteikumos. (Sk. paraugu N° 8.).

Darba vienkāršošanas labad uz šādiem sūtījumiem turpmāk «Kopējās pagaidu instruk-

cijas Latvijas muitām un dzelzceļiem JSIs 8" 6. parsgrafā paredzētie saraksti pēc parauga N° 1

nav sastādāmi.

Sī saraksta vietā Lietavas dzelzceļi izgatavos un nodos mums Meitenēvienu lieku bagāžas,
bagāžas-preces, ekspressūtījumu un pasažieju ātruma nodošanas saraksta eksemplāru.

Uz šī saraksta eksemplāra Meitenes muitā uzspiež sekoša satura zīmogu:

.Vietu skaits — pārbaudīts.
nav

Pēc šī saraksta skaitās vietas.

Nodaļa noplombēta ar Meitenes muitas plombām."
Pēc zīmogu uzlikšanas saraksts izsniedzams atpakaļ bagāžas konduktoram nodošanai

Rīgas muitai.

Pēc sūtījumu pārbaudes minētais saraksts paliek Rīgas pas. stacijas muitas rīcībā.

(Dz-ļu Virsv. un Muitas dep. kopīgs rīk. N° 36. «Dzelzceļu Vēstnesī* X? 5— 1930. g.)

Riga galv., Torņakalns, Olaine, Jelgava, Platone, Brieži,
Meitene ES, FR, ER, nor. F un E.

Sakarā ar Lietavas dzelzceļu paziņojumu bagāžas, bagāžas-preces, ekspress un pasa-
žieru ātruma sūtījumiem, kufas uz posma Rīga-Virbaļi pārvadā Lietavas bagāžas vagonos un

kufi iet pāri robežai uz Lietavu, turpmāk nepieciešams šo preču nodošanas sarakstus izga-
tavot 3 eksemplāros līdzšinējo 2 eksemplāru vietā. Trešais eksemplārs paredzēts Lietavas

muitai. Pretējā virziena sūtījumiem Lietavas dzelzceļu stacijas sarakstu sastāda arī trīs ek-

sempl., no kup'em viens eksemplārs nododams Latvijas muitai Metenē.

(V. telegr Ks 25 — 1930. g. 31. janvāri.)

7- §•

Gadījumā, kad dzelzceļš bagāžas vai vilcienu sarakstu muitai ne-

uzrāda, pēdējā sastāda aktu un pieņem vilcienu tikai tad, kad dzelz-

ceļš sastādījis un uzrāda attiecīgu bagāžas vai vilcienu sarakstu

8. §.

Bagāžas un vilcienu sarakstus dzelzceļi sastāda un uzrāda muitai

3 eksemplāros; pēc salīdzināšanas muita izsniedz 1 eksemplāru ar savām

atzīmēm un parakstu dzelzceļiem, kamēr divi eksemplāri paliek muitā.

Sarakstos jāuzrāda visas blanķetes paraugā paredzētās ziņas.

9. §•

Pēc pamatdokumentiem muitā nenodotās mantas, ja viņas vēlāk

pienāk, nododamas pie īpaša ārzemes robežu stacijas rakstiska paziņo-

juma (paraugs N° 3), ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā.
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10. §.

Bez dežūrējošā muitas ierēdņa atļaujas ne lokomotīve, ne pienākušā
vilciena bagāžas vai preču vagoni, nedz arī pasažieru vilciens nedrīkst

atiet no noteiktā muitas rajona. Muitas ierēdņiem ir tiesība braukt visos

vilcienos, kā ari uz lokomotīves, pastāvošos noteikumos paredzētā kārtībā.

Muitas ierēdņiem izpildot dienesta pienākumus ir tiesība braukt pastāvošo noteikumu

t. i uzradot attiecīgu biļeti arī uz lokomotīvēm, pie kam minētiem ierēdņiem pirms
ievietošanās uz lokomotīves jāuzrāda lokomotīves vadītājam attiecīga braucamā biļete.

(Izraksts no rīk. N° 261., Rīk. kr. X? 39. — 1923. g.).

11. §•

Muitas valdei ir tiesības un pienākums spert visus vajadzīgos soļus
saziņā ar stacijas administrāciju, kontrabandas pārvadāšanas novēršanai,
kā: noslēgt stacijas telpas, aprobežot uz laiku pasažieru brīvu kustību,
caurlūkot vagonus, visas vilcienu sastāvdaļas un t. t.

12. §■

Lokomotīvu, tenderu un vagonu, to starpā pasta vagonu apskatīšanu
robežu stacijās muitas ierēdņi izdara ar muitas nodaļas priekšnieka ziņu,
robežu stacijas priekšnieka klātbūtnē, ja rodas aizdomas par kontrabandas

pārvadāšanu. Pasta vagonu apskatot, jābūt klāt arī pasta ierēdnim. Ja
pie tam patiesi atrod kontrabandu, tad muitas ierēdnis sastāda aktu, kura

norakstu izsniedz stacijas priekšniekam, bet ja kontrabanda atrasta pasta

vagonā, tad arī pasta ierēdnim

Muitas departaments ar 1925 g. 23. janvāra rakstu N° 1138 aizrāda, ka tiešās ārzemju
satiksmes pasažieru vilcienu personāls, sevišķi klases vagonu pavadoņi, ieved savās gaitas
telpās paslēptus alu, minerālūdeņus, dažādas pārtikas vielas, tukšus un piepildītus tējas un

citus traukus, ar kujiem tie vilcienos tirgojas. Ņemot vērā, ka mūsu un tāpat ari ārzemju

dzelzceļu vilcienu apkalpotājiem, neizslēdzot arī vagonu pavadoņus, saskaņā ar muitas lik.

238. p. aizliegts pārvadāt vilcienos kaut kādus priekšmetus, izņemot tos, kur,i nepieciešami
ceļā personīgām vai gaitas vajadzībām, muitas departaments paziņo, ka nākotnē stingri
pieturēsies pie muit. lik. 997. p. noteikumiem, saucot vainīgos vilcienu apkalpotājus pret-
likumīgā precu ievešanā pie atbildības, reizē uzliekot muit. lik. 992. p. paredzētos naudas

sodus par kontrabandas preču ievešanu un konfiscējot arī pašus priekšmetus.

levērojot izteikto, uzdodu mašīnu un ekspluatācijas direkcijām informēt un instruēt

attiecīgus darbiniekus, lai augšā minētie gadījumi nenāktu priekšā.

(Rīk. Ns 69. Rīk. kr. 9. - 1925. g.).

13. §.

No bagāžas vagona izkrautos gabalus dzelzceļš nogādā noteikta

nomuitošanas vietā stacijas robežās, pie kam tie nokraujami pēc_ stacijām
un apzīmju numuriem tādā kārtībā, kā ikviena pasažiera

_

bagāža būtu

vienkopus. Kad šis darbs izdarīts, dežūrējošais muitas ierēdnis iesāk to

pasažieru bagāžas nomuitošanu, kuri pie viņa griežās un uzrāda bagāžas
kvītes. Pie nomuitošanas jābūt klāt stacijas priekšniekam vai bagāžas
kases ierēdnim. Dzelzceļu ierēdņa neierašanas deļ nomuitošana nav

jāpārtrauc. Līdz saskaņoto pasažieru vilcienu noiešanas laikam neno-

muitotās bagāžas nomuitošana un tālāksūtīšana notiek pie preču sūtījumiem

pieņemtā kārtībā. Par tādas bagāžas nosūtīšanu robežas stacija sastāda

pasažieru ātruma preču dokumentus, pie kuriem pieliek muitas kvīti vai

paziņojumu un pirmatnējo bagāžas ceļa pavadzīmi. Par pārvadāšanu
līdz pieliktā bagāžas ceļa pavadzīme uzradītai gala_ stacijai dzelzceļš
maksu neņem, bet tikai attiecīgos gadījumos muitai pienākošos maksājumus
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un dzelzceļam pienākošās summas par muitas formalitātes izpildīšanu.
Pārbaudītā un nomuitotā bagāža nododama atpakaļ dzelzceļa rīcībā iz-

došanai īpašniekam. Reizē ar bagāžas izkraušanu noliek pasta sūtījumu
pieņemšana caur muitu uz sūtījumu pavadrakstu pamata Pēc visu pasta
sūtījumu izkraušanas muitas ierēdnis kopā ar pasta ierēdni apskata pasta
vagonu. Pienākusē bagāža pasažieru klātbūtnē robežu stacijā jāpārbauda,
izņemot bagāžu preču veidā, kura vai nu nosūtāma uz pasažiera vēlēšanos

uz no viņa uzrādīto muitas punktu, vai arī atstājama uz vietas vēlākai

nomuitošanai, lai neaizkavētu vilcienu atiešanu. Šo darbu pabeidzis,
muitas ierēdnis dod atļauju vilciena atiešanai.

Ja bagāžas īpašnieks neierodās 14 dienu laikā, bagāžu pārbauda arī

bez viņa klātbūtnes, pieaicinot dzelzceļa priekšstāvi, izņemot gadījumos,
kad jau pie nodošanas bagāža adresēta uz vietām, kur atrodās muitas

iestādes.

Gadījumos, ja tiešās ārzemju satiksmēs preces adresētas uz kādu mūsu dzelzceļu
staciju, pie kuras nav muitas iestādes, preces obligātoriski nomuitojamas robežu stacijas
muitā un tikai ja rnuitošana robežu muitā nebūtu iespējama, tad pirmā pa ceļam esošā

muitas iestādē.

Attiecībā nz bagāžu griežu vērību uz to, ka pasažierim jābūt personīgi (vai tā piln-
varotam i klāt pie viņa bagāžas apskatīšanas no muitas puses robežu stacijās vai muitnīcās,
kur apskatīšanu izdara. Ja pasažiejs 14 dienu laiKā neierodas, lai viņa klātbūtnē izdarītu

bagāžas apskatīšanu, tad nomuitošana izdarāma no dzelzceļu puses, pēc kam ar bagāžu jā-
rīkojas „kopējās pagaidu instrukcijas Latvijas muitām un dzelzceļiem N° 8", 13. § paredzētā
kārtībā.

(Izraksts no apkārtr. N° 199. «Dzelzceļu Vēstnesī" N» 5. — 1926. g.).

Muitas ierēdņiem ir tiesība izdarīt izvedamo uz ārzemēm bagāžas un precu doku-

mentu pārbaudīšanu bagāžas vagonos arī ceļā, vilcienam ejot. Šādos gadījumos muitas

ierēdņiem minēto dokumentu iepriekšējā pārbaudīšana jāpieteic bagāžas konduktoriem, caur

attiecīgiem staciju dežurantiem, vai vilcienu virskonduktoriem.

(Izraksts no apkartr. M 44. «Dzelzceļu Vēstnesī" Nb 45. — 1926. g.).

Instrukcija muitas iestādēm par ārvalstu diplomātisko un kon-

zularo pārstāvju bagāžas sūtījumu kontroli.

Saskaņā ar likumu par diplomātisko paku un bagāžas ievešanu un izvešanu no Lat-

vijas 8., 9., 9-1 p. p. (.Lik krāj
" 1921. g. 89. un 1922. g. 272.) muitas iestādes pilnvarotas

bez katrreizējas finanču ministra piekrišanas:

1) Izlaist bez pārbaudīšanas un muitas, vai citu nodokļu samaksas personīgo bagāžu
un mantas, kufas iebraucot un izbraucot no Latvijas ieved, vai izved pie Latvijas valdības

akreditētie ārva'stu sūtni, dip'omātiskie pārstāvji, sūtniecību padomnieki un sekretāri, mili-

tāro misiju priekšnieki, konsuļi un citas personas ar diplomātisku kvalitāti, ka arī še minēto

personu ģimenes locekļi
Piezīme: Har šaī (1.) pantā minēto personu ģimenes locekļiem uzskatāmi sieva

un bērni

2 Sūtījumi, kuri pienāk pa pastu, dzelzceļu, vai arī ūdensceļiem, un adresēti tieši uz

ārvalstu sūtņu un diplom: tisko pārstāvju un pārstāvību, resp. sūtniecību vārdiem, izdodami

uz ārlietu ministrijas apliecības pamata bez pārbaudīšanas un muitas, uzglabāšanas, akcīzes,

statistikas, svara un citu nodokļu samaksas.

Sūtījumi, kuri pienāk šinī pa itā minēlām personām caur spedīcijas firmām, vai kuģu

aģentūrām, t pat arī sūtījumi, kufi adresēti sūtniecību padomniekiem, sekretāriem, militāro

misiju priekšniekiem un konsuļiem, izdodami bez pārbaudišanas un bez muitas un citu

nodokļu samaksas tikai ar katrreizēju finanču ministra atļauju (lik. 9. —l. p.).

3) Uz ārvalstu diplomātisko, militāro un konsulāro pārstāvju vai pārstāvību vārda

pienākušie sūtījumi izsniedzami no muitas iestādēm ārpus kārtas uz iesnieg'o konosamentu,

preču zīmju vai pasta pavēstu pamata, neprasot pārbaudīšanas dokumentu iesniegšanu.

4) Ja šās instrukcijas 2. p. minētām personām rastos vajadzība bez muitas ielaistos

priekšmetus atdot vai pārdot tādai personai, kūja nebauda tiesību uz šādu priekšmetu sa-

ņemšanu bez muitas, tad minēto pārstāvību pienākums paziņot par šādu īpašnieku maigu
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muitas iestādei, kadel pie 2. p. minēto sūtījumu izdošanas to adresātam pieprasāms paraksts

par apņemšanos izpildīt šī (4,) p. noteikumus.

5) Ārlietu ministrija sastāda un papildina to valstu sarakstu, kupi dip'omātiskie pār-
stāvji uz reciprocitates pamata bauda 1922. g. 30. oktobfa likuma 9.—1. p. minētās t;esības.

Piezime: Šinī instrukcijā mkētīe muitas atvieglinājumi neattiecas uz ārzemju goda
konsujiem un viņiem padotām iestādēm izņemot oficielos sūtījumus, kā: zīmogi, karogi,
blankasu. t. t, kur, i pec pārbaudīšanas izdodami bez muitas un citiem nodokļiem, neizprasot
katrreizēju finanču ministra piekrišanu.

(Rīk. Ne 369. Rīk. kr. Ne 1. — 1924. g.).

14. §.

Uz visiem pārvadāšanas dokumentiem, kurus muita saņem un vēlāk
atdod atpakaļ dzelzceļam, viņa uzliek savu zīmogu, attiecīgā gadījumā ar

atzīmi, ka prece vai bagāža nomuitota.

(Par ša § izpildišanu muitām dots Muitas depar'amenta 1925. g. 11 /VI. rīkojums Ne 104).

Saskaņā ar dzelzceļu likuma 55. p. un starptautiskās konvenci'as preču pārvadāšanai
(C. J. M.) 11. pantu, piegādāšanas termiņi pagarinās muitas, akcīzes, nodokļu, policijas,
veterinārsanitāru un citu administratīvu formalitātu nokārtošanas dēļ, kas attiecas arī uz

tranzitsūtijumiem. Šādos gadījumos sūtījuma pārņemšanas laiks starp minētām iestādēm un

dzelzceļiem atzīmējams preču zīmē un preču pavad/.īmē, uzspiežot stacijas konvencijas

zīmogu, kā tas parer'zēts preču pārvadāšanas noteikumu Ne 342 111. nodalījumā.

(E. apkārtraksts Ne 60. Dz. V. Ne 21. — 1929.g.>.

15. §.

No ārzemēm nākošam preču vilcienam jānostājas noteiktā pastāvīgā
nostāšanās vietā, kur viņu sagaida un pieņem muitas ierēdnis un sargi.
Pastāvīgu apstāšanās vietu nosaka dzelzceļu eksploatācijas nodaļas priekš-
nieks, saziņā ar vietējās muitas priekšnieku.

Piezīme: Ja vilciens nenostājas noteikt.'i vietā, tad muitas ierēdnis sastāda par to

aktu, kufu nosūta Dzelzceļu virsvaldei caur muitas departamentu vainīgā saukšanai pie
atbildības.

16. §.

Tūliņ pēc preču vilciena pienākšanas vilciena virskonduktors caur

stacijas priekšnieku uzrāda dežurējošam muitas ierēdnim vilciena sarak-

stu (paraugs Xs 2) divos eksemplāros līdz ar muitas preču dokumentiem

par vilcienā pārvadātām precēm. Pēc šo dokumentu saņemšanas muitas

ierēdnis nekavējoties stājas pie vilciena kontrolēšanas un salīdzināšanas.

Piezīme: Par muitas preču dokumentiem skaitās vagonu listes un preču zīmes.

Muitām uzdots stingri raudzīties, lai vilcieni netiktu bez vajadzības uzkavēti un lai

muitas ierēdņi stacijas ierastos noteiktā laikā un izpildītu kārtīgi savus dinesta pienākumus,
pretējā gadījumā tikšot sodīti.

(Izraksts no muitas departamenta 1923. g. 28. VIII. cirkulāra N°. 22473).

17. §.

Pabeidzot pienākušā preču vilciena pieņemšanu un viņa apskatīšanu,
muita, vajadzības gadījienos, pieliek savas aizsargu plombas vai atslēgas
un atzīmē vilciena sarakstā kontroles un apskatīšanas rezultātus, lietotos

aizsargu līdzekļus preču neaizkaramībai, kā arī kuru vagonu (platformu)

padošana muitā nav vajadzīga un kuru vagonu (platformu) preci dzelz-

ceļi var izdot saņēmējiem robežu stacijā vai nosūtīt tālāk bez muitas

valdes atļaujas. Šo atzīmi paraksta muitas un dzelzceļa ierēdnis, pēc
kam pēdējais saņem no muitas ierēdņa vilciena saraksta otru eksemplāru.

Piezīme: Pieliekot muitas aizsargu plombas, jālūkojas uz to, lai nebojātu pie

vagoniem atrodošās dzelzceļu plombas.



588

No svešiem ceļiem atpakaļ sūtāmas tukšas cisternas, kūjas pēc preču pārvadāšanas
dokumentiem adresētas privātām fiimām, muitas iestādes neskatoties uz to, vai tās pieder

privātām firmām vai dzelzceļiem, līdz šim neļāva laist apgrozībā pirms nebija nokārtotas

muitas formalitātes.

Tā kā šāda kārtība vairuma gadījumos izsauca lieku cisternu nostāvēšanu, tad dzelz-

ceļu virsvalde lūdza muitas departamentu nelikt šķēršļus šādu dzelzceļam piederošo cisternu

izmantošanai.

Sakarā ar to muitas departaments š. g. 30. aprilī devis rīkojumu Nr. 96 sekoša satura:

Visām muitām, muitas dep-ta nodaļām, revidentiem, valsts kontroles II dep., dzelzceļu
virsvaldes ekspluatācijas direkcijai.

Muitas departaments paskaidro, ka gadījumos, ja tukši vagoni ienāk atpakaļ Latvijā

ar preču zīmēm, un adresēti uz privātu firmu vārda, tad tie ielaižami bez muitas nodokļu
samaksas tikai tādā gadījumā, ja stacijas priekšnieks apliecina, ka vagoni ir dzelzceļa
īpašums.

(V. rīk. Ne 246. Dz. V. Ne 18. — 1930. g.).

18. §.

Pēc 17. § paredzēto formalltātu izpildīšanas, dzelzceļš muitā pado-
damos vagonus padod izkraušanai tanīs vietās, par kurām vienojušies
muitas noliktavu pārzinis un stacijas priekšnieks. Vagonu padošana no-

tiek pie saraksta, pēc noteikumiem Ms 28 pieliktā parauga iNs 1. (Skat.
1919. g. g. „Vald. Vēstn." X° 75 un „Sat. un Darba min. Vēstn." N2 11).
Tiklīdz vagoni pieņemti no muitas noliktavas ierēdņa un pēdējais pa-
rakstījies minētā parauga pirmā eksemplārā, viņi skaitās muitas pārziņā
un pārraudzībā.

Vagonu padošanas vieta izkraušanai vai pārkraušanai noteicama pēc stacijas priekš-
nieka vienošanās ar muitas noliktavas pārzini.

(Izraksts no rīk. Ne 23. Rīk. kr. Ne 4. — 1922. g.).

19. §.

Preču izkraušana muitā notiek, skatoties kā noslēgta konvencija, vai

nu Latvijas jeb ārzemju ierēdņu klātbūtnē. Ārzemju dzelzceļu ierēdnis

katrā ziņā var būt klāt.

20. §.

Izkraušanu izdara muitas ierēdņu uzraudzībā īpašs muitas artelis

vai no muitas valdes pieņemti strādnieki uz mantu īpašnieku rēķina.

Vagonu izkraušana jāizdara sešās stundās, laikā no pīkst. 7 līdz 18.

Par vagonu aizturēšanu virs šām stundām preču nosūtītājs vai saņēmējs
samaksā dzelzceļu virsvaldei pēc pastāvošā tarifa. Kad vagoni izkrauti,
muitas noliktavas pārzinis iesniedz dežūrējošam stacijas ierēdnim novā-

camo vagonu sarakstu pēc noteikumos N° 28., 18. § paredzētā parauga JSrs2.

Piezīme 1. Par vagonu aizturēšanu virs noteiktā laika dzelzceļu ierēdnis sastāda

aktu, kūju līdzparaksta muitas noliktavu pārzinis.
Piezīme 2. Lai nodrošinātu dzelzceļiem par vagonu aizturēšanu pienākošās mak-

sas, muitas valde preces neizdod adresātam, iekams dzelzceļa prasības nav nolīdzinātas,

pieprasot no preču īpašnieka dzelzceļa kvīti par naudas samaksu.

Rīgas—Krasta, Mangaļu, Liepājas un Ventspils stacijās uz vispārīgai lietošanai nodo-

tiem atzarojumiem pie noliktavām, kuģiem v. t. t., kurp vagonus padod par atsevišķu atlī-

dzību, preču ie- un izkraušana jāizdara cauru gadu darbdienās no pīkst. B—l7.8—17.

(Izvilkums no noteikumu Ne 234. 10. un 20. §§ piezirn.).

Muitas rajonos padotie vagoni preču izkraušanai atbrīvojami 6 stundu laikā, skaitot no

„Kopējās instrukcijas muitām un dzelzceļiem" 18. § paredzētā vagonu pārņemšanas muitas

rīcībā brīža. Par vagonu aizturēšanu virs šī termiņa dzelzceļi uzliek preču saņēmējiem sodu.

levērojot to, ka muitas iestāžu noliktavās un rajonos operācijas izbeidzās: sestdienās

— pulksten 15, gadu svētku priekšvakaros — pulksten 12 un triju lielo gada svētku trešās
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dienās nemaz nenotiek, bet dzelzceļu preču kantori darbojas no pīkst. 8 līdz 17, nāk priekšā
gadījumi, ka minētās dienās darba laika nesaskaņas dēļ, notiek vagona aizturēša a, kas

rada zaudējumus netikvien "preču saņēmējiem, b t arī valstij un nelabvēlīgi atsaucas uz

dzelzceļu vagonu saimniecību.

Lai novērstu šīs nesaskaņas, muitas dep-ts pamatojoties uz š. g. 23. IV. Starpresoru
apspriedē pieņemtiem lēmumiem, 1921. g. „V. V." N° 75. izslud. likuma par darba laiku

2. pkt. piezīmes un 1923 g. N° 168. izsludināto noteikumu pardarba beigšanu valsts iestādēs

sestdienās un svētku priekšvakaros, uzdod visām muitas iestādēm sestdienās, svētku priekš-
vakaros un triju lielo svētku trešās dienās vagonus preču izkraušanai pieņemt no pīkst. 8

līdz 17, tos atbrīvojot un nododot atpakaļ dzelzceļam augstāk norādītā termiņā, pie kam

norīkot šo darbu izvešanai attiecīgiem darbiniekiem dežūrstundas, pēc vajadzības un bez

atlīdzības par virsstundām.

(Muit. dep-ta rīk N° 123., 16. VII. 1925. g. V. m.).

21. §.

Par iesaiņojuma vai preču bojāšanos, tāpat arī par katru nesaskaņu

starp dokumentiem un tiešamību, muitas ierēdnis sastāda aktu (paraugs
N° 7), kuru līdzparaksta kā ārzemju, tā Latvijas dzelzceļu ierēdņi.

22. §.

No visiem aktiem, kurus sastāda muitas ierēdņi un kurus līdzpa-
raksta dzelzceļu ierēdņi, kā tādi, dzelzceļiem izdodami noraksti.

23. §.

Par katru nesaskaņu starp dokumentiem un tiešamību muitas

ierēdnis, neatkarīgi no 21. § paredzētās aktu sastādīšanas, atzīmē arī

dzelzceļam izdodamās vagonu listes otrā eksemplārā.

24. §.

No vagoniem nogrieztās dzelzceļa plombas nododamas dzelzceļu

ierēdņiem. Gadījumā, ja pie izkraušanas atrastos kaut kādas nesaskaņas,
nolaidības vai par kurām sastādīts akts, tad šāda vagona

plombas nododamas dzelzceļu ierēdņiem, piezēģelētas pie akta noraksta.

25. §.

Vērtslietas dzelzceļi nodod muitas valdei un saņem no viņas ar

svaru dzelzceļa ierēdņa klātbūtnē.

Nomuitošanas un norēķināšanas kartība.

26. §.

Gadījumos, kad no ārzemēm robežu stacija pienāk preces, kuras

adresētas tiešā satiksmē uz kādu no_ Latvijas dzelzceļu stacijām, pie
kuras muitas iestādes nav, vai kuras suta tranzita caur Latviju un preču

zīmē no preču nosūtītāja nav uzrādīta firma vai persona muitas forma-

litātu izpildīšanai, dzelzceļi, saskaņā ar Bernes Konvencijas 15 pantu,

izpilda muitas formalitātes.

Paziņoju stacijām zināšanai, ka Muitas departaments š. g. 5. aprīlī ir izdevis sekošu

rīkojumu:

«Visām muitām, muitas departamenta nodaļām, revidentiem, valsts kontroles I. un II

departamentiem, Dzelzceļu virsvaldei.

Muitas departaments paziņo, ka gadījumos, kad dzelzceļu muitas aģentura pieteic no-

muitošanai pierobežas dzelzceļa muita preces, kādas atļauts muitot Rīgas, Liepājas, Vents-
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pils un Daugavpils muitām (rīk. N° 120. izsludin. „Vald. Vēstn." 1928. g. N° 94.), bet kas

tiešā satiksmē adresētas uz kādu starpstaciju, pierobežas muitai ikreizes nekavējoši jāziņo
muitas departamentam kāda prece un kādā daudzumā pieteikta. Muitas departaments pēc
tam uzdod vai nu nomuitošanu izdarit pierobežas muitai pašai, vai arī uzdot tuvākai I. šķ.
muitai komandēt attiecīgu ierēdni šīs preces pārbaudīšanai. Ar ierēdņa komandēšanu saistītie

izdevumi iekasējami no dzelzceļa reizē ar pārējiem maksājumiem «Kopējās instrukcijas Lat-

vijas muitām un dzelzceļiem 28. un 29. pantu kārtībā."

Lūdzu piegriezt vērību minētā rīkojumā paredzētai kārtībai.

(F. apkārtraksts X? 380. «Dzelzceļu Vēstnesī" N° 17. — 1929. g.).

Riga Krasta, Rīga preču, Šķirotava, Torņakalns ES un FS noraksts E,

FE, FR I. 11. un 111., ER I. un 11.

Ar šo uzdodu Rīgas ceļojumu un transporta birojam izpildīt Rīgas muitā visas muitas,
nodokļu, finanču, policijas un citas administratīvas formalitātes pie visiem tādiem sūtījumiem,
pie kujiem šīs formalitātes saskaņā ar .Starptautiskās konvencijas preču pārvadāšanai pa

dzelzceļiem" (C. I. M.) 13. pantu izpildāms no dzelzceļu puses.

Par visiem šādiem sūtījumiem minētas stacijas nekavējoties pec šo sūtījumu pienākša-
nas šinīs stacijās ziņo par to pa telefonu FS.

Maksājumi par muitas formalitātu nokārtošanu, kā ari citi dzelzceļiem cēlušies izde-

vumi, aprēķināmi līdzšinējā kārtībā, ierakstot tos preču zīmēs un izdodot muitai par pēdējai

pienākošiem maksājumiem .Kopējās pagaidu instrukcijas Latvijas muitām un dzelzceļiem
Ne 8" 28. paragrāfā paredzētās kvītes.

Dokumentos uzrādītās summas par muitas formalitātu nokārtošanu FE pārskaita Rīgas
ceļojumu un transporta biroja rīcībā.

(F. apkārtraksts Ne 12548/FT. no 26. IV. 1929. g.).

27. §.

Muitas formalitātu izpildīšana notiek vispārējā kārtībā, tikai muitai

pienākošās summas dzelzceļi neizmaksā skaidrā naudā, bet izdara norēķi-
nāšanos caur valsts kasi. Par visām sumām, kuras muitas valdei pie-
nākas no dzelzceļiem, pirmā sastāda reizi mēnesī attiecīgu rēķinu un

iesūta to dzelzceļu virsvaldei. Pēdējā pārbauda to un taisa savu atzīmi

par rēķina pareizību, vai uzrāda nesaskaņas vai atsevišķu summu neie-

nākšanu, pievedot iemeslus. No Dzelzceļu virsvaldes akceptētās summas,

muitas valde lūdz valsts kasi pārrakstīt no dzelzceļu virsvaldes uz

Muitas valdes rēķina. Tādā pat kārtībā dzelzceļu virsvalde sastāda

rēķinu par viņai pienākošām summām un pārraksta viņas Valsts kasē no

muitas valdes uz Dzelzceļu virsvaldes rēķina.

28. §.

Par preču saņemšanu bez muitas nodokļa un citu muitai par sūtījumu

pienākošos maksājumu samaksāšanu, dzelzceļu muitas aģentūra, vai, kur

tādas nav, stacijas priekšnieks, izsniedz muitas valdei kvīti pēc klātpieliktā
parauga N° 4.

29. §.

Dzelzceļi atlīdzina muitai to summu, kura uzrādīta muitas izdotā

kvītē (28. §) pilnā apmērā 3 mēnešu laikā, skaitot no kvītes izdošanas

dienas.

30. §.

Augšējo 27. —29. §§ noteikumi piemērojami arī tanīs gadījumos, kad

dzelzceļi izdara muitas formalitātes pie sūtījumiem, kuri pienākuši ar

kuģiem vai ievesti pa dzelzceļiem ostas muitās.
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Vilcienu nolaišanas un preču un bagāžas nosūtīšanas kartība

no robežu stacijām.

31. §•

Muttas rajonā atrodošos preču iekraušanai muitas valde pieprasa no

dzelzceļa stacijas savām vajadzībām nepieciešamo vagonu skaitu Pārējos
gadījumos vagonus pieprasa preču īpašnieki. Pieprasījums iesniedzams

attiecīgai stacijai ne vēlāk kā līdz pulksten 18 iepriekšējā dienā. Uz tāda

pieprasījuma pamata stacija padod vagonus pie saraksta J\s 1 un saņem

atpakaļ pie saraksta Jsf° 2 (>al. 16. un 20. §§). Vagonu piekraušanai jānotiek
20. § paredzētā sešu stundu laikā un par vagonu aizturēšanu virs ša laika

vagonu pieprasītājs atlīdzina dzelzceļiem pēc attiecīgā tarifa par katru

dienu (24 stundām), skaitot nepilnas dienas par pilnām. Arī taī gadījumā,
ja vagonus nepiekrautu un tie būtu jānovāc tukši, vagonu pieprasitājam
jāatlīdzina par viņu aizturēšanu par visu laiku, skaitot no vagonu pado-
šanas brīža līdz viņu novākšanai, pēc attiecīgā tarifa par katru dienu

{24 stundām), tāpat rēķinot nepilnas dienas par pilnām.

Piezīme: Pie šķidru, smirdošu, atri aizdegošos un spridzinošu vielu iekraušanas

un nosūtīšanas muitai jārēķinās ar dzelzceļu noteikumiem.

32. §.

Personām, kuras vēlās nosūtīt rūpniecības ražojumus no robežu

stacijām uz Latvijas iekšieni, jāuzrāda dzelzceļiem attiecīgie muitas

dokumenti.

Šadi dokumenti ir: a) muitas kvīte, b) muitas atļauja vai muitas

zīmogs uz preču zīmes.

Piezīme: Šie noteikumi attiecas arī uz muitas rajoniem ostas pilsētās.

33. §.

Lai 32. § minētos muitas dokumentus neizlietotu vairāk kā vienu

reizi preču nosūtīšanai, tie stacijas ierēdņiem jāapzīmogo, ka preces pie-

ņemot, tā viņas izdodot.

Piezīme: Šis noteikums neattiecas uz sūtījumiem no muitas rajoniem ostu pilsētās.

Nosūtot preces no muitas rajoniem ostu pilsētās, no nosūtītajiem dzelzceļiem uzrādītie 32. §
minētie muitas dokumenti atdodami uzrādītajam.

34. §.

Pasažieru bagāžas, ieskaitot arī rokas bagāžu, ievietošana vagonos
robežu stacijās atļauta tikai ar attiecīgā muitas ierēdņa atļauju.

Piezīme: Šis noteikums neattiecas uz vietējiem iedzīvotājiem, kuru bagāža pār-

baudāma tikai aizdomīgos gadījumos.

Daugavpils, Zilupes, Rītupes, Indras, Valkas, Reņģes, Meitenes, Rīgas, Ventspils,

Ainažu, Liepājas, Rucavas, Neretas un Eglaines staciju priekšniekiem, noraksts ekspluatācijas
nodaļu'priekšniekiem un ekspluatācijas revizoriem.

Muit. dep-ts ar š. g. 10. 111, rakstu JSĪe 5033 ziņo, ka nāk priekšā gadījumi, ka kontra-

bandas preces ieplūst Latvijā lielā mērā caur pierobežu stacijām, no kujienes kontrabandas

preces tiek nodotas tāļāksūtīšanai, kā vietējā bagāža.

Lai šādas nebūšanas novērstu un, lai pasargātu valsti no kontrabandas preču ieplū-

šanas, muit. dep-ts, pamatojoties uz «Kopējās pagaidu instrukcijas Latvijas muitām un

dzelzceļiem X° 8" — 34. paragrāfa piezīmes (Rīkoj. krāj. X» 3 — 1920. g.), uzdevis pie-

robežas, kā Daugavpils, Zilupes, Rītupes, Indras, Valkas, Reņģes, Meitenes, Rīgas, Ventspils,

Ainažu,' Liepājas, Rucavas, Neretas un Eglaines muitas iestāžu priekšniekiem gadījumos, kur
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tas pēc viņu novērojumiem izrādītos par vajadzīgu, izdarīt vietājo bagāžas sūtījumu pār-
baudīšanu. levērojot šādu muit. dep-ta rīkojumu, lieku priekšā nelikt šķēršļus un piela;st

muitas darbiniekus pie vietējās satiksmes bagāžas un bagāžas-preces pārbaudīšanas, tikai

pirms tādas galīgas pieņemšanas pārvadāšanai.
Tanīs gadījumos, kad bagāža ir jau pieņemta pārvadāšanai (samaksāta pārvadāšanas

maksa un izdota nosūtītājam bagāžas kvīte), tad pārbaudīšanu no muitas ierēdņiem pieļaižama
tikai gala stacijā pie bagāžas izdošanas saņēmējam.

(Rīk. H° 142. Rīk. kr. X? 17. — 1924.).

35. §.

Tāpat tikai ar muitas ierēdņa ziņu atļauts iekraut vagonos bagāžas
un bagāžas preču gabalus, kuri tālāk nosūtāmi ar pasāžieru vilcienu.

36. §.

Ja robežu stacijās ir noliktava, kurā glabājas izdošanai saņēmējiem
vai nosūtīšanai uz Latvijas iekšieni jau no muitas pārbaudīta bagāža, tad

tādai noliktavai jābūt noslēgtai ar muitas un dzelzceļu atslēgām.

37. §.

No robežu stacijas uz Latviju noejošā vilciena virskonduktoram jā-
uzrāda uz pieprasījumu kontrolējošam muitas ierēdnim dokumenti par

visiem vilciena atrodošamies vagoniem.
Piezīme: Nododot bagāžas un preču dokumentus virskonduktoriem vai bagāžas

konduktoriem jeb izdalītājiem, kā stacijai, tā pēdējiem jāgriež vērība uz to. ka pie katra sū-

tījuma būtu vai nu muitas kvīte, jeb atļauja, vai muitas zīmogs uz pārvadāšanas dokumentim.

38. §.

Tiklīdz vilciens robežu stacijā gatavs noiešanai, stacijas priekšnieks

paziņo par to muitas ierēdnim rakstiski, pec še klātpieliktā parauga .Vi! 5.

Tikai pēc tam, kad muitas ierēdnis devis atļauju, var vilcienu nolaist.

Atļauja uzrakstāma paziņojuma otrā pusē. Lai neceltos pārpratumi, sta-

cijas priekšnieks savā ziņojumā un muitas ierēdnis savā atļaujā uzrāda

laiku, pirmā gadījumā — kad paziņots un otrā — kad atļauja dota. Tā-

pat arī stacijas priekšnieks atļaujas otrā pusē atzīmē laiku, kad saņemta

no muitas ierēdņa atļauja vilciena nolaišanai.

levērojot to, ka robežu stacijās tiek kontrolēti arī pasažieru dokumenti, ko izdara ro-

bežu policija, tad, lai novērstu dažādus varbūtējus pārpratumus, vilcienu nolaišanai no robežu

stacijām ir nepieciešama arī pēdējo atļauja. Sakarā ar to uzdodu katru reizi pirms vilcienu

nolaišanas pieprasīt arī robežu policijas atļauju.

Taupības labā, lai robežas policijai nebūtu jāieved atsevišķas blanķetes, robežpolicijas

ierēdņi dod atļauju nolaist vilcienu, lidzparakstot iesniedzamās muitas ierēdņu atļaujas, pec
minētā instrukcijā N° 8 paredzētā parauga 5.

(Izraksts no rī<. Mi» 92. Rīk. kr. Ne 15. — 1923. g.).

Nenomuitoto preču pārvadāšana no vienas muitas uz otru.

39. §.

Nenomuitotas preces atļauts Latvija pārvadāt tikai no vienas muitas

uz otru (sk. 27. §).

Sakarā ar š. g. «Valdības Vēstnesī" 13 publicēto muitas departamenta rīkojumu H°. 7,

paziņoju, ka adresētās Zasulauka vai Torņakalna stacijām nenomuitotas ielaidejā muita preces,

saskaņā ar muitas departamenta paskaidrojumu nomuito uz vietas minētās stacijās. Gadījumā

ja prece adresēta uz staciju līdz nākošai muitai nomuitošanu izdara ielaidēja muita. Pārējos

gadījumos nomuitošanu izdara pirmā pa ceļam atrodošās muita, uz kūju arī jāsūta minētie

sūtījumi, ja tādi nav nomuitoti ielaidējā muitā.

(E. telegr. Jfc 201/EC no 8/11—1927. g ).
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Rīgas preču, Riga Krasts ES, noraksts Muitas departamentam.

Pienākušos no ārzemēm un adresētos uz Rīgu Precu nenomuitotus sūtījumus ar ma-

šīnām, automobiļiem, manufaktūru, v. t. t, kupis technisku iemeslu dēļ nav iespējams no-

muitot. Precu stacijā, uz preču īpašnieku rakstiskiem pieprasījumiem pāradresējiet izkrauša-
nai un nomuitošanai uz Rīgu Krastu pie pirmatnējiem dokumentiem, taisot pēdējos atzīmi at-

saucoties uz šo tēlegrammu. Šādos gadījumos no preču īpašnieka iekasējama veduma maksa

par faktiski nobraukto attālumu, preču tarifa I. d. § 37 p. 12 noteiktā maksa par rīkojuma
izpildīšanu Ls 2.— un visi varbūtējie papildu maksājumi.

(E un F telegr. Ns 225/EC no 4/VI. — 1929. g.)

40. §.

Nenomuitotas preces var pārvadāt: a) plombētos vai ar muitas at-

slēgām noslēgtos vagonos un vagonu nodaļās; b) kurvjos; c) uz plat-
formām un zem pieplombētiem brezetiem; d) atsevišķās vietās speciālā
iesaiņojumā; c) ar plombām vai zieģelēm, kuras pieliktas pie katra

priekšmeta, un f) bez plombām, aprakstot iezīmes un uzrādot svaru, tā-

diem priekšmetiem, kuri pēc tilpuma grūti iesaiņojami un plombējami.

Muitas departaments aizrādījis, ka muitas ierēdņi neievēro
„Kopējās pag. instrukcijas

Latvijas muitām un dzelzceļiem Ns 8." 40. § un muitas likuma 308 p. noteikumus, ka neno-

muitoti sīki sūtījumi, kuri nav pārvadājami atsevišķos vagonos, pārsūtāmi no vienas muitas

uz otru ar katrai atsevišķai vietai pieliktām plombām. Muitas ierēdņi pieliekot savas plom-
bas nevis katram atsevišķam preču gabalam, bet visam vagonam, neskatoties uz to, ka tur

iekrautas arī vietējās preces, un uzdevis šādas nepareizības novērst un rīkoties saskaņā ar

augšā minētiem noteikumiem.

(Izraksts no Muitas dep-ta 1922. g. 25./XI. cirkulāra Ns 23115).

Pie preču un bagāžas pieņemšanas pārvadāšanai zem muitas plombām, šās plombas
un to aukliņas rūpīgi apskatāmas un pārbaudāmas vai ir kārtībā, ka arī sekot lai pie preču
ie- iz- un pārkraušanas šās plombas un to aukliņas netiktu norautas vai bojātas.

(Izraksts no apkārtraksta Ns 81. Rīk. krāj. Ns. 40 — 1922. g.).

lekraujot, izkjaujot pārkraujot no vagoniem nenomuitotas preces un bagāžu, izsūtīšanas,
ceļa un gala stacijas bieži atrod šādus bagāžas un preču gabalus ar pārtrūkušām muitas

plombu aukliņām un nokritušām plombām. Tas pats sakāms arī par vagoniem ar nenomui-

totām precēm, uz kuru durvīm uzlikto muitas plombu aukliņas, vilcienam atrodoties ceļā,
bieži vien pārtrūkst un plombas nokrīt.

Noskaidrojot aukliņu pārtrūkšanas cēloņus, izrādijies, ka muitas nenomuitoto preču un

bagāžas gabalus iesaiņojumiem, kā ari vagonu durvju aizplombēšanai lieto aukliņas diega

resnumā, kufas ir ļoti neizturīgas un nereti pārtrūkst pat pie visniecīgākiem satricinājumiem,
kuri rodas šādus preču un bagāžas gabalus pārgrupējot un pārcilājot vai arī vilcienam ku-

stoties. Pa daļai aukliņu pārtrūkšana izskaidrojama arī ar nevērīgu plombējamo bagāžas
un preču gabalu pārsiešanu pie plombēšanas no attiecīgiem muitas ierēdņiem, kādos gadīju-
mos plombu aukliņas pārrīvējas pašas no sevis uz saiņu šķautnēm.

Tā kā šādi aukliņu pārtrūkšanas gadījumi atkārtojas ļoti bieži, tad dzelzceļu virsvalde

lūdz Jūsu rīkojumu attiecīgām muitas iestādēm, lai nenomuitotu preču un bagāžas gabalu,
kā ari vagonu, ku[os pārvadā, nenomuitotas preces, durvju plombēšanai tiktu piegriezta no-

pietnāka vērība, un lai plombējot tiktu lietotas pietiekoši izturīgas aukliņas. Reizē ar šo

dzelzceļu virsvalde paziņo, kā, ievērojot visu pievesto, viņa ir spiesta dot rīkojumu stacijām

nepieņemt pārvadāšanai tādus nenomuitotus preču un bagāžas gabalus, kuji nav kārtīgi pār-
sieti ar uzliekamo no muitām plombu aukliņām un kufu aukliņas nav pietiekoši izturīgas,
lai aizsargātu muitas plombu nokrišanu preču un bagāžas pārvadāšanas laikā.

(Izraksts no Sat. ministrijas 1923, g. 21. IV. raksta N° 3267/B Muitas departamentam).

Sakarā ar muitas departamenta ierosinājumu, atļauju pieņemt pārvadāšanai bez maksas

pie muitas pavadzīmēm no Meitenes līdz Rīgai muitas kurvjus vai kastes ar pasažieru neno-

muitotām mantām.

Meitenes stacijā šie kurvji vai kastes jāpieņem bagāžas konduktoram no muitas

ierēdņa tieši bagāžas vagonā pie muitas darbinieku sastādītām pavadzīmēm. Šīs pavadzīmes
sastādāmas 3 eksemplāros. Divus pirmos pavadzīmes eksemplārus saņem līdz ar kurvi vai

kasti bagāžas konduktors, bet uz trešā eksemplāra, kuri paliek muitas ierēdnim, konduktors

parakstās par kurvja, resp. kastes saņemšanu.

38
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Rīgas pas. stacijā pie vilciena bagāžas konduktors kurvjus un kastes nodod muitas

ierēdnim pie pavadzīmes pirmā eksemplāra, bet otrs eksemplārs, uz kūja muitas ierēdnis pa-
rakstās par saņemšanu, pālie* konduktoram. Pēdējais to paraksta un nodod savas brigādes
pārzinim. Muitas tukšie kurvji un kastes, kujos augšminētie nenomuitotie sūtījumi pienākuši
Rīgā, pieņemami no muitas pārstāvjiem atpakaļ nosūtīšanai uz Meitenes staciju bez pavad-
zīmēm, ierakstot tos tikai bagāžas izdalīšanas sarakstos. Pēc kurvju un kastu pienākšanas
Meitenes stacija tos izdod vietējai muitai, ņemot parakstu Iznesamā grāmatā.

(V. rīk. No 501. „Dz. V." N° 48. — 1928. g.).

Paziņoju stacijām zināšanai, ka muitas departaments š. g. 15. maijā ir izdevis sekošu

rīkojumu:

«Meitenes, Eglaines. Reņģes muitām, muitas departamenta nodaļām, revidentiem,
Valsts kontroles I. un 11. departamentiem, dzelzceļu virsvaldei.

Muitas departaments ar šo nosaka, ka no Lietavas pienākušās preču vietas, kūjas no-

plombētas ar Lietavas muitas plombām Latvijā pastāvošos noteikumos paredzētā kārtībā,

pierobežas muitā pie tālākās nosūtīšanas nav plombējamas, atzīmējot tranzitsūtījumu pavad-
zīmē, ka preces noplombētas ar Lietavas muitas plombām.

Ja preču vietas pienāktu bez plombām, vai arī plombēšanas veids neatbilst Latvija

pastāvošiem noteikumiem, tad šādas preču vietas robežas muitā noplombējamas".
Sakarā ar šo muitas departamenta rīkojumu, uzdodu kā staciju darbiniekiem, tā arī

bagāžas izdalītājiem un bagāžas pieņēmējiem — griezt vērību uz to, ka uz šādiem, no Lie-

tavas pienākošiem bagāžas gabaliem tiešām būtu Lietavas plombas, jo plombu trūkuma ga-

dījumā varētu nākt priekšā, ka mūsu dzelzceļiem jānes atbildība par iztrūkumiem vai zudu-

miem un sakarā ar to jācieš zaudējumi.

(V. rīk. No. 257. „Dz. V." N° 22. — 1929. g.

41. §

Nenomuitotas preces adresējamas preču pārvadāšanas dokumentos

obligātoriski uz vārda.

. 42. §

Vagoniem, kurus padod nenomuitotu preču pārvadāšanai, jābūt iztu-

rīgiem un stipriem, lai pēc iespējas nodrošinātu nosūtāmo preču neaiz-

karamību.

Pate vagonu padošana un viņu novākšana notiek šas instrukcijas
31. § paredzētā kārtībā.

Piezīme: Rīgas muitas valde pieprasa vagonu padošanu un iesniedz sarakstu par

novācamiem vagoniem Rīgas Krasta stacijas priekšniekam.

43. §.

Par muitas plombu pielikšanu un vagonu pareizu noslēgšanu jāpār-

liecinājas dzelzceļu ierēdnim. Ja dzelzceļu ierēdnis atrod, ka plombas
neskaidras vai nepareizi pieliktas, tad tās jāpārmaina. Nesaskaņas šinī

jautājumā izšķir muitas valdes priekšnieks kopā ar stacijas priekšnieku.

43a. §.

Pieņemot no muitas iestādēm pārvadāšanai nenomuitotus bagāžas un

preču sīkus sūtījumus, pieņēmējam dzelzceļu ierēdnim jāpiegriež stingra
vērība, vai iesaiņojums un muitas plombas kārtībā un vai muitas uzrā-

dītais katra atsevišķa gabala svars saskan ar dzelzceļa svērumu. Visas

konstatētās nesaskaņas un nepareizības obligātoriski jāatzīmē muitas

dokumentos (vagonu pavadlistē vai muitas izvedatļaujā), pie kuriem preces

nodnd dzelzceļiem pārvadāšanai. Preču pieņēmējam —ierēdnim minētos

dokumentos jāparakstās šo preču pieņemšanā no muitas iestādēm, apstip-
rinot savu parakstu ar sava amata apzīmējumu un stacijas zīmogu.

Muitas departaments ar š. g. 8. maija rakstu ar N° 8749 aizrāda, ka visos gadījumos,
kad privātās noliktavās atrodošās nenomuitotās preces uz preču īpašnieka vēlēšanos izved

atpakaļ uz ārzemēm vai pārsūta uz kādu citu muitu, muitas iestādes šādas preces, pirms
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izlaišanas no noliktavas, nosver. Nākot tomēr priekšā gadījumi, ka muitas svars nesaietās

ar vēlāku dzelzceļu svērumu preces pieņemot pārsūtīšanai, kam par iemeslu varot būt kā

svaru nepareizība, tā arī nepareiza svēršana.

Lai šādus svara starpības cēloņus varētu noskaidrot, muitas departaments lūdz aiz-

rādīt stacijas darbiniekiem, atzīmēt muitas uzrauga rīcībā atrodošā dokumentā pieņemto preču
nosaukumu un svaru, apliecinot šās atzīmes ar savu parakstu.

Izpildot šo muitus departamenta lūgumu, lieku priekšā, pieņemot nenomuitotas preces
pārvadāšanai, piegriezt stingru vērību kā atsevišķu vietu iesaiņojumam, piemēram, vai nav

kādi iesaiņojuma bojājumi, vai piekārtās muitas plombas ir kārtībā, vai nav iespējams
preču daļu izņemot no iesaiņa, nebojājot pašu iesaini un muitas plombas v. t. t. ka arī uz

pareizu svēršanu un svara uzrādīšanu pārvadāšanas dokumentos.

Visos gadījumos, kad izsūtāmās stacijas darbinieks novēro kādus iesaiņojuma trū-

kumus, vai muitas plombu nepareizu pielikšanu, vai arī svara starpību starp dzelzceļa un

muitnīcas svērumu, viņam par to jāatzimē muitas uzrauga rīcībā paliekošā vagonu pavad-
listē vai muitas izvedatļaujā, skatoties uz to, kādu no šiem dokumentiem preci nosūtot lieto.

Atzīmē jāuzrāda kā preces nosaukums tā tās svars un pate atzīme parakstāma no

preču pieņemšanai pilnvarotā stacijas darbinieka.

Še minētā atzīme neatsvabina staciju no pienākuma pieprasīt no preču sūtītāja atzīmi

preču zīmē par iesaiņojuma stāvokli, kā tas paredzēts pag. noteikumu un tarifa 16. § un

instrukcijā N° 13., 2 §.

(Rīk. M> 263. Rīk. kr. N? 35. - 1924. g.).

44. §.

Nosūtot nenomuitotas preces, stacijai jāuzliek: 1) preču zīmju
priekšējā pusē virs virsraksta kalendāra zīmogu ar vārdu „tranzits" un

zīmoga uzlicējas stacijas nosaukumu, bet preču nosaukumu nodalījumā
zem preču nosaukuma zīmogs ar trekniem burtiem, „tranzits" un „prece
nododama (tādā un tādā) muitā", 2) preču pavadzīmes iekšējā pusē zīmogs
ar vārdiem „tranzits" un zīmoga uzlicējas stacijas nosaukums.

45. §.

Dzelzceļi par pārvadājamo preču drošību, kā to nozušanas, tā bojā-
šanās gadījumos, viņu pārvadāšanas laikā ceļā, kā arī tanī laikā, kad

minētās preces atrodas stacijās, un par muitas plombu, zieģeļu un atslēgu
bojāšanu un neaizkaramību atbild uz pastāvošo likumu un noteikumu

pamata.
46. §.

Nostādot vilcienā vagonus, dzelzceļu ierēdnis sastāda par nepār-
baudītām precēm, kā arī par pārbaudītām, bet vēl nenomuitotām precēm,
vagonu pavadlistes (paraugs N2 6) divos eksemplāros vilcienu sarakstus

(paraugs A° 2). Vilcienu sarakstā ievedami tikai tie vagoni, kuros atrodas

uz citām muitām nosūtāmās preces, pie kam priekš katras muitas saņē-
mējas sastādāmi atsevišķi vilcienu saraksti.

Piezime 1. Par nepārbaudītām vai nenomuitotām prceēm, kuras no vienas muitas

nosūta uz otru muitu pie Latvijas dzelzceļu pārvadāšanas dokumentiem, vagonu pavadlistes
sastādāmas trijos eksemplāros.

Piezīme 2. Atļauts kraut vienā vagonā līdz vagona celtspējas normai vai tilpu-
mam tranzita preces kopā ar tā paša virziena nomuitotām eksporta precēm, pie kam muitas

tranzitvagonu pavadlistēs eksportpreču svars un nosaukums un pārējās ziņas jāuzrāda at-

sevišķi.

Tranzita preces pārvadājot kopā viena vagona ar nomuitotām eksporta precēm, jāpār-
vadā pie atsevišķām preču zīmēm.

(Izraksts no F apkārtraksta Wš 140. Rīk. kr. N° 7. — 1925. g.).

Piezīme 3. No muitas saņemtie muitas pārbaudīšanas dokumentu izraksti, resp.
noraksti nosūtāmai stacijai jāpievieno preču pārvadāšanas dokumentiem, pielīmējot, piešujot,
vai citādi kā piestiprinot muitas vagonu pavadlistēm.

38*
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Ja eksportpreces nosūta vairākos vagonos pie vienas kopējas izsūtāmās stacijas muitas

izvedatļaujas (pieteikuma), tad šī atļauja pievienojama pie viena vagona dokumentiem un

pārējo vagonu precu zīmēs un pavadzīmēs jāuzrādakāda vagona(N"°) dokumentiempieteikums

pievienots. Vagoni ar nebojātām muitas plombām un ar šādām atzimēm dzelzceļu pārvadāšanas
dokumentos uz robežas nav aizturami, bet nododami kaimiņu ceļiem, neatkarīgi no izved-

atļaujas pienākšanas.

Uz visām izvedamām precēm bez muitas valdes caurskatīšanas aplecībām un izvedu

atļaujām, vajadzīgi arī rēķini (ne faktūras), ja par to atsevišķi aizrādīts pašās izvedu atļaujās.
Tā kā šo rēķinu iztrūkšanas labad muitas ierēdņi aiztur vagonus, izsaucot vagonu

nelietderīgu nostāvēšanu, uzdodu nosūtīšanas ES griezt sevišķu vērību lai rēķini, ja par to

uzrādīts izvedu atļaujās, neiztrūktu un pretējā gadījumā preces pārvadāšanai nemaz ne-

pieņemt.
(Izraksts no rīk. Ne 491. Rīk. kr. Ne 1. — 1921. g.).

Padomju Krievijas pārstāvjiem pie SPRS trauzitpreČu iekraušanas atļauts ziņas par

preču saturu preču zīmē papildināt līdz vagona kraušanas pabeigšanai. Tāpat arī sastādāmos

aktus par vagonu aizturēšanu līdzparaksta SPRS pārstāvis.

(Izraksts no rik. Ne 340. Rīk. kr. Ne 49. — 1921. g.).

Novērots, ka Dieņemot pārvadāt nenomuitotas preces, stacijas vēl arvien nav skaidribā

par muitas vajadzibām sastādāmiem otriem preču zīmes eksemplāriem un par vagonu navad-

listu skaitu.

Šo pārpratumu novēršanai aizrādu, ka saskaņā ar kopējās instrukcijas muitām un

dzelzceļiem Ne 8. — 46., 47. un 48. uz visiem nenomuitotu preču sūtījumiem, preču
sūtītājiem preču zīmes jāsastāda divos eksemplāros, no kujiem viens eksemplārs noder

dzelzceļu, bet otrs muitas iestādes vajadzibām, bet taī pašā instrukcijā paredzētās vagonu

pavadlistes (paraugs Ms 6) stacijām jāsastāda trijos eksemplāros.

Preču zīmes otrs eksemplārs preces sūtītājam jāiesniedz izsūtāmai stacijai, nosūtot

preci, kopā ar pirmo preču zīmes eksemplāru, še sacītais attiecas arī uz tiešās āizemju
satiksmes sūtījumiem. Ja pieņemot šādus sūtījumus no svešiem dzelzceļiem nav otra preču
zimes eksemplāra, tad pārņemšanas stacijai obligātoriski jāpieprasa no ceļa, kufš nodod

preci, otrs preču zīmes eksemplārs.

Pie tās pašas reizes aizrādu, ka šie otrie preču zīmes eksemplāri, kā tas noteikts

rīkojumā par zīmognodokli Ne 302. (sk. 1921. g. Rīk. kr. Ne 45 ) un tā papildinājumā ar

rīkojumu Ne 76. (sk. 1923. g. Rīk. kr. Ne 13.), — ar zīmognodokli nav apmaksājami. Tur-

pretim preču zīmju oriģināli visos gaaījumos, arī kad preci pie tiešās satiksmes doku-

mentiem ieved no ārzemēm, apmaksājami ar zīmognodokli 10 santimu apmērā. No ārzemju
tiešās satiksmes sūtījumiem zīmognodoklis līdz ar citiem dzelzceļam pienākošamies maksā-

jumiem iekasējams no preču īpašnieka preci izdodot un uzrādāms preču zīmes aprēķinu
nodalījumā.

(Izraksts no rīk. Ne 317. Rīk. kr. Ne 42. — 1924. g.).

Finanču ministrs ar š. g. 14. septembra apstiprināto rīkojumu Ne 158, licis priekšā
visām muitām, periodisko izdevumu (avīžu, žurnālu v. c.) pārvadāšanas atvieglošanai, izlaist

šos sūtījumus uz ārzemēm, ja tos pārvadā kā bagāžu-preci, bez obligatoriskas pārbaudī-
šanas, pēc ārējās apskates un kontroles, nepieprasot par tiem ne izvedpreču pieteikumu

iesniegšanu, nedz ari mutisku pieteikumu ieraksti. Šādiem bagāžas-preces sūtījumiem jābūt
adresētiem uz saņēmēju vārdu un iesaiņotiem paķetēs vai pusaizsegtos gabalos, no kupem
redzams sūtījuma saturs. Sakarā ar to, lieku priekšā attiecīgām stacijām, pieņemot periodis-
kus izdevumus nosūtīšanai uz ārzemēm kā bagāžu-preci, ja šādi_ sūtījumi atbilst augstāk
minētiem nosacījumiem, nepieprasīt no sūtītājiem muitas formalitātu nokārtošanu izsūtāmā

stacijā.
(Rīk. 343. Rīk. kr. Ne 39. - 1925. g.).

47. §.

Augšējā 46. § minētos dokumentus dzelzceļu stacija nodod mutai.

Pēdējā salīdzina saņemtos dokumentus ar savām grāmatām attiecībā

uz uzrādīto ziņu pareizību, atzīmē salīdzinātos dokumentos savu numuru,

paraksta tos un pēc tam atstāj 1 eksemplāru no katra dokumenta savā

rīcībā, bet pārējos, līdz ar vajadzīgiem muitas dokumentu izrakstiem,

resp. norakstiem nodod pret parakstu dzelzceļu ierēdņeim. Atpakaļ sa-

ņemtos vagonu pavadlistu vienu eksemplāru un vilcienu sarakstus līdz

ar saņemtiem muitas dokumentu izrakstiem, resp. norakstiem dzelzceļu
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ierēdnis pievieno citiem dzelzceļu dokumentiem, kuri pavada vilcienu,
vai atsevišķu sūtījumu.

Piezīme: Viens no vagonu pavadlistu eksemplāriem, kurus dzelzceļi saņem

atpakaļ no muitas 2 eksemplāros tanīs gadījumos, kad nenomuitotas preces pārvadā pie

Latvijas dzelzceļu pārvadāšanas dokumentiem, noder kā attaisnojums par pārvadāšanas
maksājumu aprēķināšanu pēc tranzittarifa un paliek dzelzceļu rīcībā, bet muitas dokumentu

izraksti, resp. noraksti, iesniedzami saņēmējai muitai.

Ar dzelzceļu rīcībā paliekošo vagonu pavadlistu eksemplāriem
dzelzceļu darbiniekiem jārīkojas šādi:

1) ja nenomuitotās preces pārvadā pie Latvijas dzelzceļu tiešās sa-

tiksmes dokumentiem, izsūtīšanas stacija patur vagonu pavadlistes
eksemplāru un iesūta to finanču direkcijai pie preču zīmes

noraksta;

2) ja nenomuitotās preces pārvadā pie Latvijas dzelzceļu vietējās
satiksmes dokumentiem, tad arī šīs vagonu pavadlistes eksemplārs
reizē ar pārvadāšanas dokumentiem nosūtāms gala stacijai, kurai

tas jāiesūta finanču direkcijai pie izdoto preču norēķina.

48. §.

Gadījumā, ja ar nenomuitotām precēm piekrauti vagoni pārkraujami
viņu bojāšanās dēļ, tad katrā atsevišķā gadījumā stacija par to sastāda

aktu un izdara pārkraušanu, vispārējā uz dzelzceļiem ievestā kārtībā.

49. §.

Uzejot pārkraušanas gadījumā gabalu vai svara iztrūkumu, vai ga-

balu bojājumus, pārkraušanas stacija līdz ar akta sastādīšanu — par to

ziņo, kā muitai — nosūtītājai, tā muitai saņēmējai, kā arī visām citām

dzelzceļu instrukcijās paredzētām iestādēm.

Visos gadījumos, kad aiz vagonu bojājumiem ir nepieciešams pārkraut tanīs zem

muitas plombām pārvadājamās nenomuitotas preces, šādai pārkraušanai jānotiek dzelzceļu un

policijas ierēdņu, kā arī divu liecinieku klātbūtnē, sastādot par pārkraušanu katrā atsevišķā

gadījumā komercaktu, saskaņā ar augšminētās instrukcijas Ne 8. 48. un 49. paragrāfiem, ar

policijas ierēdņu un liecinieku līdzparakstiem.

Ja stacijā, kurai jāizdara pārkraukšana, policijas ierēdņa nebūtu, tad nenomuitoto preču
pārkraušana izdarāma parastā kārtībā tikai dzelzceļu aģentu un divu liecinieku klātbūtnē.

Par pārkraušanas un par konstatētiem pie pārkraušanas preču stāvokli un svaru jā-

sastāda tikai viens komercakts, kura eksemplāri iesūtāmi dzelzceļu vienībām instrukcijā
Ne 53. paredzētā laikā un kārtībā un bez tam vēl, no katra šāda akta viens noraksts nosū-

tāms nosūtīšanas muitai un otrs noraksts gala stacijas vai pierobežu muitai.

(Izraksts no rīk. Ne 266. Rīk. kr. Ne 21. JMš 1922. g.).

50. §.

Kad vagoni, kuri krauti ar nenomuitotām precēm pārvadāšanai no

vienas muitas uz otru, pienāk gala stacijā, tad pēdējā nodod dežūrējo-
šam muitas ierēdnim nosūtītājas muitas pārbaudītus vilcienu sarakstus,
otro preču zīmes eksemplāru un pārbaudīto vagonu pavadlistes ar pēdē-
jiem pievienotiem muitas dokumentu izrakstiem, resp. norakstiem, pēc
kam vagonu padošana notiek šīs instrukcijas 18. § paredzētā kārtībā.

Nenomuitotas preces ārvien pārvadājamas pie divām preču zīmēm un otrs preču
zīmes eksemplārs, kā muitas dokuments gala stacijā neiztrūkstoši nododams muitai līdz

ar preci.

(Izraksts no rīk. Ne 164. Rīk. kr. 21. — 1924. g).
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51. §.

Vagonu pieņemšanai noliktais muitas ierēdnis salīdzina kopigi ar

dzelzceļa ierēdni padotos vagonus ar vagonu listēm un pārliecinājies par

vagonu, brezentu, plombu, zieģeļu un atslēgu neaizkaramību, dod rīko-

jumu par vagonu izkraušanu.

52. §.

Gadījumā, ja kāds no sarakstā uzrādītiem vagoniem, platformām,
kurvjiem vai atsevišķiem gabaliem nav pienācis un par to nav atzīmes

vilciena sarakstā, tāpat, ja izrādās, ka vagoni, platformas, kurvji, vai at-

sevišķi gabali, atslēgas vai plombas bojātas, muitas valde sastāda dzelz-

ceļu ierēdņa klātbūtnē sīku aktu (paraugs JV° 2), kuru paraksta visas

klātesošās personas.
Šis noteikums attiecās ari uz liekiem gabaliem.

53. §.

Muitas valde izdod saņēmējam preces tikai tad, ja pēdējais iesniedz

muitai sevišķa parauga apliecību vai preču zīmi kā pierādījumu par to,
ka visi dzelzceļiem pienākošies maksājumi nokārtoti. Gadījumā, ja preču
īpašnieks vēlas visu sūtījumu, vai arī tikai sūtījuma daļu nomuitot un

laist vietējā tirgū, tad muitai iesniedzama reizā ar apliecību dzelzceļa iz-

dota dažādu ieņēmumu kvīte par veduma maksas starpības starp iekšējo
un tranzittarifu samaksu, vai arī uz iesniedzamās preču zīmes jāatrodas
attiecīga dzelzceļu darbinieka atzīmei par šās starpības samaksu.

Par visiem pa dzelzceļiem no ārzemēm pienākušiem sūtījumiem,
kuri paliek Latvijā, muita sastāda sarakstus, kuros uzrāda:

1) preču zīmju numurus, 2) izsūtāmo un gala stacijas un 3) dzelz-

ceļu papildu kvīšu numurus un šo kvīšu izdošanas dātumus, — bet ja

Latvijā paliek tikai sūtījuma daļa, tad arī šādas daļas preču nosaukumu

un svaru. Šādus sarakstus muitas iestādes ik mēnešus iesūta dzelzceļu
virsvaldes finanču direkcijai.

Dzelzceļiem ir tiesība muitā pārbaudīt tranzitsūtījumu tālāko tanzi-

tēšanu, kā arī sūtījumu vai to daļu atstāšanu Latvijā.

Gadījumos, kad tranzitsūtījumi vai to daļas atstātas Latvijā pretēji
šai instrukcijai, muita nes atbildību dzelzceļu tarifu starpības apmēros.

Muitaz iestādēm jāiesūta dzelzceļu virsvaldes finanču direkcijai ik mēnešus saraksti

par visiem sūtījumiem, kuri pienāknši pa dzelzceļiem no ārzemēm un laisti apgrozībā vietējā

tirgū, uzrādot:

1) precu zīmju numurus, 2) izsūtāmo un gala stacijas, 3) dzelzceļu papildu kvīšu

numurus un viņu izdošanas datumus.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar dzelzceļu virsvaldes paziņojumu, līdz šim saraksti nav

tikuši iesūtīti, muitas dep-ts uzaicina uz priekšu stingri raudzīties pie minētās instrukcijas
noteikumiem. Gadījumos, kad no muitas attiecīgā mēnesī tranzitsūtījumi vietējā tirgū ne-

būtu izlaisti, tad finanču direkcijai ik mēnešus par to iesūtāms paziņojums.

(Izvilkums no Muit. dep-ta cirkulārā Ne 9638 no 10/ IV. 1923. g ).

Par sevišķas formas apliecības ievešanu saskaņā
ar muitas likumu.

Pēc kopējās pagaidu instrukcijas muitām un dzelzceļiem (sk. 1920. g. .dzelzceļu
virsvaldes rīkojumu krājumā" Ne 3) 53. § nosacījumiem, muita var izdot preces saņēmējiem
tikai tad, kad saņēmēji uzrāda preču zīmju oriģinālus ar gala staciju atzīmēm, ka dzelz-

ceļiem visi pienākošies maksājumi nokārtoti. Minētos dokumentus muita atpakaļ pr?ču
saņēmējiem neizsniedz, bet līdz ar citiem preču nomuitošanas dokumentiem un dokumen-
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tiem par preces izlaišanu no muitas uzraudzības, nosūta valsts kontrolei pārbaudīšanai un

saņēmēja rīcībā šādos gadījumos nepaliek nekādu dokumentu.

levērojot, ka šāda kārtība rada neērtības preču saņēmējiem, kuņ'em preču zīmju
oriģināli vajadzīgi tirdzniecisku darījumu nokārtošanai un pretenziju prasību iesniegšanai
dz-ceļiem, ievedu sevišķas apliecības pēc še klātpieliktā parauga, kūjas muitas iestādes

pieņems preču zīmju vietā.

Minētās apliecībās uzdodu attiecīgiem staciju darbiniekiem ierakstīt vajadzīgās ziņas
un izsniegt preču saņēmējiem līdz ar preču zīmes oriģinālu visos gadījumos, kad prece
nododama muitai un preču īpašniekam sūtījumu saņemšanai jāgriežās pie muitas.

Apliecības blanķetes pieprasāmas no MNB parastā kārtībā.

Sat. Min. Paraugs.

Latvijas dzelzceļi. APLIECĪBA N°.
.

. .

Vagonā N° uz vārda

pienākušo sūtījumu X«
. . .

no 192 . . g saņēma un samaksāja

dzelzceļiem pienākošos veduma un papildu maksājumus kopsummā ....

, par ko izdota

ši apliecība.

Veduma maksa aprēķināta pēc tarifa

192 .
. g Stacijas priekšnieks:

(stacijas zīmogs)

Starpība par iekšējo un tranzita tarifu nomaksāta 192
. . g

pret dažādu ieņēmumu kvīti Ms . . . .

192
.
. g Stacijas priekšnieks:

(stacijas zīmogs)
ser. F 467.

(Rīk. 253. Rīk. kr. Ms 33. — 1624. g.).

Apliecības (ser. F. 467) par dzelzceļiem pienākošos veduma un papildu maksājumu
samaksu apmaksājamas uz preču īpašnieka rēķina ar zīmogmarkām 40 santimu apmērā.

(Izraksts no rīk. Jvfe 1. Rīk. kr. JV° 1. — 1925. g.).

Pēc rīkojuma Jnš 344. (sk. „Dz. virsv. rīk. kr." Ns 46. — 1924. g.) 5. § nosacījumiem,
kravas vai kravu daļas, par kūju pārvadāšanu maksājumi aprēķināti pēc tranzīttarifa, muita

izdod preču īpašniekiem, laišanai apgrozībā iekšzemē, tikai tad, ja preču saņēmēji samaksā

dzelzceļiem tarifu maksājumu starpību par visu kravu, resp. par kravas neizvedamo daļu.
Šādu maksājumu starpību gala stacijas iekasē pret dažādu ieņēmumu kvītēm un par sa-

maksu taisa preču zīmē minētā paragrāfā paredzēto atzīmi, kā ari atzīmē minētā rīkojumā
i. § paredzētās apliecībās. Šīs apliecības preču īpašnieki iesniedz muitām pie visas kravas

vai pie pirmās kravu daļas izlaišanas vietējā tirgū un muitas tādas atpakaļ preču saņēmē-
jiem neizdod, bet tās nosūta valsts kontrolei pie norēķina.

Pie tāļākas kravu daļas izlaišanas un muitas pārzinās, stacijas, iekasējot minētos pa-

pildu maksājumus, pieprasa no preču īpašniekiem šīs apliecības un, ja viņi uzrādīt tās ne-

var, nepieņem papildu maksājumus, sakarā ar ko šādu preču saņēmējiem ceļas materiāli

zaudējumi un traucējumi viņu darījumu realizēšanā.

levērojot sacīto, lieku priekšā attiecīgiem staciju darbiniekiem pie tarifu maksājumu

starpības iekasēšanas, kad jau uz izlaistas kravas daļu dažādu ieņēmumu kvīte un apliecība
ir izdota, izsniegt preču īpašniekiem, neuzrādot pirmējo papildu dažādu ieņēmumu kvīti un

apliecību, dažādu leņēmumu kvīti un papildu apliecību sērija F 467.

(Rīk. N° 54. Rīk. kr. N° 7. — 1925. g.).

SPRS tirdzniecības pārstāvībai Latvijā adresētas tranzitpreces, kūjas tranzitē pa dzelz-

ceļu vai jfijas ceļu, izlaižamas no muitas pārziņas tālākam tranzītam, nepieprasot muit. lik.

533. p. paredzēto preču zīmju vai dzelzceļu izdoto apliecību uzrādīšanu. Šis nosacījums
attiecās arī uz tranzitprecēm, kūjas adresētas Gostorg'am, Ļnotorg'am, Gosbank'ai. Ļ«o-
-centr'am un Sovtorgflot'am, kūpi saņemšanai un tālākai tranzitēšanai SPRS tirdzniecibas

pārstāvība no minētām iestādēm ir pilnvarota.
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Par tām RPRS tirdzniecības pārstāvībai un minētām iestādēm adresētām precēm,

kufas nomuito Latvijā, preču zīmes vai dzelzceļu izdotās apliecības ir pieprasāmas ari

turpmāk.
(Izraksts no rīk. N° 375. „Dzetzceļu Vēstnesis" Nē 41. — 1920. g.).
Tā kā Latvijas akc. sabiedriba „Kooporatīvā Tranzitbanka" un angļu akciju sabiedrība

„The Moskow Narodny Bank Limited" ir pilnvarojušas SPRS tirdzniecības pārstāvību
Latvijā saņemt un ari tālāk tranzitēt uz minēto akciju sabiedrību vārdiem pienākošās tran-

zitpreces, atļauju minēto akcijas sabiedrību preces, kūjas saņems un tālāk nosūtīs SPRS
tirdzniecības pārstāvniecība Latvijā, ja tās tranzitē pa dzelzceļu vai jūras ceļu, izlaist no

muitas pārziņas tālākam trauzitam, nepieprasot muit. lik. 533. p. paredzēto preču zīmju vai

dzelzceļu izdoto apliecību uzrādišanu.

(Izraksts no rīk. N° 472. «Dzelzceļu Vēstnesis" N° 51. — 1926. g.).

54. §.

Par preču īpašnieku skaitās preču zīmes oriģināla uzrādītājs, ja pē-

dējā izrakstīta vai pārvesta likumīgā kārtā uz viņa vārdu.

55. §.

Preces, par kurām, saskaņā ar šās instrukcijas 27. un 28. §§, mak-

sājams vēl muitas nodoklis, glabājas gala stacijās to uzglabāšanai dzelz-

ceļu noteikumos paredzētu laiku un neizpirkšanas gadījumos pārdodamas
vairāksolīšanā uz pastāvošo dzelzceļu noteikuma pamata. Par šādām

precēm, muitai pienākošos maksājumus dzelzceļi atlīdzina saskaņā ar

šās instrukcijas 29. §.

56. §

Visas muitās glabājošās nepieprasītās preces, par kurām to saņēmēji
nav nokārtojuši dzelzceļiem pienākošos maksājumus dzelzceļu likumā un

izrietošos no tā Satiksmes ministra apstiprinātos noteikumos paredzētā
laikā, muitas pārdod atklātā vairāksolīšanā termiņos, kādi paredzēti augš-
minētā likumā un noteikumos.

Par termiņiem, kādos augšminētās nepieprasītās preces pārdodamas,
attiecīgu staciju priekšnieki paziņo muitām sekošā kārtībā:

a) par nepieprasītu ātribojājošos un mazvērtīgu preču izpārdošanas
laiku — piesūtot izkāršanai muitām sludinājumus par preču izpār-
došanas dienu un stundu,

b) par pārējo nepieprasīto preču izpārdošanas laiku — piesūtot novil-

kumus no izsludinātām „Valdības Vēstnesī" nepieprasīto preču vis-

pārējām izpārdošanām.
Preces izpārdod uz vietas tanī muitā, kurā tādas glabājās.

lepriekš nepieprasīto preču izpārdošanas, tādas jāapskata un jāno-

vērtē, sastādot attiecīgu novērtēšanas aktu.

Pie preču apskatīšanas un novērtēšanas, kā arī pie izpārdošanas

piedalās valsts kontroles, dzelzceļu un muitas pārstāvji.
Pirmās izsolēs izpārdošanu iesāk no muitām un dzelzceļiem pienā-

košos maksājumu kopsummas, tomēr ne mazāk, kā no preces patiesās
vērtības, bet otrās izsolēs — no summas, kuru nosaka muita.

Pienākošos dzelzceļiem par katru atsevišķu nepieprasīto sūtījumu

maksājumu un publikācijas izdevumu kopsummu muitai paziņo dzelz-

ceļu pārstāvis.
Kad nepieprasītās preces ne pirmā, ne otrā izsolē pārdot nebūtu

iespējams, tad tādas nododamas muitai likvidēšanai.
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Muitas glabājošās nepieprasītās preces, par kurām dzelzceļiem pie-
nākošies maksājumi ir nokārtoti, muitas izūtrupē bez dzelzceļu pārstāvja
piedalīšanās.

Uz katra mēneša 1. un 15. dienu, bet ne vēlāk par katra mēneša

5. un 20. datumu, Daugavpils, Liepājas un Rīgas muitas paziņo Daugav-
pils, Liepājas un Rīgas pas. staciju priekšniekiem par visiem tiem šo

muitu rīcībā un pārziņā nodotiem bagāžas un ekspressūtījumiem, kuri no

to saņēmējiem vēl nebūtu saņemti.

Uz šo ziņojumu pamata staciju priekšnieki par nepieprasītiem eks-

pressūtījumiem nosūta konvencijās un tarifos paredzētos paziņojumus iz-

sūtāmām stacijām, dēļ paziņošanas ekspressūtījumu nosūtītājiem, ziņojot
bez tam vēl, ka par nepieprasīto bagāžu, tā arī par ekspressūtījumiem
dzelzceļu virsvaldei vispārējā kārtībā.

Nepieprasīto ekspress un bagāžas sūtījumu izpārdošana notiek tādā

pašā kārtībā, kāda paredzēta nepieprasīto preču likvidēšanai.

Ar šā rīkojuma spēkā stāšanos Daugavpils, Liepājas un Rīgas mui-

tas paziņo vienreizēji Daugavpils, Liepājas un Rīgas pasažieru staciju
priekšniekiem uz tuvākā mēneša 1. vai 15. dienu par visiem tiem ba-

gāžas un ekspressūtījumiem, kuri vēl vēl nebūtu pieprasīti no to saņē-
mējiem no iepriekšējiem gadiem vai mēnešiem.

57. §.

No summas, kura ieņemta par muitā glabājošos ne pieprasīto preču
pārdošanu, par kurām nav nokārtoti dzelzceļiem pienākošies maksājumi,

tāpat no summas, kura ieņemta par pārdotiem bagāžas vai ekspressūtī-
jumiem, pirmā kārtā sedzami visi muitām un dzelzceļiem pienākošies
maksājumi un ja pēc tam vēl būtu kāds atlikums, tad dzelzceļi izmaksā

tādu personai, kurai ir rīcības tiesības par preci, bagāžu vai ekspressū-
tījumu, kādam nolūkam muita, pēc pabeigtām ūtrupēm, ieturot savus iz-

devumus par katru pārdoto bagāžas vai preces sūtījumu, pārējo summu

pārskaita dzelzceļu ieņēmumos.

Ja no preces, bagāžas vai ekspressūtījuma pārdošanas ieņemtā
summa nesegtu visus muitai un dzelzceļiem pienākošos maksājumus, tad

vispirms sedzami dzelzceļiem cēlušies ūtrupju izsludināšanas izdevumi

un pēc tam pārējā summa sadalāma starp muitu un dzelzceļiem propor-

cionāli katram no tiem pienākošiem maksājumiem.

Par 56. § minētām nepieprasītām pārdotām precēm, bagāžu vai eks-

pressūtījumiem muita norēķinās ar dzelzceļiem uz muitas ūtrupju listu

pamata, norakstus no kādām listēm šim nolūkam muita izsniedz dzelz-

ceļu pārstāvim.

Ūtrupes listē bez nosūtīšanas stacijas nosaukuma un sūtījuma Ks

vajaga būt atzīmētai summai, par kādu prece, bagāža vai ekspressūtī-
jums pārdots, kā arī tās personas parakstam pret šo summu, kura pirk-
šanas naudu maksājusi. Saņemto no muitas ūtrupes listes norakstu uz

pārdoto preci vai ekspressūtījumu stacijas ierēdnis pievieno attiecīgiem

pārvadāšanas dokumentiem un iesūta dzelzceļu virsvaldei vispārējā kār-

tībā, bet saņemto ūtrupes listes norakstu no pārdotās bagāžas — dzelz-

ceļu virsvaldes finanču direkcijai pie atsevišķa pavadraksta.
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Preču atpakaļizvešana uz ārzemēm

58. §.

Persona, kurai ir rīcības tiesība un tāpat arī dzelzceļu aģentūra,
var pieprasīt, lai no ārzemēm ievesto nepieprasīto nomuitotu preci no-

sūta atpakaļ uz ārzemēm ar Finanču ministrijas atļauju. Gadījumā, ja
samaksātā muita nepārsniedz Ls 600,— un preces glabājas muitas no-

liktavās ne vairāk kā 14 dienas, skaitot no izkraušanas dienas, tad par
šādu izvešanu izšķir muitas valde. Par preču atpakaļvešanu dzelzceļu
aģentūra iesniedz muitas valdei īpašu rakstisku ziņojumu un sastāda

jaunus dzelzceļa pārvadāšanas dokumentus, pieliekot pie viņiem pirmat-
nējos sūtījumu dokumentus. Atpakaļvedamā prece, ja Finanču mini-

strija vai muita ir devusi uz to savu piekrišanu, pārbaudāma, salīdzinot

preci ar attiecīgiem dokumentiem, par ko sastādāms akts. Jaunais dzelz-

ceļa preču duplikāts pēc tam izdodams dzelzceļam, bet viņa noraksti

paliek muitas valdē. lemaksātās muitas atpakaļ saņemšanai dzelzceļa
āģenturai jāiesniedz pieprasījums muitas valdei un, ja atmaksājamā
summa pārsniedz Ls 600, — tādai izmaksai vajadzīga Finanču ministrijas
oiekrišana. Ja pie tam sūtījums vēl pārvadājams pa Latvijas dzelzce-

iem, tad viņa pārvadāšana notiek šīs instrukcijas 30.—52. §§ paredzētā
cārtībā. Par sūtījuma faktisko izvešanu, beidzamā gadījumā, robežu

muitā taisāma atsevišķa atzīme pārbaudīšanas muitā izdotā akta norakstā.

59. §.

Gadījumā, kad atpakaļsūtamā prece atrodas nenomuitota muitā, tad

dzelzceļu muitas nodaļas pārzinis vai stacijas priekšnieks iesniedz muitai

kā iepriekšējā paragrāfā — paziņojumu, pēc kam saņem no pēdējās at-

tiecīgu atļauju sūtījumu atpakaļizvešanai uz ārzemēm, kā tas paredzēts
58. § priekš nomuitotām precēm. Arī šinī gadījumā, ja sūtījums vēl pār-

vadājams pa Latvijas dzelzceļiem līdz robežas muitai, viņa pārvadāšana
notiek šīs instrukcijas 39.—52. §§ paredzētā kārtībā.

Piezīme: 58. un 59. §§ paredzētie noteikumi attiecas ari uz precēm, kuras izdotas

dzelzceļiem 27. § paredzētā kārtībā un glabājas nepieprasītas gala stacijās.

60. §.

Starp Latvijas stacijām caur Lietuvas teritoriju ejošiem vagoniem
jābūt aizplombētiem ar dzelzceļu plombām ar skaidri salasāmiem nospie-
dumiem. Pretējā gadījumā minētie vagoni jāaizplombē ar muitas plom-
bām, kuras noņemamas, iebraucot Latvijā. No visiem starp Latvijas sta-

cijām caur Lietuvas teritoriju ejošiem vagoniem dzelzceļu ierēdņi uzrāda

muitas ierēdņiem attiecīgos pārvadāšanas dokumentus. Priekš šādiem va-

goniem nav sastādāmi 46. § paredzētie vilcienu saraksti un pavadlistes.

Neparedzēti gadījumi.

61. §•

Visos gadījumos, kuri šinī instrukcijā nav paredzēti, muitas un dzelz-

ceļu ierēdņi rīkojas pēc pastāvošiem muitas un dzezceļu noteikumiem

un vispārējiem valsts likumiem.

62. §.

Gadījuma, ja pārdzīvojuma laikmeta apstākļu vai muitu un staciju

nepilnīgas iekārtas dēļ kādus šās instrukcijas noteikumus vienā vai otrā
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muitā vai stacijā nevarētu dzīvē izvest, vai ja izrādītos par vajadzīgu
kādus no šās instrukcijas noteikumiem pārgrozīt, tad tas muitas valdei

un dzezceļu virsvaldei pēc savstarpējas vienošanās ir atļauts, ar to no-

teikumu, ka pie tam neciestu vispārējās valsts vai privātpersonu intereses.

Paraugs N° 1.

BAGĀŽAS SARAKSTS

kura no ārzemēm ievesta no stacijas

ar vilcienu Ns.

Mēnesis, diena, gads:

Bagāžas konduktors:

Piezīme: Gabalu skaits saskaitāms un uzrādāms ar burtiem.

Paraugs N° 2.

VILCIENA SARAKSTS Xs.

Sastādīts par nākošiem no ārzemēm un uz

muitu ejošiem vagoniem ar vilcienu JVfs
„

193 g.

Stacijas priekšnieks:

Gabalu

Bagāžas skaits ar
Izsūtāma stacija Gala stacija Atzīme

kvītes Ne vienādu

birkas N°

3
C

o

>

auto

3

E

o

■

CL

tukšo

3

E

c

cd

s

c/)

_3_ oc

ii
N O

Q c.

E C/3

I—

Skaits

S I 3

= I
3

N

C 3

«1 —

> l c_

Priekšmeti un

viņu skaits,

kuji nosūtāmi

Muitas

ierēdņa at-

zīme par uz-

rādīto datu

saskaņu vai

starpību

Zem kāda

J\Te doku-

menti ierak-

3
C

o

C3

>

atpakaļ uz

ārzemēm

stīti muitas

reģistri
ļ
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Paraugs N° 3.

dzelzceļi.

APLIECĪBA.

dzelzceļi apliecina, ka

[iezīmes (markas) EN, vietu

ir tiešām -^-v
kura

tas vietas' *

skaits, iesaiņojums, svars]

uzrādītā preču zīmē Jvs no 192 g.

.
192 g.

Stacijas priekšnieks:

S. M. Paraugs N° 4.

Latvijas dzelzceļi

muitas aģentūra

stacija n ,

V
_

. Pasaknis.

192 g.

KVITĒ JTs

Latvijas dzelzceļi šodien saņēma no —

J *
» nodaļas

ātruma sūtījumu JNs adresēto

(izsūtāmā un gala stacija)

sastāvošu no

(kam)

P, '
i muitas valdei -1 -

ar kuru ———, . . pienākas pec
I muitas nodaļai F Sr

kvītes JvT° no 192 gt

(ar burtiem)

Šo summu dzelzceļi iekasēs no minēta adresāta un par viņu norē-

ķināsies ar muitas valdi kopējās instrukcijas 27. un 29. §§ noteiktā kārtībā.

Muitas aģentūras pārzinis:

Stacijas priekšnieks: (paraksts)
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Parauga 5. pirmā puse. Parauga 5. otrā puse

m I PAZIŅOJUMS te

i 2 Paziņoju muitai, i Vilciena JMš

g \ \ ka vilciens te kuram šo- j nolaišanu no

| ; j dien pīkst jānoiet |

|I| uz Latviju, no muitas apskatāms, | stacijas atļauju

'r* ; "ko lūdzu darīt un pec apskati- '§
M

pīkst
'«5-2 >?o •

;| d| šanas pabeigšanas dot atļauju jč^

'■■ 2'c- vilciena nolaišanai šā paziņo- tt : IQ9
i 3 i iyz

5

j ro i juma otrā pusē: g '■
TO >

•= : 192 g 3 :
§ g i -3 : ' Muitas ierēdnis

isj plkst |U
cSSoH. Stacijas priekšnieks:

Paraugs M 6

VAGONA PAVADLISTE.

Ar ārzemju precēm, par kurām nav samaksāts muitas nodoklis no

stacijas uz staciju priekš

muitas valdes ejošam vagonam Ns

Prece adresēta Vagona Js°

Muitas priekšstāvis: Dzelzceļu ierēdnis:

(vagonu saņēmējs)

Vilciena

_

>

Ga- Iesai-

ņo-

Zīmes Preču
Brutto

n

'3 w

E _5

U CC

v,

ra

X2 33.
p Cl

.2 4»

O- N

CLI
■ <->

īre o>

_
>_

i— .Ol

C_re

Ii
3 103

atiešanas balu un nosau- Piezīmes

juma svars
datums skaits kums _ —

02veids
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Paraugs Ns 7.

A X T S.

192 g d mēnesī pie vilciena Ns un vagona

N° izkraušanas stacijā/rajonā pēc vagona

pavadlistes JV° izrādījās, ka zemāk norādītie preču gabali nesaietas

ar kravas dokumentiem. Adresētas

Muitas noliktavas pārzinis:

Dzelzceļu ierēdnis:

Muitas sargs:

Ārzemju dzelzceļu ierēdnis:

Norakstu saņēma dzelzceļu ierēdnis:

Paraugs Ņs 8.

A X T S.

192 g d. mēnesī pieņemts no dzelzceļa valdes pie-

nākošais no stacijas stacijā ar vilcienu

M

Dzelzceļu aģents: Muitas ierēdnis:

Iesaiņo- Preces Kādā Kādā
Gabalu

nosau-

Brutto
stāvokli sa-

stāvoklī

skaits

juma Zīmes N2N2

svars
kums

ņemts (sīks
plombasveids

apraksts)

Cik

Vagonu
Muitas

atslēgu
skaits

zīmogu vai

plombas
kādas

Kādi Dokumentu Kādā
stāvokli (sīks

apraksts)numuri dokumenti N°
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Paraugs N0 8

Latvijas valsts dzelzceļi. Latvijos geležinkeliai.

Stacija ļ
Stotis J

JV»

Bagāžas, bag. preces, ekspressut. un pasažieru ātr. preču nodošanas saraksts

Bagažo, bagažo-prekiu ir ekspressiuntu perdavimo lapas.

No Latvijas dzelzceļiem uz Lietavas dzelzceļiem.

Latvijos geležinkeliai Lietuvos geležinkeliams.

Vilciens \
Traukinio / *^" 2

Izsūtīšanas stacijas zīmogs
Išsiuntimo stoties štempelis

1 1
Aģenta paraksts
Agento paražas

Par
m „ i«

men. d.

Pieņēmēja ceļa zīmogs

Priemimo kelio stempelis

I I
Aģenta paraksts
Agento paraš:is

*} Bagāža, bag.-preces, ekspressut. vai pasaž. ātruma preces.

I Jokumenta

Siuntos

dokumtntas

Piekasi pie sut. dokum.

Pridetapriekolie dokum.
Stacijas — Stotys

Gala stacijas atzīmes

Paskyrimo stoties pažimejimai

7-11"
C/3

TO 'c5

C/3 c/3
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—

C/3 vj

n ~—1
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jo « i «§J

S S 0,S
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Ar ministru kabineta

piekrišanu apstiprinu.
23. martā 1923. g.

Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

Noteikumi N° 218.

Par pienākošo Daugavpils I pas., Daugavpils II pas., Liepājas,
Rīgas I. un galvenās stacijās nenomuitotu bagāžas sūtījumu

nodošanu muitas iestāžu rīcībā un pārziņā.

1) Visus pienākošos no ārzemēm Daugavpilī I pas., Daugavpilī II pas., Liepājā, Rīgas I un

galvenās stacijās nenomuitotas bagāžas sūtījumus stacija tūliņ pēc viņu pienākšanas nodod

muitas rīcībā un pārziņā.

2) Minētos pirmā punktā bagāžas sūtījumus un dzelzceļu pārvadāšanas dokumentus

uz tiem stacija nodod muitai pie īpašiem. 4 eksemplāros sastādītiem sarakstiem pēc še pie-
liktā parauga ser. E 115. Sastādītos sarakstus pārbauda un apliecina ar savu parakstu
bagāžas kasieris un viņš ir atbildīgs par kārtigu un pareizu bagāžas nodošanu.

3) Pieņemot bagāžu, muitas ierēdnis salīdzina sarakstos un uzrādītās ziņas ar ziņām
dzelzceļu bagāžas pārvadāšanas dokumentos un ar pašu bagāžu dabā un parakstās sarakstos

par bagāžas pieņemšanu savā rīcībā un pārziņā, apliecinot šo savu parakstu ar muitas

zīmogu. Divus eksemplārus šādi parakstītu un apliecinātu sarakstu kopā ar dzelzceļu bagāžas
pārvadāšanas dokumentiem muitas ierēdnis nodod stacijai atpakaļ, bet otri divi eksemplāri
paliek muitas rīcībā.

4) Visi augstāk uzrādītā kārtībā muitai nodotie nemuitotie bagāžas sūtījumi skaitās

no dzelzceļu puses kā izdoti saņēmējiem un stacija tādas bagāžas pieprasītājus noraida uz

muitas nodaļu.
Šos bagāžas sūtījumus stacija savās grāmatās parāda kā izdotus tai dienā, kad tie

nodoti muitas rīcībā un pārziņā.
lesūtāmā finanču direkcijai izdotās bagāžas norēķina nodalījumā: „bagāžas kvīšu

numuri" stacija taisa atzīmi .nodota muitai" un pie norēķina pieliek šo sūtījumu bagāžas
ceļa pavadzīmes līdz ar vienu 3. punktā minētā saraksta eksemplāru ar muitas ierēdņa
parakstu par bagāžas saņemšanu.

5) Tos ārzemēs nenomuitotos bagāžas sūtījumus, kufu dzelzceļu pārvadāšanas doku-

mentos pierobežu muitas iestādes uzlikušas spiedogus „tranzits", pastiprinātus ar sava ierēdņa
parakstu, muita uzglabā viņai nodnlītāsDaugavpils I pas., Daugavpils II pas., Liepājas vai Rīgas
galvenās stacijās bagāžas noliktavas telpās 7 dienas, pēc kam viņa tos var nogādāt uz

Daugavpils, Liepājas vai Rīgas muitas valdes noliktavām.

Tāpat muita vienas dienas laikā pēc pieņemšanas no stacijas, neaizved uz Daugavpils,
Liepājas vai Rīgas muitas valdes noliktavām tos nelielā apmērā ārzemes bagāžas sūtījumus,

par kufiem no ārpuses var spriest, ka viņi patiesībā ir pasažieju bagāža, bet ne preces.

Citus visus nenomuitotus ārzemes bagāžas sūtījumus Daugavpils, Liepājas vai Rīgas
muitas valde var nogādāt uz savām noliktavām tūliņ pēc viņu pieņemšanas no stacijas
3. punktā noteiktā kārtībā.

6) Bagāžas nogādāšanu no Daugavpils I pās., Daugavpils II pas., Liepājas vai Rīgas 1

un galvenām stacijām uz Daugavpils, Liepājas vai Rīgas muitas valdes noliktavām, muita

izdara ar saviem līdzekļiem, zem savas uzraudzibas un uz sava rēķina.

7) Muitas ricībā un pārziņā nodoto ārzemes nenomuitoto bagāžu izdod tās saņēmējiem
muita, atprasot no viņiem bagāžas kvītes, kufas paliek muitas rīcībā un uz Daugavpils,
Liepājas vai Rīgas muitas valdi gulstās visa atbildiba par viņas rīcībā un pārziņā nodotās

bagāžas pareizu izdošanu tās saņēmējiem.
8) Tā kā saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu visi nodotie muitas rīcībā un pārziņā

nenomuitotie bagāžas sūtījumi no viņu nodošanas brīža muitai skaitās no dzelzceļu puses kā

izdoti saņēmējiem, dzelzceļš par šo sūtījumu atrašanās laiku muitai nodalītās Daugavpils I pas.,

Daugavpils II pas., Liepājas un Rīgas galvenās stacijas bagāžas noliktavas telpās uzglabā-
šanas maksu neņem, kā arī neņem maksu no Daugavpils, Liepājas un Rīgas muitas valdes

par nodalīto viņai telpu lietošanu.

9) Ja dzelzceļu stacijas darbiniekiem rastos vajadzība apskatīt un salīdzināt ar saviem

dokumentiem muitai nodalītās Daugavpils I pas., Daugavpils II pas., Liepājas un Rīgas gal-
venās stacijas bagāžas noliktavas telpās uzglabājošos bagāžas sūtījumus, tad šos darbiniekus

muitai jāpielaiž bez kādiem iebildumiem.
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10) Tie kopējās ar muitu pagaidu instrukcijas Ne 8. (sk. „Dzelzceļu virsvaldes rīk.

krāj." Ne 3. no 1920. g.) paragrāfi par pienākošās no ārzemēm nenomuitotas bagāžas uzgla-
bāšanu, likvidāciju un nodošanas kārtību muitai, kup runātu pretim šiem noteikumiem, turp-
māk uz pienākošo Daugavpils 1., Liepājas un Rīgas I. un galvenās stacijās nenomuitoto ār-

zemes bagāžu nav attiecināmi.

Šie noteikumi stājās spēkā no 24. marta 1923. g.

Muitas departamenta direktors Pilsatnieks.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. T. Dumpis.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Ekspluatācijas direktora pal. A. Dukurs.

Riga pas. ES.

Pamatojoties uz Rīgas muitas valdes priekšnieka š. g. 10. IX. rakstu 18640 uzdodu

bagāžas ceļa pavadzīmes uz Berlines-Rīgas vilcienu bagāžas vagonos pienākošo bagāžu no-

dot muitas ierēdnim turpat pie bagāžas vagona tūliņ pēc vilciena pienākšanas. Noteikumos

218 paredzētie saraksti sastādāmi un izsniedzami pēc faktiskas bagāžas vietu skaita zīmju un

NN pārbaudes, saņemot tanī pat laikā atpakaļ bagāžas ceļa pavadzīmes.

Ne 1301/EC no 21./IX. 1925. g. Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 403.
1927. g. 27. septembrī.

Par tranzita bagāžas sūtījumu novietošanu un uzglabāšanu
Rīgas pasažieru stacijā.

Tranzita bagāžas uzglabāšanai Rīgas pasažieru stacijā ierīkota īpaša
glabātuve - noliktava. Tranzita bagāža, tāpat arī tranzitā pa Latvijas
dzelzceļiem pārvadājamie pasažieru ātruma un ekspres-sūtījumi, kurus

tūlīņ nevar pārkraut attiecīgā bagāžas vagonā, izkraujami dzelzceļu un

muitas ierēdņu klātbūtnē no vagona, un novietojami šinī noliktavā.

Noliktava noslēdzama kā ar dzelzceļu, tā arī muitas atslēgām vai

plombām.
Lai novērstu sūtījumu aizturēšanu, muitas darbiniekiem uzdots

ierasties 15 minūtes pirms katra saskaņota vilciena atiešanas, ar kuru

sūtījums nosūtāms tālāk.

Izlaižot sūtījumu no minētās noliktavas, tas muitas un dzelzceļu
darbinieku pavadībā nogādājams uz vagonu.

Rīkojums spēkā no 1927. g. 30. saptembra.

Muitas depart. direktors E. Dundurs.

Dzelzc. galv. direkt. v. i. K. Spriņģis.

Saziņa ar Satiksmes ministri

apstiprinu 31. janvāri 1924. g.

Finanču ministra b. J. Blumbergs.

Instrukcija N° 2169.

No ārzemēm ienākošo guļamvagonu un restoranvagonu
muitas uzraudzībai.

1. §. Visiem ārzemju satiksmi uzturošo vilcienu sastāvos ietilpstošiem
guļamvagoniem un restorānvagoniem uz dzelzceļu virsvaldes rīkojuma
pamata jābūt apgādātiem ar noteikta parauga inventāra sarakstiem.

39
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Guļamvagonu un restorānvagonu īpašniekam-dzelzceļam vai starptautiskai
guļamvagonu sabiedrībai piederošais maināmais inventārs (gultas segas,

spilveni, gultas un galda veļa, ķēķa, galda, tējas un kafijas trauki un

piederumi, naži, dakšiņas, karotes v. t. t.) uz dzelzceļu virsvaldes rīkojuma
pamata jāapzīmogo.

Piezīme. Dzelzceļa virsvaldei priekšlaicīgi jāpaziņo muitas departamentam par

guļamvagonu un restorānvagonu iekārtošanu ārzemju sastāvos.

2. §. Lai novērstu kontrabandas preču ievešanu zem vagona inven-

tāra nosaukuma, pierobežas muitas iestādei pieņemot un izlaižot ārzemju
vilcienus virskonduktora un vagonu pavadītāju klātbūtnē maināmais

inventārs jāsalīdzina ar vagona inventāra sarakstiem (1. §).

3. §. Ja uz ārzemēm ejošā vilciena sastāvā ietilpstošā guļamvagonā
vai restorānvagonā (2. §) pie vagona inventāra pārbaudīšanas pierobežas
muitas iestāde atrod šī inventāra dažu priekšmetu iztrūkumu, tad muitas

ierēdnim jāsastāda ar visu pie pārbaudīšanas klātesošo parakstiem attiecīgs
akts par iztrūkstošiem priekšmetiem, uzrādot vagona un vilcienu numurus.

Šis akts sastādams divos eksemplāros, no kuriem pirmais zem paraksta
uz akta otrā eksemplāra nododams vagona pavadītājam, bet otrais eksem-

plārs atstājams pierobežas muitas iestādē. Pie aktā minētā vagona

atgriešanās no ārzemēm, pierobežas muitas iestāde apskata vagonu un

pārbauda viņa inventāru pēc saraksta un ņemot vērā aktu par iztrūk-

stošiem inventāra priekšmetiem. Ja inventārs saskan ar sarakstu un pār-
baudīšanas aktu, muitas ierēdnis taisa attiecīgu atzīmi uz abiem akta

eksemplāriem un muitas ziņā lieta uzskatāma par izbeigtu, pie kam akts at-

stājams tanī pašā muitas iestādē.

4. §. Gadījumā, ja pārbaudot no ārzemēm ienākušā vilciena sastāvā

atrodošos guļamvagona vai restorānvagona inventāru, pierobežas muitas

iestāde atrod pēc inventāra saraksta (1. §), vai arī pēc akta par iztrūk-

stošo inventāru (3. §) kādus nebūt liekus priekšmetus, tad šie liekie, bez

vagona īpašnieka-dzelzceļa vai starptautiskās guļamvagonu sabiedrības

(1. §) apstiprinātā zīmoga iespieduma priekšmeti konfiscējami kā kontra-

banda, par ko sastādams sevišķs protokols (15. §).

Liekie, bet ar vagona īpašnieka-dzelzceļa vai starptautiskās guļam-
vagonu sabiedrības zīmogu apzīmētie inventāra priekšmeti ielaižami ne-

traucēti, atzīmējot tos vienīgi invetāra sarakstā un parakstoties visiem

vagona inventāra pārbaudīšanā dalību ņemošiem un klātesošiem ierēdņiem.

5. §. Pie vilciena atiešanas uz ārzemēm restoratoram jānodod
muitas ierēdnim pašrocīgi parakstīts ar uzrādītiem vagona un vilciena

numuriem izvedamo priekšmetu saraksts divos eksemplāros (uz drukātas

blankas) par visiem viņam personīgi piederošiem restorānvagona iekārtas

priekšmetiem, t. i. par visāda veida galda un ķēķa veļu, galda, ķēķa,
tējas, kafijas, uzkožamo traukiem un piederumiem, nažiem, dakšiņām,
karotēm, puķēm v. t. 1. priekšmetiem (muitas lik. 6501

panta pielikuma
13. p. 1914. g. turpinājumā).

Par vagona apskatīšanas un restorānvagona iekārtas privāto pie-
derumu pārbaudīšanas rezultātiem muitas ierēdnis taisa attiecīgu atzīmi

uz abiem privāta inventāra saraksta eksemplāriem, no kuriem pirmais
nododams restoratoram zem paraksta uz otra eksemplāra, bet šis pēdējais
atstājams pierobežas muitas iestādē.
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6. §. Pie restorānvagona atgriešanās no ārzemēm restorators nodod

muitas ierēdnim izvesto vagonu privātās iekārtas piederumu sarakstu

(5. §), kā arī divos eksemplāros ar vagona un vilciena numuriem atzīmētu

ēdamvielu, dzērienu un tabakas izstrādājumu krājuma sarakstu (uz drukā-

tas blankas), pie kam šim krājumam daudzuma ziņā nedrīkst būt preču
raksturs.

Piezīme. Restorānvagona bufetes skapjiem un citām provizijas uzglabāšanas telpām

jābūt tā ierīkotiem, ka vienos lai atrastos nenomuitotā provizija, kufa lietojama vilcienam

atrodoties uz ārzemju teritorijas, btt otros nomuitota ārzemju vai vietējā provizija, kufa lieto-

jama vilcieniem ejot pa Latvijas teritoriju.

Bufetes skapju un provizijas noliktavas šķērssienas visādā ziņā tā jā-
ierīko, ka to atsevišķas telpas lai būtu pilnīgi noslēgtas vienas no otrām.

7. §. Muita izdara likumā paredzēto restorānvagonu apskatīšanu
un pārbauda visus privātās iekārtas piederumus un restorāna provizijas
krājumus pie izvesto priekšmetu (5. §) un provizijas sarakstiem (6. §).

Pēc saraksta pieteiktā provizija uz restoratora vēlēšanos var no

muitas ierēdņa tikt pārbaudīta un nomuitota parastā kārtībā saskaņā ar

pastāvošo ievedmuitas tarifu.

8. §. Ja restorānvagona privātās iekārtas piederumi pilnīgi saskan

ar izvesto priekšmetu saraksta datiem (7. §), tad [muitas ierēdnis taisa

attiecīgu atzīmi uz abiem izvestā privātā inventāra saraksta eksemplāriem,
kuri pēc tam nododāmi pierobežas muitas iestādei.

9. §. Visi pie restorānvagona pārbaudīšanas, pēc izvesto priekšmetu
saraksta, atrastie liekie privāta inventāra piederumi un pēc provizijas saraksta

— liekie ārzemju provizijas krājumi, kā nepieteikti pierobežas muitas

iestādē (6. §) konfiscējami un uzskatāmi par kontrabandu, par ko sastā-

dams attiecīgs protokols (muitas lik. 997. p. un 15. §).

10. §. Pēc provizijas krājumu pārbaudīšanas (7. §) muitas ierēdnis

uzmanīgi un sīki apskata no iekš- un ārpuses restoratora piedāvātās telpas
sarakstā pieteiktās nenomuitotās ārzemju provizijas uzblabāšanai un pār-
liecinājies par šo telpu pilnīgu drošību (6. § piezīme) atļauj viņās ievietot

ātri nebojājošos proviziju, kurai daudzumaziņā nedrīkst būt preču raksturs,

pēc kam šīs telpas aizplombē.

No nenomuitotās ārzemju provizijas restoratora rīcībā muitas ierēdnis

atstāj tikai:

maizi 10 kg olas 50 gab.

kartupeļus 10
„

sieru 1 kg

svaigu gaļu 12
„

cukuru 2
„

svaigas zivis
....

4
„ tēju V 4 »

sviestu 3
„

kafiju 400 gr.

Liekie muitojamie un ātri bojājušies ārzemju provizijas krājumi ap-

maksājami ar ievedmuitas nodokli vai atstājami pierobežas muitas iestādē

to atpakaļ izvešanai uz ārzemēm parastā kārtībā (§ 7.). No muitas no-

dokļa brīvās preces, ja viņām daudzuma ziņā nav preču raksturs, pēc
to pārbaudīšanas pielaižamas netraucētai ievešanai.

11. §. Par restorānvagona provizijas krājumu pārbaudīšanu muitas

ierēdnis taisa attiecīgu atzīmi uz abiem restoratora iesniegtiem provizijas
saraksta eksemplāriem (6. §), uzrādot pārbaudīšanas dienu un pielikto

39*
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muitas plombu skaitu, kā arī ziņas par restoratora rīcībā atstāto provi-

zijas daudzumu (§ 10.). Restorators parakstās par uzglabāšanā no pie-
robežas muitas saņemto: 1) aizplombēto ārzemju provīziju pēc attiecīga
saraksta, uzrādot muitas plombu skaitu (izrakstītu burtiem) un 2) provi-
zijas saraksta pirmo eksemplāru.

Šāds paraksts dodams uz abiem provizijas saraksta eksemplāriem,
no kuriem viens paliek pierobežas muitas iestādē uzraudzībai, lai resto-

ratora uzglabāšanā atstātā ārzemju provizija tiktu laikā (12. §) atpakaļ
izvesta uz ārzemēm vai apmaksāta ar ievedmuitas nodokli.

12. §. Restoratora uzglabāšanā pec saraksta atstātā provizija jāizved
atpakaļ uz ārzemēm vai jāapmaksā ar ievedmuitas nodokli divu nedēļu
laikā un restoratora paraksta došanas dienas par viņa uzglabāšanā at-

stātās provizijas saņemšanu (11 .§), pie kam attiecīgās muitas formalitātes

nokārtojamas kādā pie dzelzceļa atrodošās muitas iestādē.

Muita, kura izpildījusi šīs formālitates, paziņo par to ielaidmuitai ar

atzīmi uz provizijas saraksta.

13. §. 11. § paredzētā kārtībā restoratoram atstāto ārzemju proviziju
pie tās izvešanas uz ārzemēm var uzrādīt kurā katrā pierobežas muitas

iestādē. Konstatējot, ka provizijas telpas un muitas plombas ir neaiz-

kārtas, tā pierobežas muitas iestāde, kura izlaiž restorānvagonu, nogriež
muitas plombas. Par plombu nogriešanu muitas ierēdnis taisa attiecīgu
atzīmi uz provizijas saraksta, šis saraksta eksemplārs tiek pievienots
(12. §) otram un nodots muitas iestādes glabāšanā varbūtējām revīzijām,
vai izziņām.

14. §. Gadījumā ja muitas plombas uz restorānvagona provizijas
uzglabāšanas telpām, vai pašas šīs telpas izrādītos tādā mērā bojātas,
ka viņās iespējams iekļūt (6. § piezīme un 10. §), muitas ierēdnis pēc

provizijas saraksta (11. §) pārbauda visu atrodošos ar ievedmuitas no-

dokli neapmaksāto ārzemes provizīju un saskaņā ar pārbaudīšanas rezul-

tātiem un provizijas saraksta datiem sastāda attiecīgu protokolu dēļ pa-

rastā muitas nodokļa steidzīgas piedzīšanas no dzelzceļa vai restorān-

vagona turētāja par iztrūkstošiem ārzemju produktiem, dzērieniem un ta-

bakas izstrādājumiem neapstridamu prasību kārtībā (16. §).

15. §. Restorātoriem, bufetes apkalpotājiem un vagona pavadītājiem
tāpat kā visiem citiem Latvijas un ārzemju dzelzceļniekiem ir aizliegts
vilcienos sev līdzvest bez dienesta vai personīgām vajadzībām ceļā ne-

pieciešamām lietām vēl kādus nebūt citus priekšmetus, kādēļ visos tādos

gadījumos par muitas lik. 238. p. pārkāpšanu muitas ierēdnim jāsastāda

attiecīgs protokols dēļ vainīgo saukšanas pie atbildības uz muitas lik.

997. un 992. pantu pamata, bet liekie priekšmeti konfiscējami kā kontra-

banda (16. §)

16. §. Muitas nodoklis pēc šīs instrukcijas § 14 un soda nauda

pēc 15. §, ja restorātors, bufetes apkalpotāji vai restorānvagonu un

guļamvagonu pavadītāji to nenomaksā likumīgā laikā, piedzenami no

starptautiskās guļamvagonu sabiedrības caur dzelzceļu virsvaldi valsts

neapstrīdamu prasību kārtībā.

Muitas Departamenta direktors E. Dundurs.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.
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Apstiprinu. 1921. g. 23. martā.

Satiksmes ministrs A. Ķuršinskis.

Noteikumi
N°

102.

Par Latvijas dzelzceļu muitas aģentūrām.

1. §. Lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības un piemērotos Bernes

starptautiskās konvencijas 10 panta prasījumiem, Latvijas dzelzceļi var,
skatoties pēc vajadzības, ierīkot muitas aģentūras kā pierobežu, tā ari

citās dzelzceļu stacijās, pie kurām atrodas muitas iestādes.

Šādas muitas aģentūras izpilda muitas, akcizes, policijas un ekspe-
ditoru formalitātes:

a) pie visām precēm, kuras no ārzemēm pienāk Latvijā, vai kuras

no Latvijas sūta uz ārzemēm tiešā satiksmē, vai kuras pārvadā-
jamas no vienas valsts vietas uz otru caur kaimiņu valsti;

b) pie visām precēm, kuras adresētas uz dzelzceļu muitas aģentūru
vārda;

c) pie precēm, kuras adresētas uz privātu personu vārda galu

muitās, bet kuru nomuitošana vai tranzitēšanas muitas formalitātu

nokārtošana būs uzticēta muitas aģentūrai, par ko nosūtītājs

taisijis attiecīgu atzīmi preču zīmē vai konosamentā, un

d) pie bagāžas un pasažieru mantām, kuras pasažieri atstājuši muitā;

c) lauztā satiksmē, ja nomuitošanas vai tranzitēšanas formalitātu

nokārtošana uzticētas muitas aģentūrai punktā c uzrādītā kārtībā.

2. §. Dzelzceļu muitas aģentūras, kuras nodibinātas pie ostas

muitām, rīkojas pēc tiem pašiem noteikumiem, kādi pastāv priekš muitas

aģentūrām pie robežu un iekšējām stacijām un izpilda vienādus ar

pēdējām pienākumus, pie kam ostas pilsētās muitas formalitātu nokārto-

šana pie precēm tiešā jauktā satiksmē izdarāma tikai tais gadījienos, ja
šāda muitas formalitātu nokārtošana paredzēta konvencijās par tādām

satiksmēm.

3. §. Visos 1. § paredzētos gadījienos muitas formalitātes pie
precēm nokārto muitas aģentūras pārzinis vai viņa vietnieks, vai arī

īpaši priekš muitas sakariem pilnvaroti aģentūras darbinieki. Robežu

stacijās, pie kurām muitas aģentūru nav, šās formalitātes nokārto stacijas

priekšnieki vai viņu pilnvaroti dzelzceļu aģenti.

4. §. Par visām muitas aģentūras izdaritām operācijām, neatkarīgi
no sekošos 6. un 8. §§ minētiem maksājumiem, muitas aģentūras ņem

sev par labu īpašus nodokļus pēc likumīgā kārtībā apstiprinātām noliksnēm.

5. §. Izpildot uzrādītās formalitātes, muitas aģentūras pārzinis un

viņa vietnieks, kā arī citas augšējā 3. § minētās personas rīkojas kā pēc
šiem noteikumiem, tā arī pēc pastāvošiem likumiem, konvencijām, līgu-
miem, valdības un dzelzceļu virsvaldes rīkojumiem un preču īpašnieku
aizrādījumiem, cik tāļi pēdējie nerunā pretim minētiem likumiem, koven-

cijām, līgumiem, noteikumiem un rīkojumiem, bet attiecībā uz nodokļu
iekasēšanu pēc likumīgā kārtībā apstiprinātiem tarifiem un pastāvošām
taksēm un noliksnēm.

6. §. Par ievedu, kā arī par izvedu precēm maksājamos muitas

nodokļus un izdevumus, kuri saistīti ar muitas, akcizes un policijas
formalitātu izpildīšanu un 4. § minētos maksājumus, muitas aģentūras
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pārzinis sedz ar tām summām, kuras priekš šā mērķa viņam iemaksā

preču īpašnieki.
Ar dzelzceļu līdzekļiem minētie izdevumi sedzami tikai sekošos

gadījienos:
a) kad preču īpašniekam priekš šā mērķa atklāts kredits (7. §),

b) kad preču īpašnieks attiecīgu summu iemaksājis uz muitas aģen-
tūras vai dzelzceļu virsvaldes vārda kādā kreditiestādē, kura

uzrādita sevišķā dzelzceļu virsvaldes sastādītā sarakstā, vai kad

tāda kredītiestāde apņemas muitas aģentūras kreditēto summu

nolīdzināt ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas,

c) kad preču īpašnieks ir kāda valsts vai pašvaldības iestāde, kura

ar dzelzceļu virsvaldi vienojusēs par vēlāku norēķināšanos un

d) kad muitas aģentūras rīcībā vēl atrodošās sūtījuma daļas vērtība

vismaz divkārtīgi pārsniedz dzelzceļu avansu summu, sūtījuma
daļa ir apdrošināta pret uguni, apdrošināšanas polise nodota

muitas aģentūrai vai dzelzceļu virsvaldei un pate preces daļa
atrodas muitas aģentūras vai par viņas neaizskaramību atbildīgas
iestādes glabāšanā.

7. §. Priekšējā 6. §, punktā a, minētos ar drošības naudām (naudā
vai vērtspapīros) nodrošinātos kreditus, uz termiņu pēc klientu vēlē-

šanos, atklāj preču īpašniekiem muitas aģentūras pārzinis.

Gadījumā, ja kreditu nodrošina ar vērtspapīriem, tad pēdējos
pieņem pēc cenām, kādas nosacījusi finanču ministrija uzņēmumu un

pasūtījumu nodrošināšanai.

Nodrošināšanai priekšā stādītos vērtspapīrus muitas aģentūras pār-
zinis iesūta dzelzceļu virsvaldes finanču direkcijai uzglabāšanai galvenā
kasē.

Piezīme. No muitas aģentūras klientiem atklātā kredita procenti nav ņemami.

8. §. Muitas valdei pienākošās summas dzelzceļu muitas aģentūras
neiemaksā skaidrā naudā, bet izdod kopējā pagaidu instrukcijā Latvijas
muitām un dzelzceļiem 28. § paredzētās kvītes, kuras izrakstāmas no

īpašām kvīšu burtnicām 3 eksemplāros uz reizi. Pirmais, ar tinti vai

tintes zīmuli rakstītais eksemplārs izdodams muitas valdei, talons iesū-

tāms pie aģentūras norēķina dzelzceļu virsvaldes finanču direkcijai, bet

pasaknis paliek burtnīcā, kura glabājas aģentūrā.
Izdodot kvītes, tās parakstāmas no aģentūras pārziņa vai viņa vietnieka.

9. §. Muitas aģentūrai bez kavēšanās jāpaziņo preču īpašniekam
par visiem gadījumiem, kad muitas un citu formalitātu izpildīšana novil-

cinājās caur attiecīgu kreditu, vajadzīgo summu, faktūru un specifikāciju
trūkumu, vai caur uzliktiem sodiem, tāpat arī par strīdus gadījumiem
par muitas tarifa piemērošanu, pieprasot attiecīgus aizrādījumus.

10. §. Par visāda veida maksājumiem (izņemot pēcmaksa), kādi

muitas aģentūrai pienākas no klientiem viņa aprēķinās ar pēdējiem par
katru uzdevumu atsevišķi, vai uz atklāta tekoša rēķina

11. §. Aģentūras klientiem pienākošās summas, sastāvošas no

pārvedumiem un pēcmaksām, kuras aģentūras uzliek uz precēm klientu

uzdevumā, kā tiešā, tā lauztā satiksmē, nevar izmaksāt preču īpašnie-
kiem, tāpat šās summas nevar ieskaitīt kā nodrošinājumu avansētiem

izdevumiem līdz tam laikam, kamēr aģentūra no gala stacijas nav saņē-
musi paziņojumu par preces izpirkšanu vai saņēmusi attiecīgu summu,
kura pārvesta uz klienta rēķina.
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12. §. Par katru no klienta saņemtu naudas summu muitas aģen-
tūra nekavējoties izraksta no kontrolējamās kvīšu grāmatas kvīti un to

izdod vai tūliņ izsūta klientam.

13. §. No klientiem muitas nodokļa un citu izdevumu samaksai

saņemtās naudas summas muitas aģentūras pārzinis nosūta noteiktā

kārtībā dzelzceļu virsvaldes galvenai kasei.

14. §. Muitas aģentūra izlieto visus līdzekļus, lai piedzītu iztrū-

kumus, par kuriem muitas valde vai valsts kontrole ar muitas valdes

starpniecību ir taisījusi regulējumu.

15. §. Par katru sūtījumu muitas aģentūra sastāda sīku rēķinu
ievesto vai izvesto preču grāmatā. Vienu šādu rēķina norakstu viņa
pieliek pie dzelzceļu pārvadāšanas dokumentiem izdošanai saņēmējam
vai nosūta to pa pastu pēdējam, bet otru norakstu pieliek pie aģentūras
norēķina, kuļu iesūta dzelzceļu virsvaldes finanču direkcijai.

Augšā minētie rēķini sastādāmi par muitas un citu formalitātu

izpildīšanu pie visiem ievedu un izvedu sūtījumiem, tāpat arī par sūtī-

jumiem tranzitā caur Latviju.
Tanīs gadījumos, kad izdevumi par bezmuitas ievedu vai izvedu,

tāpat arī par tranzitā caur Latviju pārvadājamiem sūtījumiem, kuri uz

robežām nav pārbaudīti, sedzami no aģentūras līdzekļiem un klientiem

nav atklāts tekošs rēķins, īpaši rēķini nav sastādāmi, bet šie izdevumi

pārvedami uz saņēmēju.
16. §. Muitai pienākošies maksājumi (sal. 6. §) tāpat arī citi aģen-

tūras izdevumi un maksājumi, ja viņi no preču īpašnieka nav iemaksāti

iepriekš, ierakstāmi preču zīmē un preču ceļa pavadzīmē un tādā kārtā

pārvedami uz saņēmēju. Izdodot preces, dzelzceļu stacijas un muitas

aģentūras iekasē tādā kārtā ierakstīto muitas nodokli un citus maksā-

jumus un dzelzceļu izdevumus, kuri cēlušies izpildot muitas, akcizes un

policijas formalitātes un ekspeditora pienākumus.

17. §. Par muitas aģentūras pārziņiem ieceļ personas ar zolidu re-

putāciju un viņiem jābūt Latvijas pavalstniekiem.
Muitas aģentūru pārziņi ir tieši padoti dzelzceļu virsvaldes finanču

direkcijai.
18. §. Muitas aģetūras pārzinis un attiecīgos gadījienos viņa vietas

izpildītājs nes personīgu un materiālu atbildību par visas darbības pa-
reizu gaitu un par visiem zaudējumiem, kādi celtos valstij vai uzde-

vuma devējam caur viņa vainu.

19. §. Muitas aģentūras pārzinim padots deklarators, kura pienā-
kums ir muitas pieteikumu sastādīšana, preču nomuitošanas formalitātu

izdarīšana un izvešanas atļaujas saņemšana, tāpat ar visu pie nomuito-

šanas vajadzīgo dokumentu priekšā stādīšana muitai un visu dzelzceļiem
vai klientiem vajadzīgo dokumentu saņemšanu no pēdējās.

Deklarators un viņa palīgs, kur tādi ir, atbild pat visiem sodiem,
kurus muita uzliek aģentūrai pēdējās vainas dēļ.

20. §. Pārējie muitas aģentūras darbinieki padoti muitas aģentūras
pārzinim, kā savam priekšniekam un atbild par savu darbību viņiem no-

teiktās robežās.

21. §. Dzelzceļu muitas aģentūras darbinieki, kuri atzīti par vai-

nīgiem nepareizā rīcībā, preču īpašniekiem par ļaunu (kad tas būs pie-
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rādīts tiesas ceļā), vai kuri pienākti nepareizā rīcībā muitas lietās, pre-

tēji valsts intresēm, uz muitas valdes priekšlikumu pagaidām atstādināmi

no amata un par katru tādu gadījumu noteicama izmeklēšana, kurā pie-
dalās dzelzceļu virsvaldes un tirdzniecības departamenta ierēdņi.

Skatoties pēc rezultātiem, kādus devuse tāda izmeklēšana, dzelz-

ceļu virsvalde noteic, vai apvainotais ierēdnis galīgi atlaižams no die-

nesta, vai tāļāk pielaižams pie savu pienākumu 'izpildīšanas.

22. §. Izpildot savus pienākumus pie preču nomuitošanas un sūtī-

šanas, muitas aģentūrai jāaizstāv klientu intreses un pēc iespējas jādot
pēdējiem bez maksas izziņas un paskaidrojumi, attiecošies uz pastāvo-
šiem pārvadāšanas noteikumiem, muitas tarifu, viņa piemērošanas notei-

kumiem v. t. t.

23. §. Muitas aģentūrai ir aizliegts slēgt kaut kādus atsevišķus lī-

gumus par preču sūtīšanu.

Gadījumā, ja kāds no preču īpašniekiem vēlētos ar muitas aģen-

tūru stāties sakaros uz īpaša līguma pamata, tad šāda vēlēšanās paziņo-
jama dzelzceļu virsvaldei.

Muitas aģentūras darbiniekiem ir aizliegts nodarboties ar preču
ekspedīciju uz sava rēķina.

24. §. Dzelzceļu virsvaldei ir tiesība izsniegt muitas aģentūras
darbiniekiem virs noteiktās algas vēl īpašu atlīdzību kā no attiecīgas
muitas aģentūras brutto ieņēmumiem, tā no viņas tīrās peļņas.

25. §. Norēķinus muitas aģentūras ved pēc noteikumiem un for-

mām, kādus dzelzceļu virsvalde noteic.

26. §. Tāļākus aizrādījumus par muitas aģentūru darbību un dar-

bības iekārtu izstrādā dzelzceļu virsvalde.

Latv. dzelzc. galv. dir. Klaustiņš.

Finanču direktors Bastjans.

Rīkojums N° 124.
18. aprili 1921. g.

Par Latvijas dzelzceļu muitas aģentūru darbības rēķinvešanas
un norēķināšanās kārtību.

/. Vispārējie noteikumi.

1. §. Latvijas dzelzceļu muitas aģentūras darbojas uz noteikumu

par muitas aģentūrām pamata rīkojas saskaņā ar pastāvošiem likumiem,

konvencijām, līgumiem, valdības un dzelzceļu virsvaldes noteikumiem

un rīkojumiem, bet attiecībā uz nodokļu iekasēšanu pēc noteiktā kārtībā

apstiprinātiem tarifiem un pastāvošām noliksnēm un taksēm (Noteikumu

par muitas aģentūrām 4. §).

2. §. Par muitas aģentūras darbības pareizu gaitu atbild muitas

aģentūras pārzinis. Viņš nes personīgu un materiālu atbildību, kā admi-

nistrātīvā, tā tiesas kārtā par visiem zaudējumiem, kādi valstij vai uz-

devuma devējiem celtos caur viņa vainu (Noteikumu par muitas aģen-
tūrām 19. §).

3. §. Pārējie muitas aģentūras darbinieki padoti muitas aģentūras
pārzinim, kā savam priekšniekam, izpilda visus viņa likumīgus rīkojumus
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pec labākas sirdsapziņas un atbildīgi par savu darbu viņiem ieradītas

robežās un saskaņā ar noteikumu par muitas aģentūras 20. un 21. §§.

//. levedamās preces.

4. §. Katrs sūtījums, par kuru muitas aģentūras saņem no preču
īpašnieka vai ekspeditora konosamentu vai preču zīmi muitas, akcizes

vai policijas formalitātu nokārtošanai vai ekspeditora pienākumu izpil-
dīšanai, ierakstāms sūtījumu reģistrācijas grāmatā. Par preču zīmes vai

konosamenta saņemšanu, ja tādus nodod personīgi, muitas aģentūra izdod

preču īpašniekam atsevišķu kvīti uz blanķetes form

Ja minētos pārvadāšanas dokumentus iesūta pa pastu, tad muitas

aģentūrai dokumentu saņemšana jāapstiprina ar vēstuli.

5. §. Saņemot konosamentu vai preču zīmi, muitas aģentūrai jāpie-
prasa no preču īpašnieka vajadzīgās specifikācijas, faktūras un tirdznie-

cības zīmes un tūlīņ pie šo dokumentu saņemšanas jāpārliecinājas, vai

prece atļauta ievešanai, konsamenti un preču zīmes kārtīgi šifrētas, vai

faktūras un specifikācijas pietiekošas un kārtīgi, pēc muitas iestāžu pra-

sījumiem sastādītas v. t. t. un par visiem trūkumiem tūlīņ jāaizrāda
preču īpašniekam un jāpieprasa vajadzīgie papildinājumi un iztrūkstošo

vai jaunu dokumentu piegādāšana.

6. §. Preču īpašniekam tūlīņ pie konosamenta nodošanas jāiemaksā
visas uz sūtījumu gulošas pēcmaksas, pie kam pēdējās arī visi iepriekšējie
izdevumi par sūtījumu (transporta kantoru un kuģu īpašnieku rēķini)

iemaksājāmi taī valūtā, kādā šie izdevumi uzlikti uz sūtījumu.

Ja sūtījums sastāv no ātri bojājošām precēm vai viegli uzliesmojošām,
vai spridzināmām vielām un par viņa pārvadāšanu vēl maksājāma vešanas

maksa, tad arī šis maksājums pieprasāms no preču īpašnieka tūlīņ pie
konosamenta vai preču zīmes nodošanas (sk. 17. §).

7. §. Tūlīņ pēc sūtījuma reģistrēšanas reģistrācijas grāmatā (4. §)
sastādams šā sūtījuma akts, pēc form

,
kurā ierakstāmi visi uz

sūtījumu attiecošies dati. Aktā uzglabājami visi uz zināmu sūtījumu
attiecošies dati. Aktā uzglabājami visi uz zināmu sūtījumu attiecošies

papīri, kā konosaments, preču zīme, vēstules, rēķini v. t. t.

Kā akts, tā visi uz aktā uzrādīto sūtījumu attiecošies papīri apzī-
mējāmi ar reģistrācijas grāmatas kārtas J\2

8. §. Visi uz preci gulošie iepriekšējie izdevumi par sūtījumu, to

starpā pēcmaksas, ierakstāmi kā sūtījumu reģistrācijas grāmatā, tā arī

aktā.

Vispāri sūtījumu reģistrācijas grāmatā un aktā ierakstāmi visi izdevumi,
kā tie, kuri preču pienākšanas momentā guļ uz sūtījuma, tā arī tie, kuri

muitas aģentūrai ceļas līdz preču nodošanai saņēmējam.

9. §. Par katru naudas summu, kuru muitas aģentūra saņem, viņai
jāizdod uz kontrolējamās blanķetes izrakstīta kvīte (sk. noteikumu par

muitas aģentūrām 13. §), kurā obligātoriski uzrādāma sūtījuma reģistrācijas
grāmatas numurs un kvītes talons iesūtāms finaču direkcijai pie norēķina.

Visi preču īpašnieka, vai viņa uzdevumā no kādas citas personas,
vai iestādes izdarītie maksājumi un pārvedumi ierakstāmi aktā un attie-

cīgā reģistrācijas grāmatā, bet norēķinu grāmatas piezīmē atzīmējams izdotās

kvītes numurs.
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10. §. Muitas izdevumi (muitas nodoklis, pudu nodoklis v. t. t.) kā

arī zīmognodoklis no faktūras vērtības, ja tāds vēl nav nomaksāts, pie-
prasāmi no preču īpašnieka tūlīņ pie preču zīmes vai konosamenta sa-

ņemšanas. Ja pareiza maksājuma summa nav noteicama, tad ņemama

summa apmēram.

Minētā nodokļa un maksājumu neiemaksa tomēr nevar būt par

iemeslu muitas formalitātu neizpildīšanai (sk. noteikumu par muitas

aģentūrām 6. § p. d.), izņemot 6. § minētos gadījienos.

11. §. Uz saņemtā konosamenta vai preču zīmes un faktūru vai

specifikāciju pamata muitas aģentūras pārzinis, vai deklarants, kur tāds

ir, sastāda muitas pieteikumu un iesniedz to attiecīgai muitas iestādei.

Pieteikuma noraksts atstājams aģentūrā un viņā atzīmējāmi visi uz pie-
teikumā uzrādītas preces nomuitošanu attiecīgie dati, kā pieteikšanas JSr°,
kur prece atrodas v. t. t.

12. §. Pie preču pārbaudīšanas muitas iestādē muitas aģentūras
pārzinim vai deklarantam jābūt klāt. īpaša vērība viņam jāpiegriež starp
citu, vai nav notikušas ļaunprātības ar preci, vai viņas nav apzagtas,
sasistas, vai citādi bojātas, tāpat vai sūtījuma saturs saskan ar faktūrām

un specifikācijām.

Par katru bojājumu vai iztrūkumu pieprasāma akta sastādīšana

no muitas iestādes puses.

Pēc preču pārbaudīšanas muitas aģentūras pārzinim vai deklarantam

jāgriež vērība uz preču pareizu atpakaļ iekraušanu iesaiņojumā un pēdējā
pareizu nostiprināšanu.

13. §. Muitas iestādei pienākošās naudas summas muitas aģentūras
neiemaksā pirmai skaidrā naudā, bet izdod kopējā pagaidu instrukcijā
Latvijas muitām un dzezceļiem 28. § paredzētās kvītes, kuras izrakstāmas

no īpašām kontrolējamām kvīšu burtnīcām trijos eksemplāros uz reizi.

No šiem trim eksemplāriem kvīte izsniedzāma muitas iestādei, kvītes talons

iesūtāms finanču direkcijai pie norēķina, bet pasaknis atstājams muitas

aģentūrā.

Kvīte uzradīta summa ierakstāma akta un reģistrācijas grāmata un

caur žurnālu (sk. 36. §) izvedama uz muitas iestādes kredita.

14. §. Par nomuitotām precēm, tūlīņ pēc viņu nomuitošanas, sa-

stādāms akts un no pēdējā pārnesams norēķina grāmatā sīks aprēķins
par visiem izdevumiem par sūtījumu, tāpat arī sīks aprēķins par mak-

sājumiem, kuri pēc pastāvošiem noteikumiem, tarifiem un rīkojumiem
preču īpašniekam jāatlīdzina muitas aģentūrai.

Visi iepriekšējie izdevumi un maksājumi pārbaudāmi ar attiecīgiem
ieņēmumu un izdevumu kontiem.

Uz izdarītā aprēķina pamata izrakstāms, saskaņā ar norēķinu grā-

matu, rēķins preču īpašniekam, kurš izsniedzams pēdējam, noteikumu

par muitas aģentūrām 15. § kārtībā.

15. §. Nomuitotās preces izdodāmas preču īpašniekam tikai pret
iepriekšēju muitas aģentūrai par nomuitošanupienākošos maksājumu (muitas

nodokļu un izdevumu kā arī muitas aģentūras nodokļu) samaksu, izņe-
mot muitas aģentūru noteikumu 5. § minētos gadījumus.

16. §. Tais gadījumos, kad preces izdodamas bez iepriekšējas naudas

iemaksas, uz kredita (sk. noteikumu par muitas aģentūrām 5. §), rēķini
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tulīņ pec viņu sastādīšanas un pirms izsniegšanas vai piesūtīšanas uz-

devumu devējiem, ierakstāmi žurnālā un reskontrā, pie kam jāievēro ka :
a) Debets nepārsniegtu nodrošinājuma summu. Ja nodrošinājuma

summa nesegtu kredita summu, tad sūtījuma izdošana uz kredita jāpār-
trauc.

b) Par katru mēnesi, ne velak ka nākoša mēneša 5. diena, kredita

lietotājam piesūtāms izvilkums no viņa konta.

c) Izvilkuma noraksts iesūtāms finaču direkcijai.
Piezīme. Šie noteikumi neattiecas uz valsts resoru sūtījumiem, par kuriem pastāv

atsevišķi noteikumi.

17. §. Preču krediti uz atri bojajošamies precēm, viegli uzliesmo-

jošām un spridzinošām vielām nav atļauti.
18. §. Izdodot preces viņas īpašniekam uz kredīta noteikumu par

muitas aģentūrām 5. §~ punkta a kārtībā, muitas aģentūras pārzinim
jānoteic muitas aģentūras rīcībā pārpalikušās preces vērtība ne tikai pēc
muitai priekšā stādītās faktūras, bet arī pēc tirgus cenām, pie kam kā

pēc faktūras (atvelkot no faktūras vērtības vēl maksājāmo muitas no-

dokli), tā pēc tirgus cenām viņai vismaz divkārtīgi jāpārsniedz muitas

aģentūras avansa summu.

Taī paša punkta d minēta apdrošināšanas polise muitas aģentūrai
jāiesūta finanču direkcijai pie norēķina.

Izdotā preču daļa izvedama caur norēķinu grāmatu, uzrādot visa

sūtījuma un izdotās preču daļas lielumu un taisot minētās grāmatas pie-
zīmes nodalījumā atzīmi „uz preču kredīta".

19. §. Kreditētie norēķini tulīņ pec viņu sastādīšanas ierakstāmi

kredīta rēķina grāmatā.

20. §. Kreditēto rēķinu grāmata katru mēnesi noslēdzama un iz-

raksts no viņas iesūtāms finanču direkcijai (sk. 35. §).

Nesamaksātie rēķini pārnesami uz nākoša mēneša kontu.

21. §. Preču piesūtīšana preču īpašniekam uz pēdējā vēlēšanos

izdarāma caur dzelzceļu trānsporta kantori, ja tāds darbojas muitas

aģentūras atrašanās vietā; citos gadījienos ar pastāvīgiem vai gadījuma
vedējiem.

Maksa par piesūtīšanu ņemama pēc transporta kantora takses, vai

tiešo izdevumu apmēros.

///. Izvedamās preces.

22. §. Muitas aģentūras pieņem preces izvešanai uz ārzemēm tikai

taīs gadījienos ja preču īpašnieks ir izgādājis attiecīgo izvešanas atļauju.
23. §. Kamēr Latvijas dzelzceļu muitas aģentūrām nav priekšstāv-

niecības ārzemēs, preču īpašniekam vai saņēmējam iepriekš jānodrošina
visi muitas aģentūrai par izvedamo preci pienākošies maksājumi un iz-

devumi.

Šos maksājumus un izdevumus atļauts pārvest uz saņēmēju vienīgi
taīs gadījumos, ja iespējams viņus uzlikt uz preci kā pēcmaksu, ierakstot

preču zīmē vai konosamentā.

Pēdējā gadījienā vēl jāievēro, ka izvedot pa jūras ceļu preci, uz

kuru guļ muitas aģentūras maksājumi un izdevumi, preču nosūtītājam
viņa obligātoriski jāapdrošina un apdrošināšanas polise jānodod muitas

aģentūrai.
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Muitas nodoklis preču īpašniekam visos gadījumos jāsamaksā
iepriekš.

Ja par preču vešanu pa ūdensceļiem vešanas maksa maksājama
ārzemes valūtā, tad arī no preču nosūtītāja pieprasāma šo maksājumu
samaksa šinī valūtā.

24. §. Pārvadāšanas dokumentus muitas aģentūras sastāda saskaņā
ar dzelzceļu noteikumiem, ja preces pārvadājamas pa dzelzceļiem, bet

pārvadājot preci pa ūdensceļiem — pēc attiecīgas kuģniecības biedrības

prasījumiem.

25. §. Attiecība uz grāmatvedību priekš izvedu precēm pastāv
tāda pat kārtība, kā pie ievedu precēm.

Visi sūtījumi ierakstāmi īpaša izvedu preču reģistrācijas grāmata,
sastādāms sūtījuma akts un beidzot izvedami caur izvedu preču grāmatu.

IV. Tranzltprecēs.

26. §. Saskaņā ar noteikumu par muitas aģentūrām 1. §, muitas

aģentūrām jāizpilda visas muitas, akcīzes, policijas un ekspeditoru forma-

litātes pie visām precēm, kuras no Latvijas sūta uz ārzemēm tiešā sa-

tiksmē vai kuras pārvadājamas no vienas valsts vietas uz otru caur

kaimiņu valsti, pie kam šo formalitātu nokārtošana no privātu personu

un firmu vai preču īpašnieku puses nav pielaista.

Kopējā pagaidu instrukcijā Latvijas muitām un dzelzceļiem (sk. „Dzelz-
ceļu virsvaldes rīkojumu krājumā" N° 3. no 4. novembra 1920. g.) paredzēta
kārtība, kādā šādas preces un viņu dokumenti uzrādāmi un nododami

muitas iestādei, kā iesniegtie dokumenti un preces ieņemami no pē-
dējās, kā apzīmējami pārvadāšanas dokumenti ar zīmogiem, tāpat kā sa-

stādāmi akti v. t. t.

Visi šie noteikumi muitas aģentūrām stingri jāievēro.

27. §. Par muitas formalitātu nokārtošanu dzelzceļiem pienākošos
maksājumus muitas aģentūras ieraksta preču un ceļa pavadzīmju attie-

cīgos nodalījumos, pieliekot muitas aģentūras zīmogu

Piezīme. Latvijas - Krievijas tiešā dzelzceļu satiksmē nodokļus par muitas forma-

litātu nokārtošanu pie uz Krieviju ejošiem tranzītsūtījumiem aprēķina, ieraksta preču un

ceļa pavadzīmēs un iekasē nosūtīšanas stacijās, kurām par pienākumu uzlikts pārvadāšanas
maksas iekasēšana.

Uz pēdējam arī gulstas šinīs gadījumos atbildība par nodokļu pareizu aprēķinu.

28. §. Visus tranzītsūtījumus muitas aģentūras ieraksta „tranzīt-

preču grāmatā", kurā uzrāda par tādiem sūtījumiem muitas aģentūrai
pienākošos maksājumus.

Norēķins par tranzītsūtījumiem iesūtāms parasta kartība finanču

direkcijai (sk. 35. §).

Piezīme. Ša § nosacījumi attiecas arī uz piezīme pie 28. § uzradītiem sūtījumiem,

par kunem tranzitpreču grāmatas ved attiecīgā robežu muitas aģentūra.

29. §. Muitas aģentūrām robežu stacijās uzlikts par pienākumu

pārvadāšanas dokumentos uzrādītā preču nosaukuma un citu datu

tulkošana.

Tāpat muitas aģentūrai var uzlikt par pienākumu ka telegrāfiskas
tā rakstiskās korespondences tulkošanu.

30. §. Taīs gadījienos, kad sūtījums, kurš adresēts kaimiņu valsts

robežu stacijai uz preču īpašnieka vēlēšanos tāļāk nosūtāms uz kādu
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citu pie muitas iestādes atrodošos Latvijas dzelzceļu staciju vai pārva-
dājams tranzītā caur Latviju, preču īpašniekam jāiesūta muitas aģentūrai
attiecīgs duplikāts preču saņemšanai līdz ar visiem vajadzīgiem uz preču
izvešanu attiecošamies dokumentiem, kā: atļauju preču izvešanai no kai-

miņu valsts, atļauju ievest preci Latvijā v. t. t. Ja kaimiņu robežu sta-

cijā būtu par sūtījumu izdarāmi kādi maksājumi, tad preču īpašniekam,
ja viņam nav atklāts tekošs rēķins, jāiesūta vajadzīgā summa tās zemes

valūtā, kādā izdarāmi maksājumi.

31. §. Ja no ārzemēm pienācis sūtījums, kurš adresēts Latvijas
robežu stacijai, vēlāk uz preču īpašnieka vēlēšanos nosūtāms tāļāk uz

kādu pie muitas iestādes atrodošos Latvijas dzelzceļu staciju vai izvedams

tranzītā caur Latviju uz ārzemēm, tad šādos gadījienos preču īpaš-
niekam jānodod vai jāiesūta attiecīgs duplikāts vai viņam tiesiski līdzīgs
dokuments, līdz ar citiem vajadzīgiem dokumentiem, pēc kam muitas

aģentūra iesniedz muitas iestādei attiecīgo lūgumu un izdara preču pār-
sūtīšanu parastā kārtībā.

Piezīme. Sādā pat kārtībā izdarāma preču tranzitešana ostas pilsētās, kad prece
pienākusi pa ūdens — vai dzelzceļu un vēlāk nosūtāma uz kādu citu Latvijas muitu vai iz-

vedama uz ārzemēm.

32. § Visos 30. un 31. § minētos gadījienos, ja preču īpašnieks
muitas aģentūrai nav iesūtījis vajadzīgos dokumentus vai valūtu, no viņa
nekavējoties pieprasāma minēto dokumentu vai valūtas piesūtīšana.

Tāpat valūtas piesūtīšana pieprasāma taīs gadījienos, kad preču

pārsūtīšanas pārvadāšanas maksa pēc pastāvošiem noteikumiem iemaksā-

jama iepriekš, vai kad muitas aģentūra savus izdevumus nevar sarakstīt

preču zīmē vai konosamentā.

Grāmatvedības ziņā jāievēro, ka 30 un 31. § minētie sūtījumi
ierakstāmi izved- vai ieved preču sūtījumu reģistrācijas grāmatā un tāļākā

gaitā ar viņiem jārīkojas 15. § uzrādītā kārtībā.

V. Rēķinvešanas un norēķināšanās kartība.

33. §. Visas ievedu- un izvedu preces ierakstāmas attiecīgās preču
reģistrācijas grāmatās (sk. 7. un 25. §) un pēc formalitātu nokārtošanas,

pirms preču izdošanas saņēmējam vai tūliņ pēc viņu nosūtīšanas, norē-

ķinu grāmatā (sk. 14. un 25. §).

Reģistrācijas grāmatā uzrādāmi visi līdz norēķināšanai uz sūtījumu
guļošie izdevumi. Šie izdevumi pārvedami norēķinu grāmatā izdevumu

nodalījumā, bet šās grāmatas ieņēmumu nodalījumā uzrādāmi visi muitas

aģentūrai pēc pastāvošiem tarifiem un noteikumiem pienākošies maksā-

jumi.
Par visām iemaksām izdodamas kontrolējamās kvītes (sk. 9. §) un

noteikumu par muitas aģentūrām (12. §), bet par izmaksām pieprasāmi
rēķini un kvītes par naudas saņemšanu, kuras, kā attaisnojoši dokumeni

iesūtāmas finanču direkcijai pie norēķina.
Par maksājumiem, par kuriem nav iespējams no naudas saņēmēja

dabūt kvīti, kā par piem., par pastmarkām pie vienkāršu vēstuļu nosū-

tīšanas, no gadījuma preču vedējiem v. t. t., kvītes izrakstāmas no at-

tiecīga muitas aģentūras darbinieka un parakstāmas no muitas aģentūras
pārziņa vai deklaranta.

34. §. Bez iepriekšēja § minētam grāmatām, muitas aģentūras ved

vēl sekošas grāmatas: 1) žurnālu (pēc amerikāņu sistēmas), kurā ieraksta
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visas iemaksas un izmaksas un pārgrozības kontos, 2) kases grāmatu

(tikai muitas aģentūrās ar lielām apgrozībām), 3) reskontru, 4) tranzīt-

preču grāmatu, 5) noliktavas grāmatu, 6) apdrošināto preču grāmatu un

un 7) kreditēto rēķinu grāmatu.

35. §. Muitas aģentūras, ne vēlāk kā katra mēneša 5. dienā, iesūta

finanču direkcijai izrakstus no norēķinu grāmatām, žurnāla, kases grā-
matas, tranzītpreču grāmatas un reskontra par pagājušā mēnesī izdarītām

operācijām, kā ari sastāda ieņēmumu un izdevumu specifikāciju pēc
form

Noraksts no pēdējas atstājams muitas aģentūra.

Līdz ar minētiem norakstiem un specifikāciju muitas aģentūras
iesūta finanču direkcijai izvilkumu no kreditēto rēķinu grāmatas, kurā

uzrāda visus tos rēķinus, kuri līdz pagājušā mēneša beidzamai dienai

vēl nebija samaksāti.

Noraksts no ša izvilkuma tāpat atstājams muitas aģentūra.

36. §. Visus muitas aģentūras norēķinus, grāmatas, izvilkumus un

norakstus kā ari pārskatus, kuri iesūtāmi finanču direkcijai, paraksta
muitas aģentūras pārzinis un grāmatvedis, kuri līdz ar to uzņemas visu

atbildību par viņu pareizību.
Par muitas aģentūras debitoriem izsniegto rēķinu pareizību, t. i.

par to, ka šādā rēķinā visi uz sūtījumu guļošie iepriekšējie izdevumi un

muitas aģentūrai pēc tarifa un noteikumiem pienākošiem makājumi pa-
reizi aprēķināti, atbild rēķina sastādītājs, kuram par to jāparakstās norē-

ķinu grāmatā.

Par visām nepareizības sekām muitas aģentūras darbinieki atbild

noteikumu N° 26. („Satiksmes un darba ministrijas vēstnesī" JSs 7. no

1919. g.) paredzētā kārtībā.

37. §. Norēķināšanās dienā ieņemto naudu muitas aģentūras pār-
zinis nākošā dienā nosūta dzelzceļu virsvaldes galvenai kasei vai iemaksā

tieši valsts kasē, kā dzelzceļu virsvalde to nosacījusi, noteikumu Js'° 25.

(sk. „Satiksmes un darba ministrijas vēstnesī" JSTs 7. no 1919. g.) kārtībā

un ievērojot šo noteikumu 122. §, pie kam ziņas, par ko nauda ieņemta
nav uzrādāmas. leņēmumu aizturēšana muitas aģentūrā atļauta vienīgi
tikai taīs gadījumos, kad preču īpašnieks iemaksājis muitas aģentūrai
zināmu summu iepriekšēju maksājumu segšanai, kā konosamenta vai

preču zīmes izpirkšanai no bankas, kuģu frakts samaksai v t. t. un šie

maksājumi norēķinu dienā nav izdarīti. Šādos gadījienos muitas aģen-
tūrai jāuzrāda nosūtītās naudas sarakstā, kādam mērķim un priekš kāda

sūtījuma nauda aizturēta.

38. §. Norēķinu un dokumentu iesūtīšana dzelzceļu virsvaldei

notiek noteikumu N° 26. kārtībā (sk. Satiksmes un darba ministrijas
vēstnesī" N° 7. no 1919. g.).

Latv. dzelzc. galv. direktora v. i. Arronets.

Finanču direktors V. Bastjans.
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10. Tiešā satiksme starp valsts un privātiem
dzelzceļiem.

a. Tiešā satiksme starp valsts dzelzceļu un

Valmieras pievedceļa stacijām.

Apstiprinu. 1924. g. 10. novemmbri.

Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

Līgums

par tiešo satiksmi starp valsts dzelzceļu un

Valmieras pievedceļa stacijām.

I. Vispārējie noteikumi.

1. §•

Šis līgums noslēgts starp Latvijas valsts dzelzceļiem, viņu galvenā
direktora personā no vienas puses, un Valmieras šaursliežu pievedceļa
akciju sabiedrību no otras puses, par tiešās satiksmes atklāšanu starp
valsts dzelzceļiem un Valmieras pievedceļa stacijām.

2- §•

Pasažieru un bagāžas, un pasažieru un parastā ātruma preču pār-
vadāšana tiešā satiksmē pastāv starp tām valsts dzelzceļu un Valmieras

pievedceļa stacijām, kuras šīm operācijām atvērtas un kuras paredzētas
tarifos pasažieru, bagāžas un preču pārvādāšanai.

3. §.

Tā kā līgumslēdzēju dzelzceļu līniju sliežu platums nav vienāds,
tad tiešā satiksmē bagāžu un preces pārvadā ar pārkraušanu Valmierā

no vienu sliežu otru sliežu platuma vagonos. Pārkraušanu izdara Val-

mieras pievedceļš ar savu darba spēku un saviem līdzekļiem.

4- §•

Par gadījumiem, kad pārvadāšana tieša satiksme aprobežojama vai

pārtraucama, katra pārvalde paziņo otrai pa tēlegrafu.

11. Pasažieru un bagāžas pārvadāšana.

5. §•

Tiešā satiksmē pasažierus pārvadā ar Edmonsona sistēmas kartona,

nogriežamām biļetēm un kilometru biļetēm, kuras izdod visam attālumam

no nobraukuma līdz gala stacijai.
Pasažieru biļetes un bagāžas kvītes iaizgatavo pec formām un pa-

raugiem, kādus lieto valsts dzelzceļi.

6. §•

Pasažieru bagāžas nodevējam pārvadāšanai jāuzrāda attiecīga brau-

camā biļete.
Pasažieru braucamās biļetes otrā pusē bagāžas kase uzspiež zīmogu

„
bagāža".
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Bagāžu pārvadā pie bagāžas kvītēm, kuras izdod visam attālumam

no nosūtīšanas līdz gala stacijai; bagāžas kvītē jāieraksta biļešu klase un

numuri.

Ja bagāža nodota pārvadāšanai bez braucamas biļetes uzrādīšanas,
tad tā skaitās par bagāžu-preci.

7. §.

Pasažieriem ar savu rokas bagāžu jāpārvietojas no viena dzelzceļa
vilciena otrā dzelzceļa vilcienā ar saviem līdzekļiem, bez dzelzceļa
līdzdalības.

Bagāžu viens dzelzceļš nodod otram bez pasažieru līdzdalības

8. §.

Katrai bagāžas vietai obligātoriski jāpielīmē vai cieši jāpiesien birka,
kurā jāuzrāda:

a) nosūtīšanas un gala stacija;
b) attiecīgas bagāžas kvītes numurs.

Piezīme: Bagāžu bez birkas Valmieras stacijā viens dzelzceļš no otra dzelzceļa
var nepieņemt. Birkas nozaudēšanas gadījumā, Valmieras stacija, kur,a nododbagāžu kaimiņu
dzelzceļam noskaidro bagāžas piederību, pēc kam šādai bagāžai pieliek savu birku, atzīmējot

par to bagāžas pavadzīmē.

9. §.

Bagāžas pieņemšanu un nodošanu no viena dzelzceļa otram izdara

pie pārņemšana sarakstiem pēc saskaņota no abām pusēm parauga (Ns i.).

Par visiem bagāžas iztrūkumiem pārņemšanas sarakstos jātaisa attie-

cīgas atzīmes, kuras jāapliecina ar nodošanas un pieņemšanas ceļa dar-

binieku parakstiem. Tādas pašas atzīmes, piespiežot stacijas zīmogu,
jātaisa arī atticīgās bagāžas pavadzīmēs, nododamās no viena dzelzceļa
otram parastā kārtībā nosūtīšanai uz gala staciju. Par konstatēto bagāžas
iztrūkumu sastādāmi komercakti.

Ja pie bagāžas nosūtīšanas un nodošanas no viena dzelzceļa otram

konstatētu nepietiekošu iesaiņojumu (taras) stāvokli vai tā bojājumu, tad

augstāk minētā kārtībā tas jāatzīmē pārņemšanas sarakstā un bagāžas
pavadzīmē, pie kam bāgāža jāpārsver un par atrasto jāsastāda akts. Šos

aktus paraksta nodošanas un pieņemšanas ceļu darbinieki. Ja bagāža
Valmieras stacijā pieņemta bez akta sastādīšanas, tad par visiem bagāžas
iztrūkumiem pret tās īpašnieku atbild dzelzceļš, kurš bagāžu pieņēmis.

Bagāžas pārņemšanas saraksti jāsastāda ,4 eksemplāros, no kuriem

2 paliek nodošanas un divi pieņemšanas dzelzceļiem, pēc kam viens

minētā akta noraksts par bagāžas iesaiņojuma nepietiekošo stāvokli, vai

tās bojāšanu un iztrūkumiem pievienojams bagāžas ceļa pavadzīmei un

seko ar bagāžu līdz gala stacijai, bet akta oriģināls iesūtāms attiecīga
dzelzceļa pārvaldei § 57. paredzētā laikā.

Katra nodošanas-pieņemšanas stacija sastāda no pārņemšanas sa-

rakstu norakstiem pārņemšanas grāmatu.

Ja kādā pārņemšanas sarakstā konstatēts bagāžas vietu iztrūkums,
tad izstrūkstošās vietas, pēc to atrašanas, nodošanas stacija piesūta gala
stacijai pie jaunas bagāžas pavadzīmes, kurā uzrāda pirmatnējās bagāžas
pavadzīmes numuru, nosūtīšanas un gala stacijas, bet jauno bagāžas
kvīti pie norēķina iesūta sava ceļa pārvaldei.

Šādā kārtībā piesūtīto bagāžu pārvadā līdz gala stacijai bez maksas.
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10. §.

Bagāžu-preci, kura pieņemta pārvadāšanai bez pasažieru biļetes
uzrādīšanas, pārvadā saskaņā ar pastāvošiem uz valsts dzelzceļiem no-

teikumiem, bet viņas nodošanu no viena dzelzceļa otram izdara saskaņā
ar šī līguma § 9.

111. Par pasažieru un parasta ātruma preču pārvadāšanu.

A. Dokumenti.

11. §.

Uz tiešās satiksmes pārvadājumiem nosūtīšanas stacija sastāda dzelz-

ceļu likumā un preču pārvadāšanas noteikumos paredzētos pārvadāšanas
dokumentus (preču zīmes un preču zīmes duplikātus) no izsūtīšanas tieši

līdz gala stacijai.

12. §.

Bez dokumentiem, kurus noteic dzelzceļu likums un preču pārva-

dāšanas noteikumi, vēl jālieto sekoši vienādi pēc formas dokumenti:

a) preču pavadzīme;

b) pārņemšanas saraksti.

Izkasījumi un izlabojumi šajos dokumentos aizliegti, bet nepareizi
uzrakstītais jāpārstrīpo un virs tā pareizi uzrakstītais jāapliecina tām per-

sonām, kuras šos uzrakstījumus izdarījušas, ar savu parakstu, piespiežot
stacijas zīmogu.

13. §.

Preču zīmju un to duplikātu blanķetes pasažieru un parastā ātruma

sūtījumiem drukājamas saskaņā ar pastāvošiem uz valsts dzelzceļiem
noteikumiem un paraugiem vietējā satiksmē, bet preču pavadzīmēm iābūt

izgatavotām pēc klāt pieliktā parauga (Ns 2.).

14. §.

Pie pilnu vagonu sūtījumu pārvadāšanas nosūtīšanas stacija preču
zīmes priekšpusē, augšā, uzrāda vagona vai platformas numuru un celt-

spēju, bet pie garmērīgu priekšmetu pārvadāšanas — katras aizņemtās
platformas numuru un celtspēju; garmērīgo priekšmetu garums nosūtī-

tājam jāuzrāda preču zīmē ailē „preces nosaukums", saskaņā ar tarifa

noteikumiem un nomenklatūru, pielietojamiem uz valsts dzelzceļiem.

15. §.

Uz visu preču daudzumu, kādu nosūta pie vienas preču zīmes,

jāsastāda viena preču pavadzīme, kura kopā ar preci seko līdz gala
stacijai.

16. §.

Attiecībā uz preču nosūtītāja piestādītiem dokumentiem, kuriem

jāpavada sūtījumi, kā piemēram, akcīzes un administratīvo iestāžu kvī-

tes, apliecības v. t. t. neatkarīgi no šo dokumentu uzskaitīšanas preču

zīmē, jāievēro sekoša kārtība:

a) izsūtāmā stacija apzīmē šos dokumentus ar savu zīmogu, uzrādot

preču pieņemšanas mēneša dienu un piešuj vai pielīmē tos pie

preču zīmes;
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b) pieņemeja-dzelzceļa pārņemšanas stacija pārbauda šo dokumentu

esamību un atzīmē dokumentu numuru pārņemšanas sarakstos;

c) gadījumā, ja kāda stacija konstatē visu vai dažu pavaddoku-
mentu iztrūkumu, tad jāsāstāda akts, kura noraksts ceļa pavad-
dokumentiem.

B. lekraušana.

17. §.

Katrs vagons japiekrauj pec iespējas tuvāk ta celtspējai, pie kam

nav atļauts iekraut pārāk par vagona celtspēju.

18. §.

Izsūtāmām stacijām jāpieņem ar vienu preču zīmi pārvadāt tiešā

satiksmē preču daudzumu līdz pilnām normām, kādas noteiktas krāvām

uz valsts krievu platuma ceļiem.
Šo preču daudzumu pārvadā pie vienas preču zīmes un vienas

preču pavadzīmes, bet pārvadājot to pa Valmieras pievedceļu vairākos

vagonos nosūtīšanas vai pārkraušanas stacija ieraksta kā preču zīmē, tā

ari preču pavadzīmē to vagonu numurus, kuros iekrautas viena šāda

sūtījuma preces.

19. §.

Tiešā satiksmē pārvadājāmo preču daudzumu iekraušana vagonos

vai platformās un pārkraušana izdarāma saskaņā ar nosacījumiem, kādi

pastāv uz valsts dzelzceļiem.

C. Aprēķinātas par preču pārvadāšanu maksas un papildu maksājumu
ierakstīšana pārvadāšanas dokumentos un to iekasēšanas kartība.

20. §.

Nosūtot preci no Valmieras pievedceļa uz kādu valsts līnijas staciju
pievedceļa Valmieras stacija, nodod A sūtījumu valsts dzelzceļam ap-

rēķinā pievedceļam pienākošos veduma maksu un papildu maksājumus

par šo sūtījumu un aprēķināto maksājumu kopsummu, ieslēdzot tanī uz-

liktās pēcmaksas summu un komisiju par pēcmaksas pārvešanu, ieraksta

kā preču zīmē, tā arī preču pavadzīmē.
Visus šos ierakstījumus Valmieras stacija apliecina ar parakstu,

piespiežot stacijas zīmogu.

Maksājuma kopsummu nodošanas stacija obligātoriski ieraksta arī

pārņemšanas saraksta attiecīgā iedalē.

21. §•

Nosūtot preci no valsts dzelzeļiem uz Valmierss pievedceļu, valsts

dzelzceļu Valmieras stacija rīkojas attiecībā uz maksājumu aprēķināšanu
par savu ceļa daļu un šo maksājumu ierakstīšanu dokumentos un pār-
ņemšanas sarakstā 20. § noteiktā kārtībā.

22. §.

Nosūtītājam ir tiesība, pārvest maksājumus iekasēšanai gala stacijā,
viņš var pēc sava ieskata nomaksāt izsūtāmā stacijā visu vai daļu no

maksājumiem un iztrūkstošo daļu likt samaksāt preču saņēmējam, bet

gadījumos, kad veduma maksa saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem ir

jāiekasē izsūtāmā stacijā, tā iekasējama sekošā kārtībā:
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a) nosūtot preces no Valmieras pievedceļa uz valsts dzelzceļiem,
nosūtīšanas stacija iekasē no preču nosūtītāja visus maksāju-
mus, kādi dzelzceļiem pienākas par sūtījuma pārvadāšanu, par

visu nepārtrauktu attālumu lidz gala stacijai;

b) nosūtot preces no valsts dzelzceļiem uz Valmieras pievedceļu
izsūtāmā stacija no nosūtītāja iekasē valsts dzelzceļiem pienāko-
šos maksājumus par sūtījuma pārvadāšanu līdz Valmieras sta-

cijai, bet maksājumus, kuri par sūtījumu pārvadāšanu pienākās
Valmieras pievedceļam, pēdējais iekasē no preču īpašnieka pie
to izdošanas gala stacijā.

23. §.

Maksu par svēršanu un preču iekraušanu un izkraušanu, ja šādi

maksājumi dzelzceļiem pienākas, saņem las dzelzceļš, kurš katru no šim

operācijām faktiski izdarījis.
Maksu par sūtījumu pārkraušanu Valmierā saņem Valmieras pie-

vedceļš, kurš šīs operācijas arī izdara.

Komisijas naudu par pēcmaksas operācijām saņem dzelzceļš, kuru

izsūtāmā stacijā pēcmaksa uzlikta.

D. Vagonu lapa

24. §.

Valsts dzelzceļi sastāda vagonu lapas saskaņā ar pastāvošiem no-

teikumiem. Tāpat saskaņā ar pastāvošiem valsts dzelzceļu noteikumiem

sastāda vagonu lapas (Paraugs 3) Valmieras pievedceļš uz pārkrau-
tiem vagoniem ar precēm, kuras sūtāmas no pievedceļa stacijām uz

valsts dzelzceļu stacijām.

Pārkraujot preces sagāztā veidā (bez vietu skaitu uzrādīšanas) pār-
kraušanas stacija atzīmē vagonu lapā un preču pavadzīmē: a) vagonu

taras svaru un b> kopējo vagonu un taras svaru.

E. Plombas

25. §.

Vagonu durvīm, kuros Valmierā pārkrautas preces saskaņā ar šā

līguma 3. §. kā nosūtīšanai no pievedceļa uz valsts dzelzceļiem, tā otrādi,
Valmieras dzelzceļš uzliek savas plombas, pie kam plombējot pārkrautos

vagonus ar precēm virzienā no pievedceļa uz valsts dzelzceļiem Val-

mieras dzelzceļš lieto plombas pēc parauga un ar nospiedumiem, kā arī

izdara pašu plombēšanu saskaņā ar noteikumiem, kādi pastāv uz valsts

dzelzceļiem.

F. Preču nodošana — pieņemšana.

26. §.

Vagonu nodošanu Valmieras pievedceļš valsts dzelzceļiem un otre-

jādi izdara Valmieras stacijā, pie krāvu pārkraušanas ievērojot noslēgtā

starp abām pusēm Valmieras mezgla līguma nosacījumus.

27. §.

Segtos vagonos pārvadājāmo preču nodošana — pieņemšana Val-

mierā, virzienā no valsts dzelzceļiem uz pievedceļu un nesegtos vagonos
— abos virzienos, jāizdara ar krāvās svara un vietu skaita pārbaudīšanu
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un iesaiņotu preču taras un neiesaiņotu preču apskatīšanu, turpretim

segtos vagonos pārvadājamo preču pieņemšana — nodošana, virzienā no

pievedceļa uz valsts dzelzceļiem, jāizdara vagonos zem Valmieras pie-

vedceļa plombām, bez preču vietu skaita un svara, kā arī iesaiņojuma
(taras) stāvokļa pārbaudīšanu, bet uz valsts dzelzceļu pieprasījumu arī

ar šādu pārbaudīšanu.
Visi pie šādas apskatīšanas konstatētie taras un pašu preču bojā-

jumi un iztrūkumi, kā arī visas nesaskaņas starp preces faktisko stāvokli

un ziņām, kādas par precēm atzīmētas pārņemšanas sarakstos un pavad-
dokumentos neatkarīgi no tā, vai par to sastādīti akti, vai ne, sīki jāat-
zīmē pārņemšanas sarakstos un augšminētos dokumentos pret tām pozi-
cijām, pie kurām pieder tās preces, kuras pie apskatīšanas atrastas

nekārtīgā stāvoklī; šādas atzīmes apliecina nodošanas un pieņemšanas
ceļu darbinieki ar saviem parakstiem, klātpiespiežot pieņemšanas un

nodošanas staciju zīmogus.
Par atrastām pie preču nodošanas nepareizībām un iztrūkumiem

vai bojājumiem, ceļam pieņēmējam jāsastāda komercielie akti ar ceļa
nodevēja ierēdņa līdzparakstu, viens akta norakšu jānosūta kopā ar preci
uz gala staciju, otrs noraksts jāizsniedz nodošanas dzelzceļam dēļ iesū-

tīšanas sava dzelzceļa pārvaldei, un orģināls jāiesūta tā ceļa pārvaldei,
kurš aktu sastādījis.

28. §

Nodošanas dzelzceļa brezenti un virves pie pārkraušanas tiek no

ņemtas.

29. §

Ja pie preču nodošanas un pieņemšanas izrādām, ka preču iztrūkums

cēlies no taras bojāšanas, tad dzelzceļam, kurš preci nodod, nekavējoties
jāizlabo taras bojājumi. Dzelzceļš, kurš izlabojis taru, sastāda par to aktu,
uzrādot preču stāvokli un svaru, kā arī io, cik izlabošana izmaksājusi.

Šī akta noraksts seko kopā ar preci līdz gala stacijai, bet akta

orģināls paliek dzelzceļam, kurš aktu sastādījis, pie kam par akta sastā-

dīšanu jāatzīmē preču zīmē un preču pavadzīmē.

Ja pie tam novērots, ka daļa preces ir sabojāta, bet par to nav

atzīmēts pārvadāšanas dokumentos, tad izlabojis iesaiņojumu (taru), dzelz-

ceļš sper soļus preces tāļakā bojājuma novēršanai, ja to preču īpašības
atļauj, atzīmējot par šajā ziņā spertiem soļiem, preču pārvadāšanas
dokumentos un pārņemšanas sarakstos. Šo atzīmi apliecina nodošanas

un pieņemšanas dzelzceļa darbinieki.

30. §.

Sūtījumu nepieņem, ja pie sūtījuma nav attiecīgas preču zīmes vai

preču pavadzīmes, kā arī ja dokumentos nav uzrādīta gala stacija, preču
svars vai attiecīgas ziņas, kuras jāuzrāda svara vietā.

Ja pēc dokumentu satura nevar noteikt sūtījuma gala staciju, tad

par to nekavējoši telegrāfiski vai telefonografiski jāpieprasa nosūtīšanas

stacija, bet līdz noskaidrošanai preci aiztur tas dzelzceļš, kurš sūtījumu
nodod, pie kam par sūtījuma nokavēšanos atbild vainīgais dzelzceļš.
Vēlāk pie šāda sūtījuma pārņemšanas, preču pavadzīmē jāuzrāda sūtījuma
aizturēšanas iemesli, pieliekot pieprasījuma un atbildes telegramu (tele-
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fonogramu) norakstus. Šie apstākļi jāņem vera gala ceļam, noteicot un

sadalot dzelzceļu atlīdzību par sūtījuma nokavēšanos.

31. §•

Ja preču zīmē trūkst preču nosūtītāja uzvārda vai firma, kā arī

nosūtīšanas stacijas zīmogs par nosūtīšanas laiku, vai pie preču zīmes

nav pielikti preču pārvadāšanas noteikumos paredzētie pielikumi, tad šie

apstākļi nevar būt par cēloni sūtījuma nepieņemšanai.
Par augšminēto ziņu iztrūkumu nodošanas stacijas darbinieks atzīmē

preču pavadzīmē un pārņemšanas sarakstā, pie kam šādu atzīmi paraksta
arī pieņēmēja dzelzceļa darbinieks. Pie tam nodošanas stacija pieprasa
nosūtīšanas stacijai vajadzīgos paskaidrojumus, kurus pēc tam paziņo
pieņemšanas stacijai. Par sekām, kuras ceļas aiz vajadzīgo ziņu un

pielikuma trūkuma, atbild vainīgais dzelzceļš.

32. §.

Preču zīmes vai preču pavadzīmes pazaudēšanas gadījumā, nodošanas

stacija sastāda par to aktu, atjauno preču pavadzīmi, un šos dokumentus

kopā ar precēm nosūta gala stacijai. Aktā jāaizrāda, ka preču zīme, vai

preču pavadzīme pazaudēta, un jāieraksta nosūtītājs un saņēmējs, no-

sūtīšanas un gala stacijas. Par sekām, kuras ceļās aiz preču pārvadāšanas
dokumentu nozaudēšanas, atbild vainīgais dzelzceļš.

33. §.

Pasažieru ātruma preces nododun pieņem nekavējoties pēc tā vilciena

pienākšanas, ar kuru sūtījums atvests. Šīs
preces pārņem ar skaitu,

apskatot iesaiņojumu un pārbaudot svaru.

34. §.

Ja pie lopu pārvadāšanas, pārņemšanas stacija konstatē, ka faktiskais

lopu skaits nesaskan ar dokumentiem, tad liekus lopus neaiztur, bet par
konstatētām nepareizībām sastāda aktu, kura norakstu izdod preču
saņēmējam līdz ar preču zīmi.

35. §.

Tajos gadījumos kad kādā sūtījumā visas preču vietas reizē nav

piesūtītas pārņemšanas stacijā, tad nomaldījušās vietas, pēc to atrašanas

tā dzelzceļa stacija, kura preces izdod, piesūta pie jaunas preču zīmes

(duplikāts jāpiesūta sava ceļa ieņēmumu kontroles iestādei), kurā jāuzrāda

pirmatnējo nosūtīšanas un gala staciju nosaukumi un pirmatnējais preču
zīmes numurs. Šī preču zīme jāsastāda nodošanas stacijas priekšnieka
vārdā, jāadresē gala stacijas priekšniekam, klātpieliekot preču pavadzīmi

(pēc vispārējiem noteikumiem).
Šādus piesūtījumus dzelzceļi pārvadā bez maksas.

G. Pārņemšanas saraksti.

36. §.

Valmieras stacijā preču nodošanas dzelzceļa darbinieks sastāda četros

eksemplāros pārņemšanas sarakstu, ieslēdzot tajā sarakstā visas vienā

reizē nododamās preces un savam dzelzceļam pienākošos maksājumus.
Šos sarakstus paraksta preču nodošanas dzelzceļa darbinieks. Pārņemšanas
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saraksti jānumurē ar kārtējiem numuriem, kuri jāved, sākot no tās dienas,
kad iesākta tiešā satiksme, līdz tekoša kalendāra gada beigām un pēc
tam katru gadu pārņemšanas saraksti jāsāk no pirmā numura (Ns 4.)

37. §.

Pie pārņemšanas sarakstiem jāpieliek visi tie dokumenti, kuri pavada
preces.

38. §.

Pie preču nogādāšanas pārņemšanas punktā, pieņemšanas stacijas
darbinieks salīdzina viņam uzrādītos divus pārņemšanas sarakstu

eksemplārus ar klātpieliktiem dokumentiem, kā arī izdara savstarpēju
dokumentu salīdzināšanu, pie kam nodošanas stacijas darbinieks izlabo

pārņemšanas sarakstos no viņa paša pamanitās vai no pieņēmēja uzrādītās

kļūdas. Šādi izlabojumi jāapliecina ar preču nodošanas un pieņemšanas
darbinieku parakstiem.

Pēc dokumentu salīdzināšanas pieņēmējs stājas pie pašu preču

pieņemšanas.

39. §.

Preces, kuras nodod saskaņā ar pārņemšanas sarakstu, bet no kuru

pieņemšanas pieņēmējs — dzelzceļš atsakās, jāizstrīpo no pārņemšanas
saraksta, atzīmējot sarakstos nepieņemšanas iemeslus.

40. §.

Pēc preču pieņemšanas augšminētā kārtībā un pēc iepriekšējos §§

paredzēto atzīmju ierakstīšanas pārņemšanas sarakstos, četrus pārņemšanas
saraksta eksemplārus paraksta darbinieks, kurš preces pieņem, pie kam

pārņemšanas saraksti tā ari preču pavadzīmes jāapzīmē ar nodošanas un

pieņemšanas dzelzceļu staciju zīmogiem, uzrādot nodošanas un pieņemšanas
mēneša dienu un stundas ar minūtēm, kad pārņemšana notikusi.

Divi pārņemšanas saraksta eksemplāri paliek dzelzceļam, kurš preces

nodod, bet divus pārējos saņem dzelzceļš, kurš preces pieņem.
Katra nodošanas — pieņemšanas stacija sastāda no pārņemšanas

sarakstu norakstiem pārņemšanas grāmatu.

Piezīme: Gadījuma, ja pārņemšanas sarakstos ir kādas nesaskaņas, tad par ne-

apstrīdamu dokumentu jāpieņem tas eksemplārs, kurš atrodas pie dzelzceļa, kas preces nodevis.

41. §.

Pārņemšanas saraksti, kuri apliecināti ar zīmogiem un parakstiem,

ja viņos nav nekādu atzīmju par krāvuma vai iesaiņojuma stāvokli, kad

sūtījumi pieņemti natūrā, pārpratuma gadījumos jāuzkata par pierādījumiem,
ka preces un iesaiņojums pie pārņemšanas atrasti pilnīgā kārtībā.

H. Preču izdošana un sekas, kūdās ceļas caur nepieprasīšanu vai caur

atsacīšanos no pieņemšanas.

42. §.

Preces, no kurām īpašnieks formeli atsacījies pieder tam dzelzceļam
uz kura rēķina gala dzelzceļš viņam izmaksā atlīdzību, kādēļ gala dzelz-

ceļam attiecībā uz šo preču likvidēšanu, jāpieprasa no vainīgā dzelzceļa
aizrādījumi un viņam jārīkojas ar precēm saskaņā ar saņemtiem aizrā-
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dījumiem, pārdodot preces 2 nedēju laikā pēc aizrādījumu saņemšanas.
Vainīgam dzelzceļam arī ne vēlāk par 2 nedēļām pēc pieprasījuma saņem-

šanas jādod izsmeļoši aizrādījumi; pretējā gadījumā gala dzelzceļš stājas
pie preču pārdošanas saskaņā ar likumu un valsts dzelzceļu noteikumiem.

lekasētās summas atlikums no to preču pārdošanas, no kurām īpašnieks
formēli atsacījies, kas pārsniedz visu pienākošos dzelzceļiem maksājumu
kopsumu, paliek tā dzelzceļa rīcībā, uz kura rēķina izmaksāta atlīdzība

pretenzijas iesniedzējam.
Maksa par tādu preču uzglabāšanu gala stacijā, no kuru pieņemšanas

saņēmējs formeli atsacījies, jāaprēķina tikai par laiku, līdz atsacīšanās

dienai.

43. §.

Gadījumā, ja pienākošo preču dokumentos konstatētas nesaskaņas,
kā starp preču zīmi un tās duplikātu, tā arī starp citiem dokumentiem,
un dokumentu nesaskaņas ar precēm, gala stacijas pienākums ir aizturēt

preču izdošanu līdz nesaskaņu noskaidrošanas telegrāfiskas (vai telefo-

niskas) atbildes saņemšanai no nosūtīšanas stacijas uz savu telegrāfisku
(vai telefonografisku) pieprasījumu. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā

par izdošanas sekām atbild dzelzceļš, kurš preces izdevis.

Atbildes uz šādu stacijas pieprasījumu jānodod nosūtīšanas stacijas
telegrāfā ne vēlāk par 6 stundām pēc pieprasījuma telegrammas (telefo-
nogrammas) saņemšanas, pie kam laiks no pīkst. 6 vakarā līdz pīkst. 8

rītā nākošā dienā pie laiku aprēķināšanas netiek vērā ņemts.

Nosūtīšanas dzelzceļš, kurš pielaidis nesaskaņas, vai citas neparei-
zības, atbild pilnā apmērā par visām sekām, bet nekādu maksu par preču
uzglabāšanu gala stacijā no viņa nepiedzen. Tāpat arī šo maksu neat-

velk no naudas, kura ieņemta pie preču pārdošanas, kad saņēmējs atsa-

cījies no preču pieņemšanas bojāšanās dēļ, vai aiz citiem iemesliem, un

dzelzceļš nes preču īpašnieka atlīdzības izdevumus; nauda, kura tādos

gadījumos iekasēta par pārdotām precēm, pēc visu uz precēm gulošo
maksājumu kopsummas segšanas, izņemot uzglabāšanas maksu, jāieskaita
atlīdzībā, kura izmaksājama preču īpašniekam.

/. Preču apturēšana ceļū.

44. §.

Ja no personas, kurai ir rīcības tiesības par precēm, ienāk piepra-
sījums apturēt sūtījumu ceļā, kādā no tarifu stacijām, tad nosūtīšanas

stacijas pienākums ir par to paziņot ar telegrammu (vai tēlefonogrammu),
ne tikai apturēšanas stacijai, bet arī pārņemšanas puktam Valmierai.

Ja preču nosūtītājs pieprasa, lai preces katrā ziņā izdod no viņa
uzrādītā tarifu stacijā, kaut arī sūtījums būtu aizgājis šai stacijai garām,
tad telegrammas (telefonogrammas) jādod arī pārņemšanas punktam —

Valmierai.

Pēc preču aizturēšanas (kad pārkraušana Valmierā jau notikusi)
tarifu stacija par to paziņo ar telegrammu (tēlefonogrammu) nosūtīšanas

stacijai, aprēķina par savu dzelzceļa daļu tarifa maksu pieskaitot summu

uzrādīto zīmogā uz priekšu pavadzīmes un pēc šāda aprēķina uz savu

atbildību izdod preces saņēmējam.
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45. §.

Ja personas, kurai ir rīcības tiesības par precēm, pieprasa preču

apturēšanu ceļā kādā no tarifu stacijām, bet sūtījums jau aizgājis šai

stacijai garām un tas jāsūta atpakaļ uz nosūtītāja uzrādīto apturēšanas

staciju, tad stacija, kurā sūtījums aizturēts, atzīmē par to preču zīme,
izdara pavadzīmē pēc spēkā esošiem tarifiem aprēķinu par preču pārva-

dāšanu, pēc tam sastāda jaunu preču zīmi, duplikātu un preču pavadzīmi,
kuros uzrāda, ka maksa par pirmatnējo pārvadājumu, ja tāda nav iekasēta

pie nosūtīšanas, tā arī šīs pārvadājuma preču zīmes numuru, un nosūta

preces uz nosūtītāja uzrādīto jauno gala staciju; pirmatnējā preču zīme

jāpieliek pie jauniem pārvadāšanas dokumentiem. Pirmatnējā preču pavad-
zīme paliek uz preču apturēšanas dzelzceļa. Preču īpašnieka pieprasī-
juma telegrammas (telefonogrammas) noraksts jānosūta pie jaunās preču
zīmes izdošanas stacijai.

Tāpat dara arī gala stacija, ja preces jau pienākušas.

46. §.

lepriekšējos paragrāfos paredzētos gadījumos tarifu starpstacijai vai

gala stacijai, kura izpilda izsūtāmās stacijas pieprasījumu, jāatzīmē pirmāt-
nējā sūtījuma preču zīmē, ka saskaņā ar pieprasījumu, preces nosūtītas

pie jaunas preču zīmes, uzrādot tās numuru, uz uzrādīto staciju un par

izdarīto paziņo nosūtīšanas stacijai ar telegrammu (telefonogrammu).

47. §.

lepriekšējos paragrāfos paredzētos gadījumos apturēšanas stacija
telegrafē (telefonē) nosūtīšanas stacijai iekasēt no personas, kurai ir rīcī-

bas tiesības par precēm, visus maksājumus, kā par pirmatnējo sūtījumu
tā arī par preču atpakaļsūtīšanu; līdz atbildes saņemšanai par visu augš-
minēto maksājumu iekasēšanu, preces atpakaļ nesūta.

48. §.

Ja izpildot to personu pieprasījumus, kurām ir rīcības tiesības par

precēm, rodas kādi izdevumi, kuri jāpiedzen no augšminētām personām,
tad visi tādi izdevumi, kuri nav paredzēti 46. § jāieraksta preču zīmē

un pavadzīmē un jāpiedzen no preču saņēmēja.

K. Pārsvars un papildu sūtījumi.

49. §.

Izsūtāmām stacijām nav tiesības pieņemt ar vienu preču zīmi pār-
vadāšanai tiešā satiksmē tādus sūtījumus, kuri pārsniedz krievu platuma
ceļu vagonu celtspēju.

Pārsvars virs minēto vagonu celtspēju uzskatāms ka atsevišķs
sūtījums.

Tāpat par atsevišķu sūtījumu uzskatāmas sūtījumu daļas, kuras l)
aiz izsūtāmās stacijas neuzmanības nav iekrautas vagonā kopā ar galvēno
sūtījuma daļu 2) izsūtāmā stacija lai gan pieņēmusi pārvadāšanai pie
vienas kopējas preču zīmes, bet nav varējusi ievietot vienā platsliežu
vagonā kopā ar galveno sūtījuma daļu, un 3) pārkraušanas stacija nav

ievietojusi vienā platsliežu vagonā visu pie vienas preču zīmes pieņemto
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pārvadāšanai preču daudzumu. Par tādām pilna vagona sūtījuma daļām
ir jāsastāda akts un tas nekavējoši ir jānosūta uz gala stacijas priekšnieka
vārdu pie atsevišķiem pārvadāšanas dokumentiem (preču zīme, duplikāts,
preču pavadzīme), kuros jāatzīmē, pie kāda sūtījuma šī preces daļa pieder
un kā sastādīts akts, atzīmējot tā numuru, dokumentos un pieliekot pie
dokumentiem akta norakstu.

Preču zīmes duplikāts jāiesūta sava dzelzceļa ieņēmuma daļai.
Visos šādos gadījumos pārvadāšanas maksājumu starpību, kādu

izsauktu maksājumu aprēķināšana par atšķirto daļu kā par atsevišķu sūtī-

iumu, krīt uz vainīgo dzelzceļu.

L. Pēcmaksas

50. §.

Uz tiešā satiksmē ar valsts dzelzceļiem pārvadājamām precēm sūtītāji
var uzlikt pēcmaksas pāstāvošo uz valsts dzelzceļiem noteikumu kārtībā.

Pēcmaksas var uzlikt kā uz parastā, tā arī pasažieru ātruma sūtī-

jumiem, bet tikai tad, ja izsūtāmā un gala stacijā ievestas pēcmaksas
operācijas (sk. rīk. Ns 109., kas iespiests 1922. g „Valdības Vēstnesī"

Ns 77. un „Dzelzc. virsv. rīk. krāj." Ns 14.).

Tāpat norēķināšanās par pēcmaksām izdarāma pastāvošo uz valsts

dzelzceļiem noteikumu kārtībā (sk. noteikumus Ns 180., iespiestus 1922. g.

„
Valdības Vēstnesī" Ns 74. un „Dzelzc. virsv. rīk. krāj." Ns 13.).

M. Par palīglīdzekļiem pie preču pārvadāšanas.

51. §.

Visi preču pavadzīmē uzrādītie palīglīdzekļi, kurus ierīkojuši paši
preču nosūtītāji, vai dzelzceļš uz nosūtītāja rēķina jāizdod gala stacijā
preču saņēmējam.

IV. Aktu sastādīšanas kartība.

52. §.

Pie šaja līguma paredzēto aktu sastādīšanas jāpiedalās:

a) stacijas priekšniekam vai viņa oficiālam vietas izpildītajam;

b) darbiniekam, kuru stacijas priekšnieks pilnvarojis plombu noņem-

šanai ja stacijas priekšnieks pats pie plombu noņemšanas ne-

piedalās;

c) diviem liecinieciem no tādām personām, kuras nestāv dzelzceļu
dienestā un kuras nepiedalās pie preču izkraušanas. Gadījienā,
ja privātus lieciniekus nav iespējams atrast, tad viņu vietu var

izpildīt dzelzceļu administrācijas ierēdņi, kuri nepieder pie eks-

pluatācijas darbiniekiem un

d) pie aktu sastādīšanas Valmieras stacijā — nodošanas un pieņem-
šanas dzelzceļu darbiniekiem.

53. §.

Pie aktu sastādīšanas dzelzceļu darbinieki uzrada savu amatu, bet

privātie liecinieki — vārdu, uzvārdu un dzīves vietu.
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54. §.

Aktos jāuzrāda visas ziņas, kuras nepieciešamas gadījuma noskai-

drošanai, pie kam aktā nav jātaisa nekādi slēdzieni par dzelzceļu atbil-

dību bet jāaprobežojas tikai ar faktu aprakstīšanu.

Ja zaudējumus noskaidro gala stacija, kura izdara šo zaudējumu
novērtēšanu, tad aktā jāuzrāda, pēc kādiem datiem novērtēšana izdarīta.

Pie kam :

a) ja bija uzaicināti eksperti, tad jāatzīmē katra eksperta vārds, uz-

vārds, nodarbošanās un dzīves vieta;

b) ja preču saņēmējs uzrādījis rēķinu, tad tā oriģināls vai noraksts

jāpieliek pie akta un aktā par to jāatzīmē.

55. §.

Ja konstatēta sūtījumu samercešana platsliežu vagona, tad jāsa-
stāda :

a) techniskais akts par vagona apskatīšanu un

b) komerciālais akts par preču stāvokli.

56. §.

Pie akta jāpieliek no vagona noņemtās plombas un vagona lapa,
pie kuras vagons pienācis. Plombas jāpiestiprina pie atsevišķas lapas
ar tās stacijas lakas zīmogu, kura sastādījuse aktu. Uz šīs lapas jāat-
zīmē, pie kāda akta plombas piederīgas un cik plombas pieliktas.

57. §.

Tās stacijas priekšnieks, kurā akts sastādīts, iesūta akta oriģinālu
savai dzelzceļa pārvaldei dēļ tālākās virzīšanas. Pēdējā 20 dienu laikā,
skaitot no akta sastādīšanas dienas, to nosūta tā dzelzceļa pārvaldei,
kurš atbildīgs par ar aktu konstatēto.

Akta noraksts jāuzglabā pie stacijas aktiem.

Ja aktu sastādījusi nevis gala stacija, bet pārņemšanas vai ceļa

starpstacijā, tad pie preču pavaddokumentiem jāpieliek akta noraksts,
kurš apliecināts no stacijas priekšnieka, atzīmējot preču pavadzīmē par

akta pielikšanu un īsumā uzrādot, par ko akts sastādīts: par preču iz-

trūkumu vai bojāšanu, nepareizu preču nosaukumu v. t. t. (skat arī

27. §).

58. §.

Ja pie preču pienākšanas gala stacijā, tās pārbaudot, konstatētas

tādas nepareizības, par kurām jau pārņemšanas vai ceļa starpstacijā sa-

stādīts akts un starp preču faktisko stāvokli un aktā uzrādītām ziņām
nekādas starpīpas nav, tad gala stacija jaunu aktu nesastāda, bet atzīmē

par to pie preču dokumentiem pieliktā akta norakstā, apliecinot šo at-

zīmi ar stacijas priekšnieka parakstu. Ja ceļā sastādīti divi vai vairāki

akti ar pretrunīgām ziņām, tad gala stacijā prece obligātoriski jāatsaiņo
un par apskatīšanas rezultātiem jāsastāda akts.

59. §.

Dzelzceļš, saņēmis uz viņu attiecošos aktu (57. §), kurš neapmie-
rinā šī līguma prasības, sūta aktu atpakaļ dzelzceļam, kurš to piesūtījis,
ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc akta saņemšanas dienas, uzrādot atpa-
kaļsūtīšanas iemeslus.
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60. §.

Ja pie akta trūkst plombu, tad dzelzceļam, akta saņēmējam, ne vē-

lāk, kā piecu dienu laikā par to ar telegramu (telefonogramu) jāpaziņo
dzelzceļam, kurš aktu sastādījis, un pēc tam jāapstiprina telegrama (te-

lefonograma) ar rakstu.

V. Atbildība.

61. §•

Ja preču vērtība ir mazinājusēs tādēļ, ka tās iekrautas neiztīrītā

vai smirdošā vagonā, tad atbild dzelzceļš, kurš preces iekrāvis un kura

plombas atrodās pie vagona.
Šis noteikums attiecās arī uz tādiem gadījumiem, kad vienā un tajā

pašā vagonā kopā ar citām precēm iekrautas tādas preces, kuras caur

šāvām īpašībām var pirmējām kaitēt vai tās sabojāt.

62. §.

Par preču samērcēšanu slēgtā vagonā ar kārtībā esošām plombām
atbild dzelzceļš — preču iekrāvējs vagonā, kurā tās samērcētas jumta
vecuma dēļ vai caur šķirbām vagonu sienās, vai caur nepilnīgi aiztaisī-

tām vagonu durvīm un lūkām, ja nevar pierādīt, ka preču samērcēšana

notikusi ārpus tā dzelzceļa teritorijas, kurš preces iekrāvis un ne aiz

uzrādītiem iemesliem. Ja preces samērcētas vai sabojātas vagonā, ku-

pm norauts jumts, tad atbild tas dzelzceļš, kura teritorijā jumts norauts,

ja nevar pierādīt, ka jumta noraušana notikusi tā koka daļu vecuma

dēļ. Visos citos šajā paragrāfā neuzrādītos gadījumos par preču samēr-

cēšanu atbild tas dzelzceļš, kura plombas pieliktas pie vagoniem.

63. §.

Gadījumos, kad preču iztrūkums vai bojāšana cēlusies no vagona

bojāšanas, atbild tas dzelzceļš uz kura vagons bojājies, neatkarīgi no

otra dzelzceļu vagonu plombu stāvokļa.

64. §.

Par nepareizu iekraušanu, kura nesakrīt ar noteikumiem par preču
iekraušanu nesegtos vagonos, atbild dzelzceļš, kurš to izdarījis.

65. §.

Ja pie preču pārņemšanas Valmieras stacijā dzelzceļš — pieņēmējs
nepārliecinājās par uzrādīto preču zīmē nesegtos vagonos pārvadājamo
preču vietu skaitu, svaru un stāvokli, kā paredzēts šī līguma 27. §, tad

visa atbildība par nepareizību sekām krīt uz dzelzceļu — pieņēmēju.

66. §.

Ja dzelzceļš pret kuru sastādīts akts, saņēmis šo aktu pēc termiņa

notecēšanas, kāds paredzēts 58. §, tad par zaudējumiem, kādi varētu

celties tieši no akta vēlās piesūtīšanas, atbild dzelzceļš, kurš to pielaidis,
bet akta piesūtīšanas nokavēšana nevar būt par pamatu zaudējumu pār-
nešanai no dzelzceļa, kurš vainīgs pēc lietas būtības, uz dzelzceļa, kurš

vainīgs akta vēlā izsūtīšanā.
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67. §.

Ja par preču iztrūkumiem vai bojājumiem sastādīts akts tā dzelz-

ceļa darbinieka klātbūtnē, kura plombas bija pie vagona, un minētais

darbinieks, kopā ar citiem akta sastādīšanas darbiniekiem, apliecinājis
ar savu parakstu kā vagons pienācis ar viņa dzelzceļa paraizām plom-
bām, tad plombu pazaudēšanas gadījumā par vainīgo skaitās tas dzelz-

ceļš, kura plombas uzrādītas aktā.

68. §.

Gadījumā, ja par kāda sūtījuma preču iztrūkumiem vai bojājumiem
sastādīts vairāk kā viens akts, tad atlīdzības summu sadala starp dzelzce-

ļiem pret kuriem katrs akts sastādīts.

Pie tam normālo iztrūkumu katram dzelzceļam noteic proporcionāli
svara iztrūkumam, kurš gulstas uz katru no vainīgiem dzelzceļiem.

69. §.

Par visu vajadzīgo ziņu neievietošanu preču zīmē, kā arī par visu

vajadzīgo dokumentu nepielikšanas sekām atbild vainīgais dzelzceļš.
Par preču zīmēs vai pie tās piederīgo dokumentu, vai arī pavadzī-

mes un vagonu lapas nozaudēšanas sekām atbild tas dzelzceļš, kur tāda

nozaudēšana notikusi.

Par nesaskaņām starp dokumentiem 43. § atbild dzelzceļš, kurš

dokumentus sastādījis, bet ja gala staciju izdevuse preces, neizpildot
43. § neteikumus par pieprāsījumiem nosūtīšanas stacijai, tad dzelzceļš
— kurš preces izdevis.

70. §.

Ja pie preču iznīcināšanas vai pārdošanas nav iespējams nolīdzināt

visus saistītos ar preču likvidāciju izdevumus, kā arī visus dzelzceļiem
pienākošos pārvadāšanas maksājumus (izņemot maksu par preču uzgla-
bāšanu un vagonu aizturēšanu), tad vispirms nolīdzina preču pārdošanas
un publikācijas izdevumus, bet citus zaudējumus proporcionāli preču

noskrējienam par katru dzelzceļu, arī veduma maksu, sadala bez pa-

pildu maksājumiem starp valsts dzelzceļiem un Valmieras pievedceļu,
izņemot tos gadījumus, kad veduma maksa jāsamaksā nosūtīšanas sta-

cijā.

VI. Zīmogi.

71. §•

Visos šai līguma uzradītos gadījumos, kad dokumentiem jāuzliek
stacijas zīmogs, pēdējam jāsatur sekošas ziņas:

a) stacijas un dzelzceļu nosaukums,

b) diena, mēnesis un gads,

c) stundas (pec 24 stundu rēķina) un minūtes.

Šāds zīmogs obligātoriski jāuzliek tajā dokumenta (preču zīmes,

preču zīmes duplikātam, preču pavadzīmes, pārņemšanas saraksta) vietā,
kura priekš tam paredzēta — pret tās operācijas nosaukumu, kuras iz-

darīšanas laiku ar zīmogu apliecina. Zīmogu nospiedumam jābūt pilnīgi
skaidram un salasāmam. Par visām sekām, kuras cēlušās aiz zīmoga
neskaidrības, atbild dzelzceļš, kurš zīmogu uzlicis.
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72. §

Nekādi izlabojumi no rokas stacijas zīmogā nav pielaižāmi. Ne-

skaidra nospieduma vai kļūdu gadījumā, nekārtīgais nospiedums krust-

veidīgi jāpārstrīpo un tā vietā jāuzliek jauns nospiedums.

VII. Par savstarpēju dzelzceļu norēķināšanos un preču
pretenziju apmierināšanas kārtību.

73. §.

Savstarpējo norēķināšanos kārtību, pēc kuras apmierināmas preču
īpašnieka pretenzijas attiecībā uz šo tiešo satiksmi, nosaka īpašs līgums
par savstarpējo norēķināšanos.

VIII. Savstarpēja telegrāfa un telefona lietošana.

74. §.

Valsts dzelzceļu sarakstā norādītās amata personas ar pievedceļu sa-

rakstā norādītām amata personām un otrādi sazinās ar bezmaksas gaitas
telegramām (telefonogramām) tikai tad, kad tas attiecas uz:

1. Vilcienu kustību.

2. Pasažieru, bagāžas, un preču pārvadāšanu
3. Pretenzijām, sakara ar preču pārvadāšanu un prasībām tiesas

ceļā.

Tiesības šādas telegramas nodot piešķirtas:

a) Uz valsts dzelzceļiem:

1. Dzelzceļu galvenam direktoram.

2. Dzelzceļu atsevišķu direkciju direktoriem vai to vietniekiem.

3. Staciju priekšniekiem.

b) Uz pievedceļa:
1. Valmieras pievedceļa pārvaldniekam.
2. Valmieras pievedceļa komercdaļas vaditajam.
3. Staciju priekšniekiem.

75. §.

Telegrammām, (telefonogrammam), kuras padod § 74. paredzētos
gadījumos, jābūt pēc iespējas īsām.

Telegrammām, (telefonogrammām) beigās jāuzrāda parakstā atzī-

mētās personas amata nosaukumus un telegrammu izejošie numuri, uz

kuriem obligātoriski jāatsaucās atbildes telegrammās (telefonogrammās).

IX. Gaitas korespodences pārsūtīšana.

76. §

Gaitas korespondenci starp valsts un Valmieras privātu dzelzceļu

pārvadā bez maksas ar pasažieru vilcieniem pie pārsūtīšanas sarak-

stiem (Ns 5).
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Korespodence jāsūta aizklātās vai aizlīmētās aploksnēs. Šinīs
ap-

loksnēs nav atļauts ievietot naudu vai citas vērtīgas lietas, kā arī ne-

kādus citus priekšmetus, izņemot gaitas sarakstīšanos, zīmējumus v. t. t.

Tiesības nosūtīt gaitas korespodenci piešķirtas: kā uz Valmieras

privāta, tā arī valsts dzelzceļiem tām personām, kurām ir tiesība sūtīt bez-

maksas telegrammas (telefonogrammas) uz 74. § pamata.

X. Par darbinieku braukšanu.

77. §.

Braukšanai tiešas satiksmes lietas valsts un Valmieras privāts dzelz-

ceļš apmaina savā starpā bezmaksas biļetes.
Braukšana ar bezvārda biļetēm notiek ar to noteikumu, ka brau-

cošai personai izdod apliecību par viņas braukšanas mērķi un gala staciju.

a) Valsts dzelzceļi piešķir Valmieras ceļam sekošās biļetes:
1. Valmieras dzelzceļa pārvaldniekam II kl. starp Rīgu un Val-

mieru.

2. Komercdaļas vadītājam II kl. starp Rīgu un Valmieru.

3. Bezvārda pa vienai II un 111 kl. starp Rīgu un Valmieru.

b) Valmieras dzelzceļš piešķir valsts dzelzceļiem sekošās bez-

vārda biļetes:
Trīs II klases un vienu 111 klases starp Smilteni un Aināžiem.

78. §.

Šis līgums slēgts un pastāv spēkā no apstiprināšanas dienas līdz

tā atcelšanai. Līgumu var izbeigt pēc 2 mēnešiem, skaitot no valsts vai

sabiedrības dzelceļu attiecīgā rakstiskā ziņojuma vai arī uz satiksmes mi-

nistra rīkojuma pamata.

79. §.

Šis līgums rakstīts uz parasta papīra un apmaksāts ar zīmognodokli
Ls seši apmērā no loksnes.

Ar līguma slēgšanu saistītos izdevumus un zīmognodokli sedz Val-

mieras pievedceļa valde.

80. §.

Līguma oriģināls glabājas valsts dzelzceļu virsvalde, bet Valmieras

pievedceļa valde saņem apstiprinātu līguma norakstu.

Valmieras šaursliežu pievedceļu A/S valde:

N. Dombrovskij. M. Vegesack.

Latvijas dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
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Paraugs M 1.

(Virsēja lapas puse.)

Stacija

M>

Bagāžas nodošanas saraksts.

No Latvijas valsts dzelzceļiem

uz

Par men d 193 g.

Vilciens Ns..

Nodevējas stacijas zīmogs Pieņēmējas stacijas zīmogs

Aģenta paraksts Aģenta paraksts

Paraugs JNte 1.

(Otrā lapas puse.)

Bagāžas

pavadzīmju

S t a C i j a s
Vietu Brutto

skaits

Piezīmes

Nosūtīšanas Gala
svarsNe Ne
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Paraugs 2.

tieša preču satiksme. ——.—: r~
£ (pirmā puse.)

Preču pavadzīme JVs

No līdz gala stacijas dzelzceļš

Caur

Izsūtāmas, pārņemšanas un gala staciju

zīmogi uzspiežami otrā pusē. *) Šī iedale jāizpilda tikai tanī* eadījumos,
kad sūtījums adresēts uz vārda.

Izsūtāma stacija . Latvijas

valsts

Gala stacija
Maksājumu aprēķini ļ dzelaceļi dzelzceļi

Lati | S. Lati S.

Nosūtītājs

Saņēmējs
1. Par preču vešanu . .

2.
„

pavād. „ . .

3. Soda n. pēc prot. Ne

4. Pēcmaksa NeS U 7 ĪJUMI
5. Par pēcmaksas pārved.

■5 % ' % 3

•-2; 3

re S -.SL Preču nosaukums

— «> I "5t re
"O

rt tu .Sž c/5 qj

S E |> iž >j .

Svars

Ā

■8.1 « „

ai

o E '2 2*3w
IV O N W N >

6. Aizdev. pecziņoj. Ne
...

7. Par ceļamā krāna lie-

tošanu gala stac. . .

8. Par izlādēšanu .
. .

9.
, paziņ. preču īpašn.

10.
, vagonu aiztures,

gala stac. . . • . .

11

12

un t. t. kā preču zīme

Kopa . .

Samaksāts pie nosūt. .

Vagona: Jāmaksā pie izdošanas.

Ne i I Piederība Celtspēja I
ļ mes ļ

Tara Nodošanas stacijas

i zīmogs ar ierakstīto mak- ļ
sājumu kopsummu un

ierēdņu parakstu.

■■■) Šo sūtījumu saņemu un pec gala sta-

cijas aprēķina samaksāju

Pielikumi pie preču zīmes

Atbildīgā stacijas darbinieka paraksts:
193.. g (mēnesī).

Izsūtāmas Gala
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Paraugs JVfe 2

(Otra puse)

Zīmogi.

Izsūtāmas stacijas Vagons vai platforma padots iekraušanai ar nosūtītajā līdzekļiem

193 g. stunda min.

Vagons vai p'atforma saņemts no nosūtītāja pēc iekraušanas

Nosūtīts 193 g stunda min.

Nodošanas stacijas. Pārņemšanas stacija.

Vagons vai platforma padots izkraušanai ar saņēmēja līdzekļiem

193 g. stunda min.

Vagons vai platforma saņemts pec izkraušanas.

193 g. stunda min.

Gala stacija Zīmogs:

Pienāca: Izdots:

Gala stacijas priekšnieks:
(paraksts)

•11
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Sat. Min. Paraugs JNfe 3.

Latvijas valsts dzelzceļi.

\r i vagonam « rVagona lapa ; jNe
& r platformai

men d. 193 g.

Paraugs JNe 4.

(Virsēja lapas puse)Sat. Min.

Latvijas dzelzceļi.

stacija.

N2....

Preču nodošanas saraksts

kj*āvām, nodotām no valsts dzelzceļiem.

Par 19 g.

nodošanas pieņemšanas
v> : v> j :

ca : : o w :

>j [rt >; l°

ita ; :— •« :

: o>

zīmogs zīmogs

Nodeva Saņēma

2 3 5 6 10 11 12 13 14

03

'u

C/5

Ziņ s par plom-
bām Paraksts par

U

s
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3
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E
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103

E
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13
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3

U
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3

E
3 co
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no savāktu

sūtījumu

vagona
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Paraugs 4 (iekšēja lapas puse).

Paraugs Ms 5

Sat. Min

Latvijas valsts dzelzceļi

Pārvadājamas korespondences pavadzīme JV»

sūtītājs

Vilciena Ns 193 g mēn. d.
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Pielikums pie š. g. 28. augusta rīkojuma
N° 320/FT, kur/š iespiests š. g. „Dz-ļu Virs-

valdes rīk. krājumā" N° 37.

Apstiprinu. 1924. g. 10. novembrī.

Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

Mezgla līgums

starp valsts dzelzceļu virsvaldi un Valmieras šaursliežu pieved-
dzelzsceļu akciju sabiedrības valdi, kura šā līguma turpmākos

paragrāfos apzīmēta saīsināti par sabiedrību, par Valmieras

dzelzceļu mezgla lietošanu, galvenās līnijas krustošanu, bagāžas,
pasažieru un parastā ātruma preču pieņemšanu un nodošanu.

1. §•

Abas līguma slēdzējas puses atzīst 1911. gadā pēc līguma starp
bijušo Ziemeļ -Rietrumu dzelzceļu un Valmieras pieveddzelzceļu sabie-

drību izdarīto zemes gabalu apmaiņu, saskaņā ar klātpieliktiem tā laika

plāniem «N2JSTs 1 un 3, apstiprinātiem no Krievijas dzelzceļu būvvaldes

komisijas 1911. g. 1. novembrī zem J\° 622.

Sabiedrības īpašumā ir nodots zemes gabals starp pārkraušanas

platformu un atsavināšanas joslas robežu līdz pārbrauktuvei 4400 kv.

mtr. (967 kv. sažeņu) lielumā (sk. plānu Ns 3).
Bez tam sabiedrības īpašumā ir nodots trīsstūrīgs zemes gabals,

šaursliežu un platsliežu krustošanās vietā 120 klm (178. verstē) 2639 kv

mtr (580 kv. sažeņu) lielumā (sk. plānu Ns 1).
Sabiedrībai nodotās zemes vietā, sabiedrība ir nodevuse valsts

dzelzceļu īpašumā zemes gabalu, atrodošos pie sliežu ceļa 6243 kv mtr.

(1372 kv. sažeņu) platībā (pl. N° 1), kurš ved uz pārkraušanas rampu,

un otru zemes gabalu pret pasažieru platformu tādā platībā, kāds

uzrādīts klātpieliktā plānā Ns 3.

2. §.

Valsts dzelzceļi iznomā sabiedrībai zemes gabalus aizņemtus ar

sab. pasažieru ceļiem un pasažieru platformu līdz ar izeju uz valsts

ceļu platformu 1775 kv. mtr. (390 kv. sažeņu) lielumā, saskaņā ar plānu
Ns 3, kā arī aizņemto ar sliežu ceļu, krustojuma vietā zem tilta 319 kv.

mtr. (70 kv. sažeņu) lielumā par maksu Ls sešdesmit gadā.

3. §-.

Visāda veida pārbūves un jaunbūves uz iznomātiem zemes gabaliem
sabiedrība var izdarīt tikai ar valsts dzelzceļu rakstisku piekrišanu.

4- §•

Visas izbūves un ierīces uz sabiedrībai iznomātās zemes ir sabie-

drības īpašums, un tās no pēdējās apgaismojamas un uzturamas pilnīgā
kārtībā. Tāpat no sabiedrības uzturama kārtībā pārbrauktuve pār sliedēm

uz valsts dzelzceļu preču pagalmu. Par visiem nelaimes gadījumiem,
kuri saistīti ar šaursliežu dzelzceļu kustību uz minētās pārbrauktuves,
atbild sabiedrība.

5. §.

Gadījumā, ja pasažieru vai preču kustībai pieaugot, pievedceļa
stacijā esošās būves un ierīces izrādītos par nepietiekošām, tad uz valsts

dzelzceļu pieprasījuma sabiedrība uzņemas uz sava rēķina viņas attic-
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cīgi paplašināt vai papildināt, izdarot šos darbus tuvākā būves sezonā.

Ja sabiedrība atteiktos tādus darbus izpildīt, tad galīgi šo jautājumu
izšķir satiksmes ministrs.

6. §

Ja valsts dzelzceļiem rastos vajadzība pēc sabiedrībai iznomātās

zemes, tad uz satiksmes ministra rīkojuma un no viņa noteiktā laikā,
sabiedrība apņemas bez iebildumiem un pretenzijām atbrīvot iznomātos

zemes gabalus, nojaucot un novācot visas izbūves, nenogaidot šī līguma
izbeigšanas termiņu. Pretējā gadījumā to izdara valsts dzelzceļi uz

sabiedrības rēķina.

7- §•

Atsavināšanas joslā bojātās vai iznīcinātās izbūves un ierīces, kas

celtas Valmieras šaursliežu pievedceļu akciju sabiedrības pievienošanai
valsts dzelzceļiem, vai arī pēdējo krustošanai, ja bojājumi vai iznīcinā-

šana nav atkarīgi no valsts dzelzceļiem, iāizlabo un jāatjauno uz sabie-

drības rēķina.

8. §.

Valsts dzelzceļi dod sabiedrībai vajadzīgo ūdens vairumu no sava

ūdensvada par maksu uz atsevišķas vienošanās pamata.
Ddensvada kartība uzturēšanu no skaitītajā līdz sabiedrības patērē-

šanas vietām, sabiedrība izdara ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina,
izpildot visus darbus valsts dzelzceļu robežās zem pēdējo aģentu uzrau-

dzības. Udensskaitītāja kārtībā uzturēšanu izdara valsts dzelzceļi uz

sabiedrības rēķina.

9. §.

Biļešu pārdošanu, bagāžas, parastā un pasažieru ātruma, preču
pieņemšanu un izdošanu vietējā satiksmē izdara katrs dzelzceļš savā

stacijā ar saviem līdzekļiem. Pasažieru vilcienu saraksti un viņu vēlākie

grozījumi saskaņojami starp abām dzelzceļu valdēm. Par pasažieru
vilcienu nosebošanos abu staciju dežūranti paziņo viens otram.

10. §.

Tiešās satiksmes bagāžas, pasažieru un parastā ātruma preču sūtī-

jumu pieņemšanu un nodošanu izdara kārtībā, kāda paredzēta līgumā
par tiešo satiksmi starp valsts un Valmieras šaursliežu pievedceļu un šī

līguma zemāk uzrādītos §§.

ii. §.

Pa valsts dzelzceļiem pienākušos, uz sabiedrības dzelzceļu stacijām
adresētos bagāžas un pasažieru ātruma sūtījumus valsts dzelzceļi neka-

vējoši nodod sabiedrībai pie sabiedrības pasažieru platformas. Tāpat
no sabiedrības dzelzceļu stacijām pienākušos, uz vai caur valsts dzelz-

ceļu stacijām adresētos bagāžas un pasažieru ātruma sūtījumus, sabie-

drības dzelzceļi nekavējoši pieved un nodod valsts dzelzceļiem uz

valsts dzelzceļu pasažieru platformas vai bagāžas noliktavā.

12. §.

Parastā ātruma preču sūtījumu pārņemšana un nodošana notiek

uz pārkraušanas rampas, visu gadu no pīkst. 7 līdz 19 izņemot svēt-

dienas un svētku dienas, kad stacijas preču operācijām slēgtas. Visus
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pārkraušanas darbus izdara sabiedrība ar saviem strādniekiem un līdzek-

ļiem zem valsts un sabiedrības dzelzceļu aģentu uzraudzības. Pārkraujot
preces valsts dzelzceļu vagonos, sabiedrības dzelzceļu darbiniekiem

jāievēro visi noteikumi un aizrādījumi par preču iekraušanu vagonos,

gabarītu un pārvadāšanu, kā ari jāatbild par preču bojājumiem pie pār-
kraušanas. Par nelaimes gadījumiem ar nodarbinātiem pie preču pār-
kraušanas strādniekiem visu atbildību uzņemas sabiedrība.

13. §.

Preču pārkraušanas rampa jāapgaismo un jāuztura kārtībā sabie-

drībai. Valsts dzelzceļu apmaiņas aģentu vajadzībām sabiedrībai jādod

apkurinātas un apgaismotas telpas uz rampas. Apmaiņas dokumentu

sastādīšanai sabiedrība ierāda telpas rampas tuvumā. Pie pārkraušanas

rampas padotos platsliežu vagonus līdz plombu noņemšanai no vagoniem

apsargā valsts dzelzceļi. Vagonus ar valsts dzelzceļiem nododamām

no pievedceļa stacijām pienākušām un pārkrautām precēm, zem pieved-

ceļa plombām, apsargā un atbildību par tiem uzņemas valsts dzelzceļi
tikai pēc vagonos iekrauto preču galīgas pieņemšanas zem sabiedrības

plombām un pārņemšanas saraksta parakstīšanas no abu ceļu apmaiņas
aģentiem. Preču apsargāšanu pārkraušanas laikā uzņemas sabiedrība.

H. §.

Preču pārkraušanai vajadzīgo vagonu skaitu pēc šķirām (segti,

platformas v. t. t.) sabiedrības dzelzceļu aģents pieteic rakstiski valsts

dzelzceļu stacijas priekšniekam iepriekšējās dienas vakarā (pīkst. 18).
Tādā pat kārtībā un laikā valsts dzelzceļu stacija paziņo pieveddzelzceļu

stacijai krauto vagonu skaitu, paredzēto padot pārkraušanai nākošā dienā.

Sakarā ar iesniegtiem paziņojumiem abas puses novieto pieteiktos va-

gonus līdz pīkst. 7 no rīta uz preču pārkraušanas rampas ceļiem,

padodot vienā reizē ne vairāk kā tikdaudz vagonus, cik vienā laikā

var novietot uz ceļa pie pārkraušanas rampas Preču pārkraušanai, kā

arī pieņemšanai un nodošanai jānotiek dienas laikā no 7—19.

Vajadzības gadījumā uz vienošanās pamata starp valsts un pievedceļa
stacijām pārkraušanas laiku var attiecīgi pagarināt. Pie preču pārņem-
šanas un nodošanas no viena ceļa otram obligātoriska abu ceļu aģentu
klātbūtne.

Sabiedrības vagonos pienākušo preču pārkraušanai padotie platsliežu

vagoni un platformas uzskatāmi kā padoti preču iekraušanai, kas izda-

rāma 6 stundu laikā. Platsliežu ar precēm padotie vagoni pārkraušanai
sabiedrības vagonos, uzskatāmi kā padoti preču izkraušanai, kas arī iz-

darāma 6 stundu laikā. Ja pārkraušanai padotus vagonus tānī pat dienā

izmanto preču iekraušanai, tad pēdējās operācijas izvešanai dodamasklāt

otras 6 stundas. Atsevišķos gadījumos, bet ne vēlāk kā nākošā dienā

pīkst. 6 no rīta, tekošai dienai pārkraušanai pieprasīto vagonu skaitu var

palielināt vai pamazināt 10% apmērā. Papildus pieprasītie vagoni pār-
kraujami tekošā dienā augstāk paredzētā kārtībā un laikā. Par vienā

dienā pārkraujamo vagonu normu, noteicot arī uz cik ilgu laiku, valsts

dzelzceļu virsvalde vienojas ar sabiedrības ceļa pārvaldnieku. Lai at-

karībā no dzelzceļu rīcībā atrodošamies līdzekļiem veicinātu preču pār-
vadājumu pieaugšanu, pielaižama vagonu pārkraušana arī bez iepriek-

šējas pieteikšanas. Dzīvniekus, ātri bojājošas preces un kara sūtījumus
abas puses pieņem bez ierunām.
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15 §.

Par lieki pieprasītiem, kā arī zem preču pārkraušanas ilgāk par

14. § noteikto laiku aizturētiem vagoniem, neskatoties vai vagoni tukši

vai krauti, sabiedrības dzelzceļi māksā valsts dzelzceļiem tarifos pare-
dzēto soda naudu par katru vagonu un dienu. Tāpat valsts dzelzceļi
maksā sabiedrības dzelzceļiem tarifos paredzētu soda naudu par tiem

sabiedrības ceļu vagoniem, kas aizturēti aiz valsts dzelzceļu vainas.

Nepilnas vagonu dienas skaitās par pilnām.

16. §.

Par visiem vagonu aizturēšanas gadījumiem zem preču pārkraušanas
vai laikā nepadošanas vai neizmantošanas deļ sastādami akti ar valsts

dzelzceļu stacijas priekšnieka un sabiedrības dzelzceļa aģenta parakstiem.
Aktu oriģināls iesūtāms valsts dzelzceļu virsvaldei.

17. §.

Preču pieņemšanas pārtraukuma gadījumos neparedzētu apstākļu

dēļ, ja par to izziņots līgumā par tiešo satiksmi paredzētā kārtībā, ceļam

preču nodevējam nav tiesības uz soda naudu par vagonu aizturēšanu.

18. §.

Pie preču pārkraušanas radušos vagonu bojājumus izlabo valsts

dzelzceļi ar saviem līdzekļiem uz sabiedrības rēķina par pašizmaksu,

pieskaitot 90°/o uz darba spēku.

19. §.

Valsts dzelzceļu un pievedceļu staciju savstarpējai sazināšanai tās

savienojamas ar telefonu līnijām. Telefona savienojuma līniju ierīko un

uztura kārtībā valsts dzelzceļu uz sabiedrības rēķina.

20. §.

Valsts dzelzceļu stacijas teritorijas un ēku apgaismošanai vajadzīgo
elektrisko strāvu dod sabiedrības dzelzceļi par maksu uz atsevišķas
vienošanās pamata. Elektrības tīkla labošanu un kārtībā uzturēšanu no

elektriskās stacijas līdz skaitītājam izdara sabiedrības ar saviem līdzekļiem
un uz sava rēķina, bet no skaitītāja savā teritorijā — valsts dzelzceļi.

Skaitītāja labošanu un kārtībā uzturēšanu izdara valsts dzelzceļi uz

sava rēķina.

21. §.

Visus maksājumus, kādi izriet no šī līguma (par ūdeni, vag. rem.

un aizturēšanu, telefona līnijas uzturēšanu v. t. t.) sabiedrība apņemas
nomaksāt viena mēneša laikā no rēķina izsūtīšanas dienas. Maksu par

aizņemto zemi saskaņā ar šī līguma 2. § sabiedrība iemaksā par katriem

6 mēnešiem uz priekšu, pie kam ceļu pārņemot, pirmo maksājumu izdara

par laiku līdz 1. janvārim. Par termiņā nenomaksātiem rēķiniem sabie-

drība maksā soda naudu lļ?io 0/o par katru nokavēto dienu.

22. §.

Savstarpējās abu līgumslēdzēju dzelzceļu attiecības, sakarā ar tiešo

pasažieru un preču satiksmi regulējamas pēc līguma par tiešo satiksmi

starp valsts un Valmieras šaursliežu pievedceļu.
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23. §.

Šis mezgla līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājās spēkā no

viņa apstiprināšānas dienas. Šo līgumu var izbeigt uz valsts vai sabie-

drības dzelzceļu attiecīga rakstiska paziņojuma, vai satiksmes ministra

rīkojuma pamata, uzteicot to 2 mēnešus iepriekš.

24. §.

Zīmognodokli par šo līgumu, apmēros kādi paredzēti noteikumos

par zīmognodokli, maksā sabiedrība. Zīmognodokli par maksājumiem,
kādi izriet no šī līguma, sabiedrība maksā uz rēķiniem pie to nomaksas.

25. §.

Līguma oriģināls glabājas valsts dzelzceļu virsvalde, bet apstiprinātu
norakstu iesniedz Valmieras šaursliežu pieveddzelzceļu sabiedribai.

Valmieras šaursliežu pievedceļu A/S valde

N. Dombrovskij, M. Vegesack.
Latv. dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ar Ministru kabineta piekrišanu apstiprinu.
26. augustā 1924. g.

Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

Dzelzceļu virsvaldes un Valmieras šaursliežu

pievedceļa akciju sabiedrības paziņojums.

Tā kā Valmieras šaursliežu pievedceļu sabiedrība ir izpildījusi
finanču ministra 1923. g. 14. septembrī apstiprināto statūtu pie § 1.

piezīmē norādītos noteikumus, dzelzceļu virsvalde nodod un Valmieras

pievedceļu sabiedrība pārņem savā rīcībā 1924. g. 1. septembrī šaur-

sliežu dzelzceļa līniju no Smiltenes līdz Ainažiem ar staciju ēkām,
būvēm un ierīcībām, lokomotīvēm, vagoniem un pie tās piederošo in-

ventāru uz šinī gadījumā zem abpusēja paraksta sastādāmo pārņemšanas
aktu pamata.

Sākot ar minēto termiņu, Smiltenes-Ainažu līnijas vadība un

ekspluatācijas uzdevumi un atbildība par to pildīšanu guļ vienīgi uz

Valmieras šaursliežu pievedceļa akciju sabiedrības.

Līdz attiecīgam rīkojumam uz Smiltenes-Ainažu līnijas kā vietējā,
tā ari tīešā satiksmē ar valsts dzelzceļiem pēc minētā termiņa paliek
spēkā uz valsts dzelzceļiem likumīgi izsludināti un 1924. g. 1. septembrī
piemērojamie nolikumi, likumi un noteikumi un izdotie rīkojumi.

Bez tam arī pēc minētā termiņa paliek spēkā līdz attiecīgam rīko-

jumam, tiešā satiksmē, kura ievesta un pastāv pasažieru un bagāžas un

preču pārvadāšanai starp valsts dzelzceļu stacijām no vienas un Smil-

tenes-Ainažu linijas stacijām no otras puses un pasažieru un bagāžas
un preču pārvadāšana notiks pie viena pārvadāšanas dokumenta. Tomēr

veduma maksa par preču sūtījumu pārvadāšanu tiešā satiksmē starp
valsts dzelzceļu un Valmieras pievedceļa stacijām tiks aprēķināta par
valsts dzelzceļu attālumu un par pievedceļa attālumu atsevišķi pēc
pastāvošiem tarifiem.

Rīgā, 1924. g. 26. augustā.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Valmieras šaursliežu pievedceļu valde M. Vegezacks, N. Dombrovskis.
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Visiem ES, noraksts visiem direktoriem, EN, CN, TN, MR, ER,

FR, ERP, P, PN, K.

No š. g. 1. septembra Smiltenes-Ainažu līnija, kura turpmāk
sauksies par Valmieras pievedceļu, pāriet privātas Valmieras pievedceļa
Akciju Sabiedrības pārvadāšanā. Sakarā ar to šis pievedceļš izslēdzams

no valsts dzelzceļu līnij*u saraksta.

No lās pašas dienas privātā Valmieras pievedceļa stacijas tiek

ieslēgtas tiešā satiksmē ar valsts dzelzceļu stacijām, ar kurām tās līdz

šim bija tiešā satiksmē.

Pārdodot braucamās biļetes un nosūtot bagāžu un preces jāievēro
sekošais:

1) Valsts dzelzceļu stacijās, pārdodot biļetes un nosūtot bagāžu,
iekasē braukuma un veduma maksas par visu nepārtrauktu attālumu,

piemērojot līdzšinējo tarifu un citus braukuma un veduma maksu ap-
rēķināšanas palīglīdzekļus, kā: alfabētisko staciju sarakstu ar attālumu

uzrādījumiem, braukuma un veduma maksu aprēķinu tabelēs v. c.

2) Nosūtot preces uz Valmieras pievedceļa stacijām, izsūtāmā

stacija, pēc pastāvošā uz valsts dzelzceļiem tarifa, aprēķina visus valsts

dzelzceļiem pienākošos maksājumus līdz Valmierai un tos iekasē, pēc
sūtītāja vēlēšanās, vai izsūtāmā stacijā vai pārved uz gala staciju, ja
pastāvošos noteikumos nav nosacīts, ka veduma maksa obligātoriski

iekasējama izsūtāmā stacijā.
Izsūtāmā stacijā pārvadāšanas dokumentos uzrādītos maksājumus

Valmieras stacijas darbinieks pārbauda, apliecina maksājumu pareizību
kā preču zīmē, tā arī ceļa pavadzīmē ar savu parakstu un stacijas
zīmogu piespiešanu un nes atbildību par maksājuma pareizu aprēķinu.

3) izdodot preces, kuras pienākušas no Valmieras pievedceļa
stacijām, gala stacija aprēķina veduma maksu no Valmieras līdz gala
stacijai un iekasē kā valsts dzelzceļu, tā Valmieras pievedceļa ar zīmogu
apliecinātus maksājumus, atvelkot izsūtāmā stacijā samaksāto summu.

Valmieras pievedceļa uzrādītos maksājumus gala stacija nepārbauda,
iekasējamā summa tomēr nedrīkst būt mazāka par uzlikto pēcmaksu.

4) Izsūtāmā stacija pieņem pārvadāt ar vienu preču zīmi tādu preču
daudzumu, kāds nosacīts uz valsts dzelzceļu krievu platumu linijām.

5) Pēcmaksu izlikšana pielaista no un līdz tām stacijām, līdz kurām

tā bija atļauta līdz šim. Pēcmaksas kommisiju saņem izsūtāmās stacijas

dzelzceļš.

6) Preču pārkraušanu abos virzienos izdara Valmieras pievedceļš,
ņemot par to tarifā noteikto maksu.

7) Par nosūtāmo uz pievedceļu bagāžu, stacijas izraksta bagāžas
kvītes no atsevišķas burtnīcas, kādu lieto vietējās satiksmē.

8) Par nosūtāmām uz pievedceļa precēm stacijas izraksta preču
zīmju duplikātus no atsevišķas vietējās satiksmes burtnīcas, kura ņe-

mama no stacijā esošā krājuma.

9) Līdz atsevišķu ceļa pavadzīmju izgatavošanai un izsūtīšanai

stacijām jālieto tagadējās vietējās satiksmes ceļa pavadzīmes, kuras seko

ar preci līdz Valmierai. Še šo ceļa pavadzīmi, pēc Valsts dzelzceļiem

pienākušo maksājumu ierakstīšanas un apliecināšanas, kā paredzēts otrā
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punktā, nosūta līdz ar pārņemšanas sarakstu katru dienu F, bet sūtījumu

kopā ar preču zīmi un jaunsastādītās ceļa pavadzīmes norakstu nodod

pievedceļam.

10) Nosūtītās bagāžas norēķini sastādāmi saskāņā ar noteikumu

JVs 231. — 33. paragrāfa piezīmi.

11) Nosūtīto preču norēķini sastādāmi atsevišķi, nogrupējot sūtī-

jumus pēc gala stacijām, bet tos ierakstot vienā norēķinā numerācijas
kārtībā.

12) Pēcmaksām lietojama viena kopēja vietēja satiksmes burtnīca.

13) Pienākušās un izdotās bagāžas grāmata vedama atsevišķi.

14) Tāpat atsevišķi vedama izdoto preču grāmata par sūtījumiem
no pievedceļa.

15) Līgums par tiešo satiksmi drīzākā laikā tiks piesūtīts.

N° 320/FT/621. 1924. g. 28. augu.tā.

Dzelzceļu galvenā direktora p. v. i. Arronets.

Rīga preču, Rīga Krasta, Rīgas pas., Valmiera ES., noraksts

EN I un F.

Lai novērstu preču aizturēšanu Valmierā pie nodošanas pievedceļam
aizrādu, ka rīkojumā 320/FT/621 un līgumā par tiešo satiksmi starp
Valsts un Valmieras pievedceļiem, iesp. 1924. g. rīk. krāj. 37 un 48 pa- *

redzēto preču pavadzīmju noraksti uz tiem sūtījumiem, kuri adresēti uz

Valmieras pievedceļa stacijām izgatavojami un pievienojami pārvadāšanas
dokumentiem nosūtīšanas stacijās.

N° EC/431. 1925. g. 12. oktobrī.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Apkārtraksts N° 239.

1926. g. 22. septembrī.

levērojot priekšā nākošos pārpratumus pie preču pārņemšanas sa-

raksta pārbaudīšanas un norēķinu saskaņošanas par valsts dzelzceļu un

privāto Valmieras un Liepājas-Aizputes pievedceļu tiešā satiksmē pārva-
dātiem sūtījumiem, — uzdodu turpmāk visos gadījumos, kad no valsts

dzelzceļiem nosūta preces uz Valmieras pievedceļu vai no valsts dzelz-

ceļu Aizputes-Saldus līnijas uz Liepājas - Aizputes pievedceļu, preču
pavadzīmes iedalē „Atbildīgā stacijas darbinieka paraksts" virs paraksta
ierakstīt ar burtiem summu, kura iekasēta izsūtāmā stacijā pie preču
nosūtīšanas.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Valmiera ES. uz JSa 959 noraksts ER 4.

Pa pastiprinātu preču kustības laiku atļauts Valmierā preču pār-
kraušanu pieņemšanu un nodošanu no Valmieras pievedceļa uz valsts

dzelzceļiem un otrādi, bez mezgla līguma 14. paragrāfā paredzētā laika

darbdienās turpināt no pīkst. 19 līdz 24.
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Sakarā ar to vilcienu sastādītāju brigāde palielināma par vienu

I šķ. sastādītāju, iedalot viņu gaitu 3 maiņās, bet esošiem 2 maiņās
aģentiem piešķiramas 2 brīvdienas mēnesī katram ar vietnieku.

.\s> EC/316. 1927. 12. martā

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīcības daļas vadītājs A. Rezgals,

b. Tiešā satiksme starp valsts dzelzceļu Aizputes-
Skrundas līnijas un Liepājas-Aizputes pievedceļa

stacijām.

Apstiprinu:
1926. g. 27. janvārī.

Satiksmes ministrs P. Aroniets.

Līgums

par tiešo satiksmi starp valsts dzelzceļu Aizputes-Saldus līnijas
un Liepājas-Aizputes pievedceļa stacijām.

I. Vispārējie noteikumi.

1. §•
Šis līgums noslēgts starp Latvijas dzelzceļiem, viņu galvenā direk-

tora personā, no vienas puses, un Liepājas-Azputes privātu dzelzceļu
viņa priekšsēdētāja personā no otras puses, par tiešās satiksmes atklāšanu

starp valsts dzelzceļu Aizputes-Saldus līnijas stacijām un Liepājas -Aiz-

putes pievedceļa stacijām.
2- §•

Pasažieru, bagāžas, un pasažieru un parastā ātruma preču pārvadā-
šanas tiešā satiksmē tiek ievesta starp tām Aizputes -Saldus līnijas un

Liepājas-Aizputes pievedceļa stacijām, kuras šīm operācijām atvērtas un

kuras paredzētas tarifos pasažieru, bagāžas un preču pārvadāšanai.

3. §.

Tā kā līgumslēdzēju dzelzceļu līniju sliežu platums nav vienāds,
tad tiešā satiksmē bagāžu un preces pārvadā ar pārkraušanu Aizputē
no viena sliežu platuma vagoniem otra saliežu platuma vagonos. Pār-

kraušanu izdara Liepājas-Aizputes pievedceļa Aizputes stacija ar savu

darba spēku un saviem līdzekļiem.

4. §■

Par gadījumiem, kad pārvadāšana tieša satiksmē aprobežojama vai pār-

traucama katra pārvalde paziņo otrai pa telegrāfu.

11. Pasažieru un bagāžas pārvadāšana.

5. §.

Tiešā satiksmē pasažierus pārvadā ar Edmonsona sistēmas kartona,

nogriežamām un kilometru biļetēm, kuras izdod visam attālumam no

izbraukuma līdz gala stacijai.
Pasažieru biļetes un bagāžas kvītes jāizgatavo pec formām un

paraugiem kādus lieto valsts dzelzceļi.
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6. §.

Nododot pasažieru bagāžu pārvadāt tas īpašniekam jāuzrada attiecīga
braucamā biļete, kuras otrā pusē bagāžas kasē uzspiež zīmogu

„
bagāža".

Bagāžu pārvadā pie bagāžu kvitēm, kuras izdod visam attālumam

no izsūtāmās līdz gala stacijai; bagāžas kvītē jāieraksta biļešu klase un

numuri.

Ja bagāžu nodod pārvadāšanai bez braucamas biļetes uzrādīšanas,
tad tā skaitās par bagāžu — preci.

7. §.

Pasažieriem ar savu rokas bagāžu jāpārvietojas no viena dzelzceļa
vilciena otra dzelzceļa vilcienā ar saviem līdzekļiem, bez dzelzceļa līdz-

dalības.

Bagāžu viens dzelzceļš nodod otram bez pasažieru piedalīšanas

8. §.

Katrai bagāžas vietai obligātoriski jāpiestiprina birka, kurā jāuzrāda:

a) izsūtāmā un gala stacija;

b) attiecīgas bagāžas kvītes numurs.

Piezīme. Bagāžu bez birkas Aizputes stacijā viens dzelzceļš no otra dzelzceļa var

nepieņemt. Birkas nozaudēšanas gadījumā, Aizputes stacija, kura nodod bagāžu kaimiņu
dzelzceļam noskaidro bagāžas piederību, pēc kam šādai bagāžai pieliek savu birku, atzīmējot

par to bagāžas pavadzīmē.

9. §.

Bagāžas pieņemšanu un nodošanu no viena dzelzceļa otram izdara

pie pārņemšanas sarakstiem pēc saskaņota no abām pusēm parauga

(K2 1.).

Par visiem bagāžas iztrūkumiem pārņemšanas sarakstos jātaisa attie-

cīgas atzīmes, kuras jāapliecina ar nodošanas un pieņemšanas ceļu darbi-

nieku parakstiem. Tādas pašas atzīmes, piespiežot stacijas zīmogu, jā-
taisa arī attiecīgās bagāžas pavadzīmēs, nododamās no viena dzelzceļa
otram parastā kārtībā nosūtīšanai uz gala staciju. Par konstatēto bagāžas
iztrūkumu sastādāmi komercakti.

Ja pie bagāžas nodošanas no viena dzelzceļa otram kostatētu ne-

pietiekošu iesaiņojuma (taras) stāvokli vai tā bojājumu, tad augstāk minētā

kārtībā tas jāatzīmē pārņemšanas sarakstā un bagāžas pavadzīmē, pie
kam bagāža jāpārsver un par atrasto jāsatāda akts. Šos aktus paraksta
nodošanas un pieņemšaoas ceļu darbinieki. Ja bagāža Aizputes stacijā
pieņemta bez akta sastādīšanas, tad par visiem bagāžas iztrūkumiem pret
tās īpašnieku atbild dzelzceļš, kurš bagāžu pieņēmis.

Bagāžas pārņemšanas saraksti jāsastāda 4 eksemplāros, no kuriem

2 paliek nodošanas un divi nododāmi pieņemšanas dzelzceļiem, pie kam

viens minētā akta noraksts par bagāžas iesaiņojuma nepietiekošo stāvokli,
vai tās bojāšanu un iztrūkumiem pievienojams bagāžas ceļa pavadzīmei
un seko ar bagāžu līdz gala stacijai, bet akta oriģināls iesūtāms attiecīga
dzelzceļa pārvaldei 57. § paredzētā laikā.

Katra nodošanas — pieņemšanas stacija sastāda no pārņemšanas
sarakstu norakstiem pārņemšanas grāmatu.

Ja kada pārņemšanas saraksta konstatēt bagāžas vietu iztrūkums,
tad iztrūkstošās vietas, pēc to atrašanas, nodošanas stacija piesūta gala
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stacijai pie jaunas bagāžas pavadzīmes, kurā uzrāda pirmējās bagāžas
pavadzīmes numuru, izsūtāmo un gala stacijas, bet jauno bagāžas kvīti

pie norēķina iesūta sava ceļa pārvaldei.
Šādā kārtībā piesūtīto bagāžu pārvadā līdz gala stacijai bez maksas

10. §.

Bagāžu-preci, kura pieņemta pārvadāšani bez pasažieru biļetes uz-

rādīšanas, pārvadā saskaņā ar pastāvvšiem uz valsts dzelzceļiem noteiku-

miem, bet viņas nodošanu no viena dzelzceļa otram izdara saskaņā ar šī

līguma 9. §.

111. Pasažieru un parasta ātruma preču pārvadāšana.

A. Dokumenti.

11. §.
Par tiešās satiksmes pārvadājumiem izsūtāmā stacija sastāda dzelz-

ceļu likuma un preču pārvadāšanas noteikumos paredzētos pārvadāšanas
dokumentus (preču zīmes un preču zīmju duplikātus) no izsūtāmās sta-

cijas tieši līdz gala stacijai.

12. §.

Bez dokumentiem, kurus noteic dzelzceļu likums un preču pārva-
dāšanas noteikumi, vēl jālieto sekoši vienādi pēc formas dokumenti:

a) preču pavadzīme ;

b) pārņemšanas saraksti.

Izkasījumi un izlabojumi šajos dokumentos aizliegti, bet nepareizi
uzrakstītais jāpārstrīpo un virs tā pareizi uzrakstītais jāapliecina tām

personām, kuras šos uzrakstījumus izdarījušas, ar savu parakstu, pie-
spiežot stacijas zīmogu.

13. §.

Preču zīmju un to duplikātu blanķetes pasažieru un parastā ātruma

sūtījumiem iespiežamas saskaņā ar pastāvošiem uz valsts dzelzceļiem
noteikumiem un paraugiem vietējā satiksmē, bet preču pavadzīmēm jābūt
izgatavotām pēc klātpieliktā parauga (Ns 2.).

14. §.

Pie pilnu vagonu sūtījumu pārvadāšanas izsūtāmā stacija preču
zīmes priekšpusē, augšā, uzrāda vagona vai platformas numuru un celt-

spēju, bet pie garmērīgu priekšmetu pārvadāšanas — katras aizņemtās

platformas numuru un celtspēju ; garmērīgo priekšmetu garums nosūtītājam
jāuzrāda preču zīmē, iedalē „preces nosaukums", saskaņā ar tarifa noteiku-

miem un nomenklatūru, pielietojamiem uz valsts dzelzceļiem.

15. §.

Uz visu preču daudzumu, kādu nosūta pie vienas preču zīmes,

jāsastāda viena preču pavadzīme, kura kopā ar preci seko līdz gala

stacijai.
16. §.

Attiecībā uz preču nosūtītāja piestādītiem dokumentiem, kuriem

jāpavada sūtījums, kā piemēram, akcīzes un administratīvo iestāžu kvītes,

apliecības v. t. t., neatkarīgi no šo dokumentu uzskaitīšanas preču zīmē,
jāievēro sekošā kārtība:
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a) izsūtāmā stacija apzīmē šos dokumentus ar savu zīmogu, uzrādot

preču pieņemšanas mēneša dienu un piešuj vai pielīmē tos pie
preču zīmēm;

b) pieņēmēja — dzelzceļa pārņemšanas stacija pārbauda šo doku-

mentu esamību un atzīmē dokumentu numurus pārņemšanas

sarakstos;

c) gadījumā, ja kāda stacija konstatē visu vai dažu pavaddokumentu
iztrūkumu, tad jāsastāda akts, kura noraksts pievienojams ceļa

pavaddokumentiem.

B. lekraušana.

17. §•

Katrs vagons jāpiekrauj pec iespējas tuvāk tā celtspējai, pie kam

nav atļauts iekraut pārāk par vagona celtspēju.

18. §.

Nosūtīšanas stacijas var pieņemt pārvadāšanai tiešā satiksmē pie
vienas preču zīmes, tikai tādu vairumu preču, kuru svars nepārsniedz
10 tonnas, pie kam atsevišķu gabalu svars nedrīkst pārsniegt 5 tonnas,

bet to apmēri Aizputes—Saldus lauku ceļa gabaritu.
Šo preču daudzumu pārvadā pie vienas preču zīmes un vienas

preču pavadzīmes, bet pārvadājot to pa Aizputēs—Saldus līnīju vairākos

vagonos izsūtāmā vai pārkraušanas stacija ieraksta kā preču zīmē, tā arī

preču pavadzīmē to vagonu numurus, kuros iekrautas viena šāda sūtī-

juma preces.
Vagonu lapas šajos gadījumos jāsastāda īpaši katram atsevišķam

Aizputes—Saldus līnijas vagonam.

19. §.

Tiešā satiksmē pārvadājāmo preču iekraušana vagonos vai platfor-
mās un pārkraušana izdarāma saskaņā ar nosacījumiem, kādi pastāv
uz valsts dzelzceļiem.

C. Aprēķinātās par preču pārvadāšanu maksas un papildu maksājumu
ierakstīšana pārvadāšanas dokumentos un to iekasēšanas kārtība.

20. §.

Nosūtot preci no Liepājas—Aizputes pievedceļa uz kādu Aizputes—
Saldus līnijas staciju, Liepājas—Aizputes pievedceļa Aizputes stacija,
nododot sūtījumu valsts dzelzceļam, aprēķina pievedceļam pienākošos
veduma maksu un papildu maksājumus par šo sūtījumu un aprēķināto
maksājumu kopsummu, ieslēdzot tanī uzliktās pēcmaksas summu un

komisiju par pēcmaksas pārvešanu, ieraksta kā preču zīmē, tā arī preču
pavadzīmē.

Visus šos ierakstījumus Aizputes stacijā apliecina ar parakstu, pie-
spiežot stacijas zīmogu.

Maksājumu kopsummu nodošanas stacija obligātoriski ieraksta arī

pārņemšanas saraksta attiecīgā iedalē.

21. §
Nosūtot preci no Aizputes-Saldus līnijas uz Liepājas-Aizputes pie-

vedceļu, valsts dzelzceļu Aizputes stacija rīkojas attiecībā uz maksājumu
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aprēķināšanu par savu ceļa daļu un šo maksājumu ierakstīšanu doku-

mentos un pārņemšanas sarakstā 20. §. noteiktā kārtībā.

22. §.

Nosūtītājam ir tiesība pārvest maksājumus iekasēšanai gala stacijā,

viņš var pēc sava ieskata nomaksāt izsūtāmā stacijā visu vai daļu no

maksājumiem un iztrūkstošo daļu likt samaksāt preču saņēmējam, bet

gadījumos, kad veduma maksa saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem ir

jāiekasē izsūtāmā stacijā, tā iekasējama sekošā kārtībā: a) nosūtot preces

no Liepājas-Aizputes pievedceļa uz Aizputes-Saldus līnijas stacijām iz-

sūtāmā stacija iekasē no preču nosūtītāja visus maksājumus, kādi dzelz-

ceļam pienākās par sūtījumu pārvadāšanu, par visu nepārtraukta attā-

lumu līdz gala stacijai; b) nosūtotpreces no Aizputes-Saldus uz Liepājas-
Aizputes pievedceļu, izsūtāmā stacija no nosūtītāja iekasē valsts dzelz-

ceļiem pienākošos maksājumus par sūtījumu pārvadāšanu līdz Aizputes
stacijai, bet maksājumus, kuri par sūtījumu pārvadāšanu pienākas Lie-

pājas-Aizputes pievedceļam, pēdējais iekasē no preču īpašnieka pie to

izdošanas gala stacijā.

23. §.
Maksu par svēršanu un preču iekraušanu un izkraušanu, ja šādi

maksājumi dzelzceļiem pienākas, saņem tas dzelzceļš, kurš katru no šīm

operācijām faktiski izdarījis.
Maksu par sūtījumu pārkraušanu Aizputē saņem Liepājas-Aizputes

pievedceļš, kurš šīs operācijas arī izdara.

Komisijas naudu par pēcmaksas operācijām saņem dzelzceļi, kuru

izsūtāmā stacijā pēcmaksa uzlikta.

D. Vagonu lapa.

24. §.

Aizputes-Saldus līnijas stacijas sastāda vagonu lapas saskaņā ar

pastāvošiem noteikumiem. Tāpat saskaņā ar pastāvošiem valsts dzelzceļu
noteikumiem Liepājas-Aizputes pievedceļa Aizputes stacija sastāda va-

gonu lapas (Paraugs N° 3.) uz pārkrautiem vagoniem ar precēm, kuras

sūtāmas no Liepājas Aizputes pievedceļa stacijām uz Aizputes-Saldus
līnijas stacijām.

Pārkraujot preces sagāztā veidā (bez vietu skaita uzrādīšanas) pār-
kraušanas stacija atzīmē vagonu lapā un preču pavadzīmē: a) vagonu

taras svaru un b) kopējo preces un vagona taras svaru.

E. Plombas.

25. §.

Vagonu durvim, kuros Aizputē pārkrautas preces saskaņā ar šā

līguma 3. § kā nosūtīšanai no Liepājas-Aizputes pievedceļa uz Aizputes-
Saldus līniju, tā otrādi, Liepājas-Aizputes pievedceļa Aizputes stacija
uzliek savas plombas, pie kam plombējot pārkrautos vagonus ar precēm
virzienā no pievedceļa uz Aizputes Saldus līniju, Liepājas-Aizputes pie-
vedceļš lieto plombas pēc parauga un ar nospiedumiem, kā arī izdara

pašu plombēšanu saskaņā ar noteikumiem, kādi pastāv uz valsts dzelz-

ceļiem.
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F. Preču nodošana-pieņemšana.

26. §.

Vagonu nodošanu Liepājas-Aizputes pievedceļš Aizputes-Saldus lī-

nijai un saņemšanu no pēdējā izdara Aizputes stacijā, pie krāvu pār-

kraušanas, ievērojot noslēgtā starp abām pusēm Aizputes mezgla līguma
nosacījumus.

27. §.

Segtos vagonos pārvadājamo preču nodošana-pieņemšana Aizputē,
virzienā no Aizputes-Saldus līnijas uz pievedceļu un nesegtos vagonos—

abos virzienos, jāizdara ar kravas svara un vietu skaitu pārbaudīšanu
un iesaiņoto preču taras un neiesaiņoto preču apskatīšanu, turpretim

segtos vagonos pārvadājāmo preču pieņemšana-nodošana, virzienā no

pievedceļa uz valsts dzelzceļiem, jāizdara vagonos zem Liepājas-Aizputes

pievedceļa plombām, bez preču vietu skaita un svara, kā arī iesaiņojuma
(taras) stāvokļa pārbaudīšanas, bet uz Aizputes-Saldus līnijas pieprasī-
jumu arī ar šādu pārbaudīšanu.

Visi pie šādas apskatīšanas konstatētie taras un pašu preču bojājumi
un iztrūkumi, kā arī visas nesaskaņas starp preces faktisko stāvokli un

ziņām, kādas par precēm atzīmētas pārņemšanas sarakstos un pavad-
dokumentos neatkarīgi no tā, vai par to sastādīti akti, vai ne, sīki jāat-
zīmē pārņēmšanas sarakstos un augšminētos dokumentos pret tām pozi-
cijām, pie kurām pieder tās preces, kuras pie apskatīšanas atrastas ne-

kārtīgā stāvoklī: šādas atzīmes apliecina nodošanas un pieņemšanas ceļu
darbinieki ar saviem parakstiem, klātpiespiežot pieņemšanas un nodoša-

nas staciju zīmogus.
Par atrastām pie preču nodošanas nepareizībām un iztrūkumiem

vai bojājumiem, ceļam pieņēmējam jāsastāda komerciēlie akti ar ceļa

nodevēja ierēdņa līdzparakstu. Viens akta noraksts jānosūta kopā ar

preci uz gala staciju, otrs noraksts jāizsniedz nodošanas dzelzceļam iesū-

tīšanai sava dzelzceļa pārvaldei un oriģināls jāiesūta tā ceļa pārvaldei,
kurš aktu sastādījis.

28. §

Nodošanas dzelzceļa brezenti un virves pie pārkraušanas tiek

noņemti.

29. §

Ja pie preču nodošanas un pieņemšanas izrādās, ka preču iztrūkums

cēlies no taras bojāšanas, tad dzelzceļam, kurš preci nodod, nekavējoši
jāizlabo taras bojājumi. Dzelzceļš, kurš izlabojis taru, sastāda par to

aktu, uzrādot preču stāvokli un svaru,
kā arī to cik izlabošana iz-

maksājusi
Šī akta noraksts seko kopā ar preci līdz gala stacijai, bet akta

oriģināls paliek dzelzceļam, kurš aktu sastādījis, pie kam par akta sa-

stādīšanu jāatzīmē preču zīmē un preču pavadzīmē.

Ja pie tam novērots, ka daļa preces ir sabojāta, bet par to nav

atzīmēts pārvadāšanas dokumentos, tad izlabojis iesaiņojumu (taru),

dzelzceļš sper soļus preces tāļākā bojājuma novēršanai, ja to preču

īpašības atļauj, atzīmējot par šajā ziņā spertiem soļiem preču pārva-
dāšanas dokumentos un pārņemšanas sarakstos. Šo atzīmi apliecina
nodošanas un pieņemšanas dzelzceļa darbinieki.
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30. §.

Sūtījumu nepieņem, ja pie sūtījuma nav attiecīgas preču zīmes vai

preču pavadzīmes, kā arī ja dokumentos nav uzrādīta gala stacija, preču
svars vai attiecīgas ziņas, kuras jāuzrāda svara vietā.

Ja pēc dokumenta satura nevar noteikt sūtījuma gala staciju, tad

par to nekavējoši telegrāfiski vai telefonografiski jāpieprasa izsūtāmā

stacijā, bet līdz noskaidrošanai preci aiztur tas dzelzcejš, kurš sūtījumu
nodod, pie kam par sūtījuma nokavēšanos atbild vainīgais dzelzceļš.
Vēlāk pie šāda sūtījuma pārņemšanas, preču pavadzīmē jāuzrāda sūtī-

jumu aizturēšanas iemesli, pieliekot pieprasījuma un atbildes telegrammu
(tēlefonogrammu) norakstus. Šie apstākļi jāņem vērā gala ceļam, noteicot

un sadalot dzelzceļu atlīdzību par sūtījumu nokavēšanos.

31. §•

Ja preču zīmē trūkst nosūtītāja uzvārds vai firma, kā arī izsūtāmās

stacijas zīmogs par nosūtīšanas laiku, vai pie preču zīmes nav pielikti
preču pārvadāšanas noteikumos paredzētie pielikumi, tad šie apstākļi
nevar būt par cēloni sūtījuma nepieņemšanai.

Par augšminēto ziņu iztrūkumu nodošanas stacijas darbinieks at-

zīmē preču pavadzīmē un pārņemšanas sarakstā, pie kam šādu atzīmi

paraksta arī pieņēmēja-dzelzceļa darbinieks. Pie tam nodošanas stacija
pieprasa izsūtāmai stacijai vajadzīgos paskaidrojumus, kurus pēc tam

paziņo pieņemšanas stacijai. Par sekām, kuras ceļas aiz vajadzīgo ziņu
un pielikumu trūkuma, atbild vainīgais dzelzceļš.

32. §.

Preču zīmes vai preču pavadzīmes pazaudēšanas gadījumā, nodo-

šanas stacija sastāda par to aktu, atjauno preču pavadzīmi un šos do-

kumentus, kopā ar precēm, nosūta gala stacijai. Aktā lāaizrāda, ka

preču zīme, vai preču pavadzīme pazaudēta, un jāieraksta nosūtītājs un

saņēmējs, izsūtāmā un gala stacijas. Par sekām, kuras ceļas aiz preču
pārvadāšanas dokumentu nozaudēšanas, atbild vainīgais dzelzceļš.

33. §.

Pasažieru ātruma preces nodod un pieņem . nekavējoties pēc tā

vilciena pienākšanas, ar kuru sūtījums atvests. Šīs preces pārņem ar

skaitu, apskatot iesaiņojumu un pārbaudot svaru.

34. §.

Ja pie lopu pārvadāšanas, pārņemšanas stacija konstatē, ka fak-

tiskais lopu skaits nesaskan ar dokumentiem, tad liekus lopus neaiztur,
bet par konstatētām nepareizībām sastāda aktu, kura norakstu izdod

preču saņēmējam līdz ar preču zīmi.

35. §.

Tajos gadījumos, kad kādā sūtījumā visas preču vietas reizē nav

piesūtītas pārņemšanas stacijā, tad nomaldījušās vietas, pēc to atrašanas

tā dzelzceļu stacija, kura preces izdod, piesūta pie jaunas preču zīmes

(duplikāts jāpiesūta sava ceļa ieņēmumu kontroles iestādei), kurā jāuz-
rāda pirmējo izsūtāmo un gala staciju nosaukumi un pirmējās preču
zīmes numurs. Šī preču zīme jāsastāda nodošanas stacijas priekšnieka
vārdā, jāadresē gala stacijas priekšniekam, klātpieliekot preču pavadzīmi
(pēc vispārējiem noteikumiem).

Šādus piesūtījumus dzelzceļi pārvadā bez maksas.



658

G. Pārņemšanas saraksti.

36. §.

Aizputes stacijā preču nodošanas dzelzceļa darbinieks sastāda četros

eksemplāros pārņemšanas sarakstu, ieslēdzot tajā sarakstā visas vienā

reizā nododamās preces un savam dzelzceļam pienākošos maksājumus.
Šos sarakstus paraksta preču nodošanas dzelzceļa darbinieks. Pārņem-
šanas saraksti jānumurē ar kārtējiem numuriem, kuri jāved, sākot

no tās dienas, kad iesākta tiešā satiksme, līdž tekošā kalendāra gada
beigām un pēc tam katru gadu pārņemšanas saraksti jāsāk no pirmā
numura (Jsr° 4.).

37. §.

Pie pārņemšanas sarakstiem jāpieliek visi tie dokumenti, kuri pa-
vada preces.

38. §.

Pie preču nogādāšanas pārņemšanas punktā, pieņemšanas stacijas
darbinieks salīdzina viņam uzrādītos divus pārņemšanas sarakstu eksem-

plārus ar klātpieliktiem dokumentiem, kā arī izdara savstarpēju doku-

mentu salīdzināšanu, pie kam nodošanas stacijas darbinieks izlabo

pārņemšanas sarakstos no viņa paša pamanītās vai no pieņēmēja uzrā-

dītās kļūdas. Šādi izlabojumi jāapliecina ar preču nodošanas un pie-
ņemšanas darbinieku parakstiem.

Pēc dokumentu salīdzināšanas pieņēmējs stājas pie pašu preču
pieņemšanas.

39. §.

Preces, kuras nodod saskaņā ar pārņemšanas sarakstu, bet no

kuru pieņemšanas pieņēmējs - dzebceļš atsakās, jāizstrīpo no pārņem-
šanas saraksta, atzīmējot sarakstos nepieņemšanas iemeslus.

40. §.

Pēc preču pieņemšanas augšminētā kārtībā un pēc iepriekšējos §§

paredzēto atzīmju ierakstīšanas pārņemšanas sarakstos, četrus pārņem-
šanas saraksta eksemplārus paraksta darbinieks, kurš preces pieņem,
pie kam pārņemšanas saraksti, tā arī preču pavadzīmes jāapzīmē ar

nodošanas un pieņemšanas dzelzceļu staciju zīmogiem, uzrādot nodo-

šanas un pieņemšanas mēneša dienu un stundas ar minūtēm, kad

pārņemšana notikusi.

Divi pārņemšanas saraksta eksemplāri paliek dzelzceļam, kurš

preces nodod, bet divus pārējos saņem dzelzceļš, kurš preces pieņem.
Katra nodošanas pieņemšanas stacija sastāda no pārņemšanas sa-

rakstu norakstiem pārņemšanas grāmatu.

Piezīme: Gadījumā, ja pārņemšanas sarakstos ir kādas nesaskaņas, tad par ne-

apstrīdamu dokumentu jāpieņem tas eksemplārs, kurš atrodas pie dzelzceļa, kas preces

nodevis.

41. §•

Pārņemšanas saraksti, kuri apliecināti ar zīmogiem un parakstiem,
ja viņos nav nekādu atzīmju par krāvuma vai iesaiņojuma stāvokli, kad

sūtījumi pieņemti natūrā, pārpratuma gadījumos jāuzskata par pierādī-
jumiem, ka preces un iesaiņojums pie pārņemšanas atrasti pilnīgā kārtībā.
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H. Preču izdošana un sekas, kūdās ceļas caur nepieprasīšanu vai caur

atsacīšanos no pieņemšanas.

42. §.

Preces, no kurām preču īpašnieks formeli atsacījies, pieder tam

dzelzceļam, uz kura rēķina gala dzelzceļš viņam izmaksā atlīdzību, kā-

dēļ gala dzelzceļam attiecībā uz šo preču likvidēšanu, jāpieprasa no vai-

nīgā dzelzceļa aizrādījumi un viņam jārīkojas ar precēm, saskaņā ar sa-

ņemtiem aizrādījumiem, pārdodot preces 2 nedēļu laikā pēc aizrādījumu
Saņemšanas. Vainīgam dzelzceļam arī ne vēlāk par 2 nedēļām pēc pie-
prasījuma saņemšanas, jādod izsmeļoši aizrādījumi; pretējā gadījumā gala
dzelzsceļš stājas pie preču pārdošanns saskaņā ar likumu un valsts dzelz-

ceļu noteikumiem.

lekasētās summas atlikums no to preču pārdošanas, no kurām īpaš-
nieks formeli atsacījies, kas pārsniedz visu pienākošos dzelzceļiem maksā-

jumu kopsummu, paliek tā dzelzceļa rīcībā, uz kura rēķina izmaksāta

atlīdzība pretenzijas iesniedzējam.

Maksa par tādu preču uzglabāšanu gala stacijā, no kuru pieņem-
šanas saņēmējs formeli atsacījies, jāaprēķina tikai par laiku, līdz atsacī-

šanās dienai.

43. §.

Gadījumā, ja pienākošo preču dokumentos konstatētas nesaskaņas,
kā starp preču zīmi un tās duplikātu, tā arī starp citiem dokumentiem,

un dokumentu nesaskaņas ar precēm, gala stacijas pienākums ir aizturēt

preču izdošanu līdz nesaskaņu noskaidrojošas telegrāfiskas (vai telefo-

nografiskas) atbildes saņemšanai no izsūtāmās stacijas uz savu telegrā-
fisku (vai telefonografisku) pieprasījumu. Šī noteikuma neievērošanas

gadījumā par izdošanas sekām atbild dzelzceļš, kurš preces izdevis.

Atbildes uz šādu stacijas pieprasījumu jānodod izsūtāmās stacijas
telegrāfā ne vēlāk par 6 stundām pēc pieprasījuma telegrammas (telefo-

nogrammas) saņemšanas, pie kam laiks no pulksten 6 vakarā līdz pulkt.
8 rītā nākošā dienā pie laika aprēķināšanas netiek vērā ņemts.

Nosūtīšanas dzelzceļš, kurš pielaidis nesaskaņas, vai citas neparei-
zības, atbild pilnā apmērā par visām sekām, bet nekādu maksu par

preču uzglabāšanu gala stacijā no viņa nepiedzen. Tāpat arī šo maksu

neatveik no naudas, kura ieņemta pie preču pārdošanas, kad saņēmējs
atsacījies no preču pieņemšanas bojāšanās dēļ, vai aiz citiem iemesliem,
un dzelzceļš nes preču īpašnieka atlīdzības izdevumus; nauda, kura tādos

gadījumos iekasēta par pārdotām precēm, pēc visu uz precēm gulošo
maksājumu segšanas, izņemot uzglabāšanas maksu, jāieskaita atlīdzībā,
kura izmaksājama preču īpašniekam.

J. Preču apturēšana ceļā.

44. §.

Ja no personas, kurai ir rīcības tiesības par precēm, ienāk piepra-
sījums apturēt sūtījumu ceļā, kādā no tarifu stacijām, tad izsūtāmās sta-

cijas pienākums ir par to paziņot ar telegrammu (vai tēlefonogrammu)
ne tikai apturēšanas stacijai, bet arī pārņemšanas punktam Aizputē.

Ja preču nosūtītājs pieprasa, lai preces katra ziņa izdod no viņa
uzrādītā tarifu stacijā, kaut arī sūtījums būtu aizgājis šai stacijai garām,

42*
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tad telegrammas (telefonogrammas) jādod arī pārņemšanas punktam
Aizputei.

Pēc preču aizturēšanas (kad pārkraušana Aizputē jau notikusi) tarifu

stacija par to paziņo ar telegrammu (tēlefonogrammu) izsūtāmai stacijai,

aprēķina par savu dzelzceļa daļu tarifa maksu, pieskaitot summu uzrā-

dīto stempelē uz preču pavadzīmes un pēc šāda aprēķina uz savu at-

bildību izdod preces saņēmējam.

45. §.

Ja persona, kurai ir rīcības tiesība par precēm, pieprasa preču ap-

turēšanu ceļā kādā no tarifu stacijām, bet sūtījums jau aizgājis šai sta-

cijai garām, un tas jāsūta atpakaļ uz nosūtītāju uzrādīto apturēšanas sta-

ciju, tad stacija, kurā sūtījums aizturēts, atzīmē par to preču zīmē, izdara

pavadzīmē pēc spēkā esošiem tarifiem aprēķinu par preču pārvadāšanu,

pēc tam sastāda jaunu preču zīmi, duplikātu un preču pavadzīmi, kuros

uzrāda, ka maksu par pirmējo pārvadājumu, ja tāda nav iekasēta pie
nosūtīšanas, tā arī šī pārvadājuma preču zīmes numuru, un nosūta preces

uz nosūtītāja uzrādīto jauno gala staciju; pirmējā preču zīme jāpieliek

pie jauniem pārvadāšanas dokumentiem. Pirmējā preču pavadzīme pa-
liek uz preču apturēšanas dzelzceļa. Preču īpašnieka pieprasījuma tele-

grammas (telefonogrammas) noraksts jānosūta pie jaunās preču zīmes iz-

došanas stacijai.

Tāpat dara arī gala stacija, ja preces jau pienākušas.

46. §.

lepriekšējos paragrāfos paredzētos gadījumos tarifu starpstacijai vai

gala stacijai, kura izpilda izsūtāmās stacijas pieprasījumu, jāatzīmē pir-
mējā sūtījuma preču zīmē, ka saskaņā ar pieprasījumu, preces nosūtītas

pie jaunas preču zīmes, uzrādot tās numuru, uz uzrādīto staciju un par

izdarīto paziņo izsūtāmai stacijai ar telegrammu (telefonogrammu).

47. §.

lepriekšējos paragrāfos paredzētos gadījumos apturēšanas stacija te-

legrafē (telefonē) izsūtāmai stacijai iekasēt no personas, kurai ir rīcības

tiesības par precēm, visus maksājumus, kā par pirmatnējo sūtījumu, tā

arī par preču atpakaļsūtīšanu; līdz atbildes saņemšanai par visu augš-
minēto maksājumu iekasēšanu, preces atpakaļ nesūta.

48. §.

Ja, izpildot to personu pieprasījumus, kurām ir rīcības tiesības par

precēm, rodas kādi izdevumi, kuri jāpiedzen no augšminētām personām,
tad visi tādi izdevumi, kuri nav paredzēti 46. § jāieraksta preču zīmē

un pavadzīmē un jāpiedzen no preču saņēmēja.

X- Pārsvars.

49. §.

Pārsvars, saprotot zem ta lieku krāvumu virs 10 tonnām pie vienas

preču zīmes, nav pielaižams.
Pārsvara pielaišanas gadījumos jārīkojas saskaņa ar pastāvošiem uz

valsts dzelzceļiem noteikumiem.
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L. Pēcmaksas.

50. §.

Uz tiešā satiksmē ar Valsts dzelzceļiem pārvadājamām kravām sū-

tītāji var uzlikt pēcmaksas pastāvošo uz valsts dzelzceļiem noteikumu

kārtībā.

Pēcmaksas var uzlikt kā uz parastā, tā arī pasažieru ātruma sūtī-

jumiem, bet tikai tad, ja izsūtāmā un gala stacijā ievestas pēcmaksas
operācijas (sk. rīk. N2 109, kas iespiests 1922. g. „Valdības Vēstnesī"

j\° 77 un „Dzelzceļu virsvaldes rīk. krāj." JV° 14).

Tāpat norēķināšanās ar pēcmaksām izdarāma pastāvošo uz valsts

dzelzceļiem noteikumu kārtībā (sk. noteikumus Ns 180, iespiestus 1922. g.,

Valdības Vēstnesī" Ns 74 un „Dzelzceļu virsvaldes rīkoj. krāj." Ns 13).

M. Par palīglīdzekļiem pie preču pārvadāšanas.

51. §.

Visi preču pavadzīmē uzrādītie palīglīdzekļi, kurus ierīkojuši paši
preču nosūtītāji, vai dzelzceļš uz nosūtītāja rēķina, jāizdod gala stacijā

preču saņēmējam.

IV. Aktu sastādīšanas kartība.

52. §.

Pie šajā līgumā paredzēto aktu sastādīšanas jāpiedalās:

a) stacijas priekšniekam vai viņa oficielam vietas izpildītājam;

b) darbiniekam, kuru stacijas priekšnieks pilnvarojis plombu no-

ņemšanai, ja stacijas priekšnieks pats pie plombu noņemšanas

nepiedalās;
c) diviem lieciniekiem no tādām personām, kuras nesastāv dzelzceļu

dienestā un kuras nepiedalās pie preču izkraušanas. Gadījumā,

jā privātus lieciniekus nav iespējams atrast, tad viņu vietu var

izpildīt dzelzceļu administrācijas ierēdņi, kuri nepieder pie eksplu-

atācijas darbiniekiem un

d) pie aktu sastādīšanas Aizputes stacijā — nodošanas un pieņem-
šanas dzelzceļu darbiniekiem.

53. §.

Pie aktu sastādīšanas dzelzceļu darbinieki uzrada savu amatu, bet

privātie liecinieki — vārdu, uzvārdu un dzīves vietu.

54. §.

Aktos jāuzrāda visas ziņas, kuras nepieciešamas gadījuma noskaid-

rošanai, pie kam aktā nav jātaisa nekādi slēdzieni par dzelzceļu atbildību,
bet jāaprobežojas tikai ar faktu aprakstīšanu.

Ja zaudējumus noskaidro gala stacija, kura izdara šo zaudējumu

novērtēšanu, tad aktā jāuzrāda, pēc kādiem datiem novērtēšana izdarīta,

pie kam:

a) ja bija uzaicināti eksperti, tad jāatzīmē katra eksperta vārds,

uzvārds, nodarbošanās un dzīves vieta;
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b) ja preču saņēmējs uzrādījis rēķinu, tad ta oriģināls vai noraksts

jāpieliek pie akta un aktā par to jāatzīmē.

55. §.

Ja konstatēta sūtījuma samērcēšana vagonā, tad jāsastāda:
a) techniskais akts par vagona apskatīšanu un

b) komercielais akts par preču stāvokli.

56. §.

Pie akta jāpieliek no vagona noņemtās plombas un vagona lapa,
pie kuras vagons pienācis. Plombas jāpiestiprina pie atsevišķas lapas ar

tās stacijas lakas zīmogu, kura sastādījuse aktu. Uz šīs lapas jāatzīmē,

pie kāda akla plombas piederīgas un cik plombas pieliktas.

57. §.

Tās stacijas priekšnieks, kurā akts sastādīts, iesūta akta oriģinālu
savai dzelzceļa pārvaldei dēļ tāļākas virzīšanas. Pēdējā 20 dienu laikā,
skaitot no aktu sastādīšanas dienas, to nosūta tā dzelzceļa pārvaldei,
kurš atbildīgs par ar aktu konstatēto.

Akta noraksts jāuzglabā pie stacijas aktiem.

Ja aktu sastādījuši nevis gala stacija, bet pārņemšanas vai ceļa
starpstacijā, tad pie preču pavaddokumentiem jāpieliek akta noraksts,
kurš apliecināts no stacijas priekšnieka, atzīmējot preču pavadzīmē par

akta pielikšanu un īsumā uzrādot, par ko akts sastādīts; par preču iztrū-

kumu vai bojāšanu nepareizu preču nosaukumu v. t. t. (skat. 27. §).

58. §.

Ja pie preču pienākšanas gala stacijā, tās pārbaudot, konstatētas

tādas nepareizības, par kurām jau pārņemšanas vai ceļa starpstacijā
sastādīts akts un starp preču faktisko stāvokli un aktā uzrādītām ziņām
nekādas starpības nav, tad gala stacija jaunu aktu nesastāda, bet atzīmē

par to pie preču dokumentiem pieliktā akta norakstā, apliecinot šo

atzīmi ar stacijas priekšnieka parakstu Ja ceļā sastādīti divi vai vairāki

akti ar pretrunīgām ziņām, tad gala stacijā prece obligātoriski jāatsaiņo
un par apskatīšanas rezultātiem jāsastāda akts.

59. §.

Dzelzceļš saņēmis uz viņu attiecošos aktus (57. §), kurš neapmierina
šī līguma prasības, sūta aktu atpakaļ dzelzceļam, kurš to piesūtījis, ne

vēlāk, kā 3 mēnešu laikā pēc akta saņemšanas dienas, uzrādot atpakaļ-
sūtīšanas iemeslus.

60. §.

Ja pie akta trūkst plombu, tad dzelzceļam, akta saņēmējam, ne

vēlāk kā piecu dienu laikā par to ar tēlegrammu (tēlefonogrammu) jāpa-
ziņo dzelzceļam, kurš aktu sastādījis, un pēc tam jāapstiprina tēlegramma
(tēlefonogramma) ar rakstu.

V. Atbildība.

61. §.

Ja preču vērtība ir mazinājusies tadeļ, ka tas iekrautas netīrīta vai

smirdošā vagonā, tad atbild dzelzceļš, kurš preces iekrāvis un kura

plombas atrodas pie vagona.
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Šis noteikums attiecas arī uz tādiem gadījumiem, kad vienā un tajā
pašā vagonā kopā ar citām precēm iekrautas tādas preces, kuras caur

savām īpašībām var pirmējām kaitēt vai tas sabojāt.

62. §.

Par preču samērcēšanu slēgtā vagonā ar kārtībā esošām plombām
atbild dzelzceļš — preču iekrāvējs vagonā, kurā tās samērcētas jumta
vecuma dēļ vai caur šķirbām vagonu sienās, vai caur nepilnīgi aiztaisītām

vagonu durvīm un lūkām, ja nevar pierādīt, ka preču samērcēšanās

notikusi ārpus tā dzelzceļa teritorijas, kurš preces iekrāvis un ne aiz

uzrādītiem iemesliem. Ja preces samērcētas vai sabojātas vagonā, kuram

norauts jumts, tad atbild tas dzelzceļš, kura teritorijā jumts norauts, ja
nevar pierādīt, ka jumta noraušana notikuse tā koka daļu vecuma dēļ.
Visos citos šajā paragrāfā neuzrādītos gadījumos par preču samērcēšanu

atbild tas dzelzceļš, kura plombas pieliktas pie vagoniem.

63. §.

Gadījumos, kad preču iztrūkums vai bojāšana cēlusies no vagona

bojāšanās, atbild tas dzelzceļš, uz kura vagons bojājies, neatkarīgi no

otra dzelzceļa vagonu plombu stāvokļa.

64. §.

Par nepareizu iekraušanu, kura nesakrīt ar noteikumiem par preču
iekraušanu nesegtos vagonos, atbild dzelzceļš, kurš to izdarījis.

65. §.

Ja pie preču pārņemšanas Aizputes stacijā dzelzceļš-pieņēmējs ne-

pārliecinājās par uzrādīto preču zīmē nesegtos vagonos pārvadājamo
preču vietu skaitu, svaru un stāvokli, kā paredzēts šā līguma 27. §, tad

visa atbildība par nepareizību sekām krīt uz dzelzceļu-pieņēmēju.

66. §.

Ja dzelzceļš, pret kuru sastādīts akts, saņēmis šo aktu pēc termiņa

notecēšanas, kāds paredzēts 58. §, tad par zaudējumiem, kādi varētu

celties tieši no akta vēias piesūtīšanas, atbild dzelzceļš, kurš to pielaidis,
bet akta piesūtīšanas nokavēšana nevar būt par pamatu zaudējumu pār-
nešanai no dzelzceļa, kurš vainīgs pēc lietas būtības, uz dzelzceļu, kurš

vainīgs akta vēlā izsūtīšanā.

67. §.

Ja par preču iztrūkumiem vai bojājumiem sastādīts ākts tā dzelceļa
darbinieka klātbūtnē, kura plombas bija pie vagona, un minētais darbi-

nieks, kopā ar citiem akta sastādīšanas darbiniekiem, apliecinājis ar savu

parakstu, ka vagons pienācis ar viņa dzelzceļa pareizām plombām, tad

plombu pazaudēšanas gadījumā par vainīgo skaitās tas dzelzceļš, kuru

plombas uzrādītas aktā.

68. §.

Gadījumā, ja par kāda sūtījuma preču iztrūkumiem vai bojājumiem
sastādīts vairāk kā viens akts, tad atlīdzības summu sadala starp dzelz-

ceļiem pret kuriem katrs akts sastādīts.

Pie tam normālo iztrūkumu katram dzelzceļam noteic proporcionāli
svara iztrūkumam, kurš gulstas uz katru no vainīgiem dzelzceļiem.
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69. §.

Par visu vajadzīgo ziņu neievietošanu preču zīme, ka arī par visu

vajadzīgo dokumentu nepielikšanas sekām, atbild vainīgais dzelzceļš.

Par preču zīmē vai pie tās piederīgo dokumentu, vai arī pavadzīmes
un vagonu lapas nozaudēšanas sekām, atbild tas ceļš, kur tāda nozau-

dēšana notikuse.

Par nesaskaņām starp dokumentiem (43. §) atbild dzelzceļš, kurš

dokumentus sastādījis, bet ja gala stacija izdevusi preces, neizpildot 43. §
noteikumus par pieprasījumiem izsūtāmai stacijai, tad dzelzceļš, kurš

preces izdevis.

70. §.

Ja pie preču iznīcināšanas vai pārdošanas nav iespējams nolīdzināt

visus saistītos ar preču likvidāciju izdevumus, kā arī visus dzelzceļiem
pienākošos pārvadāšanas maksājumus (izņemot maksu par preču uz-

glabāšanu un vagonu aizturēšanu), tad vispirms nolīdzina preču pārdošanas
un publikācijas izdevumus, bet citus zaudējumus, proporcionāli preču
noskrējienam par katru dzelzceļu, arī veduma maksu, sadala bez papildu

maksājumiem starp Aizputes-Saldus līniju un Liepājas -Aizputes pieved-
ceļu, izņemot tos gadījumus, kad veduma maksa jāsamaksā izsūtāmā

stacijā.

VI. Zīmogi.

71. §.

Visos šaī līgumā uzradītos gadījumos, kad dokumentiem jāuzliek
stacijas zīmogs, pēdējam jāsatur sekošas ziņas:

a) stacijas un dzelzceļa nosaukums,

b) diena, mēnesis un gads,

c) stundas (pēc 24 stundu rēķina) un minūtes.

Šāds zīmogs obligātoriski jāuzliek tajā dokumentā (preču zīmes, preču
zīmes duplikātā, preču pavadzīmēs, pārņemšanas sarakstā) vietā, kura priekš
tam paredzēta — pret tās operācijas nosaukumu, kuras izdarīšanas laiku

ar zīmogu apliecina. Zīmoga nospiedumam jābūt pilnīgi skaidram un

salasāmam. Par visām sekām, kuras cēlušās aiz zīmoga neskaidrības,
atbild dzelzceļš, kurš zīmogu uzlicis.

72. §.

Nekādi izlabojumi no rokas stacijas zīmogā nav pielaižami. Ne-

skaidra nospieduma vai kļūdas gadījumā, nekārtīgais nospiedums krust-

veidīgi jāstrīpo un tā vietā jāuzliek jauns nospiedums.

VII. Par savstarpēju dzelzceļu norēķināšanos un preču

īpašnieka pretenziju apmierināšanas kārtību.

73. §.

Savstarpējo norēķināšanās kārtību, pēc kuras apmierināmas preču

īpašnieka pretenzijas attiecībā uz šo tiešo satiksmi, nosaka īpašs līgums
par savstarpējo norēķināšanos.
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VIII. Savstarpēja telegrāfa un telefona lietošana.

74. §.

Gaitas telegramas (telefonogramas) par šīs tiešas satiksmes jautājumiem
var nodot bez maksas tikai tad, ja tās attiecas uz:

1. Vilcienu kustību.

2. Pasažieru, bagāžas un preču pārvadāšanu.
3. Pretenzijām, sakarā ar preču pārvadāšanu un prasībām tiesas ceļā.

Tiesības šādas telegramas nodot piešķirtas:
1. Satiksmes ministrim.

2. Dzelzceļu galvenam direktoram.

3. Dzelzceļu atsevišķu direkciju direktoriem vai to vietniekiem.

4. Attiecīgu ekspluātacijas nodaļu, trakcijas un ceļu iecirkņu priekš-
niekiem un iecirkņu telegrāfa uzraugiem.

5. Staciju priekšniekiem un depo priekšniekiem.
6. Liepājas-Aizputes un Aizputes-Saldus ceļu pārziņiem vai viņu

vietniekiem, un

7. Liepājas-Aizputes ceļa kontroles vadītājam.

75. §.

Telegramam (telefonogramam), kuras padod 74. § paredzētos gadī-
jumos, jābūt pēc iespējas īsām.

Telegramu (telefonogramu) beigās jāuzrāda parakstā atzīmētās

personas amata nosaukums un telegramu izejošie numuri, uz kuriem

obligātoriski jāatsaucas atbildes telegramās (telefonogramās.)

IX. Gaitas korespondences pārsūtīšana.

76. §.

Gaitas korespondenci starp valsts un Liepājas-Aizputes privātu
dzelzceļu pārvadā bez maksas ar pasažieru vilcieniem pie pārsūtīšanas
sarakstiem (N° 5.)

Korespondence jāsūta aizklātās vai aizlīmētās aploksnēs. ap-

loksnēs nav atļauts ievietot naudu vai citas vērtīgas lietas, kā arī nekādus

citus priekšmetus, izņemot gaitas sarakstīšanos, zīmējumus, v. t. t.

Tiesības nosūtīt gaitas korespondenci piešķirtas, ka uz Liepājas -

Aizputes privāta, tā arī valsts dzelzceļu tām amatu personām, kurām ir

tiesība sūtīt bezmaksas telegramas (telefonogramas) uz 74. § pamata.

X. Par darbinieku braukšanu.

77. §.

Braukšanai tiešas satiksmes lietas valsts un Liepājas-Aizputes privat
dzelzceļi apmaina savā starpā bezmaksas biļetes.

Braukšana ar bezvārda biļetēm notiek ar to noteikumu, ka braucošai

personai izdod apliecību par viņas braukšanas mērķi un gala staciju.
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a) Valsts dzelzceļi piešķir Liepājas-Aizputes ceļam pa visam līnijām
sekošas bezvārda biļetes:

1. vienu I. klases un vienu 11. klases ;

2. līdz Rīgai un Saldum vienu 11. kl. un vienu 111. klases.

b) Liepājas-Aizputes dzelzceļš piešķir valsts dzelzceļiem sekošas

bezvārda biļetes: ļ
1. divas I. klases, divas 11. klases un vienu 111. klases;

2. bez tam vēl bezvārda pa vienai 11. klases vietējiem ceļa iecirkņa,
mašīnu iecirkņa un 3. ekspluatācijas nodaļas priekšniekiem un

pa vienai 111. klases ceļa un mašīnu iecirkņiem;

3. uz vārdu pa vienai 11. klases vietējiem ceļa iecirkņa, mašīnu

iecirkņa un 3. ekspluatācijas nodaļas priekšniekiem, finanču un

ekspluatācijas revizoriem, Aizputes-Saldus ceļa pārzinim un

kasierim — maksātājam.

78. §.

Šis noslēgtais līgums pastāv spēkā no apstiprināšanas dienas līdz tā

atcelšanai. Līgumu var izbeigt pēc 2 mēnešiem, skaitot no valsts dzelz-

ceļu vai Liepājas-Aizputes pievedceļa attiecīgā rakstiskā ziņojuma, vai

arī uz satiksmes ministra rīkojuma- pamata.

79. §.

Šis līgums rakstīts uz parasta papīra un apmaksāts ar zīmognodokli
Ls seši (6) apmērā no loksnes.

Ar līguma slēgšanu saistītos izdevumus un zīmognodokli sedz

Liepājas -Aizputes pievedceļa valde.

80. §.

Līguma oriģināls glabājas valsts dzelzceļu virsvalde, bet Liepājas-
Aizputes pievedceļa valde saņem apstiprinātu līguma norakstu.

Latvijas dzelzceļu galvenais direktrors A. Rode.

Liepājas -Aizputes dzelzceļu valde:

Jacob Hoff, J. Kalvers.
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Parauga JSfe 1 pirmā puse

Latvijas valsts dzelzceļi.

Stacija

Jfc

Bagāžas nodošanas saraksts.

No Latvijas valsts dzelzceļiem
uz Liepājas-Aizputes dzelzceļu

Par men d. 193 g.

Vilciens N°

Nodevējas stacijas zīmogs. Pieņēmējas stacijas zīmogs.

Aģenta paraksts. Aģenta paraksts.

Parauga N£ 1 otra puse.

Bagāžas

pavadzīmju

Stacijas

Vietu skaits Brutto svars Piezīmes

izsūtāmā gala
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Latvijas valsts dzelzceļi. Parauga Ni> 2 pirmā puse.

Preču pavadzīme Nr.=-
No līdz gala stacijas dzelzceļš.

Caur

*) Ši iedale jāpilda tikai tanīs gadījumos, kad sūtījums
adresēts uz vārda.

Izsūtāma stacija Maksājumu aprēķini

Latviji
valst:

dzelzcel

L.

[pin

Gala stacija L. S.

Nosūtītājs 1. Par preču vedumu

2.
, pavadoņu braukumu . .

3 Soda nauda pēc prot. Ne

4. Pēcmaksa Ne

5. Par pēcmaksas pārvedumu .
6.

„ ceļam, krānalietoš.gala st.

7.
, preču izkfaušanu . . . .

8.
a

labības iebēršanu maisos

9.
, pavēstījumu\ saņēmējam par

10.
,

telef. paziņ./preCu pienākš.

11.
, vagonu aizturēš. gala st.

12.
„

izdod, preču svērš. uz saņēm. piepr.

13.
. preču atkfaušanu. . . .

14.
i preču pārkfaušanu . . .

15.
„

labības pārbēršanu . . .

16.
, vag. pārc. uz cita pl. asīm

17.
„ preču uzglabāšanu gala st.

J8.
„

stacijas zemes aizņemganu ar

laikā neizvestām precēm

19.
, vagonu dezinficēšanu .

i

I
Saņēmējs

Sūti j u m a:

<3

a
N

i*

a s2 3

ir.

3

rt

a
3

2" to

'3 "°

Preču

Sv

■

li
«11
-

1-1

&, =3

2
G

«I
i >

r s

3

>

nosaukums

:

*

I
1

i

20. Par izsūtāmo preču svēršanu

21.
„ ceļ. krāna lietos, izsūt. st.

22.
„ preču iekfaušanu . .

.

23.
„ preču zīmes nor. sastādīš.

24.
„ durvju aizsargu lietošanu

25.
„

brezentu lietošanu . . .

MM Zīmes Piederība

a g n a:

Celtspēja Tara

26. Par preču uzglabās, izsūt. st.

27.
, vagonu aizturēšanu . .

28. stacijas zemes aizņemšanu ar
"

laikā neiekrautām precēm

29.
,

muitas formalitātunokārt.

30.
, iesaiņ.izl. ceļā vai izsūt.st

31.
„ nepiepr. pr. public. laikr.

32

33

Kopā.
Samaksāts preces izsūtot

.
.

Jāsamaksā preces saņemot . ... -

Pieli uml pie recu zime

Nodošanas stacijas zīmogs
ar ierakstīto maksājumu kop-

summu un ierēdņa parakstu

Atbildīga stacijas darbinieka paraksts:

*) Šo sūtījumu saņemu un pec gala st. aprēķina samaksāju

Izsūtāmās Gala

192 g... (mēnesis)

Izsūtāmas, pārņemšanas un gala staciju
zīmogi uzspiežami otrā pusē.

Sūtījuma saņēmēja paraksts un adrese
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j ļļļ qg ļ Parauga JSfe 2 otrā puse.

Izsūtāmās stacijas Vagons vai platforma padots iekraušanai ar nosūtītāja līdzekļiem.

193 g stunda min.

Vagons vai platforma sagemts no nosūtītāja pēc iekraušanas

Nosu t»ts 193 g stunda min.

Nodošanas stacijas Pārņemšanas stacijas

Vagons vai platforma padots Izkraušanai ar saņēmēja līdzekļiem

193 g. stunda min.

Vagons vai platforma saņemts pēc Izkfausanas

193 g stunda min.

Gala stacija

Zīmogs Zīmogs

Pienāca: Izdots:

Gala stacijas priekšnieks
(paraksts)

Sat. Min. Paraugs JVfe 3.

Latvijas Valsts dzelzceļi. Vagona lapa ļ|gļļļļ
mēn. d. 192 g.men. d. 192.
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Parauga pirmā puse.
Sat. Min.

Latvijas Valsts dzelzceļi.

stacija.

JV2

PREČU NODOŠANAS SARAKSTS

kravām, nodotam no valsts dzelzceļiem — Liepājas—Aizputes dzelzceļiem

Par 193 g.

nodošanas pieņemšanas
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Paraugs Ns 5

Sat. Min.

Latvijas valsts dzelzceļi

Pārvadājamas korespondences pavadzīme Na

Sūtītājs

Vilciena Ng 193 g mēn. d.

Ko r s p o n d e c e Cik pielikumuX» Nb

pēc kārtas

un pie kāda

Kada stacijā
nododama

Kam adresēta Ne Jfe Ne
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Ar ministru kabineta piekrišanu apstiprinu 1926. g. 27. janvārī.

Satiksmes ministrs P. Aroniets.

Noteikumi N° 285.

Par tiešo satiksmi starp valsts dzelzceļu Aizputes - Saldus un

privātās sabiedrības Liepājas - Aizputes līnijas stacijām.

Sākot ar 1926. g. 1. februāri starp Liepājas-Aizputes pievedceļa

stacijām, no vienas puses, un Aizputes-Saldus līnijas stacijām, no otras

puses, pasažierus, bagāžu un preces pieņems pārvadāt pie viena pārva-
dāšanas dokumenta. Veduma maksu par preču, bagāžas un pasažieru
pārvadāšanu tiešā satiksmē starp šo līniju stacijām tomēr aprēķinās par

Aizputes - Saldus līnijas un Liepājas - Aizputes pievedceļa attāļumiem

atsevišķi. 1925. g. „Vald. Vēstn." 52. numurā publicētā paziņojumā un

„Dzelzc. virsv. rīk. krāj." 39. numurā ievietotā rīkojumā te 345, noteiktie

Liepājas - Aizputes pievedceļa attāļumi pagarinās par 1 kilometru preču
sūtījumiem, kurus pārvadā minētā pievedceļa un Aizputes-Saldus līnijas
tiešā satiksmē.

Uz šo tiešo satiksmi attiecošos līgumus apstiprina Satiksmes

ministrs.

Rīga, 1926. g. 10. janvārī. Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Liepājas - Aizpuses pievedceļu valde J. Kalvers. G. Klaustiņš.

Apstiprinu. 1928. g. 23. novembrī.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Noteikumi N° 350.

Par tiešo satiksmi starp valsts dzelzceļiem un privātas Liepājas-
Aizputes dzelzceļu līnijas stacijām.

Sākot ar 1928. g. 5. decembri starp Liepājas-Aizputes pievedceļa
stacijām no vienas puses un krievu sliežu platuma jaunbūvējamās
Liepājas-Glūdas līnijas stacijām no Skrundas K. pl. līdz Dobelei, abas

minētās stacijas ieskaitot — no otras puses, pasažierus, bagāžu un pre-

ces pieņems pārvadāt pie viena pārvadāšanas dokumenta.

Braukuma maksa pasažieriem un pārvadāšanas maksājumi bagāžai
un precēm minētā satiksmē aprēķināma uz noteikumos te 285. (publ.
1926. g. „Valdības Vēstnesī" N° 21. un „Dzelzceļu Vēstnesī" te 4.) pare-
dzētiem pamatiem.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Liepājas-Aizputes pievedceļu valde G. Klaustiņš. J. Kalvers.
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Apstiprinu. 1926. g. 27. janvāri.

Satiksmes ministrs P. Aroniets.

Mezgla līgums.

Starp Latvijas valsts dzelzceļu virsvaldi un Liepājas — Aizputes
pievedceļa akciju sabiedrību, kuras kantoris atrodas Rīgā,
L. Smilšu ielā JY» 15, dz. 8. un kura šā līguma turpmākos para-

grāfos apzīmēta saīsināti par sabiedrību, par Aizputes staciju
dzelzceļu mezgla lietošanu, valsts lauku (600 m/m platuma) ceļu
krustošanu, bagāžas un pasažieru un parastā ātruma preču

pieņemšanu un nodošanu Aizputes stacijā.

1. §•

Latvijas valsts dzelzceļu virsvalde nodod sabiedrībai bezmaksas

lietošanā — 1340 kvadrātmetru lielu zemes gabalu pie valsts dzelzceļa
Aizputes stacijas preču noliktavas, kāds zemes gabals aizņemts no

sabiedrības diviem 1000 m/m platuma pārkraušanas ceļiem Sabiedrība

no savas puses nodod valsts dzelzceļu bezmaksas lietošanā: 1) 220 kvad-

rātmetru lielu zemes gabalu, kurš atrodas pilsētas virzienā, skaitot no

valsts dzelzceļa Aizputes stacijas ēkas, un aizņemto no valsts dzelzceļu
600 m/m sliežu ceļa atzarojuma, kurš ved uz sabiedrības ūdenspumpē-
tavu un 2) otru — 1145 kvadrātmetru lielu zemes gabalu, kurš atrodas

virzienā no stacijas ēkas uz pilsētas pusi, kur valsts dzelzceļa 600 m/m

ceļa galvenā līnija šķeļ sabiedrības teritorijas daļu un aizņemts no

Aizputes — Saldus pievedceļa galvenās līnijas.

2. §•

Visāda veida pārbūves, jaunbūves, pārkraušanas ceļu remontus

v. t. p. uz sabiedrībai lietošanā nodotiem zemes gabaliem sabiedrība

drīkst izdarīt tikai ar valsts dzelzceļu rakstisku piekrišanu.

3. §.

Sabiedrības 1000 m/m platuma pārkraušanas sliežu ceļi, kuri atro-

das uz sabiedrībai lietošanā nodotās zemes, ir sabiedrības īpašums un

tie sabiedrībai jāapgaismo un jāuztur pilnīgā kārtībā. Par visiem nelai-

mes gadījumiem, kuri saistīti ar sabiedrības dzelzceļu kustību vai noti-

kuši uz sabiedrības pārkraušanas ceļiem — atbild vienīgi sabiedrība.

4. §.

Gadījumā, ja pasažieru vai preču kustībai pieaugot, esošie pārkrau-
šanas ceļi un ierīces izrādītos par nepietiekošiem, tad uz valsts dzelzceļu

pieprasījumu sabiedrība uzņemas uz savu rēķinu ceļus un ierīces attie-

cīgi paplašināt, izdarot šos darbus Latvijas dzelzceļu virsvaldes noteiktā

laikā. Ja sabiedrība atteiktos uzrādītos darbus izpildīt, tad galīgi šo

jautājumu izšķir Satikmes ministrs.

5. §•

Ja valsts dzelzceļiem rastos vajadzība sabiedrībai lietošanā nodotos

zemes gabalus atpakaļ saņemt, tad uz Satiksmes ministra rīkojuma un

viņa noteiktā laikā, sabiedrība apņemas bez iebildumiem un pretenzijām
atbrīvot lietošanā nodotos zemes gabalus, nojaucot un novācot visas

izbūves, nenogaidot šī līguma izbeigšanās termiņu. Pretējā gadījumā to

izdara valsts dzelzceļi uz sabiedrības rēķina.

43
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6. §.

Uz atsevišķa līguma vai vienošanās pamata sabiedrība apņēmās
dot valsts dzelzceļiem vajadzīgo ūdens vairumu no savas ūdenspumpē-
tavas, kura atrodas uz sabiedrības teritorijas, pilsētas virzienā, skaitot

no valsts dzelzceļu Aizputes stacijas ēkas.

7. §.

Biļešu pārdošanu, bagāžas un pasažieru un parastā ātruma preču
pieņemšanu un izdošanu vietējā satiksmē izdara katrs līgumslēdzējs
savā stacijā ar saviem līdzekļiem. Pasažieru vilcienu saraksti un sarakstu

vēlākie grozījumi saskaņojami abām dzelzceļu valdēm. Par pasažieru
vilcienu nosebošanos abu staciju dežūranti paziņo viens otram.

8. §.

Tiešās satiksmes bagāžas un pasažieru un parastā ātruma preču

sūtījumu pieņemšanu un nodošanu katrs līgumslēdzējs izdara kārtībā,
kāda paredzēta līgumā, par tiešo satiksmi starp valsts Aizputes—Saldus
(600 m/m platuma) šaursliežu ceļu un Liepājas—Aizputes (1000 m/m
platuma) pievedceļu un šinī līgumā zemāk uzrādītos §§.

9. §.

Pa Aizputes—Saldus dzelzceļa līniju pienākušos un uz sabiedrības

dzelzceļa stacijām adresētos bagāžas un pasažieru ātruma sūtījumus kā

arī dzīvniekus valsts dzelzceļš nekavējoties nodod sabiedrībai pie valsts

dzelzceļa pārkraušanas rampas, kura atrodas starp valsts un sabiedrības

dzelzceļu Aizputes stacijas preču pārkraušanas ceļiem. Bagāžas un

pasažieru ātruma sūtījumus, kā arī dzīvniekus, kuri pienākuši no sabie-

drības Liepājas — Aizputes dzelzceļa un adresēti uz valsts Aizputes —

Saldus dzelzceļa stacijām, sabiedrības dzelzceļi pēc valsts dzelzceļu

Aizputes stacijas priekšnieka norādījuma nekavējoties pieved un nodod

valsts dzelzceļam pie valsts dzelzceļa pārkraušanas rampas, vai pie
valsts dzelzceļa preču noliktavas.

10. §.

Parastā ātruma preču sūtījumu pārņemšana un nodošana notiek uz

pārkraušanas rampas visu gadu no pīkst. 8 līdz 19, izņemot svētdienas

un svētku dienas, kad stacijas preču operācijām slēgtas. Visus preču
pārkraušanas darbus izdara sabiedrība ar saviem strādniekiem un līdze-

kļiem sabiedrības dzelzceļa aģentu uzraudzībā Pārkraujot preces valsts

dzelzceļu vagonos, sabiedrības dzelzceļa darbiniekiem jāievēro visi notei-

kumi un aizrādījumi par preču iekraušanu šādos vagonos, gabaritu un

pārvadāšanu uz valsts dzelzceļiem, kā arī jāatbild par preču bojājumiem
pie pārkraušanas. Par nelaimes gadījumiem ar strādniekiem, kuri nodar-

bināti pie preču pārkraušanas, visu atbildību uzņemas sabiedrība. Pie

preču pārkraušanas pieaicināms arī valsts dzelzceļu darbinieks, kura

klātbūtne tomēr nav obligātoriska.

11. §•

Parastā ātruma gabalpreču sūtījumus, kuri pienākuši pa Aizputes
— Saldus dzelzceļa līniju un adresēti uz sabiedrības dzelzceļa stacijām,
valsts dzelzceļš pieved un nodod sabiedrībai pie valsts dzelzceļu pār-
kraušanas rampas šā līguma 10. §. noteiktā darba laikā.
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12. §.

No sabiedrības dzelzceļa stacijām pienākušos uz Aizputes-Saldus
dzelzceļa līniju adresētos parastā ātruma gabalpreču sūtījumus sabiedrī-

bas dzelzceļš pieved un nodod valsts dzelzceļiem pie valsts dzelzceļa
pārkraušanas rampas vai pie valsts dzelzceļa preču noliktavas, pēc valsts

dzelzceļu Aizputes stacijas priekšnieka norādījuma, šī līguma 10. § no-

teiktā darba laikā.

13. §.

Parasta ātruma pilnkrāvu vagonu sūtījumu nodošana un pārņem-

šana notiek uz pārkraušanas ceļiem 10. § noteiktā laikā.

14. §•

Valsts dzelzceļu pārkraušanas rampas kārtībā uzturēšanu un ap-

gaismošanu izdara valsts dzelzceļš ar saviem līdzekļiem, bet rampas
kārtībā uzturēšanas un apgaismošanas izdevumi dalāmi vienlīdzīgās da-

ļās starp valsts un sabiedrības dzelzceļiem.

15. §.

Sabiedribas vagonus, kuri padoii pie valsts dzelzceļu pārkraušanas
rampas, preču noliktavām un uz sabiedrības pārkraušanas ceļiem ap-

sargā sabiedrība ar saviem līdzekļiem. No valsts dzelzceļa padotos va-

gonus, līdz plombu noņemšanai no tiem apsargā valsts dzelzceļš. Preču

apsargāšanu pārkraušanas laikā uzņemas un izdara sabiedrība ar sa-

viem līdzekļiem un uz sava rēķina.

16. §.
Preču pārkraušanai vajadzīgo vagonu skaitu pēc šķirām (segti,

platformas v t. t.) sabiedrības dzelzceļa Aizputes stacijas priekšnieks

pieteic rakstiski valsis dzelzceļu Aizputes stacijas priekšniekam iepriek-
šējās dienas vakarā (plk. 18). Tādā pašā kārtībā un laikā valsts dzelz-

ceļu stacija paziņo sabiedrības dzelzceļa stacijai, kādu krauto vagonu

skaitu paredzēts padot pārkraušanai nākošā dienā. Sakarā ar iesnieg-
tiem paziņojumiem abas puses novieto pieteiktos vagonus līdz plk. 7

rītā uz pārkraušanas ceļiem N2N2 I, 11, 111 un IV. Uz pārkraušanas ce-

ļiem .NsNs I, 11, un 111. var padot vienā reizē ne vairāk vagonu, cik

vienā laikā var novietot uz minētiem pārkraušanas ceļiem, pārkraušanas
vielās. Uz sabiedrības pārkraušanas ceļa N2 IV. vienā reizē var padot
sabiedrības dzelzceļa vagonus ne vairāk kā pusi no tā vagonu skaita,
kuru var novietot uz pārkraušanas ceļa N2 IV. derīgā garuma robežās.

Uz ceļa JST2 IV. padotie vagoni novietojami un sagrupējami pārkraušanas
vietās, neaizsprostojot valsts dzelzceļa zemes nomas laukumu ie —un

izkraušanas fronti. Vagonu padošana izdarāma pēc valsts dzelzceļa

Aizputes stacijas priekšnieka norādījuma. Preču pārkraušanai, kā arī

P'eņemšanai un nodošanai jānotiek dienas laikā no plk. 8 līdz 19, izņe-
mot 9. §. paredzētos sūtījumus. Vajadzības gadījumā uz vienošanās pa-
mata starp valsts un sabiedrības dzelzceļu stacijām, pārkraušanas laiku

var atsevišķos gadījumos pagarināt. Pie preču pārņemšanas no viena ceļa
otram, obligātoriski jābūt klāt abu ceļu aģentiem.

17. §.

Sabiedrības dzelzceļa vagonos pienākušo preču pārkraušanai pado-
tie valsts dzelzceļu 600 m/m platuma vagoni, platformas un pusva-
goni uzskatāmi kā padoti preču iekraušanai 3 stundu laikā. Valsts

43*
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dzelzceļa 600 m/m platuma ar precēm krautie vagoni, kuri padoti pār-
kraušanai sabiedrības vagonos, uzskatāmi kā padoti preču izkraušanai

tāpat 3 stundu laikā. Ja valsts dzelzceļa 600 m/m pl. vagonus tanī

pašā dienā izmanto preču iekraušanai, tad pēdējās operācijas izvešanai

dodamas klāt otras 3 stundas. Atsevišķos gadījumos, bet ne vēlāki kā

nākošā dienā plk. 6 no rīta pārkraušanai tekošā dienā pieprasīto vagonu

skaitu var palielināt vai pamazināt 10°/o apmērā. Papildus pieprasītie

vagoni pārkraujami tekošā dienā augstāk paredzētā kārtībā un laikā. Par

vienā dienā pārkraujamo vagonu normu, noteicot arī uz cik ilgu laiku

šāda norma pieņemama valsts dzelzceļu virsvalde savstarpēji vienojās ar

sabiedrības ceļa pārvaldnieku. Lai iespējami veicinātu preču pārvadā-
jumu pieaugšanu, vagonu pārkraušana pielaižama arī bez iepriešējas
pieteikšanas. Dzīvnieku, ātri bojājošos preču un kara sūtījumu pārvadā-
šanai vajadzīgos vagonus abas puses uzņemas padot katrā laikā.

18. §.

Par lieki pieprasītiem, kā arī pārkraušanā ilgāk par šī līguma 17 §
noteikto laiku aizturētiem vagoniem, neskatoties vai vagoni tukši vai

krauti, sabiedrība apņemas maksāt valsts dzelzceļiem tarifos paredzēto
soda naudu par katru vagonu un dienu. Tāpat valsts dzelzceļi maksā

sabiedrības dzelzceļam tarifos paredzēto soda naudu par tiem sabiedrī-

bas ceļa vagoniem, kas aizturēti aiz valsts dzelzceļa vainas. Nepilnas
vagonu dienas skaitās par pilnām.

19. §.

Par visiem vagonu aizturēšanas gadījumiem preču pārkraušanā,
laikā nepadošanas vai neizmantošanas dēļ, sastādāmi akti ar valsts un

sabiedrības dzelzceļu staciju priekšnieku parakstiem. Aktu oriģināli
iesūtāmi Latvijas dzelzceļu virsvaldei.

20. §.

Preču pieņemšanas pārtraukšanas gadījumos neparedzētu apstākļu
dēļ, ja par to izziņots līgumā par tiešo satiksmi paredzētā kārtībā, ce-

ļam — preču nodevējam, nav tiesības uz soda naudu par vagonu aiz-

turēšanu.

21. §.

Pie preču pārkraušanas radušos valsts dzelzceļu 600 m/m platuma
vagonu bojājumus izlabo valsts dzelzceļi ar saviem līdzekļiem, uz sa-

biedrības rēķina par pašizmaksas cenām, pieskaitot 90% uz darba spēku.

22. §.

Valsts un sabiedrības dzelzceļu savstarpējai sazināšanai tās savie-

nojamas ar telefonu līnijām. Telefona savienojuma līniju ierīko un uz-

tura kārtībā valsts dzelzceļi. Telefonu līnijas ierīkošanas un kārtībā uz*

turēšanas faktiskie izdevumi dalāmi uz pusēm starp valsts un sabiedrī-

bas dzelzceļiem.
23. §.

Visus maksājumus, kādi izriet no šā līguma (par vagonu remontu

un aizturēšanu, telefonu līnijas ierīkošanu un uzturēšanu v. t. t.) sa-

biedrība apņemas nomaksāt Latvijas dzelzceļu virsvaldei viena mēneša

laikā no rēķina izsūtīšanas dienas. Par termiņā nenomaksātiem rēķi-
niem sabiedrība maksā soda naudu V3OO/0 n0 katra rēķina summas par
katru nokavēto maksāšanas dienu.
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24. §.

Savstarpējās abu līguma slēdzēju — dzelzceļu attiecības, sakarā ar

tiešo pasažieru un preču satiksmi, regulējamas pēc līguma par tiešo sa-

tiksmi starp valsts un Liepājas-Aizputes dzelzceļu.

25. §.

Šis līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājās spēkā ar līguma
apstiprināšanas dienu. Šo līgumu var izbeigt uz Latvijas dzelzceļu virs-

valdes vai sabiedrības attiecīgu rakstisku paziņojumu, vai satiksmes mi-

nistra rīkojuma pamata, uzteicot līgumu 2 mēnešus pirms tā izbeigša-
nās dienas.

26. §.

Zīmognodokli par šo līgumu, apmēros, kādi paredzēti noteikumos

par zīmognodokli, maksā sabiedrība. Zīmognodokli par maksājumiem,
kādi izriet no šā līguma, tā pastāvēšanās laikā, sabiedrība maksā uz rē-

ķiniem pie to nomaksas.

27. §.

Līguma oriģināls glabājas Latvijas dzelzceļu virsvaldē, bet līguma
apstiprinātu norakstu virsvalde izsniedz Liepājas-Aizputes dzelzceļu
sabiedrībai.

Latvijas dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Liepājas-Aizputes šaursliežu 1000 m/m pievedceļa akciju sabiedrības pārstāvis

Jacob Hoff.

J. Kalvers.

Rīkojums N° 32.
1926. g. 27. janvārī.

Par pasažieru, bagāžas un preču pārvadāšanas kartību Aizputes-
Saldus līnijas un Liepājas -Aizputes pievedceļa tiešā satiksmē.

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp valsts dzelzceļu virsvaldi un

Liepājas-Aizputes pievedceļa akciju sabiedrību, sākot ar 1926. g. 1.

februāri atklāta tiešā satiksme pasažieru, bagāžas un parastā ātruma

preču pārvādāšanai starp Liepājas - Aizputes pievedceļa un valsts dzelz-

ceļu Aizputes - Saldus līnijas stacijām.
Sakarā ar to, Aizputes - Saldus līnijas stacijās pārdodamas brau-

camās biļetes un pieņemama nosūtīt bagāža un preces uz Liepājas-
Aizputes pievedceļa stacijām, ievērojot sekošo:

1) Aizputes-Saldus līnijas stacijas, pārdodot biļetes un nosūtot

bagāžu uz Liepājas-Aizputes pievedceļa stacijām, iekasē braukuma un

veduma maksas par visu nepārtrauktu attāļumu līdz gala stacijai, pie-
mērojot attāļumu aprēķināšanai un maksas iekasēšanai piesūtītās tabelēs;

2) nosūtot preces uz Liepājas-Aizputes pievedceļa stacijām, izsū-

tāmā stacija, pēc pastāvošā uz valsts dzelzceļiem tarifa, aprēķina visus

valsts dzelzceļiem pienākušos maksājumus līdz Aizputei un tos iekasē,

pēc sūtītāja vēlēšanās, vai izsūtāmā stacijā vai pārved uz gala staciju,
ja pastāvošos noteikumos nav nosacīts, ka veduma maksa obligātoriski

iekasējama izsūtāmā stacijā.
Izsūtāma stacija pārvadāšanas dokumentos uzradītos maksājumus

Aizputes stacijas darbinieks pārbauda, apliecina maksājumu pareizību
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ka preču zīme, ta arī pavadzīme ar savu parakstu un stacijas spiedogu
un nes atbildību par maksājumu pareizu aprēķinu;

3) izdodot preces, kuras pienākušas no Liepājas-Aizputes pieved-

ceļa stacijām, gala stacija aprēķina veduma maksu no Aizputes līdz

gala stacijai un iekasē kā valsts dzelzceļu, tā Liepājas-Aizputes pieved-
ceļa ar parakstu un zīmogu apliecinātus maksājumus, atvelkot izsūtāmā

stacijā samaksāto summu. Liepājas-Aizputes pievedceļa uzrādītos maksā-

jumus gala stacijā nepārbauda; šādi maksājumi tomēr nedrīkst būt ma-

zāki par pēcmaksu, ja tāda būtu precēm uzlikta;

4) izsūtāmā stacija var pieņemt pārvadāt ar vienu preču zīmi tikai

tādu vairumu preču, kuru svars nepārsniedz 10 tonnas, pie kam atse-

višķu gabalu svars nedrīkst pārsniegt 5 tonnas, bet to apmēri Aizputes-
Saldus lauku ceļa gabaritu;

5) preču pārkraušanu abos virzienos izdara Liepājas - Aizputes

pievedceļš saskaņā ar nosacījumiem, kādi pastāv uz valsts dzelzceļiem ;

6) par nosūtāmo uz Liepājas-Aizputes pievedceļu bagāžu, stacijas
izraksta uz valsts dzelzceļiem lietojama parauga bagāžas kvītes, izlietojot
šim nolūkam atsevišķas burtnīcas;

7) par nosūtāmām uz pievedceļu precēm, stacijas izraksta preču

zīmju duplikātus no atsevišķas vietējās satiksmes burtnīcas, kura ņemama

no stacijā esošā krājuma;

8) preču nosūtīšanai uz Liepājas - Aizputes pievedceļu, stacijas sa-

stāda tagadējās vietējās satiksmes ceļa pavadzīmes (ser. F 422.), kuras

seko ar preci līdz Aizputei.

Aizputes stacija šo vietējās satiksmes ceļa pavadzīmi (ser. F 422.),
pēc valsts dzelzceļiem pienākošo maksājumu ierakstīšanas un apliecinā-
šanas, kā paredzēts otrā punktā, nosūta līdz ar pārņemšanas sarakstu

finanču direkcijai, bet sūtījumu kopā ar preču zīmi un jauno ceļa pa-
vadzīmes (ser. F 468.) eksemplāru nodod pievedceļam.

9) nosūtītas bagāžas norēķini sastādami saskaņa ar noteikumu

Ns 231.—33. paragrāfa piezīmi;

10) nosūtīto preču norēķini sastādami atsevišķi, negrupējot sūtī-

jumus pēc gala stacijām, bet tos ierakstot vienā norēķina numerācijas
kārtībā;

11) pienākušas un izdotas bagāžas grāmata vedama atsevišķi;

12) tāpat atsevišķi vedama izdoto preču grāmata par sūtījumiem
no pievedceļa.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Rīkojums N° 517.
1928. g. 6. decembri.

Sakarā ar Saldus-Skrundas iecirkņa lauku ceļa staciju slēgšanu un

Liepājas-Aizputes privātā dzelzceļa ieslēgšanu tiešā satiksmē ar jaunbū-
vējamā Liepājas - Glūdas dzelzceļa Dobeles-Skrundas iecirkņa stacijām,
uzdodu šī iecirkņa stacijām pieņemt pārvadāšanai pasažierus, bagāžu un

preces arī līdz Liepājas-Aizputes privātā dzelzceļa stacijām.
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Pārvadāšanā starp Dobeles-Skrundas X platuma un Liepājas-Aizputes
privātā dzelzceļa stacijām piemērojama tā pate kārtība, kāda noteikta

līgumā par tiešo satiksmi starp valsts dzelzceļu Aizputes-Saldus un

Liepājas-Aizputes pievedceļa stacijām (sk. 1926. g. „Dzelzc. Vēstn."

]V° 6) un rīkojumā Ns 32. (sk. 1926. g. „Dzelzc. Vēstn." N° 4.), papildinot
šā rīkojuma 4. punktu ar nosacījumu, ka pārvešanai no X platuma ceļa
stacijām uz Liepājas-Aizputes privātā ceļa stacijām vai otrādi pie vienas

preču zīmes var pieņemt tikai tādu vairumu preču, kuru svars nepār-
sniedz 15 t, pie kam atsevišķu gabalu svars nedrīkst pārsniegt 5 t, bet

sūtījumu apmēri — ļauku ceļa gabaritu.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 239.
1926. g. 22. septembri.

levērojot priekšā nākošos pārpratumus pie preču pārņemšanas sa-

raksta pārbaudīšanas un norēķinu saskaņošanas par valsts dzelzceļu un

privāto Valmieras un Liepājas-Aizputes pievedceļu tiešā satiksmē pār-
vadātiem sūtījumiem, — uzdodu turpmāk visos gadījumos, kad no valsts

dzelzceļiem nosūta preces uz Valmieras pievedceļu vai no valsts dzelz-

ceļu Aizputes-Saldus līnijas uz Liepājas-Aizputes pievedceļu, preču pavad-
zīmes iedalē „Atbildīgā stacijas darbinieka paraksts" virs paraksta
ierakstīt ar burtiem summu, kura iekasēta izsūtāmā stacijā pie preču
nosūtīšanas.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Rīkojums N° 351.
1926. g. 28. septembrī.

Ir ienākuši aizrādījumi, ka Aizputes-Saldus līnijas stacijas, nosūtot

preces tiešā satiksmē uz Liepājas-Aizputes pievedceļu nedodot sūtītājiem
preču iekraušanai tik daudz vagonus, resp. vagonus ar tādu celtspēju, lai

varētu izmantot Aizputes-Saldus un Liepājas-Aizputes dzelzceļu tiešā

satiksmē pārvadājamām precēm noteiktās kravu svara normas, kādēļ
preces novirzās no dzelzceļa un tiek pārvadātas ar citiem satiksmes

līdzekļiem.

Sakarā ar to, uzdodu visām Aizputes-Saldus līnijas stacijām minētās

nepareizbas novērst un padot tiešā satiksmē nosūtāmo preču iekraušanai
tik daudz vagonus un ar tādu celtspēju, ka sūtītāji varētu izmantot tiešā

satiksmē pārvadājamām precēm noteiktāš kravu svaru normas.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 274.
1927. g. 11. aprīlī.

Dažas stacijas izdod pasažieriem biļetes braukšanai tieši līdz Saldus-

Aizputes, ka arī līdz Liepājas-Aizputes pievedceļu stacijām.
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Sakarā ar to, norādot uz V rīkojumu Ms 32., (1926. g. dz. v. JS2 4.)

par pasažieru, bagāžas un preču pārvadāšanas kārtību starp minēto līniju
stacijām, paskaidroju, ka Saldus -Aizputes un Liepājas-Aizputes līniju
stacijas nav ieslēgtas tiešā satiksmē ar citām dzelzceļu stacijām, kādēļ
pasažieriem braucošiem līdz minēto pievedceļu stacijām jāizsniedz biļetes
tikai līdz Liepājai, kur viņiem jāiegādājas citas biļetes tālāk braukšanai.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ieņēmumu daļas vad. A. Krieviņš.

Ar ministru kabineta piekrišanu apstiprinu

1930. g. 2. aprilī
Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Rīkojums
N°

172.

Par preču tarifa II. daļas X, kateg. I grupā nosaukto mežu

materiālu-koku sūtījumu pārkraušanu Aizputes stacijā bez

maksas.

Nosaku, ka sākot ar 1930. g. 10. aprīli par preču tarifa 11. daļas
X. kateg. I. grupā minēto mežu materiālu-koku sūtījumu pārkraušanu

Aizputes stacijā, ja sūtījumi caur Aizputi pārvadājami līdz Liepājas pas.
vai Liepājas preču stacijai, maksa nav ņemama.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.
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11. Starptautiskās pasažieru, bagāžas
un preču satiksmes.

a. Vispārīgie norādījumi.

Rīkojums N° 397.
1924. g. 23. decembri.

Paziņoju ievērībai un izpildīšanai š. g. 6. decembrī
„

Valdības Vēst-

nesī" N° 278. publicēto lekšlietu ministrijas rīkojumu par lopu, putnu un

jēlvielu (ādu, kaulu, ragu, saru, vilnas v. t. t.) tranzitēšanu caur Latviju
uz ārzemēm un proti, ka:

1. Lopu, putnu un jēlvielu ievešana no SSSR un citām kaimiņu
valstīm Latvijā tāļāknosūtīšanai uz ārzemēm atļauta vienīgi pa dzelzceļu

slēgtos vagonos ar attiecīgām veterinārārstu apliecībām. Lopus, putnus
un jēlvielas pēc apskatīšanas uz robežas no veterinār-sanitārās uzraudzī-

bas atļauts sūtīt tāļāk pa dzelzceļu tieši uz ārzemēm vai uz attiecošo

ostu iekraušanai kuģos.
Jēlvielu pārkraušana uz robežas Latvijas vagonos pielaižams tikai

izņēmuma gadījumos ar veterinārārsta atļauju un ievērojot pag. noteikumu

un preču tarifa 82. paragrāfa noteikumus.

Piezīme. Cūku un putnu ievešana pa dzelzceļu no SSSR Latvijā tāļāknosūtīšanai
uz ārzemēm atļauta arī nekavējoši nokraušanai eksportkautuvēs.

2. Lopi, putni un jēlvielas pie ievešanas pār robežu no SSSR Lat-

vijā veterinārārstam jāapskata pirmājā Latvijas pierobežas stacijā turpat

vagonos; pie kam, ja minētie lopi, putni un jēlvielas izrādās par veseliem,
tie tūliņ nekavējoši jāsūta tāļāk, par ko jāpaziņo tās gala stacijas priekš-
niekam un valsts veterinārārstam, kurā lopus, putnus vai jēlvielas iz-

kraus. Ja lopi un putni izrādās slimi vai aizdomīgi saslimšanā ar kaut

kādu lipīgu slimību, tad pēdējie nekavējoties jāsūta atpakaļ par robežu.

Gadījumā, ja gala punktā pie izkraušanas izrādītos ar lipīgu sērgu
slimi lopi un putni, tad tādi padoti vispārīgiem obligātoriskiem noteiku-

miem par lopu sērgu apkarošanu.

3. Pārvestie pār robežu Latvijā — austrumos no Kačanovas sādžas

līdz Novoje Selo un dienvidos no Novoje Selo sādžas Daugavpils apriņķī
līdz Zemgales stacijai Ilūkstes apriņķī, pēdējo neieskaitot — mājlopi, putni
un jēlvielas uzskatāmi par aizdomīgiem pielipšanā ar sērgām un ka tādi

nav pieņemami pārvadāšanai pa dzelzceļu uz iekšzemi, bet tie nekavē-

joties nododami veterinārārsta rīcībā.

4. Jēlvielas (ādas, kaulus, ragus, sarus, vilnu v. t. t.) atļauts ievest,

pār robežu Latvijā tikai izpildot sekošus noteikumus:

a) neapstrādātām, sausi izžāvētām ādām jābūt saliktām 50 līdz

150 kilogramu lielās pakās un jo cieši krustveidīgi apsietām ar

viengabala saiti ar nosūtītāja plombu uz saites mezgla:
b) jēlām un sālītām ādām jābūt saliktām 50 līdz 100 kg. lielās pa-

kās, kurām jābūt satītām ar spalvu uz ārieni un jo cieši krust-

veidīgi apsietām ar viengabala saiti ar nosūtītāja plombu uz saites

mezgla;
c) ragus, nagus un kaulus var pārvest stipri izžāvētā veidā, pie

kam viņiem jābūt bez gaļas un sausdzīslām;
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d) sviests, tauki, sālīta gaļa un zarnas pārvadājami tikai cieti no-

slēgtās mucās, vai cinka skārdās, bet sausi žāvētās zarnas un

pūšļi atvēlēti grozos un kastēs;
c) vilna, sari, astri un spalvas pārvadājami tikai stipros ādu maisos,

vai citā izturīgā un suprā iesaiņojumā;
f) augšā minētās jēlvielas uz robežas jāapskata veterinārārstam un

ja norādītie punktos a, b, c, d un c, nosacījumi ievēroti, tad tos

var tāļāk sūtīt, bet pretējā gadījumā tie jāsūta atpakaļ.
5. Muitas dārziem, kuros notiek tranzitpreču izkraušana, jābūt pil-

nīgi izolētiem, lai tur neiekļūtu ne vietējie kustoņi, ne māju putni. Va-

goni, kā arī muitas dārzi, pēc ikreizējas lopu un jēlvielu izkraušanas uz

jēlvielu īpašnieka rēķina jādenficē, kas izdarāms veterinārārsta uzrau-

dzībā. Par izdarīto vagonu dezinficēšanu jāsastāda akts, kurā jānorāda
vagona numuri, mēnesis un diena, kad dezinfekcija izdarīta.

6. Lopus, putnus un jēlvielas pārkraujot robežu stacijās no SSSR

vagoniem Latvijas vagonos jāievēro vēl sekoši nosacījumi:

a) pārkraušana izdarāma Ūkai iežogojumā, kurš ierīkots atsevišķi no

citām noliktavām, iežogots ar cietu augstu sētu, lai nevarētu tanī

iekļūt kustoņi un mājputni;
b) tāds iežogojums pēc katras pārkraušanas iztīrāms un dezinficējams

pēc veterinārārsta norādījuma;
c) ja robežu stacijā nebūtu augšā minēto iežogojumu, kur varētu iz-

darīt pārkraušanu, tad pēdēja izdarāma uz laukuma, kura ap-

kārtnē nav pielaižama mājkustoņu un putnu uzturēšanās, tāds

laukums arī pēc katras pārkraušanas jānotīra un jādezinficē, pie
kam netīrumi jāsadedzina uz vietas;

d) pārlādējamās jēlvielas pēc iespējas jādezinficē;
c) visas jēlvielas noliegts iekraut vagonos, kopā ar baudu vielām

un lopu barību.

7. Izdevumi saistītie ar dezinfekciju atnesami uz preču īpašnieka rēķina.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 83.
1925. g. 10. martā.

Atkāpjoties no p. g. „Dzelzceļu virsvaldes rīkoj. krāj." Nr. 53.

iespiestā rīkojumā te 397. punktā 5., aizrādu, ka ar Veterinārvaldes pie-
krišanu, pienākušie no Krievijas speciālie un ledus vagoni ar jēlvielām
un kautiem putniem, kurus mūsu dzelzceļi pēc izkraušanas neizmanto

jauniem pārvadājumiem, bet sūta atpakaļ uz Krievijas dzelzceļiem zem

plombām, nav dezinficējami, bet tikai pamatīgi iztīrāmi.

lzvēdināšanas nolūkam pie šo vagonu pārsūtīšanas tukšā, vagonu
lūki un ventilātori atstājami vaļā.

Reizē ar šo rīkojumu atceļu E p. g. 17. oktobra apkārtrakstu te 56.

iesp. t. p. rīk. krāj. te 44.

Dzelzceļu galv. dir. p. v. i. Arronets.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Mašīnu direktora pal. K. Sprinģis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
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Adrese JV« 16.

Grozot rīkojumu J\° 397 aizrādu, ka saskaņā ar veterinārās valdes

priekšnieka šī gada 17. janvāra tēlefonogrammu j\° 160278 — tranzītā no

SSSR pienākušie vagoni ar jēlvielām un kautiem putniem pie SSSR

veterinārārstu apliecībām nosūtāmi uz gala punktu zem SSSR dzelzceļu

plombām bez pārbaudīšanas uz robežas.

Vagoni ar svaigu gaļu nav pieņemami bez veterināras apskates.
M? 28. 1925. g. 17. janvārī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

E N 2 uz JVž 2062/E. nor. E., Zilupes, Rīgas Preču, Krasta ES un

veterinarvaldes pr-km.

Saskaņā ar A. personīgu norādījumu vagoni ar svaigu gaļu, kuri

adresēti uz Rīgu līdz jautājuma galīgai izšķiršanai robežstacijās nav aiz-

turami, bet nosūtāmi bez apskates uz Rīgu. Pirms preces izdošanas sa-

ņēmējam gala stacijā pieaicināms veterinārārsts un gaļa izdodama tikai

ar veterinārārsta piekrišanu.
53/FT. 1925. g. 31. janvārī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Rīkojums N° 8.
1925. g. 10. janvārī.

Par kara materiālu un priekšmetu pārvadāšanas noliegšanu
pa Latvijas dzelzceļiem importā, eksportā un tranzītā.

Paziņoju zināšanai un rīcībai, ka ministru kabinets 1924. g. 30. ok-

tobra sēdē apstiprināja zemāki minēto sarakstu kara materiāliem un

priekšmetiem, kuri nav pieņemami pārvadāšanai pa Latvijas dzelzceļiem
importā, eksportā un tranzītā:

i. Šaujamie ieroči un viņu daļas: lielgabali, mīnumetēji, bumbme-

tēji, šautenes, ložmetēji, patšautenes, pistoles, revolveri, torpedoaparati,
ugunsmetēji un citi armijās lietojami ieroči un viņu daļas.

11. Aukstie ieroči un to daļas: zobeni, pīķi, dunči, durkļi, tuteņi,
kūjas ar apslēptiem ieročiem.

111. Bruņotie automobiļi: bruņotās lokomotīves, vagoni un viņu
daļas: tanki, viņu piederumi un sastāvdaļas; speciālas ugunsieroču uz-

stādīšanas un novadīšanas ierīces un viņu sastāvdaļas; zemūdens laivas

un to sastāvdaļas.
IV. Karavīru kaujas tērps: bruņu cepures, durkļu un citu ieroču

makstis, patronu somas un jostas, ierakumu darba rīku piederumi un

makstis v. t. t.

V. Visas sprāgstvielas: spridzināšanas materiāli, kapseles, aizde-

dzinātajā degauklas. Visāda veida sauszemes un zemūdens mīnas un

viņu daļas un torpēdas.
VI. Spridzināšanas aparāti, spridzināšanas vadi un mīnu bruņotie

vadi. Piekrastes mīnu spridzināšanas aparāti (mīnu galdi).
VII. Šaujmunicija: lielgabalu lādiņi, mīnas, bumbas, roku granātas,

patronas, spridzināšanas patronas, roku granātu degļi, dzīvsudraba kap-
seles, šāviņu kapseles un to daļas.
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VIII. Lielgabalu lādiņu, mīnu, bumbu un patronu čaules un to daļas.

IX. Smacējošās gāzes, smacējošo gāzu aparāti un to daļas. Pret-

gāzu maskas un to daļas.
X. Kara lidmašīnas un lidierīces, viņu sastāvdaļas un to piede-

rumi. Aviācijas radiostacijas. Aviācijas mīnas (bumbas) un visādi no

lidmašīnām sviežami iznīcināšanas piederumi. Speciālie fotogrāfiskie
aparāti fotografēšanai no lidmašīnām. Mērķa aparāti bumbu mešanai no

lidmašīnām. Kara aerostati un gaisa kuģi un viņu piederumi.

XI. Kara lauku telefonu aparāti, viņu daļas un lauku telefonu ka-

beļi. Lauku un stacionārie staru metēji. Kara rādioaparāti un viņu pie-
derumi. Zemes telegrāfa aparāti. Telefonu sarunu noklausīšanās apa-
rāti. Pasta baloži.

XII. Balistisku izmērījumu piederumi. leroču optiskas mērķēšanas
ierīces. Optiskie novadīšanas instrumenti (stereotāļskati, penskopi, leņķ-
mēri ar speciālu leņķu dalījumu.

XIII. Kara pontoni un viņu piederumi.

XIV. Karaspēka ešeloni, daļas un vienības.

XV. Speciāli kara transporta rati (lielgabalu priekšrati un munī-

cijas rati, ložmetēju rati, mīnumetēju rati, patronrati, lauku ķēķi, tele-

fonu rati).

XVI. Speciālas ierīces un mašīnas ieroču un kara materiālu iz-

gatavošanai.
XVII. Sapieru piederumi, mazie ierakumu rīki.

Piezīme: Medību bises ar piederumiem, pistoles un revolveri pašaizsardzībai un

spridzināmās vielas lauksaimniecības rūpniecības vajadzībām atļauti pārvadāt pa dzelzceļiem
ar katrreizēju lekšlietu ministrijas atļauju.

Pie saraksta aizrādu, ka uzraudzība par neatļautu priekšmetu un

materiālu pārvadāšanu pa dzelzceļu piekrīt dzelzceļiem, ciktāļu minētie

priekšmeti un materiāli tiek apzīmēti pārvadāšanas dokumentos zem sa-

rakstā uzrādītiem nosaukumiem, vai ja tādus priekšmetus un materiālus

dzelzceļi atrod pie sūtījumu pārbaudīšanas. Pārējos gadījumos tāda uz-

raudzība piekrīt muitas iestādēm.

Augšminētie priekšmeti un materiāli nav pieņemami pārvadāšanai
pa dzelzceļu ne no ārzemju dzelceļu stacijām uz Latviju, ne no Latvijas
dzelzceļu stacijām uz ārzemēm, nedz arī tranzītā caur Latviju.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Starptautiskās satiksmes inspektors F. Magazings.

Apstiprinu. 1926. g. 16. marta.

Satiksmes ministrs P. Aroniets.

Rīkojums N° 94.

Sakarā ar Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu N2 248 no 1925. g. 9. jū-
lija „Par Vācijas un Sociālistiskās Padomju Republikas (SSSR) caur

Lietavu, Latviju un Igauniju un Lietavas un SSSR caur Latviju un

Igauniju tiešo pasažieru, bagāžas un preču satiksmi", kurš iespiests
1925. g. „Dzelzc. virv. rīk. krāj." Ns 27 un rīkojumu J\° 8 no 1925. g.
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10. janvāra „Par kara materiālu un priekšmetu pārvadāšanas noliegšanu
pa Latvijas dzelzceļiem importā, eksportā un tranzītā", kurš publicēts
1925. „Dzelzc. virsv. rīk. krāj." Ns 2 („Valdības Vēstnesī" Ns 11) — uz-

skatāms par atceltu 1923. g. „Valdības Vēstnesī" Ns 283 un „Dzelzceļu
virsv. rīk. krāj." Ns 50 publicētais rīkojums Ns 358.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Starptautiskās satiksmes inspektors F. Magazings.

Apkārtraksts N° 160.
1925. g. 5. jūnijā.

Ar dažiem ārvalstu dzelzceļiem noslēgtos līgumos par tiešo preču
satiksmi ir paredzēts, ka veduma maksa un papildu maksājumi, kuri

pienākas Latvijas dzelzceļiem, jāsamaksā izsūtāmā stacijā.
Par nožēlošanu ne ikkatrā tiešā satiksmē ieslēgtā stacijā ir vagonu

svari, kādēļ nosūtot preces sagāztā, sabērtā vai salietā veidā, šādā sta-

cijā nav iespējams gluži pareizi noteikt pārvadāšanai pieņemtās preces

svaru un tamdēļ spiesta izdarīt veduma maksu aprēķinu pēc nepārbau-
dīta svara, sakarā ar ko dzelzceļiem var celties nopietni zaudējumi.

Lai novērstu, ka dzelzceļiem pienākušies maksājumi iet zudumā,
uzdodu visām robežu stacijām, kurām tāļāk jāvirza sūtījumi no stacijām,
kurās nav vagonu svaru un kuru uzdevumā svars pārvadājamām precēm
nosacīts kādā starp- vai robežstacijā, obligātoriski pārbaudīt izsūtāmās

stacijas veduma maksas un papildu maksājumu aprēķinu, attiecīgos ga-

dījumos izsūtāmā stacijā neiekasētās Latvijas dzelzceļiem pienākušās
summas ierakstīt pārvadāšanas dokumentos un ievest pārņemšanas sa-

rakstos iekasēšanai gala stacijā no preces saņēmēja.
FR lūdzu instruēt attiecīgus darbiniekus un sekot ša apkārtraksta

izpildīšanai.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Rīkojums N° 382.
1927. g. 19. septembrī.

Par nepareizībam tieša satiksme.

Novērots, ka 1) SPRS dzelzceļu pierobežas stacijas, nododot preces
mūsu dzelzceļiem, izlabo pārvadāšanas dokumentos sūtījumu ātruma ap-

zīmējumu, piem., vārdu „pasažieru" vai „lielā" izlabo uz vārdu „parastā",
apliecinot šādus izlabojumus ar stacijas zīmogu un aģenta parakstu, kas

pēc konvencijas nosacījumiem nav atļauts; 2) minēto dzelzceļu stacijas

pieņem tiešā Vācijas -Lietavas - SPRS satiksmē (tranzītā caur Latviju)
pasažieru ātruma sūtījumus, kas runā pretīm šīs satiksmes preču tarifa

A. nodalījuma IV. panta 1. punkta nosacījumiem un 3) kā Lietavas, tā

arī SPRS dzelzceļu pierobežas stacijas izlabo pārvadāšanas dokumentos

preču vietu skaitu, piemērām, dažos gadījumos preču zīmē ir uzrādīts

„viens vagons" un „gabalu skaits", no kuriem nostrīpo „viens vagons",

atstājot tikai gabalu skaitu.

Aizrādu, ka 1) līgumus par preču pārvadāšanu noslēdz izsūtāmā

stacija ar preču sūtītāju un tāpēc nevienai stacijai nav tiesības izdarīt

pārvadāšanas dokumentos kautkādus izlabojumus, kādēļ šādi izlabojumi
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nav atzīstami par likumīgiem un veduma maksa par šādiem sūtījumiem ap-

rēķināma saskaņā ar izsūtāmā stacijā sastādīto preču zīmi, neievērojot
izlabojumus ceļā; 2) visus tos sūtījumus, kuru dokumentu iedalē „vietu
skaits" ir ierakstīts „viens vagons" un arī gabalu skaits, uzskatīt par

sagāzta veida sūtījumiem, par kuriem veduma maksa, saskaņā ar preču
tarifa L daļas 25. § aprēķināma kā par sagāzta veida pārvadājumiem,
un 3) pasažieru (lielā) ātruma sūtījumi Vācijas -Lietavas -SPRS tiešā sa-

tiksmē (caur Latviju un Igauniju) no svešiem dzelzceļiem nav pieņemami.

Rīkojums spēkā ar 1927. g. 25. septembri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 366.
1929. g. 27. februārī

Ļoti bieži Finanču direkcijas ieņēmumu daļā ienāk no SPRS pie-
nākušo preču sūtījumu pavadzīmes, kuras pēc savas formas neatbilst

pārvadātā sūtījuma ātrumam. Piemērām, daudzos gadījumos pie parastā
ātruma sūtījumiem pielietota lielā vai speciālā ātruma preču pavadzīmes,
bet pasažieru ātruma sūtījumiem parastā ātruma preču pavadzīmes v. t. t.

levērojot to, uzdodu visām stacijām, gadījumos ja preču pavadzīmes

paraugs neatbilst preču zīmē uzrādītam ātrumam, šās nesaskaņas kon-

statēt, sastādod mazos aktus.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Rīkojums N° 237.
1929. g. 23. maijā.

Par dollaru kursiem.

Atceļot 1923.g. „Dzelzceļu virsvaldes rīkojuma krājuma" 31. numurā

iespiesto telegramu $2 174/FT no 29. maija 1923.g. par doliara pārrēķinā-
šanas kursu un tā paša gada «Dzelzceļu virsvaldes rīkojuma krājuma"
46. numurā iespiesto telegramu «Ns 758/FT no 14. novembra 1923. g.

lieku priekšā visos gadījumos, kad, saskaņā ar noslēgtām konvencijām,
lati pārrēķināmi amerikāņu dollaros, pielietot kursu 1 dol. == 5,15 latiem,
vai 1 lats = 0,1942 dollariem, bet pārrēķinot iekasēšanai dollaros uzrādī-

tās summas latos — pielietot kursu 1 dollars = 5,20 latiem.

Nepilni dollarcenti un arī santimi apaļojami uz augšu līdz dollar-

centiem, resp. santimiem.

lekasējot maksas, pie tam ievērojama vēl preču tarifa I. daļā 22. §
noteiktā noapaļošanas kārtība.

Rīkojums spēkā ar 1929. g. 1. jūniju, bet Latvijas-Polijas tiešās sa-

tiksmes sūtījumiem — no 1929. g. 1. apriļa.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.
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Rīkojums N° 94.

1930. g. 6. martā.

Par frankatūras summu pārrēķināšanu un uzrādīšanu

dokumentos.

Grozot un papildinot „Dzelzceļu Vēstneša" 1929. g. 20. numurā

iespiesto rīkojumu JN*° 237 par dollaru kursiem, nosaku, ka drošības nau-

da, kas iekasējama no sūtītājiem pret frankatūras rēķiniem kā daļu fran-

katūra vai kā pilnīga frankatūra, uzrādāma frankatūras rēķinā latos un

blakus šādai summai uzrādāma arī dollaros pēc kursa 1 dollars = Ls 5,20

(vai Ls 1, — — $ 0,1923) pārrēķināta summa.

Frankatūras rēķina apliecība turpretī iemaksas summas uzradāmas

vienīgi latos.

Musu dzelzceļiem par labu ņemamie maksājumi, kādus izsūtīšanas

stacija nav varējusi aprēķināt, uzrādāmi dollaros, pārrēķinot latus pēc
kursa $ 1 = Ls 5,15 (vai Ls 1, = S 0,1942).

Galīgi norēķinoties ar sūtītāju pēc frankatūras rēķina atpakaļ sa-

ņemšanas izsūtīšanas stacijā, dollaros uzrādīto mūsu un citiem dzelzce-

ļiem pienākošo maksājumu kopsumma pārrēķināma latos pēc kursa

$ l= Ls 5,20. Šādi pārrēķināta maksājumu kopsumma atskaitāma no

frankatūras rēķinā latos uzrādītās iemaksātās drošības naudas un star-

pība, ja tāda būtu atmaksājama nosūtītājam, ievērojot atsevišķām sa-

tiksmēm izstrādātās instrukcijas (sk. 1. piemēru).

Ja no ārzemēm pienākušu sūtijumu pavada frankatūras rēķins,
pēc kura izsūtīšanas stacijā ārzemēs iemaksāts mazāk nekā dzelzceļiem

pienākas, ieskaitot arī preču zīmes ailē „iekasēt" atzīmētos maksājumus
(piem. pēcmaksas, muitas nodevas, nefranķētas papildmaksas v. t. t.)
tad dzelzceļiem pienākošo un izsūtišanas stacijā iemaksāto summu star-

pība pārrēķināma pēc kursa $ 1 =; Ls 5,20 un iekasējama no preču sa-

ņēmēja, kā tas, piemērām paredzēts Vācijas -Lietavas -Latvijas - Igaunijas
tiešās satiksmes dienesta instrukcijas 10. paragrāfa 31. p. (sk 2. piemēru).

Ja saņēmējs atsakās samaksāt maksājumus, kādi saskaņā ar ierak-

stījumiem preču zīmē un frankatūrrēķinā jāmaksā nosūtītājiem, un ja šā-

dus maksājumus tādēļ iekasē no sūtītāja, tad dollaros pieprasītais mak-

sas papildinājums pārrēķināms latos pēc kursa $ 1,— =Ls 5,20, un

iekasējams no preču nosūtītāja latos (sk. 3. piemēru).

Visos pārējos gadījumos rīkojums N2 237 piemērojams maksājumu

pārrēķināšanai bez kādiem grozījumiem.

Piemēri:

1. Piemērs:

Pārvadāšanas maksājumu nodrošināšanai izsūtīšanas stacijā pret
frankatūras rēķinu apliecību iemaksāti Ls 100,—. lemaksātā drošības

nauda uzrādāma frankatūras rēķinā latos un arī dollaros (pēc kursa

$ 1,— —Ls 5,20 — $ 19,23, bet frankatūras rēķina apliecībā tikai latos.

Mūsu dzelzceļiem piemērām, pienāktos Ls 10,—; pārrēķinot šo

summu pēc kursa $ 1,— =Ls 5, 15 un noapaļojot šo summu uz augšu
līdz centu summai, kas dalās ar 2 (lai saņemtu summu pilnos 10 sant.,
kas līdzinās apm. 2 cent.) dabūjam $ 1,96;



688

ārzemju dzelzceļiem pienāktos, piemēram $ 16,35; kopā abiem dzelz-

ceļiem $ 1,96 -f- $ 16,35 = $ 18,31. Pārrēķinot šo summu pēc kursa

$ 1,— =Ls 5,20, dzelzcejiem pienākas Ls 95,22. Starpība Ls 100 —

Ls 95,22 = 4,78 atmaksājami sūtītājam.

2. Piemērs:

Izsūtīšanas stacija ārzemes iemaksāti pec frankaturreķina — $ 20, —

ārzemju dzelzceļiem pienākas $ 16,— mūsu dzelzceļiem pienākas Ls 50,—;

kas pārrēķinājami dollaros pēc kursa $ l — Ls 5,15, dabūjam —

— $ 9,71 ar apaļojumu līdz pilniem 2 centiem — $ 9,72;

dzelzceļiem tā tad pienākas — $ 16+ # 9,72 = 25,72.

No šādas summas atskaitāmi iemaksātie $ 20, —, bet starpība
$ 5,72 — pārrēķināma latos pēc kursa $ 1= Ls 5,20. Šādā gadījumā
gala stacijā iekasējami Ls 29,75.

3. Piemērs:

lemaksāti Ls 125,—; frankatūras rēķinā blakus šādai

summai uzrādāma arī dollaros (pēc kursa $ 1,— =Ls 5,20) pār-
rēķinātā summa = $ 24,04.

Mūsu dzelzceļiem pienākas Ls 16,30;

pārrēķinot šo summu dollaros pēc kursa #1 — Ls 5,15 un

apaļojot to līdz centu summai, kas dalās ar 2 dabūjam == $ 3,18

ārzemju dzelzceļiem pienāktos piem. $ 22,07

Kopā# 25,25.

Iztrūkstošo summu $ 1,21 saņēmējs gala stacijā atsakās maksāt,

tādēļ tā iekasējama izsūtīšanas stacijā pēc kursa $ 1= Ls 5,20 t. i. no

preču sūtītāja iekasējams iztrūkums Ls 6,30.

Rīkojums spēkā ar 1930. g. 10. martu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Akārtraksts N° 18.

1930. g. 24. februāri.

No ienākušām pretenzijām redzams, ka dažas stacijas, izdodot no

ārzemēm pienākušos preču sūtījumus, nepiegriež pienācīgu vērību šo sū-

tījumu pavadošo preču zīmju un frankatūras rēķinu saturam. Bijuši ga-

dījumi, ka preces, kuras nosūta no ārzemēm, piem. no Vācijas uz Liepāju,
un par kurām, kā redzams no frankatūras rēķina, veduma maksas sa-

maksa nodrošināta tikai līdz Latvijas robežai (resp. Priekulei rob.), gala

stacija, izdodot sūtījumu, veduma maksu par Latvijas dzelzceļu daļu ne-

iekasē, bet atzīmē to frankatūras rēķinā ieturēšanai no preču nosūtītāja.
Protams, nosūtītāji, ievērojot, ka tie nav izteikuši vēlēšanos samaksāt ve-

duma maksu līdz gala stacijai, atrod, ka šāda dzelzceļu darbinieku rīcī-

ba ir nepareiza, un nekavējoties iesniedz pretenzijas, lūdzot nepareizi no

tiem iekasēto veduma maksu par Latvijas dnelzceļu daļu atmaksāt vi-

ņiem atpakaļ.
levērojot sacīto, uzdodu stacijas darbiniekiem, izdodot no ārzemēm

pienākušos preču sūtījumus, piegriezt nopietnu vērību ierakstiem preču
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zīmē un frankatūras rēķinos, attiecībā uz maksājumiem, kādus samaksāt

nosūtītājs uzņēmies uz sevis un, ja tas kādu veduma maksas daļu par

sūtījuma pārvadāšanu nebūtu vēlējies samaksāt, to iekasēt no preču sa-

ņēmēja, kā tas, piemērām, paredzēts Vācijas-Lietavas, Latvijas-Igaunijas
tiešās satiksmes dienesta instrukcijas 10. paragrāfa 31. p.

Finanču direktors Mazkalniņš.
Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 60.
1929. g. 30. maijā.

Saskaņā ar dzelzceļu likuma 55. p. un starptautiskās konvencijas
preču pārvadāšanai (C. J. M.) II pantu, piegādāšanas termiņi pagarinās
muitas, akcīzes, nodokļu, policijas, veterinārsanitaru un citu administratīvu

formalitātu nokārtošanas dēļ, kas attiecas arī uz tranzītsūtījumiem. Šādos

gadījumos sūtījuma pārņemšanas laiks starp minētām iestādēm un dzelz-

ceļiem atzīmējams preču zīmē un preču pavadzīmē, uzspiežot stacijas
konvencijas zīmogu, kā tas paredzēts pārvadāšanas noteikumu Ns 342.

111 nodalījumā.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Preču nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

Rīkojums N° 476.
1929. g. 14. novembrī.

Sakarā ar
„
Valdības Vēstnesī" te 237 izsludinātiem un zemāk pie-

vestiem jauniem „Noteikumiem par aizliegumu ievest kultūras augu
sēklu tīrīšanas atkritumus un nezāļu sēklas", līdzšinējie, 1926. g. „Valdības
Vēstnesī" N° 73 publicētie un ar Dzelzceļu virsvaldes 1926. g. rīkojumu
te 130 ievestie noteikumi skaitās atcelti.

Attiecīgiem dzelzceļu darbiniekiem uzdodu raudzīties uz to, lai

minēto noteikumu izpildīšanu, cik tā atkarīga no dzelzceļa, stingri iēvēčßtlL

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Starpt. satiks, inspekt. v. A. Bilkins.

Noteikumi

par aizliegumu ievest kultūras augu sēklu tīrīšanas atkritumus
un nezaļu sēklas.

(Izdoti 1flWiMußpn%%Wujfofre
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tumiem tizsijfm), vai 'par neznļu seklam, preces paraugs iesūtāms. Valsts sektu Kontrores

stacijas atsauksmei.
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2. Kultūras augu sēklu tīrīšanas atkritumus, kas dabūti, pārtīrot
muitas pārziņā stāvošās noliktavās caur Latviju tranzitējamu sēklas preci,
var ielaist un izmantot Latvijā tikai izprasot katrā atsevišķā gadījumā

Zemkopības ministrijas atļauju, ja konstatēts, ka tanīs neatrodas lopbarībai

nederīgi vai lopiem kaitīgi piejaukumi, un ja sēklu īpašnieks, saskaņā ar

Zemkopības ministrijas norādījumiem, garantē, ka izsijās netiks izlietotas

sēklu viltošanai. Pretējā gadījumā minētie sēklu tīrīšanas atkritumi izve-

dami atpakaļ uz valsti, no kuras tie ievesti, vai iznīcināmi.

3. Zemkopības ministrijas pilnvarotiem ierēdņiem ir tiesība darba

laikā apmeklēt attiecīgo firmu noliktavas un sēklu tīrīšanas un atsiju

pārstrādāšanas vietas, kā arī būt klāt pie attiecīgo tīrīšanas un pārstrā-
dāšanas produktu sabēršanas maisos un nosūtīšanas.

4. Vainīgos šo noteikumu pārkāpšanā sauc pie atbildības uz sodu

likumu 1381
. panta pamata.

Šie noteikumi stājas spēkā ar izsludināšanas dienu. 1926. gada
30. marta noteikumi par nezāļu sēklu un kultūraugu sēklu tīrīšanas ļ
atkritumu ievešanas aizliegumu (Lik. kr. 40) ar šo atcelti.

Rīgā, 1929. g. 15. oktobrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Zemkopības ministrs A. Alberings.

Rīkojums N° 162.
1930. g. 31. martā.

Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas rīkojumu un instrukciju par

kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli, iesp. 1924. g. un 1928. g.

„Valdības Vēstnešos" jSfsNs 267 un 237, paziņoju ievērībai ūn izpildī-
šanai sekošo:

1. Kartupeļus aizliegts ievest no Anglijas, Vācijas, Holandes, Polijas,
Lietavas un SrRS.

Aizliegums neattiecas uz kartupeļiem, kurus izmēģinājumu un pētī-

jumu nolūkiem ieved ar Zemkopības ministrijas atļauju un viņas kontroli.

2. Kartupeļu ievešanas un izvešanas kontrole atrodas Zemkopības
ministrijas pārziņā.

3. No kontroles atsvabināti kartupeļi, ko pasažieri, kuģa personāls
vai vagoni-restorāni ņem līdz savām vajadzībām.

4. Kartupeļus atļauts ievest un izvest caur Rīgas, Liepājas, Vents-

pils, Zemgales-Daugavpils, Meitenes, Reņģes un Valkas muitas iestādēm.

Pārējos gadījumos izprasāma sevišķa atļauja no Zemkopības un Finanču

ministrijām.
5. Kontrolējamie kartupeļi iesaiņojami jaunos maisos vai citādu

veidu jaunos iesaiņojumos.
Piezīme. Zemkopības ministris zināmos gadījumos var izdot atļauju kartupeļu ie-

vešanai un izvešanai ari bez iesaiņojumiem.

6. Tranzīta kartupeļus atļauts pārvadāt vienīgi jaunos maisos bez

uzglabāšanas Latvijas teritorijā, nepāršķirojot un neizlaižot no muitas

parziņas.
7. Kartupeļu ievešanai no ārzemēm izprasāma iepriekšēja atļauja,

iesniedzot Zemkopības departamentam attiecīgu lūgumu, aizrādot no

kurienes, cik un kādām vajadzībām (patēriņam, sēklai, izmēģinājumiem)
kartupeļus paredzēts ievest.
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8. Kartupeļu kontrolēšanu izdara Zemkopības ministrijas eksperts,
pārbaudot ne mazāk kā 5% no iesaiņojuma kopskaita.

Piezīme. Kontrolēšana izdarāma reizē ar muitas pārbaudīšanu.

9. Sūtījumu aizliegts ievest, ja eksperts tanī konstatē: a) bumbuļu
vēzi (Svnchitrium endobioticum), b) koloradas vaboli (Leptinotarsa
decemlinesta), c) kartupeļu kodi (Phtorimaea operculella), d) nematodes

(Helerodera Schachtii et R.) vai arī vairāk par b% puvušu (Phvtophthora,
Fusarium) kraupāiņu, bakteriali slimu un citādi bojātu kartupeļu.

Piezīme. Pie sūtījuma izmeklēšanas ekspertiem ir tiesiba ņemt paraugam līdz

10 bumbuļu no katras šķirnas.

10. Kartupeļu eksportieram jāreģistrējas Zemkopības ministrijā,
lūgumam pievienojot tekoši gada tirdzniecības zīmes norakstu vai aplie-
cību no attiecīgas pašvaldības iestādes, ka izvedamie kartupeļi audzēti

eksportiera paša saimniecībā.

Lūguma paraugu izsniedz Zemkopības departaments.
Piezīme. Pierobežu iedzīvotājiem, kas izved kartupeļus uz ārzemēm partijās līdz

1000 kg reģistrēšanās nav vajadzīga.

11. Kartupeļus aizliegts eksportēt, ja partijā konstatēta kāda no

iepriekšējā 9. pantā minētām slimībām vai kaitēkļiem.

12. Eksportam atzīto kartupeļu iesaiņojumus aizplombē Zemkopības
ministrijas eksperts, vajadzības gadījumā piestiprinot pie katra iesaiņojuma
etiķēti, kurā atzīmēti: eksportiera reģistrācijas numurs, apvidus kur kar-

tupeļi ražoti un kontrolēšanas datums.

Līdz ar šo atceļu 1924. g. „Dzelzceļu virs. rīkoj. krāj. J\° 53, iesp.
rīkojumu JY° 398. .

„ „ . ..

Dzelzceļu galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 163.
1930. g. 81. martā.

Paziņoju ievērībai un izpildīšanai 1925. g 21. janvāra Valdības

Vēstneša 16. numurā publicēto Veterinārvaldes instrukciju mājlopu iz-

vedējiem uz ārvalstim un tās papildinājumu, publicētu Valdības Vēstneša

1928. g. 295. numurā, pēc kuras:

1. Visiem mājlopu izvedējiem, kuri profesionāli grib nodarboties ar

lopu eksportu uz ārvalstīm, jādabū no lekšlietu ministrijas veterinār-

valdes*) reģistrācijas apliecības mājlopu eksportam.
2. Lūgumā pēc apliecības dabūšanas, jānorāda, kādā laikmetā un

cik liellopu, sīklopu un cūku paredzēts izvest uz ārvalstīm, pie kam

lūgumam jāpievieno:

a) apliecināts noraksts no tirdzniecības zīmes;
b) tirdzniecības marka (degzīme uz raga vai naga), viņas lielums

(cm.) un zīmējums 2 eksemplāros;
c) eksportējamo lopu šķirošanas laukumu un telpu situācijas skice

un plāns, ar norādījumu, pie kādas robežas stacijas laukums un

telpas atradīsies.

3. Veterinārvalde pēc iesniegtā lūguma pārbaudījuma un tā atzī-

šanas mājlopu izvedējam izdod reģistrācijas apliecību mājlopu eksportam,
apstiprina mājlopu izvešanai lietojamo marku un firmu, resp. izvedēju
reģistrē.

44*
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4. Veterinarvalde izdod reģistrācijas apliecības tik uz zināmu laiku

un uz noteiktu lopu daudzumu.

5. Izdotās reģistrācijas apliecības lopu eksportam jāizlieto tieši pašam
īpašniekam, bez tiesības tās pārdot citām firmām un personām, vai tās

izlietot starpniecības nolūkos ar'citām firmām.

6. Mājlopu izvešanas un kontroles darbības sekmēšanai izvēdējiem
jāuzņemas:

a) iemaksāt par mēnesi uz priekšu Latvijas bankā vai tās nodaļās
uz lekšlietu ministrijas veterinārvaldes*) vispārējā rēķina E., N.,
22. sevišķu atlīdzību izvedamo mājlopu veterinārsanitārās kon-

troles izdevumu segšanai;

b) vienreiz mēnesī norēķināties ar Veterinārvaldi par izvesto lopu
daudzumu un iemaksātām summām;

c) četras dienas pirms lopu iekravāšanas vagonos, eksportējāmos

lopus novietot robežu staciju šķirošanas laukumos un telpās;

d) sūdzības par kontrolējošā veterinārārsta lēmumu pieteikt Veteri-

narvaldei 7 dienu laikā, kuras kommisija izmeklē un izšķir

48 stundu laikā;

c) slimību un nenoderības dēļ eksportam neatļautos lopus 24 stundu

laikā nogādāt uz tuvāko lopu kautuvi nokaušanai gaļā vai iznī-

cināšanai;

f) segt izdevumus vagonu dezinficēšanai, kuros pārvadāti saslimušie

eksportam paredzētie lopi;

g) reizē ar pieteikumu un citiem vajadzīgiem dokumentiem piesūtīt
muitas iestādei kontrolējošā veterinārārsta apliecību, bez kuras

nav atvēlēts lopus izlaist uz ārvalstīm;

h) eksportējāmos lopus šķirošanas telpās un laukumos kārtīgi barot

un laikā dzirdināt;

i) eksportējāmo lopu pavadoņus un kopējus nozīmēt mūsu teritorijā,
pie kam uz katriem 40—50 lopiem jābūt pa vienam pavadonim-
kopējam;

k) lopu šķirotavu laukumus iežogot un viņos ierīkot mergas lopu
piesiešanai. Mergas tā ierīkojami, ka lopu piesiešanu varētu

izdarīt tikai no vienas puses, bet starp iežogojumu un mergām
paliktu svabada vieta lopu apskatei;

1) pie mergām ierīkot piemērotas siles un citas ietaises lopu
ēdināšanai;

m) vasaras mēnešos ierīkot sevišķus palieveņus, bet ziemas mēnešos

sevišķas cietas telpas lopu novietošanai, kurām jābūt pietiekoši
gaišām un ar attiecīgu ventilāciju, pie kam starp piesienāmiem
un telpu sienām jābūt svabadai ejai, lai lopus varētu ērti apskatīt;

n) lopu šķirošanas vietās turēt pietiekošā daudzumā dezinfekcijas
līdzekļus, kā arī īpašu trauku ar ūdeni, ziepēm un dvieli roku

mazgāšanai.

7. Eksportējāmos lopus atļauts izvest caur Rīgas, Liepājas, Daudav-

pils, Meitenes, Valkas, Rūjienes un Zilupes muitām, Zemgales un

rriekules pārejas punktiem.
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8. Iekšlietu ministrijai*) ir tiesības izsniegtās reģistrācijas apliecības
katrā laikā anulēt, ja eksportieri neievēro likumu par mājlopu eksportu
un attiecošās instrukcijas.

9. Šīs instrukcijas neattiecas uz pierobežas joslas iedzīvotājiem, kuri

pārvadā lopus savām saimnieciskām vajadzībām.

Reizē ar šo atceļu 1925. g. 2./I1. un 1929. g. 3./I. telegrammas
N2N2 EC/57 un EC/1.

JS
■

,
,

v

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 177.
1930. g. 5. aprīlī.

Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas 1925. g. 30./X. rīkojumu
.JSs 27609 un instrukciju par eksportējamo augļu un ogu kontroli un iz-

vešanu uz ārzemēm, kas publ. 1925. g. „Valdības Vēstnesī" »Vs 245, pazi-
ņoju ievērībai un izpildīšanai sekošo:

1) Augļu un ogu izvešanas kontrole atrodas Zemkopības ministrijas
pārziņā.

2) Visiem augļu un ogu izvedējiem obligātoriski jāreģistrējas Zem-

kopības ministrijas lauksaimniecības pārvaldē.

3) Augļu un ogu iesaiņošanai lietojāmas kastes vai mucas no 15

līdz 50 kg tilpuma, skatoties pēc tirgus prasībām un augļu šķirnes. Svars

saprotams netto, pieskaitot 2,5°/o iežūšanai. Traukiem jābūt tīriem un

nelietotiem. lesaiņošanas materiāls ir smalkas koka plūksnes un papīrs.
Salmi siens un pelavas iesaiņošanai nav atļauti.

Piezīme. Kā iesaiņošanas materiāls var būt arī torfs, ja importa tirgus to pieļauj.
lesaiņojot torfā, katram auglim jābūt ietītam zīda papīrā.

4) Uz iesaiņojumiem jābūt atzīmētai tarai, brutto un netto svaram,

augļu šķirnei, grupai un skaitam.

Piezīme. Uz kastes var būt arī ražotāja adrese un citi sīkāki apzīmējumi, saskaņā

ar ārzemju tirgus prasībām.

5) Ogām (dzērvenēm, brūklenēm) jābūt dabīgi nogatavojušamies.
Saulē gatavinātas, nedabīgi bālas ogas aizliegts izvest.

6) Augļu kontrolieri uz pārkontrolētiem iesaiņojumiem uzspiež
kontroles marku ar datumiem, iesaiņojuma numuru un kontroles zīmogu
ar uzrakstu „Zemkopības ministrijas kontrolēts".

7) Ja kontroles darbībā izrādītos par vajadzīgu pārkontrolēto augļu

iesaiņojumus aizplombēt, tad kontrolieri uzliek plombu tā, lai iesaiņojumus
nevar attaisīt bez plombas bojāšanas.

Piezīme. Plombas un viņu piestiprinājumus jāsagatavo augļu izvedējiem ar saviem

līdzekļiem.

8. Izvedamo augļu kontroles markas ar attiecīgiem uzrakstiem lat-

viešu valodā un angļu valodā ir sarkanā krāsā ar apzīmējumiem E, A,
B

un C.

9) Sūtījumus, no kuriem katrs augļu un ogu iesaiņojums apzīmēts
ar Valdības apstiprinātu eksportiera un Zemkopības ministtrijas noteiktam

*) Saskaņā ar 1926. g. 20. aprija Saeimas lēmumu Veterinarvalde pievienota Zemkopības
ministrijai.
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kontroles markām, var izvest partijās, ne mazākās par 1000 kg. Uz pa-

raugiem šie noteikumi neattiecas.

10) Augļus un ogas var izvest caur Rīgas, Liepājas un Ventspils
ostām un Meitenes un Valkas robežas stacijām, bet eksportējamo augļu
kontrole tiek izdarīta Rīgā, Liepājā un Ventspilī.

11) Šie noteikumi un instrukcijas neattiecas uz kuģu un ceļotāju
uzturam līdzpaņemtiem augļiem un tranzitu.

Līdz ar šo atceļu rīkojumu 417, iesp. 1925. g. Dz. virsv. rīk. 47.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 292.
1930. g. 5. jūnija.

Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas š. g. 27. maija instrukciju

par dzīvu augu vai to daļu ievešanu, izvešanu un tranzitēšanu, kas

publ. 1930. g. „
Valdības Vēstnesī" K2 120, paziņoju ievērībai un izpildī-

šanai sekošo:

1) Dzīvu augu vai to daļu ievedējs katru sūtījumu pieteic zemko-

pības ministrijas augu aizsardzības inspekcijai, aizrādot, ka 1) apliecība
par provenienci (augu izcelšanas vietu) un 2) izvedvalsts oficiālās iestā-

des izdota augu veselības apliecība ir pievienotas muitas preču pārbau-
dīšanas dokumentiem.

2) Proveniences apliecībā jāuzrāda audzētāja sīka adrese un jāap-
liecina, ka audzēšānas vietā un 20 km. apkārtnē no tās pēdējo 10 gadu
laikā nav konstatēta kartupeļu siimība bumbuļu vēzis (Synchytrium
endobioticum Schilb. Perc.) un Koloradas vabole (Leptinotarsa decem-

lineata Say).
Augu veselības apliecībā jāuzrāda, ka sūtījums nesatur augus, kas

izplata kultūras augu rūsas, un ir brīvs no augiem bīstamām slimībām

un dzīvniekiem.

3) Noliegts ievest dzīvus augus vai to daļas, 1) ja uz tiem vai arī

iesaiņojumā konstatētas augiem bīstamas slimības un dzīvnieki, 2) ja
iesaiņojums ir salmi vai lietoti maisi.

4) Pieteiktos sūtījumus Zemkopības ministrijas pilnvarotie lietpratēji
pārbauda 3 dienu laikā. Pārbaudes rezultātus atzīmē īpašā protokolā.

5) Uz sūtījumu pārbaudes rezultātu pamata Zemkopības ministrijas
pilvarotais lietpratējs atzīmē uz muitas preču pārbaudīšanas dokumentiem

par sūtījuma ielaišanu vai noraidīšanu.

6) Dzīvus augus vai to daļas var ievest līdz turpmākam caur Rīgas,

Liepājas, Ventspils un Daugavpils muitas iestādēm.

7) No Latvijas izvedamos augus vai to daļas Zemkopības ministrijas

augu aizsardzības inspekcija pārbauda un izdod apliecības tikai tādā

gadījumā, ja to prasa ievedvalsts.

8) Noteikumi par dzīvu augu vai to daļu ievešanu, izvešanu un

tranzītu neatiecas uz tranzitsūtījumiem, ja tos neizsaiņo vai nepārsaiņo
Latvijas teritorijā.

9) Dzīvi augi vai to daļas, kas ievesti pretēji augšminētai instruk-

cijai, skaitās par ievešanai aizliegtiem, kādos gadījumos muitas iestādes

rīkojas saskaņā ar pastāvošiem muitas likumiem.

Dzelzceļu galvenais direktors: A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Rīkojums N° 332.
1930. g. 5. jūlijā.

Par gaļas un tās pārstrādājumu eksportēšanas kārtību.

Paziņoju ievērībai un izpildīšanai 1928. g. „
Valdības Vēstneša" 145.

numurā publicētos veterinārvaldes noteikumus par eksportējamās gaļas
un tās pārstrādājumu kontroles un eksportēšanas kārtību un to papildi-
nājumu publ. 1928. g. „Valdības Vēstneša" 160. numurā, kā arī 1927. g.

„
Valdības Vēstnešu" 188-192 un 280 numuros publicētos noteikumus par

kaujamiem lopiem, gaļas un pārējo animālu uzturvielu izmeklēšanu un

brāķēšanu, pēc kuriem:

1) ikkatrs, kas vēlas eksportēt gaļu un tās pārstrādājumus, iesniedz

Zemkopības ministrijas veterinārvaldei lūgumu dēļ šā eksporta atļaujas.
Lūgumā jāuzrāda eksportgaļas izgatavošanas ietaise (kautuve, fabrika,

darbnīca, saldētava), pieliekot ietaises plānu divos eksemplāros.

2) No Latvijas uz ārvalstīm atļauti izvešanai tikai tādi gaļas ražo-

jumi, kas ņemti no dzīvniekiem, kurus valdības apstiprināts veterinār-

ārsts apskatījis tieši pirms kaušanas, kā arī šo nokauto dzīvnieku gaļu
izmeklējis makroskopiski, bet vajadzības gadījumā arī mikroskopiski un

atzinis par pilnvērtīgu.

Piezīme: Šī panta noteikums neatiecas uz to gaļu un tās pārsrādājumiem: a) kufus
pasažierj vai kuģa personāls ņem sev līdz savām vajadzībām noteiktonormu apmērā, b) kupis
iedzīvotāji pārsūta pasta sūtījumos svarā līdz 7 kg. un c) kupis ražo 15 km. platā Latvijas-
Igaunijas un Latvijas-Lietuvas pierobežas joslā un izved viņu ražotāji.

3) Pie gaļas eksporta liellopu ķermenis sadalāms pusēs, cūku — caur-

cērtams pa mugurkaulu, aitu — saldējams vesels, sālāms ceturkšņos. Ja
eksporta apstākļi prasītu ķermeņa sadalīšanu mazākos gabalos, tad pē-
dējie pielaižami ne mazāki par 4 kg.

Tauki eksportējami mucās vai citā līdzīgā cietā iesaiņojumā.

4) Par eksportam sagatavoto gaļu un tās pārstrādājumu partiju

eksportiers paziņo Zemkopības ministrijas eksportgaļas kontrolei vismaz

24 stundas pirms nolemtās izsūtīšanas.

5) Saņemot paziņojumu eksportgaļas kontrolieris pārbauda pie ie-

saiņošanas vai arī izgatavošanas kā eksportējamo produktu noderīgumu
savam mērķim, tā arī viņu iesaiņojuma lietderību un izsniedz eksportie-
rim izvedapliecību valsts un pēc iespējas ievedzemes valodā.

6) Gaļu un tās pārstrādājumus atļauts izvest caur Rīgas un Liepā-
jas ostām cauru gadu, bet caur Ventspils ostu ziemas mēnešos, t. i.

no 1. XI.-31. 111.

Pa dzelzceļiem gaļu un tās pārstrādājumus atļauts pieņemt katrā

laikā uz šo noteikumu 5. pantā paredzēto apliecību pamata.

Minētās apliecības pievienojamas pārvadāšanas dokumentiem, taisot

preču zīmē par to attiecīgu atzīmi. Bez tam apliecības apzīmogojamas ar

nosūtīšanas stacijas kalendāra zīmogu.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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b. Starptautiskā satiksme

starp dzelzceļiem, kuri pievienojušies starptautiskām (Bernas)

konvencijām: pasažieru un bagāžas pārvadāšanai (C. I. V.) un

preču pārvadāšanai (C. I. M.) un pieņēmuši Reglamentus: pasažieru

un bagāžas vagonu lietošanai (R. I. C.) un preču vagonu
lietošanai (R. I. V.).

Šai satiksmē pastāv sekoši noteikumi atsevišķos izdevumos:

1. Starptautiskā konvencija pasažieru 1926. \g. levesta dzīvēar 1928. g.

un bagāžas pārvadāšanai (C. I. V.). izdevums 18. aprīļa izdotiem

noteikumiem.

2. Starptautiskā konvencija preču 1926. g. „

pārvadāšanai (C. I. M.). izdevums

3. Saraksts C. LM. pielikumā I. minē- 1929. g. ar rīk. Xs 182. 1930. g.

tiem priekšmetiem, tabulveidigā izdevums

sakopojumā ar alfabētisku satura

rādītāju

4. Saraksts dzelzceļu, automobīļu 1930. g. ar rīk. JMž 182. 1930. g.

satiksmes vai kuģniecības līnijām, izdevums

uz kurām pielieto C. LM.

5. Reglaments pasažieru un bagāžas 1928. g. —

vagonu lietošanai (R. I. C). izdevums

6. Reglaments preču vagonu lieto- 1929. g. levests dzīvē

šanai (R. I. V.). izdevums ar rīk, Ns 520. 1929. g.

Starptautiskie Ilgumi, kuri spēkā starp sevišķi uzskaitītām valstīm:

1. Līgums par krievu tīpa preču va- 1926. g. levests dzīvē

gonusavstarpīgu lietošanu(T. B. C.) izdevums ar rīk. N° 273. 1926. g.

2. Līgums par pasažieru vagonu sav- 1928. g. ar rīk. J\° 464. 1928. g.

starpīgu lietošanu (P. V. S.) izdevums

3. Preču vagonu savstarpīgas lieto- 1930. g. ar rīk. Jv° 34. 1930. g.

šanas Reglaments bez pārkraušanas izdevums

satiksmē (U. U.)
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Apstiprinu. Saskaņā ar Ministru kabineta

1928. g. 13. marta lēmumu. 18. aprīli 1928. g.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Noteikumi.

par starptautiskās dzelzceļu konvencijas pasažieru un bagāžas
pārvadāšanai (C. I. V.) un preču pārvadāšanai (C. I. M.)

spēkā stāšanos.

Likumā par starptautiskām dzelzceļu konvencijām pasažieru un

bagāžas pārvadāšanai (C. I. V.) un preču pārvadāšanai (C. I. M.) (Lik. krāj.
1926. g. 74) noteikts, ka minētās konvencijas stājās spēkā, saskaņā ar

noteikumiem, kuri paredzēti pie konvenciju parakstīšanas sastādītos

protokolos. Pēdējos ir norādīts, ka konvencijas stājās spēkā starp valstīm,
kuras tās ratificējušas tiklīdz par to būs panākta vienošanās starp šo valstu

valdībām.

Bernē 1927. g. 18. oktobrī no Šveices valdības sasauktā diplomātiskā
konferencē minēto konvenciju ratifikāciju grāmatu deponēšanai un datuma

noteikšanai, no kāda šie starptautiskie akti stāsies spēkā starp norādītās

konvencijas 1924. g. 23. oktobrī Bernē parakstījušām divdesmit valstīm

panākta vienošanās attiecībā uz minēto konvenciju stāšanos spēkā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 1928. g. 13. marta lēmumu ar šo tiek

paziņots izpildīšanai, ka

1. 1924. g. 23. oktobrī Bernē parakstītā Starptautiskā konvencija
pasažieru un bagāžas pārvadāšanai (C. I. V.) ar 3 pielikumiem stājās
spēkā no 1928. g. 1. oktobra.

2. 1924. g. 23. oktobrī Bernē parakstītā Starptautiskā konvencija
preču pārvadāšanai (C. I. M.) ar 8 pielikumiem stājās spēkā ļno 1928. g.

1. oktobra.

3. Uz iepriekšējā punktā minētās starptautiskās konvencijas preču

pārvadāšanai (C. I. M.) 60. panta § 2. pamata ieceltās komisijas izstrādātie

grozījumi un papildinājumi Pielikumā I. pie minētās konvencijas, kuri

izziņoti ar starptautisko pārvadājumu Centrālbiroja 1927. g. 28. februāra

raksta te 697. stājās spēkā no tā paša laika, ka pati konvencija (p. 2.).

Sakarā arto, ar likumu, (Lik. krāj. 1926.g. 74) izsludinātais Pielikums I

pie Starptautiskās konvencijas preču pārvadāšanai (C. I. M.) franču teksts

192—217. lappusei un latviešu teksts 260—281. lappusei tiek atvietots

reizē ar šo izsludināto Pielikumu 1, kurā paredzēti Komisijas pieņemti

grozījumi un papildinājumi.

4. Punktos 1. un 2. norādītas konvencijas, kā arī punktā 3. norādītie

pārgrozījumi un papildinājumi pielikumā 1 pie Starptautiskās konvencijas

preču pārvadāšanai (C. I. M.) stājas spēkā:

a) tiešās satiksmēs starp Latvijas un sekošo valstu dzelzceļiem.

No 1928. g. 1. oktobra: Vācijas, Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Dānijas,

Dancigas brīvpilsētas, Spānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Grieķijas,

Ungārijas, Itālijas, Lichtenšteinas, Luksemburgas, Norvēģijas, Hollandes,

Polijas, Rumānijas, Saaras apgabala, Zviedrijas, Šveices, Čekoslovaķijas
un Jugoslavijas.
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No 1929. g. 1. marta: Portugāles;

b) tranzitā caur Latviju tiešās starptautiskās satiksmēs starp a

iedalījumā minētiem dzelzceļiem.
5. Norādītām starptautiskām konvencijām padoti Latvijas dzelzceļu

tikai normālplatuma (1435 mm) un krievu platuma (1524 mm) līnijas.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Starptautisko satiksmju inspektors F. Magazings.

Rīkojums N° 520.
1929. g. 19. decembri.

Preču vagonu savstarpējas lietošanas reglaments starptautiskā
satiksmē (R. I. V.)

No 1930. g. 1. janvāra stājas spēkā jauns, 1929. g. Lucernā izdots

„Preču vagonu savstarpējas lietošanas reglaments starptautiskā satiksmē

(R. I. V.)". Reizē ar to tiek atcelts ar 1924. g. 22. decembra rīkojumu
N° 395 no 1925. g. 1. janvāra ievestais līdzšinējais, 1924. g. Perugia iz-

dotais reglaments.
R. I. V. statūti un reglaments grozīti un papildināti, bet noteikumi

par preču iekraušanu uz platformām pilnīgi pārstrādāti. Bez tam regla-
mentam nācis klāt no jauna, kā īpašs pielikums „Kopojums paskaidro-
jošiem lēmumiem, paskaidrojumiem un priekšlikumiem", kurā sakopoti
izvilkumi no konferenču protokoliem, un kuri domāti dzelzceļu darbinie-

kiem kā palīglīdzeklis domstarpību noskaidrošanas gadījumos.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Centrālās statistikas vadītājs J. Ruņģis.

Starpt. satiksm. insp. F. Magazings.

Rīkojums N° 182.
1930. g. 9. aprīlī.

Lai sekmētu Starptautiskās konvencijas preču pārvadāšanai (C. J. M.)

pielietošanu, Starptautiskais dzelzceļu pārvadājumu Centrālbirojs, Bernē,

saskaņā ar šīs konvencijas 58. pantu sastādījis šādu palīglīdzekli:
„Saraksts dzelzceļu, automobīļu satiksmes un kuģniecības līnijām,

uz kurām pielieto 1924. g. 23. oktobra Starptautisko konvenciju preču
pārvadāšanai (C. I. M.)."

Šinī sarakstā, kas Bernē izlaists jau otrā izdevumā, uzrādīti visi tie

dzelzceji un uzņēmumi, kuri uz 1930. g. 1. janvāri piedalījās starptau-
tiskā satiksmē uz minētās konvencijas pamatiem,

Saraksta otrs izdevums tulkots un iespiests latviešu valodā, lai ar

to apgādātu attiecīgos dzelzceļu darbiniekus. Tas pieprasāms parastā
kārtībā no Materialapgādes blanķešu noliktavas, Dzelzceļa Virsvaldē.

Grāmatiņas pārdošanas cena privātām vajadzībām, saskaņā ar Dzelz-

ceļu Virsvaldes 1930. g. 28. marta lēmumu (protokols N° 27 punkts 1.)
noteikta Ls 1,20 gabalā.

Bez tam, Starptautiskais dzelzceļu pārvadājumu Centrālbirojs, Bernē,

augšminētam nolūkam sastādījis „Sarakstu pielikumā I. pie 1924. g.
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23. oktobra Starptautiskās konvencijas preču pārvadāšanai pa dzelzceļiem
(C. I. M.) minētiem priekšmetiem tabulveidīgā sakopojumā ar alfabētisku

satura rādītāju " Šis saraksts iespiests latviešu valodā 1929. gadā un

piesūtīts attiecīgiem darbiniekiem. Cena šim izdevumam Ls 3,70 gabalā.

Dzelzc. galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Starpt. satiksmes insp. F. Magazings.

c. Latvijas -Polijas satiksme.

Šai satiksme pastāv sekoši noteikumi atsevišķos izdevumos:

1. Nolīgums par tiešo satiksmi.

2. Līgums par Zemgales staciju kā
192Q izdevums. levests dzīvē

kopējo pārņemšanas staciju. \

ej np • r
'. , .

ar rīk. Xs 119 1929. g.
6. 1 anls pasažieru, bagāžas un ek- &

spressūtījumu pārvadāšanai.

Rīkojums N° 119.
1929. g. 22. martā.

Tiešā pasažieru, bagāžas un preču satiksmes starp Latvijas un

Polijas dzelzceļiem un starptautiskā satiksme caur Zemgales

robežstaciju.

Rīgā, 1929. g. 12. februārī parakstīti: 1) Latvijas un Polijas nolī-

gums par tiešo satiksmi starp Latvijas un Polijas dzelzceļiem un 2) starp
Dzelzceļu virsvaldi un Polijas dzelzceļu Viļņas direkciju līgums par

Zemgales staciju kā Latvijas un Polijas dzelzceļu kopējo pārņemšanas

staciju.
Ar Ministru kabineta piekrišanu un pēc vienošanās starp Latvijas

un Polijas valdībām, iepriekš minētais nolīgums un līgums stājās spēkā
no 1929. g. 1. aprīļa.

No tā paša termiņa tiek atcelts līdzšinējais 1923. g. 8. februāra

pagaidu līgums par robežsatiksmi starp Zemgales un Turmontu stacijām
ar visiem izdotiem papildinājumiem un grozījumiem.

Ar augstāk minēto nolīgumu un līgumu, tulkotiem latviešu valodā,
kā arī ar attiecīgiem līdzekļiem (tarifiem, gaitas nosacījumiem, pasa-
žieru biļetēm, blanķetēm v. t. t.) apgādāti visi attiecīgie līniju un

Dzelzceļu virsvaldes darbinieki un pēdējiem tie ir jāpiemēro sākot no

1929. g. 1. aprīļa.

Pie tam jāņem vērā sekošie paskaidrojumi:

1) pasažieri pārsēstas no viena ceļa platuma otra ceļa platuma

vagonos Zemgales stacijā, tāpat arī bagāžu, ekspressūtījumus un preces

nodod viens dzelzceļš otram Zemgales stacijā;

2) braukuma un veduma maksu katrs dzelzceļš aprēķina sev par
labu par savu attālumu līdz robežai vai no robežas;
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3) pasažieru un bagāžas kā arī ekspressūtījumu pārvadāšanai jāpie-
mēro starptautiskās konvencijas pasažieru un bagāžas pārvadāšanai

(C. I. V.) un Starptautiskās transporta komitejas kopējie C. L V. papildu
noteikumi, kā arī tarifa nosacījumi, kuri izdoti atsevišķā brošūrā (latviešu

un poļu valodās); pasažieru biļetes jāpārdod no un līdz tām stacijām,
kuras uzrādītas Latvijas un Polijas pasažieru tarifā; bagāža un ekspres-
sūtījumi jāpieņem pārvadāšanai no izsūtīšanas līdz gala stacijai, sastādot

bagāžai bagāžas kvīti un bagāžas pavadzīmi pēc C. I. V. paredzētā

parauga un ekspressūtījumiem — tarifā paredzēto ekspressūtījumu zīmi

un pavadzīmi.

4) Preču sūtījumi jāpārvadā saskaņā ar Starptautiskās konvencijas

preču pārvadāšanas (C. I. M.) noteikumiem un no starptautiskās trans-

porta komitejas izdotiem kopējiem C. I. M. papildu noteikumiem, piemē-
rojot C. I. M. paredzētās blanķetes.

Preču sūtījumi tiešā satiksmē no Latvijas uz Poliju jāpieņem visām

Latvijas dzelzceļu stacijām, kurām piemērojams C. I. M., t. i. visām

krievu un normālplatuma pilnām preču operācijām atklātām stacijām.
Otrādi, virzienā no Polijas uz Latviju tās pašas Latvijas stacijas uzska-

tāmas kā preču sūtījumu varbūtējas gala stacijas, uz kurām no Polijas
var adresēt preču sūtījumus. C. I. M. noteikumiem padotas Polijas

dzelzceļa stacijas atrodamas atsevišķā sarakstā, kurš piesūtīts visām

mūsu attiecīgām stacijām.
Izsūtīšanas stacija pieņem pārvadāšanai šinī satiksmē preču sūtīju-

mus ar nosūtītāja sastādītām, C. I. M. paredzētā parauga preču zīmēm

un Polijas muitas vajadzībām paradzētām deklarācijām 2 eksemplāros
uz blanķetes ser Preču zīmes duplikāts jāiesniedz nosūtītājam,
bet preču zīmes duplikāta noraksts, kurš izpilda preču pavadzīmes lomu,
jānosūta nevis tieši F ieņēmumu daļai, bet kopā ar preču sūtījumu un

preču zīmi Zemgales stacijai. Pēc Latvijas dzelzceļiem piekrītošo mak-

sājumu pārbaudīšanas, Zemgales stacija preču zīmes duplikāta norakstu

pēc salīdzināšanas ar preču zīmi aiztur un 3. dienā pēc norēķina mēneša

kopā ar dienas rēķiniem un mēneša savilkumu nosūta F ieņēmumu daļai.
Ja preču sūtījums nāk no Polijas, Zemgales pārņemšanas stacijā Latvijas
dzelzceļu darbinieki pēc sūtījuma pārņemšanas sastāda katram Latvijas
dzelzceļu stacijai adresētam sūtījumam preču pavadzīmi uz blanķetes
ser. F jsr

2 468 un 468a, kura iet sūtījumam līdzi uz Latvijas gala staciju
un pēc preces izdošanas nosūtāma F ieņēmumu daļai.

Jāņem vērā, ka uz Polijas un citiem Vakareiropas dzelzceļiem
preču zīmes nav numurētas ar tekošu numuru un tāpēc tādiem sūtīju-
miem preču zīmes numura vietā visur, kur tas nepieciešams, jāuzrāda
preču pavadzīmes numurs, kurš atrodas preču zīmes augšējā kreisā

stūrī (ierāmētā vietā).

Frankatūras rēķiniem jālieto Starptautiskā konvencijā paredzēta
parauga blanķetes, bet pēcmaksu apliecībām un paziņojumiem Starp-
tautiskās Transporta komitejas apstiprināta parauga blanķetes.

Nododot preču sūtījumus Polijas dzelzceļiem, Zemgales stacijai
attiecībā uz maksājumu kreditēšanu un norēķināšanos preču satiksmē

jārīkojas saskaņā ar šim nolūkam izstrādāto instrukciju, sastādot attiecīgus
rēķinus un savilkumus

uz šim nolūkam paredzētām blanķetēm.

Nosūtot pārvadājumus par robežu, stacija nodod ieejas muitai pār-

ņemšanas sarakstus un vagona lapas divos eksemplāros katru. Vagonu
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lapas Latvijas muitas vajadzībām jāsastāda visiem vagoniem un Polijas
muitas vajadzībām tikai vagoniem ar gabalu precēm.

5) Reizē ar tiešās satiksmes atklāšanu starp Latvijas un Polijas
dzelzceļiem no 1929. g. 1. apriļa uzskatāma par nokārtotu arī tiešā

starptautiskā preču satiksme, virzienā caur Zemgales robežstaciju, saskaņā
ar C. I. M. nosacījumiem. Saskaņā ar šo rīkojumu, jānodod Zemgales
stacijā Polijas dzelzceļiem un jāpieņem no pēdējiem arī preču sūtījumi
pie starptautiskām preču zīmēm, kad tos pārvadā tranzitā caur Poliju
vai tranzitā caur Latviju vai tranzitā caur abām minētam valstim ja
visam ceļam, no izsūtīšanas līdz gala stacijai jāpiemēro C. I. M., par

Piem. preču sūtījums no kādas Igaunijas dzelzceļu stacijas uz kādu

olijas vai Cechoslovaķijas, vai Austrijas vai citas kādas valsts dzelzceļu
staciju, vai otrādi.

Valstis, kuru dzelzceļiem jāpiemēro C. I. M., uzrādītas 1928. gada
„Valdības Vēstnesī" Ns 91 un 1928. g. «Dzelzceļa Vēstnesī" Ne 17

iespiestos 1928. g. 18. apriļa „Noteikumos" par starptautiskās konven-

cijas pasažieru un bagāžas pārvadāšanai (C. I. V.) un preču pārvadā-
šanai (C. I. M.) spēkā stāšanos.

Starptautiskās satiksmes sūtījumi, kuri adresēti Igaunijas dzelzceļu

stacijām (tranzitā caur Latviju), jāpārņem no Polijas dzelzceļiem, iepriek-
šējā 4. punktā paredzētā kārtībā. Šīem sūtījumiem Zemgales stacija
sastāda preču pavadzīmi divos eksemplāros uz blanķetes ser. F 464 un

464a un abus eksemplārus kopā ar preču sūtījumu nosūta uz Valkas

staciju. Valkas stacija aprēķina Latvijas un iepriekšējiem dzelzceļiem

pienākošos maksājumus un maksājumu kopsummu ieraksta spiedogā uz

preču zīmes un pavadzīmes. Viens preču pavadzīmes eksemplārs līdz

ar preču zīmi un preču sūtījumu nododams Igaunijas dzelzceļiem, bet

otrs eksemplārs kopā ar tranzitpreču norēķinu, iesūtāms F ieņēmumu dajai.

Starptautiskas satiksmes preču sūtījumi no Igaunijas dzelzceļu

stacijām uz Polijas vai citu aiz Polijas atrodošos dzelzceļu stacijām
(t. i. tranzitā caur Latviju) jāpieņem no Igaunijas dzelzceļiem Valkā pie

SPRS, Latvijas un Igaunijas tiešai satiksmei paredzētas preču pavad-
zīmes, kas sastādīta no izsūtīšanas līdz Zemgales stacijai un piemērojot
SPRS -Latvijas -Igaunijas satiksmei paredzētos nosacījumus attiecībā uz

preču pārvadāšanu un maksājumu aprēķināšanu. Zemgales stacija aprē-

ķina uz preču pavadzīmes maksājumus par Latvijas dzelzceļu daļu un

maksājumu kopsummu Igaunijas un Latvijas dzelzceļiem par labu

ieraksta Polijas dzelzceļiem iesūtāmā dienas rēķinā. Preču pavadzīme

kopā ar dienas norēķiniem un mēneša savilkumu iesūtāma F ieņēmumu

daļai pie tranzitpreču norēķina 3. dienā pēc norēķina mēneša. Zemgales

stacija, nododot preču sūtījumus ar visiem attiecīgiem dokumentiem

Polijas dzelzceļiem, rīkojas 4. punktā paredzētā kārtībā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Starpt. satiksm. insp. F. Magazings.

X un N platuma ES, noraksts FR, ER, F, E.

Polijas dzelzceļi lielā ātruma preču sūtījumus pārvadāpaatrinatiem

preču vilcieniem vai parastiem pasažieru vai_ pasažieru ātrvilcieniem,

bet par tiem jāmaksā papildu maksa pārvadājot pasažieru vilcieniem
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25 procenti un ātrvilcieniem 50 procenti parastās lielā ātruma veduma

maksas. Polijas dzelzceļi pārvadā pa savām līnijām lielā ātruma sūtī-

jumus pasažieru un ātrvilcieniem tikai tanī gadījumā, ja preču nosūtītājs
ir tādu pārvadāšanu rakstiski pieprasījis preču zīmē. Atsaucoties uz

1929. g. 22. marta rīkojumu N° 119 („Dzelzceļu Vēstnesis" j\š 13)
uzdodu pēc nosūtītāja ieskata pielaist uz pasažieru ātruma preču zīmēm

nosūtītāja atzīmes Pa Polijas dzelzceļu daļu jāpārvadā pasažieru vil-

cieniem vai pa Polijas dzelzceļu daļu jāpārvadā ātrvilcieniem.

Ns 279. 1929. g. 17. jūlijā.
Dzelzceļu galvena direktora v. Mazkalniņš.

Rīkojums N° 461.
1929. g. 6. novembrī.

Par preču pieņemšanas un nodošanas kārtību Zemgales stacijā
no un uz Polijas dzelzceļiem un adresēto Polijas dzelzceļiem
preču pieņemšanu Valkā no Igaunijas dzelzceļiem, kā arī par

komercaktu sastādīšanas kārtību no un uz Polijas satiksmes

preču pārvadājumiem.

1) Preces Zemgales stacijā pārņemamas no Polijas dzelzceļiem
un nododamas pēdējiem saskaņā ar izsūtītiem Zemgales stacijai Noteiku-

miem par preču pārņemšanu starp pārvaldēm (13. §), izņemot bagāžas,
ekspressūtījumus, lielā un pasažieru ātruma gabalu preču sūtījumus, kuru

pārņemšana izdarāma pēc gabalu skaita pārbaudes un, ja vajadzētu — pēc
svara pārbaudes, piedaloties nodevēja un pieņēmēja ceļu darbiniekiem

(1929. g. 12. februāra Papildu līguma 9. §). Par konstatātiem iztrūku-

miem vai bojājumiem pārņemamām no Polijas dzelzceļiem precēm ar

gabalu (vietu) skaita vai svara pārbaudīšanu, Zemgales stacija pieprasa
Polijas dzelzceļiem aktus trijos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs

pievienojams pārvadāšanas dokumentiem, viens iesūtāms Finanču direk-

cijai un viens paliek stacijas rīcībā.

2) Par iztrūkumiem vai bojājumiem, kuri atrasti pie tādā pašā (pirmā
punktā minētā) kārtībā Polijas dzelzceļiem nododamām precēm, komerc-

aktu sastāda Zemgales stacija instrukcijā 53 paredzētā kārtībā un

papildu līguma 9. paragrāfa 6. punktā minētā skaitā, t. i. 5 eksemplāros.
Divus eksemplārus no katra sastādāmā akta Zemgales stacija nodod

Polijas dzelzceļu ierēdnim pret parakstu, vienu eksemplāru pievieno pār-
vadāšanas dokumentiem, atzīmējot par to ceļa pavadzīmē (preču zīmē

šai satiksmē atzīmes par aktu pievienošanu taisīt nav atļauts), akta oriģi-
nālu iesūta Finanču direkcijai parastā kārtībā, bet viens akta eksemplārs
paliek stacijā.

3) Preču pārvadājumus, kuri saskaņā ar tā paša „papildu līguma"
9. paragrāfu būtu nododami Polijas dzelzceļiem ar vietu skaita un svara

pārbaudīšanu, Valkas stacija, pārņemot no Igaunijas dzelzceļiem, vispusīgi
un sīki apskata un pārsver un par konstatētiem iztrūkumiem vai bojā-
jumiem sastāda komercaktus un iesūta tādus Finanču direkcijai instruk-

cijā JV° 53 paredzētā laikā un kārtībā.

4) Par konstatētiem preču iztrūkumiem vai bojājumiem vagonos

zem Polijas vai Igaunijas dzelzceļu plombām, komercakti sastādāmi un

iesūtāmi Finanču direkcijai instrukcijā A*2 53 paredzētā laikā un kārtībā.
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5) Preces (arī akmeņu ogles), kuras pārņemtas Zemgalē no Polijas
dzelzceļiem bez redzamām ārējām iztrūkuma pazīmēm tālāksūtīšanai pie
tiem pašiem (Polijas dzelzceļu) pārvadāšanas dokumentiem uz valsts

iekšieni, ka par kurām nav pieprasīti pie to pieņemšanas akti no Polijas
dzelzceļiem (punkts 1.) ceļa platuma maiņas stacijās pie pārkraušanas,
izņemot gadījumos, kad preces bojātas vai arī ar acīm redzamām iztrū-

kuma pazīmēm (punkts 4.), nav pārsveramas, bet nosūtāmas uz gala
stacijām ; to pārsvēršanu, kā arī komercaktu sastādīšana izdarāma vienīgi
uz preču saņēmēju pieprasījumu, iekasējot šādos gadījumos maksu par

preču svēršanu saskaņā ar pastāvošo tarifu.

6) Tāpat nav pārsveramas pie pārkraušanas preces bez ārējām
bojājumu vai iztrūkumu pazīmēm, kuras seko pie tiešiem Polijas dzelz-

ceļu pārvadāšanas dokumentiem uz kādu no kaimiņu valšķu dzelzceļu
stacijām; ja kaimiņu valsts pierobežu dzelzceļu stacija pieprasītu nodot

viņai šādas preces ar gabalu skaita vai svara pārbaudīšanu, tad preču
nodošanas stacija par atrastiem iztrūkumiem vai bojājumiem sastāda aktus

saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem.

7) Preces,kuras Zemgalē būtu pieņemtas no Polijas dzelzceļiem piektā
punktā minētā kārtībā un kurām kā gala stacija pārvadāšanas dokumentos

uzrādīta Zemgale, pie izdošanas saņēmējiem pārsveramas un par atrasto

sastādāmi komercakti vienīgi tad, ja saņēmēji to pieprasa, iekasējot maksu

par svēršanu saskaņā ar pastāvošo tarifu.

Ja preču saņēmēji šādu pārsvēršanu pie preču izdošanas nav pie-
prasījuši un nodod preces tālāksūtīšanai pie jaunsastādāmiem pārvadā-
šanas dokumentiem, tad stacija, preces pieņemot, noteic preces patieso
svaru. Komercaktus par starpību svarā starp Polijas dzelzceļu doku-

mentos uzrādīto un faktiski nosūtīšanai nodoto svaru — nesastāda, jo
šāda saņēmēja prasība izbeidzas, preci saņemot.

8) Telegramas šai satiksmē par atrastiem preču iztrūkumiem vai

bojājumiem dodamas vienīgi tad, kad iztrūkumi vai bojājumi atrasti pēc

preču pieņemšanas no Polijas dzelzceļiem; turpretim par iztrūkumiem

vai bojājumiem, par kuriem pie preču nodošanas aktus sastāda Polijas

dzelzceļi, telegramas nav dodamas.

Reizē ar šo atceļu rīkojumu Ņs 3571 no š. g. 13. apriļa un telegramu
no š. g. 18. aprīļa Xs EC/168, adresētu Zemgales un Valkas ES norakstā

E, F, FR-10-7, ER-6-3 un Daugavpils ES.

FR, ER lūdzu sekot šī rīkojuma kārtīgai izpildīšanai.
Dzelzc. galv. direkt. v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Izraksts

no Starptautiskās Transporta komitejas izdotiem kopējiem

gaitas nosacījumiem preču pārvadāšanai.

11. §•

Vagonu slēgšana.

1. Segtiem vagoniem, vai tie būtu apgādāti ar nosūtītāja aizslēgu
vai ne, tūliņ pēc pieņemšanas dzelzceļš noslēdz saviem aizslēgiem katru

pieeju vagonu tilpumam (iekšējām telpām). Nosūtītāja ceļa priekšraksti
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noteic aizslēga veidu. Tā paša ceļa pārvalde noteic arī to, vai vagons

jānoslēdz dzelzceļa aizslēgiem arī tad, ja to noslēgušas muitas, nodokļu,

finanču, policijas vai citas valdības iestādes ar saviem aizslēgiem. Uz

dzelzceļa plombām vajaga būt mazākais stacijas nosaukumam, kura tās

pakārusi.
Aizslēgi pieliekami tā, lai nebojājot tos, nevarētu vagonu atvērt un

lai satricinājumi (grūdieni) pārvadāšanas laikā nevarētu aizslēgas sabojāt
(plombas saspiest, auklas pārrīvēt un tml.).

2. Ja nosūtītājiem atļauts noslēgt vagonu ar saviem aizslēgiem, šo

pēdējo atslēgas nedrīkst pievienot preču zīmei; nosūtītāja uzmanība jā-
griež uz to, ka stacijās, kur atrodas muitas un taml. punkti, viņam pašam
jārūpējas par aizslēgu noņemšanu un to pielikšanu no jauna. Nav atļauts
lietot privātus vagonu aizslēgus, kuru noņemšana saistīta ar sevišķām
grūtībām.

3. Nosūtītajā ceļa pārvalde noteic, vai un kādos gadījumos bre-

zentiem pārklāti vaļēji vagoni jāapgādā aizslēgiem.
4. Pildītiem cisternu (rezervuāru) vagoniem, ciktāļu nosūtīšanas

dzelzceļa pārvalde nav devusi citādus aizrādījumus, jāapgādā ar aiz-

slēgiem pildāmā cauruma vāks un arī vārstulis vagona iztukšošanai.

13. §.

Preču pārņemšana starp pārvaldēm.

1. Starp ieinteresētiem dzelzceļiem noslēgtie līgumi nosaka vietu

un laiku, kur un kad preces pārņem viena pārvalde no otras.

2. Katra veida sūtījumus, lielā vai parastā ātrūma, pārņem viena

pārvalde no otras bez pārbaudījuma pēc svara un skaita (simboliska

pārņemšana ar piekārto pie vagona plombu pārbaudīšanu), ciktāļu pie-
ņēmējs un nodevējs ceļš nav vienojušies sīki pārbaudīt kādas noteiktas

preces, tās pārņemot.

3. Var prasīt atsevišķu pārbaudījumu pārņemot:

a) ja pamanīts vagona bojājums, kas varētu kaitēt precēm ;

b) ja atzīst, ka vagona saturs cietis, vai, ja par to ir kāda atzīme

pavaddokumentos.

4. Pirms sūtījuma nodošanas jāuzspiež tranzitspiedogu (štempels)
preču zīmei, preču pavadzīmei, kā arī attiecīgā gādījumā, frankatūras

rēķinam; spiedoga nospiedumā vajaga būt skaidri salasāmam tranzit-

staciias nosaukumam, nodošanas dienai un stundai (vai vilciena numuram).

Tranzitspiedogs jāuzspiež dokumentiem šim nolūkam paredzētās vietās

un nodošanas kārtībā pēc rindas. Tranzitspiedoga nospiedumus ar šo

pašu spiedogu nedrīkst padarīt nesalasāmus.

Tāļāk jāgriež vērība uz to:

a) lai pavaddokumenti būtu kārtībā un pilnā skaitā un ja nepiecie-
šams kāds ierakstījums, lai to ierakstītu;

b) lai sūtījums ietu noteiktajā ceļa virzienā; vajadzības gadījumā jā-

rīkojās pēc 17. § noteikumiem;

c) lai pasūtījums būtu pilnā skaitā vai,. pārņejßot befc pār-

baudīšanas, lai krava un . vjagoHSf.» tairictodāsinp oārpusfeātf ainasios

kārtīgā stāvokli'<o'/< .(rnšql3t mfijēēvlat) m£muqlij unoļgsv u(39iq
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d) lai vagona aizslegi nebūtu bojāti; šadi trūkumi nodevējam cejam
jāizlabo pirms vagona nodošanas;

c) lai būtu pēc noteikumiem sastādīts akts par sūtījuma bojājumu
vai zudumu pa daļai. Ja trūkst laika akta sastādīšanai pārņem-
šanas stacijā, tad pēdējā ierakstīs atzīmi preču pavadzīmē par

preces stāvokli. Šādas atzīmes preču zīmē ierakstīt nedrīkst.

5. Sūtījumi, kuri piedāvāti pārņemšanai pēc vienošanās noteiktā

vietā un laikā, jāņem pretīm bez kavēšanās. Pieņēmējam ceļam pie-
tiekoši laikus jānovāc pārņemtie sūtījumi, lai nodevēju ceļu neaizkavētu

jaunu sūtījumu sagatavošanā pārņemšanai.

6. Atteikties sūtījumus ņemt pretīm drīkst tikai tad,

a) ja runa iet par precēm, kas no pārvadāšanas izslēgtas;

b) ja atzīts, ka nav izpildīti drošības un citi noteikumi (sk. 64. § p.)
attiecībā uz C. J. M. pielikumā I minētām precēm;

c) ja nav izpildīti iepriekšējā 4. punktā zem burta a. un c. pare-
dzētie noteikumi;

d) ja runa iet par vagoniem, kurus aiz R. J. V. reglamentā paredzē-
tiem noteikumiem, nevar pieņemt;

c) ja sūtījuma pārvadāšanu nevar turpināt vai nu aiz tā iemesla, ka

uz pieņēmēja ceļa pārvaldes līnijām, vai uz kāda no turpmākiem

ceļiem gabarits, spiediens uz asi, asu stāvoklis un t. t. spēkā
esoši priekšraksti to liedz, vai arī sūtījuma stāvokļa dēļ;

f) ja pretīm ņemšana radītu sūtījumu nomaldīšanos; te ieskaitīti

gadījumi, kad sūtījumus pārvadā caur kādu pierobežas staciju ne

ar to muitas iestādi, kurā paredzēts nokārtot muitas formalitātes;

g) ja nomuitojamus sūtījumus, saskaņā ar pavaddokumentiem, būtu

vajadzējis nomuitot kādā iepriekšējā stacijā.

7. It sevišķi nedrīkst atraidīt:

a) sūtījumus, kuri padoti obligātoriskai frankaturai, bet kuru franķē-
šana nav izdarītā, vai izdarīta tikai pa daļai;

b) neiesaiņotus sūtījumus vai iesaiņojumā ar trūkumiem, ja nosūtītājs

preču zīmē nav apliecinājis, kā noteikumos paredzēts, iesaiņojuma
trūkumu vai nepilnību.

c) sūtījumus, kuriem trūkst muitas aizslēgu, vai tie bojāti, ja tikai

preču pavadzīmē pēc pastāvošiem noteikumiem par to ierakstīta

atzīme. Nodevējai pārvaldei, saskaņā ar priekšrakstiem, kādi

spēkā uz pieņēmēja ceļa pārvaldes līnijām, jāatzīst ka aizslēga
trūkst vai ka tas bojāts.

8. Pieņēmēja ceļa darbiniekiem ar savu parakstu jāapliecina pār-

ņemšanas sarakstā, kuru nodevējs ceļš izrak_sta_ zem indigo papīra, ka

sūtījumi un pavaddokumenti saņemti. Pieņēmējs ceļš saņem pārņem-

šanas saraksta otro eksemplāru ar indigo nospiedumu. Ja_ starp par

valdēm noslēgti sevišķi līgumi, tad atsaucoties uz tiem, pārņemšanas
saraksti nav izgatavojami.

45
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22. §.

Frankatūras rēķins.

(C. J. M. 17. pants.)
1. Par sūtījumiem ar apsūtītāja ierakstītu frankatūras atzīmi vienmēr

jāaprēķina šinī atzīmē norādītā veduma maksa, nodevas un citi maksā-

jumi, kurus izsūtīšanas stacijai iespējams aprēķināt. Šie maksājumi no

nosūtītāja tūliņ jāievāc un jāieraksta preču zīmē, preču zīmes duplikātā
un preču pavadzīmē kā iekasēti maksājumi, bet tos nedrīkst ierakstīt

frankatūras rēķinā.

2. Tomēr, ja frankatūras atzīmē ietilpst veduma maksas, nodevas

un citi maksājumi, kurus izsūtīšanas stacijai nav iespējams aprēķināt, tad

viņai jāievāc no nosūtītāja pietiekoši liela summa, kā nodrošinājums šiem

maksājumiem.
Šim nodrošinājumam jābūt pilnīgi pietiekošam un tas jānosaka pa-

matojoties uz tiem datiem, kādi atrodas izsūtīšanas stacijas rīcībā (par
muitas iestādēm pienākošiem nodokļiem stacijai attiecīgā gadījumā, jā-
ievāc ziņas no nosūtītāja), ņemot vērā sūtījuma ceļa garumu, preces

tarifikāciju (tarifa klases), kā arī attiecīgās valūtas kursu un stabilitāti.

Par iemaksāto summu nosūtītājam jāiesniedz kvīte.

Šinīs gadījumos izsūtīšanas stacijai jāsastāda attiecīgas frankatūras

rēķins pēc parauga VIL

Sevišķa vērība jāgriež uz to, lai frankatūras atzīmes izraksts un

iemaksātā nodrošinājuma summa*) pilnīgi saskanētu ar šiem norādīju-
miem preču zīmē.

Ja nosūtītājs atsvabināts no drošības naudas iemaksas, tad iedalī-

jumā „Nosūtītāja iemaksātās summas" (frankatūras rēķinā) ierakstāms

vārds „Kredīts"*).

3. Frankatūras rēķins cieši jāpiestiprina pie preču zīmes. Franka-

tūras rēķina numurs jāatzīmē preču pavadzīmē.
Preču zīmes ailē Jāmaksā nosūtītājam" jāieraksta: „frankatūras

rēķins Jsr°
*

4. Ja sūtījuma ceļā kādā starpstacijā vai gala stacijā nākas aprēķi-
nāt veduma maksas v. t t., tad vispirms jāpārliecinājās, pēc atzīmes

frankatūras rēķinā, vai summa jāievāc no nosūtītāja vai no saņēmēja;
pirmajā gadījumā šīs summas jāieraksta frankatūras rēķinā, otrā gadījumā
preču zīmes ailē „jāiekasē no saņēmēja".

Abos gadījumos šīs maksas jāieraksta preču pavadzīmē un jāaprē-
ķina, kā iekasējamās summas. Ar frankatūras rēķinu sedzamās summas

nedrīkst ierakstīt preču zīmē.

5. Parasti frankatūras rēķins pavada sūtījumu līdz gala stacijai.
Tomēr to var atsūtīt arī atpakaļ šādos gadījumos:

a) no izsūtīšanas valsts pierobežas stacijas, ja frankatūras atzīmē

ietilpst, tikai ceļā līdz šai robežstacijai radušies izdevumi vai

muitas nodokļi;

b) no preču pavadzīmes pārstādīšanas stacijas, ja visus nosūtītāja
frankētos maksājumus var noteikt šī stacija;

*) Sūtījumiem no Francijas frankatūras rēķina nodale „Nosūtītaja iemaksātas summas"

nav izpildīta.
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c) no kādas citas augstāk zem burta a) neminētās stacijas, ja nosū-

tītājs frankējis vienīgi šīs stacijas muitai radušos maksājumus un

ja nekādas citas maksas nav frankētas. Fakts, ka frankatūras

rēķins izņemts un nosūtīts atpakaļ izsūtīšanas stacijai, jāatzīmē
preču pavadzīmē.

6. Gala stacijai vai ceļa starpstacijai, kura aiztur frankatūras rēķinu,
jāsaskaita visi tanī ierakstītie maksājumi, un lai atbrīvotos no prasībām
kopējā summa kā aizdevums skaidrā naudā, neņemot par to komisijas
naudu, jānosūta atpakaļ izsūtīšanas stacijai caur tām stacijām, kurās preču
pavadzīme tikusi pārstādīta sūtījuma turpceļā. Pirms frankatūras rēķina
nosūtīšanas atpakaļ izpildāma tā mugurpuse, uzrādot visas preču pavad-
zīmes pārstādīšanas stacijas sūtījuma turpceļā.

Cik tāļu attiecīgai satiksmei nav paredzēta citāda kārtība, franka-

tūras rēķins, kuram jāpievieno attaisnojošie dokumenti (muitas kvītes

v. t. t.), jānosūta atpakaļ pie preču pavadzīmes slēgtā aploksnē, uzrakstot

uz tās „Frankatūras rēķins".

7. Stacijām, kurās frankatūras rēķins apturēts, par to jānorēķinās
un attiecīgā gadījumā jāsūta tāļāk. Ja sūtījuma turpceļā frankētas summas

pārrēķinātas kādā citā valūtā, tad tās jāpārrēķina atkal sākumā bijušā
valūtā. Šīs summas jāpārrēķina tām pašām stacijām, kuras turpceļā tās

pārrēķinājušas citā valūtā, izņemot tos gadījumus, kad kādā satiksmē

pastāv citādi noteikumi.

Izsūtīšanas stacija norēķināsies ar nosūtītāju uz frankatūras rēķina

pamata pēc izsūtīšanas dzelzceļa noteikumiem.

8. Kā jārīkojas

a) ja frankētā summa izrādītos nepietiekoša, skat. 26. §. 4., 5. un

6. punktus;

b) vēlākas frankēšanas gadījumos, skat. 32. §. 10 punkta burtu c).

9. Izsūtīšanas stacijai jārūpējas lai frankatūras rēķins pareizā laikā

ienāktu atpakaļ. Ja frankatūras rēķins neienāktu atpakaļ paredzētā laika,
vai visvēlākais 4 nedēļās pēc sūtījuma pieņemšanas pārvadāšanai, tad

izsūtīšanas stacijai jānosūta gala stacijai atgādinājums; atgādinājums jā-
sūta caur preču pavadzīmes pārstādīšanas stacijām, ja tāda pārstādīšana
notikusi*).

10. a) Ja ceļā kāda starpstacijā konstatētu, ka frankatūras rēķins
pazudis, tad tādai starpstacijai jāsastāda šī frankatūras rēķina

duplikāts, ierakstot tur visus frankatūrā ietilpstošus šinī stacijā

aprēķinātos maksājumus; šī stacija paziņo par to izsūtīšanas

stacijai.

b) Ja šī starpstacijā ir reizē arī preču pavadzīmes pārstādīšanas
stacija, tad viņa rīkojas gluži tāpat, un, pamatojoties uz preču
pavadzīmi, ieraksta frankatūras rēķina duplikātā frankētos maksā-

jumus, ieskaitot par iepriekšējo ceļa gabalu, ja iespējams, katru

maksājumu atsevišķi.

c) Ja frankatūras rēķins neienāktu gala stacijā, tad pēdējā sastāda

tā duplikātu un tur ieraksta frankētās summas, pamatojoties uz

preču pavadzīmi un uz preču zīmi. Ja sūtījuma preču pavad-

*) Itālijas stacijām nosūtamie atgādinājumi jāadresē Itālijas pierobežas stacijai.

45*
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zīme ceļā pārstādīta un ja bijuši frankēti maksājumi, kuri ra-

dušies pārvadāšanas laikā, tad šai stacijai jāievāc ziņas no sta-

cijas, kur preču pavadzīme pārstādīta un no pierobežas stacijām,

pie kurām atrodas muitas iestādes. No saņēmēja jāiekasē tikai

tie maksājumi, kuri uzrādīti preču zīmē, un pārējie maksājumi,
kurus nosūtītājs preču zīmē nav atzīmējis kā frankētus.

d) Ja attiecīgā stacijā (gala stacija vai preču pavadzīmes pārstādī-
šanas stacija) frankātūras rēķinu nosūtījusi atpākaļ, bet tas iz-

sūtīšanas stacijai nav ienācis, tad gala stacijai vai preču pavad-
zīmes pārstādīšanas stacijai, kura izdarījusi pēdējo frankatūras

rēķina atpakaļsūlīšanu, jāsastāda frankatūras rēķina duplikāts,
ierakstot tanī maksājumu kopsummu, kā arī frankatūras rēķina

atpakaļnosūtīšanas datumu.

Izsūtīšanas stacija norēķinājās ar nosūtītāju uz frankatūras rē-

ķina duplikāta pamata. Ja nosūtītājs prasītu sīki uzrādīt maksā-

jumus, kādi pienākas no viņa, tad par to jāziņo savai pārvaldei,,
pieliekot klāt frankatūras rēķina duplikātu.*)

23. §.

Pēcmaksas un aizdevumi skaidra nauda (C. J. M. 19. pants)
1. Nosūtītājs drīkst uzlikt sūtījumiem pēcmaksu līdz preces pa-

tiesās vērtības apmēriem. Dzelzceļa aizdevumi nosūtītājam skaidrā

naudā pielaisti tikai pēc izsūtīšanas dzelzceļa noteikumiem.

Izsūtīšanas stacijai par pēcmaksu (bet ne par aizdevumu skaidrā

naudā) jāsastāda pēcmaksas paziņojums pēc šeit pieliktā parauga VIII 1
),

un tas jāpievieno preču zīmei. Pēcmaksas paziņojums jāuzrāda preču
pavadzīmē, atzīmējot tā numuru. No sevišķi liela svara ir tas, lai preču
zīmes otrā lapas pusē ailē «Maksājumi" ierakstītu pēcmaksas summu

vai nosūtītājam skaidrā naudā izsniegtā aizdevuma summu.

2. Dzelzceļš ir atbildīgs nosūtītāja priekšā par pēcmaksas iekasē-

šanu. Tādēļ preču zīmi un preci gala stacijā drīkst izdot saņēmējam
tikai pēc tam, kad pēdējais samaksājis uzlikto pēcmaksu. Ne agrāk kā

pēc preču zīmes izpirkšanas, galā stacijas aģents drīkst apliecināt ar

savu parakstu un stacijas kalendāra spiedogu pēcmaksas paziņojumā,

pēc šinī paziņojumā iespiestā teksta prasībām, ka uzliktās pēcmaksas
summa iekasēta. Pēcmaksas summa jāuzrāda izsūtīšanas valsts valūtā.

Pēcmaksas paziņojums bez kavēšanās sūtāms gaitas aploksnē ar uzrakstu

«pēcmaksas paziņojums (Avis d'encaissement dc remboursement)" iz-

izsūtīšanas stacijai atpakaļ*). Ja stacija maz pazīstama (sveša), vai ja to

iespējams samainīt ar kādu citu tādu pat vai līdzīga nosaukuma staciju,
tad uz aploksnes jāpieraksta vēl gala stacijas dzelzceļa (dzelzceļa pār-
valdes) nosaukums, un ceļa virziena noteikšanai jāuzrāda galvenās pār-

ņemšanas stacijas. Bez tam, pilnīgi pareizi jāapzīmē stacijas nosaukums

tādos punktos, kur atrodas vairākas dzelzceļu stacijas.

3. Izsūtīšanas stacija nosūtītājam drīkst izmaksāt uzlikto pēcmaksu

vienīgi pēc tam, kad tā saņēmusi gala stacijā pienācīgi izpildītu pēc-
maksas paziņojumu. Ja pēcmaksas paziņojumā trūkst paraksta vai gala

*) Satiksme ar Austrijas, Ungārijas un Jugoslāvijas dzelzceļiem tādus gadījumus
nokārto attiecīgas kontroles.
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stacijas kalendāra spiedoga, tad izsūtīšanas stacijai tas jāsūta gala sta-

cijai atpakaļ papildināšanai. Pēcmaksa nav izmaksājama nosūtītājam
agrāk, kā pēc papildināta pēcmaksās paziņojuma saņemšanas.

Nosūtīšanas dzelzceļa pārvāldes priekšraksti noteic rīcības kārtību

pēcmaksas izmaksai nosūtītājam, pēdējā kvitēšanai par saņemto pēc-
maksu, kā arī pēcmaksas paziņojuma uzglabāšanai.

4. Izsūtīšanas stacijai jāseko, lai pēcmaksas paziņojums laikā

ienāktu atpakaļ. Ja kāds pēcmaksas paziņojums neienāk atpakaļ parastā

(normālā) laikā vai visvēlākais 4 nedēļu laikā pēc sūtījuma pieņemšanas

pārvadāšanai, tad izsūtīšanas stacijai jāsūta atgādinājums gala stacijai.
Tas sūtāms caur preču pavadzīmes pārstādīšanas staciju, ja sūtījuma
preču pavadzīme bijusi pārstādama. Atgādinājumi Itālijas stacijām jā-
sūta Itālijas pierobežas stacijai.

5. Ja kāds pēcmaksas paziņojums nozudis, tad gala stacijai pēc
pēcmaksas iekasēšanas, jāsastāda pēcmaksas paziņojums ar uzrakstu

„duplikāts"; ar šo pēdējo jārīkojas tāpat, kā ar pēcmaksas paziņojuma
oriģinālu.*)

Pēc priekšrakstiem, kādi spēkā uz Francijas dzelzceļiem, pēc-
maksas paziņojumu duplikātus var parakstīt vienīgi stacijas priekšnieks.
Gala stacijai īsumā jāpaziņo izsūtīšanas stacijai iemesli, kuru dēļ bijis
jāsastāda pēcmaksas paziņojuma duplikāts.

6. Attiecībā uz pēcmaksām, kas uzliktas, paaugstinātas, pazemi-
nātas, vai pavisam atceltas uz nosūtītāja vēlāku rīkojumu pamata sk.

31. § punktu 10. d. Par pēcmaksu norakstīšanu, ja sūtījums pārdots,
iznīcināts vai nodots uzglabāšanai, sk. 16. §, 7 punktu.

Rīkojums N° 96.
1930. g. 6. martā.

Paziņoju ievērībai un izpildīšanai zemāk iespiesto protokolu, par
veterinārās satiksmes noteikumiem starp Latvijas un Čechoslovāķijas
republikām (iesp. 1924. g. «Valdības Vēstnesī" ffs 208).

Bez tam jāievēro, ka lopu un gaļas izvešaņai uz Čechoslovāķiju
caur Zemgali vajadzīga arī katrreizējā Polijas zemkopības ministrijas atļauja.

Reizē ar šo atmainu 1923. g. 19./11. un 1924. g. L/XI. tēlegrammas
JN2.N2 EC/222 un EC/1798 un 1924. g. 22./IX. E. rakstu N° EC/14945.

Dzelzc. galv. direktora pal, K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

*) Satiksmē ar Franciju pēcmaksas paziņojumi jāsūta atpakaļ pie tiešas preču pavad
zīmes — ja prece sūtīta tieši; pretējā gadījumā — caur pierobežas staciju un pie preču
pavadzīmes pa Francijas dzelzceļu attālumu.

Satiksmē ar Itāliju pēcmaksas paziņojumi arvienu jāsūta caur Itālijas pierobežas
staciju un pie precu pavadzīmes pa Itālijas dzelzceļu attālumu.
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Apstiprināts ministfu kabineta sēde 1924. g. 7. augusta.

Ārlietu ministfa vietas izpildītājs H. Albats.

Protokols

par veterināras satiksmes noteikumiem starp Latvijas un Čecho

slovāķijas republikām, sastādīts Rīgā, 1924. g. 7. augustā.

Latvijas republikas pilnvarotais un Čechoslovāķijas republikas piln-
varotais apmainījuši attiecīgas pilnvaras, kuras atrastas labā un pienācīgā

kārtībā, vienojas par sekošo:

1. Kamēr Latvijas republikā nav liellopu mēra, liellopu plaušu
sērgas un mutes un nagu sērgas, Čekhoslovāķijas republika atļauj ievest

kaujamos „vietējos lopus", kā: govis, buļļus, aitas un cūkas, pielikumā
„A" minētās lopkautuvēs. Kaujamie lopi izvedami no Latvijas caur

Zemgales staciju un ievedami Čechoslovāķijā caur Bohuminas staciju pēc
noteikumiem, kuri paredzēti p. p. 2.-5.

2. Par katru atsevišķu vagonu, kurā lopi iekravāti, satiksmes un

karantinas veterinārārsts Zemgalē izsniedz veterinārsanitāro apliecību,

pēc izstrādāta parauga „B", kura jāpievieno citiem pārējiem dokumentiem,

kuri sūtāmi kopā ar lopu sūtījumu.

3. Ja pie lopu sūtījumu pārbaudīšanas stacijā Buhumin izrādītos ka

sūtītie lopi slimo ar lipīgu vai aizdomīgu uz sērgām slimību, tad tie

sastāda par to protokolu; protokola norakstu nekavējoties nosūta Latvijas
iekšlietu ministrijas veterinārvaldei*).

Punktā 3. paredzētais lopu sūtījums, kā arī lopi, kuri nākuši sakaros

ar slimiem vai aizdomīgiem lopiem, vai arī tikuši ar slimiem un aizdo-

mīgiem iekravāti vagonos vienā un tai pašā piestātnē un dienā vai arī

tikuši izkravāti no vagoniem vienā un tai pašā piestātnē un dienā, padoti
ievedvalsts veterinārsanitāriem priekšrakstiem.

4. Gadījumā, ja Latvijas republikā izceltos liellopu mēris, par ko

Čechoslovāķijas zemkopības ministrijai ir bez kavēšanās jāpaziņo tēlegra-
fiski un lopu ievešana Čechoslovāķijas republikā ir nekavējoties jāpār-
trauc līdz tam laikam, kamēr šī slimība Latvijā pilnīgi apkarota un izbeigta.

Ja kādā Latvijas apriņķī sporādiski izceltos liellopu plaušu sērga,

tad lopu izvešana no minētā apriņķa, kā arī no kaimiņu apriņķiem, ir

pārtraucama.

Tas pats attiecas arī uz atsevišķiem mutes un nagu sērgas izcel-

šanās gadījumiem.
Par iepriekš minētiem liellopu plaušu, mutes un nagu sērgas parā-

dīšanās gadījumiem ir nekavējoties jāpaziņo arī Čechoslovāķijas zemko-

pības ministrijai.

Gadījumā, ja šīs sērgas, jeb arī tikai viena no šīm sērgām, Latvijas

republikā izceltos bīstamos apmēros, tad Latvijas iekšlietu ministrija*)
nekavējoties pārtrauc vispārīgi lopu izvešanu uz Čechoslovāķijas repub-
liku, paziņojot par to tēlegrafiski Čechoslovāķijas zemkopības ministrijai.

Lopu izvešana var tikt atļauta, kad minēto sērgu izplatīšanas, lie-

lākos apmēros ir izdevies ierobežot.

*) Saskaņā ar 1926. g. 20. aprīļa Saeimas lēmumu Veterinārvalde pievienota Zemko

pibas ministrijai.
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5. Gadījumā, ja ar Latvijas lopu izvedumiem Čechoslovāķijas repub-
likā tiktu izplatīta kāda no sērgām, jeb arī, ja tāda sērga izplatītos Lat-

vijas republikā sevišķi bīstamos apmēros, Čechoslovāķijas zemkopības
ministrijai ir tiesības aprobežot, jeb arī pa slimības pastāvēšanas laiku

pilnīgi aizliegt ievest tos lopus, ar kuriem šīs sērgas ir pārnesamas un

tās jēlvielas un priekšmetus, ar kuriem šīs sērgas varētu tikt pārnestas.

6. Abām valstīm ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma izsūtīt un

deleģēt uz ilgāku laiku savus priekšstāvjus (ierēdņus), lai informētos

par lopu veselības stāvokli, lopu tirgu, kautuvju un barošanas un karan-

tinu un citām iekārtām, kā arī, lai pārliecinātos par pastāvošo priekšrakstu
pareizu izpildīšanu.

Abas valstis dod savām attiecīgām iestādēm rīkojumus pabalstīt un

dod vajadzīgos paskaidrojumus otras valsts arodnieciskām orgānizācijām,
ja tās to vēlas un ir uz to pilnvarotas.

7. Katra valsts par sevi izdod periodiskas ziņas par pašreizējo lipīgo
lopu slimību stāvokli. Ziņas tieši nosūta otras valsts resoram, pie kura

pieder veterinārvalde.

8. Lopu tranzits caur Čechoslovāķijas republiku ir atļauts, ja lopi
ir cēlušies Latvijas republikā un noteikumi p. p. 2. —5. ir tikuši ievēroti.

Svaigi sālītu un žāvētu gaļu, kā arī gaļas produktus, atļauts ievest

Čechoslovāķijas republikā bez jeb kādiem ierobežojumiem, ja augšminētie
ražojumi cēlušies no eksportkautuvēm un ir apzīmēti ar certifikātiem,
kuri paredzēti likumā no 1924. g. 31. maija J\

r

2 86.

Mājsaimniecības audzinātu trusīšu, putnu, bišu, zivju un to ikru,
gaļas konzervu, tecinātu tauku, atlieku no cūku tauku tecināšanas, piena
produktu un olu, meža zvēru un trusīšu ādiņu, presētu ragu, spalvu
priekš pēļiem, kā arī greznumu spalvu ievešanas uz šī līguma pamata
nav ierobežota, ja šīs preces ir cēlušās Latvijā. Bet Čechoslovāķijas
zemkopības ministrija patur sev tiesību spert nepieciešamos aizsardzības

soļus, ja izceltos tādas dzīvnieku sērgas, kuras ar minētiem priekšmetiem
varētu tikt pārnestas.

Citu dzīvnieku jēlvielas ievešana ir atļauta, ja attiecīgiem sūtījumiem
ir pielikta apliecība pēc parauga „C".

9. Obligatoriskam apliecībām ir jāpievieno franču tulkojums un

gaļas certifikātiem (p. 8. nošl. 2) angļu tulkojums.

10. Visas represijas un aizsargu soļi, kuri, pamatojoties uz 5. p.,
tiks sperti, attiecināmi tikai uz inficēto, kā arī tuvākiem kaimiņu ap-

riņķiem un ir spēkā tikai līdz pilnīgai šīs sērgas izbeigšanai. Šis iero-

bežojums neattiecas uz tranzītsūtījumiem, slēgtos dzelzceļu vagonos. Ir

aizliegts pielikt citus lopus, jeb arī pārkraut jau esošos lopus citos va-

vagonos. Vispārīgi ir aizliegts uzturēt lopu sūtījumus inficētos apriņķos.

11. Ja oficiālais ziņošanas laiks par sērgu izbeigšanos abas valstīs

izrādītos nevienāds, tad pieņemts tiek par pareizo — garākais.

12. Pie sērgu izcelšanas un to apkarošanas abas valstis lieto vis-

jaunākos veterinārārstniecības paņēmienus.

13. Periodiskas ziņas par lopu sērgas kustību ir izdodamas Latvijas

republikā katru mēnesi, gadījumā, ja parādās liellopu mēris, mutes un

nagu sērga, liellopu plaušu sērga, ziņas izdodamas ik pa 14 dienām.
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Sevišķa vērība ir jāpiegriež tam, ka lai šadi ziņojumi iznāktu laika.

Šinīs ziņojumos ir jābūt uzņemtām visām sērgām, par kurām Lat-

vijā ir pienākums ziņot un kuras attiecīgā laikā ir izcēlušās. Sērgu no-

saukumi ir uzdodami arī latiņu vai franču valodās.

Telegrāfiskā paziņojumā, kurš tiek nodots saskaņā ar 4. p., ir jā-
uzdod inficētā pagasta, kā arī attiecīgā apriņķa nosaukums. Tas pats at-

tiecas arī uz tālākiem lopu mēra izplatīšanās gadījumiem citos apriņķos.

14. 1. punktā apzīmētie lopi „vietējie lopi" jāsaprot arī tādi, kuri

ievesti no ārzemēm, izņemot Krievijas ievestos (SSŠR) un izturēti 28

dienas karantinā bez iebildumiem.

Šis protokols stājas speķa 14 dienas pec tam, kad abu valšķu val-

dības būs to apstiprinājušas.

Šis protokols sastādīts latviešu un čechoslovaķu valodas un abi

teksti uzskatāmi par autentiskiem.

Šo apliecinot abu valšķu pilnvarotie parakstījuši šo protokolu un

uzspieduši savus zīmogus.

Izgatavots 2 eksemplāros.

Rīgā, 1924. gadā 7. augustā.

(Paraksts)

Pielikums A.

LOPKAUTUVJU SARAKSTS

uz kuram ir atļauts ievest kaujamos lopus no Latvijas.

A. Čechijā.
1. Bubny-jytky Praha

2. Duchcov.

3. Liberec.

4. Most.

5. Plzen.

6. Podmoklv.

7. Rumburk.

8. Smržovka.

9. Sluknov.

10. Tanvald.

11. Varnsdorf.

B. Moravijā.
1. Brno.

2. Moravska Ostrava.

3. Vitkovice.

C. Silēzijā.
Bohumina.
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Pielikums B.

APLIECĪBA.

Apakšā parakstījies satiksmes veterinārārsts, piestātnes Zemgale, ar

šo apliecinu, ka zemāk uzskaitītie eksportējamie lopi, kuri iekravāti va-

gonā JVs
,

ir cēlušies Latvijā, pirms iekravāšanas izmeklēti,
atzīti par veseliem un ar viņu izvešanu sērgas netiks izplatītas.

Šo lopu izcelšanās apriņķī, kā arī kaimiņu apriņķos nav liellopu

plaušu sērgas un mutes un nagu sērgas.

Vagonā iekravāti:

liellopi, cūkas, aitas, kurus nosūta firma

ar iededzinātu apzīmējumu

firmai «.

(Nosaukums, adrese)

Piestātne Zemgale, datums, gads.

(Zīmogs)
Veterinārārsta paraksts.

Pielikums C.

APLIECĪBA

jēlvielu eksportam.

Jēlvielu izcelšanās vieta Nosūtītāja uzvārds un

dzīves vieta

Jēlvielas nosaukums

Ķīpu, saiņu, skaitlis

Sūtījuma svars

Sevišķas atzīmes

(Marka, plomba, zīmogs)

Sūtījuma gala stacija

Ceļa virziens pēc nosūtītāja norādījuma

Ar šo apliecinu, ka ar augšā minētām jēlvielām netiks sērgas iz-

platītas.

(Zīmogs)
Veterinārārsta paraksts.

Rīkojums N° 161.
1930. g. 31. marta

Paziņoju ievērībai un izpildīšanai,- ka saskaņā ar 1926. g. Valdības

Vēstneša 130. numurā publ. Veterinārvaldes rīkojumu, par_ aizliegumu
ievest

no Polijas Latvijā lopus un lopu barību, un tā papildinājumu, publ.
1929. g. Valdības Vēstneša 49. numurā un 1926. g. 2. VII. tēlefonogrammu
M 3440 — aizliegts ievest un tranzitēt Latvijā no Polijas govslopus, aitas,

kazas un cūkas, kā arī lopu barību: sienu, āboliņu, salmus, raušus, klijas
un miltus, izņemot rudzu, kviešu un griķu miltus, kurus atļauts ievest

bez kādiem šķēršļiem.
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Šis aizliegums nezīmējas uz ievedamiem no Polijas zirgiem, kuri

pieņemami ar noteikumu, ka tie turami Zemgales stacijā 4 dienu ilgā
karantinā veterinārārsta uzraudzībā. Bez tam zirgu sūtījumiem jābūt
apgādātiem ar izvedvalsts attiecīgām veterinārārstu apliecībām.

Piezīme. Zemkopības ministrija atsevišķos izņēmuma gadījumos izdod atļaujas
lopu un lopbarības ievešanai no Polijas.

Reizē ar šo atceļu 1926. g. 17./VI. un 2./VII tēlegrammas NsNs 323/EC
un 1114/EC.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

d. SPRS-Latvijas-Igaunijas satiksme.

Šai satiksmē pastāv sekoši noteikumi atsevišķos izdevumos:

1. Konvencija, ar pielikumiem: 1925. g. ievests dzīvē ar pa-
izdevums ziņojumu no 1925. g.

26. novembra.

a) Nolikumi par pasažieru un bagā-
žas pārvadāšanu un pagaidu no-

teikumi par šo nolikumu pārgro-

papildinājumiem, un

b) Nolikumi par preču pārvadāšanu
un pagaidu noteikumi par noli-

kumu pārgrozījumiem un papil-
dinājumiem.

2. Līgums par pasažieru, bagāžas un 1926. g. ar rīk. Xs 311-1929. g.

preču pārvadāšanu. izdevums

3. Tarifs pasažieru un bagāžas pār- 1927. g. ar rīk. Jsr
2 430-1927. g.

vadāšanai. izdevums

4. Tarifs preču pārvadāšanai, — satur 1926. g. ar rīk. J\° 460-1926. g.

izpildu un tarifu noteikumus. izdevums

5. Preču nomenklatūra (sk. paskaidro- 1926. g. „ „

jumu — apkārtrakstu JV° 297-1927. g.) izdevums

6. Līgums par „X" platuma vagonu 1926. g. ar. rīk. N° 273-1926. g.
lietošanu starp SPRS-Latvijas-Igau- izdevums

nijas un Lietuvas dzelzceļiem (T.8.C.)

7. Līgums par pasažieru vagonu sav- 1928. g. ar rīk. N° 464-1928. g.

starpīgu lietošanu (P.V.S.). izdevums

8. Mezglu līgumi par pasažieru, bagā-

žas, preču un vagonu pārņemšanu
robešu stacijās :

Izvests dzīvē.

Zilupē — Sebežā 1928. g. ar rīk. X° 463-1928. g.
izdevums

Indrā — Bigasovo 1930. g. ar rīk. MS 33 un

izdevums A° 101-1930. g.
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Izvests dzīve

Rītupē 1928. g. ar rīk. JV2 204-1928. g.

izdevums

Valkā Latvijas - Valkā Igaunijas 1924. g. ar rīk. JV2 336-1924. g.

(1524 mm. ceļa plat.) izdevums

9. Noteikumi par kustību starp pie- 1928. g. ar. rīk. Js° 387-1928. g
robežas stacijām Rītupe-Ostrov. izdevums

10. Līgums starp Latvijas un Igaunijas 1928. g. ar rīk. }& 463-1928. g

dzelzceļiem par šaursliežu ceļu līniju izdevums

Moizakila - Valka Igaun. un Valka

Latv. savstarpīgu lietošanu.

11. Līgums par „P" platuma vagonu 1926. g. ar rīk. A° 33-1927. g
lietošanu starp Latvijas un Igauni- izdevums

jas dzelzceļiem.

12. Neteikumi par vilcienu kustību 1924. g. ar rīk. Xs 4962-1924. g

starp Koikuli -Kagjervi un Koikuli- izdevums

Valka Latv., kā arī par šī posma

16 klm. uzliktās savienojošās pār-
mijas apkalpošanu.

13. Mezglu līgumi par pssažieru, bagā-
žas, preču un vagonu pārņemšanu
750 mm. sliežu ceļu platuma sta-

cijās :

Valkā Latv. — Valkā Igaun. 1926. g. ar rīk J\° 33-1927. g

izdevums

Rūjienā — Moizakilā 1926. g. „ „

izdevums

Apē 1922. g.
izdevums
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Pasažieru un bagāžas pārvadāšana.

Rīkojums N° 196.
1927. g. 9. maijā.

Par soda naudas iekasēšanu no pasažieriem, kuri atrasti bez

biļetēm vilcienā starp Latvijas un Igaunijas robežstacijām.

Pamatojoties uz vienošanos ar Igaunijas valsts dzelzceļiem soda

naudas iekasēšanai no pasažieriem, kuri atrasti vilcienos bez biļetēm
starp Latvijas un Igaunijas robežstacijām, nosaku sekošu kārtību:

1) ja vilcienā starp Latvijas un Igaunijas robežstacijām atrasts pa-
sažiers bez attiecīgas braucamās biļetes, tad no šāda pasažiera iekasē-

jama soda nauda pēc to dzelzceļu noteikumiem, kuru dzelzceļu kalpotāji
minēto soda naudu iekasē;

2) bezbiļetes pasažieriem par soda naudas samaksu izdota kvīte ir

derīga braukšanai līdz kaimiņvalsts robežstacijai;

3) iekasēta soda nauda nak par labu tas valsts dzelzceļam, kura

kalpotāji soda naudu iekasē.

Rīkojums spēka ar 1927. g. 20. maiju.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Preču pārvadāšana.

Rīkojums N° 269.
1924. g. 28. augustā.

Pēc Latvijas-Krievijas un Latvijas-Igaunijas sanitārām konvencijām,
publicētām 1923. g. Valdības Vēstnešos KsXs 88. un 89. aizliegts ievest

no Krievijas un Igaunijas lietotu apģērbu, lietotu veļu, gultas drēbes,

vecas lupatas, ķeskas, vīzes un tamlīdzīgas preces, ja tās acimredzot

inficētas un nav dokumentārisku pierādījumu, ka tādas dezinficētas

Krievijā. Uzdodu stingri raudzīties uz to, lai pie minēto preču pieņem-
šanas tiktu ievēroti sanitārās konvencijas 12. panta un preču pārvadā-
šanas XXIII. nodalījuma nosacijumi, t. i. tādu sūtījumu dokumentiem

jābūt pievienotiem ārstu apliecībām, ka viņi izvesti no apgabala, kuri

nav inficēti un arī ka dezinfekcija izdarīta.

Aizliegums neattiecas uz lietotu apģērbu, lietotu veļu un gultas
drēbēm, ja šos priekšmetus pārvadā kā bagāžu. Tāda bagāža nāk

dezinficēšanā vai dezinzekcijā tikai tad ja valdības pilnvarotais ārsts to

atzīst par vajadzīgu saskaņā ar sanitārās konvencijas 26. panta pirmo
nodalījumu, ievērojot pie tam šīs konvencijas 25. panta noteikumus.

Sanitārnoteikumi un aizliegums neattiecas uz atkritumiem, kuri nāk

tieši no vērptuvēm, austuvēm, apģērbu darbnīcām un balinātavām, kā

arī uz mākslīgu vilnu un jauniem atgriezumiem.

Šī rīkojuma pirmā nodalījumā apzīmēto preču pārvadāšana tranzītā

pielaižamama ar noteikumu, ja tās pārvadā iepakājumā, kas infekciju
dara par pilnīgi neiespējamu. Šādas

preces nav arī dezinficējamas.
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Lai pēc iespējas ierobežotu inficēto preču ievešanu, pierobežu
stacijām stingri jāraugās uz to, lai pie preču pārvadāšanas dokumentiem

būtu pievienotas SSSR valdības pilnvarotā ārsta apliecības, ka preces
nav inficētas vai uz infekciju aizdomīgas un kā no neinficētiem apga-
baliem, vai arī ka dezinfekcija izdarīta.

Ja tādu apliecību nav, tad par to jāziņo gala stacijai un prece

agrāk nav izdodama, kāmēr nav izdarīta dezinfekcija.

Izdevumi, saistītie ka ar telegrammu padošanu, tā arī dezinfekciju,
ievācāmi no preču saņēmēja, saskaņā ar nolikumu §§ 14. un 21. par

prežu pārvadāšanu Latvijas-Krievijas-Igaunijas tiešā satiksmē.

Dzelzc. galv. dir. p. v. i. Arronets.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Apkārtraksts N° 223.
1926. g. 22. maijā".

Saskaņā ar Krievijas dzelzceļu aizrādījumiem, pēdējā laikā no-

vērots, kā izsūtāmās stacijas pieņem pārvadāšanai tiešā Latvijas -SSSR

satiksmē tādus sūtījumus, kuru preču zīmes, pretēji noteikumu par

preču pārvadāšanu tiešā satiksmē starp SSSR, Latvijas un Igaunijas

dzelzceļiem 6. panta 6. § d punktam, pielaista divu un pat vairāk sa-

ņēmāju uzrādīšana.

Šādas nepareizības rada nevēlamus pārpratumus, kuru noskaidro-

šana izsauc lieku sarakstīšanos un citas neērtības, kāpēc uzdodu uz

priekšu stingri sekot minēto noteikumu aizrādījumiem, attiecībā uz preču
zīmēs uzrādāmiem datiem.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
Tarifu nodaļas vad. M. Jakobsons.

Rīkojums N° 440.
1926. g. 13. decembrī.

Par adresāta maiņu pienākušiem no SSSR dzelzceļiem

preču sūtījumiem.

Pamatojoties uz SSSR -Latvijas - Igaunijas tiešās satiksmes 4. kon-

ferences lēmumu un SSSR dzelzceļu transporta centrālās pārvaldes
š. g. 13. novembra telegrāfisku paziņojumu ar Ns M251 -48/121, uzdodu

gala stacijās no SSSR dzelzceļiem pienākušos preču sūtījumus uz SSSR

robežstacijas telegrāfisku pieprasījumu pāradresēt pieprasījumos uzrā-

dītiem adresātiem, nenogaidot un neprasot no izsūtāmās stacijas rastisku

pastiprinājumu.
Šādos gadījumos izlabojumi pirmējie pārvadāšanas dokumenti, uz-

rādot tanīs jauno adresātu un atsaucoties uz attiecīgu SSSR robžstacijas

pieprasījumu.
Rīkojums speķa ar 1926. g. 25. decembri.

Dzelzceļu galvena direktora pal. K. Spriņģis.
Finanču direktora palīgs J. Bērziņš.



718

Indras, Zilupes, Rītupes ES noraksts E, F, ER un FR.

Sakarā ar SPRS dzelzceļu transporta pārvaldes ierosinājumu, no

dzelzceļu virsvaldes puses ir dota piekrišana, kā izņēmuma veidā tādus

sūtījumus, kuri adresēti līdz SPRS robežstacijām ar pāradresēšanu līdz

tiešā satiksmē ieslēgtām Latvijas tarifa stacijām var nosūtīt tālāk pie

pirmājiem pārvadāšanas dokumentiem, izlabojot gala stacijas nosaukumu

no rokas, t. i. nesastādot jaunus dokumentus.

N° 396,/FT. 1928. g. 28. augustā. Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Apkārtraksts N° 19.
1930. g. 11. martā.

Saskaņā ar SPRS-Latvijas-Igaunijas tiešās satiksmes IV. konferences

protokola 35. pk. preču rīkotājam ir tiesība kādā Rīgas mezgla stacijā
pienākušos šās satiksmes sūtījumus pāradresēt izkraušanai uz kādu citu

staciju šī dzelzceļu mezgla robežās.

Izpildot šo nosacījumu, jāizšķir divi gadījumi: 1) kad sūtījums pie-
nācis dokumentos uzrādītā pirmējā gala stacijā, no kuras tas uz preču
saņēmēja rīkojumu pārsūtāms izkraušanai uz kādu citu staciju, 2) kad

rīkojums par preču pāradresēšanu panācis sūtījumu ceļā, resp. kādā

starpstacijā. Pirmā gadījumā jāatzīmē dokumentos un ar stacijas jļriekš-
nieka parakstu, kā arī uzspiežot stacijas konvencijas zīmogu, jāapliecina
kad sūtījums pienācis pirmējā gala stacijā, uz kāda rīkojuma pamata un

kad nosūtīts tāļak uz citu staciju. Šādas atzīmes dokumentos vajadzīgas,
lai būtu skaidrs pierādījums, ka vagons ar sūtījumu patiesi stacijā aiz-

turēts un cik ilgi. Otrā gadījumā, kad rīkojums par preču pāradresēšanu
panācis sūtījumu ceļā, stacijai, kurā izdara pāradresēšanu, jāuzrāda
dokumentos stacijas nosaukums, no kuras sūtījums novirzās no sava

pirmējā maršruta un uz kāda rīkojuma pamata šāda novirzīšanās notiek.

lerakstījumi dokumentos apliecināmi ar stacijas priekšnieka parakstu
un stacijas zīmogu piespiedumu.

Uzdodu finanču revidentiem sekot šā apkārtraksta izpildišanai.

Finanču direktors Mazkalniņš.
Tarifu nodaļas vad. v. M. Jakobsons.

Apkārtraksts N° 297.
1927. g, 2. novembrī.

SPRS-Latvijas-Igaunijas dzelzceļu tiešās satiksmes tarifā un preču
nomenklatūrā, kuri izdoti atsevišķā brošūrā, nomenklatūrā bez preču no-

saukumiem uzrādīti arī tarifu klases un vagonu kravu normas, kuras

dažos gadījumos nesaskan ar mūsu vietējā satiksmē pārvadājamo preču
nomenklatūrā un klasifikācijā noteiktām klasēm un vagonu kravu normām.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka no nomenklatūrā ievietotiem

datiem saistoša nozīme priekš dzelzceļa un viņu lietotājiem ir vienīgi
tikai preču nosaukumi, uz ko norāda arī brošūras virsraksts „preču
nomenklatūra".

Attiecībā uz preču taksēšanu, klasēm, grupām un kravas normām

arī šinī satiksmē ievērojami tie noteikumi, kuri paredzēti preču tarifā un

pa dzelzceļiem pārvadājamo preču nomenklatūrā un klasifikācijā.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.
Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.
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Rīkojums N° 69.
1927. g. 15. februārī.

Sakarā ar līguma spēkā stāšanos par 750 m/m ceļa platuma preču

vagonu savstarpēju lietošanu starp Latvijas un Igaunijas dzelzceļiem (sk.
rīk. Ns 33. — «Dzelzceļu Vēstneša" Ns 4. — 1927. g.), preču satiksmē

starp Latvijas un Igaunijas dzelzceļu tiešā satiksmē ieslēgtām stacijām
notiek arī caur Rūjeni — Moizekūli. Sūtījumi, kuri no vai uz platsliežu
ceļu stacijām adresēti virzienā caur Rūjeni—Moizekūli pārvadājami īsākā

ceļā, t. i. caur Valku Latvijas, kur sūtījumi arī pārkraujami no platsliežu
ceļu vagoniem šaursliežu ceļu vagonos vai otrādi. Maksa par preču
pārvadāšanu minētā virzienā aprēķināma no un līdz valsts robežai, t. i.

pieskaitot pie attāluma līdz Ipiķiem — 2 km.

Pārvadāšana izdarāma uz vispārējiem SSSR — Latvijas — Igaunijas
konvencijā paredzētiem noteikumiem.

~ . , .. ~ „ D .

J r Dzelzc. galv. direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Rīkojums N° 111.
1928. g. 28. februārī.

Par pasta maisu pārvadāšanu tiešās satiksmēs.

Saskaņā ar panākto vienošānos ar Igaunijas un SPRS dzelzceļiem
un pasta iestādēm, pasta maisu pārvadāšanai bagāžas vagonos starp Lat-

viju un Igauniju un starp Latviju un SPRS nosaku sekošu kārtību:

I. Starp Latviju un Igauniju.
Pasta maisi ar korespondenci un drukas darbiem no Latvijas uz

Igauniju un otrādi, ja pasažieru vilcienā nav pasta vagona, pārvadājami
bagāžas vagonos bez maksas.

Pasta iestādes minētos pasta maisus nodod pārvadāšanai ar para-

stiem starptautiskiem pasta pavadrakstiem (feuilles dc chargement) tieši

attiecīga vilciena bagāžas konduktoram līdzīgi tai kārtībai, kāda paredzēta
1927. g. rīkojumā Ns 532. (sk. „Dzelzc. Vēstn." Ns 50.). Tāpat minētā

rīkojumā paredzētā kārtībā pasta maisi, kuri bagāžas vagonā pienākuši
no Igaunijas, nododami pasta iestādēm.

Robežstacijās pasta maisus nodod Igaunijas dzelzceļiem pie bagāžas
pārņemšanas sarakstiem.

11. Starp Latviju un SPRS

Starp Latviju un SPRS pasta maisi ar korespondenci un drukas

darbiem pārvadājami bagāžas vagonos, ja pasažieru vilcienā nav pasta
vagona/ vienīgi starp Rītupi un Ostrovu un Indru un Bigosovu. Pārva-

dāšanai sastādami tiešā satiksmē paredzētie bagāžas-preces (Ekspressgut)
pārvadāšanas dokumenti. Kā nosūtītāji un saņēmēji uzrādāmi Latvijas
un SPRS pasta iestādes. ledalē „preču nosaukums" jāuzrāda „Pasta

korespondence" vai «drukas darbi". Arī par šādu sūtījumu pārvadāšanu
nekāda maksa nav ņemama.

F š. g. 13. janvāra un 11. februāra telegrammas Ns 20. un 4622/FT.,
attiecībā uz pasta maisu pārvadāšanu, atceļu.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 1. martu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Pasta-telegr. departamenta direktors A. Jagars.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.
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Apkārtraksts N° 334.
1928. g. 7. augustā.

Vēl arvienu atkārtojās gadījumi, ka dažas stacijas neievēro SPRS-

Latvijas-Igaunijas dzelzceļu tiešā satiksmē pārvadājamiem preču sūtīju-
miem noteikto pārvadāšanas pavaddokumentu sastādīšanas kārtību, kas

paredzēta minētās tiešās satiksmes izpildu un tarifu noteikumu V. noda-

lījuma 1. punktā.
Tā piemēram, tiešā satiksmē ieslēgtas stacijas pieņem no nosūtītā-

jiem preču zīmes, kurās uz tiešā satiksmē ieslēgtām gala stacijām nosū-

tāmās preces adresētas uz kaimiņvalsts pierobežas stacijām pāradresēša-
nai uz norādītu gala staciju, un uz šo nepareizi sastādīto preču zīmju

pamata izgatavo pārējos pārvadāšanas pavaddokumentus.
Griežu staciju darbinieku vērību uz to, ka preču nosūtīšanai no un

uz tiešā satiksmē ieslēgtām stacijām visi preču pavaddokumenti (preču

zīme, tās duplikats, preču pavadzīme, vagona lapa) saistoši jāsastāda no

izsūtāmās stacijas līdz gala stacijai.

SPRS-Latvijas-Igaunijas dzelzceļu tiešā satiksmē pārvadājamos sū-

tījumus atļauts nosūtīt ar pāradresēšanu robežstacijās, vienīgi tanīs gadī-
jumos, ja izsūtāmā vai gala stacija nav ieslēgta augšminētā tiešā satiksmē,
stingri pieturoties pie izpildu un tarifu noteikumu V. nodalījuma nosacī-

tās adresēšanas kārtības.

Lūdzu FR sekot šī apkārtraksta pareizai izpildīšanai.

Finanču direktora v. i. Leitis.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 376.
1929. g. 17. aprīlī

Laī novērstu pārpratumus paskaidroju, ka nosacījums par attāluma

nepalielināšanu par 15,4 km tranzitkravām, kuras pārvadā caur Rīgas

mezglu no vai līdz Ventspils stacijai, attiecināms kā uz tranzitsūtījumiem,
kuri tiešas satiksmes pārvadāšanas dokumentos adresēti caur Rīgas

mezglu uz Ventspiii tā arī uz tiem tranzitsūtījumiem, kuri pienākuši Rīgā
un pēc tam tiek pāradresēti, resp. pie jauniem pārvadāšanas dokumen-

tiem nenomuitoti nosūtīti uz Ventspili izvešanai uz ārzemēm. Tas pats
attiecas arī uz tranzitkravām, kuras tieši vai ar pāradresēšanu pārvadā
caur Rīgas mezglu no vai līdz Liepājas stacijai.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.
Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Rīkojums N° 146.
1929. g. 9. aprīli.

Saskaņā ar Igaunijas dzelzceļu pārvaldes š. g. 28./111 telegrammu
JVs 1323/150 paziņoju ievērībai un izpildīšanai, ka līdz 1. februārim 1930. g.

aizliegts ievest Igaunijā sienu, salmus un pelavas no SPRS. Pēc 1. feb-

ruāra 1930. g. minētos sūtījumus atļauts pieņemt no SPRS dzelzceļiem
nosūtīšanai uz Igauniju, ja izsūtīšanas apgabalos pēdējos 2 mēnešos līdz

lopbarības nosūtīšanai nav plosījušās lipīgas lopu slimības, kas jāapliecina
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ar izvedvalsts veterinārārstu izdotām un pārvadāšanas dokumentiem pie-
vienotām veterinārsanitārām apliecībām. Aizliegums neattiecas uz tran-

zitā pārvadājamiem siena, salmu un pelavu sūtījumiem, kurus Igaunijas
dzelzceļi pieņems vienīgi segtos aizplombētos vagonos.

Līdz ar šo atmainu š. g. „Dz. Vēstn." te 6. iesp. telegrammu «NsEC/48.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 366.
1929. g. 9. septembri.

Par SPRS-Latvijas-Igauuijas tiešas satiksmes sūtījumu ekspertīzi.

Saskaņā ar SPRS - Latvijas -Igaunijas tiešās satiksmes VII kārtējās
konferences lēmumu (17. pk.) ekspertīzes izdevumi par šai satiksmē pār-
vadājamo preču iztrūkumu un bojājumu konstatēšanu liekami uz vainīgā
dzelzceļa rēķina. Gadījumā, ja vainīgo dzelzceļu konstatēt nebūtu iespē-
jams, tad ekspertīzes izdevumi sadalāmi vienlīdzīgi starp visiem šā sū-

tījuma pārvadāšanā dalību ņemošiem dzelzceļiem.

Ekspertīzes izdevumi uzrādāmi ekspertīzes aktā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode

Finanču direktors Mazkalniņš.

Visiem X un N pl. ES nor. ER

Šī gada 4. oktobra rakstā Js° EG/43/38 SPRS dzelzceļu centrālā

pārvalde aizrāda, ka papīrmalka un stutmalka pārvadājot segtos vagonos

ar aizvērtām lūkām ciešot no pelējumiem un zaudējot daļu savas vēr-

tības. Sakarā ar to atļauts papīrmalku un stutmalku SPRS-Latvijas-

Igaunijas tiešā satiksmē pārvadāt segtos vagonos ar vaļējām lūkām.

Nb 419. 1929. g. 21. oktobri.
Dzelzc. galv. direktora v.i. K. Spriņģis.

Visiem X un N pl. ES nor. ER.

Pārpratumu novēršanai aizrādu, ka saskaņā ar V. š. g. telegrammu
N° 419, t. i. segtos vagonos ar vaļējām lūkām pārvadājami arī no SPRS

dzelzceļiem pienākošie apaļie koka materiāli zem nosaukuma „balansi".

Ns 494/EC. 1929. g. 11. novembri.
Ekspluatācijasdirektors R. Garsels.

c. Vācijas -Lietavas -Latvijas -Igaunijas satiksme.

Šai satiksme pastāv sekosi noteikumi atsevišķos izdevumos:

1. Nolīgums,
Tarifs pasažieru un

bagāžas pārvadāša-

Ekspressūtīiumu ta.ļVisPārējādala\ 1928- S- ievests dzīvē ar rik.

•r
r J

(I burtnīca J izdevums te 461 — 1928. g. un

Tarifs preču un
rik. .\° 363- 1929. g.

dzīvnieku pārvadā-
šanai

46



722

2. Tiešais tarifs sevišķi
minētām precēm,
kas satur:

Noteikumus ve-

duma maksas ap-

rēķināšanai, levests dzīvē

Preču nomenkla->II burtnīca . . 1929. g. arrīk. K2 363—1929.g.

tūru, izdevums

Preču alfabētisku

sarakstu,
Attālumu un ve-

duma maksas lik-

mju rādītāju
3. Tiešais tarifs dzīv-

nieku pārvadāšanai,
— satur noteikumus?111 burtnīca.

.
1929. g. arrīk. X2363 —1929.g.

veduma maksas ap- izdevums

rēķināšanai
4. Instrukcija dzelzceļu dabiniekiem . 1927. g. arrīk.J\2 454—1927.g.

izdevums

5. Līgums par „X" platuma vagonu 1926. g. arrīk.J\°273 —1926.g.
lietošanu starp SPRS -Latvijas- izdevums

Igaunijas un Lietavas dzelzceļiem

(T. B. C.)
6. Preču vagonu savstarpīgas lieto- 1929. g. arrīk. Ka 34 —1930.g.

šanas Reglaments bezpārkraušanas izdevums

satiksmē starp Vācijas -Lietavas -

Latvijas-Igaunijas un SPRS dzelz-

ceļiem (U 0)
7. Līgums pat tranzītvilcienu kustību 1922. g. arrīk.JSis 100— 1922.g.

uz līnijām Reņģe -Možeikiai-Vai- izdevums

ņode un Skuodas - Priekule -Lūša

8. Mezglu līgumi par pasažieru, ba-

gāžas, preču un vagonu pārņem-
šanu robežstacijās:

Meitenē-Janišķis 1923. g. arrīk. N2 270—1924.g.
izdevums

Možeikiai 1923. g. arrīk. Xs 270—1924.g.

izdevums

Priekulē 1923. g. ar rīk. K2 270— 1924.g.

izdevums

Eglainē-Obeliai 1929. g. arrīk. .Vs 258—1929. g.
izdevums
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Pasažieru un bagāžas pārvadāšana.

Rīkojums N° 33.
1928. g. 16. janvārī.

Sakarā ar Lietavas dzelzceļu valdes p. g. 19. decembra rakstu

N 12043/E, aizrādu, ka uz posma Jonišķi-Meitene mūsu konduktoru bri-

gādēm jāpieprasa no pasažieriem braucamās biļetes kā par mūsu, tā arī

Lietavas dzelzceļu daļu. Atņemtās no pasažieriem, braucošiem virzienā

uz Latviju, Lietavas dzelzceļu biļetes nododamas Meitenes stacijai nosū-

tīšanai Joniškis stacijai.
Dzelzceļu galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Apstiprinu.
1929. g. 21. augustā.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Noteikumi

par braukšanas maksas pazemināšanu gada paraugtirgu un gada
izstāžu apmeklētājiem Vācijā, Lietavā, Latvijā un Igaunijā.

A. Igaunijā, Latvijā, Lietavā un Vācijas dzelzceļu Karalauču direkcijas
iecirkni noturamie gada paraugtirgi un gada izstādes.

1) Gada paraugtirgu, gada izstāžu, kā ari periodiski noturāmo pa-

raugtirgu un izstāžu apmeklētājiem piešķir pazeminātu par 25% tarifu

tikai tanī gadījumā, ja tie izlieto braucienu abos virzienos, t. i. turp un

atpakaļ.

2) Ja attiecīga paraugtirgus vai izstādes izdotu apliecību uzrāda

tādā stacijā, kuras rīcībā atrodas tiešās satiksmes biļetes, līdz tai stacijai,
kurā notiek paraugtirgus vai izstāde, tad paraugtirgus vai izstādes ap-
meklētājiem, pēc viņu vēlēšanās, izsniedz II vai 111 klases braukšanas

biļetes par pilnu maksu, atzīmējot par to uzrādītā apliecībā. Atpakaļ-
braucienam, minētās apliecības uzrādītājam izsniedz tiešu biļeti no sta-

cijas, kurā notiek paraugtirgus vai izstāde, līdz pirmējai izbraukšanas

stacijai ar maksas pazeminājumu par 50%. Uz apliecības jābūt paraug-
tirgus vai izstādes administrācijas atzīmei. Šo apliecību patur stacija,
kura pārdevusi biļeti par pazeminātu maksu atpakaļbraucienam, pievie-
nošanai norēķinam. Saskaņā ar šo noteikumu pasažierim izdod parastu
biļeti.

3) Augstāk pievestie noteikumi piemērojami sākot ar 5. dienu

pirms katra paraugtirgus vai izstādes atklāšanas un to piemērošana iz-

beidzās vēlākais 14 dienas pēc paraugtirgus vai izstādes atklāšanas.

14 dienas tādēļ skaitāmas nevis no paraugtirgus vai izstādes slēgšanas,
bet no atklāšanas dienas.

4) 2. punktā minētās apliecībās jābūt uzrādītam paraugtirgus vai

izstādes apmeklētāja vārdam, pie kam dzelzceļiem ir tiesības pieprasīt
no apliecības uzrādītāja pierādījumus par tās piederību uzrādītājam. Ap-
liecības drukājamas pēc klātpieliktā parauga un tām jābūt parakstītām
no paraugtirgus vai izstādes direkcijas, vai no pēdējās katrā valstī piln-

46*
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varotiem priekšstāvjiem. Apliecību blanķetes izgatavo pēc dzelzceļu pār-
valdes ieskatiem vai dzelzceļu pārvalde pate, vai arī paraugtirgus vai

izstādes direkcija, izbraukšanas stacijas valsts un vācu valodā.

5) Attiecīga paraugtirgus vai izstādes direkcijai laikus jāziņo Lat-

vijas dzelzceļu virsvaldei, kā Vācijas, Lietavas, Latvijas, Igaunijas tiešās

satiksmes darbvedības pārvaldei, paraugtirgus vai izstādes atklāšanas un

slēgšanas laiks. Darbvedības pārvalde piesūta saņemtās ziņas katrai da-

lību ņemošai dzelzceļa pārvaldei attiecīgu rīkojumu izdošanai.

B. Pārējā Vācijā noturamie gada paraugtirgi un gada izstādes.

6) Pārējā Vācijā noturāmo izstāžu apmeklētājiem, kas brauc no

Igaunijas, Latvijas vai Lietavas dzelzceļu stacijām, jāizdod tieša biļete

par pilnu maksu no izbraukšanas stacijas līdz Eidkūņiem un atpakaļ-
braucot izdodama Virbaļu stacijā biļete ar 50% pazeminājumu līdz pir-

mējai izbraukšanas stacijai. Vispār tomēr ņemami vērā I—s. punktu
nosacījumi. Braucienam pa Vācijas dzelzceļiem no Eidkūņiem līdz Vāci-

jas gada tirgus' vai izstādes pilsētai un atpakaļ, tirgus vai izstādes ap-

meklētājam jāiegādājas īpaša biļete par pazeminātu maksu. Biļeti par

pazeminātu maksu izdod Viduseiropas ceļojumu biroja (MER) ārzemju
pārstāvniecība vai Vācijas robežstacijās, saskaņā ar pastāvošiem Vācijas
Valsts dzelzceļu sabiedrības nosacījumiem, uzrādot paraugtirgus vai iz-

stādes valdes apliecību. Šie nosacījumi attiecināmi uz pastāvīgo Ķelnes,
Frankfurtes p. Mainas, Leipcigas un Breslavas gada izstāžu apmeklētā-
jiem, un uz pārējo gada izstāžu apmeklētājiem, par kurām būs paziņots
darbvedības pārvaldei saskaņā ar 5. punktu.

Šis rīkojums stājas spēkā no 1929. g. 23. augusta.

Dzeszc. galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Starpt. satiksm. insp. F. Magazings.
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Benennung der Messe oder Ausstellung. Paraugs.
Gada tirgus vai izstādes nosaukums.

Tunnistuse wāljaandja messe wdi nāitus.

Parodos arba mugēs pavadlnimas.

Ausweis. Atļauja. Tunnistus. Liudijimas.
Fahrpreisermāssigung auf tlen Eiseiibahneii

Braukuma maksas pazeminājums uz dzelzceļiem
Soiduhinna alanduse saamiseks raudtee
Gauti nuolaida geležinkeliais važiuoti

Giiltig bis zum « « 19

Derīga līdz « » 19

Maksew 19 a

l Galioja iki 19 m

ausgestellt
(wem)

izdota
(kam)

vvaliaantud
(kelJele)

išduotas
(kam)

zur Reize
ti n

■■■■■
- •

Bezeichnung, Ort un Dauer der Messe).

braukšanai
- - , : » v

(Gada tirgus nosaukums, vieta un ilgums)

soiduks
, , .............

(messu w6 nāituse nimetus, asukoht ja kest\vus)

važiuoti i L
. r.v

2..~
(mugčs pavadinimas, vieta ir laikas)

Zur Hinfahrt verabfolgt Bescheinigung des Messebesuches Zur Riickfahrt verabfolgt

Turpbraukšanai izdota Apliecinājums par gada tirgus Atpakaļ braukšanai iz-

apmeklējumu dota

Sinnasoiduks wāljaantud Mārkus messist woi naitusest Tagasisoiduks wāljaan-
osavotu kohta tud

Išvažiuojant išduotas Mūges arba parādos atsilank.vmo Srižtant išduotas

Klasse Fahrkarte ļ)UŽVmejimaS { Klasse Fahrkarte

klases biļete ' ļ klases biļete
< klassi pilēt \ klassi pilēt

klases bilietas ļ klasēs bilietas

N9 [No

Abgangsstation Abgangsstation
Izbraukšanas stacija Izbraukšanas stacija
Lāhtejaam Lāhtejaam
Išvvkimo stotis Išvvkimo stotis

Bestimmungsstation Bestimmungsstation
Gala stacija Gala stacija

Sihtjaam Sihtjaam
Paskyrimo stotis Paskyrimo stotis

Štationsstempel Stempel Stationsstempeī
Stacijas spiedogs Spiedogs Stacijas spiedogs

Jaamatempel Tempel Jaametempel
Stoties štempelis Antspauda Stoties štempelis

Unterschrift

Paraksts

Allkirjad
Parašas
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Precu pārvadāšana.

Rīkojums N° 225.
1925. g. 25. jūnijā.

Nosūtot preces Lietavas dzelzceļu Klaipēdas stacijai virzienā no

Rīgas caur Reņģi dažas stacijas pārvadāšanas dokumentos kā pārņem-
šanas staciju uzrāda Priekuļi, lai gan saskaņā ar mezgla līguma nosacī-

jumiem par pasažieriem, bagāžas, preču un visāda veida vagonu pieņem-
šanu un nodošanu starp Latvijas-Lietavas dzelzceļiem šādī sūtījumi

pārņemami Možeikos.

Šāda atkāpšanās no mezgla līguma nosacījumiem radot sarežģījumus
Lietavas dzelzceļiem pie preču pārņemšanas un muitas formalitātu izpil-
dīšanas, kādēļ tas turpmāk jānovērš.

Reizē ar šo atgādinu, ka saskaņā ar mezla līgumiem, kas ievesti

dzīvē ar 1924. gada 30. augusta rīkojumu .N° 270 pārņemšanas operācijām
jānotiek sekošā kārtībā.

Priekuls:

1) To pasažieru un bagāžas pieņemšanai un nodošanai, kas seko

no Latvijas ceļiem uz Lietavas un atpakaļ virzienos:

Liepāja—Priekule—Klaipēda un atpakaļ
Liepāja—Priekule—Možeikai—Šauļai
Klaipēda—Priekule—Vaiņode un atpakaļ
Klaipēda—Priekule—Rīga un

Liepāja ar gala punktu Lūša un Venta un atpakaļ.
2) Preču pieņemšana un nodošanaPriekules stacijā turpretim notiek

tikai to, kas seko no Latvijas ceļiem uz Lietavas un atpakaļ virzienos:

Liepāja—Priekule—Klaipēda un atpakaļ
Klaipēda—Priekule ar gala punktu Vaiņode un otrādi un

Liepāja—Priekule ar gala punktu Lūša un Venta un atpakaļ.

Možeikos:

notiek pasažieru, bagāžas, preču un visāda veida vagonu pieņemšana un

nodošanano Latvijas dzelzceļiem uz Lietavu un atpakaļ sekošos virzienos:

Rīga—Možeikai—Šauļai un atpakaļ
Rīga—Možeikai—Klaipēda un atpakaļ un

Šauļai—Možeikai—Liepāja un atpakaļ.
Pasažieri, braucošie virzienā Rīga—Klaipēda un Šauļai uz vēlēšanos

var pārsēsties arī Priekulē.

ER uzdodu instruēt attiecīgus darbiniekus.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis

Rīkojums N° 236.
1927. g. 1. jūnijā.

Noskaidrojot Lietavas muitas departamenta sūdzību
par muitas for-

molitātu neievērošanu no mūsu dzelzceļu darbinieku puses, izrādījās, ka

tiešām sīkos sūtījumus un arī bagāžu uz Lietavu, stacijas iekrauj vienā

vagonā ar precēm vai bagāžu uz Latvijas stacijām tranzitā caur Lietavu.

Tādā gadījumā arī saprotams Lietavas muitas prasība, lai uzrādītu viņai
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vilcienu sarakstus forma te 2. uz visiem vagoniem un bagāžas
sarakstus forma te 1. uz visu bagāžu.

Lai saīsinātu cik vien iespējams liekās formalitātes, uzdodu ievērot

un izpildīt sekošu:

1) Nosūtāmai uz Lietavu caur Možeikiem vai Priekuļi ar mūsu

tranzitvilcieniem bagāžai, saskaņā ar tranzit līguma 7. paragrāfu, rezervē-

jama vieta. Tādu līdz šim iekrāva mūsu bagāžas vagonā kopā ar mūsu

bagāžu. Uz priekšu šādi bagāžas sūtījumi iekraujami atsevišķā bagāžas
vagona telpā, konduktoru nodaļā. Tāpat bagāžas vagona konduktoru

nodaļā iekraujami bagāžas sūtījumi no Lietavas uz Latviju, ja tos sūta ar

Latvijas tranzit vilcieniem. Vispārējā bagāžas nodaļa seko tranzit ceļu
aiz muitas plombām.

Bagāžas konduktoriem tranzit vilcienos un visos uz ārzemēm ejošos
vilcienos uzlieku par pienākumu izpildīt formas te 1. „bagāžas saraksts"

blanķetes un pieteikt tādus līdz ar izvedamo bagāžu kaimiņu valstu

stacijā priekš viņu muitas, saskaņā ar kopējas pagaidu instrukcijas te 8,
6. paragrāfu.

Rīgas pas. un Liepājas staciju priekšnieki apgādā un izsniedz visiem

uz ārzemēm vai tranzitā caur svešu valsti ejošiem pasažieru, pasta, preču-
pasažieru un citu vilcienu bagāžas konduktoriem vai viņu vietas izpildī-
tājiem blanķetes „Bagāžas saraksts" forma te 1.

2) Visus sīksūtījumus (arī ar tranzitvilcieniem) nodot kaimiņu dzelz-

ceļiem atsevišķā vagonā un nekraut kopējā ar mūsu pašu sīksūtījumiem.
Tādos gadījumos, kad sīksūtījumi uz Lietavu seko atsevišķā vagonā, šinī

pašā vagonā iekrāujama (tranzitvilcienos) arī bagāža uz Lietavu.

3) Visas pierobežas stacijas apgādājamas ar blanķetēm forma te 2.

„vilcienu saraksts".

Šinīs blanķetēs mūsu robežas stacija — vilciena nosūtītāja, ieraksta

visus uz ārzemēm vai kaimiņu dzelzceļiem nododamos vagonus, nodod

tādu pavadošam virskonduktoram un pēdējais to kopējā instrukcijā X 28.

(§ 47) paredzētā kārtībā nodod kaimiņu valstu stacijā priekš viņu muitas.

4) Blanķetes pēc formas te 6.
„
Vagonu pavadliste" izpilda izsūtāmā

stacija, saskaņā ar kopējas pagaidu instrukcijas te 8. 46. un 47. paragrā-
fiem, bet robežstacija šīs blanķetes kopā ar pārējiem pārvadāšanas doku-

mentiem pievieno iepriekšējā pantā minētam vilciena sarakstam.

ER lūdzu sekot šā rīkojuma izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Rīkojums N° 448.
1928. g. 15. oktobrī.

Par pasta maisu pārvadāšanu.

Sakara ar pasta telegrāfa departamenta ierosinājumu, papildinot š. g.

rīkojumu Ns 111*) (iespiesto „Dzelzceļu Vēstneša" Ns 10), uzdodu pasta

*) Rīkojumu N° 111 sk. „SPRS-Latvijas-Igaunijas" satiksme.
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maisus ar korespondenci, kuri no Lietavas pie Klaipēdas pasta un te-

legrāfa kantora pavadzīmēm „Verzeichnis"iem, pienāk Priekulē, pieņemt
no Lietavas dzelzceļiem pēc bagāžas pārņemšanas sarakstiem un pie
tām pašām pavadzīmēm (Verzeichnis), bez pasta darbinieku līdzdalības

nosūtīt bez maksas līdz Liepājai, izdošanai pasta iestādei jau pastāvošā
kārtībā.

Rīkojums speķa ar 1928. g. 23. oktobri.

Dzelzceļu galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Rīkojums N° 36.
1929. g. 23. janvāri.

Ar 1928. g. 23. oktobra rīkojumu N° 461 ievests dzīvē no 1928. g.
1. novembra Vācijas, Lietavas, Latvijas un Igaunijas tiešās satiksmes

jaunie tarifi pasažieru un bagāžas ekspressūtījumu un preču pārvadā-
šanai. :

Piemērojot augšminēto jauno preču tarifu jāņem vērā sekošie pa-

skaidrojumi :

1). Pārvadājumi tiešā satiksmē (t. i. ar tiešo no izsūtīšanas līdz

gala stacijām sastādītu preču zīmi) ir jāpieņem pārvadāšanai saskaņā ar

tarifa nosacījumiem no un līdz :

a) Latvijas dzelzceļu visām X ceļu (1524 mm) un N ceļu (1435 mm)

platuma stacijām,

b) Igaunijas dzelzceļu visām X ceļu (1524 mm) platuma un šaur-

sliežu ceļu (750 mm) platuma stacijām,

c) Lietavas dzelzceļu visām N ceļu (1435 mm) platuma stacijām un

d) Vācijas valsts dzelzceļu Karalauču (Konigsberg Pr.) direkcijas
iecirkņa visām stacijām.

Tiešās preču satiksmes staciju saraksti ar attālumiem kilometros

no un līdz valsts robežai caur dažādām pārņemšanas stacijām izsūtīti

visām X un N platuma stacijām.

Preču sūtījumi pieņemami pie tiešās satiksmes preču zīmes ar at-

zīmēm, kādas paredzētas tarifā. Šīs satiksmes nolīgums un tarifi pasa-
žieru, bagāžas, ekspressūtījumu un preču pārvadāšanai iespiesti visi

kopā atsevišķā brošūrā un izsūtīti visām X, N un P pl. stacijām.

2) No iepriekšējā 1. rindkopā minētām stacijām tikai dažas ir ap-
gādātas ar preču tarifu un attiecīgām blanķetēm (preču pavadzīme v. t. t).
Tādu staciju saraksti ievietoti dienesta instrukcijas 1. §, kuras jaunā
redakcija stacijām vienā reizē ar jauno tarifu izdevumu piesūtīta kā no-

vilkums atsevišķas lapas veidā kopā ar citiem dienesta instrukcijas gro-

zījumiem.

Tādā kārtā visām minētā sarakstā ievietotām Latvijas dzelzceļu

stacijām ir iespējams pieņemt preces pārvadāšanai pielietojot preču tarifu

un dienesta instrukcijā paredzētās blaņķetes (preču zīmes, preču pavad-
zīmes v. t. t.) un pārējos šīs satiksmes nosacījumus.
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Pārējas Latvijas dzelzceļu normāl un krievu platuma dienasta

instrukcijas Ļ § neminētās stacijas apgādātas tikai ar preču tarifu un

dienaata instrukcijas izdevumiem, kā ari ar starptautiskas satiksmes preču
un preču zīmes duplikāta blanķeti.

Jā sūtījums nāk tiešā satiksmē no Vācijas vai Lietavas dzelzceļiem
un adresēts uz kādu Latvijas dzelzceļa staciju, kura nav atrodama die-

nesta instrukcijas ļ. § paredzētā sarakstā, tad preču sūtījums ar preču
zīmi pēc dienesta instrukcijā paredzētā parauga, izsūtīšanas stacijā sa-

stādīto preču pavadzīmi, kā arī ar visiem pārējiem ceļa dokumentiem

jānosūta uz Latvijas dzelzceļu gala staciju, kur tā ir jāizdod saņēmē-
jam, saskaņā ar Vācijas, Lietavas, Latvijas un Igaunijas tiešās satiksmes

preču tarifā un dienesta instrukcijā paredzētiem nosacījumiem.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Starpt. satiks, inspektors F. Magazings.

Rīkojums N° 372.
1929. g. 16. septembrī.

Ir nākuši priekšā gadījumi, kur dažas X un N platuma stacijas ne-

pamatoti atteikušās pieņemt sūtījumus uz Vāciju un Lietavu pēc iesnieg-
tām tiešās ārzemju satiksmes preču zīmēm.

Vācijas-Lietavas-Latvijas-Igaunijas tiešās satiksmes tarifa (sk. 48. lap.
p.) noteikumi, kas ievesti dzīvē ar rīkojumu N° 461, iespiesto 1928. g.
„Dzelzceļu Vēstnesī" Ns 43 un atgādināti ar rīkojumu Ns 36, iespiesto
š. g. „Dzelzceļu Vēstnesī" Ns 4, uzliek pienākumu pieņemt preces mi-

nētā satiksmē visām X un N platum stacijām.

Sakarā ar to nevienai X un N. plat., nedz arī tām L un P plat.
stacijām, kurām izsūtīti tiešās ārzemju satiksmes dokumenti, nav tiesī-

bas atteikties pieņemt sūtījumus tiešā Vācijas-Lietavas-Latvijas-Igaunijas
satiksmē. Stacijām, kurām šādus sūtījumus pieteiktu nosūtīšanai, bet

viņas vēl nebūtu saņēmušas, vai arī būtu izlietojušas jau izsūtītos do-

kumentus, jārūpējās par nekavējošu dokumentu krājumu atjaunošanu
vai saņemšanu no attiecīgās F vai M blanķešu noliktavas.

Piedzīvojumi rāda, ka sūtot preces Vācijas-Lietavas-Latvijas-Igauni-
jas tiešā satiksmē ir iespējams iztikt bez trešā preču pavadzīmes eksem-

plāra, kurš pēc minētās satiksmes dienesta instrukcijas 9. § bija domāts

Latvijas dzelzceļu vajadzībām. Tēdēļ turpmāk preču pavadzīmes (ser.
F 486) visās stacijās, ieskaitot arī šīs satiksmes netarilu stacijas, izrak-

stāmas tikai 2 eksemplāros, t. i. Vācijas un Lietavas dzelzceļu vaja-
dzībām.

Latvijas dzelzceļu vajadzībām noder preču zīmes noraksts, kurš

nav sūtāms uz robežstaciju, bet atstājams nosūtīšanas stacijā un kopā ar

nosūtīto preču norēķiniem iesūtāms F ieņēmumu daļai.

Veduma maksa un citi papildu maksājumi, kuri pienākas Latvijas

dzelzceļiem, nosūtīšanas stacijai jāaprēķina un jāuzrāda visos preču pār-
vadāšanas dokumentos, kā tas paredzēts noteikumos par staciju rēķin-
vedību un norēķināšanos 83. §.
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Turpretim robežstacija, saskaņā ar minēto noteikumu 100. § pārrē-

ķina Amerikas dollaros un ieslēdz zīmoga summā, kā veduma maksu

(ja tāda nav iekasēta pie nosūtīšanas), tā arī visus citus ceļā, robežsta-

cijā, vai pie preces nomuitošanas cēlušos izdevumus.

Zīmoga summa jāieraksta, kā preču zīmēs, tā arī preču pavadzī-
mēs un preču nodošanas sarakstā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktora v. i. O. Zaķis.

Apstiprinu

saskaņā ar Dzelzceļu virsvaldes padomes
1929. g. 2. jūlija sēdes lēmumu, prot.
Ko. 51 p. I.

1929. g. 31. augustā.
Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Noteikumi N° 361.

Piena pārvadāšanai tiešā satiksmē starp Latvijas un Lietavas

dzelzceļu stacijām.

1- §•

Pienu pieņem pārvadāšanai starp Lietavas un Latvijas dzelzceļu
stacijām sevišķās metāla kannās, bruto svarā ne vairāk par 40 kg.

Stacijas, starp kurām pārvadāšanu izdarīs, nosaka vienošanās ceļa abu

dzelzceļu pārvaldes.
2. §.

Uz katras kannas jabut metāla plāksnītei, kura iespiests:
1) izsūtīšanas un gala stacijas nosaukums;
2) Nosūtītāja un saņēmēja vārds un adrese,
3) Kannas brutto svars kopā ar pienu.
Piezīme. Saņēmēja vārdu un adresi atļauts arī uzkrāsot.

3. §.

Kannas jāizgatavo no stipra cinkota vai alvota skārda un tam jabut
tik cieši aiztaisāmām, lai no apgāstās kannas piens neiztecētu un kanna

no grūdieniem neattaisītos. Bez tam kannām jābūt apgādātām ar izturī-

giem rokturiem, austiņām, ērtai izkraušanai un iekraušanai.

4. §.

Kannas ar pienu pieņem pārvadāšanai pie izdotam uz vārda bagāžas
kvītēm, pie kam ailē „biļetes numurs" iespiež ar spiedogu vai ieraksta

„piens" latviešu valodā un „pienas" leišu valodā.

Bez tam uzrāda (ieraksta) piena nosūtītāja un saņēmēja vārdu.

Piezīme. Pret vienu bagāžas kvīti pieņem pārvadāšanai tikai viena nosūtītāja

vienam saņēmējam adresētu pienu.

5. §.

Bagāžas kvīti pievieno bagāžas pavadzīmei un ta iet pienam līdzi

līdz gala stacijai.
Pret bagāžas kvīti piena nosūtītājam izdod īpašu kvīti.

Bagāžas kvitēs un bagāžas pavadzīmes izsūtīšanas stacija ieraksta

izdalīšanas sarakstā ar atzīmi „piens".
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6. §.

Uz robežas piena un tukšu trauku pārņemšanu izdara kartība, kada

paredzēta bagāžas pārņemšanai, atzīmējot pārņemšanas sarakstos „piens"
vai „tukši piena trauki".

7. §.

Gala stacija pienu izdod kvīte uzradītam saņēmējam pret parakstu
bagāžas pavadzīmes otrā pusē.

Kopā ar pienu saņēmējam izsniedz bagāžas kvīti, tukšu trauku

brīvai pārvadāšanai atpakaļ.
8. §.

Tukšus traukus nodod stacijai uzradot attiecīgu bagāžas kvīti, uz

kuras dzelzceļu ierēdnis atzīmē par trauku pieņemšanu un to apliecina
ar savu parakstu, uzspiežot stacijas spiedodu.

9. §.

Atpakaļ pārvadājamiem tukšiem traukiem sastāda izdalīšanas sarakstu

3 eksemplāros, katrai gala stacijai atsevišķi. Divus eksemplārus nodod

bagāžas konduktoram pret parakstu uz trešā eksemplāra, kurš paliek
izsūtīšanas stacijā.

Tukšus traukus bagāžas konduktors nodod trauku gala stacijai
kopā ar vienu izdalīšanas saraksta eksemplāru, pret parakstu uz otra

eksemplāra, kas paliek bagāžas konduktoram.

10. §.

Tukšus traukus izdod izdalīšanas saraksta noradītam saņēmējam
pret parakstu izdalīšanas saraksta otrā pusē.

11. §.

Arkatru bagāžas kvīti atļauts nodot tukšus traukus atpakaļsutīšanai
par brīvu ne lielākā skaitā, kā tas attiecīgā bagāžas kvītē uzrādīts.

Nododot atpakaļpārvadāšanai tukšus traukus mazākā skaitā, bagāžas
kvītes otrā pusē (8. §) taisa attiecīgu atzīmi, pie kam nosūtītājs zaudē

tiesības sūtīt atpakaļ iztrūkstošos traukus par brīvu.

12. §.

Veduma maksu par pienu traukos aprēķina par katriem 10 kg, pie
kam nepilni 10 kg skaitās par pilniem.

13. §.

Atbildība nokārtojama saskaņa ar vainīga dzelzceļa noteikumiem

un lēmumu.

14. §.

Noreķinašanos par piena pārvadāšanu izdara aprēķina par bagāžas
pārvadāšanu, ierindojot minētos pārvadājumus atsevišķos posteņos.

15. §.

Nepieprasīta piena vai tukšu trauku likvidēšanu izdara saskaņa ar

likvidējošā dzelzceļa noteikumiem.

Šie noteikumi stājās spēkā no 1929. g. 1. septembra.

Dzelzceļu galv. direktora v. i. K. Spriņgis.

Starpt. satiksm. insp. F. Magazlngs.



732

Apstiprinu. 1929 g. 12. septembrī.
Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Noteikumi.

Bagāžas, bagāžas-preces, ekspressūtījumu un pasažieru ātruma

preces pieņemšanai un nodošanai starp Latvijas dzelzceļu sta-

cijām un Lietavas dzelzceļu bagāžas konduktoru uz posma

Rīga -Virbalis.

1. Latvijas dzelzceļu stacijas, uz posma Rīga-Meitene, nodod Lie-

tavas dzelzceļu bagāžas konduktoram Lietavas dzelzceļu bagāžas
vagonos pārvadājāmo bagāžu, bagāžu-preci, ekspressūtījumus un pasa-
žieru ātruma preces, kas adresētas uz staciju Joniškis vai aiz šīs stacijas
atrodošām Lietavas un Vācijas stacijām ar sevišķu pārņemšanas sarakstu

pēc klātpieliktā parauga divos eksemplāros, pie kam trešais eksemplārs
paliek izsūtīšanas stacijā kā pasaknis.

Abu ceļu aģentiem parakstot un uzspiežot uz pārņemšanas saraksta

spiedogu paredzētā vietā par bagāšas pieņemšanu un nodošanu, viens

pārņemšanas saraksta eksemplārs pavada sūtījumu, bet otru eksemplāru
bagāžas vai preces nodevēja stacija iesūta Latvijas dzelzceļu Finanču

direkcijas ieņēmumu daļai.
2. Lietavas dzelzceļu stacijas, nosūtot uz Latvijas dzelzceļu posmā

Meitene-Rīga atrodošām vai tālākām stacijām adresēto bagāžu, bagāžu-
preci, ekspressūtījumus un pasažieru ātruma preces, Lietavas dzelzceļu
bagāžas vagonā ar šo dzelzceļu bagāžas konduktoru, nodod šos sūtī-

jumus Lietavas dzelzceļu bagāžas konduktoram pie 1. punktā minētā

parauga pārņemšanas saraksta 2 eksemplāros, pie kam pasaknis paliek
izsūtīšanas stacijā. Vienu eksemplāru no katra, Lietuvas dzelzceļu

stacijās saņemta, pārņemšanas saraksta begāžas konduktors nodod Mei-

tenes stacijas priekšniekam (kas nepārbauda bagāžas vagonā pārvadājāmo

bagāžu un preces dabā, jo atbildība par tiem gulstas uz bagāžas kon-

duktoru). Meitenes stacijas priekšnieks saņemtos pārņemšanas sarakstus

iesūta Latvijas dzelzceļu Finanču direkcijas ieņēmumu daļai.

Latvijas dzelzceļu stacijas parakstās par bagāžas saņemšanu tanī

pārņemšanas saraksta eksemplārā, kas paliek pie konduktora.

3 Lietavas dzelzceļu bagāžas konduktors, saskaņā ar šo noteikumu

1. punktu, pieteic Meitenes stacijas priekšniekam sūtījumus, kurus pār-
vadā ar preču zīmēm, kas adresētas uz Lietavas vai tālāku dzelzceļu
stacijām, uzrādot preču zīmi ar preču pavadzīmi un norakstiem Latvijas
dzelzceļiem pienākošo maksājumu pārbaudīšanai un šo maksājumu ap-
liecināšanai preču pavadzīmē ar spiedogu. Pie kam Meitenes stacija
patur sev vienu preču pavadzīmes norakstu iesūtīšanai Latvijas dzelz-

ceļu Finanču direkcijai.
4. Lietavas dzelzceļu bagāžas konduktoram, kurš pieņēmis šo no-

teikumu 1. un 2. punktā norādītos sūtījumus, lai tos pārvadātu minēto

dzelzceļu bagāžas vagonā pienākās minētos sūtījumus ar attiecīgiem
dokumentiem stādīt priekšā abu valstu muitām pie ievešanas un

izvešanas.

Par sūtījumiem, ko muitas aizturējušas, stacijas priekšnieks taisa

atzīmi izdalīšanas saraksta ailē
„piezīmes".

5. Latvijas dzelzceļu vietējā satiksmē pārvadājamo bagāžu un pa-
sažieru ātruma preci, ko Lietavas dzelzceļu begāžas konduktors pārvadā



733

Lietavas bagāžas vagonā starp Rīgas-Meitenes posma stacijām, kā arī

sūtījumus, kas adresēti uz šīm stacijām vai arī tālākām stacijām, nodod

Lietavas dzelzceļu bagāžas vagona konduktoram saskaņā ar noteikumiem,
kādi pastāv uz Latvijas dzelzceļiem un pie dokumentiem, kādi uz šiem

ceļiem paredzēti.

Bagāžas un preces iztrūkuma vai bojājuma gadījumos uz posma

Meitene-Rīga, jāsastāda komercakts saskaņā ar dienesta instrukciju, pie-
daloties Lietavas dzelzceļu bagāžas konduktoram. Ja būtu aizdomas,
ka vainojams Lietavas dzelzceļu bagāžas konduktors, tad izmeklēšanā

piedalīties jāuzaicina Lietavas dzelzceļu pārstāvis.
Šie noteikumi stājas spēkā no 1929. g. 15. septembrā.

Dzelzceļu galvena direktora v. i. K. Spriņģis.

Starptautiskās satiksmes insp. F. Magazings.

Paraugs.

Latvijas valsts dzelzceļi. Latvijos geležinkeliai.

Stacija ļ
Stotis J

JV»

Bagāžas, bag. preces, ekspressut. un pasažieru atr. preču nodošanas saraksts.

Bagažo, bagažo-prekiu ir ekspressiuntu perdavimo lapas.

No Latvijas dzelzceļiem uz Lietavas dzelzceļiem.

Latvijos geležinkeliai Lietuvos geležinkeliams.
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Rīga galv., Torņakalns, Olaine, Jelgava, Platone, Brieži, Meitene

ES, FR, ER, nor. F, un E.

Sakarā ar Lietavas dzelzceļu paziņojumu bagāžas, bagāžas-preces

ekspress un pasažieru ātruma sūtījumiem, kurus uz posma Rīga-Virbalis
pārvadā Lietavas bagāžas vagonos un kuri iet pāri robežai uz Lietavu,

turpmāk nepieciešams šo preču nodošanas sarakstus izgatavot 3 eksem-

plāros līdzšinējo 2 eksemplāru vietā. Trešais eksemplārs paredzēts Lie-

tavas muitai. Pretējā virziena sūtījumiem Lietavas dzelzceļu stacijas sa-

rakstu sastāda arī trīs eksemplārus, no kuriem viens eksemplārs nodo-

dams Latvijas muitai Meitenē.

Jft 25. 1930. g. 30. janvāri.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

RīkojumsN°34.
1930. g. 22. janvārī.

Vācijas-Lietavas-Latvijas-Igaunijas un SPRS bezpārkraušanas
satiksme.

1929. g. oktobri Stutgartē IV. U. U. konferencē izstrādāts jauns
„Preču vagonu savstarpīgas lietošanas Reglaments bezpārkraušanas sa-

tiksmē starp Vācijas, Lietavas, Latvijas, Igaunijas un SPRS dzelzceļiem
— U. 0." (Ziemeļu).

Minētais jaunais Reglaments, kas iznāks atsevišķā brošūrā un ar kuru

direkcijas apgādās savus attiecīgos darbiniekus, stājās spēkā no 1930. gada
1. februāra. Sakarā ar to no 1928. g. 1. aprija ar 1928. g. 21. marta rī-

kojumu N° 157 (Dzelzceļu Vēstneša 13. num.) ievestais dzīvē „Preču
vagonu savstarpīgas lietošanas Reglaments bezpārkraušanas satiksmē

(U. U)", no 1930. g. 1. februāra atcelts līdz ar šī Reglamenta papildinā-
jumiem, kas ievesti dzīvē ar 1929. g. 30. septembra rīkojumu Ms 397

(Dzelzc. Vēstnēša 39. num.)

Piemērojot jaunā Reglamenta U. U. (Ziemeļu) noteikumus jāņem
vērā sekojošais:

/. Vācijas vagonupieņemšana uz Latvijas-Lietavas robežas un to lietošana.

1) Vācijas parastie pārceļamie vagoni (ar baltām buferu čaulām)
visās Latvijas-Lietavas robežstacijās (arī Eglainē) pieņemami un nodo-

dami uz RJV reglamenta pamata. Kamēr šie vagoni atrodas uz Latvijas
dzelzceļiem, neskatoties uz to, vai tie atrodas uz N vai X platuma ce-

ļiem, ar tiem jārīkojās pēc RJV noteikumiem kā vagonu atpakaļsūtīša-
nas, tā arī remonta ziņā.

Tāpat pēc RJV noteikumiem pieņemami un nododami Vācijas un

Lietavas dzelzceļu ledus vagoni (arī Lietavas X tipa ledus vagoni), kurus

izsūta uz Daugavļ)ili preču pārkraušanai.

2) Pieņemot šādus vagonus no Lietavas dzelzceļiem, kā arī nodo-

dot atpakaļ, tie ierakstāmi RJV vagonu apmaiņas dokumentos (vagonu
pieņemšanas sarakstos un aktos.)

Tie pārceļamie vagoni, kuri līdz 31/1 plk. 24 būs pieņemti pret

apmaiņu, nododami atpakaļ arī pret apmaiņu. Par šādiem vagoniem,
kuri pieņemti līdz 25/1, VS izsūtīs Eglaines stacijai īpašu sarakstu, bet

par vagoniem, pieņemtiem laikā no š. g. 25—31. janvārim saraksts jāsa-
stāda Eglaines ES.



735

Pēc šiem sarakstiem stingri jāseko, lai nevienu vagonu, kurš pie-
ņemts pret apmaiņu nenodotu atpakaļ bez apmaiņas t. i. pēc RJV.

3) Lai gan 1. p. minētie vagoni sākot ar 1930. g. 1. februārī pie-
ņemami pēc RJV noteikumiem, tomēr lai pārbaudītu kādi pēc TBC lī-

guma konstatējamie techniskie trūkumi tiks novēroti pie šo vagonu pie-
ņemšanas un nodošanas, Eglaines stacijai pagaidām, līdz turpmākam
rīkojumam jāsastāda paralleli īpaši protokoli pēc formas Jvfs 6, ierakstot

tomēr trūkumus saskaņā ar TBC techniskiem noteikumiem, pie kam

cenas uzrādāmas pēc pielikuma 8 pie U. Ū. Šādi protokoli jāparaksta
kā mūsu, tā arī Lietavas, dzelzceļu aģentiem. Par ledus vagoniem pro-
tokoli nav sastādāmi.

4) Uz visiem X tipa krautiem vagoniem, kuri adresēti uz Vāciju,
pārcelšanas punktos izturīgi uzlipināmas zīmes ser. T 204, bet šādiem

vagoniem atpakaļ nākot tās noņemamas. Minētās zīmes uzlipināmas va-

gona abās pusēs, segtiem vagoniem uz melnā laukumiņa, bet platformām
uz bortiem.

//. Vācijas vagonu nodošanastarp Latvijas, Igaunijas un SPRS dzelzceļiem.

5) Starp Latvijas un SPRS un Igaunijas dzelzceļiem minētie va-

goni apgrozīsies kā līdz šim pret apmaiņu uz U. U. reglamenta pamata,
tikai ar to starpību, ka vagoni brāķējami un techniskie trūkumi konsta-

tējami pēc TBC techniskiem noteikumiem, pie tam neizlabojot II un 111

kategorijas bojājumus, bet ierakstot konstatētos trūkumus sevišķos pro-

tokolos JSTs 6. Cenas atzīmējamas pēc pielikuma 8 pie U. U.

///. Krievu tipa vagoni.

6) Krievu tipa vagoni starp Latvijas, Lietavas, Igaunijas un SPRS

dzelzceļiem apgrozīsies kā līdz šim, uz TBC līguma pamata, izņemot
1. p. minētos Lietavas X tipa ledus vagonus, kuri Eglainē pieņemami
pēc RJV noteikumiem.

Ja jaunā U. Ū. (Ziemeļu) Reglamenta izsūtīšana aizkavētos īsā laika

dēļ, kas atliek iespiešanai, tad pagaidām jārīkojas saskaņā ar augstāk

pievestiem aizrādījumiem, pie kam protokolos JsTs 6 uzrādāmi tikai kon-

statētie techniskie trūkumi, bet cenas ierakstāmas pēc jaunā U. U. reg-

lamenta saņemšanas.

Rīkojums speķa no 1930. g. 1. februāra.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Centrālās statistikas vadītājs J. Runģis.

Starpt. satiksm insp. F. Magazings.

Rīkojums N° 113.
1930. g. 19. marta.

Pamatojoties uz Veterinārās valdes rīkojumiem, iesp. 1927. g., 1929. g.

un 1930. g. „Valbības Vēstnešos" NbN° 243, 234, 5 un 94 paziņoju ievērībai

un izpildīšanai sekošo:

1) Aizliegts ievest no Dānijas un Prūsijas Latvijā mājlopus un putnus,
kā arī dzīvnieku neapstrādātus produktus (jēlvielas) un visāda veida

lopbarību.
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2) No pārējām Vakareiropas valstīm zirgus, liellopus, sīklopus un

putnus atļauts ievest Latvijā caur Meitenes, Reņģes, Priekules dzelzceļu
stacijām, Rīgas un Liepājas ostām tikai ar attiecīgām veterinārārstu ap-

liecībām, ka mājkustoņi cēlušies no sērgu brīviem apgabaliem. Bez tam

vēl par vaislas mājkustoņiem uzrādāmasatsevišķas veterinārārstu apliecības,
ka tie neslimo ar lipīgo izmešanos.

3) lelaist mūsu teritorijā var tādus mājkustoņus, kuri neuzrāda pie
apskatīšanas un izmeklēšanas slimību pazīmes. Slimi un aizdomīgi uz

lipīgām slimībām mājkustoņi nav ielaižāmi un sūtāmi atpakaļ.

4) Pie ielaišanas Latvijā zirgi malleinizējami, govslopi tuberkulini-

zējami un izdarāma to asins izmeklēšana uz lipīgo izmešanas slimību,

izņemot gadījumus, ja zirgi mallenizēti, govslopi tuberkulizinēti un izmeklēti

uz lipīgo izmešanas slimību, pēdējo divu mēnešu laikā un uz to lopu
īpašnieki var uzrādīt attiecīgas veterinārārstu apliecības, ka minētie māj-
kustoņi neslimo ar malleus, tuberkulozi un lipīgo izmešanos. Izdevumi

par zirgu malleinizāciju, lopu tuberkulinizēšanu un asins izmeklēšanu uz

lipīgo izmešanās slimību jāsedz lopu īpašniekam.

5) lenākušie caur Priekules staciju un Liepājas ostu mājkustoņi, ja

viņi pie apskates neuzrāda slimības pazīmes, sūtāmi uz Lieļ)āju karantinā,
bet ienākušie caur Meiteni un Reņģi — jāsūta uz Rīgu karantinā, kur pa

mājkustoņu karantīnas telpām jāgādā pašam mājlopu īpašniekam. Tāpat
arī caur Rīgas ostu ienākušie mājkustoņi jāiztur Rīgā karantinā uz lopu
īpašnieka rēķina.

6) Zirgi jāiztur 4 dienu, liellopi, sīklopi un putni 9 dienu ilgā
karantinā.

7) Tāpat arī no Lietavas atļauts ievest zirgus, liellopus un sīklopus
caur Eglaini, Meiteni, Reņģi un Priekuļi ar attiecīgām apliecībām, ka lopi
cēlušies no sērgu brīviem apgabaliem. Slimi un aizdomīgi uz lipīgām
slimībām lopi, nav ielaižami.

8) lepriekš ielaišanas pie zirgiem izdarāma acu malleinizācija vai tie

neslimo ar iekšējiem ļaunājiem galvas ienāšiem (malleus). Tādi zirgi
nav malleinizējami, par kuriem var uzrādīt veterinārārstu apliecības, ka

tie malleinizēti Lietavā pēdējo 2 mēnešu laikā. Uz ievedamiem zirgiem
uzrādāmas arī Lietavas zirgu pases.

levedamie no Lietavas vaislas un piens govslopi jāiztur uz lopu
īpašnieka rēķinu 4 dienu ilgā karantinā un jāizdara to asins izmeklēšana

uz lipīgo izmešanas slimību.

Tāpat šie lopi tuberkulinizējami, ja pie viņiem pēdējo 2 mēnešu

laikā tuberkulonizācija nav izdarīta.

Šie noteikumi neattiecas uz tranzitlopiem, kuriem ir veterinārārstu

apliecības, ka tie cēlušies no sērgu brīvām valstīm.

Reizē ar šo, 1927. g. un 1929. g. „Dzelzceļu Vēstnešos" N2N2 43

un 42 iespiestos rīkojumus 472 un 446 atceļu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Dzelzceļu galvenais ārsts Dr. Grinups.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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f. Vācijas-Lietavas-SPRS satiksme.

(Tranzitā caur Latviju un Igauniju).

Šai satiksmē pastāv sekosi noteikumi atsevišķos izdevumos:

1. Konvencija
j levests dzīvē

2. Tarifs pasažieru un bagāžas par- 1927. g. ar rīk. jS° 248 - 1925.g.

vadāšanai Lietavas - SPRS sa- izdevums un rik. Ns 395 - 1928.g.
tiksmē. '

3. Tarifi pasažieru un bagāžas pār- 1927. g. levests dzīvē

vadāšanaiVācijas-SPRS satiksmē izdevums ar rīk. Ns395-1928. g.

(tie paši, kasViduseiropas-SPRS
satiksmē).

4. Preču tarifs un ekspressūtījumu publicēti visām stacijām izsūtītā

tarifs. „Valdības Vēstnesī" 2- 1930. g.

5. Instrukcija dzelzceļu darbinie- 1927. g. levests dzīvē

kiem. izdevums ar rīk. JSs248 -1925. g.

6. Preču vagonu savstarpīgas lie- 1929. g. levests dzīvē

tošanasReglaments bez pārkrau- izdevums ar rīk. N°34 - 1930. g.

šanas satiksmē starp Vācijas-
Lietavas -Latvijas - Igaunijas un

SPRS dzelzceļiem (UŪ).
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Pasažieru un bagāžas pārvadāšana.

Rīkojums N° 395.

1928. g. 18. septembri.

Sakarā ar panākto vienošanos starp Vācijas-Lietavas-SPRS tiešā sa-

tiksmē dalību ņemošo dzelzceļu pārvaldēm minētās satiksmes pasažieru
un bagāžas tarifs, kas izsludināts 1925. g. „Valdības Vēstnesī" A° 142.

un līdz ar vēlākiem papildinājumiem un pārgrozījumiem iespiests atse-

višķā brošūrā 1927. g. izdevumā skaitās kā atcelts:

Vācijas-SPRS satiksmē no 1928. g. 10. jūlija.
Attiecībā uz Lietavas-SPRS pasažieru satiksmi tranzitā caur Latviju

un Igauniju šis tarifs paliek pagaidām spēkā.
No minētiem termiņiem pasažieru un bagāžas pārvadājumiem pie-

mērojami noteikumi, kādi paredzēti SPRS-Viduseiropas pasažieru un ba-

gāžas tarifā, satiksmē starp SPRS un Vāciju, kas izsludināts 1927. g.

„Valdības Vēstnesī" N° 189., ievests dzīvē ar dzelzceļu virsvaldes 1928. g.

10. maija rīk. Ns 240. un dzelzceļu darbinieku vajadzībām iespiests atse-

višķā brošūrā 1927. g. izdevumā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Starptautiskās satiksmes inspektors F. Magazings.

Preču pārvadāšana.

Meitene, Grīva, Valka, Indra, Zilupe, Ritupe ES, noraksts

Daugavpils EN, FR V, VII, VIII, IX, X un FE.

Krievijas dzelzceļu transporta centrālā valde ziņo, ka Vācijas un

Lietavas-SPRS tiešas satiksmes preču sūtījumi pienākot gala stacijās ne

ar visiem šajā satiksmē paredzētiem dokumentiem. Bez tam tranzitceļu
robežu stacijas, pieņemot un nododot kaimiņu dzelzceļiem sūtījumus, ap-

zīmogojot pārvadāšanas dokumentus dažādās vietās, pie kam zīmogu

nospiedumi esot neskaidri. Tādi paši defekti tiekot pielaisti uzspiežot
dokumentiemzīmogus, par tranzitceļiem pienākošām maksājumu summām.

Uzdodu novērst minētās nepareizības un raudzīties lai turpmāk
preču pieņemšanas un nodošanas zīmogus, ka arī zīmogu, kurā ieraksta

mūsu dzelzceļiem pienākošos maksājumus, pārvadāšanas dokumentos

uzspiestu šim nolūkam paredzētās vietās un lai viņu nospiedumi un

naudas summu ierakstījumi būtu skaidri salasāmi.

Tāpat jāraugās lai preču sūtījumi sēkotu pie visiem preču pārvadā-
šanas dokumentiem, kādi paredzēti instrukcijas dzelzceļu darbiniekiem

preču pārvadāšanai Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksmē caur Latviju
un Igauniju 4., 7. un 9. paragrāfos, ka arī jārūpējās lai nenoklīstu un

nepazustu preču dokumentiem pievienotie muitas un citi minētās instruk-

cijas 5. paragrāfā paredzētie dokumenti.

Ns 8832/EC 14. jūnijā 1927. g.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
Preču nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.



739

Daugavpils ES, nor. E, FR, ER VI un FR X.

Beidzamā laikā atkārtoti novērots, ka Daugavpilī II pārkraujot pre-
ces sliežu platuma maiņas dēļ stacija nosūta pamatsūtījumu kā sīksūtī-

jumu, bet papilsūtījumu kā vagonsūtījumu. Ar to dzelzceļiem tiek no-

darīti zaudējumi, jo sakarā ar tiešas Vācijas-SPRS tarifa noteikumu

IV nodalījuma 3. punktā nosacījumiem gadījumos, ja vagonā neietilpstošā
sūtījuma daļa tiek sūtīta kā pilnkrauts vagona sūtījums, tad tarifa maksa

pēc sava apmēra nevar pārsniegt pirmējā preču zīmē par kopsvaru ap-
rēķināto veduma maksu, turpretī, ja šī pārpalikušā daļa jāsūta tālāk kā

sīksūtījums, tad tarifu maksa par pamatsūtījumu aprēķināma pēc vagonu

sūtījumu tarifa likmēm, par pamatsūtījumā jjalikušo svaru, bet par pa-

pildsūtījumu pēc sīksūtījumu likmēm. levērojot to, lūdzu stingri lūkoties,
lai pēc iespējas ar pamatsūtījumu tiktu nosūtīts lielāks preču daudzums

ar lielāku svaru un lai neatkārtotos tādi gadīiumi, ka aktā būtu uzrādīts,
ka pamata sūtījumā ir mazāks svars nekā papilsūtījumā. Noteikumu

neievērošanas gadījumā tarifa starpība tiks atnesta uz vainīgā rēķina.
No. FT/274. 28. jūlijā 1927. g.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Grīva, Meitene, Reņģe, Priekule, nor. Valka, Ritupe, Zilupe ES.

SPRS dzelzceļu centrālā valde ar 21./ I telegrammu «N° Ud 77/2
ziņo, ka Beloostrovas stacijā pienākot no Vācijas uz Somiju sekojošie

preču sūtījumi ar uzliktu pēcmaksu, kas runā pretī Vācijas un Lietavas-

SPRS dzelzceļu tiešās satiksmes preču tarifa B nodalījuma otrās daļas
B punktam. Tā kā SPRS dzelzceļi tādus sūtījumus turpmāk no mums

negrib pieņemt, aizrādu, ka uz Somiju sekojošie sūtījumi, kuriem uzlikta

pēcmaksa nav pieņemami arī no Lietavas dzelzceļiem.

Ns EC/39. 24. janvāri 1929. g.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 79.
1929. g. 14. februārī.

Par maksājumu aprēķināšanu Vācijas un Lietavas-SPRS,
tranzitā caur Latviju un Igauniju, tiešā satiksmē.

Pārpratumu un neskaidrību novēršanai paskaidroju, ka stacijām izsū-

tītais Vācijas un Lietavas—SPRS, tranzitā caur Latviju un Igauniju,
tiešās satiksmes tarifs vācu izdevumā, kurš spēkā no 1928. g. 1. jūlija,
ir oficiāls un tādēļ šinī satiksmē šā tarifa likmes un nosacījumi piemēro-
jami pilnos apmēros.

levērojot to, par sprostīgiem un garmērīgiem priekšmetiem veduma

maksa aprēķināma tā, kā tas norādīts šā tarifa 243. lappuses §§ 29. un 30.

Attiecībā uz veduma maksas aprēķināšanu par atkrautām tranzita precēm,
kuras X platuma ritošā sastāva mazāka tilpuma dēļ nav iespējams
ievietot un tālāk nosūtīt vienā vagonā un tādēļ jānosūta kā papildu sū-

tījums, aizrādu, ka veduma maksa par šādiem papildu sūtījumiem aprē-
ķināma no pārkraušanas vietas, t. i. sākot no tās vietas, kur preces pār-

kraujot, tās nav bijis iespējams ievietot vienā vagonā. Gadījumos, ja uz

platformas pienākošo tranzitkravu nostiprināšanai pēc pārkraušanas trūkst

47*
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palīglīdzekļi, tad šādi palīglīdzekļi jāiegādājas stacijai un izdevumi ierak-

stāmi pārvadāšanas dokumentos, iekasēšanai no saņēmēja gala stacijā.
Izdevumi par patērēto darba spēku par kravu nostiprināšanu šādos gadī-
jumos pārvadāšanas dokumentos nav ieslēdzami.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 370.
1929. g. 15. martā.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka par tiešās Vācijas un Lie-

tavas-SPRS satiksmes tranzitsūtījumiem, sastāvošiem no sprostīgiem
priekšmetiem, gadījumos, ja pārkraujot šos sūtījumus Daugavpils stacijā
visu šādu sūtījumu nevar novietot uz vienas platformas, bet tas jākrauj
uz divām platformām, un papildu sūtījuma daļa pati par sevi arī ir

sprostīgi priekšmeti, veduma maksa kā par pamatsūtījumu, tā arī par šī

sūtījuma papildsūtījumu, aprēķināmi par sūtījuma faktisko svaru, bet ne

mazāk kā 6,4 dolarcenti par katru sūtījumu un kilometru.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Indra, Zilupe, Rītupe, ES. nor. Daugavpils, ES., EDR, EDN.

Sakarā ar Vācijas un Lietavas dzelzceļu atteikšanos pieņemt no

Krievijas uz Vāciju ejošus olu vagonus, kuriem atvērtie lūki aiztaisīti ar

sietiem bez aizsargu jumtiņa, uzdodu vagonus bez tādiem no Krievijas
dzelzceļiem nepieņemt, bet prasīt lai šādi jumtiņi pirms vagonu nodošanas

mums būtu ierīkoti. Krievijas dzelzceļi par pēdējo brīdināti.

Ns ED/2214. 1929. g. 6./VI.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 392.
1929. g. 18. jūnijā.

Griežu stacijas darbinieku vērību uz to, ka ar rīkojumu JSTs 246*), kas

publicēts š. g. „Dzelzceļu Vēstneša" Ms 21 un ir spēkā no š. g. 15. maija,
ir starp citu grozīts Vācijas un Lietavas SPRS tiešas satiksmes instruk-

cijas § 9 IV B 3. punkts un ka tagad, saskaņā ar šo rīkojumu, gadījumā,
ja sūtījums fraņķēts līdz gala valsts robežai, frankatūras rēķini nav ceļā
atdalāmi no pārvadāšanas dokumentiem, bet tiem jāseko līdz ar pēdējiem
līdz gala stacijai, kura tad šos rēķinus nosūta uz izsūtīšanas staciju.

Sakarā ar to, ja, piemēram, sūtījums no Vācijas fraņķēts līdz SPRS

robežai un sūtījumu virziens ir caur Indru, pēdējā tikai ieraksta franka-

tūras rēķina attiecīgās iedalēs Latvijas dzelzceļiem pienākušās summas,

bet pašu frankatūras rēķinu lidz ar visiem citiem pārvadāšanas doku-

mentiem nodod SPRS dzelzceļiem, nosūtīšanai līdz ar preci uz gala staciju.

Finanču direktors Mazkalniņš.
Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

*) par dienesta instrukcija izdarāmiem papild. un grozījumiem.
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Eglaines ES, noraksts ER VI. un FR. X.

Sakarā ar Lietavas dzelzceļu piederošas Abeliai stacijas ierēdņu
vēlēšanos pieturēties pie principa ka nodevējs ceļš sastāda aktus par
konstatētām komerciālām nepareizībām pie preču nodošanas, uzdodu

Eglaines stacijas apmaiņas aģentam par tādām nepareizībām, konstatētām

pie preču nodošanas Lietavas ceļiem Abeliai stacijā sastādīt komercaktus

uz Eglaines stacijas blanķetēm.

Aktu norakstus pievienot attiecīgo preču sūtījumu pārvadāšanas
dokumentiem, bet oriģinālus Eglaines ES. iesūta 1926. g. 20./111. rīko-

juma N° 100 kārtībā F.

Par līdzīgas kartības ieturēšanu arī no Lietavas dzelzceļu puses,
reizē ar šo ierosināts jautājums Lietavas dzelzceļu pārvaldē.

Ns 12739/EC. 1929. g. 17./VII.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Grīvas, Eglaines, Daugavpils ES, noraksts ER 6, FE, FR 10

un EDN.

Aizrādu, ka gadījumos, ja no SPRS uz Grīvas staciju adresēti

papīrmalkas sūtījumi izpērkami un pēc tam pie jauniem dokumentiem

no Grīvas nosūtāmi tālāk uz Vācijas dzelzceļu stacijām, jaunsastādāmos

dokumentos, uz muitas apliecinājumu pamata, jātaisa preču tarifa I d.

43. §, 12. p. noteiktā atzīme, tāpat preču pārvadāšanas dokumentosjāatzīmē,
ka

no tranzītsūtījumiem tikai vienu reizi ņemama maksa par preču pie-
ņemšanu un nodošanu ārzemju dzelzceļiem iekasēta pēc pirmējiem do-

kumentiem.

levērojot to, ka SPRS dzelzceļi preču pārvadāšanas dokumentus

nemaz, vai tikai pa daļai uzrāda kokmateriālu izmērus, t. i. bluķu garumu

un resnumu tievgali, kas traucē piemērot pareizo tarifu klasi, izmēri

resnāki par 22 cm konstatējami ar
aktiem. Ja kokmateriāli pieskaitāmi

19. klasei — akti nav sastādāmi.

Par pāradresētiem sūtījumiem Grīvas stacijai preču pieņemšanas
zīmes nav sastādāmas.

Ns 325. 1929. g. 17. augustā.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Indra, Zilupe, Rītupe, Daugavpils, Eglaine, ES nor. ER VI un F.

Tiešā SPRS—Lietavas —Vācijas satiksmē dalību ņemošie dzelzceļi
izteikuši piekrišanu pārvadāt brūklenes vagonos ar atvērtām dzelzsieti-

ņiem aiztaisītām lūkām un pievērtām uz kloķa otrā gredzena nostipri-
nātām durvīm. Lūdzu nelikt šķēršļus.

No. 330. 1929. g. 20. augustā.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
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Indra, Zilupe, Rītupe, Daugavpils un Eglaine
ES noraksts ER VI.

Ar š. g. 20. augusta V tēlegrammu N2 330 brūklenes izņēmuma
veidā atļauts pārvadāt segtos vagonos ar vaļējām drāšu pinumiem no-

stiprinātām lūkām un vaļējām uz otrā kloķa gredzenu nostiprinātām
durvīm.

Tagad Vācijas dzelzceļu Karalauču direkcija savā 10. oktora 1929. g.

rakstā N2 9. T. 22. T. gaidīs Wg. 2 ziņo, ka pie vaļējām lūkām pienākot
ari citi augļi un pat sabērtā veidā, pret ko ceļot iebildumus viņu muita,
draudot atteikt šādu sūtījumu ielaišanu Vācijā.

Augļu sūtījumu pārvadāšana pie vaļējām lūkām varot notikt tikai

tādos gadījumos, ja lūkas nostiprinātas ar 2 mm stipru drāšu pinumu
no iekšienes.

Lai novērstu piekļūšanu vagona saturam, drāšu pinuma caurumi

nedrīkstot būt lielāki par 5 cm. Visas četras drāšu pinuma malas no

iekšas izturīgi pienaglojamas ar līstītēm.

Paziņoju to ievērībai un izpildīšanai.
N2 18104/EC. 1929. g. 17. oktobrī.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Preču nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

Daugavpils un Šķirotavas ES, noraksts FE, FP, FR I un X.

Saskaņā ar VII Vācijas un Lietavas -SPRS tiešās satiksmes konfe-

rences lēmumu, par tādu priekšmetu pārkraušanu ar celtņa palīdzību,
kuri atsevišķā gabalā sver vairāk par 4 tonnām, maksa par celtņa lieto-

šanu aprēķināma 0,39 dollara apmērā par tonnu. Ja preču sūtītājs atse-

višķa gabala svaru nav uzrādījis, tad staciju svaru novērtē apmēram.
Atsevišķa gabala svars ierakstāms ari sastādāmos aktos. Lūdzu šos

noteikumus stingri ievērot.

No 252./FT 1929. g. 12. novembrī.
Finanču direktora v. J. Leitis.

Daugavpils un Šķirotavas ES, noraksts FE, FP, FR I un X.

Papildinot savu š. g. 12. novembra telegramu te 252/FT, aizrādu,
ka minētā telegramā noteiktā maksa 0,39 dollara par tonnu piemērojama
tikai tādiem atsevišķiem smagiem gabaliem, kuri nav smagāki par 15

tonnām, ja tie pārkraujami Daugavpilī un ne smagāki par 17 tonnām,
kuri pārkraujami Šķirotavā. Par tādu preču gabalu pārkraušanu, kuri

sver vienā gabalā vairāk par 15 t resp. 17 tonnām pārkraušanas maksa

aprēķināma saskaņā ar vietējās satiksmes noteikumiem.

N° 256./FT 1929. g. 15. novembrī.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Indras, Zilupes, Rītupes, Valkas, Daugavpils, Eglaines, Šķiro-
tavas un Meitenes ES, nor. ER 11, V, VI, VII, VIII, X un XI.

Lietavas un Vācijas dzelzceļi ceļ iebildumus pret vagonu durvju
kloķa nostiprināšanu ar drāti, tievāku par 2 mm, kas nav pielaista arī

pēc dienesta instrukcijas 6. paragr.
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Daudzos gadījumos arī pati nostiprināšana ar drāti esot izdarīta

pretēji zīmējumam, kas pielikts dienesta instrukcijas 6. paragrāfam.
Caur šādu nepareizu durvju kļoķu nostiprināšanu pie stiprākiem

manevru grūdieniem bojājoties plombas. Tas izsaucot lieku vagonu
aizturēšanu un citus sarežģījumus.

Griežu vērību uz rīk. Ks 339*), iespiesto 1924. g. rīk. kr. Xs 46, pēc
kura kloķu nostiprināšana izdarāma ar drāti, ne tievāku par 3 mm.

Nopietna vērība kloķu nostiprināšanas kārtībai piegriežama ari

pieņemot vagonus no kaimiņu ceļiem, lai nerastos grūtības viņa tāļākā
nodošanā.

Ne 21297./EC 1929. g. 4. decembrī.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Preču nodaļas vadītājs Ed. Stankevičs.

Rīkojums N° 34.
1930. g. 22. janvārī.

Vācijas, Lietavas, Latvijas, Igaunijas un SPRS bezpārkraušanas
satiksme.

1929. g. oktobrī Stutgartē IV U. Ū. konferencē izstrādāts jauns

„
Preču vagonu savstarpīgas litošanas Reglaments bezpārkraušanas

satiksmē starp Vācijas, Lietavas, Latvijas, Igaunijas un SPRS dzelzceļiem
— U. Ū." (Ziemeļu).

Minētais jaunais Reglaments, kas iznāks atsevišķā brošūrā un ar

kuru direkcijas apgādās savus attiecīgos darbiniekus, stājās spēkā no

1930. gada 1. februāra. Sakarā ar to no 1928. g. 1. apriļa ar 1928. g.
21. marta rīkojumu Ns 157 (Dzelzceļu Vēstneša 13 num.) ievestais dzīvē

„
Preču vagonu savstarpīgas lietošanas Reglaments bezpārkraušanas

satiksmē (U. U.)*, no 1930. g. 1. februāra atcelts līdz ar šī Reglamenta
papildinājumiem, kas ievesti dzīvē ar 1929. g. 30. septembra rīkojumu
A° 397 (Dzelzc. Vēstneša 39. num.).

Piemērojot jaunā Reglamenta U. Ū. (Ziemeļu) noteikumus jāņem
vērā sekojošais:

/. Vācijas vagonu pieņemšana uz Latvijas-Lietavas robežas un to

lietošana.

1) Vācijas parastie pārceļamie vagoni (ar baltām buferu čaulām)
visās Latvijas-Lietavas robežstacijās (ari Eglainē) pieņemami un nodo-

dami uz RJV reglamenta pamata. Kamēr šie vagoni atrodas uz Latvijas

dzelzceļiem, neskatoties uz to, vai tie atrodas uz N vai X platuma

ceļiem, ar tiem jārīkojās pēc RJV noteikumiem kā vagonu atpakaļsūtī-
šanas, tā arī remonta ziņā.

Tāpat pēc RJV noteikumiem pieņemami un nododami Vācijas un

Lietavas dzelzc. ledus vagoni (arī Lietavas X tipa ledus vagoni), kurus

izsūta uz Daugavpili preču pārkraušanai.

2) Pieņemot šādus vagonus no Lietavas dzelzceļiem, ka arī nododot

atpakaļ, tie ierakstāmi RJV vagonu apmaiņas dokumentos (vagonu pār-

ņemšanas sarakstos un aktos.)

*) Rīk. Ne 339 sk. 4. nod. f. pnt.
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Tie pārceļamie vagoni, kuri līdz 31.ļl plk. 24 būs pieņemti pret
apmaiņu, nododami atpakaļ arī pret apmaiņu. Par šādiem vagoniem,
kuri pieņemti līdz 25./1, VS izsūtīs Eglaines stacijai īpašu sarakstu, bet

par vagoniem, pieņemtiem laikā no š. g. 25.—31. janvārim saraksts jāsa-
stāda Eglaines ES.

Pēc šiem sarakstiem stingri jāseko, lai nevienu vagonu, kurš pie-
ņemts pret apmaiņu nenodotu atpakaļ bez apmaiņas t. i. pēc RJV.

3) Lai gan ļ. p. minētie vagoni sākot ar 1930. g. 1. februāri pie-
ņemami pēc RJV noteikumiem, tomēr lai pārbaudītu kādi pēc TBC

līguma konstatējamie techniskie trūkumi tiks novēroti pie šo vagonu

pieņemšanas un nodošanas, Eglaines stacijai pagaidām, līdz turpmākam

rīkojumam jāsastāda parallēli īpaši protokoli pēc formas JV° 6, ierakstot

tomēr trūkumus saskaņā ar TBC techniskiem noteikumiem, pie kam

cenas uzrādāmas pēc pielikuma 8 pie U. 0. Šādi protokoli jāparaksta
kā mūsu, tā ari Lietavas, dzelzc. aģentiem. Par ledus vagoniem proto-
koli nav sastādāmi.

4) Uz visiem X tipa krautiem vagoniem, kuri adresēti uz Vāciju,

pārcelšanas punktos izturīgi uzlipināmas zīmes ser. T 204, bet šādiem

vagoniem atpakaļ nākot tās noņemamas. Minētās zīmes uzlipināmas
vagona abās pusēs, segtiem vagoniem uz melnā laukumiņa, bet plat-
formām uz bortiem.

//. Vācijas vagona nodošana starp Latvijas, Igaunijas un SPRS

dzelzceļiem.

5) Starp Latvijas un SPRS un Igaunijas dzelzceļiem minētie vagon
1

apgrozīsies kā līdz šim pret apmaiņu uz U. U. reglamenta pamata, tika1

ar to starpību, ka vagoni brāķējami un techniskie trūkumi konstatējam1

pēc TBC techniskiem noteikumiem, pie tam neizlabojot II un 111 kate-

gorijas bojājumus, bet ierakstot konstatētos trūkumus sevišķos protokoļos
Ns 6. Cenas atzīmējamas pēc pielikuma 8 pie U. U.

///. Krievu tipa vagoni

6) Krievu tipa vagoni starp Latvijas, Lietavas, Igaunijas un SPRS

dzelzceļiem apgrozīsies kā līdz šim, uz TBC līguma pamata, izņemot
1. p. minētos Lietavas X tipa ledus vagonus, kuri Eglainē pieņemami

pēc RJV noteikumiem.

Ja jaunā U. U. (Ziemeļu) Reglamenta izsūtīšana aizkavētos īsā laika

dēļ, kas atliek iespiešanai, tad pagaidām jārīkojas saskaņā ar augstāk

pievestiem aizrādījumiem, pie kam protokolos N° 6 uzrādāmi tikai kon-

statētie techniskie trūkumi, bet cenas ierakstāmas pēc jaunā U. U-

reglamenta saņemšanas.

Rīkojums speķa no 1930. g. 1. februāra.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Centrālās statistikas vadītājs J. Ruņģis.

Starpt. satiksm. insp. F. Magazings.
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g. Tiešā pasažieru un bagāžas satiksme starp
Angliju, Franciju un Beļģiju no vienas un Lietavu,

Latviju, Igauniju un Poliju no otras puses.

Šai satiksmē atsevišķā izdevumā pastāv:

Tarifs pasažieru un bagāžas parva- 1927. g. ievests dzīve ar rīk.

dašanai (I burtnīca) izdevums JVs 515 — 1927. g.

Rīkojums N° 515.
1927. g. 14. decembrī.

levedamā no 1928. gada 1. janvāra tiešā pasažieru un bagāžas
satiksme starp Angliju, Franciju un Beļģiju no vienas un Lie-

tavu, Latviju, Igauniju un Poliju no otras puses.

Saskaņā ar 1926. gada 28. un 29. maijā noturētās ieintresēto dzelz-

ceļu pārstāvju konferences lēmumiem izstrādātais tarifs pasažieru un ba-

gāžas pārvadāšanai starp Angliju, Franciju un Beļģiju no vienas un

Lietavu, Latviju, Igauniju un Poliju no otras puses stājas spēkā no

1928. gada 1. janvāra.
Minētais tarifs ir izsludināts 1927. gada „Valdības Vēstneša"

un izdots atsevišķā brošūrā, lai ar to apgādātu attiecīgus darbiniekus,
kuriem tas jāpiemēro.

Norādītā tiešā satiksmē ieslēgta tikai viena Latvijas dzelzceļu sta-

cija — Rīga. Bez tam Latvijas dzelzceļi ņem dalību šinī satiksmē ar

tranzitceļu gabalu Meitene (robeža) — Valka (robeža) gadījumā, kad pa-
sažieri ar tiešās satiksmes biļetēm ceļos uz vai no Igaunijas dzelzceļu
stacijām.

Tiešās satiksmes staciju saraksti un ceļa virzieni ir norādīti pie-
likumā pie šī rīkojuma. Starp dažām tiešās satiksmes stacijām pare-

dzēts pārdot biļetes turp un atpakaļ braukšanai.

Pret iekasējamo braukuma maksu kase izsniedz pasažieriem biļešu

grāmatiņas. Grāmatiņas sastāv no vākiem un kuponiem, pie kam katras

valsts ceļa gabalam paredzēti viens vai vairāki kuponi, un no atsevišķa

kupona, kurš dod iespēju izdot biļešu grāmatiņas bērniem. Biļešu grā-

matiņas izgatavo uz sekošo krāsu papīra:
1. vagonu klasei — dzeltenas krāsas

2.
„

— zaļas

3.
„ „

— brūnas.
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Biļešu grāmatiņas turp braucieniem apzīmētas vāka vidū (garumā)
ar sarkano strīpu un biļešu grāmatiņas turp un atpakaļ braucieniem vāka

vidū (garumā) ar baltu 25 mm platu strīpu.

Grāmatiņas vāka, kā arī bērnu kuponu teksts iespiests nobrau-

kuma un gala stacijas valsts valodā un katrs atsevišķs kupons attie-

cīgas valsts, kur tas ir derīgs, valodā. Atļauts tekstu uz katra kupona
mugurpuses iespiest nobraukuma stacijas valsts valodā. Izvilkums no

pārvadāšanas noteikumiem iespiests angļu, franču un vācu valodā. Mi-

nēto nosacījumu tulkojums ievietots šī rīkojuma pielikumā.

Pārdodot biļešu grāmatiņas un pieņemot bagāžu pārvadāšanai, jā-
iekasē braukuma un veduma maksas par visu ceļu no nobraukuma līdz

gala stacijai, pēc saņemtas no F tabeles, kura franču frankos un Amerikas

dolāros tarifā norādītas maksas ir pārrēķinātas Latvijas valūtā, pēc ta-

rifā paredzētā kursa. Minētās tabeles viens eksemplārs ir jāizkar pie
kases publikas informācijai. Ja ir jāizsniedz biļešu grāmatiņa bērniem,
tad iekasējot maksu saskaņā ar tarija 5. panta nosacījumiem ir jāatdala
bērna kupona labā pusē un ar to jārīkojās, kā norādīts uz tā iespiestā
tekstā, (t. i. jāiesūta ieņēmumu daļai pie norēķina), bet uz grāmatiņas
vāka un visiem pārējiem kuponiem jāuzspiež spiedogs „Enfant" (bērns).

Tamlīdzīgi jārīkojās visām pārējām tiešās satiksmes stacijām, kuras pār-
dod šīs tiešās satiksmes biļešu grāmatiņas. Tādēļ bērnu grāmatiņas pa-
zīmes ir bērnu kupona izplēsta labā puse un augšminētā atzīme ar spiedogu.

Pie maksas iekasēšanas un pirms biļešu grāmatiņas izsniegšanas

pasažierim tā ir norādītā vietā (grāmatiņas apakšējā daļā) jākompostrē ar

adatu komposteri vienā reizē cauri vākam un visiem kuponiem.

Pieņemot bagāžu pārvadāšanai jāizsniedz pasažierim bagāžas kvīte

pēc Starptautiskā konvencijā pasažieru un bagāžas pārvadāšanai pa-
redzēta parauga saskaņā ar sevišķiem F aizrādījumiem.

Biļešu grāmatiņu derīguma laiks vienkāršām ir 30 dienas, bet grā-

matiņām turp un atpakaļ braucieniem — 60 dienas, skaitot kā pirmo
dienu to, kura atzīmēta ar komposteri. Kuponus atdala no grāmatiņas

pēc to izlietošanas un atņem attiecīgie dzelzceļa darbinieki gala stacijā,
kura norādīta kuponā.

Sevišķi vilcienu personālam jāņem vērā: 1) tarifa 3. panta § 3. no-

sacījumi, pēc kuriem atdalīt kuponu no biļešu grāmatiņām atļauts tikai

dienesta personālam; kā vāks bez derīgiem kuponiem un atdalītie ku-

poni bez vāka uzrādīšanas tanī pašā laikā nav derīgi, un kā nepareizi
atdalītie kuponi ir jāatdod atpakaļ pasažierim ar dienesta personāla atzīmi

un 2) tarifa 8. panta § 1., f un § 2. nosacījumi par brauciena pārtrau-
kumu un par nederīgumu grāmatiņas līdz kuponā norādītai gala stacijai
brauciena pārtraukšanas gadījumā, ja pasažieris nav izpildījis minētos

nosacījumus.

Tarifs satur aizrādījumus, pēc kuriem jārīkojās visos nepieciešamos
gadījumos.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Starptautiskās satiksmes inspektors F. Magazings.
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Pielikums 1. pie 1927, g. 14, decembra rīkojuma M? 515.

Virzieni, ar kuriem Latvijas dzelzce|i ņem dalību tieša satiksme.

Tiešā satiksmē ieslēgta tikai stacija Rīga. Tabelēs norādītas vagonu

klases, kurām biļetes tiek izsniegtas: viena zvaigznīte nozīmē, ka kase

pārdod biļetes tikai turpbraucienam un divas zvaigznītes nozīmē, ka tiek

izsniegtas biļetes turp un atpakaļ braucieniem.

Tabelē norādītie virzieni, ja tos lasa otrādi, der arī braucieniem no

Anglijas, Francijas un Beļģijas stacijām līdz Rīgai. Tie paši virzieni

piemērojami satiksmei uz vai no Igaunijas dzelzceļu stacijām tranzītā

caur Latviju, pie kam tādos gadījumos Latvijas dzelzceļu tranzītgabalam
Meitene (robeža) — Valka (robeža) vai otrādi, biļešu grāmatiņās paredzēts
atsevišķs kupons.

Gala staciju nosaukumi
Vagonu
klases

I I II | 111
Virzieni

A. Anglijas dzelzceļu stacijas. Meitene-Joniškis-Virbalis-Eydtkuhnen-Marienburg-
Kalthof-Chojnice-Firchau-Berli -Hergenrat-

London (Londona) . . . ļ
** **

** **

** Bruxelles-Ostende-Dover

Calais-Dover vai Boulogne-Falkstone.

B. Francijas dzelzc. stacijas.

*
I

*
Galais (Kalē)
Boulogne (Buloņa) * *

*

*

Meitene-Joniškis-Virbalis-Eydtkuhnen-Marienburg-
Kalthof-Chojnice-Firchau-Berlin-Hergenrat-

Bruxelles-Tourcoing-(Mouscron)
Baizieux (Blandain) -Lille -Hanzebrouck.

Paris Nord (Parīze ziemeļ-
dzelzceļu)

Cherbourg (Serburga) . . .
La Havre (Havra)

** Meitene-Joniškis -Virbalis -Evdtkuhnen-Marienburg-
Kalthof-Chojnice- Firchau -Berlin - Hergenrat - Liege-

Erquelinnes.

* i *

* * *

Lyon Brotteaux(Liona Brotto)

Lyon Perrache (Liona Perraš)
Marseille St. Charles (Marselle

Sentšarl)
Nice (Nicca)

* *

* *

*

*

Meitene-Joniškis-Virbalis-Eydtkuhnen-Marienburg-
Kalthof-Chojnice-Firchau-Berlin-Hergenrat Liege-
Jeumont (Erquelinnes)-Aulnoye-Paris (Nord)-Paris

(P.L.M.)-Dijon

(Biļetes lidz Lionai un Marseļjai izgatavos tikai

pēc pieprasījuma saņemšanas).

**

* j * *

!. Beļģijas dzelzceļu stacijas.

!ruxelles (Brissele) ....

)stende (Ostende)
.iege (Lježa)
invers (Antverpene) ....

** ļ **

* *

* *

* *

Meitene-Joniškis-Virbalis-Eydtkuhnen-Marienburg-
Kalthof-Choinice-Firchau-Berlin-Hergenrat- Liēge.

(Biļetes līdz Lježai izgatavos tikai pec pieprasījuma
saņemšanas).

!ruxelles (Brissele) ....

invers (Antverpene) ....

* * *

* * I *

Meitene-Joniškis-Virbalis-Evdtkuhnen-Marienburg-
Hannover

_

Kalthof- Chojnice - Firchau-
Hameļn

- Osnabruck-

Bentheim- Hengelo - Nymegens -Hertogenbosch-
Roosendal-Esschen.

(Biļetes izgatavo tikai pēc pieprasījuma saņemšanas).
I !
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Pielikums 2 pie 1927. g. 14. decembra rīkojuma Ns 515.

Izvilkums no pārvadāšanas noteikumiem

1. Biļetes derīguma laika pasažierim ir atļauts ceļojumu pārtraukt:
Uz Anglijas, Saaras apgabala un Vācijas dzelzceļiem visās stacijās ;

uz Beļģijas dzelzceļiem — katra kupona gala stacijās un kuponos uzrā-

dītās starpstacijās, bez kādām formalitātēm.

Uz Francijas un Holandes dzelzceļiem visās kuponu gala stacijās
bez kaut kādām formalitātēm, bet visās pārējās starpstacijās zem notei-

kuma, ka pirms stacijas atstāšanas pasažierim jārūpējas, lai uz biļetes
stacija uzliek spiedogu par apstāšanos.

Uz Polijas dzelzceļiem — kādā kuponā norādītā gala stacijā, bez kā-

dām formalitātēm, bet pārējās, kuponā neuzrādītās stacijās, tūliņ pēc vil-

ciena pienākšanas stacijās jāliek uzspiest stacijas spiedogs par apstāšanos.

Uz Lietavas, Latvijas un Igaunijas dzelzceļiem — katrā pa ceļam
atrodošā stacijā, ja tūliņ pēc vilciena pienākšanas, ceļojuma pārtraukša-
nas stacijā, pasažieris liek stacijai biļeti apgādāt ar attiecīgu atzīmi, un,

uzsākot pārtrauktā brauciena turpinājumu, liek atzīmēt vilciena numuru,

ar kuru ceļojums atjaunojas.

2. Biļetes jāuzrāda uz katra kontrolējošā ierēdņa pieprāsījumu. Pa-

sažierim jāraugās uz to, lai pie kontroles atņemtu pareizu kuponu ; nepa-

reizi atņemtie kuponi jāpieprasa tūliņ atpakaļ. Biļete ir derīga tikai tad,
ja uzrāda kuponus vēl neizlietotai ceļa daļai, kopā ar kuponu grāmati-
ņas vākiem. Katrs atsevišķs kupons uzskatāms par nederīgu un atņe-
mams.

3. Bērni vecumā līdz pilniem 4 gadiem, ja tie neaizņem īpašu
vietu, pārvadājami bez biļetes, par brīvu. Bērni vecumā no pilniem 4

gadiem līdz pilniem 10 gadiem, kā arī jaunāki bērni, kuri aizņem īpašu
vietu, pārvadājami par pusi no šinī tarifā paredzētās maksas. Diviem

tādiem bērniem var iegādāties vienu pilnu biļeti.

4. Par zaudējumiem uz jūras dzelzceļš nekādasatbildības neuzņemas.

5. Pasažierim jānorāda pa kādu ceļu tas vēlas lai nosūta viņa ba-

gāžu, kā arī jābūt pērsonīgi klāt pie viņa bagāžas pārbaudīšanas muitas

iestādēs. Pārvadāšanas uzņēmumi ir atsvabināti no jebkādas atbildības

pret pasažieri par sekām, kas izsauktas aiz šo priekšrakstu neievērošanas.

Bagāžu, kura nodota pārvadāšanai tiešā satiksmē, parasti ap-

skata tikai robežstacijās vai gala valsts muitas iestādēs.

6. Angļu dzelzceļu sabiedrības uzņemas atbildību tikai par noti-

kumiem, kas cēlušies viņu pašu vilcienos vai kuģos. Pret pasažieri,
kurš apgādāts ar šo biļeti, viņas uzņemas atbildību par bagāžas nozau-

dēšanu, bojājumiem vai pārvadāšanas nokavēšanu tikai gadījumos, ja no-

zaudēšana, bojājumi vai pārvadāšanas nokavēšana notikusi viņu pašu
vilcienos vai uz viņu kuģiem un ja pasažieris ievēro viņu likumus vai

noteikumus.

7. Pasažierim atļauts ņemt līdzi par brīvu pasažieru vagonos viegli
pārnesamus priekšmetus (rokas bagāžu), ja to neliedz muitas, policijas
un citi noteikumi. Katrs pasažieris savas rokas bagāžas novietošanai

var izlietot tikai to vietu, kas atrodas virs un zem viņa sēdvietas.

Saiņi, kuri šādā veidā nav novietojami, nododami pārvadāšanai kā

bagāža.
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h. Tiešā pasažieru un bagāžas satiksme starp
Angliju un Holandi no vienas un Lietavu, Latviju,

Igauniju un Poliju no otras puses.

Šai satiksmē atsevišķā izdevumā pastāv:

Tarifs pasažieru un bagāžas pārvadāšanai. 1928. g. izdevums.

levests dzīvē ar rīk. Ns 43 1928. g.

Rīkojums N° 43.
1928. g. 19. janvārī.

Ievedamā no 1928. gada 1. februāra tiešā pasažieru un bagāžas
satiksme starp Angliju un Holandi no vienas un Lietavu, Latviju,

Igauniju un Poliju no otras puses.

Saskaņā ar 1926. gadā 28. un 29. maijā noturētās ieinteresēto dzelz-

ceļu pārstāvju konferences lēmumiem izstrādātais tarifs pasažieru un ba-

gāžas pārvadāšanai starp Angliju un Holandi no vienas un Lietavu, Lat-

viju, Igauniju un Poliju no otras puses stājas spēkā no 1928. g. 1. fe-

bruāra.

Minētais tarifs ir izsludināts 1928. g. 23. janvāra „Valdības Vēstneša"

•N° 18. un izdots atsevišķā brošūrā, lai ar to apgādātu attiecīgus darbi-

niekus, kuriem tas jāpiemēro.

Norādītā tiešā satiksmē ieslēgta tikai viena Latvijas dzelzceļu sta-

cija — Rīga. Bez tam Latvijas dzelzceļi ņem dalību šinī satiksmē ar

tranzītceļa gabalu Meitene (robeša) — Valka (robeža) gadījumā, kad pa-

sažieri ar tiešās satiksmes biļetēm ceļos uz vai no Igaunijas dzelzceļu

stacijām.
Tiezās satiksmes staciju saraksts un ceļa virzieni ir norādīti pieli-

kumā pie šī rīkojuma. Starp tiešās satiksmes stacijām paredzēts pārdot

biļetes tikai turp braukšanai.

Satiksmē ar Angliju izdos tikai 1. un 2. klases biļetes un satiksmē

ar Holandi 1., 2. un 3. klases biļetes, bet emigrantiem un atpakaļejošiem

emigrantiem tikai 3. klases biļetes.
Pret iekasējamo braukuma maksu kase izsniedz pasažieru biļešu

grāmatiņas. Grāmatiņas sastāv no vākiem un kuponiem, pie kam katras

valsts ceļa gabalam paredzēti viens un vairāki kuponi, un no atsevišķa,

kupona, kurš dod iespēju izdod biļešu grāmatiņas bērniem. Biļešu grā-

matiņas izgatavo uz sekošu krāsu papīra:
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1. vagonu klasei — dzeltenā krāsā

2. vagonu klasei — zaļā krāsā

3. vagonu klasei — brūnā krāsā

Biļešu grāmatiņas apzīmētas vāka vidū (garumā) ar sarkano strīpu

Grāmatiņas vāka teksts iespiests nobraukuma un gala stacijas valsts

valodā un bērna kupons, kā arī katrs atsevišķs kupons attiecīgas valsts

kur tas ir derīgs, valodā. Atļauts tekstu uz katra kupona mugurpuses

iespiest nobraukuma stacijas valsts valodā. Izvilkums no pārvadāšanas
noteikumiem iespiests nobraukuma un gala stacijas valsts valodā un vācu

valodā. Minēto nosacījumu tulkojums ievietots šī rīkojuma pielikumā.
Pārdodot biļešu grāmatiņas un pieņemot bagāžu pārvadāšanai jā-

iekasē braukuma un veduma maksas par visu ceļu no braukuma līdz

gala stacijai, pēc saņemtas no F tabelēs, kurā vācu markās un Amerikas

dollaros tarifā norādītas maksas ir pārrēķinātas Latvijas valūtā, pēc tarifā

paredzētā kursa. Minētās tabelēs viens eksemplārs ir jāizkar pie kases

publikas informācijai. Ja ir jāizsniedz biļešu grāmatiņa bērnam, tad

iekasējot maksu saskaņā ar tarifa 5. § nosacījumiem ir jāatdala bērna

kupona labā puse un ar to jārīkojas, kā norādīts uz tā iespiestā tekstā,

(t. i. jāiesūta ieņēmumu daļai pie norēķina). Tamlīdzīgi jārīkojās visām

pārējām tiešās satiksmes stacijām, kuras pārdos šīs tiešās satiksmes biļešu

grāmatiņas. Tādēļ bērnu grāmatiņas pazīmes ir bērnu kupona izplēsta
labā puse.

Pie maksas iekasēšanas un pirms biļešu grāmatiņas izsniegšanas
pasažierim tā ir norādītā vietā (grāmatiņas apakšējā daļā) uz vāka un

visiem kuponiem jāuzliek spiedogs ar nobraukšanas dienas datu un vil-

ciena numuru.

Pieņemot bagāžu pārvadāšanai jāizsniedz pasažierim bagāžas kvīte

pēc Starptautiskā konvencijā pasažieru un bagāžas pārvadāšanai pare-
dzēta parauga saskaņā ar sevišķiem F aizrādījumiem.

Biļešu grāmatiņu derīguma laiks ir 20 dienas satiksmē ar Holandi

un 30 dienas satiksmē ar Angliju (skati tarifa 6. §), skaitot kā pirmo
dienu to, kura atzīmēta ar spiedogu. Kuponus atdala no grāmatiņas

pēc to izlietošanas un atņem attiecīgie dzelzceļa darbinieki gala stacijā,
kura norādīta kuponā. Ar pēdējo kuponu atņem visu grāmatiņu.

Sevišķi vilcienu personālam jāņem vērā: 1) tarifa 3. § 3. punkta
nosacījumi, pēc kuriem atdalīt kuponus no biļešu grāmatiņām atļauts tikai

dienesta personālam; kā vāks bez derīgiem kuponiem un atdalītie ku-

poni bez vāka uzrādīšanas tanī pašā laikā nav derīgi, un kā nepareizi
atdalīti kuponi ir jāatdod atpakaļ pasažierim ar dienesta personāla atzīmi

un 2) tarifa 8. § 1. punkta, c un 2. punkta nosacījumi par brauciena

pārtraukumu un par grāmatiņas nederīgumu līdz kuponā norādītai gala
stacijai brauciena pārtraukšanas gadījumā, ja pasažieris nav izpildījis mi-

nētos nosacījumus.
Pieņemot bagāžu pārvadāšanai, starp citu jāņem vērā, saskaņā ar

tarifa 13. § nosacījumi par priekšmetiem, kurus pārvadāt kā bagāžu ir

aizliegts.
Tarifs satur aizrādījumus, pēc kuriem jārīkojās visos nepieciešamos

gadījumos.
Dzelzc. galv. dir. pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Starpt. satiksm. insp. F. Magazings.
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I, pielikums pie 1928. g. 19. janva[a rīkojuma jj 43.

Tiešās satiksmes staciju saraksts un virzieni ar kuriem Latvijas
dzelzceļi ņem dalību tiešā pasažieru un bagāžas satiksmē starp Angliju
un Holandi no vienas un Lietavu, Latviju, Igauniju un Poliju no otras

puses.

Tiešā satiksmē ieslēgta tikai stacija Rīga. Tabelēs norādītas vagonu

klases, kurām biļetes tiek izsniegtas.

Tabelē norādītie virzieni, ja tos lasa otrādi, der arī braucieniem no

Anglijas un Holandes stacijām līdz Rīgai. Tie paši virzieni piemērojami
satiksmei uz vai no Igaunijas tranzitā caur Latviju, pie kam biļešu

grāmatiņas tādos gadījumos Latvijas dzelzceļu tranzitgabalam Meitene —

(robeža) — Valka (robeža) vai otrādi paredzēts atsevišķs kupons.

Bez tam tiks izdotas biļetes līdz Rigai no sekošām stacijām.

Meitene — Joniškis — Vir-

balis — Evdkuhnen — Ma-

rienburg — Kalthof — Choj-

nice — Firschau — Berlin —

Bentheim

jrala staciju
nosaukumi

agonu ases
V i r z i e n i

II III ļ III emigr.

ondon Liverp. Str.

St. (Londona) 4c * Meitene — Joniškis — Vir-

balis — Eydtkuhnen — Ma-

*

rienburg— Kalthof —Choj-
nice — Firschau — Berlin—msterdam * *

Bentheim—Hock van Nol-

land(vai Flissingen) — Har-

* *
wich (Parkeston Quai)

en Haag

otterdam * * *

I

rnhem *#

Oldenzaal *

*Utrecht *

Vlissingen *
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11. pielikums pie 1928. g. 19. janvāra rīkojuma Ns 43.

Izvilkums no pārvadāšanas noteikumiem

1. Ceļotājs var ceļojumu pārtraukt:

a) Anglijā un Vācijā ikkatrā stacijā bez kaut kādām formalitātēm;

b) Holandē, Lietavā, Latvijā un Igaunijā ievērojot noteikumu, ka

tūliņ pēc izkāpšanas no vilciena jāievāc stacijās atzīme par ce-

ļojuma pārtraukumu. Lietavā, Latvijā un Igaunijā bez tam ir jā-
atzīmē arī tā vilciena numurs, ar kuru pasažieris turpina savu

ceļojumu.
2. Uz vilciena kontrolējušo darbinieku pieprasījumu pasažierim

katrā laikā jāuzrāda biļete. Ceļotājam jāskatās uz to, ka kontrolējošā

persona izplēš pareizo kuponu • nepareizi izņemtie kuponi ir jāatprasa.

Biļete ir derīga tikai tad, ja pasažieris uzrāda ne tikai kuponus par
vēl nobraucamo ceļa gabalu, bet arī kuponu grāmatiņas vāku; atsevišķi

kuponi bez vāka ir nederīgi un tos kontrolējušā persona atņem.

3. Bērnus līdz pilnam 4. gadam, kuri neieņem atsevišķas vietas,
pārvadā par brīvu.

Bērniem no pilniem 4 līdz pilniem desmit gadiem, kā arī jaunā-
kiem, kuriem pieprasa atsevišķu vietu, jaiegādājās bērnu biļete. Divi

šādi bērni var braukt arī ar vienu biļeti par pilnu cenu.

i. Viduseiropas — SPRS tiešā pasažieru un ba-

gāžas satiksme (tranzitā caur Latviju).

Šai satiksmē atsevišķa izdevumā pastāv:

Līgums un tarifs pasažieru un bagāžas 1927. g. ievests dzīve ar rīk.

pārvadāšanai. izdevums Ns 240 — 1928. g.

Rīkojums N° 240.
1928. g. 10. maijā.

Viduseiropas -SPRS dzelzceļu tiešā pasažieru un bagāžas
satiksme.

Viduseiropas - SPRS dzelzceļu tiešās pasažieru un bagāžas satiksmes

nolīgumi un tarifi, kas izsludināti 1927. g. „Valdības Vēstnesī" Ns 189,

aptver noteikumus par pasažieru un bagāžas pārvadāšanu pa dzelzceļiem
starp trijām valstu grupām:
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1) Vācija-SPRS tranzitā caur Poliju, Lietavu un Latviju;
2) Čekoslovakija-SPRS tranzitā caur Vāciju, Poliju, Lietavu un Latviju;
3) Itālija - Austrija -SPRS tranzitā caur Vāciju, Čekoslovakiju, Poliju,

Lietavu un Latviju.

„Valdības Vēstnesī" izsludinātais un atsevišķā brošūrā izdotais

tiešās satiksmes līgums ir vienāds visām šīm satiksmes grupām. Atse-

višķu grupu tarifos tomēr ir novērojama neliela atšķirība.

Augstāk minētās atsevišķās brošūrās pielikumā II (10 —14 lapp.)
satiksmei starp Vācijas un SPRS dzelzceļiem paredzētais tarifs iespiests
pilnā apjomā, bet tarifa atšķirības satiksmei starp Čekoslovakijas un

SPRS dzelzceļiem un tarifa atšķirības satiksmei starp Itālijas un Austrijas
un SPRS dzelzceļiem no pielikuma II iespiestā tarifa uzrādītas attiecīgi
pielikumā 111 (14 lapp.) un pielikumā IV (16 lapp.).

Latvijas dzelzceļi šinī satiksmē pagaidām ņem dalību tikai ar

saviem tranzit gabaliem a) Meitene -Rīga - Rītūpe satiksmei uz un no

Ļeningradas un b) Meitene - Rīga -Indra satiksmei uz un no Maskavas.

Sinī satiksmē lietojamās biļetes apvienotas vienā biļešu grāmatiņā.

Biļešu grāmatiņu pazīmes:

1) Grāmatiņu vāku un atsevišķu biļešu krāsas: I kl. dzeltena, II kl.

zaļa un 111 kl. brūna

2) Uz grāmatiņu vākiem un bērnu biļešu kontrolkuponiem teksts

iespiests izbraukšanas un gala stacijas valsts valodās. Atsevišķus ku-

ponus iespiež tikai tās valsts valodā, kuras ceļiem tie nozīmēti. Izvil-

kumi no pārvadāšanas noteikumiem iespiesti izbraukšanas un gala sta-

cijas valsts valodās, ka arī vācu un franču valodās.

3) Uz biļešu grāmatiņu vākiem vidū vispār vākam atrodas vertikāla

sarkana švītra. Ar šo švītru apzīmētās biļetes derīgas visiem vilcieniem.

Uz biļetes grāmatiņas vāka un uz katra kupona jābūt uzspiestam tā

pārvadāšanas uzņēmuma kontroles spiedogs, kas biļetes izdevis.

4) Pārvadājot bērnus par pazeminātu maksu (vecumā no 4 līdz

10 gadiem) bērnu kupona labai pusei jābūt atdalītai (nogrieztai) un bez

tam uz biļešu grāmatiņas vāka un uz katra kupona jābūt spiedogam:

Vācijā un Austrijā izdotām biļetēm „Kind", Itālijā „Ragazzo", Čekoslo-

vakijā „Ditč" un SPRS izdotām biļetēm ~/leTCKHH".

5) Biļešu grāmatiņas derīguma laiks — 60 dienas.

6) Pārdodot biļešu grāmatiņu uz tās vāka un visām biļetēm jāat-
zīmē ar spiedogu gads un mēneša diena, kad prāmatiņa izsniegta. Par

biļešu grāmatiņas derīguma pirmo dienu skaitās tās izdošanas diena.

Derīguma laiks izbeidzas pēdējās dienas pusnaktī.
Bez tam vilcienu personālam jāņem vērā tarifa 7, 8 un 11 c pantu

noteikumi attiecībā uz biļešu kontroles kārtību:

1) Uz kontrolējošo ierēdņu pieprasījumu pasažierim biļete katrā

laikā jāuzrāda. īsi pirms brauciena beigām vai pēc tam dzelzceļu dar-

binieki biļetes atņem. Pasažieris nedrīkst kuponus izraut no biļešu grāma-

tiņas. Pasažierim pašam pienākas pārliecināties parpareiza kupona atņemšanu

un nepareizas atņemšanas gadījumā pieprasīt tā tūlītēju atpakaļatdošanu.

2) Grāmatiņas vāks bez kuponiem, ka ari kuponi bezvāka nedod

tiesības. lietot tos braucienam. Katrs atsevišķs, bez vaka uzradīts kupons,
skaitās kā nederīgs un to atņem, ja pasažieris tanī paša laika nevar uzradīt

biļešu grāmatiņas vākus ar neizlietotiem, tālākam ceļam derīgiem kuponiem.
Pasažieris tādā gadījumā uzskatams kā pasažieris bez derīgas biļetes.

48



754

3) Ciktaļ to neliedz pasu un policijas noteikumi, biļetes derīguma
laikā atļauta brauciena pārtraukšana starpstacijās:

c) uz Latvijas dzelzceļiem — robežstacijās bez kaut kādām forma-

litātēm, pārējos gadījumos, tūliņ pēc ierašanās pārtraukšanas
stacijā, pasažierim jārūpējas lai uz derīga kupona mugurpuses

uzspiež stacijas zīmogu par apstāšanos. Pirms brauciena turpi-
nāšanas pasažierim jāuzrāda biļešu grāmatiņa ar attiecīgo kuponu
stacijas kasē vilciena numura atzīmēšanai, ar kuru pasažieris
vēlas braucienu turpināt. Augstāk minēto formalitātu neizpildī-
šana padara attiecīgo kuponu par nederīgu no šejienes līdz tā

gala stacijai.

No Vakareiropas uz SPRS stacijām Maskavu un Leningradu un

otrādi paredzēta satiksme caur Rīgu ar sekošām

a) Vācijas stacijām:

Aachen, Baden-Baden, Bad
-Kissingen, Basel, Berlin, Bremen,

Chemnitz, Dresden, Dūsseldorf, Essen, Frankfurt (Main), Hamburg-
Altona, Hannover, Koln, Leipzig, Mannheim, Mūnchen, Stuttgart,
Wiesbaden.

b) Čekoslovakijas stacijām:

Praha, Karlovv, Vary hormi, Marianskē, Lāžne, Pieštanv, Sliač

Kupele, Trenčianske Teplice.

c) Itālijas stacijām:

Firence, Genova, Milano, Merano, Roma, Venezia, Ventimiglia.

Šis rīkojums stājās spēkā no š. g. 15. maija.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Starpt. satiksmes insp. F. Magazings.

Rīkojums N° 452.
1928. g. 16 oktobrī.

Par bagāžas pārvadāšanu tiešā Eiropas - Āzijas un Viduseiropas -

SPRS dzelzceļu satiksmē ar kombinētām kuponu biļešu
grāmatiņām.

Sakarā ar 111 tiešās Firopas -Āzijas un Viduseiropas - Sociālistisko

Padomju Republiku Savienības dzelzceļu satiksmes konferences lēmumu,
ka ar nosaukumu „biļete" jāsaprot ne tikai tiešās satiksmes biļešu grā-
matiņas, bet arī kombinētās kuponu biļešu grāmatiņas, kuras izsniedz

ceļojumu biroji, paskaidroju, ka pasažieri var arī uz šo pēdēji minēto

kuponu grāmatiņu pamata nodot bagāžu pārvadāt šinīs tiešās satiksmēs.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

j. Eiropas-Āzijas tiešā pasažieru un bagāžas
satiksme (tranzitā caur Latviju).

Šai satiksmē atsevišķā izdevumā pastāv:

Nolīgums un tarifs pasažieru un bagāžas pārvadāšanai. 1927. g.

izdevums. levests dzīvē ar rīk. JSr
2 93 un N° 251

—
1928. g.
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Apstiprinu. 1928. g. 13. februāri

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Rīkojums
N°

93.

Eiropas-Āzijas pasažieru un bagāžas tiešās satiksmes nolīgumu
un tarifa piemērošana tranzītā caur Latviju braucošiem

pasažieriem.

Eiropas-Azijas caur Sibīriju pasažieru un bagāžas tiešās satiksmes

nolīgumi un tarifs, kuri izsludināti 1927. g. Valdības Vēstneša N° 216.

un izdoti atsevišķā brošūrā, stājās spēka visvēlākais no 1928. g. 15.

maija saskaņā ar 1927 g. 29. oktobrī līdz 13. novembrim Rīgā noturētās

minētās satiksmes 111. konferences lēmumu, pie kam dzelzceļiem-dalīb-
niekiem, kuri būs sagatavojušies uz šīs satiksmes ievešanu, ir tiesība

ievest to agrāk par minēto termiņu.
Lai ievestu šo satiksmi pilnā apjomā, jāsaņem no SPRS Ceļu Komi-

sariāta, kā darbvedībaspārvaldes, izsludinātā tarifa pēdējā (III) konferencē

pieņemtie pārgrozījumi un papildinājumi.
Latvijas dzelzceļi caur darbvedibas pārvaldi ir deklarējuši pārējiem

transporta uzņēmumiem-dalībniekiem, ka viņi pārņem un pārvadā, pie-
mērojot augstāk norādītos jau izsludinātos minētās satiksmes nolīgumu
un tarifu, virzienā Indra (robeža) — Bigosovo (robeža) — caur Latviju
tranzītā pārvadājāmos pasažierus, ja tie ceļo pie Eiropas-Azijas tiešas sa-

tiksmes biļetēm-grāmatiņām un bagāžu, ja to sūta pie tās pašas tiešās

satiksmes bagāžas dokument cm. Caur šo attiecīgiem darbiniekiem tiek

uzdots atļaut ceļot tranzītā caur Latviju augšā minētā virzienā pie Eiropas-
Azijas tiešās satiksmes biļetēm, kā arī pārvadāt šo pasažieru bagāžu sa-

skaņā ar tarifa nosacījumiem. Tamdēļ ar minēto tarifu, kurš kopā ar

nolīgumu izdots atsevišķā brošūrā, ir jāapgādā visi attiecīgie darbinieki.

Eiropas-Azijas tiešās satiksmes biļešu grāmatiņu pazīmes:

1. Papīra krāsa —

I. klases grāmatiņai dzeltenā

11.
„ „

zaļā

111
„ „

brūnā

Vispārīgi visas krāsas jālieto gaišas.

2. Biļešu grāmatiņa sastāv no vākiem un kuponiem, no kuriem

ievietoti pirmā vietā kupons, kurš norāda ceļojuma virzienus, un otrā

vietā bērna biļetes kupons un tāļāk katras valsts katram transporta uz-

ņēmumam paredzētie atsevišķie kuponi (viens vai pēc vajadzības vairāki).

3. Uz biļešu grāmatiņas vāka un uz katra kupona uzspiests katra

transporta uzņēmuma kontroles spiedogs.
4. Uz biļešu grāmatiņu vākiem, vidū, vispār vākam atrodas verti-

kāla sarkana švītra. Biļešu grāmatiņas derīgas visiem vilcieniem.

5. Biļešu grāmatiņu vāki un atsevišķi kuponi satur drukātu tekstu

valodās, kuras norādītas pielikumā pie šī rīkojuma.

6. Biļešu grāmatiņa skaitās par izdotu bērnam (no 4 līdz 10 gadiem)
t. i. ar maksas pazeminājumu 50% apmērā, ja bērna kupona labā puse

ir atdalīta no kupona un uz katra kupona ar spiedogu atzīmēts „Enfant"
vai „Kind" vai „Child" vai „qemckum" (t. i. bērns).

7. Biļešu grāmatiņas derīguma laiks — 60 dienas.

48*
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8. Pārdodot biļešu grāmatiņu uz tās vāka un visiem kuponiem jā-
atzimē ar spiedogu gads un mēneša diena, kad grāmatiņa izsniegta.
Par biļešu grāmatiņas derīguma pirmo dienu skaitās 4ās izdošanas diena.

Derīguma laiks izbeidzas pēdējās dienas pusnaktī.
Bez tam vilcienu personālam ir jāņem vērā Tarifa 7., 8. un 11. h

panti, saskaņā ar kuriem:

1) kuponi jāizņem no kuponu grāmatiņas vilcienā pirms kuponā
uzrādītas gala stacijas sasniegšanas vai pašā gala stacijā, ja tāda kārtība

ievesta;

2) kuponus izņemt no vākiem ir atļauts tikai attiecīgiem dzelzceļu
darbiniekiem, bet ne pašam pasažieram. Pasažieram pašam jāseko, lai

no grāmatiņas izņemtu tikai attiecīgus kuponus. Nepareizi izņemtus
kuponus pasažieris nekavējoši pieprasa atpakaļ;

3) ceļojuma pārtraukšanas gadījumā pasažieram jārūpējas par to,
lai stacija taisītu uz attiecīga kupona atzīmi, kā par ceļojuma pārtrauk-
šanu, tā arī par ceļojuma atjaunošanu. Ja pasažieris šo nosacījumu nav

izpildījis, tad kupons, skaitot līdz kuponā norādītai gala stacijai, uz-

skatāms par nederīgu.
Šinī satiksmē ieslēgta tikai viena Latvijas dzelzceļu stacija Rīga.

Tiešās satiksmes biļešu grāmatiņu pārdošana Rīgā tiks ievesta ar atse-

višķu rīkojumu.
Šis rīkojums spēkā no izsludināšanas dienas.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Starptautiskās satiksmes insp. F Magazings

Pielikums pie 1928. g. 13. februāra rīkojuma Jfe 93.

Biļešu grāmatiņu izgatavošanai lietojamas valodas

Biļešu grāmatiņas izgatavo:
A. Vāki.

P P u s e

Virziena
2

n o
V a 1 o d

1 2 3 4 5

Francijas \
Beļģijas / • •

franču vācu krievu angļu ar ķiniešu va

japāņu burtiem

Itālijas . • . .

Vācijas . . .

itāļu

vācu

franču

\ustrijas . . .

iekoskovakijas čeku
i» n

Polijas .... poļu
leišu

■

Lietavas .
. . n

Latvijas . . . latviešu
ii

gaunijas . . .

SPRS ....

igauņu
krievu vācu

lapanas . . .
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B. Virzieni iespiežami latiņu un krievu burtiem. Virzienu ievadi iespie-
žami izbraukuma stacijas valodā, un ari krievu, vācu, franču un

angļu valodās.

Staciju nosaukumiem jāatbilst tarifā uzrādītiem nosaukumiem.

C. Kontroles kupons bērniem jādrukā tikai uz priekšpuses izbraukuma

stacijas valodā un angļu valodā.

D. Kuponi atsevišķiem ceļa gabaliem iespiežami:

E. Tarifu izvilkumi jānodrukā izbraukuma valsts valoda un bez tam

krievu, angļu, vācu un franču valodās.

a P P u s e

Virzienā

n o
V a 1 o d a s

1 2 3 4 5

Japānas valsts dzelzceļi .

Šosenas (Korejas) dzelzc.

Osaka-Šosen-Kaiša .

japāņu krievu vācu franču vai angļu

-

Sowtorgflot krievu vācu franču ļ angļu ar japāņu burtie

Mandžurijas:
krievu ar ķī-
niešuburtiem

Austrumu -Ķinas dzelzceļi angļu vācu franču vai angļu

Dienvid-Mandžurijas . . . japāņu

ķīniešu

krievu

Ķīnas n

Priekšpuse
Mugur-

puse
Priekšpuse Mugur-

puse,
Ceļa gabali Ceļa gabali

valodas valodas

1 2 3 1 2

Franču \
Beļģu /

franču angļu
Japānas:

angļu ar ja-

pāņu burtiemItalu

I
l

uz Japānu
itāļu

Vācu vācu no Japānas japāņu angļu

Austriešu

Čeku čeku Šosenas dzelzceļu:

angļu ar ja-

pāņu burtiem

japāņu

Poļu poļu uz Šosenu (Koreju) . .

Lietavas leišu
no Šosenas (Korejas) . angļu

Latvijas latviešu
0

Ausrtum-Ķīnas dzelzc. krievu ar ķi-
niešu burtiemIgaunijas igauņu

■

Padomju krievu Dienvid-Mandžurijas:

angļu ar ja-

pāņu burtiem

japāņu

Juras:

krievu

uz Mandžuriju . . . .

Sowtorgflot
.... no Mandžurijas . . . angļu

Osaka-Šosen-Kaiša:

angļu ar ja-

pāņu burtiem

Ķīnas:

uz Japānu uz Ķīnu angļu ar ķī-
niešu burtiem

no Japānas
.... iapanu angļu no Ķīnas ķiniešu angļu
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Izraksts.

Rīkojums N° 251.
1928. g. 16. maijā.

Eiropas-Azijas pasažieru un bagāžas tieša satiksme.

Eiropas-Azijas pasažieru un bagāžas tiešās satiksmes nolīgums un

tarifs, kuri izsludināti ~Valdības Vēstneša" 1927. g. N° 216 un iespiesti
atsevišķā brošūrā attiecīgo darbinieku lietošanai, tāpat arī instrukcija un

ņorēķināšanās noteikumi minētai tiešai satiksmei pilnā apjomā stājās spēkā
no 1928. g. 15. maija. Nolīgums un tarifs uz Latvijas dzelzceļiem saskaņā

ar 1928. g. 13. februāra rīkojumu N° 93 ir attiecināti uz visiem Eiropas-
Azijas tiešās satiksmes tranzitā caur Latviju braucošiem pasažieriem. No

1928 g. 15. maija šinī satiksmē ieslēgta stacija Rīga, kurā būs dabūja-
mas biļešu grāmatiņas tiešai satiksmei līdz šinī tarifā uzņemtām SPRS,

Ķīnas un Japānas stacijām un līdz kurai var tās tikt izsniegtas no pē-
dīgi minētām Tālajo Austrumu stacijām.

Gadījumā, kad tranzit pasažieri brauc ar Eiropas-Azijas tiešās sa-

tiksmes biļešu grāmatiņām pa Latvijas teritoriju starp Meitene (rob.) —

Indra (rob.) tiek uzdots vilcienu kontrolējušiem virskonduktoriem un

citiem darbiniekiem cieši raudzīties uz to, ka pasažieriem tuvojoties
biļetē (kuponā) uzrādītai gala stacijai biļete katrā ziņā tiktu izņemta no

biļešu grāmatiņas vākiem un nodota gala stacijas dežurantam. Pēdējam

jārūpējas, ka šādas biļetes (kuponi) neietu zudumā un netiktu sajauktas
ar citām no pasažieriem atņemtām vietējās satiksmes biļetēm, bet ka tās

pie attiecīgiem sarakstiem noteiktā laikā un kārtībā bez kādiem iztrūku-

miem tiktu iesūtītas Finanču direkcijas ieņēmumu daļai.

Šis rīkojums papildinā „Dzelzceļu Vēstnesī" 1928. g. N° 7 iespiestu
1928. g. 13. februāra rīkojumu J\° 93 un stājās spēkā no 1928. g. 15.

maija.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. Leitis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Starpt. satiksmes insp. F. Magazings.

Rīkojums N° 452.
1928. g. 16. oktobrī.

Par bagāžas pārvadāšanu tiešā Eiropas-Azijas un Viduseiropas-
SPRS dzelzceļu satiksmē ar kombinētām kuponu biļešu

grāmatiņām.

Sakarā ar 111. tiešās Eiropas-Azijas un Viduseiropas-Socialistisko
Padomju Republiku Savienības dzelzceļu satiksmes konferences lēmumu,
ka ar nosaukumu „biļete h jāsaprot ne tikai tiešās satiksmes biļešu grā-
matiņas, bet arī kombinētās kuponu biļešu grāmatiņas, kuras izsniedz

ceļojumu biroji, paskaidroju, ka pasažieri var arī uz šo pēdēji minēto

kuponu grāmatiņu pamata nodot bagāžu pārvadāt šinīs tiešās satiksmēs.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.
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k. Dažādi nosacījumi.

Rīkojums N° 391.
1927. g. 23. septembrī

Par sīku preču sūtījumu (colis dc messagerie) pārvadāšanu Nord-

Express vilcienos Parize—Berline un saskaņotos ar tiem vilcie-

nos starp Berlīni, Lietavu, Latviju un Igauniju ar Starptautiskās

Guļamvagonu sabiedrības starpniecību.

Saskaņā ar Parīzē 1926. g. 3. jūnijā noslēgto līgumu starp Francijas
Ziemeļdzelzceļu, Beļģijas Ziemeļdzelzceļu, Beļģijas valsts dzelzceļu Na-

cionālo sabiedrību, Vācijas, Polijas, Lietavas, Latvijas un Igaunijas dzelz-

ceļiem no vienas un starptautisko Guļamvagonu sabiedrību
no otras

puses un saskaņā ar Internacionālo tarifu, kas izsludināts 1927. g. 24. sep-
tembra „Valdības Vēstneša 214. numurā" un iespiests «Dzelzceļu Vēst-

nesī" šinī numurā kopā ar minēto līgumu, minētai sabiedrībai uzticēta

sīku preču sūtījumu (colis dc messagerie) pārvadāšanu uz līnijām Parīze-

Ljež-Koln-Berlin-Kaunas-Rīga-Tallin-Zilupe-Indra zem zemāk minētiem

noteikumiem :

1) Sarptautisko Guļamvagonu sabiedrība pārņem visus ar šo sūtī-

jumu pārvadāšanu saistītos darbus un apņemas sūtījumu apsargāšanu
sākot no to pieņemšanas pārvadāšanai līdz izsniegšanai saņēmējam. Sīku

preču sūtījumus pavada Starptautiskās Guļamvagonu sabiedrības pava-
donis. Pavadonis nevar novietoties kopā ar bagāžu. Pārkraušanu no viena

vilciena otrā izdara dzelzceļš ar saviem līdzekļiem.

2) Dzelzceļiem tiesības pārbaudīt, vai dzelzceļu pārvadāšanas no-

teikumi tiek pareizi ievēroti un vai netop pieņemtas preces, kuras saskaņā
ar internacionālo tarifu no pārvadāšanas izslēgtas.

Konstatējot noteikumu neievērošanu, vai svara starpību, dzelzceļam
tiesības piemērot savu iekšējo tarifu noteikumus un iekasēt no Guļam-
vagonu sabiedrības attiecīgu papildu maksu par lieko svaru, sastādot

attiecīgus komercaktus.

3) Pirms vilciena atiešanas Starptautiskās Guļamvagonu sabiedrī-

bas darbinieks iesniedz attiecīgas stacijas priekšniekam sūtījumu sarakstu

(bordereau rēcapitulatif) ar savu parakstu. Šinī sarakstā jāatzīmē sīksū-

tījumu kvītes numurs, izsūtīšanas un gala stacijas nosaukumi, sūtījumu
vietu skaits un apzīmējumi, patiesais un noapaļotais sūtījuma svars pēc
katras sīksūtījuma kvītes un veduma maksa.

Dzelzceļiem tiesības pārbaudīt, vai krava saskan ar iesniegto sūtī-

juma sarakstu.

4) Sīksūtījumu kvītes (bulletin d'enregistrement), pie kurām sīk-

sūtījumi (colis dc messagerie) ir jānodod pārvadāšanai, ir numurētas, tās

izgatavojamas 3 eksemplāros, no kuriem pirmais eksemplārs iesniedzams

izsūtīšanas stacijas priekšniekam kopā ar augšā minēto sarakstu, otrs

pavada sūtījumu un tas iesniedzams gala stacijas muitas iestādei, un

trešo eksemplāru izsniedz Guļamvagonu sabiedrība sūtījuma saņēmējam.

Sīksūtīļumu kvītes drukājamas franču, vācu un izsūtīšanas stacijas
valsts valodā.

5) Guļamvagonu sabiedrības darbinieks iesniedz katra ceļa pieņē-

mēja robežu stacijai robežpārejošo sūtījumu sarakstu 2 eksemplāros, no
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kuriem viens nododams muitai, vajadzīgo formalitātu izpildīšanai. Sa-

raksts sastādams atsevišķi sūtījumiem, adresētiem uz pieņēmēja ceļa sta-

cijām un atsevišķi sūtījumiem, sekojošiem tranzitā caur ceļu pieņēmēju.

6) Starptautisko Guļamvagonu sabiedrība uzņemas muitas forma-

litātu nokārtošanu pie sūtījumiem, kādēļ tā arī atbildīga par nepareizas
muitas formalitātu izpildīšanas sekām.

7) Starptautisko Guļamvagonu sabiedrība atbild par dzelzceļiem

pienākošo veduma maksu un papildu maksājumu pareizu iekasēšanu.

8) Sīkas preces (colis dc messagerie) starp Eidkūņiem un Rīgu
pārvadā sevišķās Lietavas dzelzceļu vagonos ierīkotās nodaļās. lecirkņos
Rīga-Tallinna-Rīga-Zilupe un Rīga-lndra sūtījumus pārvadā sevišķos mui-

tas noslēgtos Starptautiskās Guļamvagonu sabiedrības kurvjos, kuri ievie-

tojami bagāžas vagonā un ierakstāmi bagāžas izdalīšanas sarakstā. Sīku

preču sūtījumu kopsvars vienā bagāžas vagonā nedrīkst pārsniegt 5 ton-

nas. Bagāžas konduktoram jāraugās, lai bagāžas vagonu sīksūtījumu no-

daļām un kurvjiem netiktu norautas vai bojātas muitas plombas.
Svešam ceļam nododamie kurvji jāieraksta bagāžas pārņemšanas

sarakstos. Tukšu kurvju pārvadāšanu dzelzceļi izdara bez maksas, ie-

rakstot tos bagāšas izdalīšanas sarakstos.

Sevišķi dzelzceļu pārvadāšanas dokumenti par sīkpreču sūtījumiem
(colis dc messageriejnav .sastādami un par tādiem uzskatami Starptautis-
kās Guļamvagonu sabiedrības saraksti un sīksūtījumu kvītes, kuras mi-

nētas šī rīkojuma p. p. 3. un 4.

Sīksūtījumu kvītes un sarakstus izsūtīšanas un robežstacija iesūta

Finansu direkcijai pie mēnešu norēķiniem parastā kārtībā.

Šis rīkojums spēkā no 1927. g. 1. oktobra.

Ar šo rīkojumu atcelts 1925. g. 31. marta rīkojums JSr
° 112., kurš

iespiests 1925. g. 6. apriļa rīkojumu krājumā Ms 13.

Dzelzc. galv. dir. pal. K. Spriņģis.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Starpt. satiksmes insp. F. Magazings.

Tulkojums no franču valodas.

Apstiprinu ar Ministru kabineta

piekrišanu.
1927. g. 22. septembri

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Francijas Zimeļdzelzceļš, Beļģijas Zimeļdzelzceļš, Beļģijas
valsts dzelzceļi Vācijas valsts dzelzceļi, Polijas valsts dzelzceļi,
Lietavas valsts dzelzceļi, Latvijas valsts dzelzceļi un Igaunijas

valsts dzelzceļi.

Starptautiskais tarifs

piemērošanai Starptautiskas Guļamvagonu sabiedrības organizētiem sīku

sūtījumu pārvadājumiem:

a) Nord-Ekspresa vilcienos Parīze —Berlīne-Varšava, un

b) Mord-Ekspresa vilcienos Parīze-Berlīne un saskaņotos ar tiem vil-

cienos starp Berlīni, Lietavu, Latviju un Igauniju.
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Pirmā nodaļa.

Tarifu noteikumi.

Sīku preču sūtījumu pārvadāšana, ciktāļ tas nerunā pretīm zemāk

minētiem noteikumiem, ir padota uz attiecīgo pārvadāšanā piedalošos
dzelzceļu pārvalžu līnijām pastāvošiem noteikumiem.

1. pants. Pārvadājumu pieņemšana.
1. Pārvadāšanai pieņem visādas preces, izņemot:

a) preces, kuras saskaņā ar kaut vai uz viena dzelzceļa pastāvošiem
noteikumiem nav pieņemamas pārvadāšanai pasažieru vilcienos;

b) zeltu un sudrabu stieņos, platīnu, metāla un papīra naudu, vērts-

papīrus, dārgakmeņus, īstas pērles, vērtslietas, dārgas spices un

brodējumus, mākslas priekšmetus (gleznas, statujas, bronzas

mākslas darbi, antikvitātes) un citus priekšmetus, kuru vērtība

pārsniedz 1 000 franču frankus par kilogrammu*), kā arī bī-

stamus priekšmetus (eksplozivas, pašaizdegošās vielas**) v. t. t.)
vai tādus, kuri varētu izsaukt bagāžas vagona dezinfekcijas ne-

pieciešamību. Pietiekoši iesaiņoti austeri, krabi, omāri v. t. t.

neietilpst šinī kategorijā;

c) saiņus, kuru gabala svars pārsniedz 80 kg.
2. Bez tam var tikt izslēgtas preces, kuru dimenzijas pārsniedz

1 metri un kuru svars vienā kubikmetrā nesasniedz 200 kg.
3. Ja pretēji augstāki minētiem nosacījumiem, pārvadāšanai tomēr

pieņemtas preces, kuras izslēgtas no pārvadāšanas, tad starptautiskai gu-

ļamvagonu sabiedrībai ir tiesība no nosūtītāja iekasēt papildu maksas,
kādas viņai nāktos maksāt dzelzceļu administrācijām saskaņā ar pēdējo

iekšējiem nosacījumiem.

2. pants. Nosacījumi par iesaiņojumiem.
Katram sainim piestiprināma zīme ar neizdzēšamiem un labi sala-

sāmiem uzrakstiem, kuros obligātoriski uzrādāms: saņēmēja vārds un

adrese, kā arī izsūtīšanas un gala stacijas nosaukumi un nosūtītāja

adrese, ja pēdējais to atrod par lietderīgu.

3. pants. Sūtījumu pieņemšana.
1. Saiņi nododami Starptautiskās guļamvagonu sabiedrības ātrvil-

cienu sūtījumu pieņemšanas birojā.
Tos pieņem, ieraksta un nosūta tādā kārtībā, kādā tie pieņemti.

2. Nosūtīt var tikai tad, ja bagāžas vagonā ir pietiekoši svabadu

vietu, ja ar to netiek pārkāpta vilciena svara norma un ja tas neizsauc

iekraušanas un izkraušanas operāciju aizkavēšanu. Visi saiņi, kuri vietas

trūkumu vai paredzamā vilciena pārsvara dēļ nevar tikt nosūtīti ar pirmo

ātrvilcienu, nododami atpakaļ caur guļamvagonu sabiedrības gādību tieši

nosūtītājam, vai arī ar nosūtītāja piekrišanu sabiedrība tos uzglabā no-

sūtīšanai ar nākamo ātrvilcienu.

3. Sūtījumi nevar būt aplikti ar iepriekš izsniegto avansu summām,

ne ar pēcmaksām. Zaudējumu atlīdzības pieteikšana nav pielaista.

*) Šī vērtība aprēķināma pēc preču sūtījuma brutto svara.

**) Tomēr izgatavotus no celuloīda priekšmetus atļauts pieņemt pārvadāšanai; minētie

priekšmeti ir jāievieto papes kastītēs un jāietver divkārtīgā papes un izturīgā papīra iesaiņo-

jumā, ja svars nepārsniedz 20 kg; ja svars pārsniedz 20 kg, tad noradīta veida iesaiņojums
ir jānodrošina ar koka rāmi.
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4. Sūtījums ir uzskatams par pieņemtu, ja izdota speciāla kvīte.

Kvitē ir jāuzrāda:

a) izsūtīšanas un gala stacijas nosaukumi;

b) nosūtītāja un saņēmēja vārds un adrese;

c) saiņu skaits un svars, to adrese, markas un numuri, ja tadi zi-

nāmi, saiņu saturs;

d) veduma maksa (ieskaitot guļamvagonu sabiedrībai pienākošos
papildu maksājumus), kā arī citi līdzīgi maksājumi.

Uz nosūtītajā velēšanos kvitē var iet sūtījumam līdzi.

4. pants. Sūtījumu izdošana.

1. Pie sīku sūtījumu pārvadāšanas jāievēro termiņi, kādus piemēro
uz tiem pašiem vilcieniem nodotās bagāžas pārvadāšanai.

2. Par sūtījumu pienākšanu Starptautiska guļamvagonu sabiedrība

paziņo saņēmējam, iekasējot no pēdējā paziņojuma izdevumus (sk. 5. pantu).

Sūtījumus izdod pret izsniegto kvīti, bet ja pedeja iztrūktu, tad pret

attiecīgu parakstu un paziņojuma izdevumu samaksu.

5. pants. Saņemšana un piegādāšana. Muitas, akci-

zes un policijas formalitātes.

1. Starptautiskā guļamvagonu sabiedrība uz nosūtītāja vai saņē-
mēja aizrādījumu uzņemas sūtījumu pieņemt vai arī to piegādāt dzīvoklī,
izpildot ekspeditora pienākumus.

2. Muitas, nodokļu un policijas formalitātes pie sūtījuma nodošanas

nokārto nosūtītājs. Minēto formalitātu nokārtošana ceļā piekrīt Starptau-
tiskai guļamvagonu sabiedrībai. Pie saņemšanas šīs formalitātes izpilda
saņēmējs, izņemot gadījumus, kuri paredzēti tāļāk.

3. Muitas akcizes un policijas formalitātes var izpildīt Starptautiskā
guļamvagonu sabiedrība vai tās pārstāvji — pie nosūtīšanas uz nosūtītāja

pieprasījuma un rēķina, pie izdošanas — uz saņēmēja pieprasījuma un rēķina.
4. Ja uz nosūtītāja pieprasījuma muitas, akcizes un policijas for-

malitātes jāizpilda un ja arī piegādāšana saņēmējam jāizdara no Starp-
tautiskās guļamvagonu sabiedrības vai no tās pārtāvjiem, tad nosūtīšanas

brīdī jānogulda pietiekoša naudas summa, kura garantētu maksājumus,
kuri var pienākties

8. pants. Atbildība par sīku sūtījumu nozušanu, bo-

jājumiem un nokavētu izdošanu.

1. Starptautiska guļamvagonu sabiedrība atbild par pārvadājumu
uz visa ceļa attālumu.

2. Pie sīku sūtījumu zuduma pilnīgi vai ja nozaudēta daļa no tiem,
kā arī par bojājumiem un par piegādāšanas termiņu neieturēšanu Starp-
tautiskā guļamvagonu sabiedrība ir ātbildīga pret tiem, kuriem ir tiesība

uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu, izņemot atlīdzību par zaudējumiem,
kuri cēlušies caur nepārspējamu varu, caur iekšēju bojājumu, vai caur

nepietiekošu iesaiņojumu. Sī atbildība tomēr neaptver priekšmetus,
kurus pārvadāt kā sīku preču sūtījumus nav atļauts, bet kuri tomēr ir

nodoti pārvadāšanai.

Zaudējumu atlīdzība ir aprēķināma uz tiem pašiem pamatiem, ka

tā tiek aprēķināta no dzelzceļa par pārvadājamo bagāžu.
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Otrā nodaļa.

Maksu tabulas.

Paskaidrojumi.

Sūtījumus var pārvadāt sekošās satiksmes:

a) starp Parīzi un Šarleroa (Dienvidus), Lježu, Ķelni, Berlīni, Poz-

naņu, Varšavu, Kaunas, Rīgu, Indru robeža, Zilupe robeža, Tallinu;
b) starp Šarleroa (Dienvidus), Lježu vai Herbestālu un Ķelni, Berlini,

Poznaņu, Varšavu, Kaunas, Rīgu, Indru, Zilupi, Tallinu;
c) starp Ķelni vai Berlini un Poznaņu, Varšavu, Kaunas, Rīgu, Indru,

Zilupi, Tallinu;
d) starp Kaunas un Rīgu, Indru, Zilupi, Tallinu;
c) starp Rīgu un Tallinu un pretējos virzinos.

Maksas norādītas franču frankos, franču un beļģiešu attālumiem un

U. S. A. dollaros Vācijas, Polijas, Lietavas, Latvijas un Igaunijas attālu-

miem. Veduma maksa jāsamaksā pie nosūtīšanas. Tā ir jāiekasē pie

pārrēķināšanas, ja tas vajadzīgs, nosūtīšanas valsts valūtā. Pārrēķinā-
šanas kurss ir periodiski jānoteic un par to dod izziņu izsūtīšanas stacijā.
Virs veduma maksas jāiekasē sekoši papildu maksājumi, kuri norādīti

turpmākā tabulā:

'ar katru

gabalu

Par katru

sūtījumu
P a r 1 a b u

frauki ļ Uolan
Kranču I n , •
franki ļ Uolan

1. Starptautiskai Guļamvagonu Sabiedrībai:

Komisijas nauda par muitās formalitātu nokārtošanu ceļā :

1
( a) Nosūtot no Frāncijas vai Beļģijas stacijām
\ b) Nosūtot no pārējām stacijām

i) Maksa par ierakstīšanu nosūtot no Lietavas, Latvijas un

Igaunijas stacijām

4,00

0,15

0,03

2. Vācijas valsts dzelzceļu sabiedrībai :

i) Nosūtot tiešā sātiksmē starp Francijas, Beļģijas stācijām un

Polijas, Lietavas, Latvijas un Igaunijas stacijām, par muitas

formalitātu nokārtošanu ceļā
) Nosūtot tiešā satiksmē starp Francijas, Beļģijas Poliļas,

Lietavas, Latvijas un Igaunijas stacijām un Vācijas stacijām,

par muitas formalitātu nokārtošanu ceļā

0,34

0,17

3. Francijas Ziemeļu dzelzceļam:

2,30

3,00!
Zīmoga un ierakstīšanas nodoklis

.
. .

izvedatļaujas nodoklis

komercstatistikas nodoklis

i) Adresējot uz Franciju — zlmognodoklis

0,90

0,50

4. Polijas valsts dzelzceļiem:
1. komisijas nauda par muitas formali-

\ t a *■ d ina
tātu nokārtošanu

ij ievedot Polija i
2 Mak§a paf iesaino §anu un pi0mbē-

P ,

caur

u - i šanu, ciktāļu tas tiek prasīts no mui-
Sbonszvn robežu

ļas
. . .

3. Zlmognodoklis
1. Komisijas nauda par eksporta muitas

>) Izvedot no Poli- formalitātu nokārtošanu

jas Varšavas 2. Maksa par uzglabāšanu pēc muitas

Centrālstacijas apskates
3. Zlmognodoklis

0,25

0,5
0,02

0,25

0,06
0,02
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1) Mazākā maksa: 10,75 franču franki (8,60-f-2,15).
2) Pārrēķināšanas kurss: I vācu mārka = 0,24 U. S. A. dolāra.
3) Mazākā maksa: 0,14 U. S. A. dolāra (0,11 -1-0,03). Choinice
4) Sai maksai jāpieskaita klāt maksa par Polijas ceļa daļu s—c (robeža)

Kalthof rircnau

M7rie"nbu7g ()-robeža-

-5) Virzienā no Erancijas.
6 ) Virzienā"uz Franciju.

00

O

-«-»

u

15

No sūtījumiem
5 kg un ma;
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:āk
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O 8*3

o 5 >
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No sut

vairāk k
[jumiem
:ā 5 kg līi

jvara

Iz 10 kg
No suti

vairāk kl
jnmiem
i lOkglīi

svarā

z I5kg
No suti

vairāk k
jumiem
I15kglī

:varā

7 20kg

No sūtījumiem svari

kā 20 kg par katrii

makiem arī nepilnie:

i vairāk

im turp-
n 10 kg
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12,73 10,18 2,55 22,58 18,06 4,52 22,58 18,06 4,52 11,29 9,03 2,26

9,755)

10,756)
7,80

8,60
1,95
2,15

20,505)
22.506 )

16,40

18,00
4,10
4,50

20,505 )

22,506)
16,40

18,00

4,10

4,50

10,255 )
11,256)

8,20

9,00
2,05
2,25

0,409,00 7,20 1,80 10,40 8,30 2,10 10,75 8,60 2,15 1,90») 1,50

9,00 7,20 1,80 10,40 8,30 2,10 11,40 9,10 2,30 5,75 4,60 1,15

9,00 7,20 1,80 10,40 8,30 2,10 10,75 8,60 2,15 5,25 4,20 1,05

0,559,00 7,20 1,80 10,40 8,30 2,10 10,75 8,60 2,15 2,750 2,20

9,00 7,20 1,80 10,40 8,30 2,10 10,75 8,60 2,15 1,00i) 0,80 0,20

9,00 7,20 1,80 10,40 8,30 2,10 10,00 6,25 5,00 1,2512,50 2,50

0,040,19 0,15 0,04 0,28 0,22 0,06 0,38 0,30 0,08 0,19 0,15

0,86 0,68 0,18 1,29 ;;i,02 0,27 1,72 1,36 0,36 0,86 0,68 0,18

1,044) 0,82 0,22 1,56^) 1,23 0,33 2,08-!) 1,64 0,44 1,044) 0,82 0,22

0,98 0,78 0,20 1,47 1,17 0,30 1,96 1,56 0,40 0,98 0,78 0,20
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. x ,
Chojnice

4) Saī maksai jāpieskaita klāt maksa par Polijas ceļa daļu
pirchau

(robeža)

Kalthoi

Marienburg
(-robeža)-

-7) Kopējā veduma maksa jānoapaļo uz augšu līdz pilniem centiem.

0/3

0

E

o

No sutījumien
5 kg un m

svara

zāk

Dzelzceļu līnijas
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n ira

ufl O.
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Virziens
C/3

E

ira

v.
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■e
9
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z

ira

E
ra

E
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&

5

K61n (Hbf.) — tāpat Berlin

Berlin-Firchau

Konigsberg

761 tāpat 0,45 0,36 0,09

tāpat — Evdtkuhnen (robeža) .1 J-1203 tāpat 0,524) 0,41 0,11

_ ( _

Stentsch
Berlin (Friedrichstrasse)2^

aļ^^(
robežu ) 184 tāpat 0,19 0,15 0,04

tāpat — Eydtkuhnen (robeža) .1 Firchau-

Kdnigsberg J627 tāpat 0,434) 0,34 0,09

d) Poliļas valsts dzelzceļu daļas.

0,04

Choinice Kalthof

Firchau
"(robeža (robežu> •

Zbonszvn

ŠtārtsdT (robeža) ~Poznan • • • •
tāpat — Warszawa G. L

Tczew
U. S A.

136
dolāros

0,20 0,16

78 tāpat 0,14 0,11 0,03

Poznan-

VVrzesnia-

Kutno tāpat 0,32 0,25 0,07

e) Lietavas valsts dzelzceļu daļas.

381

Joniškis

Virbalis-^-(robeža)
tāpat — Kaunas

Joniškis
Kaunas ~

Meiteni (robeža > • • • '

Kaunas 305
U. S. A.

0,174 0,139 0,035
dolāros

87 tāpat 0,056 0,045 0,011

218 tāpat 0,129 0,103 0,026

f) Latvijas valsts dzelzceļu daļas.

Rīga 0,0332
Meitene U S. A.

Joniškis (robeža) - Valka (robeža> •
tāpat — Riga

254

77

dolāros

tāpat

0,1661 7)

0,05157
;

0,1329

0,0412 0,0103

tāpat — Zilupe (robeža) Rīga 356 tāpat 0,22927) 0,1834 0,0458

tāpat — Indra (robeža) Riga 364 tāpat 0,242i 7) 0,1937 0,0484

Rīga — Valka (robeža) 178 tāpat 0,11467) 0,0917 0.0229

g)Igaunijas valsts dzelzceļu daļas.

0,033Valk (E) (robeža) — Tallinn . . . .

U. S. A.

292 dolāros 0,163 0,130



767

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Starpt. sat. inspektors F. Magazings.

(Ar papildinājumiem un grozījumiem kas izdoti un publicēti Ildz 1930. g. 7. jūnijam).
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0,325 0,260 0,065 0,488 0,390 0,098 0,650 0,520 0,130 0,325 0,260 0,065
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(Tulkojums no franču valodas).

Apstiprinu
15. janvāri 1927. g.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Līgums

kurš noslēgts Parīze 3. jūnijā 1926. g. starp: Francijas Ziemeļu
dzelzceļa, Beļģijas Ziemeļu dzelzceļa, Beļģijas valsts dzelzceļu
pārvaldēm, Vācijas valsts dzelzceļu sabiedrību (Ķelnes direkcija),

Polijas, Lietavas, Latvijas un Igaunijas dzelzceļu pārvaldēm

no vienas puses

un Starptautisko Guļamvagonu un Eiropas Express vilcienu

sabiedrību

no otras puses

par sīksūtījumu pārvadāšanu vilcienos: „Nord Express" Parīze-

Berline-Varšava un saskaņotos vilcienos starp Berlini, Lietavu,

Latviju, Igauniju un otrādi.

h Augšā minētās dzelzceļu pārvaldes atļauj Starptautiskai Guļam-

vagonu un ekspress vilcienu sabiedrībai sīksūtījumu pārvadāšanu uz

turpmāk minētiem nosacījumiem, ja to kopējs svars nepārsniedz 5 tonnas

uz katru bagāžas vagonu un ja pietiek vietas augšā minēto vilcienu

bagāžas vagonos.

2. Starptautiskā Guļamvagonu sabiedrība uzņemas visas operācijas
attiecībā un sīksūtījumu pārvadāšanu un to glabāšanu sākot no pieņem-
šanas līdz izdošanai.

3. Dzelzceļam ir tiesība pārbaudīt vai līguma nosacījumu izpildī-
šanai neatlaidīgi tiek sekots un atsevišķi pārliecināties par to, vai tomēr

nav bijušas pieņemtas tās preces, kuras tarifa nosacījumi pārvadāšanai
aizliedz. Pēdējā gadījumā dzelzceļam ir tiesība piemērot savus iekšējā
tarifa nosacījumus un, ja vajadzīgs, iekasēt no Starptautiskās Guļam-
vagonu sabiedrības papildu maksas.

4. Starptautiskās Guļamvagonu sabiedrības darbinieks sastāda šī

sūtījumu pārņemšanas sarakstu, to paraksta un pirms vilciena noiešanas

izsniedz dzelzceļa darbiniekam, kurš pavada vilcienu.

Šis saraksts satur sekošās ziņas:

sīksūtījuma kvītes numuru,

izsūtīšanas un gala staciju,
sainīšu skaitu un to satura apzīmējumu,

patieso svaru, noapaļoto svaru un katras atsevišķas kvītes veduma

maksas summu.

Sīksūtījumu kvītes ir numurētas un tās pieraksta numerācijas kārtībā

pārņemšanas sarakstā.

Ailēs „vietu skaits" un, „
patiesais svars" norādītie skaitļi ir jāsa-

skaita. Dzelzceļam ir tiesība pārbaudīt, vai krava atbilst sarakstā uzrā-

dītiem datiem.

Sīksūtījuma kvīte jāsastāda trijos eksemplāros, no kuriem pirmais,

pasaknis, jānodod dzelzceļa izsūtīšanas stacijas atbildīgam darbiniekam
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līdz ar sīksūtījumu pārņemšanas sarakstu; otrs eksemplārs pavada prec
un gala stacijā Starptautiskā Guļamvagonu sabiedrība to nodod muitai;
trešo eksemplāru Starptautiskā Guļamvagonu sabiedrība izsniedz sa-

ņēmējam.
Sīksūtījuma kvītes iespiestajam tekstam jābūt franču un vācīt valo-

dās, kā arī nosūtītājas - valsts valodā. Pie katras robežas pārejas dzelz-

ceļa saņēmēja pārņemšanas stacijā ir jānodod no jauna dabā uzņemtais
sīksūtījumu saraksts divos eksemplāros, pie kam viens saraksta eksem-

plārs piešķirams muitas iestādei. Pienākums izgatavot šādu sarakstu

piekrīt Starptautiskai Guļamvagonu sabiedrībai.

Sīksūtījumiem, kuri iet tranzītā, dabā uzņemtais saraksts jāizgatavo
atsevišķi. Ja sūtījumi adresēti uz pārņēmēja dzelzceļa stacijām, tad

priekš katras šādas gala stacijas jāizgatavo atsevišķs saraksts.

Sīksūtījumu kvītes līdz ar uzlipināmām birkām, norādījumu un

numuriem, kurus lieto pie nosūtīšanas no Igaunijas, Latvijas un Lietavas

dzelzceļu stacijām — iespiedīs katra dzelzceļu pārvalde uz Starptautiskās

Guļamvagonu sabiedrības rēķina.

5. Starptautiskā Guļamvagonu sabiedrība iepretim dzelzceļam uz-

ņemas atbildību par zaudējumiem, kuri celtos caur visa sūtījuma vai

kādas tā daļas zudumu, caur bojājumiem vai caur sīksūtījumu piegādā-
šanas nokavēšanu, )a tikai Starptautiskā Guļamvagonu sabiedrība nevar

noteikti pierādīt, ka radušos zaudējumus pienākās segt tikai dzelzceļu
pārvaldei vienai vai vairākām. Kad tas pilnīgi pierādīts, Starptautiskai
Guļamvagonu sabiedrībai ir tiesība pieprasīt atlīdzības atmaksu tādā

apmērā, kādā vienai vai vairākām dzelzceļu pārvaldēm pienāktos maksāt

par visa sūtījuma vai viņas daļas zudumu, bojājumu vai sīksūtīļuma

piegādāšanas nokavēšanu. Ja Starptautiskā Guļamvagonu sabiedrība

pierāda, ka zaudējumu iemesli nav meklējami tikai viņas pusē, bet ka

tie izsaukti tai pašā laikā aiz noteiktas dzelzceļu pārvaldes, vienas vai

vairāku, vainas dēļ, vai caur dzelzceļu personālu vai materiālām ierīcēm,
tad atmaksu, kuru Starptautiskā Guļamvagonu sabiedrība atlīdzinājusi

iepriekšējā paragrāfā noteiktās robežās, jācieš uz pusēm ar dzelzceļu, ja
tikai notikuma apstākļi skaidri nenoteic tos zaudējumu apmērus, kuriem

par iemeslu bijusi katra no līguma slēdzējām pusēm.

6. Ja atmaksa visa vai pa daļai par kāda sīksūtījuma vai viņa
daļas zudumu, bojājumu vai par nokavētu piegādāšanu piekristu dzelz-

ceļam, tad Starptautiskā Guļamvagonu sabiedrība rūpējas par zaudējuma

aprēķina uzstādīšanu un šo aprēķinu vispirms iesniedz ieinteresētām

dzelzceļu pārvaldēm saskaņošanai.
7. Dzelzceļš nodod Starptautiskai Guļamvagonu sabiedrībai prasības,

kuras varētu viņam ienākt par sīksūtījumu nokavētu piegādāšanu. Šīs

prasības starp publiku un Starptautisko Guļamvagonu sabiedrību ir jā-
nokārto bez jebkādas dzelzceļa līdzdalības.

8. A) Ja Starptausiskā Guļamvagonu sabiedrība uzņemas dzelz-

ceļa vietā izpildīt muitas formalitātes, tad izņemot atpakaļprasības gadī-

jumus attiecībā uz nosūtītāju, vienīgi viņa ir atbildīga par sodiem, kuriem

varētu būt par iemeslu aizliegtu preču ievešanas, izvešanas un tranzīta

nosacījumu pārkāpšana, par deklarācijas, muitas dokumentu iztrūkšanu

un t. t.

B) Ja dzelzceļa pārvalde muitas formalitātes izpilda Starptautiskas

Guļamvagonu sabiedrības vietā nolūkos paātrināt nosūtīšanu un sūtījuma

49
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paātrināšanu, tad dzelzceļa pārvaldei ir tiesība celt atpakaļ prasības pret
Starptautisko Guļamvagonu sabiedrību par zaudējumiem attiecībā uz

visām saistībām, kurās šinīs gadījumos atbildīga minētā sabiedrība (mui-
tas sodi u. t. t.).

Kā atlīdzību par varbūtējiem izdevumiem pie sīksūtījumu nomuito-

šanas dažādās pierobežas muitas iestādēs, Starptautiskai Guļamvagonu
sabiedrībai ir tiesība par katru sīksūtījuma vietu ņemt 4 fraču frankus

pie nosūtīšanas no Francijas un Beļģijas un 0,15 dollaru pie nosūtīšanas

no citām ieinteresētām valstīm.

9. Starptautiskā Guļamvagonu sabiedrība ir atbildīga pret dzelzceļu
par veduma maksas ienākšanu, tās saņemšanu saskaņā ar tarifu par sīk-

sūtījumu pārvadāšanu, kā arī par papildu maksājumiem, kurus pienākās
saņemt dzelzceļam un sabiedriskām iestādēm. Starptautiskai Guļam-
vagonu sabiedrībai ir tiesība saņemt sev par labu papildu maksu 25°/o

apmērā no tās veduma maksas, kura nākās dzelzceļam.

10. Sīksūtījumu pārvadāšanu izdara šādā kārtā:

A. Starp Virbaļiem, Rīgu un otrādi Lietavas dzelzceļu vagonos

speciāli uz Starptautiskās Guļamvagonu sabiedrības rēķina ierīkotās no-

daļās. Lietavas dzelzceļi šinī nolūkā nodod Starptautiskās Guļamvagonu
sabiedrības rīcībā vietu minētā vagona 4x6 metru platībā.

B. Starp Rīgu-Zilupi, Rīgu-Indru un Rīgu-Tallinu Starptautiskā
Guļamvagonu sabiedrība izdara šos pārvadājumus muitas sviniņu pie-
likšanai speciāli iekārtotos kurvjos vai maisos.

Šie kurvji vai maisi, krauti vai tukši, pārvadājami pa dzelzceļu
neņemot par tiem veduma maksu.

11. Starptautiskā Guļamvagonu sabiedrība norēķinājās ar ieintere-

sētām dzelzceļu pārvaldēm, piesūtot pēdējām tieši attiecīgus dokumentus.

12. Katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesība uzteikt šo līgumu no

kāda mēneša pirmās dienas ar nosacījumu, ka darbvedības pārvaldei
par uzteikšanu jāpaziņo vienu mēnesi iepriekš.

13. Šo nolīgumu ar Starptautisko Guļamvagonu sabiedrību, pie-
nācīgi saskaņotu, Beļģijas valsts dzelzceļu ministrija, kā darbvedības pār-
valde, piegādā katrai ieinteresētai pārvaldei divos eksemplāros.

Ieinteresētās dzelzceļu pārvaldes savu piekrišanu paziņo Beļģijas

dzelzceļu pārvaldei.
Pēc tam, kad saņemta piekrišana no visām pārvaldēm, Beļģijas

dzelzceļu pārvalde paziņo par to Starptautiskai Guļamvagonu sabiedrībai.

Saskaņots
Starptautiskās Guļamvagonu sabiedrības

galvenā direktora palīgs,
(paraksts).

Par tulkojumu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Starpt. satiksm. insp. F. Magazings.



E daļa.

Pasažieru vagonu izmantošana. Pasažieru un

pasta pārvadāšana. Bagāžas pārvadāšana
pasta vagonos. Arestantu un strādnieku

pārvadāšana. Vilcienu kontrole. Vilcienu

grafikas un pasažieru vilcienu saraksts. Pasa-

žieru un gaitas vilcienu iecelšana. Gaitas un

guļamvagoni. Vietu kartes un atsevišķu

kupeju nodalīšana. Rokas bagāžas kameras.

Rokas bagāžas nesēji un ratiņu stūmēji.
Dažādi pasažieru pārvadāšanas tarifa

atvieglinājumi.
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1. Pasažieru pārvadāšana, biļešu pārdo-
šana — izsniegšana un kompostrēšana.
Perona biļetes. Atļaujas nepaspējušiem

pasažieriem.

Apkārtraksts N° 5.
1922. g, 14. janvārī.

Neskatoties uz jau agrāk dotiem rīkojumiem, ka pasažieriem izdo-

damas tikai derīgas un nebojātas braukšanas biļetes, ar skaidri un viegli
izlasāmiem nospiedumiem tomēr par nožēlošanu jāsaka, ka staciju
darbinieki šos rīkojumus un aizrādījumus neizpilda un neievēro un vēl

aizvien izsniedz pasažieriem biļetes vai nu pavisam bez kompostera
datiem, jeb ar nesalasāmiem un neskaidriem nospiedumiem, tā kā nav

iespējams izlasīt, kad un uz kāda vilciena biļete izdota.

Izmeklējot minētas nepareizības, kasieri aizbildinājās ar kompostera
aparātu trūkumu, tipu bojāšanos, zīmogu krāsas neizsūtīšanu, steidzīgu
biļešu pārdošanu un citām tamlīdzīgām ierunām un uz šiem trūkumiem

atsaucas tikai tad, kad jādod paskaidrojumi par pielaistām kļūdām.

Aizrādu, kā biļešu izsniegšana pasažieriem bez kompostera datiem

jeb ar nepareiziem nospiedumiem uz biļetēm izsauc:

1) pārpratumus pie biļešu kontroles;

2) biļetes bez kompostera atzīmēm var izlietot ļaunprātīgiem no-

lūkiem
un vairāk reizes un

3) biļetes ar neskaidrām kompostera atzīmēm pēc pastāvošiem no-

teikumiem uzskatāmas par nederīgām braukšanai.

Vēl reiz griežu attiecīgu darbinieku vērību ka pasažieriem izsnie-

dzamas vienīgi nokompostrētas biļetes ar skaidri salasāmiem nospie-
dumiem uz biļetēm.

Brīdinu, kā par biļešu izsniegšanu bez kompostera datiem, vai ar

neskaidriem nospiedumiem vainīgos sodīšu neizslēdzot materiālu zaudē-

jumu piedzīšanu, kuri cēlušies caur šādu darbinieku neuzmanīgu rīkošanos.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Pasažieru nodaļas pārzinis Miezans.

Rīkojums N° 16.
1924. g. 19./31. janvārī.

Par braucamas maksas atmaksu pasažieru satiksmes pārtrau-
kuma gadījumos.

levērojot biežos satiksmes pārtraukumus uz šaursliežu ceļiem sniega
puteņu un citu iemeslu dēļ, atļauju visos gadījumos, kad satiksme pār-
traukta un dzelzceļi pasažierus nevar novest līdz viņu gala stacijām,
atmaksāt tādiem pasažieriem braucamo maksu par to ceļa daļu, kuru

tie vēl nav nobraukuši, t. i., braucamās maksas starpību starp biļetēm
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uzrādīto maksu un maksu no izbraukuma līdz starpstacijai, kurā pasa-
žieris pārtraucis braucienu. Tādā pāt kārtībā satiksmes pārtraukuma

gadījumos stacija aprēķina un izmaksā pasažierim veduma maksas star-

pību par bagāžu, ja pasažiers to vēlās.

Par katru izmaksu kā pirmā, tā otrā gadījumā stacijai jāsastāda
attiecīgs akts un starpība izmaksājama vienīgi tad, ja pasažiers atdod

savu braucamo biļeti, bet bagāžas atpakaļ saņemšanas gadījumā arī

bagāžas kvīti, un dod parakstu par atpaķaļ saņemto naudu.
Šis rīkojums stājas spēkā no 1924. g. 10. februāra.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums N° 150.
1924. g. 8. aprīli.

Par vienreizēju brauciena brīvbiļešu kompostrešanu precu vil-

cieniem pie algas izmaksas nozīmētiem pārstāvjiem.

Uz dažām līnijām algas izmaksa darbiniekiem notiek preču vil-

cieniem piekabinātos sevišķos vagonos. Tā kā pie izmaksām ne katru

reizi var piedalīties CN, CNP vai CNM, tad par pārstāvjiem nākas

komandēt kantora darbiniekus, izsniedzot tiem braukšanai vienreizējas
brīvbiļetes, kuras stacijas darbinieki aiz dibinātiem iemesliem uz preču
vilcienu kompostrēt atsakās, caur ko dažreiz ceļas nevēlami pārpratumi
ar vilcienu kontrolējošo personālu.

Lai novērstu šādus pārpratumus, uzdodu amata personām, kuras

pilnvarotas izdot vienreizēja brauciena brīvbiļetes, izsniedzot augšminētos
gadījumos brīvbiļetes pie algas izmaksām nozīmētiem pārstāvjiem, uz-

rakstīt uz biļetes, ka tā derīga braukšanai arī preču vilcienā un, ja tas

iespējāms, atzīmēt uz biļeles arī kompostra datus, kā tas paredzēts no-

teikumu te 309.

Ja biļeti izdodot nebūtu iespējams atzīmēt kompostra datus, tad

šādas brīvbiļetes jākompostrē izbraukuma stacijai, kurai visos tādos

gadījumos, kad visus vilciena numuru ciparus nebūtu iespējams ar kom-

postri apzīmēt, kompostra datus jāuzraksta ar roku parastā kārtībā.

Šis rīkojums spēkā no 1924. g. 12. maija.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. i. T. Dumpis
Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 9.
1925. g. 27. janvārī.

Pie izdarītām vilcienu revīzijām, kā arī no atņemtām no pasažieriem
biļetēm redzams, ka biļešu kasieri lielā mērā izsniedz biļetes ar nepie-
tiekošiem kompostera datu nospiedumiem. Uz šādām biļetēm, pa lielā-

kai daļai, pilnīgi saredzami tikai mēneša un gada dati, dienu dati pa

daļai, bet vilcienu N2N2 iztrūkst pavisam. Tuvāk apskatot pielaistās
kļūdas jānāk pie slēdziena, ka biļešu pārdevēji neskatoties uz vairāk

kārtējiem aizrādījumiem par pareizu biļešu kompostrēšanu, to joprojām
neievēro un par to, kādu nospiedumu devis komposters netura par vaja-
dzīgu pārliecināties.
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Tāpat joprojām novērots, ka daudzas biļetes izsniedz pavisam bez

kompostrēšanas.
Neskatoties uz to, ka šāda nekārtība izsauc dažāda veida pārpra-

tumus, nekompostrētas un nepareizi kompostrētas biļetes var tikt izlie-

totas arī ļaunprātīgos nolūkos un ainest dzelzceļam zaudējumus.

Aizrādu, ka šāda pavirša dienesta pienākumu izpildīšana nav ne ar

ko attaisnojama un vēl reiz brīdinu, ka vainīgos darbiniekus saukšu pie
stingras atbildības un būšu spiests no vainīgiem piedzīt nepareizi izdoto

vai kompostrēto biļešu cenu.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Rīkojums N° 354.
1925. g. 6. oktobrī.

Kā konduktoru brigādes, tā arī dažas kontrolējošās vilcienu personas

piemēro pagaidu tarifa un noteikumu Ns 27 pasažieru pārvadāšanai pa
dzelzceļiem, 22. paragrāfā paredzētos nosacījumus arī tiem pasažieriem,
kuri ar zināmu nolūku iekāpuši vilcienā bez biļetēm. Pārpratumu no-

vēršanai aizrādu, ka minēto noteikumu 22. paragrāfs piemērojams vienīgi
tiem pasažieriem, kuri nepaspēdami nopirkt biļetes, ieņēmuši vietas vil-

cienā ar stacijas priekšnieka vai viņa dežūrējošā palīga rakstisku atļauju,
kā arī tiem pasažieriem, kuriem biļetes ir bijušas, bet viņi tās vilcienā

pazaudējuši un pirms vilciena kontroles savu biļešu pazaudēšanu ir pie-
teikuši attiecīgā vilciena virskonduktoram. Visiem pārējiem pasažieriem,
kuri pie vilcienu kontroles nevar uzrādīt attiecīgas biļetes, piemērojami
pagaidu tarifa un noteikumu Ns 27, paragrāfi 19, 20, 23. un 25.

Ja pasažieris, kurš atrasts vilcienā bez biļetes un samaksādams soda

naudu, vēlās braucienu turpināt, tad viņam pirmā stacijā pēc viņa atra-

šanas bez biļetes vai ar zemākas klases biļeti augstākā klasē, ir jānopērk

attiecīga biļete. Kad biļešu kases ir jau slēgtas un biļeti nopirkt nevar,

tad pasažieriem jāizņem no staciju dežūrantiem apliecība nepaspējušiem
nopirkt biļetes.

Dzelzceļu galvenais direktrors A. Rode.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 270.
1926. g. 19. jūlijā.

Par apliecībām nepaspējušiem nopirkt biļetes.

Lai atvieglotu rakstisko atļauju (apliecību) izsniegšanu pasažieriem,
nepaspējušiem nopirkt attiecīgas braucamās biļetes, minētās atļaujās
turpmāk uzrādāmi vienīgi stacijas vai vilciena pieturas punkta (atļaujas
izdošanas punkta) nosaukums un kad un uz kādu vilcienu (datums un

attiecīga vilciena numurs) atļauja izdota, pie kam staciju vai vilcienu

pieturas punktu nosaukumiem jābūt atzīmētiem ar stacijas vai vilciena

pieturas punkta nosaukuma spiedogu jau iepriekš, lai pie izdošanas būtu

jāieraksta tikai datums un attiecīga vilciena numurs. Vagonu klases,

gala stacijas v. t. t. uzrādīšana nav vajadzīga.
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No šādu atļauju uzrādītājiem vilcienā soda naudanav jāpiedzen, bet

no viņiem iekasējama vienīgi tarifā paredzētā braukuma maksa no staci-

jas, kurā viņi iekāpuši vilcienā, līdz pirmai stacijai, kurā vilciens stāv

ne mazāk par 5 minūtēm, kur tiem jānopērk attieciga biļete tālākai

braukšanai, vai arī līdz pasažiera izkāpšanas stacijai, ja pēdējā ir tuvāk.

Ja pie naudas iekasēšanas vilcienā rodās grūtības, tad pirmā stacijā,
kurā vilciens stāv ne mazāk kā 5 minūtes, vai arī pasažiera izkāpšanas
stacijā, ja tāda ir tuvāk, pasažiers nododams stacijas dežūrantam, pienā-
košās dzelzceļam braukšanas maksas iekasēšanai.

Rakstiskās atļaujas (apliecības) pasažieriem, nepaspējušiem nopirkt
braucamās biļetes, turpmāk ievedamas arī vilcienu pieturas punktos.
Minēto apliecību izsniegšana pieturas punktos uzdodama pieturas punktu
kasieriem. Gadījumos, kad kāds pasažieris ierodas pieturas punktā pēc
biļešu kases slēgšanas, tam pēc iespējas jāizdod attiecīga biļete. Kad

biļešu pārdošana vairs nav iespējama, tad jāizsniedz augstāk minētās

apliecības.
Šīs apliecības izsniedzamas kā stacijās, tā ari pieturas punktos,

kamēr vilciena virskonduktors nav devis signālu vilciena atiešanai, pie
kam izsniedzējam noteikti jānorāda konduktora brigādei, kādā vagonā

iekāpis pasažieris ar apliecību „nepaspējušais". Kad pasažieris pieprasa
apliecību pēc jau dotā signāla vilciena atiešanai, tad varbūtēju nelaimes

gadījumu novēršanai, pieprasījumi izsniegt apliecību, noraidāmi.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 167.
1927. g. 23. aprīli.

Uz Latvijas dzelzceļiem slēgtas brīvai publikas izejai uz peroniem
(pasažieru platformām) sekošās stacijas: Rīga pas., Jelgava, Liepāja, Dau-

gavpils I, Rēzekne lun Zilupe. Katrai personai, izņemot paredzētās
noteikumos Ns 10. par peronu biļetēm, izejot uz minēto staciju perona,

jāuzrāda attiecīgam stacijas aģentam (barjera sargam) vai nu braucamā

biļete uz vienu no pirmaizejošiem vilcieniem, vai perona biļete. Personas,
kurām nav ne braucamās, ne perona biļetes, uz platformas nav laižamas.

Stacijas aģentam (barjera sargam) pie izejas uz platformu, pārlieci-
noties par uzrādīto biļešu derīgumu, tās jāapzīmē ar kontroles stangu

nospiedumu un jāatdod atpakaļ biļetes uzrādītājam. Uz retur biļetes,
ar kuru brauc turp, ar kontroles stangu nospiedumu jāapzīmē biļetes tā

puse, uz kuras drukāts „turp" — pie atpakaļ braukšanas jāapzīmē ta

puse, uz kuras drukāts „atpakaļ", bet pārējās biļetes, neskatoties uz to,

cik reiz pasažieris iet caur barjeru, apzīmējamas tikai vienu reizi. Die-

nesta, gada, mēneša un sezonas biļetes, kuras derīgas braukšanai bez

viņu kompostrēšanas biļešu kasēs, nav arī jāapzīmē ar kontroles stangu

nospiedumiem, bet pie izejas caur barjeru, barjeru sargiem jāpārliecinājas
vienīgi par tādu biļešu derīgumu uz zināmā virzienā atejošu vilcienu.

Vienreizējām bezmaksas biļetēm un 10 braucienu biļetēm barjeru sargi

izkniebj derīgo kompostrēto kuponu.

Ar vienu un to pašu perona biļeti var iziet uz pasažieru platformu
tikai vienu reizi, kamdēļ tā pie perona atstāšanas jāatņem un jāizkniebj
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ar stangām. Ar pārejam biļetēm viņu derīgumu laika izeja caur barjeru
nav ierobežota.

Varbūtēju pārpratumu novēršanai aizrādu, ka barjeru sargu kontroles

stangām paredzēts nospiedums „Br. 1.", „Br. 2." un tā tāļāk un ka šāds

nospiedums uz biļetēm nozīmē vienīgi pasažieru iziešanu caur barjeru.

Stacijās, kuras slēgtas brīvai publikas izejai, biļetes jāuzrāda arī pe-

ronu atstājot. No tiem pasažieriem, kuri brauc līdz augstāk uzrādītām

stacijām, biļetes vilcienos nav jāatņem, jo biļešu atņemšana no tādiem

pasažieriem jāizdara barjeru sargiem, izlaižot pasažierus caur barjeru.

Atņemtās izlietotās braucamās biļetes barjeru sargi izkniebj ar

stangām pēc visu pasažieru izlaišanas un pēc tam nodod stacijas priekš-
niekam, iesūtīšanai Finanču direkcijai pastāvošā kārtībā.

Līdz ar šo atceļu 1922. g. telegrāfisko rīkojumu te EZ/1387. par

peronu biļešu pārplēšanu pie publikas izlaišanas uz peroniem. Šis rī-

kojums spēkā ar 1927. g. 15. maiju.
Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.

Finanču drektors H. Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Rīkojums N° 328.
1927. g. 9. augustā.

Sākot ar š. g. 10. augustu Nordeķu pieturas punktā biļešu pārdo-
šana slēgta, bet visiem pasažieriem, kuri brauc no Nordeķiem biļetes

pārdod vilcienā virskonduktors.

Šim nolūkam vilciena virskonduktors, pirms brauciena no Rīgas uz

Bolderāju, saņem Rīgas pas. stacijā, biļešu kasē te 15., speciālas šim

nolūkam izgatavotas biļetes. Līdz ar biļetēm minētā kase izsniedz virs-

konduktoram naudas izmaiņai, desmit latus sīkā naudā.

Pasažieriem, kuri iekāpj vilcienā Nordeķu pieturas punktā, biļetes

pārdod virskonduktors vilcienā. Pārdodot biļetes, tās tūlīt jāizkniebj ar

kontrolknieblēm. Kniebļu nospiedumam jābūt ar pareiziem tās dienas un

mēneša apzīmējumiem.
Šādas biļetes, izdotas līdz Rīgai un Torņkalnam, uzskatāmas par

derīgām braucienam no Zasulauka arī tanīs jūrmalas vilcienos uz kuriem

pasažieri pārsēžas no Bolderājas vilciena.

Atgriežoties Rīgā virskonduktors nodod visas nepārdotās biļetes,

ieņemto par pārdotām biļetēm naudu un maiņas fondu Rīgas pas. biļešu
kasei te 15.

Pie Nordeķu pieturas punkta izliekams uzraksts, ka biļetes pārdod
vilcienā.

Rīgas pasažieru stacijas priekšnieks biļetes pieprasa no biļešu un

blanķešu noliktavas, uzglabā un par tām norēķinājās noteikumos te 231.

norādītā kārtībā, ievedot atsevišķu pārdoto biļešu grāmatu un sastādot

atsevišķus mēneša norēķinus. Kases grāmatā un Kases norēķinā, par
vilcienos pārdotām biļetēm ieņemtās naudas snmmas parādāmas atsevišķā
iedalē.

Dzelzc. galv. dir. pal. Ķ. Spriņģis.

Eksploatācijas direktora v. v. i. P. Lielais.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.
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Rīkojums N° 371.
1927. g. 8. septembrī.

Par pasažieru pārvadāšanu vietu trūkuma deļ agstakas klases

vagonos.

Saskaņā ar Dzelzceļu likuma 28. pantu, pasažieriem, brīvu vietu

trūkuma dēļ, ir tiesība pieprasīt vietu braukšanai ar zemākas klases bi-

ļeti augstākas klases vagonā.

Izpildot minēto dzelzceļu lik. pantu jāievēro sekošais:

1) pasažieri, brīvu vietu trūkuma dēļ, nedrīkst patvarīgi ieņemt ar

zemākas klases biļeti vietu augstākas klases vagonā, bet viņi to var darīt

vienīgi ar stacijas priekšnieka vai viņa vietnieka piekrišanu un atļauju;

2) pasažierim, kurš brīvu vietu trūkuma dēļ vēlas ar zemākas klases

biļeti pāriet augstākas klases vagonā, jāgriežās pie stacijas priekšnieka
vai viņa dežūrējošā palīga, kas, atļaudams šādam pasažierim ar zemākas

klases biļeti braukt augstākas klases vagonā, taisa par to vilciena pa-

vadrakstā atzīmi;

3) tiklīdz zemākas klases vagonā atbrīvojas vietas, tūliņ stacijā, kur

vilciens stāv ne mazāk par 2 minūtēm, pasažieriem, braucošiem ar ze-

mākas klases biļetēm vietu trūkuma dēļ pagaidām augstākā klasē, jā-
pāriet uz konduktora nzaicinājumu biļetei atbilstošas klases vagonā;

5) ja pasažieris, kas brauc ar zemākas klases biļeti vietu trūkuma

dēļ pagaidām augstākas klases vagonā, 3. punktā minētos gadījumos ne-

paklausa konduktora uzaicinājumam un nepāriet zemākas klases vagonā,
tad tas uzskatāms par pasažieru, kurš patvarīgi, bez attiecīgas piemaksas,
ar zemākas klases biļeti brauc augstākas klases vagonā un no tā pie-
dzenāma soda nauda tarifos noteiktos apmēros; tāļākam braucienam

augstākas klases vagonā tādam pasažierim jāsamaksā biļešu cenu starpība.

Rīkojums spēkā ar 1927. g. 12. septembri.
Dzelzc. galv. dir. v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu. 1927. g. 14. oktobri.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Rīkojums N° 432.

Par biļešu pārdošanu tieši vilcienos, kuri iecelti apgrozība starp

Rīgu un Šķirotavu.

Dzelzceļu kalpotāju un privātas publikas pārvadāšanai starp Rīgu
un Šķirotavu apgrozībā ieceltos vilcienos turpmāk braucamās biļetes pa-
sažieriem, kuri iekāps minētos vilcienos starp Rīgu un Šķirotavu nozī-

mētās vilcienu pieturas vietās kur biļešu kasu nav, uzdodu pārdot šo

vilcienu virskonduktoriem, tieši vilcienos.

Rīkojums spēkā ar 1927. g. 20. oktobri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.
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Rīkojums N° 433.
1927. g. 17. oktobri,

Par biļešu pārdošanu starp Rīgu un Šķirotavu apgrozība
ieceltos vilcienos.

Sakarā ar š, g. „Dzelzceļu Vēstnesī" N° 39. publicēto rīkojumu
N° 432. par biļešu pārdošanu starp Rīgu un Šķirotavu apgrozībā ieceltos

vilcienos, ievedu braukšanai šājos vilcienos, bez parastām kartona biļetēm,
arī tramvaja tipa biļetes. Minētās tramvaja tipa biļetes pārdodamas
tieši vilcienos un vienīgi tiem pasažieriem, kuri iekāps vilcienā starp
Rīgu un šķirotavu nozīmētās šādu vilcienu pieturas vietās, kur biļešu
kasu nav.

Šās biļetes Rīgas stacijas kase N2 4. pieprasa no biļešu un blan-

ķešu noliktavas un izsniedz tās šo vilcienu virskonduktoriem pirms
pirmā vilciena attiešanas no Rīgas. Dienai izbeidzoties un pie konduk-

toru brigādes maiņas atlikušās biļetes līdz ar iekasēto par pārdotām
biļetēm naudu, kase JSfs 4.saņem no virskonduktora atpakaļ.

Lai būtu iespējams pārbaudīt vilcienā no uzrādito biļešu
derīgumu, pie vilciena virskonduktora jāatrodas īpašai kontroles grā-

matai, kurā Rīgas stacijas dežurants ik reizes pirms attiecīga vilciena

attiešanas, ar savu parakstu ieraksta pārdošanai izdodamo biļešu sēriju
un numurus, t. i. no kāda līdz kādam N2N2 biļetes izdotas.

Tāpat pirms vilciena attiešanas no Šķirotavas, šās stacijas dežurants,

pārliecinājies pēc virskonduktora grāmatas par pēdējā rīcībā esošo un

iepriekšējā vilcienā pārdoto biļešu numerācijas pareizību, atzīmē grāmatā
pirmo pēc kārtas pārdodamo biļetes numuru, turpat parakstoties.

Konduktora kontroles grāmata dienai izbeidzoties un pie brigādes
maiņas atgriežoties pēdējai Rīgā nododama reizē ar naudu un atlikušām

biļetēm kasē N° 4.

Norēķināšanās par pārdotām šā tipa biļetēm, kā arī pate biļešu

pārdošana pasažieriem, izdarāma analoģiski š. g. „Dzelzceļu Vēstnesī"

jVs 30. ievietotā rīkojumā N° 328. nosacītai kārtībai.

Par maksu braucošo pasažieru pārvadāšanai Rīgas-Šķirotavas vil-

cienos nozīmējāms atsevišķs vagons ar uzrakstu „Privātpasažieriem".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Finanču direktora v. J. Leitis.

Rīkojums N° 120.
1928. g. 5. martā,

Par braucienu virzieniem.

Gadījumos, kad skolnieku, karavīru un citās apliecībās, kuras iz-

dotas biļešu iegūšanai par pazeminātu maksu, nav uzrādīts brauciena

virziens, atļauju izdot biļetes vai citus braukšanas dokumentus braucēju
ērtības labā pēc viņu vēlēšanās tuvākā vai tāļākā virzienā. Turpretim
braucējiem, kuriem biļetes izsniedzamas uz pieteikuma pamata resp.
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kredīta tad ja pieteikuma nav uzrādīts ceļa virziens, biļetes ka arī citi

braukšanas dokumenti, tāpat kā līdz šim, izsniedzami vienīgi īsākā virzienā.

Šis rīkojums spēkā ar 1928. g. 15. martu.

Dzelzceļa galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors. R. Garsels.

Finanču direktora Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 84.
1928. g. 31. jūlijā.

Novērots, ka vilcienus kontrolējošās personas un virskonduktori,
neatzīmē no rokas ar tintes zīmuli kompostra datus uz Latvijas dzelzceļu
kuponiem, kuri izbraukšanas stacijas kasē nav kompostrēti.

Varbūtēju ļaunprātību novēršanai uzlieku par pienākumu vilcienu

virskonduktoriem, pie pirmās revizijas obligātoriski atzīmēt uz Latvijas
dzelzceļu kuponiem, kuri izbraukšanas stacijā nav kompostrēti, kom-

postra datus no rokas ar tintes zīmuli, bet tiešās satiksmes kartona

biļetes izkniebt ar kalendāra knaiblēm, neatkarīgi no revidentu kontroles.

Konduktoru brigāžu pārziņiem uzdodu instruēt konduktoļu brigādes.
Finanču direktors Mazkainiņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 134.
1928. g. 28. novembrī.

Pie pasažieru biļešu pārbaudes vilcienos konstatēti gadījumi, ka uz

brīvbiļetēm, kuras izsniegtas vienreizējam braucienam ar apstāšanos starp-
stacijās, pēc apstāšanās nav uzlikta atzīme par pieturu un pie brauciena

turpināšanas nav uzliktas kompostra zīmes. Ir bijuši arī gadījumi, kād

pretēji pastāvošiem noteikumiem, biļešu kasieri vai staciju dežuranti

šādas biļetes braucienu turpinot kompostrējuši, neskatoties uz to, ka uz

tām nav bijuse atzīme par pieturu.
Griežot vērību uz noteikumiem Ns 309, aizrādu, ka šādas biļetes

atzīs par nederīgām un no braucējiem piedzīs noteikumos paredzēto sodu,
kā par braukšanu bez biļetes.

Ekspluatācija direktora v, Kļaviņš.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Apkārtraksts N° 141.
1928. g, 11. decembrī.

Tā kā visos pasažieru vilcienos nav apgrozībā visu klašu vagoni,
uzdodu stacijām stingri sekot, lai izsniedzot pasažieriem biļetes, kasieri

pārbaudītu, vai attiecīgas klases vagoni atrodās ne tikai tanī vilcienā uz

kuru biļeti izsniedz, bet arī pieskaņota vilcienā līdz gala stacijai.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodoļas vadītājs P. Miezans.

Apkārtraksts N° 365.
1929. g. 26. februārī.

levērojot to, ka dažos ceļojumu birojos vel atrodas pārdošanai veca

iespieduma kuponu biļetes braukšanai starp Rīgu un Valku robežu, kurā
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uzrādīts tikai viens virziens, pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka šīs

kuponu biļetes ir derīgas braukšanai pa minēto posmu vienā vai otrā

virzienā, jo ceļojumu birojiem atļauts tās izlietot līdz krājuma izbeigšanas.
Finanču direktors H. Mazkalniņš.
Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Rīkojums N° 145.
1929. g. 9. aprīlī.

Ar š. g. 20. aprīli tuvsatiksmes vilcienos, starp Rīgu un Jelgavu
braucošiem pasažieriem ievestas pārdošanai vilcienos jauna parauga
111. kl. posmu biļetes, pieaugušiem un tādas pašas bērniem; pēdējiem
izdodamās biļetes iespiestas vidū ar brūnu vertikālu švītru. Biļetes sa-

stāv no 2 daļām: biļetes un pasakņa un abas daļas numurētas ar vīenu

un to pašu numuru.

Izsniedzot biļetes vilcienā, virskonduktors tūlīņ abas biļetes daļas

t. i. biļeti un pasakni, vienā reizē izkniebj ar speciālām kontrolknaiblēm.

Biļetes jāizkniebj biļetēs uzrādītās vietās: labā pusē, ar melniem punktiem

apzīmētās vietās: 1) pret nobraukšanas stacijas apzīmējumu (iedalē „no");

2) pret gala stacijas apzīmējumu (iedalē „līdz"); 3) pret iekasētām, no

pasažiera summām, pēc sevišķas cenu tabulas; 4) biļetes kreisā pusē
izdošanas dienas apzīmējumu un 5) biļetes apakšējā daļā, izdošanas

mēneša apzīmējumu.
Biļetes jāpieprasa un par tām jānorēķinājas Noteikumu par staciju

rēķinvedību 161 § norādītā kārtībā. Posmu biļetes norēķinos jāieraksta

pēc kilometru biļetēm un tādā pat kārtībā, kā pēdējās, uzrādot kā no-

braukšanas, tā gala punktu, vai staciju nosaukumus; pie norēķina jāpie-
vieno attiecīgā menešā pārdoto biļešu pasakņi.

Līdz šim lietotās posmu biļetes, pēc jaunā parauga saņemšanas,

izņemamas no apgrazības un iesūtāmas biļešu un blanķešu noliktavai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums N° 416
1929. g. 8. oktobrī.

Lai atvieglot konduktoriem biļešu izsniegšanu pasažieriem vilcienos

no pieturu punktiem starp Rīgu-Jelgavu, atļauju izsniedzamo biļešu cenu

nodalījumus atstāt neizkniebtus. Bez tam atļauju mēneša datus biļetēm
izkniebt pirms izbraukšanas no sākuma stacijas, tikai ar to aprēķinu, lai,
izsniedzot šīs biļetes nākošā mēnesī, tās nebūtu izkniebtas ar vecā, pa-

gājušā mēneša datiem.

Izsniedzot biļetes vairākiem pasažieriem, iekāpušiem no viena pie-
turas punkta, atļauts izkniebt ar reizi datus tik daudz biļetēm, cik ir šo

pasažieru, izņemot atzīmējumus līdz kādai stacijai vai pieturas punktam
katram no viņiem jābrauc; gadījumos, ja iespējams konstatēt, ka vairāki

no viņiem brauc līdz vienai vietai biļešu dati izkniebjami ar reizi uz

visām vajadzīgām biļetēm.

Pārējos gadījumos nodalījumi „no", „līdz" un dienu datumi izknieb-

jami atsevišķi uz katras biļetes.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Eksploatācijas direktora v. O. Zaķis.
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2. Dzelzceļu darbinieku un citu amatper-

sonu braukšana un pārvadāšana ar bez-

maksas biļetēm, vai uz valsts rēķina.

Rīkojums N° 447.
1929. g. 22. oktobrī.

Par biļešu lietošanu braucieniem no vai līdz Liepājai virziena

caur Možeikiem vai Saldu.

Sakarā ar rīkojumu Ns 439. par komerciāliem attālumiem brau-

cieniem un pārvadājumiem no Glūdas vai caur Glūdu līdz Liepājai un

otrādi, nosaku, ka biļetes, kas izdotas braucieniem no Liepājas līdz

Glūdai vai tālāk caur Glūdu Jelgavas virzienā, tāpat arī braucieniem

pretējā virzienā izdotās biļetes lietojamas pagaidu tarifa un noteikumu

JSr
2 27 § 13 noteiktā kārtībā, t. i. braucienam ar to vilcienu, uz kādu

biļete izdota, vai pārsēšanās gadījumā uz pirmo saskaņoti atejošo vilcienu.

Izņēmumu nosaku braucieniem starp minētām stacijām:

virzienā uz Liepāju — ar vilcienu «N° 3 un Jsfs 9*)

~
no Liepājas —

„ „
Ne 4 un N2IO*)

Pasažieri, kam izdota biļete uz vienu no minētiem vilcieniem vai

kam pārsēžoties būtu jāturpina brauciens ar vienu no minētiem vilcieniem,
var braucienam uz biļetē uzrādīto gala staciju izlietot pēc izvēles vienu

vai otru vilcienu, t. i pasažieri, kam izdotas biļetes braucienam līdz

Liepājai ar vilcienu N2 3 caur Možeikiem, ja izbraukuma stacija ir Glūda

vai kāda stacija, kas aiz Glūdas atrodās Jelgavas virzienā, var braukt

arī ar vilcienu N2 9, kas iet caur Saldu; tāpat arī otrādi — ar biļeti,
kas izdota braucienam ar vilcienu Jsr

2 9, var braukt vilcienā JSf° 3.

Ari pretējā virzienā starp minētām stacijām ar biļeti, kas izdota

braucienam vilcienā N2 10, var braukt vilcienā Jsr2 4 nn otrādi.

Ja ceļojumu pārtraucot vai vilcienu nokavējot, biļetes ar stacijas
priekšnieka atzīmi par apstāšanos vai nokavēšanu uzrāda kasē kompo-
strēšanai tāļākam braucienam, tad biļetes, kas izdotas braucienam starp
augstāk minētām stacijām caur Saldu, var kompostrēt uz vilcienu, kas

brauc caur Možeikiem un otrādi.

Rīkojums spēkā ar 1929. g. 1. novembri.

Dzelzceļa galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Finanču direktors Mazkalniņš.

*) Sakara ar vilcienu numerācijas grozīšanu, sākot ar 15. maiju 1930. g. vilcienā N? 3

vietā jālasa vilc. 73, un vilc. H° 9 vietā — vilc. H° 3. Tāpat vilc. JM° 4 vietā — vilc. Ne 74,
un vilc. Jvfe 10 vietā — vilc. N° 4.
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Apkārtraksts N° 14.
1930. g. 14. februārī.

Visiem Rīgas-Ventspils, Zasulauka - Bolderājas, Tukuma 11.-

Jelgavas, Torņakalna-Liepājas, Jelgavas-Meitenes, Meitenes -

Bauskas, Jelgavas - Daugavas, Liepājas - Rucavas, Aizputes -

Skrundas un Jēkabpils lauku dzelzceļu ES.

Papildinot 1925. g. 13. februāra pavadrakstu N° 4020/FT, ar kuru

piesūtīti stacijām staciju saraksti ar attālumu uzrādījumiem",
aizrādu, kā visos gadījumos, kad pasažieri brauc no Ventspils-Zasulauka-

Bolderājas līnijas uz Torņakalna - Jelgavas atrodošamies stacijām, vai

pretējā virzienā — uz pasažieru vēlēšanos, kā arī kad jābrauc ar tiem

saskaņotiem vilcieniem, kas Torņakalnā nepietur — braukuma maksa

iekasējama un biļetes izdodamas caur Rīgas pas. staciju. Virzienam

caur „Rīgu pas." noteikti jābūt uzrādītam izdodamā biļetē.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Rīkojums N° 99.
1922. g. 28. martā.

Visiem ER, ES, P, PN, PS.

Izmainot rīkojumus N2 427. un 445. no 6. novembra un 22. no-

vembra 1921. g. publicētus «Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā"
.\° 4. un 6. no 1920. g. ar kuriem lai novērstu vagonu apzagšanu aiz-

liegts visiem citiem izņemot attiecīgus konduktorus, novietoties un braukt

uz vagonu bremžu laukumiem. Ar šo atļauju novietoties un braukt

uz bremžu laukumiem visiem tiem darbiniekiem, kuriem ir izdotas

biļetes braukšanai visu šķiru vilcienos un uz lokomotīvēm, pie kam

šiem darbiniekiem reizē ar biļeti jāuzrāda vilcienu kontrolējošām per-

sonām arī personas apliecība.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Izraksts no rīkojuma N° 328.

„Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājuma" 1923. g. N° 48.

Pārpratumu novēršanai aizrādu, ka Lietavas dzelzceļu brīvbiļetes,
kuras izdotas braukšanai pa Lietavas dzelzceļiem, skaitāmas par derīgām
braukšanai Latvijas vilcienos uz Lietavas teritorijas un Lietavas tranzita

vilcienos uz Latvijas teritorijas.

Tāpat Latvijas dzelzceļu bezmaksas biļetes un darbinieku saslim-

šanas gadījumos izdodamās'slimības zīmes, skaitāmas par derīgām brauk-

šanai valsts robežās ari Lietavas vilcienos, bet uz Lietavas teritorijas
tikai Latvijas tranzita vilcienos.
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Rīkojums N° 119.
1924. g. 8. aprīlī.

Tā kā izdotās muitas departamenta darbiniekiem gaitas - brīvbiļetes

derīgas braukšanai vilcienos vienīgi uzrādot komandējumu apliecības,
par ko ir arī atzīmēts uz biļetēm, uzdodu kontrolējošām vilcienus per-

sonām, stingri uzraudzīt lai pie vilcienu kontroles muitas ierēdņi bez

attiecīgas braukšanas biļetes uzrādītu arī komandējuma apliecības.

Pretējā gadījumā biļetes uzskatīt par nederīgām un no muitas

ierēdņiem . iekasēt soda naudu noteikumu N° 27. paredzētā kārtībā, kā

no bezbiļetes pasažieriem. .

Dzelzceļu galvena direktora v. i. A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 18.
1925. g. 21. jaovārī.

Spriežot pēc ziņojumiem par vilcienu kontroli, diezgan bieži atkār-

tojas gadījumi, ka dzelzceļu darbinieki, aizbildinādamies ar biļešu neiz-

sūtīšanu, vai pastāvošo noteikumu nezināšanu, brauc bez attiecīgām
biļetēm, kā arī pie vilcienu kontroles uzrāda nekompostrētas vai neap-
zīmētas ar vilciena numuru un braukšanas dienas datumiem, biļetes
vai slimības zīmes.

levērojot sacīto, aizrādu, ka ne tikai privātai publikai, bet arī

dzelzceļu darbiniekiem braukšana bez attiecīgām biļetēm vai citiem

likumīgiem braukšanas dokumentiem (attiecīgām slimības zīmēm vai

izdotām, pret komandējumu apliecībām un rīkojumiem bezmaksas

biļelēm v. t. t.) ir aizliegta līdzīgi privātai publikai, kā arī ir jāievēro un

jāizpilda visi pastāvošie noteikumi un rīkojumi par pasažieru un bagāžas
pārvadāšanu pa dzelzceļiem.

No tiem darbiniekiem, kuri brauc bez biļetēm, vai pie vilcienu

kontroles uzrāda tādas biļetes, slimības zīmes, telegrammas un rak-

stiskus komandējumu paziņojumus, kuri nesaskan ar pastāvošiem no-

teikumiem, jāpiedzen noteikumos paredzētā soda nauda Ja minētie

darbinieki no labprātīgas soda naudas samaksas atsakās, kā ari atsakās

nopirkt attiecīgu biļeti, viņi spaidu kārtā no vilciena nav izraidāmi, bet

par katru tādu gadījumu jāsastāda attiecīgi protokoļi, uzrādot kādā

vilcienā un starp kādām stacijām šādi darbinieki braukuši. Bez tam

par katru tādu gadījumu jāziņo atsevišķi savai priekšniecībai.

Administratīvām personām uzdodu paziņot visiem darbiniekiem

brīvbiļešu un slimības zīmju lietošanas kārtību un sekot šā rīkojuma
izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
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Rīkojums N° 72.
1926. g. 22. februārī.

Novērojumi rāda, ka vēl arvienu nav nostiprinājušās korektas sa-

darbības attiecības starp dzelzceļu policijas un dzelzceļu darbiniekiem.

Neskatoties uz kopējo darba lauku, par nožēlošanu jākonstatē, ka neie-

cietība, kā no vienas tā no otras puses jau vairākas reizes ir izpaudusies
uz āru, izsaucot sarežģījumus un dažādus pārpratumus, reizē savienotus

ar pilnīgi lieku un nekam nevajadzīgu sarakstīšanos. Šinī ziņā no dzelz-

ceļu darbiniekiem, visvairāk pielaiž nepārdomātus soļus vilcienus revi-

dējošās personas, sastādot par dzelzceļu policijas darbiniekiem protokolus,
ka pēdējie braukuši I vai II klases vagonos ar III klases biļetēm.

Ievērojot to, ka dzelzceļu policijas darbiniekiem pavadot vilcienus

ir uzlikts par pienākumu uzrāudzīt ne tikai III klases vagonus, bet gan
visu vilcienu, t. i. arī I un II klases vagonus — uzdodu turpmāk dzelz-

ceļu policijas darbiniekus, kad tie izpilda dienesta pienākumus augstākās
klases vagonos, likumu un pastāvošo noteikumu robežās, neuzskatīt par
braucošiem ar zemākas klases biļeti augstākā klasē un tādos gadī|umos
atturēties no protokoļu sastādīšanas un soda naudas piedzīšanas.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Administratīvās nodaļas vadītājs Līcis.

Apkārtraksts N° 78.
1927. g. 25. augustā.

Bijuši gadījumi, kad komandētie uz līniju darbinieki atkabināto no

vilcieniem bojāto vagonu izlabošanai saskaņā ar rīkojumu N° 301. no

1925. g. 17. augusta („Dz. virsv. rīk. kr." JVs 33.), no konduktoru bri-

gādēm nav laisti vilcienos.

Aizrādu, ka vagonu izlabošanai komandētie darbinieki ierakstāmi

vilcienu pavadrakstos, saskaņā ar noteikumu N° 238. par bezmaksas bi-

ļetēm un mantu pārvadāšanas atļaujām 3. paragrāfu („Dz. virsv. rik.

kr." JMs 42. — 1923. g.) uz TN, TD vai arī TNT rakstiskiem pietei-
kumiem.

Darba rīki un sīkie materiāli, kurus augšminētiem darbiniekiem

vajadzīgs ņemt līdzi uzdotā darba izpildīšanai, pārvadājumi uz TN, TD

vai TNT pieteikumu pamata tādā pat kārtībā, kāda noteikta rīkojumā
Xs 287. no 1927. g. 11. jūlija („Dz. Vēstn." JSr

s 26.) attiecībā uz TNE

un TLE darbiniekiem.

Pasažieru vilcienos minētiem amatniekiem ierādāma vieta dienesta

nodaļās, bet darba rīki un materiāli novietojami bagāžas vagonā, pēc
bagāžas konduktora norādījumiem.

Preču vilcienos amatnieki ar saviem darba rīkiem un materiāliem

ievietojami konduktoru siltumnīcās vai uz lēninātāju platformām, pēc
EBK aizrādījumiem.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Mašīnu direktora v. Kilstrops.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

50
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Rīkojums N° 266.
1928. g. 30. maijā.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka uzliekot pag. tarifa un not.

Jvr
2 27. 13. § paredzētās atzīmes uz pasažieru biļetēm par brauciena pār-

traukumu, obligātoriski jāuzrāda arī datums, kad atzīme uzlikta.

Šī atzīme jāapliecina stacijas priekšniekam vai stacijas dežurantam

ar savu parakstu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 84.

1929. g. 19. februāri.

Par Saeimas deputātu braucieniem pa dzelzceļiem.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka saskaņā ar likumu par Sa-

eimas kārtības rulli, kurš publicēts 1923. g. «Valdības Vēstneša" 65.

numurā, Saeimas deputātiem ir tiesība lietot braucieniem valsts dzelz-

ceļus bez atlīdzības, un ka viņi, izlietojot šās tiesības, var braukt visu

klašu vagonos bez maksas.

Kas attiecas uz vietu ieņemšanu numurētu vietu un guļamvagonos,
tad par šādu ērtību lietošanu viņiem jāmaksā līdzīgi visiem citiem pasa-
žieriem tarifā paredzētā maksa.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.
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3. Arestantu un strādnieku pārvadāšana

pasažieru vilcienos

Rīkojums N° 250.
1922. g. 10. augustā.

Ir bijuši gadījumi, kad pavadošais vilcienu dzelzceļu policists ievie-

tojis dienesta nodaļā kur pārvadā naudu un brauc kasiers ar lielākām

naudas summām, arī arestētas (vilcienā) personas.

Pārpratumu novēršanai aizrādu, ka dienesta nodaļās, kurās pār-
vadā naudu un brauc kasieri ar naudas summām, arestētas personas
ievietot aizliegts, bet tādas ievietojamas atsevišķās nodaļās, kuras atbrī-

vojamas no pasažieriem uz policijas ierēdņu pieprasījumiem un pie-
palīdzību.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas dir. T. Dumpis.

Rīkojums N° 285.
1927. g. 11. jūlijā.

Grozot 1923. g. 23. maija rīkojumu Jfk 124, publicētu Dzelzceļu
virsvaldes 1923. g. rīkojumu krājumā te 20, uzdodu turpmāk izsniegt
biļetes arestantu pavadoņiem arestēto pārvadāšanai, ārpus kārtas. Biļe-
tes arestantu pavadoņiem ārpus kārtas izsniedzamas caur dežūrējošo po-

licijas uzraugu un vienīgi tādos gadījumos, kad viņi pavada arestētos,
kurus nevar atstāt bez uzraudzības.

Dzelzc. galv. dir. v. i. P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņs.

Apkārtraksts N° 7.
1924. g. 17. janvārī.

Novērots, ka stacijas darbinieki un konduktoru brigādes nepārzin
un neizpilda strādnieku pārvadāšanas noteikumus darba vilcienos,

padodot viņus uz posmiem un atzarojumiem ielādēšanas vai izlādēšanas

vietām, caur ko pie tādu vilcienu kontroles rodās pārpratumi.
Griežu vērību uz ievietotiem 1923. g. Dzelzceļu virsvaldes rīko-

jumu krājumā" te 51. noteikumiem te 239 24. § par strādnieku pārva-
dāšanu darba vilcienos un lūdzu šos noteikumus stingri ievērot.

Virskonduktoriem pavadot darba vilcienus jāpārliecinājas, ka pār-
vadājamiem strādniekiem būtu minētos noteikumos paredzētie pārvadā-
šanas dokumenti.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Rīkojums
N°

516
1928. g. 6. decembri.

lenākuši ziņojumi, ka strādnieki un bezdarbnieki braucot pa dzelz-

ceļu ar kopīgu vairāk personām vienu brīvbiļeti pretēji not. 309. 15. §

50*
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2. punkta (iespiests 1927. gada „Dz. Vēstnesī" J\° 33.) nosacījumiem ne-

ievietojas vilcienā kopā vienā vagonā, bet iekāpj dažādos vagonos, kam-

dēļ nav iespējama sekmīga biļešu kontrole vilcienos.

Lai to novērstu, uzdodu visām personām, kuras izsniedz brīvbiļe-
tes, gadījumos, kad vairākiem braucējiem izsniedz vienu kopīgu biļeti,
brīdināt braucējus, ka tiem jāievietojas visiem kopā vienā vagonā.

Uz izdodamām biļetēm šādos gadījumos rakstāma sekoša atzīme:

„Derīga braucienam kopīgā vagonā".

Gadījumos, kad brauc lielāks skaits strādnieku, tad vienība, kura

sūta strādniekus, paziņo iepriekš attiecīgai stacijai braucēju skaitu uz at-

tiecīgu vilcienu. Stacija rūpējas lai tiem varētu iepriekš rezervēt vietas

kopīgi.
Dzelzc. galv. direktora pal. K. Sprinģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu. 1929. g. 25. martā.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Rīkojums N° 133.

Par bezdarbnieku pārvadāšanu pa dzelzceļu bez maksas.

Atļauju Tautas labklājības ministrijas reģistrētiem bezdarbniekiem,
kuri brauc no savām dzīves vietām uz lauku darbu pie lausaimniekiem,
izsniegt pret Tautas labklājības ministrijas darba aizsardzības departa-
menta apliecībām biļetes braukšanai pa dzelzceļu 111 klases vagonos
bez maksas.

Minētās apliecības atzīstamas par derīgām tikai tad, ja tās pienā-
cīgi apzīmogotas un parakstītas un ja tanīs uzrādītas sekošās ziņas:

1) bezdarbnieka vārds un uzvārds,

2) izbraukuma un gala staciju nosaukumi,

3) aizrādījums, ka bezdarbnieks brauc uz lauku darbiem un tādēļ,

pamatojoties uz šo rīkojumu pārvadājams pa dzelzceļu 111 kl. vagonā

par brīvu,
4) apliecības derīguma laiks.

Apliecības paliek stacijas kasē, kura izsniegusi braukšanai biļeti,
kā attaisnojošs dokuments un reizā ar norēķinu iesūtāmas Dzelzceļu
virsvaldes Finanču direkcijai parastā kārtībā.

Rīkojums spēkā no 1929. g. 8. aprīļa.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.
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4. Vilcienu kontrole. Soda nauda. Biļešu
atņemšana, to uzglabāšana un iesūtīšana.

Izvilkums no rīkojuma N° 331.
1921. g.

Uz Latvijas dzelzceļu vilcieniem, kuri iet pa Lietavas teritoriju,
Lietavas dzelzceļu stacijas pārdod Lietavas biļetes vietējā satiksmē un

tādas jāatzīst par derīgām braukšanai Latvijas vilcienos. Tāpat uz

Lietavas vilcieniem, kuri iet pa Latvijas teritoriju, Latvijas dzelzceļu
stacijas pārdod Latvijas biļetes vietējā satiksmē.

Uz biļetēm, kuras pārdod vienas valsts dzelzceļu vilcieniem, jābūt
sekošiem apzīmējumiem:

a) biļetes numuram,

b) vagona klasei,

c) izbraukuma un gala mērķa staciju nosaukumiem,

d) biļetes cenai,

c) vilciena numuram un

f) biļetes izdošanas laikam (datumam un gadam).

No tiem pasažieriem, kuri vienas valsts dzelzceļa vilcienā uz otras

valsts teritorijas atrasti bez biļetēm, dzelzceļš, kuram pieder vilciens,
iekasē soda naudu vilcienā pēc vilciena piederības valsts dzelzceļa
noteikumiem.

Šī soda nauda paliek pilnīgi vilciena piederības dzelzceļam par
labu.

Rīkojums N° 50.
1922. g. 10. februāri.

levērojot to, kā pie ārlietu ministrijas paziņojuma ārvalstis soda

naudu no bezbiļešu pasažieriem ārvalstniekiem administratīvā kārtā

piedzīt atsakās un lai dzelzceļiem pienākošās soda naudas piedzīšana
par tādu bezbiļetnieku braukšanu būtu garantēta, lieku priekšā, turpmāk
visus ārzemniekus bezbiļetniekus, izņemot ārzemju misiju locekļus, kuri

atsakās no tarifā paredzētās soda naudas samaksas un biļešu iegādā-
šanas tāļākai braukšanai izraidīt no vilciena, nododot viņus policijas
rīcībā, līdz soda naudas samaksai.

Dzelzceļu galvenais direktors Bļodnieks.

Finanču direktora palīgs Leitis.

Rīkojums N° 299.
1923. g. 29. oktobrī.

Daži vilcienu kontrolieri un virskonduktori atrodot pie vilcienu

kontroles pasažierus ar biļetēm bez kompostera atzīmēm vai ar nepa-
reizām un neskaidrām atzīmēm, piedzen no pasažieriem soda naudu,
lai gan redzams, ka biļešu kasiers kļūdījies izdodot biļeti.
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Tā piemēram ir bijuši gadījumi, ka no pasažiera pieprasīta soda

nauda tāpēc ka tas uzrādījis vilciena kontrolei biļeti ar atzīmi par pār-
trauktā ceļojuma atjaunošanu, kurā biļešu kasiers uzdevis pretējā vir-

zienā ejošā vilciena numuru; vairākos gadījumos soda nauda

no pasažieriem tāpēc, ka tie uzrādījuši biļetes, kas izdotas no kases bez

kompostera atzīmēm.

Šādu vilciena revidējošo ierēdņu rīcību atrodu par nepareizu un

uzdodu turpmāk pie biļešu pārbaudīšanas vilcienos, kad pasažieri uzrāda

biļetes bez kompostera zīmēm vai ar nepareizām atzīmēm, piegriezt
vairāk vērības lietas būtībai un tādos gadījienos no pasažieriem soda

naudu tūlīt neiekasēt, bet tuvākā stacijā caur stacijas dežurantu pieprasīt

izziņu no stacijas, kura biļeti izdevusi vai kompostejusi, un tikai pēc

izziņas saņemšanas rīkoties atkarībā no pēdējās rezultātiem.

Šādas izziņas pieprasāmas ar steidzošām telefonogramam un stacijai,
kura šādu pieprasījumu saņēmusi, nekavējoši jānoskaidro un tājoat ar

telefonogramu nekavējoši jādod atbilde uz vilcienu.

Vilcienu revizoru nepareiza rīcība konstatēta arī pie soda naudas

iekasēšanas par neatļautas rokas bagāžas pārvadāšanu. Ir bijuši vairāki

gadījumi, ka vilcienu kontrole atzinusi par neatļautu rokas bagāžu
mūzikas instrumentus, metāla izstrādājumus, dažādus amata rīkus un

dzelzceļa remonta vajadzībām pārvadājamus sīkus materiālus vai instru-

mentus, kuri lai gan apmēru ziņā ir drusku pārsnieguši normu, bet

svara ziņā nav pārsnieguši noteikumos Ns 27. 31. paragrāfā 2. p. atļauto
rokas bagāžas svara normu un minēto priekšmetu pārvadāšanas dēļ

nav arī cēlušās nekādas neērtības citiem pasažieriem.

Vēlreiz aizrādu revidējošiem darbiniekiem un konduktoru brigādēm,
ka noteikumi par pasažieru un viņu rokas bagāžas pārvadāšanu nav

tulkojami pedantiski burtiski, bet piemērojami ar safjrātu. paturot vērā,
ka noteikumu nolūks ir nevis apgrūtināt publiku, bet uzturēt kārtību

un novērst ļaunprātības, un ka dzelzceļa darbinieku pienākums ir izpa-
līdzēt pasažieriem, bet nevis darīt pēdējos atbildīgus par dzelzceļu dar-

binieku pielaistām nepareizībām vai kļūdām.

Dzelzceļu galvenais direktos K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Apkārtraksts N° 8.

1925. g. 27. janvāri.

Novērots, ka virskonduktoru un revidējošo personu kontrolknaibļu
kalendāra datu nospiedums uz kontrolētām biļetēm nesakrīt ar datumu,
kādā kontrole izdarīta, kamdēļ pie atņemto biļešu pārbaudīšanas rodās

pārpratumi. Tas izskaidrojams ar to, ka dienas datuma maiņas momentā,
t. i. pusnaktī kontrolknaiblēs nepārmaina kalendāra datus. Lai minēto

novērstu, uzdodu tanīs kontrolknaiblēs, kuras satur kalendāra datus,

obligātoriski pārmainīt datumu maiņas momentā un raudzīties uz to, lai

kontrolknaibļu kalendāra dati sakristu ar to datumu un mēnesi, kad

kontroli faktiski izdara.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.
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Apkārtraksts N° 45.
1925. g. 11. septembrī

Novērots, ka dažas stacijas atņemtās no pasažieriem izlietotās

biļetes lieto kā palīglīdzekli pie kilometru un blanku biļešu kompo-
strēšanas, kā arī lieto tās pie kompostra datu nospiedumu izmēģinā-
šanas un pēc tam ar vairākkārtēju kompostra nospiedumu iesūta Finanču

direkcijai, caur ko pie biļešu pārbaudīšanas rodas pārpratumi par nepa-
reizu kompostrēšanu vai izlietošanu.

Aizrādu, ka izlietotās biļetes iesūtāmas Finanču direkcijai tikai ar

tiem datiem, kādi bijuši uz biļetēm tanī brīdī kad tās atņemtas no

pasažieriem.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Izraksts no rīkojuma N° 373.
1926. g.

Ja pasažierim, kurš pa Lietavas teritoriju brauc Latvijas vilcienos

bez biļetes, nav Latvijas valūtas, un maksājamo soda naudu viņš vēlas

samaksāt Lietavas valūtā, tad soda nauda pieņemama Lietavas valūtā

pēc kursa 1 lits a= Ls 0,50.

Rīkojums N° 113.
1926. g. 26. martā.

Lai novērstu ļaunprātīgu, iekasētās vilcienos pret papildu ieņēmumu
kvītēm soda naudas par bezbiļetes braukšanu, piesavināšanos, ka arī se-

kotu minētās naudas kārtīgai iemaksai staciju kasēs, uzdodu brigāžu pār-
ziņiem un attiecīgiem ES sekot:

1) ka kvītes lietotu cieši numerācijas kārtībā:

2) ka virskonduktori pēc katra pabeigta brauciena, t. i. atgriežoties

pastāvīgā dzīves vietā, iemaksātu iekasēto minētā braucienā

naudu stacijas kasē un talonus līdz ar stacijas izdoto kvīti tūlīt

nodotu brigāžu rīkotājam, kuram tai pašā reizē obligātoriski jā-
pārbauda arī virskonduktora rīcībā esošo papildu ieņēmumu
kvīšu grāmatiņa — cik tanī izlietotas kvītes un vai iekasētā pret
tām nauda iemaksāta stacijas kasē.

Par izdarīto pārbaudīšanu brigāžu rīkotājam jāatzīmē uz pēdējā
izlietotā pasakņa otrās puses „Pārbaudīts", datums un pārbaudī-
tāja amats un paraksts;

3) ka iesūtāmos finanču direkcijai norēķinos uzrādītu visas virskon-

duktoriem izsniegtās pap. ieņēmumu kvīšu grāmatiņas, taisot pret
katru grāmatiņu atzīmi, kādas kvītes izlietotas, ka arī pret kādām

dažādu ieņēmumu kvītēm iemaksāta stacijas kasē iekasētā nauda,
bet gadījumā, ja kāda kvīšu grāmatiņa nebūtu lietota atzīmētu

„nav lietota";

4) ka norēķini par papildu ieņēmumu kvītēm tiktu iesūtīti caur tām

pašām administrātīvām vienībām, kurām minētās grāmatiņas iz-

sūtītas no finanču direkcijas.



792

ER, FR un visam vilcienus kontrolējošam amatu

personām:

1) izdarot vilcienu kontroli un izdodot virskonduktoram pieteikumus
par atrasto vilcienā bezbiļetes pasažieri, sekot, ka papildu

ieņēmumu kvīti minētam pasažieram izsniegtu tūlīt uz vietas, pie
kam griezt vērību uz to, vai visas trīs daļas izrakstītas uz reizi

(kvīte, talons un pasaknis — divi pēdējie zem kopējamā papīra),

2) pēc izdārītās vilciena kontroles — obligātoriski pārbaudīt arī

virskonduktora rīcībā esošo papildu ieņēmumu kvīšu grāmatiņu,

griežot vērību — cik akurāti izpildīti ierakstījumi, vai talons un

pasaknis izrakstīti zem kopējamā papīra, vai nav dzēsts, izkasīts,
labots un t. t., taisot attiecīgas atzīmes uz pēdējā izlietotā pa-

sakņa otrās puses un parakstot tās, bet nekārtību atrašanas ga-

dījumā — neatkarīgi no atzīmes uz pasakņa — nekavējoties pa-

ziņot par to E.

Līdz ar to aizrādu, ka gadījumos, ja pasažiers atteiktos izrakstīto

kvīti saņemt — vai tā citu kādu iemeslu pēc paliktu neizsniegta — pē-

dējā obligātoriski nododama brigāžu rīkotājam kopā ar attiecīgo talonu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 189.

1926. g. 22. maija.

Par biļešu kontroli guļamvagonos nakts laikā.

levērojot, ka biļešu kontrole guļamvagonos nakts laikā traucē pasa-
žieru nakts mieru, uzdodu pieprasīt no pasažieriem nakts laikā, skaitot

no pīkst. 21 līdz 8, nodot braucamās biļetes un vietu kartes vagonu pa-

vadoņu uzglabāšanā, pie kam nosaku sekošu to pieņemšanas un uzgla-
bāšanas kārtību:

ļļ Nakts laikā no pīkst. 21. līdz 8 guļamvagonu pasažieriem savas

biļetes un vietu kartes jānodod uzglabāšanā vagonu pavadoņiem, pret
sevišķu šim nolūkam paredzēto birku. Pirms birkas izsniegšanas pasa-
žierim vagona pavadonis to līdz ar pasakni izpilda vajadzīgiem datiem

un paraksta, lietojot ķimisko zīmuli un kopējamo papīru. Pāredzēto

birku vietā jāizlieto jau izgatavotās kvīšu grāmatiņas par glabāšanā pie-
ņemtām biļetēm ser. T 16.

2. Biļešu un vietu karšu uzglabāšanai vagonu pavadoņi apgādā-
jami ar sevišķiem kartona vākiem ar nodalījumiem biļešu uzglabāšanai.

Uzglabāšanai pieņemtās biļetes vagona pavadoņiem jāuzrāda personām,
kurām piešķirtas vilcienu kontroles tiesības, Kontrolējošās personas pār-
bauda biļetes, saskaņā ar birku pasakņiem un vagonos aizņemtām vie-

tām, nemodinot pasažierus. Pasažierus modināt ir tiesība tanīs gadījumos,
kad atrasta biļešu nepareizība, vai dibinātas aizdomas par ļaunprātīgu bi-

ļetes izlietošanu, kuru noskaidrošanai nepieciešami pasažiera paskaidrojumi.

3. Atdodot biļetes pasažieriem, vagonu pavadonis ievāc tiem izdo-

tās birkas atpakaļ.
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4. Vagona pavadoņa pienākums raudzīties nakts laikā lai pasažieri
nenobrauktu garām uzglabāšanai pieņemtās biļetēs uzrādītām pasažieru
izkāpšanas stacijām un modināt pasažierus ne vēlāki kā 20 minūtes

pirms vilciena pienākšanas minētās stacijās, netraucējot pēc iespējas tos

pasažierus, kuru ceļa gala mērķis ir tāļākās stacijas.
Šis rīkojums spēkā ar 1926. g. 10, jūniju.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašinu direktora pal. E. Zeebauers.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums N° 33.
1928. g. 16. janvārī.

Sakarā ar Lietavas dzelzceļu valdes p. g. 19. decembra rakstu

.Ns 12043/E, aizrādu, kā uz posma Jonišķi-Meitene mūsu konduktoru bri-

gādēm jāpieprasa no pasažieriem braucamās biļetes kā par mūsu tā arī

Lietavas dzelzceļu daļu. Atņemtās no pasažieriem, braucošiem virzienā

uz Latviju, Lietavas dzelzceļu biļetes nododamas Meitenes stacijai nosū-

tīšanai īoniškis staciiai.

Dzelzceļu galvenā direktora pal K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 309.
1928. g. 14. februārī.

Ar ārzemju satiksmes pasažieru pārvadājumu paplašināšanos dažādos

ceļu virzienos, nepieciešami nodrošināt par pārvadājumiem pienākošos
maksājumus. Sim nolūkam par neapšaubāmu pierādījumu noder no

pasažieriem atņemtās, izlietotās biļetes un kuponi, kādēļ, atgādinot V rīko-

jumu te 107., kurš iespiests 1922. g. „rīk. krāj." te 14. un, 1926. g. iz-

devuma, Noteikumos te 27. (7—9 1. p.), kā arī F apkārtrakstu te 278.

p. g. Dz. V. te 19. uzdodu, vilcienus kontrolējošiem virskonduktoriem

un citiem darbiniekiem, cieši raudzīties uz to, ka pasažierim tuvojoties
kuponu biļetē uzrādītai gala stacijai, biļete katrā ziņā tiktu izņemta no

biļešu grāmatiņas vākiem un nodota gala stacijas dežurantam. Pēdējam
jārūpējas, ka šādas kuponu biļetes, kā arī citāda veida, no pasažieriem
atņemtās ārzemju satiksmes biļetes, nēietu zudumā un netiktu sajauktas
ar citām, no pazažieriem atņemtām vietējās satiksmes biļetēm, bet kā tās

pie attiecīgiem sarakstiem, noteiktā laikā un kārtībā, bez kādiem iztrū-

kumiem, tiktu iesūtītas Finanču direkcijas ieņēmumu daļai.

Ar kuponu biļetēm braucošiem pasažieriem izejot caur staciju bar-

jieru, jāuzrāda kuponu grāmatiņas. Ja grāmatiņas vākos kuponu tāļākai
braukšanai neatrodas, tad barjiera sargam jāatņem arī grāmatiņas vāki

un jānodod stacijas dežurantam nosūtīšanai, kopā ar kuponu biļetēm,
Finansu direkcijas ieņēmumu daļai.

ENB instruēt konduktoru brigādes.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Ieņēmumu daļas vadītājs A. Krieviņš.
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Apkārtraksts N° 67.
1928. g. 2. jūlijā.

Saskaņā ar noteikumiem jYs 27. par pasažieru un bagāžas pārvadā-

šanu, pasažieriem, kuri atrasti vilcienā bez attiecīgas braukšanas biļetes
un samaksājuši soda naudu, bet tomēr vēlas braucienu turpināt, jāiegā-
dājas pirmā stacijā biļete, bet ja kase jau slēgta, tad jāizņem no stacijas
dežuranta apliecība „nepaspējušais".

Tā kā biļešu kases stacijās, kur vilciens stāv 2 minūtes un mazāk

jau slēgtas, tad iegādāt biļeti pasažieri vairs nepaspēj. Lai dotu iespēju

pasažieriem šādos gadījumos braukšanu tomēr turpināt un lai novērstu

varbūtējos nelaimes gadījumus, kad pasažieri skrien uz biļešu kasi, kura

jau slēgta, pirkt sev biļeti, uzdodu pasažieru vilcienu brigādēm augš-
minētos gadījumos būt piepalīdzīgām pasažieriem, kuri nav paspējuši
nopirkt sev biļeti, aizrādot viņiem, ka attiecīgā stacijā vilciens stāv īsu

brīdi, un ka viņi biļeti par šo laiku nopirkt pie kases nepaspēs, bet jā-

griežas pie stacijas dežuranta, lai pēdējais izsniegtu apliecību nepa-

spējušais".

Gadījumos, ja pasažieris būtu nevarīgs, vai nepārzinātu pastāvošo
kārtību, konduktoriem pašiem jāpieprasa priekš tādiem pasažieriem ne-

paspējušo apliecības, pēc kuras tad arī iekasējama braukšanas maksa.

Pašiem pasažieriem biļetes jāiegādājas tādās stacijās, kurās vilciens

stāv ne mazāk par 5 minūtēm.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 86.

1928. g. 7. augustā.

No virskonduktoru un vilcienu kontrolieru ziņojumiem redzams, ka

staciju dežuranti, aizbildinādamies ar darba vairumu stacijās un to uz-

raudzību, uz atrastiem vilcienā bezbiļetes pasažieriem, kuri atsakās

maksāt soda naudu, vai, būdami iereibušā stāvoklī un neuzrāda biļetes,
atsakās pieņemt pieteikumus līdz ar pašiem pasažieriem, liekot priekšā
vilcienu konduktoriem vest tos tālāk.

Gadījumos, ja arī tos saņem, tad ļauj pēdējiem netraucēti aiziet, pie
kam vēlāk ziņo, ka tie aizbēguši, nesamaksājot soda naudu. Bijuši pat
gadījumi, kad sastādīti akti par pasažieru aizbēgšanu, uzdodot lieci-

niekus, kuri redzējuši to nozušanu.

Šāda dežuranta rīcība nav ne ar ko attaisnojama, kamdēļ minētā

novēršanai uzdodu staciju dežurantiem būt piepalīdzīgiem konduktoru

brigādēm bezbiļešu braukšanas novēršanā, nenoraidot konduktorus ar

pieteikumiem.

Brīdinu, ka visos gadījumos, kad dzelzceļam caur pievestām pa-

rādībām celsies zaudējumi, būšu spiests zaudējumus iekasēt no vai-

nīgiem dežurantiem, neizslēdzot bez tam vēl šādām personām sodu

uzlikšanu.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
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Noteikumi
N°

365.

Par vilcienu kontroli.

1. §•

Vilcienu kontroles nolūks ir sekot kārtīgai pārvadāšanas un citu

dzelzceļu noteikumu izpildīšanai un piemērošanai, kā no publikas, tā arī

dzelzceļu darbinieku puses un spert soļus pret noteikumu neievērotājiem.

2. §•

Vilcienu kontroli ir tiesības izdarīt sekošām amata personām:
ekspluatācijas un finanču inspektoriem, pasažieru nodaļas vadītājam un

ekspluatācijas un finanču revidentiem.

Inspektoriem un pasažieru nodaļas vadītājam tiesības revidēt visus

valsts dzelzceļu vilcienus, bet pārējiem — tanīs rajonos, kur viņiem pie-
šķirtas bezmaksas dienesta biļetes braukšanai dienesta darīšanās. Bez

tam vilcienu kontroli ir tiesības izdarīt Valsts kontroles pārstāvjiem,
saskaņā ar Valsts kontroles uzdevumiem un šo pārstāvju pilnvarām.

3. §•

Ekspluatācijas direktors var piešķirt vilcienu kontroles tiesības, kā

vienreizējas, tā arī uz noteiktu laiku arī citiem dzelzceļu darbiniekiem,

ja tie pilnīgi pārzin pasažieru pārvadāšanas noteikumus, un konduktoru

gaitas nosacījumus.

Piešķirot vilcienu kontroles tiesības tādiem darbiniekiem, kuriem

pēc ieņemamā amata šie noteikumi nav jāpārzin, tie jāpārbauda minēto

noteikumu zināšanā. Atsevišķos gadījumos, arī Finanču direktors var

piešķirt tiesības izdarīt pēkšņas vilcienu kontroles.

4- §•

Par nodomāto vilciena kontroli jāpaziņo vilciena virskonduktoram,
uzrādot apliecības par kontroles tiesībām. Personas, kuras bauda vil-

cienu kontroles tiesības pēc ieņemamā amata (2. §.) uzrāda personas

apliecības.

Ja uz vienu vilcienu vienā laikā pieteic revizījas vairākas personas,
tad viņām, savā starpā vienojoties, atļauts izdarīt kontroli vienā laikā,
katrai personai savos vagonos.

Ja revidējošās personas savā starpā nevar vienoties kopīgas revīzijas
izdarīšanai, tad priekšrocība piešķirama personai, kura pirmā kontroli

pieteikusi.
Valsts kontroles pārstāvjiem vilcienu revidēšanai vienmēr jāpiešķir

priekšrocība, izņemot gadījumus, kad vilcienu kontrole jau iesākta.

Virskonduktoram jāpārliecinājas vai personai, kura pieteikusi revī-

ziju, ir uz to tiesības.

5. §.

Katru revidējošo personu pie kontroles jāpavada virskonduktoram

vai konduktoram, bet ne vairāk, kā vienam no konduktoru brigādes.
Bez paziņošanas vilciena virskonduktoram un bez konduktora pavadības
vilcienu lcontrolēt noliegts.
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6. §.

Pavadot revidējošo personu, konduktors, iedams pa priekšu, uz-

aicina pasažierus sagatavot un uzrādīt biļetes. Biļešu saņemšanu, pār-
baudīšanu un nodošanu atpakaļ pasažieriem izdara revidējošā persona
tieši.

7- §•

Pārbaudot biļetes, jālūkojas uz viņu derīgumu un pareizību saskaņa
ar pastāvošiem noteikumiem. Sevišķa vērība jāpiegriež kompostera
datiem uz biļetēm. Derīgās biļetes pie kontroles jāizkniebj ar kontrol-

knaiblēm, bet ja tādu nav, tad jāatzīmē uz biļetes ar zīmuli, sevišķi
ievērojot, lai returbiļetēm neizkniebtu kuponu „atpakaļ" kupona „turp"
vietā, kā arī lai kuponu grāmatiņu biļetēm izkniebtu attiecīgo kuponu,
bet ne citu, vēl neizlietotu kuponu vai visu grāmatiņu.

Gadījumā, ja vilciena kontrolieram nav savas kontrolknaibles, tad

tādas uz viņa pieprasījumu jāizsniedz virskonduktoram.

Šādā gadījumā vilciena kontroliers atzīmē vilciena pavadrakstā, ka

revīzija izdarīta ar virskonduktora kontrolknaiblēm.

8. §.

Atrodot pasažierus bez biļetēm, ar nepareizam vai nederīgam bi-

ļetēm, vai arī neatļautu rokas bagāžu un dzīvniekus bez biļetēm, revi-

dējošā persona izraksta pieteikumu un nodod to pavadošam konduktoram

soda naudas iekasēšanai. Pārpratumu gadījumos revidējošā persona
uzdod stacijai tieši vai caur konduktoru noskaidrot biļešu derīgumu.
Jālūkojas, lai konduktors, iekasējot soda naudu, tūlīt izdotu kvīti. Ja
pasažieris atsakās maksāt soda naudu, tad konduktors to nodod dzelz-

ceļu policijai, vai tuvākās stacijas dežurantam protokola sastādīšanai.

9. §.

Revidējot vilcienus, jāpiegriež vērība ne tikai pasažieru biļetēm,
bet arī vispārīgai kārtībai un tīrībai vilcienos un stacijās, sekojot vai

darbinieki kārtīgi izpilda savus pienākumus. Vagonu apkurināšanas pe-

riodā sevišķa vērība piegriežama temperatūrai vagonos. Revidējošām
personām jāiegaumē, ka pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumi

nav tulkojami pedantiski burtiski, bet piemērojami ar saprātu, paturot
vērā, ka noteikumu un revīzijas nolūks ir nevis apgrūtināt pasažierus,
bet uzturēt kārtību un novērst ļaunprātības. Gadījumos, kad pasažieru
pārvadāšanas dokumentos atrasti trūkumi vai nepareizības, kuras dod

dibinātu iemeslu aizdomām, ka tie cēlušies ne vis pasažieru, bet dzelz-

ceļu darbinieku vainas dēļ, no pasažieru sodīšanas jāatturas un caur

pirmo pa ceļam staciju ļānoskaidro, vai nepareizība nav notikusi aiz

neatkarīgiem no pasažiera iemesliem.

10. §.

Lai pasažierus mazāk traucētu ar biļešu pārbaudi, pilnīga revīzija
visā vilcienā jāizdara pēc vilciena atiešanas no sākuma stacijas, tuvo-

joties gala stacijai, vai arī uz iecirkņa, kur vilciens visvairāk apdzīvots.
Pēc izdarītās kontroles tūlīt atkal kontrolēt biļetes tanīs pašos va-

gonos noliegts, izņemot svarīgus gadījumus.

Pasažieru saplūduma gadījumos kontroli var izdarīt biežāki tanīs

vagonos, kur iekāpis pasažieru vairākums.
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11. §•

Nakts laika pilnīga biļešu kontrole jāizdara tūlīt pēc vilciena at-

iešanas no sākuma stacijas un tuvojoties gala stacijai, bet pēc iespējas
jāatturas no pilnīgas kontroles uz pārējā ceļa gabala. Guļamvagonos
nakts laikā, kad pasažieri guļ un viņu biļetes atrodas pie vagona pava-

doņa, tikai sevišķos pārpratumu gadījumos atļauts modināt pasažierus,
netraucējot tomēr pārējos, guļošos pasažierus.

Pilnīga kontrole guļamvagonos (salīdzinot arī pasažieru skaitu ar

biļešu skaitu) jāizdara obligātoriski vienu reizi katrā vilcienā vai tūlīt

pēc vilciena atiešanas no sākuma stacijas, vai tuvojoties gala stacijai,
t. i. tad, kad pasažieri neguļ.

Tiešās satiksmes numurēto vietu vagonos, kuros starpstacijās parasti
iekāpj ļoti maz pasažieru, biļešu kontrole jāizdara pēc vilciena atiešanas

no sākuma vai robežstacijas, bet turpmāk šādos vagonos jāpārbauda bi-

ļetes tikai tiem pasažieriem, kuri iekāpj no jauna.

12. §.

Kad vilciena revīziju nepieteic revidējošas personas, tad pilnīga
biļešu pārbaude jāizdara vilciena virskonduktoram saskaņā ar šiem no-

teikumiem. Virskonduktoru pie biļešu kontroles katrs no konduktoriem,
viņam nodotos vagonos pavada tikai tad, ja kontrolē biļetes tūlīt pie
vilciena atiešanas no sākuma stacijas, lai katrs no konduktoriem savos

vagonos iepazītos kādi pasažieri uz kurieni brauc. Pie tālākām revīzijām,
ja tās izdara virskonduktors, to neviens no konduktoriem nepavada.

13. §.

Katram konduktoram uz katra posma jāiziet viņa uzraudzība no-

dotie vagoni (izņemot guļamvagonus un numurēto vietu vagonus), jāpār-
bauda pēdējā stacijā iekāpūšo pasažieru biļetes un, izsaucot nākošās sta-

cijas nosaukumu, jāatprasa un jāatņem līdz tai izlietotās biļetes. Uz

iecirkņiem ar īsiem posmiem, kur uzrādītā veidā nebūtu iespējams iz-

darīt biļešu pārbaudīšanu katrā posmā, konduktoriem jāiziet cauri saviem

vagoniem vismaz vienu reizi uz 2—3 posmiem, atprasot biļetes līdz 2—3

tuvākām stacijām reizē. Ja kontroli izdara revidējošās personas vai virs-

konduktors, tad izlietotās biļetes atņemamas reizē ar to. Tiem pasa-

žieriem, kuriem mezgla stacijās jāpārsēžas citā vilcienā vai vagonā, uz

to jāaizrāda pie viņu biļešu kontroles.

Atņemtās no pasažieriem biļetes nododamas stacijas dežurantam.

Lai ar biļešu kontroli netraucētu uz katra posma visus pasažierus,
konduktoriem jāievēro tie pasažieri, kuri iekāpj pēdējā stacijā un biļetes

jāpieprasa un jāpārbauda tikai tiem.

14. §.

Pēc izdarītas vilciena kontroles revidējošas personas parakstās
vilciena pavadraksta otrās iedales pirmā daļā, atzīmējot starp kādām

stacijām revizija izdarīta un vai izdarīta pilnīga revīzija visos vagonos,

vai tikai dažos vagonos, pēdējā gadījumā atzīmējot cik vagoni kontrolēti

un uzrādot revīzijas rezultātus. Par tām biļešu revīzijām, kuras izdara

virskonduktori, pēdējiem jāatzīmē vilciena pavadraksta otras iedales otrā

daļā, starp kādām stacijām biļešu pārbaude izdarīta, bet attiecībā uz

atrastiem bezbiļešu pasažieriem un bezdokumentu bagāžu jāuzrāda viss

kopskaits, ko atraduši konduktori.
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15. §.

Par izdaritam vilcienu revīzijām, darbinieki, kuriem uzdotas pēkšņas
kontroles, sastāda ziņojumus un iesūta tos tūlīt, bet darbinieki, kuriem

piešķirtas vilcienu kontroles tiesības pēc ieņemamā amata, vai uz no-

teiktu laiku, sastāda savus ziņojumus katra mēneša pirmā dienā, uzrādot

visas izdarītās revīzijas par pagājušo mēnesi un iesūta tos Ekspluatācijas
direkcijas pasažieru nodaļai, izņemot finanču revidentus, kuri savus

ziņojumus iesūta finanču direktoram.

16. §.

Darbinieki, kuriem piešķirtas vilcienu kontroles tiesības, revīzijas
izdara brīvā no saviem tiešiem pienākumiem laikā, vai arī braucienos,
saistītos ar dienesta pienākumiem. Vilcienu revīzija nevar būt par
traucējumu iemestu tiešo dienesta pienākumu izpildīšanā. Visiem tiem

darbiniekiem, kuriem piešķirtas vilcienu kontroles tiesības, izņemot
minētos 2. §, mēnesī jāizdara uz līnijām, kur apgrozās līdz 2 pāri pasa-
žieru vilcienu — 8 vilcienu kontroles, kur apgrozās līdz 3 pāri — 10 vil-

cienu kontroles un kur apgrozās vairāk par 3 pāri — 12 vilcienu kon-

troles, bet uz Rīgas-Jūrmalas līnijas laikā no 1. jūnija līdz 1. septembrim,
ne mazāk ka 20 vilcienu kontroles.

Darbinieki, kuriem aiz dibinātiem iemesliem nav iespējams izdarīt

minēto skaitu revīziju, atzīmē iemeslus revīzijas ziņojumā, vai arī ziņo

par to pasažieru nodaļas vadītājam atsevišķi.

17. §.

Šie noteikumi speķa no izsludināšanas dienas un reize ar to atcelti

sekoši rīkojumi:

1) JSr°X° 32 un 82 (iespiesti 1919. g. S. un D. min Vēstn. Ks 14)

2) Tēlegramma te 92
„

1920. g. „ „ „
te 44)

3) Rīkojums te 10201
„

1920. g. „ „ „
te 53)

4)
„

te 123
„

1920. g. „ „ „
te 58)

5)
„

te 1525
„

1921. g. Dz. Virsv. rīk. kr. te 4)

6)
„

te 151
,

1921. g. „ „ „ „
te 22)

7)
„

te 117
„

1922. g. „ „ „ „
te 15)

8) i te 256
„

1922. g. „ „ r
,

<
te 33)

9)
„

te 267
„

1923. g. „ „ „ „
te 40)

10) „
te 257

„
1923. g. . . „ „

te 38)

11)
„

te 329
„

1923. g. „ „ „ „
te 48)

12)
,

te 27
„

1924. g. „ „ „ „
te 6)

13)
„

te 331
„

1924. g. „ „ „ „
te 45)

14)
„

te 35
„

1925. g. „ „ „ „
te 6)

15)
„

te 52
„

1927. g. Dzelzceļu Vēstnesī te 6)

16) Apkārtraksts te 62
„

1924. g. Dz. Virsv. rīk. kr. te 45)

17)
„

te 68
,

1924. g. „ „ „ „
te 27)

18) „
te 32

„
1929. g. Dzelzceļu Vēstnesī te 13)

19)
„

te 33
„

1929. g. „ „
te 33)

Dzelzceļu galvenā direktora v.i. Spriņģis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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5. Pasta un rokas bagāžas pārvadāšana.
Bagāžas pārvadāšana pasta vagonos.

Instrukcija

staciju rokas bagāžas glabātuvju pārziņiem.

1. §•

Pasažieru rokas bagāžas uzglabāšanai Latvijas dzelzceļu virsvalde

var pēc vajadzības ierīkot un atvērt dzelzceļu stacijās sevišķas kameras.

2. §.

Šinīs kameras var tikt pieņemta uzglabāšanai uz laiku visāda veida

pasažieru bagāža, izņemot lielas un grūti pārcilājamas lietas, vērtspapīrus,
vērtslietas un naudu, ar to nosacījumu, kā dzelzceļi par šo lietu un mantu

drošību, kā arī viņas bojāšanas, pārmaiņas un nozušanas gadījumos, nekādu

atbildību pret to īpašniekiem neuzņemas. Par kamerā uzglabāšanai nodoto

rokas bagāžu un lietām personīgi atbild pret to īpašniekiem tikai šās

kameras pārzinis, kurš tiek iecelts no atbildīgu arteļnieku jeb no pilnīgi
uzticamu staciju kalpotāju vidus un atrodas tiešā stacijas priekšnieka
uzraudzībā.

3. §.

Uzglabājamas lietas var tikt nodotas kamera visādos iesaiņojumos
un daži atsevišķi gabali arī pavisam bez kāda iesaiņojuma (piemēram:
mēteļi, lietus sargi v. t. t.).

4- §.

No dzelzceļu virsvaldes, sakara ar katras stacijas vietējiem apstākļiem,
noteiktais kameras atvēršanas un slēgšanas laiks publikai priekš zināšanas

tiek izsludināts ar sevišķiem redzamās vietās izkaramiem plakātiem pie
biļešu kasēm, pasažieru zālēs un pie pašas uzglabāšanas kameras.

5- §•

Kameras pārzinis, pie uzglabāšanai nododamo mantu pieņemšanas,
izdod pasažieriem ar savu parakstu birkas, kurās uzrāda nododamo gabalu
skaitu (ar burtiem) un pieņemšanas laiku (mēnesi, dienu un stundu). Uz

birkas otrās puses jābūt aizrādījumam par to, ka dzelzceļi par kamerā

glabāšanai nodoto rokas bagāžu neatbilcl. Uzglabāšanai pieņemtiem rokas

bagāžas atsevišķiem gabaliem jāuzlipina īpašas markas ar tādiem pat
numuriem, ar kādiem izdotas pasažieriem attiecīgas birkas. (Skat. formu

X° 1. instrukcijas beigās).
6. §.

Birku blankas tiek pieskaitītas pie kontrolējamam blankām. Viņas
izsūta stacijām brošētas un numurētas pēc kārtas grāmatā, katrā simtu

numuru un divi simti lapas. Minētās blankas izsūta finanču direkcija uz

stacijas priekšnieka pieprasījumiem.
Blankas jāizlieto numerācijas kārtībā, sākot no zemākiem numuriem,

bez izlaidumiem, pie kam nevar tikt pielaisti nekādi izlabojumi. Sabo-

jāšanas gadījumā, birkas blanku vajaga krustveidīgi pārstrīpot un kopā
ar citām birkām nosūtīt finanču direkcijai, pie attiecīga norēķina, bet uz

birkas duplikāta tādā gadījumā jātaisa atzīmējums: „sabojāts". Birkas

blankas sastāv no divām daļām, kuras sanumurētas tipogrāfijā ar vienu

un to pašu numuru, t. i.:
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a) no duplikata, kas paliek pie kameras pārziņa un

b) birkas, kas izdota pasažieram.
Blankas jāpiepilda abas reizā ar ķimisku zīmuli un caur kopējamo

papīri.
7- §•

Katram kamera uzglabājamam rokas bagāžas gabalam jabut sevišķi
atzīmētam. Priekš šā mērķa pie birkas duplikāta ir īpašas markas, kuras

pēc vajadzības jānoplēš un jāpielipina pie katra uzglabāšanā nodotā gabala.
Ja tiek nodoti uzglabāt vairāk gabalu, ka pie birkas duplikāta ir marku,
tad trūkstošās markas sagatavo kameras pārzinis no rokas. Neizlietotām

markām jāpaliek pie birkas duplikāta.

8. §.

Glabāšanai pieņemta rokas bagāža var tikt izdota tikai pēc tas birkas

uzrādīšanas, kas izdota pie bagāžas pieņemšanas uzglabāšanai.

Šī birka katrā ziņā no pasažiera jāatņem un jāstāda priekšā finanču

direkcijai pie attiecīga norēķina.

9. §.

Ja pasažieris izdoto pie rokas bagāžas pieņemšanas uzglabāšanai
birku ir pazaudējis, — tad bagāžu var izdot viņam tikai pēc tam, kad

tas iepriekš pierādījis savas tiesības uz no viņa izdošanai pieprasītām
lietām. Šādos gadījienos pasažieram jāiesniedz attiecīgas stacijas priekš-
niekam raksts, jkurā pamatīgi jāapraksta visas katra atsevišķa iesaiņojuma
ārējās pazīmes un sīki jāuzskaita viņa saturs, kā arī jāuzrāda savs vārds,
uzvārds un pareiza adrese.

Rokas bagāžu pie šaī paragrāfā minētiem apstākļiem izdod pasa-
žieram stacijas priekšnieka klātbūtnē zem pasažiera īpaša paraksta.

10. §.
Rokas bagāžu izdodot, iekasējama maksa par uzglabāšanu saskaņa

ar tarifu. Katra nepilna uzglabāšanas diena jāskaita par pilnu dienu.

11. §•

Kameras pārzinis ved uzglabāšanai pieņemtas un izdotas rokas ba-

gāžas grāmatu. Šī grāmata sastāv no brošētām un pēc kārtas numurē-

tām lapām, katrā 100 numuru un 200 lapas. Pēdējās satura vairākas

iedales, kuras jāpiepilda pie rokas bagāžas pieņemšanas divos eksemplā-
ros ar ķīmisku zīmuli un kopējamā papīra palīdzību. Virsējā lapa jeb

pasaknis paliek grāmatā, bet apakšējā jeb saraksts, norēķiuu periodam
beidzoties, jānosūta finanču direkcijai.

Grāmatā paredzētās iedales jāpiepilda sekošā kārtā :

1) Pie bagāžas pieņemšanas visi izdotie birku tete tūliņ jāieraksta
grāmatas (saraksta) 1. iedalē chronoloģiskā kārtībā, izpildot reizā

arī iedales N2K2 3., 4., 5. un 6.

2) Tāpat visi atņemto birku JV2N2 tūliņ pēc bagāžas izdošanas jā-
ieraksta grāmatas 2. iedalē chronoloģiskā kārtība, reizā izpildot
iedales X°te 3., 4., 7., 8., 9. un 10.

3) II iedale tiek izpildīta vajadzības gadījumā, vai pie bagāžas pie-

ņemšanas vai pie viņas izdošanas. (Skat. formu te 2. instrukci-

jas beigās.).
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12. §.

Par rokas bagāžas glabāšanu saņemto naudu kameras pārzinis katru

dienu nodod stacijas priekšniekam zem pēdējā paraksta rokas bagāžas
pieņemšanas un izdošanas grāmatā. Saņemtā nauda ļāieved dažādu

ieņēmumu sarakstā.

13. §.

Norēķinu periodam beidzoties grāmatas otrās lapas kopā ar atņem-
tām birkām un sabojātām birku blankām slacija nosūta finanču direkci-

jai staciju rēķinvešanas nolikumos paredzētā termiņā.

14. §.

Uz katra mēneša pirmo datumu rokas bagāžas pieņemšanas un iz-

došanas grāmatā tiek pārnesti visi neizdotie gabali, uzrādot vajadzīgās
ziņas pēc iedales virsrakstiem.

15. §.

Kamerā nodotā rokas bagāža tiek tur uzglabāta 14 dienas, pēc
kura laika tā jānodod glabāšanai stacijas vispārējā noliktavā.

Neizņemto minētā laikā bagāžu kameras pārzinis nekavējoši nodod

stacijas priekšniekam pie atsevišķa saraksta pret pēdējā parakstu. No-

dodamie rokas bagāžas gabali tiek tūliņ, stacijas priekšnieka un divu

liecinieku klātbūtnē, atsaiņoti, sīki aprakstot visus iesaiņojumā atrodošos

priekšmetus un sastādot par katru atsevišķu gabalu aktu. Pēc tam

katrs atsevišķs gabals tiek krustveidīgi apsiets un apsienamā galos uz-

likta stacijas plomba. Visi no kameras pārziņa saņemtie bagāžas gabali
tiek ierakstīti atsevišķā, priekš tādām lietām ievestā grāmatā, numerāci-

jas kārtā, uzliekot uz katra gabala marku ar ienākušā numura atzīmē-

jumu uz viņa. Par notikušo likvidāciju kameras pārzinis atzīmē pieņem-
tās un izdotās rokas bagāžas grāmatā, uzrādot likvidācijas laiku un sa-

raksta numuru.

16. §.

No kameras pēc 14 dienām saņemtā rokas bagāža, līdz ar no sta-

cijas neizņemto vispārējo bagāžu, — tiek pārdota pēc tā laika notecē-

šanas, kas norādīts noteikumos par neizņemtās bagāžas pārdošanu un

pēdējās kārtību.

17. §.

Kamera darbojas zem stacijas priekšnieka uzraudzības.

Forma 1.

Latvijas dzelzceļi.

Rokas bagāžas uzglabāšanas kamera. I. I. I.

st.

Birkas dublikāts N°
___________ _______ ___________

gabalu

pieņemts pīkst.

izdots pīkst

iemaksāts sant.



802

FormaM2.

Latvijas dzelzceļi.
OA ..

' Stacija.
Pasažieru bagāžas uzgla-

bāšanas kamera. Uzglabāšanai pieņemtas un izdotas rokas

bagāžas saraksta pasaknis.

Par mēnesi 19 g.

Ser. F. 413. („Sat. un D. M. V." jNs 1. — 1919. g).

Rīkojums N° 471.
1927. g. 10. novembrī.

Ar pasta resoru ir panākta vienošanās uz iecirkņiem Rīga-Zilupe,
Rīga-Rītupe, Rīga-Valka un Rīga-Zemgale bagāžu pārvadāt pasta vagonu

atsevišķā nodaļā.

Sakarā ar to izslēdzami bagāžas vagoni

vilcieniem JVs Js/s 5. un 6. starp Rīgu-Zilupi,

„
te te 3. un 4. starp Rīgu-Rītupi,
tete 11. un 12. starp Rīgu-Valku,

„
te JSI2 ii bis. un 2. bis starp Daugavpili-Zemgali.

Uz minētiem vilcieniem nododamā bagāža pārvadājama kursējošo
pasta vagonu atsevišķā nodaļā.

No un uz ārzemēm sūtāmā bagāža pārkraujama robežu stacijās.

Arī vilcienos te te 1. un 2. starp Rīgu-Daugavpili kursējošos pasta

vagonos nodalīta atsevišķa nodaļa bagāžas pārvadāšanai. Šinī nodaļā

kraujama bagāža, kura adresēta Grīvai, Zemgalei, Eglainei un Lietavas

dzelzceļiem caur Grīvu.

Bagāža, kura adresēta Rīgas-Daugavpils-Indras iecirkņa un SPRS dzelz-

ceļu stacijām kraujama joprojām vilcienu tete 1. un 2. bagāžas vagonā.

Bagāžu pieņemšanu un izdošanu pasta vagonu nodaļās izdara ba-

gāžas konduktors parastā kārtībā.

Rīkojums stājas spēkā no š. g. 16. novembra.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Birku

grā-
matas

sērija

un N°

Pieņemšanas
laiks

Samž k-
Birku Ne N° Izdošanas laiks

sat

Pie Pie

pieņem- izdošanas
sanas

1 2

Ga-

balu

skaits Gads,
mēnesis

un diena

5

C3

C

6

Gads,

mēnesis

un diena

7

CC
cu

c

9
č/5

8

C/5

CU

Ē

N
U

Ls. s

3 4 9 1110
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Apkārtraksts N° 26
1928. g. 6. martā.

Pasta un telegrāfa departaments ziņo, ka pasta vagonu nodaļās,
kas nodalītas bagāžas konduktoriem, bez bagāžas konduktora ievietojo-
ties arī vēl citi dzelzceļnieki. Aizrādu, kā minētos nodalījumos atļauts
ievietoties un uzturēties vienīgi bagāžas konduktoriem.

Augstāk minētais paziņojams visām konduktoru brigādēm un ba-

gāžas konduktoriem.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Pasažieru nod. vadītājs P. Miezans.

Apkārtraksts N° 72.
1929. g. 4. jūlijā.

Novērots, ka konduktori nepiegriež nekādu vērību tam, kādu vai-

rumu rokas bagāžas pasažieri novieto pasažieru vagonos, resp. vilcienos.

Tas pats sakāms arī pār barjeru sargiem un bagāžas nesējiem, kur tādi

atrodas. Lai gan barjeru sargiem un bagāžas nesējiem ir zināms kādos

apmēros pasažieri var ņemt līdzi vagonā rokas bagāžu, tomēr tie nepie-
griež nekādu vērību un neceļ iebildumus, ja pasažieri ienes vagonā rokas

bagāžu lielākā vairumā, nekā tas ir atļauts.

Šāda neuzraudzība no barjeru sargu, nesēju un konduktoru puses
veicina bezdokumentu bagāžas pārvadāšanu, kamdēļ, lai novērstu uzrā-

dītās nelikumības, uzdodu visām pasažieru vilcienu konduktoru brigādēm,
barjeru sargiem, kā arī nesējiem stingri sekot, lai pasažieri savu rokas

bagāžu pēc apmēra un svara ievietotu vagonos saskaņā ar pastāvošiem
noteikumiem.

Šā apkārtraksta pārkāpējus būšu spiests saukt pie atbildības.

Minēto lūdzu paziņot visiem konduktoriem, barjeru sargiem un ba-

gāžas nesējiem zem paraksta.
Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Pasažieru nodaļas vad. v. i. J. Švarcs.

Apkārtraksts N° 114.
1929. g. 17. oktobrī.

Novērots, ka daudzos gadījumos, kad pasažieri aizmirst vilcienos

savu rokas bagāžu un pēc tam caur stacijām iesāk to meklēšanu, pēdē-
jās nevērīgi atsaucas, kā uz pasažieru personīgiem ziņojumiem, tā arī uz

rakstiskiem iesniegumiem, kas bieži meklēšanā dod negatīvus rezultātus.

Lai šo novērstu, uzdodu turpmāk visos gadījumos, kad pasažieri
aizmirsuši vagonos savu rokas bagāžu un griežas pie stacijām ar perso-

nīgiem ziņojumiem, vai iesniedz tos rakstiski, izdarīt meklēšanas izziņas

vispirms telefoniski tanī stacijā līdz kurai attiecīga vilciena sastāvs

apgrozās. Ja tomēr tai stacijā šādas mantas nebūtu nodotas, tad turp-

mākā meklēšana jāizdara arī pa telefonu, uz visām pa ceļam atrodošām

stacijām.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

51*
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Apkārtraksts N° 87.
1924. g. 7. janvārī.

Sakarā ar pieprasījumiem, vai par atrasto priekšmetu uzglabāšanu
maksa ņemama, Finanču direkcija pārpratuma novēršanai aizrāda, ka

dzelzceļiem ir tiesība ņemt tikai tādus maksājumus, kuri paredzēti tarifā.

Tā kā tarifā par atrastiem priekšmetiem uzglabāšanas maksa nav pa-

redzēta, tad arī tāda nav ņemama.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Tarifa nodaļas vadītāja v. M. Jekabsons.

Rīkojums N° 532.
1927. g. 23. decembrī.

Par pasta maisu bezmaksas pārvadāšanu.

Dzelzceļu virsvalde ir vienojuses ar Pasta-telegrafa departamentu

par pasta maisu pārvadāšanu bagāžas vagonos bez maksas.

Sakarā ar to, grozot „Līguma par Pasta-telegrafa virsvaldes sūtī-

jumu pārvadāšanu pa valsts dzelzceļiem", kurš iespiests rīkojumā Jsfe 315

(„Dzelzceļu vēstneša" jV° 29 no 1927. g.) 2. § pēdējās rindkopas, 6., 7.

un 8. §§ nosacījumus, uzdodu pieņemt bezmaksas pārvadāšanai bagāžas
vagonā pasta maisus pie sevišķām drukātām pāvadzīmēm pēc zemāk uz-

rādītā parauga.
Šīs pavadzīmes sastāv no divām daļām: pavadzīmes un kvītes un

tās izgatavo Pasta-telegrafa departaments uz sava rēķina.
Nododot pasta maisus bezmaksas pārvadāšanai bagāžas vagonā,

nosūtīšanas pasta iestādes darbiniekam, reizā ar maisiem jānodod tieši

bagāžas konduktoram minētā pavadzīme ar kvīti uz katru vilcienu at-

sevišķi, bet ja pasta maisi novirzās ar citu vilcienu no galvenās līnijas
uz blakus līniju, tad uz šāda novirziena maisiem nosūtīšanas pasta
iestādei ir jāsastāda atsevišķa pavadzīme, kura jāpievieno pirmajai pa-
vadzīmei.

Pavadzīmē nosūtīšanas pasta iestāde ieraksta nosūtīšanas pasta
iestādes un gala staciju nosaukumus, maisu numurus un skaitu, pie kam

gala staciju nosaukumi jāieraksta ģeogrāfiskā kārtībā.

Bagāžas konduktors, pieņēmis no nosūtīšanas pasta iestādes pasta
maisus līdz ar pavadzīmi un kvīti, parakstās pēdējā par maisu pieņem-
šanu, pēc kam to izsniedz atpakaļ pasta iestādes darbiniekam, bet pa-
vadzīmi patur pie sevis maisu nodošanai saņēmējām — pasta iestādēm.

Gala stacijās pasta maisus bagāžas konduktors nodod pasta iestā-

dēs — saņēmējas darbiniekam zem paraksta pavadzīmē, bet gadījumā,

ja tas nebūtu ieradies stacijā uz vilcienu maisus pieņemt, tad nodod

maisus stacijas priekšniekam tāpat zem paraksta pavadzīmē. Stacijas
priekšnieks savukārt pieņemtos no bagāžas konduktora pasta maisus

ieraksta stacijas korespondences izdalīšanas grāmatiņā un nodod pasta
iestādei — saņēmējai zem paraksta minētā grāmatiņā.

Pasta maisu pavadzīmi, pēc visu šo maisu izdošanas, bagāžas kon-

duktors nodod vilciena virskonduktoram pievienošanai vilciena pavad-
rakstam. Līdz jaunā parauga pavadzīmju blanķešu izgatavošanai, atļauts
izlietot līdzšinējā parauga pavadzīmes.
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Pavadzīmes paraugs

PAVADZĪME

pasta maisiem, nosūtamiem no

ar vilcieuu X°

KVITĒ

par saņemtiem pasta maisiem, nosū-

tāmiem no ar vilcienu

Aģents: Saņēma bagāžas
konduktors:

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 1. janvāri.

Pasta-telegrafa departamenta direktors A. Jagars.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Rīkojums N° 111.
1928. g. 28. februāri.

Par pasta maisu pārvadāšanu tiešās satiksmēs.

Saskaņā ar panākto vienošanos ar Igaunijas un SPRS dzelzceļiem
un pasta iestādēm, pasta maisu pārvadāšanai bagāžas vagonos starp Lat-

viju un Igauniju un starp Latviju un SPRS nosaku sekošu kārtību:

/. Starp Latvija un Igauniju.

Pasta maisi ar korespondenci un drukas darbiem no Latvijas uz

Igauniju un otrādi, ja pasažieru vilcienā nav pasta vagona, pārvadājami
bagāžas vagonos bez maksas.

Pasta iestādes minētos pasta maisus nodod pārvadāšanai ar parastiem
starptautiskiem pasta pavadrakstiem (feuille dc chargement) tieši attie-

cīga vilciena bagāžas konduktoram līdzīgi tai kārtībai, kāda paredzēta

Nosūtīšanas

pasta
iestāde

Gala

stacija

t

M

'ca

3 09

«i, C/3

Saņēmēju

paraksti

Kopa

Nosūtīšanas n
Saņēmēju

.2
~ paraksti

pasta
iestāde

Gala

stacija
a

'Jļ

Kopa
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1927. g. rīkojumā N° 532. (sk.
„
Dzelzc. Vēstn." JV° 50.). Tāpat minētā

rīkojumā paredzētā kārtībā pasta maisi, kuri bagāžas vagonā pienākuši
no Igaunijas, nododami pasta iestādēm.

Robežstacijās pasta maisus nodod Igaunijas dzelzceļiem pie bagāžas
pārņemšanas sarakstiem.

//. Starp Latviju un SPRS.

Starp Latviju un SPRS pasta maisi ar korespondenci un drukas

darbiem pārvadājami bagāžas vagonos, ja pasažieru vilcienā nav pasta

vagona, vienīgi starp Rītupi un Ostrovu un Indru un Bigosovo. Pārva-

dāšanai sastādami tiešā satiksmē paredzētie bagāžas-preces (Ekspressgut)
pārvadāšanas dokumenti. Kā nosūtītāji un saņēmēji uzrādāmi Latvijas
un SPRS pasta iestādes. ledalē „preču nosaukums" jāuzrāda „Pasta

korespondence" vai „drukas darbi". Arī par šādu sūtījumu pārvadāšanu
nekāda maksa nav ņemama.

F š. g. 13. janvāra un 11. februāra telegrammas jV° 20. un 4622/FT,
attiecībā uz pasta maisu pārvadāšanu, atceļu.

Rīkojums speķa ar 1928. g. 1. martu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Pasta-tēlegr. departamenta direktors A. Jagars.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Rīkojums N° 448.
1928. g. 15. oktobri.

Par pasta maisu pārvadāšanu.

Sakarā ar pasta tēlegrafa departamenta ierosinājumu, papildinot š. g.

rīkojumu Ns 111 (iespiesto „Dzelzceļu Vēstneša" Ns 10), uzdodu pasta
maisus ar korespondenci, kuri no Lietavas pie Klaipēdas pasta un tēle-

grafa kantora pavadzīmēm „Verzeichnis"iem, pienāk Priekulē, pieņemt
no Lietavas dzelzceļiem pēc bagāžas pārņemšanas sarakstiem un pie
tām pašām pavadzīmēm (Verzeichnis), bez pasta darbinieku līdzdalības

nosūtīt bez maksas līdz Liepājai, izdošanai pasta iestādei jau pastāvošā
kārtībā.

Rīkojums spēkā ar 1928. g. 23. oktobri.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.
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6. Līķu, suņu un citi speciāli pārvadājumi
pasažieru vilcienos.

Rīkojums N° 223.
1923. g. 5. septembrī.

Pēc pastāvošiem noteikumiem slimnieku (ar lipīgām slimībām, vāj-
prātu v. t. t.) pārvadāšana atļauta vienīgi atsevišķos vagonos vai slēgtās
vagonu nodaļās un ne mazāk, ka viena pavadoņa uzraudzībā. Neska-

toties uz to, nāk priekšā gadījumi, ka pasažieri ar dažādām lipīgām sli-

mībām (šarlaku, izsituma tifu v. t. t.) tiek ievietoti vispārējos vagonos,

kopā ar citiem pasažieriem, kā arī mīkstos otrās klases vagonos. Šāda

slimnieku pārvadāšana veicina lipīgu slimību izplātīšanu, kādēļ to uz

visstingrāko noliedzu un atgādinu, ka pie pasažieru iesēdināšanas vil-

cienos staciju darbiniekiem un konduktoru brigādēm jāpiegriež stingra
vērība pasažieru veselības stāvoklim, nepielaižot lipīgu slimnieku ievie-

tošanu vispārējos vagonos. Visi ar lipīgām slimībām (šarlaku, tifu v. t. t.)
saslimušie pasažieri pārvadājami vienīgi atsevišķos cietos vagonos vai

slēgtās vagonu nodaļās, pie kam šādi vagoni vai nodaļas pēc katras

tādas pārvadāšanas nekavējoši dezinficējami.

Ja slimnieki, slēpdami savu slimību ir iekļuvuši vispārējā vagonā

nepamanīti no dzelzceļu darbiniekiem, bet viņus atrod ceļā, vilcienam

ejot, tad par tādiem slimiem pasažieriem nekavējoši jāpaziņo nākošam

tuvākam ārstniecības punktam. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas attie-

cīgam ārstam vai feldšeram obligātoriski jāierodas stacijā slimā pasa-
žiera apskatīšanai.

Tādi ārstniecības punkti ir: Rīgā, Krustpilī, Zilanos, Daugavpilī,
Krāslavā, Rēzeknē 11, Zilupē, Rītupē, Gulbenē, Valmierā, Tukumā,

Ventspilī, Jelgavā, Priekulē, Viesītē, Liepājā un Aizputē.
Par visiem tādiem gadījumiem, kad pasažieri ar lipīgām slimībām

iekāpuši vispārējos vagonos un brauc kopā ar citiem pasažieriem, ne-

ievērodami noteikumus par slimnieku pārvadāšanu, sastādami attiecīgi

protokoli vainīgo saukšanai pie atbildības.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.
Galvenais ārsts Dr. Barons.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 63.
1926. g. 16. februārī.

Novērots, ka vilcienus kontrolējošās personas un virskonduktori

pieprasa soda naudu par rokas bagāžā līdzvestu muziķu stigu kontrbasi,

pieprasot šā instrumenta nodošanu pārvadāšanai bagāžas vagona, kaut

gan instrumenta svars nepārsniedz „pag. tarifa un noteikumu N° 27.

31. § noteiktās svara normas, bet nedaudz pārsniedz normas jīpmeru
ziņā. Šāda rīcība ir izsaukusi muziķu sūdzību, pie kam tie aizrāda, ka,

pārvadājot šos instrumentus bagāžas vagonā, tiem no mitruma rodas

bojājumi, atlec līmējumi v. t. t.

Tāpat ir bijuši pārpratumi ar pasažieriem, kuri ir veduši pie sevis

vagonā makšķeru kātus, kuri tikai dažus kilogramus smagi un izjaukta
veidā aizņem ļoti maz vietas un ir viegli novietojami vagonā.
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levērojot to, un papildinot 1923. g. rīkojumu krājumā JSs 43. iespiesto
rīkojumu N° 299, aizrādu, ka stīgu kontrabases un makšķeru kāti pie-
skaitāmi pie tādiem priekšmetiem, kurus pasažieris var vest pie sevis

vagonā, pie kam to vedējiem tomēr jāiekārtojās vagonā tā, ka tie ar

šiem priekšmetiem netraucētu un neaprobežotu citu jDasažieru ērtības.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 8.
1926. g. 22. februārī.

Ienāk sūdzības, ka dažas kontrolējošas personas, it sevišķi vilcienu

virskonduktori, piedzen no pasažieriem (medniekiem) soda naudu, kad

pēdējie paņēmuši sev līdzi pasažieru vagonā, iesaiņotus medibu somās

šautus zaķus, pīles un citus neliela apmēra medījumus, kaut arī tie

nepārsniedz noteikumos paredzēto rokas bagāžas normu.

Ievērojot sacīto, vēl reiz atgādinu, ka noteikumi par pasažieru un

bagāžas pārvadāšanu pa dzelzceļiem nav tulkojami pedantiski burtiski,
bet piemērojami apzinīgi un ar saprātu.

Aizrādu, ka medījumus, kuri ir iesaiņoti medību somās, vai kādā

citā pietiekošā iesaiņojumā, un nepārsniedz noteikumos paredzētos ap-

mērus un svaru, mednieki var ņemt sev līdzi vagonā. Pasažieru va-

gonos medījumi jānovieto zem soliem, bet ne uz plauktiem, vai drēbju
pakaramiem, lai medījumu varbūtējās asiņošanas gadījumā ar asinim

neaptraipītu vagonu iekšējo iekārtu un citu pasažieru drēbes, vai novie-

toto uz plauktiem rokas bagāžu.
Brīdinu, ka vainīgos, pasažieru nepareizā sodīšanā turpmāk būšu

spiests saukt pie stingras atbildības.
™ T

v

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Apkārtraksts N° 19.
1926. g. 14. maija.

Pēdējā laikā bijis gadījums, kad vienā no stacijām pretēji pastāvo-
šiem noteikumiem līķa pavadonim nav izdota pasažieru biļete, bet tas

ierakstīts līķa pārvadāšanas dokumentos, iekasējot pēc tiem arī pava-

doņa braukšanas maksu.

Vagona pārkabināšanas stacijā vagons ar līķi nav nosūtīts ar pirmo
vilcienu, lai nepārsniegtu vilciena svaru, bet palicis uz nākošo vilcienu.

Līķa pavadonis, domādams, ka līķis ies ar pirmo vilcienu, brauca ar šo

vilcienu tāļāk. Vilciena virskonduktors burtiski pieturēdamies pie notei-

kumiem uzskatījis šādu līķa pavadoņa braukšanu par nepielaižamu un

to vairākas reizes piestādījis soda samaksai un kad pasažieris atteicies

maksāt sodu un iegādāties braukšanai jaunu biļeti, jo pavadonim bijis
uz rokām dublikāts, tad virskonduktors to, pretēji stacijas priekšnieka
aizrādījumiem, tomēr izraidījis no vilciena.

Lai novērstu līdzīgus gadījumus, pamatojoties uz V rīkojumu
N° 299. kurš iespiests 1923. g. rīk. krāj. «N° 43. vēl reiz atgādinu, ka tik

formelu izturēšanos pret publiku nedrīkst pielaist un publiku nevar

darīt atbildīgu par dzelzceļa darbinieka kļūdām.
Aizrādu, ka darbiniekus par tik formelu burtisku izturēšanos pret

publiku saukšu pie atbildības.
.. „ _

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.
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Apkārtraksts N° 25.
1926. g. 26. jūnijā.

Nāk priekšā gadījumi, ka pasažieri, pārvadājamos pasažieru vago-
nos dzīvniekus (suņus, kaķus v. t. t.) novieto uz pasažieru sēdu vietām.

levērojot sacīto, aizrādu, ka dzīvnieku novietošana uz pasažieru
sēdvietām nav atļauta, jo tie ierīkoti vienīgi pasažieru sēdēšanai. Dzīv-

nieki novietojami zem soliem, lai tie netraucē pasažierus.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Rīkojums N° 354.
1926. g. 30. septembrī.

Atļauju kriminālās .pārvaldes Rīgas nodaļas uzraugam, braucot die-

nesta darīšanās pa Latvijas Valsts dzelzceļiem, ņemt līdzi pie sevis va-

gonā policijas suni pie saites un bez uzpurņa. Minētā uzrauga un brau-

ciens un suņa pārvadāšana bez maksas, par ko uzraugam izdota no

Dzelzceļu virsvaldes bezmaksas braukšanas biļete, kurā atzīmēts, ka arī

policijas suni tiesības pārvadāt pie sevis vagonā bez maksas. Attiecīgiem
darbiniekiem uzdodu nelikt šķēršļus policijas suņa pārvadāšanai.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 1.
1928. g. 2. janvārī.

Papildinot 1926. g. 16. februāra rīkojumu Ns 63 «Dzelzceļu Vēst-

nesī" Ns 87 aizrādu, ka sportistu sniega slēpes ar spieķiem (garumā ne

vairāk pa 2,5 mtr) „K." platuma III klases vagonos, pasažieriem atļauts
vest pie sevis vagonā, bet vienīgi ar nosacījumu, ka slēpes ievietojamas
tā, lai ar tām netraucētu un neaprobežotu citu pasažieru ērtības un ne-

aizsprostotu vagonu durvis un ejas.
„
,

,
.

,.
.,

0 ,

Dzelzceļu galv. direktors Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 135.
1928. g. 28. novembrī.

Ir nākuši priekša pārpratumi starp dzelzceļu darbiniekiem un pasažie-

riem, kādi dokumenti nepieciešami suņu pārvadāšanai bagāžas vagonā.

Sakarā ar to aizrādu, ka saskaņā ar pag. tarifa noteikumu 27. § 43. suņi

pieņemami pārvadāšanai pēc bagāžas kvītēm tiklab tarā, kā arī bez taras.

Bez tam bagāžas vagonos pārvadājami suņi ar dzīvnieku biļetēm,
ja tb pieprasa suņu īpašnieks, vai arī gadījumos, kad pret suņa vešanu

pasažieru vagonā protestē braucošie tanī pašā vagonā pārējie pasažieri.
Šādos gadījumos dzīvnieku biļete jāatprasa no pasažiera. Pret šo biļeti

bagāžas konduktors izsniedz pasažierim pag. tarifa un not. 27. § 47. pa-

redzēto birku, atzīmējot pēdējā dzīvnieka biļetes numuru, izbraukšanas un

gala stacijas. Birkas atprasāmas no īpašnieka pie suņa izdošanas gala stacija.

Sākuma, gala un starpstacijās suņus ieved un izved no_ _suņu no-

daļas, resp. bagāžas vagona suņu īpašnieki. Viņiem arī jārūpējas par lī-

dzekļiem suņu piesiešanai.
« ...

I^ui.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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7. Dzelzceļu guļamvagoni, starptautiskās sa-

biedrības guļamvagoni un vagoni-restorāni.

Apkārtraksts N° 318.
1928. g. 3. martā.

Par vietu karšu pārdošanas kārtību.

Uz Latvijas dzelzceļiem apgrozībā esošie numurēto vietu vagoni
vilcienos ir pa lielākai daļai ļoti vāji apdzīvoti, kaut gan pārējie pasažieru
vagoni tais pašos vilcienos bieži mēdz būt pat ļoti pārpildīti.

Noskaidrojot numurēto vagonu vājās apdzīvotības iemeslus, ir izrādī-

jies, ka šādai parādībai daudzos gadījumos par iemeslu ir staciju darbinieku

indiferentā izturēšanās pret dzelzceļu klientiem — pasažieriem. Ir konsta-

tēti pat gadījumi, ka iegādāties vietu kartes braukšanai numurēto vietu

vagonos ir neiespējams. Dažos gadījumos pat uz atkārtotiem pasažieru
pieprasījumiem vietu kartes nav dotas, aizbildinoties, ka neesot zināms

vai zināma vilciena numurēto vietu vagonos ir brīvas vietas.

levērojot, ka šādi iebildumi ir pilnīgi nepamatoti, aizrādu, ka staciju
dežurantiem ir jāzin ne tikai kādas klases vagoni katrā caurejošā vilcienā

ir apgrozībā, bet arī, ja zināmā vilcienā ir numurēto vietu vagoni, vai

tajos ir vēl brivas vietas. Šādas ziņas katrā gadījumā jāievāc no kai-

miņu stacijām, no kurienes sagaidāms vilciens, lai biļešu pārdošanas laikā

būtu noteiktas ziņas par brīvām numurētām vietām. Arī pasažieriem, īpaši
ja citi vilciena vagoni pārpildīti, jāaizrāda uz ērtībām, kādas tie bauda

braucot numurētu vietu vagonā un ka šīs ērtības tie var iegūt par lētu naudu.

Bez tam vēl novārots, ka pasažieriem, kuri piem. braukuši ar 11. klases

biļetēm, stacijas nav izsniegušas vietu kartes braukšanai 111. klases nu-

murēto vielu vagonos, kas ir nepareizi, jo pasažieriem visos gadījumos
ir tiesības braukt ar augstākas klases biļetēm zemākā klasē.

FR-iem un ER-iem uzdodu stingri sekot šā apkārtraksta izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 64.
1928. g. 28. jūnijā.

Pasažieru ērtības labā, kas brauc vietējās satiksmes guļamvagonos
ar vilcieniem : N2 2/1 starp Rīgu-Daugavpili, Ms 3/4 starp Rīgu - Rītupi
un Ne 5/6 starp Rīgu-Ventspili, uzdodu nodalīt katrā guļamvagonā vienu

atsevišķu kupeju dāmām. Sakarā ar to augšminēto vilcienu sākuma

stacijas atzīmē guļamvagonu pavadonim izsniedzamā vagona diagrammā,
kāda kupeja nodalīta dāmām un brīdina vagona pavadoni nepielais no-

zīmētā kupejā pasažieru-kungu braukšanu.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vad. v. i. J. Svarcs.

Rīkojums N° 395.
1929. g. 30. septembrī.

Par guļamvietu un numurētu sēdvietu karšu pārdošanas kartību.

Līdz vilciena izbraukšanai no sākuma stacijas, guļamvietu un nu-

murēto sēdvietu kartes, reizē ar braucamām biļetēm, dabūjamas sākuma

stacijā un Valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta birojos, Rīgā, Šķūņu
ielā N° 30/32 un Liepājā, Rožu laukumā Ns 3.
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Pec vilciena izbraukšanas no sakuma stacijas, minētas kartes pār-
dodamas sekošā kārtībā:

a) guļamvietu kartes, guļamvietu ieņemšanai dzelzceļu guļamva-
gonos, izņemot vilc, N2N2 1/2, kas apgrozās uz Rīgas-Indras
līnijas un tāpat vilcienos JSsJNTs 3/4, kas apgrozās uz Rīgas-Icriķu-
Rītupes līnijas, un kurus apkalpo SPRS dzelzceļu vagonu pa-

vadoņi, pārdod vagona pavadoņi vilcienā.

b) vietu kartes vietējā satiksmē, numurēto sēdvietu ieņemšanai
augstāk minēto vilc. N2N2 1/2 un ari vilc. JV2.N2 3/4 vagonos,

pārdod šo vilcienu virskonduktors.

Vilcienu virskondutori saņem vietu kartes, bet vagona pavadoņi —

guļamvietu kartes Rīgas pasažieru stacijas biļešu kasē, līdz ar noteiktu

maiņas fondu.

Vietu un ari guļamvietu kartes pārdod vilcienos pasažieriem, kā

braucot virzienā no, tā arī uz Rīgu.

Pirms guļamvietu kartes izsniegšanas pasažierim, vagona pavadonis
ieraksta guļamvietu kartē un tās pasaknī izbraukšanas un gala stacijas
nosaukumus, biļetes, vagonu un guļamvietu K2N2. Pēc izsūtītām posmu
tabulām atrod, par cik 100 km posmiem, ņemama maksa, atgriež guļam-
vietu karti līdz atbilstošam posma apzīmējumam tādā veidā, lai kartes

cena paliek pie guļamvietu kartes, pēc tām minētās kartes otrā pusē
uzraksts ar ķimiskā zīmuļa palīdzību kompostra datus, tas ir — vilciena

numuru, dienu, mēnesi un gadu.

Tāpat rīkojās vilciena virskonduktors, izsniedzot pasažieriem no-

griežamā tipa vietu kartes.

Izsniedzot pasažierim vietu vai guļamvietu karti, ierādāma ieņemamā
vieta.

Atgriežoties no katra brauciena Rīgā, vagona pavadoņi un vilcienu

virskonduktori, nodod Rīgas pasaž. stacijas biļešu kasē nepārdotās kartes

un ar kasieri norēķinās par pārdotām kartēm.

Rīkojums speķa ar 1929. g. 15. oktobri

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Rīkojums N° 224.
1923. g. 5. septembrī.

Par līgumiem ar Starptautisko Guļamvagonu un ātrvilcienu

sabiedrību.

Izsludinu zināšanai un rīcībai zemāk iespiesto līgumu starp Latvijas

dzelzceļu virsvaldi un Starptautisko Guļamvagonu un ātrvilcienu sabie-

drību līdz ar tā papildinājumiem.

Dzelzceļu galv. direktora pal. J. Kalcenaus.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.
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Tulkojuma.

Līgums

starp Latvijas dzelzceļu virsvaldi un Starptautisko Guļamvagonu

un ātrvilcienu sabiedrību.

1920. gadā 30. jūnijā dzelzceļu virsvalde no vienas puses un Starp-
tautiskā Guļamvagonu un ātrvilcienu sabiedrība no otras puses noslēdza

sekošu līgumu:
1. §. Vienīgi Starptautiskai sabiedrībai — izņemot Latvijas dzelz-

ceļu Virsvaldi, piešķirta tiesība, laist apgrozībā un ekspluatēt guļamva-
gonus un restorānvagonus uz Latvijas dzelzceļu līnijām.

2. §. Starptautiskā sabiedrība uzņemas piegādāt Latvijas dzelzceļu
virsvaldei vajadzīgo guļamvagonu un restorānvagonu skaitu tādu vilcienu

apkalpošanai, kuru apgādāšanu ar šādiem vagoniem abas līgumslēdzēju

puses atrod par pieņemamu.

3. §. Pasažieri, kuri iegādājušies biļetes braukšanai attiecīgos vil-

cienos pa dzelzceļiem, var attiecīgas klases Starptautiskās sabiedrības

vagonos ieņemt vietas par piemaksām, kuras noteic pēc savstarpējas
vienošanās abas līgumslēdzēju puses.

Piezīme: Pakalpojumi par šo piemaksu ir sekoši:

1) Guļamvietas piešķiršana līdz ar gultas veļu un piederumiem.
2) Dvieļa un ziepju lietošana.

3) Tiesība pieprasīt, lai vagonu pavadoņi tīrītu apģērbus un apavus.
4) Tiesība dabūt atsevišķos guļamvagonos, ja vilcienā nav restorānvagona, tēju un

kafiju par cenu rādītājā noteiktām cenām.

4. §. lepriekšējā paragrāfā minēto piemaksu ņem, aprēķinot to par
ierādīto guļamvietu faktisko skaitu.

Katram pieaugušam pasažierim ir tiesība sev līdzi vest bez maksas

vienu bērnu, vecumā līdz 8 gadiem, ja šis bērns neieņem sevišķu
guļamvietu,

5. §. Ja Starptautiskās sabiedrības guļamvagons pirmējā izbraukuma

stacijā netiktu ieslēgts vilciena sastāvā un tādēļ pasažieriem būtu jāie-
vietojas dzelzceļu vagonos, tad pasažieriem, kuri brauc no pirmējās sta-

cijas ir tiesība no stacijas kases saņemt atpakaļ Starptautiskai sabiedrībai

par guļamām vietām iemaksāto piemaksu. No kases izmaksāto naudu

Starptautiskā sabiedrība atmaksā dzelzceļam septiņu dienu laikā pēc tam,

kad dzelzceļš piesūtījis attiecīgu rēķinu līdz ar klātpieliktām no pasa-
žieriem atņemtām kvītēm.

6. §. Piemaksas par guļamām vietām nāk vienīgi Starptautiskai
sabiedrībai par labu, bet maksu par dzelzceļu braucamo biļeti —

dzelzceļiem.

7. §. Gadījumā, ja Starptautiskās sabiedrības vainas dēļ tās vagonu

ceļā atkabinātu un pasažieri pārietu dzelzceļu vagonos, tad viņiem atmak-

sājama uz minētās sabiedrības rēķina piemaksa par vēl nenobraukto

attālumu.

8. §. Par pasažieru pārvadāšanu guļamvagonos bez dzelzceļu biļetes,
sabiedrībai jāmaksā soda nauda sakarā ar „Pagaidu tarifa un noteikumu

N° 27" 19. §, bet par lielāka apmēra rokas bagāžas pārvadāšanu, nekā

tas noteikts augšminēto noteikumu 31. §, Starptautiskai sabiedrībai jā-
maksā soda nauda viens lats (Ls 1. —) apmērā par katru tādas bagāžas
vietu.
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9. §. Papildu piemaksu biļetes par guļamvietu lietošanu izgatavo
Starptautiskā sabiedrība uz sava rēķina.

10. §. Maksu par guļamvietu lietošanu, kā arī valsts nodokli (ja
tādu ievestu uz Latvijas dzelzceļiem) Starptautiskās sabiedrības aģenti
iekasē izdodot pasažierim biļeti līdz

ar talonu. Uz katru biļeti ar zīmogu
atzīmējams gads, mēnesis, diena un vilciena numurs. Apsūtot iepriekš
gujamvietas rezervēšanu, pasažierim jāmaksā 5 sant. par katras biļetes

apsūlīšanu, ja apsūtīšanu izdara pa tēlegrafu, tad par faktisko vārdu

skaitu pēc tēlegrafa tarifa.

11. §. Starptautiskai sabiedrībai ikmēnešus jāiemaksā dzelzceļu
virsvaldes kasē mēneša laikā ieņemto valsts nodokļa summu.

12. §. Latvijas dzelzceļu virsvalde apņēmās katru gadu izdot sešas

bezmaksas, uz vārda izrakstītas augstākās klases gada biļetes, guļam-
vagonu sabiedrības administrācijas personālam braukšanai pa Latvijas
dzelzceļiem.

13. §. Starptautiskā sabiedrība no savas puses apņēmās izsniegt
sešas bezmaksas, uz vārda izrakstītas augstākās klasēs gada biļetes
braukšanai guļamvagonos.

14. §. Starptautiskās sabiedrības aģentus, kuri apkalpo vagonus,

pieņem un algo sabiedrība un tie atrodās tās pārziņā, pie kam apkal-
potāju skaits nedrīkst būt lielāks par divi cilvēkiem katrā vagonā, bet

restorānvagonā ne vairāk kā 8 cilvēki.

15. §. Aģentu sarakstus sabiedrība paziņo dzelzceļam

16. §. Starptautiskās sabiedrības aģentiem jāizpilda dienesta pie-
nākumi tā, kā tas noteikts ar dzelzceļu noteikumiem un instrukcijām.

17. §. Starptautiskās sabiedrības aģentiem jāpadodās policijas un

dzelzceļu rīkojumiem. Vagonu apkalpojošie aģenti padoti ārsta apskatī-
šanai un sanitārai ārstu uzraudzībai pēc noteikumiem, kādi pastāv priekš

dzelzceļu darbiniekiem.

18. §. Vagonu apkalpotāji nēsā vispārējo Starptautiskās sabiedrības

dienesta apģērbu.
19. §. Starptautiskā sabiedrība uzņemas atlīdzināt uz sava rēķina,

saskaņā ar vietējiem likumiem visiem saviem kalpotājiem visus izdevumus

vai zaudējumus nāves vai veselības bojāšanas gadīiumos, kuri tiem cēlu-

šies apkalpojot vagonus. Sabiedrība ir atsvabināta no šāda pienākuma
tanī gadījumā, ja nāves cēlonis vai veselības bojājums cēlies nedz viņas,
nedz arī viņas aģentu vainas dēļ.

20. §. Sabiedrības apkalpojošo personālu, kas izpilda savus dienesta

pienākumus, pārvadā par brīvu.

21. §. Dzelzceļu darbiniekiem, kuriem uzticēta sabiedrības vagonu

kontrole, ir tiesība tajos ieiet, bet viņi nedrīkst aizņemt pasažieriem
ierādītās vietas.

22. §. Dzelzceļu aģentiem jābūt piepalīdzīgiem Starptautiskās sa-

biedrības kalpotājiem pareizā un nepārtrauktā sabiedrības vagonu apgro-

zībā un viņu apkalpošanā.
23. §. Starptautiskās sabiedrības aģenti lieto bez maksas dzelzceļu

tēlegrafu, ievērojot zemāk minētos noteikumus:

; 1) Minētā tiesība ir piešķirta inspektoriem, restorāna pārziņiem, va-

gonu pavadoņiem.
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2) Telegrammas saturs nedrīkst pārsniegt 30 vārdus.

3) Tēlegrammu saturam jābūt tikai techniskā un ekspluatācijas
satura, t. i tās var attiekties tikai uz pasažieru pārvadāšanu,
vagonu apkalpotājiem, vagonu apgrozību, apkalpošanu un remontu

un vietu apsūtīšanu. Sabiedrības aģenti var padot tēlegrammas
tik caur stacijas dežūrantu.

24. §. Pamata un vidējo remontu izdara Sabiedrība ar saviem

līdzekļiem. Minēto šķiru remontu izdara uz dzelzceļa rēķina tanīs gadī-
jumos, ja šādu remontu izsauc vagona salaušana vai bojājumi no nelaimes

gadījuma, par kuru vainojams dzelzceļš. Ja vagons bojāts ugunsgrēka
vai sabiedrības aģentu vainas dēļ, tad dzelzceļš par to nenes atbildību.

25 §. Izdarot pamata un vidējo remontu dzelzceļu darbnīcās uz

Starptautiskās sabiedrības rēķina, maksu par šādiem darbiem sabiedrība

aprēķina saskaņā ar izvesto darbu patiesiem izdevumiem.

26. §. Mazo remontu vai periodisko apskatīšanu un tekošo sabie-

drības vagonu remontu izdara dzelzceļš ar saviem līdzekļiem, izņemot
darbus, kas attiecās uz vagonu iekšējo iekārtu. Periodiskās apskatīšanas
un tekošā remonta darbus pie arējām vagona stāva un ritošām daļām,
sakabināmām buferu un bremžu ietaisēm un vagonu ārējo uzspodrināšanu
izdara uz dzelzceļu rēķina. Visu pārējo darbu, aitiecībā uz iekšējo
iekārtu, apsildīšanas un apgaismošanas ietaisēm izdevumi liekami uz

sabiedrības rēķina.

27. §. Stacijās, kur glabājas sabiedrības guļamvagonu piederumi
un tiek izdarīta šo piederumu sakārtošana un izvēdināšana, sabiedrības

rīcībā tiek ierādītas slēgtas telpas, ja tādas stacijā būtu.

28. § Starptautiskai sabiedrībai jāapgādā uz sava rēķina dzelzceļi
ar vajadzīgo daudzumu rezerves daļu.

29. §. Par sabiedrības vagonu pārvadāšanu, ja šajos braucienos

tie izpilda savu tiešo uzdevumu, par manevriem ar vagoniem, kā arī par

vagonu padošanu pie dzelzceļu darbnīcām, sabiedrībai nav jāmaksā.

30. §. Starptautiskās sabiedrības vagonu, kas ceļā bojājuma dēļ

no vilciena atkabināts, dzelzceļiem nekavējoši jāsaved tiktāļ kārtībā, ka

to varētu laist apgrozībā, pie kam Izlabojumi izdarāmi ar dzelzceļu ma-

teriāliem, ja pēdējo rīcībā tādi atrodas, pretējā gadījumā ar sabiedrības

materiāliem.

31. §. Sabiedrības vagonu iekšējo aptīrīšanu, uzturēšanu tīrībā un

kārtībā izdara sabiedrība uz sava rēķina.
32. §. Starptautiskā sabiedrība saņem kurināmo materiālu savu

vagonu vajadzībām bez maksas tanī gadījumā, ja pieprasīto materiālu arī

dzelzceļš lieto savām vajadzībām.
33. § Ddeni savu vagonu vajadzībām Starptautiskā sabiedrība lieto

bez maksas.

34. §. Sabiedrības vagonu apsildīšanu stacijās un ceļā izdara sa-

biedrības aģenti.
35. §. Kurināmā materiāla un ūdens piegādāšanu sabiedrības vago-

niem dzelzceļu darbinieki izdara bez maksas.

36. §. Attiecībā uz restorānvagoniem piemērojami sekoši noteikumi:

1) Apmeklēt restorānvagonus atļauts vienīgi tā vilciena pasažieriem,
kura sastāvā restorānvagons ieslēgts.
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2) Starptautiskai sabiedrībai jāizsniedz ēdieni un dzērieni sabiedrī-
bas restoranvagonā_ pēc cenu rādītāja noteiktām un dzelzceļu
virsvaldes apstiprinātam cenām.

3) Starptautiskā sabiedrība atbild par to, ka restorānvagona bufetes

tiek turētas kārtībā un gadījumā, ja no dzelzceļu virsvaldes

puses ienāktu aizrādījumi, izlietot visus lidzekļus nekārtību no-

vēršanai.

4) Gadīi urna, ja nekārtības, neskatoties uz dzelzceļu virsvaldes aiz-

ragījumiem, netiktu novērstas, dzelzceļu virsvaldei ir tiesība

pieprasīt restorāna turētāja atstādināšanu.

5) Dzelzceļu kalpotājiem ir tiesība, saņemt ēdienus un atspirdzinošos
dzērienus (izņemot alkoholiskos) ar tādu maksas pazeminājumu,
kāds noteikts Latvijas dzelsceļu bufetu turētājiem.

Piezīme: Vilciena un lokomotīves brigādēm nav tiesība apmeklēt restorānvagonu.

37. §. Šis līgums noslēgts uz pieciem (5) gadiem no 1920. g.
30 jūnija līdz 1925. g. 30. jūnijam.

Divi gadi pirms līguma izbeigšanās Starptautiskai sabiedrībai rak-

stiski jāpaziņo, vai vēlas šo līgumu turpināt, pretējā gadījumā līgums
skaitās par izbeigtu un dzelzceļu virsvaldei no savas puses divu mēnešu

laikā, skaitot no tās dienas, kad saņemts paziņojums, jāpaziņo pēdējai,
vai tā piekrīt jeb nepiekrīt līguma turpināšanai.

38 §. Latvijas dzelzceļu virsvaldei ir tiesība, šo līgumu izbeigt
katrā laikā pēc trīskārtīga brīdinājuma, ja 1) sabiedrība neizpilda šī

līguma noteikumus un 2) ja sabiedrību atzītu par maksātnespējīgu.
39. §. Līguma oriģināls, pēc ta paraktīšanas no līgumslēdzējiem,

glabājas dzelzceļu virsvaldē, bet Starptautiskai sabiedrībai izsniedz līguma
apstiprinātu norakstu.

40. §. Ņemot vērā grozīgos ekspluatācijas apstākļus, piemaksas
tarifu var grozīt pēc savstarpējas vienošanās tanī laikā, kamēr šis līgums
ir spēkā.

41. §. Visi izdevumi kas celtos šo līgumu slēdzot un to izpildot,
tāpat ari zīmognodokļa apmaksa gulstās uz Starptautiskās sabiedrības

rēķina.
Šis līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas no Starptautiskās

sabiēdrības Galvena direktora, diviem valdes lokekļiem un Latvijas
dzelzceļu Galvenā direktora un kad tas apstiprināts no Latvijas Satiksmes

ministra
- (Paraksti).

Tulkojuma.

Papildu noilgums

pie Ilguma, kurš noslēgts 1920. g. 30. jūnijā starp Latvijas dzelzceļu virs-

valdi, kura zemāk apzīmēta ar burtiem L. D. un Starptautisko guļamva-
gonu un Eiropas ātrvilcienu sabiedrību, kura zemāk apzīmēta ar burtiem

W. L.

1922. g. 20. februārī starp L. D. priekšstāvi, Galvenā direktora

personā, no vienas puses, un W. L. priekšstāvjiem — Galvenā direktora

un viena administratora no otras puses notika vienošanās par sekošo:

I

Papildus pie 1920. g. 30. jūnijā_ noslēgtā līguma W. L. apņemas

pēc šī līguma parakstīšanas apsūtīt tādu 111 klases guļamvagonu skaitu,
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kādu abas līgumslēdzējas puses atradīs par vajadzīgu Latvijas dzelzceļu
līniju apkalpošanai. Laiks, kurā minētie vagoni piegādājami Latvijas
dzelzceļiem, nedrīkst pārsniegt pusotra gada (18 mēnešus), skaitot no šī

līguma parakstīšanas dienas. Zīmējumi līdz ar vagonu iekšējās un ārējās
uzbūves aprakstiem, tāpat arī ratiņu, elektriskās apgaismošanas, apkuri-
nāšanas ietaises zīmējumi un techniskie būvmateriālu pieņemšanas no-

teikumi priekšā ceļami L. D. apstiprināšanai.

Pasažieri, kuriem ir dzelzceļu apliecības vai biļetes braukšanai pa-

rastos 111 klases dzelzceļu vagonos, var iegūt guļamvietu W. L. 111 klases

guļamvagonā, piemaksājot — 0,031 franču franka par katru nobraucāmo

kilometru un pasažieru, pie kam minēto piemaksu atkarībā no grozīgiem

ekspluatācijas apstākļiem, pēc savstarpējas līgumslēdzēju vienošanās var

grozīt tanī laikā, kāmēr šis līgums pastāv spēkā.

Minēto piemaksu iekasē Latvijas valūtā pēc biržas kursa, kāds pa-

stāvējis dienu pirms biļetes pārdošanas.
No šīs piemaksas 20°/o nāk par labu L. D. bet pārējie 80% nāk

par labu W. L
, pie kam W. L. šos 20°/o iemaksā katrā trimestra (4 mē-

nešu) beigās L. D. galvenā kasē.

Par katru pasažieri, kurš atrasts guļamvagonā bez vietas kartes,
W. L jāmaksā L. D. kasē soda nauda 50 santimu apmērā. 20°/o at-

vilkums par labu L. D. aprēķināms par noskrējieniem Latvijas dzelzceļu
robežās, bet ne par visu attāļumu, kurš var arī pārniegt šo ceļu robežas.

Piezīme.- Par augstāk minēto piemaksu pasažieris var lietot gultu ar matraci,

spilvenu un deķi, dvieli un ziepē? mazgāšanas vajadzībām un vagona pavadoņa pakalpojumus.

II
'

Izņemot atsevišķus noteikumus, kuri piemērojāmi 111 klases guļam-

vagoniem un ievietoti šī līguma 1. paragrāfa, 1920. g. 30. jūnijā līguma
noteikumi (Dilnā mērā paliek spēkā un piemērojami 111 klases guļamva-
goniem, izņemot minēto līguma 37. paragrāfu. Kas attiecas uz 37. pa-
ragrāfu, tad abas līgumslēdzēju puses ir ar mieru grozīt vārdus: „Šis
līgums noslēgts uz (5) pieciem gadiem no 1920. g. 30. jūnija līdz 1925. g.

30. jūnijam" liekot to vietā:

„Šis līgums no 1920. g. 30 jūnija un papildu līgums no 1922. g.

20. februāra noslēgti uz laiku līdz 1935. g. 20 februārim un šim termiņam
beidzoties W. L. tiek piešķirta priekšrocības tiesība pret citām sabie-

drībām, administrācijām vai personām pagarināt 1920 g. 30. jūnija lī-

gumu un šo papildu līgumu tāļāk uz 15 gadiem."

111

W. L. apņemas pārvadāt Starptautisko dienesta ārzemju korespon-
denci, ja tas nerunā pretī pasta iestāžu monopolam. (Paraksti).

Tulkojumā.
Otrais papildu līgums

pie Ilguma, kurš noslēgts 1920. g. 30. jūnijā starp Latvijas dzelzceļu virs-

valdi, kura zemāk apzīmēta ar burtiem L. D. un Starptautisko guļamva-
gonu un Eiropas ātrvilcienu sabiedrību, kura zemāk apzīmēta ar burtiem

W. L.

1923. g. 12. maijā starp L. D. priekšstāvi — galvenā direktora

persona no vienas puses un W. L. priekšstāvjiem galvenā direktora un

viena administratora persona, no otras puses notika sekoša vienošanās:
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1. §.

Lai pavairotu guļamvagonu apdzīvotību un dotu iespēju šos va-

gonus izlietot vietējai publikai plašākos apmēros, atļauts braukt uz

Rīgas — Liepājas posma kursējošos W. L. guļamvagonos ar II klases

biļetēm un apliecībām.
Par guļamvietu lietošanu minētos vagonos W. L., izsniedzot pasa-

žieriem biļetes ar taloniem, atļauts ņemt maksu 0,02 lata (zelta franka)
apmērā no pasažiera un katra kilometra noskrējiena, no kuras maksas

0,5 zelta santima no pasažiera un katra kilometra noskrējiena tiek at-

skaitīti L. D. par labu.

2- §.

No katra guļamā vagonā braucošā pasažiera, kurš atrasts bez gu-

ļamvietas kartes vai ar nederīgu uz zināma posma, vai zināma vagona

guļamvietas karti, W. L. jāmaksā L. D. kasē soda nauda 1 lata apmērā.
W. L. piešķirta tiesība tādu pat summu piedzīt no katra pasažiera,

kurš bez parastās guļamvietas kartes aizņēmis guļamvietu.

3. §•

Pārdoto biļešu aprēķinu W. L. apņemas iesūtīt L. D. ne vēlāk, kā

15. nākošā mēneša dienā un līdz tam pašam termiņam iemaksāt L. D.

galvenā kasē saskaņā ar 1. § pienākošās daļu, no pasažieriem
iekasētās Latvijas kultūras fonda piemaksas un soda naudas saskaņā ar

šī papildu līguma 2. §.

4. §.

Attiecībā uz guļamvagonu uz Rīgas - Liepājas līnijas paliek spēkā
visi pārējie starp L. D. un

W. L. 1920. g. 30. jūnijā noslēgtā līgumā

paredzētie noteikumi.

5. §.

Šis papildu līgums spēkā no 1922. g. 1. novembra un izbeidzas

1920. g. 30. jūnijā noslēgtā līgumā izbeigšanas termiņā, bet var tikt iz-

beigts arī agrāki, ja viena no līgumslēdzēju pusēm izteic vēlēšanos iz-

beigt līgumu.

Vienu mēnesi pēc tāda paziņojuma saņemšanas no otras puses

līgums skaitās par izbeigtu.
Atkarībā no grozīgiem ekspluatācijas apstākļiem, pēc abpusējas

līgumslēdzēju vienošanās, atļauts grozīt šī līguma noteikumus tanī laikā,

kamēr šis līgums pastāv spēkā.

6. §.

Izdevumi par līguma apmaksu ar zīmognodokli krīt uz W. L. rēķina.

7. §•

Šī līguma oriģināls glabājas L. D„ bet tā apstiprinātu norakstu iz-

Sniedz W
'

L- (Paraksti).

52
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8. Pasažieru vagoni.

Visiem TN un ER, Riga pas., Daugavpils 1., Gulbene, Valka,

Jelgava, Liepāja, Ventspils, Stende, Jēkabpils, Viesīte, Bauska

un Aizpute ES, noraksts E, T, P, PN, un KD.

Uzdodu, sākot ar šīs telegrammas saņemšanu, nodalīt nesmēķētājiem
visos vilcienos divas trešdaļas no katrā sastāvā ierindotiem vagoniem
sekošā kārtībā: katrā sastāvā nodalāmi nesmēķētājiem divas trešdaļas
otrās klases vagonu, bet trešās klases vagoni nodalāmi — divi nesmē-

ķētājiem, viens smēķētājiem, v. t. t. Uzdodu rūpēties, lai vagonu ārpusē
un iekšpusē būtu attiecīgi uzraksti, un lai ārējie uzraksti saskanētu ar

iekšējiem.
Ne hZ 809/478. 1925. g. 25. augusta.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Apkārtraksts N° 22.
1926. g. 14. jūnija.

Konstatēts, ka dažas stacijas bieži uz pasažieru vagonu sienām ar

kritu izdara uzrakstus par vagonu nosūtīšanu pēc piederības uz vienu

vai otru staciju. Bijuši gadījumi, ka vagonu sienas aprakstītas pat
tādiem vagoniem, kuri tiko nokrāsoti, svaigi. Šādi uzraksti bojā pasa-

žieru vagonu sienu krāsu, jo arī pēc uzrakstu nodzēšanas paliek re-

dzamas pēdas.
Uzdodu visiem attiecīgiem darbiniekiem uzrādīto turpmāk nekādā

zinā nepielaist.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Visiem konduktoru brigāžu pārziņiem un brigāžu rīkotājiem,
Rīga pas., Valmiera, Valka, Gulbene, Jaunlatgale, Rītupe,
Rēzekne I un 11, Zilupe, Daugavpils I pas., Indra, Grīva, Zem-

gale, Eglaine, Krustpils, Pļaviņas Skrīveri, Jelgava, Daudzeva,

Liepāja, Priekule, Reņģe, Meitene, Tukums 11, Stende un Vents-

pils ES, noraksts ER un TN, Daugavpils EN, P, PN, E un T.

Neskatoties uz izkārtiem pasažieru vagonos obligatoriskiem notei-

kumiem N° 270. un vairākiem atgādināiumiem, pēdējā laikā novērots,
ka pasažieri piemēslo vagonus, metot visus atkritumus uz grīdas, kam-

dēļ uzdodu konduktoriem uz ciešāko raudzīties par tīrības uzturēšanu

vilcienos. Pasažieriem jāaizrāda, lai papirosu galus, sērkociņus un citus

atkritumus nemet vagonos uz grīdas, bet iemet ierīkotās šim nolūkam

kastēs. Tie pasažieri, kuri neievēro tīrību un piemēslo vagonus jānodod
policijas rīcībā, saukšanai pie likumīgas atbildības par obligatorisko no-

noteikumu pārkāpšanu. Šo atgādinājumu paziņot visiem vilcienu apkal-
potājiem zem paraksta. Revidējošām personām uzdodu sekot šā iz-

pildīšanai.
N° EZ 411/430. 1927. g. 18. jūlijā.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. P. Beikmanis.
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Apkārtraksts N° 99.
1927. g. 6. oktobrī.

Neskatoties uz vairākkārtējiem rīkojumiem un aizrādījumiem, ka

11. klases pasažieriem nodalāmās atsevišķās 111. klases vagonu kupejas
vai vagonu nodaļas apzīmē|amas ar attiecīgiem uzrakstiem, daži staciju
darbinieki un konduktoru brigādes to neizpilda, kas izsauc nevēlamus

pārpratumus un dibinātas pasažieru sūdzības.

levērojot sacīto, vēl reiz atgādinu, ka nodalot 111. klases vagonos
atsevišķas kupejas vai vadoņu nodaļas 11. klases pasažieriem, minētās

kupejas un vagonu nodaļas obligātoriski apzīmējamas ar attiecīgiem uz-

rakstiem, kā vagonu ārpusē, tā arī vagonu iekšpusē, pie kam brīdinu,
ka ša rīkojuma neievērotājus turpmāk būšu spiests sodīt.

Ekspluatācijas revidentiem uzdodu sekot šā apkārtraksta izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažierei nodaļas vadītājs P. Miezans.

Rīkojums N° 435.
1927. g. 18. oktobrī.

Sākot ar 15. novembri pasažieru vagonu ziņām ievedu sevišķas
blankas ser. E 109a pēc klātpielikta parauga Sakarā ar to visas Kun

N platuma stacijas, izņemot Rīgu pas. un Rīgu galveno, kurās pīkst.
18.00 atrodas pasažieru vagoni, kā vilcienos, tā arī rezervē, vai remontā,
uzrāda minētos vagonus blankas attiecīgās ailēs, pie kam stacijas, kurās

satek abu platumu (t. i. X un N) ceļi, uzrāda katra platuma vagonus at-

sevišķi. Stacijas, kurās pīkst. 18.00 pasažieru vagonu nav — ziņas ne-

iesūta. To vilcienu sastāvus, kuri pīkst. 18.00 atradās uz posma, uz-

rāda ziņās pirmā stacija, kurā vilciens pienāk pēc pīkst 18.00. Pie ziņu
sastādīšanas stingri jāievēro vagonu pareiza sagrupēšana, uzrādot ailēs

3. līdz 5., 8. līdz 10 un 15. līdz 17. tikai speciālos klases vagonus, pie
kam tie pasažieru vagoni, kas pārbūvēti vai iekārtoti no preču vagonu

stāviem, uzrādāmi ailēs 6., 11 un 18. Ailēs 7. līdz 11. uzrādāmi tikai

tie vagoni, kas patiesi atrodas rezervē, t. i. kustībai patreiz nevajadzīgi
vagoni un nevis tādi, kas atrodas rezerves sastāvos, atkabināti sastāvus

zamazinot un taml. Gadījumos, kad stacijā pīkst. 18.00 atrodas vagoni,
kas atkabināti no vilciena sastāvu samazinot, tad tādi vagoni uzrādāmi

ziņās (ailēs 2. līdz 6.) ka daļa no vilciena sastāva, no kura tie atkabi-

nāti. Ailēs 14. līdz 18. uzrādāmi ne tikai tie vagoni, kas faktiski atro-

das remontā, bet arī tādi, kas nozīmēti un vēl nav padoti remontam.

Pēc ziņu sastādīšanas tās iesūtāmas ar pirmo pastu_ pasažieru no-

daļas vadītājam Rīgā, kā tas uzrādīts minēto blanku otrā pusē. Rīga
pas. un Rīga Galvenā ziņas iesūta kopīgi uz līdzšinējā parauga blankām

ser. E 109.

Līdz ar šo atceļu rīkojumu te 199 iesp. „Dzelzceļu virsvaldes rī-

kojuma krājumā" te 23 no 1922. g. 10. jūnija un rīkojumu te 49 iespiestu
«Dzelzceļu Vēstnesī" te 6 no 1927. gada 12. februāra.

Dzelzceļu galv. direktors A, Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

52*
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Rīkojums N° 474.
1927. g. 10. novembrī.

Novērots, ka pēdējā laikā, pastāvot siltākam laikam, pasažieru va-

gonus vilcienos vai nu pārkurina līdz neciešamībai, vai arī temperatūra
viņos pārāk zema.

Lai to novērstu, uzdodu vagonu apkurinātājiem un konduktoru bri-

gādēm stingri sekot, lai temperatūra pasažieru vagonos, sākot ar sastāva

padošanu pasažieru iekāpšanai, kā ari atrodoties vilcienam ceļā, būtu

normāla.

TN, TM, ER un vilcienus kontrolējošās personas lūdzu sekot šā

rīkojuma kārtīgai izpildīšanai.
Dzelzceļu galv. dir. pal. K. Spriņģis.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 115.
1927. g. 10. novembrī.

Pēdējā laikā ir bijuši gadījumi, kad izdarot manevru darbus ar pa-
sažieru vilcienu sastāviem, nodarīti vagoniem dažādi bojājumi, kā no-

lauztas vagonu platformai margas, izkustināts vagona stāvs; sasistas buk-

ses, vai citi tamlīdzīgi bojājumi, caur ko dzelzceļam nodarīti lielāki vai

mazāki materieli zaudējumi.

Izmeklējot minētos gadījumus, ikreizes konstatēta nolaidīga un ne-

uzmanīga manevru darbu izvešana.

levērojot šādu neattaisnojamu rīcību pie manevru darbu izvešanas,
uzdodu attiecīgiem darbiniekiem rūpēties un stingri sekot, lai manevru

darbus izdarītu saudzīgāki un uzmanīgāki.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Pasažieru nodaļas vad. P. Miezans.

Apkārtraksts N° 118.
1927. g. 17. novembrī.

Novērots, ka pēdējā laikā ļoti bieži nāk priekšā vagonu logu stiklu

izsišanas gadījumi vilcienos, sevišķi iecirkņos Daugavpils-Jaunlatgale un

Daugavpils-Zemgale, pie kam gandrīz visos šādos gadījumos vainīgos
neatrod un konduktoru brigādes, pamatojoties uz apkārtrakstu JSfs 22.

(iesp. š. g „Dzelzceļu Vēstnesī" N° 12.) inventāra pavadzīmēs vienkārši

atzīmē: „vainīgais nav atrasts". Tā kā pirms minētā apkārtraksta izslu-

dināšanas vagonu logu stiklu bojājumi no nezināmu personu puses nāca ļoti
reti priekšā, tad jākonstatē, ka konduktoru brigādes nepiegriež vagonu

inventāram pietiekošu vērību un inventāra bojāšanās gadījumos necenšas

vainīgos noskaidrot un aizturēt. Tāda rīcība nav pielaižama, kamdēļ uz-

dodu konduktoru brigādēm ar vislielāko stingrību sekot, lai vagonu

inventārs atrastos vienmēr kārtībā un bojāšanas gadījumos darīt visu

iespējamo vainīgo atrašanai, lai būtu iespējams no viņiem piedzīt bojātā
priekšmeta vērtību.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vad. P. Miezans.



822

Apkārtraksts N° 12.
1928. g. 3. septembrī.

Papildinot 1924. g. 24. oktobra apkārtrakstu jY° 60(1924. g. „Dzelzc.
Virsv. rīk. krāj." N° 45) par pasažieru vagonu elektriskās apgaismošanas

savienojumu kabeļu uzkāršanu, uzdodu vagonu sakabinātājiem pie vil-

cienu sastāvu sastādīšanas sakabināt arī vagonu apgaismošanas savieno-

jumu kabeļu saskarus, bet vagonu apskatītājiem uzdodu pārliecināties,
ka kabeļu saskari sakabināti.

Ekspluatācijas direktora v. v. O. Zaķis.
Mašīnu direktora pal. E. Zēbauers.

Rīkojums N° 484.
1927. g. 22. novembrī.

Par pasažieru vagonu pierakstīšanu, pēc numuriem,

pie attiecīgiem mašīnu iecirkņiem.

Visi pasažieru parka vagoni viņu labākas uzraudzības un uzturē-

šanas dēļ izdalāmi un pierakstāmi, pēc numuriem, atsevišķiem mašīnu

iecirkņiem, pēc še klāt pieliktā vagonu saraksta.

Attiecīgiem TN nenogurstoši jārūpējas par savu, t. i. par pierakstīto
pie viņu iecirkņa pasažieru vagonu kārtīgu stāvokli.

Sakarā ar šo vagonu saimniecības kārtību uzdodam attiecīgiem T un

E direkcijas vietējiem pārstāvjiem rīkoties pēc sekošiem noteikumiem:

1. Visi pasažieru parka vagoni X, N, P un L pl. apzīmējumi no

attiecīgiem TN ar trafarētu uzrakstiem abās sānu sienās, kreisajā, apak-
šējā stūrī par vagonu piederības iecirkni un stāvēšanas staciju, p. p.

„TN-2 — Daugavpils"
„TN-2 — Grīva"

„TN-3 — Gulbene"

w
TN-6 — Rīga"

v. t. t.

Burtu un skaitļu apmēri ņemami pēc nosūtamā no TV rasējuma
N2.

_

2. Par pasažieru vagonu uzturēšanu pienācīgā kārtībā atbild tas

TN, pie kura iecirkņa attiecīgais vagons pierakstīts, rikojoties pēc „pa-

sažieru vagonu remonta raksturojuma N° 307" aizrādījumiem.

3. Pie zināma iecirkņa pierakstītie vagoni ierindojami tikai tādos

vilcienos, kuru sastāvi pierakstīti pie šā iecirkņa.

Vilcienu sastāvu saraksts, kurā uzrādīts pie kāda mašīnu direkcijas
iecirkņa sastāvi pierakstīti — pielikts še klāt.

Vajadzības gadījumos Ekspluatācijas direkcija uz laiku var ierindot

pierakstītos pie iecirkņa vilcienos vai iecirkņa robežās turēt rezervē

arī tādus vagonus, kuri pierakstīti pie cita iecirkņa. Vajadzībai izbei-

dzoties šādi vagoni nosūtami atpakaļ tā iecirkņa robežās, pie kura tie

pierakstīti. Vagoni, kuri pagaidām atrodas svešā ecirknī, uzturami pie-
nācīgā kārtībā ar sī svešā iecirkņa līdzekļiem un uz viņu kreditiem.
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4. Gadījumos, kad rodās vajadzība pie zināmu iecirkņa pierakstītos
vagonus pārrakstīt citam iecirknim (piem. sakarā ar vilcienu grafiku
grozīšanu), tad tas izdarāms tikai ar T un E aizrādījumiem.

Pārrakstīšanu ierosina arī tas TN, kura iecirknī vairāk par P/2 mē-

neša neatrodās, kādi no tiem vagoniem, kuri pierakstīti šim iecirknim,
ka arī tas TN, kura iecirknī nepierakstītte vagoni atrodās vairāk par 1 1/2
mēneša. Šādu ierosinājumu TN iepriekš saskaņo ar vietējo ES.

5. Nododot vagonus 4. punktā minētos gadījumos pārrakstīšanai
no viena mašīnu iecirkņa kādam citam iecirknim no attiecīgiem TN sa-

stādami akti pēc parauga „A" (šeit pielikts klāt).

6. Par visiem pierakstītiem pie iecirkņa pasažieru vagoniem
katram TN ievedamas un uz priekšu vedamas inventāra kartes pēc
parauga „B." (šeit pielikts klāt).

7. Par visām nesaskaņām, vai neskaidrībām, kuras varētu celties

ar jaunas kārtības ievešanu, TN vai vietējie E darbinieki paziņo T respek-
tīvi E, attiecīgai rīcībai.

Dzelzceļu virsvaldes direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Apkārtraksts N° 148.
1929 g. 23. janvārī.

Pie pasažieru vagonu pieņemšanas no ārvalstu dzelzceļiem ap-

maiņas punktos ir nākuši priekšā gadījumi, kur konduktoru brigādes

nepaziņo techniskam aģentam par atrastiem vagona iekšējās iekārtas

trūkumiem vai bojājumiem un līdz ar to šie bojājumi nav atzīmēti pār-
ņemšanas lapā ser. T 110. Sakarā ar to atgādinu konduktoru brigādēm

stingri ievērot paredzēto kārtību par pasažieru vagonu pieņemšanu ap-

mainās Dunktos.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Apkārtraksts N° 90.
1929. g. 13. augustā.

Atkārtojās gadījumi, ka pasažieru vagoni galvena kārta apgrozības
stacijās netiek pienācīgi iztīrīti, kamdēļ tie ir bieži piemētāti ar papīriem
un dažādiem atkritumiem, kā arī soli pārklāti ar biezu putekļu kārtu.

Uzdodu staciju dežurantiem un konduktoriem pieņemot sastāvus sakuma

stacijās pārbaudīt vagonu tīrību un trūkumus nekavējoši novērst, ka arī

ziņot par novērotiem trūkumiem pēc piederības.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.
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9. Gaitas vagoni un atsevišķu vagonu vai

kupēju nodalīšana dažādām vajadzībām.

Rīkojums N° 214.
1926. g. 10. jūnijā.

Par dienesta nodaļām pasažieru vilcienos.

Vairākkārtīgi novērots, ka gandrīz katrā pasažieru vilcienā bez vis-

pārējas dienesta nodaļas, vilcienu apkalpotāji aizņem vēl atsevišķas no-

daļas savām personīgām vajadzībām. Tāda rīcība nav pielaižama, kam-

dēļ vēl reiz aizrādu, ka vilcienu piederumu (signalvirvu, hidropultu,
nestāvu u. t. t.) un vilcienu apkalpotāju mantu ievietošanai katrā vil-

cienā atļauts aizņemt tikai vienu nodaļu, t. i. speciālu dienesta nodaļu,
vai 1—2 soliem pasažieriem paredzētām vietām. Visām pārējām telpām,
neizslēdzot paredzētās dienesta vajadzībām atsevišķas nodaļas, jābūt at-

slēgtām un viņās ielaižami pasažieri. Tanīs vilcienos, kuros II. vai III. kla-

ses vagonus nepavada sevišķi vagonu pavadoņi, pasažieri ielaižāmi arī

ierīkotās vagonos atsevišķās vagonu nodaļās.
Kas attiecās uz jauniem 4-asīgiem III. klases vagoniem, tad viņos

inventāra novietošana visos gadījumos, kad vilciena sastāvā ir citi va-

goni — noliegta.
Gadījumos, kad vilciena sastāvā ir bagāžas vagons, inventāra pie-

derumi novietojami bagāžas vagonā.

Stacijām, kuras sastāda pasažieru vilcienu sastāvus; uzdodu rūpē-
ties un sastādīt visus pasažieru vilcienu sastāvus ar tādu aprēķinu, lai

pēc iespējas katrā sastāvā tiktu ieslēgts viens vagons ar attiecīgu spe-

ciālu, aizslēdzamu, dienesta nodaļu, kurā būtu iespējams ievietot visus

vilcienu piederumus, kā: signālvirves, hidropultus, nestuves, naudas sa-

vācamās kastes u. t. t. tā arī vilcienu apkalpotāji savas mantas.

Dienesta nodaļās atļauts uzturēties vienīgi vilcienu apkalpotājiem,
revidējošām personām un pavadošiem staciju ieņēmumus policijas ierēd-

ņiem. Visiem pārējiem darbiniekiem un privātpersonām, atrašanās un

braukšana dienesta nodaļās aizliegta.
Visām revidējošām personām uzdodu stingri sekot šā rīkojuma

izpildīšanai. n7pl7ppln oraHrpnnic Hirplrtnr<: A Rnrit».Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Izraksts no telegrammas JV2 420/EZ no 20. VIL 1927. g.
No Rīgas līdz Liepājai un no Rīgas līdz Valkai, Zilupei, Ritupei
un Zemgalei ES, noraksts EBR. EBJ. EBD, ER, FK, FS, TN,

E. F. T. C. M. S un VS.

Sākot ar 20 jūliju 1927. gadu ievesta vietēja satiksmē uz zemāk

uzrādītām līnijām arī I klases biļešu pārdošana. Minētam nolūkam noda-

lāma attiecīgu vilcienu otras klases vagonā viena lielā 4 vietīgā kūpēja
Pirmās klases kupējas ar attiecīgiem uzrakstiem, ka vagona iekš

pusē, tā arī ārpusē nodalāmas sekošos vilcienos: 1) Rīga-Valka vilc.

Ns 1/2; 2) Rīga-Rītupe vilc. Ns 3/4; 3) Rīga-Zilupe vilc Ns 5/6; 4) Rīga-
Zemgale vilc. Ns 9/10. un 6) Rīga-Liepāja vilc. JSs 3/4. Vilcieni kuros ap-

grozīsies I klases vagoni, aizrādīs arī vilcienu saraksta afišās.

No. 420/EZ. 20. VII. 27. gadā.
Dzelzceļu galv. direktora v. i. P. Beikmanis.
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Apstiprinu. 1928. g. 17. februārī.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Noteikumi
N°

328.

Par dzelzceļu dienesta vagonu lietošanu.

1. §•

amata personām un dzelzceļu darbiniekiem, braucot die-
nesta darīšanas var piešķirt dienesta vagonus.

2. §.
Dienesta vagoni uz Latvijas dzelzceļiem sadaļas divas grupās

(pielikums N° !.).

1) vagoni, kas atrodas dzelzceļu ekspluatācijas direkcijas tiešā rīcībā

valdības amata personu un dzelzceļu virsvaldes darbinieku

braucieniem un

2) vagoni, kas atrodas attiecīgo staciju priekšnieku rīcībā līnijas
administratīvo personu braucieniem.

3. §.

Valsts, Saeimas un ministru prezidentiem un satiksmes ministrim,
braucot amata darīšanās, dienesta vagoni piešķirami bezmaksas lieto-

šanā. Pārējie ministri un viņu biedri, sūtņi un citas ministru pilnvarotas
personas, lietojot dienesta vagonus, maksā pēc otrās klases tarifa par

patieso braucēju skaitu, bet ne mazāk, kā par 10 vietām 2-asīgos,
15 vietām 3-asīgos un 20 vietām 4-asīgos vagonos.

4- §•

Dzelzceļu darbiniekiem un citam 3. § neminētam amata personām,
braucot dienesta darīšanās dienest avagonos, ir vajadzīgas I vai II klases

biļetes. Personām, kuras dienesta vagonos atrastas bez biļetes, vai ar

zemākas klases biļetēm, jāpiemēro attiecīgi tarifa noteikumi.

5. §•

Dienesta vagonu lietošana atļauta tikai visnepieciešamākos gadī-
jumos un tikai 3. § minētām augstākām valsts amata personām, bet

braucot amata darīšanās, kad to prasa dienesta intereses, arī dzelzceļu
direktoriem, Liepājas-Glūdas dzelzceļa būves vadītājam, materiālu

apgādes priekšniekam un viņu vietniekiem, galvenam ārstam, un cen-

trālās statistikas vadītājam, armijas komandiera štāba satiksmes daļas

priekšniekam un dzelzceļu policijas priekšniekam. Visiem pārējiem
atsevišķiem dzelzceļu virsvaldes darbiniekiem, kā arī dzelzceļu komi-

sijām dienesta vagoni piešķirami tikai ar katrreizēiu galvenā direktora

vai viņa palīga piekrišanu, gadījumos, kad to noteikti prasa darba ap-

stākļi, t. i. kad darba vietā jāpavada nakts un tur nav atpūtas telpu
vai vietējā dienesta vagona, kur varētu uzturēties, vai arī citos gadīju-
mos, kad to atzīst par vajadzīgu galvenais direktors.

6. §.

No līnijas darbiniekiem bauda tiesības lietot dienesta vagonus

sekošās amata personas:

Ceļa, mašīnu iecirkņu un materiālu apgādes rajona priekšnieki un

viņu palīgi, iecirkņu ārsti, ekspluatācijas un finanču revidenti, kā arī
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Liepājas - Glūdas dzelzceļa iecirkņu priekšnieki, distanču priekšnieki,
atsavināšanas nodaļas vadītājs un minētās dzelzceļa būves kustības rīko-

tājs. Bez tam tanīs ceļu iecirkņos, kur iecirkņu priekšniekiem nav

palīgu un uz Ventspils un Jēkabpils lauku ceļiem — tiesības lietot

dienesta vagonus bauda arī vecākie ceļa meistari. Siem darbiniekiem,
tiesība lietot dienesta vagonus tikai tad, kad to prasa dienesta intereses,
kad darba vietā jāpavada nakts un tur nav telpu vai vietējo dienesta

vagonu, kur uzturēties. Šinī paragrāfā minētām amata personām kārtē-

jos braucienos ar pasažieru vilcieniem pa savu iecirkni, kad darba

vietā nav jāpavada nakts vai arī tur ir atpūtas telpas, noliegts lietot

dienesta vagonus.

Dienesta vagoni piešķirami arī kasieriem -maksātājiem braucieniem

ar algas izmaksu pa līniju. Šādos gadījumos vietējām administratīvām

personām jācenšās izbraukt pa saviem iecirkņiem kopā ar maksātājiem
vienā vagonā.

7. §•

Dienesta vagons brauciena laika atrodas tas personas rīcība, kurai

tas piešķirts, bet komisijas braucienos — komisijas priekšsēdētāja rīcībā.

Personai, kuras rīcībā dienesta vagons atrodas, ir tiesība atļaut ievieto-

ties vagonā arī citiem darbiniekiem, kā arī privātpersonām, bet tikai

tad, ja tiem ir attiecīgas pirmās vai otrās klases biļetes.

Vajadzīgām pārrunām dienesta jautājumos vai nopratināšanām, per-
sonai, kuras rīcībā nodots dienesta vagons ir tiesības ieaicināt dienesta

vagonā arī darbiniekus ar 111 klases biļetēm uz tik ilgu laiku, kāds ir

vajadzīgs dienesta darīšanu nokārtošanai.

8. §.

Dienesta vagonus norīko 3., 4. un 5. §§ paredzētos gadījumos:

a) dzelzceļu virsvaldes darbiniekiem, kā arī citām amata personām,
paredzētām 3 un 4 §§ ekspluatācijas direkcija uz attiecīga
direktora, materiālu apgādes priekšnieka un viņa vietnieku,

Liepājas-Glūdas dzelzceļa būves vadītāja, galvenā ārsta un

centrālās statistikas vadītāja kā arī citu resoru attiecīgo amata

personu rakstiskiem vai telefoniskiem pieprasījumiem. Šie pie-
prasījumi satur norādījumus, kam vajadzīgs dienesta vagons,
uzrādot amatu, vārdu un braucošo personu skaitu, kādā dienā,
ar kādu vilcienu, līdz kādai stacijai;

b) līnijas darbiniekiem — attiecīgas stacijas priekšnieks uz 6. §
minēto personu pieprasījumu, kurā jāuzrāda iepriekšējā punktā
a) minētās ziņas.

9. §•

Līnijas administratīvam personām deļ dienesta vagona jāgriežas pie
tiem staciju priekšniekiem, kur noteikta denesta vagonu pastāvīgā atra-

šanās vieta, pie tam tieši pie tās stacijas priekšnieka, kur vagons tuvāki

un ērtāki dabūjams.
10. §.

Dienesta vagoni piešķirami pieprasīšanas kartība. Priekšrocība

jādod valdības amata personām, galvenā direktora pārstāvjiem un

ekspluatācijas, techniskās un mašinu direkciju pārstāvjiem pie noti-

kumiem. Par pareizu dienesta vagonu lietošanu atbildīga tā persona,
kura vagonu pieprasījusi.
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Bez attiecīgas (ekspluatācijas direkcijas vai attiecīgas stacijas priekš-
nieka) ziņas un rīkojuma, izņemot ārkārtējus (notikuma) gadījumus,
dienesta vagonus noliegts aizņemt un lietot braucieniem.

11. §•

Piekabinot dienesta vagonus pie vilciena, sakuma stacija izsniedz

vagona pavadonim un vilciena virkonduktoram telegramas norakstus

par vagona norīkošanu, izņemot gadījumus, kad telegramās norādīts par
dokumentu sastādīšanu. Pretējā gadījumā sastādītie dokumenti nododami

vilciena virskonduktoram. Kā telegramas noraksts, tā arī dokumenti

nododami tanī stacijā, kur vagonu no vilciena atkabina un to piekabinot
no jauna nododami virskonduktoram, kamēr vagons atgriezās izejas

stacijā.
Piezīme: Par dienesta vagonu norīkošanu izbraucieniem, telegrāfisku rīkojumu

vietā atļauts arī dot telefoniskus rīkojumus. Šinī gadījumā vilciena pavadrakstā jāieraksta

vagona atkabināšanas stacija. Tāpat atgriežoties vagonam uz piederības vai citu kādu

staciju, attiecīgās stacijas dežurants par to atzīmē vilciena pavadrakstā.

12. §.

Lai neapgrūtinātu pasažieru vilcienus ar pārsvaru, ka arī, neaiz-

kavētu vilcienus stacijās, tad gaitas vagonu pārsūtīšana izdarāma tikai

ar preču vilcieniem. Izņēmuma gadījumos, kad šo vagonu nosūtīšanai

nav preču vilciena, atļauta gaitas vagonu piekabināšana pasažieru un

preču pasažieru vilcieniem, pie kam ik reizes jāizprasa virsvaldes atļauja.
Bez tam gaitas vagonu piekabināšana vilcieniem:

1) Rīga — Valka Xs 1 un 2,

2) Rīga — Indra N° 1 un 2 un

3) Rīga — Meitene Ks 1, 2, 11 un 12

atļauta vienīgi ar katrreizēju galvenā direktora piekrišanu.

13. §.

Ja vagonā braucoša persona pa ceļam dotu citādu norādījumu par

vagona atkabināšanu vai piekabināšanu, nekā aizrādīts pirmajā rīkojumā,
tad braucēja norādījums izpildāms, ja techniski tas iespējams.

14. §.
Dienesta vagoni piekabināmi tiem vilcieniem, kuriem atļauj sastāvs

(svars), pretējā gadījumā tie sūtāmi ar nākošo tuvāko vilcienu.

15. §.

Katrā dienesta vagona jābūt sevišķai grāmatai, kura ierakstāmi

katrā braucienā izbraukšanas datums un stacija, vilc. JSfs, vagona lieto-

tāja amats un uzvārds, braucēju skaits, brauciena maršruts, atgriešanas

datus, stacija un vilciena N°.

Minētās ziņas ieraksta persona, kuras rīcībā vagons nodots.

Augstāko, 3. § minēto valsts amata personu braucienos minētās

ziņas ieraksta vagona pavadonis.

Vagona pavadonis atbild par to, lai augšminētā grāmatā būtu

ierakstītas visas ziņas par katru braucienu.

16. §.

Šie noteikumi spēkā no
izsludināšanas dienas un reize ar to atcelti

noteikumi J\° 295. par dienesta vagonu lietošanu, iesp. 1926. g. „Dzelz-
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ce|u Vēstnesī" JSs 45., kā arī rīkojumi JSs 94. iesp. 1927. g. „Dzelzceļu
Vēstnesī" N° 9., rīk. .Ns 195. iesp. 1927. g. „Dzelzceļu Vēstnesī" N° 17.,
rīk. >6 464. iesp. 1927. g. „Dzelzceļu Vēstnesī" Ns 42. un rīk. «Ns 62.

iesp. 1928. g. „Dzelzceļu Vēstnesī" Ns 5.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

PIELIKUMS JVa 1.

Pie noteikumiem JNs 328.

Dienesta vagonu pagaidu saraksts un viņu pastāvīga atrašanas

vieta.

1. Ekspluatācijas direktora tiešā rīcībā.

„X" plat. NK., TK., EK., RK
,

AK., FK., SK.;

„N" plat. CX., BK..

2. Attiecīgo stacijas priekšnieku tiešā rīcībā

Rīgā pas.

„X« plat. VK., GK., ZK.

Daugavpilī.

„X" plat. dien. vag. OK., DX.

Krustpilī.

„X" plat. dien. vag. XX.

Jelgavā.

„X" plat. dien. vag. LX.

„N" plat. dien. vag. UK., PK.

Valmierā.

„X" plat. dien. vag. MX.

Gulbenē.

„X* plat. dien. vag. N° 3613. un 3626.

„P" plat. dien. vagons AP.

Liepājā.

„X" plat. dien. vag. IK.

„L" plat. dien. vag. JSfe 520.

Ventspilī.

„L" plat. dien. vag. Jsr£ 518

Viesītē.

„L" plat. dien. vag. N° 513.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.
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10. Pasažieru vilcienu saraksti un publikas
informēšana vilcienu nokavēšanās gadī-

jumos.

Apkārtraksts N° 81.
1927. g. 30. augustā.

Neskatoties uz vairākkārtējiem aizrādījumiem, ka vilcienu saraksta
afišas pie saraksta maiņas nekavējoši izlabojamas, daudzas stacijas to

tomēr joprojām neievēro, kamdēļ bieži maldina pasažierus un izsauc di-
binātas viņu sūdzības.

Lai novērstu minētās parādības, uzlieku par personīgu ES pienā-
kumu rūpēties, lai izkārtās stacijās vilcienu saraksta afišas pie saraksta

maiņas butu nekavējoši izlabotas.

Tāpat ER uzdodu sekot ša apkārtraksta kārtīgai izpildī-
šanai, pretēja gadījumā būšu spiests saukt pie atbildības ne tikai nolai-

dīgos ES, bet arī ER.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vad. P. Miezāns.

Rīkojums N° 28.
1929. g. 17. janvārī.

Pieturās, kurās nav biļešu kasieru, bet biļetes pārdod vilcienā

virskonduktors, pasažieru informācijas labā jāizkar arī vilcienu saraksti.
Sarakstu izkāršanai, resp. piestiprināšanai un to izlabošanai pieturās no-

saku sekošu kārtību:

1) Vilcienu saraksti, resp. dati par vilcienu atiešanu no attiecīgas
pieturas, uzkrāsojami uz skārda tāfe'ītes, kura piestiprināma pieturā re-

dzāmā vietā.

2) Tāfelīšu izgatavošanu līdz ar uzkrāsošanas darbiem izdara

Ekspluatācijas direkcijas remonta darbnīcas, kurai pirmo pasūtījumu un

tāfelīšu izgatavošanu attiecīgām pieturām dod Ekspluatācijas direkcija,
bet visus nākošos pasūtījumus, kā pie jauna saraksta ievešanas, tā arī

pie pastāvošā saraksta grozīšanas, dod tieši darbnīcām tās stacijas, pie
kurām šādas pieturas pierakstītas (sk. punktu 9).

3) Tāfelītes ikkatrai pieturai izgatavojamas divos eksemplāros, no

kurām viens eksemplārs bez vilciena atiešanas laika datiem paliek darb-

nīcās — rezervē, bet otrs ar visiem vajadzīgiem datiem izsūtāms attie-

cīgai stacijai, piestiprināšanai pieturā, ar ceļa meistara līdzēkļiem.

4) Sakarā ar punktā 2. minēto, uzlieku par pienākumu to staciju

priekšniekiem, pie kuru stacijām pierakstītas šādas pieturas, stingri sekot,
lai izsūtītās no darbnīcām skārda tāfelītes pēc saņemšanas būtu nodotas

attiecīgiem ceļa meistariem, ar noteiktu norādījumu, kādā dienā tāfelīte

ar jauno vai izlaboto sarakstu pieturā piestiprināma. Tāpat stacijas

priekšnieki dod ceļa meistariem noteiktus norādījumus, kad tāfelītes ar

veco sarakstu noņemamas.
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5) Pie saraksta grozīšanas attiecīgas staci|as dod tieši darbnīcām

uzdevumu ar norādījumu, kādi dati uzkrāsojami uz esošām darbnīcās

rezerves tāfelītēm. Pēc datu uzkrāsošanas rezerves tāfelītēm, remonta

darbnīcas tāfelītes nekavējoši izsūta taī stacijai no kuras viņa saņēmusi
uzdevumu. Stacija saņēmēja, tāfelīti augšā pāredzētā kārtībā nodod ar

norādījumu attiecīgam ceļa meistaram piestiprināšanai pieturā.

6) Pēc saņemto no darbnīcām rezerves tāfelīšu piestiprināšanas
un veco noņemšanas, attiecīgas stacijas noņemtās tāfelītes nekavējoši
iesūta remonta darbnīcām, kura pēc saņemšanas tūliņ aizkrāso uz tām

datus par vilcienu atiešanas laikiem, un tādā veidā tāfelītes atstāj pie
sevis rezervē līdz nākošam vajadzības gadījumam.

Kā izņēmums tāfelīšu pārkrāsošanas udevumu došanā darbnīcām,

pastāv vienīgi uz Rīgas-Jelgavas līnijas, uz kuras pie jauna saraksta ieve-

šanas, vai pastāvīgā grozīšanas uzdevumu darbnīcām dod Ekspluatācijas
direkcija, reizē ar to norādot darbnīcām, kādam ceļa meistaram tāfelītes

izsūtāmas, kā tās piestiprināmas pieturā un kad vecās noņemamas.

Šinī, kā arī 4. punktā minētie uzdevumi ceļa meistariem, tāfelīšu

piestiprināšanā jāizpilda obligātoriski un noteiktā termiņā.
8. Lai uzrādītais šai rīkojumā tiktu arī kārtīgi izpildīts, lūdzu at-

tiecīgus ER sekot un pēc iespējas biežāki pārbaudīt, kā minētās pie-
turās, tā arī visās pārējās stacijās, lai vilcienu saraksti būtu izkārti un

viņos ienesti visi vajadzīgie izlabojumi.

9) Par sarakstu piestiprināšanu un to izlabošanu seko šādas stacijas:
1. Alūksne par Umerniekiem. 9. Zasulauks par Nordeķiem.
2. Asari I ]3ar Asariem 11. 10 Stende par Stendesmuižu

3. Bērstele par Mālukrogu. 11. Krēpliņi par Okti.

4. Meitene par Narvaišiem. 12. Ventspils par Akmeņdzīrām.
5. Mazirbe par

Šlīteri. 13. Ventspils par Staldzeni.

6. Ogre I par Ogri 11. 14. Dubeņi par Otanku.

7. Roja par Rudiķiem. 15. Bolderāja par 10 klm.

8 Šiliņi par Vidsalu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš

Apkārtraksts N° 29.
1929. g. 22. martā.

Pasažieru vilcienu kavēšanās gadījumos staci)u dežurantiem jau

laikus jānoskaidro pa tēlefonu ar kaimiņu vai mezglu stacijām, vilcienu

gaita, un ziņas par katra vilciena kavēšanās ogligātoriski jāatzīmē uz

speciālām šim nolūkam izkārtām tāpelēm, uzrādot vilcienu N2.N2, no

kurienes vilcieniem jāpienāk un par cik tie kavējušies.

Gadījumos, kad vilcieniem kavējoties starpstacijās saīsināts vilcienu

stāvēšanas laiks, staciju dežūrantiem, saskaņā ar not. 235 paragrāfa 25,

panta 15. nosacījumiem, jārūpējās, lai pasažieri būtu tiešām brīdināti par
vilciena stāvēšanas laika samazināšanu. Bez tam stacijās, kur pasažieru
brīdināšanai bufetēs vai uzgaidāmās telpās ierīkots zvans, zvana signāls
iādod 2 minūtes pirms vilciena atiešanas.

ER seko šā rīkojuma izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vad. P. Miezans.
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11. Rokas bagāžas nesēji un rokas ratiņu

stūmēji.

Rīkojums N° 376.
1921. g. 6. decembrī.

Novērots, ka dažās stacijās sevišķi Rīgā 1. pasažieru vilcienam pie-
nākot nesēji nenogaida pilnu vilciena apstāšanos, bet lec ejošā vilciņā,
uz vagona kāpšļiem un buferiem. Nenogaidot pasažieru izkāpšanu,
mēģina iekļūt vagonā aizsprostodami izeju un traucēdami pasažieru iz-

kāpšanu. Uzvedās savā starpā nepieklājīgi lamādamies un cits, citu

grūstīdami.
Šāda rīcība rāda pilnu disciplīnas trūkumu un apgrūtina publiku,

nerunājot par sekām kādas var celties lecot vēl ejošā vilcienā.

Lai novērstu šādas parādības lieku priekšā aizrādīt nesējiem turpmāk
pieturēties pie sekošās kārtības: Vilcienam pienākot stacijā nesējiem
jānostājas rindā uz platformas un jānogaida līdz pasažieri uzaicina viņus
rokas bagāžas iznešanai vai citiem pakalpojumiem. leeja vagonos bez

uzaicināšanas par pasažieru izkāpšanas laiku, steigšanās un grūstīšanās,
kā arī katra nepieklājīga uzvešanās, kā savā starpā, tā arī pret publiku
stingri noliegta.

Nesējiem jāvalkā tīri (balti) jjriekšauti un jābūt pastāvīgi klāt pie-

stiprinātām redzamās vietās pie krūtīm attiecīgām nozīmēm (numuriem).
Šo rīkojumu paziņot visiem nesējiem zem paraksta ES un ESP

sekot viņa pareizai izpildīšanai un vainīgiem par šā rīkojuma neievēro-

šanu atņemt nesēju tiesības (numurus).
Latv. dzelzc. galv. dir. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktors Dumpis.

Apstiprinu
1925. g. 10. jūlijā.

Dzelzc. galv. direktors A. Rode.

Noteikumi N° 275.

Par rokas bagāžas nesējiem.

/. Pieņemšana un norīkošana.

1. §.

Stacijās ar lielu pasažiep kustību, pasažieru apkalpošanai pieņe-
mami atsevišķi bagāžas nesēji.

2- §•

Par nesējiem pieņemamas personas, kuras no ārsta atzītas derīgas
I. 11. un 111. šķiras amatiem, pie kam priekšrocības dodamas dzelzceļu

darbiniekiem, kuri veselības ziņā nevar ieņemt L un 11. šķiras amatus.

No jauna nesēju amatam var pieņemt tikai tādas personas, kuras no

ārsta atzītas par derīgām I. šķ. amatam.

Piezīme. Darbinieki, kuri tagad jau izpilda nesēj.i uzdevumus, atstājami darbā

neatkarīgi no veselības stāvokļa šķiras.
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3. §.

Nesēju uzdevumus var atļaut izpildīt brīva no dienesta laika, arī

zemākiem staciju kalpotājiem, kuriem izpildot šo amatu jāpadodās visiem

attiecošiem noteikumiem.

Mazākās stacijās nesējus komplektē tikai no zemākiem kalpotājiem,
nepieņemot speciālus šim nolūkam darbiniekus no malas.

4- §•

Nesēji skaitās ka dzelzceļu kalpotāji uz brīva līguma.
No dzelzceļiem atalgojumu tie nesaņem, bet bauda tiesības uz brīvu

ārsta palīdzību un zālēm līdzīgi citiem darbiniekiem, pēc pastāvošiem
noteikumiem. Tāpat brīvbiļetes nesējiem un viņu ģimenes locekļiem
tiek izsniegtas noteikumu J\° 238. kārtībā līdzīgi citiem darbiniekiem.

Par pasažieru apkalpošanu nesēji saņem no apkalpojamiem pasažieriem

īpašu maksu pēc virsvaldes noteiktas takses.

i §•

Nesēji padoti stacijas priekšniekam, kurš viņus instruē un seko

viņu darbībai. Nesēju skaitu katrā stacijā atkarīgi no pasažieru kustības,
nosaka Ekspluatācijas direktors.

6. §.

Lielākas stacijas nesēji iedalāmi sevišķas brigādes ar vecāko nesēju

priekšgalā, kuram padoti ļaunākie nesēji, pie kam vecākais nesējs atbildīgs
par padotās brigādes darbu.

7 §•

Visiem nesējiem (atsevišķi pieņemtiem un norīkotiem no staciju
kalpotājiem) izpildot dienestu jābūt tīri un noteiktā veidā apģērbtiem ar

nesēju nozīmi (numuru) pie krūtīm un paredzētā dienesta cepurē, kuri

tiem jāiegādājas uz sava rēķina.
Bez nozīmes un nekārtīgā apģērbā nesēji pie pasažieru apkalpošanas

nav pielaižami.

2. Uzdevumi.

8. §.

Nesēju uzdevumi sastāv no:

a) pasažieru apkalpošanas: kā rokas bagāžas ie- un iznešana no

vagona; dažādu mantu nodošana nosūtīšanai, kā bagāža; bagāžas
saņemšana un nodošana īpašniekam; biļešu pirkšana kasē un

citu pēc pasažieru norādījumiem uzdevumu izpildīšana, Jkuri nav

saistīti ar aiziešanu no stacijas teritorijas un neaizkar dzelzceļu
intereses.

b) pienākušo pilnu naudas kastu nodošanas Rīgas galvenā kasē un

tukšu kastu nogādāšanu uz vilcieniem.

c) uz dzelzceļu teritorijas jeb vilcienos saslimušo un cietušo no

nelaimes gadījumiem cilvēku nogādāšanas slimnīcās.

9. §.
Pie vajadzības stacijas priekšnieks var norīkot nesējus zemāko kal-

potāju uzdevumu izpildīšanai uz nenoteiktu laiku, no kā nesējiem atteikties

nav brīv. Par minēto laiku nesēji saņem attiecīgu atalgojumu, līdzīgi
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citiem kalpotājiem un padoti vispārējiem noteikumiem. Nesēju uzde-

vumus tanī laikā tiem atļauts izpildīt tikai ar stacijas priekšnieka atļauju
brīvā no dienesta laikā (3. §). Lai būtu iespējams nesējus norīkot citu

kalpotāju uzdevumu izpildīšanai, stacijas priekšnieks var uzdot nesējiem

iepriekš sagatavoties bez atlīdzības attiecīgā amatā.

3. Uzdevumu izpildīšanas kartība.

10. §.

Nesējiem jāierodas pasažieru apkalpošanai, un citu darbu izpildīšanai
pēc stacijas priekšnieka norādījuma jeb pēc, no pēdējā apstiprināta darba

grafika. Nesēji bez stacijas priekšnieka jeb viņa palīga atļaujas nedrīkst

darbu atstāt līdz dežūrēs beigām.

11. §.

Vilcienam pienākot, nesējiem jānostājas uz platformas rindā un jāiet

vagonos uz pasažieru uzaicinājumu. Pret pasažieriem un publiku nesē-

jiem jābūt laipniem un korektiem.

4. Nesējiem noliegts.

12. §.

a) Grūstīties un steigties iekāpt vagonos līdz vilciens nav pilnīgi

apstājies un iznākuši no vagona pasažieri, kuriem nesēji nav

vajadzīgi;

b) prasīt no pasažieriem lielāku atlīdzību, nekā paredzēts noteiktā

taksē;

c) ienest vagonā jeb uz platformas caur barjeru priekšmetus, kuri

smagāki un lielāki nekā pēc pastāvošiem noteikumiem atļauts

pasažieriem līdzi ņemt vagonā, vai arī priekšmetus, kurus noliegts
vest kā rokas bagāžu ;

d) atslēgt un aizslēgt vagonu un kūpēju durvis; kāpt ar kājām uz

benķiem un sēdekļiem ;

c) atstāt bez uzraudzības no pasažiera uzglabāšanā pieņemto bagāžu
un

f) ieņemt pirms pārējo pasažieru laišanas vilcienā vietas pēc sa-

ņemtiem uzdevumiem.

5. Atbildība.

13. §.

Nesējs atbildīgs par viņa uzraudzība nodoto bagāžu, naudu un citu

mantu. Visi zaudējumi, kuri varētu celties caur nesēja nolaidību, ne-

pareizu jeb nelikumīgu rīcību, tam jāatlīdzina pilnos apmēros.

Nesēju sodīšanu par dienesta pārkāpumiem un nolaidībām izdarāma

sekošā kārtībā: piezīmes, rājienus un rājienus ar atzīmi dienesta gaitas
aprakstos izteic Ekspluatācijas nodaļas priekšnieks.

Atlaišana izdarāma ar Ekpluatācijas direktora piekrišanu.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Personāla nodaļas vadītājs J. Razauskis.

53
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Apstiprinu. 1929. g. 16. janvāri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Noteikumi N° 352.

Rokas ratiņu stūmējiem, ratiņu novietošanai Rīgas I pas.

stacijas pagalmā.

1) Rokas ratiņu stūmējiem, kuri pārvadā pasažieru bagāžu un ir

reģistrēti pie Rīgas pas. stacijas priekšnieka, atļauts novietot stacijas

pagalmā vienā reizē, savus ratiņus skaitā ne vairāk kā desmit personām.

Pārējiem ratiņu stūmējiem savi ratiņi jānovieto ārpus stacijas pagalma,

pielaižot to novietošanu arī zem dzelzceļu viadukta.

2) Minētais pirmā punktā ratiņu skaits desmit sastādās no tiem ratiņu
stūmējiem, kuri gaida uz kaut kāda darījuma noslēgšanu ar pasažieriem
vai bagāžas saņēmējiem.

Turpretim tie ratiņu stūmēji, kuri pagalmā iebraukuši ar bagāžu
nosūtīšanai, uzrādītā skaitā netiek ieskaitīti, kamdēļ viņiem pēc bagāžas
nodošanas noliktavā, stacijas pagalms nekavējoši jāatstāj.

3) Ratiņu iebraukšanas kārtību stacijas pagalmā regulē savstarpēji
paši ratiņu stūmēji, kuri arī visi ir atbildīgi par kārtības uzturēšanu

pagalmā.

4) Ratiņu novietošanas vietu nosaka dzelzceļu administrācija. Ārpus
minētās vietas, ratiņu novietošana vai iebraukšana pagalmā lielākā skaitā,
nekā tas paredzēts šais noteikumos, stūmējiem uz visstingrāko noliegts.

5) Ratiņu novietošanas vietā atļauts stūmējiem ratiņus atstāt arī pa

nakti, pie kam nekādu atbildību dzelzceļu administrācija par to neuzņemas.

6) Par pagalma lietošanu ratiņu novietošanai, dzelzceļš nekādu

nomas naudu no stūmējiem neņem.

7) lerādītā vieta ratiņu novietošanai stūmējiem jāuztur pilnīgā kārtībā.

8) Pret publiku ratiņu stūmējiem jāizturas korekti, neaizsprostojot
pasažieru izeju un neuzbāžoties ar saviem pakalpojumu piedāvājumiem.

Tāpat ratiņu stūmējiem jābūt pieklājīgi (ne noplīsuši) apģērbtiem. Slēgt
darījumus ar pasažieriem uz platformas, vai stacijas telpās stūmējiem noliegts.

9) lebraucot un izbraucot ar ratiņiem pagalmā un no tā, stūmējiem
jāpieturas pie norādītas no stacijas administrācijas kārtības un jāizpilda
Rīgas pas. stacijas priekšineka aizrādījumi.

10) Visiem ratiņu stūmējiem katru gadu janvārī, jāreģistrējas pie
Rīgas pas. stacijas priekšnieka, uzdodot vārdu, uzvārdu un dzīves vietu

un uzrādot pilsētas valdes izdoto numuru ar attiecīgu apliecību.

11) Ratiņu stūmējiem bez ierunām jāpadodas stacijas administrācijas
rīkojumiem un uz pirmo pieprasījumu jāuzrāda savs numurs.

12) Dzelzceļš var izraidīt no pagalma un neielaist pagalmā ratiņu
stūmējus, ja tie uzvedas piedauzīgi vai citādi traucē pasažierus un staci-

jas darbības normālo gaitu.
Reizē ar šo, noteikumi .NTs 305 iespiestie Vēstnesī* N° 23

no 18. jūnija 1927. g. skaitās par atceltiem.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieŗu nodaļas vadītājs P. Miezans.
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12. Dažādi rīkojumi un noteikumi.

Rīkojums N° 354.
1921. g. 25. novembrī.

Novērots, ka pasažieru vilcienu konduktoru brigādes nepiegriež pie-
tiekošas vērības un pielaiž pa vilciena stāvēšanas laiku apstaigāt pasa-
žieru vagonus dažādiem sīktirgotājiem un tirgoties ar ēdamvielām, pasta
kartēm un citiem priekšmetiem. Šo tirgošanās veidu sevišķi piekopj
stacijās Rīga I un Rīgā Galvenā un ne tikai no pieaugušiem, bet arī pat

no bērniem.

Minēto profesiju ne tikai kā apgrūtina un traucē pasa-

žierus ar saviem uzbāzīgiem piedāvājumiem, bet arī zināmā mērā var

veicināt pasažieriem piederošās rokas bagāžas zādzības sevišķi vakaros

un pasažieru saplūdumos uz vilcieniem.

Uzdodu visām konduktoru brigādēm stingri raudzīties uz to, lai pa
vilcienu stāvēšanas laiku stacijās kā arī vilcieniem ejot, nekāda tirgošanās
vagonos netiktu atļauta. Visus tādus tirgotājus nodot dzelzceļu policijas

ierēdņu rīcībā.

Šo rīkojumu paziņot visām konduktoru brigādēm. ER seko viņa
izpildīšanai.

Latv. dzelzc. galv. dir. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Apkārtraksts N° 24./E/10/T
1923. g. 19. martā.

Novērots, ka vagonos, kuros atrodās centrālā vagonu apsildīšanas
ietaise, bieži brauc privāti pasažieri un dzelzceļu darbinieki, bez brauk-

šanas biļetēm, resp. sevišķām atļaujām braukt minētos vagonos.

Uzdodu vilcienu kontrolieriem, galveniem konduktoriem un mašī-

nistiem - instruktoriem pie vilcienu revīzijām raudzīties, lai vilcienu ap-
kurināšanas katlu vagonos bez viņu apkalpošanas nozīmētiem katlu ap-

kurinātājiem neuzturētos neviena persona, kurai nav tiesības uz to.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņs.

Mašīnu direktora pal. K. Spriņģis.

Rīkojums N° 358.
1924 g. 24. novembrī.

Neskatoties uz pastāvošiem aizliegumiem, ka vilcienam ejot, pasa-
žieriem noliegts atrasties uz pasažieru vagonu bremžu vaļējiem lau-

kumiem — pēdējie to tomēr neievēro, caur ko ari notiek nelaimes ga-

dījumi. Šim apstāklim ari konduktoru brigādes nepiegriež pietiekošas
vērības, kamdēļ lai novērstu nelaimes gadījumus ar pasažieriem, uzdodu

visām pasažieru vilcienu konduktoru brigādēm stingri sekot, lai pa vil-

ciena iešanas laiku pasažieri neatrastos uz pas. vagonu bremžu vaļējiem
laukumiem.

ER un vilcienus kontrolējošām personām lūdzu sekot šā rīkojuma
izpildīšanai

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

53*
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Apkārtraksts N° 15.
1925. g. 7. martā.

Saskaņā ar pagaidu tarifu un noteikumiem iNs 27. pasažieru un ba-

gāžas pārvadāšanai pa dzelzceļiem 23. un 24. paragrāfiem, par katru

pasažiera piesļ3iestu izraidīšanas gadījumu no vilciena ir jāsastāda at-

tiecīgs akts. Akti iesūtāmi dzelzceļu policijas priekšniekam, izziņas ieva-

dīšanai un vainīgo saukšanai pie atbildības.

Aizrādu, ka augstāk minētos aktos uzrādāmas sekošās ziņas: iz-

raidīšanas laiks (gads, mēnesis un diena), izraidīšanas stacija, vilciena

numurs, izraidīšanas iemesli, izraidāmo pasažieru uzvārds un vārds, kad,

no kurienes un zem kāda numura izdota pase un viņu pastāvīgā dzīves

vieta.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Pasažieru nod. vadītājs P. Miezans.

Rīkojums N° 203.
1927. g. 12. maijā.

Lietavas dzelzceļu valde ziņo, ka vilcienu apkalpotāji nebrīdinot

tiešās satiksmes pasažierus par vilcienu tuvošanos robežu stacijām un

paredzamo muitas kontroli, kamdēļ pasažieru bagāžas pārbaudīšana
robežu stacijās, it sevišķi nakts laikā, prasot lieku laiku pasažieru mo-

dināšanai.

levērojot sacīto, un lai novērstu lieku vilcienu aizturēšanu robežu

stacijās, uzdodu vilcienu apkalpotājiem, it sevišķi vagonu pavadoņiem,
obligātoriski, apm. 10 min. pirms vilciena pienākšanas robežu stacijā,
uzmodināt visus tiešās satiksmes pasažierus un brīdināt viņus par pare-

dzamo muitas kontroli.

Kontrolējošām personām uzdodu sekot šā rīkojuma izpildīšanai.

Dzelzc. galv. direkt. v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Rīkojums N° 271.
1927. g. 4. jūlijā.

Lai sekmētu bagāžas izkraušanu no vagoniem starpstacijās un sa-

mazinātu vilcienu stāvēšanu, atļauju bagāžas konduktoriem pa brauk-

šanas laiku atrasties bagāžas vagonā un sagatavot bagāžu izkraušanai

nākošā stacijā, lai izkraušanu varētu iesākt, tiklīdz vilciens apstājās.
Sakarā ar to visos bagāžas vagonos pakāpeniski ierīko durvis no bagāžas
konduktora dienesta nodaļas uz bagāžas krautuvi.

Ar šo atceļu visus iepriekšējos rīkojumus, ar kuriem bagāžas kon-

duktoriem vilcienam ejot, līdz šim bija aizliegts palikt bagāžas krautuvēs.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
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Rīkojums N° 540.

1928. g. 19. decembrī.

Novērots, ka vilcienos starp pasažieriem, kuri vēlās ieņemt guļamos
plauktus no pīkst. 22 līdz pīkst. 8, izceļas pārpratumi, kuram no viņiem
tiesības ieņemt plauktu.

Pārpratumu novēršanai aizrādu, ka tiesības pacelt guļamo plauktu,
noteikumos paredzētā laikā, bauda tas pasažieris, kurš pirmais šīs tiesības

uzrāda, t. i. kurš pirmais izteicis vēlēšanos plauktu aizņemt, neskatoties

uz to, kad šāds pasažieris ieradies vagonā. lebildumus pret plaukta pa-
celšānu nevar celt zem plaukta sēdošie pasažieri, neskatoties uz to, cik

daudz to atrastos vagonā vai kupējā.

Gadījumos, kad vēlēšanos pacelt guļamo plauktu izsaka vairāki

pasažieri vienā reizē, tad tiem savstarpēji jāvienojas, kuram no viņiem
plaukts jāieņem.

Ja vienošanās nav panākama parastā kārtā, tad strīdu izšķir vilciena

virskonduktors.

Paceļot guļamo plauktu, pasažieris nevar tanī pat laikā ieņemt sēd-

vietu un to aizņemt, atstājot uz tās kādu sev piederošu priekšmetu līdz

tam laikam, kad plaukts jānolaiž.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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13. Tarifu atvieglojumi mācības iestāžu

audzēkņu, virsnieku, kaŗa invalīdu, eks-

kursantu v. c. braucieniem pa dzelzceļu.

Rīkojums N° 62.
1926. g. 16. februāri.

Par skolnieku apliecībām.

„

Valdības Vēstnesī" N° 28 iespiests sekošs Izglītības ministrijas

rīkojums.
Skolu priekšniekiem un tautskolu inspektoriem par apliecību
izdošanu skolniekiem pazemināta dzelzceļu tarifa saņemšanai.

Apvienojot un papildinot pastāvošos rīkojumus un nosacījumus par
apliecību izdošanu skolniekiem pazemināta dzelzceļu tariCa saņemšanai,
Izglītības ministrija nosaka:

L Skolniekiem, kas dzīvo ārpus mācības iestāžu atrašanās vietas,

var izsniegt apliecības pazemināta dzelzceļu tarifa saņemšanai vien-

reizējam braucienam turp un atpakaļ sekošos gadījumos:

1) kad viņi brauc atpūtā skolas darbības pārtraukuma gadījumā'
piemēram uz svētkiem, mācību pārtraukuma laikā rudenī un

pavasarī, un vasaras brīvlaikā, pie kam apliecības ir derīgas
tikai līdz mācību pārtraukuma pēdējai dienai ieskaitot,

2) kad viņi brauc uz mājām pēc pārtikas produktiem, bet ne vairāk,
kā divas reizes mēnesī, un

3) ārkārtīgos gadījumos ģimenes dzīvē, kā slimības, nāves gadīju-
mos, v. t. I, par ko viņiem ir jāpienes neapšaubāmi pierādījumi.

11. Skolniekiem, kas dzīvo mācības iestāžu atrašanās vietā, pie-
šķirtas tiesības braukt pa dzelzceļiem par pazeminātu maksu mācību

pārtraukuma laikā no mācības iestāžu atrašanās vietas līdz atpūtas vietai

un atpakaļ sešas reizes gadā, t. i.:

1) brīvnedēļā starp mācību sākumu un ziemassvētkiem,

2) uz ziemassvētkiem,

3) pavasara mācību pārtraukuma laikā starp jaungadu un lieldienām,

4) uz lieldienām,

5) uz vasaras svētkiem,

6) vasaras brīvlaikā, pie kam visos šinīs gadījumos apliecības ir

derīgas tikai līdz mācību pārtraukuma pēdējai dienai ieskaitot, un

7) kā arī neparedzētos ārkārtējos gadījumos ģimenes dzivē, kā sli-

mības, nāves gadījumos v. t. t., par ko viņiem jāpienes neap-

šaubāmi pierādījumi.

Apliecību paraugi kā vienreizējiem, tā arī ekskursantu braucieniem

paliek līdzšinējie, kas iespiesti „Valdības Vēstneša" 1921. g. 90. un

244. numurā. Apliecību blanķetes dabūjamas pret samaksu mācības

līdzekļu nodaļas veikalos Rīgā.
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Ar šo rīkojumu atvietoti:

1) Skolu departamenta 1921. g. 25. oktobra rīkojums iNs A-2912

(publ.
„
Valdības Vēstneša" 1921. g. 244. numurā) un

2) Izglītības ministra 1922. g. 29. novembra rīkojums N2 A-3735

(publ. „Valdības Vēstneša" 1922. g. 270. numurā).
Rīgā, 1926. g. 4. februārī. X» A-105.

Izglītības ministris E. Ziemels.

Skolu virsv. vicedirektors P. Zālīts.

Virsvaldes sekretārs V. Vīgants.
So rīkojumu paziņoju zināšanai un ievērībai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Izraksts no rīkojuma N° 267.
1920. g. 10. jūlijā.

Par skolnieku biļešu pārdošanas kartību.

Pie vilcienu kontroles novērots, ka stacijas izdod dažādu mācības

iestāžu audzēkņiem skolnieku biļetes bez personu apliecību uzrādīšanas,
vai uz apliecību pamata, kuras neapmierina visas tarifā paredzētās

prasības, piemēram, bez skolnieku uzlipinātām ģīmetnēm.
Vilcienā skolu audzēkņi aizbildinājās ar to, ka vai nu kasieris pa-

skaidrojis, ka bez tarifā paredzētām apliecībām citas neesot vajadzīgas,
vai ka apliecības aizmirsuši mājas un ka rkasieris pie biļetes izdošanas

arī tādu neesot pieprasījis v. t. t.

Lai novērstu šādas nekārtības, lieku priekšā pie skolnieku biļešu
pārdošanas visos gadījienos no skolu audzēkņiem pieprasīt mācības

iestāžu personas apliecības ar uzlipinātām braucošo školnieku ģīmetnēm.

Latv. dzelzc. galv. direktors Klaustiņš.

Finanču direktors Bastjans.

Apkārtraksts N° 353.
1928. g. 8. decembrī.

Ir nākuši priekša gadījumi, ka dažas stacijas nav pieņēmušas mā-

cības iestāžu audzēkņu iesniegtās apliecības un nav izdevušas pret tām

biļetes par pazeminātu maksu aiz tā iemesla, ka apliecība iesniegta bei-

dzama, tanī uzrādītā derīguma dienas datumā, bet pie šā datuma nav

bijusi ierakstīta atzīme, ka apliecība derīga uzrādīto datumu „ieskaitot rt.
Sakarā ar to aizrādu, ka apliecības, biļešu pirkšanai par pazemi-

nātu braukuma maksu, pieņemamas arī tanīs uzrādītā pēdējā derīguma
dienas datumā, neatkarīgi no tā, vai pie šā datuma ir ierakstīta atzīme

„ieskaitot", vai tādas atzīmes nav. Tās nav derīgas vienīgi tad, ja pie
uzrādītā datuma pierakstīts to „neieskaitot*.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Tarifu nodaļas vadītājs B. Bērziņš.

Apkārtraksts N° 232.
1926. g. 6. jūlijā.

Ņemot vēra, ka dažas mācības iestādēs mācības, kā arī praktiskie
darbi notiek arī vasarā, aizrādu, ka sakarā ar to vienreizējās un arī mē-

nešu biļetes mācības iestāžu audzēkņiem izsniedzamas arī vasaras mē-

nešos, ja tikai mācības iestāde, kuras audzēņiem tiesība braukt pa dzelz-
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ceļiem par pazeminātu maksu, izdevusi apliecību biļetes pirkšanai, t. i.

ar izdoto apliecību apliecina, ka mācības, resp. praktiskie darbi turpinās
arī vasarā. Par minēto apliecību izdošanu pamatotību atbild attiecīga
mācības iestāde.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.

Izraksts no rīkojuma N° 9.
1928. g. 4. janvārī.

Par braukšanu ar zemākas klases biļeti augstāka klase, izņemot
līnijas, kuras ietilpst izņēmuma tarifa joslā.*)

Novēroto pārpratumu novēršanai pie soda naudas aprēķināšanas,
sevišķi gadījumos, kad Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, kā arī pārējie
pasažieri, brauc ar zemākas klases biļeti augstākā klasē bez attiecīgas
braukuma maksas starpības samaksas, nosaku sekošo:

ļ. Lāčplēša kara ordeņa kavalieri formas tērpā var braukt:

1) kareivji 111 kl. ar 111 kl. bērna biļeti, un 2) visu pakāpju virsnieki,

tāpat kā aktīva dienesta virsnieki, t. i. — ar 111 kl. biļeti II klasē, bet

ģenerāļi, pulkveži un atsevišķu daļu komandieri ar II kl. biļeti I klasē.

2. Atrodoties privātā tērpā Lāčplēša kara ordeņa kavalieri

var braukt visu klašu vagonos ar attiecīgas klases bērna biļeti, neatka-

rīgi no dienesta pakāpes. Tāpat šā ordeņa kavalieri, kuriem izsniegtas
dzelzceļu brīvbiļetes braukšanai 111 klases vagonos, var ar šīm biļetēm
braukt II klasē, izņemot gadījumus, kad viņi atrodas instruktora vai

kareivja tērpā.

3. Aktīva dienesta virsnieki, atrodoties arī privātā tērpā attiecībā

uz braukšanu augstākā klasē ar zemākas klases biļeti, bauda tādas pašas

tiesības, kā atrodoties virsnieku tērpā. Atvaļinātie virsnieki kuriem

piešķirts formas tērps, var izlietot tiesību braukt augstākas klases vagonos

vienīgi atrodoties formas tērpā.

4. Aktīva dienesta virsniekiem, kā arī atvaļinātiem virsniekiem,
kuriem piešķirts formas tērps, un virsniekiem — Lāčplēša kara ordeņa
kavalieriem ir tiepība braukt II klasē ar 111 kl. abonementa (10 brau-

cienu) biļeti.

5. Pasažieriem, kuri pie zemākas klases biļetes piemaksājuši star-

pību vai kuru uzrādīto biļešu kopvērtība nav zemāka par augstākas
klases biļetes cenu, ir tiesība braukt augstākā klasē.

Sakarā ar to:

a) pasažieriem, kuri ar kareivju biļeti vai skolnieka vienreizēju vai

mēnešu biļeti vēlās vienu reizi braukt II klasē, jāpiepērk viena

111 klases biļete par pilnu cenu.

b) ar 111 kl. abonementa (10 braucienu) biļeti var vienu reizi braukt

II klasē piepērkot vienu 111 klases biļeti par pilnu cenu, vai arī

samaksājot starpību līdz pilnai II klases vienreizējas biļetes cenai

pret dažādu vai papildu ieņēmumu kvīti. Cenu starpība aprē-

ķināma, pieņemot abonementa biļetes viena kupona cenu līdzīgu
vienai desmitai daļai no pilnas abonementa biļetes cenas. Tāpat,
piemaksājot cenas starpību, atļauts ar II kl. abonementa biļeti
braukt I klasē.

*) Sk. apkārtrakstu JvTs 23, iespiestu 844. 1. p.
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c) ar 111 klases vienas reizes, tāpat arī ar 111 kl. viena vai vairāk

mēnešu biļeti var vienu reizi braukt II kl., piepērkot vienu 111 kl.

bērna biļeti. Attiecībā uz piemaksas biļešu iegādāšanu braukšanai

augstākā klasē mēnešu biļete uzskatāma kā izdota par pilnu
maksu.

d) ar divām vienā un taī pašā vilcienā derīgām uz viena braucēja
vārda izdotām 111 kl. abonementa (10 braucienu) biļetēm, kuru

kopcena ir augstāka par II klases biļetes cenu, abonementa biļešu

īpašniekam ir tiesība braukt II klases vagonā.

6. Augstākā klasē var braukt ar zemākas klases vienas reizes,

gada vai sezonas brīvbiļetēm, kā arī ar braukšanai izdotām slimības

zīmēm, samaksājot starpību starp izdotā brīvbiļetē vai slimības zīmē uz-

rādīto klasi un augstāko klasi, piepērkot braukšanai ar 111 klases brīv-

biļeti vai 111 klases derīgu slimības zīmi II klasē — 111 klases mēnešu

vai vienreizēju bērna biļeti, bet ar II klases brivbiļeti vai II klases derīgu
slimības zīmi braukšanai I klasē — II klases mēnešu vai vienreizēju biļeti
par pilnu cenu. Bērniem, vecumā no 5 līdz pilniem 12 gadiem, kuri

brauc kā darbinieku ģimenes locekļi ar vienreizēju 111 klases brīvbiļeti

un vēlās braukt II klasē, jāmaksā starpība pus 111 klases bērna biļetes
cenas apmērā, bet braucot ar II klases brīvbiļeti I klasē — jāpiepērk viena

II klases bērna biļete.
Bez tam, nākošā augstākā klasē var braukt ar divām vienā laikā

derīgām vienai un tai pašai personai izdotām vienreizējām brīvbiļetēm,
bet nevar braukt ar brīvbiļeti un slimības zīmi.

7. Skolnieki-dzelzceļu darbinieku ģimenes locekļi, kuriem izdotas

sezonas vai gada 111 klases brīvbiļetes, var braukt II klases vagonā, pie-
pērkot vienreizēju vai arī viena vai vairāk mēnešu 111 klases biļeti par

pilnu cenu, pie kam pēdējā gadījumā tikai abu biļešu derīguma laikā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Izraksts no rīkojuma N° 35.
1921. g. 25. janvārī.

Nākuši priekšā gadījumi, ka virsnieki, atsaukdamies uz tarifa nosa-

cījumiem, saskaņā ar kuriem virsniekiem tiesības braukt II klases vagonā
ar 111 klases biļeti, brauc II klasē ar 111 klases skolnieka biļetēm (kuras

viņiem izdotas kā augstskolas, konzervatorijas v. t. I. audzēkņiem).
Bez tam vēl ir bijuši gadījumi, ka pasažieri, braucot II klasē, uzrāda

vienu 111 klases skolnieku biļeti un kā piemaksas biļeti, otru 111 klases

biļeti par pilnu cenu vai arī par puscenu, kura izdota uz apliecību

pamata.
Lai novērstu šādus gadījumus, aizrādu, ka skolnieku biļetes ir deri

gas braukšanai tikai- 111 klases vagonā arī tad, ja viņas ir izdotas

virsniekiem.

Virsniekiem ir tiesības braukt II klasē ar 111 klases biļeti tikai tad,
ia viņi ir iegādājušies 111 klases biļetes par pilnu cenu.

Skolnieki iegūst tiesību pāriet no 111 klases vagona augstākas klases

vagonā, samaksājot skolnieka un attiecīgas augstākas klases pilnas biļetes

cenu starpību. Latv. dzelzc. galvenais direktors Klaustiņš.
Finanču direktors Bastjānis.
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Izraksts no rīkojuma
N°

293.
1927. g. 18. jūlijā.

Par mēnešu biļešu izsniegšanu Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieriem.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka Lāčplēša kara ordeņa ka-

valieriem ir tiesība braukt visu klašu vagonos ne tikai ar attiecīgās kla-

ses vienreizējā brauciena bērnu biļeti, bet viņiem tāpat ir tiesība lietot

braukšanai mēneša biļetes, kuru maksa aprēķināta pēc bērniem noteiktā

attiecīgas klases tarifa.

Minētā ordeņa kavalieriem biļetes viena vai trīs mēnešu braucie-

niem izsniedzamas uz Lāčplēša kara ordeņa domes sekretariāta piepra-
sījumu katrā atsevišķā gadījumā. Pieprasījumos jābūt sekošām ziņām:
1) Lāčplēša kara ordeņa kavaliera vārdam un uzvārdam, kam biļete iz-

sniedzama, 2) starp kādām stacijām un kādas klases vagonā vēlas

braukt un 3) uz cik ilgu laiku (uz vienu vai trim mēnešiem) biļete iz-

sniedzama braukšanai.

Reizā ar pieprasījumu iesniedzama attiecīgā Lāčplēša kara ordeņa
kavaliera ģīmetne divos eksemplāros.

Pieprasījumi pievienojami norēķinam.

Šinīs biļetēs pirms vārda un uzvārda ierakstāms: „Lācplēša ord.

kavaliera".

Rīkojums spēkā ar 1927. g. 25. jūliju.
Dzelz. galv. dir. v. i. P. Beikmanis.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Izraksts no rīkojuma N° 174.
1929. g. 23. aprīlī.

Par mēnešu biļešu izsniegšanu kaŗa invalīdiem.

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka kara invalīdiem ir tiesība

braukt 111 klases vagonos ne tikai ar vienreizēju bērna biļeti, bet tiem

ir tiesība ari lietot braukšanai mēneša biļetes, kuru maksa aprēķināta
pēc bērniem noteikta 111. klases tarifa.

Minētiem invalīdiem biļetes viena vai vairāk mēnešu braucieniem

izsniedzamas uz Tautas labklājības ministrijas Sociālās apgādības depar-
tamenta pieprasījumu katrā atsevišķā gadījumā.

Pieprasījumos jābūt uzrādītam: 1) kara invalīda vārdam un uz-

vārdam, kam biļete izsniedzama, 2) starp kādām stacijām vēlas braukt

un 3) uz cik ilgu laiku (uz cik mēnešiem) biļete, izsniedzama braukša-

nai. Reizā ar pieprasījumu iesniedzama attiecīga kara invalīda ģīmetne
divos eksemplāros.

Pieprasījumi pievienojami norēķinam.
Šinīs biļetēs birms vārda un uzvārda ierakstāms : „Kara invalīda".

Rīkojums spēkā ar 1929. g. 1. maiju.
Dzelzceļu galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.
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Apkārtraksts N° 356.
1929. g. 10. janvārī

Pārpratumu novēršanai paskaidroju, ka virsnieki un robežu apsar-
dzības komandējošais sastāvs, kuriem ir tiesība ar 111. klases biļetēm
braukt 11. klases vagonā, bauda šādas tiesības arī tad, ja tie brauc ar

111. kl kredītu biļetēm, izdotām uz pieteikumu pamata.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Tarifu nod. vad. v. M. Jakobsons.

Apkārtraksts
N°

262.

Par garnizonā mācītāju braucieniem.

Armijas komandiera štāba satiksmes daļas priekšnieks ar š. g.

19. februāra rakstu N° 118 paziņojis Finanču direkcijai, ka garnizonu
mācītāji kara resorā štatu amatus neieņem un nav pielīdzināti virsnie-

kiem un kara ierēdņiem.
Sakarā ar sacīto paziņoju, ka garnizonu mācītāji nebauda virsnie-

kiem un kar/a ierēdņiem dotās tiesības — ar zemākas klases biļeti braukt

augstākās klases vagonos.
Finanču direktora v. J. Bērziņš.

Tarifu nodaļas vad. v. M. Jakobsons.

Apkārtraksts N° 347.
1928. g. 3. novembri.

Par ekskursantu pārvadāšanas dokumentu sastādīšanu.

Darbības vienkāršošanas nolūkos dažos gadījumos stacijām tiek uz-

dots izsniegt ekskursantu grupām turp un atpakaļbraucienam vienus ko-

pējus dokumentus. Lai šādos gadījumos nerastos pārpratumi, aizrādu,
ka sastādot turp un atpakaļbraucienam vienus kopējus pasažieru ātruma

preču pārvadāšanas dokumēntus, starp citu ievērojams sekošais:

1) Dokumentos jābūt ierakstītam: a) pēc gala stacijas nosaukuma

„un atpakaļ" un b) preču nosaukumu iedalē sekošām ziņām: braucēju
skaitam, kad ar kādiem vilcieniem un starp kādām stacijām ekskursanti

par pazeminātu braukuma maksu pārvadājami, atzīmējot arī pazeminā-
juma % %

un uz kāda pamata (rīkojuma, priekšraksta vai telegrammas) tas

piešķirts;

2) Pirmējā izbraukuma stacijā iekasējama maksa par braukumu

abos virzienos ;

3) Priekšraksti un telegrammas par braukuma maksas pazemināšanu
vienreizējiem braucieniem katrā gadījumā pievienojami attiecīgiem pār-
vadāšanas dokumentiem. Pēdējie pēc pabeigtā pārvadājuma iegrāmato-
jami tanī stacijā, kura tos sastādījuse.

Dokumenti braukšanai turp un atpakaļ izsniedzami arī mācības

iestāžu ekskursantu grupām, ja brauciens turp un atpakaļ notiek pa

vienu un to pašu ceļu ar vienādu braucēju skaitu un ja par braukšanu

abos virzienos ekskursanti ir ar mieru samaksāt braukuma maksu pir-
mējā izbraukuma stacijā.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Tarifu nodaļas vadītājs E. Bērziņš.
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Apkārtraksts N° 23.
1930. g. 27. martā.

Par braukšanu ar biļetēm, kas iegūtas pēc izņēmuma tarifa.

Sakarā ar sļ g. rīkojumu N° 107. par izņēmuma tarifa ievešanu brau-

cieniem 111 klases vagonos Rīgas mezglā un uz līnijām: Rīga - Sigulda,
Rīga - Skrīveri, Rīga- Jelgava un Rīga-Ķemeri, paskaidroju, kā

1) ar minēto izņēmuma tarifu pazeminājums dots vienīgi braucējiem
111 klases vagonos;

2) ja pasažieris, kas biļeti ieguvis par izņēmuma tarifā noteikto maksu,
vēlas braukt augstākās klases vagonā, tad tam jāsamaksā maksas starpība
līdz augstākās klases biļetes cenai pēc normālā tarifa.

Piemērs: Biļete braucienam Rīga-Jelgava (43 km) pēc izņēmuma tarifa maksā

Ls 0,80, pārejot II kl. vagonā, pasažierim jāsamaksā maksas starpība līdz II kl. biļetes cenai,
kura ir Ls 1,75, resp. jāpiemaksā Ls 0,95;

3) tāpat šādos gadījumos maksājumu' starpība jāpiemaksā arī brau-

cējam ar abonementa biļeti, pieņemot abonementa biļetes viena kupona
cenu līdzīgu vienai desmitai daļai no kopējās abonementa biļetes cenas

pēc izņēmuma tarifa un atmetot sant. daļas, ja tādas pie dalīšanas rastos.

Piemērs: abonementa biļetes maksa braucieniem starp Rīgu - Ogri (35 km) pēc
izņēmuma tarifa ir Ls 6,35, viena kupona cena līdzinās Ls 6,35: 10 (kuponiem) == 63,5 sant.,
atmetot sant. daļas, dabūjam Ls 0,63, pārejot II kl vagonā, jāpiemaksā Ls 1,40 (II kl. biļ.) —

Ls 0,63 (abon. biļ. kupon.) = Ls 0,77;

4) /// kl. brīvbiļetes un slimības zīmes, kuras izdotas braukšanai pa

minētām līnijām, uzskatāmas kā braukšanas dokumenti, kas aizvieto par

izņēmuma tarifā noteikto maksu izdodamās biļetes. Tādēļ par braukšanu

ar 111 kl. brīvbiļetēm vai slimibas zīmēm augstākas klases vagonā maksas

starpība aprēķināma tāpat kā braucot ar pirktu biļeti, t. i. saskaņā ar

otro punktu;

5) izņēmuma tarifs piemērojams braucieniem starp Rīgu pas. un

katras atsevišķi uzskaitītās līnijas gala punktam (sk. piem. „a"), tāpat
arī starp kaut kurām stacijām, kas atrodas starp šiem punktiem (sk. piem.
„b"), tomēr vienīgi katras atsevišķas līnijas robežās. Ja brauciens (iz-

ņemot braucienu starp Rīgas mezgla stacijām - sk. piem. „c") sniedzas

pāri Rīgai pas., tad par braukumu jāmaksā pēc normāltarifa (sk. piem. „d").

Pēc izņēmuma tarifa, piemēram, maksā par braucieniem 111 kl.:

a) no Rīgas pas. — Ķemeriem,

„
— Jelgavai v. t. t.;

b) no Zasulauka — Bulduriem,

„
Priedaines — Majoriem,

„
Siguldas — Silciemam, bet ne

„
Bolderājas — Majoriem;

c) no Zemitāniem — Bolderājai,

„
Šķirotavas — Rīgai Kr. v. t. t.;

d) par braucienu ar tiešu biļeti, piem. no Jelgavas — Siguldai, no

Olaines lidz Ogrei, no Bulduriem līdz Inčukalnam v. t. t., pie-
mērojams vispārējais normālais tarifs;

6) maksas starpība par braukumu ar izņēmuma tarifa 111 kl. biļetēm

augstākās klases vagonā arvien samaksājama stacijas kasē pret dažādu

ieņēmumu kvīti;
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7) uz līnijām, kur ievests izņēmuma tarifs, par suņa, kaķu un istabas

putnu pārvadāšanu maksa aprēķināma tāpat kā līdz šim saskaņā ar pag.

tar. un not. te 27., § 39., t. i. 50% apmērā no vispārējā normālā tarifā

pieaugušiem pašažieriem nosacītās 111 klases biļešu cenas;

8) par braucieniem no vai līdz tuvsatiksmes vilcienu pieturām uz

līnijām, kur ievests izņēmuma tarifs, maksa par pilniem 5 km posmiem,
nepilnus 5 km posmus skaitot par pilniem, ņemama pēc izņēmuma tarifa.

Tāpat izņēmuma tarifs uz minētām līnijām piemērojams arī braucējiem
tuvsatiksmes vilcienos starp patstāvīgām stacijām un pieturas punktiem.

Izņēmuma tarifs attiecināms arī uz braucieniem no vai līdz pieturām,
kas atrodas starp Rīgas mezgla stacijām.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.
Tarifu nodaļas vad. v. M. Jakobsons.





F daļa.

Techniskā ekspluatācija. Vilcienu kustības

un kustību apkalpojošā personāla noteikumi

un instrukcijas. Signāli. Kustības nodroši-

nāšana. Kustību nodrošinošo aparātu un

ierīču darbības kārtība. Notikumi un nelai-

mes gadījumi. Stac. akti. Staciju un atzaro-

jumu atvēršana un slēgšana. Staciju ēku,

ceļu, svaru, noliktavu, dzīvokļu, atpūtas telpu
un dažādu ierīču izbūve, izveidošana un

ekspluatācija. Tēlegrafs un tēlefons.

Pasta operācijas stacijās.
Stac. pulksteņi.





1. Techniskās ekspluatācijas un kustības

noteikumi, signāli, kustības nodrošināšana

un regulēšana.

Rīkojums N° 125.
1930. g. 21. martā.

Par attālumiem, kādos atļauts nokraut preces un materiālus no

sliedēm.

Preces un materiālus nedrīkst nokraut tik tuvu sliežu ceļiem, ka tie

kādā nebūt veidā varētu traucēt vai apdraudēt vilcienu vai manevru

kustību. Stacijās šis attālums nedrīkst būt mazāks par 2,2 m. no ārējās
(tuvākās) sliedes, bet posmos — 5 m.

Posmos līdzenā vietā, kur nav ierakuma un grāvju, laikā no 1. ap-

rīļa līdz 1. novembrim dažādus materiālus, izņemot dēļus, latas, plan-
kas un citus viegli uzliesmojošus materiālus, var kraut līdz 2,5 m. attā-

lumā no ārējās sliedes.

Atļauti sekošie izņēmumi:

1) caurejošu vilcienu lokomotīvju apkurināšanai vajadzīgo malku

atļauts nokraut līdz 1,7 m. attālumā no ārējās sliedes;

2) Rīgas Krasta stacijas muitas rajonā, kur šaurās teritorijas dēļ nav

iespējams ieturēt vispārīgi noteikto attālumu, atļauts nokraut pre-

ces līdz 1,7 m. attālumā no ārējās sliedes;

3) malkas noliktavās malku atļauts nokraut līdz 1,7 m. attālumā no

ārējās sliedes.

Preces un materiāli jānoliek vaijāsakrauj tā, lai tie no satricinājuma,
vēja vai cita iemesla nevarētu apgāzties vai sagāzties uz sliežu pusi.
Dāžādi materiāli, kā: malka, baļķi, dēļi, ķieģeļi un tml. sakraujami kārtīgi

nostiprinātās grēdās. Grēdas nedrīkst būt augstākas par:

8 m. dēļiem un tml. materiāliem, pie kam šo augstumu uz sliežu

pusi jāsadala kāpveidīgi ar 2—3 m. augstām kāpēm;

2,2 m. baļķiem, klučiem, stimbāniem, malkai, ķieģeļiem;

1 m. akmeņiem.

Ar šo atcelti:

1920. g. 14. X. rīk. te 394. Rīk. kr. Ms 1.

1921. g. 7. 11. rīk, J\2 47. Rīk. kr. te 6.

1922. g. 15. V. rīk. te 165. Rīk. kr. te 20.

1926. g. 24. XI. rīk. te 420. „Dz. V." te 47.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

54
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Rīkojums N° 131.
1930. g. 21. martā

Par stacijas ceļu iedalījuma un vilcienu pieņemšanas
kārtības aktu.

Vilcienu kustība stacijā jāvada pēc vienas zināmas, vispārīgi noteik-

tas un atsevišķi katras stacijas īpatnējiem apstākļiem piemērotas kārtības,
lai vilcienu pienākšana un atiešana būtu pienācīgi nodrošināta un nori-

tētu bez traucējumiem.

Kārtība, pēc kādas jārīkojas, noteicama ar stacijas ceļu iedalījuma
un vilcienu pieņemšanas kārtības aktu (not. 235, § 3. n. IV).

Aktu sastāda stacijas priekšnieks (kā technisko, tā komercstaciju un

arī attiecīgo piet. punktu) ievērojot vispārējos noteikumus par vilcienu

kustības kārtību un nodrošināšanu saziņā ar vietējo ekspl. revidentu.

Akts sastādāms 3 eksemplāros (1 oriģināleksempl. ar 2 norakstiem) un

iesūtāms caur ekspl. revidentu ekspluatācijas direktoram apstiprināšanai.
Apstiprinātais akta oriģināls nododams attiecīgās stac. priekšniekam rīcī-

bai, bet noraksti: viens attiecīgā iecirkņa ekspluatācijas revidentam, otrs

paliek ekspluatācijas direkcijā virsvaldē. Stacijās akts izkarams dežū-

ranta istabā.

Akta derīguma termiņš nav noteikts. Akts atjaunojams, ja tas no-

lietojies, bojāts, pēc izskata atstāj neglītu iespaidu, un katrā ziņā tajos

gadījumos, kad notikušas pārgrozības stacijas ceļu iekārtā (pārbūvēti vai

paplašināti stac. ceļi) vai vilcienu pieņemšanas kārtībā.

Stacijas aktu izkāršanai izgatavojami vienāda parauga rāmīši ar

stiklu. Akti sastādāmi rūpīgi un glīti, kā zīmējumā, tā rakstā, lai būtu

iespējams viegli orientēties. Tas nepieciešams arī kārtīga izskata dēļ.

Akta sastādīšanai lietojamas ievestā parauga blanķetes, bet ja tās

par mazu, tad pēc šī parauga lielāks viena gabala papīrs. Akta I ieda-

lījumā vienmērīgi samazinātā veidā jāuzzīmē stacijas ceļu šema (sk. piem.).
Ceļi apzīmējami romiešu cipariem. Dažāda platuma ceļi vieglākas at-

šķirības dēļ uzzīmējami dažādās krāsās vai dažādām līnijām.

Pārmijas apzīmējamas arābu cipariem, pie kam virziens, kādu pār-

mijas normālais stāvoklis dod, parādams ar ceļu apzīmējošo strīpu savie-

nojumu vai atvienojumu.

Pārmijas numurs rakstāms ceļa tajā puse vai vieta, kur daba atro-

das pārmijas statne.

Noslēdzamās un centralizētās pārmijas apzīmējamas vispārīgi no-

teiktā kārtā. ( «irtf" noslēdz., «df centraliz.).

Šēmā jāatzīmē:

1) Semafori ( I" vienspārnu, I"" divspārnu), signālripas ( ? sar-

kana, zaļa) un cita veida signālierīces, pieliekot katram attiecīgo
literu. Jāatzīmē semafora vai signālripas attālums no iebrauk-

šanas pārmijas un no stacijas ass, tāpat arī citu signālietaišu at-

tālums no ierobežojamās vietas;
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2) pārmijnieku posteņu būdas, pieliekot romiešu

ciparu — attiecīgā posteņa apzīmējumu un

burtu T, ja ir tēlefons; ( )

3) ūdens un kurināmā ieņemšanas vietas;

( ļ ūdens kolona; p** sienas krāns;

malka; 0 ogles;)

4) pasažieru platformas; ( lllllŠj )

5) vagonu svari, griezuļi; ( Q )

6) pastāvīgās (uz stabiņiem) aizsargbrusas; i i

7) ārējās apgaismošanas degpunkti (x) pieliekot
burtus E - (elektrisks), L (lux), P (petrolejas);

8) Izpildāmo operāciju un dienesta vajadzībām

lietojamās būves un ēkas; ( koka

ēka; mūra ēka; noliktava

ar segtu rampu;)

9) ceļa profils pie iebraukšanas semafora, pie-

braucot stacijai; ( —ļSZ )

10) kontrolpunkts un robežpārmijas; (Kp., Rp.).

Akta 11. iedalījumā uzskaitāmi visi ceļi pēc viņu
nozīmes, atzīmējams katra ceļa derīgais garums un

noteicami ceļi vilcienu pieņemšanai.
Akta 111. iedalījumā noteicams pārmiju normālais

stāvoklis, kādas pārmijas noslēdzamas un ar kādām

atslēgām, atzīmējot, kuras pēc atslēgu konstrukcijas
var noslēgt tikai vienā virzienā, kur slēdzenes gla-
bājas.

Kādas pārmijas apgaismojamas un kā dabāap-

zīmēts pārmiju normālais stāvoklis.

Akta IV nodalījumā noteicams, kādā virzienā

vilciens pieņemams pirmā kārtā, ja stacijai vienā

laikā tuvojas divi vai vairāki vilcieni.

Akta V nod. parādāmi vilcienu pieņemšanas
un aizlaišanas maršruti pa ceļiem, kuri fl nod. pare-

dzēti vilcienu pieņemšanai un aizlaišanai, un no ku-

rienes atverāmi semafori. Ja semaforiem ir atkārtotāji,
noslēdzamie vai saistība ar pārmijām — tas atzīmē-

jams. Pārmiju normālais stāvoklis apzīmējams ar -ļ-,

pretējais ar —.

Akta VI nod. jāuzrāda stacijai pieskaitītie posma

atzarojumi vai citi ceļi.

54*
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Stacijas dežūrantam vilcienu pieņemšanā un aizlaišanā jārīkojas stac.

aktā paredzētā kārtībā. Atkāpties no šīs kārtības stac. dežūrants var

tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos.
Ar šo atcelti 1923. g. 17. 111 rīk. te 60, Rīk. krāj. te 12. 1925. g.

20. IV apkr. te 25, Rīk. krāj. te 16. 1925. g. 11. XI apkr. te 61, Rīk.

krāj. te 45. 1927. g. 19. XII apkr. te 130, Dz. V. te 49.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R.Garsels.

Rīkojums N° 180.
1930. g. 9. aprīlī

Par kustības ātrumiem.

Vilcienu un manevru kustībai maksimālo ātrumu normas un vil-

cieniem atsevišķu posmu noiešanai vajadzīgos laikus aprēķina un rīko-

jumu veidā apstiprina Virsvalde. Apstiprinātās normas un nosacījumus
katru gadu iespiež vilcienu saraksta grāmatiņās izpildīšanai un zināšanai,
sakarā ar ko zemāk uzskaitītos rīkojumus un apkārtrakstus skaitīt par

atceltiem.

1.920. g. 7. V. rīk. te 157 (S. D. M. V. te 28).

1920. g. 22. V. rīk. te 181 (S. D. M. V. te 33).

1920. g. 4. VIII. apkr. te 1067/E. (S. D. M. V. Xs 61).

1922. g. 23. IX. rīk. 312 (Rīk. krāj. te 38).
1923. g. 11. IV. rīk. te 223 (Rīk. krāj. 14).

1927. g. 27. IX. rīk. te 401 (Dz. V. JSfe 37).

1928. g. 15. V. rīk. JSfe 249 (Dz. V. te 20).

1928. g. 2. X. rīk. te 419. (Dz. V. Xs 40).

Dzelzc. galv. direktors A. Rode.

Mašīnu direktora pal. E. Zēbauers.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 32.
1929. g. 24. janvāri.

levērojot to, ka nācis priekšā gadījums, kur preču pasažieru vil-

ciens neskatoties uz to, ka tas sastāvējis tikai no vagoniem ar automā-

tiskām bremzēm, apkalpots ar rokas bremzēm, aizrādu izpildīšanai sekošo:

Ja vedējai lokomotīvei ir automātisko bremžu aparāts, tad katrs

vilciens (neskatoties uz tā šķiru), kurš sastāv tikai no vagoniem ar kār-

tībā esošām automātiskām bremzēm, vai kuru galvā (galvas vagoni ar

automātisko bremžu gaisa caurulēm) un astē nav vairāk par noteikumos

te 235 § 17 nod. Ia un § 21 nod. XI uzrādīto bezbremzes vagonu

skaitu, apkalpojams ar automātiskām bremzēm.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Mašinu direktora v. Kilstrops.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Rīkojums N° 374.
1924. g. 4. decembrī.

lespiesta atevišķā grāmatā Instrukcija N2 41. jaunākajiem un vecā-

kajiem pārmijniekiem, signālistiem, lokomotīvju pavadoņiem, vilcienu

sastādītājiem un sakabinātājiem (techniskās kustības darbiniekiem uz sta-

cijas ceļiem), bī instrukcija stājas spēkā ar š. g. 15. decembri, kamdēļ
uzdodu administratīvām personām laikus rūpēties par attiecīgo darbi-

nieku apgādāšanu un iepazīstināšanu ar minēto instrukciju.

Pieprasījumi iesūtāmi vispārnoteiktā kārtībā.

Līdz ar instrukcijas N2 41. spēkā stāšanos tiek atcelti 11. oktobra

1920. g. noteikumu N° 83. §§ 4., 5., 6., 7., 8., 9.. 10. un 15.

Dzelzc. galv. direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 91.
1927. g. 2. martā.

Dažu staciju darbība un vietējie apstākļi ir tādi, ka vecākajam pār-

mijniekam iespējams izpildīt netikai instrukcijā Ns 41. paredzētos pienā-
kumus, bet arī apkalpot kādu zināmu skaitu pārmiju -pārmiju posteni.

Sakarā ar to uzdodu stacijās, kur pēc techniskās darbības apmē-
riem un vietējiem apstākļiem iespējams, uzlikt par pienākumu vecāka-

jiem pārmijniekiem apkalpot arī kādu pārmiju posteni.
Reizē ar to papildināt instrukciju Ns 41. ar sekošu jaunu pantu:

„154a. Skatoties pēc stacijas techniskās darbības apmēriem un vie-

tējiem apstākļiem vecākajiem pārmijniekiem var uzlikt par pienākumu
apkalpot arī kādu pārmiju posteni."

Dzelzc. galv. direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apstiprinu 1927. g. 29. aprīlī.
Satiksmes ministrs K. Krievs.

Rīkojums N° 184.

Ar šo tiek atcelta konduktora norīkošana uz rokas bremzes vagona

gadījumos, kad automātiskām bremzēm apkalpojamā vilciena astē pie-
kabina vagonus bez automātiskām bremzēm.

Sakarā ar šo:

1)

2) Instrukcija N° 41 pārmijniekiem 261. punkta nostrīpot otrā teikuma

otro da}u: „pie kam pēdējam vagonam jābūt bremzes vagonam" v. t. t.

Dzelzc galv. direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekpluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
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Apstiprinu.
Satiksmes ministrs: K. Krievs.

Rīkojums N° 238.
1927. g. 2. jūnijā.

Ar šo tiek atcelts noteikums par pasažieru vagonu atdalīšanu vil-

cienos no vedējās lokomotīves vismaz ar vienu pasažiera neaizņemtu
vagonu.

Sakarā ar šo not. 235. § 33.*) p. 1. piezīmi 2. un instr. 41. pārmij-
niekiem, sastādītājiem p. 227. piezīmi 2. atvietot ar sekošo: «gaitas, pār-
devu un vietējas satiksmes pasažieru vilcienos pasažieru vagonus var

likt tieši aiz vedējās lokomotīves."

Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktora v. 1. Kļaviņš.

Rīkojums N° 424.
1927. g. 10. oktobrī.

Pārgrozījumi instr. JVa 41 pārmijniekiem.

2. p. pirmo rindkopu atvietot ar sekošo :

„
Techniskās kustības darbiniekus pieņem darbā, apstiprinā amatā

un atlaiž no darba saskaņā ar šai lietā izdotiem noteikumiem."

5. p. 6. i. p. 3. un 4. r. atvietot ar sekošo:

„Darbiniekus pārbauda gaitas pienākumu zināšanā saskaņā ar šai

lietā izdotiem noteikumiem."

11. p. punktu d) atvietot ar sekošo:

d) „ekspluatācijas direkcijas rīcības daļas un nodaļu vadītājiem;"

punktā c) nostrīpot: „viņa palīgam un uz šaurceļiem arī šaurceļu
pārzinim".

20. p. 11. i. p. 4—5 r. no augšas nostrīpot: „nodaļas pr-ks", un to

vietā ierakstīt: „revidents".
54. p. 2. r. nostrīpot: „nodaļas pr-ka", un to vietā ierakstīt: „direktora".
55. p. 4—5 r. nostrīpot: „vai ekspl. nod. pr-ka".
59. p. papildināt ar sekošo :

„lzņēmumi atļauti komercstacijās uz galvenā direktora savišķu rīko-

jumu pamata."

95. un 97. p. p. papildināt ar sekošo:

(„Izņēm. sk. 59. p.")

99., 120., 144. p. p. nostrīpot.
129. p. vārda: „nosaka", vietā ierakstīt: „nosakams", un vārdus:

„ekspl. nodaļas pr-ks", nostrīpot.

204. p. nostrīpot: „10 un 5 km. stundā uz P un L ceļiem un tā

vietā ierakstīt: „15 un 10 km uz P ceļiem, bet 10 un skm uz L ceļiem".
213. p. 75. 1. p. nostrīpot vārdus: „nodaļas priekšnieks", un to vietā

ierakstīt: „Rīcības daļas vadītājs".

*) I izdevumā.
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219. p. beigās ierakstīt sekošu jaunu punktu h)

„h) aizliegts ievietot vilcienos pildītas cisternas, ja pildījums pār-
sniedz kupolā apzīmēto strīpu vai, ja tās nav piepildītas līdz šai strīpai.

Šķidruma līmenis drīkst būt zemāks vienīgi tanīs cisternās, kurām

iebūvētas starpsienas, ko rāda uz attiecīgām cisternām uzraksts: „ar

starpsienām".

221. p. a) punktā vārda: „gads", vietā likt: „2 gadi".

231. p. pirmā rindkopā pēc vārda: „37. t.," ierakstīt: „celtspēju,
kuru tāra lielāka par 16 t.," un beigās nostrīpot: „Rīga-Jelgava", trešā

rindkopā nostrīpot vārdus: „ar celtspēju 37 t. uz iecirkņa Rīga-Jelgava,
kā arī krautus amerikāņu vagonus".

232. p. nostrīpot vārdus: „ekspluatācijas priekšnieks", un to vietā

ierakstīt: „rīcības daļas vadītājs".

233. p. pēc punkta b) ievietot sekošu jaunu punktu :

„c) ja vilciena vedēju lokomotīvi apkurina oglēm, tad .viegli aizde-

dzināmām precēm krautus vagonus atļauts ievietot: Kun N vilcienos

ne tuvāk par sesto, bet P un L vilcienos ne tuvāk par 3. vagonu no

vedējas lokomotīves".

236. p. punktā a) nostrīpot: „koki un koku izstrādājumi".
Tā vietā ierakstīt: „koku mizas, skaidas, koku pinumi, mucinieku

izstrādājumi, celuloza un taml.".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 102.
1927. g. 10. oktobrī.

Visiem ES, ER.

Novērots, ka pārmijnieki sagaidot pie pārmijas vilcienu vai manēvrē-

jošu sastāvu, dažreiz nostājās tā, ka ar savu ķermeni aizsedz pārmijas
lākteni, kamdēļ lokomotīves vadītājam nav iespējams pārliecināties par

pārmijas stāvokli.

Lūdzu to novērst attiecīgi instruējot pārmijniekus.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Techn. nodaļas vad. Šneiders.

Noteikumu N° 347. izvilkums.

1928. g. 5. novembrī,

(Noteik. 235 IV pielik.)

Instr. N2 41 pārmijniekiem 37. pantu izstrīpot, atvietojot to ar šo

noteikumu 7. panta pirmo teikumu: „Pārmījas balasta virsai jābūt 4 cm

zemākai par pārmiju brusu virsskaldni".
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Apstiprinu. 1929. g. 21. februāri.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Rīkojums N° 55.

CL Instrukcija JSTs 41 pārmijniekiem v. c.

1. 192. § 67. 1. p. pirmā teikumā vārda: „četrejāda", vietā ierakstīt:

„piecējāda", un pēc 6. rindas no augšas ierakstīt: „5 normālā A tipa
(ras. 16)", 8. r. no aug. pēc vārda: „pastiprinātā", ierakstīt: „vēl stiprāka
— apvienotā", un tāļāk vārda: „apvienotā", vietā ierakstīt: „normalā
A. tipa;"

2. 193. § 67. 1. p. 22. rindā no augšas aiz vārda: „ierīkam", ierak-

stīt: „tāpat, kā normālam A tipam;"
3. 194. § 68. 1. p. pēc 9. r. no augšas ierakstīt: „Tāpat izdarāms

sakabinājums arī ar normālā A. tipa saiti;"

4. 194. § 68. 1. p. 14. r. no augšas pēc vārda:
„
vagoniem",

ierakstīt: „izņemot apgādātos ar normālā A tipa saitēm;"
5. 194. § 68. 1. p. pēdējo teikumu papildināt ar sekošo: „bet ja

tikai piekabināmam vagonam ir normālā A tipa saite, tad ar pēdējo" ;

6. 200. § 71 1. p. aiz 4. rindkopas ierakstīt: „Tas pats tādos gadī-

jumos darāms pie normālā A tipa saitēm ;"

7. (tāpat ka A 7. p. jāieraksta).
G. Šie pārgrozījumi stājas spēkā no 1929. g. 15. februāra.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Rīkojums N° 101.
1928. g. 20. februārī.

Aizrādu, ka instrukcija pārbrauktuves sargiem visā pilnībā attie-

cas arī uz tiem pārmijniekiem un citiem darbiniekiem, kuriem saskaņā
ar amatu apvienošanas komisijas atzinumu un padomes lēmumu no 15.

un 22. novembra 1927. g. pēc prot. JS° 92. un 93. tiek uzdota arī pār-
brauktuvju apkalpošana.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Techniskais direktors K. Timuška.

Rīkojums N° 320.
1929. g. 22. jūlijā.

Sakarā ar zaļās krāsas signālu atcelšanu vilcienu sagaidīšanai un

pie manevriem, ienest instrukcijā N° 41 pārmijniekiem zemākpievestos
pārgrozījumus :

19. § (9. 1. p.) pk. b) nostrīpot vārdus: „un zaļš", „zaļu", pēc kam

šī punkta saturs būs šāds:

„b) sarkans karodziņš dienas laikā vai rokas signāllaktenis ar baltu

un sarkanu stiklu naktslaikā".
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59. § (22. lap. p.) nostrīpot 1. r. vardu: „kurus", un tālāk 2. 3. r. r.

ar papildinājumu.

Nostrīpotā vietā šo § nobeigt šādi:

„tie jāsagaida uz pirmās pretasmeņa pārmijas, pie kam tam jābūt
klāt dienā saritinātam makstī ieliktam sarkanam karodziņam nn signāl-
taurei, bet naktī taurei un lāktenim ar baltu uguni, kurā ir arī sarkans

stikls, lai katrā laikā varētu dot apstāšanās signālu.

Ja pretasmeņa pārmija nav noslēgta, tad sagaidot vilcienu vai ma-

nevr. sastāvu pārmijniekam ar kāju jāpiespiež pārmijas pretsvars, ka-

mēr pārmijai pārbrauc, pie kam jānostājas tā, lai neaizsegtu ar savu

ķermeni pārmijas lākteni tuvojošam vilcienam vai manevrējošam sastāvam.

Izņēmumi atļauti uz galvenā direktora sevišķu rīkojumu vai notei-

kumu pamata."

97. § (31. lap p.) nostrīpot: 10. r. sākot ar vārdu: līdz

15. r. beidzot ar vārdu: „signālu", un nostrīpotā vietā ierakstīt:

„ar signāldaiktiem 59. § norādītā kārtībā."

135. § (42. lap. p.) 11. r. no apakšas nostrīpot vārdus:

„jāsignālizē ar paredzēto zaļo signālu", un nostrīpotā vielā ierakstīt:

„(sk. 59. §)."

Rīkojums stājas speķa 1. septembrī.

Dzelzc. galv. dir. v. i. K. Timuška.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 424.
1925. g. 25. novembrī.

Par instrukcijas JNi 49. ievešanu dzīve.

lespiesta instrukcija te 49. konduktoriem un tā stājās spēkā ar

15. decembri. Sakarā ar šo uzdodu attiecīgām administratīvām personām
rūpēties par minētās instrukcijas izsniegšanu attiecīgiem darbiniekiem un

viņu instruēšanu. Instrukcijas izsniegšanā ievērot 1921. g. 15. februāra

rīkojumu te 55. paredzēto kārtību.

Līdz ar instrukcijas te 49. stāšanos spēkā atceļu:
1920. g. 10. februāra rīkojumu te 33. (1920. g. S. D. M.V. te 9.).

1920. g. 22. jūnija apkārtrakstu X515411/E. (1920. g. S. D. M.V. te 41.).
1920. g. 29. jūnija rīkojumu te 254. (1920. g. S. D. M.V. te 42.).
1920. g. 13. oktobra rīkojumu te 395. (1920. g. Rik krāj. te 1).

1920. g. 11. decembra rīkojumu te 219. (1920. g. Rīk. krāj. te 10.).

1920 g. 31. decembra rīkojumu te 40279/E. (1921. g. Rīk krāj. te i.):
1921. g. 9. februāra rīkojumu JSTs 50 (1921. g. Rīk. krāj A° 6.).
1921. g. 23. februāra rīkojumu te 63. (1921. g. Rīk. krāj. te 10.).
1921. g. 18. marta rīkojumu Xs 89. (1921. g. Rīk. krāj. te 15.).
1921. g. 2. aprīļa telegrammu Ns 14803/E. (1921. g. Rīk. krāj. X° 17.).
1921. g. 29 jūlija rīkojumu te 222 (1921. g. Rīk. krāj. te 33).
1921. g. telegramma te 4984. (1921. g. Rīk. krāj. te 39.).
1922. g. 2. janvāra rīkojumu Jfc 1. (1922. g. Rīk krāj. te 1.).
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1922. g. 16. februāra apkārtrakstu Ns 16. (1922. g. Rīk. krāj. Ns 8.).
1922. g. 6. marta apkārtrakstu Ns 23. (1922. g. Rīk. krāj. Ns 10.).
1922. g. 27. marta apkārtrakstu Ns 29. (1922. g. Rīk. krāj. Ns 13.).
1922. g. 19. apriļa apkārtrakstu Ns 35. (1922. g. Rīk. krāj. Ns 17.).

1922. g. 3. oktobra rīkojumu Ns 320. (1922. g. Rīk krāj. Ns 39.).

1922. g. 15. novembra apkārtrakstu Ns 87. (1922. g. Rīk. krāj. 43.).
1922. g. 17. novembra apkārtrakstu N2 89. (1922. g. Rīk. krāj. N543.).
1923. g. 19. marta apkārtrakstu Ns 65. (1923. g. Rīk. krāj. Ns 12.).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Visiem EN, ER, ES, TN, noraksts T.

Grozot rīkojumu no š. g. 25. novembra J\° 424, kas iespiests Rīk.

krāj. N° 47., paziņoju, ka instrukcija N° 49. konduktoriem stājās spēkā
1. janvārī 1926. gadā, bet ne š. g. 15. decembrī.

Pārējais, kā paredzēts minētā rīkojumā.
Jsfo ET/743. 1925. g. 14. decembrī.

Dzelzceļu galvena direktora pal. K. Spriņģis.

RīkojumsN°227.
1926. g. 18. jūnijā.

Saskaņā ar „Noteikumiem par darba laiku dzelzceļu darbiniekiem",
(publicētiem „Valdības Vēstneša" 1923. g. Ns 203) atceļu instrukcijā
konduktoriem Ns 49. 2. § minēto nosacījumu, ka „uz konduktoru amatu

var pieņemt tikai pilngadīgas personas", atļaujot pieņemt konduktorus

sākot no 18 gadiem uz brīva līguma, apstiprinot viņus štatā pēc pilnga-
dības sasniegšanas. Lūdzu izlabot instrukcijas konduktoriem Ns 49. 2. §.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 20.
1926. g. 14. janvārī.

Sakarā ar vilcienu astes konduktoru likvidēšanu automātiskām

bremzēm apkalpojamos pasažieru vilcienos, vilcienu astes konduktora

pienākumi attiecībā uz vilcienu astes signālu lietošanu un uzraudzību,
vilcienu apstāšanos stacijās kontroles stabiņu robežās un vilciena iero-

bežošanu ar signāliem vilciena pārtrūkšanas un apstāšanās gadījumos

posmā — jāizpilda astes vagonu grupas konduktoram.

Ņemot vērā minēto, uzdodu papildināt instrukciju Ns 49 konduk-

toriem sekoši:

36. § a punktu pēc vārdiem: „vilciena astes", ierakstīt vārdus: „vai
astes vagonu grupas".

55. § beigās papildināt ar sekošu jaunu rindkopu:

„Apkalpojamos ar automātiskām bremzēm pasažieru vilcienos astes

konduktora pienākumus attiecībā: 1) uz vilcienu astes signālu lietošanu



859

un uzraudzību, 2) vilciena apstāšanos stacijas kontroles stabiņu robežās

un 3) vilciena ierobežošanu ar signāliem vilciena pārtrūkšanas un ap-

stāšanās gadījumos, izpilda astes vagonu grupas konduktors."

VII pielikumā 72. § IV nodalījumā punktā a pēc vārdiem: „vilciena
astes", likt komatu un ierakstīt vārdus: „astes vagonu grupas".

VII pielikumā 72. § XVII nodalījumā 177. lap. p. 7. rindiņā no

augšas pēc vārdiem: „vilciena astes", ierakstīt: „vai astes vagonu grupas".

Šis rīkojums stājās spēkā no 1927. 16. janvāra.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 271.

1927. g. 4. jūlijā.

•Lai sekmētu bagāžas izkraušanu no vagoniem starpstacijās un sa-

mazinātu vilcienu stāvēšanu, atļauju bagāžas konduktoriem pa braukšanas

laiku atrasties bagāžas vagonā, un sagatavot bagāžu izkraušanai nākošā

stacijā, lai izkraušanu varētu iesākt, tiklīdz vilciens apstājas. Sakarā ar

to visos bagāžas vagonos pakapēniski ierīko durvis no bagāžas konduktora

dienesta nodaļas uz bagāžas krautuvi.

Ar šo atceļu visus iepriekšējos rīkojumus, ar kuriem bagāžas kon-

duktoriem vilcienam ejot līdz šim bija aizliegts palikt bagāžas krautuvēs.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Rīkojums N° 404.
1927. g. 27. septembrī.

Par grozījumiem instrukcija AT» 49. konduktoriem.

Uzdodu instrukcija konduktoriem Ns 49. ievest sekošos grozījumus:

1) 1. lapas pusē 2. § pirmo rindkopu atvietot ar sekošo: „Konduk-
torus pieņem amatā un atlaiž saziņā ar ekspluatācijas direktoru brigāžu
pārziņi un staciju priekšnieki, kuri pārzin konduktoru rezerves, saskaņā
ar likumu noteikumiem par valsts darbinieku civildienestu".

2) 4. lapas pusē 8. § pirmo rindkopu atvietot ar sekošo: ~Uz virs-

konduktora amatu pārbaudīšanu izdara komisija, sekošā sastāvā:

I. Rīgas, Jelgavas un Daugavpils rezervēs:

priekšsēdētājs — ekspluatācijas revidents,
loceklis — konduktoru brigāžu pārzinis.

Pārējās rezervēs:

priekšsēdētājs — ekspluatācijas revidents,
loceklis — stacijas priekšnieks.
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Uz visu citu konduktoru amatiem pārbauda komisijas sekošā

sastāvā:

Rīgas, Jelgavas un Daugavpils rezervēs:

Priekšsēdētājs — konduktoru brigāžu pārzinis,

loceklis — stacijas priekšnieks jeb viņa vecākais palīgs.

Pārējās rezervēs:

priekšsēdētājs — stacijas priekšnieks,

loceklis — brigāžu rīkotājs, kur tāds atrodas, jeb stacijas priekšnieka

palīgs.

3) 5. lapas pusē 12. § otras rindkopas pirmo teikumu atvietot ar

sekošo: „Gaitas pienākumus izpildot konduktoriem jābūt pieklājigi ap-

ģērbtiem amatam paredzētā dienesta apģērbā".

4) 7. lapas pusē 17. § 6. ailē strīpot vārdus: „ekspluatācijas nodaļas

priekšniekam", 7. un 8. ailēs strīpot vārdus: „(uz L ceļiem arī šaurceļu
pārzinim)", bet 9., 10. un 11. ailes atvietot ar sekošām:

„Attiecībā uz vispārēju darbības gaitu konduktori padoti tās rezerves

brigāžu pārzinim, jeb tās stacijas priekšniekam, kuras robežās tie pa-

stāvīgi dzīvo."

5) 10. lapas pusē 3. ailē no augšas vārdu: „nodaļas priekšnieks",
vietā likt: „direktors".

6) 11. lapas pusē 33. § vārdu:
„
vilcienu sarakstu grāmatiņās ievietotās

tabelēs", vietā likt: ..rīkojumā N2 76, iespiestā atsevišķā izdevumā kopā
ar noteikumiem JN2N2 259., 263. un 274. un instrukcijām N2.N2 42. un 43".

7) 11. lapas pusē otrā ailē no apakšas strīpot vārdus: „ar amata

nozīmi un", to vietā ierakstīt: „un ar".

8) 13. lapas pusē 36. § p. cl. un piezīmē vārdu: „2 spaiņi", vietā

likt: „1 spainis", un pēc 1. piezīmes ielikt sekošo:

2. piezīme. Ar nestuvēm un medikamentiem nav apgādājami piepilsētas satiksmes

pasažieru vilcieni, kūju apgrozība ietilpst iecirkņos: Rīga-Ķemeri, Rīga - Bolderāja, Rīga-
Mangaļi, Liepāja - Kāja osta.

9) 15. lapas pusē 1. piezīmē vārdu: „pasažieru-l gads", vietā ielikt

vārdus: „pasažieru-2 gadi".

10) 16. lapas pusē 7. rindkopā strīpot vārdus: „vai vagonu grīdā
nav caurumu", bet 9. rindkopas beigās pielikt vārdus: „un ja pārbaudīšana
izdarāma ārēju apskati bez kravas izjaukšanas".

11) 28. lapas pusē otrā rindkopā no augšas nostrīpot vārdu: «mutiskas".

12) 28. lapas pusē punktā a) nostrīpot vārdus: „un virve".

13) 30. lapas pusē 8. ailē no apakšas nostrīpot vārdus: „ar sīgnāl-
virves palīdzību vai citiem".

14) 33. lapas pusē 54. § pirmo teikumu atvietot ar sekošo:

„Vilcienam pienākot stacijā virskonduktora pienākums pārliecināties
pēc astes signāliem, vai vilciens pienācis stacijā pilnā sastāvā. Pretējā
gadījienā nekavējoši jāziņo par to stacijas dežūrantam. Tāpat tam jāpaziņo

par visiem starpgadījumiem posmā un novērotām nekārtībām ceļa stāvoklī.
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Bez tam virskonduktors sniedz stacijas dežurantam attiecīgas ziņas par
vilciena sastāvu (noteikumi Ma 235. § 54.*) p. IX), ja pēdējais to pieprasa."

15) 44. lapas pusē pēc pirmās rindkopas ievietot sekošo:

„Uz iecirkņiem ar īsiem posmiem, kur uzrādītā veidā nebūtu iespējams
izdarīt biļešu pārbaudīšanu katrā posmā, konduktoriem jāiziet cauri saviem

vagoniem vismaz vienu reizi uz 2—3 posmiem, atprasot biļetes līdz 2—3

tuvākām stacijām reizē."

16) 45. lapas pusē 2. rindkopu atvietot ar sekošo:

«Revidējošām personām pie biļešu kontroles iet līdz tikai viens no

konduktoriem, t. i. virskonduktors vai, kad kontroli reizē izdara vairākas

personas, savu vagonu rajonā attiecīgie konduktori, kuri laipnā un

pieklājīgā kārt ā lūdz pasažierus uzrādīt biļetes. Biļešu saņemšanu,

pārbaudīšanu un nodošanu izdara revidējošās personas tieši".

17) 48. lapas pusē 65. § p. a. atvietot ar sekošo:

„Vai vagoniem no pēdējās periodiskās apskates nav pagājis vairāk

kā noteiktais laiks, t. i. pasažieru vilcienos ievietojamiem vagoniem —

2 gadi, bet preču vilcienos — 3 gadi no pēdējās apskates."

18) Reizē ar šo atcelts: 1922. gadā 16. augusta rīkojums N° 256.

iesp. rīk. krājumā Jn° 33. un 1924. g. 25. jūnijā apkārtraksts N° 36. iesp.
rīk. krājumā N° 26.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 54.
1928. g. 24. janvāri.

Lai sekmētu pasažieru un preču - pas. vilcienu gaitu, atgādinu,
saskaņā ar instrukcijas JV*° 49 §§ 54. un 57., visiem konduktoriem vaja-
dzības gadījumos piedalīties pie ie- un izkraušanas un manevru darbiem

stacijās.
Līdz ar to visi ES, ESP un EBK ir atbildīgi par vilcienu aizka-

vēšanu manevru, ie- un izkraušanas darbu dēļ.

ER uzdodu sekot šī rīkojuma izpildīšanai, noskaidrojot un ziņojot
par visiem gadījumiem, kad darbinieku pasīvās izturēšanās dēļ pielaista
lieka vilcienu aizturēšana.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 10.

1929. g. 7. janvārī.

Lai pasažieru vilcienu konduktoru brigādēm atvieglotu vilcienu

pieņemšanas un nodošanas darbu, ar šo atļauju apgrozības stacijās vil-

cienu inventāru (medikamentu kastiņu, nestuves, hidropultu, spaini u. t. t.)
novietot staciju bagāžas nodaļās.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

*) II izd. 34. §.
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Apstiprinu. 1929. g. 2. februāri.

Satiksmes ministrs Ozoliņš.

Rīkojums N° 55.

levērojot to,.ka pēdējā laikā būvētie pasažieru un preču vagoni ir

apgādāti un arī nākotnē lokomotīves, tenderus un vagonus pakāpeniski

paredzēts apgādāt nolietoto vietā ar jaunas konstrukcijas tērauda velkamo

(sakabināmo) ierīci, kura ir stiprāka par visām ripojošā sastāvā līdz šim

iebūvētām ierīcēm, uzdodu visos gadījumos sakabināšanai lietot šīs ierīces

savilktni (saiti), ja vienai no sakabināmām vienībām ir jaunā tipa velkamā

ierīce, kura turpmāk saucama par normālā A tipa velkamo ierīci.

Sakarā ar teikto uzdodu papildināt, izlabot un grozīt sekošo instruk-

ciju un noteikumu attiecīgus pantus un vietas.

£>. Instrukcijā te 49. konduktoriem I pielikumā:

1. 39. § 111 nod. 60. 1. p. 15. rindā no augšas vārda: «četrējāda",
vietā ierakstīt: „piecejāda", un virs 9. rindas no apakšas ierakstīt: „5. nor-

mālā A tipa (ras. 16)"; 8. rindā no apakšas pēc vārda: „pastiprinātā",
ierakstīt: „vēl stiprāka apvienotā", un tālāk vārda: „apvienotā", vietā

ierakstīt: „normālā A tipa".
2. 39. § 61. 1. p. 7. rindā no augšas aiz vārda: „ierīkam", ierakstīt:

„tāpat kā normālam A tipam".
3. 39. § V nod. 6. rindkopu papildināt ar sekošo: „Tāpat izdarāms

sakabinājums arī ar normālā A tipa saiti".

4. 39. § V nod. 61. 1. p. 6. rindā no apakšas pēc vārda: „vagoniem",
ierakstīt: „izņemot apgādātos ar normālā A tipa saitēm".

5. 39. §V. nod. 61.1. p. pēdējo teikumu apakšā papildināt ar sekošo:

„bet ja tikai piekabināmam vagonam ir normāla A tipa saite, tad

ar pēdējo".
6. 39. § XI nod. 64. 1. p. aiz 4. rindkopas ierakstīt: „Tas pats tādos

gadījumos darāms pie normālā A tipa saitēm."

7. (tas pats kā A. 7. p.)

8. Šie pārgrozījumi stājas spēkā no 1929. g. 15. februāra.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Apkārtraksts N° 20.
1929. g. 11. martā.

Nākuši priekšā gadījumi, ka no pasažieru vilcienu vagoniem — pē-
dējiem ceļā esot un atrodoties konduktoru uzraudzībā — nozuduši da-

žādi vērtīgi apkurināmo, kā arī apgaismošanas ietaišu piederumi.
Izmeklējot šādus gadījumus, konstatēts, ka konduktoru brigādes,

tiklab pieņemot, kā arī nododot viena otrai vilcienu sastāvus, nav ievē-

rojušas un izpildījušas instrukcijas te 49. noteikumus, kamdēļ noskaidrot

īstu vainīgo daudzreiz nav iespējams.
Aizrādot uz sacīto, brīdinu visas konduktoru brigādes, ka turpmāk

visos gadījumos, kur brigāžu nolaidīgas izturēšanās pret saviem tiešiem

pienākumiem un instrukcijas Jsr2 49. prasību nepildīšanas dēļ būs cēlušies

dzelzceļiem zaudējumi, tos liks uz brigāžu rēķinu.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Personāla nodaļas vadītājs J. Razauskis.



863

Apkārtraksts N° 32.
1929. g, 3. aprīli.

Neskatoties uz vairākkārtējiem aizrādījumiem, lai vilcienu konduk-

tori brīdinātu pasažierus par pārsēšanos mezglu stacijās, tas joprojām
netiek no visiem konduktoriem ievērots, kamdēļ arvien vēl ienāk pasa-
žieru sūdzības, ka tie nav brīdināti un nobraukuši tāļāk par pārsēšanās
staciju.

Vēl reizi atgādinu, ka par pārsēšanos pasažieri jābrīdina pie pirmās
biļešu kontroles. Brīdinu, ka vainīgos konduktorus par minētā neievē-

rošanu saukšu pie atbildības.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieŗu nodaļas vad. P. Miezans.

Rīkojums N° 538.
1928. g. 19. decembrī.

Iespiesta un 1929. gada 1. janvāri stājas speķa instrukcija Jis 71

skspluatācijas revidentiem.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apkārtraksts N° 85.
1928. g. 7. augustā.

Visiem ekspluatācijas revidentiem.

Sākot ar 1. septembri š. g., visi revidenti iesūta Ekspluatācijas di-

rektoram savas iepriekšējā mēneša darbības aprakstu, izpildot izsūtīto

parauga blanku ailes.

Ziņojuma pirmā pusē ailēs: „Darbības grafiks", jāizvelk ar pilnu
švītru — atrašanās ceļā, ar punktētu — darbību uz vietas, atstājot neiz-

pildītas ailes pa atpūtas laiku. Ziņojuma otrā pusē jāuzrāda saīsināts

pārskats par savu darbību.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
Techniskās nodaļas vadīt. v. E. Tūters.

Rīkojums N° 104.
1929. g. 11. martā.

Sakarā ar Ekspluatācijas direkcijas vecāko darbinieku pag. gada
12/13. decembra apspriedē pieņemtiem atzinumiem, pilnīgākas un vispu-

sīgākas staciju darbības revizijas labā, 11, I un ārpusklases staciju

pilnās revizijas obligātoriski izdarāmas ekspluatācijas revidentiem vienā

laikā ar finanču revidentiem. Pārējās stacijās revizijas vienā laikā izda-

rāmas pēc iespējas.
Pie kopējām revizijām, vagonu saimniecības izmantošanas pārbau-

dīšanas un saistītais ar vagonu izmantošanu finansielās norēķināšanās
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revizijas darbs saskaņojams ta, lai vagonu saimniecības pārbaudīšana
varētu ņemt dalību abi revidenti.

Par nodomāto reviziju ER un FR savā starpā sazinās tieši.

Šis rīkojums uzskatāms kā ER instrukcijas Ns 71. 15. § papildi-
nājums un stājās spēkā publicēšanas dienā Dzelzceļu Vēstnesī.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 548.
1928. g. 24. jūlijā.

lespiesta un 1. janvārī 1929. gadā stājas speķa instr. te 72. staciju
priekšniekiem un viņu palīgiem.

Dzelzceļu galvenā direktora palīgs K. Sprinģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apstiprinu. 1929. g. 14. martā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Apkārtraksts N° 25.
1929. g. 19. martā.

Lai atvieglotu to staciju priekšnieku stāvokli, kuri nepiedalās kār-

tējās dežūrēs un nesaņem atsevišķas atpūtas dienas, caur ko ārpus
darba tiem ņemta iespēja atstāt stacijas bez attiecīgas atļaujas, kas jāiz-
prasa katrā gadījumā atsevišķi, no š. g. 1. marta atļauju tiem lietot uz

vēlēšanos katru mēnesi 2 brīvas svētdienas (svētku dienas), resp. katru

otru svētdienu atstāt stacijas rajonu bez īpašas atļaujas izprasīšanas.
Šī atbrīvošana noformējama pēc grafika, apstiprināta no ER līdzīgi

ESP darba grafikām. Brīvajās svētdienās stacijas priekšnieka pienāku-
mus izpilda štatā paredzētais vecākais ESP, bet kur tāda nav, dežūrē-

jošais ESP. Pēdējiem jābūt atbildīgiem kā par savu, tā arī par ES

uzdevumu kārtīgu izpildīšanu saskaņā ar instrukcijas te 72. 47. §.

Vecākie ESP tādā pat kārtībā atbrīvojami nākošā svētdienā.

Minētais rīkojums uzskatāms kā instrukcijas te 72. 8. § papildinājums.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Personāla nodaļas vadītājs J. Razauskis.

Rīkojums N° 127.
1929. g. 25. martā.

lecirkņu un posmu saraksts, kur atļauta vilcienu kustība

divjūgā (saskaņā ar noteik. 235. 19. §)

I. Vilcienu kustība divjūgā ar visu tīpu lokomotīvēm atjauta pa
sekošiem iecirkņiem:

X platums.

1) Rīga—leriķi—Gulbene,
2) Rīga—Tukums—Ventspils,
3) Rīga—Krustpils — Daugavpils—lndra,
4) Rīga—Jelgava—Tukums,
5) Glūda—Skrunda.
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N platums.

6) Rīga—Jelgava.

P platums.

7) Gulbene—Ape,
8) Valka—lpiķi.

L platums.
9) Liepāja—Rucava,

10) Stende—Valdgale.

11. Vilcienu kustība divjūga, izņemot lokomotīves Cks

,

CkB

,
BN,

atļauta pa sekošiem iecirkņiem un posmiem:

X platums.

1) leriķi—Valka,

2) Pļaviņas —Gulbene,
3) Gulbene—Jaunlatgale,
4) Krustpils—Zilupe,
5) Daugavpils—Rītupe,
6) Grīva—Zemgale.

N platums.

7) Jelgava—Liepāja, izņemot Svētes

tiltu 46. km,

8) Jelgava—Meitene,
9) Jelgava—Daugava,

10) Grīva—Eglaine,
11) Grīva—Zemgale.

111. Uz pārējiem iecirkņiem, kur vilcienu kustība divjūga nav atļauta,
aizliegums attiecināms tikai uz tiem posmiem, kur atrodas tilti.

IV. Šis rīkojums stājas spēkā ar 1929. gada 15. aprīli un ar to

atcelti 1926. g. rīk. te 76. un 1928. g. rīk. te 329.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 361.
1922. g. 8. oktobri.

Par lokomotīvēm trijjūgā.

Lokomotīvju apgrozības veicināšanai uz iecirkņiem Rīga I — Šķi-
rotava un Rīga galvenā — Šķirotava šo iecirkņu robežās atjauju nolaist

uz posmu trīs kopā sakabinātas atsevišķas lokomotīves (trijjūgā) zem

sekošiem noteikumiem:

1) Pēdējā pa virzienam lokomotīve jāvelk no divām pirmajām, t. i.

trešā lokomotīve nedrīkst darboties ar savu tvaiku.

2) Braucot pa pārmijām Rīgā I., Rīgā Galvenā un Dreiliņos, pie-
laižams ātrums ne vairāk par 10 klm stundā.

3) Katrā šādā gadījumā trešās lokomotīves mašīnistam jāizsniedz

brīdinājums, ka līdz nākamai stacijai, braucot trijjūgā, viņš nedrīkst

lokomotīves tvaiku laist darbā.

Lokomotīvju nolaišana trijjūgā uzskatāma, kā izņēmums, kas pielai-
žams ar nolūku novērst viņu neproduktīvu nostāvēšanu.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Mašīnu direktora palīgs Cizarevičs.

Techniskais direktors A. Rode.

55
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Apkārtraksts N° 38.
1930. g. 31. martā.

Par maršrutu sagatavošanu.

Starp notikumiem vilcienu kustībā izcilāku vietu pēc nozīmes un

sekām ieņem notikumi, kuri cēlušies tamdēļ, ka vilcieni pieņemti vai

nolaisti nepārliecinoties par to, vai attiecīgais maršruts sagatavots. Nepār-
liecināšanās galvenais iemesls ir bijis tas, ka stac. dežuranti censdamies

izpildīt citus dienesta pienākumus (biļešu pārdošana, bagāžas pieņemšana)
palaižas uz pārmijnieku vai signālistu, cerēdami, ka tie pienācīgi izpildīs
uzdevumus un pienākumus.

Tāda rīcība ir zināms risks, ko tik svarīgā darbā nedrīkst pielaist,

jo sekas tam var būt visai ļaunas.
levērojot to, ka stacijās, kur pārmijas un signālietaises nav centrā-

lizētas vai savstarpēji saistītas, vienīgi pareiza rīcība un darbības sav-

starpēja kontrole var nodrošināt maršrutu pareizību, ar šo īsumā atgādinu
galveno, kā darbiniekiem jārīkojas maršrutu sagatavošanā:

1) Vilcienu netraucētai pieņemšanai un aizlaišanai pa stacijas ceļiem
vajadzīgos darbus stacijas dežūrantam jādara laikā un vispirmā kārtā.

2) Uzdodot sagatavot maršrutu stacijas dežūrantam jāpārliecinājas,
vai uzdevums pareizi saprasts (sk. 1929. g. apkārtr. te 87). Ja uzdevums

ar ko nebūt atšķiras no pastāvīgās kārtības, jāgriež uz to pārmijnieku
vērība ar attiecīgiem aizrādījumiem.

3) Aizliegts dot reizē rīkojumu sagatavot zināmu maršrutu un atvērt

semaforu vilciena iešanai pa sagatavojamo maršrutu.

Rīkojums atvērt semaforu jādod, vai attiecīgos gadījumos pašam
dežūrantam semafors jāatver:

a) lielākās stacijās, kur ir vecākie pārmijnieki, tikai pēc tam, kad

no pēdējiem saņemts pieteikums (pa tēlefonu vai mutiski) par
maršruta sagatavošanu,

b) pārējās stacijās tikai tad, kad stacijas dežūrants pēc pārmijnieka
pieteikuma saņemšanas par maršruta sagatavošanu personīgi uz

vietas, vai pēc signāliem redz, ka maršruts pareizi sagatavots
vilciena iešanai vajadzīgā virzienā.

4) Norīkojot darbā jaunus darbiniekus jāpārliecinājas, vai tie pare-
dzētam darbam sagatavoti un iepazīstināti ar darba īpatnībām vai seviš-

ķiem apstākļiem stacijā (sevišķi nakts laikā), kas vienā otrā vietā var būt.

Ar šo atcelti: 1921. g. apkārtraksts te 156/ET, 1924. g. apkārtraksts
te 14. un 1927. g. apkārtraksts te 103.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.

Apkārtraksts N° 109.
1928. g. 8. oktobrī.

Beidzamā laikā bijuši vairāki gadījumi, kur stacijā pieņemamais vai

no stacijas aizlaižamais vilciens neparedzēti uzlaists uz aizņemta vai

nepareiza ceļa.
No šādu notikumu izmeklēšanas materiāliem redzams, ka st. dežū-

ranti dažreiz, paļaudamies uz vienu vai otru pārmijnieku, nav rīkojušies
tā, kā to prasa noteikumi.
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Viens no šādiem nepareiziem paņēmieniem ir tas, ka nevis kādu

vietējo apstākļu spiesti, bet itkā vienkāršības pēc st. dežuranti dod pār-

mijniekam vienā laikā rīkojumu sagatavot maršrutu un atvērt semaforu,
neprasot no pārmijnieka uzdevuma atkārtojumu un izpildīšanas pietei-
kumu pirms semafora atvēršanas.

Tā, p. piem., saka pārmijniekam:
«Pieņemiet v. N° 1 uz I ceļu".

Pārmijnieks atbild: „labi".
Pie šādas rīcības, ja pārmiju stāvoklis nav no vietas saredzams vai

citādi kā kontrolējams, nevar taču uzskatīt, ka st. dežurants ir pārlieci-
nājies par viņa dotā rīkojuma pareizu izpildīšanu.

Šai gadījumā vilciena pieņemšana nokārtojama sekoši:

Ja attiecīgais maršruts vilciena kustībai brīvs, st. dežurants uzdod

pārmijniekam:

«Sagatavojiet maršrutu v. JSfs 1 pieņemšanai pa I ceļu".

Pārmijniekam jāatkārto:

„Sagatavot maršrutu v. N° 1 pa I ceļu".
Pēc tam, kad pārmijnieks maršrutu sagatavojis un noslēdzis, tas

pieteic st. dežurantam: „Maršruts sagatavots v. J\° 1 pieņemšanai pa I ceļu."
Tikai pēc tam, kad pārmijnieks minēto pieteicis un st. dežurants

pārliecinājies par maršruta sagatavošanas pareizību un noslēgšanu, tas

var dot rīkojumu atvērt semaforu.

Lai novērstu vilcienu nepareizas pieņemšanas vai aizlaišanas gadī-
jumus bez tam vēl noteikti prasu vilcienu kustībai vajadzīgā maršruta

sagatavošanas darbus izpildīt nekavējoši un pirmā kārtā, nepielaižot aiz-

kavēšanos vai nepilnīgu rīcību, caur citu kādu mazāksvarīgu pienākumu
izpildīšanu.

ES un ER lūdzu stacijas dežūrantu rīcībai pie vilcienu pieņemšanas
un aizlaišanas piegriezt arvien vajadzīgo vērību, attiecīgos gadījumos
instruējot darbiniekus.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.

Apkārtraksts N° 87.
1929. g. 8. augustā.

26. jūnijā divceļu posmā Torņakalns-Zasulauks notikusē vilcienu

sadursme, kas cēlusies neparedzēti nolaižot vienu vilcienu pa nepareizo

ceļu, pārāk jūtami atgādina, ka vilcienu kustības vadībā nedrīkst atkāpties
no tās kārtības, kāda attiecīgajai darbībai noteikta. Kaut gan kārtība, kā

jārīkojas darbiniekiem vilcienu pieņemšanā un aizlaišanā, skaidri pare-

dzēta noteikumos JV? 235 un instr. Ne 41, kā arī par to doti aizrādījumi,
tomēr kā redzams, darbinieki šo visai atbildīgo darbu dažreiz izpilda

noziedzīgi nevērīgi un nepilnīgi.

Biedinājuma dēļ aizrādu uz tām nepareizībām, kuru dēļ minētā

katastrofa cēlusies.

1) Neskatoties uz to, ka Jūrmalas vilcienu caurlaišanai katram vir-

zienam noteikts savs ceļš (divu galveno ceļu turpinājumi), pāru preču
vilciens nevajadzīgā kārtā, kad uz to nekādi sevišķi apstākļi nav spieduši,

55*
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pieņemts uz nepāru vilcienu caurlaišanai paredzētā ceļa, kamdēļ savu-

kārt arī nepāru pasažieru vilciens stacijā bija jāpieņem pa nepareizo,

pāru vilcienu caurlaišanai paredzēto ceļu un šādā kārtā vilcienu caur-

laišanas normālā kārtība tikusi sajaukta.

2) St. dežūrants gan uzdevis vec. pārmijniekam izlaist vilcienu vaja-

dzīgā virzienā, bet pie tam nav aizrādījis pārmijniekiem, ka vilciena aiz-

vadīšanai pa pareizo ceļu jāpārliek pārmijas, nav pārliecinājies, vai un

kā pārmijnieki sapratuši rīkojumu, un arī nav pārliecinājies, vai maršruts

sagatavots, kas sevišķi šādā gadījumā bija vairāk kā vajadzīgs.

3) Pārmijnieki, saņēmuši rīkojumu izlaist vilcienu no virzienam

nepiesavinātā ceļa, nav prasījuši dežūrantam aizrādījumu, vai vilciens

laižams posmā pa nepareizo ceļu, un nav arī pieteikuši, ka maršruts

sagatavots pa nepareizo ceļu. Beidzot, redzēdami, ka vilcienam nav

nepareizceļa kustībai paredzētā signāla, nav vilcienu apturējuši.

4) Lok. vadītājs, redzot, ka brauc pa nepareizo ceļu bez attiecīgās
atļaujas uz to, nav apturējis vilcienu tūlīt, izbraucot jau aiz pārmijām.

5) Virskonduktors, un arī neviens cits no brigādes, izbraucot no

stacijas nav palūkojies, vai vilciens iet pa pareizo ceļu.

No pievestā redzams, kā nepareizā rīcība un nevērība noved pie
katastrofas.

Te nu jāpastrīpo, ka liktenīgais šai lietā sākās ar to, ka st. dežūrants

nedeva pārmijniekiem šādam gadījumam tik ļoti nepieciešamos aizrādī-

jumus, nepārliecinājās, kā saprasts uzdevums, un nepārliecinājās, vai

maršruts pareizi sagatavots.

Sakarā ar šo notikumu nopietni atgādinu st. dežūrantiem un pār-

mijniekiem vilcienu pieņemšanā un aizlaišanā rīkoties tikai tā, kā tas

paredzēts noteikumos N2 235 un instr. 41, nekādā gadījumā nepielaist
patvaļīgu atkāpšanos no tiem, bet būt šai darbā arvien par viscītīgākiem
un visnoteiktākiem attiecīgo noteikumu un nosacījumu izpildītājiem.

Sevišķi aizrādu uz to:

1) ka ar vilciena pieņemšanu vai aizlaišanu saistītie darbi izpildāmi
noteiktā laikā un katrā ziņā pirmā kārtā, neaizkavējoties ar kādu citu

mazāksvarīgu darbu izpildīšanu (sk. 31./111. 1930. g. apkārtrakstu N2 38);

2) ka uzdodot (pārmijniekam, signālistam vai citam kādam darbi-

niekam) sagatavot maršrutu vilciena pieņemšanai vai aizlaišanai katrā

gadījumā jāprasa rīkojuma atkārtojums, lai pārliecinātos, vai tas pareizi
saprasts, pie kam rīkojumiem vajag būt tik skaidriem, lai nevarētu celties

pārpratumi (sk. 8./X. 1928. g. apkārtrakstu Js° 109);

3) ka pārmijnieks, signālists vai cits kāds darbinieks, kam tas uzdots,
nedrīkst pieteikt dežūrantam, ka uzdotais maršruts sagatavots, pirms tas

nav izdarīts vai pirms tas nav pārliecinājies, ka tas tā ir;

4) ka st. dežūrants nedrīkst atvērt semaforu vilciena pieņemšanai
vai aizlaišanai vai dot signālu vilciena aiziešanai, iekams tas augšminētā
kārtā vai personīgi nav pārliecinājies, ka vajadzīgais maršruts brīvs un

kārtībā;
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5) ka nedrīkst savu uzmanību vājināt ar paļaušanos uz kādu darbi-

nieku, kaut arī darbā visai noteiktu un akurātu. Savstarpējai kontrolei

arvien vajag pastāvēt.
Lai savstarpējā kontrole būtu jo pilnīgāka, katrā gadījumā, kur tas

iespējams, rīkojumi par maršruta sagatavošanu jādod dzirdot vairākiem

darbiniekiem.

Piemēram, tajās stacijās, kur st. dežūrants ar pārmijniekiem sazinās

pa tēlefonu un tēlefona vadā ieslēgti vairāki posteņi, rīkojumi par vaja-
dzīgā maršruta sagatavošanu st. dežūrantam jādod visiem šo posteņu
pārmijniekiem uzreiz. Piemēram, vienā stacijas galā ir 3 pārmiju posteņi,
pirmais, otrais un trešais. Tad st. dežūrants zvana pēc kārtas: viens,
divi un trīs, t. i. aicina pie tēlefona visu 3 posteņu pārmijniekus, kuri

dežūrantam atbild : «Pirmais postenis klausās", «Otrais postenis klausās",
«Trešais postenis klausās".

Rīkojums par maršruta sagatavošanu nododams pēc p. g. 8. oktobra

apkārtrakstā N° 109 paredzētās kārtības, piem.:

«Sagatavojiet maršrutu v. Ms 11 pieņemšanai no Olaines uz I. ceļu",
vai saīsināti: «Vienpadsmito no Olaines uz pirmo ceļu".

Lai pārliecinātu dežūrantu un paši sevi, ka rīkojums saprasts pareizi,
visi pārmijnieki rīkojumu tūlīņ atkārto, piem.: «Otrs postenis, sagatavot
maršrutu v. JSfs 11 pieņemšanai no Olaines uz I. ceļu", vai saīsināti:

«Otrs postenis, vienpadsmito no Olaines uz pirmo ceļu". Par maršruta

sagatavošanu vai, ja tas ir jau vajadzīgā stāvoklī, tad pēc attiecīga maršruta

pārbaudīšanas, katra posteņa pārmijnieks par to pieteic st. dežūrantam,
piem. : «Otrs postenis, maršruts sagatavots vienpadsmitā pieņemšanai no

Olaines uz pirmo ceļu."

Tajos gadījienos, kad viena tēlefona vadā ieslēgti pārmijnieku posteņi
arī stacijas otrā galā, tad kontroles dēļ rīkojumi par maršruta sagata-

vošanu jānoklausās un tie jāatkārto arī šiem posteņiem, ja tas tikai nekavē

ar vilcienu vai manevru kustību saistīto pienākumu izpildīšana. Par

maršruta sagatavošanu st. dežūrantam ziņo pa tēlefonu, protams, tikai to

posteņu pārmijnieki, kuriem rīkojums bij tieši jāizpilda.

Stacijās, kur ir vairāki vecāko pārmijnieku posteņi, rīkojums par

maršruta sagatavošanu nododams tādā pašā kārtībā vecākiem pārmijnie-
kiem, kuri tāpat to nodod tālāk sava rajona jaunākiem pārmijniekiem.
Tikai tajos gadījumos, kad vecākais pārmijnieks ar jaunākiem nevar

sazināties pa tēlefonu, tas uzdod maršruta sagatavošanu pārmijniekiem
ar signāltauri, pēc kam katrs jaunākais pārmijnieks no sava posteņa ar

signāltauri atkārto doto rīkojumu un tāpat arī ziņo par izpildīšanu.
Ziņošana pa tēlefonu vai ar signāltauri tomēr neatsvabina vecāko pār-
mijnieku no pienākuma personīgi pārliecināties par maršruta pareizu
sagatavošanu.

Stacijās, kur ir tikai viens vecākais pārmijnieks, st. dežūrants maršruta

sagatavošanai izsauc pa tēlefonu reizē arī jaunākos pārmijniekus un tālākā

kārtībā ir, kā uzrādīts 5. p. sākumā, ar papildinājumu, ka vec. pārmij-
niekam vēl personīgi jāpārbauda jaunāko pārmijnieku darbība. Saprotams,
pie tās pašas kārtības jāpieturas arī pie maršruta sagatavošanas vilcienu

aizlaišanai.

Tā kā lielākās stacijās apstākļi ir dažādi un apkārtrakstā visus

gadījienus aptvērt nevar, tad par maršrutu sagatavošanas rīcības kārtību,
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ievērojot šī apkārtraksta vispārējos aizrādījumus, stacijas priekšniekam
kopīgi ar ekspluatācijas revidentu jāsastāda akts, kura noraksts izkarams

st. dežuranta kantorī un pārmijnieku posteņu būdās.

Šis apkārtraksts izsludināms zem paraksta visiem stacijas priekšnieku

palīgiem, rezerves aģentiem, vecākiem, jaunākiem un rezerves pārmij-
niekiem un to vietas izpildītājiem.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.

Apkārtraksts N° 92.
1930. g. 4. jūlijā.

ES, ER.

Pēdējā laikā atkārtojušies vairāki notikumi, kur vilcieni neparedzēti,

nesagatavota maršruta dēļ pieņemti uz aizņemta ceļa. Šādu notikumu

izmeklēšanas materiāli atkal rāda, 1) ka stac. dežuranti atver semaforu

nepārliecinādamies par maršruta pareizu sagatavošanu vai nedod

višķu rīkojumu par semaforu atvēršanu pēc pārliecināšanās, ka maršruts

pareizi sagatavots, bet savieno to ar rīkojumu par zināma maršruta sa-

gatavošanu vai reizē uzdod sagatavot pēc kārtas vairākus maršrutus,

2) ka pārmijnieki pie maršrutu sagatavošanas un semaforu atvēršanas

dažreiz rīkojas ārkārtīgi nolaidīgi un aizmāršīgi.

Sakarā ar minētā veida notikumiem, atgādinot not. 235 §. 33. n. V

un VI nosacījumus un to papildinājumus 1928. g. 8. oktobra un 1929. g.

8. augusta apkārtrakstos JSe 109 un 87, kategoriski prasu nepielaist ne-

pareizu rīcību vilcienu kustības apkalpošanā un brīdinu, ka vainīgie tiks

bārgi sodīti.

Papildinot 1928. g. 8. oktobra apkārtrakstu Ns 109, uzdodu stac.

dežurantiem visos tajos gadījumos, kad vilciens pieņemams vai aizlaižams

pa maršrutu, kas ar stac. aktu nav noteikts, dodot rīkojumu pārmijnie-
kiem par maršruta sagatavošanu, norādīt tiem arī, kādas pārmijas pār-
liekamas. Pārmijniekiem pieteicot stac. dežūrantam par šāda maršruta

sagatavošanu jāpieteic arī, kādas pārmijas pārliktas.
P. piem. dežūrants uzdod pārmijniekam: „Trošo no N st. uz piekto

ceļu. Pārlikt pārmijas Ns 7 un 8".

Pēc izpildīšanas pārmijniekam jāziņo dežūrantam:

«Maršruts sagatavots trešajam no N st. uz piekto ceļu. Pārmijas
N° 7 un 8 pārliktas".

ES, ER lūdzu pastiprināt uzraudzību par staciju technisko darbību,

ievērojot nepareizības stingri instruēt darbiniekus, ierakstīt attiecīgas pie-
zīmes galda žurnālā un nepareizībām atkārtojoties ziņot E.

Šis apkārtraksts bez virsrakstā minētiem darbiniekiem attiecas uz

ESP, rez. ESP., ekspluatācijas aģentiem, vecākiem un jaunākiem pār-
mijniekiem un to vietniekiem, kuriem tas pasludināms zem paraksta.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.
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Rīkojums N° 545
1928. g. 21. decembrī.

lespiesti otrā pārlabota izdevuma noteikumi N° 235 vilcienu kustī-

bai un līdz ar tiem vienā sējumā:

1) instrukcija te 32 par darba vilcieniem, dz-ļu atzarojumu eksplu-
atāciju, technisko posteņu un staciju atvēršanu un slēgšanu;

2) noteikumi te 196 par zižļu aparātu lietošanu;

3) noteikumi te 343 vilcienu kustībai ar stūmējas lokomotīves pie-
palīdzību;

4) noteikumi te 347 par pārmiju un signālu uzraudzību stacijās;

5) noteikumi te 344 trulīšu un drezīnu lietošanai;

6) noteikumi te 346 par vilcienu pavadrakstu sastādīšanu.

Visi šā izdevuma noteikumi stājas spēkā 1929. g. 1. janvārī.

Administratīvās personas lūdzurūpēties par minēto noteikumu izsū-

tīšanu, saņemšanu un izdošanu attiecīgajiem darbiniekiem, lai tie laikā

būtu iepazinušies ar ievestām pārgrozībām.
A. Ar noteikumu te 235 otrā izdevuma spēkā stāšanos atcelts šo

noteikumu pirmais izdevums ar tiem zemāk uzskaitītiem noteikumiem,
rīkojumiem, apkārtrakstiem un telegrammām, kuriem sakars ar pirmo
izdevumu vai kuri ar jauno otro izdevumu zaudē savu nozīmi.

Rīk. te 37811/E no 25./VIII. 1921. g. Rīk. kr. te 36.

Rik. Xs 305 no 25./X. 1921. g. Rīk. kr. te 45.

1
Rīk. no 2./XI. 1921. g. Rīk. kr. te 48, 50.

1241 ' b

Noteikumi te 196 no 16./VIII. 1923. g. atsevišķais izdevums ar

vēlākiem papildinājumiem.

Rīk. te 28 no 2./11. 1924. g. Rīk. kr. te 6.

Rīk. te 29 no 2.ļH 1924. g. Rīk. kr. Xs 6.

Rīk. te 89 no 8./111. 1924. g. Rīk. kr. te 11.

Rīk. te 140 no 24./IV. 1924. g. Rīk. kr. te 17.

Rīk. te 181 no 30./V. 1924. g. Rīk. kr. te 22.

Apkārtr. te 35 no 21./VI. 1924. g. Rīk. kr. te 26.

Rīk. 266 no 26./VIII. 1924. g. Rīk. kr. te 35.

Telegr. te ET/75 no 10./IX. 1924. g.

Rīk. te 27 no 2./11. 1925. g. Rīk. kr. te 5.

Rīk. te 144 no 27./IV. 1925. g. Rīk. kr. te 17.

Rīk. te 185/EC no 9./V. 1925. g. Rīk. kr. te 18.

Rīk. JVb 280 no 5./VIII. 1925. g. Rīk. kr. te 31.

Rīk. te 287 no 10./VIII. 1925. g. Rīk. kr. te 32.

Rīk. te 285 no 10./VIII. 1925. g. Rīk. kr. te 32.

Rīk. te 307 no 25./VIII. 1925. g. Rīk. kr. te 34.

Rīk. JSfs 327 no 16./IX. 1925. g. Rīk. kr. Jsr
s 37.

Telegr. te 549 no 24./IX. 1925. g.

Telegr. Jsr
2 79 no 19./11. 1926. g.

Telegr. te ET/8 no 18./VI. 1926. g.

Rīk. te 429 no 3./XII. 1926. g Dz. V. te 48.
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Rīk. te 50*) no 4./11. 1927. g. Dz. V. te 6.

Rīk. te 66 no 12./IL 1927. g. Dz. V. te 7.

Rīk. te 110 no 8./111. 1927. g. Dz. V. te 10.

Telegr. ET/5 no 23./111. 1927. g.

Rīk. te 184 no 29./IV. 1927. g. Dz. V. «Ns 17.

Rik. te 238 no 2./VI. 1927. g. Dz. V. te 22.

Telegr. E/303 no 3./IV. 1927. g.

Rīk. te 251 no 14./VI. 1927. g. Dz. V. Xs 23.

Apkārtr. Ņs 74 no 22./VIII. 1927. g. Dz. V. te 32.

Rīk. jY° 401 no 27./IX. 1927. g. Dz. V. te 37.

Rīk. .N° 425 no 10./X. 1927. g. Dz. V. te 39.

Telegr. te 605 no 14./X. 1927. g.

Rīk. Jfc 465 no 87X1. 1927. g. Dz. V. te 43.

Rīk. 529 no 21./XII. 1927. g. Dz. V. te 49.

Rīk. Xs 20 no 10./I. 1928. g. Dz. V. J\r 2 2.

Rīk. .Nb 177 no 3./IV. 1928. g. Dz. V. te 15.

Rīk. te 263 no 24./V. 1928. g. Dz. V. Jv2 21.

Rīk. te 277 no 13./VI. 1928. g. Dz. V. .Ns 24.

Rīk. te 284 no 14./VI. 1928 g. Dz. V. te> 24.

Rīk. K2 411 no 25./IX. 1928. g. Dz. V. te 39.

B. Paliek spēkā un papildina 11. izdevumu sekošie rīkojumi:
Rīk. te 163 no 19./V. 1924. g. Rīk. kr. te 21 papild. § 51. n. 11.

(142. lap. p.)
Rīk. te 248 no 7./VIII. 1924. g. Rīk. kr. te 32 papild. § 12. n. IV.

(21. lap. p.)
*

Telegr. te 279 no 5./V. 1924. g. papild. § 17. n. la. (27. lap. p.)

Rīk. te 207 no 28./VI. 1924. g. Rīk. kr. te 27. papild. § 17. n. V.

(31. lap. p.)
Rīk. te 290 no 11./VIII. 1925. g. Rīk. kr. te 32 papild. § 60.

(181. lap. p.)

Rīk. te 439 no 7./XII. 1925. g. Rīk. kr. te 49 papild § 16. n. 111.

(25. lap. p.)

Rīk. te 76 no 6./111. 1926. g. Dz. V. te 9 papild. § 19. n. I.

(33. lap. p.)
Rīk. te 420 no 24./XI. 1926. g. Dz. V. J\r2 47 papild. instr. 32.

§ 8b (191. lap. p.)

Rīk. te 83 no 18./11. 1927. g. Rīk. kr. Jsr 2 8 papild. § 17. n. 111.

c) (29. lap. p.)

Apkārtr. te 2077/EV no 12.11. 1927. g. Rīk. kr. te 8 papild. § 60.

n..111. (182. lap. p.)

Telegr. ET/15 no 11.1. 1928. g. papild. § 17. n. Ia) (27. lap. p.)

Telegr. ET/238 no 2./VI. 1928. g. papild. § 16. n. IV. (25. lap. p.)
Rīk. te 329. no 18/VII 1928. g. Dz. V. te 29 papild. § 19. n. I

(33. lap. p.)

C. Izlabot:

noteikumos te 235, 11. izdevumā

1) § 16. n. 111. (25. lap. p.) b2) pantā skaitļa „89" vietā ierakstīt:

„J\r
2 342 XXVI. n. 17. p." un „§" vietā ierakstīt „p".

*) Atcelts tikai attiecība uz not. 235.



873

2) § 24. n. XI. (53. lap. p.) un § 35. n. L (79. lap._ p.) skaitļu

,,400 m." vieta ierakstīt: „signālnoteikumos paredzēta".

D. Lietojot pēc 1. janvāra 1929. gada līdzšinējā iespieduma ceļa
atļaujas zīmes sērija E 28. (sarkanās) iespiestā „§ 62" vietā ierakstīt: „§ 45."

Dzelzceļu galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Techniskā direktora palīgs K. Paegle.
Mašīnu direktora v. Kilstrops.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Telegramma no Rīgas I. JY2 799. 11./I29.

Visiem ES, ER, CN, CM, TN, TD kond. br. pārz. nor. E, C, T.

Ievērojot to, ka K un N platuma ceļu attīrīšanai no sniega ir iegādāts
pietiekošs skaits sniegtīru, atkāpjoties no not. ĪNs 235. 41. paragrāfa *)
III punkta, atļauju aizlaist K un N platuma pasažieru vilcienus, neap-

gādājot tos ar lāpstām sniega šķipelēšanai.

Sniega lāpstas turamas rezervā attiecīgās iecirkņa gala stacijās, no

kurienes tās izsniedzamas vilcieniem sniegputeņa gadījumos.

Uz P un L pl. ceļu līnijām pasažieru vilcieni apgādājami ar lāp-
stām, kā tas noteik. N° 235 paredzēts.

Ne ED/18.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Rīkojums N° 52.
1929. g. 21. janvārī.

levērojot to, ka nācis priekšā gadījums, kur preču-pasažieru vilciens,
neskatoties uz to, ka tas sastāvējis tikai no vagoniem ar automātiskām

bremzēm, apkalpots ar rokas bremzēm, aizrādu izpildīšanai sekošo:

Ja vedējai lokomotīvei ir automātisko bremžu aparāts, tad katrs vil-

ciens (neskatoties uz tā šķiru), kurš sastāv tikai no vagoniem ar kārtībā

esošām automātiskām bremzēm, vai kuru galvā (galvas vagoni
ar automātisko bremžu gaisa caurulēm) un astē nav vairāk par notei-

kumos Jvš 235 17. § I a nod. un 21. § XI nod. uzrādīto bezbremzes vagonu

skaitu, apkalpojams ar automātiskām bremzēm.

Dzelzceļu galvenā" direktora pal. K. Spriņģis.

Mašīnu direktora v. Kilstrops.

Ekspluatācijas direktors Garsels.

Apstiprinu. 1929. g. 2. februāri.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Rīkojums N° 55.

levērojot to, ka pēdējā laikā būvētie pasažieru un preču vagoni ir

apgādāti un arī nākotnē lokomotīves, tenderus un vagonus pakāpeniski

paredzēts apgādāt nolietoto vietā ar jaunas konstrukcijas tērauda velkamo

*) II izdev. 22. §.
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(sakabināmo) ierīci, kura Ir pārāka par visām ripojošā sastāvā līdz šim

iebūvētām ierīcēm, uzdodu visos gadījumos sakabināšanai lietot šīs

ierīces savilktni (saiti), ja vienai no sakabināmām vienībām ir jaunā tipa
velkamā ierīce, kura turpmāk saucama par normālā A tipa vel-

kamo ierīci.

Sakarā ar teikto, uzdodu papildināt, izlabot un grozīt sekošo in-

strukciju un noteikumu attiecīgos pantus un vietas:

3. Noteikumos N° 235 20. §:

1. IV nod. 36. 1. p. virs 6. rindas no apakšas vārda: „četrejāda",
vietā ierakstīt: „piecējāda"; virs 2. rindas no apakšas ierakstīt: „5. nor-

mālā A tipa" (ras. 16.); pirmā rindā no apakšas pēc vārda: „pastipri-
nātā", ierakstīt: „vēl stiprāka — apvienotā", un 37. 1. p. pirmā vārda:

„apvienotā", vietā ierakstīt: „normālā A tipa";
2. V nod. 37. L p. 10. rindā no augšas aiz vārda: „ierīcei", ierak-

stīt: „tāpat, kā normālam A tipam";
3. 37. 1. p. aiz 3. rindiņas no apakšas pierakstīt jaunu teikumu:

„Tāpat izdarāms sakabinājums arī ar normālā A tipa saiti";
4. 38. 1. p. 2. rindiņā no augšas pēc vārda: „vagoniem", ierakstīt

vārdus: „izņemot apgādātos ar normālā A tipa velkamo ierīci";
5. 38. 1. p. 7. rindiņā no augšas pēc vārda: „saiti", ierakstīt se-

košus: „bet ja tikai piekabināmam vagonam ir normālā A tipa saite, tad

ar pēdējo";
6. 40. 1. p. XII nod. beigās pierakstīt jaunu teikumu: „Tas pats

tādos gadījumos darāms pie normālā A tipa saitēm";
7. pielikuma N2 11 ras. 16. virsrakstam pierakstīt sekošo: for-

mālais A tips ar normālo A tipu un normālais A tips ar normālo", bet

ras. 17. virsrakstu izteikt sekoši: „Krievu ar normālo un normālo A tipu".
G. Šie pārgrozījumi stājas spēkā no 1929. g. 15. februāra.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Rīkojums N° 73.
1929. g. 12. februārī.

Par pasažieru vilcieniem, kuri pēc noteikumiem N° 235. 22. § 111

nod. nav apgādājami ar šinī nodalījumā minētiem piederumiem, skaitāmi

pasažieru vilcieni, kuri apgrozās iecirkņos:

Rīga—Ķemeri, Jelgava—Reņģe,
„ —Bolderāja, Daugavpils—Eglaine,
„

—Krasta,
„

—Zemgale,

n —Mangaļi, ~
_

—Indra,

„
—Šķirotava, Liepāja—Karaosta,

„ —Sigulda, „ —Vaiņode,

„
—Jelgava, Jaunlatgale—Rītupe,

„
—Skrīveri, Rēzekne ll.—Rēzekne I

Jelgava—Meitene, Valka Latv.—Valka Igaunijas.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Mašīnu direktora v. Kilstrops.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.



875

Apkārtraksts N° 13.
1929 g. 21. februāri

levērots, ka staciju dežūranti zižļu, tēlegrafa vai tēlefona vadu dar-

bības pārtraukumu gadījumos vilcienu tēlegrammu apmaiņai izlieto staci-

jās esošos pasta-tēlegrafa sarunu punktu tēlefonus.

Aizrādu, ka dzelzceļu elektrisku sakaru pārtraukšanas gadījumos
staciju dežūrantiem jārīkojas noteikumu N° 235 §§ 44. un 45. paredzētā
kārtībā. Vilcienu tēlegrammu apmaiņai izlietot pasta-tēlegrafa resora

tēlefonus nav atļauts.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.

Rīkojums N° 74.
1929. g. 12. februāri.

Ievērojot ierobežoto darbinieku skaitu uz L plat. ceļiem, atļauju,
atkāpjoties no 235. noteikumu 60. § un šo noteikumu 32. instrukcijas
52. § nosacījumiem, pie L plat. komercstaciju, pieturas punktu ar iz-

maiņas ceļiem un izmaiņas punktu (uz posmiem) apgaismošanas nakts

laikā pieturēties pie sekošas kārtības:

a) komercstaciju lākteni nakts laikā apgaismot tikai pasažieru,
preču -pasažieru un to preču vilcienu laikā, pie kuriem izdarāmi

manevru darbi vai kādas komercoperācijas,

b) pieturas punktu ar izmaiņas ceļiem lākteni nakts laikā apgais-
mot tikai pasažieru un preču -pasažieru vilcienu laikā un

c) neapkalpojamie izmaiņas punkti (uz posmiem) nakts laikā pavi-
sam nav apgaismojami.

Rīkojums spēkā no 1929. gada 20. februāra.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktora palīgs E. Zēbauers.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 29.

1929. g. 22. martā.

Bijuši gadījumi, ka pasažieru vilcieniem nokavējoties starpstacijās
saīsināts vilcienu stāvēšanas laiks un daži pasažieri, apmeklējot bufeti,

palikuši no vilciena. Lai to novērstu, atgādinot staciju dežurantiem

noteikumu N° 235— 25. paragrāfa 15. panta nosacījumu, uzdodu rūpē-

ties, lai pasažierus arī tiešām brīdinātu par vilciena stāvēšanas laika sa-

īsināšanu.

Bez tam stacijās, kur pasažieru brīdināšanai ierīkots bufetēs vai

uzgaidāmās telpās zvans, zvana signāls jādod 2 minūtes pirms vilciena

atiešanas.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Pasažieru nodaļas vad. P. Miezans.
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Apstiprinu. 1929. g. 25. martā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Apkārtraksts N° 30.
1929. g. 25. martā.

Pārpratumu novēršanai un kārtības dēļ nepieciešami, lai darbinieki,
kuri rīko un vada vilcienu kustību uz līnijas, visos punktos zināmos ga-

dījumos rīkotos vienādi, un proti, noteikti tā, kā tas paredzēts attiecīgos
noteikumos un instrukcijās.

Novērojumi tomēr rāda, ka dažreiz darbinieki pielaiž gluži nevaja-
dzīgā kārtā citādus, stipri individuela rakstura, paņēmienus un rīcību,
kas rada sliktu iespaidu un var arī nākt par sliktu kustības drošībai.

1. Pie manevriem vienā otrā komercstacijā neapgaismo visas pār-
mijas, pa kurām jāmanevrē, bet aprobežojas tikai ar galvenā ceļa pār-

miju apgaismošanu. Tas nav pareizi. Saskaņā ar instruk. 32. 52. §

(noteikumu N° 235. pielikums Ns 1), pie manevriem apgaismojamas kā

galvenā, tā arī citu ceļu pārmijas, pa kurām jāmanevrē un kuras pēc
štacijas techniskā akta jāapgaismo.

2. Dažs stacijas dužūrants dod virskonduktoram pavēli par vil-

ciena gaitas sākšanu, nevis kā tas paredzēts noteikumos 235. 36. § n. IV

(paceļot virs galvas saritinātu karodziņu vai lākteni ar zaļu uguni), bet

izteicot šo pavēli mutiski tādā formā, kas rada zināmas izlaidības iespaidu
un zināmā mērā mazina darbinieku respektu attiecībā pret pasažieriem
un publiku, kā arī savstarpēju cieņu. Var celties arī pārpratumi. Lai

tas nenotiktu, jārīkojas tā, kā tas paredzēts noteik. N° 235. 36. § n. IV.

Tajos gadījumos, kad minēto pavēli izteikt šādā veidā būtu neparocīgi
(stacijas dežūrants un virskonduktors atrodas viens pie otra parastā
stipruma sarunai iespējamā attālumā), pavēli par vilciena gaitas sākšanu

var nodot arī mutiski, sakot: „braukt".
Minētais atliecas ne tikai uz stacijām, kuras vada vilcienu kustību,

bet arī uz komercstacijām, kur stacijas dežūrantam par ie- un izkrauša-

nas un citu ar vilcienu saistīto darbu padarīšanu ar minēto signālu vai

mutiski jāpaziņo virskonduktoram, bet ne lokomotīves vadītājam, kā tas

dažkārt notiek. Signālu lok. vadītājam vilciena attiešanai var dot tikai

virskonduktors.

Pieturās kasierim - sargam nekāda pavēle par vilciena gaitas sāk-

šanu nav jādod, bet virskonduktoram attiešanas signāla došanas laikā

pašam jāseko visu pie vilciena izvedamo darbu pabeigšanai.
3. Komercstacijās un pieturās stacijas dežūrantam un kasierim-sar-

gam jāsagaida ārā uz platformas vai pie ceļa tie vilcieni, kuriem pare-

dzēts apstāties pasažieru iz- un iekāpšanai un citām vajadzībām. Staci-

jas dežūrantam vajag būt galvā sarkanai, bet kasierim - sargam - parastās
formas cepurei.

Tāpat tiem jāatrodas uz platformas vilcienam aizejot.

Tomēr komercstacijās dežūranta vai pieturas kasiera -sarga atraša-

nās ārā uz platformas vai pie vilciena nav uzskatāma par nepieciešamu
vilciena gaitas uzsākšanai.

Ekspluatācijas revidentus un konduktoru brigāžu pārziņus lūdzu

pēc vajadzības attiecīgā kārtā instruēt darbiniekus un piegriezt vajadzīgo
vērību, lai norādītā kārtība tiktu viscaur ieturēta.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.
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Rīkojums N° 132.
1929. g. 30. martā.

Par lielākas celtspējas krautu vagonu pārvadāšanu

(saskaņā ar noteikumu 235. § 17. n. III).

Līdz 50 t celtspējas krautus segtus vagonus un platformas
(amerikāņu, Foks-Arbeļa un c.) atļauts pārvadāt pa visām X un N pla-
tuma līnijām, izņemot iecirkņus: Pļaviņas—Gulbene, Gulbene—Jaunlat-
gale un Daugavpils—Zemgale, kur aizliegta krautu vagonu pārvadāšana
ar 40 t un lielāku celtspēju un tāru, lielāku par 19 t.

50 t. celtspējas krautie vagoni vilcienos ievietojami nodalot

no lokomotīves (vedējas vai aukstas) vismaz ar 2 svarā pilnkrautiem
vagoniem.

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1929. g. 15. aprīli un ar to atcelts

1926. g. rīk. te 208.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 208.
1929. g. 8. maijā.

Ievērojot to, ka paātrinātie preču vilcieni piena, eksportsviesta un

pārējo pasažieru ātruma preču pārvadāšanai apgrozās pēc noteikta sa-

raksta un ar paātrinātu gaitu posmos, un lai izdalītu šos vilcienus no

pārējiem preču un savācamiem vilcieniem, uzdodu apzīmēt tos ar šifru

Ma, dodot tiem jaunu numerāciju un piešķirot 7. priekšrocības šķiru.
Sakarā ar to noteik. N° 235 8. § V pantā vilcienu priekšrocības 7. šķirā
pierakstāms: «paātrinātie preču vilcieni".

Rīkojums stājas spēkā ar š. g. 15. maiju.

Dzelzc. galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apstiprinu. 1929 g. 10. jūnijā.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Rīkojums N° 271.

Par grozījumiem noteikumos N° 235 par vilcienu kustību.

Lai vienkāršotu sazināšanos vilcienu kustībā un saīsinātu vilcienu

stāvēšanas laiku starpstacijās krustošanās gadījumos, turpmāk ievedama

sekoša kārtība:

1) ceļa atļaujas pieprasījuma, ceļa atļaujas, vilcienu aiziešanas, pie-
nākšanas un paiešanas vilcientēlegrammas ierakstāmas vilcientēlegrammu
žurnālā un pārraidāmās (pa tēlegrafu vai pa tēlefonu) saīsinātā veidā;
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2) krustošanās gadījumos ceļa atļauju var pieprasīt un dot 3 mi-

nūtēs pirms pretīm nākošā vilciena pienākšanas ar noteikumu, ka ceļa
atļauja izsniedzama tikai pēc minētā vilciena pienākšanas;

3) ceļa atļaujas tēlegramma izrakstāma saīsinātā veidā uz attiecīgās
blanķetes tikai 1 eksemplārā bez pasakņa un izdodama lokomotīves

vadītājam;

4) atcelta tēlefonogramma par zižļu nodošanu bez izlaišanas caur

aparātu vilcienu krustošanās gadījumos.

Saskaņā ar to, noteikumos Jv? 235 par vilcienu kustību ievedami

sekošie grozījumi:

a) 43. § I nod. 104. lapas pusē 2. rindiņā no augšas pēc vārda:

„stacija", ielikt vārdus: „izņemot gadījumu pēc 11a nod.", un

turpināt sekošā jaunā redakcijā:

„Ceļa atļauja pieprasāma ar sekošu vilcientēlegrammu:

1) (st. nosaukums) ES.

Ptv (numurs).
(paraksts).

Piemēram: „Ptv 3", kas nozīmē: „Pieņemiet v. JSTs 3".

2) Ja pie vilciena krustošanās (izņemot gadījumu pēc Ila nod.) par

pretējā virziena vilciena pienākšanu kaimiņstacijai nav vēl ziņots,

paziņojumu par vilciena pienākšanu un ceļa pieprasījumu savieno

vienā tēlegrammā:

(st. nosaukums) ES.

V (numurs) — pc (stunda un minūte) ptv (numurs).

(paraksts).

Piemēram: „V 3 pc 13.20 ptv 2126", kas nozīmē: „V. JS° 3

pienāca pīkst. 13.20. Pieņemiet v. Xs 2126".

b) 104. lapas pusē II nod. izlikt sekošā jaunā redakcijā:

„11. Kaimiņstacijas dežūrantam, saņemot I nod. minēto pie-

prasījumu, jāpārliecinās, vai attiecīgais posms brīvs, un ja nav

dibinātu šķēršļu vilciena pienākšanai vai kustībai posmā, neka-

vējoši jādod ceļa atļauja.

Ceļa atļauja dodama ar sekošu vilcientēlegrammu:

(st. nosaukums) ES.

Sgv (numurs).
(paraksts).

Piemēram: „Sgv 3", kas nozīmē: „Sagaidu v. Xs 3".

Ila. No I nod. noteikuma, ka pie vilcienu krustošanās pie-
prasīt ceļa atļauju drīkst tikai pēc pretējā vilciena pienākšanas,
var atkāpties gadījumā, ja vilciena aizturēšanas novēršanai tas

jānolaiž tūliņ pēc pretējā vilciena pienākšanas. Šādā gadījumā

pirmajam vilcienam drīkst pieprasīt ceļa atļauju 3 minūtes pirms

pretējā vilciena paredzamā pienākšanas laika ar šādu vilcien-

tēlegrammu :

(st. nosaukums) ES.

Pēc v. (numurs) pienākšanas ptv (numurs).

(paraksts).
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Piemēram: „Pec v 11 pienākšanas ptv 8", kas nozīme:

„Pēc v. te 11 pienākšanas pieņemiet v. te 8".

Ja kaimiņstacija piekrīt vilciena aizlaišanai pēc pretējā vil-

ciena pienākšanas, tā atbild:

(st. nosaukums) ES.

Pēc v (numurs) pienākšanas sgv (numurs).

(paraksts).
Piemēram: Pēc v 11 pienākšanas sgv 8", kas nozīmē: „Pēc

v. te 11 pienākšanas sagaidu v. te 8".

Šādā kārtā saņemtā ceļa atļauja izsniedzama tikai pēc pre-
tējā vilciena pienākšanas.

c) 108. lapas pusē 2., 5., 8., 20. un 27. rindiņā no augšas un 116.

lapas pusē 7. rindiņā no augšas strīpot vārdus: „un virskonduk-

toram". 110. lapas pusē 6. rindiņā no augšas pēc vārda: «blan-

ķetes," ierakstīt vārdus:
„
vienā eksemplārā"; taī pašā lapas pusē

XIII nod. sākt ar vārdiem: «Izrakstīto ceļa atļaujas tēlegrammu
stacijas dežūrants" un t. t., bet otrā rindkopā vārdu: „vienu ek-

semplāru patur sev, bet otru," vietā ierakstīt vārdu: „to", un

trešā rindkopā vārdu: „izrakstītās tēlegrammas", vietā: „izrakstīto
tēlegrammu."

d) 111. lapas pusē XIV nod. pēc otrās rindkopas iespiesto tēle-

grammu atvietot ar sekošo:

(st. nosaukums) ES.

V (numurs) az (stunda un minūte) (paraksts)
Piemēram: „v 3 az 10,40," kas nozīmē:

„v te 3 aizgāja pīkst. 10.40."

XVI nod. iespiesto tēlegrammu atvietot ar sekošo:

(st. nosaukums) ES.

V (numurs) pc (stunda un minūte) (paraksts)
Piemēram: „v 3 pc 10.55", kas nozīmē:

„v te 3 pienāca pīkst. 10.55."

112. lapas pusē XVI nod. iespiesto tēlegrammu atvietot ar sekošo:

(st. nosaukums) ES.

V (numurs) ba (stunda un minūte)

(paraksts)

(Šeit „ba" ir vārdu: „bez apstāšanās", pirmie burti)

Piemēram: „v 3 ba 11.20," kas nozīmē:

„v te 3 pagāja pīkst. 11.20."

c) Noteikumos te 196 zižļu aparātu lietošanai (pielikums te 2 pie
noteikumiem te 235 par vilcienu kustību) 11. §. strīpot teicienu

par vilcientēlegrammas došanu sākot ar vārdiem:

„Šādos gadījumos", un beidzot ar vārdu: „(paraksts)", un to

vietā likt: „Par šādu zižļa nodošanu bez izlaišanas caur aparātu
attiecīgajām kaimiņstacijām iepriekš jāvienojas pa tēlefonu saru-

nas veidā, pie kam atbildība par varbūtēju augstākas priekšro-
cības vilcienu aizturēšanu kaimiņu stacijā krīt uz stacijas dežū-

rantu, kurš zizli nodotu nākošam vilcienam bez iepriekšējās vie-

nošanās pa tēlefonu."
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43. §. I un II nod. un XIV, XVI nod. tēlegrammu jaunā redak-

cija, jauns vilcienu ceļa atļaujas tēlegrammas paraugs, ar kuru atvieto-

jams pielikums Ne 7 pie noteikumiem JVs 235. par vilcienu kustību, un

noteikumu N°. 196. § 11. grozījums iespiesti uz atsevišķām lapām, kuras

ielīmējamas noteikumu attiecīgās vietās.

Rīkojums spēkā no 1929. g. 1. jūlija. Līdz blanķešu krājuma izbeig-
šanai vilciena ceļa atļaujas tēlegrammām lokomotīves vadītājam izlieto-

jama līdzšinējo blanķešu ser. E. 27. pirmā daļa, nepiepildot II daļu un 1 *
pasakni,

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.
Techniskais direktors K. Tirauška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apstiprinu.
1929. g. 30. novembrī.

Satiksmes ministra v. i. A. Balodis.

Rīkojums N° 497.

levērojot to, ka pa lielākai daļai pārmijniekiem stacijās jāizpilda arī

dažādi darbi pie preču pieņemšanas un izdošanas, ie- un izkraušana,

manevri un citi sīkāki uzdevumi, lai to veikšanai atlicinātu vairāk laika,

tajās pilnas darbības vienceļu stacijās, kur normāli nav vilcienu krusto-

šanās vai garamlaišana un kur pēc kustības apmēriem pārmijniekiem
nav jāatrodas pastāvīgi savos posteņos, atļauts noteikt ieejas pārmiju nor-

mālo stāvokli no abām pusēm pa galveno ceļu, līdzīgi tam, kā tas tagad
ir komercstacijās.

Katrā gadījumā šāda kārtība apstiprināma no ekspluatācijas direk-

tora stacijas aktā.

Sakarā ar teikto ienest noteikumos N° 235 § 4. n. V pn. a) sekošo

papildinājumu:
„Piezīme 2. Ar ekspluatācijas direktora atļauju pilnas darbības

stacijās, kur normāli nav vilcienu krustošanās vai garamlaišana, ieejas
pārmijas no pretējām pusēm var normāli turēt arī pa galveno ceļu, lī-

dzīgi tam, kā tas ir komercstacijās."

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Tēlegramma.

Pa visiem L ceļiem ES nor. ER, brigāžu rīkotajiem un

pārziņiem.

Tajos gadījumos, kad vilciens jālaiž noteicot krustošanos izmaiņas
punktā, vai dodot citu kādu uzdevumu, ar ko vilciena gaita atšķiras no

vilcienu parastās gaitas, uzdodu izdot virskonduktoram ceļa atļaujas tēle-

grammas norakstu

ET/55/266. 5/VII. 29. g.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
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Apstiprinu. 1930. g. 28. martā.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Noteikumi
N°

366.

Vilcienu kustībai viena rīkotāja vadībā.

1. Uz vienceļa līnijām, sevišķi līniju galu iecirkņiem, kur apgrozās
samērā nedaudz vilcienu, ar galvenā direktora rīkojumiem ievedama

vilcienu kustības kārtība viena rīkotāja vadībā.

2. Zināma iecirkņa kustības rīkotāja pienākumus izpildīt uzdod

tam attiecīgā iecirkņa sākuma vai lielākas starpstacijās priekšniekam,
kuram pēc vietējiem darba apstākļiem un techniskās ierīcības tas vis-

labāk izpildāms.

3. lecirkņa kustības rīkotājs vilcienu kustību vada visumā saskaņā
ar noteikumiem vilcienu kustībai uz vienceļa līnijām ar zemāk pieve-
stiem izņēmumiem.

4. lecirkņa kustības rīkotājs vilcienu kustības vadībā savas darbī-

bas rajonā ir pilnīgi patstāvīgs. Vilcienu aizlaišanai nav jādabon zināma

punkta piekrišana uz to, bet iec. kustības rīkotājam jābūt tikai pārlieci-
nātam, ka ceļa iecirknis, pa kuru vilcienam jāiet, ir brīvs un kārtībā.

5. Par dokumentu, uz kura pamatojoties vilciena virskonduktoram

ir tiesība un pienākums doties ceļā, skaitās sekoša satura iecirkņa kustī-

bas rīkotāja izdotā ceļa atļaujas zīme:

V. te virskonduktoram un lok. vadītājam.

Pamatojoties uz noteik. te 366. atļauju v. te aiziet

no uz (vietu apzīmējums).

lecirkņa kustības rīkotājs (paraksts).

6. Vilciena nolaišanai no rīkotājas stacijas ceļa atļaujas zīmi

izraksta iecirkņa kustības rīkotājs uz vilcientēlegrammas blanķetes (pāru
vilcieniem — zilas, nepāru — baltas) un nodod to vispārīgi noteiktā

kārtībā vilciena virskonduktoram un lokomotīves vadītājam.

7. Ja vilcienam ceļā paredzēta izmainīšanās vai garāmbraukšana
ar citu vilcienu, tad ceļa atļauju var izdot tikai līdz punktam, kur

izmainīšanai vai garāmbraukšanai jānotiek. Bet ja vilcienam ceļā nav

paredzēta izmainīšanās vai garāmbraukšana, tad ceļa atļauju var izdot

uz visu noiešanai paredzēto ceļa gabalu.

8. Pēc vilciena pienākšanas punktā, līdz kuram dota ceļa atļaujas
zīme, virskonduktors pārliecinājies, ka vilciens pienācis kārtībā un pilnā
sastāvā, paziņo par to iecirkņa kustības rīkotājam ar sekoša satura

vilcientēlefonogrammu:

(st.) iec. kustības rīkotājam.

V. te pienāca (punkta nosaukums) plk. At-

ļaujat vilcienam aiziet uz (punkta nosaukums).

Virskonduktors (paraksts).

9. Ja vilciena gaitas turpināšanai šķēršļu nav (izmainīšanās vai

garāmbraukšanas gadījumā saņemts arī paziņojums par otra vilciena

pienākšanu), iecirkņa kustības rīkotājs dod vilcienam p. 5 paredzēto ceļa

atļauju ar vilcientēlefonogrammu.

56
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10. Virskonduktors, kā no sevis nododamo, tā no iecirkņa kustibas

rīkotāja pieņemto vilcientēlefonogrammu ieraksta punkta tēlefonogramrnu
žurnālā. Pieņemto ceļa atļauju virskonduktors izraksta uz attiecīgas

blanķetes, apliecina ar savu parakstu, nodod ceļa atļauju lok. vadī-

tājam un rīkojas tālākā kustībā saskaņā ar to.

11. lecirkņa kustības rīkotājs no sevis tieši izdodamo ceļa atļaujas

zīmju saturu, tāpat no virskonduktoriem saņemtās un tiem nododamās

vilcientēlefonogrammas tūlit ieraksta vilcientēlegrammu žurnālā.

12. Labākai orientēšanai un kļūdīšanās novēršanai iecirkņa kustības

rīkotājs ved grafiku, kurā vispārīgi pieņemtā kārtā tūlīt atzīmē vilcienu

atļauto kustību, saskaņā ar izdotām ceļa atļaujām un noteiktiem gājiena
laikiem. Grafiku zīmēšanai lietojamas vilcienu kustības grafiku lentes.

Pēc paziņojuma saņemšanas no virskonduktoriem par vilcienu

faktisko pienākšanas laiku stacijās un izmaiņas punktos iecirkņa kustības

rīkotājs attiecīgi izlabo grafiku.

13. Gadījumos, kad vilciens jāaizlaiž nevis no rīkotājas stacijas,
bet no kādas citas stacijas kā sākuma punkta, vilciena virskonduktors

pieprasa iecirkņa kustības rīkotājam ceļa atļauju ar šāda satura tēlefono-

gramrnu :

(st.) iec. kustības rīkotājam.

Atļaujat v. Ns aiziet no uz

Virskonduktors (paraksts).

14. Ja vilciena kustībai šķēršļu nav, iecirkņa kustības rīkotājs dod

vilciena virskonduktoram un lokomotīves vadītājam p. 5. minētā satura

ceļa atļauju ar vilcientēlefonogrammu.

15. Lai iecirkņa kustības rīkotājs zinātu par aizlaistā vilciena gaitu,
vilciena virskonduktoram jāinformē par to iecirkņa kustības rīkotājs pa

tēlefonu no katras stacijas vai izmaiņas punkta, kur vilciens apstājas.

16. Ja kādu iemeslu dēļ ar ceļa atļauju noteiktā vilciena gaita
būtu jāgroza, tad to iecirkņa kustības rīkotājs var izdarīt pēc paziņojuma

saņemšanas par vilciena pienākšanu zemāk pievestā kārtā.

17. Noteikto vilciena gaitu iecirkņa kustības rīkotājs pārgroza,
atceļot vilciena virskonduktoram un lokomotīves vadītājam izdoto ceļa

atļauju ar sekoša satura vilcientēlefonogrammu:

V. Jsr
° virskonduktoram un lokomotīves vadītājam.

Atceļu savu ceļa atļauju N° (uzrādīt iemeslus) no

,5.1.-i līdz

lecirkņa kustības rīkotājs (paraksts).

18. Pieņemto tēlefonogramrnu vilciena virskonduktors ieraksta

punkta tēlefonogramrnu žurnālā, kā arī savā un lokomotīves vadītāja
ceļa atļaujas zīmē, ko apstiprina ar savu parakstu. Tāļākā vilciena

gaitā virskonduktoram jārīkojas pēc iecirkņa kustības rīkotāja no jauna

augstāk pievestā kārtā izdotās ceļa atļaujas.

19. Visus brīdinājumu paziņojumus jāiesniedz iecirkņa kustības

rīkotājam personīgi vai pārraidot ar tēlefonogramrnu. lenākušos brīdi-

nājumu paziņojumus iecirkņa kustības rīkotājs ieraksta brīdinājumu
žurnālā vispārējā kārtībā.



883

20. Brīdinājumus iecirkņa kustības rīkotājs izsniedz attiecīga vil-

ciena virskonduktoram un lok. vadītājam vispārējā kārtībā personīgi, ja
vilcienu aizlaiž no rīcības stacijas, bet ja vilcienu aizlaiž no kādas citas

stacijas, vai ja brīdinājuma paziņojums ienācis pēc vilciena aiziešanas

no rīcības stacijas, tad brīdinājums nododams ar tēlefonogramrnu vilciena

virskonduktoram.

21. Vilciena virskonduktors saņemto brīdinājumu tēlefonogramrnu
ieraksta punkta tēlefonogramrnu žurnālā, apstiprina ar savu parakstu un

izraksta to uz brīdinājuma blanķetes. Izrakstītos brīdinājumus virskon-

duktors apstiprina ar savu parakstu un nodod lokomotīves vadītājam
zem paraksta pasaknī.

22. Ja iestājas tēlefona sakaru pārtraukums, tad ceļā esošie vilcieni

turpina gaitu līdz ceļa atļaujā norādītam punktam. Tāļākai kustībai

virskonduktoram jāpārliecinājas par posma stāvoklī, kādam nolūkam

nosūta līdz nākošai stacijai vai izmaiņas punktam kādu no konduk-

toriem. Sim konduktoram virskonduktors nodod 2 uz vienkārša papīra
no rokas rakstītas zīmes:

a) Pirmo — gadījumam, ja nākošā stacijā būtu pretējā virziena

vilciens bez iecirkņa kustības rīkotāja atļaujas tāļākai gaitai,
sekošā satura:

Forma N° 1.

Tēlefona darbības pārtraukuma dēļ uz noteikumu JSfs 366.

22. § pamata atļauju v. N° (N° piepilda izsūtītais kon-

duktors) sekot no līdz
,

no kurienes līdz Jūsu pienākšanai uz posmu

neviens vilciens netiks laists.

193 g. pīkst min.

V. N° virskonduktors (paraksts).

b) Otro — gadījumam, ja nākošā stacijā nebūtu pretējā virziena

vilciens, sekošā satura:

Forma N° 2.

Līdz v. JST° pienākšanai stacijā,

posmu skaitīt par aizņemtu.
193 g pīkst min.

V. N° virskonduktors (paraksts).

Pirmā gadījumā ziņnesis formu JSfe 2 ielīmē tēlefonogramrnu žurnālā,
bet formu Jsr2 1 nodod pretējā vilciena virskonduktoram un pats ar šo

vilcienu dodas atpakaļ pie sava vilciena. Saņemto formu N° 1 virs-

konduktors nodod lok. vadītājam kā ceļa atļauju. Pēc pretējā virziena

vilciena pienākšanas pirmais var turpināt gaitu līdz nākošai

Ceļa atļauju lok. vadītājam izraksta virskonduktors parastā veidā, atsau-

coties uz šo §.

24. Otrā gadījumā ziņnesis ar formu JMs 2 dara to pašu un tādā

pašā veidā, kā atnācis, atgriežas pie sava vilciena, ziņo savam virskon-

duktoram par stāvokli un atdod atpakaļ neizlietoto formu K2 1, kuru

virskonduktors iznīcina. Pēc ceja atļaujas izrakstīšanas lok. vadītajam
vilciens var doties līdz nākošai stacijai.

56*
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25. Pirms nobraukšanas virskonduktoram katrā stacijā jāieraksta
tēlefonogramrnu žurnālā aiziešanas laiks, tāpat jāieraksta arī pienākšanas
laiks, pie kam jānoskaidro, vai vilciens, par kuru minēts pēdējā ielīmētā

formā Jsr
2 2, ir jau pienācis, pretējā gadījumā nekādā ziņā vilcienu tāļāk

nedrīkst laist, kaut arī jau būtu saņemta forma j\° 1, jeb pat saskaņā ar

pirms pārtraukuma no iec. kustības rīkotāja saņemto atļauju varētu sekot

tāļāk. Pēdējā gadījumā virskonduktors ar attiecīgu uzraksti anulē savu

un lok. vadītāja ceļa atļaujas zīmi.

26. Uz iecirkņiem vai līnijām, kur vilcienu kustību vada iec. kustī-

bas rīkotājs, starpstacijās un izmaiņas punktos galvenā ceļa pārmijām
jāstāv virzienā pa galveno ceļu.

Pārmijas, kuras ved no galvenā uz izmaiņas ceļu, nav noslēdzamas.

27. Ja starpstacijā vai izmaiņas punktā vilcienu krustošanās nav

paredzēta, sevišķa vērība piegriežama izbraukšanas pārmijas stāvoklim,

un ja tā nestāvētu vajadzīgā virzienā, virskonduktoram tā jāpārliek un

pēc vilciena pāriešanas atstājama virzienā pa galveno ceļu.
28. Izmaiņas punktos vilcienu krustošanās jāizdara, izlietojot vil-

ciena virziena labās rokas ceļu.

Tamdēļ vilcienam, kuram paredzēta krustošanās, tuvojoties starp-
stacijai vai izmaiņas punktam, jāsamazina kustības ātrums līdz 5 km st.,
lai lokom. vadītājs pārliecinātos par iebraukšanas pārmijas stāvokli. Ja
tā nav pārlikta virzienā uz labas rokas ceļu, vilciens apturāms un virs-

konduktoram jāpārliek pārmija vajadzīgā virzienā, pēc kam vilciens var

iebraukt izmaiņas punktā. Pēc vilciena pāriešanas virskonduktoram pār-

mija jāpārliek uz blakus ceļa. Ja pretējā virziena vilciens vēl nebūtu

pienācis un iebraukšanas pārmija tam nav pārlikta uz brīvo blakus ceļu,
šādu pārlikšanu izdara pirmā pienākušā vilciena virskonduktors.

Pēc krustošanās virskonduktors atkal pārliek pārmiju izbraukšanai

vajadzīgā virzienā un pēc vilciena pāriešanas, ja tas nebūtu pienācis pa

galveno ceļu, pārliek pārmiju pa to.

29. Starpstacijās, izmaiņas un visos citos punktos, kur nav pār-
mijnieku, pārmijas tīra un uztur kārtībā vietējie ceļa remonta darbinieki.

30. Visas starpstacijās un izmaiņas punkti, kur ir tēlefons un var

notikt vilcienu izmainīšanās, apgādājami ar tēlefonogramrnu žurnālu, ceļu
atļaujas tēlegrammu un brīdinājumu blanķetēm. Sos žurnālus un blan-

ķetes pārzin un rūpējās par viņu papildināšanu darbinieks, kura pārziņā
atrodas tēlefons.

31. Smago motordrezinu kustībai vajadzīgās atļaujas izdod iec. ku-

stības rīkotājs noteikumos Ns 344 paredzētā kārtībā izrakstot to personīgi
uz attiecīgas blanķetes, ja drezinai jāizbrauc no rīkotājas stacijas.

32. Ja smagai motordrezinai jāizbrauc nevis no rīkotājas stacijas,
bet no citas kādas stacijas vai punkta, tad smagās motordrezinas pava-
donim jāpieprasa iec. kustības rīkotājam atļauja ar sekoša satura tēlefo-

nogramrnu:

(st.) iec. kustības rīkotājam.
Lūdzu atļauju smagās motordrezinas kustībai no

uz Izbraukšana plk

(paraksts ar amata apzīm.).

Tēlefonogramma ierakstāma tēlefonogramrnu žurnālā.
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33. Uz p. 32. minēto pieprasījumu iec. kustības rīkotājs dod smagās
motordrezinas braucienam vajadzīgo atļauju ar sekoša satura tēlefono-

gramrnu :

(kam).

Atļauju smagās motordrezinas kustību (datums) posmā ( )

no plk. līdz plk

Posms vilcienu brīvs (vai aizņemts no v. JSfš
,

kurs aizgāja

no plk ).

Datums, st. min. (paraksts).

34. Saņemamā tēlefonogramma smagās motordrezinas pavadonim
jāieraksta tēlefonogramrnu žurnālā, jāapstiprina ar savu parakstu un tad

jāizraksta uz smagai motordrezinai paredzētās atļaujas blanķetes.

35. Ja smagās motordrezinas kustība pielīdzināma vilciena kustībai

(not. 344 § 18), tad ceļa atļauju iec. kustības rīkotājs dod vilcieniem

paredzētā kārtībā, atkarībā no vilcienu kustības.

36. Ar šo atcelti 1. marta 1928. g. noteikumi Ns 331 (Dz. v. JSTs 11).

Dzelzc. galv. dir. v. i. K. Spriņģis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apstiprinu. 1930. g. 26. marta.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Noteikumi
N°

363.

Daugavas dzelzceļa tilta pacelšanai Rīgā, kuģu, liellaivu un citu

peldlīdzekļu caurlaišanai.

1. Kuģu, liellaivu un tamlīdzīgu peldlīdzekļu caurbraukšanai Dau-

gavas dzelzceļa tiltu Rīgā var pacelt katru dienu brīvajā no vilcieniem laikā.

2. Interesentiem ar pieprasījumu dēļ tilta pacelšanas jāgriežas pie
Rīgas ostas valdes, kur jāiemaksā arī Ls 10,— par katru tiltam caur-

laižamo vienību.

3. Tilta pacelšanu pieprasa Rīgas ostas valdes priekšnieks katrā

laikā rakstiski vai ar tēlefonogramrnu ekspluatācijas direkcijas rīcības

daļas vadītājam, nosūtot pieprasījumu jeb pārraidot to tēlefonogrammas
veidā virsvaldes dežūrantam vismaz 3 st. pirms tilta pacelšanas. Piepra-
sījumā jāuzrāda, kādā dienā un laikā, kādu kuģu vai citu peldlīdzekļu
caurlaišanai tilts jāpaceļ.

Pēc šāda pieprasīļuma saņemšanas virsvaldes dežūrantam jānoskaidro
pa tēlefonu pie šai lietā pilnvarotā I iec. ceļa meistara, vai tiltu zināmā

laikā pacelt iespējams.

4. Ja tilta pacelšana vilcienu caurlaišanas un techniskā ziņā iespē-

jama, tad ekspluatācijas direkcijas rīcības daļas vadītājs dod ar tēlegrammu

(pamats not. 235. 38. § V. n.) Rīgas galv. un Torņakalna ES atļauju

slēgt noteiktā laikā „X" un „N" posmus Rīgā galv.—Torņakalns vilcienu

kustībai. Šī tēlegramma nododama norakstā CM I, TNE I, CN lun CNL.
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Atļauja posma slēgšanai jādod vismaz 2 stundas iepriekš tilta pa-

celšanas un virsvaldes dežūrantam par to jāinformē CM I un TNE 1 pa

tēlefonu, lai tie varētu laikus ierasties pie tilta sagatavot un rīkot tilta

pacelšanu.

5. Par to, ka kuģu vai citu peldlīdzekļu caurlaišanai tiltu pacels,
rīcības daļas vadītājs laikus paziņo ostas valdes priekšniekam, norādot

laiku, kad to izdarīs.

6. Atsaucoties uz rīcības daļas vadītāja doto atļauju, posmus slēdz

vilcienu kustībai Rīgas galv. ES not. 235. 38. § V. n. paredzētā kārtībā

uz tilta pacelšanu vadošā I iec. ceļa meistara pieprasījumu.

7. Tilta kopnes pacelšanas darbus var iesākt tikai pēc posma slēg-
šanas, par ko Rīgas galv. ES paziņo I iec. ceļa meistaram rakstiski.

Paceļamā tilta daļa ierobežojama apstāšanās signāliem signālnoteikumos
paredzētā kārtībā. Bet tā kā tilts atrodas starp stacijām uz īsa posma,

tad lai dotu Rīgai galv. pa posmu slēgšanas laiku brīvu manevru dar-

bību, sarkanie signāli no Rīgas galv. puses nostādāmi pie ieejas zīmne-

šiem, t. i. tikai 275 m no tilta.

8. Tilta kopnes pacelšanu izdara tilta meistars CM I vadībā.

9. Tilta pacelšanas vajadzībai izbeidzoties, bet ne vēlāk par posmu

slēgšanai atļauto laiku, paceltā tilta kopne nekavējoši nolaižama un no-

stiprināma savā vietā.

Par tilta kopnes nolaišanu un savešanu kārtībā vilcienu kustībai CM

I nekavējoši paziņo rakstiski Rīgas galv. ES.

10. Pēc CM I rakstiskā paziņojuma saņemšanas par tilta kopnes
nolaišanu un ceļa sakārtošanu vilcienu kustībai Rīgas galv. ES nekavē-

joši atver posmus Rīga galv.—Torņakalns vilcienu kustībai noteik 235.

38. § 111 n. paredzētā kārtībā.

11 Ja kādu technisku iemeslu dēļ tiltu pacelt nebūtu iespējams,
tad par to I iecirkņa ceļa meistars paziņo ar tēlefonogramrnu ekspluatā-
cijas direkcijas rīcības daļas vadītājam un I ceļa iecirkņa priekšniekam.
Tādi paceļamās tilta daļas remontdarbi, kuri traucē tilta pacelšanu, jāiz-
pilda pēc iespējas ārpus navigācijas laika.

12. Norēķināšanai ar ostas valdi, katra mēneša sākumā (līdz 3. dat.)
CN I jāziņo F (caur C), cik reizes tilts pacelts kuģu vai citu peld-
līdzekļu caurlaišanai, pieliekot ziņojumam ostas valdes priekšnieka pie-

prasījumus vai tētefonogrammas, kuras CN I saņem no rīcības daļas
vadītāja.

13. Noteikumi te 323. 1928. g. 18. janvārī (3. Dz. V.), un rīkojums
te 465. 1928. g. 25. oktobrī (43. Dz. V.) ar šo atcelti.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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Apstiprinu. 1930. g. 24. martā.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Noteikumi
N°

364.

Vilcienu pārlaišanai dzelzceļu krustojumam pie Liepājas.

1. Vilcienu kustības nodrošināšanai valsts dzelzceļu (X, N, L pla-
tuma) un privātā Liepājas-Aizputes dzelzceļu krustojuma vietā 6. km

no Liepājas (posmā Liepāja-Gavieze) ierīkots signālpostenis „Krustojums".

2. Ceļu krustojumu no vienas un otras puses katra sliežu ceļa
labā pusē ierobežo semafors. Valsts dzelzceļu un privātā Liepājas-Aiz-
putes dzelzceļu semaforu savstarpējā saistība ir tāda, ka Liepājas-
Aizputes dzelzceļu vienu vai otru semaforu var atvērt tikai tad, ja
visi valsts dzelzceļu semafori ir aizvērti un arī otrādi, kādu

no valsts dzelzceļu semaforiem var atvērt tikai tad, ja Liepājas-Aizputes
dzelzceļu semafori aizvērti.

3. Neatļautas uzbraukšanas novēršanai krustojumam pa Liepājas-
Aizputes dzelzceļu, šā ceļa semaforu robežās no vienas un otras puses

krustojuma priekšā uzlikts strupceļš, kuru pārmijas normāli stāv strup-
ceļa virzienā.

Katra strupceļa pārmija saistīta ar savas puses semaforu tādējādi,
ka semaforu var atvērt tikai tad, ja pārmija pārcelta galvenā ceļa virzienā

un atvērto semaforu var aizvērt tad, ja pārmija pārlikta atpakaļ normālā

stāvoklī strupceļa virzienā.

4. Signālpostenis „Krustojums" pieskaitīts Liepājas valsts dzelzceļu
stacijai un to apkalpo signālisti. Signālists vilcienu caurlaišanā rīkojas
pēc Liepājas valsts dzelzceļu stacijas dežuranta norādījumiem, kurus tas

saņem pa tēlefonu.

Gadījumos, kad tēlefona sakaru pārtraukuma vai citu kādu iemeslu

dēļ signālists nebūtu saņēmis norādījumu par vilciena pārlaišanu krusto-

jumam, signālistam jārīkojas patstāvīgi, turot vērā, ka signālpostenis
pastāv tikai priekš tam, lai nodrošinātos pret krustojošo virzienu vilcienu

sadursmi, kādā nolūkā tikai var vilcienus apturēt pie aizvērta semafora,
bet citādi vilcienu gaitai pāri krustojumam vajag būt netraucētai.

5. Priekšrocība vilcienu pārlaišanā krustojumam arvienu dodama

valsts dzelzceļu vilcieniem.

6. Par privātā dzelzceļa vilciena nolaišanu no Liepājas uz Aizputi
vai otrādi, Liepājas privātā dzelzceļa stacijas dežūrantam laikus jāpaziņo

pa tēlefonu valsts dzelzceļu stacijas dežūrantam, lai pēdējais varētu uzdot

krustojuma signālistam maršruta sagatavošanu.

7. Aizliegts laist pāri krustojumam Liepājas-AizjDutes dzelzceļa
vilcienus tuvāki par 5 min. līdz paredzētā valsts dzelzceļu vilciena pār-
iešanas laikam.

8. Šie noteikumi stājas spēkā 1. oktobrī un ar tiem atcelti 1923. g.

17. marta noteikumi N° 216.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Rīkojums N° 544.
1928. g. 21. decembri.

lespiesti un 1. janvārī 1929. g. stājas spēkā noteikumi Jsfs 349. vil-

cienu kustībai Daugavpils mezglā, no kāda laika vilcienu un manevru

kustība mezglā vadāma saskaņā ar minētiem noteikumiem.

Attiecīgās administratīvās personas lūdzu rūjDēties par minēto notei-

kumu izsūtīšanu, saņemšanu un izdošanu attiecīgajiem darbiniekiem, lai

tie būtu laikus ar tiem iepazinušies.

Dzelzceļu galv. direktora pal. K. Spriņģis.
Techniskā direktora v. Kilstrops.

Ekspluatācijas direktora v. O. Zaķis.

Rīkojums N° 223.
1929. g. 17. maijā.

1928. g. B.XI. noteikumus N° 349. vilcienu kustībai Daugavpils

mezglā papildināt ar sekošo jaunu pantu:

„33. Elektrisko sakaru pārtraukuma laikā par priekšrocības staciju

posmos Daugavpils I-Grīva un Daugavpils 11-Grīva skaitās tikai Dau-

gavpils I."

Dzelzc. galv. dir. pal. Ķ. Spriņģis.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 10.
1930. g. 9. janvārī.

Pārgrozījums not. N° 349. vilcienu kustībai Daugavpils mezglā.

Noteikumu JNs 349. § 27. tekstu strīpot un ta vieta likt sekošo:

„No Grīvas pienākošiem vilcieniem iebraukšanas atļauju signālizē
atvērta signālripa 1it. An. Pie atvērtas signālripas vilcienam jāiebrauc
postenī un stacijā bez pavadoņa, bet ar piemērotu ātrumu un uzmanību,

jo postenī vilcienus pieņem strupceļā. Strupceļa atbalsts apzīmēts ar

naktslaikā apgaismojamu signālu „ceļš aizsprostots."

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 133.
1930. g. 21. martā.

Par Lielupes tilta apkalpošanu pie Buļļiem.

Ņemot vērā, ka par Lielupes Buļļu tilta apkalpošanu techniskā

ziņā 13. VI. 1928. g. izdoti atsevišķi noteikumi JSTs 339, kuri spēkā ar tā

paša gada 5. VIL, skaitīt par atceltiem 1922. g. 30. VIII. noteikumu Jv° 198

§§ 2, 3, 4, 5, 6 un 7. (R. kr. Ms 34.)

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Noteikumi JV« 336.

1930. g. 10. jūlijā.

Daugavpils Daugavas tilta apkalpošanai, sakara ar ta lietošanu

iedzīvotāju satiksmei.

1. Daugavas tilts pie Daugavpils atklāts vilcienu kustībai un iedzī-

votāju satiksmei.

Gājējiem pāriet tiltu atļauts katrā laikā pa šam nolūkam ierīkoto

celiņu, bet cita veida satiksme atļauta tikai brīvajā no vilcieniem laikā

(Par maksu īpaši noteikumi).

2. Braukt pa tiltu vienā laikā atļauts tikai vienā virzienā. Satiksmi

regulē tilta kasieri-sargi, kuru posteņi atrodas katrā tilta galā. Posteņu
būdās uzstādīti tēlefoni, kuri savienoti ar Daugavpili, Grīvu un sav-

starpēji.
3. Tilta abos galos ierīkoti barjeri zemesceļa aizsprostošanai un

uzstādītas grozāmas sarkanas signālripas, signāla „apstāties" un „ceļš
brīvs" došanai vilcieniem. Brīvajā no vilcieniem laikā barjeri stāv atvērti,
bet signālripas pagrieztas šķērsām dzelzceļam. Pārtraucot braukšanu pa

tiltu, kasieri-sargi aizver barjerus. Aizvērtus barjerus naktslaikā apzīmē
lāktenis ar baltu uguni ceļa abos virzienos.

Signālripas nakts laikā rāda signālnoteikumos paredzētās ugunis.

4. 10 minūtes pirms vilciena atiešanas no Daugavpils uz Grīvu vai

otrādi, attiecīgās stacijas dežūrantam jādod elektriskā zvana signāls tilta

posteņiem, bet kad zvans sabojājies, tad par vilciena atiešanu 10 minūtes

iepriekš jāpaziņo kasieriem-sargiem pa
tēlefonu.

Uz šo signālu vai paziņojumu pa tēlefonu kasieriem-sargiem jāpār-
trauc braukšana pa tiltu un kad tilts atbrīvots, jāaizver tilta barjeri un

jāpagriež sarkanās signālripas līdztekus dzelzceļam. Kasieriem-sargiem
vilciens jāpalaiž stāvot pie aizvērtā barjera.

5. Tilta kasieriem-sargiem jābūt sagatavotiem katra pastāvīgā ap-

grozībā norīkota vilciena netraucētai palaišanai arī bez elektriskā zvana

vai tēlefoniskā paziņojuma saņemšanas, kas var notikt, kad zvans un

tēlefons sabojājies, vai sakari pa tēlefonu pārtraukti (pērkoņa laikā).

Tāpat arī gadījumos, kad uzdzird vai ievēro kāda nepieteikta vil-

ciena tuvošanos, tilta kasieriem-sargiem nekavējoši augstāk uzrādītā kārtā

jārīkojas vilciena netraucētai palaišanai.

6. Daugavpils stacijas priekšniekam jādod tilta kasieriem-sargiem
rakstiska izziņa par pastāvīgā apgrozībā ieceltiem vilcieniem ar laika

norādījumu, kad tie atiet no Daugavpils uz Grīvu vai otrādi.

7. Tiltu aptīra tilta sargi, vajadzības gadījumos pieprasot palīgā
dienas strādniekus. Uzraudzība par tīrību, barjeru un signālripu kārtīgu
stāvokli un darbību piekrīt vietējam CM. Par tilta signālizāciju un citu

ietaišu bojāšanos kasieriem-sargiem nekavējoši jāziņo Daugavpils stacijas

priekšniekam.
8. Ar šo atcelts 1928. g. 24. V. rīkojums Jsr

2 264.

Dzelzc. galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Techniskā direktora pal. Paegle.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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Rīkojums N° 132.
1930. g. 21. martā.

Ar kādām lokomotīvēm aizliegts braukt pa Daugavas tiltu

posmā Daugavpils-Grīva.

Pa Daugavas tiltu posmā Daugavpils - Grīva vispārīgi aizliegts
braukt lokomotīvēm divjūgā un arī vienjūgā aizliegts

brauktlokomotīvēmtīpaßN.
Ar šo atcelti: 1922. g. 15./IV. rīkojums te 10. R. kr. te 20.

1922. g. 23./IX.
„

te 78/ET. R. kr. te 35.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apstiprinu. 1927. g. 18. maijā.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Rīkojums N° 220.
1927. g. 23. maijā.

Par centrālo barjeru darbības atklāšanu Rīgas ielu dzelzceļu
Mežaparka līnijas krustošanās vietās ar dzelzceļu līniju Braslas

stacijas rajonā un uz Mežaparka noliktavu atzarojuma.

Pēc montēšanas darbu pabeigšanas centrālo barjeru uzstādīšanai

Braslas stacijas rajonā un uz Mežaparka atzarojuma, jāatklāj vedošās uz

noliktavām dzelzceļu līnijas krustošanas vietās ar Rīgas ielu dzelzceļu

Mežaparka līniju minēto centrālo barjeru darbība uz apstiprināto 7. marta

1927. g. noteikumu Ns 299. „Par grozāmo barjeru lietošanu dzelzceļu

līnijas krustojumos ar tramvaju līn. Braslas stacijas rajonā un uz Krūzes-

muižas-artilērijas noliktavu atzarojumu", pamata.

Līdz ar to tiek atcelti apstiprinātie 2. novembra 1926. g. pagaidu no-

teikumi Ns 293 kustības nodrošināšanai dzelzceļu un tramvaju līnijas
krustojumos Braslas stacijā un uz Mežaparka noliktavu atzarojuma.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Rīkojums N° 334.
1927. g. 15. augustā.

Noteikumu JVs 299 papildinājumi par grozāmo barjeru lietošanu

Braslas stacijas rajonā un Krūzesmuižas-artilērijas noliktavu

atzarojumā.

Sakarā ar divu sirēnu uzstādīšanu Braslas stacijas rajonā agrāk
projektēto elektrisko zvanu vietā, noteikumi Ne 299. izmaināmi sekošā veidā:

1) Jāizmaina 4. § p. c. 4. L p. 16. rindā: „elektrisko sirēnu ieslēdzēji"
„elektriskie zvani" vietā.
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2) Jāizmaina 5. § p. c. 6. t p. 3. rinda: ar «elektrisko sirēnu" ar

,.elektrisko zvanu" vietā.
, , . _ m , ..

Dzelzc. galv. dir. pal. K. oprinģis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktora pal. E. Zēbauers.

Ekspluatācijas direktora v. i. K|aviņš.

Staciju, ceļu būves un ūdens apgād. daļas vad. A. Lamberts.

Rīkojums N° 348.
1923. g. 12. decembrī.

Izlaists otrs izdevums „Noteikumi par signāliem" un grāmatiņas
atrodās centrālā materiālu noliktavā Rīgā.

Izsniegšanai attiecīgiem darbiniekiem, kuri vēl nebūtu apgādāti ar

minēto noteikumu pirmā izdevuma grāmatiņām, administrativās personas

pieprasa noliktavai vajadzīgo eksemplāru skaitu vispārnoteiktā kārtībā.

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apstiprinu.

Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

Rīkojums N° 57.
1924. g. 19. februārī.

Aizsargu strupceļu pārmiju lakteņu signāli.

Signālizēšanai, ka aizsargu strupceļa pārmija stāv virzienā uz strup-
ceļu, lietojams signāls jV° 65. (sk. noteikumi par signāliem). Sakarā ar

šo aizsargu strupceļu pārmiju apzīmēšanai lietojami pārveidoti Bekera

lākteņi, kuros baltās diagonālstrīpas vietā ielikts apaļš balts stikls ar

melnu šķērsstrīpu. Pārējie lākteņa signāli paliek līdzšinējie.

Ar minētā veida lākteņiem nekavējoši apzīmējamas visas galveno
ceļu aizsargu strupceļu pārmijas.

Noteikumi par signāliem § 134. papildināms ar sekošo: „Signāls
„ceļš aizsprostots" lietojams arī aizsargu strupceļu pārmiju apzīmēšanai
Bekera lākteņu signāla X° 59 (baltās digonālstrīpas) vietā."

Dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks.

Techniskais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apstiprinu. 1924. g. 26. septembrī.
Satiksmes ministrs J. Pauļuks.

Noteikumi par signāliem.

§ 32

Signāls Ja kādā vietā jābrauc ar mazāku ātrumu, nekā paredzēts

7 8 9, vilcienu sarakstā (ja signāla uzstādīšanas kārtība nav paredzēta

Lpnāk" sevišķos noteikumos), tad 400 metru (600 soļu) attālumā no

" '
minētās vietas, abos ceļa virzienos jāuzstāda jeb jādod signāls
„lēnāk".
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Ja vieta, kura prasa signāla „lēnāk" uzstādīšanu, atrodās uz

posma, tad tā ierobežojama ar diviem signāliem 8., uzstādot vienu

no tiem vienā ceļa virzienā, gaidāmam vilcienam pa labi, bet

otru signālu 8. tādā pašā veidā ceļa pretējā virzienā.

Vilcienam, kurš tuvojās ar šiem signāliem ierobežotai vietai,

pirmais signāls (sākuma signāls) apzīmē vietu, no kuras jāsāk
braukt ar mazāku ātrumu, bet otrs signāls (beigu signāls —

redzāma zaļa ripa ceļa kreisajā pusē) apzīmē vietu, no kuras

vilciens var uzsākt normālo ātrumu.

Uz divsliežu ceļiem signāli uzstādāmi tāpat, kā viensliežu

līnijai tā ceļa labajā pusē, pa kuru gaida nākam vilcienu.

Signālam „lēnāk" lietojamām zaļām ripām abas puses ir

zaļas ar baltu apmali.

Dzelzceļu galv. direktora pal. Arronets.

Techniskais direktors K. Timuška.

Rīkojums N° 231.
1925. g. 29. jūnijā.

Par signalizēšanu ar daudzspārnīgiem ieejas semaforiem.

Saskaņā ar techniskās komisijas lēmumu no 18. februāra 1925. g.,
kurš apstiprināts no A 2. martā 1925. g., tiek ievesta sekošā signālizācijas
kārtība daudzspārnīgiem semaforiem:

1) stacijās signālizēt caurejošam galvenājam ceļam ar vienu aug-

šējo spārnu;

2) gadījumos, kad stacijā ir divi caurejošie galvenie ceļi, tad sākot

no kreisās puses uz labo pusi signālizēt: pirmājam ar vienu,
otrājam ar diviem spārniem;

3) vilcienu pieņemšanai uz citiem stacijas ceļiem, kā piem. preču
parku, depo, strupceļu v. t. t. signālizē ar diviem jeb trijiem

spārniem, skatoties pēc tā, cik ir caurejošo ceļu.

Tāda signālizācija jāparedz visiem jaunuzstādāmiem daudzspārnīgiem
semaforiem pie noteikumu izstrādāšanas un projektu sastādīšanas. Kas

attiecās uz jau esošiem daudzspārnīgiem semaforiem, tad tiem esošie

noteikumi jāpārstrādā pēc jaunās signālizēšanas metodes, pie kam katram

punktam jāizstrādā attiecīgs noteikumu projekts komisijā zem CN vadības,
piedaloties TN un ER.

Pāreja uz jaunu metodi var notikt pēc noteikumu apstiprināšanas
un ievešanas.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Techniskais direktors K. Timuška.

Inženieris A. Lamberts.
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Rīkojums N° 440.
1925. g. 8. decembrī.

Par zīmnešu attālumu noteikšanu no staciju ieejas pārmijam.

Zīmnešu attālums uz „K" un „N" pl. ceļiem no apsargājamā punkta
t. i. no pirmās (skaitot no tuvojošā vilciena puses) ceļā esošās pārmijas
asmeņa vai no viņas robežas stabiņa, skatoties pēc tā, kas ir vairāk

attālināts no stacijas, ievērojot to, ka gandrīz visās stacijās vilcienu

sastāvs tiek izvilkts aiz ieejas pārmijas uz galvenā ceļa, nosakāms sekošs:

a) kad no posma uz stacijas pusi ir ceļa kāpums, tad attālumu

noteic vilciena vislielākais garums;

b) līdzenā vietā attālumam jābūt vismaz par 35 m lielākam, nekā

vilciena vislielākais garums;

c) kad virzienā no posma uz staciju ir kritums, tad attālumam

jābūt vismaz par 50 m lielākam nekā vislielākais vilciena garums.

Ar šo tiek uzdots visiem CN sasaukt komisijas ar ER un TN pie-
dalīšanos pārbaudīt uz vietām, visu zīmnešu redzamību, un vai pastāvošo
zīmnešu attālumi atbilst šiem noteikumiem jeb tie jāpārstāda citās vietās.

Ja zīmnešus nav iespējams uzstādīt minētā vietā nepietiekošas redzamības

dēļ, tad komisija noteic zīmnešu priekšsemafora uzstādīšanas vietas,
uzrādot priekšsemafora attālumu no zīmneša un zīmneša attālumu no

stacijas ass. Ja zīmnesis no stacijas grūti saredzams, tad jānoteic, vai

uzstādāms elektriskais atkārtotājs.

Komisijas aktu par katru staciju atsevišķi ar attiecīgiem parakstiem
CN iesūta C apstiprināšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Inženieris A. Lamberts.

Rīkojums N° 360.
1927. g. 31. augustā.

Atsevišķās lapās iespiesti papildinājumi un pārgrozījumi signālnotei-
kumiem. Administratīvām personām jāpieprasa minētie papildinājumi
un pārlabojumi no ekspluatācijas direkcijas inventāra nodaļas katrai vie-

nībai vajadzīgā skaitā un jāizdod tiem darbiniekiem, kuriem izdotas signāl-
noteikumu grāmatiņas, viņu attiecīgai papildināšanai un pārlabošanai.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apstiprinu
Satiksmes ministra v. i. A. Rudevics.

Rīkojums N° 369.
1927. g. 8. septembrī.

Pārgrozījumi signalnoteikumos

86. § pirmā rindkopa nostrīpot vārdus: „kurš dodams ar signal-
auklu"; otro un trešo rindkopu pavisam nostrīpot.
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Ceturta rindkopa nostrīpot vārdus: „javelk signāla aukla, kamēr

sāk darboties "lokomotīves svilpe".
87. § nostrīpot vārdus: „auklas Vilkšanu vai".

93. § vietā likt sekošo:

„Pēc virskonduktora signāla 34. lokomotīves vadītājs sāk braukt.

Lokomotīves svilpes signāls nav jādod".

94., 99. un 100. §§ nostrīpot.

levērojot 35. signāla (93. §) un 41. signāla (99. §) atcelšanu, staciju
darbiniekiem jāļMegriež visnopietnākā vērība vilcienu kustības maršrutu

sagatavošanai laikā un vilcienu sagaidīšanai, kā tas paredzēts not. 235.

un instr. 41. Rīkojumu paziņot darbiniekiem pret parakstu.

Rīkojums stājas spēkā no 1. oktobra š. g.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Mašīnu direktora pal. E. Zēbauers.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apstiprinu. 1928. g. 17. janvārī.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Rīkojums N° 38.

Lai novērstu signālnoteikumu 134. § nepareizu tulkošanu, paskaid-
roju, ka signāls 65. pārmijas lākteņos lietojams tikai aizsargstrupceļu [ ār-

miju apzīmēšanai.

Signālnoteikumu 134. § ievest sekošus izlabojumus:
1. rindā nostrīpot vārdus: „atbalst un"

8. un 11. rindā nostrīpot vārdus: „atbalstjeb", un to vietā ierakstīt:

„aiZSarg . V\Ta\-rr cral\r Hir r»at K Snpino'ifi.Dzelzc. galv. dir. pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apstiprinu. 1929. g. 11. jūlijā.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Rīkojums N° 312.
Par grozījumiem noteikumos par signāliem.

I. Manevru signālizācijā zaļais karodziņš un zaļā uguns lākteni

atceļami. Jāsignālizē ar dzirdes signāliem un rokas mājieniem, bet nakti

ar dzirdes signāliem un lākteņa mājieniem ar baltu uguni. Sakarā ar to

noteikumos par signāliem ievedami sekošie grozījumi:

1) 71. § 28. lapas pusē 8. un 7. rindiņas no apakšas atvietot ar

sekošo:

„a) Pusriņķveidīgs rokas mājiens virs galvas (zīm. 17a)"; bet

3. rindā no apakšas strīpot vārdus: „zaļu vai";

2) 73. § 29. lapas pusē a) punktu izteikt šādi:

„a) Nolaistas rokas pusriņķveidīgs mājiens (zīm. 18a)", bet 30. I.

p. 2. r. no augšas strīpot vārdus: „zaļu vai".
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3) 75. § 30. L p. 4. un 3. rindā no apakšas strīpot vārdus: „ar zaļu
atritinātu karodziņu", bet 31. 1. p. 2. rindā no augšas strīpot vār-

dus: „zaļu vai".

4) 77. § 32. 1. p. 3. un 4. rindā no augšas strīpot vārdus: „ar zaļu
atritinātu karodziņu", bet 8. r. no augšas vārdus: „vai zaļu".

5) Zīmējumos 17a, 18a, 19a un 20a pārkrustojams zaļais karodziņš
un zīmējumos 17b, 18b, 19b un 20b zaļais laukums rokas lāk-

teni atvietojams ar baltu.

11. 96. § 42. un 43. 1. p. izteikt sekošā jaunā redakcijā: „Sastopot
vai laižot garām vilcienu pārbrauktuves un ceļa sargi, kad ceļš brīvs

un kārtībā, nekādu signālu nedod, bet tiem jābūt klāt taurei un petar-
dēm un bez tam dienas laikā makstī saritinātam sarkanam karodziņam
un rokas jātur nolaistas, bet nakts laikā nolaistā rokā jātur rokas lākte-

nis ar baltu uguni. Lākteni jāatrodas arī sarkanam stiklam, lai katrā

laikā varētu dot apstāšanās signālu.

Ja ceļa un pārbrauktuves sargi atrod vietu, par kuru nevar braukt

ar normālu ātrumu, nedz par to izdots brīdinājums, tad tiem tuvojošam
vilcienam jādod apstāšanās signāls un jāpaskaidro lokomotīves vadītājam,
kādā vietā un kādā stāvoklī atrodas ceļš un vai par to kustība iespē-
jama".

111. Atceļams konduktoru un smērētāju signāls 44. vilcienam brau-

cot cauri stacijai bez apstāšanās, vai arī nobraucot no stacijas, kamdēļ
102. § 45. 1. p. strīpot pirmo rindkopu un turpmāko uzskatīt kā 102a. §
turpinājumu, izliekot signāla 44 saturu sekošā jaunā redakcijā: „Dienas
laikā: Izstiepta roka (zīm. JMs 31a). Nak t s laikā: Balta uguns rokas

lākteni. (zīm. 31b)". Zīmējumā Ar

2 31a satīts zaļš karodziņš pārkrustojams.

IV. Atceļams konduktoru un smērētāju signāls 45.

ātrumu, vilcienam jāapstājās", kamdēļ strīpot 103. § ar zīm. 32a un 32b.

V. Pārtrūkšanas redzes signāls dodams dienu ar rokas mājienu
krusta veidā: viens horicontāls un viens vertikāls mājiens. Naktī tāpat

jāmāj ar baltu uguni. Dzirdes signāls paturams līdzšinējais.

Sakarā ar to 106. § 47. 1. p. 10. un 11. r. atvietot ar sekošo:

„a) viens horicontāls un viens vertikāls rokas mājiens",

bet 16. un 17. r. ar sekošo:

„a) viena horicontāla un viena vertikāla kustība ar baltu uguni
laktenī".

96. § jaunā redakcijā iespiesta uz atsevišķām lapiņām, ielīmēšanai

signālu noteikumos attiecīgā vietā.

Vilciena sastādītājiem, sakabinātājiem, lokomotīvju pavadoņiem un

visu šķiru konduktoriem un pārmijniekiem zaļi signāli vairs nav izdo-

dami. Neparedzētu sarakstā un iepakaļ ejošu vilcienu pieteikšanai (sig-
nāli N° 54 un 55) zaļie signāli ņemami no lokomotīves, kur tie glabā-

jami tendera kastē.

Liekie zaļie signāli nododami materiālu noliktavām glabāšanai.

Rīkojums stājās spēkā 1. septembrī 1929. g.
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Visi attiecīgie darbinieki jāinstruē un jāpārbauda šo rīkojumu pa-
reizā saprašanā un piemērošanā praksē, par ko tūliņ jārūpējas attiecīgo
darbinieku tiešiem priekšniekiem.

Dzelzc. galv. direktora v. K. Timuška.

Techniskā direktora palīgs K. Paegle.
Mašīnu direktora v. Kilstrops.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 306.
1930. g. 18. jūnijā.

Par notikumu un nelaimes gadījumu novēršanu.

Notikumu izmeklēšanas materiāli rāda, ka par notikumu iemesliem

visbiežāk ir zemākpievestie apstākļi, kurus izsauc darbinieku nepareiza,
pārsteidzīga vai neapdomīga rīcība, kamdēļ uz tiem aizrādu novēršanai

turpmākā darbā.

A. Pie manevriem.

/. Manevru darbu nepienācīga izrīkošana un uzraudzība.

Manevrus jāizrīko pēc tās kārtības, kā tas paredzēts not. 235. 52. §,

t. i. mazākās pilnas darbības stacijās manevrēšana ar vilcieniem jāuzdod
konduktoru brigādei virskonduktoru vadībā vai tādam darbam spējīgam
un pārbaudītam pārmijniekam, norādot kas darāms, un pēc vajadzības
paskaidrojot, kā tas labāki izpildāms. Katrā gadījumā iepriekš jāpasaka
lok. vadītājam, kādus manevrus izdarīs un kas tos vadīs.

Stacijas dežūrantam jāatrodas turpat uz ceļiem un jāuzrauga, ka

manevrus izvestu pareizi un ka manevrējot nepielietotu aizliegtus vai

pārdrošus un straujus paņēmienus, kam varētu būt ļaunas sekas.

Komercstacijās un pieturas punktos manevri jāizpilda konduktoru

brigādēm virskonduktoru vadībā. Tomēr šai laikā darbā esošam stacijas
priekšniekam vai tā palīgam (ekspluatācijas aģentam) un pārmijniekam
pēc iespējas jāpiedalās pie manevriem, lai sekmētu un nodrošinātu ma-

nevru darbu.

Lielākās stacijās, paredzot braucienu pa citai direkcijai piederošiem
ceļiem, nav jāaizmirst par to iepriekš sazināties vai vienoties ar attiecīgās
direkcijas pārstāvi un saņemt atļauju vai pavadoni.

//. Pārmiju uzgriešana.

Lai neuzgrieztu pārmijas, manevru vadītajam, pirms dot signālu
braukšanai, jāpārliecinājas, vai pārmijas stāv braucienam vajadzīgā virzienā.

(Not. 235. 52. § IX n. p. b.; instr. 41. 174. § p. b.J instr. 49. pie-
likums VI).

Tāpat arī braucot ar manevru sastāvu manevru vadītājam jālūkojas,
vai priekšā esošās pārmijas sagatavotas pareizi.
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Nekādā gadījumā nebraukt pret uzgrieztās pārmijas asmeni, jo tā

braucot ritošais sastāvs uz pārmijas noiet no sliedēm! Uzgrieztā pārmija
uzskatāma par bojātu un lietojāma kustībai tikai pēc tam, kad tā no

ceļa meistara vai priekšstrādnieka apskatīta un izlabota.

///. Pārmiju pavirša pārlikšana, pienācīgi nepiespiežot asmeni pie rāmja
sliedes.

Šī iemesla dēļ manevrējot sevišķi bieži noiet no sliedēm lokomotīves

un vagoni.
Darbiniekiem jāiegaumē, ka pārmiju kārtīga apkalpošana prasa vis-

lielāko uzmanību. Tamdēļ nepieciešami katrreiz pēc pārmijas pārlikšanas
piespiest pretsvaru un pārliecināties, vai asmens cieši pieguļ pie rāmja
sliedes (Instr. 41., 56.-58. §).

IV. Pārmiju pārlikšana zem ejošā ritošā sastāva.

Šī iemesla dēļ izsauktie notikumi gan vairāk rāda, ka manevru va-

dītāji uzsāk kustību, pirms vajadzīgais maršruts sagatavots, tomēr tādai

pārmijnieku (vispārīgi pārmiju pārlicēju) rīcībai nav attaisnojuma.
Ka pārmiju nedrīkst pārlikt zem ritošā sastāva, liekas saprot.!ms

katram darbiniekam un tas arī kategoriski noliegts (instr 41. 60.—62. §).

Izskaidrojums tam — neapķērība, uztraukums, kam nevajag būt vietas.

Tamdēļ, nepārlikt pārmijas, kad ejošais sastāvs vai lokomotīve jau
atrodas uz pārmijas asmeņa vai turpat tuvumā.

V. Apstākļiem nepiemērotas straujas kustības piebraucot lokomollvi va-

goniem vai manevrējot grūdieniem.

Arvienu jāstrādā ar vajadzīgo uzmanību, kā signālus padodot, tā

viņus izpildot un katrā ziņā ievērojot apstākļus, kas darbu var sekmēt

vai traucēt. Jāpatur prātā, ka manevrus gan jāizpilda pēc iespējas īsākā

laikā, bet tomēr tā, lai nebojātu vagonus. (Not. 235. 52. § VI n.).

Manevrēšana grūdieniem ir viens no sekmīgākiem manevru izda-

rīšanas veidiem, kamdēļ šis paņēmiens pielietojams pēc iespējas plaši,
tikai katrā ziņā izpildot tos nosacījumus, kuri tādu darbu nodrošina

(not. 235. 52. § XVIII n.).

Nepielaižama ir vagonu padošana ar attālumiem nepiemēroti stipriem

grūdieniem un vagonu apturēšanas nenodrošināšana.

Katrā gadījumā manevru vadītājam lāapskatās un jāapsver, ar kādu

ātrumu vagonus var pagrūst. (Galvenais jāņem vērā attālums, ceļa

profils, laika stāvoklis, vagonu skaits). Tas pilnīgi iespējams, ja katrs

darbinieks centīsies izpildīt savus pienākumus pec labākas apziņas.
Katrā ziņā grūdiena ātrums nedrīkst pārsniegt 20_km st. un grūsto va-

gonuapturēšanai vajaga būt nodrošinātai ar vajadzīga vieta uzliktu bremzes

kurpi vai vagona bremzi, ja tāda ir. Nedrīkst ļaut strauji ritošiem va-

goniem uzgrūsties citiem vagoniem, atbalstiem un tml.

VI. Manevru nepārtraukšana laikā.

Nav reti notikumi, kuru cēlonis ir manevrēšana uz vilciena pieņem-
šanas ceļiem vēl tanī laikā, kad stacijai jau tuvojas vilciens.

Nepieciešami manevrus uz
vilcienu pieņemšanas un arī nolaišanas

ceļiem katrā ziņā nobeigt vai pārtraukt un attiecīgus ceļus atbrīvot pie-
tiekoši laikus, tas ir 15 min. (Rīgā I 5 min.) iepriekš pienākošā un 5 min.

iepriekš aizejošā vilciena (not. 235. 52. § XIV n.).

57
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Izņēmumi pielaižami tikai sevišķi svarīgos, iepriekš neparedzamos
gadījumos.

VIL Vagona nenostiprinūšana.

Ka vagonus stacijās dažreiz pavisam nenostiprina vai nepietiekoši
nostiprina, rāda tādi notikumi, kā vagonu aizritēšana posmā pa kritumu

vējainā laikā vai manevrējot.
Tas nedrīkst notikt, jo ir pietiekoši speciālo ierīču (aizsargbrusas,

bremzes kurpes) vagonu nostiprināšanai uz rezerves ceļiem un mane-

vrējot. Tādus notikumus var uszkatīt tikai kā darbinieku nevērīgas, pat

nolaidīgas rīcības sekas.

Lai tādi notikumi nenāktu priekšā, darbiniekos pastāvīgi uzturāma

vajadzīgā vērība un uzmanība, pārrunu, aizrādījumu vai instruēšanas

kārtā, jo sevišķi tajās stacijās, kur šādiem notikumiem labvēlīgi apstākļi

ceļa profila ziņā.
Lielāka uzmanība nekad nav lieka. Katrā ziņā vējam sākoties stac.

priekšniekiem jāpārliecinājas par to, vai vagoni pienācīgi nostiprināti un

jāuzrauga, ka darbinieki tiešām arī rīkotos tā, lai vagoni no stacijas ne-

varētu aizritēt. (Not. te 235. 29. §, 52. § XVI n.; instr. 41. 74.-79. §, 181. §).

VIII. Neuzmanīga vai pārgalvīga rīcība.

Pārmijnieki, sakabinātāji, konduktori darbā pie manevriem cieš pa

lielākai daļai dēļ savas neuzmanīgas vai pārgalvīgas rīcības.

Tā, ir visai nedroši sakabināt vai atkabināt vagonus, kad tie kustas

ar ātrumu, lielāku par 5 km st. un vispārīgi pa pārmijām, krusteņiem,
slidenām vietām, vai ieiet tuvojošos vagonu starpā, nenoliecoties zem

buferiem, kad attālums starp vagoniem ir mazs.

Lai nenotiktu nelaimes gadījumi, tāda rīcība arī noliegta (instr. 41.

175. § pn. f, 190. §, 191. §) un to neievērodami darbinieki visai bieži neva-

jadzīgā kārtā riskē.

Ejošu vagonu apturēšanai nebāzt riteņu spieķos kokus (vispārīgi

priekšmetus), jo tāda rīcība apdraud dzīvību.

Manevrējot darbinieki dažreiz novietojas uz vagonu buferiem un

bremžu laukumu apakšējiem kāpšļiem, kāda rīcība apdraud darbiniekus

un pirmā gadījumā arī ņem iespēju padot lok. vadītājam redzes signālus
un samazina dzirdes signālu uztveršanas iespējamību.

Manevru kustības drošības un pašu darbinieku drošības dēļ noliegts
novietoties uz pārvietojāmo vagonu buferiem un bremzes laukumu

apakšējiem kāpšļiem (noteikumi te 235. 52. § X n. pn. f.; instr. 41.

175. § pn. f.).
Izdarot manevrus ar pasažieru vagoniem un vagoniem ar elektrisku

apgaismošanu neaizmirst atkabinājuma vietā pacelt un nostiprināt pār-
ejas tiltiņus, atāķēt pārejas aizsargķēdes vai tml. ierīci, atvienot un uz-

kabināt automātiskās bremzes šļūteni un apgaismošanas kābeli.

B. Vilcienu kustībā.

/. Maršruta nesagatavošana un nepārliecināšanūs par to, vai maršruts

sagatavots.
Minēto iemeslu dēļ ceļas notikumi ar smagām sekām. Apskatot,

kādi motīvi vai apstākļi izsauc darbinieku nepareizo rīcību, redzam galvenā

kārtā, ka darbinieki nepiegriež vājadzīgo vērību maršruta sagatavošanai



899

un pārbaudīšanai, izpildīdami vai nu citus dienesta pienākumus, vai arī

pilnīgi paļaudamies uz kādu darbinieku, kuram maršruta sagatavošana
bijusi uzdota.

Tā rīkoties nedrīkst.

Arvienu jāpatur prātā, ka tie dienesta pienākumi, kuri attiecas uz

vilciena pieņemšanu vai aizlaišanu, katrreiz izpildāmi vispirms un šai

darbā jāpastāv savstarpējai kontrolei. Tamdēļ tad arī nedrīkst reizē dot

rīkojumu sagatavot maršrutu un atvērt semaforu, vai dot kādu citu atļauju
vilciena kustībai pirms pieteikuma, ka maršruts sagatavots un pirms
dežūrants nav personīgi pārliecinājies, ka vilciena kustībai vajadzīgais
maršruts brīvs un kārtībā.

//. Nepietiekoša bremzēšana.

Bijuši daži notikumi ar rokas bremzēm apkalpojamiem vilcieniem,
kuri cēlušies tamdēļ, ka trūcis vajadzīgo bremzētāju.

levērojot to ļoti svarīgo nozīmi, kāda piekrīt vilcienu kārtīgai brem-

zēšanai, nav pielaižams, ka vilcienus nolaiž ar nepietiekošu bremzētāju
skaitu, bet ja tas aiz neparedzētiem apstākļiem nepieciešams, tad jāizdod
lokomotīves vadītājam un virskonduktoram brīdinājums braukt ar brem-

zēšanas spējām piemērotu ātrumu. (Not. 235 § 21. n. XII.).

///. Nelaimes gadījumi ar darbiniekiem un privātām personām.

Dažādi nelaimes gadījumi vilcienu kustībā galvenā kārtā notiek pašu
cietušo neuzmanības vai pārgalvības dēļ.

Tā, ar visai nopietnām un nāvīgām sekām ir gadījumi, kur darbinieki

un privātas personas cieš tamdēļ, ka vilcienam ejot tie izvirzās ārpus
ritošā sastāva, pārsniedzot būvju tuvināšanas gabarita robežas, piem. uzkāpjot
vai atrodoties uz tendera ogļu vai malkas krājuma, vagona jumta, pārejot
no vagona uz vagonu pa ārējiem kāpšļiem tai brīdī, kad vilciens iet pa

tiltu, zem gaisa tilta, garām tuvu ceļam atrodošām būvēm, ierīcēm (piena

rampas, semafori, apgaismošanas stabi) un tml.

Lai minētā veida nelaimes gadījumi nenotiktu, aizliegts vilcienam

ejot uzkāpt un atrasties uz tendera un kurināmā, pārsniedzot vagona jumta
līmeni, bet uz vagona jumta vilcienam ejot uzkāpt un atrasties katēgoriski
noliegts. Ja tomēr pie ārkārtīga pasažieru sajjlūduma braukšanai izlieto

jumtu, trepītes, kāpšļus, tad tādas parādības visnotaļ novēršamas, nepie-
laižot pie tā jau tūlīt stacijā, vajadzības gadījumos pieaicinot palīgā policijas
ierēdni protokola sastādīšanai v t. t.

Neatvērt uz āru veramas vagonu durvis un nepāriet no vagona uz

vagonu vilcienam ejot.

Rūpīgi aiztaisīt un aizbultēt uz āru veramās durvis pasta,
ledus un taml. vagoniem, lūkojoties, lai no satricinājumiem tās nevarētu

atvērties. Par trūkumiem pie durvīm nekavējoši ziņot novēršanai.

Cilvēku nokrišanas novēršanai pārejot no viena vagona otrā, kon-

duktoriem jāraugās, lai pasažieru vagonu pāreju tiltiņu rokturu aizsargu
ķēdes būtu vienmēr iekabinātas.

lekārtotos preču vagonos pārvadājamie pasažieri, kareivji un pavadoņi,
kuri brauc līdzi dzīvniekiem vai precēm, ja vagonam nav kāpšļu, dažreiz

mēdz piekārt vai iespraust pie vagona sijas dēļus vai tml. priekšmetus
izlietošanai kāpšļu vietā. Šādi pierīkojumi nav pieļauiami un tie katrā

ziņā noņemami pirms vilciena gaitas uzsākšanas.

57*
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Braucot vilcienā, kur konduktoriem un kontrolējošām personām no

vagona uz vagonu jāpāriet pa ārējiem kāpšļiem, tas jādara visai uzmanīgi,
piekļaujoties ar ķermeni pie vagona stāva.

Neiet gar atvērtām durvīm, jo caur to ķermenis stipri jāatliec (var

zaudēt līdzsvaru un aizķert kāds tuvs priekšmets), bet pēc nostāšanās

uz kāpšļa durvis aiztaisīt. Neatvērt durvis pavisam vaļā, bet tikai tik-

daudz, cik vajadzīgs iziešanai. Nepāriet no vagona uz vagonu tai pusē,
kur blakus iet otrs ceļš.

Tādās vietās, kur abās pusēs līdztekus iet ceļi, pirms iziet uz kāpšļa,
pārliecināties, vai pa blakus ceļu netuvojas vilciens.

VI. Staigāšana pa dzelzceļa sliežu ceļiem.

Nelaimes gadījumi bieži notiek cilvēkiem nevērīgi ejot pa dzelzceļu
sliežu ceļiem kā posmā, tā stacijās. Lokomotīves vai manevru vadītājs
ne katru reizi var ieraudzīt gājēju un apturēt vilcienu vai manevrējošo
sastāvu.

Lai novērstu nelaimes gadījumus, ar šo tiek atgādināts, ka ar likumu

atļauts pāriet dzelzceļu tikai šim nolūkam ierīkotās vietās, kamdēļ
staigāšana pa dzelzceļu ārpus ierīkotām pārbrauktuvēm un pārējām nav

pieļaujama.
Sacītais attiecas ne tikai uz privātām personām vien, bet arī uz

visiem tiem dzelzceļu darbiniekiem, kuriem sakarā ar dienesta pienākumu
izpildīšanu nav jāstaigā pa sliežu ceļiem.

Ja darbiniekam satiksmes atvieglošanai nepieciešami staigāt pa dzelz-

ceļu teritoriju publikai neatļautās vietās, tad viņam rakstiski jāizprasa
ceļu iecirkņa priekšnieka rakstiska atļauja.

Šādas atļaujas izdod ari techniskais, ekspluatācijas un mašīnu direktori

un galveno darbnīcu priekšnieki. Pēdējā gadījumā apliecība izdodama

ar ceļu iecirkņa priekšnieka līdzparak^tu.

Apliecībā obligātoriski jāuzrāda, ka atļauts staigāt un braukt ar

velosipēdu ne pa sliežu ceļiem, bet blakus tiem.

Pārmijniekiem, ceļu pārbrauktuvju un tiltu sargiem, redzot ejam pa

sliežu ceļiem personas, kurām nav attiecīgas atļaujas, tās uzaicināmas

atstāt dzelzceļu teritoriju. Nepaklausības gadījumā vainīgie nododami

policijas rīcībā, dzelzceļu likuma 146. panta kārtībā (~Dzelzceļu Vēstn.

te 25 par 1927. g).

C. Ar šo atcelti:

1920. g. 25. IX. rīk. N° 372 —S.M.V. te 67.

1920. g. 16. XII. rīk. te 474 — Rīk. kr. te 10.

1921. g. 24. VIII. rīk. te 4771 — Rīk. kr. jY° 37.

1921. g. 13. V.
„

te 164 — Rīk. kr. te 20.

1921. g. 17. V.
„

te 170 — Rīk. kr. te 20.

1922. g. 18. V.
„

X° 173 — Rīk. kr. te 21.

1923. g. 12. I. apkārtr. te 2 — Rīk. kr. Xs 3.

1923. g. 27. 11. rīk. te 99/E — Rīk. kr. te 10.

1923. g. 6. IX apkārt, te 53 — Rīk. kr. te 36.

1923. g. 20. IX. rīk te 247 - Rīk. kr. te 37.
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1923. g. 4. XII.
„

te 333 — Rīk. kr. te 48.

1923. g. 7. Xll.apkārtr. te
t

66 - Rīk. kr. te 49.

1923. g. 28. XII.
„

te '68
— Rīk. kr. te 1 - 1924. g.

1924. g. 31. 1. rīk. te 25 — Rīk. kr. te 5.

1924. g. 16. VI.
„

te 34 - Rīk. kr. te 2b.

1924. g. 24. X.
„

te 60 — Rīk. kr. te 45.

1924. g. 15. XI
„

te 67 - Rīk. kr. te 48.

1924. g. 27. XI apkārtr. te 76 — Rīk. kr. te 49.

1924. g. 3. XII.
w

>fc 78 — Rīk. kr. te 50.

1925. g. 16. 111.
„

te 18 — Rīk. kr. te 11.

1925, g. 31. 111. rīk. te 110 — Rīk. kr. te 13.

1925. g. 3. XI. apkārtr. JĀ 55 — Rīk. kr. Jfs 45.

1926. g. 5. X.
„

te 38 — Dz. Vēstn. te 39.

1927. g. 10. 111.
„

te 16 — Dz. Vēstn. te 10.

1927. g. 25. 111.
„

-N° 25 — Dz. Vēstn. te 13.

1927. g. 23. V. ļ te 48 — Dz. Vēstn. te 20.

1927. g. 31. V.
„

te 52 —
Dz. Vēstn. te 21.

1927. g. 12. X.
„

te 103 — Dz. Vēstn. te 39.

1928. g. 28. 11.
„

te 21 — Dz. Vēstn. te 10.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktora pal. Zēbauers.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 134.
1930. g. 21. martā.

Daugavpils Daugavas tilta atjaunotās fermas gabarita apmēri ir ma-

zāki par normālo, kamdēļ, lai nenotiktu nelaimes gadījumi, aizliegts vil-

cienam pa tiltu ejot atvērt uz āru veramās vagonu durvis, izkārties pa

logiem vai durvīm un pāriet no vagona uz vagonu pa ārējiem kāpšļiem.

Pasažieru vagonu logiem vajag būt aiztaisītiem un uz āru veramām

durvīm aizslēgtām.

Daugavpilī, Grīvā, Zemgalē un Eglainē pie biļešu kasēm izkarami

attiecīgi brīdinājumi un vilcienos konduktoriem par minēto jābrīdina pa-
sažieri.

Ar šo atcelts 1922. g. 21. apriļa rīk. Ks 137 Rīk. kr. te 17.

Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 51.
1927. g. 30. maijā.

Lai nenotiktu nelaimes gadījumi, aizliedzu un vilcie-

nus kontrolējošām pērsonām pāriet no kupejas uz kupeju vai no vagona

uz vagona N platuma vilcienos, kā arī X platuma vilcienos ar pasa-
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žieru pārvadāšanai pārbūvētiem preču vagoniem pa vagonu kāpšļiem
divceļu posmu vai ceļa gabalu starpceļu pusē. Izejot uz kāpšļiem vai

ejot pa kāpšļiem neiet garām uz āru atvērtām durvīm un nepielaist ķer-

meņa vai ķermeņa daļu attālināšanos no vagona, bet turēties pēc iespē-
jas tuvāki vagonam. Kādas

puses kāpšļi jālieto pāriešanai uz posmiem
ar 2 vienāda vai dažādu platumu galveniem ceļiem, uzrādīts zemāk pie-
vestā sarakstā:

1. lec. Rīga-Jelgava.

Braucot Jelgavas virzienā N plat. vilcienos pāriešanai lietot vagonu
kreisās puses kāpšļus (skatoties vilciena kustības virzienā), bet brau-

cot Rīgas virzienā — lietot vagonu labās puses kāpšļus.

Braucot Jelgavas virzienā X plat. vilcienos un jūrmalas virziena

vilcienos no Rīgas līdz Torņakalnam pāriešanai lietot vagonu labās pu-

ses kāpšļus. Braucot Rīgas virzienā X platuma vilcienos no Jelgavas,
tāpat jūrmalas vilcienos no Torņakalna uz Rīgu pāriešanai lietot vagonu

kreisās puses kāpšļus.

2. Posmi Jelgava-Krimūnas un Jelgava-Meitene. Ceļa gabalā starp
Jelgavas stac. un Ventspils līnijas viaduktu.

Braucot Krimūnu virzienā pāriešanai lietot vagonu labās pu-

ses kāpšļus, bet Meitenes virzienā — vagonu kreisās puses kāpšļus.
Otrādi, braucot Jelgavas virzienā no Krimūnām pāriešanai lietot va-

gonu kreisās puses kāpšļus, pet no Meitenes — vagonu labās

puses kāpšļus.

3. Posmi Priekule-Skoda un Priekule -Gavieze, apm. 2,5 km ceļa
gabals starp Priekules stac. un līniju nodalīšanās punktu.

Braucot no Priekules uz Gaviezi pāriešanai lietot vagonu

labās puses kāpšļus, bet braucot no Gaviezes uz Priekuļi —

kreisās puses.

Braucot no Priekules uz Skodu pāriešanai lietot vagonu krei-

sās puses kāpšļus, bet no Skodas uz Priekuļi — lābās puses.

4. Posms Gavieze-Liepāja. Ceļa gabals starp Liepājas staciju un

Šķirojumu. lebraucot Liepājā pāriešanai lietot vagonu kreisās puses

kāpšļus, bet izbraucot — labās puses.

Piezīme. Pēc Glūdas līnijas ievilkšanas Liepājā šis noteikums atiecināms līdz Bātei.

5. Posmi Rīga I un Galv. — Zemitāni-Brasla-Ganības.

Braucot no Rīgas Ganību virzienā N pl. vilcienos pāriešanai lietot

vagonu labās puses kāpšļus, bet virzienā uz Rīgu galv. — vagonu
kreisās puses kāpšļus.

Braucot X platuma vilcienos no Rīgas galv. kā arī no Rīgas I sā-

kot no Kalpaka post. Ganību virzienā pāriešanai lietot vagonu kreisās

puses kāpšļus, bet pretējā — labās puses.

6. Posmi Rīga I
— 5. km post.

Braucot no Rīgas I uz 5. km post. tāpat arī otrādi pāriešanai lietot

vagonu labās puses kāpšļus.

7. Torņakalns -Dubulti.
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Braucot no Torņakalna uz Dubultiem, tāpat arī otrādi pāriešanai
lietot vagonu labās puses kāpšļus.

8. Posmi leriķi-Araiši un leriķi-Amata apm. 6 km ceļa gabalā
no leriķiem, kur abas līnijas iet līdztekus.

Pāriešanai vilcienos no leriķiem uz Araišiem lietot vagonu kreisās

puses kāpšļus, bet no Araišiem uz leriķiem — labās puses. Pārieša-

nai vilcienos no leriķiem uz Amatu lietot labās puses kāpšļus,
bet no Amatas uz leriķiem — kreisās puses.

9. Grīva-Zemgale.

Braucot N plat. vilcienos no Grīvas uz Zemgali lietot pāriešanai
vagonu labās puses kāpšļus, bet braucot no Zemgales uz Grīvu

— kreisās puses kāpšļus.

Braucot X pl. vilcienos no Grīvas uz Zemgali lietot pāriešanai va-

gonu kreisās puses kāpšļus, bet no Zemgales uz Grīvu — la-

bās puses.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.

Apkārtraksts N° 40.
1923. g. 2y. maijā.

pa „L" platuma ceļiem.

Novēroti gadījumi, ka vilcieniem ejot pa posmu, sabojājušās šaur-

ceļu vagonu daļas paliek nenovāktas ceļa malās, kuras vēlāk nezināmas,

garāmejošas personas uzveļ uz sliedēm, acīmredzot ar nolūku traucēt

vilcienu kustību.

Lai novērstu varbūtējus nelaimes gadījumus un paātrinātu bojāto

truļu izlabošanu, tiek uzlikts par pienākumu visam vilcienu personālam
un vietējiem C. darbiniekiem, tādos gadījumos sabojātos truļus un to da-

ļas kopīgiem spēkiem iekraut tā paša sastāva vagonos nogādāšanai līdz

tuvākam remonta punktam, bet ja vilciens iet pretējā virzienā, tad līdz

nākošai stacijai.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Mašīnu direktora p. Cizarevičs.

Techniskā direktora v. K. Timuška.

Rīkojums N° 78.
1928. g. 6. februārī.

Par staigāšanas noliegšanu gar krautiem vagoniem ar vaļēju

uguni.

Novērots, ka darbinieki apkalpojot vagonus neuzmanīgi apietas ar

apsildīšanas vai apgaismošanas rīkiem, kuriem ir vaļēja liesma, kā lā-

pām un tml. Bījis gadījums, kad strādnieks, lai apsildītu vagona saiti,

gājis ar vaļēju uguni gar krautu ar liniem vagonu, pie kam no vaļējās
liesmas aizdegušās no vagona

durvīm izkārušās linu šķiedras, caur ko

aizdegušies arī vagonā iekrautie lini.
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Lai novērstu tamlīdzīgus notikumus, stingri noliedzu staigāt ar va-

ļēju liesmu gar krautiem vagoniem un uzdodu visiem darbiniekiem vis-

pār piegriest vislielāko uzmanību pie vaļējas uguns lietošanas citos ga-

dījumos. Atgādinu visiem vietējiem darbu rīkotājiem nenogurstoši sekot

dzelzceļu mantas apsargāšanai no ugunsbriesmām, ievērojot, ka par sekām,
kas celsies caur nolaidīgu apiešanos ar uguni, pie atbildības tiks saukti

ne tikai darbu izpildītāji, bet arī darbu rīkotāji.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Rīkojums JV2 21.

1923. g. 30. janvāri.

Par līnijas kalpotāju dienesta darbības uzraudzības pastiprinā-
šanu un stingra soda uzlikšanu nevien tiešiem vainīgiem, bet

arī viņu priekšniekiem.

Izmeklējot notikumus noskaidrojas, ka vainīgie kalpotāji dažreiz

nav bijuši pietiekoši instruēti un vispārīgi pietiekoši piedzīvojuši savu

dienesta pienākumu izpildīšanai, lai gan viņi (kā piem. stacijas priekš-
nieki, ceļa meistari, mašīnisti v. t. t.) ir beiguši dzelzceļu kursus un iz-

turējuši pārbaudījumus, un pēc tam arī periodisko pārbaudīšanu.
Tas izskaidrojas ar to, ka vecākie darbinieki neseko viņiem padoto

kalpotāju darbībai, viņu dienesta un morāliskām īpašībām un nerūpē-
jas pietiekoši par izdoto dzelzceļu noteikumu un instrukciju izskaidrošanu

un viņu piemērošanu praksē. Tāpēc lūdzu visus vecākos darbiniekus

uz līnijas, atsevišķu nodaļu, iecirkņu priekšniekus, revidentus, staciju
priekšniekus, vecākos ceļa meistarus v. t. t. pastāvīgi sekot viņiem pa-
doto kalpotāju pienākumu izpildīšanai, personīgi un pēc iespējas biežāki

instruēt un pārbaudīt viņus noteikumu un instrukciju zināšanā un pra-
šanā piemērot tos praksē, vēršot pie tam galveno vērību uz personām,
no kuru darbības atkarājas kustības drošība, kā: stacijas dežūrantiem,
pārmijniekiem, sakabinātājiem, sastādītājiem, ceļa meistariem, priekš-
strādniekiem un remonta strādniekiem, konduktoriem, mašīnistiem un

viņu palīgiem v. t. t. Pie izbraukumiem uz līniju inspekcijas nolūkā

lūdzu direktoru kungus un virsvaldes darbiniekus personīgi pārbaudīt
un izskaidrot līnijas kalpotājiem (jaunākiem un vecākiem) viņu dienesta

pienākumu izpildīšanu, bet pēc atgriešanās no izbraukuma katrā ziņā

rakstiski, kaut arī īsā formā ziņot par izbraukuma rezultātiem, novēro-

tiem trūkumiem un dotiem rīkojumiem.

Atgādinu, ka likumā paredzēts stingrs sods darbiniekiem par vi-

ņiem padoto kalpotāju nepietiekošu uzraudzību un vispārīgi par die-

nesta pienākumu uzlikšanu personām, kuras redzami nespējīgas viņus
izpildīt.

Sakarā ar to uzdodu visām personām, kuras izmeklē notikumus, katrā

ziņā savos lēmumos par kalpotāju nepareizu darbību, atzīmēt arī viņu atbil-

dīgo priekšnieku izturēšanos pret lietu, neatkarīgi no seku smaguma vai

notikuma apmēra, lai sauktu tos pie atbildības līdzīgi tiešiem vainīgiem
notikumos.

Dzelzc. galv. direktors K. Bļodnieks.

Administrativās nodaļas vadītājs Līcis.
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Rīkojums N° 316.
1925. g. 1. septembrī.

Beidzamā laikā pie darbu izvešanas caur nepietiekošu technisko

uzraudzību un nepilnīgiem nodrošinājumiem notikuši vairāki nelaimes

gadījumi ar cilvēku upuriem. Lai šādi notikumi neatkārtotos, uzdodu

visām amata personām cieši sekot, lai techniskā uzraudzība un pārējie
nodrošinājumi garantētu par darbu kārtīgu izvešanu.

Techniskais personāls, kurš uzrauga darbu izvešanu, jāinstruē, kā

darbi izvedami, aizrādot uz to lielo atbildību, kas uz viņiem gulstas un

nevēlamām sekām, kādas var celties caur darbu nepilnīgu uzraudzību.

Aizrādu, ka pie līdzīgu nelaimes gadījumu atkārtošanās būšu spiests

bārgi sodīt kā tiešos darbu uzraugus, tā arī amata personas, kuru uzde-

vumos ietilpst technisko uzraugu instruēšana un pārbaudīšana savu pie-
nākumu pareizā izprašanā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Administratīvās nodaļas vadītājs Līcis.

Rīkojums N° 281.
1926. g. 27. jūlijā.

Beidzamās dienās notikuši vairāki nelaimes gadījumi un notikumi

uz mūsu dzelzceļiem, kurus var izskaidrot ar neuzmanīgu vai pat
vieglprātīgu darbinieku izturēšanos pret saviem dienesta pienākumiem.

Lai šādas darbinieku nolaidības likvidētu, uzdodu visām darbus

vadošām un uzraugošām personām uz visciešāko sekot zemāko dar-

binieku gaitai, pārbaudīt viņus un instruēt, izskaidrojot, ka katram dzelz-

ceļa darbiniekam nopietni un uzmanīgi jāraugās uz dienesta pienākumu
izpildīšanu un par to jānes atbildība kā valsts, tā sabiedrības priekšā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Administratīvās nodaļas vadītājs Līcis.

RīkojumsN°164.
1930. g. 31. martā.

Par notikumu ziņošanu un izmeklēšanu.

Notikumu ziņošanas, likvidēšanas un izmeklēšanas gaitas nākušas

priekšā dažas nepareizības un kļūdas, uz kurām aizrādu novēršanai:

1) Vēla vai nepilnīga ziņošana.

Ir bijuši gadījumi, ka virsvaldei un policijai pat par diezgan sva-

rīgiem notikumiem nav tūlīt ziņots pa tēlefonu vai personīgi,_ bet

pēc ilgāka starpbrīža, vai arī ziņots padodot par to telegrammu, kapec

palīdzības norīkošana un izmeklēšanas ievadīšana nokavejuses un radu-

šies arī citādi nevēlami starpgadījumi.
Lai tas nenotiktu, jātur prātā, ka:

a) Par katru notikumu stacijas priekšniekam tūlīt pa tēlefonu jāziņo

savam ekspluatācijas revidentam un virsvaldes, resp. nodaļas



906

kustības rīkotājam, kur tāds ir, kur/š tad savukārt par to ziņo
virsvaldes kustības rīkotājam. Ceļa meistaram, depo priekšniekam
vai dežūrantam savukārt nekavējoši pa tēlefonu jāziņo par noti-

kumu savam iecirkņa priekšniekam.

b) Virsvaldes kustības rīkotājam par notikumiem, skatoties pēc sva-

rīguma, tūlīt pa tēlefonu vai noteiktā kārtībā jāziņo rīcības daļas
vadītājam un ekspluatācijas direktoram un pēc vajadzības arī

citām virsvaldes administratīvām personām.

c) Par svarīgākiem notikumiem virsvaldes kustības rīkotājam jāziņo
tūlīt pa tēlefonu arī galvenam direktoram. Bez tam par tādiem

notikumiem attiecīgās direkcijas līnijas augstākas amata personas
ziņo pa tēlefonu savam direktoram un arī galvenam direktoram.

Tādā pašā kārtībā jāziņo direktoriem un galvenam direktoram

par svarīgāko notikumu likvidēšanu.

d) Par katru notikumu, par kuru saskaņā ar saīsināto adrešu ko-

deksu adreses tēlegramma nododama dzelzceļu policijai, tūlīt pa
tēlefonu vai mutiski jāziņo arī vietējam dzelzceļu policijas uz-

raugam. Ja vietējais policijas uzraugs nav mājās, par notikumu

tūlīt pa tēlefonu jāziņo policijas iecirkņa priekšniekam, resp. de-

žūrējošam uzraugam tāļākai rīcībai.

c) Ja par notikumu paredzēts ziņot ar saīsinātas adreses tēlegrammu,
tad tas izdarāms nekavējoši, tūlīt pēc tēlefonisko ziņojumu nodo-

šanas, zināms, neaizkavējot visnepieciešamāko izrīcību notikumu

likvidēšanā un palīdzības sniegšanā.

Lai saīsinātās adreses tēlegrammas izvēlē un tekstā novērstu

kļūdīšanos, kas nācis priekšā staciju priekšniekiem tēlegrammas
redakcija jāsaskaņo ar ekspluatācijas revidentu vai virsvaldes

kustības rīkotāju, kas izdarāms pēc iespējas tūlīt tai reizē, kad

par kādu notikumu minētām personām ziņo pa tēlefonu.

2) Par notikumiem vilcienu kustībā posma daļā līdz komercstacijai vai

pieturas punktam, kā arī par notikumiem pašās komercstacijās un pie-
turas punktos, ja tos apkalpo stacijas priekšnieks vai arī ekspluatācijas
aģents, pēdējiem arī jāziņo un jāievada izmeklēšana tāpat, kā tas attie-

cīgos gadījumos jādara pilnas darbības staciju priekšniekiem.

3) Ziņojot ar tēlegrammām par notikumiem, kur bojāts rit. sastāvs,
katrā ziņā jāuzrāda rit. sastāva šķira (lokomotīve, tenders, vagons, pus-

vagons, platforma, ledus vagons v. t. t.), N°, īpašnieks (dzelzc. vai firma

un taml.).

Minētie dati tūlīt vajadzīgi, lai varētu nekavējoši nokārtot remonta

jautājumus, kas pretējā gadījumā kavējas ar iztrūkstošo datu ievākšanu.

4) Piegriežama liela vērība notikumu technisko apstākļu noskaidro-

šanai, jo notikumu izmeklēšanā tam visai svarīga, pat izšķiroša nozīme.

Teiktais tieši attiecas uz braukšanas ātrumu, nokritušo lokomotīvju
un vagonu riteņu atstātumu apmērīšanu un ceļa stāvokļa pārbaudīšanu

pie notikumiem ar vilcieniem un manevru darbos, kas katrā gadījumā
izdarāms tam noteiktā kārtībā.

5) Par sīkiem nelaimes gadījumiem ar dzelzceļu darbiniekiem (viegla
ievainošana) saīsinātas adreses tēlegrammas nav jādod, bet tādas jādod
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tikai par lielākiem nelaimes gadījumiem (smaga ievainošana, sakropļo-
šana, nonāvēšana).

Par katru nelaimes gadījumu, kas noticis ar dzelzceļu darbinieku

tam izpildot dienesta pienākumus vai sakarā ar vilcienu kustību, sastā-

dāms nelaimes gadījuma akts, kura oriģināls ne vēlāk par 5 dienām pēc
gadījuma jāiesūta VA.

Katra nelaimes gadījuma iemesli un apstākļi noskaidrojami, ievācot

cietušā un ar gadījumu sakarā stāvošo darbinieku paskaidrojumus.

levāktie materiāli ar nelaimes gadījuma akta norakstu 5 dienu laikā

nosūtāmi:

a) par sīkiem nelaimes gadījumiem tieši savai direkcijai,

b) par svarīgākiem nelaimes gadījumiem, kuri ziņoti ar saīsinātu

adreses tēlegrammu, vietējās notikumu izmeklēšanas kommisijas
priekšsēdētājam.

Šie gadījumi izmeklējami kommisijā no to direkciju vai

vienību pārstāvjiem, kuru darbību ar nelaimes gadījumu stāv

sakarā, pēc kam kommisijas priekšsēdētājs lietu iesūta savai

direkcijai.

6. Notikumu, nelaimes gadījumu akti un ziņojumi, tāpat admini-

stratīvās vienības priekšnieka vai kommisijas slēdziens oriģinālos rak-

stāmi ar tinti.

7. Ūdens krānu bojāšanas gadījumi izmeklējami, kā notikumi, par

kuriem sastādāms notikuma akts.

8. Ja ar kādu notikumu stāv sakarā privātas personas (cietuši vai

kā liecinieki), notikuma lietai jāpievieno arī privāto personu liecinājumi,
kuri uzrakstāmi no izmeklēšanu ievadošās administratīvās personas, bet

ja izmeklēšanu ievada arī policija, tad pievienojot par to attiecīgas poli-

cijas protokolu norakstus.

9. Kommisijas priekšsēdētājam jāraugās, lai pie izmeklēšanas ma-

teriāliem neiztrūktu:

1) izraksts no vainojamo darbinieku gaitas apraksta,

2) bojāto daļu skices un

3) ieraksts par zaudējumu summu.

Ar šo atcelti:

1926. g. 1. marta rīk. Ms 2138/V.
1926. g. 30. jūnija rīk. Xs 239.

1926. g. 8. marta apkārtr. JsTs 11.

1926. g. 6. oktobra rīk. Ni 361.

1927. g. 22. marta apkārtr. X° 21.

1927. g 28. marta apkārtr. Xs 26.

1927. g. 8. augusta apkārtr. Js° 71.

1927. g. 8. augusta apkārtr. Xs 72.

1928. g. 8. februāra apkārtr. Jv° 13.

1928. g. 8. marta rik. JVs 125.
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1928. g. 17. septembra rīk. Ns 394.

1928. g. 18. decembra rīk. Ns 536.

1928. g. 9. oktobra apkārtr. Ns 111.

1929. g. 2. novembra tēlegr. Ns ED/3911.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 133.
1926. g. 13. aprīlī.

Par noteikumu N° 287. notikumu izmeklēšanai ievešanu dzīvē.

lespiesti atsevišķas grāmatiņas noteikumi te 287. notikumu izmeklē-

šanai un tie stājās spēkā ar 1. maiju.

Sakarā ar šo uzdodu attiecīgām administratīvām personām rūpēties
par minēto noteikumu pieprasīšanu un saņemšanu noteiktā kārtā no no-

liktavas, lai laikus ar tiem iepazītos un instruētu darbiniekus.

Ar noteikumu Xs 287. spēkā stāšanos atcelti:

1) 1919. g, 19. septembra Pagaidu noteikumi te 14. S. un D.

M. V. te 4.

2) 1920. g. 11. augusta rīkojums S. un D. M. V. te 53.

3) 1920. g. 17. augusta Pagaidu noteikumu te 77. S. un
D.

M. V. te 56.

4) 1920. g. 22. novembra rīkojums N2 443. Dz. v. rīk. krāj. j\*2 6.

5) 1920. g. 27. novembra rīkojums te 449. Dz. v. rīk. krāj. te 7.

6) 1921. g. 21. marta rīkojums te 95. Dz. v. rīk. krāj. te 16.

7) 1922. g. 14. janvāra rīkojums te 15. Dz. v. rīk. krāj. JM2 3.

8) 1921. g. 12. decembra apkārtraksts N2 1118/K. Dz. v. rīk.

krāj. N2 6. 1922. g.

9) 1922. g. 20. janvāra apkārtraksts N2 2573/K. Dz. v. rīk. krāj. N2 6.

10) 1922. g. 6. marta apkārtraksts No 78/CK. Dz. v. rīk. krāj. N9 10.

11) 1922. g. 6. marta apkārtraksts te 79/CK. Dz. v. rīk. krāj. N2 10.

12) 1922. g. 27. marta apkārtraksts N2 130/CK. Dz. v. rīk. krāj. N2 13.

13) 1922. g. 29. maija apkārtraksts N2 272/CK. Dz. v. rīk. krāj. Xs23.

14) 1922. g. 29. jūlija rīkojums N2 238. Dz. v. rīk. krāj. M> 31.

15) 1922. g. 5. augusta rīkojums N2 242. Dz. v. rīk. krāj. N2 31.

16) 1922. g. 5. augusta apkārtraksts JNs 476. Dz. v. rik. krāj. JSfs 41.

17) 1922. g. 19. novembra apkārtraksts N2 1282. Dz. v. rīk.

krāj. N2 41.

18) 1923. g. 12. marta apkārtraksts N2 1. Dz. v. rīk. krāj. N2 11.

19) 1923. g. 9. apriļa rīkojums N2 83. Dz. v. rīk. krāj. te 14.

20) 1923. g. 20. septembra rīkojums te 248. Dz. v. rīk. krāj. N2 38.

21) 1923. g. 22. oktobra rīkojums te 288. Dz. v. rīk. krāj. te 42.

22) 1924. g. 3. marta rīkojums te 78. Dz. v. rīk. krāj. te 10.
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23) 1925. g. 15. augusta rīkojums te 299. Dz. v. rīk. krāj. te 33.

24) 1925. g. 14. decembra rīkojums te 449. Dz. v. rīk. krāj. te 50.

25) 1926. g. 5. janvāra apkārtraksts te 92/T. Dz. v. rīk. krāj. te 1.

26) 1926. g. 12. marta rīkojums te 54. Dz. v. rīk. krāi. Js° 7.

Dz. virsv. rīk. krāj. neiespiestie:

1) 5. novembra 1921. g. VP tēlegramma Ns 1254.

2) 30. aprīļa 1924. g. V tēlegramma te 244/ET.
Noteikumu te 287. pielikumos te 2. un 4. pievestās, mazliet gro-

zītā parauga blanķetes iespiedīs tikai pēc blanķešu ser. VA 40. un VA 41.

esošā krājuma izlietošanas, kamdēļ visos attiecīgos gadījumos jālieto pē-

dējās, pie kam tajās jāieraksta arī tās ziņas, kuras prasītas ar jaunā pa-

rauga papildinājumiem.
Pielikumā te 3. pievestā parauga ziņojumu blanķetes ser. VA 42.

iespiestas un brošētas pa 100 lap. Tās pieprasāmas vispārnoteiktā kārtībā.

Pielikumā Xs 5. pievestā parauga blanķetes pagatavojamas katrā

ātsevišķā gadījumā no rokas.

Saīsināto adrešu tēlegrammu padošanā jārīkojās pēc pielikumā te 8.

pievestā izvilkuma iz noteikumiem te 228. pārstrādātā izdevuma, kuri

stājās spēkā vienā laikā ar noteikumiem .Ve 287.

Dzelzceļu galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Visiem TN un CN, noraksts E un J.

Noteikumu .N° 287. par notikumu izmeklēšanu punkts 54. papildi-
nāms ar trešo piezīmi sekoši: „Kad CN un TN vai viņu palīgiem nav

iespējams piedalīties izmeklēšanas kommisijās, tad mazāksvarīgu gadījumu,
bet tikai tādu, izmeklēšanas komisijās TN var norīkot TNM vai TD,

CN — CNM".
No 10757. 1928. g. 3. decembrī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Techniskā direktora v. Bērzupe.

Rīkojums N° 470.
1926. g. 28. decembrī.

Pēdējā laikā no darbiniekiem ienāk sūdzības, ka izmeklēšanas kommi-

sijas neiepazīstina apvainotos darbiniekus ar apsūdzības materiāliem, kas

izsauc papildu un virskomisiju nozīmēšanu un kavē lietu izmeklēšanu.

Lai to novērstu, uzdodu izmeklēšanas kommisiju vadītājiem un pārē-
iām administratīvām personām, kuru rīcībā ir izmeklēšanas materiāli, uz

apvainojamo darbinieku pieprasījumiem, iepazīstināt viņus ar apsūdzības
materiāliem un liecinājumiem. Ja apsūdzētais darbinieks sevi aizstāvot

uzdotu noskaidrot jaunus lietas apstākļus, vai jaunus lieciniekus, šie jaunie

apstākļi izmeklēšanas kommisijai jāņem vērā. Par apvainotā darbinieka

papildu liecinieku izsaukšanu izmeklēšanas kommisijā (ia tos izmeklēšanas

kommisija nevar sameklēt), jārūpējās pašam apvainotam darbiniekam.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Administratīvās nodaļas vadītājs Līcis.
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Apkārtraksts N° 44.
1929. g. 24. aprīlī.

Lai būtu iespējams ugunsgrēka gadījumos nekavējoši noskaidrot uz

vietas tā cēloņus un apstākļus un pēc vajadzības dot darbiniekiem

instruktīvus aizrādījumus, lūdzu par katra ugunsgrēka izcelšanos neka-

vējoši ziņot pa tēlefonu arī vietējam ugunsdzēsības iec. pārzinim (TN,
TF) vai virsvaldes darba laikā mašindirekcijas ugunsdzēsības nodaļai pa
tēlefonu 108.

Neatkarīgi no šā par katru ugunsgrēku ziņojams noteik. Ms 287

notikuma izmeklēšanai paredzētā kārtībā.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.

Rīkojums N° 288.
1929. g. 25. jūnijā.

Par notikumu rūpīgāku izmeklēšanu.

Novērots, ka pēdējā laikā iesūtīti vairāki notikumu izmeklēšanas

akti ar kommisijas slēdzienu, ka notikumu iemesli nav noskaidroti un ne-

viens no dzelzceļu darbiniekiem nav vainojams, kaut gan nodarīti zau-

dējumi. Tas sevišķi attiecas uz sastāva noiešanu no sliedēm līkumos

vai uz pārmijām. Caur nepilnīgu datu ievākšanu no vietējām kommisijām
ir ņēmta iespēja virsvaldes direkcijām lietu vispusīgi noskaidrot un spert
vajadzīgos soļus, lai līdzīgus notikumus novērstu nākotnē. Aizrādu, ka

visos gadījumos, kad ritošā sastāva noiešanas iemesls neskaidrs vai ap-
stridams, aktos jāuzrāda:

a) ceļa izmērīšanas rezultāti par sliežu savstarpējo attāļumu (uz

katriem 2 metriem) tabelēs veidā, mazākais 50 metri uz abām

pusēm, skaitot no noiešanas vietas;

b) līkumu rādiuss, dabā iar 10 līdz 20 metriem garu

stiepuli), uzrādot, vai līkumam ir vienmērīgs izliekums, kādās

vietās līkums izmērīts (pieliekot izmērīšanas šemu). Vēlams

mērīt ik uz 5 metriem;

c) ārējās sliedes paaugstinājums ne tikai attiecībā uz iekšējo sliedi,
bet arī absolūtu kā iekšējās, tā arī ārējās sliedes augstumu uz

katriem 2 metriem (ar nivelira palīdzību);
d) uz kuru pusi — ceļa ārpusē vai iekšpusē — notikusi noiešana;

cik tāļu nogājuši sāņus no sliedēm izlēkušie riteņpāri (parādīt

viņu pēdas un virzienus);

c) cik liela ir sprauga starp sliežu galiem savienojumos;
f) sliežu tips, garums, vecums un nodilums;

g) vai uz ceļa vai blakus ceļam nav sakrājies ūdens;

h) vai nav pazīmes, ka zem nogājušā vagona riteņiem būtu pakļuvis
kāds priekšmets (ja ir, tad kāds);

i) kādā kārtā notiek ceļa uzraudzība un kad pēdējo reizi ceļš ap-

skatīts;

j) cik bieza ir balasta kārta un kāds ir balasta sastāvs (kvalitāte);

k) gulšņu vai brusu stāvoklis un savstarpējais attālums; vai tie

sūcināti vai ne; kad ielikti ceļā;

1) kabu, paliktņu un savienojumu tipi un stāvoklis; kādā stāvoklī

atrasti izrautās kabas un caurumi, no kuriem kabas izrautas;
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m) vai nav bojātas vai lauztas kādas no vagona vai bremzes daļām;
ja ir, tad kāds bijis iemesls (pielikt bojāto daļu skici ar aizrādī-

jumu, vai bijušas skavas, kas bojāto daļu nodrošina pret nokrišanu);

n) kad un kur notikusi nogājušā ripojošā sastāva pēdējā kārtējā
techniskā apskate (bukšu un bremžu revīzija, periodiska apskate
v. t. t.

0) skrejdaļu techniskais stāvoklis un izmēri, attāļums starp riepām
un to uzmalām, riepu profils, to izdilums; vai uz ass nav palicis
vaļīgs riteņa centrs un kādas vispār atrastas citas nepareizības;

p) kādā stāvoklī atrasts sakabināmais aparāts, buferi, atsperes, bukses,

gultņi, ratiņi un to daļas, slīdeņi v. t. t.;

r) vai vagonu sakabinājums savā starpā bijis pareizs;

s) kādā stāvoklī atrastas bremzes kurpes un kādā mērā tās bija
pievilktas resp. sakarsušas (šo jautājumu no svara noskaidrot, ja
noiešana no sliedēm notikusi aiz novēlotas apturēšanas vai brem-

zēšanas) ;

t) kā bija noslogots no sliedēm nogājušais riteņpāris;

v) kāda krava bija nogājušām vagonam (uzrādīt vai krava vagonā
atradās bērtā vai iesaiņotā veidā); vai krava bija vienlīdzīgi sa-

dalīta un vai nebija pārsvars;

v) vai noiešana nav izsaukta no nepareizi sastādīta vilciena (uzrādīt

pēc kārtas visa vilciena vagonus un to kravas svaru);

.z) kāds bija kustības ātrums noiešanas momentā;

ž) kādos apstākļos notika noiešana no sliedēm; kad un kas to pir-
mais pamanīja.

Ja noiešana notikusi uz pārmijas, tad vēl jāuzrāda:

a) vai pārmija pārvedama ar roku vai centralizēta; vai tā apkalpojama
vai neapkalpojama, apgaismojama vai neapgaismojama pārm-ja;

b) pārmijas un krusteņa tipi;

c) kādā tie atrasti stāvoklī un cik ilgi tie kalpo;

d) kad beidzamo reizi pārmija labota un iekš kā pastāvēja tās

labošana;

c) kad beidzamo reizi pārmija apskatīta, kas to izdarījis un kas pie
apskates atrasts ;

f) kāda labuma un cik ilgi kalpojušas pārmijas brusas, vai tās pie-
sūcinātas ;

g) ceļa platums pie pārmijas vilktnes, t. i. asmeņa rezgalī, asmeņa

tievgali, uz krusteņa, pārejas līkuma vidū (saskaņā ar 1922. g.

instr. Jsfš 22 tabelēs — Dzelzc. virsv. rīk. krāj. M*2 10); vai nav

manāmas sašķiebšanās pārmijas daļās un kādā stāvoklī pārmijas

nostiprināšanas vietas;

h) cik cieši asmens pieguļ rāmja sliedei; vai asmens nav bojāts, ap-

lauzts vai nodilis (pie p. 7. un 8. pielikt skici ar izmēriem); vai

pārmijas slēdzenes aizliktnis atradās savā vietā;
1) kādā stāvoklī un cik lielas atrastas spraugas starp sliedi un kontr-

sliedi, kā arī sprauga starp asmeni un rāmja sliedi (vai spraugas

bija tīras, vai spraugās nebija sveši ķermeņi (piem. saspiests

sniegs, apledojušas smiltis v. tml.);
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j) kādā virzienā pārmija bija nolikta; vai asmeņa stāvoklis saskan

ar pārmijas pārvedu sviras stāvokli un vai pārmijas (sviras) nor-

mālais stāvoklis ir pareizi apzīmēts ar uzkrāsotas bultas aso galu
un bulta labi saredzama;

k) kādā stāvoklī pārmijas signālu rādītājs un lāktenis un kādā stā-

voklī viņu apgaismošana un redzamība (ja gadījums noticis naktī

vai miglā); kādā veidā ar slēdzeni vai aizliktni pārmija bija no-

slēgta; kur un pie kā atrodas pārmijas atslēgas (uzrādīt arī no-

teikto atslēgu glabāšanas kārtību);

1) vai pie pārmijas atradās attiecīgais darbinieks un ko viņš tur darīja;

m) kad un kādā virzienā beidzamo reizi pirms noiešanas pār pārmiju
gājis ripojošais sastāvs (vai pārmija netika uzgriezta);

n) kāds bija ātrums noiešanas brīdī;

o) vai apstāšanās signāli tika doti laikā un kādā mērā bija nodroši-

nāta šo signālu redzamība no lok. vadītāja puses;

p) ja noiešanai no sliedēm bija par iemeslu ritošā sastāva trūkumi

vai bojājumi, tad kāds viņu rakstūrs (pielikt skici);

r) kādā stāvoklī atrodas ritošais sastāvs pēc noiešanas no sliedēm

(pielikt situācijas skici).

Ja noiešanas iemesli paliek nenoskaidroti, tad katrā ziņā jāizdara
arī ceļa praktiskā pārbaude, laižot pēc iespējas pār noiešanas vietu to

pašu sastāvu (lok. vai vagonu), kas nogājis; sastāvs šaubīgās vietās jā-

aptur un jāapskata, vai kāds no riteņiem nav pacēlies gaisā (neatbalstas
uz sliedi), jāizmēro šo pacēlumu, jāatzīmē skicē un jāizmēro arī attālumi

starp asīm, un par cik (pēc vagona, tendera vai lok. konstrukcijas) ass

varēja pārvietoties buksēs (tolerance).
Par visu minēto vajadzīgo datu uzņemšanu un akta pareizo sastādī-

šanu visa atbildība krīt uz izmeklēšanas kommisiju.

Šis rīkojums attiecas uz visiem darbiniekiem, kas piedalās notikumu

izmeklēšanā, kā arī uz āttiecīgiem direktoriem un viņu vietniekiem.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Rīkojums N° 495.
1929. g. 28. novembri.

Pārgrozot 1926. g. 13. aprīļa rīkojumu Ms 133 lūdzu turpmāk nelietot

notikumu izmeklēšanā vecā parauga blanķetes sērija VA 40 un 41, bet

lietot jaunā parauga blanķetes pēc noteik. Xs 287 pielikumiem N° 2 un 4.

Dzelzceļu galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. O. Zaķis.

Apkārtraksts N° 84.
1929. g. 30. jūlijā.

Novērots, ka stacijas piesūta tēlegrammas par dažādiem notikumiem

dzelzceļu policijai un tiesas iestādēm ar ievērojamu novēlošanu. Bieži

šādas tēlegrammas aizturētas stacijās pat vairākas stundas, caur ko

minētām iestādēm nav iespējams notikumus pienācīgi noskaidrot.

Sacīto novēršanai uzdodu tēlegrammas par notikumiem piesūtīt
policijai, apgabaltiesas prokuroram un izmeklēšanas tiesnesim nekavējoši
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pēc pieņemšanas pa aparātu vai no nosūtītāja, izdarot visu iespējamo
tēlegrammu ātrākai izsniegšanai adresātiem.

Gadījumos, ja staciju darbinieki nav skaidrībā, kādam apgabaltiesas
prokuroram vai iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim tēlegramma piesūtāma,
tad dēļ paskaidrojumiem tūliņ jāgriežas pie tuvākā dzelzceļu policijas
ierēdņa.

Šī apkārtraksta noraksts pievienojams, kā pielikums noteikumiem

par tēlegrafa un tēlefonu satiksmi uz dzelzceļiem Ns 341.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Techniskās nodaļas vaditājs Šneiders.

Rīkojums N° 123.
1930. g. 21. martā.

Par vilcienu kustību ar pavadoni.

Lai neceltos pārpratumi un lieka izskaidrošanās, kas var kavēt

vilcienu gaitu, nepieciešami vispārīgi un sevišķi tajos gadījumos, kad

posmā zināmā vietā vilcieniem jāiet ar pavadoni (not. 235. § 50.), lai

darbinieks, kuram uzdots izpildīt pavadoņa pienākumus, būtu formas

apģērbā vai vismaz formas cepurē un tam būtu klāt arī apliecība, kas

apstiprina pavadoņa uzdevumu.

Ja vilcienu kustība ar pavadoni izsaukta ceļa pārbūves vai remonta

dēļ, tad pavadoni norīko attiecīgā iecirkņa ceļa meistars, kurš arī izdod

pavadonim vajadzīgo apliecību. Vienā vietā, vienā laikā var nodarboties

tikai viens pavadonis un darbībai vienā vietā var izdot tikai vienu apliecību.

Apliecība izdodama šāda satura :

Pavadoņa apliecība te

Šīs apliecības turētājs no manis norīkots vilcienu pārlaišanai sarkano

signālu ierobežotai vietai km posmā
iec. ceļa meistars (paraksts).

Pavadonim vajag būt klāt laikam piemērotam signāldaiktam un

signāltaurei.

Ar šo atcelts

1923. g. 7. septembra rīk. te 233 (Rīk. Kr. te 36).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 121.
1928. g. 8. novembrī.

Par vilcienu priekšrocību

Gadījumos, kad nokavēšanās vai citu iemeslu dēl vilcienu noteiktā

gaita ir traucēta, bieži tiek aizturēti ļoti ilgi zemākas šķiras vilcieni ar

augstākas šķiras vilcienu garāmlaišanu un krustošanos pat tad, kad no

posma pāriešanai vajadzīgā laika iztrūkst 2—3 min. Tādos gadījumos
nolaižot iepriekš augstākas šķiras vilciena zemākas šķiras vilcienu, pēdē-

jais būtu daudz ko ieguvis, bet pirmais nokavētos tikai dažas minūtes.

58
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Ņemot vērā, ka atkāpšanās no pastāvošiem noteikumiem pielaižama
tikai ar virsvaldes piekrišanu un ka pēdējai, kā kustības regulētājai, ir

labāki redzams un zināms, cik lietderīgi katrā atsevišķā gadījumā vilcienu

priekšrocību grozīšana, lūdzu visos gadījumos, kad dažu minūšu dēļ
zemākas šķiras vilcienu nākas aizturēt pārmērīgi ilgi ar augstākas šķiras
vilcienu, jau laikus griezties pie virsvaldes dežūranta (EDR) dēļ norā-

dījumiem, iepriekš ievācot noteiktas ziņas par attiecīgo vilcienu gaitu.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītājs Rezgals.

Rīkojums N° 208.
1929. g. 8. maijā.

levērojot to, ka paātrinātie preču vilcieni piena, eksportsviesta un

pārējo pasažieru ātruma preču pārvadāšanai apgrozās pēc noteikta saraksta

un ar paātrinātu gaitu posmos, un lai izdalītu šos vilcienus no pārējiem
preču un savācamiem vilcieniem, uzdodu apzīmēt tos ar šifru „Ma",

piešķirot tiem 7. priekšrocības šķiru.

Sakarā ar to noteik. Jvs 235 8. § V. nod. vilcienu priekšrocības 7. šķirā
pierakstāms: „paātrinātie preču vilcieni."

Rīkojums stājas spēkā š. g. 15. maijā.

Dzelzceļu galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 413.
1926. g. 17. novembrī.

Par noteikumiem JV» 286.

lespiesti atsevišķās grāmatiņās noteikumi N° 286. par palīdzibas
vilcieniem un šie noteikumi stājas spēkā 1. decembrī. Sakarā ar šo

uzdodu attiecīgām administrātīvām personām rūpēties par minēto notei-

kumu saņemšanu un palīdzības vilcienu sastāvu komplektēšanu, apgā-
dāšanu un novietošanu saskaņā ar jaunājiem noteikumiem.

Ar noteikumu N° 286. spēkā stāšanos atcelti:

1) 1921. g. 19. aprīļa noteik. Ne 108. Rīk kr. Ks 20.

2) 1923. g. 3. februāra pag. instrukcija Ns 27. Rīk. kr. N° 6.

3) 1923. g. 28. februāra rīk. Ns 1717./VA Rīk. kr. te 9.

4) 1923. g. 18. jūlija rīk. JSfe 5727./VA Rīk. kr. te 28.

5) 1925. g. 6. jūlija rīk. te 240. Rīk. kr. te 27.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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Apkārtraksts N° 14.
1926. g. 1. novembrī.

Visiem TF un TN, noraksts SR un ER.

bakara ar to, ka pēc jaunajiem noteikumiem veselības nodaļas vago-
niem vienmēr jāatrodas palīdzības vilcienos, pie kam atslēgas no viņiem
uzglabā TD jeb depo dežuranti kopā ar citu palīdzības vilcienu atslēgām
pilnīgi noteiktā vietā, lūdzu izpildīt sekošo:

1) Visām atslēgām jābūt sakopotām vienā virknē; pie katras atslēgas
iāpiesien tāpelīte ar uzrakstu, no kāda vagona ir atslēga.

2) Pie palīdzības vilciena pieprasīšanas TD vai depo dežūranti,

kurš rīko palīdzības vilcienu, nekavējoši aukstā laikā uzdod iekurināl

veselības vagona krāsni.

3) Veselības vagonam palīdzības vilcienos jābūt ievietotam kā pēdē-
jam, lai pa gala sienā atrodošām durvīm varētu bez traucējumiem ienest

vagonā ievainotos.
Mašinu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Dzelzc. galvenais ārsts Dr. K. Barons.

Apstiprinu. 1926. g. 3. novembrī.

Satiksmes ministris P. Aroniets.

Rīkojums N° 402.

Lai palīdzības vilcienu izsūtīšana vajadzības gadījumos nekavētos,
šo vilcienu sastāvos viņu stāvēšanas vietās vajag atrasties pilnīgi visiem

tiem vagoniem, kuri zināmā punkta palīdzības vilcienam paredzēti, un

palīdzības vilciena vagona atslēgām jāatrodas tikai vienas personas

glabāšanā.
Sakarā ar šo:

1) atceļu 1923. g. pagaidu instrukcijas te 27. p. ļ. piezīmi par Šķi-
rotavas palīdzības vilciena veselības nod vagona turēšanu Rīgā 1.

2) atceļu 1926. g. 3. marta noteik. te 286. 4 § piezīmi 1. 9. § pa-

pildināt ar sekošo: „visas palīdzības vilciena vagonu aislēgas nododamas

vienas personas glabāšanā — depo dežūranta, resp. depo pr-ka".
Pantā 5. (26. 1. p.) nostrīpot punktu: „1) vagona atslēgas."
Līdz ar šo L ceļu līnijas Meitene—Bauska palīdzības vilciena stāvē-

šanas vietu nosaku Meiteni, kamdēļ noteik. te 286. 4. § panta d) pirmā

iedalījumā vārda: ~Bauska", vietā likt: „Meitene"..

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Dzelzc. galv. ārsts Dr. K. Barons.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Rīkojums N° 430.
1926. g. 6. decembrī.

Par 1926. g. 3. marta noteikumu JVfs 286. izlabošanu.

1) 4. § 5. 1. p. 5. ailē vārdu „Rēzekne I 2)" izlabot uz: „Rēzekne I".

Tanī pašā lapas pusē 4. rindā no apakšas iespiests: „2) Krustpilī, Vents-

pilī, Valkā un Rēzeknē I jābūt tikai vienam vagonam" v. t. t. izlabojams:

„2)'Krustpilī, Ventspilī un Valkā jābūt tikai vienam vagonam" v. t. t.

58*
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2) Sakarā ar ārstu iecirkņu jauno sadalījumu (sk. š. g. 16. septembra
rīk. JSTs 333. — Dz. v. N° 36.) 4. § 4. 1. p. nodalījumā: „kā rīcībā un

pārziņā atrodas attiecīgie vagoni" ailē: „ārsta iecirknis", iepretī vārdam

jāizlabo „VIII" uz „I" un 5. 1. p. iepretī vārdam „Vents-

pils 2)", jāizlabo „VIII" uz „XII".

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Dzelzc. galv. ārsts Dr. K. Barons.

Apkārtraksts N° 47.
1926. g. 3. decembrī.

Visiem ER, CN-1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 un 10, TN-1, 2, 3, 4 un 5,
SR-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 un 12.

Sakarā ar jauno noteikumu N° 286 par palīdzības vilcieniem stā-

šanos spēkā š. g. 1. decembrī un dažām pārmaiņām novietotos palī-
dzības vilcienu sastāvos, uzdodu sastādīt par visiem palīdzības vilcie-

niem šo noteikumu 6. § paredzētos aktus un iesūtīt tos līdz ar vilciena

stāvēšanas vietas skici attiecīgām direkcijām.
Sastādāmos aktos jāuzrāda arī vagonu numuri, šķira un kādām

vajadzībām vagoni nozīmēti.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktora pal. E. Zēbauers.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 462.
1926. g. 20. decembrī.

Uzdodu noteikumos Ks 286, par palīdzības vilcienu lietošanu un

uzturēšanu kārtībā, gruppā 11, 20. 1. p. tēlegr. līnijas izlabošanas darba rīku

un materiālu daudzumu izlabot pēc zemāk pievestās tabelēs:

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

o
ICD C/5

a.«

Ši
.01

Priekšmetu nosaukums

K un N pl. !
ceļiem

skaits

P platuma
ceļiem

L platuma
ceļiem

skaits skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

Kāpšļi
Jostas aizsargu ....

Trices ar virvi

Knaibles, plak

„
asās

Gliem. svārpsts, 16 mm

Franču atslēga ....

Spailes līnijas
Drāts cink., 4 mm

. . .

.
2

. . . .

Naglas_ balstu, 200 mm .
Kāši tēlegr. N° 1 . . . .
Izolatori N° 1

Aukla darvota

Lauka kabelis

Tēlef. pārnesām

1 par.

1 gab.
1 kompl.
1 gab.
1

„

1
.

1
,

20
,

50 kg
5

.

10 gab.
4 i

10
.

1 kg
300 m

1 gab.

1 pār.
1 gab.
1 kompl.
1 gab.
1

.

1
.

1 par.
1 gab.
1 kompl.
1 gab.
1

.

1
.

10 gab.

150 m

1 gab.

150 m

1 gab.
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Apstiprinu.
Satiksmes ministrs K. Krievs.

Rīkojums N° 530.

1927. g. 21. decembrī.

Palīdzības vilcienu sastāvi samazināmi sakārtojot tos zemaknoradīta

kārta.

K. un N. ceļu.
a) 1 segts vagons mašīndirekcijas darba rīkiem un piederumiem;
b) 1 segts vagons ceļu direkcijas darba rīkiem un piederumiem;
c) 1 kopīga platforma priekšmetiem, kurus vagonos nevar ievietot;
d) veselības vagons.

P. ceļu.
2 segti vagoni un 1 platforma, ka paredzēts K. un N. ceļam.
Veselības vagona nav.

L. ceļu.
1 segts un 1 platforma kopīgām vajadzībām.
Veselības vagona nav.

Noteikumos JY° 286 izdarīt zemāk pievestos grozījumus.
3. un 4. lap. p. punktus a, b, c, d, atvietot ar sekošo:

K. un N. ļceļu.
a) 1 segts vagons mašīndirekcijas darba rīkiem un piederumiem;
b) 1 segts vagons ceļu direkcijas darba rīkiem un piederumiem;
c) 1 kopīga platforma priekšmetiem, kurus vagonos nevar ievietot;
d) veselības vagons.

P. ceļu.
2 segti vagoni un 1 platforma, ka paredzēts K. un N. ceļiem.
Veselības vagona nav.

L. ceļu.
1 segts un 1 platforma kopīgam vajadzībām.
Veselības vagona nav.

Piezīme 111. Palīdzības vilciena personāla pārvadāšanai īpašu vagonu neiekārto.

Personālam jāievietojas vilciena sastāvā esošos vagonos.

8. lap. p. 2. r. no augšas nostrīpot vārdus: „un ekspluatācijas no-

daļas", un pēc vārda: „priekšniekiem", ierakstīt: „ekspluatācijas revi-

dentam".

8. lap. p. 8. § nostrīpot otro teikumu, bet pirmo teikumu papildināt
ar sekošo: „ko tūlīt noskaidro palīdzības vilciena stacijas priekšnieks,
bet Šķirotavā un Daugavpilī kustības rīkotājs".

9. lap. p. otrā trafaretā nostrīpot vārdus: „un tēlegrafa instrumenti";
4. trafaretu D. nostrīpot, bet 5. trafaretā nostrīpot burtu „E" un tā vietā

ierakstīt D.

9. lap. p. 14. un 15. r. r. no apakšas nostrīpot vārdus:

iecirkņu un nodaļas priekšnieki un iecirkņu ārsts", un to vietā ierakstīt:

„§. 6. minētās admin. personas".

10. lap. p. punkta C. nostrīpot: «ekspluatācijas nodaļas pr-kam vai

viņa palīgam, vai".
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11. lap. p. 17. r. no apakšas nostrīpot vārdus: „un ekspluatācijas
nodaļas", un pēc vārda: „priekšnieki", ierakstīt: „un ekspluatācijas revi-

denti".

12. 1. p. 5. r. no augšas nostrīpot vārdus: «ekspluatācijas nodaļu",

un pēc vārda „priekšniekiem" ierakstīt: „ekspluatācijas revidentiem".

12. lap. p. 16. r. no augšas nostrīpot vārdus: „nodaļas dežūrantam",

un to vietā ierakstīt: „kustības rīkotājam un palīdzības vilciena stacijas

priekšniekam".
18. r. no augšas nostrīpot vārdus: „nodaļas dežūrants", un to vietā

ierakstīt: „kustības rīkotājs, bet palīdzības vilcienu stacijās, kur nav kustī-

bas rīkotāja, šo staciju priekšnieki nekavējoši".
19. r. nostrīpot vārdu: „nodaļas", un tā vietā ierakstīt: „rīcības daļas

vadītājam un revidentam".

14. lap. p. 9. r. no augšas nostrīpot vārdu: „nodaļas w

,
un tā vietā

ierakstīt: „direkcijas".
14. r. no augšas nostrīpot vārdus: «ekspluatācijas nodaļas priekš-

nieka palīgs", un vārdu: „nodaļas".
14. lap. p. nostrīpot pēdējās rindiņas vārdus: „savam nodaļas dežū-

rantam", un to vietā ierakstīt: „kustības rīkotājam".
19. lap. p. iedalījumā „grupa II." nostrīpot vārdus: ~un ekspluatā-

cijas nodaļas".

20. lap. p. nodalījumu „B" apzīmēt šādi:

„Grupa I. D. Tēlegrafa izlabošanas instrumenti un materiāli".

21. lap. p. grupas 111 pirmās rindiņas skaitļa ~6-6-3" vietā ierak-

stīt: ~4-4-4".

2. rindiņas skaitļu ~150-100" vietā ierakstīt: ~50-30".

3. rindiņu nostrīpot.

4. rindiņā skaitļa „5,5 m" vietā ierakstīt: „5,3 m" un skaitļa

„2" vietā: „4".

5. rindiņu nostrīpot.
Līdz ar šo 18. februāra rīkojums N° 72. tiek atcelts.

Par palīdzības vilcienu sakārtošanu pēc šī rīkojuma TN, CN, ER

lūdzu sastādīt kopīgus aktus un iesūtīt tos attiecīgiem direktoriem, bet

noraku nodot ES.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskā direktora pal. Paegle.
Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Galvenais ārsts Dr. Grīnups.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apstiprinu 1928. g. 6. oktobri.

Sat. m. v. i. Kara m. ģen. Ed. Kalniņš.

Rīkojums N° 379.

Noteikumos Ns 286 par palīdzības vilcienu lietošanu 8. § (8. I. p.)
pēc vārda: „sūtams", ierakstāms sekošais papildinājums:

„ar katreizēju vagona pārzinātāju SR ziņu". Ar agrāko izlabojumu
8 § šāds saturs:
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„Veselības nodaļas vagons sūtāms ar katreizēju vagona pārzinātāja
SR ziņu līdzi palīdzības vilcienam tikai vajadzības gadijumos, ko tūlīt
noskaidro palīdzības vilciena stacijas pr-ks, bet Šķirotavā un Daugavpilī
— kustības rīkotāji".

Noteikumiem pieliktās instrukcijas (25. lap. p.) 3. p. papildināt ar

sekošo:

„Bet tikai ar katreizēju vagona pārzinātāja SR ziņu".
Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Galvenais ārsts Dr. Grīnups.

Ekspluatācijas direktora p. Kļaviņš.

Rīkojums
N°

343
1930. g. 12. jūlijā.

Par preču vagonu ievietošanu pasažieru vilcienos (pie not.

235 §§ 17., 21.)

I. Sākot ar šā rīkojuma izsludināšanu līdz turpmākam rīkojumam
preču un pasažieru pārvadāšanai atjauts pagaidām piekabināt preču

vagonus pasažieru vilcieniem skaitā ne vairāk, kā norādīts zemāk pie-

vestā sarakstā.

Saraksts pasažieru vilcieniem,
kuriem atļauts piekabināt preču vagonus

]ik pre vagonus

iekabinātatļauts
Iecirknis Vilc. N°N°

Pasažie-
Precēm

riem

1. Rīga—Indra
Indra—Daugavpils

60

31

i

1
5 2

2. Rīga—Indra 6 2

3. Rīga—Daugavpils 43, 73 5

4. Rīga—Zemgale 8/15 5 3

5. Rīga -Zemgale 16/7 5

6. Rīga—Zilupe 14 5 3

7. Rīga—Zilupe 13 5 2

8. Rīga—Zilupe
9. Rīga—Pļaviņas —Gulbene

90, 91 5

16 4 3

10.
„

15 4 4

11. Rīga—Skrīveri 78, 69, 74, 67, 68, 77 5

12. Rīga—Ogre
13. Daugavpils—Rītupe
14. Rīga—Rītupe

72, 71, 76, 75 5

12, 11, 36, 37 5

4 5 3

15. Rīga—Rītupe
16. Rīga—Jaunlatgale
17. Jaunlatgale—Ieriķi
18. Ieriķi—Rīga

3 5 1

54 5 4

55 5 5

55 5 2
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11. 2-asīgos gaitas vagonus aizliegts piekabināt to pasažieru vilcienu

astē, kuru ātrums lielāks par 45 km st.

111. Izmeklējot pasažieru vilcieniem piekabināmus preču vagonus,

stingri ievērojami noteikumu te 235 16., 17. §§ nosacījumi.

IV. Neatkarīgi no šai rīkojumā pievestā saraksta, vajadzības gadī-
jumos atļauts piekabināt preču vagonus arī visiem citiem pasažieru vil-

cieniem: pie ātruma līdz 60 km st. 3 vagonus, no 61—70 km — 2 vag.,

no 71—80 km — 1 vagonu, piekabinot tos vienīgi vilciena astē un ar

katreizēju ekspluatācijas direktora atļauju.

V. Ar šo atcelti:

1921. g. 12. janvāra rīk. te 12.

1922. g. 17. maija rīk. te 169.

1923. g. 15. augusta rīk. te 204.

1924. g. 15. maija tēlegr. te 279.

1928. g. 11. janvāra tēlegr. te 15

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

_tk precu vagonu;

atļauts piekabināt
Iecirknis Vilc. JsTsJSfš

Pasažie-

riem
Precēm

19. Rīga—Valka 12, 11 5

20. Rīga—Valka
21. Valka—Valmiera

22. Rīga—Valmiera

36 5

33 5 3

33, 18, 19 5

23. Rīga—Sigulda
24. Rīga—Saldus—Liepāja

30,35,34,39,32,31,38,37 5

3 5 4

9^»
u-

it n n

4 3 5

26.
„

11 5 2

27. 12 5

28. Rīga—Jelgava
29. Rīga—Jelgava—Tukums
30. Rīga—Ventspils

59,61,63,65,60,62,64,66 5

21, 22 5 4

5, 6 8 3

31. Rīga—Ventspils 7, 8 8

32. Rīga—Reņģe 73, 74 3

33. Daudzeva—Rīga 19/18 3

34. Rīga—Daudzeva 17/20
15

2

35. Rīga—Meitene
36. Meitene—Rīga

3

16 2

37. Rīga—Jelgava
38. Rīga—Bolderāja

39. Daugavpils—Zemgale
40. Rīga—Ķemeri

46 2

81, 87, 93, 82, 86, 94 1

13, 14, 1

pec vajadzības 10
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Apkārtraksts
N°

35.
1930. 24. martā.

Par sakabināšanu.

Vilcienu sastādošo vienību sakabināšana izdarāma arvienu ar stiprāka
tipa sakabināmo ierīci pēc šai lietā izdotiem noteikumiem (not. 235. 20. §;
instr. 41. 190.—199. §; instr. 49., I pielik.).

levērojot priekšā nākušās nepareizības, piegriežama vērība N pla-
tuma vagonu sakabināšanai ar tiem X platuma vagoniem, kuri pārcelti
uz N platuma asīm. Katrā gadījumā tādi vagoni sakabināmi ar īsto N

platuma vagonu sakab. saitēm, jo pretējā gadījumā rodas arī grūtības
pie atkabināšanas, kas kavē darbu.

Tajos gadījumos, kad sakabināmiem vagoniem vienam vai abiem ir

normālā A tipa saite, sakabinājums izdarāms ar pēdējo.
Ar šo atcelts 1923. g. 20. II apkārtraksts jM> 18. Rīk. kr. JSTs 9.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.

Apkārtraksts N° 60.
1924. g. 24. oktobrī.

Neskatoties uz TN vairākkārtīgiem aizrādījumiem, pēdējā laikā at

kārtojas gadījumi, kad pasažieru vagonu elektriskās apgaismošanas saskar

(savienojumu kābeļi) viņu neizlietošanas gadījumos netiek uzkārti uz sa

kabinātāju pieturas dzelžiem, caur ko minētie saskari atsisdamies pre

sliedēm un vagonu daļām salūst.

Sakarā ar minēto uzdodu attiecīgiem ER un ES stingri raudzīties

lai staciju dežūranti un vagonu sakabinātāji rūpētos par uzrādītā no

vēršanu.
Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Mašīnu direktora palīgs K. Spriņģis.

Apkārtraksts N° 12.
1928. g. 3. septembrī.

Papildinot 1924. g. 24./ X apkārtrakstu X° 60 (1924. g. Dz. Virsv.

rīk. kr. N° 45) par pasažieru vagonu elektriskas apgaismožanas savieno-

jumu kābeļu uzkāršanu, uzdodu vagonu sakabinātājiem pie vilcienu sa-

stāvu sastādīšanas sakabināt arī vagonu apgaismošanas savienojumu kā-

beļu saskarus, bet vagonu apskatītajiem uzdodu pārliecināties, ka kabeļu
saskari sakabinati.

Ekspluatācijas direktora v. v. O. Zaķis.

Mašīnu direktora palīgs E. Zēbauers.

Rīkojums N° 128.
1930. g. 21. marta.

Par semaforu aiztaisīšanu.

Dažreiz novērots, ka pēc vilciena ienākšanas stacijā tūlīt neaiztaisa

iebraukšanas semaforu un tas paliek atvērts ilgāku laiku, pat vēl tad,

kad vilciens jau no stacijas aizgājis.
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Lai neceltos pārpratumi un notikumi, ko šāda rīcība var izsaukt,

nepieciešami, ka iebraukšanas semaforus atvērtu un tie paliktu atvērti

tikai zināma vilciena pieņemšanai vajadzīgā laikā, pēc kam nekavējoši
tos aizvērtu. Staciias, kur iebraukšanas semafori nav saistīti ar pārmijām
iebraukšanas semafors aizverams tūlīt pēc tam, kad pieņemamais vilciens

pagājis semaforam garām, bet tajās stacijās, kur iebraukšanas semafori

ar pārmijām saistīti, atvērtais iebraukšanas semafors aizverams tikai pēc
pieņemamā vilciena pāriešanas ar attiecīgo semaforu saistītām pārmijām
(not. 235. 34. § IV n.).

Atkāpties no šās kārtības atļauts tikai tajās stacijās, kur iebraukšanas

semaforu vēršanas ierīces nav stacijā vai pie stacijas ēkas un kur pār-
mijnieks vilcienu pie iebraukšanas pārmijas nesagaida (not. 235. 34. § I n.).

Tikai šajos gadījumos iebraukšanas semaforu var aizvērt vēlāk,
pēc pieņemtā vilciena apkalpošanas vai aizlaišanas, bet arī te noteikti

jācenšas šādu aizkavēšanos samazināt

Izbraukšanas semafori aizverami tūlīt pēc tam, kad aizlaižamais

vilciens tam pagājis, attiecīgos gadījumos, kad tas pārgājis arī ar sema-

foru saistītām pārmijām.
Ar šo atcelti 1922. g. 24. I apkr. N° 6. Rīk. krāj. N° 4.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 159.
1930. g. 31. martā.

Par sniegtīriem.

Ceļu tīrīšanai no sniega paredzēti sniegtīri, kuri stāv zināmās stacijās
un apkalpo ceļu iecirkņus pēc zemāk pievestā saraksta. Sniegtīra vilciena

norīkošanu pieprasa attiecīgā ceļu iec. priekšnieks, bet uz L ceļiem, ja
ceļu iec. pr-ks nedzīvo sniegtīra stāvēšanas stacijā, sniegtīra vilciena

norīkošanu var pieprasīt arī uz to no ceļu iec. pr-ka pilnvarotais ceļu
meistars.

Sniegtīra vilcieni norīkojami un viņu darbība vadāma pēc instruk-

cijas Xs 19 (atsevišķs izdevums) nosacījumiem un šai lietā dotiem

rīkojumiem.
Pastāvīgās stāvēšanas stacijās sniegtīri ziemas laikā turāmi neaiz-

sprostoti uz tādiem ceļiem, no kurienes tos vajadzības gadījumā var

paņemt bez laika lieka patēriņa. Palīdzības vilcienu sastāvu stāvēšanas

stacijās sniegtīri turāmi uz tiem pašiem ceļiem, kur palīdzības vilciena

sastāvs, pie kam sniegtīri novietojami aiz palīdzības vilc. sastāviem.

3
Sniegtija pastā-

vīgā stāvēšanas

vieta

Sistēma

cc

E
CC 3

X3 +z
icC re

Kādu ceļu

tīrīšanai
Apkalpojamie iecirkņi

1 901 Torņakalns CN-7 Bierke K pl. divceļu Rīga - Jelgava - Tukums ;
Riga-Tukums-Ventspils;
Rīga-Bolderāja.

Rīga - Jelgava; Jelgava -

Reņģe; Jelgava-Meitene;
Jelgava-Daudzeva.

1 902 Jelgava CN-8 N pl.
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Ar šo atcelti:

1920. g. 30. novembra rik. te 451

1921. g. 29. jūlija. „
te 223

1922. g. 3. janvāra „
.N° 4

1922. g. 14. decembra
„

te 386

1927. g. 7. janvāra „
X° 22

1930. g. 13. janvāra „
te 15.

Dzelzc. galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 33.
1930. g. 20. marta

Par zižļu saņemšanu un nodošanu.

levērojot to svarīgo nozīmi, kāda piekrīt vilcienu kustība zižļu apa-

rātiem, ir nepieciešami, lai attiecīgo sazināšanos, tāpat arī zižļu nodošanu

un saņemšanu izdarītu tikai tie darbinieki, kariem tas ar attiecīgiem no-

teikumiem vai instrukcijām uzdots, un arī tada kartība, ka tas šinīs no-

teikumos vai instrukcijās noteikts 196, noteik. Ns 235 II pielikums).

Novērots, ka dažreiz pa zižļu aparātu sazina.s nevis stacijas dežurants,

bet dežūranta'uzdevumā pārmijnieks vai cits kads darbinieks.

S>2
Sniegtira pastā-

vīga stāvēšanas

vieta

03

.E*
Sistēma

re

E
03 3
"°

«

103 W

Kadu ceļu

tīrīšanai
Apkalpojamie iecirkņi

21 907

21 904

21 905

21 906

21 910

21 903

21 908

21 909

21 911

15 901

Daugavpils I

Valmiera

Liepāja

Jelgava

Krustpils

Čiekurkalns
Gulbene

Šķirotava

Griva

CN-6

CN-3

CN-9

CN-8

CN-5

CN-2

CN-4

CN-1

CN-6

Bierke

segts vag.

Bierke

segts vag.
Bierke

n

K pl.

K pl.
N pl.

K pl.

n

N pl.

vienceļa

»

Zemgale - Daugavpils - Rīt-

upe ; Daugavpils-Indra.
Ieriķi-Valka.
Liepāja - Lūša ; Priekule -

Skoda

Glūda - Liepāja un pēc

iespējas Jelgava-Tukums.
Krustpils-Daugavpils.
Krustpils-Zilupe.
Rīga-Ieriķi-Gulbene.
Pļaviņas-Jaunlatgale.
Rīga -Krustpils; Riga -

Mangaļi, Rīgas mezgls
CN-1 robežās.

Zemgale - Daugavpils I -

Eglaine.
Valka-Ipiķi; Valka-Zuldiņi-

robeža.

Gulbene-Ape-robeža.
Meitene-Bauska.

Jēkabpils-Akniste.

■ļViesite-Nereta; Viesīte-

\ Daudzeva; Viesīte-

ļ Šiliņi.
Liepaja-Rucava.
Aizpute-Skrunda.
Ventspils-Mazirbe.

\Stende-Mazirbe ar atzar.

] uz Roju, Mērsragu.

1 Valka CN-3 P pl.

7951

4900

4897

Gulbene

Meitene

Jēkabpils

CN-4

CN-8

CN-11

L pl.
i»

4896

4901

Viesīte
n

a

5216

4895

4899

4898

4902

Liepāja
Aizpute
Ventspils
Stende

CN-9

CN-10

CN-10
n

n
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Ņemot vērā, ka tiesība un pienākums vadīt vilcienu kustību ir tikai

stacijas dežūrantam, pēdējais nevar uzdot sazināties pa zižļu aparātiem
pārmijniekam vai citam kādam darbiniekam, bet tas arvienu jādara pašam
dežūrantam. Izņēmumi pielaižami tikai uz galvenā direktora rīkojumu
vai īpašu noteikumu pamata.

Tāpat zižļu saņemšanā un nodošanā arvien jārīkojas noteikumos pa-
redzētā kārtībā. Saņemtais zizlis stacijas dežūrantam nekavējoši jāielaiž
aparātā, nepielaižot tādu rīcību (kas dažreiz notiek steigā), ka no loko-

motīves vadītāja saņemto zizli noliek vai nu uz bremzes, vagonā vai

citur, jo tā var zizli piemirst, kam var sekot dažādi traucējumi pie sazi-

nāšanās vilcienu kustībā. Pienākošā vilciena lokomotīves vadītājam vai

viņa uzdevumā kādam no lokomotīves brigādes zizlis jānodod attiecīgā
stacijā vai nu tieši dežūrantam, vai kādam stacijas darbiniekam nodošanai

dežūrantam.

No ejošiem vilcieniem zižļi jāpadod pēc iespējas pasniedzot tāļāk

no lokomotīves, lai varētu to izdevīgi saņemt par tuvu nepieejot garām-
ejošam vilcienam.

Nav atļauts zizli sviest zemē, sevišķi cilvēka tuvumā, lai nenotiktu

nelaimes gadījumi. Zizli nosviest var tikai tādā gadījumā, ja no garām-

ejošā vilciena nav izdevies to saņemt. Šādā gadījumā jālūkojas, ka zizli

neuzsviež cilvēkam, vai tuvi ejošam vilcienam, zem kura to varētu sabojāt.

Stacijas dežūrantam zizlis jānodod aizlaižamā vilciena lokomotīves

vadītājam personīgi vai caur virskonduktoru.

Ja dežūrants būtu aizņemts ar citu kādu steidzīgu darbu vilcienu

kustības vadībā, tad zizli var nodot lokomotīves vadītājam arī caur kādu

no stacijas darbiniekiem.

Ar šo atcelti:

1922. g. 10. oktobra apkārtraksts te 80. Rīk. kr. te 39.

1923. g. 4. aprīļa apkārtraksts te 31. Rīk. kr. te 13.

1924. g. 2. februāra rīkojums JVs 28. Rīk. kr. te 6.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 124.
1930. g. 21. martā.

Par sprāgstošām, viegliuzliesmojošām un viegliaizdedzināmām
precēm piekrauto vagonu ievietošanu vilcienos.

Sprāgstošam, viegliuzliesmojošam un viegliaizdedzinamam precēm

piekrautie vagoni ievietojami vilcienos tikai tajā kārtībā, kā tas paredzēts
not. te 235. 17. §.

Minēto preču iekraušanai padodamie vagoni rūpīgi pārbaudāmi, pār-
liecinoties, vai vagonu sienas, lūkas un durvis ir pilnīgā kārtībā, t. i. vai

nav kādas spraugas un caurumi, pa kuriem vagonā var iekļūt dzirksteles.

Šāda pārbaudīšana izdarāma no iekšpuses pie aizvērtām durvīm, kā vis-

labāk tādi trūkumi ieraugāmi.
Ar šo atcelti:

1921. g. 13. septembra rīkojums te 258.

1921. g. 16. augusta rīkojums J\° 922.

g. 20. oktobra rīkojums te 301.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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Rīkojums N° 439.
1925. g. 7. decembrī.

Gadījumos, ja stacijās nebūtu noteikumos N° 235. 33. § iedal. IV

p. 4.*) paredzētie krauti aizsargu vagoni, atkāpjoties no minētiem noteiku-

miem, atļauju pārvadāt jēlspirtu hermētiski aizslēgtās metāla mucās pil-
niem vagoniem Stendes—Tukuma 11, Gulbenes—Pļaviņas, Jelgavas-
Meitenes, Jelgavas—Tukuma 11, Rīgas—Jelgavas „X" ceļa platuma, Dau-

gavpils—Rītupes, Krustpils—Zilupes un Daugavpils—lndras, Rīgas—-Bol-
derājas, Gulbenes—Apes, Valkas—lpiķu iecirkņos un pa visu „L" ceļu
tīklu, piekabinot vagonus ar jēlspirta sūtījumiem preču-pasažieru vilcienos

tieši aiz pasažieru vagoniem. Turpretim, ja krauti vagoni, sekojoši attie-

cīgā virzienā, stacijā atrastos, tad tādi obligātoriski ieslēdzami vilciena

sastāvā, kā aizsargu vagoni. Pārējos iecirkņos vagoni ar jēlspirtu pārva-
dājami tikai preču vilcienos.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktora v. J. Kļaviņš.

RīkojumsN°83.

1927. g. 18. februārī.

Linu un kaņepāju materiālu sūtījumu pārvadāšanas veicināšanai at-

ļauju uz visiem ceļiem laikā no 15 oktobra līdz 1. aprīlim liniem un ka-

ņepāju materiāliem piekrautus segtus vagonus ievietot preču vilcienos

arī tuvāki vedošai lokomotīvei, nekā paredzēts noteikumos 235. 33. §
nod. IV p. 2.,**) liekot nodalījumam vismaz 1 ugunsdrošām precēm piekrautu
vagonu vai konduktoru siltumnīcu. Tuvināt vedošai lokomotīvei atļauts
tikai tos segtos vagonus, kuru lūkas blīvi noslēgtas un kuru stāva apšu-
vumā un durvīs nav spraugu, par ko iepriekš rūpīgi jāpārliecinājas.

Par linu vai kaņepāju materiālu piekrautu vagonu ievietošanu vil-

cienā tuvāki vedošai lokomotīvei, nekā tas paredzēts not. N° 235. 33. §**)
attiecīgā stacija izdod vilciena virskonduktoram un lokomotīves vadītājam
brīdinājumu. Šādos gadījumos aizliegts lokomotīves vadītājam lietot

šifonu, bet konduktoriem pastiprināti jāuzrauga minētie vagoni, kā ceļā,
tā katrā apstāšanās vietā, pārliecinājoties, vai nav degšanas pazīmju.

Uz iecirkņiem vai līnijām, kur nebūtu apgrozībā preču vilcieni,

augšminētām precēm piekrautus vagonus atļauts pārvadāt ar preču-pasa-
žieru vilcieniem, nodalot tos no vedējas lokomotīves un no pasažieru
vagoniem vismaz ar vienu ugunsdrošām precēm piekrautu vagonu.

Šis rīkojums papildina 235. not. 33. § 4. nod. 2. p.**) un 26. §***).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktora palīgs E. Zēbauers.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

*) II izdevuma § 16 n. 111.

**) II izdevumā § 17 n. 11l 2.

***) II izdevumā § 16 n. 111.
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Rīkojums N° 130.
1930. g. 21. martā.

Par vilcientēlegrammām.

Visas vilcientēlegrammas, kuras stacija pārraida vai saņem, ierak-

stāmas tam paredzētā vilcientēlegrammu žurnālā. levērojot novērotās

nepareizības aizrādu, ka ierakstīt vilcientēlegrammas žurnālā atļauts:

1) izejošās —
tikai stac. dežūrantam,

2) ienākošās — ja sazinās pa tēlefonu, arī tikai stac. dežūrantam,
bet ja sazinās pa tēlegrafu, kuru apkalpo tēlegrafists, tad tās

jāieraksta tēlegrafistam. Pretējā gadījumā tas jādara stacijas
dežūrantam.

Pārraidāmās tēlegrammas vispirms jāieraksta žurnālā ar tinti, pēc
kam tās tikai stac. dežūrants vai attiecīgos gadījumos tēlegrafists var

pārraidīt.
Pārraidīt vai pieņemt vilcientēlegrammas stac. dežuranta vai tēle-

grafista vietā nevienam citam nav atļauts.

Vilcientēlegrammas jāraksta pēc noteiktā parauga un tēlegrammās

par vilciena aiziešanu un pienākšanu katrā ziņā jāparāda laiks, kad

vilciens aizgājis vai pienācis, jo tas nepieciešams, lai kaimiņstaciļa no

teikti zinātu par vilciena gaitu un lai netērētu laiku tā uzzināšanai.

Ar šo atcelti:

1920. g. 20. oktobra rīk. te 423 (S. D. M. V. te 3).

1922. g. 19. aprīļa apkārtr. Jvs 37 (Rīk. kr. te 17).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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2. Staciju ceļu, ēku, noliktavu, un citu

ierīkojumu izbūve, remonts un uzturēšana.

Rīkojums N° 214.
1930. g. 23. aprīlī.

Par uzrakstiem.

Stacijās un citās vietās uz dzelzceļiem izliktiem un izliekamiem

uzrakstiem vajag būt rakstītiem jaunajā ortogrāfijā ar visās vietās vie-

nādiem, apstiprināta parauga burtiem, cipariem un attiecīgai vajadzībai
paredzēto, zemāk pievesto tekstu.

Burtu un ciparu paraugus uz ēkām vai ēkās un uz dzelzceļu līniiām

lietojamiem uzrakstiem pagatavo techniskā direkcija virsvaldē.

Burtu un uzrakstu paraugus apstiprina galvenais direktors.

Staciju nosaukumi, ēkas un ēkās dažādās dienesta telpas apzīmē-

jošie uzraksti pagatavojami un pēc vajadzības atjaunojami ar techniskās

direkcijas rīcību un līdzekļiem, bet pārējie — ar ieinteresētās direkcijas
rīcību un līdzekļiem.

Lietojamie uzraksti.

Izeja.

leeja.

Uzeja.

Bagāžas kase.

Biļešu kase.

Biļešu un bagāžas kase.

Bagāžas pieņemšana.

Bagāžas izdošana.

Bagāžas un pasažieru ātruma preču
pieņemšana.

Bagāžas un pasažieru ātruma preču
izdošana.

Pasažieru ātruma preču pieņem-
šana.

Pasažieru ātruma preču izdošana.

Parastā ātruma preču pieņemšana.
Parastā ātruma preču izdošana.

Bagāžas (vai cita kāda) pieņem-
šana-izdošana.

Bagāžas noliktava.

Preču noliktava.

Preču kantoris.

Preču kase.

Atvērta darbdienas no plk.
līdz plk.

sestdienās

svētdienās

Vilcienu atiešanas laiks.

Vilcienu pienākšanas laiks.

Atiet.

Pienāk.

Rokas bagāžas glabātuve.
Vilciens Ns no

nokavējies par st min.

Vilciens JSfs uz

aties ar nokavējumu par st.

min.

Stacijas priekšnieks.

Stacijas dežūrants.

Stacijas priekšnieka palīgs (lielās
stacijās).

Tēlegrafs.

Tēlefons.

Vīriešiem.

Sievietēm.

Kungu istaba.
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Dāmu istaba.

2. (3.) kl. uzgaidāmā(s) telpa(s).

Bufete.

Smēķēt aizliegts.

Sludinājumus izkārt aizliegts.

Aizliegts staigāt pa dzelzceļa stigu.
Uzmanīties! Vilciens.

Ugunsgrēka signāls.

Ugunsgrēka gadījumā izsist stiklu.

Pelnu kasti slēgt.
Vārošs ūdens.

Vārīts ūdens.

Dzerams ūdens.

Ūdens nav derīgs dzeršanai.

Slēgts.

Kantoris atvērts darbdienās no

plk līdz plk
sestdienās

svētdienās

Pieņem (dienas) no plk

līdz plk

Sludinājumiem.

Svilpt.
leiet bez atļaujas aizliegts.

Nepiederīgiem ieiet aizliegts.

Spļaut un mest atkritumus uz

grīdas vai zemē aizliegts.

Ziņu birojs.

Izziņas par brīvu.

Bagāžu beidz pieņemt min.

pirms vilciena atiešanas.

Pārbaudīt izmaksāto naudu neat-

ejot no kases.

Brigāžu atpūtas telpa(s).
Komandēto darbinieku atpūtas

telpa(s).
Iziet uz perona bez biļetes aizliegts.
Aiztaisīt durvis.

Zirgus novietot aizliegts.

Policijas uzraugs.

Pasta operācijas izdara no plk
līdz plk

Pie dažādu uzrakstu pagatavošanas ieturāms vienāds un vietai vai

apstākļiem piemērots stils, nepielaižot nevajadzīgu dažādību, kas maitā

labo iespaidu.

Uzraksti pagatavojami uz glīta izskata vienāda parauga izkārtnēm.

Kur tas izdevīgāki, uzrakstus var uzkrāsot arī uz sienām.

Ar šo atcelti: 1922. g. 2. janvāra rīk. N° 2.

1923. g. 16. jūnija rīk. Ns 144.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apkārtraksts N° 58.
1922. g. 13. jūnijā.

Visiem TN tin SR.

Novērots, ka lokomotīvju un vilcienu brigāžu atpūtas telpas dažās

vietās netiek uzturētas pietiekošā tīrībā un kārtībā. Viss tas manāms jo
vairāk tagad, kad uz Latvijas dzelzceļiem vilcienu kustībai stipri palie-
linoties, atpūtas telpas lieto vairāk cilvēku, nekā agrāk.

levērojot augšā aizrādīto, lūdzu pastiprināt uzraudzību par atpūtas
telpu sanitāro stāvokli. Gultu veļas maiņu, sevišķi punktos, kuros atpū-
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šas daudz brigāžu, jāizdāra ne retāki, kā 2 reizes nedēļā. Bez tam

atpūtas telpas, gultas un gultu piederumi jādezinficē vairāk reizes gadā
pēc SR aizrādījumiem un vajadzības.

Dezinfekcijas veidu un termiņus atsevišķos punktos nosaka TN

kopā ar vietējo SR, kuram, t. i. SR, arī jādod attiecīgais personāls un

nepieciešamais materiāls dezinfekcijas izdarīšanai.

Karstam laikam iestājoties, lūdzu gādāt, ka atpūtas telpā vienmēr

atrastos pietiekošā daudzumā novārīts atdzesināts ūdens dzeršanai. Ūdens

uzglabājams sevišķos noslēgtos traukos, pie kuriem jābūt piestiprinātai
vienai tīrai metāla krūzītei.

Par katreizējo atpūtas telpu un viņu inventāra dezinficēšanu TN

kopā ar SR sastāda aktu, kuru TN izkar atpūtas telpās redzamā vietā.

Mašīnu direktora pal. Cizarevičs.

Dzelzceļu galvenais ārsts Dr. Barons.

Lokomotīvju daļas vadītājs K. Spriņģis.

Apkārtraksts N° 17.

1925. g. 12. martā.

Lai nostādītu pienācīga kartība konduktoru brigāžu un komandēto

darbinieku atpūtas telpas, lieku priekšā ievērot un izpildīt sekošo:

1) Atpūtas telpas jātīra, jāmazgā un jāvēdina, lai tanīs vienmēr

būtu tīrs gaiss.

2) Telpu sienas un gultas vismaz vienreiz nedēļā pamatīgi jāapskata
un iānotīra.

3) Gultu maisiem jābūt pildītiem ar tīriem mīkstiem (ne garkūļu)
rudzu vai auzu salmiem, bet spilvenu maisiņiem ar tīru sienu. Pastā-

vīgi lietojamo gultu spilvenos siens un maisos salmi maināmi pēc katriem

3 mēnešiem, bet pārējos pēc patiesas vajadzības.

4) Salmi maisos un siens spilvienu maisiņos arvienu izlīdzināmi,
lai maisi un spilveni nebūtu gumžaini.

5) Gultu maisi un spilvenu maisiņi, salmu un siena mainīšanas

gadījumos jānodod mazgāšanai. Ja šādos gadījumos uz vietas nav rezer-

ves maisu, tad tie jāpieprasa no EON caur ekspluatācijas direkciju.

6) Katrai gultai jābūt 3 maiņām veļas, t. i. pa 3 spilvenu pārvel-
kamiem un pa 6 palagiem, jo palags klājams arī zem segas, piediedzot

to ar pietiekoši stipru diegu.

7) Atpūtas telpās gultu veļa maināma vienreiz nedēļā. Ja veļa ir

palikusi pārāk netīra ātrāk, tad nomaināma agrāk.

8) Gultas segas vienreiz nedēļā labi izvēdināmas ārā un iztīrāmas.

9) Ikkatrā atpūtas telpu istabā jābūt izkārtam pie sienas redzamā

vietā sarakstam istabā atrodošamies inventāra priekšmetiem un gultu

piederumiem.

59
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10) Tanīs vienībās, kur iekārtotas atpūtas telpas komandētiem

darbiniekiem, jāved ziņas: kāds darbinieks pēc amata aizņēmis telpas
atpūtai, atzīmējot komandējuma apliecības N° un datumu, no kurienes

un kad ieradies un kad atbrīvojis atpūtas telpas.

11) Atpūtas telpas pārzin: staciju priekšnieki, kuri arī atbild par

to uzturēšanu kārtībā, bet Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā konduktoru bri-

gāžu rīkotāji zem brigāžu pārziņu uzraudzības.

ER lūdzu sekot augstāk aprādītā izpildīšanai un pie revizijām pār-
baudīt arī atpūtas telpu stāvokli, taisot par toatzīmes revizijas grāmatās

un savos ziņojumos.
Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Inventāra un svaru nod. vad. Penčuks.

Rīkojums N° 27.
1926. g. 23. janvārī.

Novērots, ka pasažieru vilcienus apkalpojošais personāls, vilcienam

pienākot apgrozības (gala) stacijā, — bieži vien neiet atpūtā šim nolūkam

pastāvošās telpās, bet paliek vagonos, kur arī pārguļ.

Aizrādu, ka visiem vilcienu un vagonu apkalpotājiem (konduk-
toriem, vagonu pavadoņiem, aptīrītājiem, apkurinātājiem, smērētājiem
v. t. t.) gala stacijās un tīrīšanas punktos ārpus vilciena apkalpošanas
laika aizliegts uzturēties un jo sevišķi gulēt pasažieru vagonos.

Visu augstāk minēto staciju priekšniekiem un atiecīgos gadījumos
TN uzlikts par pienākumu gādāt, ka šis rīkojums tiktu noteikti iz-

pildīts.

Tāpat visām vilcienu un stacijas revidējošām administratīvām per-

sonām jāgriež vērība uz to, ka tiek pildīts šis rīkojums.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis

Mašīnu direktors P. Beikmanis

Apstiprinu. 1927. g. 11. novembrī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Noteikumi N° 319.

Par komandētiem dzelzceļu darbiniekiem stacijas iekārtoto

atpūtas telpu lietošanu un kartībā uzturēšanu.

1. §•

Lai dzelzceļu darbinieki, komandējuma būdami dabūtu kārtējo at-

pūtu, vairākās līnijas vienībās ir iekārtotas atpūtas telpas ar gultām.

2. §.

Atpūtas telpas var aizņemt komandētie dienesta darīšanas un iebrau-

kušie pie ārsta dzelzceļu darbinieki.
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Atpūtas telpu lietotajiem jāizpilda šo noteikumu nosacījumi un jā-
ievēro telpu pārziņa aizrādījumi.

3. §.

Komandētais darbinieks var aizņemt atpūtas telpas ne ilgāki par
divām nedēļām nepārtraukti, bet ja komandējums paredzams uz ilgāku
laiku, tad komandētam darbiniekam minēto divu nedēļu laikā jāatrod
privāts dzīvoklis un atpūtas telpas jāatbrīvo.

Piezīme: Izņēmums pielaižams ar attiecīgu darbinieka priekšniecības katreizēju
atļauju.

4- §•

Par telpu lietošanu vienībā, kur iekārtotas atpūtas telpas, jāved
reģistrācijas grāmata, kurā jāatzīmē darbinieka uzvārds, vārds,

amats, kad un no kurienes darbinieks ieradies, kad izdota ko-

mandējuma apliecība vai slimības zīme, to numurs un

datums, kā arī kad atpūtas telpas atbrīvotas.

5. §•

Atpūtas telpas pārzin to vienību priekšnieki, kuru pārziņā skaitās

zināmā darba vienība un tamdēļ viņiem jāseko, ka atpūtas telpas vienmēr

būtu kānībā.

6. §.

Atpūtas telpas kārtīgi jātīra un jāvēdina, lai tanīs vienmēr būtu

pienācīga tīrība un svaigs gaiss.
Ziemas laikā atpūtas telpas kārtīgi jāapsilda, lai tanīs temperatūra

nebūtu zemāka par 15°C.

7. §•

Katrai gultai jābūt ne mazāk kā 3 maiņām veļas, t. i. pa 3 spilvenu

pārvelkamiem un 6 palagiem.
Piezīme 1) Punktos, kur gultas atrodas pastāvīgi lietošanā, jābūt 4 maigām veļas.

Piezīme 2) Segai palags piediedzams ar diegu.

8. §•

Ja gultu lieto atpūtai nepārtraukti viens un tas pats darbinieks, tad

veļa nomaināma vienu reizi nedēļā. Izņēmuma kad veļa ir

palikusi pārāk netīra, tā nomaināma ātrāk. Kad gultu atpūtai iesāk lietot

cits komandēts darbinieks, tad jādod tīra veļa.

Piezīme: Uz gultām sēdēt vai gulēt apģērbušamies virsdrēbēs aizliegts.

9. §.

Atpūtas telpu lietotājiem jāievēro vislielākā tīrība.

Par tīrības un kārtības neievērošanu vainīgie saucami pie atbildības.

10. §.

Pastāvīgā lietošanā atrodošamies gultām salmi maisos maināmi pēc

tiešas vajadzības.

Gultas segas vienreiz nedēļā labi izvēdināmas un pamatīgi iztīrāmas.

Piezīme 1) Gultu maisi salmu maigas gadījumos jānodod izmazgāšanai.

Piezīme 2) Gultu maisiem jābūt pildītiem ar tīriem, mīkstiem salmiem un tie

arvien izlīdzināmi, lai nebūtu cieti un gumžaini.

59*
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IL §.

Atpūtas telpas bez gultam un to piederumiem jabut:
1 galdam, 1 lampai, pa vienam krēslam pie katras gultas, 1 lielai

un 1 mazai tējkannām, 1 mazgājamam galdam (trijkājim) ar mazgājamo
bļodu, 1 ūdens krūzei un 1 spainim, 1 drēbju uzkarim, 1 emaljētai

spļautuvei un 1 karafei ar paplāti un glāzi.
Piezīme: Dvielis katram darbiniekam jālieto savs.

12. §.

Atpūtas telpas jabut izkārtam pie sienas redzama vieta atpūtas telpu
inventāra un gultas veļas piederumu sarakstam.

13. §.

Komandēto darbinieku atpūtas telpas aizliegts smeķet, kārtis spelet,
lietot alkoholiskus dzērienus un trokšņot, kā ari ievest privātas personas.

14. §.
Šo noteikumu pareizai izpildīšanai seko vienības revidējošas personas.

Par novērotām nepareizībām un trūkumiem piezīmes jāieraksta reģistrā-
cijas grāmatā.

15. §.

Šie noteikumi stājas spēkā no publicēšanas dienas Dzelzceļu
Vēstnesī.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Inventāra nodaļas vadītājs J. Bērziņš.

Apstiprinu. 1927. g. 26. septembri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Noteikumi N° 315.

Par staciju atejas vietu lietošanu pret maksu.

1. §.
Visas stacijas atejas vietas pie peroniem atrodas publikas bezmaksas

lietošanā. Turpretim stacijās ar lielāku pasažieru pieplūdumu, kur atejas
vietas ir ari stacijas ēkās pie dāmu un kungu istabām, par atsevišķu
kabinu lietošanu no publikas ņemama sevišķa maksa.

2- §•

Stacijas ar dzīvu pasažieru kustību, ka Rīga, Jelgava, Liepāja, Dau-

gavpilī, Gulbenē, Siguldā un t. t. maksa ņemama nepārtraukti cauru

gadu, bet stacijās, kur dzīvāka pasažieru kustība ir tikai vasaras sezonā,
maksa ņemama laikā no 15. maija līdz 15 oktobrim, pārējo laiku atstājot
atejas bezmaksas lietošanā.

Kādās stacijās un uz kādu laiku ievedama šāda kārtība, nosaka

Galvenais direktors.

3. §.

Atejas vietas pret maksu lietojamas noteiktas stundas atkarība no

vilcienu saraksta. Stundas uzrādāmas uz atejas durvīm un šinī laikā

atejas apkalpo sevišķa persona vai stacijas sargs - apkalpotājs, kuram

kabīnes atejā jātur vienmēr noslēgtas un jāatver tikai uz publikas pie-
prasījuma. Ja ateju apkalpo stacijas sargs, tad pēdējais uzglabā atejas
atslēgas, par ko izkarams attiecīgs paziņojums.
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4- §.

Atejas atsevišķas kabīnes lietošanas maksa noteikta 6 sant. no

personas. Naudu par atejas lietošanu iekasē atejas apkalpotājs, izsniedzot

sevišķus kuponus.

5. §•

Kuponu grāmatiņas vai rulīšus atejas apkalpotājs saņem no stacijas
priekšnieka. lekasētās naudas summas atejas apkalpotājs ikdienas nodod

stacijas priekšniekam, nosūtīšanai galvenai kasei, kopā ar pārējiem sta-

cijas ieņēmumiem.
6. §.

Publikai jāievēro visi stacija izkārtie dzelzceļu saistošie noteikumi,
kuru pārkāpšanas gadījumā no vainīgiem piedzenama likumā paredzētā
soda nauda.

7. §.

Ja nepastāv sevišķi nolīgumi, dzelzceļa apkalpotajam atejas vietas

jāuztur tīrībā un jārūpējas par apgaismošanu un apkurināšanu un lai ka-

bīnēs vienmēr atrastos papīrs. Papīra krājuma izsūtīšanu pieprasa sta-

cijas priekšnieks parastā kārtībā.

8. §.

Atejas apkalpotajā pienākums ir arī sekot stacija izkārto saistošo

noteikumu ievērošanai atejās no publikas puses, ziņojot par katru pārkāp-
šanas gadījumu stacijas priekšniekam vai dzelzceļa policijai soda naudas

piedzīšanai.
9. §.

Lai stacijas atejas vietas apkalpošanai nebūtu jātur sevišķi darbi-

nieki, atejas izmantošanu atļauts iznomāt uzņēmējiem, slēdzot ar tiem

attiecīgu līgumu. Uzņēmējs šinī gadījumā uzņemas arī atejas bedru un

telpu tīrīšanu, tāpat atejas telpu apgaismošanu un apkurināšanu un pa-

pīra apgādāšanu. Uzņēmējs nedrīkst ņemt no publikas vairāk par 4. p.

minēto maksu.

10. §.

Dzelzceļu darbinieki visos gadījumos var lietot atejas bez maksas.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.

Instrukcija

atejas vietu apkalpošanai un dezinficēšanai.

1) Kā pie pasažieru platformām vai pasažieru ie- un izkāpšanas
vietām no vilcieniem, tā ari pie brigāžu atpūtas telpām atrodošos_ ateju
un stacijas ēkā atrodošos kungu un damu istabu uzraudzību, mazgāšanu,

slaucīšanu, apgaismošanu, kurināšanu un dezinficēšanu izpilda sevišķi

ateju apkalpotāji, bet kur tādu nav, stacijas apkalpotāji, pārmijnieki, sargi
un personas, kuras izdara telpu tīrīšanu.

Stacijas priekšnieks var arī, viņam atvēlētā kredita robežās, pieprasīt

augšminēto darbu izdarīšanu no citas direkcijas.

Ja atejas stacijās pie kungu un dāmu istabām iznomātas uzņēmējam,
tad pēdējais izdara augšminētos darbus ar savu darba speķu un ar
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saviem materiāliem, ižņemot gadījumus, ja tas nav paredzēts līgumā.
Ja ateju ie- un izejas ierīkotas no bufetes, vai bārzddziņa veikala telpām,
tad visi augšminētie darbi atejās pie kungu un dāmu istabām jāizdara
bufetes nomniekiem vai bārzddzinim ar savu darba spēku un ar saviem

materiāliem, kas jāparedz attiecīgā līgumā.
Visas šinī punktā minētās atejas, izņemot atejas citu direkciju telpās,

pārrauga stacijas priekšnieks, sekojot šīs instrukcijas izpildīšanai.

2) Atejas staciju pagalmos un uz staciju laukumiem pārrauga ceļa
meistari vai ēku pārziņi, kuri arī rūpējas par 1. punktā minēto darbu

izdarīšanu šinīs atejās.
Pārējās atejās pēc piederības katras direkcijas administrācija uzdod

izdarīt augšminētos darbus saviem darbiniekiem vai citām personām,
bet var arī pieprasīt augšminēto darbu izdarīšanu uz sava rēķina no

citas direkcijas.

3) Atejas pie kungu un dāmu istabām atveramas un apgaismojamas
tanī laikā, kad atvērtas stacijas uzgaidāmās telpas. Visas pārējās atejas
atvērtas vienmēr. Staciju atejas jāapgaismo tikai pa to taiku, kad at-

vērtas uzgaidāmās telpas.

4) Visas atejas pie kungu un dāmu istābām apkurināmas, uzturot

temperatūru apm. -1-10° C. No pārējām atejām apkurināmas tikai tās,
kurām ir ūdensskalošana un kur tas vajadzīgs vēdināšanas veicināšanai.

5) Atejas vietas, kurās nav sevišķas vēdināšanas ierīces, jāvēdina
caur durvīm vai logiem.

6) Visas atejas stacijas ēkās, kā arī kungu un dāmu istabās pēc

vajādzības jāmazgā un jāslauka ar slotu, bet pamatīga tīrīšana jāizdara
vismaz divas reizes nedēļā.

7) Atejas, kur nav ūdensskalošanas, atklātās notekas (pisuari) un

sienas apm. 1,5 m augstumā, kā arī koka un skārda notekas, vasarā

jānoskalo ar ūdeni un jāizslauka ar slotu un pēc nožūšanas jāpārklāj ar

akmeņogļu darvu.

Ateju trauki, kuriem nav ūdensskalošanas, jāizmazgā ar ūdeni un

pēc tam jāaprasina iekšpuse ar netīrītu atšķaidītu (5%) karbolskābi.

Tāpat karstā laikā visas ar darvu pārklātās virsmas aprasināmas
ar (s°/o) karbolskābi.

8) Bezsēdekļa tipa ateju caurumu malas un pisuaru notekas pēc

izmazgāšanas jāpārklāj ar kaļķu pienu. Kaļķu piens jāsagatavo sekoši:

1 kg nedzēstu kaļķu jāmaisa litrī ūdens, kāmēr kaļķi sairst. Pēc tam

jāpielej vēl 3 litri ūdens, tā tad uz 4 litriem ūdens jāņem 1 kg kaļķu.
Šinī punktā minētie darbi jāizdara arī katru reizi pēc ateju bedres

iztīrīšanas.

9) Ateju bedru sliktas smakas novēršanai jālieto smalki, sausi kūdras

atkritumi, uzberot pēc vajadzības dienā I—2 lāpstas. Bedres dibenā,

pēc iztīrīšanas, jāieber irdenas kūdras kārta ap 0,25 m augstumā. Kūdras

kaisīšanai ateju bedrēs 1 kb m šķidru netīrumu uzsūkšanai vajaga apm.

65 kg smalkas, sausas kūdras.

Ja atejas bedres saturs sasalis, kūdra bedrē nav jākaisa. Pirms

iebēršanas bedrē rupjie kūdras gabali jāsasmalcina. Kūdra jāieber, kur

nav sevišķas kūdras kaisīšanas ierīces, caur atejas bedres lūku vai

sēdekļa caurumiem. Stacijās, kur kūdru nevar dabūt, kūdras vietā var

lietot sausu melno zemi.
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10) Pec bedres iztīrīšanas ateju darvošanu un kaļķošanu izdara ceļa
meistars ar savu darba spēku un ar saviem materiāliem.

Atejas bedres ārpuse apslacināma ar kaļķu pienu.

Visus vajadzīgos materiālus, kā stacijas priekšnieks, tā arī ceļa
meistars pieprasa parastā kārtībā.

11) Atejas bedres, pēc iespējas, biežāki jātīra, izgāžot netīrumus ne

tūvāki, ka puskilometri no dzīvojamām ēkām. Ja netīrumus izgāž uz

dzelzceļa teritorijas, tie jāapber ar ne mazāk kā 30 cm biezu zemes kārtu.

Atejas bedru tīrīšana izdarāma stacijās tikai naktī un starplaikā,
kad stacijā nav pasažieru vilcienu. Mazās starpstacijās bedres var tīrīt

arī dienā.

Iztīrīto ateju bedru apkārtne, pēc netīrumu izvešanas darbu pabeig-

šanas, jānotīra un jāapkaisa ar smiltim. Atejas tīrīšanas darbi jāizpilda
rūpīgi, atstājot bedrē netīrumus ne vairāk kā 15 cm augstumā. Ar

netīrumiem nedrīkst aplaistīt un apkaisīt apkārtni un braucamo ceļu.

Visus 10. un 11. punktos minētos darbus var uz līguma pamata uzdot

izpildīt asenizātoram ar saviem darba rīkiem ceļa meistara uzraudzībā,
pie kam tikai pēc visu atejas bedru iztīrīšanas vienā stacijā, asenizātors

pārvietojas uz citu staciju, izņemot neparedzētus gadījumus. Ateju bedru

tīrīšana jāpieprasa ēku pārzinim vai ceļa meistaram.

Ar šīs instrukcijas spēkā stāšanos, t. i. sākot no 15. augusta 1928. g.

V rīkojums K2 265 no 1924. g. (Dzelzc. Vēstn. N2 35.) un E apkārt-
raksts JNTs 36. no 1925. gada (Dzelzc. Vēstn. Xs 23.) skaitās par atceltiem.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Techniskā direktora pal. K. Paegle.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Dzelzceļu galvenais ārsts Dr. Grīnups.

Apstiprinu. 1927. g. 21. marta.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Noteikumi N° 300.

Par staciju un vilcienu signālu un staciju ceļu, laukumu, telpu

apgaismošanu.

/. Staciju signālu apgaismošana.

I §•

Vilcienu kustības nodrošināšanai uz staciju ceļiem nakts laikā jābūt

kārtīgi apgaismotām tām pārmijām un citiem signāliem, kuri atrodās

zināmā vilciena maršrutā.

2. §•

Attiecīgie signāli apgaismojami tai laika, kas nepieciešams vilcienu

pieņemšanai un nolaišanai, pieskaitot arī laiku, kas vajadzīgs signālu

aizdedzināšanai un izdzēšanai.

Ja starpbrīdis līdz nākošajam vilcienam nav lielāks par 1 stundu,

tad vajadzīgie signāli nav jāizdzēš, bet ja lielāks, tad jāizdzēš.
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Ar elektrību apgaismojamie signāli izdzēšami ikreiz pec vajadzības

izbeigšanās.
Piezīme 1. Kūjas stundas uzskatāmas par nakts laiku, noteikts zemāk pievestā tabulā.

Piezīme 2. Gadījumos, kad signāli nav saredzami 400 mtr. attālumā, biezas miglas
dēļ vai sniegputeņa laikā tie apgaismojami arī ārpus tabulā noteiktā laika.

§■ 3.

Semafori apgaismojami vilcienu pieņemšanai caurmēra 1 stundu

pilsētu un mezglu stacijās un arī pārējās stacijās, kur semaforu vai

priekšsemaforu kopējais attālums no stacijas sniedzās līdz l*/2 klm. Ja
minēto degpunktu attālums ir no I72—2 klm., tad caurmērā jāapgaismo
172 stundas, bet ja lielāks par 2 klm., tad 2 stundas.

Pārmiju, ūdenskrānu un signālripu lākteņi apgaismojami caurmērā

1 stundu uz katru vilcienu un tikai tie, kuri atrodās vilciena maršrutā.

4- §•

Stacijas, kur jāizdara manevru darbi nakts laika ar lokomotīvju
palīdzību, jāapgaismo tikai nepieciešamās pārmijas, lokomotīves darbī-

bas laukā.

5. §•

Pārmijas, kur posma galvenajam ceļam pievienots atzarojums, jāap-
gaismo visu nakts laiku. Tāpat visu nakts laiku jāapgaismo pārējie pos-

mos uzstādītie vilcienu ātruma samazināšanas signāli.

6. §.

Stacijas darbinieku rokas signālu lakteņi apgaismojami nakts laika

pēc tiešas vajadzības, bet caurmērā ne ilgāk, kā pārējie stacijas signāli.

//. Vilcienu signālu apgaismošana.
7. §•

Vilciena sastāva pedeja vagona signāliem un arī konduktoru rokas

signālu lākteņiem jābūt pienācīgi apgaismotiem visu nakts laiku, skaitot

no vilciena pieņemšanas līdz vdciena nodošanai.

///. Staciju platformu un ceļu apgaismošana.
8. §.

Pilsētu staciju pasažieru platformu apgaismošana, vilciena maršruta

sākuma un gala stacijās un arī mezglu stacijās, jāsāk vienu stundu pirms
katra vilciena pienākšanas un jāizbeidz x

ji stundu pēc vilciena atieša-

nas. Pārējās stacijās platformu apgaismošana jāsāk Iļ2 stundu pirms katra

vilciena pienākšanas un jāizbeidz pakāpeniski xķ stundas laikā pēc vil-

ciena atiešanas.

Piezīme. Ilgāk par noteikto laiku turpināt apgaismošanu var tikai pasažieru saplū-
duma gadījumos, piem. svētku laikā, vai kad apgaismošana nepieciešama sūtījumu pieņem-
šanai vai izdošanai. Šādos gadījumos apgaismojamas tikai tās vietas, kur bez apgaismošanas
nevar iztikt.

9. §.

Platformu un stacijas ceļu apgaismošanai uzstādītas 600sv. g. Lux

lampas nav jāizdzēš, ja starpbrīdis līdz nākošā vilciena pienākšanai nav

lielāks par 2 stundām. 750 vai 1000 sv. g. lampas nav jāizdzēš, ja starp-
brīdis nav lielāks

par P/2 stundas. Pretējā gadījumā šādas lampas iz-

dzēšamas.

Piezīme. Stacijas dežūrantam jāatzīmē attiecīgie dati Lux lampas grāmatiņas
piezīmju nodaļā.
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10. §.

Stacijās, kur platformu apgaismošanai ir elektrība, atbildīgiem dar-

biniekiem cieši jāseko, ka taupības labā lampas nededzinātu ilgāk par
noteiktu laiku, katrā darba vietā pēc vajadzības izbeigšanās lampas iz-

dzēšamas.

Piezīme. Par elektriskās strāvas patēriņu stacijās, kur ir strāvas skaitītājs, šo vie-

nibu priekšniekiem katra mēneša pirmā datumā jāpārliecinājās par patērēto pag .mēnesi kv.

stundu skaitu un attieecīgie dati jāparāda iesūtāmā materiālu norēķinā.

11. §•

Staciju ceļi un parki jāapgaismo nakts laikā tikai tad, ja tur jāiz-
dara lielāki manevru darbi, vai kad uz ceļiem atrodas krauti vagoni.

IV. Stacija dienesta telpu apgaismošana.

12. §.

Staciju kantordarbu telpas apgaismojamas pēc tiešās vajadzības
cieši ievērojot zemāk pievestos aizrādījumus.

a) Stacijas priekšnieka kabinetā, ja tas ir iekārtots atsevišķā istabā,

apgaismošana atļauta laikmetā no oktobra līdz martam (ieskaitot)
caurmērā līdz 3 stundas naktī; septembrī pa 2 stundas naktī;

aprilī l :/2 stundas naktī un augustā pa 1 stundai naktī.

b) Stacijas dežuranta telpas un arī tēlegrafa un tēlefona un citas

dienesttelpas, kur darbiniekiem jāstrādā visu nakts laiku, jāap-

gaismo visu tumšo laiku, ievērojot zemāk pievesto tabulu, pie
kam apmākušā, miglainā laikā apgaismošanu var iesākt x/2stundu

agrāk vai izbeigt 72 stundu vēlāk par tabulā noteikto laiku.

Piezīme. Ja tēlegrafu vai tēlefonu apkalpo stacijas dežūrants, tad tēlegrafa vai

tēlefona atrašanās vietas apgaismošanai jārēķina caurmērā pa 1 stundai uz katru

vilcienu nakts laikā.

c) Biļešu un bagāžas kases jāapgaismo nakts laikā caurmērā 2 stun-

das pirms katra pasažiervilciena pienākšanas un 1 stundu pēc
tā aiziešanas. Stacijas, kur biļešu kasiera pienākumus izpilda sta-

cijas dežūrants, apgaismošanu var aprēķināt ne vairāk par

1 stundu uz katru pasažiervilcienu.

d) Preču kases, ja tās atrodas atsevišķās telpās, kur darbus izpilda

kasieri, bet ne ES vai ESP, apgaismojamas laikmetā no novembra

līdz janvārim caurmērā pa 2 stundas naktī, februārī un oktobrī pa

1 stundai naktī, bet pārējā gadalaikā noliegts patērēt apgaismo-
šanas materiālus.

c) Pasažierātruma operāciju izvešanai, ja šīs operācijas jāizdara

nakts laikā, preču kases un noliktavas atļauts apgaismot uz katru

pasažiervilcienu caurmērā līdz 2 stundām.

f) Preču noliktavas, parasta ātruma preču operāciju izdarīšanai,

atļauts apgaismot novembrī un janvārī, pa 2 sUindas

katru nakti, decembrī līdz 3 stundām naktī, bet pārējos mēnešos

darbi izpildāmi dienas laikā.

Piezīme. Kantoros vai citās darba vietās, kur vienā un tai pašā laikā strādā vai-

rāki darbinieki, jāiekārtojas (ja darba gaita to atļauj ) tā, lai pie katra degpunkta

strādātu pa divi darbinieki.
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V. Pasažieru uzgaidāmo telpu, staciju pagalmu un noliktavu apgaismošana.

13. §.

Pasažieru uzgaidāmās telpas, atejas un staciju pagalmi (piebrauktuves)
jāapgaismo nakts laikā 2 stundas pirms katra pasažieru vilciena pienākšanas
un 1 stundu pēc vilciena aiziešanas.

Stacijās, kur pēc noteikumu N° 209 -2. §. p. I—3 pasažieri var uz-

turēties uzgaidāmās telpās nakts laikā ilgāk par augstāk noteikto laiku,

pasažieru uzgaidāmās telpas apgaismojamas tikai ar vienu lampu un pie
tam tikai vienā istabā; pārējās istabas, ja tādas ir, jānoslēdz.

Preču noliktavas no ārpuses, rampas un preču pagalmi, ja tur atrodas

vērtīgas mantas, apgaismojami visu tumšo laiku. (sk. tabulu).

VI. Lampu dedzekļu dimenzijas (līnijās) signālu, telpu un pārējo

degpunktu apgaismošanai.

14. §.

Signālu, dienesttelpu, platformu, ceļu un staciju pagalmu (pie-
brauktuvju) apgaismošanai lietojamas lampas, kādas pievestas sekošā

tabulā.

Piezīme. Pasažieru uzgaidāmo telpu apgaismošanai pilsētu, pierobežas un mezglu

stacijās lietojamas 20" vai 30" lampas, bet vīsās pārejās stacijās 14" lampas.

J°N° Lampu dedz.
PiezīmesDegpunktu nosaukums

. k. dimenzijās

1. Semafori un priekšsemafori uz K. un N.

2.

plat. ceļiem 10"

Semafori un priekšsemafori uz P. un L

8"

3.

plat. ceļiem •
. . . .

4.

Pārmijas uz K. un N. plat. ceļiem . . . .
Pārmijas uz P. un L. plat. ceļiem . . . .

8"

6"

5.

6.

Signālripas
Udenskrāni, starpceļu, sienas

Rokas signālu lākteņi

8"

10"

7. 3"

8. Vagonu buferlakteņi visu plat. ceļu vilcieniem 8"

9. Vagonu sanlakteņi visu plat. ceļu vilcien.

Stabu un sienas lākteņi

6"

10. 14"

11. Dienesttelpas un kases galda lampas . . .

14"

12. Pasažieru uzgaidāmas telpas

14"

20"

30"

13. Staciju koridori 10"

14. atejas 10"

15. Komandēto darbinieku atpūtas telpas . . . 14"

16. Konduktoru atpūtas telpas . ■ 14"
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VIL Naktslaika tabula.

Šie noteikumi stājas spēka 1927. g. 1. aprīlī un sakara ar to atcelts

1920. g. 22. novembrī rīkojums N° 444 Rīk. kraj. Xs 6.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

JMsJfc

p. k.

Mēnesis Datums

No kādas lidz kādai ļ Naktslaikā

stundai skaitās
n gums

stundas un

naktslaiks minūtēs

Piezīmes

1.
t

anvans

1-10

11—20

21-31

16.00-8.30

16.30-8.10

17.00—7 50

16.30

15.40

14.50
ii

2. Februāris

1 — 10

11—20

21—28/29

17.30-7.30

17.50—7.10

18.10-6.50

14.00

13.20

12.40

n

1-10

11—20

21-30

18.30—6.30

18.50—6.05

19.15-5.45

12.00

11.15

10.30

3.

ļ
Marts

1 — 10 19.40-5.20 9.40

4. ; Aprīlis 11-20

21-30

20 05-4.55

20.30—4.30

8.50

8.00

5. Maijs

1-10

11-20

21-31

20.55—4.10

21.20—3.50

21.40-3.30

7.15

6.30

5.50

6. Jūnijs

1— 10

11-20

21—30

22.00-3.20

22.10—3 10

22.10-3.10

5.20

5.00

5.00

7. Jūlijs

1-10

11—20

21—31

22.10—3.20

22.00—3.35

21.40-3.50

5.10

4.35

6.10

8. Augusts

ii
1 — 10

11-20

| 21-31

21.15—4.10

20 50—4.30

20.25—4.55

6.55

7.40

8.30

9

ii

Septembris

1—10

' 11—20

21-30

20.00—5.20

19 30—6.40

19.00-6 00

9.20

10.10

11.00

lt. jļ Oktobris

1 — 10

11—20

| 21—31

18.30-6.20

18.00—640

17.30—7.00

11.50

12.40

13.30

11. i Novembris

1 —10

11—20

21-30

17.00—7.20

16.40-7.45

16.20—6.10

14.20

15.05

15.50

12. Decembris

1-10

11—20

21-31

16.00—8.30

15.40—8.40

15.40 8.40

16.30

17.00

17.00
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Rīkojums N° 3.
1926. g. 8. janvārī

Techniskās direkcijas kārtējo izdevumu kreditu nomenklatūrā ar

paskaidrojumiem, pēc 3. paragrāfa 2. panta 91. kārtības numura (58. kār-

tības numurs pēc vecās nomenklatūras) — ceļa ēku un dienestu telpu
apsildīšana un apgaismošana, paskaidrojums par izdevumu atnešanu jā-

papildina ar zemāk sekošo sesto punktu: — «piebraucamo ceļu un ielas

apgaismošana, ar degpunktu ierīkošanu, kā arī pagalmu apgaismošana
pie dzīvojamām ēkām, kuras apdzīvo dzelzceļu darbinieki". Minētie

izdevumi ietilpst techniskās direkcijas kompetencē.

Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.

Rīkojums N° 44.
1929. g. 29. janvārī.

Ogres 11, Rudiķu, Ģimnastikas ielas, Tīriņu, Olaines pag. nama,

Bluķu, Poļu, Cukurfabrikas, Mālukroga, Narvaišu, Umernieku un Vidsalas

pieturas vietas naktslaikā netiek apgaismotas, kas lokomotīvju un kon-

duktoru brigādēm jāņem vērā, lai braucot ar vilcieniem, kuriem pare-
dzēta minētās vietās apstāšanās, tām nepabrauktu garām.

Šo rīkojumu I, 111 un IV mašīnu iecirkņu priekšnieki, Rīgas un

Jelgavas konduktoru brigāžu pārziņi paziņo lokomotīvju un konduktoru

brigādēm pret parakstu.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 74.
1929. g. 12. februārī.

levērojot ierobežoto darbinieku skaitu uz L ceļiem, atļauju, atkāp-
joties no 235. noteikumu 60. § un šo noteikumu 32. instrukcijas 52. §

nosacījumiem, pie L platuma komercstaciju, pieturas punktu ar izmaiņas
ceļiem un izmaiņas punktu (uz posmiem) apgaismošanas naktslaikā pie-
turēties pie sekošās kārtības:

a) komercstaciju lākteni nakts laikā apgaismot tikai pasažieru, preču-
pasažieru un to preču vilcienu laikā, ar kuriem izdarāmi ma-

nevru darbi vai kādas komercoperācijas;

b) pieturas punktu ar izmaiņas ceļiem lākteni nakts laikā apgaismot
tikai pasažieru un preču-pasažieru vilcienu laikā un

c) neapkalpojamie izmaiņas punkti (uz posmiem) naktslaikā pavisam
nav apgaismojami.

Rīkojums spēkā no 1929. g. 20. februāra.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktora pal. E. Zēbauers.

Ekspluatācijās direktors R. Garsels.
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Rīkojums N° 110.
1928. g. 28. februārī.

Ar satiksmes ministra atļauju Asaru II un Nordeķu pieturas punkti
nakts laikā netiek apgaismoti.

Uzdodam lokomotīvju un konduktoru brigādēm uzmanīgi sekot, lai

braucot ar vilcieniem, kuriem paredzēta minētos punktos apstāšanās,
tiem nepabraukt garam.

Šo rīkojumu TNI un EBR paziņo lokomotīvju un konduktoru
brigādēm pret parakstu.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Apstiprinu. 1928. g. 14. jūlija.

Dzelzceļu galvenā direktorā v. i. K. Spriņģis.

Rīkojumos N° 323.

A. Par vagonu elektriskas apgaismošanas apkalpošanu
vilcienos.

1. Ja vilciena elektriskās centrāles uzraudzībai, apkalpošanai un

kārtībā uzturēšanai nav nozīmēts vagonu pavadonis, vai kāds mašīnu

direkcijas speciāls darbinieks, tad šos pienākumus izpilda vilciena virs-

konduktors, kas arī atbild par pareizu vilciena apgaismošanu.
2. Konduktoriem, kas apkalpo vagonu elektrisko apgaismošanu

ceļā, jābūt praktiski apmācītiem un viņiem jāiepazīstās ar instrukcijas
N° 54. pielikumu I vagonu pavadoņiem un uzkopējiem par elektriskās

apgaismošanas ierīču uzraudzību un apkalpošanu.
Vilcienu konduktorus praktiski apmāca elektriskās apgaismošanas

mašīnu direkcijas darbinieki (elektrotechniķi) TFE resp. TNE tiešā uz-

raudzībā un kontrolē. Apmācītiem kondutoriem sastādāmi saraksti un

tie caur attiecīgo TN iesūtāmi T un E.

3. Vilcienu elektriskās apgaismošanas apkalpošanas ziņā konduktori

ir atbildīgi par viņiem uzlikto pienākumu un mašīnu direkcijas darbinieku

likumīgo rīkojumu un aizrādījumu neizpildīšanu.

Vagonu apgaismošanas personālam nepiederošās personas nedrikst

pielaist pie elektriskās apgaismošanas aparātiem.
4. Pieņemot vilcienu sākuma stacijā, virskonduktors saņem no

dežūrējošā vagonu apskatītāja elektrisko centrāļu gaitas nodaļu, vai strāvas

sadalāmo skapju un rezerves daļu skapīšu slēdzenes.

Rezerves daļu skapīšiem jābūt aizplombētiem ar TFE vai TNE

plombu. Konstatējot bojātu plombu, izsaucams vilciena apgaismošanas

elektrotechniķis; pēdējais pārbauda skapītī esošos priekšmetus pēc sarak-

sta, papildina iztrūkumu un pēc tam skapīti aizplombē. Par rezerves

daļu papildināšanu un skapīša aizplombēšanu elektrotechniķis atzīmē

vagona centrāles gaitas kartiņā.

5. Rozenberga tipa vagonu centrāles rezerves daļu skapītī uzgla-

bājami sekošie materiāli, rezerves daļas un darba rīki:

6 spuldzes 52/58 voltu: 2 gab. —10 vatu, 2 gab. —15 vatu un

2 gab. — 25 vatu,
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2 sarkanas spuldzes 100 voltu — 10 vatu,
2 aizsargi akumulatoru baterijām atkarībā no elementu tipa:
90 IV- 40 amp., vai 90 VI — 60 amp.;
2 aizsargi apgaismošanas maģistrālei — 60 amp.;
4 aizsargi atsevišķām spuldžu grupām — 6 amp.;
2 aizsargi sarkanai spuldzei — 2 amp.;
2 aizsargi dinamo mašīnai atkarībā no tipa: REG 55 — 40 amp.

vai REG 86 — 60 amp.

5. Nernsta pretekļi dinamošuntareostatam; 1928. g. tipa centrālēm

Nernsta pretekļi nav vajadzīgi;
1 dzensiksna 100 — 125 mm plata ar saslēgu;
1 starpvagonu saskarkabelis,
1 kārbiņa ar vazelinu,
1 uzgriežņu atslēga vagona ass skritulim,
1 uzgriežņu atslēga dzensiksnas galu saslēgam,
1 uzgriežņu atslēga dinamo mašīnai,
1 plakanknaibles, nomenkl. N2 11542.,
2 dažādu izmēru skrūvjviļķi,
1 vesers, nomenkl. Jsf° 11162.

1 izmēģinājumu spuldze ar patronu.
Piezīme. Brovn-Boveri un Ko tipa centrālēm Nenīsta pretekļus turēt rezerves

skapītī nav vajadzīgs, rezerves dzensiksnai jābūt 125 mm platai, dinamo mašīnas un akumu-

latoru baterijas aizsargiem jābūt uz 60 amp,

6. Virskonduktori atbild par viņiem nodoto elektriskās apgaismo-
šanas priekšmetu, materiālu un darba riku iztrūkumu vai bojāšanu, ja
tas noticis viņu vainas dēļ, Saņemtās elektriskās apgaismošanas piederēs
drīkst izlietot tikai vilcienu apgaismošanai.

7. Vagoni apgaismojami ar elektrību tai pašā laikā, kad paredzēta

apgaismošana ar svecēm, saskaņā ar noteikumiem N° 303. §§ 13. un 14.

8. Visus apgaismošanas traucējumus ceļā pēc iespējas novērš virs-

konduktors. Uz galvenā sadalāmā dēļa esošos dinamo mašīnas aizsar-

gus, ja tie aizplombēti, drīkst apmainīt tikai vagonu apgaismošanas
elektrotechniķis. Ja dinamo nedarbojās un enerģija vilciena apgaismo
šanai tiek ņemta tikai no akumulatoriem, tad bateriju drīkst izlādēt tikai

tik ilgi, kamēr voltmetrs uz sadalāmā dēļa rāda ne mazāk par

1,8X26 —46 voltiem. Zem šī sprieguma elektrisko enerģiju nedrīkst

lietot un tādos gadījumos iededzināmas vagonulākteņos sveces, pēc kam

nekavējoši elektriskā apgaismošana izslēdzama. Sveču lietošana atzīmē-

jama ziņojumā par vagonu elektriskās apgaismošanas traucējumiem,
uzrādot, kādos vagonos un cik sveču izlietots.

9. Ja vilcienu pavada vagonu smērētājs vai pavadonis, tad viņu

pienākums ir sekot dinamo mašīnas dzensiksnai, gultņiem un siksnas

skrituļiem, akumulatoru skapju vāku nostiprināšanai zem vagoniem,
dinamo un akumulatoru pakarierīču drošībai. Ceļā nozaudēta dzensiksna

atjaunojama pie pirmās iespējas. Ja smērētājs vai pavadonis vilcienam

nav nozīmēts, tad elektriskās apgaismošanas ierīcēm zem vagoniem ceļā

seko virskonduktors, bet vilceina stāvēšanas laikā vagonu apskates punktos,
izņemot Rīgu, elektriskās ierīces zem vagoniem apskata vagonu apskatītājs.

10. Aizturēt vilcienu ilgāk par sarakstā nozīmēto stāvēšanas laiku

siksnas pārnesuma, dinamo vai akumulatoru izlabošanas dēļ, ir atļauts
tikai ārkārtējos gadījumos, pieteicot to stacijas dežūrantam. Labošanas
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darbus stacijas zem vagoniem ir atļauts izpildīt tikai pieteicot to virs-

konduktoram; pēdējam paziņojama arī darbu pabeigšana. Par šī notei-
kuma neizpildīšanas sekām atbildīgs attiecīgs darbinieks.

11- Par visiem
vagonu elektriskās apgaismošanas traucējumiem un

ceļa novērotam nekārtībām virskonduktors, resp. vagonu pavadonis dod
vilciena gala stacijas vagonu apskatītājam sekoša parauga ziņojumu:

ZIŅOJUMS

par vagonu elektriskās apgaismošanas traucējumiem.

Vilciena N°

no (stacija) uz (staciju)
193 g.

Vagonu N° JsJb

Atrasto bojājumu apraksts:

Starp kādām stacijām bojājums ievērots:

Bojāšanās laikā izlietotas sveces (kg)
Nodeva: Virskonduktors

Pieņēma: vagonu apskatītājs

Vagonu pavadonis
193 g.

Ser. T. 203.

Vagonu apskatnājiem nodotos ziņojumus savāc dežūrējošais elektro-

techniķis un nekavējoši rūpējas par apgaismošanas defektu novēršanu

līdz vilciena jaunas gaitas sākšanai.

Ziņojumu grāmatiņas izsniedzamas visiem elektrisko apgaismošanu
apkalpojošiem virskondutoriem, resp. vagonu pavadoņiem.

12. Brigādēm ceļā mainoties, virskonduktors, resp. vagonu pava-
donis nodod savam vietniekam pret parakstu saņemtās sākuma stacijā
elektriskās apgaismošanas slēdzenes un ziņojumu par bojājumiem, ja
tādi ir bijuši.

Pēc vilciena pienākšanas gala stacijā slēdzenes nododams dežūrē-

jošam vagonu apskatītājam pret parakstu.

B. Par vagonu elektriskas apgaismošanas ierīču apskati parkos.

1. Gala stacijās, kā Rīgā un Daugavpilī, turams rezervē kustībai

piemērots vagonu centrāļu skaits, lai apgrozībā esošie vilcieni būtu nodro-

šināti ar elektrisku apgaismošanu vagonu-centrāļu bojāšanās gadījumos.
Rezerves centrāles uzturams pilnīgā kārtībā.

2. Vilcienos esošie vagoni -centrāles, kuru stāvēšanas laiks Rīgā ir

īsāks par 2 stundām un kas uz vagonu parku pavisam netiek padoti, kā

arī centrāles, kas pienāk Rīgā un atiet ārpus darbnīcu normālā darba

laika (no pīkst. 8 līdz 16), uz dežūrējošo vagonu apgaismošanas elektro-

techniķu aizrādījumu izņemamas no apgrozības vienreiz mēnesī, aizvie-

tojot tās ar rezerves centrālēm, lai būtu iespējams izdarīt centrāļu elek-

trisko ierīču apskati un remontu.

3. Vagonu centrāļu nodaļu, sadalāmo dēļu un rezerves daļu ska-

pīšu slēdzenes viens komplekts glabājams pie vagonu apskatītajiem
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Rīgā I, resp.
2ķ km, Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā. Slēdzeņu otrs

komplekts glabājams pie dežūrējošā elektrotechniķa Rīgā Galvenā, no

kā remonta darbinieki tās var saņemt vajadzības gadījumos. Daugavpilī
un Jelgavā otrs slēdzeņu komplekts glabājams pie TNE-2 un TNE-4.

4. Vagonu elektriskās apgaismošanas ierīču, aparātu remontu un

pārbaudi Rīgas I un
2/3 km vagonu parkos izdara dežūrējošie elektro-

techniķi, TFE I. šķiras techniķa tiešā uzraudzībā un atbildībā. Elektro-

techniķu dežūras laiku iedala TE, atkarībā no vilcienu kustības un to

apstiprina T.

Liepājā un Daugavpilī minēto apskati un remontu izdara TNE-2

un TNE-5 elektrotechniķi normālā darba laikā starp pīkst. 8 un 16.

Atsevišķos gadījumos nejaušu apgaismošanas ierīču bojājumu novēršanai

izsaucami pa tālruni elektrotechniķi: Liepājā pa tālr. Ns 41. vai 60.,

Daugavpilī — Ns 98., Gulbenē — 65. un Jelgavā— Ns 56. vai 97.

5. Visus konstatētos bojājumus elektrotechniķi atzīmē vagonu-

centrāļu gaitas kartiņās. Par vajadzīgiem lielākiem remonta darbiem, kas

nav izpildāmi ar dežūrējošo elektrotechniķu līdzekļiem, elektrotechniķi

ziņo TFE I. šķiras techniķim, resp. TNE, kas rūpējas par bojājumu
izlabošanu ar elektrotechniskās vai mašīnu iecirkņu darbnīču līdzekļiem.

6. Ja bojāto vagonu — elektrisko centrāli pirms vilciena atiešanas

nevar izlabot, tad elektrotechniķis par to ziņo TNT un ESP. Tāds vagons-

centrāle izņemams no vilciena sastāva, uzlipinot birku parauga T 48.

Bojātās centrāles vietā ievietojama vilcienā rezerves centrāle pirms
pasažieru ielaišanas vagonos.

Par vagona-centrāles izņemšanu no sastāva un birkas uzlipināšanu
ir atbildīgs dežūrējošais elektrotechniķis. Remonta izpildīšana paziņojama
TNT un ESP.

7. Ikdienas, vēlākais līdz pīkst. 10, TFE ziņo TE par vilcienu

elektriskās apgaismošanas bojājumiem un to novēršanu.

Ar šī rīkojuma izdošanu:

1) rīkojums Ns 52. no 1926. g. 10. februāra atcelts;

2) instrukcijas Ne 54. 33. lapas pusē uzrādītais dienas grāmatas

paraugu apmainīt pret ziņojumu par vagonu elektriskās ap-
gaismošanas traucējumiem ser. T Ns 203.

3) instrukcijas Ns 54. trešais § par apgaismošanas materiāliem, re-

zerves daļām un darba rīkiem grozīt saskaņā ar šī rīkojuma
nodalījumu A p. 5.

4) noteikumu Ns 303. no 1927. g. 30. aprīļa 11. § atcelts;

5) apkārtraksta Ns 24. no 1927. g. 15. novembra 1. p. atcelts.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Rīkojums N° 436.
1928. g. 10. oktobrī.

Lai turpmāk novērstu pārpratumus pie elektriskas instalācijas jaun-
iekārtošanas vai papildināšanas, nosaku izpildīšanai sekošo:

1. Jaunbūvju (staciju, darbnīcu, dzīvokļu v. t. t.) elektriskās ap-

gaismošanas izdevumus sedz un vajadzīgos līdzekļus paredz savā bu-

džetā ceļu direkcija, saskaņojot iepriekš izdevumu vajadzību ar mašīnu

direkciju.
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2. Ja ēkas remonta gadījumā elektriskā instalācija noņemama un

pec remonta izpildīšanas atkal uzstādāma atpakaļ atremontētā ēkā, tad
šie izdevumi sedzami

no ceļu direkcijas rīcībā esošiem kreditiem.
Piezīme. Sastādot izmaksas aprēķinus jāņem vērā, ka daļa instalācijas materiālu

noņemot top bezvērtīga.

3. Visās dienesta telpās, izņemot 2. p. minētos gadījumus, kurās

ierīkota elektriska apgaismošana, instalācijas papildinājumus un pārvieto-
jumus izdara mašīnu direkcija uz attiecīgas direkcijas kreditiem.

4. Darbinieku dzelzceļu dzīvokļos un dienesta telpās agrāk būvētās

ēkas apgaismošanas instalācijas iekārto mašīnu direkcija ar saviem lī-

dzekļiem un vajadzīgos kredītus paredz savā budžetā.

Ja kads elektriskās enerģijas abonents pats vēlās iekārtot sev ap-
gaismošanas instalāciju, tad viņam tas atļauts, ievērojot techniskos notei-

kumus un izpildot instalācijas darbus zem TNE uzraudzības. Atstājot
dzelzceļa dzīvokli abonents nedrīkst nojaukt viņa ierīkoto instalāciju un

tā pāriet bez atlīdzības dzelzceļu īpašumā, izņemot no nomnieka iegādāto
armatūru.

Instalācijas ierīkošanu darbinieku dzelzceļu dzīvokļos izdara dzelz-

ceļš tikai līdz griestu rozetei. Par armatūru un spuldzēm jāgādā pašam
abonentam. Izņēmumi pielaižami tikai ar galvenā direktora atļauju.

5. Jaunas vai papildu instalācijas pieslēgšanu izdara tikai TNE

darbinieki.

No kara laika atlikušās instalācijas, tas ir dzelzs vai cinka elektrisko

vadu, nomaiņu, kā arī citu instalācijas materiālu atjaunošanu izdara

mašīnu direkcija, paredzot vajadzīgos kreditus savā budžetā.

7. Pie visiem TNE jābūt visu viņa rajona telpu un situācijas plā-
niem ar tajos iezīmētām instalācijām, pie kam visi instalācijas pārkārtojumi
vai papildinājumi atzīmējami sarkanā krāsā, uzrādot, kad un ar kādu rī-

kojumu pārkārtojumi vai papildinājumi izdarīti. Vajadzīgos plānus TNE

saņem no CN.

8. Elektriskās instalācijas pagaidām ierīkojamas saskaņā ar Rīgas
pilsētas uzņēmumu nodaļas techniskiem noteikumiem.

9. Iznomājot telpas privātpersonām, līgumā uzrādāms, kādā stāvoklī

atrodas iznomājamo telpu instalācija, cik tanīs degpunktu, kādas arma-

tūras, kas izdarīs instalācijas tekošo remontu un kas segs šos izdevumus

un par kādiem degpunktiem nomnieks maksās par enerģiju. Pēc līguma

izbeigšanas instalācija nododama atpakaļ dzelzceļam tādā pašā stāvoklī,
kādā nomnieks to saņēmis, kas konstatējams ar CN attiecīgu aktu, līdz-

parakstītu no rajona elektrotechniķa.
Piez i m c. Par dzelzceļam piederošām armatūrām, kūjas atrodas jau iznomātās telpās

TNE kopīgi ar CN sastāda aktus ar nomnieka līdzparakstu. Aktos jāuzrāda, kādas armatūras

atrodas iznomātās telpās un kāds ir armatūru techniskais stāvoklis. Šīm armatūrām TNE ved

atsevišķus sarakstus.

10. Ja ceļa pārbūves vai pārkārtošanas gadījumā elektrības gaisa
vadu līnija vai kabelis noņemams, resp. pārkārtojams un pēc izvestās

pārbūves vai pārkārtošanas atkal uzstādāms, resp. kabelis ierokams, tad

šie izdevumi sedzami no ceļu direkcijas rīcībā esošiem kreditiem.

Līdz ar šo atcelts rīkojums te 174. no 18. maija 1920. g.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.
Techniskais direktors K. Timuška.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Materiālu apgādes priekšnieks J. Kalcenaus

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

60
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Rīkojums N° 127.
1930. g. 21. martā.

Par valsts karoga lietošanu.

Saskaņā ar 1922. g. Vaid. Vēstn. J\° 214. izsludinātiem noteikumiem

valsts svinamās dienās valsts karogs izliekams uz visām sabiedriskām un

apdzīvotām ēkām.

Ar satiksmes ministra atļauju uz dzelzceļiem valsts karogs attiecīgās
dienās izliekams tikai uz stacijas (pasažieru) ēkas, bet no dzīvojamām
ēkām tikai uz tām ēkām, kurās atrodas kāds dzelzceļu administratīvās

pārvaldes vai vienības kantoris un pie galveno darbniču ieejām. Karogus
un noņemamus karoga kātus apgādā tā direkcija vai vienība, kuras rīcībā

vai pārziņā atrodas ar valsts karogu izgreznojamā ēka.

Nenoņemamus karoga kātus un visus karogu kātu ieliektņus pēc
vajadzības pagatavo un uzstāda ceļu direkcija uz sava rēķina.

Ar šo atcelti:

1922. g. rīkojums Jsr
2 348. Rīk. kr. M» 41.

1928. g. apkārtraksts Ns 137. Dz. Vēstn. J\° 49.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Apkārtraksts N° 63.
1929. g. 4. jūnijā.

Izraksts

no Valdības Vēstneša

1929. g. Ni? 105.

Instrukcija par Latvijas valsts karoga lietošanu.

1. §. Latvijas valsts karoga minimālais lielums ir 2 metri garumā
un 1 metrs platumā. Karogs var būt arī lielāks, bet viņam jābūt izga-
tavotam pēc samēra 2:1.

Piezīme. Dekorāciju vajadzībām var lietot arī mazāka lieluma karogus, kā arī to

nozīmējumus.

2. §. Valsts karoga kātam jābūt samērīgam ar karogu, balti krāso-

tam un ar piemērotu galotni.

3. §. Valsts karogi obligātoriski izliekami: pilsētās un bieži apdzī-
votās vietās uz apdzīvotām ēkām, bet uz laukiem — uz pagasta valžu,
skolu, valsts un sabiedrisku iestāžu ēkām sekošās svinamās dienās:

26. janvārī, 1. maijā, 22. jūnijā, 11. novembrī, 18. novembrī, bet citos

gadījumos uz policijas rīkojumu pamata.

4. §. Atsevišķos gadījumos (būvdarbu nobeigšanas, spāru svētku,

nama īpašnieka vai tā ģimenes locekļu miršanas vai ģimenes svētku ga-

dīiumā) var izlikt uz attiecīga nama valsts karogu.

5. §. Pret valsts karogu jāizturās ar cieņu. To nedrīkst izkārt ne-

piemērotā vietā un apstākļos. Saplīsušus vai bojātus karogus izlikt aizliegts.

6. §. Par šo noteikumu izpildīšanu atbildīgi ēku īpašnieki, to piln-
varnieki vai namu pārvaldnieki.
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7. §. Vainīgie šo noteikumu neizpildīšana saucami pie atbildības uz

sodu lik. 138. panta pamata.

Instrukcija stājās spēkā ar 1929. g. 15. maiju.
Reizē ar šo atcelts 1923. g. 1. II rīkojums N° 231, publicēts Valdības

Vēstneša 1923. g. Ns 27.

Rīgā, 1929. 10. V. te 6055.

lekšlietu ministrs Ed. Laimiņš.
Administratīvā departamenta direktora v. p. i. V. Ludiņš.

Papildinot apkārtrakstu N° 137. no 4. decembra p. g. (Dz-c. Vēstn.
Xs 49), lūdzu sekot 2. un 5. §§ izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Inventāra nodaļas vadītājs J. Bērziņš.

Rīkojums N° 280.
1924. g. 4. septembrī.

Instrukcijas Xs 36. par Lux lampu apkalpošanu 14. un 15. §§
vārdu „svaru montiera" vietā ierakstīt: ~Lux lampu montieri", saskaņā
ar š. g. 12. augusta apkārtrakstu N° 44., publ. Dzelzc. virsv. rīk. krāj
te 33.

Dzelzc. galv. direktora p. v. i. Arronets.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apkārtraksts N° 122.
1927. g. 24. novembrī.

Novērots, ka stacijas Lux lampu apkalpošanai piegriež maz vērības

un nesaudzīgi apietās ar lām, caur ko lielā daudzumā bojā zeķīšu un ku-

polu stiklus un citas daļas, kamdēļ to patēriņš pēdējā laikā stipri palie-
linājies.

Tāpat novērots, ka stacijas pie niecīgākiem Lux lampu bojājumiem
jeb rezerves daļu izmaiņām pieprasa komandēt montieri iepriekš nepār-
liecinoties, vai trūkumus nav iespējams novērst saviem līdzekļiem, ir

bijuši pat gadījumi, kad montiers izsaukts lampu tīrīšanai, kas jau skaidri

norāda uz staciju nesaimniecisku ricību.

Sakarā ar teikto, uzdodu turpmāk piegriezt nopietnāku vērību Lux

lampu kārtīgai apkalpošanai un montierus izsaukt tikai gadī-
jumos, kad tiešām lampu bojājumus nevar novērst, jeb bojātās daļas

apmainīt pret jaunām.ar stacijas līdzekļiem.

Lux lampu montieriem uzdodu ierādīt staciju priekšniekiem, kā

jāapmaina dīzes, dedzekļus un citas daļas un kā jātīra lampas, kas ne-

prasa speciālu zināšanu.

Brīdinu, ka neizpildīšanas gadījumā vainīgos sodīšu liekot uz

vainīgā rēķina arī izdevumus par nepamatotu montiera izsaukšanu un

tēlegrammu padošanu.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Inženiers svaru lietās A. Beitcigers.

60*
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Apkārtraksts N° 10.
1929. g. 13. februārī.

Daudzas stacijas Lux lampu iededzināšanai patērē spirtu virs

normas līdz lb% aizbildinādamies, ka lampas aukstā laikā nav iespējams
iededzināt ar normālo spirta porciju saskaņā ar rīk. JSfs 10 no 1925. g.

Aizrādu, ka spirta norma pārbaudīta uz vietas vairākās stacijās un

konstatēts, ka ar rīk. N° 10 no 1925. g., izsludināto spirta normu ir

iespējams lampas kārtīgi iededzināt pat pie ārējās temperatūras 23° zem 0.

Ņemot vērā augšā minēto jānāk pie slēdziena, ka ES nepiegriež pietie-
košu vērību Lux lampu saimniecībai, kas nekādā ziņā nav pielaižams.

Uzdodu uz priekšu sekot, lai lampas apkalpojošās personas nepār-
tēretu spirta normu pie lampu iededzināšanas un vispārīgi lampas uztu-

rētu pienācīgā kārtībā, vajadzības gadījumos dodot aizrādījumus.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Inženiers svaru lietās A. Beitcigers.

Apstiprinu. 1927. g. 5. oktobrī.

Satiksmes ministrs K. Krievs.

Noteikumi N° 317.

Par pasažieru uzgaidāmo telpu atvēršanu un lietošanu.

1. §•

Uzgaidāmas telpas dzelzceļu stacijas un pieturas punktos atvera-

mas publikas lietošanai tanī laikā, kad stacija vai pieturas punkts atvērti

biļešu, bagāžas un komercoperācijām.
Tanīs stacijās, kurās atrodas bufetes, staciju uzgaidāmās telpas

atveramas arī tanī laikā, kad atvērtas bufetes.

Piezīme. Tādu vilcienu laikā, kup" pietur tikai pasažiefu izkāpšanai, staciju uzgai-
dāmās telpas nav atveramas. Tāpat staciju uzgaidāmās telpas nav atveramas tādos punktos,
kur biļetes pārdod vilcienos.

2- §•

Virs iepriekšēja paragrāfa paredzēta laika, publikai atļauts uzturē-

ties pasažieru uzgaidāmās telpās vēl sekošos gadījumos:

1) kad staciju tuvumā nav pilsētu, miestu vai apdzīvotas vietas

un nav viesnīcu, kur apmesties, bet pasažieri slikta laika un lauku ceļu

stāvokļa vai nedrošas satiksmes pa lauku ceļiem naktslaikā un citu

svarīgu apstākļu dēļ spiesti ierasties dzelzceļu stacijā tanī laikā, kad

uzgaidāmās telpas slēgtas vispārējai lietošanai. Tādiem pasažieriem
uzgaidāmo telpu lietošana atļauta tūliņ pēc viņu ierašanās stacijā;

2) mezglu, pārsēšanās stacijās, kad pasažieriem jāgaida vilciens

tālākai braukšanai, atļauts palikt staciju uzgaidāmās telpās no tā vilciena

pienākšanas laika, ar kuru pasažieri atbraukuši, līdz tā vilciena

atiešanai, ar kuru pasažieri var savu ceļu turpināt;

3) kad pasažieris piebraukdams gala stacijā piepēži saslimis, vai

šā paragrāfa pirmā punktā minēto apstākļu dēļ ir spiests palikt stacijā
— līdz minēto šķēršļu novēršanai.

Piezīme. Šinī paragrāfā paredzētos gadījumos pasažieriem atļauts uzturēties uzgai-
dāmās telpās tikai tādās stacijās, kurais tanī laikā dežūrē kāds stacijas darbinieks, pie kam

pasažieriem nav tiesība prasīt pilnīgu uzgaidāmo telpu apgaismošanu.
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3. §•
Kara speķa daļām vai atsevišķam kara vīru grupām, izpildot die-

nesta pienākumus, pasažieru uzgaidāmās telpas atveramas katrā laikā.

4- §•

Katra stacija vilcienu pieturas punkta izkarami attiecīgi uzraksti,
kādā laikā uzgaidāmās telpas atvērtas vispārējai publikas lietošanai.

5. §•

Publikai jāievēro visi noteikumi un uzraksti, kuri izkārti staciju un

vilcienu pieturas punktu telpās, kā arī dzelzceļu darbinieku un citu

pasažieru likumīgās prasības un aizrādījumi.

6. §•

Personas, kuras neievēro šos noteikumus, izraidāmas no staciju

telpām un saucamas pie likumīgas atbildības.

7. §.

Šie noteikumi stājas speķa no viņu izsludināšanas dienas un izkarami

visās stacijās redzamā un publikai pieietamā vietā.

Līdz ar šo atcelti 1923. gada noteikumi N° 209 un rīkojums JVe 8

(publicēti 1923. g. Valdības Vēstnesī N° 11., un Dzelzceļu Virsvaldes

rīkoj. krāj. Ns 3.)

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 186.
1925. g. 22. maijā.

Lai uzturētu tīrāku gaisu kopējās darba telpās un caur to aizsargātu
darbiniekus pret dažādām slimībām, aizliedzu smēķēšanu darba telpās,
kurās nodarbojas vairāk par vienu darbinieku.

Tāpat noliedzu smēķēšanu darba telpu kopējos koridoros.

Uzdodu visām amata personām sekot šī rīkojuma izpildīšanai.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Galvenais ārsts Dr. Barons.

Rīkojums N° 396.
1927. g. 26. septembri.

Ņemot vera šauras pasažieru uzgaidāmas telpas, noliedzama smē-

ķēšana zemāk minētās stacijās:

X plat.

Rīgā I tikai 111 klasē, Zemitānos, Čiekurkalnā, Braslā, Mangaļos,

Sankandaugavā, Smārdē, Ogrē, Ķegumā, Koknesē, Madonā, Dzelzavā,

Brenguļos, Araižos, Silciemā, Baltezerā, Kamaldā, Apšupē, Ugālē, Usmā,
Kūrciemā, Sventā, Ilūkstē, Skaistā, Izvaldā, Naujenē, Liksnā, Nicgalē,

Jerzikā, Livānos, Trepē, Krācē, Litenē, Sitā, Kupravā, Žīguros, Vecumos,

Purvmalā, Pakalniešos, Skangaļos, Zilānos, Kūkās, Mežārē, Varakļānos,

Sakstigalā, Sarkanos, Stirnienē tikai 111 klasē, Nerzā tikai 111 klasē,

Zilupē tikai 111 klasē.
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N plat.

Platonē, Briežos, Zālītē, Garozā, Misā, Birzē, Secē, Sustā, Reņģē,
Penkulē.

P plat.

Ipiķos, Ķirbeļos, Naukšēnos, Piksaros tikai III kl., Omuļos, 2uldiņos,
Apē, Vaidavā, Alsviķos, Alūksnē, Annā, Kalnienā, Stāmerienē.

ļL plat.

Sunākstē, Vārnavā, Lonē, Bērzgalē, Zasā, Dignājā, Aknistē, Kalna-

muižā Kurz., Bārtā, Jēčos, Slamstē, Sesavā, Bērstelē, Jāņukrogā, Mežotnē,

Bauskā, Bušniekos, Jaunupē, Ovišos, Lūžņā, MiķeltornI, Sīkragā, Kurčos,

Dundangā, Plintiņos, Indiņos, Valdgalē, Talsos, Arlavā, Lubā, Rudiķos,

Rojā, Krepliņos, Pļavā, Engurē.

Bez tam noliedzama smēķēšana Liepājas tagadējās preču kases

telpās un Daugavpils I pas. stacijas bagāžas saņēmēju un nosūtītāju uz-

gaidāmās telpās.

Telpās, kur aizliegta smēķēšana, izkarami plakāti: «Smēķēt stingri

aizliegts".

Vajadzīgie plakāti pieprasāmi no MN parastā kārtībā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 88.
1928. g. 13. februārī.

Papildinot p. g. 26. septembra rīkojumu 396 izsludinu vēl se-

košās stacijas, kur noliedzama smēķēšana pasažieru uzgaidāmās telpās:

X plat.

Sabilē, Dobelē, Jaunpilī, Bikstos, Jostā, Blīdenē, Brocēnos, Ilzēnos,

Stropos, Vigantos.

N plat.

Paplakā, Kalētos, Abguldē, Staburagā, Sēlpilī.

P plat.

Strazdiņos.

L plat.

Rucavā, Valtaiķos, Zirņos, Saldū, Ķipatos un Mērsragā.
Bez tam smēķēšana noliedzama vēl sekošās telpās: Rīgā I, Daugav-

pilī I preču, Grīvā, Rīgā preču, Rīgā Krastā, Rēzeknē I un Jaunlatgalē
uzgaidāmās telpās pie preču kasēm, resp. preču kantoriem.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 539.
1928. g. 19. decembrī.

Papildinot p. g. 26. septembra rikojumu Ns 396, izsludinu vel se-

košas stacijas, kur noliedzama smēķēšana pasažieru uzgaidāmās telpās:
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X plat.

Inčukalnā, Vangažos, Ropažos, Juglā, Priedainē, Saldū, Airītē,
Skrunda, Lutriņos, Zaļumos, Pureņos, Pūpolos un Pumpuros.

N plat.

Purmsātes piet. punktā.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rīkojums N° 93.
1929. g. 1. martā.

Papildinot 1927. gada 26. septembra rīkojumu 396, izsludinu

vel sekošās stacijas, kur noliedzama smēķēšana pasažieru uzgaidu telpās:
X plat.

Buļļos, Priedainē, Praviņās un Cēsīs (tikai 111 klases telpās).

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 136.
1930. g. 21. martā.

1. Stacijas apstākļu pienācīgai pārzināšanai, kas sevišķi nepiecie-
šams pie dažādu saimniecisku un administratīvu jautājumu izšķiršanas
un dažāda veida informācijas, kā arī, lai varētu sekot budžetā paredzēto
darbu izpildīšanai, virsvalde ved datus un ziņas par katras stacijas
iekārtu: ceļiem, dienesta un dzīvojamām ēkām vai telpām, noliktavām,

rampām un taml. Lai šiem datiem un ziņām arvienu būtu vajadzīgā no-

zīme un uz tiem varētu paļauties, tiem arvienu jāsaskan ar faktisko stā-

vokli. Tamdēļ par stacijā notikušām pārgrozībām, piem. jaunu ceļu, no-

liktavu, rampu, ēku un taml. uzbūvēšanu vai esošo pārbūvēšanu, pa-

plašināšanu, nojaukšanu (piem. telpu un krāšņu pārkārtošanu) un taml.

jāziņo virsvaldei. Tas nokārtojams ieinteresēto direkciju pārstāvjiem sa-

stādot par izdarīto darbu aktu, kurā arī jāuzdod ceļu, būvju un telpu
izmēri, skices un citas ziņas, kam lietā ir nozīme, un no kāda laika,
kam zināmais objekts nodots lietošanā. Direkciju pārstāvjiem akts vai

tā noraksts jāiesūta savai direkcijai virsvaldē.

2. Staciju ceļi, noliktavas, rampas, staciju ēkas, pasažieru telpas
un vispārīgi visas kāda dienesta vajadzībām paredzētās būves un ierīces

arvienu uzturāmas lietošanai pienācīgā kārtībā. Jautājumi par būvju,
telpu un ierīču kārtējo remontēšanu, sīkāku pārlabošanu vai uzlabošanu

un taml. sīkiem darbiem, ja tie pārgrozības pēc būtības neprasa un tos

iespējams izpildīt tekošām vajadzībām esošiem līdzekļiem, nokārtojami
uz vietas, par ko jārūpējas un attiecīgos gadījumos jāvienojas vietējām
administratīvām personām (ES, CM, ER, CN v. t. t.).

Tajos gadījumos, kad kādu iemeslu vai apstākļu dēļ minētā veida

jautājumi uz vietas nav nokārtojami un ar attiecīgu ierosinājumu vai lū-

gumu jāgriežas pie virsvaldes, tad par to lietā ieinteresēto direkciju vie-

tējiem pārstāvjiem jāiesniedz kopīgs ierosinājums akta vai ziņojuma
veidā.



952

3. Piegriežama vajadzīgā vērība pasažieru platformu, rampu, no-

liktavu, pasažieru un dienesta telpu uzturēšanai pienācīgā kārtībā, par

ko jārūpējas attiecīgiem ekspluatācijas darbiniekiem. Mēsli un saslaukas

novietojami mēslu bedrēs vai noteiktās vietās, no kurienes tos nogādā
projām attiecīgie ceļu direkcijas darbinieki.

Tīrot pasažieru platformas un rampas, mēsli nav noslaukami uz

sliežu ceļiem, jo tie tāpat uzturāmi tīrībā. Par sliežu ceļu, pagalmu,
piebraucāmo ceļu uzturēšanu tīrībā gādā attiecīgie ceļu direkcijas dar-

binieki.

4. Pie krāšņu apkurināšanas piegriežama vērība tam, lai kurošas

krāsns durvis nepaliktu pilnīgi vaļā, jo caur to nelietderīgi pazūd daudz

siltuma un kurināmam izkrītot pie neuzraudzības viegli var izcelties

ugunsgrēks.
Nav pielaižama krāšņu pārliecīga sakurināšana, jo ar to bojā krāsnis.

Pārāk augstas temperatūras uzturēšana telpās var arī nākt par sliktu ve-

selībai, jo var veicināt saaukstēšanos.

Lietojot apkurināšanai kūdru, vienas krāsns sasildīšanai izlietojamās
kūdras svars nedrīkst būt lielāks par krāsns sasildīšanai vajadzīgās mal-

kas svaru.

5. Ar šo atcelti:

1922. g. 9. I. apkārtr. JMs 293. R. Kr. te 2.

1922. g. 19. VI. rīk. te 1056/ES/356.
„ „

JSs 26.

1924. g. 28. X. rīk. Xs 333.
„ „

Xs 46.

1925. g. 4. IV. apkārtr. M» 21.
„ „

N° 15.

1926. g. 3. 111.
„

te 10. Dz. V. Xs 9.

1927. g. 10. X.
„

jM- 101.
„ „

X? 39.

1928. g.24. I.
„

te 7.
„ „

te 4.

1927. g.ll. V.
„

te 42.
„ „

te 18.

1928. g. 10. IX.
„

te 99.
„ „

te 38.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 196.
1929. g. 6. maijā

1920. g. 12. jūnija rīkojumu Ns 229 (iespiests 1920. g. Satiksmes

un darba ministrijas vēstnesī te 38), par ugunsdzēšamo piederumu sa-

dalījumu pēc komplektiem, kā novecojušos un nepiemērotu tagadējai
staciju ierindošanai un iecirkņu sadalījumiem, atceļu, bet viņa vietā

uzdodu ugunsdzēsības iecirkņu un vietējiem pārziņiem lietot uz priekšu
vajadzīgā ugunsdzēsības inventāra noteikšanai pa atsevišķiem līnijas pun-
ktiem zemāk pievestā tabulā te 1 uzrādītos staciju grupējumus, uguns-
dzēšamo rīku komplektu apzīmējumus un daudzumus.

Staciju nodrošināšanai vajadzīgie ugunsdzēšamo rīku komplekti
apzīmēti ar burtiem LL (palielinātais), L (lielais), N (normālais), M (mazais),
MN (minimālais komplekts) un pievestais tabulā ugunsdzēšamo rīku

skaits ir nepieciešami minimālais un katrā atsevišķā punktā, ja to prasa

vietējie apstākļi, var tikt palielināts ar mašīnu direkcijas piekrišanu.
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Pielikums
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Pielikums pie 1929. g. 6. maija rīkojuma N° 196.

Ugunsdzēsības punktu un staciju sadalījums pēc komplektiem.

LI

Daugavpils darbnīcas

ar mezglu
Liepājas darbnīcas ar

mezglu
2/3 kilom. darbnīcas

Gulbenes depo ar

mezglu
Šķirotavas depo ar

mezglu

Jelgavas depo ar

mezglu

Bolderājas zāģētava

stac. Priekule

n Reņģe

„
Rēzekne tl.

„
Rītupe

„ Ropaži
„ Rušona

„ Sigulda
„

Skaistā

„
Skrīveri

„
Skrunda

„
Sloka

• Spare
„

Strenči

„
Taurkalns

, Torņakalns

„
Tukums I.

„ Ugāle
„

Usma

„
Valmiera

Vecmuiža

„ Viļāni
„ Višķi
.

Zemitāni

„ Zdupe

stac. Nicgale

„
Olaine

„
Piebalga

„
Platone

„
Punduri

„ Rlga-krasts
, Rūjene

„
Rucava

,
Saldus

„
Sece

■ Šiliņi
.

Sita

„ Slampe
„

Stirniene

„
Sunākste

„
Talsi

» Trepe
„

Tukums II.

„ Vaiņode
„

Vecumi

„
Zasulauks

„
Zilani

stac. Mērsrags
„

Melluži

„ Meļļi
„

Naukšiene

„
Nerza

11
Nometne

„ Omuļi
„ Paplaka
„

Piksari

t Pļava
„

Priedaine

„
Purvmala

„
Ramka

„ Rāmuļi
» Roja
it

Rugāji

„
Sakstīgala

„
Salaspils

,
Sarkandaugava

„ Sarkaņi
, Sēlpils

„
Smārde

.
Stāmierene

„
Tirza

„

Uriekste

Vaidava

„ Valdgale
„ Varaklāņi

„
Kalsnava

„ Žīguri
, Zuldiņi

Usmas
„

Daugavpils
Gulbenes

„

Liepājas ,

Rīgas gulšņu mērcē-

tava

La-

Krustpils depo ar stac.

Rēzeknes „ „

Ventspils „ „

Stendes
„ „ „

Viesītes
, „

Rīgas preču stac. darb-

nīcas

Nb

Ma

stac. Lode

,
Nereta

„ Vangāži
,

Zālite

Lb

Valkas depo ar mezglu
Meitenes depo
Zemgales stac.

Na

stac. Ataišiene

„
Auce

„
Bēne

„
Cēsis

„

Dubulti

,
Gavieze

„
Grīva

„
Ierīki

„
Jerzika

„
Kandava

„
Kārsava

„
Krāslava

, Ķemeri
,

Līvāni

,
Līvbērze

„
Ludza

„
Majori

,
Malta

„
Mangaļi

„
Meitene

„
Mežvidi

„
Naujene

•
O^re

„ Pļaviņas

stac. Alūksne

11
Asari 1.

„
Bauska

, Bolderāja
„

Bolvi

,
Bulduri

„
Cesvaine

*
Ciruļi

„
Daudzeva

B
Dobele

„
Dundanga

„
Dzērbene

„
Dzintari

„ Eglaine
,

Garoza

„
Glūda

.
Iecava

„ Ikšķile

„
Inčukalns

„

Indra

„ Jaungulbene

, Jaunlatgale
, Jēkabpils

„
Kalēti

„
Koknese

„
Krimūnas

„
Čiekurkalns

„ Kuprava

„
Lielvārde

„
Ligatne

„
Liksna

„
Lizums

„
Madona

„

Mazirbe

„
Mārciena

Mb

stac. Abgulde
„

Akniste

„ Alsviķi

„
Amata

„ Anna

„
Apšupe

■ Ape

„
Baloži

„
Brasla

11
Brieži

„
Drusti

„
Dubeņi

„
Dzelzava

„
Elste

„ Engure
, Ērģeme

Geidani

„
Ilūkste

„
Imanta

„
Jaunkalsnava

»
Ječi

„ Jugla
, Jumprava
,

Kamalda

„
Kalniene

„ Krepliņi
„

Lāčplēsis

„
Lielirbe

.

Litene

„
Lone

Mn

stac. Aiviekste

„
Aizkraukle

, Aizpute

„

Araiži

fļ
Asari II.

„
Arlava

„
Baltezers

„
Bārta

„
Bērstele

, Bērzgale
„

Birze

„ Brenguļi
. Buļļi
»

Bušinieki

,
Daibe

. Dignāja

.
Dole

„ Daugava
„

Avoti

i
Elkuzeme

„
Ilzeni

„ Ilģeciems
„ Indiņi
. Ipiķi
„

Īslīce

,
Izvalda

, Jaundubulti

„ Jaunupe
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Pielikumā uzskaitīti galvenie ugunsdzēsības punkti un atsevišķas
stacijas, kuras sadalītas pēc tabulas JVs 1 grupējumiem un komplektiem.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Rīkojums N° 337.
1926. g. 20. septembrī.

Pie līnijas apskates daudzās vietās no budžetkomisijas atrastas ne-

pielaižamas nekārtības un nolaidības ugunsdzēsības lietās. Vairākās

stacijās ugunsdzēšamie spaiņi sarūsējuši un netīri, kas norāda, ka tos

lieto citām stacijas vai privātām vajadzībām (stac. Ogre, Nicgale, Jerzika,
Kalsnava, Vaidava, Piksari, Ķirbeļi, Kuprava, Garoza un Vecmuiža);
siltam laikam pastāvot ugunsdzēsēju mucas pavisam tukšas, pustukšas
vai izkaltušas un netur ūdeni (stac. Jumprava, Liksna, Krāslava, Platone,
Zirņi, Vaiņode un Bēne); ugunsdzēsēju ķekšiem un cirvjiem nolausti

kāti, trepēm gali, mucām salausti riteņi un pumpji nav eļļoti (stac. Ogre,
Piksari, Ranka, Strenči, Skaistā un Izvalde). Dažās stacijās ugunsdzē-
sības inventārs izsvaidīts pa vairākām vietām, inventāra saraksti nepa-

reizi, uz ugunsdzēsības piederumu glabātuvēm nav attiecīgu uzrakstu

un mucas nav novietotas ar riteņiem uz dēlīšiem vai citiem palikteņiem,
caur ko riteņi no mitruma bojājās. Tāpat arī ķīmiskie ugunsdzēšamie
aparāti dažās stacijās nav pie bālstekļiem plombēti, bet novietoti tāpat.

Tā kā augšā pievestais norāda, ka vietējie ugunsdzēsības pārziņi,
galvenā kārtā ES, un arī iecirkņu pārziņi neskatās uz ugunsdzēsības
lietu ar vajadzīgo nopietnību un piegriež tai ļoti maz vērības, nepildot
pastāvošos ugunsdzēsības noteikumus, instrukcijas un rīkojumus, tad uz-

dodu ugunsdzēsības iecirkņu un vietējiem pārziņiem piegriezt uzpriekšu

ugunsdzēsības lietai visnopietnāko vērību, rūpīgāki kontrolēt ugunsdzē-
šamo rīku un piederumu stāvokli un kārtīgi izpildīt visus pastāvošos

priekšrakstus un instrukcijas, novēršot nekavējoši augšā minētās nekārtības

un trūkumus un ņemot vērā, ka par nolaidību atkārtošanos ugunsdzēsības
lietās vainīgos uz visstingrāko sodīšu.

Tāpat uzdodu TJ, CN, ER, TNM, izbraucot uz līnijas, piegriezt arī

ugunsdzēsības lietai nopietnu vērību, pārbaudot uz vietām ugunsdzēsības
inventāra stāvokli un dodot atrasto nekārtību novēršanai attiecīgus
aizrādījumus administrativā ziņā sev padotiem vietējiem ugunsdzēsības

pārziņiem, vai nekavējoši ziņot ugunsdzēsības iecirkņu pārziņiem.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Mašīnu direktora pal. E. Zebauers.

tac. Jāņukrogs
,

Kalnamuiža

„
Krāce

„
Kūrciems

, Kurči

„
Kūkas

,
Ķegums

. Ķirbeļi
, Kalpaka p.

, Krustoj. Liepāja
,

Luba

stac. Lūžņa

,
Mežāre

„
Mežotne

„ Miķeļtornis
„

Misa

Oviši

„
Purmsātes p. p.

„
Pakalnieši

„ Pape
„

Penkule

, Plintiņi

stac. Praviņi
■ Pope
d

Pūre

,
Sabile

„
Saule

„
Sesava

„ Sīkrags

.

Silciems

, Skangaļi
*

Slamste

„
Sventa

stac. Staburags
, Strazdiņi
„ Stropi
,

Susta

jļ
Tērvete

„
Umernieki

„ Valtaiķi
„

Varnava

» Vīganti

„

Zasa

„
Zvāre
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Rīkojums N° 191.
1929. g. 2. maijā.

Pie līnijas apskates vairākkārt novērots, ka ekspluatācijas un

techniskās direkciju darbinieki uguns dzēšanas rīkus un piederumus,
kā par piem. rokas pumpjus, šļūtenes, trepes un galvenā kārtā spaiņus,
neskatoties uz pastāvošiem aizliegumiem, bieži lieto citām un savām pri-
vātām vajadzībām. Tāpat šos piederumus un rīkus nodod privātu personu
rīcībā un lietošanā, pie kam tie nereti tiek salauzti un drīzā laikā sabo-

jāti. Salauztos un bojātos rīkus nav iespējams pāris dienās atjaunot un

stacija paliek ilgāku laiku bez tādiem, tā kā ugunsgrēka gadījumā jārē-

ķinājas ar traucējumiem dzēšanas darbos un ar varbūtējiem zaudējumiem.
Pēc dažām ziņām daži ceļu meistari lieto uguns dzēšamos pumpjus ar šļū-
tenēm ūdens pārpumpēšanas darbos, trepes — tekošiem ēku remontiem ;
daži stacijas priekšnieki atkal bieži lieto spaiņus savām saimnieciskām

un pie ugunsdzēšanas nepiederošām vajadzībām, izsaucot caur to spaiņu
priekšlaicīgu nolietošanos un bojāšanu.

levērojot teikto, uzdodu visiem darbiniekiem, kuru rīcībā un glabā-
šanā atrodas ugunsdzēšamie piederumi, stingri ievērot pastāvošos par

ugunsdzēšanu noteikumus N° 211. un instrukciju N° 29. un nelietot

ugunsdzēšamos piederumus un rīkus citām vajadzībām, kā tikai uguns-

grēka gadījumos ugunsdzēšanai.

Par šo noteikumu neievērošanu vainīgos darbiniekus stingri sodīšu,
uzliekot arī materiālu atbildību par bojātiem vai nozaudētiem piede-
rumiem, kuri izlietoti pretēji pastāvošiem noteikumiem.

Dzelzceļu galv. direktora v. i. K. Spriņģis.

Techniskā direktora palīgs Paegle.
Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
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3. Svari

Rīkojums N° 215.
1928. g. 22. jūnijā.

Lai arī citu direkciju, M un S darbu vietās laikā novērstu svaru

nepareizības, kas cēlušās tos lietojot ilgāku laikmetu bez attiecīga re-

monta un pārbaudīšanas, turpmāk visi svari visās darba vietās pa-
doti attiecībā uz kontroli ekspluatācijas direkcijas svaru revizoram.

Dzelzc. galvenais direktors K. Bļodnieks.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Rīkojums N° 231.
1922. g. 22. jūlijā.

Dažas svaru darba vietas vel līdz šim, neskatoties uz pastāvošiem
rīkojumiem un aizrādījumiem, svarus neuztura pienācīgā kārtībā.

Svari netiek attiecīgi tīrīti, svārstekļu virskārtiņa sarūsējusi, uz

svariem tiek atstāti sverāmie priekšmeti, kā arī bumbas uz svaru bumbu

kausa un bumbas izsvaidītas pa visu telpu.
Uzdodu stingri sekot svaru uzturēšanai pienācīgā kārtībā.

Aizrādītā neievērošanas gadījumā vainīgos stingri sodīs.

Dzelzceļu galvena direktora v. i. T. Dumpis.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
Svaru revizors A. Beitcigers.

Apkārtraksts N° 48.
1922. g. 19. jūnijā.

Visiem ES noraksts ER.

Daudzi vagonu svaru bojājumi norāda, ka neskatoties uz vairāk-

kārtējiem aizrādījumiem brauc ar lokomotīvēm un izdara manevrus ar

vagoniem pār vagonu svariem, kuriem nav nolaižama aparāta, ko nekādā

ziņā nedrīkst darīt.

Uzdodu staciju priekšniekiem stingri sekot, lai turpmāk tas netiktu

pielaists.
Aizrādītā neievērošanas gadījumā no vainīgiem tiks piedzīti svaru

remonta izdevumi.
Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Inventāra un svaru nod. vad. Penčuks.

Svaru revizors A. Beitcigers.

Apkārtraksts N° 11.
1923. g. 23. janvārī.

Visiem CN nor. ER.

Papildinot rīkojumus par direkciju kompetencēm un pienākumiem,

paskaidrojam, ka vagonu svaru bedres tīrāmas no sniega un novadāms

ūdens techniskās direkcijas līdzekļiem.
Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
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Rīkojums N° 129.
1923. g. 31. maijā.

Ar šo atceļu techniskos noteikumus JSr
£ 106 un 116 par vagonu,

bagāžas un preču svaru apgādāšanu, kuri ievietoti 1921. g. dz-ļu virsvaldes

rīkojumu krājumā Jsr 2 33., un reizē ievedu dzīvē jaunizstrādātos techniskos

noteikumus 1) par bagāžas un preču svaru iegādāšanu no 1921. g. 11.,'X1

un 2) par vagonu svaru iegādāšanu no 1923. g. 7. maija.
Dzelzc. galv. direktors K. Bļodnieks.

Administratīvās nod. vadītājs Līcis.

Apkārtraksts N° 45 E.
1923. g. 23. jūlijā.

Novērots, ka pari vagonu svariem brauc ar parasto ātrumu, neska-

toties uz to, ka ES-iem ir aizrādīts, ka pāri vagonu svariem ir jābrauc
ne ātrāki par 2 klm. stundā.

Rīkojuma neievērošanā saukšu vainīgos pie atbildības.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Mašīnu direktora pal. Cizarevičs.

Svaru revizors A. Beitcigers.

Apkārtraksts N° 2.
1923. g. 5. oktobrī.

Direktoriem, M un S.

Lai būtu iespējams izvest kārtīgu svaru kontroli, saskaņā ar manu

rīkojumu no 1922. g. 28. jūnija zem N° 215, lūdzu visas pārmaiņas at-

svariem un bumbām, kā par jauniegādašanu un pārvietošanu, ziņot vec.

techn. svaru lietās caur E. direkciju.
Dzelzc. galv. direktora pal. J. Kalcenaus.

Vecākais techniķis svaru lietās A. Beitcigers.

Rīkojums N° 304.
1923. g. 8. oktobrī.

Ņemot vērā, ka apkārtraksts JSTs 2., attiecībā uz svariem, iespiests
š. g. Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krājumā JSTs 40 bez ekspluatācijas
direktora paraksta, tas grozāms un papildināms sekošā kārtībā.

Lai būtu iespējams kārtīgi izdarīt svaru kontroli, saskaņā ar p. g.

28. jūnija rīkojumu Ms 215., turpmāk lūdzu ziņot ekspluatācijas direkci]ai

par visam pārmaiņām ar svariem un svaru bumbām un arī par jaunu
svaru iegādāšanu. Dzelzceļu galv. direktora pal. J. Kalcenaus.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Apkārtraksts N° 16.
1926. g. 15. aprilī.

Visiem ES, ER.

Neskatoties uz vairākkārtējiem aizrādījumiem beidzamā laikā nākuši

priekšā gadījieni, ka stacijas priekšnieki neuztur pienācīgā kārtībā va-

gonu tā arī preču svarus.

Vagonu svaru bedrēs stāv ūdens pat līdz 0,75 m, bedrē mecha-

nismā ieputināts sniegs, svari iesaluši un svaru bezmēni sarūsējuši.
Svaru grāmatā netiek atzīmēti bojājumi, kā arī svaru saņemšanas un

pārvietošanas dati.
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Augša minētais netiek ievērots un vagoni tiek pārsvērti uz svariem

pie minētiem apstākļiem, kas izsauc vēlāk pārpratumus un sūdzības par

nepareizu svaru.

Tāpat ES padod vagonus un pat lokomotīves laiž uz jauniem va-

gonu svariem pie nenolaista tilta stāvokļa, caur ko svari tiek bojāti.
Uzdodu stingri sekot, lai augšā minētais neatkārtotos, pretējā gadī-

jumā vainīgos saukšu pie atbildības

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Inženiers svaru lietās A. Beitcigers.

Rīkojums N° 455.
1926. g. 16. decembri.

Ar līgumu, kurš noslēgts starp dzelzceļu virsvaldi un tirdzniecības

namu „Libra", automātisku svaru uzstādīšanas tiesības valsts dzelzceļu
stacijās personu svēršanai nodotas vienīgi tirdzniecības namam „Libra"
uz laiku no 1926. g. 15. novembra līdz 1929. g. 14. novembrim ieskaitot.

Sakarā ar to uzdodu attiecīgiem dzelzceļu darbiniekiem līguma pildīšanā
pieturēties pie sekošiem norādījumiem :

1. Svarus nomniekam atļauts uzstādīt tikai tanīs stacijās, kurās

dzelzceļu virsvalde svaru uzstādīšanai piekrīt.
2. Ja nomnieks uzstādītu tādus svarus, kuriem vajadzīga elektriskā

strāva, tad vajadzīgo vadu instalāciju izdara nomnieks ar saviem līdzekļiem

uz sava rēķina saskaņā ar dzelzceļu virsvaldes techniskiem noteikumiem

un aizrādījumiem.
3. Svari novietojami staciju telpās. Vietu ierāda ES saziņā ar ER

pēc tam, kad būs saņēmis F paziņojumu, ka stacijā svarus var uzstādīt.

Par katru svaru uzstādīšanu svaru uzstādīšanas dienā ES kopā ar nom-

nieka pārstāvi sastāda aktu, kurš iesūtāms finanču direkcijai. Tāpat
sastādāmi un iesūtāmi akti par svaru noņemšanu un aizvākšanu

4. Nomnieks ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina izsūta svarus

pa stacijām, uzstāda un noņem kā līguma laikā, tā arī līgumu izbeidzot.

5. Uzstādītos svarus nomnieks apsargā ar saviem līdzekļiem un

uz sava rēķiņa.
6. Ja nomnieks svaru apkalpošanai pieliktu pie tiem savus darbi-

niekus vai kalpotājus, tad visām šīm personām jābūt glīti apģērbtām,

pieklājīgām pret publiku v. t. t. Šīm personām jāpadodās visiem liku-

mīgiem ES rīkojumiem attiecībā uz kārtības un tīrības uzturēšanu.

Minētās personas padotas periodiskai mediciniskai izmeklēšanai no

dzelzceļu ārstu puses. Minētām personām jābūt Latvijas pavalstniekiem
un labi jāpārvalda valsts valoda.

7. Ja nomnieks neapmierinātos ar vispārīgo stacijas telpu apgai-
smošanu un vēlētos pastiprināt svaru apgaismošanu, tad vajadzīgās

apgaismošanas ietaises, ja dzelzceļu virsvalde to ierīkošanai dotu atļauju,
nomnieks ierīko ar saviem līdzekļiem uz sava rēķina, uzņemoties uz

sevis arī visus izdevumus par apgaismošanu.
8. Līgumam izbeidzoties vai līguma laušanas gadījuma visas

ierīkotās no nomnieka elektriskās strāvas ietaises pāriet bez kādas

atlīdzības dzelzceļu virsvaldes īpašumā. Ja dzelzceļu virsvalde piepra-

sītu, tad nomniekam visas ierīkotas elektriskas strāvas ietaises jānoņem

un jāsaved telpas iepriekšējā stāvoklī.

9. Par svēršanos nomnieks nedrīkst ņemt vairāk par desmit (10) sant.

no personas.
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10. Dzelzceļu virsvalde neuzņemas nekādu atbildību pret publiku
strāvas pārtraukšanas, svaru bojāšanās vai nepareizas darbības gadījumos.

Dzelzceļu virsvalde neuzņemas atbildību par varbūtējiem svaru

bojājumiem, ugunsgrēka un pazušanas gadījumiem v. t. t., neatkarīgi no

viņu izcelšanās iemesliem. Tāpat dzelzceļu virsvalde neuzņemas atbildību

par zaudējumiem, kuri varētu celties nomniekam caur naudas izlaupīšanu,
izzagšanu jeb citāda veida nozušanu iz svariem.

11. Nomnieks apņemas reklamēt saziņā ar finanču direkciju
Latvijas skaistākās un ievērojamākās vietas, nospiežot šo vietu attēlus otrā

pusē uz biļetēm, kuras saņem katra persona, kas nosveras uz svariem.

12. Visiem uzrakstiem kā uz svariem, tā uz iepriekšējā paragrāfā
minētām biļetēm, jābūt vienīgi pareizā valsts valodā.

13. Dzelzceļu virsvalde var katrā laikā pieprasīt vienus vai otrus

svarus pārvietot, noņemt vai aizvākt. Tamdēļ, ja vietējie darbinieki

atrod par vajadzīgu svarus pārvietot vai noņemt, tad par to jāiesniedz
F motivēts ziņojums, pēc kam ierosinājums tiks izlemts virsvaldē.

14. Elektrisko vadu instalāciju attiecīgie TN atļauj izdarīt nomnie-

kam saskaņā ar šā rīkojuma 2. un 7. p. p. bez sevišķas dzelzceļu
virsvaldes katreizējas atļaujas. Par apgaismošanas ietaišu ierīkošanu

attiecīgie TN paziņo F, iesūtot F arī maksas aprēķinu par apgaismošanai
patērēto strāvu pēc paušaltarifa. Par svēršanai patērēto strāvu aprēķini
nav sūtāmi. Maksu par svēršanai un apgaismošanai patērēto strāvu

iekasēs F. Par minētās maksas iekasēšanu no nomnieka F paziņojumus
TNE nepiesūtīs. Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.
Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Finanču direktors H. Mazkalniņš.

Apkārtraksts N° 8.
1927. g. 19. janvārī.

TFL, TFD, TN, 1, 2, 3, 4 un 5

Ir nākuši priekšā gadījieni, kad pie svaru kontrolplatformas perio-
diskas apskatīšanas jeb remonta ir mainītas platformas daļas, caur ko arī

mainījusies platformas tara, kas netika fiksēts ar akta sastādīšanu.

Lūdzu uz priekšu, ja nākas kaut kādas daļas atjaunot, vai izdarīt

riepu un ases apvirpošanu pie kontrolplatformām, par to paziņot
ekspluatācijas direkcijai aktu sastādīšanai, piedaloties inženierim svaru

lietās un mēru un svaru valdes pārstāvim.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Inženiers svaru lietās A. Beitcigers.

Apkārtraksts N° 7.
1929. g. 4. februārī.

Aizrādu, ka svaru grāmatās atzīmējamas visas pārmaiņas ar svariem,
kā svaru bojājumi, svaru pārbaudīšana, svaru remonts, svaru pārvietošana,
uzrādot, pie kādiem dokumentiemsvari pārvietoti, kā arī pārmaiņas svaru

bumbās.
Ekspluatācijas direktora v Kļaviņš.

Inženiers svaru lietas A. Beitcigers.
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4. Tēlegrāfs un tēlefons.

Apkārtraksts N° 45.
1927. g. 27. maijā.

Bijuši gadījumi, ka stacijas pārraida uz Lietavu dienesta telegrammas
latviešu valodā.

Aizrādu, ka sazināšanās pa tēlegrafu ar Lietuvas dz-ceļu stacijām

jānotiek pilnā saskaņā ar instrukcijām dzelzceļu darbiniekiem preču pār-
vadāšanai tiešā satiksmē starp Vācijas-Lietuvas-Latvijas un Igaunijas
dzelzceļiem (2. un 3. §§), kā arī ar Latvijas-Lietuvas līgumiem par mezglu
staciju kopējo lietošanu.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.

Rīkojums N° 490.
1928. g. 21. novembrī.

Noteikumu par tēlegrafa un tēlefona satiksmi uz Latvijas valsts

dzelzceļiem JVb 541 un instrukcijas telegrāfistiem un tēlefonistieni

JVs 69 ievešana dzīvē.

1928. g. 1. decembrī stājas spēkā satiksmes ministra apstip-
rinātie noteikumi par tēlegrafa un tēlefona satiksmi uz Latvijas valsts

dzelzceļiem te 341, kā arī instrukcija tēlegrafistiem un tēlefonistiem te 69.

Šie noteikumi un instrukcija izdoti kopīgi atsevišķā grāmatā un iz-

sūtīti visām stacijām un pieturas punktiem. Direkcijas, kuras vēlas minētos

noteikumus iegādāties, pieprasa tos no ekspluatācijas direkcijas.
Sakarā ar šo no š. g. 1. decembra atcelti sekošie noteikumi,

rīkojumi un apkārtraksti:

1919. g. Noteikumi M> 23. S. un D. M. V. te 2.

1919. g. Pamatnoteik. te 12.
„ „ „ „ „

te 6.

1919. g. Rīkojums te 12.
„ n „ „

„te 14.

1919. g. „
Xs 48.

„ „ „ „ „

te 4.

1919. g. „
te 79.

„ „ „ „ „
te 4.

1920. g. Noteikumi te 30.
„ „ „ „ „

te 6.

1920. g. Rīkojums J\2 128.
„ , n „

nte 24.

1920. g. „
te 129.

, „ „ . „
te 25.

1920. g. „
te 221.

„
i

, „ „
X? 39.

1920. g. „
Xs 256. S. M. V. Xs 43.

1920. g. AL' 265.
„ „ „

te 44.

1920. g. ļļ
te 272.

„ „ ļļ
te 46.

1920. g. Noteikumi Xs 91. Rīk. krāj. Xs 9.

1920. g. Rīkojums Xs 428.
„ „

te 4.

1920. g. ļļ

te 459.
„ 9

te 8.

1921. g. ,
.V 6.

„ o
.V' 2.

1921. g. „

.NL' 10.
„ „

AL> 3.

1921. g. „
Xs 76.

ļļ n
te 13.

1921. g. „
te 97.

ļļ ~
.M> 16.

1921. g. „

te 110.
„ »

Xs 18.

61
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1921. g. Rīkojums te 128 (Rīk. krāj. te 21)
1921. g. „

te 129 ( „
te 21)

1921. g. „
te 152 (

„ „
te222)

1921. g. „
Xs 218 (

„ „
te 11)

1921. g. „
Jsr

2 219 (
„ „

te 31)

1921. g. „
Xs 230 (

„ „
te 34)

1921. g. „
X2231 (

„
te 34)

1921. g. „
Jfc 232 (

„ ļļ
te 34)

1921. g. . „
Jfc 235 (

„
te 35)

1921. g. n
te 239 (

„ „
te 35)

1921. g. „
Jv° 288 (

„ „
te° 44)

1921. g. „

Js2 330 ( „ n
te 48)

1921. g. „
-N° 353 ( „ 1}

te 50)
1921. g. „

K2 379 (
„ „

te 52)
1921. g. „

te2380 (
„ „

Js° 52)

1921. g. „
te 404 ( „

Jsr
2 54)

1921. g. „
X2405 ( n „

te 54)
1922. g. d

K2 7(
ļļ n

te 2)

1922. g. „
Ns 21 (

„ „
te 3)

1922. g. „
Xs 67 (

„ „
X 29)

1922. g. „
te 78 (

„ „
te 11)

1922. g. „
Jsr

s 144 (
„ n

te 18)
1922. g. „

X2156 (
ļļ „

te 19)
1922. g. „

Ai 168 ( „ „
te 20)

1922. g. „
X° 200 ( p „

te 24)

1922. g. „
Xs 275 ( „ „

te 34)
1922. g. „

X2281 (
„

'te 35)
1922. g. „

JV2 319 (
„ „

te 12)
1922. g. „

Ks 338 (
„ „

te 39)
1923. g. „

Xs 26 (
ļļ n

te 6)

1923. g. Apkārtraksts JSfe 43 (
„ „

te 27)
1923. g. Rīkojums X 2 55 (

„ „
te 11)

1923. g. „
JS2 58 (

„ „
Xs 12)

1923. g. „
te 68 (

„ „
te 12)

1923. g. i
X 280 ( n „

te 213)

1923. g. „

.\L' 195 (
ļļ n

te 31)
1924. g. „

Ns 5(
„ „

te 2)
1924. g. „

A° 126 ( „ „
te 16)

1924. g. „
Xs 128 (

„

te 16)
1924. g. „

Ks 334 (
„ „

te 45)

1924. g. „
X2346 (

„ n
te 47)

1924. g. E apkārtr. Xs 65 ( „ n
Jsr

2 47)
1924. g. „

Xs 81 (
„ ļļ

te 52)
1925. g. Rīkojums A*2 7(

„ „
A° 1)

1925. g. „

te 30 (
„ „

te 2 5)

1925. g. „
te2 146 ( „

.\L' 17)
1925. g.

„
te> 261 (

„ „
Xs 29)

1925. g. „
te2284 (

„ ļļ
te 32)

1925. g. „
te2328 (

„ „
te 37)

1925. g. n
te2371 (

ļļ n
te 42)
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1925. g. E apkārtr. Xs 6 (Rīk. krāj. te 4)
1925. g. „

XS 5i ( n n
.\o 42)

1926. g. „
te 1 (Dzelzc. Vēstn. te 2)

1926. g. „
te 2 34 (

ļļ
te 34)

1926. g. „
te 37 (Dzelzc. Vēstn. te 37)

1926. g. Rīkojums te 383 (
„ „

Xs 41)
1927. g. ,

te 138 (
, „

te 13)
1927. g. Apkārtraksts te 23 ( „ „

Ar 2
13)

1928. g. „
te 262 (

„ „
Xs 21)

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīkojums N° 417.
1926. g. 22. novembrī.

Dzelzceļu darbinieku amatu saīsinātie apzīmējumi.
Sakarā ar vairākām pārmaiņām, dažādā laikā jaunievestiem amatu

saīsinātiem apzīmējumiem, un lai savāktu tos vienkopus, ar šo atceļu
rīkojumu Ns 315, iespiestu Dzelzc. virsv. 1921. g. rīk. krāj. Ns 46., kā arī

visus pārējos rīkojumus, kuri attiecas uz amatu saīsinātiem apzīmējumiem.
Turpmāk lietot zemāk iespiestos amatu saīsinātos apzīmējumus.

A. Amatu saīsinājumi
*A — Satiksmes ministrs.

:i:AU — Sevišķu uzdevumu inženieris.

*AS — Ministrijas sekretārs.

AJ — Satiksmes min. juriskonsults.
*V — Dzelzceļu galvenais direktors.

*VP — Dzelzceļu galvenā direktora palīgs.
VU — Konsultants.

VE — Vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis.

VR — Starptautiskās satiksmes inspektors.
VJ — Juriskonsults.
VJP — Juriskonsulta palīgs
VA — Administrativās nodaļas vadītājs.
VB — Vispārējo lietu biroja pārzinis.
VM — Mobilizācijas biroja pārzinis.
VD — Kursu darbvedība.

Centrālā statistika.

*VS — Centrālās statistikas vadītājs.
VSK — Statistikas vispārējās darbvedības vecākais darbvedis.

VSE — Statistikas ekspluatācijas nodaļas vadītājs.
VSN — Statistikas norēķinu un vagonu inventāra biroja pārzinis.
VSR — Statistikas ritošā inventāra darbības aprēķināšanas biroja pārzinis.
VSF — Statistikas komercnodaļas vadītājs.
VSM — Statistikas preču birojā pārzinis.

Veselības dala.
*S — Galvenais ārsts.

SK — Veselības daļas kanclejas pārzinis.
SA — Provizors.

61*
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*SR — lecirkņa ārsts.
:;:SF — Feldšers.

SV — Vecmāte.

SD — Dezinfektors.

SM — Centrālās ambulances mantzinis.

SL — Laboratorijas māsa.

Ekspluatācijas direkcija.
*E — Ekspluatācijas direktors.

*EV — Direktora palīgs (vietnieks).
*EIK — Ekspl. dir. inspektors-konsultants.
*EI — Ekspluatācijas inspektors.
*ED — Rīcības daļas vadītājs.
EK — Kanclējas pārzinis.

*EA — Personāla nodaļas vadītājs.
*EC — Preču nodaļas vadītājs.
*EZ — Pasažieru nodaļas vadītājs.
*ET — Techniskās nodaļas vadītājs.
EO — Inventāra un svaru nodaļas vadītājs.
EG — Rēķinvedības nodaļas vadītājs.
ETS — Inženieris svaru lietās.

ERD — Remonta darbnīču pārzinis.
EDR — Kustības rīkotājs.

*ER — Ekspluatācijas revidents.

EDN — Kustības rīkotājs Daugavpilī.
EBR — Konduktoru brigāžu pārzinis Rīgā.
EBJ — Konduktoru brigāžu pārzinis Jelgavā.
EBD — Konduktoru brigāžu pārzinis Daugavpilī.
EBK — Virskonduktors.

*ES — Stacijas priekšnieks.
:i:ESP — Stacijas priekšnieka palīgs (stacijas priekšnieka vietā).
*ESK — Pieturas punkta, ar visām komercoperācijām, pārzinis.
*EVT — Vec. tēlegrafists (tikai par tēlegrafa-tēlefona bojājumiem).
EON — Rezerves inventāra noliktava.

Techniskā direkcija.

*C — Techniskais direktors.

*CP — Direktora palīgs.
CU — Sevišķu uzdevumu inženieris.

CX — Kanclējas pārzinis.
CA

— Personāla nodāļas vadītājs.
CG — Rēķinvedības nodaļas vadītājs.
CO — Vec. grāmatvedis materiālu un inventāra lietās.

CB — Vec. grāmatvedis budžeta un pārskatu lietās.

CT — Vispārīgās techniskās daļas vadītājs.
CL — Tiltu daļas vadītājs.
CS — Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas vadītājs.
CC — Civilbūvju daļas vadītājs.
CE — Atsavināšanas nodaļas vadītājs.
CZ — Zīmētavas pārzinis.
CR — leroču instruktors.

*CŅ — Ceļu iecirkņa priekšnieks.
*CNP — Ceļu iecirkņa priekšnieka palīgs.
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*CNM — Vecākais ceļa meistars.
CMP

— Darba gabala priekšstrādnieks.
CNK — Ceļu iecirkņa kant. pārzinis.
CNT —

ļļ n techniķis.
CNO —

ļļ n
mantzinis.

:;:CM — Ceļa meistars.

*CNE — Eku pārzinis.
CNL — Tiltu meistars.

CNZ — Signalizācijas montiers.

CVN — Virsvaldes nama pārzinis.
*CJ — lecirkņa būvdaļas priekšnieks virsvaldē.

*CD-I — Rīgas distances priekšnieks.
*CD-II — Madonas distances priekšnieks.
*CD-lII— Domopoles distances priekšnieks.

Mašīnu direkcija.
*T — Mašīnu direktors.

*TP — Direktora palīgs.
*T1 — Inženieris revidents.

TK
— Kanclējas pārzinis.

TA — Personāla nodaļas vadītājs.
TT — Techniskās daļas vadītājs.
TG — Rēķinvedības nodaļas vadītājs.
TL — Lokomotīvju daļas vadītājs.
TV — Vagonu daļas vadītājs.

*TE — Elektrotechniskās daļas vadītājs.
*TNE — Elektrotechn. iec. pārzinis.
*TLE — Elektrotechniķis.
TFE — Elektrotechn. darbnīcu pārzinis Rīgā.

*TFD — Daugavpils galveno dzelzceļu darbnīcu vadītājs
*TFL — Liepājas galveno dzelzceļu darbnīcu vadītājs.
*TN — Mašīniecirkņa priekšnieks.
TNP — Mašīniecirkņa priekšnieka palīgs.

*TD — Depo pārzinis.
*TDD — Depo dežūrants.

TNT — Techniskais aģents.
TNM — Mašinists-instruktors.

Finanču direkcija.
*F — Finanču direktors.

*FV — Direktora palīgs.
FA — Vispārējās un personāla nodaļas vadītājs.

*FI — Finanču inspektors.
FFR — Faktiskās revizijas biroja pārzinis.

*ER — Finanču revidents.

FG — Centrālās grāmatvedības nodaļas vadītājs.
FB — Budžetu un pārskatu nodaļas vadītājs.
FO — Kases nodaļas vadītājs.

*FN — Galvenais kasieris.

*FM — Mezglu kasieris.

*FK — Komercdaļas daļas vadītājs.
FL

— Līgumu nodaļas vadītājs.
FT — Tarifu nodaļas vadītājs.
FP — Pretenziju nodaļas vadītājs.
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FS — Ceļojumu un transporta biroja vadītājs (Ceļtrans).
FE — leņēmumu daļas vadītājs.
FEV — Pasažieru nodaļas vadītājs.
FEC — Preču nodaļas vadītājs.
FER — Rēķinvedības nodaļas vadītājs.
FEB — Biļešu un kontrol. blanķešu biroja pājrzinis.

Materiālu apgāde.
*M — Materiālu apgādes priekšnieks.
:i: MP — Priekšnieka palīgs.
MI — Materiālu apgādes inspektors.

*MT — Vecākais inženiers.

MS — Vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis.

MX
— Vispārējās un person. nod. vadītājs.

MU — Uzņēmumu nodaļas vadītājs.
*ME — Meža izstrādāšanas darbu vadītājs.
MA — Pasūtījumu nodaļas vadītājs.
MAR — Vecākais rīcības ierēdnis.

MG — Rēķinvedības nodaļas vadītājs.
MM

—
Mežu un kurināmo materiālu nodaļas vadītājs.

ML — Vecākais kasieris.

MD — Drukas darbu nodaļas vadītājs.
*MN — Galvenās materiālu noliktavas pārzinis.
MNB — Blanķetu noliktavas pārzinis.

*MNL — Līnijas noliktavas pārzinis.
*MR — Rajona saimniecības priekšnieks.
*MRE — Koku materiālu un kurināmo vielu pārzinis.
MRD — Desmitnieks.

MRK — Kurināmo vielu punkta pārzinis.
MZ — Koku zāģētavas pārzinis.

*MEZ — Mežu izstrādāšanas vienības un koku zāģētavas pārzinis

Liepājas-Glūdas dzelzceļa būves valde.

*J — Būves vadītājs.
JK — Kanclējas pārzinis.
JJ — Juriskonsults.

*JT — Techniskās daļas vadītājs.
JU — Ūdensvadu un mechaniskās ierīces inženieris.

*JA — Atsavināšanas nodaļas vadītājs.
*JNL — Tēlegrafa iecirkņa pārzinis.
*JLV — Vecākais elektrotechniķis.
*JLE — Elektrotechniķis.
*JF — Medicinas feldšers.

JG — Virsgrāmatvedis (rēķinvedības nodaļas vadītājs).
JM —

Materiālu nodaļas vadītājs.
*JN — Būves daļas priekšnieks.
*JD — Distances priekšnieks.
*JE — Kustības rīkofājs.
*JED — Kustības aģents.

Kara satiksmes daļa.
*D — Armijas štāba satiksmes daļas priekšnieks.
*DN — Armijas štāba satiksmes nodaļas priekšnieks.
*DM — Mezglu stacijas komandants.
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*DS — Stacijas komandants.

D, DM, DS tikai kara laikā.

Dzelzceļu policija.
*P — Dzelzceļu policijas priekšnieks.
*PN — Dzelzceļu policijas iecirkņa priekšnieks.
*PS — Dzelzceļu policijas uzraugs stacijā.
*PNK — Dzelzceļu policijas iecirkņa priekšn. palīgs robežlietās.

*PR — Dzelzceļu policijas iec. priekšnieka palīgs.

Valsts kontrole.

**X — Valsts kontroliers.

* -i:KD — Valsts kontroles I. departaments.
**KG — Valsts kontroles I. departamenta priekšsēdētājs.
**KB — Valsts kontroles I. departamenta priekšsēdētāja biedrs.

**KP —
Valsts kontroles priekšstāvis (vietējais un arī komandētais).

B. Vispārīgie aizrādījumi.

1) Amata saīsinātais apzīmējums pats par sevi nevienam nedod

tiesības nodot bezmaksas dienesta tēlegrammas.

2) Tie amati, kuriem piešķirtas tiesības nodot bezmaksas die-

nesta tēlegrammas, sarakstā apzīmēti ar zvaigznīti (*). Uz pēcmaksu var

padot valsts kontroles darbinieki, kuru amati apzīmēti ar (**).

3) Amatu saīsinātie apzīmējumi lietojami tiklab dzelzceļu tēlegrafa,
kā dzelzceļa pasta satiksmē, kā adresē, tā arī tekstā.

4) Visās tēlegrammu adresēs lietojami tikai amatu saīsinātie apzī-
mējumi. Izņēmums pielaižams tikai tad, ja vajadzīgiem adresātiem nav

ievests amata saīsināts apzīmējums.

5) Amatu saīsināto agzīmējumu grozīšana vai jaunu apzīmējumu
ievešana atļauta tikai caur Ekspluatācijas direktoru ar manu apstipri-
nājumu.

6) Sastādot tēlegrammas adresi, katrs saīsināts apzīmējums jāraksta
skaidri un mazliet atdalāms no citiem tādiem apzīmējumiem.

7) Ja pie saīsinātā apzīmējuma pielikts nodaļas vai iecirkņa cipars,
vai arī ja apzīmētais amats ir tikai viens, tad adreses stacijas nosau-

kums nav jāuzrāda.

8) Ja tēlegramma adresēta vairākām stacijām un personām ar dažā-

diem amatiem, tad pēc katras stacijas nosaukuma jāuzrāda to amatu sa-

īsinātais apzīmējums, kuriem tēlegrammu sūta.

9) Ja tēlegramma adresēta visām viena amata personām,
tad adresē uzrādāms tikai amata saīsinātais apzīmējums bez stacijas
nosaukuma un nodaļas vai iecirkņa cipara.

C. Telegrāfa darbiniekiem.

10) Katrs saīsināts amata apzīmējums skaitāms par atsevišķu vārdu

(ES—1 vārds, Rīgā ES—2 vārdi). Ja pie amata apzīmējuma pielikts

nodaļas vai iecirkņa numurs, pēdējais skaitāms par atsevišķu vārdu.

11) Pārraidot tēlegrammas ar amata saīsinātu apzīmējumu, pēdē-

jais sevišķi jāizceļ, lai to nesakļūdotu. Kvitējot minētais apzīmējums

jāatkārto.
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12) Piesūtot adresātiem augstāk min. tēlegrammu norakstu, adresā-

ta amata nosaukums blanķetes otrā pusē jāraksta ar pilnu un nesa-

īsinātu nosaukumu.

13) Ja kādi adresāti nodotu tēlegrammas, kuru adreses nesaskan

ar šo rīkojumu, tad noraksti no šādām tēlegrammām jāiesūta E.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Rīkojums N° 142.
1927. g. 4. aprīlī.

Uzdodu visām stacijām ikdienas pīkst. 8 ziņot pa tēlefonu virsval-

des dežūrantam par iepriekšējā dienā bijušiem tēlegrafa, tēlefonu un

zižļu aparātu darbības pārtraukumiem.

Ziņojumos jāuzrāda pārtraukuma sākums, beigas, kādā virzienā pār-
traukums ir bijis un, ja iespējams, arī iemesls.

Līdz ar šo atceļu rīkojumā no 4. septembra 1922. g. .N°2Bl. (Dzelzc.
virsv. rīk. krāj. N» 35.) paredzēto tēlegrafa un tēlefonu vadu bojājumu

ziņu iesūtīšanu Ekspluatācijas direkcijai.

Dzelzc. galv. direktora pal. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Apkārtraksts N° 18.
1928. g. 16. februārī.

ES, nor. ER, TNE, TLE, TLM

Nācis priekšā gadījums, ka par elektrosakaru pārtraukumu nav

tūlīt paziņots vietējam TLM vai TLE, "bet tikai pēc 6 st., nododot par

šo gadījumu tēlegrammu ar adresi 18. Tamlīdzīgu gadījumu novēršanai

aizrādu, ka katrs elektrosakaru pārtraukums jācenšas pēc iespējas ātrākā

laikā likvidēt un par katru tādu gadījumu nekavējoši pa tēlefonu

vai citā iespējamā ātrā kārtā jāpaziņo vietējam TLM, vai TLE Tēle-

gramma ar adresi 18 savukārt jāpadod tikai par tiem elektrosakaru pār-
traukumiem, kuri 6 stundu laikā nav likvidēti.

Ekspluatācijas direktora v. O. Zaķis.
Techniskās nodaļas vadītājs Šneiders.

Apkārtraksts N° 84.
1929. g. 30. jūlijā.

Novērots, ka stacijas piesūta tēlegrammas par dažādiem notikumiem

dzelzceļu policijai un tiesas iestādēm ar ievērojamu novēlošanu. Bieži

šādas tēlegrammas aizturētas stacijās pat vairākas stundas, caur ko mi-

nētām iestādēm nav iespējams notikumus pienācīgi noskaidrot.

Sacīto novēršanai uzdodu tēlegrammas par notikumiem piesūtīt
policijai, apgabaltiesas prokuroram un izmeklēšanas tiesnesim nekavējoši
pēc pieņemšanas pa aparātu vai no nosūtītāja, izdarot visu iespējamo
tēlegrammu ātrākai izsniegšanai adresātiem.
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Gadījumos, ja staciju darbinieki nav skaidrībā, kādam apgabaltiesas
prokuroram vai iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim tēlegramma piesūtāma, tad

dēļ paskaidrojumiem tūliņ jāgriežas pie tuvākā dzelzceļu policijas ierēdņa.
Šī apkārtraksta noraksts pievienojams, kā pielikums noteikumiem

par tēlegrafa un tēlefonu satiksmi uz dzelzceļiem Ma 341.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Techniskās nodaļas vad. Šneiders.

Rīkojums N° 57.
1925. g. 24. februārī.

Par rīkojuma JNš 302. papildināšanu.

levērojot tiešo nodokļu departamenta š. g. 4. februāra rakstu 1336.

un pamatojoties uz rīkojuma par zīmognodokli (publicēts 1921. g. Val-

dības Vēstneša JsTs 211.) 46. p. 4. pkt.-kvītes, kuras izsniedz par naudas

samaksu privāto tēlegrammu sūtītājiem dzelzceļu stacijās, brīvas no zī-

mognodokļa.
Sakarā ar to lieku priekšā rīkojumā N° 302 (iespiesto 1921. g. Dz.

Virsv. rīk. kr." JvT° 45.) ievietoto sarakstu par dzelzceļam iesniedza-

miem un izsniedzamiem no pēdējā aktiem, dokumentiem un rakstiem,
kuri atsvabināti no zīmognodokļa, papildināt sekoši: 126. lappusē pirmā
slejā pēc 10. teikuma, skaitot no augšas, ierakstīt jaunu teikumu:

„Kvītes, kuras izsniedz par naudas samaksu privāto tēlegrammu sūtītā-

jiem dzelzceļu stacijās."'
Dzelzc. galv. direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Finanču direktora pal. J. Bērziņš.

Apstiprinu. 1928. g. 12. maijā

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš

Noteikumi
N°

336.

Par dzelzceļu un pasta un tēlegrafa resoru tēlefona vadu sav-

starpēju lietošanu dienesta vajadzībās.

1) Dzelzceļu un pasta un tēlegrafa resoru tēlefona vadu savstar-

pējie savienojumi šo resoru dienesta vajadzībās sadalās vietējos un

tāļsatiksmes savienojumos.
Par vietējiem savienojumiem skaitās dzelzceļa —un vietējās pasta

un tēlegrafa centrāles abonentu sarunas savā starpā. Visi pārējie savieno-

jumi uzskatāmi par tāļsatiksmes savienojumiem, tāļsarunu vajadzībām.

2) Visi pieprasījumi pēc kopējiem vietējiem savienojumiem

izpildāmi bez ierobežojumiem, izņemot gadījumus, kad pasta un

tēlegrafa centrālu abonenti pieprasa savienojumus pa dzelzceļu vil-

cienu vadiem. Šādus pieprasījumus aizliegts izpildīt. Pēdējais
neattiecas uz dzelzceļa amata personām, kuru dzīvokļos uzstādīti pasta
un tēlegrafa resoru tēlefoni.

3) Dzelzceļu un pasta un tēlegrafa resoru tēlefona tāļsatiks-

mes vadu bezmaksas lietošana atļauta tikai zemāk uzskaitītām amatper-
sonām un viņu vietas izpildītājiem.

A.

Satiksmes ministrs — vai viņa uzdevumā.
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B. Dzelzceļu amatpersonas.

Galvenais direktors un viņa palīgs.
Direktori un viņu palīgi.
Materiālu apgādes priekšnieks un viņa palīgs.
Galvenais ārsts.

Direkciju daļu un nodaļu vadītāji.

„
inspektori un revidenti.

Ceļa iecirkņu priekšnieki.

lecirkņu būvdaļas priekšnieks (virsvaldē).
Distanču priekšnieki.
Mašīnu iecirkņu priekšnieki.
Mežu izstrādāšanas darbu vadītāji.
Virsvaldes dežuranti—rīkotāji.
Staciju priekšnieki un viņu palīgi.
Elektrotechniķi.
Elektrotechnisko iecirkņu pārziņi.
Armijas štāba satiksmes daļas priekšnieks (tikai kara laikā).

Armijas štāba satiksmes nodaļas priekšnieks.
Mezglu un staciju komandanti.

C. Liepājas-Glūdas dzelzceļu būves valde.

Būves vadītājs.
Techniskās daļas vadītājs.
Nodaļu vadītāji.
Atsavināšanas aģents.
Būves daļas (iec.) priekšnieki.
Distances priekšnieki.
Elektrotechniskā iecirkņa pārzinis.
Elektrotechniķis.

D. Pasta un tēlegrafa departamenta amatpersonas.

Departamenta direktors.

Atsevišķu pārvalžu priekšnieki.
Nodaļu vadītāji.
Inspektori.
Pasta-tēlegrafa un tēlefonu iestāžu un dzelzceļu pasta kantoru pār-

ziņi un viņu palīgi.
Techniskie rajonu pārziņi.
Mechaniķi.
Elektrotechniķi.
Montieri.

Piezīme: Augšminēto vadu bezmaksas lietošana atļauta arī armijas tēlegrafa me-

chaniķiem vadu izmēģināšanas un izlabošanas gadījumos.

4) Dienesta tāļsa runas sadalās:

a) steidzamās un

b) vienkāršās.

Par steidzamām uzskatāmas sarunas ārkārtējos gadījumos, kad

nepieciešami tūliņ saņemt rīkojumu, steidzošu atbildi, izsaukt palī-
dzību vai pārbaudīt tēlegrafa-tēlefona darbību vadu bojājumu gadījumos.
Visas pārējās dienesta sarunas, t. i. kuras neprasa jautājuma ne-

kavējošu nokārtošanu, uzskatāms, kā vienkāršās.

5) Steidzamas dienesta tāļsarunas var vest katrā laikā, bet

vienkāršās tikai no pīkst. 24—10 un no 15—24.
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6) Dienesta tāļsarunas pa kopējiem dzelzceļu un pasta un tēle-

grafa resoru vadiem nedrīkst pārsniegt 9 minūtes. Sarunas, kuras

nav nobeigtas pēc 9 minūtēm, izejas un ieejas centrālēs pārtrauc,
runātājus par to iepriekš brīdinot.

7) 3. § minētās amatpersonas, uzrādot savas personu apliecības,
var sarunāties, kā no dzelzceļu stacijām, tā arī no pasta-tēle-
grafa iestādēm.

8) Visas tāļsarunas pa dzelzceļu un pasta un tēlegrafa resoru tāļva-
diem ar savstarpēju savienojumu palīdzību jāpieteic sarunas iz-

ejas (t. i. pirmās) centrālei, uzdodot sarunas vedēja amatu un uzvārdu,
kā arī to valsts iestādi vai amatpersonu, ar kuru vēlās runāt. Izejas
centrāle visas tās ziņas paziņo gala centrālei

Piezīme. Dzelzceļu un pasta un tēlegrafa resoru tēlefonu tāļvadu savstarpēji sa-

vienojumi, bez iepriekšējas pieteikšanas attiecīgai centrālei, nav

pielaižami. Min. tāļvadu bezmaksas lietošana B, C un D punktos uzrādītām

amatpersonām atļauta tikai dienesta sarunām ar valsts un pašvaldības iestādēm

un amatpersonām, uzrādītām, kā tādām, Latvijas tēlefonu abonentu sarakstā.

9) Sakarā ar iepriekš sacīto no abonenta maksas ir brīvi:

a) dzelzceļu centrālēm pievienotie pasta kantoru tēlefoni un b) savieno-

šanas līnijas starp pasta un tēlegrafa un dzelzceļa tēlefonu centrālēm

Šo līniju kārtībā uzturēšanu, kā arī dzelzceļu pasta kantoru pievienošanu
pie dzelzceļu centrālēm izdara pasta un tēlegrafa resors uz sava rēķina
un saviem līdzekļiem.

Ar šo atvietots rīkojums no 1921. g. 14. apriļa te 122. (1921. g.

Dzelzceļu virsv. rīk. krājums te 19., 1921. g. Valdības Vēstn. te 82.

un 1921. g. Valdības Vēstn. te 270.).
Pasta-telegr. depart. direktors A. Jagars.

Dzelzc. galv. direktors A. Rode.

Apstiprinu.
1929. g. 5. aprīlī.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Rīkojums N° 136.

Noteikumi N° 336 par dzelzceļu un pasta telegrāfa resoru tēlefonu

vadu savstarpēju lietošanu dienesta vajadzībām (1928. g. Dzelzceļu
Vēstnesis N° 20, noteikumu par tēlegrafa un tēlefona satiksmi uz Latvijas
valsts dzelzceļiem M 341 pielikums JST° 2) grozāmi un papildināmi sekoši:

1) 3. pantā, nodalījumā „B" pirmajā rindā no augšas strīpot
vārdus: «Vai viņa uzdevumā", ierakstot to vieta: „un viņa palīgs";
rindā: «Direkciju daļu vadītāji", vieta ierakstīt: «Direkciju daļu un no-

daļu vadītāji"; zem «Dzelzceļu policijas robežkontrolieri", ierakstīt:

«Elektrotechnisko iecirkņu pārziņi".
2) „D" nodalījumu papildināt ar, «Nodaļu vadītāji", ierakstot to pēc:

„Atsevišķu pārvalžu priekšnieki".

3) 8. panta piezīmes izteikt jaunā sekošā redakcijā:

«Piezīme. Dzelzceļu un pasta un tēlegrafa resoru tēlefonu tāļvadu savstarpēji sa-

vienojumi bez iepriekšējas pieteikšanas attiecīgai centrālei nav pielaižami. Min. taļvadu

bezmaksas lietošana B, C un D punktos uzradītam amatpersonām atļauta tikai dienesta

sarunām ar valsts un pašvaldības iestādēm un amatpersonām, uzrādītām, ka tādam, Latvijas

tēlefona abonentu sarakstā".
„ _

Pasta un telegrāfa departamenta direktora v. Krūmiņš.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
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Apstiprinu. 1928. g. 10. novembrī.

Satiksmes ministrs Fr. Ozoliņš.

Rīkojums N° 482.

Par dzelzceļu tēlefonu lietošanu tāļsarunām ar pasta un

tēlegrafa resora privātiem tēlefonu abonentiem.

1. Zemāk uzrādītām amatpersonām atļauts dzelzceļu tēlefonus

lietot tāļsarunām ar pasta un tēlegrafa resora centrāļu privātiem tēlefonu

abonentiem, bet tikai pret samaksu pēc takses.

A. Dzelzceļa amatpersonas.

1) Galvenais direktors un viņa palīgs.
2) Direktori un viņu palīgi.
3) Materiālu apgādes priekšnieks un viņa palīgs.
4) Materiālu apgādes rajonu saimniecības priekšnieki.
5) Galvenais ārsts.

6) Direkciju daļu un nodaļu vadītāji.
7) Direkciju inspektori un revidenti.

8) Ceļa iecirkņu priekšnieki.
9) Ceļa iecirkņu priekšnieku palīgi.

10) Mašīnu iecirkņu priekšnieki.
11) Liepājas un Daugavpils galveno dzelzceļa darbnīcu vadītāji.
12) Mežu izstrādāšanas darbu vadītāji.
13) Virsvaldes dežūranti-rīkotāji.
14) Staciju priekšnieki un viņu palīgi.
15) Elektrotechnisko iecirkņu pārziņi.
16) Elektrotechniķi.
17) Armijas štāba satiksmes daļas priekšnieks (tikai kara laikā).

18) Armijas štāba satiksmes nodaļas priekšnieks.
19) Mezglu un staciju komandanti.

20) Dzelzceļu policijas priekšnieks.
21) Dzelzceļu policijas iecirkņu priekšnieki.
22) Dzelzceļu policijas iecirkņu priekšnieku palīgi.
23) Dzelzceļu policijas uzraugs stacijā.
24) Dzelzceļu policijas iecirkņu priekšnieku palīgi robežlietās.

B. Liepājas-Glūdas dzelzceļu būves valde.

1) Būves vadītājs.
2) Techniskās daļas vadītājs.
3) Atsavināšanas aģents.
4) Būves daļas (iec.) priekšnieki.
5) Distanču priekšnieki.
6) Elektrotechniskā iecirkņa pārzinis.
7) Elektrotechniķis.

2. Pieprasot savienojumu privātai maksas tāļsarunai izejas (pirmai)
dzelzceļu centrālei jāpieteic: savs amats, uzvārds, pasta tēlegrafa gala
centrāles nosaukums un vēlamais abonenta numurs. Izejas centrāle šo

pieteikumu pilnīgi paziņo dzelzceļu gala centrālei, uzrādot bez tam vēl,
no kādas stacijas tāļsarunas pieteikums iziet, un pieprasītāja tēlefona nu-

muru. Gala centrāle visu to paziņo pirmai pasta un tēlegrafa resora

centrālei.
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3. Bez iepriekšējās pieteikšanas privātas maksas tāļsarunas nav

atļautas. Tāpat privātās sarunas nav atļautas pa dzelzceļu vilcienu

vadiem un tāļvadiem.
4. Pieteiktas privātas tāļsarunas dzelzceļu centrālei jāvirza pa

tuvāko savienošanas vadu uz pasta un tēlegrafa centrāli.

5. Maksu aprēķina pasta un tēlegraja resora centrāle, ņemot vērā

attālumu starp aparātu, no kura tāļsarunu pieprasa, un pieprasīto pasta-
tēlegrafa centrāli.

6. Rēķinus par notikušām dzelzceļu amatpersonu privātām tāļsaru-
nām pasta un tēlegrafa centrāles piesūta tieši dzelzceļu tēlefonu abonentiem,
kuri tos personīgi nokārto rēķinos uzrādītās pasta un tēlegrafa iestādēs.

7. Maksu par privātām tāļsarunām patur pasta un tēlegrafa de-

partaments.

8. Pasta un tēlegrafa resora centrāļu privātie tēlefonu abonenti

var pieprasīt savienojumus maksas tāļsarunām ar visām dzelzceļu resora

vietējām amatpersonām, kuru rīcībā uzstādītie tēlefoni tieši pievienoti
sekošām dzelzceļu centrālēm: Cēsis, Daugavpils, Dubulti, Gulbene,

Jaunlatgale, Jelgava, Krustpils, Liepāja, Rēzekne I, Rīga I, Valka, Val-

miera un Ventspils.

Rīkojums spēkā no 1928. g. 1. decembra.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Pasta un tēlegrafa departamenta direktors A. Jagars.

Rīkojums N° 126
1930. g. 21. martā.

Par dzelzceļu tēlefonu lietošanu un apkalpošanu.

Novērots, ka: 1) Dažās stacijās, pieturas punktos un pārmijnieku
posteņos, kuros ierīkoti tēlefoni, it īpaši nakts laikā, noņem no kāšiem

tēlefona trubiņas (mikrotēlefonus), lai nepienāktu zvans; 2) uz tēlefona

aparātiem ar krītu uzraksta dažādus uzdevumus, neapzinīgi uzliek uz

aparātiem un vadiem dažādus metāla priekšmetus, kā naglas, nažus,
tabakas un papirosu maciņus un citus, kas var savienot vadus un izsaukt

pārpratumus aparāta darbībā; 3) tēlefonistes neizpilda instrukcijas tēle-

grafistiem un tēlefonistiem J\° 69: ilgāki neatbild, savlaicīgi neatvieno,
nesaka, vai savienojums ir izdarīts, jeb pieprasītais abonenta numurs

aizņemts, neizpalīdz abonentu izsaukšanā v. t. I.; 4) tēlefonistes, kā arī

tēlegrafisti noteikumu un instrukciju neizprašanas gadījumos neprasa pa-

skaidrojumus nevis no ES vai ER, bet no citu direkciju administratīvām

amatpersonām.
Izteikto nepareizību novēršanai aizrādu, ka

a) TLE par katru novērotu nekārtīgu apiešanos ar tēlefona aparātu
nekavējoši ziņo attiecīgiem TNE.

b) Visos jautājumos par dzelzceļu tēlefona lietošanu, kā arī par

gadījumiem ar centrālēm jāgriežas pie Ekspluatācijas direkcijas

(techniskās nodaļas).
c) "Telegrāfistiem un tēlefonistiem dēļ visiem paskaidrojumiem tēlegrafa

un tēlefona apkalpošanā ekspluatācijas ziņā, jāgriežas pie stacijas
priekšnieka resp. ekspluatācijas revidenta. Pie TNE un TLE

jāgriežas tikai elektriskās strāvas nenormālās darbības vai darbības

pārtraukumu gadījumos un techniskos jautājumos.
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Bez tam aizrādu, ka Rīgas I. centrāle savieno dzelzceļu tēlefona

abonentus tieši ar pilsētas abonentiem Sakarā ar šo, ja vajadzīga saruna

ar pilsētas abonentu, tad jāizsauc Rīgas I centrāle un jāpieprasa tai

pilsētas attiecīgais numurs.

Rīgas I. centrāles tēlefonistēm, izdarot savienojumus ar pilsētas
abonentiem, obligātoriski jāatkārto izsaucējiem pieprasītais numurs.

Ši rīkojuma noraksts pievienojams, kā pielikums noteikumiem te 341,

ievietojot to starp 38. un 39. lapas pusēm.
Ar šo atvietoti.

1927. g. apkārtraksts te 69, Dzelzceļu Vēstn. Xs 28

1928. g. i N2 8, „ „

te 16

1928. g. „
te 44.

ļļ „
te> 16

1928. g. ļļ
te 97.

„ „
te 36

1929. g. „

te 134.
„ „

te 50.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode

Mašīnu direktors P. Beikmanis

Ekspluatācijas direktors R. Garsels

Rīkojums N° 281.

1929. g. 20. jūnijā.

Zemāk pievesto pasta un tēlegrafa departamenta apkārtrakstu no

š. g. 23. maija te 7 paziņoju zināšanai un rīcībai. Aizrādu, ka apkārt-
rakstā izteiktais attiecināms uz tēlefoniskām sarunām, kā pa tēlefona

sarunu punktiem, tā arī pa dzelzceļu tēlefoniem. Stacijām min. tiesas

lēmums jāsaņem caur dzelzceļu virsvaldi, kurai arī jāiesūta akts par
sarunu noklausīšanos.

Sī rīkojuma noraksts pievienojams, kā pielikums noteikumiem par

tēlegrafa un tēlefonu satiksmi uz Latvijas dzelzceļiem te 341.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors K. Gersels.

Satiksmes ministrija. Noraksts.

Pasta un telegrāfa departaments.

23. maijā 1929. gadā.
No. 7.

Rīgā.

Apkārtraksts.

Visām pasta un teJ. iestādēm.

L

Aizrādījums, kā rīkoties gadījumos, kad tiesu iestādes vai politiskās pār-
valdes amatpersonas pieprasa izziņas par telefoniskām sarunām {telej. 21017).

Papildām pie pasta noteikumu 66. panta 40. un 42. punkta departaments

paskaidro, ka gadījumos, kad tiesu iestāžu vai politiskās pārvaldes amat-

personas pieprasa ziņas par tēlefoniskām sarunām jeb grib tādas sarunas

noklausīties, jārīkujas tāpat, kā ar pasta korespondenci, saskaņā ar krimi-

nālprocesa likumu 414 (3681) panta noteikumiem.

Ja izmeklēšanas tiesnesis, kas ved izmeklēšanu ļ)ar noziedzīgiem

nodarījumiem, pieprasa ziņas par to, vai šādos nodarījumos apvainotās
personas ved un ar ko tēlefoniskas sarunas, tad tādas ziņas ir nekavējoši
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jādod. Bet ja minētā amatpersona grib apvainoto personu tēlefoniskas

sarunas noklausīties, tad to var pielaist vienīgi uz attiecīgas apgabaltiesas
vai karatiesas lēmuma pamata, kurš jāpiesūta vietējai p. t. iestādei caur

pasta un tēlegrafa departamentu. Par katru tādu sarunu noklausīšanos

p. t. iestādē jāsastāda akts, kuru paraksta p. t. darbinieki un tā amat-

personas, kas lietu izmeklē un sarunu noklausījās. Akta noraksts neka-

vējoši jāiesūta p. t. departamentam.
Kas attiecas uz politiskās pārvaldes amatpersonām, tad tās uz likuma

par Centrālo kriminālpoliciju 14. p. pamata ar prokurora katrreizēju
rakstisku piekrišanu p. t. iestādēs var pielaist noklausīties tēlefoniskas

sarunas, pie kam attiecībā uz akta sastādīšanu iāievēro iepriekš pievestie
noteikumi.

Nekādi citādi tēlefonisko sarunu noklausīšanās veidi likumā nav

paredzēti un nav pielaižami. Paši pasta un tēlegrafa darbinieki nekādā

gadījumā sarunas noklausīties nedrīkst un nekādas ziņas vai liecības par

sarunu saturu dot nevar, līdzīgi tam, kā p. t. darbiniekiem nav tiesība

lasīt vēstules; to dara tās tiesu iestādes, resp. amatpersonas, kurām,

saskaņā ar iepriekš minētiem pantiem sūtījumus izsniedz.

Direktors (paraksts).

Ekspl. pārvaldes pr-ks (paraksts).

Rīkojums N° 331.
1929. g. 9. augustā.

Papildinot š. g. rīkojumu te 281 (Dzelzceļu Vēstn. JV° 24) aizrādu,
ka zemāk pievestais pasta un tēlegrafa departamenta apkārtraksts no

š. g. 3. augusta te 21 attiecināms uz tēlefoniskām sarunām, kā pa tēle-

fona sarunu punktiem, tā arī pa dzelzceļu tēlefoniem. Stacijām par
katru min. ziņu izsniegšanas gadījumu jāziņo Dzelzceļu virsvaldei.

Šī rīkojuma noraksts pievienojams, kā pielikums noteikumiem par

tēlegrafa un tēlefona satiksmi uz Latvijas dzelzceļiem te 341.

Dzelzceļu galvenā direktora v. K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Satiksmes ministrija.

Pasta un tēlegrafa
departaments.

3. augustā 1929. g.

Ko 21.

Rīgā.

Visam pasta un tel. iestādēm.

/.

Aizrādījums, kā rīkoties gadījumos, kad policija pieprasa ziņas par

telefonisko sarunu vedējiem (telef. 21017).

Tieslietu ministrija ar š. g. 12. jūlija rakstu te J263s4_paskaidroja:
1) ka tēlefona iestādēm nav tiesības atteikties pie izmeklēšanas sniegt

vajadzīgās ziņas personām, kuras atklājušas noziegumu, piemēram, ziņas

par attiecīgu tēlefonu Nzte savienošanu, un 2) kā korespondences no-

slēpuma sargāšana attiecas tikai uz tēlefona sarunas saturu.
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Saskaņā ar iepriekš sacīto departaments uzdod visām tēlefona

iestādēm gadījumos, kad ārējās policijas amatpersona, kura atklājusi
kriminālnoziegumu un izdara iepriekšējo izmeklēšanu, pieprasa tēlefona

iestādei ziņas par to, vai noziegumā apvainotā persona ved vai ir vedusi

un ar ko tēlefoniskas sarunas, resp. kādu tēlefonu Ns savienojumi viņai
doti, — tādas ziņas nekavējoši izsniegt policijas amatpersonai. Noklau-

sīties tādas sarunas minētai amatpersonai nekādā gadījumā nav atļauts.

Par katru tādu ziņu izsniegšanas gadīiumu jāziņo departamentam.
Direktora v. H. Resnais.

Ekspl. pārvaldes priekšnieks Krūmiņš.

Rīkojums N° 153.
1930. g. 26. martā.

Par tēlefona sarunu punktiem un pasta palīgnodaļām.

Pasta un tēlegrafa departāmentam ir atļauts ierīkot dzelzceļu sta-

cijās tēlefona sarunu punktus un pasta palīgnodaļas, pieprasot tomēr

katrā vajadzības gadījumā dzelzceļu virsvaldes atsevišķu piekrišanu.
Sarunu punktus, kā arī pasta palīgnodaļas stacijās pārzin un

apkalpo dzelzceļu darbinieki, kuriem to uzdod dzelzceļu virsvalde.

Stacijas priekšniekiem par katru tēlefona sarunu punkta vai pasta palīg-
nodaļas atklāšanu nekavējoši jāziņo ekspluatācijas direkcijai, uzrādot

atklāšanas laiku un operāciju veidu. Tāpat katra mēneša sākumā, bet

ne vēlāk par 5. dienu, jāziņo ekspluatācijas direkcijas techniskai nodaļai
(zīmītes veidā) to darbinieku vārdi, uzvārdi un amati, kuri notecējušā
mēnesī palīgnodaļas un sarunu punkta operācijas izdarīja.

Atlīdzību par izdarītām operācijām staciju darbinieki saņem caur

dzelzceļu virsvaldi.

ER seko šī rīkojuma kārtigai izpildīšanai un pie staciju revizijas

pārbauda arī sarunu punktu un pasta palīgnodaļu darbību.

Minētās iestādes apkalpojamas saskaņā ar sekošiem noteikumiem

A. Tēlefonu sarunu punkti.

1) Pasta un telegrāfa iestāde, pie kuras sarunu punkts pievienots,
skaitās attiecībā uz sarunu punktu par kontrolējošo iestādi.

2) No sarunu punktiem var vest sarunas: 1) vienkāršas, 2) stei-

dzamas, 3) noteikta laika sarunas, 4) ar korespondenta pieaicināšanu pie
tēlefona, 5) ar korespondenta pieaicināšanu pie tēlefona un paziņojumu
par pieaicināšanas izpildīšanu.

3) lenākušo sarunu korespondentu pieaicināšana pie tēlefona sta-

cijās nav obligātoriska.

4) Visas sarunu punkta izejošās sarunas apmaksājamas pēc pastā-
vošās takses, izņemot punkta pārziņa sarunas ar kontrolējošo iestādi

tikai paša sarunu punkta apkalpošanas lietās.

5) Sarunu punkta tēlefonu vilcienu tēlegrammu apmaiņai, kaut arī

dzelzceļu elektrisku sakaru darbības pārtraukšanas gadījumos, izlietot

nav atļauts.
Šādos gadījumos jārīkojas vienīgi noteikumos A° 235 paredzētā

kārtībā.
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6) Visas sarunu punkta izejošās sarunas reģistrē kontrolējošā
iestāde. Reģistrētās sarunas ikdienas, vai uz ikkatru sarunu punkta
atsevišķu pieprasījumu, savstarpēji salīdzināmas.

7) Par sarunu maksām uz sarunas vedēja vēlēšanos izsniedz kvīti

pret Ls 0.30 samaksu.

8) Vajadzīgās kvīšu grāmatas sarunu punkta pārzinis saņem no

kontrolējošās iestādes.

9) Kontrolējošā iestāde sastāda sarunu punkta vajadzībām maksas

sarakstu, kurā minētas vairāk no sarunu punkta pieprasītās vietas un

sarunu šķiras.

Kad maksu ņem par sarunu ar tām vietām, kuras nav minētas

sarakstā, sarunu punkta pārzinis katru reizi pieprasa kontrolējošo iestādi.

10) leņēmumus par vestām no sarunu punkta sarunām iemaksā

sarunu punkta pārzinis kontrolējošā iestādē, tiklīdz to kopsumma
sasniedz Ls 60.

—,
bet pie mazākām summām tomēr ne retāk, kā reizi

mēnesī, t. i. līdz katra mēneša 5. dienai par iepriekšējo mēnesi.

11) Ja attiecīgā kontroles iestāde, uz kurieni ieņēmumi jāsūta, pastu
apmaina ne tanī stacijā, kurā vai tās tuvumā ir attiecīgs sarunu punkts,
bet kādā citā vietā, tad ieņēmumus ar attiecīgu pavadrakstu vai pie-

ņemšanas sarakstu ieliek aploksnē, uz kuras raksta adresi piemēram pēc
sekoša parauga:

TELEFONA lEŅĒMUMI

sešdesmit lati 40 sarit.

Pastmeistaram

Cesvainē.

No sarunu punkta.
(Stac. nosaukums)

Aploksne jāaiztaisa un, ja sarunu punktā ir zīmogs (lakas vai krāsas),

tad tas jāuzspiež aploksnes mugurpusē uz skaldņu stūriem; pretēja gadī-

jumā aploksni var atstāt neapzīmogotu. Pēc tam jāizgatavo sekoša pa-

rauga kvīte:

Štempelis.

KVĪTE.

Slēgtu vēstuli ar ieņēmumiem par sešdesmit

latiem 40 sant. adresētu Cesvaines pastmeistaram

no sarunu punkta

pārziņa pieņemu.

1930. g.
Paraksts.
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13) Tā sagatavota vēstule ar kvīti jānodod pēc vilciena pienākšanas

pasta vagonā. Vagona pavadonis salīdzina vēstules sarakstu ar kvīti un,

ja viss ir kārtībā, paraksta kvīti vēstules pieņemšanā, uzspiež pieņem-
šanas dienas štempeli un to izsniedz atpakaļ vēstules sūtītājam. Vēstules

mugurpusē uzspiež pieņemšanas dienas štempeli.

Ja vēstules uzraksts resp. adrese ar kvīti nesaskan, tad vēstuli pie-
ņemt nevar, bet jāaizrāda sūtītājam uz nepareizībām, šo novēršanai.

Tādos gadījumos vēstuli var nodot nākošā dienā.

14) Ja kontroles iestāde pastu apmaina tanī pašā stacijā, kurā at-

rodas sarunu punkts, tad jārīkojās tāpat, ka 12. un 13. punktā norādīts

ar to starpību, ka vēstule pret kvīti jānodod stacijā kontroles iestādes

pasta apmainītājam. Tādos gadījumos vēstules pieņēmējs kvīti paraksta,
bet štempeli uz tās neuzspiež, jo tāda tam nava.

15) lepriekšējā punktā pieņemtās vēstules ar ieņēmumiem pasta
apmainītājs nodod kontroles iestādes pastmeistaram, bez kāda paraksta,
atzīmējot pieņemtā pasta pavadraksta mugurpusē ar savu parakstu sekoši:

„Vēstule no sarunu punkta par Ls .*

16) Tēlefona sarunu punkti, kas atrodas tāļu no saviem kontroles

iestādēm, bet kādas pasta palīgnodaļas tuvumā, kurā iekārtotas visas

pasta operācijas, savus ieņēmumus nodod pēdējā, saskaņā ar 12. un 13.

punktiem. Pasta palīgnodaļas ar pieņemtām vēstulēm rīkojas tāpat, kā

ar nodaļā pieņemtām vērtsvēstulēm, t. i. tās nosūta saskaņā ar adresi

vērtsvēstuļu nosūtīšanas kārtībā.

17) Sarunu punkti, kas ieņēmumu nodošanas ziņā nevar izlietot

nevienu no minētiem nodošanas veidiem, katrā atsevišķā gadījumā
rīkojās pēc īpašiem norādījumiem, resp. tos nogādā tieši kontroles

iestādei, kur tos nodod pret 12. punktā minēto kvīti.

18) Apvienotās pasta palīgnodaļas un sarunu punkti ieņēmumus
nodod tāpat, kā citas palīgnodaļas summas.

19) Atlīdzību par sarunu punkta apkalpošanu attiecīgie stacijas
darbinieki saņem 25% apmēros no visiem sarunu punkta ieņēmumiem

par vestām sarunām.

20) Sarunu punkti darbojas pa stacijas darbības laiku, bet tikai

tajās pašās stundās, kā kontrolējošā iestādē.

21) Sarunu punkti atbild uz izsaukumu tikai tad, ja dežūrējošā
stacijas ierēdņa pienākumi neprasa viņa atrašanos uz kādu brīdi ārpus
dienesta telpām.

22) Sarunas no sarunu punktiem iespējamas tikai tad, kad dežūrē-

jošais stacijas ierēdnis ir brīvs no tiešiem neatliekamiem dienesta

pienākumiem.

23) Lai privātā publika nevarētu patvarīgi izlietot sarunu punktu

dežūrējošā stacijas ierēdņa prombūtnē, pēdējais vienmēr uzglabā pie
sevis tēlefona induktora kloķīti, nododot to nākošai maiņai parastā kārtībā.

B. Pasta palīgnodaļas dzelzceļu stacijās.

24. Pasta palīgnodaļu operācijas stacijās izdara dzelzceļu darbinieki

saskaņā ar pasta un tēlegrafa departāmenta izdotām instrukcijām par

pasta palīgnodaļām.
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25) Pasta_ palīgnodaļas dzelzceļu stacijās kontroles ziņā padotas
kādam no tuvākiem pasta un tēlegrafa kantoriem, kas attiecībā uz zināmu

palīgnodaļu saucās par kontroles kantori.

Pasta operācijām vajadzīgās grāmatas, blanķetes, instrukcijas, pasta
vērtszīmju avansu, kā arī vajadzīgo inventāru palīgnodaļas pārzinis
saņem no kontroles pasta iestādes pastmeistara.

26) Pasta palīgnodaļas darbojās staciju komercdarbības laikā; tomēr

operācijas izdarāmas tikai tad, kad tās netraucē staciju darbiniekus savu

tiešu neatliekamu pienākumu izpildīšanā.

27) Par stacijas izdarītam palīgnodaļas pasta operācijām pasta un

tēlegrafa departaments izsniedz sevišķu atlīdzību pēc sekošām normām:

Līdz 25 darba vienībām diena Ls 10.— mēnesī

no 26
„

50
„ „ „ „

15.—

no 51
„

75
„ „ „ „

20.—
„

no 76
„

100
„ n „ „

25.—

no 101
„

125
„ „ „ „

30.-

-no 126
„

150
„ „ „ „

35.—

no 151
„

175
„ „ „ „

40.—

no 176
„

200
„ „ „ „

45.-

-no 201
„

225
„ „ „ „

50.—

no 226
„

250
„ „ „ „

55.-

-no 251
n

275
„ „ „ „

60.—

no 276
H

300
„ „ „ „

65.—
„

no 301
„

325
„ „ „ „

70.—

no 326
ļļ

350
„ „ „ „

75.—

no 351
n

375
„ „ „ „

80.—

no 376
„

400
„ „ , „

85.-

-no 401
„

425
, „ „ „

90,-

-no 426
„

450
„ „ „ „

95.—

no 451
ļļ

475 un vairāk darbu vienībām dienāLs 100.— mēnesī.

Piezīme. Ja pasta operāciju izdarīšana nav apvienojama ar nodaļas pārziņa parasto
nodarbošanos, tad atlīdzības minimumu var attiecīgi paaugstināt līdz Ls 30.— mēnesi, neat-

karīgi no darba vienību skaita.

28) 1 vienkārša sūtījuma, arī laikraksta pieņemšana vai izsniegšana
līdzinās 1 darba vienībai.

1 — ierakstīta (arī piemaksas) — 5 darba vienībām.

1 — sīkpakas pieņemšana vai izsniegšana — 5 darba vienībām.

1 — pakas pieņemšana vai izsniegšana — 15 darba vienībām.

1 — naudas pārveduma pieņemšana vai izsniegšana — 10 darba

vienībām.

1 — iemaksas kartes pieņemšana vai izsniegšana — 10 darba vienībām.

1 —
vērtsvēstules pieņemšana vai izsniegšana — 15 darba vienībām.

1 — maksājuma prasība operāc. pieņemšana — 15 darba vienībām.

1 — maksājumu prasības operāc. izsniegšana — 15 darba vienībām.

Piezīme. Par izsniedzamiem sūtījumiem ar uzliktu pēcmaksu aprēķina darba

vienību skaitu par 10 punktiem augstāk.
Pie atlīdzības noteikšanas valsts vēstules netiek ņemtas vērā.

62*
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29) Stacijās, pie kurām nav pasta iestāžu, parasto korespondenci un

laikrakstus izdod šo staciju priekšnieki bez atlīdzības. Pēdējie izņem
arī šinīs stacijās izliktām kastītēm vēstules un nodod tās pasta vagonā
vai vagona nodaļa pasta ierēdnim.

30) Stacijās, pie kurām ir pasta iestādes, resp. kur kāda pasta
iestāde apmaina pastu, izliktās pie dzelzceļu stacijām pasta kastītes tukšo

pasta iestāžu darbinieki, bet tikai uz tiem vilcieniem un tanīs dienās,
kad viņi apmaina pastu. Turpretī uz vilcieniem un dienās, kad pasta
iestādes pastus neapmaina, šīs kastītes tukšo, t. i. izdara kastīšu iekšējo
maisiņu apmaiņu ar pasta vagonu — staciju darbinieki.

Pasta kastīšu atslēgas glabājās pie staciju dežūrantiem un tās lieto

pasta resp. staciju darbinieki-kastīšu tukšotāji uz attiecīgu vilcienu.

Vietējo iestāžu pastmeistari paziņo staciju priekšniekiem, kad un uz

kādiem vilcieniem kastītes jātukšo staciju darbiniekiem.

31) Pasta sūtījumu pārvadāšana izdarāma saskaņā ar noteikumu par

preču pārvadāšanu pa dzelzceļiem te 342 paragrāfu XV (1928. g. „Vald.
Vēstn." te 196).

Ar šo atvietoti: 1920. g. rīk. te 383 Sat. min. vēstn. te 68.

1922. g. „
te 288 Dzelzc. virsv. rīk. kr. te 35.

1922. g. apkārtr. te 4 Dzelzc. virsv. rīk. kr. te 3.

1922. g. „
te 88

„ „ „
„te 43.

1923. g. „
te 51 Rīk. kr. te 34.

1927. g. rīkojums JSs 101 Dzelzc. Vēstn. 10.

1927. g. apkārtr. te 24 » „
te 13.

1927. g. „

te 58
„ ļļ

te° 23.

1928. g. rīkojums Xs 116
„ „

te 10.

1928. g. apkārtr. te 76 ļ „
Ml 29.

1928. g. „
M 131

„ „
te 47.

1928. g. „
te 107

„ „
te 41.

1929. g. rīkojums X° 120
„ „

te 13.

1929. g. apkārtr. te 13
„ „

te 8.

1929. g. „

te 81
n n

te 29.

1929. g. n
te 135

„ ļļ
te 50

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode

Pasta un tēlegrafa direktors A. Auziņš.

Apkārtraksts N° 88.
1929. g. 13. augustā.

Visiem ES, kuru stacijas ierīkoti sarunu punktu telefoni.

Zemāk pievesto pasta-tēlegrafa departamenta apkārtrakstu no š. g.

27. jūlija Xs 18. paziņoju zināšanai un izpildīšanai. Aizrādu, ka 111 pantā
minētie dezinfekcijas materiāli stacijām jāsaņem no attiecīgām pasta-tēle-
grafa tēlefona centrālēm.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Techniskās nodaļas vadītāja v. E. Tūters.
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Satiksmes ministrija.

Pasta untēlegrafa departaments.

1929. g. 27. jūlijā.

N? 18.

Rīgā.

Apkārtraksts.

Visam pasta un telegrāfa iestādēm.

111.

Par mikrotelefonu dezinļecēšana (tel. 21021).

Tēlefonu lietošanas takse paredzētai aparātu dezinfecēšanai departa-
ments tura krājumā lizoformu (konts 2950) iesaiņojumā pa lOOgr. un vati

(konts 2970). levērojot, ka samērā maz iestādes izmanto taksē paredzēto
ienākumu šaī nozarē, departaments dezinfecēšanas pakalpojumam uzdod

piegriest lielāku vērību.

Pati dezinfecēšana izdarāma atšķaidot no departamenta saņemamo
lizoformu ar destilētu jeb novārītu atdzesētu ūdeni, proporcijā 1 daļa li-

zoforma 5 daļas ūdens. legūtā šķīdumā iemērcama vate un liekais šķī-
dums nospiežams. Ar mitro vati jānotīra mikrofona kārbiņa, radziņš un

citas mikrofona daļas, kur var uzkrāties izelpojumi (membrāna un t. t.).
Bez tam jānoberž mikrotēlefona rokturis un klausāmās kārbiņas vāciņš,
korpuss un membrānas daļa pret vāciņa caurumu. Liekais šķīdums pēc
noberšanas jānoslauka ar sausu vati. Sevišķa vērība jāpiegriež ogļu
membrānas nosausināšanai, kuru nedrīkst atstāt mitru.

IV.

Tūļvada jēdziens (Tēlef. 21017).

Pie „Tēlegrafa būves noteikumu" I daļas 3. § „b" punktā minētā

vietējo vadu apraksta jāievēro, ka šī punkta 3. nodalījumā minētie

vadi, kas savieno centrāles rajonā esošu sarunu punktu ar centrāli, par

vietējiem uzskatāmi tikai techniskā ziņā. Turpretim no eksplua-

tācijas redzes stāvokļa šādi vadi, neatkarīgi no tā, vai sarunu punkts at-

rodas centrāles rajonā, vai ārpus tā, skaitāmi par tāļva d i c m, kas jā-
ievēro piem. pie statistikas sastādīšanas v. c. Tēlefona ekspluatācijā par

tāļvadiem vispār sauc tos vadus, pa kuriem visas apmaināmās sarunas

apmaksā pēc tāļsarunu tarifa, tā tad arī vadus, kas savieno atsevišķi ie-

rīkotus sarunu punktus un palīgcentrāles ar centrāli. Zem vārda apakš-
centrālēm augstāk minētā punktā jāsaprot ne palīgcentrāles, resp. pa-

līgnodaļas, bet vietējās centrāles atsevišķā pilsētas tīklā, resp. šī tīkla

sastāvdaļas, kādas centrāles patlaban ir tikai Rīgā.

Direktors A. Auziņš.

Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieka v. i. (paraksts).

Techniskās pārvaldes priekšnieks H. Resnais.
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Rīkojums N° 129.
1933. g. 21. martā.

Par pulksteņu salīdzināšanu.

Pulksteņu salīdzināšana jāizdara saskaņa ar noteikumu Ns 341

VIII nodalījumā paredzētiem norādījumiem sekošā kārtībā:

A.r so atcelti: 1925. g. rīkojums J\° 245. (Dz-ceļu virsv. rīk. kr. J\° 27.).

1925. g. apkārtraksts Ns 37. (Dz-ceļu virsv. rīk. kr. N° 27 ).

1927. g. rīkojums Ns 542. (Dz-ceļu Vēstn. Ns 50).

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Mezglu stacijas, kūjas
tblldīgas par pareizu
mlksteņu salīdzināšanu

Stacijas, kufas pulksteņu salīdzināšanu saņem tieši no

attiecīgas mezglu stacijas

īga I Ieriķi, Cēsis, Valmiera, Valka.

Gulbene, Jaunlatgale.

Krustpils, Rēzekne I, Zilupe, Daugavpils, Indra.

Kalpaka post., 5. km post., Šķirotava.
Jelgava, Meitene.

Priekule, Liepāja.
Tukums II, Stende, Ventspils.
Torņakalns, Zasulauks, Bolderāja.

Rīga galv., Rīga preču, Rīga krasta, Ganības, Zemi-

tāni, Jiekurkalns, Sarkandaugava, Mangaļi.
Dubulti, Ogre, Skrīveri.

Rumbula—Jumprava, izņemot Ogri.
Skrīveri—Pļaviņas; Zilani—Ataišiene; Trepe—Livani.

Daugavpils II—Malta, Grīva—Zemgale; Daugavpils I

preču—Skaistā, Jersika—Nometne.

Sventa—Eglaine.
Ilzeni—Pumpuri, Stirniene —Nerza.

Rītupe; Purvmala—Žiguri.
Jugla—Līgatne; Amata—Piebalga; Araiši.

Lode—Strenči.

Saule; Ipiķi—Žuldiņi.
Ranka—Kamalda; Litene—Purvmala; Elste —Jaun-

kalsnava; Stāmeriene—Ape.

šķirotava

krustpils
Daugavpils

jrriva

Rēzekne I

faunlatgale
eriķi
/almiera

/alka

Gulbene

Sita Strazdiņi—Rugāji—Domopole.
Jaundubulti—Tukums I; Majori—Imanta.
Zvāre—Sabile.

Stendes m.—Šļītere, Krepliņi —Mērsrags; Arlava —

Roja; Līči.

Pope, Ugāle, Spāre, Usma; Meža post. —Mazirbe.

Baloži—Reņģe; Līvbērze—Praviņi; Garoza—Dauga-
va; Platone—Brieži; Glūda—Saldus; Viesīte.

Vaiņode—Elkuzeme; Kalēti.

Dubeņi—Paplaka; Aizpute, Dubeņi —Rucava, Tore—

Skrunda.

Dubulti

rukums II

Stende

Ventspils
[elgava

3riekule

liepāja

Saldus Lutriņi—Airīte.

Valtaiķi—Kalnamuiža.

Sesava —Bauska.

Jēkabpils L ceļu stacijas.

\izpute
Meitene

Viesīte
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Rīkojums N° 135.
1930. g. 21. martā.

Visas tēlegrammas no karaspēka daļām, ūdensceļu un iekšlietu mi

nistrijas darbiniekiem un citiem par plūdu briesmām pieņemamas un pār
raidāmas bez maksas.

Telegrammas ar uzrakstu: „draudošs", nosūtamas ārpus kārtas.

Ar šo atvietots rīkojums 1926. g. Xs 114. Dzelzc. vestn. «N° 10.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.









G daļa.

Inventārs, apģērbi, materiāli.





1. Inventārs.

Apstiprinu. 1930. g. 19. marta.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Instrukcija
N°

48.

Par Ekspluatācijas direkcijas inventāra saimniecību.

Inventūra jēdziens.

1. §•
Par inventāru skaitāms viss vienības kustams īpašums, sastāvošs no

dažādiem priekšmetiem.
Inventārs sadalās sekošās galvenās grupās:
a) staciju dienesta un pasažieru uzgaidtelpu iekārta;
b) staciju telpu un ceļu apgaiamošanas un signālizācijas inventārs;
c) darba rīki un ierīces preču svēršanai, iekraušanai, izkraušanai,

pārkraušanai un pārvadāšanai;
d) vilcienu brigāžu un darbinieku atpūtas telpu iekārta;
c) apģērbi;
f) instrukcijas un noteikumi, iesieti vai brošēti, kuru vērtība nav

zemāka par Ls 2.— un rīkojumu krājumi — sējumā.
Piezīme. 1) Instrukcijas un noteikumi, kuru cena mazāka par Ls 2.— nav skaitāmi

par inventāru un nav jāieraksta inventāra grāmatā; tiem jāved atsevišķs saraksts, uzrādot

to nosaukumu, skaitu un vērtību.

2) Graudu aizsargi un lopu pārvadāšanas redeles stacijas inventāra grāmatās nav

uzskaitāmi, bet tie jāparāda katru dienu vagonu apgrozības ziņās.

2
' §•

Atsevišķas administratīvas vienības nosaka Ekspluatācijas direktors.

Vienību apgūde ar inventūru.

3
- §• r

1

Katram administratīvās vienības priekšniekam jārūpējas par viņa
pārziņā atrodošās darba vietas apgādāšanu ar attiecīgu inventāru un

darba rīkiem.

Jauni inventāra priekšmēti un darbrīki izdodami vienībām:

a) nederīgo vietā, uz aktu pamata;
b) pazaudēto un citādi zudumā gājušo vietā, uz protokolu un izmek-

lēšanas rakstu pamata un

c) inventāra pavairošanai, ja ar esošiem priekšmetiem nevar iztikt,

vai kad to pavisam nav vienībā

Gadījumos, kad inventāra priekšmeti vajadzīgi nederīgo apmaiņai,
vai pazaudēto un citu iemeslu dēļ zudumā gājušo vietā, tie izprasāmi
tieši no Eksluatācijas direkcijas ar sarakstu (paraugs N° 1).

Ja ir vajadzīga inventāra pavairošana stacijā, vai konduktoru bri-

gādēs, tad šī vajadzība jāpārbauda ekspluatācijas revidentam.

Inventūra pieprasīšana un remonts.

4. §.
Administratīvo vienību priekšnieki sastāda un nosūta uz 1. janvāri,

1. aprīli un 1. oktobri atsevišķus sarakstus: 1) par remontējamo inven-



988

tāru un 2) par priekšmetiem, kādi vajadzīgi: a) nederīgo vietā un b) in-

ventāra pavairošanai. Šādus sarakstus sastādot priekšmeti grupējami
sekošā kārtībā:

1) signālpiederumi: — lākteņi dažādi, signāltaures, svilpes v. c.;

2) plombu knaibles, metāla zīmogi un biļešu komposteri;

3) darba rīki dažādi: kabāmuri, āmuri-kapļi, cirvji, ričas, rati un

ragavas bagāžas, tiltiņi preču un lopu ie- un izkraušanai, atslēgas
priekškarāmas, spaiņi v. t. t

4) pulksteņi sienas, kabatas un kontroles;
5) telpu iekārtas mēbeles;

6) gultu piederumi: segas, gultu maisi-matrači, palagi, spilveni un

spilvenu pārvalki.
Sastādītie saraksti par remontējamiem un vajadzīgiem jauniem priekš-

metiem, nederīgo vietā, iesūtāmi tieši inventāra nodaļai, bet par inventāra

pavairošanu saraksti iesūtāmi Ekspluatācijas direkcijai caur Ekspluatācijas
revidentu.

Inventāra nodaļa iesūtītos sarakstus pārbauda un dod rīkojumu
attiecīgo vienību priekšniekiem par priekšmetu iesūtīšanu rezerves inven-

tāra noliktavai, vai nodošanu remontā uz vietām.

Piezīme: 1. Punktos 1.—4. (ieskaitot) minētie priekšmeti bojāšanas gadījumos
iesūtāmi remontam rezerves inventāra noliktavai ārpus kārtas.

2. Inventāra priekšmetu piederumi, kas atsevišķi inventārā neskaitās, bet uzskaitīti

komplektos, kā: lākteņu lampas, komposteru tipi, aluminija krūzites v. c, pieprasāmi pēc
faktiskās vajadzības ar rakstu.

5. §•

Remontējamie un nederīgie inventāra priekšmeti un darba rīki nosū-

tāmi rezerves inventāra noliktavai (EON) pie saimniecisko sūtījumu
atļaujām, bet sīkie priekšmeti kā: atslēgas priekškaramās, zīmogi, lampu
un lākteņu piederumi, atsevišķi veļas gabali un vēl citi sīkumi, kuru

svars nepārsniedz 5 kg pārsūtāmi EON līdzīgi korespondencei, kārtīgi
iesaiņoti paciņās.

Piezīmes: 1. Visiem pārsūtāmiem inventāra priekšmetiem jāpieliek birkas ar

vienības-nosutītājas nosaukumu.

2. Tādi inventāra priekšmeti, kas pārsūtot var bojāties, kā: pulksteņi, lākteņi ar

stikliem un citi tamlīdzīgi, attiecīgi iesaiņojumi.
3. Vagonu plombējamās knaibles iesūtāmas remonta izvešanai saskaņā ar rīkojumu

JVfs 278, skat. pielikumā 41.

4. Saimniecisko sūtijumu atļaujas pieprasāmas no inventāra nodaļas ar rakstu, uzrādot

kādi priekšmeti nosūtāmi un kādam nolūkam, vai sevišķā steidzamibas gadījumā pa tēlefonu.

6. §•

Rezerves inventāra noliktavas mantzinis (EON) saņemtos no vienībām

bojātos un nolietotos (nederīgos) inventāra priekšmetus attiecīgi izšķiro
un pārbauda. Priekšmeti, kuru pamatdaļas ir vēl pietiekoši stipras, un

kuru remontēšanas izdevumi nepārsniedz 75% no tādu priekšmetu pirm-
vērtības, nododami remonta izvešanai Ekspluatācijas direkcijas remonta

darbnīcās (ERD) pie atiecīgiem apsūtījumiem (paraugs N° 2).
Priekšmetu remontu vai nederīgumu nosaka komisija, sastāvoša no

EO, ERD un EON, pieaicinot vajadzības gadījumos valsts kontroles

pārstāvi.
Piezīmes: 1. Uz vienību pavaddokumentiem, t. i. uz saimniecisko sūtījumu atļaujas

vai pavadzīmes EON taisa atzīmes par priekšmetu nederīgumu vai remontu un dokumentus



989

nodod inventāra nodaļā. Nodaļā uz saņemto dokumentu pamata i/raksta faktūru un kviti

nederīgo priekšmetu iegrāmatošanai noliktavas grāmatā un norakstīšanai vienību grāmatā un

nosūta abus vienības priekšniekam priekšmetu norakstīšanai un faktūras parakstīšanai.
Šos abus dokumentus vienība pievieno iesūtāmam inventāra mēneša pārskatam. Tāpat

uz saņemtas atļaujas vai pavadzīmes pamata inventāra nodaļa izraksta faktūru vai pieprasī-
jumu jaunu priekšmetu izsūtīšanai noderīgo vietā. Attaisnojošs dokuments par priekšmetu
nosūtīšanu remontā, vienībā paliek s/s atļaujas duplikāts, vai pavadzīmes kvīte, ko pievieno
iesūtāmam men. inventāra pārskatam.

2. Tādus priekšmetus, kufu remonts pēc iepriekšējas kalkulācijas izmaksātu vairāk

75% no jaunu priekšmetu iegādāšanas cenas, var nodot remontā tikai atsevišķos nepie-
ciešamības gadījumos ar sevišķu atļauju.

3. ERD faktūras par remontdarbu izvešanu akceptē inventāra nodaļas vadītājs.

7. §•

Atremontētos inventāra priekšmetus ERD nodod EON pie pavad-
zīmes ser. M 4 uzrādot priekšmetu nosaukumu, skaitu un EO apsūtījumu
A° . . . ,

ko pēdējais pārbauda un pavadzīmes duplikātu nodod EO,
kontroles izvešanai.

8. Ļ

Pieņemtos rezerves inventāra noliktavā izlabotos priekšmetus mant-

zinis (EON) nosūta vienībām (attiecīgi iesaiņotus) pie pavadzīmēm un

saimn. sūtījumu atļaujām.

Pavadzīmju kvītes vienību priekšniekiem jāakceptē un jānosūta ne

vēlāk par trešo dienu tieši rezerves inventāra noliktavai (EON); pavad-
zīmju duplikāti jāparaksta un jāuzglabā vienību aktos, bet pavadzīmes
jāiesūta pie inventāra pārskatiem (sk. § 24).

9. §.

Nodot inventāra priekšmetus remonta izvešanai citu direkciju darb-

nīcām (CN vai TN) var vienīgi ar katrreizēju Ekspluatācijas direktora,

resp. inventāra nodaļas atļauju.
Tādos gadījumos priekšmeti nododami remontā pēc akta, uzrādot

tanī, kādi priekšmeti jāremontē un kāds remonts jāizved. Sastādītais

akts iesūtāms tieši Ekskluatācijas direkcijai.

10. §.

Privātiem uzņēmējiem var nodot inventāra priekšmetus remonta

izvešanai tikai sevišķā steidzamības gadījumā
Šādos izņēmuma gadījumos tāpat atļauja jāizprasa no Ekspluatācijas

direktora, resp. inventāra nodaļas.

Priekšmetu faktūrēšana.

11. §.

Izsūtītie vienībām no rezerves inventāra noliktavas krājuma jauni,
vai lietoti derīgi priekšmeti nofaktūrējami vienībām ar faktūrām ser. M 44

(sark. kr.). Tāpat arī no vienībām nofaktūrējami rezerves inventāra

noliktavai (EON) inventāra priekšmeti un darba rīki, nosūtītie pēdējai kā

nevajadzīgi. Nofaktūrētie priekšmeti norakstāmi izdevumos inventāra

grāmatā tikai pēc akceptētās faktūras kvītes vai Ekspluatācijas direkcijas

rīkojuma saņemšanas tai norēķinu mēnesī, ar kura datumu izrakstīta

faktūra.

Piezīme. 4. § piez. 2. minētie inventāra piederumi, kā jaunizsūtītie, tā arī iesūtītie

nolietotie, nofaktūrējami ar fakt. ser. M 44 (balt. kr.), parādot apgrozību materiālu mēneša

norēķinā.
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12. §.

Inventāra priekšmeti, piesūtītie vienībām no materiālu noliktavām,
vai Ekspluatācijas direkcijas rezerves inventāra noliktavas, pārbaudāmi

tūļiņ pēc saņemšanas ar ienākuma dokumentiem un ja nekāda trūkuma

nav, tad faktūras vai pavadzīmes nekavējoties jāakceptē, t. i. jāparaksta
kvītes (uzliekot amatpakāpes zīmogu) un jānosūta priekšmetu izsūtītājam.

Iztrūkuma vai bojājuma konstatēšanas gadījumā sastādāms akts uz

blaņķetes ser. FG 261 un iesūtāms Ekspluatācijas direktoram tāļākai
rīcībai (aktu paraugs N° 3).

Piezīme: Inventāra pieprasišanā un vispāri uzskaitīšanā cieši jāievēro priekšmetu
nomenklatūra.

Nederīgo inventūra priekšmetu nodošana galvenai noliktavai.

13. §.

Akti par inventāra priekšmetu nederīgumu jāsastāda (uz veidlapas
ser. FG 261) rezerves inventāra noliktavā kommisijai, kurā piedalās
inventāra nodaļas vadītājs un remontdarbnīcu pārzinis, vai viņa vietnieks.

Valsts kontroles pārstāvis uzaicināms uz kommisiju vispārnoteiktā
kārtībā, bet neierašanās gadījumā kommisija darbību turpina.

Sastādītie akti par inventāra priekšmetu un darbrīku nederīgumu
iesniedzami Ekspluatācijas direktoram apstiprināšanai.

Piezīmes: 1. Akti par inventāra nederīgumu sastādāmi katru mēnesi par pagā-
jušā mēnesī saņemtiem priekšmetiem.

2. Par nederīgiem priekšmetiem, kas nododami noliktavai kā vecs materiāls, kā ari

par iznīcināmiem, bezvērtīgiem — sastādāmi atsevišķi akti.

14. §.

Nederīgos inventāra priekšmetus un to daļas nodod materiālu

noliktavai rezerves inventāra noliktavas mantzinis (EON) pie faktūrām

ser. M-44 (zilā krāsā) vispār noteiktā kārtībā.

Nodošanas faktūrās jāuzrāda: veco materiālu nomenklatūras .\L\
materiālu nosaukums, svars un veco materiālu cena, bet uz faktūru un

kvīšu otrās puses jāuzrāda nododamo priekšmetu nomenklatūras .\°,

priekšmetu nosaukums un daudzums saskaņā ar sastādīto aktu (uzrādot
arī akta N°).

Piezīmes: 1. Nederīgie priekšmeti, sastāvošie no dažāda materiāla, pirms nodo-

šanas materiālu noliktavai jāizjauc un jāsadala pēc metāliem, piemērojoties nomenklatūrā

ierindotiem veco nederīgo materiālu nosaukumiem.

2. Nederīgo priekšmetu nesabojātās daļas, ja tās ir no viena un tā paša materiāla,
nododamas materiālu noliktavai nesalauztas, lai vajadzības gadījumā varētu izmantot citu

bojātu priekšmetu remontēšanai.

3. Nodošanas faktūras jāsagatavo rezerves inventāra noliktavas mantzinim uz sastā-

dīto un apstiprināto aktu pamata.
15. §.

Nodotie materiālu noliktavām nederīgie inventāra priekšmeti norak-

stāmi izdevumos Ekspluatācijas direkcijas inventāra grāmatās uz saņemto
faktūru kvīšu un aktu pamata pēc inventāra grāmatu vidējās cenas.

Inventūra pūrņemšana vienību nododot un pieņemot.

16. §.

Vienību pārņemot, (staciju, piet. p., kond. brig.) priekšniekam, kas

vienību nodod jāsastāda akts par inventāra nodošanu un pieņemšanu
divos eksemplāros uz veidlapas ser.- E 125 (skat. paraugu jY° 6). Sastā-
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dītā akta vienu eksemplāru iesūta nekavējoši EO, bet otru atstāj stacijā.
Stacijas inventāru nodod un pieņem zem Ekspluatācijas revidentu uzrau-

dzības. Pēc parakstīšanas par priekšmetu nodošanu un pieņemšanu vaja-
dzīgā kārtībā un pilnā skaitā, akta pareizība nav apstrīdama.

Piezīmes: 1. Inventāra pārņemšanas aktos nav jāuzrāda citām direkcijām piede-
rošs inventārs, kā arī materiāli, kurinamvielas, blankas un grāmatas, par tiem sastādāmi

atsevišķi pārņemšanas akti un nosūtāmi pēc piederības.
2. Ja vienības inventārā laikā no mēneša 1. datuma līdz nodošanas akta sastādīšanas

dienai ir bijušas pārmaiņas, sastādāms un iesūtāms apgrozības pārskats noteiktā kārtībā, bet

ja pārmaiņas nav bijušas, aktā taisāma attiecīga atzīme.

17. §.

Ja pārbaudot iesūtīto aktu konstatēts kāda priekšmeta iztrūkums, ko

nevar attaisnot vienību nodevušais darbinieks, tad zaudējums, resp.
iztrūkstošais priekšmets norakstāms izdevumos uz vainīgā darbinieka

rēķinu. Ja atrasti lieki priekšmeti, tad jānoskaidro, kad, no kurienes un

pie kāda dokumenta tie saņemti, pie kam, ja tie savā laikā nav bijuši
iegrāmatoti kļūdas dēļ, tad nekavējoties tas jāizdara, bet ja vienībā nav

atrodami dati, kad un caur ko radies liekais priekšmets, tad par to

atzīmējams pārņemšanas aktā un biiušam vienības priekšniekam jāpieliek
izsmeļošs paskaidrojums.

18. §.

Par nenodotiem pie vienības pārņemšanas inventāra priekšmetiem,
ieturama no vainīgā darbinieka priekšmetu vērtība, pēc inventāra noda-

ļas aizrādījuma.

Lieko priekšmetu pārvietošana.

19. §.

Ja vienībā atrodas kāds nevajadzīgs, lieks inventāra priekšmets, vai

darba rīks, tad vienības priekšniekam par to jāziņo Ekspluatācijas direk-

toram, resp. inventāra nodaļai, uzrādot vai tas ir derīgs vai nederīgs
lietošanai.

Liekie priekšmeti pārvietojami uz citu vienību tikai pēc Ekspluatā-

cijas direkcijas inventāra nodaļas norādījuma.

Piezīme: Pārsūtīšana izdarāma saskaņā ar 5. § un nofaktūrējami ar faktūru

ser. M 44.

Inventūra uzraudzība.

20. §.

Vienības priekšnieks atbildīgs par visu viņam uzticēto inventāru un

darba rīkiem un tamdēļ viņa pienākums ir uzraudzīt, ka priekšmetus

kārtīgi lietotu un uzglabātu. Novērotas nepareizības priekšmetu lieto-

šanā nekavējoties jānovērš.

Tāpat jāraugās, ka visās telpās, kur atrodas inventārs, būtu izkārti

redzamā vietā priekšmetu saraksti, sastādīti uz veidlapas ser. E 132

(skat. paraugu JS'2 5).

ļa vienības darbinieks konstatējis darba_ vietā kāda priekšmeta iz-

trūkumu vai bojājumu, tad nekavējoties jāziņo par to savam tiešam

priekšniekam, iztrūkuma vai bojājuma cēloņu noskaidrošanai. Ja konsta-
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tēta zādzība, tad nekavējoši jāziņo dzelzceļu policijai protokola sastādī-

šanai un lietas noskaidrošanai un jāiesūta inventāra nodaļai attiecīgs

ziņojums.
Ja darbinieks nav ziņojis par viņa rīcībā atrodošā priekšmeta pazu-

šanu vai bojājumu, tad zaudējumi atnesami uz tā rēķinu.

Rļclba inventūra zūdzibas un nozaudēšanas gadījumos.

21. §•

Kad darbinieks pazaudējis kadu darba rīku vai inventāra priekš-
metu, izpildot dienesta uzdevumus, tad viņam nekavējoties jāiesniedz sa-

vam tiešam priekšniekam paskaidrojums, kad un caur ko tas noticis.

Administratīvās vienības priekšnieks pārbaudījis lietas apstākļus,
sastāda attiecīgu aktu un ar savu motivētu slēdzienu to iesūta inventāra

nodaļai.
22. §.

Ja inventāra priekšmeti iznīcināti, vai sabojāti notikuma gadījumā,
tad vienības priekšniekam par to jāatzīmē sastādāmā notikuma aktā, vai

ziņojumā.

Ja bojā gājušā priekšmeta vietā nepieciešams cits priekšmets, tas

pieprasāms Ekspluatācijas direktoram, resp. inventāra nodaļai.
Piezīmes: 1) Pieturas punkti kas saimnieciskā ziņā nedarbojas patstāvīgi, padoti

inventāra saimniecībā to staciju priekšniekiem, kufiem pieskaitīti.

2) Inventāra priekšmetus var nodot pagaidu lietošanā : bufetes nomniekam, dzelzceļu
policijai, vai pasta vajadzībām vienīgi ar Ekspluatācijas direktora, resp. inventāra nodaļas va-

dītāja atļauju, sastādot par to attiecīgu aktu.

3) Stacijās, kur brigāžu izrīcība uzdota stacijas priekšniekam, uzraudziba par brigāžu
inventāru piekrīt pēdējam.

4) Par kopīgai lietošanai izdoto inventāru uz vilcieniem ir atbildīgs brigādes virs-

konduktors, bet par nodoto personīgā lietošanā ir atbildīgi (katrs par sevi) tie konduktori,
kam priekšmeti izdoti.

5) Dze'zceļam piederošus inventāru vai darba rīkus lietot personīgām vajadzibām

aizliegts.

Norēkinūšanūs kūrtlba.

23. §.

Virsvalde — inventāra nodaļa — un ikviena līnijas norēķinu vie-

nībā ved inventāra apgrozījumu grāmatas, pēc noteiktas formas.

Piezīme: Inventāra priekšmeti un darba rīki ierakstāmi inventāra grāmatās ienā-

kumos, vai norakstāmi izdevumos, tikai uz attiecīgu dokumentu pamata, norēķinu mēnesī,

ar kura datumu atzīmētas sastādītās faktūras.

24. §.

Ja norēķinu mēnesī ir bijušas pārmaiņas vienību inventāra, tad jā-
sastāda pārskats uz veidlapas ser. E 114 (paraugs ,N° 6), saskaņā ar vie-

nības inventāra grāmatu un inventāra ienākumu un izdevumu dokumen-

tiem. Pārskats iesūtāms inventāra nodaļai ne vēlāk par 5. datumu, nā-

košo pēc norēķinu mēneša.

Pie inventāra apgrozījumu pārskata jāpieliek visi inventāra ienā-

kumu un izdevumu attaisnojošie dokumenti: faktūras, kvītes v. c.

Piezīme: Pārskatā uzrādāma tikai to priekšmetu apgrozība, kufu skaitā ir bijušas
pārmaiņas norēķinu mēnesī.

Par remontā nosūtītiem un no remonta saņemtiem priekšmetiem pārskatam jāpievieno
s/s atļaujas, duplikāti un pavadzīmes.
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25. §.

Ja norēķinu mēnesī vienības inventāra nekādas pārmaiņas nav bi-

jušas, tad jāpaziņo inventāra nodaļai ne vēlāk par 5. datumu, nākošo

pēc norēķina mēneša, ar rakstu (uz V12 loksn. rakstāmpapīra) pēc se-

koša satura:

„ stacijas inventārā nekādas pārmaiņas
mēnesī nav bijušas.

26. §.

Katra budžetgada beigas, t. i. 31. marta, vienību priekšniekiem jā-
pārbauda viss atrodošais (dabā) viņiem uzticētās vienības inventārs un

darba rīki, jāsaskaņo priekšmetu daudzums ar inventāra grāmatas da-

tiem, jānoslēdz inventāra grāmatas, jāpārnes attiecīgie dati uz 1. aprīli

jaunā budžetgadā, jāsastāda izraksts par inventāra atlikumu uz 1. aprīli
nāk. g. un jāiesūta inventāra nodaļai ne vēlāk par 15. aprili.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Inventāra nodaļas vadītājs J. Bērziņš

Paraugs V 1.

E.

Saraksts inventāra priekšmetiem, vajadzīgiem stacija.

1930 g.
No

Stacijas priekšnieks.

Paraugs JN° 2.

EDR

Apsutajums JVa

Lūdzu izlabot zemāk uzradītos inventāra priekšmetus.

193 g.

Inventāra nodaļas vadītājs

63

Atrodas Vajazdīgi. Vienibas

priekšnieka
paskaidro-

jums, kamdēļ
vajadzīgi
priekšmeti
inventāra

pavairošanai

Priekšm. stacija
Invent. ! Nolietoto

skaits

derīgi nolie-

toti

pavairo- ļ apmai-

šanai ņai

Nomenkl. Priekšmetu
vajadz.

nosaukums
normālam

darbam

Ienāk. dok. Saņemti atpakaļ

(pavadzīm.) no remonta

f9.No

Vienību

nosau-

kums

Dat. Nomenkl. Priekšmetu

nosaukums
Skaits

o 9

13 |3 5
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Sat. Min. Paraugs «N£ 3.

Latvijas valsts dzelzceļi.
Akts te

direkcija.

,ecirkn,s- par bojājumiem, zudumiem, zādzībām
19 g un citāda veida dzelzceļa īpašuma iz-

No nīcināšanu.

1. Kāds gadījums
2. Gadījuma laiks gada, mēneša dienā

pīkst. un min.

3. Notikuma vieta (stacija, kilometrs)
4. Sīks apstākļu un notikumu iemeslu apraksts

F. G. 261.

5. Sabojāta, nozaudēta, nozagtā vai iznīcināta īpašuma sīks apraksts.

6. Aktu sastādījušo personu atsauksmes par aģentu vainīgumu, ja
tāds tiek uzskatīts no lietas apstākļiem un par uzliekamo viņiem sodu

Personu paraksti, kūjas

ņēmušas dalību akta

sastādīšanā.

direktora lēmums

Z2^

Priekšrakstu nosaukums

s
= 33

||
3 'S

— >

Skaits
Cena Summa

Piezīmes

Ls I S> Ls I S-
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Paraugs 4.

Stacija

Akts.

Sastādīts
„

"

193 par inventāra

priekšmetiem, atrodošamies atbildībā

un nodotiem

Sc-r. E. 125.

Paraugs JMfc 5.

SARAKSTS

inventāra priekšmetiem, esošiem

stacijas telpās.

Sastādīts 193 g.

63*

1 %
W 1

C <
CU
c
c cc:
° S
2 5

Priekšmetu nosaukums

>

i« — .

w u

"5i
'i—

D

Ir stacija

š s

Attiecībā uz

stac. invent.

grāmatu

(alfabētiska kārtība)
Piezimes

z vairāk mazāk

r i e k metu d a u d z u m

li

N°N»

p. k.

Nomenklat.
Priekšmetu nosaukums Skaits
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Pārskatā
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ir
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Pielikums Jfe 1.

Rīkojumu krājums N° 25. — 1927. g.

Rīkojums N° 278.
1927. g. 5. jūlija.

Pec pastāvošiem noteikumiem ikviena komercoperaciju stacija
jābūt attiecīgām vagonu plombējamām knaiblēm.

X un N plat. ceļu stacijās jābūt plombu knaiblēm, kurām uz viena

spiedoga ir attiecīgas stacijas nosaukums, pārbīdāmi cipari — mēneša

datuma atzīmēšanai un cipari gada atzīmēšanai un N° pēc stacijā esošo

knaibļu skaita, bet uz otra spiedoga — teksts: „Latvijas dz. c."

un pārbīdāmās kontroles zīmes — burti un cipari — (nospied, paraugs te IX

P un L platuma ceļu stacijās pagaidām lietojamas plombu knaibles,
kuru vienam spiedogam ir pārliekami cipari — mēneša datuma, mēneša

un gada atzīmēšanai, bet uz otra spiedoga stacijas nosaukums, te pēc
šādas konstrukcijas knaibļu vispārējā skaita un teksts: „Latvijas dz. c."

(nospied, paraugs Ns 2.).

Bojāto plombu knaibļu nomainīšanai jātur stacijās 1) Rīga I, Dau-

gavpils I un Jelgavā attiecīgas konstrukcijas rezerves plombu knaibles

ar tekstu „rezerves", pārbīdāmiem cipariem mēneša datuma, mēneša

nosaukuma un gada atzīmēšanai un ar kārtējo te pēc šādu knaibļu
vispārējā skaita uz viena spiedoga un ar tekstu „Latvijas dz. c." un

kontroles zīmēm uz otra spiedoga (nospied, paraugs te 3.). Rezerves

knaibļu pavisam ir 34 gab., kuras ir nodotas Rīgas I stacijai 12 gab.
Jsr

2 1 — 12, Daugavpils I stacijai — 12 gab. te 13—20 un 31—34 un Jel-
gavas stacijai 10 gab. te 21—30.

Rezerves knaibļu kārtībā uzturēšanai un uzglabāšanai jāseko mi-

nēto staciju priekšniekiem.

Darbiniekiem, kuru atbildībā skaitās plombu knaibles, cieši jāraugās,
ka tās vienmēr kārtīgi uzglabātu un pēc lietošanas noslēgtu.

Plombu knaibles nedrīkst lietot nekādam citam nolūkam.

Gadījumā, kad vagonu plombējamās knaibles kāda nejauša bojājuma

dēļ vairs nav lietojamas, kā arī ja knaiblēm ir vajadzīgs kārtējais remonts

un ja stacijā nav otru knaibļu, tad nekavējoties jāpieprasa rezerves

knaibles no tuvākā rezerves knaibļu glabāšanas punta — stacijas priekš-
nieka ar tēlefonogramrnu vai rakstu. Plombu knaibļu nejaušā bojājuma

cēloņi jānoskaidro un jāsastāda akts uz blanķetes ser. FG 261., kurš jā-
iesūta līdz ar bojātām knaiblēm Ekspluatācijas direkcijai.

Remontējamās knaibles, pēc rezerves knaibļu saņemšanas, jāiesaiņo
un jāizplombē ar rezerves knaiblēm tā, lai tās nevarētu lietot pārsūtot,

jāpieliek birka ar stacijas nosaukumu un jānosūta Ekspluatācijas direk-

cijai rezerves inventāra noliktavai pie pavadzīmes ser. te 4, kurā uz-

rādāms knaibļu Ns (esošais uz knaibļu kāta), mēn. datums un vilc. .VJ,
ar kuru knaibles iesūtītas.

lesūtītās no stacijām plombu knaibles saņem rezerves inventāra

noliktavas mantzinis un nodod pie apsūtījuma remontdarbnicām izlabo-

šanai.

Izlabotās knaibles saņem no darbnicām rezerves inventāra noliktavas

mantzinis, iesaiņo un nosūta pēc piederības.
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Stacijas priekšnieks, saņemot knaibles no remonta pārliecinājās, vai

knaibļu iesaiņojums ir kārtībā, paraksta pavadzīmes kvīti un nosūta to

rezerves inventāra noliktavas mantzinim, uzrādot tādā pavadzīmes kvītē,

kad un ar kādu vilcienu knaibles saņemtas un vai tās ir pilnīgā kārtībā.

Ja saņemto plombu knaibļu iesaiņojums, vai iesaiņojuma plomba, nav

kārtībā, tad jāsastāda akts uz blanķetes ser. FG 261, kurš jāiesūta eksplua-
tācijas direkcijas inventāra nodaļai.

Rezerves knaibles, pēc stacijai piederošo knaibļu saņemšanas no

remonta, attiecīgi jāiesaiņo, jāpieliek birka, jāaizplombē ar izlabotām sta-

cijas knaiblēm un jānosūta atpakaļ rezerves knaibļu uzglabāšanas punktam,
pie pavadzīmes ser. M 4.

Gadījumā, kad vagonu plombējamās knaibles stacijā pazustu, tad

stacijas priekšniekam nekavējoties jāziņo par to ar tēlegrammu visām

tām stacijām, kurās raugoties pēc ceļu platuma, varētu pienākt ar no-

zaudētām knaiblēm plombēti vagoni un Ekspluatācijas direktoram, uz-

rādot kāds bijis teksts un numurs uz pazudušo knaibļu spiedogiem un

kāta, kad, kā un kur knaibles pazudušas. Šādā gadījumā stacijas

priekšniekam jāsper visi vajadzīgie soļi knaibļu uzmeklēšanai, kā arī

neatlaidīgi jāseko, ka šīs knaibles vēlāk netiktu izmantotās stacijā kādam

nebūt ļaunprātīgam nolūkam. Ja konstatēta zādzība, nekavējoši ziņot
dzelzceļu policijai protokola sastādīšanai un apstākļu noskaidrošanai.

Plombu knaibļu pazušanas gadījumā stacijā, jāpieprasa rezerves

knaibles, augstāk noteiktā kārtībā.

Ja plombu knaibles nav atrodamas viena mēneša laikā, tad šāds

gadījums jāizsludina rīkojumu krājumā un pēc tam jāpagatavo jaunas

plombu knaibles ar citu JSfs uz spiedoga.

Pazudušās plombu knaibles norakstāmas izdevumos inventāra grā-
matā tikai pēc atļaujas saņemšanas no Ekspluatācijas direkcijas.

Par plombu knaibļu sabojāšanu nekārtīgi lietojot, vai pazaudēšanu

nekārtīgi glabājot, vainīgos darbiniekus sauks pie atbildības.

Ikkatru gadu oktobra mēnesī, stacijas priekšniekam jāpārliecinājas,
vai stacijā esošām knaiblēm ir attiecīgi cipari nākamā gada apzīmēšanai.
Ja tādu nav, tad jārūpējas, lai līdz jauna gada sākumam knaibles tiktu

nosūtītas noteiktā kārtībā Ekspluatācijas direkcijas remontdarbnīcām va-

jadzīgo ciparu iegravēšanai.
Šā rīkojuma kārtīgai izpildīšanai uzdodu sekot Ekspluatācijas revi-

dentiem.

Paraugs N° 1.

Paraugs N° 2.
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Paraugs N° 3.

Ar ša rīkojuma publicēšanu, rīkojumi Ns 81. no 1924. g. 6. marta

iespiesti Dzelzceļu virsvaldes rīkoj. krāj. Ns 10. — 1924. g. un Ns 259.

no 1926. g. 12. jūlija iespiestais Dzelzceļu virsvaldes rīkojumu krāj. Ns 27.
1926. g. skaitāmi par atceltiem.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Pielikums Jfe 2.

Rīkojumu krāj. N°. 14. 1928. g.

Apkārtraksts N° 34.
1928. g. 23. martā.

Staciju priekšniekiem, Jelgavas un Daugavpils konduktoru bri-

gāžu pārziņiem un svaru montieriem, noraksts Ekspluatācijas
revidentiem.

Lai atvieglotu darbību staciju saimniecībā un lai zināmā mērā

palielinātu dažu inventāra priekšmetu kārtībā uzturēšanu, sākot ar š. g.
1. aprīli, lūdzu ieturēt sekošu kārtību:

1) Svaru montieriem, ierodoties stacijās svaru pārbaudīšanai vai

izlabošanai jāapskata pēc stacijas priekšnieka aizrādījuma visi zināmā

vienībā lietošanā atrodošies lākteņi, lampas, bagāžas ričas un ratus,
priekškaramās atslēgas, preču tiltiņus un ūdens spaiņus un ja kādam

no tiem ir nepieciešams mazs (uz vietas izdarāms) remonts, tad tādi tai

pašā reizē jāizlabo.
Piezīmes: 1) Kapitālremonta darbi nav jāizved uz vietām, tādi priekšmeti, kujiem

vajadzīgs liels remonts, nosūtāmi noteiktā kārtībā EON.

2) Viegli remontdarbi signālu lāktegiem jāizved arī konduktoru brigādēs Jelgavā un

Daugavpilī.

2) Kādi inventāra priekšmeti remontēti un kādi remontdarbi izvesti

kā arī kādi materiāli izlietoti, svaru montieriem ikreiz jāsastāda uz

vietas atsevišķs ziņojums (uz blank. ser. 102), kurš jāapliecina arī attie-

cīgas vienības priekšniekam un pēc tam tāds ziņojums jāiesūta tieši ETS

3) Remonta darbu izvešanai vajadzīgie materiāli svaru montieriem

jāizprasa no ETS ar sarakstu, uzrādot tanī vajadzīgo materiālu nosau-

kumu, nomenklat. N° un daudzumu, paskaidrojot, kādām vajadzībām
materiāli vajadzīgi. Visi saņemtie remontdarbu izvešanai materiāli, svaru

montieriem jāparāda ienākumos saskaņā ar faktūrām, bet izdevumos

saskaņā ar ziņojumu datiem savos ikmēnešu materiālu norēķinos (bl. ser

E 99) atsevišķi no materiāliem, kuri saņemti un izlietoti svaru remontam

Ekspluatācijas revidentus lūdzu raudzīties, ka augstāk noteikto

kārtību ieturētu staciļās.

Apkārtrakstu N° 42. no 22. jūlija 1925. g. (Dzelzceļu rīkoj. krāj
Ns 29. — 1925. g.) atceļu.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Inventāra nodaļas vadītājs J. Bērziņš.
Inženiers svaru lietās Beitcigers.
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Pielikums Jfe 3.

Apstiprinu. 1928. g. 18. decembrī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Instrukcija
N°

73.

Kontrolpulksteņu lietošanai.

1) Vagonu sargu darbības kontrolei pec instrukcijas N° 13, 15 §

pn. 4 izsniedzami kontrolpulksteņi.

2) Sargs saņem kontrolpulksteņi ar noslēgtu vāku no stacijas

priekšnieka vai no viņa pilnvarotas personas un nēsā sev līdzi sevišķā
ādas makstī pa darbā atrašanās laiku.

3) Apsargājamo rajonu sadalīšanu sargu posteņos un katra atse-

višķa posteņa apstaigāšanu, kā arī kontrolpulksteņu slēdzeņu atrašanās

vietas nosaka stacijas priekšnieks kopēji ar ekspluatācijas revidentu.

4) Kontrolpulksteņi numurējami ar atsevišķu numuru. Kontrol-

pulksteņam ir astoņas slēdzenes: viena vāka noslēgšanai, 6 slēdzenes

atsevišķu kontroles skaitļu nospiešanai un viena pulksteņa uzvilkšanai.

Pulkstenis uzvelkams ik pēc divām dienām. Slēdzenes vāka noslēg-
šanai un pulksteņa uzvilkšanai glabājas pie stacijas priekšnieka. Pārējās
slēdzenes novietojamas ar tādu aprēķinu, ka katru nākošās slēdzenes

atrašanās vietu varētu sasniegt pēc zināma laika, bet visu posteņu
apgaitu izdarīt ne ilgāk kā 3 st. laikā. Sīs slēdzenes iestiprināmas katra

atsevišķā kastītē. Visām šām kastītēm katra atsevišķa posteņa apgaitas

rajona robežās pierīkotas vienādas atslēgas.

5) Kontrolpulksteņu atzīmju ripiņas ieliek un izņem no pulksteņa
un pārbauda stacijas priekšnieks vai viņa pilnvarota persona.

6) Izņemtās no pulksteņa un pārbaudītās atzīmju ripiņas jāielīmē
katru dienu sargu posteņu kontroles grāmatā.

7) Par nepareizībām sargu darbībā sastādāmi akti, kuri iesūtāmi

Ekspluatācijas direkcijas preču nodaļai.
Aktam jāpievieno stacijas priekšnieka atsauksme par vainīgā darbi-

nieka sodīšanu un jāuzskaita dotie aizrādījumi.
Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņs.

Inventāra nodaļas vadītājs J. Bērziņš.

Pielikums M> 4.

Apkārtraksts N° 63

1929. g. 4. jūnija.
Izraksts no „Valdības Vēstneša"

1929. g N? 105.

Instrukcija

par Latvijas valsts karoga lietošanu.

1. §. Latvijas valsts karoga minimālais lielums ir 2 metri garumā
un 1 mētrs platumā. Karogs var būt arī lielāks, bet viņam jābūt izgata-
votam pēc samēra 2:1.

Piezīme. Dekorāciju vajadzībām var lietot arī mazāka lieluma karogus, kā arī

to nozīmējumus.

2. §. Valsts karoga kātam jābūt samērīgam ar karogu, balti krā-

sotam un ar piemērotu galotni.
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3. §. Valsts karogi obligātoriski izliekami: pilsētās un bieži apdzī-
votās vietās uz apdzīvotām ēkām, bet uz laukiem—uz pagasta valžu,
skolu, valsts un sabiedrisku iestāžu ēkām sekošās svinamās dienās:

26. janvāri, 1. maijā, 22. jūnijā, 11. novembri, 18. novembrī, bet citos

gadījumos uz policijas rīkojuma pamata.
4. §. Atsevišķos gadījumos (būvdarbu nobeigšanas, spāru svētku,

nama īpašnieka vai to ģimenes locekļu miršanas vai ģimenes svētku

gadījumā) var izlikt uz attiecīgā nama valsts karogu.
5. §. Pret valsts karogu jāizturas ar cieņu. To nedrīkst izkārt

nepiemērotā vietā un apstākļos. Saplīsušus vai bojātus karogus izlikt

aizliegts.
6. §. Par šo noteikumu izpildīšanu atbildīgi ēku īpašnieki, to

pilnvarnieki vai nama pārvaldnieki.
7. §. Vainīgie šo noteikumu neizpildīšanā saucami pie atbildības

uz sodu lik. 138. panta pamata.

Instrukcija stājas spēkā ar 1929. g. 15. maiju.

Reizē ar šo tiek atcelts 1923. g. 1. februāra rīkojums JST» 231,

publicēts «Valdības Vēstnesī" 1923. g. 27. maija.

Rīgā 1929. g. 10. maiiā X° 6055.
Iekšlietu ministrs Laimiņš.

Administratīvā departamenta
direktora v. izp. V. Ludiņš.

Papildinot apkārtrakstu N° 137 no 4. decembra p. g. (Dzelzceļu

Vēstnesis Jsr° 49) lūdzu sekot §§ 2 un 5 izpildīšanai.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Inventāra nodaļas vadītājs. J. Bērziņš

Pielikums JV° 5.

Apstiprinu.
1927. g. 11. novembrī.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Noteikumi N° 319.

Par stacijas iekārtoto komandēto dzelzceļu darbinieku

atpūtas telpu lietošanu un kārtībā uzturēšanu.

1. §•

Lai dzelzceļu komandējuma būdami, dabūtu kārtējo

atpūtu, vairākās līnijas vienībās ir iekārtotas atpūtas telpas ar gultam.

2. §•

Atpūtas telpas var aizņemt komandētie dienesta darīšanas un

iebraukušie pie ārsta dzelzceļu darbinieki.

Atpūtas telpu lietotājiem jāizpilda šo noteikumu nosacījumi un

jāievēro telpu pārziņa aizrādījumi.

3. §.

Komandētais darbinieks var aizņemt atpūtas telpas ne ilgāki par

divām nedēļām nepārtraukti, bet ja komandējums paredzams uz ilgāku

laiku, tad komandētam darbiniekam, minēto divu nedēļu laika jāatrod

privāts dzīvoklis un atpūtas telpas jāatbrīvo.

Piezīme: Izņēmums pielaižams ar attiecīgu darbiniekapriekšniecības katreizēju atjauju.
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4- §•

Par telpu lietošanu vienībā, kur iekārtotas atpūtas telpas, jāved
reģistrācijas grāmata, kurā jāatzīmē darbinieka uzvārds, vārds, amats,
kad un no kurienes darbinieks ieradies, kad izdota komandējumu aplie-
cība, vai slimības zīme, to numurs un datums, kā arī kad atpūtas telpas
atbrīvotas.

5. §.

Atpūtas telpas pārzin to vienību priekšnieki, kuru pārziņā skaitās

zināmā darba vienība un tamdēļ viņiem jāseko, ka atpūtas telpas vien-

mēr būtu kārtībā.

6. §.

Atpūtas telpas kārtīgi jātīra un jāvēdina, lai tanīs vienmēr būtu

pienācīga tīrība un svaigs gaiss.
Ziemas laikā atpūtas telpas kārtīgi jāapsilda, lai tanīs temperātura

nebūtu zemāka par 15°C.

7- §•

Katrai gultai jābūt ne mazāk kā 3 maiņām veļas, t. i. pa 3 spilvenu
pārvelkamiem un 6 palagiem.

Piezīme L Punktos kur gultas atrodas, pastāvīgā lietošanā, jābūt 4 maiņām veļas»
Piezīme 2. Segai palags piediedzams ar diegu.

8- §•

Ja gultu lieto atpūtai nepārtraukti viens un tas pats darbinieks, tad

veļa nomaināma vienu reizi nedēļā. Izņēmuma gadījumā, kad veļa

palikusi pārāk netīra, tā nomaināma ātrāk. Kad gultu atpūtai iesāk lietot

ci;s komandēts darbinieks, tad jādod tīra veļa.
Piezīme: Uz gultām sēdēt vai gulēt apģērbušamies virsdrēbēs aizliegts.

9. §.

Atpūtas telpu lietotājiem jāievēro vislielākā tīrība.

Par tīrības un kārtības neievērošanu vainīgie saucami pie atbildības.

10. §.

Pastāvīgi lietošanā atrodošamies gultām salmi maisos maināmi pēc
tiešas vajadzības.

Gultas segas vienreiz nedēļā labi izvēdināmas un pamatīgi iztīrāmas.

Piezīme 1. Gultu maisi salmu maiņas gadījumā, jānodod izmazgāšanai.
Piezīme 2. Gultu maisiem jābūt pilditiem ar tīriem, mīkstiem salmiem un tie

arvien izlīdzināmi, lai nebūtu cieti un gumžaini.

11. §.

Atpūtas telpās bez gultām un to piederumiem jābūt:
1 galdam, 1 lampai, pa vienam krēslam pie katras gultas, 1 lielai

un 1 mazai tējkannām, 1 mazgājamam galdam (trijkājim) ar mazgājamo
bļodu, 1 ūdens krūzei un 1 spainim, 1 drēbju uzkarim, 1 emaljētai
spļautuvei un 1 karafei ar paplāti un glāzi.

Piezīme: Dvielis katram darbiniekam jālieto savs.

12. §.

Atpūtas telpās jābūt izkārtam pie sienas redzmamā vietā atpūtas
elpu inventāra un gultas veļas piederumu sarakstam.
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13. §.

Komandēto darbinieku atpūtas telpas aizliegts smeķet, kārtis spēlēt,
lietot alkoholiskus dzērienus un trokšņot, kā arī ievest privātas personas.

14. §.

Šo noteikumu pareizai izpildīšanai seko vienības revidējošas perso-

nas. Par novērotām nepareizībām un iztrūkumiem piezīmes jāieraksta
reģistrācijas grāmatā.

.....

15- §•
Sie noteikumi stājas speķa no publicēšanas dienas «Dzelzceļu

Vēstnesi".
Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Inventāra nodaļas vadītājs J. Bērziņš.

Komandēto darbinieku atpūtas telpu saraksts.

/. Rlga-Valka.

1) Rīga I. 4

2) Ropaži 1

3) Sigulda 1

4) leriķi 1

5) Cēsis 1

6) Valmiera 2

7) Valka 2

//. Rlga-Indra.

1) Ikšķile 1

2) Lielvārde 1

3) Jumprava 1

4) Skrīveri 2

5) Pļaviņas 2

6) Krustpils 2

7) Jersika 1

8) Nicgale 1

9) Līksna 1

10) Daugavpils 6

11) Izvalda 1

12) Krāslava 1

13) Skaistā 1

14) Indra 4

///. leriki-Gulbene.

1) Dzērbene 1

2) Piebalga 2

3) Gulbene 4

4) Lizums 2

IV. Pļaviņas-Gulbene.

1) Veckalsnava 1

2) Mārciena 1

3) Cesvaine 1

4) Dzelzava 1

5) Jaungulbene 1

V. Gulbene-Rltape.

1) Sita 1

2) Bolvi 1

3) Kuprava 1

4) Jaunlatgale 2

5) Rītupe 2

6) -

VI. Gulbene-Ipiķi.

1) Alūksne 2

2) Vaidava 1

3) Rūjiena 1

VII. Krustpils-Zilupe.

1) Ataišiene 1

2) Viļāni 1

3) Rēzekne 11. 2

4) Ludza 1

5) Zilupe 3

VIII. Daugavpils-Rēzekne 11.

1) Višķi 1

2) Rušona 1

3) Malta 1

4) Rēzekne I. 2
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IX. Rēzekne-Jaunlatgale.

1) Kārsava 1

2) Punduri 1

X. Daugavpils-Zemgale-

Eglaine.

1) Grīva 2

2) Zemgale 3

3) Eglaine 1

XI. Rlga-Tukums I.

1) Asari I. 1

2) Tukums I. . 2

XII. Rīga-Jelgava.

1) Jelgava 5

XIII. Jelgava-Liepāja Nplat.

1) Krimūnas 1

2) Auce 1

3) Reņģe 1

4ī Vaiņode 1

5) Priekule 2

6) Gavieze 1

7) Liepāja 4

XIV. Jelgava-Liepāja X plat.

1) Dobele 1

2) Saldus 2

3) Skrunda 2

4)

XV. Jelgava-Meitene.

1) Meitene 2

XVI. Jelgava-Daugava,

1) Garoza 1

2) Vecmuiža 1

3) Lāčplēsis 1

4) Taurkalns 1

5) Daudzeva 2

XVII. Jelgava-Ventspils.

1) Līvbērze 1

2) Slampe 1

3) Tukums 11. 2

4) Kandava 1

5) Sabile 1

6) Stende 3

7) Spāre 1

8) Ventspils 2

L ceļi.

/. Ventspils-Stende.

1) Talsi 1

2) Krepliņi 1

//. Jēkabpils celi.

1) Jēkabpils 1

2) Viesīte 2

3) Nereta 1

///. Meitene-Baaska.

1) Bauska 1

IV. Liepāja-Rucava.

1) Bārta 1

V. Aizpute-Skrunda.

1) Aizpute 2

Pielikums Ni 6.

Apkārtraksts N° 43
1930. g. 19. martā.

Pareizai laika uzrādīšanai vilcienu pavadrakstos, ceļa atļaujās un

tēlegrammu žurnālos par vilcienu kustību, nepieciešami pulksteņus kār-

tīgi saskaņot, pārbaudīt un noregulēt.
Lai to izdarītu, nosaku sekošu rīcības kārtību:

1. Pulksteņu saskaņošana, resp. salīdzināšana izdarāma atsevišķi
izd. not. .N° 341 par tēlegrafa un tēlefona satiksmi §§ 129—134 noteiktā

kārtībā.
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2. Pulksteņu kārtējā uzvilkšana un pareiza laika nostādīšana pēc
katreizējā paziņojuma jāizdara tiem darbiniekiem, kuru pārziņā vai rīcībā

pulksteņi atrodas.

Elektrisko pulksteņu uzvilkšanu un regulēšanu izdara TLE darbi-

nieks līdzšinējā kārtībā.

3. Sienas un kabatas pulksteņu bojāšanas gadījumos vienības

priekšniekam tie jāiesūta remontā EON-Torņakalnā, iepriekš izprasot ar

tēlefonogramrnu no EO bojāto dežūrantu un tēlegrafu telpu pulksteņu
vietā, rezerves, bet pārējo telpu sienas un visus kabatas pulksteņus iesū-

tot bez citu vietā došanas.

4. Perona un fasādes pulksteņu bojāšanas gadījumos vienības priekš-
nieks ar tēlefonogramrnu no EO izprasa pulksteņu montieri.

5. Lai atvieglotu montieriem darbu un labāki novērstu visus de-

fektus, ienests pulksteņa žurnālā ar bojājumu un tā novēršanas apraksta
lapiņām katram pulkstenim atsevišķi (sk. pielikumu). Min. lapiņās jā-
ieraksta vienības priekšniekam visi novērotie bojājumi, kā arī nepareiza
darbība un gaita un pie pulksteņu iesūtīšanas remonta lapiņa jādod līdz

bojājuma iemeslu un bojājumu novēršanas aprakstīšanai.

Tāpat lapiņas līdz dodamas pie pulksteņa pārvietošanas. Vienībās,
kurās vairāk pulksteņu, lapiņas ieliek vienā kopējā vākā —

žurnālā.

6. Pulksteņi un viņu piederumi pārsūtāmi kārtīgi iesaiņoti (koka

kastiņās vai arī aizsedzot visas puses pulksteņam ar dēlīšiem).

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Inventāra nodaļas vadītājs J. Bērziņš.

Pulkstens

(tips, t. i. sienas, kabatas, perona, fasādes).

.V

Firma

(veids, t. i. apaļš, koka vai skārda rāmī, skapītis, ar bumbām, elektrisks v. t. t.

izņemot kabatas pulksteņus).

ojajuma uziešanas Novērošanas
Bojājuma un ta novēršanas

laikslaiks
apraksts

Dien. | st. | m. dien. st

(Bojājuma aprakstā jāuzrāda visi pulk-

steņa defekti, arī novēlošana un āt-

rāk iešana, nepareizās gaitas starpību,
uzradīt pa 24 st.).
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2. Apģērbi.

Apkārtraksts N° 29.
1930. g. 13. martā.

Par Ekspluatācijas direkcijas apģērbu priekšmetu pieprasīšanas,
iegādāšanas, izdošanas un norēķināšanās kārtību.

Apģērbi iegādājami, pieprasāmi, izdodami un par tiem janoreķina-
jas saskaņā ar noteikumiem X° 348 un sekošiem aizrādījumiem:

1) pagaidu lietošanā izdotos apģērbus drīkst nēsāt ti-

kai dienestu (gaitu) izpildot, pie kam tūbas zābakus tikai sala

laikā (pie temperatūras ne augstākas par 3° C darba gaitu sākot). Ar

apģērbiem jāapietas saudzīgi, sevišķi pie to izžāvēšanas. Aizliegts visādā

veidā bojāt apģērbus, t. i. izņemt zīmogus no apģērbiem, nogriezt zāba-

kiem tūbas v. t t. Par apģērbu nesaudzīgu lietošanu sastādāmi akti un

vainīgie saucami pie atbildības, (apkārtraksts te 78 no 18. VII. 1928. g.

iespiests „Dzelzceļu Vēstnesī" te 29 — 1928. g.).

2) Staciju priekšniekiem, viņu palīgiem un staciju priekšnieku re-

zerves palīgiem apģērbu vērtību izmaksā naudā, bet cepures ar sarkanu

virsu izdod dabā (Apkārtraksts Jsf° 48 no 7. V. 1929. g., iespiests „Dzelz-

ceļu Vēstnesī" te 18— 1929. g.).

3. Apģērbu priekšmeti jāapzīmogo:

a) ar sviniņu (plombu) mēteļi vadmalas — muguras šķēluma augšgalā
zem aizsegtās šķēluma malas; svārki vadmalas vīrietim — labajā

pusē jostas vietā zem atliekuma; bikses vadmalas — labajā pusē,
jostas vietā, virs kabatas; svārki vasaras — labajā pusē, jostas vietā

zem atliekuma; jaka vadmalas sievietei — kreisajā pusē, jostas
vietā zem atliekuma ; svārki vadmalas sievietei — kreisajā pusē,

jostas vietā; blūze darba apģērba — līdzīgi svārkiem vasaras;

bikses darba apģērba — līdzīgi biksēm vadmalas; ķiteļi (sievie-

tēm) — līdzīgi svārkiem vasaras.

b) ar iespiežamām plāksnītēm pirms izsūtīšanas: kažoki garie, segti
ar vadmalu, muguras šķēluma augšgalā uz aizsegtās šķēluma
malas; kažoki garie bez drēbes — muguras pusē zem krāgas;
kažoki īsie segti ar vadmalu — muguras pusē zem apkakles;
kažoki īsie bez drēbes — labajā pusē augšgalā uz aizsegtas ma-

las ; zābaki tūbas parastie — stulpu iekšpusē, apmērām 5 cm.

no virsgala; zābaki tūbas ar izņemamu tūbu (šnorzābakveidīgi)
— tūba tāpat kā parastie tūbas zābaki, bet šņorzābaki — kājas
kāpuma aizsegā, labajā pusē augšmalā; mēteļi brezenta, garie —

līdzīgi kažokiem gariem, segtiem ar vadmalu; mēteli brezenta,
īsie — līdzīgi kažokiem īsiem, segtiem ar vadmalu ; blūzes darba

— līdzīgi vasaras svārkiem ; priekšauti darba ar piedurknēm —

līdzīgi darba blūzēm.

c) Cepures ar iespiežamo zīmogu uz ādas lentes pirms izsūtīšanas.

Apkārtraksts JSfe 52 no 8. V. 1929. g., iespiests „Dzelzceļu Vēst-

nesī" te 18 — 1929. g.).

4) Cimdi izdodami: a) uz 4 mēn. vagonu sakabinātājiem un vil-

cienu sastādītājiem tanīs stacijās, kur ir pastāvīga manevru lokomotīve,

b) uz 8 mēn. preču un bagāžas strādniekiem Rīgā pas., Rīgā preču, Sķi-
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rotavā, Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā un c) uz 12 mēn. visiem pārē-
jiem dzelzceļu darbiniekiem, nodarbinātiem pie vagonu sakabināšanas un

preču ie- iz- un pārkraušanas darbiem. īpatnējos darba apstākļos, ja
cimdus priekšlaicīgi novalkā, sastādāmi akti, pievienojot tos pieprasī-
jumam.

Cimdus, izdodamos uz noteiktu laiku, darbinieki remontē ar sa-

viem līdzekļiem un uz savu rēķinu.
Vienības pie cimdu izprasīšanas uzrāda pieprasījumā, no kāda laika

esošie cimdi atrodas lietošanā un kādām darbinieku grupām tie paredzēti
izdošanai.

Pēc jaunu cimdu saņemšanas, novalkātie cimdi iesūtāmi Ekspluatā-
cijas direkcijas rezerves inventāra noliktavai līdzīgi pārējam inventāram.

5) Uz katru apģērba priekšmetu, paredzēto izdošanai darbiniekam

pagaidu lietošanā, vienībā jābūt apģērbu kartiņai, kurā jāatzīmē, cik ilgi
un, pēc iespējas, kāds darbinieks apģērbu priekšmetu lietojis.

Gadījumā, ja šādus apģērba priekšmetus iesūta Ekspluatācijas direk-

cijas rezerves inventāra noliktavai kā novalkātus, vai tos pārsūta ar

inventāra nodaļas atļauju uz citu vienību, pie pārsūtīšanas dokumentiem

pievienojamas apģērbu kartiņas.

6) Uz katru amatā apstiprinātu darbinieku vienībā jābūt apģērbu

kartiņai pastāvīgā (personīgā) lietošanā izdoto apģērbu priekšmetu ierak-

stīšanai. Par apģērbu kartiņā neierakstītiem priekšmetiem, izdošanas

sarakstā jātaisa attiecīga atzīme.

Ja darbinieks pārcelts uz citu vienību amatā, kādā arī viņam apģērbs

pienākas, apģērba kartiņa pārsūtāma uz jauno darba vietu.

Gadījumā, kad darbinieks miris, atlaists no dienesta vai pārcelts
amatā, kādam apģērbs nepienākas, apģērba kartiņa, pievienojot klat

sarakstu uz veidlapas ser. FG 309 vai 309-a, pēc notikušas pārmaiņas
iesūtāma inventāra nodaļai.

7) Darbinieku ieskaitot amatā, nekavējoši jāiesūta inventāra nodaļai

apģērbu izmēri, paredzētie veidlapās ser. E 135 vai 135-b un FG

vai 310-b.

8) Katru gadu ne vēlāk par 15. janvāri jāiesūta inventāra nodaļai

ziņas par nākamā budžetgadā vajadzīgiem apģērbu priekšmetiem, izdo-

damiem darbiniekiem: a) pagaidu lietošana (posteņveidīgi) un

b) personīgā (pastāvīgā) lietošana aprīļa termiņa.

Tāpat jāiesūta ziņas līdz 15. jūnijam par vajadzīgiem apģērbu

priekšmetiem, izdodamiem darbiniekiem personīga (pastā-

vīgā) lietošanā oktobra termiņā.

9) Visiem vienību priekšniekiem jāseko, lai apģērbs vienmēr būtu

priekšzīmīgā kārtībā un tīrībā.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Inventāra nodaļas vadītājs J. Bērziņš.
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3. Materiāli.

Apstiprinu.
1930. g. 19. martā.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Instrukcija

par materiālu saimniecību Ekspluatācijas direkcijas vienībās.

1. Ekspluatācijas direkcijas vienībās lietojamie materiāli, attiecībā

uz to pieprasīšanas kārtību, sadalīti: normētos un nenormētos.

Piezīme. Normētos materiālos ieskaitīta arī malka, bet nenormētos-nekontrolējamās
blanķetes, grāmatas un kanclējas piederumi (aploksnes, spalvas duplikātu kopēšanai; spilven-

tiņi zīmogkrāsai; indigo, koncepta un ietināmais papīrs).

2. Patstāvīgām norēķinu vienībām atļauts pieprasīt normētos mate-

riālus, uzskaitītos zemāk pievestā sarakstā un tajā minētām vajadzībām,
pēc noteiktām izlietošanas normām, tieši no attiecīgām materiālu nolik-

tavām-ikreizi gada ceturkšņa normas apmēros — ar pieprasījumiem ser. M 3

un M 3-a (baltā krāsā).

Pārējie (nenormētie) materiāli, neuzrādītie minētā sarakstā, izņemot
3. pantā minētos, kā arī normētie materiāli sarakstā neuzskaitītām vaja-
dzībām un blanķetes, grāmatas un kanclējas piederumi jāpieprasa caur

Ekspluatācijas direkciju — ikreizi gada ceturkšņa patēriņa apmēros —

iesūtot atsevišķus sarakstus-pieprasījumus pēc zemāk pievestiem paraugiem
a) nenormētiem materiāliem un b) nekontrolējamām blanķetēm, grāmatām

un kanclējas piederumiem.
Piezīmes. 1) Ja vienībā nav attiecīgu trauku vai telpu petrolejas uzglabāšanai,

tad tā pieprasāma tikai viena mēneša normas apmērā; arī plombas pieprasāmas viena

mēneša normas apmērā, ja gada ceturkšņa norma pārsniedz 20 kg.
2) Uz Ikkatra normēta materiāla pieprasījuma un faktūras virsējās malas obligātoriski

jāuzraksta, kāda mēneša vai ceturkšņa vajadzībām pieprasīts materiāls.

3. Materiāli, kas vajadzīgi inventāra priekšmetu atsevišķo daļu
atjaunošanai, ka dedzekļi lampām, atgaismju turētāji, liesmplēši, „Lux"
lampu piederumi: zeķītes, sietiņi, magnēzijas āķīši, stikli un visas tās

daļas, kuras var apmainīt uz vietas, kā arī stikli lākteņiem — krāsainie

un vienkāršie — pieprasāmi katrā vajadzības gadījumā tieši no Eksplu-
atācijas direkcijas ar rakstu, paskaidrojot vajadzības cēloņus un uzrādot

pareizus izmērus, bet ne ar pieprasījumiem ser. M 3.

4. Pieprasījumi uz normētiem materiāliem līnijas vajadzībām jāiesūta
attiecīgām materiālu noliktavām, noteiktos ar sevišķu rīkojumu termiņos,
t. i. 10 dienas pirms materiālu izvešanas no attiecīgas materiālu noliktavas.

5. Saraksti -pieprasījumi uz nenormētiem materiāliem, izņemot
3. pantā minētos, un saraksti-pieprasījumi nekontrolējamām blanķetēm,
grāmatām un kanclējas piederumiem jāiesūta Ekspluatācijas direkcijai
bez pavadrakstiem, budžetgada pirmā ceturkšņa vajadzībām — 20. februārī,
otrā — 20. maijā, trešā — 20. augustā un ceturtā — 20. novembrī.

Piezīme. Ja nenormētie materiāli vai nekontrolējamās blanķetes, grāmatas un

kanclējas piederumi uz kādu ceturksni nav vajadzīgi, tad minētos termiņos par to jāziņo
Ekspluatācijas direkcijai.

6. Ekspluatācijas direkcija, pēc saņemtiem no vienībām nenormēto

materiālu sarakstie.m-pieprasījumiem sagatavo kopējus sarakstus-pieprasī-
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jumus un nosūta tos attiecīgām materiālu noliktavām 10 dienas pirms
noteikta ar sevišķu rīkojumu, materiālu izvešanai uz līniju. Uz

blanķetēm, grāmatām un kanclējas piederumiem sagatavo kopējus
pieprasījumus un nosūta tos blanku noliktavai izpildīšanai: pirmā
ceturkšņa vajadzībām līdz 10. martam, otrā — līdz 10. jūnijam, trešā —

līdz 10. septembrim un ceturtā — līdz 10. decembrim.

7. Pieprasījumi uz normētiem materiāliem, ser. M 3, jāsagatavo
saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem par ikkatru nomenklatūras grupu
atsevišķi, uzrādot pareizu nomenklatūras numuru, materiālu nosaukumu

un daudzumu (gb., klgr., gr., metr., centm. v. t. t.), skaidri lasāmiem

ierakstījumiem, bez kādiem izkasījumiem vai sasmērējumiem.
Piezīme 1. Ja vajadzīgi vairāki vienas un tās pašas grupas materiāli, tad jāiz-

raksta kopējs pieprasījums uz blanķetes ser. M-3; turpretim, ja vajadzīgs tikai viens kādas

atsevišķas grupas materiāls — tad uz blanķetes ser. M- 3a.

Piezīme 2. Izlabojums uz pieprasījuma izdarāms ar sarkanu tinti un jāapliecina
ar parakstu tai amata personai, kas parakstījusi tādu pieprasījumu.

8. Pieprasījumi uz normētiem materiāliem jāparaksta vienības

priekšniekam, vai viņa vietniekam, pie kam šādu pieprasījumu apstipri-
nāšana nav vajadzīga. Visiem tādiem pieprasījumiem jābūt apzīmētiem
attiecīgā vietā ar vienības nosaukuma zīmogu. Pie paraksta amata no-

saukuma zīmoga vietā, ja tāda nav, var lietot arī vienības nosaukuma

zīmogu.
9. Saimnieciskā ziņā patstāvīgiem pieturas punktiem atļauts pie-

prasīt materiālus tieši, bet priekš tādiem p. p. kas saimnieciskā ziņā ļ)a-

doti stacijām, jāpieprasa materiāli attiecīgo staciju priekšniekiem ar at-

sevišķiem pieprasījumiem priekš ikkatra pieturas punkta, bet blanķetes,
grāmatas un kanclējas piederumi ar kopīgu sarakstu.

10. Pieprasīt materiālus, nekontrolējamās blanķetes, grāmatas un

kanclējas piederumus lielākā vairumā nekā tie patiesībā ir vajadzīgi vie-

nības kārtējiem darbiem uz noteiktu mēnesi vai gada ceturksni, kā arī

pieprasīt normētos materiālus ārpus noteiktiem termiņiem, aizliegts, iz-

ņemot gadījumus, kad tie vajadzīgi sakarā ar darbu pavairošanos vie-

nībā, ko agrāk nevarēja paredzēt; pie tam reizē ar pieprasījuma iesūtī-

šanu attiecīgai materiālu noliktavai, obligātoriski jāziņo Ekspluatācijas

direkcijai, paskaidrojot materiāla vajadzības cēloni.

Pjezīme. L Par materiālu pieprasīšanu ārpus noteiktiem termiņiem bez nopietnas

vajadzības, vainīgos darbiniekus sauks pie atbildības, atnesot visus, sakarā ar to cēlušos

liekos izdevumus, uz viņu rēķinu.
Piezīme. 2, Aizdotie no vienas vienības otrai materiāli arī jānofaktūrē un jāieslēdz

materiālu norēķinā
Aizņemties materiālus no privātam personām, vai organizācijām, aizliegts.

11. Pieņemot piegādātos materiālus no materiālu izvadātāja, tūliņ

uz vietas jāpārliecinājas, vai to svars un skaits saskan ar faktūrā uzrā-

dīto daudzumu. Ja iztrūkums nav lielāks par 0,25%, tad nekāda sarakstī-

šanās par to nav jāievada.

12. Ja kopējā faktūrā (ser. M- 3) ir noliktavas atzīmes, ka kādi no

pieprasītiem materiāliem „krājumā nav", tad tādu materiālu pieprasījums
uzskatāms par anulētu un uz tiem, vajadzības gadījuma, jāizraksta un

jāiesūta attiecīgai noliktavai jauni pieprasījumi uz blanķetes ser. M-3-a,

uz katru materiālu atsevišķi.

Kvītes par saņemtiem materiāliem, blanķetēm, grāmatām un kanc-

lējas piederumiem, akceptējamas un nosūtāmas noliktavai - materiālu

izsūtītājai 3 dienu laikā.

64
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13. Materiālu un blanķetu patērēšanā jāietur vislielākā taupība.
Vairāk patērēt materiālus par noteiktu normu bez attie-

cīgas uz to atļaujas — aizliegts.
Piezīme. Normas palielināšanai, vajadzības gadījumos, izprasāma caur attiecīgo

ekspluatācijas revidentu Ekspluatācijas direktora atļauja.

14. Par saņemtiem un patērētiem materiāliem sastādāms ik mē-

nešus materiālu norēķins (divos eksemplāros) uz blanķetes ser. E 99.

Viens eksemplārs sastādīta norēķina iesūtāms līdz ar visām faktūrām

tieši Ekspluatācijas direkcijai, ne vēlāk par nākošo pēc norēķina mēneša

5. datumu, bet otrs eksemplārs norēķina uzglabājams vienībā, brošējot

atsevišķā aktā.

Piezīme. Par materiālu patēriņu pieturas punktā, kas saimnieciskā ziņā padots
stacijai, jāsastāda atsevišķs materiālu norēķins tās stacijas priekšniekam, kā pārziņā p. p. skaitās.

15. Materiālu norēķinos ikreizi uzrādāms izdevumos faktiskais ma-

teriālu patēriņš pa izdevumu atsevišķiem posteņiem un arī faktiskais

dabā atrodošais materiālu (nedalīts uz izdevumu posteņiem) atlikums uz

nākošā mēneša pirmo datumu.

Blanķetu apgrozība norēķinā nav jāuzrāda, bet to krājumi periodiski
jāpārbauda un par liekiem, gada ceturkšņa patēriņu pārsniedzošiem, krā-

jumiem jāziņo Ekspluatācijas direkcijai, uzrādot blanķetu sērijas un lieko

daudzumu. Petardes un šauteņu vai revolveru patronas norakstāmas izde-

vumos tikai pēc to faktiskas izlietošanas, pievienojot materiālu norēķinam
attiecīgu aktu par to izlietošanas iemesliem.

16. No vagoniem noņemtās, nolietotās plombas jāsavāc un jānodod
attiecīgai materiālu noliktavai, zem nomenklatūras JSfs 20025, pie faktūras

ser. M 44 (zilā krāsā) un pēc cenas, kāda noteikta veciem materiāliem

ar atsevišķu rīkojumu uz visu budžetgadu.

Nederīgie sveču gali (līdz 2 m/m gari) jānodod Ekspluatācijas di-

rekcijas rezerves noliktavai (EON) zem nomenklatūras Ns 210, pie fak-

tūras ser. M - 44 (baltā krāsā) bez cenas.

Ekspluatācijas direkcijas rezerves noliktava saņemtos nederīgos
sveču galus nodod materiālu noliktavai kā nederīgu materiālu zem no-

menklatūras Jsr
° 33040, pie faktūras ser. M- 44 (zilā krāsā) un pēc cenas

kāda noteikta nederīgiem sveču galiem.
Piezīme. Nolietoto plombu apgrozība jāuzrāda materiālu norēķinos (uzrādot plombu

vākšanas periodu un savākto daudzumu kilogramos).

17. Saņemtie no vienībām materiālu norēķini jāpārbauda Eksplua-
tācijas direkcijā.

Ja vienības materiālu saimniecībā konstatētas kādas aiz paviršības
vai ļaunprātības pielaistas nepareizības, caur ko radies zaudējums, tad

vainīgais darbiniēks par noteiktās kārtības neievērošanu, vai neizpildīšanu
sodāms, piedzenot no viņa arī lieko izdevumu summas.

18. Ekspluatācijas revidentiem, izdarot padotās vienībās kārtējo
revīziju, ikreizi jāpārbauda arī vienības materiālu krājumus, bet ne mazāk

kā 2 reizes gadā jāizved katrā vienībā vispusīga materiālu saimniecības

revīzija.
Par revīzijas rezultātiem jāsastāda akts uz blanķetes ser.FG26I, ar vie-

nības priekšnieka līdzparakstu, kurš jāiesūta tieši Ekspluatācijas direkcijai.

i?. Saraksts normētiem materiāliem, kas sarakstā uzskaitītām va-

jadzībām jāizprasa tieši no attiecīgām materiālu noliktavām :
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6 4*

Nomenklatūras
Materiālu no-

es ļ
— I

s
saukums

Kādām vajadzībām Izlietošanas normas

5. 20 Bencins Apgaismošanai Lux lampai 600 sv. g. — 30 gr.
(Kopā ar 130 gr petrolejas) stundā.

7. 1 40 Eļļa mašīnu Semaforu eļļošanai 0,5 kg gada uz katru semaforu.

7. 1 43 gultņu Pārmiju eļļošanai va- Caurmērā uz katru darbojošos
pārmiju 1 mēnesī: Rīgas mezgla
stacijām un Daugavpils, Gulbenes,

Jelgavas un Liepājas stacijām pa
300 gr, bet pārējām K un N plat.
stacijām pa 200 gr un P un L plat.
stacijām pa 50 gr.

300 gr gadā uz katru lākteni

ar lampu (kopā) un uz katru

galda lampu.

7. 45

sara

n » Pārmiju eļļošan. ziema

8. 77 Diegu atkritu-

mi I lab.
Lampu un lākteņu

stiklu tīrīšanai

9. 140 Birstes lampu
stiklu tīrīšanai

Lampu stiklu tīrīšanai 1 birste gada uz katram 15 lam-

pām, lietojamām ar stikliem.

10. 206 Petroleja Apgaismošanai Vienā stunda vienai lampai:
ar 3"' plakanu dedz. — 6,39gr

„
5'"

„ .
— 10,65 .

7"'
* .

— 14,91

.
6"' apaļu „

— 12,80"
. 8"'

„ ,
— 17,06

„

.
10"'

„ ļļ
- 21,33

„

■
14"'

„ „
— 29,86 .

.
20"'

„ ,
— 42,66 „

,
30"'

„ „
— 64,00 .

B
Lux" lampai 1000 sv. g. 400 gr

750
„ „

300
,

600
„ „

130
„

Markošanai

un 30 gr bencina.

1,0 kg petrol. (ar 60 gr kvēpu)
10 000 ciparu uzrakst.

10. 206 Petroleja

11. I 210 Sveces Vagonu apgaismošan. 1,0 kg 100 degstundām.

12. 1 219 Sērkociņi Lampuaizdedzinašan. 1 sērkociņš katram lampas aiz-

dedzinājumam. (1 kastītē 50 sēr-

kociņi).
1 sērkociņš uz katru vagonu.219 Sveču aizdedzināšanai12.

vagonos

12. 219 Krāsnu iekurināšanai 1 sērkociņš katras krāsns ieku-

rināšanai.

12. 220 Spirts denatu-

rēts

,Lux" lampu iededzi-

nāšanai

Vienam iededzinajumam:
1000 sveču gaism. lampai — 34 gr
750

.
- 25

„

600
„ „

— 25
„

(1 litrs denat spirta aprēķin. apm.

856 gr).

Degļi lampu Apgaismošanai 1 m uz katr. 150,0 kgr pet-13. 226—

—240 rolejas.

13. 241—

-255

Stikli lampu 1 stikls uz katriem 6,0 kg pet-

rolejas.

28 4661 Plombas svina)
19 mm I

Vagonu, naudas so-

miņu, naudas lādu un

noliktavu plombēšanai

1 plomba uz katru aizplombēj.
1,0 kilogramā plombas skaitāmas:

19 mm plombas —
45 gab.

17 mm
„

— 75 gab.
28. 4662 Plombas svinaļ
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20. Kurināmo vielu samēri telpu apkurināšanai.
Gadījumā, ja apkurināšanai jauktas malkas vietā dod vecus gulšņus

vai nomaļu un žagaru malku, vai kūdru :

1) 1 kb. mtr. jauktas malkas pielīdzināms :

a) divi un pus (2,5) kb. metriem nomaļu,
b) trīs (3) kb. metriem vecu gulšņu un

c) pieciem (5) kb. metriem sīku žagaru.
2) 1 kb. metr. jauktas malkas pielīdzināms;

a) trīs simti divdesmit (320) kg mašīnkūdras un

b) trīs simti piecdesmit (350) kg rokām grieztas kūdras.

enklaturas
Materiālu no-

Izlietošanas normasKādām vajadzībām
|
3

U

■

1
2

No saukums

10. 5269 Drāts dzelzs,at-

laidināta 0,5 mm

Vagonu luku nostip-
rināšanai

1,0 kg 580 lūku nostiprin.

5274 Drāts dzelzs, at-

laidinātad. 3 mm

gājums 35 cm.

Vagonu durvju kloķu
nostiprināšanai, ārzemju
satiksmē.

1,0 kg 35 cm gajas drāts 50

kloķu nostiprināšanai.

10. 5279 Drāts dzelzs at-

laldin. d. 3 mm,

gaf. 26 cm

Vag. durvju kloķu no-

stiprināšanai iekšzemes

satiksmē.

1,0 kg 26 cm gafas drāts 65 kloķu
nostiprināšanai.

1. 5352 Naglas dzelzs

kvadr. resn. 2,7
gar. 50 mm

Vagonu luku nostip-
rināšanai

1,0 kg 180 luku nostiprināšanai.

18. 7772 Lāpstas snie-

gam, finiera
Pārmiju un platformu

tīrīšanai

1 lāpsta uz katru post. gadā.

4. 8024 Aukla plobeša-
nai resn. 2 mm

Vagonu, naudas lādu

un noliktavu plombē-
šanai

1 aukliņa uz katru plombu, rē-

ķinot 1,0 kg 750 aukliņas.

5. 8428 Kvēpi, Holan-

des, pulverī

Markošanai 60 gr uz 1,0 kg petrol.

7. 8520 Miltirudzu, bī-

delēti

Birku uzlīmēšanai 1,0 kg 950 birku uzlīmēšanai.

f. 2 Malka dažādu

koku sugas II lab.
Dienesttelpu, pasaž.

uzgaid. telpu un brigāžu
atpūtas telpu apkurinā-
šanai

7 ziemas mēnešos:

Holandes un krievu tipa
krāsnīm

— 8,125 kb. m (no
1.—15. X. un no 16—30. IV.

kopa 0,625 kub. m un no 15. X.—

15. IV. pa 1,25 kub. m mēnesī).
Uttermarka, čuguna,

plītēm ar silt. mūri un

cita tipa krāsnīm — 7,583
kub. m (no 1.—15. X. un no 16.—

30. IV. kopā 0,583 kub. m un no

16. X.—15. IV. pa 1,166 kub. m

mēnesī).

1. Malka dažādu

koku sugas II lab.
Pārmiju posteņu budu

apkurināšanai

6. ziemas mēnešos, no

15. X.—15. IV. — 3,5 kub. metri

(0,583 kub. m mēnesī).

Pārmiju posteņu būdu apkuri-
nāšanai jāizprasa sevišķa Eksplu-
atācijas direktora atļauja.

Malka dažādu

koku sugas II lab.

Ēdiena vārīšanai vil-

cienu brigādēm.

1 mēnesī: 1—3kub. metri —

saskaņā ar Ekspluatācijas direk-

tora aizrādījumu.

I.
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21. Telpu apkurināšana.

Dienesta, pasažieru uzgaidāmās un brigāžu atpūtas telpas atļauts
apkurināt no 1. oktobra līdz 1. maijam, bet pārmijnieku posteņu būdas

no 15. oktobra lidz 15. aprilim.

Atejas pie kungu un dāmu istabām apkurināmas, uzturot tempe-
ratūru apmēram -f 10° C. No pārējām atejām apkurināmas tikai tās,
kurām ir ūdensskalošana un kur tas vajadzīgs vēdināšanas veicināšanai.

Piezīme. Pārmijnieku posteņu būdu apkurināšanai un ateju apkurināšanai, vēdi-

nāšanas veicināšanai, izprasāma Ekspluatācijas direktora piekrišana.

Dzelzceļu policijai un pasta iestādēm ierādītās telpas, ja tās aizņem
tikai mazu daļu no Ekspluatācijas direkcijas rīcībā atrodošās ēkas, jāap-
kurina ar stacijas līdzekļiem. Turpretim ja minētās iestādes aizņem
ēkas, kuras arī paši pārzin, tad apkurināšanu izdara Techniskā direkcija.

Kopējās krāsnis, kuras apsilda dienesta un blakus atrodošās bufetes

telpas, jāapkurina ar dzelzceļu līdzekļiem. Šo krāšņu apkurināšanai iz-

lietotais malkas daudzums jāuzrāda materiālu norēķinā atsevišķi, piezī-
mējot kāda daļa no izlietotā malkas daudzuma jāat ne s, saskaņā ar

noslēgto līgumu, uz bufetes nomnieka rēķinu.
Citām valsts vai ārvalstu iestādēm un privātām personām ierādīto

telpu apkurināšanai izlietotais malkas daudzums jāuzrāda materiālu no-

rēķinos atsevišķi no dienesta telpu apkurināšanai izlietota daudzuma.

Ja izrādās, ka aukstam laikam iestājoties nav iespējams ar noteikto

malkas normu un iepriekšējos mēnešos ietaupīto malkas daudzumu uz-

turēt telpās normālu temperatūru (15 —17° C), sakarā ar telpu vai krāšņu
slikto stāvokli, tad par to sastādāms attiecīgs akts ar ER, CN, un Valsts

kontroles pārstāvja līdzdalību.

Aktā jāuzrāda, sakarā ar ko, kādu telpu apkurināšanai, kādos mē-

nešos un par cik % malkas normu nepieciešami palielināt.
Šādos gadījumos Ekspluatācijas direktors, uz sastādīto aktu pamata

un budžeta robežās atļauj papildus malkas normu.

Piezīme: Izlietot malku virs noteiktas normas bez Ekspluatācijas direktora piekri-
šanas aizliegts.

Par izmaiņām apkurināmo krāšņu skaitā, kā arī par krāšņu pār-
būvi, nekavējoties jāziņo Ekspluatācijas direkcijai, uzrādot apstākļus kas

izsaukuši apkurināmo krāšņu skaita pavairošanu vai samazināšanu (krāšņu

skaitu, kāda tipa "un no kāda laika) pēc sekoša parauga:

E.

Ziņoju, ka stacijā notikušas sekošās izmaiņas,

19 gadā mēn. iesūtītās ziņās te uzrādīto

krāšņu skaitā:

No .193 g.
tiek apkurināta krāsns

netiek (cik, kāda tipa)

(kādās telpās)

(kādu apstākļu dēļ)

Augšminēto ziņu te noraksts stācijā attiecīgi izlabots

papildināts.
ES
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Ekspluatācijas revidentiem, izdarot uz vietām materiālu saimniecī-

bas reviziju, jāpārbauda un jāatzīmē aktos, vai apkurināmo krāšņu skaits

un to tipi saskan ar ziņās uzrādītiem datiem un vai visu ziņās uzrādīto

telpu apkurināšana ir arī nepieciešama.
Malkas patēriņa kontroli izved Ekspluatācijas direkcijas inventāra

nodaļa ikkatru gadu, telpu apkurināšanas laikam izbeidzoties.

Ja izrādās, ka malka izlietota virs noteiktas normas bez Ekspluatā-

cijas direktora piekrišanas, tad par malkas pārtēriņa pielaišanu atbildīgs
vienības priekšnieks.

22. Telpu, laukumu, signālu un vagonu apgaismošana.

Staciju telpu, signālu, ceļu, laukumu un vilcienu signālu apgaismo-
šanā jāievēro ar noteikumiem te 300 (skat. pielikumu te 1) noteiktais

apgaismošanas laiks, bet vagonu apgaismošanā ar svecēm, vai elektrību —

ar noteikumiem N° 303 (skat. pielikumu te 2) noteiktais laiks.

Apgaismošanai uzstādīto „Lux" lampu degšanas laiks jāatzīmē ik-

katru reizi „Lux" lampu grāmatiņās (skat. instr. JSfs 36 atsevišķā iz-

devumā).

Ja kādu apstākļu dēļ ir vajadzīgs uz ilgāku laiku dedzināt lampas
ilgāk par noteikto laiku, vai ja apgaismošanai ir vajadzīgas lielākas di-

menzijas lampas un elektriskās spuldzes, nekā paredzēts noteikumos

te 300, vai rīkojumā te 262 no 21. VII. 1925. g. (skat. pielik. te 5) tad

uz to izprasāma, caur ekspluatācijas revidentu, ekspluatācijas direktora

piekrišana. Katru gadu uz 1-mo aprili jāsastāda ziņas, divos eksemplā-
ros, dedzināmām lampām un spuldzēm, pēc parauga c. un saskaņā ar

noteikumiem N° 300.

Viens eksemplārs ziņu jāiesūta ekspluatācijas direkcijai caur eks-

pluatācijas revidentu, bet otrs eksemplārs uzglabājams uz vietas (atse-
višķā aktā) un par ikkatrām izmaiņām dedzināmo lampu vai spuldžu
skaitā un to dimenzijās, laikmetā līdz nākoša gada 1. aprilim, nekavējo-
ties jāziņo, paskaidrojot sakarā ar ko un kad izmaiņas notikušas.

Ekspluatācijas revidentiem, izdarot uz vietām materiālu saimniecī-

bas reviziju, jāpārbauda un jāatzīmē aktos, vai dedzināmo lampu un

spuldžu skaits un to dimenzijās atbilst ziņās uzrādītiem datiem.

23. Materiālu apgādes darbības sadalījums pa rajoniem, dzelzceļu vienlbu-

patērētāju apgādāšana ar materiāliem.

Galvenā materiālu noliktava apkalpo: visas rajonu materiālu nolik-

tavas un bez tam vēl Rīgas mezglu, kurā ietilpst sekošās stacijas: Rīga,
Zemitāni, Rīga-Preču, Rīga-Krasta, Brasla, Sarkandaugava, Mangaļi, llģe-
ciems un Bolderāja.

I rajons — Šķirotavas materiālu noliktava:

Līnijas: Šķirotava-Krustpils-Zilupe; .
Ciekurkalns-Valka-Ipiķi;
Torņakalns-Tukums I.

II rajons — Daugavpils materiālu noliktava:

Līnijas: Daugavpils-Krustpils izslēdzot;

Daugavpils-Rītupe, izslēdzot Jaunlatgali;
Daugavpils-Indra;

Daugavpils-Zemgale;
Daugavpils-Eglaine.
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111 rajons — Gulbenes materiālu noliktava:

Līnijas: Gulbene-Pļaviņas izslēdzot;

Gulbene-Jaunlatgale, ar atzarojumu Sita-Rugāji;
Gulbene-leriķi izslēdzot;

Gulbene-Ape un Žuldiņi.
IV rajons — Jelgavas materiālu noliktava:

Līnijas: Jelgava-Torņakalns izslēdzot;
Jelgava-Tukums 11-Ventspils un Ventspils-Stendes pievedc.
Jelgava-Daugava un Jēkabpils pievedceļi;
Jelgava-Meitene-Bauska un stac. Tērvete.

V rajons — Liepājas materiālu noliktava:

Liepājas mezglu un līnijas:
Liepāja-Glūda;
Liepāja-Vaiņode-Reņģe-Tervete izslēdzot un stac. Kalēti

Dubeņi-Rucava;
Aizpute-Skrunda izslēdzot.

Materiālu izvadāšanu pa līniju izdalīšanai patērētājiem izdara zinā-

mās dienās ar gaitas vilcieniem, kuru saraksts tiek savā laikā izziņots
ar atsevišķu rīkojumu.

Materiālu noliktavas izsūta materiālus patērētājiem: pilnus vagonu

lādiņus — ar preču vilcieniem, mazākus vietu sūtījumus — pie saimnie-

cisko sūtījumu atļaujām, caur preču staciju kantoriem.

Pieprasījumi uz normētiem materiāliem iesūtāmi attiecīgām materiālu

noliktavām līdz ar tukšiem traukiem 10 dienas iepriekš gaitas vilciena

noiešanas no gala punkta, bet vienības, kuras ar normētiem materiāliem

gaitas vilcieni neapkalpo — pieprasījumus iesūta attiecīgām noliktavām

ik mēnešus ne vēlāki par 5. datumu, lai materiālu noliktavās jau laikus

varētu sagatavot materiālus un dokumentus materiālu izsūtīšanai pa
līniju parastā kārtā.

24. Materiālu apgādes darbības sadalījums pa rajoniem, dzelzceļu vie-

nlbu-patērētāju apgādāšanā ar kurināmām vielām un koku materiāliem.

I rajons — MR I. Rīgā: līnijas 1) Rīga-Pļaviņas; 2) Rīga-leriķi (izslē-

dzot); 3) Rīga-Tukums I; 4) Rīga-jelgava (izslēdzot); 5) viss Rī-

gas mezgls ar līnijām uz Bolderāju, Rīga-Krasts, Mangaļiem, Ga-

nībām un Rīga-Preču un 6) Jaunbūvējamā Rīgas-Rūjienas līnija.

II rajons — MR 11. Daugavpilī: līnijas 1) Indra -Pļaviņas (izslēdzot);
2) Krustpils-Zilupe; 3) Daugavpils-Rītupe; 4) Daugavpils-Zem-

gale un 5) Grīva-Eglaine.
111 rajons — MR 111. Gulbenē: līnijas 1) Gulbene-Pļaviņas (izslēdzot);

2) leriķi-Jaunlatgale (izslēdzot); 3),Valka-leriķi; 4) Sita-Rugaji-

Domopole; 5) Gulbene-Ape un 6) Žuldiņi-lpiķi.

IV rajons — MR IV. Jelgavā: līnijas 1) Jelgava-Daugava; 2) Daudzeva-

Nereta; 3) Jēkabpils-Viesīte; 4) Šiliņi-Akniste* 5) Jelgava-Mei-
tene; 6) Meitene-Bauska; 7) Jelgava-Gluda (izslēdz.); 8) Jelgava-

Tukums II; 9) Tukums 11-Ventspils; 10) Stende-Dundanga-Vents-

pils; 11) Valdgale-Mērsrags un 12) Roja-Cīruļi.

V rajons —
MR V. Liepājā: līnijas 1) Liepāja-Glūda (X un_N platums);

2) Liepāja-Rucava; 3) Priekule-Kaleti un 4) jaunbūvējamā Lie-

pājas-Alsungas līnija.
Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Inventāra nodaļas vadītājs J. Bērziņš.
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Stacija Rīga pas.

1930. g. 18. februāri.

Nfe 1.

Paraugs a.

Saraksts -pieprasījums

nenormētiem materiāliem, vajadzīgiem uz 1. ceturksni (aprīļa—

jūnija mēn.) 1950/31. budžeta gadā.

Stacija Rīga pas.

1930. g. 18. februārī.

W° 2.

Paraugs b.

Saraksts -pieprasījums

nekontrolējamām blanķetēm, grāmatām un kanclējas piederumiem,

vajadzīgiem uz I ceturksni (aprīļa—jūnija mēnešos) 1930/51. bu-

džeta gadā.

Stacijas priekšnieks

± ,31 «5

C 105
CU
C C/j

o 2 o

-5 £ |a;

Atlikums sa-

raksta sastā-

dīšanas dienā

Vajadzīgais
daudzums

Materiālu nosaukums

ca
w

_

Sv, rs
Kādam vajadzībām

19 g.

92 Lupatas 300 1. tēlegrafa aparātc
tīrīšanai

Telpu, perona un

pārmiju slaucīšana

191 Slotas, berza 10 gab. 20

7822

9649
Kaļķi, nedzēsti

Skābe, karbola, netīrīta
....

5kg
0,2 kg

15

1,0 ļ- Ateju dezinfekcija

Stacijas ekšnieks

Blanķetu un grāmatu sēriju N°N° un

Atlikumā sa-

raksta sastā-

dīšanas dienā
Vajadzīgais

Piezīmes

kanclējas piederumu nosaukums daudzums

19 g.

jramatas ser. V. A. 11 . .
. 1 gr. 1 gr.

,
E. T. 10

. . .
2 gr.

Uanķetes
.

E. 61
....

5 loksnes 10 loksnes Pa 11 grafiki uz 1 loksnes

irošūras
„

F. 401-a
. . . 1 broš. 2 broš.

'aplrs indigo 5 loksnes 10 loksnes

(Kilogramma 16 loksnes)
„

ietinamais 0,2 kg 0,5 kg

iploksnes V8 1. r. p 20 gab. 100 gab. Nomenkl. 9737

pilventiņi zimogkrāsal, mazi . 3 gab.*) 3 gab. *) Lietošanano

193
... g.
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Paraugs c.

Stacija

Ziņas

par lampām dienesta telpu, platformu, ceļu un signālu
apgaismošanai, sastādītas 1. aprīlī 1930. g.

Paskaidrojumi: Paskaidrot, kas izpilda biļešu un bagāžas kasieru pienākumus

un apkalpo tēlegrafu un tēlefonu — dežūrants vai atsevišķs darbinieks.

Cik n kādas

dedzina
ampas

Vi su

kti

Vilc.;

lai

apgr.

ka

Kai

darbi

tora

. laikā
Vi
ra nal

ra Degpunkta vieta Piezīmes

U
icu

n

'ra

Oi

a.

E
ra

N C

9)
•°

N

3 C
O. CD

E E

C/)

'ra

cn

E

ra

N C

tu

•°
N

3 C

E E
2^

C/3

13

VI

3
O.

E

,2

4ģ
V
■°

N
3 C

Cl, CD

E E

.2 "5

I. Signālu apgaismošana.

1

2

3

Semaforu un signālripu lākteņi
....

Priekšsemaforu lākteņi
Pārmiju lākteņi uz vilc. pienākš. ceļiem

„ „ „
pārējiem stac. ceļiem

„ „ . atzarojum. (posmos)
Vilcienu signālu lākteņi

Piezīmēs atzīmēt

katra somafora,

signālripu, kāarī

priekšsemaforu
attālumu no sta-

cijas ass4

5 Hidraulisko kianu lākteņi {;{^eļu- ;
Atsevišķi uzskai-

tīt katru lampu;

uzrādīt, ko katra

atsevišķa lampa

apgaismo (pie-

braukt., plat-
form., st. ceļus,
nolikt, un t. t.)

6 Rokas signālu lākteņi

II. Platformuun ceļu

apgaismošana.

1

2

3

Markizes (sienas) lākteņi
Stabu lākteņi
Lux lampas

III. Dienestatelpu apgaismošana. Atzīmēt, atseviš-

ķās istabās vai

kopējā.
Vai atsevišķās
istabās, vai de-

žurantatelpās ;

- atzīmēt, kādas

I
kases atsevišķ.
istabā un kā-

das kopējā

1

2

3
4

5
(i

7

8

9

10

11

12

Stacijas priekšnieka kabinetā

„
dēžuranta telpās

Tēlegrafa telpās . . . .

Tēlefonu centrāles telpās
Biļešu kasē

Bagāžas kasē

Preču kasē
_

Pasažieru uzgaidāmās telpas I-II kl.
. .

.
I" kl. . .

Dāmu istaba

Kungu ļļ

Atejās, arējās

IV. Brigāžu atpūtas telpas.

1

2

3

■1

5

6

7

Konduktoru guļamistaba .......

Lokomotīvju brigāžu guļamistaba . . .

Konduktoru ēdamistabā .......

Lokomotīvju brigāžu ēdamistaba . . .

Konduktoru ķēķī _. .

Lokomotīvju brigāžu ķēķī
Mazgāšanas istabā
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Pielikums JVfe 1.

Noteikumi N° 300.

Par staciju un vilcienu signālu un staciju ceļu, laukumu

un telpu apgaismošanu.

/. Staciju signālu apgaismošana.
1- §•

Vilcienu kustības nodrošināšanai uz staciju ceļiem nakts laika jabut
kārtīgi apgaismotām tām pārmijām un citiem signāliem, kuri atrodas zināmā

vilciena maršrutā.

Attiecīgie signāli apgaismojami taī laika, kas nepieciešams vilcienu

pieņemšanai un nolaišanai, pieskaitot arī to laiku, kas vajadzīgs signālu
aizdedzināšanai un izdzēšanai.

Ja starpbrīdis līdz nākošajam vilcienam nav lielāks par 1 stundu,
tad vajadzīgie signāli nav jāizdzēš, bet ja lielāks, tad jāizdzēš.

Ar elektrību apgaismojamie signāli izdzēšami ikreiz pēc vajadzības
izbeigšanās.

Piezīme 1. Kuras stundas uzskatāmas pārnākts laiku, noteikts zemāk pievestā tabulā.

Piezīme 2. Gadījumos, kad signāli nav saredzāmi 400 mtr. attālumā, biezas miglas dēļ
vai sniegputeņu laikā, tie apgaismojami arī ārpus tabulā noteiktā laika. (Noteik. par sign. 25. §)

Semafori apgaismojami vilcienu pieņemšanai caurmēra 1 stundu

pilsētu un mezglu stacijās un arī pārējās stacijās, kur semaforu vai priekš-
semaforu kopējais attālums no stacijas sniedzas līdz V/2 klm. Ja minēto

degpunktu attālums ir no V/2—2 klm., tad caurmērā jāapgaismo V/2
stundas, bet ja lielāks par 2 klm., tad 2 stundas.

Pārmiju, ūdenskrānu un signālripu lākteņi apgaismojami caurmērā

1 stundu uz katru vilcienu un tikai tie, kuri atrodas vilciena maršrutā.

4 :
..

• * 4
- $• .-

: -
Stacijas, kur jāizdara manevru darbi nakts laika ar lokomotīvju pa-

līdzību, jāapgaismo tikai nepieciešamās pārmijas, lokomotīves darbībaslaikā.

d
5
: §• ■

Pārmijas, kur posma galvenajam ceļam pievienots atzarojums, jā-
apgaismo visu nakts laiku. Tāpat visu nakts laiku jāapgaismo pārējie
posmos uzstādītie vilcienu ātruma pamazināšanas signāli.

6
- *• / i-ii":

Staciju darbinieku rokas signālu lākteņi apgaismojami nakts laika

pēc tiešas vajadzības, bet caurmērā ne ilgāk, kā pārējie stacijas signāli.

//. Vilcienu signālu apgaismošana.

Vilcienu sastāva pedeja vagona signāliem un arī konduktoru rokas

signālu lākteņiem jābūt pienācīgi apgaismotiem visu nakts laiku, skaitot

no vilciena pieņemšanas līdz vilciena nodošanai.

///. Staciju platformu un ceļu apgaismošana.
8

- §•
Pilsētu staciju pasažieru platformu apgaismošana, vilciena maršruta

sākuma un gala stacijās un arī mezglu stacijās, jāsāk vienu stundu pirms
katra vilciena pienākšanas un jāizbeidz 1/2 stundas pēc vilciena nolaišanas.

Pārējās stacijās platformu apgaismošana jāsāk x \i stundu pirms katra



1019

vilciena pienākšanas un jāizbeidz pakāpeniski Va stundas laikā pēc
vilciena nolaišanas.

Piezīme: Ilgāk par noteikto laiku turpināt apgaismošanu var tikai pasažieru sa-

plūduma gadījumos, piem. svētku laikā, vai kad apgaismošana nepieciešama sūtījumu pie-
ņemšanai vai izdošanai, — šādos gadījumos apgaismojamas tikai tās vietas, kur bez apgaismošanas
nevar iztikt.

9. §.
Platformu un stacijas ceļu apgaismošanai uzstādītas 600 sv. g. „Lux"

lampas nav jāizdzēš, ja starpbrīdis līdz nākošā vilciena pienākšanai nav

lielāks par 2 stundām. 750 vai 1000 sv. g. lampas nav jāizdzēš, ja starp-
brīdis nav lielāks par l x/2stundas. Pretējā gadījumā lampas izdzēšamas.

Piezīme: Stacijas dežūrantam jāatzīmē attiecīgie dati „Lux" lampas grāmatiņas
piezīmju nodaļā.

10. §.

Stacijas, kur platformu apgaismošanai ir elektrība, atbildīgiem dar-

biniekiem cieši jāseko, ka taupības labā lampas nededzinātu ilgāk par

noteikto laiku, katrā darba vietā pēc vajadzības izbeigšanās lampas iz-

dzēšamas.

Piezīme: Par elektriskās strāvas patēriņu stacijās, kur ir strāvas skaitītājs, šo vienību

priekšniekiem katra mēnešapirmā datumājāpārliečinājās par patērēto pag. mēnesī kv. stundu

skaitu un attiecīgie dati jāparāda iesūtāmā materiālu norēķinā.

■ 1kM, 1 Miiliriī'ii riii lifti V ri
Staciju ceļi un parki jāapgaismo nakts laika tikai tad, ja tur jāizdara

lielāki manevru darbi, vai kad uz ceļiem atrodas krauti vagoni.

IV. Staciju dienesta telpu apgaismošana.

12. §.

Staciju kantordarbu telpas apgaismojamas pec tiešas vajadzības
cieši ievērojot zemāk pievestos aizrādījumus.

a) Stacijas priekšnieka kabinetā, ja tas ir iekārtots atsevišķā istabā,

apgaismošana atļauta laikmetā no oktobra — martam (ieskaitot)
caurmērā līdz 3 stundas naktī; septembrī pa 2 stundas naktī;

aprilī pa IVa stundas nāktī un augustā pa 1 stundai naktī.

b) Stacijas dežuranta telpas un arī jēlegrāfa un tēlefona un citas

dienesttelpas, kur darbiniekiem jāstrādā _visu nakts laiku, jāap-

gaismo visu tumšo laiku, ievērojot zemāk pievesto tabulu, pie
kam apmākušā, miglainā laikā apgaismošanu var iesākt Va stundu

agrāk, vai izbeigt
1
ķ stundu vēlāk par tabulā noteikto laiku.

Piezīme: Ja tēlegrāfu vai tēlefonu apkalpo stacijas dežurants, tad tēlegrafa vai

tēlefona atrašanās vietas apgaismošanai jārēķina caurmērā pa 1 stundai uz katru

vilcienu nakts laikā.

c) Biļešu un bagāžas kases jāapgaismo nakts laika caurmēra 2 stundas

pirms katra pasažiervilciena pienākšanas un 1 stundu pec ta

aiziešanas. Stacijas, kur biļešu ka_siera pienākumus izpilda stacijas

dežurants, apgaismošanu var aprēķināt ne vairāk par 1 stundu

uz katru pasažiervilcienu
d) Preču kases, ja tās atrodas atsevišķas telpas, kur darbus izpilda

kasieri, bet ne ES vai ESP, apgaismojamas laikmeta no novembra —

janvārim caurmērā pa 2 stundas naktī, februārī un oktobrī pa 1

stundai naktī, bet pārējā gadslaika noliegts patērēt apgaismošanas

materiālus.

c) Pasažierātruma operāciju izvešanai, ja šīs operācijas jāizdara nakts

laikā, preču kases un noliktavas atļauts apgaismot uz katru pasaž.

vilcienu caurmērā līdz 2 stundām.
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f) Preču noliktavas, parastā ātruma preču operāciju izdarīšanai,

atļauts apgaismot novembrī un janvārī caurmērā pa 2 stundas

katru nakti, decembrī līdz 3 stundām naktī, bet pārējos mēnešos

darbi izpildāmi dienas laikā.

Piezīme: Kantoros vai citās darba vietās, kur vienā un tai pašā laikā strādā

vairāki darbinieki, jāiekārtojās, ja darba gaita to atļauj, tā, lai pie katra degpunkta
strādātu pa divi darbinieki.

V. Pasažieru uzgaidāmo telpu, staciju pagalmu un noliktavu

apgaismošana.

13. §.

Pasažieru uzgaidāmas telpas, atejas un staciju pagalmi (piebrauktuves)

jāapgaismo nakts laikā 2 stundas pirms katra pasažiervilciena pienākšanas
un 1 stundu pēc vilciena aiziešanas.

Stacijās, kur pēc noteikumu 317 — 2. § I—31—3 p. pasažieri var

uzturēties uzgaidāmās telpās nakts laikā ilgāk par augstāk noteikto laiku,

pasažieru uzgaidāmās telpas apgaismojamas tikai ar vienu lampu un pie
tam vienā istabā; pārējās istabas, ja tādas ir, jānoslēdz.

Preču noliktavas no ārpuses, rampas un preču pagalmi, ja tur atrodas

vērtīgas mantas, apgaismojami visu tumšo laiku, ievērojot tabulu.

VI. Lampu dedzekļu dimenzijās (līnijas) signālu, telpu un pārējo degpunktu

apgaizmošanai.

14. §.

Signālu, dienesttelpu, platformu, ceļu un staciju pagalmu (piebrauk-

tuvju) apgaismošanai lietojamas lampas, kādas pievestas sekošā tabulā.

Piezīme. Pasažieru uzgaidāmo telpu apgaismošanai pilsētu, pierobežas un mezglu
stacijās lietojamas 20"' vai 30"' lampas, bet visās pārējās stacijās 14"' lampas.

Lampu de-

pēc Degpunktu nosaukums
dzekļu di-

Piezīmes

;artas
menzijās

(Ūnijas)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Semafori un priekšsemafori uz K un N plat. ceļiem
Semafori un priekšsemafori uz P un L plat. ceļiem

Pārmijas uz K un N plat. ceļiem
Pārmijas uz P un L plat. ceļiem

Signālripas
Udenskrāni starpceļu un sienas

Rokas signālu lākteņi
Vagonu buferlākteņi visu plat. ceļu vilcieniem

Vagonu sānlākteņi visu plat. ceļu vilcieniem .
Stabu un sienas lākteņi
Dienesttelpās un kasēs galda lampas . . . .

10'"

8"'

8"'

6'"

8"'

10'"

7. 3"'

8.

9.

8"'

6"'

10.

11.

14"'

14"'

12. Pasažieru uzgaidāmās telpas
(14"'
\ 20"'

130"'
13.

14.

Staciju koridori 10"'

15.

16.

atejas
Komandēto darbinieku atpūtas telpas . . . .

Konduktoru atpūtas telpās

10'"

14"'

14"'
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VII. Nakts laika tabula.

Šie noteikumi spēkā no 1927. g. 1. aprīļa un sakara ar to atcelts

1920. g. rīkojums N° 444 „Dz. V. V. Rīk. kraj." Ns 6.

Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors v. Kļaviņš.

Nakts laika

pec

No kādas līdz kādai
ilgums stun-

dās un mi-

Mēnesis Datums Piezīmes
stundai skaitās nakts laiks

kārtas
nūtēs

1—10 16 00—830 1630

1. Janvāris 11—20 16 30-810

17 00—750

1540

21—31 1450

1—10

11—20

21-28/29

1730—7 30

1750—7 10

14 00

13 202. Februāris

18 10-650 12 40

1—10

11—20

1830-630 1200

3. Marts 1850—605

19 15—5 45

11 15

21—31 1030

4. Aprilis

1—10

11—20

1940-520

2005-4 55

2030—430

9 40

8 50

21—30 8 00

1 — 10 2055-4 10

21 20—3 50

21 40—3 30

7 15

5. Maijs 11—20 6 30

21—31 5 50

1— 10 2200—320

22 10—3 10

5 20

5 006. Jūnijs 11—20

21—30 22 10-310 5 00

7. Jūlijs

1—10

11—20

21—31

22 10-320

22 00—335

21 40—3 50

5 10

5 35

610

8. Augusts

1—10

11—20

21—31

21 15—4 10

20 50—4 30

2025—4 55

6 55

7 40

8 30

9.
■

Septembris

1—10

11—20

21—30

20 00—5 20

1930-6 40

1900-6 00

9 20

1010

1100

10. Oktobris

1—10

11-20

21-31

1830—6 20

1800—6 40

1730—7 00

11 50

1240

1330

1—10

11—20

1700—7 20

16 40-7 45

16 20-610

1420

11. Novembris 1505

155021—30

1—10

11—20

21—31

1600-8 30

15 40—8 40

15 40—840

1630

170012. Decembris
1700
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Pielikums Jfe 2.

Noteikumi N° 303.

Par vagonu apgaismošanu ar svecēm

1. §.

Visi aizņemtie pasažieru un gaitas vagoni (neizslēdzot koridorus,
atejas un slēgtos tamburus), kuros nav ierīkota elektriskā vai gāzes ap-

gaismošana, kā arī minēto ietaišu bojāšanās gadījumos, nakts laikā ap-

gaismojami ar svecēm.

Piezīme 1. Tukši vagoni nav jāapgaismo, tiem jābūt aizslēgtiem.

Piezīme 2. Stingri aizliegts lietot vagonu apgaismošanai petroleju vai citas uguns-
nedrošas vielas.

2. §•

Visi „X", „N", un „P" platuma pasažieru vagoni, neatkarīgi no

ierīkotās elektriskās vai gāzes apgaismošanas, iekārtojami apgaismošanai
arī ar svecēm, skatoties pēc vagonu konstrukcijas (ar diviem vai vai-

rākiem lākteņiem katrs), lai vagonus vajadzības gadījumos varētu ap-

gaismot ar svecēm.

No preču vagoniem pārbūvētos 111 kl. vagonos jābūt katrā pa di-

viem lākteņiem, bet iekārtotos pasažieru pārvadāšanai preču vagonos,
kā arī „L" platuma pasažieru vagonos jābūt pa vienam lāktenim.

3. §.

Vagonu apgaismošanai vajadzīgo sveču izdošanai iekārtojami sveču

punkti — pastāvīgie un palīgpunkti.

Pastāvīgie punkti iekārtoti sekošās stacijās: Rīgā pas., Valkā,
Gulbenē, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Aizputē, Meitenē, Bauskā, Viesītē,

Jēkabpilī, Stendē un Ventspilī; palīgpunkti: Rīgā preču, Šķirotavā,
leriķos, Valmierā, Jaunlatgalē, Rēzeknē I, Krustpilī, Zilupē, Grīvā, Indrā,
Tukumā 11, Priekulē un Daudzevā.

4. §•

Sveču punktus pārzin staciju priekšnieki.

5. §.

Sveces izprasāmas vispārējā materiālu pieprasīšanai noteiktā kārtībā,

atzīmējot uz pieprasījuma „vagonu apgaismošanai".

6. §.

Punkta krājums sastādās no svecēm, kas saņemtas no materiālu

noliktavām un atpakaļ saņemtām no virskonduktoriem un vagonu pa-

vadoņiem.
Piezīme. Krājums nedrīkst pārsniegt punkta viena mēneša patēriņa apmēru.
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7- §■

Punkta pārzinis sveču ienākumu un izdevumu par katru notecējušo
mēnesi uzrada stacijas materiālu norēķinā ser. E — 99, kuru iesūta

Ekspluatācijas direkcijai, līdz ar sveču ienākumus un izdevumus at-

taisnojošiem dokumentiem.

8. §.

Sveces izsniedzamas virskonduktoriem un gaitas vai atsevišķu va-

gonu pavadoņiem pret kvītēm ser. E — 12, pamatojoties uz kvītes uz-

radītiem datiem par apgaismojamiem vagoniem un lākteņu kopskaitu
vilciena un vera ņemot 13. paragrāfā pievesto tabeli un arī 14. para-
grāfa noteikto laiku.

Piezīme. Kvītēs uzrādītos datus par vagonu un lākteņu skaitu vilcienā pārbauda
stacijas dežūrants-sveču izsniedzējs.

9. §.

Sveces izsniedzamas vagonu apgaismošanai ar tādu aprēķinu, lai

pietiktu līdz vilciena gaitas gala stacijai vai arī turp un atpakaļ, ja gala
siacija nav sveču izdošanas punkts.

Piezīme 1. Ja vilciens vai vagons nozīmēts pasažieru pārvešanai no stacijas,
kufā nav sveču izdošanas punkta, tad sveces jāizsniedz brigādes vai vag. pavadoņa no-

zīmēšanas stacijā.

Piez i m c 2. Ja paredzēta konduktoru brigāžu maiņa starpstacijā, tad jaunās bri-

gādes virskonduktors pārņem visas atlikušās sveces no iepriekšējās brigādes, izdod kvīti
ser. E 12 un tālāk rīkojās 13. un 15. §§ noteiktā kārtībā.

lepriekšējās brigādes virskonduktors saņemto kvīti un vilciena sākuma*'stacijā izdotās

kvītes duplikātu nodod brigāžu pārzinim, iesūtīšanai Ekspluatācijas direkcijai.

Piezīme 3. Gadījumā, kad saņemtais sveču daudzums izrādās par nepietiekošu,
līdz vilciena gaitas gala stacijai, tad sveces jāpieprasa starpstacijās sveču punktā.

Piezīme 4. Pierobežu stacijās, pieņemot vai nododot vilcienu, kas uztur tiešu

satiksmi ar ārzemēm, vagoni apgaismojami saskaņā ar noslēgtiem līgumiem vai uz vieno-

šanās rakstu pamata.

Piezīme 5. Dažādiem varbūtējiem gadījumiem izdodamas arī rezerves sveces.

Piezīme 6. Virskonduktors un vag. pavadonis saņemtās sveces var izlietot tikai

vagonu apgaismošanai.

10. §.

Par pareizu vilciena apgaismošanu atbildīgs virskonduktors, bet

gaitas vai atsevišķa vagona — pavadonis.

11- §•

Vagonu apgaismošanā novērotie trūkumi, nolaidības vai ļaunprātības
vilcienu kontrolējošām personām jāieraksta vilciena pavadrakstā.
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12. §.

Vagonu apgaismošana jāsāk un jābeidz pēc še pievestā tabelē no-

teiktā laika:

Piezīme: Mākoņaina un miglaina laikā, kad satumst ātrāk un gaisma iestājas

vēlāk, apgaismošana jāsāk agrāk un jābeidz vēlāk, izpildot 15. § noteiktos aizrādījumus.

13. §.

Vilciena sakuma stacija nakts laika vagonu apgaismošana jasak
vienu stundu pirms vilciena atiešanas pēc saraksta, bet gala stacijā
jāizbeidz tūliņ pēc pasažieru izkāpšanas.

Piezīme: Ja vilciena gaita paredzēta īsāka par 2 stundām, un arī uz ,L" ceļiem,
vagonu apgaismošana jāsāk V 2 stundu pirms vilciena atiešanas.

Mēnesis Datums
No kādas līdz Stundu

kādai stundai skaits

Janvāris 1 —10

11—20

21—31

15.30-8.30

15.45—8.10

16.00—7.50

17.00

16.25

15.50

15.00Februāris . 1—10 16.30—7.30

17.00—7.1511—20 14.15

Marts
. .

21—28/29
1—10

11—20

17.30—7.00 13.30

18.00—6.30

18.30—6.10

12.30

11.40

Aprīlis . .

21—31

1—10

19.00—5.45

19.15—5.20

19.30—5.00

10.45

10.05

9.3011-20

Maijs . . .

21—30

1 — 10

20.00—4.30

20.15—4.15

8.30

8.00

11—20

21—31

20.30—4.00 7.30

6.30

6.15Jūnijs . .

1—10

21.00—3.30

21.15—3.30

11—20

21—30

21.30—3.15

21.30—3.15

5.45

5.45

Jūlijs . . .
1—10

11—20

21.30—3.30

21.15—3.45

21.00—4.00

6.00

6.30

Augusts .

21—31 7.00

7.30

8.15

1 — 10

11—20

20.45—4.15

20.15—4.30

Septembris

21—31

1-10

20.00—5.00

19.30—5.30

19.00—5.45

9.00

10.00

11—20 10.45

Oktobris
.

21—30

1 — 10

18.30—6.00

18.00—6.30

17.30—6.45

11.30

12.30

Novembris

11—20

21—31

1 — 10

17.00—7.00

16.30—7.30

13.15

14.00

15.00

Decembris

11—20

21—30

1—10

11—20

21—31

16.15—7.45

16.00—8.15

15.45—8.30

15.30—8.45

15.30—8.45

15.30

16.15

16.45

17.15

17.15
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14. §.

Gala stacijā, pēc vilciena vai vagona nodošanas, virskonduktors vai

vag. pavadonis ieraksta kvītes dublikātā un kvīšu grāmatiņas pasaknī
ziņas par vilciena apgaismošanu un sveču patēriņu un atlikušās sveces,

to daļas un arī nederīgos galus nodod līdz ar kvītes dublikātu sveču

punkta pārzinim, zem paraksta kvīšu grāmatiņas pasaknī.
Piezīme: Par sveču nederigiem galiem skaitāmi sveču atlikumi ne garāki par 2 cm.

15. §.

Punkta pārzinis nederīgos sveču galus krāj un katra mēneša I. dienā

tos nosūta Ekspluatācijas direkcijas rezerves noliktavai pie faktūras ser.

M. Xs 44 (baltas).

Ekspluatācijas direkcijas rezerves noliktava saņemtos no sveču

izdošanas punktiem nederīgos sveču galus nodod materiālu noliktavai,
kā nederīgu materiālu pie faktūras ser. M 44 (zilās).

16. §.

Kvīšu grāmatiņas ser. E — 12 brigāžu pārzinis izdošanai virskon-

duktoriem saņem tieši no Ekspluatācijas direkcijas.

Vagonu pavadoņi saņem kvīšu grāmatiņas mašīnu iecirkņos, bet

pēdējie tieši no Ekspluatācijas direkcijas.
Piezīme: Kvīšu pasakņus, pēc grāmatiņas izlietošanas nodod : virskonduktors —

kond. brigāžu pārzinim, bet vag. pavadonis mašīnu iecirkņa priekšniekam, no kuņ'enes tie

iesūtāmi Ekspluatācijas direkcijai.

17. §.

lesūtītos no sveču izdošanas punktiem norēķinu dokumentus

Ekspluatācijas direkcija pārbauda un noskaidro konstatētās nepareizības.

Ne vēlāk par katra mēneša 25. dātumu Ekspluatācijas direkcija
iesūta Centrālai statistikai ziņas, pēc ceļu platumiem, par sveču faktisko

patēriņu notecējušā mēnesī.

18. §•

Šie noteikumi spēkā ar 1. jūniju 1927. gadu.

Izdotie 1924. gadā noteikumi JN° 249 par vagonu apgaismošanu ar

svecēm, iespiestie 1924. g. rīkojumu krājumā .\L> 12, atcelti.

Mašīnu direktors P. Beikmanis.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.

Pielikums M 3.

Rīkojums N° 360.
1928. g. 23. augustā.

Vilcienu vagonu signālu un
konduktoru rokas signālu lākteņu ap-

gaismošanā, sākot ar l. oktobri 1928. g. ieturama sekoša kartība:

1) Vagonu un preču vilcienu konduktoru rokas signālu lākteņu

apgaismošanai petroleja un pasažieru vilcienu konduktoru rokas signālu

lākteņu apgaismošanai eļļas un petrolejas maisījums izdodami brigādes

gaitas sākuma stacijā turp un atpakaļ braucieniem.

2) Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā vajadzīgās degvielas izdod kon-

duktoru brigādes, bet pārējos punktos — no stacijas krājuma.

65
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3) Aprēķinu par vajadzīgo vilcienu signālu apgaismošanai degvielu
daudzumu sastāda un kvītes ser. E. 10 izraksta: Rīgā, Daugavpilī un

Jelgavā — brigāžu rīkotāji, bet pārējos punktos — stacijas dežuranti.

4) Aprēķins par vajadzīgam degvielām sastādams saskaņa ar no-

teikumu Jvs 300 p. p. II un VIL (skat. „Dzelzceļu Vēstnesī" Ns 12 no

26. marta 1927. g.).

Piezīme: Ja nakts laikā signālu apgaismošanas sākums iekrīt laikā, kad pēc

gaitas vilcienam jāatrodas posmā, tad signālu apgaismošanas laiks aprēķināms no attiecīga
posma sākuma stacijas, bet ja apgaismošanas izbeigšanās — tad līdz posma gala stacijai.

' 5) Kad turpbraucienā degvielas patērēts vairāk par aprēķināto
normu, tad atpakaļbraucienam paredzamais degvielu iztrūkums piepra-
sāms vilciena gaitas sākuma stacijā. Turpretim, ja kādu sevišķu ap-
stākļu dēļ degvielu trūkums radies ceļā, tad tās pieprasāmas no tuvākās

stacijas priekšnieka.
Šādos gadījumos vilciena virskonduktors izdod stacijas priekšniekam

no rokas rakstītu kvīti ar atzīmi tajā, kādu apstākļu dēļ degvielas izpra-
sītas papildus.

6) Visas kvītes par izdotām norēķina mēneša laikā degvielām jāsa-
kopo un jāiesūta Ekspluatācijas direkcijai pie attiecīga materiālu norēķina.

7) Ekspluatācijas direkcijā saņemtās kvītes pārbaudāmas un uzstā-

dāmas ziņas par degvielu faktisko patēriņu par ikkatru notecējušo norē-

ķina mēnesi un tādas ziņas jāiesūta Centrālai statistikai.

8) Vilcienu vagonu signālu un konduktoru rokas signālu lākteņu

apgaismošanai noteiktas sekošās degvielu un degļu normas:

/. Petrolejas normas:

a) lākteņu lampām ar 3"' dedzekli — 6,39 gram. stundā.

b) lākteņu lampām ar 6"' dedzekli — 12,80 gram. stundā.

c) lākteņu lampām ar 8"' dedzekli — 17,06 gram. stundā.

2. EHas un petrolejas maisījuma (svarā uz 2 dalām ellas 1 dala
petrolejas) norma:

a) rokas signālu lākteņu lampām ar 7"' dedzekli — 7 gram. stundā

3. Degļu normas:

a) 1 metrs uz katriem 75 klgr. petrolejas.
b) 1 metrs uz katriem 8,5 klgr. eļļas un petrolejas maisījuma.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
Centrālās statistikas vadītājs J. Ruņģis.

Pielikums JV» 4.

Instrukcija

atejas vietu apkalpošanai un dezinfekcijai.

1) Kā pie pasažieru platformām vai pasažieru ie-un izkāpšanas
vietām no vilcieniem, tā arī pie brigāžu atpūtas telpām atrodošos ateju
un stacijas ēkā atrodošos kungu un dāmu istabu uzraudzību, mazgāšanu,

slaucīšanu, apgaismošanu, kurināšanu un dezinficēšanu izpilda sevišķi
ateju apkalpotāji, bet kur tādu nav, stacijas apkalpotāji, pārmijnieki, sargi,
un personas, kuras izdara telpu tīrīšanu.
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Stacijas priekšnieks var arī, viņam atvēlēta kredita robežas, pie-
prasīt augšminēto darbu izdarīšanu no citas direkcijas.

Ja atejas stacijās pie kungu un dāmu istabām iznomātas uzņēmē-
jam, tad pēdējais izdara augšminētos darbus ar savu darba spēku un ar

saviem materiāliem, izņemot gadījumus, ja tas nav paredzēts līgumā. Ja
ateju ie- un izejas ierīkotas no bufetes, vai bārddziņu telpām, tad visi

augšminētie darbi atejās, pie kungu un dāmu istabām jāizdara bufetes

nomniekam vai bārzddzinim ar savu darba spēku un ar saviem materi-

āliem, kas jāparedz attiecīgā līgumā.
Visas šinī punkta minētas atejas, izņemot atejas citu direkciju tel-

pās, pārrauga stacijas priekšnieks, sekojot šīs instrukcijas izpildīšanai.

2) Atejas staciju pagalmos un uz staciju laukumiem, pārrauga ceļa
meistari vai ēku pārziņi, kuri arī rūpējas par 1. punktā minēto darbu

izdarīšanu šinīs atejās.

Pārējās atejās pēc piederības katras direkcijas administrācija uzdod

izdarīt augšminētos darbus saviem darbiniekiem, vai citām personām,
bet var arī pieprasīt augšminēto darbu izdarīšanu uz sava rēķina no ci-

tas direkcijas.

3) Atejas pie kungu un dāmu istabām atveramas un apgaismojamas
tanī laikā, kad atvērtas stacijas uzgaidāmās telpas. Visas pārējās atejas
atvērtas vienmēr. Staciju atejas jāapgaismo tikai pa uzgaidāmo telpu
atvēršanas laiku.

4) Visas atejas pie kungu un dāmu istabām apkurināmas, uzturot

temperatūru apm. -ļ- 10° C. No pārējām atejām apkurināmas tikai tās,
kurām ir ūdens skalošana un kur tas vajadzīgs vēdināšanas veici-

nāšanai.

5) Atejas vietas, kuras nav sevišķas vedinašanas ierīces, jāvedina

caur durvīm vai logiem.

6) Visas atejas stacijas ēkās, kā arī kungu un dāmu istabās pec

vajadzības jāmazgā un jāslauka ar slotu, bet pamatīga tīrīšana jāizdara
vismaz divas reizes nedēļā.

7) Atejas, kur nav ūdensskalošanas, atklātās notekas (pisuari)_ un

sienas apm. 1,5 m. augstumā, kā arī koka un_skarda_notekas,_ vasara jā-
noskalo ar ūdeni un jāizslauka ar slotu un pec nožušanas jāpārklāj ar

akmeņogļu darvu.

Ateju trauki, kuriem nav ūdensskalošanas, jāizmazgā ar ūdeni un

pēc tam jāaprasina iekšpuse ar netīrītu atšķaidītu (5» karbolskābi.

Tāpat karstā laikā visas ar darvu pārklātās virsmas aprasināmas

ar (s°/o) karbolskābi.

Pie zīme: Dezinfekcijai vajadzīgais daudzums p% karbolskābes sagatavojams uz

vietām, ņemot uz 1 daļu neatšķaidītas karbolskābes 19 daļas ūdens.

8) Bezsēdekļu tipa ateju caurumu malas un pisuaru notekas pēc

izmazgāšanas jāpārklāj ar kaļķu pienu._ Kaļķu piens jāsagatavo sekoši:
1 kg. nedzēstu kaļķu jāmaisa ar litru ūdens, kamēr kaļķi sairst. Pec

tam jāpielej vēl 3 litri ūdens, ta_ tad uz 4 litriem udens jaņem 1 kg.

kaļķu. Šinī punktā minētie darbi jāizdara arī katru reizi pec ateju bed-

res iztīrīšanas.

9) Ateju bedru sliktas smakas novēršanai jālieto smalki, sausi kūd-

ras atkritumi, uzberot pēc vajadzības diena I—2 lāpstas. Bedres dibena,

65*



1028

pēc iztīrīšanas jāieber irdenas kūdras kārta ap 0,25 m. augstumā, kūdras

kaisīšanai ateju bedrēs 1 kb. m. šķidru netīrumu uzsūkšanai vajaga apm.
65 kg. smalkas, sausas kūdras.

Ja atejas bedres saturs sasalis, kūdra bedrē nav jākaisa. Pirms

iebēršanas bedrē, rupjie kūdras gabali jāsasmalcina. Kūdra jāieber, kur

nav sevišķas kūdras kaisīšanas ierīces, caur atejas bedres lūku vai sē-

dekļa caurumiem. Stacijās, kur kūdru nevar dabūt, kūdras vietā var

lietot sausu melno zemi.

10) Pēc bedres iztīrīšanas ateju darvošanu un kaļķošanu izdara

ceļa meistars ar savu darba spēku un ar saviem materiāliem.

Atejas bedres ārpuse apslacināma ar kaļķu pienu.
Visus vajadzīgos materiālus, kā stacijas priekšnieks, tā arī ceļa

meistars, pieprasa parastā kārtībā.

11) Atejas bedres, pēc iespējas, biežāki jātīra, izgāžot netīrumus

ne tuvāki, kā puskilometri no dzīvojamām ēkām. Ja netīrumus izgāž
uz dzelzceļa teritorijas, tie jāapber ar ne mazāk kā 30 cm. biezu zemes kārtu.

Atejas bedru tīrīšana izdarāma stacijās tikai naktī un starplaikā, kad

stacijā nav pasažieru vilcienu. Mazās starpstacijās bedres var tīrīt arī dienā.

Iztīrīto ateju bedru apkārtne, pēc netīrumu izvešanas darbu pa-
beigšanas jānotīra un jāapkaisa ar smiltīm. Atejas tīrīšanas darbi jāiz-
pilda rūpīgi, atstājot bedrē netīrumus ne vairāk kā 15 cm. augstumā. Ar

netīrumiem nedrīkst aplaistīt un apkaisīt apkārtni un braucamo ceļu.
Visus 10. un 11. punktos minētos darbus var uz līguma pamata uz-

dot izpildīt asenizatoram ar saviem darba rīkiem ceļa meistara uzrau-

dzībā, pie kam tikai pēc visu atejas bedru iztīrīšanas vienā stacijā, ase-

nizators pārvietojas uz citu staciju, izņemot neparedzētus gadījumus.
Ateju bedru tīrīšana jāpieprasa ēku pārzinim vai ceļa meistaram.

Ar šīs instrukcijas spēkā stāšanos, t. i. sākot no 15. augusta 1928. g.
V rīkojums .Vs 265 no 1924. g. („Dzelzc. Vēstn." JsTs 35) un E apkārt-
raksts Al> 36 no 1925. gada. (..Dzelzc. Vēstn." «Ns 23). skaitās par at-

celtiem.
Dzelzceļu galvenā direktora v. i. K. Spriņģis.

Techniskā direktora pal. K. Paegle.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Galvenais ārsts Dr. Grinups.

Pielikums JY° 5.

Rīkojums N° 262.
1925. g. 21. jūlijā.

Elektriskās apgaismošanas normas

Apgaismošana šķirojama:

a) darbu vietu apgaismošanā un

b) vispārējā (telpu vai teritoriju) apgaismošanā.

A. Darbu vietu apgaismošana.

Atsevišķu darbu vietu apgaismošanai atļauts uzstādīt 16 sv. g., bet

sīkiem darbiem 25 sv. g., spuldzes, skatoties pēc instalācijas un darba

apstākļiem. Pie sīkiem darbiem pieskaitāmi: sīki mechaniski, zīmēšanas,
rakstāmmašīnas, litogrāfijas, spiestuves un telegrāfa aparātu apkalpošanas
darbi. Ja tomēr atsevišķu vietu apgaismošana ar minētām sv. g. spul-
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dzem butu nepietiekoša, tad spuldžu lietošana ar lielāku sveču gaismu
atļaujama tikai ar katrreizēju attiecīga direktora piekrišanu.

B. Vispārēja apgaismošana.
Pie telpu vai teritoriju vispārējās apgaismošanas noteikšanas, kur

tāda nepieciešama, jārīkojas sekoši!
Ļ Lai sasniegtu apgaismojamā laukumā vienlīdzīgu apgaismošanu

ir vajadzīgs instalēt tik daudz degpunktu, cik riņķus ar rādiusu, kas lī-

dzinājās degpunktu uzkāršanas augstumam virs grīdas, var ierakstīt

laukumā.

11. Jāpareizina apgaismojamā laukuma kvadrātmetri uz tabelē Ms 1.
noteikto normu „luksos", jādala iznākums uz vajadzīgo lampu skaitu un

jāuzmeklē tabelēs Ns 2, 2. resp. 3. ailē dalīšanas iznākumam vistuvākais

skaitlis un jānolasa attiecīgais skaitlis 1. ailē, kurš noteic katras vajadzī-

gās lampas lielumu.

Piemērs: jāapgaismo 111 kl. uzgaidāmās telpas, kuras grīdas lau-

kums ir 15 mtr. X 8 mtr.= 120 kvadrātmetri un strāvas spraigums ir

120 volti.

Pēc tabelēs Ns 1 111 kl. uzgaidāmas telpas jāapgaismo ar 28 „luks" ;

pareizinot šo skaitli uz grīdas laukumu 120 mtr.
2 dabūjam:2BXl2o=336o

„luks" mtr.
2. Pieņemot, kā lampas tiks uzkārtas 4 metri virs grīdas,

3360
jāinstalē 2 degpunkti, katrs priekš „luks mtr.

2
", kādam nolū-

kam jāņem 300 vattu lampas.

Tabele JVs 1.

Apgaismošanas stiprums

Apgaismošanas
stiprums

„

Luksos".

T e 1 p u n o s a u k u m s.

Noliktavas, koridori, ieejas, atejas, mazgājamas
citas blakus telpas, staciju peroni galv. stacijas,

pārējās uz pusi mazāk t. i. 2,5 ,,luks".

un

bet

10 Guļamas istabas brigadu telpās.

28 Darbnīcas rupjiem darbiem, biroji, ēdamistabas,

gādu atpūtu telpas, III kl. uzgaidāmas telpas,

tuve, parādes trepes.

bri-

vir-

30 Darbnīcas sīkiem darbiem, skolas, kabineti.

40 I. un II. klases staciju pasažieru telpas, izņemot tel-

pas, kuras pēc līguma apgaismo bufetes nomnieki,

svinīgu aktu, sēžu un konferenču zāles, satiksmes

ministrijas, direktoru un viņu palīgu, materiālu ap-

gādes priekšnieka un viņa palīgu kabineti.

Atsevišķos gadījumos šī norma var tikt palielināta,
skatoties pēc apstākļiem, ar

V atļauju.

Piezīme pie tabelēs te 1 : „Luks_" ir apgaismošanas

stipruma vienība, t. i. gaisma, kadu dod 1 normal-

svece 1 metra attāluma.
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Tabele JVs 2.

C. Spuldžu izdošanas kārtība.

No noliktavām spuldzes izraksta tikai TNE un izsniedz visām dzelz-

ceļu vienībām pret bojātām. Bojātās spuldzes TNE savāc un nodod MNL.

Bez apmaiņas elektriskās spuldzes TNE izdod jauniem degpunktiem pie
degpunktu iekārtošanas.

Rīkojums N° 40, iespiests 16. februārī 1924. g. „Dzelzceļu Virsval-

des rīkojumu krājumā" Jss 7, līdz ar šo tiek atcelts.

Dzelzc. galv. direktors A. Rode.

Mašīnu direktora pal. E. Zeebauers.

Pielikums J\° 6.

Rīkojums N° 69.
1926. g. 19. februārī.

Pamatojoties uz kara ministrijas ieroču reglamenta I daļas IV pieli-
kumu, nosaku dzelzceļam piederošo ieroču eļļošanai šādu eļļas un lupatu
normu mēnesī:

1) Šautenei:

a) eļļas 25 gr.

b) jaunu lupatu 10 gr.

c) vecu lupatu 15 gr.

d) pakulu 10 gr.

Apgaismojamās telpas grīdas laukums kv. mtr. pa-

reizināts uz vēlamo apgaismošanas stiprumu „Luks".
ampu lielums.

pie 100-130 voltiem. pie 200—260 voltiem.

1. 2. 3.

5 svec.

10
ļļ

20

40

65

40

16
„

65

25
„

100

125

100

12532
„

50
„

200200

40 vatti

60

175

300

135

225

31575
,

400

550100
„

150 L 1000

1250

2000

475

800

1100200
„

300
„

1800

3300

5200

500
ļļ

3600

5800750
ļļ

1000
„

8000

12500

16500 ■ ■ i

7100

115001500
„

2000
„

15600
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2) Brauningam (rēķinot vienu trešo daļu no šautenes normas).
a) eļļas 8 gr.

b) jaunu lupatu 3 gr.

c) vecu lupatu 5 gr.

d) pakulu 3 gr.
A

Dzelzceļu galv direktors A. Rode.

Techniskais direktors K. Timuška.

Pielikums JV« 7.

Rīkojums N° 118.
1925. g. 7. aprilī.

Papildinot noteikumus Ns 186 — 1922. g. uzdodu tām personām,
kuru rīcībā atrodas aptieku skapīši, medikamentus priekš minētiem skapī-
šiem pieprasīt sekošā kārtībā:

1) Pie ikkatra aptiekas skapīša jābūt vienai pieprasījuma grāmatai
(ser. M 3 baltā krāsā) tikai priekš medikamentu un pārsienāmo materiālu

izrakstīšanas. Pieprasījumus uz iztrūkstošiem pārsienāmiem materiāliem

un medikamentiem izraksta uz minētās pieprasījumu grāmatas blaņķetēm
un nosūta attiecīgām SR tāļākai rīcībai.

2) Pēc medikamentu saņemšanas personas, kuru rīcībā atrodas ap-

tieku skapīši, parakstītas pieprasījumu pavadzīmes nosūta atpakaļ SR un

faktūru pievieno pie pieprasījumu pasakņa.
3) SR uzdodu pie aptieku skapīšu revizijas pārbaudīt pieprasījumu

pavadzīmes ar faktūrām un pasaknēm, lai varētu konstatēt medikamentu

ienākumus un izdevumus pēc aptiekas skapīšos esošā pārskata.
Dzelzc. galv. direktora pal. v. i. Arronets.

Galvenais ārsts Dr. K. Barons.

Pielikums JVs 8.

Rīkojums N° 122.
1930. g. 20. martā.

1928. gada 23. augusta rīkojumā te 360 paredzētais pasažieru vil-

cienu konduktoru rokas signālu lākteņu apgaismošanai petrolejas un raps.

eļļas maisījums izdodams sākot ar š. g. 1. aprili arī visu staciju dežu-

rantu rokas signālu lākteņu, ar 7"' eļļas dedzekļiem apgaismošanai.
Minētais maisījums sagatavojams galvenā materiālu noliktavā, rīko-

jumā te 360 noteiktā proporcijā un ieskaitāms I. klasē zem nomenkla-

tūras. te 216.

Sakarā ar to normēto materiālu saraksts papildināms sekoši:

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Materiālu apgādes priekšnieks J. Kalcenaus.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Nomenklatūr Materiālu
Kādām vajadzībām Izlietošanas norma

Grupa !Klase nosaukumsJSfeJfs

12. 216 Petrolejas un raps-

eļļas maisījums.

Pasažieru vilcienu kon-

duktoru un staciju dežu-

rantu rokas signālu lāk-

teņu lampām ar 7"' de-

dzekļiem.

7 grammi stunda.

Degļi eļļas

lampām 7"'

Pasažieru vilcienu kon-

duktoru un staciju dežu-

rantu rokas signālu lāk-

teņu lampām ar 7"' de-

dzekliem.

1 metris uz katrien

8,5 kg. petrolejas ur

rapseļļas maisījuma

13. 238





H daļa.

Grāmatvedība un norēķināšanās.





Satura radītājs

noteikumiem par norēķināšanos Ekspluatācijas

direkcijas vienībās.

1. —5., 14., Materiālu norēķinu sastādīšana 1037., 1039.

17.—19., 23.

6. lenākuma dokumenti 1037.

7. Norēķināšanās par medikamentiem 1038.

8.
„ „

elektriskām spuldzēm . . 1038.

9.
„ „

svecēm
...

1038.

10.
„ „

veidlapām 1038.

11.-12.
ļļ ,,

malku 1038.

13. Materiālu pieprasīšana 1038., 1039.

15.
„

nodošana citām direkcijām ....
1039.

16.
„

iedalījums 1039.

20. Inventāra pārskats 1039.

21., 22. Faktūras 1039.

24. I Algas izprasīšana 1040.





Apstiprinu.
1930. g. 28. aprīlī.

Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.

Noteikumi
N°

368

par norēķināšanos Ekspluatācijas direkcijas vienībās.

1) Ikmēnešus katrai vienībai-patērētājai par materiālu apgrozību
jāsastāda materiālu norēķins divos eksemplāros uz veidlapas, ser. E 99,
no kuriem viens iesūtāms Ekspluatācijas direkcijai ne vēlāk par nākošā

pēc norēķina mēneša 5. dātumu, bet otrs uzglabājams vienībā, brošējot
atsevišķā aktā.

2) Par materiālu patēriņu stacijai padotā pieturas punktā materiālu

norēķins jāsastāda atsevišķā norēķinā tās stacijas priekšniekam, kur/a

pārziņā pieturas punkts atrodas.

3) Materiālu norēķinu veidlapā, iepretim materiālu nosaukumiem,
nomenklatūras kārtībā jāuzrāda attiecīgās ailēs: a) atlikums no

iepriekšējā mēneša; b) ienākums no Materiālu apgādes noliktavām un no

Ekspluatācijas un citām direkcijām, uzrādot faktūru JS2A2; c) faktiskais

patēriņš līdz ar atzīmi, kādām vajadzībām materiāli izlietoti; petrolejas
un svina plombu patēriņš jāuzrāda attiecīgā ailē pret katru izdevuma

posteni atsevišķi, neapvienojot tādus nekādā ziņā vienā izdevuma postenī;

d) atlikums uz nākošā norēķina mēneša 1. dātumu.

Piezīme: 1) Svaru meistari materiālu norēķinus sastāda uz veidlapas, ser. C 100

tādā pašā kārtībā.

2) Materiālu daudzums, kas izlietots citu direkciju, citu valsts iestāžu vai privātu

personu vajadzībām, [ arādāms stacijas materiālu norēķinā atsevišķi no savām vajadzībām
izlietotā materiālu daudzuma, lai pareizi varētu norēķināties ar citām direkcijām, iestādēm

un personām.

3) Par elektriskās strāvas patēriņu stacijās, kur ir strāvas skaitītājs, staciju priekš-
niekiem katra mēneša pirmā datumā jāpārliecinājas par pag. mēnesī patērēto kv. stundu

skaitu un attiecīgie dati jāparāda iesūtāmā materiālu norēķina.

4) Pie materiālu norēķinu sastādīšanas jāievēro, lai norēķinā ievesto

materiālu nomenklatūras numuri saskanētu ar faktūrās uzrādītiem un lai

materiālu daudzumu uzrādītu pēc iespiestiem daudzumu vienības nosau-

kumiem.

5) Materiālu norēķinos ievedami visi saņemtie jaunie un vecie

materiāli, kurināmās vielas un no MNB saņemtie kanclējas piederumi.

6) Par materiālu ienākuma dokumentiem uzskatāmas faktūras un

gadījumos, kad pie materiālu krājumu pārbaudīšanas atrasti lieki materiāli,

arī attiecīgi akti, bet nekādā ziņā pavadzīmes, izņemot saņemtas veidlapas

un grāmatas, par kurām norēķināšanas dokumenti ir tikai pavadzīmes.

Uz pavadzīmju pamata saņemtie materiāli pirms faktūras saņemšanas

norēķinā nav ieslēdzami.

Piezīme: 1) Par sveču ienākuma dokumentiem uzskatāmi arī sveču kvīšu duplikāti

un 2) Par savākto, nolietoto plombu ienākuma dokumentiem uzskatams akts par plombu

vākšanas periodu un savākto daudzumu.
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7) No Ārstniecības daļas, stacijas vajadzībām saņemto medikamentu

apgrozība Ekspluatācijas direkcijai iesūtāmos materiālu norēķinos nav

ieslēdzama, betpar tiem stacijai jānorēķinājas tieši ar attiecīgu iecirkņa ārstu.

8) Elektrisko spuldžu apgrozība materiālu norēķinos, ser. E 99 nav

ieslēdzama, bet par saņemtām no Mašīnu direkcijas elektriskām spuldzēm

jānorēķinājas tieši ar attiecīgu mašīnu iecirkni, jo elektriskā apgaismošana
atrodas Mašīnu direkcijas pārziņā.

9) Staciju priekšnieki, kuru pārziņā atrodās iekārtotie pastāvīgie un

palīga sveču punkti, sveču apgrozību par katru notecējušo mēnesi uzrāda

stacijas materiālu norēķinos, ser. E 99, pieliekot klāt sveču ienākumu un

izdevumu attaisnojošus dokumentus pēc pastāvošiem noteikumiem par

vagonu apgaismošanu ar svecēm.

10) Veidlapu un grāmatu apgrozība materiālu norēķinos nav ieslē-

dzama, bet visas pavadzīmes par norēķina mēnesī saņemtām grāmatām
un veidlapām neiztrūkstoši jāiesūta Ekspluatācijas direkcijai reizē ar

mēnešu materiālu norēķinu.

11) Staciju priekšnieki, kuru pārziņā atrodas Materiālu apgādes malkas

patēriņu noliktavas, attiecībā uz šām noliktavām, saskaņā ar malkas

noteikumiem ir pilnīgi padoti Materiālu apgādes rajona priekšniekiem,
no kuriem tie saņem visus nepieciešamos aizrādījumus un instrukcijas
un kuriem tie piesūta pieprasītos pārskatus un citas ziņas. Malkas

krājumi, kuri atrodas šinī punktā minētās malkas noliktavās, nekādā ziņā
nav ieslēdzami Ekspluatācijas direkcijai iesūtāmos materiālu norēķinos.

12) Staciju vajadzībām saņemtās kurināmās vielas no Materiālu

apgādes patēriņa un rezerves noliktavām ieslēdzamas materiālu norēķinos,
ser. E 99 un par tām jānorēķinājas tāpat, kā par citiem materiāliem.

Ņemt malku personīgam vajadzībām no Ekspluatācijas direkcijai
piederoša malkas krājuma katēgoriski noliegts.

Kalpotāju personīgam vajadzībām noteikta kurināmo vielu norma

izprasāma no Materiālu apgādes.

13) Materiālu pieprasījumi, ser. M 3 un 3a, sastāv no: pieprasī-
juma-kvītes, faktūras, pavadzīmes un pasakņa, no kuriem noliktavai

nosūtāmi: pieprasījums -kvīte, faktūra un pavadzīme, izrakstīti ar vienu

paņēmienu; materiāli ierakstāmi pieprasījumā-kvītē nomenklatūras Al'.M'

kārtībā. Materiālu noliktava pieprasījumu -kvīti atstāj sev, bet faktūru

pa pastu un pavadzīmi līdz ar materiāliem nosūta materiālu pieprasītājam,
atzīmējot pavadzīmē un faktūrā izdotā materiāla daudzumu, bet faktūrā

arī birkas numuru, cenu un vērtību, pie kam: saņemot materiālus uz

vietas noliktavā, materiālu pieprasītāja sūtītā materiālu saņēmēja paraksts
uz pieprasījuma bez atsevišķas pilnvaras skaitās par pilntiesīgu attiecīgas
patērētājas vienības kvītējumu par materiālu saņemšanu tādā daudzumā,
kāds faktiski izdots un uzrādīts pieprasījuma ailē „izdots", kam savukārt

jāsaskan ar to daudzumu, kāds uzrādīts materiālu saņēmējam uz rokas

izdodamā no noliktavas uzrauga izpildītā un ar viņa parakstu apliecinātā
pavadzīmē, turpretim gadījumos, kad materiālus nesaņem uz vietas no-

liktavā, bet izsūta patērētājam pa dzelzceļu, pie preču pavadzīmes pie-
vienojama specifikācija, ser. M 94a, kura pēc materiālu saņemšanas
parakstāma no materiālu pieprasītāja un uzglabājama stacijā, iešujot atse-

višķā aktā, chronoloģiskā kārtībā, lai tās vajadzības gadījumos varētu

uzrādīt revidējošām amata personām.
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Materiālu saņēmējam jāpārliecinājas par faktūrās un pavadzīmēs
uzrādīto materiālu daudzuma pareizību, pie kam gadījumos, ja materiālu

iztrūkums pārsniedz 0,25%, sastādāms attiecīgs akts trijos eksemplāros,
no kuriem viens iesūtāms attiecīgai Materiālu apgādes noliktavai, otrs

pievienojams pie faktūras un trešais atstājams pie akta sastādītāja.
Piezīme: 1) Visas direkcijai iesūtāmās faktūras par materiālu un priekšmetu saņem-

šanu obligātoriski jāparaksta materiālu saņēmējam, klāt pieliekot zīmogu ar amata pakāpes
apzīmējumu.

14) Visi no Materiālu apgādes un Ekspluatācijas direkcijas rezerves

noliktavām saņemtie un stacijas vajadzībām izlietotie materiāli jānoraksta
izdevumos pēc faktiskā patēriņa stacijas materiālu norēķinā, pieturoties
pie normām un noteikumiem.

15) Par Materiālu apgādes noliktavām un citu direkciju vienībām

nodotiem ar Inventāra nodaļas katrreizēju atļauju jauniem un veciem

materiāliem, kā attaisnojošs dokuments pie materiālu norēķina jāpieliek
faktūras kvīte, ser.

M 44, ar saņēmēja parakstu.

16) Pie materiālu apgrozījumu dokumentu sagatavošanas jāņem
vērā, ka materiāli un priekšmeti, kuri ievesti materiālu nomenklatūrā,

pēc savas būtības sadalās jaunos un vecos materiālos, pie kam jaunie
materiāli savukārt specificējas a) materiālos, b) inventārā un c) rezerves

daļās. Lai šādā sadalījumā pie norēķināšanās arī dokumentos varētu

labāk orientēties, tad pieprasījuma veidlapas, ser. M 3 un 3a, un faktūru

veidlapas, ser.
M 44, ir ievestas sekošās krāsās:

I) jauniem materiāliem—balta krasa,

H) inventāra priekšmetiem —sarkana krasa,

III) lokomotīvju un vagonu rezerves daļām—dzeltena krasa un

IV) veciem materiāliem—zila krasa.

17) Inventāra priekšmeti un apģērbi materiālu norēķinos nav ieslē-

dzami, bet par tiem jānorēķinājas saskaņā ar instrukciju par inventāra

saimniecību Ns 48 un noteikumiem par dienesta apģērbiem A° 348.

18) Gadījumos, ja vienības-pateretajas saņemtu arī tādus materiālus,
kuri norēķina veidlapā nav atzīmēti, tad tie ierakstāmi brīvās vietās

no rokas.

19) Visas faktūras, kuras noliktavas, rājona priekšnieki vai citu

direkciju vienības apzīmējušas ar norēķina mēneša dātumu, ieslēdzamas

materiālu norēķinā arī par to pašu mēnesi un nekādā ziņā nav atlie-

kamas uz nākoša mēneša norēķinu.

20) Visas faktūras un
citi dokumenti, kuri attiecas uz inventāra

saņemšanu un pārvietošanu, iesūtāmi pie attiecīgiem inventāra pārskatiem,

ser. Ķ 114, un nav pievienojami pie materiālu norēķiniem.

21) Ja faktūras par norēķina mēnesī saņemtiem materiāliem nav

laikā saņemtas, tad tās jāpieprasa no attiecīgas Materiāluapgādes noliktavas,

rajona, zāģētavas pārziņa un citiem.

22) Uz katra normēta materiāla faktūras virsējās malas obligātoriski

jāuzrāda, kāda mēneša vai ceturkšņa vajadzībām materiāls pieprasīts.

23) Stacijas nodošanas gadījumā citas personas pārziņā, stacijas

priekšniekam-nodevējam materiālu norēķins jāsastāda par laiku līdz stacijas
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nodošanas dienai, bet stacijas priekšniekam - pieņēmējam par laiku no

stacijas pieņemšanas dienas jāsastāda jauns materiālu norēķins, kurā

jāuzrāda visi nodošanas - pieņemšanas aktā uzskaitītie materiāli. Materiālu

nodošanas akti ekspluatācijas revidentiem jāsalīdzina ar materiālu norē-

ķiniem un akti jāapstiprina ar savu parakstu.

Piezīme: 1) Ja pēc stacijas nodošanas akta pieņemti ari tādi materiāli, kup savā

laikā jau no norēķina izslēgti, t. i. norakstīti izdevumos, piemēram: dažādas birstes, spilventiņi
zīmogkrāsai, iegādātie no kanclējas naudas kanclējas piederumi v. t. t., tad tādi materiāli

norēķinos nav ieslēdzami

2) Par medikamentiem, elektriskām spuldzēm un Materiālu apgādes patēriņa nolik-

tavu malkas krājumiem sastādāmi atsevišķi nodošanas akti un tādi iesūtāmi pārbaudīšanai
pēc piederības tieši attiecīgiem iecirkņu ārstiem, mašīnu lecirkņu un Materiālu apgādes rājonu

priekšniekiem.

Sakarā ar šo noteikumu ievešanu, manus zemāk uzrādītos apkārt-
rakstus skaitīt par atvietotiem:

I) E apkārtraksts te 10 iespiests 1924. g. Dzelzc. virsv. rīkoj. krāj. Jsr
2 8.

II) E
„

te 67
„

1925. g. i, „ „ „

48.

III) E
„

te 67
„

1922. g. „ „ „ „
JMs35.

IV) E
„

te 64
„

1925. g. „ „ „ „
J«46.

V) E
„

te 68
„

1925. g. , »
M 49.

VI) E
„

te> 44
„

1927. g. „Dzelzceļu Vēstnesī" te 19.

24) Attiecībā uz algas izmaksu dienas, resp. stundas maksas strādnie-

kiem, staciju priekšniekiem jāiesūta rēķinvedības nodaļai par mēneša pirmo
pusi avansu saraksti uz veidlapām, ser. FG 556, par mezglu stacijām ne

vēlāk par 17. dātumu un līnijas stacijām ne vēlāk par 21. dātumu, bet

par mēneša otro pusi tabelēs ar galīgu norēķināšanos uz veidlapām,
ser. FG 247, par mezglu stacijām ne vēlāk par 5. un līnijas stacijām
ne vēlāk par 6. dātumu.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Rēķinvedības nodaļas vadītājs K. Karūsa.
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Pielikums I.

SARAKSTS

noteikumiem, rīkojumiem un apkārtrakstiem, kuros pie ievieto-

šanas kopojumā II izdarīti redakcionālas dabas izlabojumi, strīpojumi vai

papildinājumi.

66

Apzīmējums N° un izdos, gads Apzīmējums un izdos, gads

Noteikumi 28 — 1919. Rīkojums 278 — 1927.

Rīkojums 267 — 1920.
I "

293 — 1927.

n
13 — 1921. 382 - 1927.

»
354 — 1921.

n
491 — 1927.

E apkārtraksts 5 — 1922.
»

526 — 1927.

Rīkojums 50 — 1922. Noteikumi 303 - 1927.

99 — 1922. 319 — 1927.

n
250 — 1922. V telegramma EZ411/430—1926

n
131 — 1923.

i "
EZ 420 — 1927.

»
223 — 1923. E apkārtraksts .81 - 1927.

§
299 — 1923. Rīkojums 9 - 1928.

E apkārtraksts 7 — 1924. ļ n
33 — 1928.

F 87 — 1924. 120 — 1928.

Rīkojums 77 — 1924.
n

257 - 1928.

150 - 1924. 398 — 1928.

n
123 — 1924. Noteikumi 328 — 1928.

269 - 1924. E apkārtraksts 26 — 1928.

n

339 — 1924.
»

74 — 1928.

n
358 — 1924.

n
84 — 1928.

Noteikumi 256 - 1924.
I *

134 — 1928.

E apkārtraksts 8 — 1925.
»

141 — 1928.

t)
15 — 1925. F 347 — 1928.

Rīkojums
F apkārtraksts
V tēlegramma

18 — 1925. Rīkojums 28 — 1929.

180 — 1925.
■

36 — 1929.

EZ 809/478—1925. -
174 - 1929.

Rīkojums 72 — 1926. i *
372 — 1929.

n

113 — 1926. 376 — 1929.

n

199 — 1926. 1 "

416 — 1929.

»

214 — 1926. 444 — 1929.

E apkārtraksts

270 — 1926. E apkārtraksts 29 — 1929.

8 — 1926.
■

102 — 1929.

. 19 — 1926. 133 - 1929.
n

n
25 - 1925. i

t
........

148 — 1829.

F 232 - 1926. 403 — 1929.

Rīkojums 74 — 1927. •
43 — 1929.

236 — 1927. ļ Instrukcija 48 — 1930.
■
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Pielikums 11.

SARAKSTS

dzelzceļu noteikumiem un instrukcijām, kas tieši vai pa daļai attiecas

uz Ekspluatācijas direkciju un kas iespiestas un izsūtītas atsevišķos izde-

vumos, un paliek spēkā arī pēc kopojuma II daļas izdošanas.

NOSAUKUMS
No kāda laikaspēkā

apstiprinātas vai

kad izdotas.

Noteikumi.

i

Noteikumi par signāliem II izd. 12. XII. 1923.

27 Noteikumi un pagaidu tarifs pasažieru un ba-

bāžas pārvadāšanai pa Latvijas dzelzceļiem.

15. II. 1928.

147 Noteikumi par malkas apgādāšanu. 20. X. 1921.

190 Materiālu apgādes vispārējie noteikumi par

materiālu saimniecību, izņemot kurināmās vielas,
kokmateriālus, grāmatas un veidlapas.

15. III. 1930.

228 Noteikumi saīsināto adrešu lietošanai tele- 4. III. 1926.

235

grammas.

Noteikumi par vilcienu kustību. 1. I. 1929.

32 Instrukcija par darba vilcieniem, dzelzceļu at-

zarojumu ekspluatāciju, technisko posteņu un sta-

ciju atvēršanu un slēgšanu.
Noteikumi par zižļu aparātu lietošanu.196

343 Noteikumi vilcienu kustībai ar stūmējas loko- Iespiesti notei-

kumu te 235

grām. II izdev.| komotīves piepalīdzību.
347 Noteikumi par pārmiju un signālu uzraudzību

stacijās.
Neteikumi trulīšu un drezīnu lietošanai.344 ļ

346 Noteikumi par vilcienu pavadrakstu sastādī-

šanas kārtību.

251 Lokomotīvju un tenderu pamata remonta raks-

turs un noteikumi.

Noteikumi par kilometru naudas izmaksu vil-

cienu personālam.

28. V. 1924.

n

16. XI. 1924.259

iespiesti viena

274 Noteikumi par virsstundu kompensēšanu dzelz-

ceļu" darbiniekiem.

grāmatiņa.

262 Noteikumi par menevru darbību, karstas un

aukstās rezerves aprēķināšanas kārtību.

! -Noteikumi vilcienu kustībai Šķirotavā.

27. XI. 1924.

264 31. III. 1925.

271 Noteikumi Kalpaka post. centralizācijas lieto-

, šanai un vilcienu kustībai Kalpaka postenī.

29. VI. 1925.

.0
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NOSAUKUMS

No kāda laika spēkā,

apstiprinātas vai

kad izdotas.

280

282

Noteikumi par nepieprasīto preču un bagāžas

pārvadājumu, rokas, atrasto lietu un bezdoku-

mentu preču likvidāciju.
Noteikumi par riteņpāru parku.
Noteikumi palīdzības vilcienu lietošanai.

h II. 1926.

9. XI. 1925.

1. XII. 1926.

4. III. 1926.

7. III. 1927.

286

287

299

Noteikumi notikumu izmeklēšanai.

Noteikumi grozāmo barjeru lietošanai Braslā

tramvaja līnijas krustojumā.
Noteikumi — pasažieru vagonu remonta rakstu-307 6. VII. 1927.

312

rojums.
14. IX. 1927.Noteikumi par Vestinghauza un Knorra sistē-

mas vagonu automātiskās bremzes kārtībā uztu-

318

rēšanu.

Valsts un privātu vispārīgā lietošanā nodotu

dzelzceļu ārstniecības un sanitārie noteikumi.

6. X. 1927.

320 Noteikumi par izolēto sliežu iebūvēšanu staci-

jas ceļos un iebūvēto sliežu kontaktu apkalpošanu.

15. XI 1927.

321 Noteikumi par dzelzceļu zemes iznomāšanu.

Instrukcija līnijas darbiniekiem kā jārīkojas iz-

nomājot zemi.

Noteikumi Lielupes-Buļļu tilta lietošanai.

) 1. I. 1928.

iespiests viena

grām.
62

339 , 5. VII 1928.

I 1. XII. 1928.341

348

Noteikumi tēlegrafa un tēlefona satiksmei uz

Latvijas dz.-c.

Noteikumi par dzelzceļu darbinieku dienesta,

darba, siltiem un aizsardzības apģērbiem, to iegādā-

šanu, izdošanu un norēķināšanos.

Noteikumi vilcienu kustībai Daugavpils mezglā.

7. XI. 1928.

349 1. I. j929.
10. VIII. 1029.

360 Noteikumi motordrezīnu vadītajiem un šo-

feriem.

15. VII. 1930.376 Noteikumi par pārmiju un signālu centralizā-

ciju Torņakalna stac.

Noteikumi par dz-c staciju rēķinvedību un 1. IX. 1928.

norēķināšanos.
Valsts dz-c. preču tarifs I daļa (vispārējie ta-

rifu noteikumi un normas, noteikumi par preču

zīmēm un par pārvadāšanas un papildu maksu

aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību).

Valsts dz-c. preču tarifs II daļa_ (pa dzelzce-

ļiem pārvadājamo preču nomenklatūra un klasifi-

kācija.). .
Tabulā pa dzelzceļiem pārvadājamo preču sū-

tījumu veduma maksas aprēķināšanai.
Attāluma rādītājs — III izdevums.

1. IX. 1928.

1. IX. 1928.

1. IX. 1928

1928
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No kāda laika spēkā,
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Instrukcijas. >.* i

Instrukcija komercrevidentiem. 9. XII. 1919.6

9 Instrukcija biļešu un bagāžas kasieriem. 25. XI. 1920.

Instrukcija ceļa pārbrauktuves un tilta sargiem. 2. VII. 1923.

13 Instrukcija par preču pieņemšanu svēršanu,
uzglabāšanu, iekraušanu un izkraušanu no vago-

niem un izdošanu no noliktavām.

29. L 1921.

- -. ■

i

15 Instrukcija vagonu aplūkotajiem. 1. VII. 1921.

17 Instrukcija par norēķināšanos kārtību Latvijas
dzelzceļu līniju darbnīcās, iecirkņos, nodaļās un

dzelzceļu virsvaldes direkcijās, izņemot Finanču

direkcijas galveno grāmatvedību.

28. XI. 1921.

18 Instrukcija ceļa meistariem.

ļ • ■

28. XI 1921.
i

21. XII f921.19 Instrukcija par „Bierke" sistēmas sniega tī-

rītāja lietošanu. I
i
i

20 Instrukcija mašinu iecirkņu priekšniekiem un

noteikumi par lokomotīvju ekspluatāciju.

7. I. 1922.

21 Instrukcija lokomotīvju vadītajiem un viņu 20. DL 1929.

II. izdevums.

2. I. 1923.

palīgiem.

26 Instrukcija vagonu smērētājiem.

30 Instrukcija svaru montieriem. 27. VII. 1923.

31 Instrukcija vagonu apkurināšanai. 12. IX. 1923.

35 Instrukcija signalizācijas un mechaniskās cen-

tralizācijas uzturēšanai kārtībā.

1. VIII. 1924.

36 Instrukcija „Lux" lampu apkalpošanai. 12. IV. 1924.

38 Instrukcija par dzelzceļu galvenās kases dar-

bību virsvaldē un uz līnijas.

13. VI. 1924.

40 Instrukcija par vilcienu telefonu lietošanu. 11. VIII. 1924.
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41 Instrukcija pārmijniekiem, signālistiem, sastādī-

tājiem, sakabinātājiem un lokomot. pavadoņiem.
15. XII. 1924.

42 Instrukcija par kilometru naudas aprēķināšanu
un izmaksāšanu vilcienu personālam. 16. XI. 1924.

iesp. vienā

grāmatā
43 Instrukcija laika aprēķināšanai vilcienu perso-

nālam.

49 Instrukcija konduktoriem. 1. I. 1926.

53 Instrukcija komercielo aktu sastādīšanai, kopā
ar rīkojumu Ns 100—1926. g. par preču uzmeklē-

šanas kārtību

5. II. 1926.

Instrukcija vagonu uzkopējiem un vagonu pa-

vadoņiem.

30. XI. 1925.54

61 Instrukcija lokomotīvju katlu mazgāšanai un

paātrinātai iekurināšanai.

4. VIII. 1928.

67 Instrukcija par statistisko preču kartiņu sa-

stādīšanu: un piesūtīšanu.

Sk. „Dz. V.*'X2 26-

1928. (tiks iespiesta
kopojuma vispār.

I. daļā)

71 Instrukcija ekspluatācijas revidentiem. 1. I. T929.

72 Instrukcija staciju priekšniekiem un to pa- 1. I. 1929.

līgiem.

74 Instrukcija vilcienu elektriskas apgaismošanas
darbiniekiem.

15. IV. 1
:
929.

78 Instrukcija preču iekraušanai nesegtos un segtos 25. VII. 1930.

vagonos. i
i

1

Sliežu' ceļu uzturēšana un remonts (vasaras
darbi).

Instrukcija dzelzceļu darbiniekiem, kuri no-

darbināti , ar bagāžas un preču apdrošināšanu

Eiropas preču un bagāžas apdrošināšanas akciju
sabiedrībā ar Latvijas valsts dzelzceļu starpniecību.

5. I. 1929.

I
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	E daļa. Pasažieru vagonu izmantošana. Pasažieru un pasta pārvadāšana. Bagāžas pārvadāšana pasta vagonos. Arestantu un strādnieku pārvadāšana. Vilcienu kontrole. Vilcienu grafikas un pasažieru vilcienu saraksts. Pasažieru un gaitas vilcienu iecelšana. Gaitas un guļamvagoni. Vietu kartes un atsevišķu kupeju nodalīšana. Rokas bagāžas kameras. Rokas bagāžas nesēji un ratiņu stūmēji. Dažādi pasažieru pārvadāšanas tarifa atvieglinājumi.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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