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"Darba ražība - galu galā pats svarī
gākais, pats galvenais jaunās sabied
riskās iekārtas uzvarai."

V.I.Ļeņins.
"Lai nodrošinātu rūpniecības un lauk- 
saiimieclbas tālāku uzplaukumu, jāpa
nāk, lai tiktu izmantoti uzlcrāSanas 
avoti, likvidēts bezsaimnieciskums, 
ievests saimnieciskais aprēķins, pa
zemināta pašizmaksa un pacelta rūp
nīcas iekšējā uzkrāšana."
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J.V.Staļins*

r LATVIJAS PSR TAUTAS SAIMISCĪBAS PADOMES 
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KOLEKTĪVI LĪGUMA IIĒHĶIS PANĀKT,:

Pi4L?fSS“IiSrt»?»’222p£fiS“^^^
1959,-1965.g. mērķis - paātrināti attīstīt tautas saimnieci

Iapildot%SKP^S^KSgresa vēsturiskos lēmumus mūsu zemes 
i-aiitas suvuSas .iaunas vēsturiskas uzvaras rSpniecīDa, lauK;- 
sSi^fefībS zinātnes_un kultūras attīstībā um darbaļaužu 
materiālSlIme^-SL talaka celSana#

ievērojot stingru ekonomiju izejvielu un kurināma un elekto 
enerģijas patērēšanā.

iMiil*tību* darba organizācijas un normēSanas uzlabos^u, taiak^ 
Strādājošo kvalifikācijas celSanu; stingras darba disciplī
nas nostiprināšanu, darba aizsardisības un strādaooSo kultūras 

sadzīves apstālcļu uz labo Sanu.un

I nodala

fabrikas komitejas saistības produkcijas
sociālistiskās sacensi-Administrācijas un 

izlaides Valsts plāna izpildīšanā, 
bas attīstībā un darba pieredzes izplatīšana.

1. 1959.gadā Valsts plāns HIgas stikla taras fabrikai uz- 
dod Šādas saistības:
a) izpildīt brutto produkcijas plānu vairumcenās par 

4.300 tūkst. rbļ.
b) izpildīt plānu pēc galvenajām sortimenta grupām:

1) Parfimērijas flakoni ar uzgriežņiem 10.367 tūkst.gao.
2) Parfimērijas flakoni ar pietritajiem 

stikla aizbāžņiem 221 tūkst. p:ab. 
kopā:10.788 tūkst.gaO.

c) nodrošināt produkcijas izlaidi uz vienu strādājoSo par 
24.294.- rubļiem.

d) iekļauties apstiprinātajos paSizmaksas un uzkrājumu 
limitos.
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e) iekļauties apstiprinātajās izejvielu, palīgmateriālu, 
kurināmā un elektroenerģijas normās.

2. Administrācija un fabrikas komiteja apņēmās:
a) visiem līdzekļiem attīstīt strādnieku, inženiertehnisko 

darbinieka un kalpotāju socialistifeko sacensību par 
valsts plāna izpildi ān pārsniegšanu abos cehos noteiktā 
asortimentā, par augstu darba ražību, par produkcijas kva
litātes uzlabošanu un pašizmaksas samazināšanu, par eko
nomiskāku izejvielu, materiālu, kurināmā un elektroener
ģijas izlietošanu, par rasojamas produkcijas darba ietil- 
pīguma samazināšanu, par saudzīgu apieSanos ar ražoSanas 
iekāi'tu un darba rīkiem.

b) panākt, lai strādnieku un kalpotāju saistības tiktu 
pieņemtas, ievērojot katras brigādes, nodaļas, celia 
ražoSanas plāna izpildi un pārsniegšanu. Sniegt vispu
sīgu palīdzību strādniekiem, inženiertehniskajiem darbi
niekiem un kalpotājiem sociālistiskā sacensībā uzņemto 
saistību izpildē, radot Sim nolūkam nepieciešamos darba 
apstāliļus; uzlabot sacensības rezultātu uzskaiti un uz
skati.
SeviSķu uzmanību veltīt atpalicējām brigādēm, atseviš
ķiem strādniekiem, palīdzot viņiem sasniegt pirmrindnie
ku līmeni*

3) Fabrikas komiteja apņēmās sistemātiski pārbaudīt sociālis
tiskās sacensības saistību izpildi un pārbaudes rezultātus 
paziņot strādājošiem:

Ik mēneSus kopā ar administrāciju paziņot kolektīvam 
plāna uzdevuma izpildi: kopā ai’ administrāciju un ne vēlāk 
par katra mēneSa 10 datumu rezumēt sociālistiskās sacensī
bas rezultātus par ieķriekSejo mēnesi starp brigādēm un pro
fesijām un piešķirt labākajiem ceļojoSos sarkanos karodziņus.

4) Administrācija apņemas nodrošināt sekojoSu organizatoriski 
tehnisko pasākumu plāna izpildi:

Izpildes
terminspasākumu saturs Cehsp/k

1. MehanizēSana
1. Iekšējā transporta mehanizācija ar 

elektrokaras palīdzību Nr.2 II pusgads

Automatizācija
1. Materiāla iebērSanas automatizācija 

saskaņojot ar līmeņrāža darbību 
cehā Nr.2.
Fla-konu transportēšanas automatizē
šana;^ uz atlaidināšanas krāsni.

Nr.2 II pusgads
2)

Nr.2 II pusgads
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Izpildes
termi3;iSNrV

p/lc. CehsPasākumu plāns

Tehnolo^i.ļas pilnveidošana
Atlaidināšanas krāsns pārkārtošana, 
iebūvējot keramiskās sekcijas un 
divus degļus•
Ugunsdrošo izsti'ādājumu apdedzināša
nas krāsns rekonstrukcija

lo

II pusgadsHr.2
2.

I pusgadsITr.l

5) Fabrikas komiteja organizē strādnieku pārbaudi un palīdz 
administrācijai realizēt organizatoriski - tehnisko pasā
kumu plāna ražošanas iekārtas izmantošanai, jaunas tehno
loģijas ieviešanā, produkcijas Icvalitātes uzlabošanā un 
darba pirmrindas progresīvo metožu ieviešanā.

6) Racionālizāļjijas un izgudrojumu tālākai attīstībai admi
nistrācija nodrošina tehnisko palīdzību i'acionalizātoriem 
un izgudrotājiem, apgādā ar nepieciešamiem materiāliem un 
instrumentiem dažādiem izmēģinājumiem, nepieciešamiem kā
da priekšlikuma ieviešanai. Administrācija vērš izgudro
tāju un racionalizēt oru uzmanību uz svarīgākajiem ražoša
nas uzdevumiem, nodrošina savlaicīgu pieņemto racionali
zācijas priekšlikumu caurskatīšanu un to ātru ieviešanu 
ražošanā; no pieredaes bagātāko inženier-tehnisko darbi
nieku vidus nozīmē galv. inženieri b. Kruglovu un galv. 
mehāniķi b. Saulesleju kā konsultantus palīdzības snieg
šanai racionalizātoriem un izgudrotājiem.

7) Fabrikas komiteja apņemas sistemātiski pārbaudīt un pa
līdzēt administrācijai realizēt pieņemtos racionalizāci
jas priekšlikumus, ko iesnieguši strādnieki, inženier
tehniskie darbinieki un kalpotāji, sekot savlaicgai ar 
likumu noteiktās izmaksas noformēšanai un izsniegšanai, 
iesaistīt racionalizācijas dar*bā jaunus strādniekus un 
kalpotājus.

8) Administrācija veic attiecīgus pasākumus, ^uri nodrošina 
strādniekiem noteikto izstrādes normu un i^litātivo darba 
rādītāju izpildi un to pārsniegšanu, rada nepieciešamos 
apstākļus teicamas kvalitātes produkcijas izstrādes sekmē
šanai, nodrošina darba vietas organizāciju un savlaicīgu r 
strādnieku apgādi ar nepieciešamām izejvielām, materiāliem 
un darba rīkiem, izved tehnisko instruktāžu, novērš at
sevišķu strādnieku izstrādes normas neizpildīšanas cēlo
ņus, izved pasākumus, lai novērstu vai ātri lilcvidētu 
dīkstāvi, nodrošina savlaicīgu un augstas Irvalitātes ra
žošanas iekārtas remontu.

9) Fabrikas komiteja apņemas regulāri sasaukt ražošanas 
apspriedes un apspriest tajās darba pieredzi, produkcijas 
kvalitātes celšanas un pašizmaksas samazināšanas jautāju
mus, pārbaudīt un palīdzēt administrācijai izpildīt ražo
šanas apspi‘iedēs pieņemtos lēmumus, rīko administrācijas

.'j.
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atskaites strādniekiem un kalpotājiem par agrāk pieņemto lēmumu izpildi. ^

II nodaļa
DAHBA APmKSA TO IZSIiUDES NORIViAS

10. Adiņinistrācijas pienākums katram no jauna darbā pieņem- 
ta^jam strādniekam un kalpotājam paskaidrot darba apmak
sas noteikumus, izsniegt aprēķina grāmatiņu, katru mē- 
nesi izpildīt to un atdot to stradajoSam ne vēlāk kā 
1-2 dienas pirms darba algas izmaksas.

11. Eabrikas pamatražošanas strādniekiem noteiktas sekojoSas 
tarifa likmes, kas pārstrādātas saskaņā ar Latv.PSR Fi
nansu Ministrijas instrukciju Kr.647 stikla rūpniecībai, 
ko savukārt apstiprinājusi PSRS Pārtikas preēu~rūpniecī
bas Ministrijas pavēle Nr.464 193^»S*4.martā*

Gabaldarbu strādniekiem

Katego-
rijas 1 2 3 4 5 6 7 8

par ļ-29 1-43 1-63 1-85,5 2-06,5 2-36,5 2-741 st.0I 3-14
par

^ 1 die- 10-33 11-43 13-03 14-83 16-53 18-93 21-93 25-14nu
I

Gabaldarbu strādniekiem ar 10% piemaksu par darba
kaitīgumu

Katego-
rijas 1 2 3 4 3 6 7 8

par 1-42 1-37 1-79 2-04 2-27 2-600 1 st.I par
1 die-

3-01,5 3-46

11-36 12-57 14-33 16-31 18-18 20-82 24-12 27-65nu

Laika darbu strādniekiem
Ē'bego-
i'ijas 1 2 3 4 3 6 7par
I 1 st.
M par 

^ 1 die-

1-21,5 1-33 1-32 1-72 1-96 2-18 2-31,3 2-92

9-73 10-81 12-16 13-75 13-67 17-45 20-15nu 23-37
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Laika darbu strādniekiem ar 10% piemaksu 
par darba kaitīgumu

Katego-
rijas 6 7 8542 31

par 1 3-211-34 1-18,5 1-67 1-89,5 2-15,5 2-39,5 2-77st.
par 1 
dienu 10-70 11-89 13-38 15-16 17-24 19-17 22-14 25-71

SekoJoSu profesiju strādnieku darbu apmaksā pēc karstos, Kai
tīgos un smagos darbos nodarbināto strādnieku terifa ar 10% 
piemaksu pie pamatlikmess

!♦ Stikla padevēji
2* I un II rokas operatori.
3. Nonesējas
4. Lentas vilcējas
5. Materiālu (Sihtas) sagatavotāji 
6* Gāzģeneratoru kurinātāji
*7» Matetaji 
8» Korķu presētāji 
9a Korķu atdalītāji 

10.Operatori pie automātiem
11. Atslēdznieki pie automātiem
12. Formu atslēdznieldi
13. Dolomīta malēji
14. Ogļu pievedēji gāzģeneratoram

12o Līdz ar strādnieku un kalpotāju kvalifikācijas celSanas 
administrācijas pienākums pārcelt viņus pēc attiecīgas 
pārbaudes izturēšanas augstāk kvalificētā darbā, paaugsti
not attiecīgo kategorija vai darba algu.

13* Šoferu darbu apmaksā saskaņā ar La'bv.PSR Ministra Padomes 
rīkojumu Nr.985-p no 1948ag.6.oktobra pēc sekojošām tari
fa likmēm mēnesi:

(rubļos)Likmes
Par gabal- 
darblbu

Par laika
darbu

III klases Šoferi uz smagām maSInāg^ 430.- W.-
celtspēju līdz 2,5 tonnām 

ar celtspēju 2,5-5 tonnām 446.50485.-

14* Individuālais un brigāšu mācību laiks mācekļiem tiek ap
maksāts pēc uzņēmumā pastāvošās 3*tarifa likmju kategorijas.
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15 • Fz panatdarMem-parfimerigas flaLfconu un stikla aizbāžņu 
izstrādi tiek pielietota progresīvā - prēmiju gabaldarbu 
apmalcsas sistēma, ko apstiprinājusi PSRS PRTK Nr 52~Y 
1940 .gada, 27. j tini jā, kas fabrikā tika pielietota saska
ņā ar pavēli Nr.55 1950«S*27«novembrī©

16o Ja izrādītos, ka uz atsevišķiem d^biem izstrādes normas 
ir novecojušās un neatbilst ražpSanas tehnikas noteiku
miem, administrācijas pienālcums pārskatīt šīs normas,pa
ziņojot par to fabrikas komitejai*

Ja normu pārskatīšana notiek stx*ādnieku racionalizā
cijas priekšlikuma realizēšanas rezultātā, tad strādnie
kiem - priekšlikuma autoriem 6 mēnešu laikā paliek uz 
šo darbu agrākais izcenojums.

Ja ražošanā tiek ieviesti jauni produkcijas veidi vai 
asortinents, administrācija uz laiku līdz 5 mēnešiem var 
noteikt pagaidu izstrādes normas. Pēc minētā termiņa iz
beigšanās tās jāizskata no jauna, nosakot tehniski pama
totas normas.

Jaunās izstrādes normas un gabaldarbu izcenojums jā
paziņo strādniekiem ne vēlāk kā 14 dienas pirms to ievie
šanas.

17* Visiem darbiem, kurus apmaksā kā gabaldarbus, izņemot
pastāvīgi atkārtojošos darbus, administrācijas pienākums 
ir pirms darba sākšanas izdot strādniekiem darba uzdevu
mu, norādot operācijas raksturu un apjomu, laika normas 
un ^^>5^ gabaldarba izcenojumu.

18. Vadošo un inžemiertehnisko darbinieku un kalpotāju darba 
apmaksa notiek pēc Valdības apstiprinātās amatu atalgo
jumu šēmas.

Vadošos un inženiertehniskos darbiniekus par ražoša
nas plāna izpildīšanu un pārsniegšanu un izlaižamās pro- 
dulccijas pašizmaksas pazemināšanu prēmē saskaņā ar apsti
prināto nolikumu.

19 o Darba algu strādniekiem un kalpotājiem izmaksa šādos ter
miņos:

a) avansu katra mēneša 22. datumā
b) galīgo aprēķina **

Administrācija apņemas pastiprināt kontroli par darba 
algas fon^u izlietošanu, nepieļaut tā pārtērēSanu un 
nodrošināt visstingrāko ekonomiju fondu izlietošanā, 
izpildot un pārsniedzot plānu darba ražības pieaugumā, 
kā arī likvidējot algas zaudējumus sakarā ar brāķi, 
dīkstāvi Ui-t.t.

Administrācijas pienākums uzlabot darbu normēšana 
pamat- un palīgcehos, nodrošināt arvien plašāku tehniski 
prātoto normu ievešanu ražošanā uz jaunākās tehnikas 
bāzes, pielietojot darba pirmrindnieka pieredzi.

7. datumā
20.
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21o Fabrikas komiteja apņemas:
a) Kontrolēt strādnieka un inženier-teknisko 

darbinieka apmaksas sistēma pielietošanu, 
kā ari likuma par darba algu pielietošanu.

b) Pārbaudit, lai darbs un strādnieki tiktu 
pareizi tarificēti, kā ari lai strādnieki 
tiktu izmantoti atbilstoSi viņu speciali
tātei un kvalifikācijai#

c) Sekot organizātoriski-tehnisko pasākumu 
ieviešanai, kuri nodroSina visiem strādnie
kiem izstrādes normu izpildi un pārsnieg
šanu.

d) Sistemātiski pārbaudīt darba algu aprēķinu 
pareizību, panākt savlaicīgu darba uzdevumu 
izdoSanu, pēc kuriem tiek apmaksāts darbs, 
kā arī sekot, lai strādnieki tiktu regulāri 
informēti par viņu darba rezultātiem un al
gas apmēriem.

III nodaļa
STRADiaSKU, INŽIENIEH-TEHNISKO DARBINIEKU 

UN KALPOTĀJU SAOATAVOSiU\"A Ul^^ K^TALIFIKAGI- 

JAS CELŠANA1
22. Lai fabrika izpildītu 1959.gada uzdevumus, administra- 

X7ijai jānodroSina sekojoSs jauno strādnieku sagatavo
šanas un kvalifikācijas celSanas plāns':
a) Jauno kadru sagatavoSana

Kopā 20 cilv.
tanī skaitā:

individuālās apmācības ceļā 20 cilv. 

t>) Kvalifikāci.ias celSana
i^opā 5 cilv.

tanī skaitā:
sagatavot otrai profesijai 

c) Izdevumi uz paSizmaksas rēķina
5 cilv.

i^opā 5000.- rbļ.
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25# Lai nodcoSinātu kadra sagatavoSanas plāna izpildi, 

ādministrāoija apņemas:
a) Nekvalificētos strādniekus piesaistīt apmācībai 

labākajām brigādēm vai individuālā apmācības 
ceļā - pie Icvalificetiem strādniekiem un inže- 
nier-tehniskajiem strādniekiem;

b) apmācības laikā nepārcelt strādniekus citos dar
bos, pāc apmācības nozīmēt darbos, kas atbilst 
viņu apgūtai kvalifikācijai;
nodarbībām ierādīt nepieoiegamās telpas un apgā
dāt apmācāmos ar papīru, rakstāmpiederumiem 
vajadzīgajiem uzskates līdzekļiem;

un|i
i:e

24. Strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem un kal
potājiem, kas piedalās apmācības, regulāri jāapmeklā 
nodarbības un jāizpilda pasniedzēju uzdevumi pēc mācību 
pi'ogramas.
Fabrikas ingenier-tehniskajiem darbiniekiem ik dienas 
jāpaaugstina savas tehniskās zinaSanas, jāstudē un jā- 
ievieg ražoganā citu uzņēmumu pieredze, ražoganas nova
toru pieredze, jāpalldz jauno strādnieku apmāciganā un to 
kvalifikācijas celgana.
Fabrikas komiteja -apņemas kontrolēt administrācijas 
saistību izpildi kadru sagatavošanā, it īpaši sieviešu- 
strādniešu kvalifikācijas celšanā.

.

25.

26. •

IV nodaļa
VALSTS UN D.ARBA DISGIPLĪNA

27. Lai nodrošinātu fabrikā valsts un darba disciplīnas, 
administrācija un fabrikas komiteja apņemas sekojošas 
saistības;

a) iepazīstināt jaunpieņemtos strādniekus un kalpo- 
i?ājus ar iekšējās darba kārtības noteikumiem;

b) sekot, lai stingri tiktu ievērots ar likumu no
teiktais darba laiks bez jebkādien pārkāpumiem, 
nepieļaut nokavēšanos, darba kavējumus, priekš
laicīgu aiziešanu no darba, ka arī darba discip
līnas pā^'kāpšanu, veikt nepieciešamos pasākumus 
tabeļu uzskaites nokārtošanai;
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o) fabrikas komiteja ik dienas veic iz skaidro Sanas 
darba, lai veicinātu darba disciplīnas nostipri
nāšanu, atbalsta administrāciju, strādniekus, in- 
ženier-tehniskos darbiniekus un kalpotājus, lai 
tie panāktu savas darba dienas pilnīgu izmantoša
nu un izskaustu neražīgos laika zudumus.

Strādnieki, inženier-tehniskie darbinieki un kalpotāji 
apņēmās ražīgi izmantot savu darba dienu, rcīžot augstas 
^^s.litātes produkciju un pazemināt tās paSizmaksu, ap
zinīgi un laikā izpildīt ražoSanas uzdevumus, taupīgi 
izlietot izejvielas, materiālus, ražoSanas iekārtu, 
instrumentus un parājo fabrikas inventāru kā svētu so
ciālistisku īpaSumu, ievērot personīgo higiēna un ražo- 
Sanas sanitāros noteikumus.

28.

V nodaļa

D/JIBA AIZSMDZIBA

29. Administrācija apņemas nodrošināt visu to darba apstāliļu 
uzlabošanas pasākumu izpildi, kas paredzēti nolīgumā ar 
fabrikas komiteju kopsumā par 21,9 tākst, rubļiem,
(skat, pielikumu Nr.l), kā orī komplekso ražoSanas sani
tāra pasāl^umu plānu (skat,pielikumu Kr.2).
Bož tam administrācija vēl apņēmās:

a)līdz 19.oktobrim izpildīt visu cehu sagatavoSenas 
darbus 1999.-1960,gada ziemas periodam, izremontēt 
apkures sistēmas un ventilāoijas ierīces, durvju 
nostiprināšanu pret aukstumu, logu iestikloSanu u.t.t.

30.

b)uzlabot cehos dabīgo un mākslīgo apgaisraojmau, re
gulāri tīrīt logu stiklus un apgaismoSanas armatūra.

c)apgādāt fabrikas strādniekus ar gāzēto ūdeni.
A^inistrācija apņēmās savlaicīgi apgādāt fabrikas strād
niekus ar specapgērbu, specapaviem un attiecīgas Icvalita- 
tes darba aizsargierīcēm pēc noteiktām normām. Regulāri 
izvest spec8p)gērba mazgāSanu un izlaboSanu(skat,pielikumu Rr.4),

Administrācija apņemas:

a) nodrošināt duSu un citu sanitāto ierību pastāvīgu 
darbošanos, apgādājot mazgātavas visās maiņās ar 
ziepēm un dvieļiem.

33. Administrācija apņemas nepielaist darbā nevienu jaunpieņem-r 
to strādnieku, kā arī pārceltos citā darbā, bez iepriekSē- 
jas instruktāžas par droSības tehniku tieSi vieņa darba 
vietā, kā arī rīkot pēc katriem 6 mēneSiem atkārtotu visu

31o

32.
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strādnieku instruktāžu.

Administrācija apņemas apgādāt visus cehus ar plākātiem 
par droSrbas tehniku un sarīkot inženier-tehniskā 
nāla 
drog

perso-
Dārrunas ar strādniekiem par darba aizsardzības, 

ības tehnikas un profesionālās higiēnas jautājumiem. 
Izvest pasākumus fabrikas ugunsdrošības pastiprinā

šanai, apgādāt cehu pamat- un palīgtelpas ar atbilstoSu 
ugunsdzēšanas inventāru, instrukcijām un ugunsdroSIbas 
noteikumiem, organizēt strādniekiem un kalrjotājiem instruk
tāžu par droSIbas tehnikas minimumu.

^5. Administrācija apņemas veikt sistematisloi strādnieku 
darba apstākļu uzlaboSanu, kā ari cēloņu likvidēšanu, 
kuri nžoSanS rada traumatisku, rhplgi analizēt katra 
nelaimes gadījuma cēloņus un veikt nasākumus, lai radī
tu droSus darba apstākļus.

Administrācija apņemas visiom fabrikas strādniekiem, in- 
ženier-tehniskiem darbiniekiem un kalpotājiem, kuriem 
ir tiesības uz atvaļinājumu, pieSķirt kārtējos un papil
dus atvaļinājumus pēc grafika, saskaņot er fabrikas ko-r 
miteju, paziņot strādniekiem pieŠķirtā atvaļinājuma ter
miņu ne vēlāk par 15 dienām pirms atvaļinājuma, atvaļi
nājuma noformēšanu veikt 5 dienas pirms aizieSanas atva
ļinājumā, darba algu izsniegt ne vēlāk kā 1 dienu pirms 
aizieSanas atvaļinājumā.

Strādājošiem ar nenormētu darba dienu pieSķir papildus 
atvaļina j urnu.

Lai samazinātu strādājoSo sasliraSanas gadījumus, admi
nistrācija un fabrikas komiteja apņemas organizēt:

a) ilgstoSi un bieSi slimojoSo uzskaiti un dispan
sera uzraudzību par viņiem;

b) iķk^mēneSus analizēt saslimSanas gadījumus kā 
visā fabrikā, tā ari atseviSķi pa cehiem.

Administrācija apņemas:
a) organizēt periodisku fabrikā strādājoSo pusaudžu, 

kā ari veselībai kaitīgo un smago darbu profesiju 
strādnieka medicīnisko pārbaudi;

b) sistemātiski apgādāt ar medikamentiem cehu I pa
līdzības aptieciņas.

Strādnieku, inženiertehnisko darbinifeLku un kalpotāju dar
ba un atpūtas apstākļu uzlabošanai fabrikas komiteja 
apņemas:

36.

37 o

38.

39 o

a) sistemātiski kontrolēt darba likumu izpildi fabrikā, 
darba un atpūtas laika režīma ievēroSanu, par 

kārtējo un papildus atvaļinājumu pareizu pieSķirSanu, 
strādniekmem un kalpotajiem pan .likuma paredzēto

L
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atvaļināji urnu pieSķirSanu sievietēm-gratniecem, barojo
šām rngutein un pusaudžiem.

b) sistemātiski kontrolāt dsa?ba apstākļus oelios kā tiek 
izpildīta vienoSanās per darba apstākļu veselīguma uz
labošanu, kā ari iekSājo darba kārtības noteikumu izpil
dīšanu;

c) 1959*gadā fabrikas strādniekiem un kalpotājiem pieSķirt 
kopā 15 uztārzimes:

uz sanatorijām 
uz atpūtas namiem

d) Uzturzīmes sadalīt vadoties pāc ārsta komisijas atzi
numa, piešķirot tās vispirms Lielā Ievijas kara inva
lidiem, karsto, kaitīgo un smago profesiju strādniekiem j.' 
un ražoSanas pirmrindniekiem;

e) sistemātiski pārbaudīt dziedniecisko iestāžu darbu 
pirmās mediciniskās palīdzības un slimības lapu iz- 
sniegSanu;

f) organizēt sistemātisku kontroli un palīdzību slimajiem 
māj ās.

r-5-10

VI nodaļa 

mĪY0mJ UN SADZĪVES KOTĒIKUMI

40. Administrācija apņemas II ceturksni pabeigt celtniecību 
un 1959«6«l*maijā nodot ekspluatācijā 24 dzīvokļu dzīvo
jamo māju un līdz gada beigām apgāt 410 tūkst.rbļ. kapi
tālieguldījumu.

41. Fabrikas komiteja apņēmās nodrošināt visu fabrikas strā- 
dājoSo līdzdalību celtniecībā pēc lautas celtniecības 
metodes un gorkoviegu piemēra, lai katrs strādājoSažs 
pie celtniecības darbiem nostrādātu 50 stundas (1958.g. 
19.janvāra fabrikas strādnieku un kalpotāja kopsapulces 
lēmums).

Tāpat fabrikas komiteja apņemas organizēt to strādā
jošo sistemātisku līdzdalību celtniecības darbos, kam 
tiks piešķirti dzīvokļi jaunuzceltajā mājā, visā celtnie
cības laikā.

42. Administrācija palīdz fabrikā strādājošiem Tēvijas kara 
i^'valldiem, mazbērnu mātēm, daudzbērnu ģimenēm un citiem 
strādniekiem malkas apgādē caur Me§a kombinātu pēc tās 
rīcība esošām iespējām, tāpat nodrošina transportu kuri-

atlaiž pret samaksu skaidrā naudā 
pēc^tas pašizmaksas stingri pēc fabrikas komitejas 
administrācijas sastādīta saraksta.

un
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VII nodaļa

STRĀDNIEKTJ APGADE OT SABIEDRISKĀ EIIj^ĀSimA

43* Administrācija apņemas rudenī nodrošināt transportu*
organizētai kartupeļu un sakņu iepirkšanai fabrikas strā
dājos o vajadzībām,

44o Administrācija un fabrikas komiteja apņemas atbalstīt 
strādniekus un kalpotājus individuālo ģimenes dārziņu 
iekartoSanā-

VIII nodaļa

KIJLIUHĀIA AFKALPOSAIs^A
45o Fabrikas komiteja apņemas:

a) sistemātiski izvest strādnieku un kalpotāju vidā 
politiski-ā^.^audzinoSo un kulturmasu darbu, rīkot 
lekcijas, pārrunas, laikrakstu lasīSanu, organizēt 
mākslinieciskās paSdarbības pulciņus un ekskursijas;

b) iesaistīt fabrikas jaunos strādniekus un stx*ādnie- 
ces strādnieku jaunatnes val^arskolās, kontrolēt 
stundu apmeklēšanu un sekmību un nepieļaut izstā- 
Sanos no skolas.
nostiprināt darbojoSās un organizēt jaunas brīvprā
tīgas sporta biedrības "Daugava** sekciju darbu. 
Panālct, lai pulciņā dalību ņemtu ap 50 strādājoSo.

46c Sī kolektīvā līguma pastāveSanas laikā tā atseviSlp punkti 
un saistības, saskaņojot administrācijai ar fabīdkas komi- 
teju, var mainīties atkarībā no ražoSanas programas, ka
pitālieguldījumu un raZpSanas tehnoloģijas izmaiņām.

Izmaiņas un^papildinājumi kolektīvā līguma tekstā jā- 
apsprieS strādājoSo kopsapulcēs un tos jāregistrē noteiktā 
kartībā.

47. Administrācija un fabrikas komiteja apņemas: *
a) nodrošināt ik dienas kolektīvā līguma izpildi, kas 

jāveic fabrikas komitejas un administrācijas sastā
dītām kolektīvā līguma pārbaudes komisijām.

b) reizi ceturksnī izvest kolektīvā līguma masveida
pārbaudi, apsprieSot direktora -p- 

pjr^un fabrikas komitejas priekSSdStāja ziņojumus 
strādnieku un kalpotāju kopsapulcēs.

c) konstatējot kolektīvā līguma pārkapSanas gadījumus, 
nekavējoties tos novērst.
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48. Fabrikas administrācijai Sis kolektīvais līgums ne vēlāk 
kā mēneSa laikā jānoformē vairākos eksemplāros un ar tā 
satura jāiepazīstina visi strādnieki un kalpotāji.

49* Kolektīvais līgums skaitās spēkā vļeiiHc-^gda sākot ar tā 
" " “"gnas dienu. - —par

// ^IGAS
S o <k/STIĶI A TARASV ^ ^ Al

IļiA cTr’Safes'ilUā ^irektors;

/

Fabr ifcā^^^^omi t e j as 
3^1^^sēdētā j s:

&0MD3'*

/A'\^0^^/o.'^ EVk:

§0 kolektīvo līgumu reģistrēja Latv.PSR Tautas Saimniecības 
Padomes Ķīmiskās un silikātu-keramiskās rūpniecības pārvalde 
un Latv. PSH Haftas un ķīmiskās rūpniecības dai'binieku arod
biedrības Republikāniskā Komiteja.

1959-gada ” 1» ar Kr.

Latv.PSR TSP
Ķīmiskās unsilikātu-kera- 
mmskās rūpniecības pārval

des x.)riekSnieks;

Latv.PSR Naftas 
un ķīmiskās rūpniecības 
darbinieku arodbiedrības 
Republikāniskās komitejas 

priekšsēdētājs:

no r>0ļ>iļW4Ujuo

nāmtmikKMa P*cryd.ut, «« Coātm

--VaT

t

-
■TW^. ■m



erPIELIKUTvlS līr.l

ADMIHTSTHiCIJAS UN FABRIKAS KOMITEJAS 

DARBA AIZSARDZĪBAS APSTĀKĻU UZLABOŠANAS 

N 0 L ī G UM S

(Izpildāms uz ražoSanas līdzekļu rSĻina)

Nr,
p/k

Pasākuma nosaukums Pasakuma 
izmaiksa 
tūkst,rbļ.

I2<pildes
termiņš Izpildītā

ji

DHOSĪBAS TEHimiA.
Amurdzirnavu ^oka iežogojuma 
apmaiņa pret metālisko

!• Meh.ceha
0,9 l.VIII priekiSnieks

SILQVS,I,H.
Elektro telfera vadu papildus 
gaismas signalizācijas ierī
košana

2. galv, mehāni
ķis
3AULBSIEJA A.P0,3 1,V

Paceļamās ierīces iekārtoša
na virpai "hehiolo”.

3. meh.ceha
priekšnieks
SIL0?S,I.N.

1,8 loX

4o Iekārtas un staigājamo tiltiņu 
papildus iežogoSana

galv.mehāniķis 
SAULĒSLSJA A.P0,8 l.XII

5. Kopā 4,0

VEFIILACIJA
1. Dolomīta malšojias telpas nosu- 

ces ventilācijas iekārtošana
galv. mehāni
ķis
SAUIESLEJA A.P

8,5 1.x

2. Gāzagenerātora nosāces nenti- 
lācijas apmaiņa 2,3 1.x tt

PĀRĒJIE PASĀKUMT

1. Iekārtot droSītas tehnikas 
stūrīti (kopējā telpā) galv, mehāni

ķis
SAUIESLEJA A. 
drošības teh
nikas sabiedr, 
; .nsnektors 
:;iEi^Lis E.

0,5 l.IX



21. 5 4 5

RAŽOSAITAS SAIniITI^IE 4PS'rAKXiI

Iekārtot medpunkta telpas ar 
nepieciešamā inventāra iegādi

1. Med.punkta 
vadītāja 
BOGDAI^OVA I. 
Normētajā 
PLINKINA A.

6,0

Kopā 21,5

fc 4Direktors:
/ ĻVOVS /

Fabrikas Komitejas priekšsēdētājsi



'■

ItnPIBLIia)I«lS Mr. 2

DAEBA APSTAEĻU UZLABOŠANAS,
SASLIMŠANAS UN RAŽOŠANAS TEAtlMATISMA SAMAZINĀŠANAS 

PASĀKUMU KOItfPLEKSAIS PLĀNS 

1959• gadam

Atbildīgais
par izpildi

Pasākumu saturs un
izveSanas vieta

Izpildes
termins

41 2 5
I nodaļa

TEMOLOĢISKIE- UN SANITARI- 
TEHNISKIE PASĀKUMI

Vēdlodziņa iekārtoSana pec vaja
dzības

Galv. meiiāniķis 
SAULĒSLEJA A.II cet.

Noslēgt Ilgumu ar arodbiedrību 
darba aizsardzības centrālo labo
ratoriju par gaisa analīzes izve
šanu, gāzes sastāvu,gaisā cehos un 
atbilstoši noslēgt līgumu iekār
tot nepieciešamo ventilāciju

2.v/

II cet. Galv.inženieris 
KRUGLOVS

II nodala
CEHU TĒRIIORIJilS SMllTlRO 
ilPSTĀKļU UZLABOŠANAS UN 
LABIE-KiLRIOSANAS PASĀKUMI

1.nI Ražošanas šku galveno korpusu fa
sādes un apstādījumu izdaiļošana

cehu priekšnie
ki; GAILIS, 
MILCS un sag.d. 
vad. PETROVS

II cet.

2o No(^ošināt pietiekamu ziepju un 
dvieļu novietošanu mazgātuvēs, 
dušā un mazgātuvju regulāru ap- 

- gadi ar karstu ūdeni
pastā
vīgi
II

5 Apgādāt cehu Nr.l un Nr.2 aptie
ciņas ar nepieciešamiem medika
mentiem

V Medmāsa
BOGDAITOVA

pastā
vīgi

4. Regulāri nodrošināt atktitumu 
izvešanu no cehiem un teritori
jas uzkopšanu

I Sagādes saļas 
vadītāj s 
PETROVS

siste
mātis
ki

5. PleĻonu tarasikastēm iekārtot 
attiecīgu iežogotu vietu teri
torijā '\ ttI cet.



66I
1 2 3 4

III n o d a I a

CĪŅA Aft TRAUMĀTlSm

Izvest visu a^jregitu aizsargnožo- 
go juaņa remontu

1. sistemā
tiski

Galv.mehāniķis 
SAUIuiSLSJA

ITepieļaut cehu un to eju piemēs
lo Sanu

2o
t» cehu priekšnie

ki
Izlabot cehu grīdu nelīdzenas 
un izdrupuSSs vietas

Gaiv. mehāniķis 
BAULĒSLEJAf»

4. Izvest visu Strādājošo instruk
tāžu par droSibas tehnikas jau
tājumiem darba vietās, reģistrēt 
instruktāžu izveSanu speciālā 
žurnālā. Instruktāžu regulāri 
atkārtot

pastā
vīgi

Oehu priekšnie
ki

3. Uzskaitīt 
mes gadījumu ražoSanā,ieviest 
pasākumus to likvidēšanā

toālizēt katru nelai- KSUGLOVS 
AVOTIŅŠ 
Med, māsa

Pēc
vaja
dzības

»

6o Ziemas laikā fabrikas teritorijas 
iekSējos celiņus nokaisīt ar 
smiltīm

Sagādes daļas
vadītājs
PETROVStt

ĪV nodala

PASĀKUMI CĪŅAI AH DAŽADAM SLIltf- 
BAM.
A - CĪŅA AH GHIPU UH .APAUKSTĒŠA

NAS SLIMĪBĀM
Savlaicīgi sagatavot telpas darbam 
ziemā

11. 1SAUIUSLEJA
SiLOVS

septem
bris ■

i
2o Laukā strādājoSos apgādāt ar sil

tiem ziemas specapgfrbiem, spec- 
apaviem saskaņā ar specapgērbu 
normām

Novem
bris PETHOVS

3. Dezinficēt kopējās lietošanas 
telpas ar hlorkaļķi

Medpunkta 
vadītāj a

regu
lāri

4* Izvest pārrunas p.ar j,:ripu un sa
aukstēšanās slimībām un to 
filaksi

I un Medpunkta
vadītājaIIpro-

cet.
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B. AKSTNIĒOISKI-PROFILAEDISKrJB 
PASAEmiI

Uzskaitīt un kontrolēt āi'stSSa- 
nos dispanseros:
a) ilgstoSi un bieži slimojoSos
b) pusaudžus
c) Tēvijas kara invalidus
d) ar hipertoniskām un māgas 

bdlas slimībām slimojošos

1«

Medpunkta 
vadītāja 
un fabr* komi
teja

pastāvi

1 reiai 
pusgadā

Direktors un
medpunkta
vadītāja

Nodrošināt visu strādājoSo pe
riodisku onkoloģisko un rentge- 
noskopisko caurskati

2.

V nodaļa 

CITI pasIkumi

Soc.nodroS.
komisija

Pastāvi-Apmeklēt slimos mājās,slimicas, 
sekot to slimības režīma ievēro
šanai, sniegt biedrisku palīdzību

1.
gi

C.
Fabrikas komitejas sēdes no klau-r 
sities galv,inženiera un med
punkta vadītājas ziņojumus psr 
Sī kompleksā plāna pasākumu iz
pildes gaitu

2.
AVoa-’iijiS1 reizi 

pusgadā

Apgādāt abus ar droSības telmi— 
kas un ražoS^as sanitāro 
apstākļu ievēroSanas plakātiem

Medpunkta 
vadītāīca un 
fabrikas 
komiteja

I cet*5.

.taDirektors:
/ ĻYOVS /

Fabinkas komitejas 
priekšsēdētāj s:

ik.



PIEIļlimiS Xir.5
0^

A. AfI.lAKSA PM PAEBŪ HAKTS LATKĀ
KE^SE darba kodeksa lik,kr-āj« 96» pants*

94* uji 93. panta noteiktais darba laika ilgums nakts laikā 
haisināns par vienu sturt-du. Sājos gadījumos, med^sājot laika 
Larba atalgojuiau, katra nakts darba stunda atlīdzināma:

a) pie astoņu stundu darba dienas - kā stundas astoņas 
saptitdaļas;

b) pie septiņu st'indu darba dienas- kā stundas septiņas
sastdaļas;

ļ ^ c) pie segu stundu darba dienas 
I piektdaļas.
I Maksājot gabaldarba (akorda) atalgojuma darbiniekam vairs 
■gabaldarba (akorda) izpeļņas atsevigķi piemaksā pai‘ katru nakts 
ļd^ba stundu vienu stundas likmes septitdaļu, sestdaļu,piektdaļu 

•ļpāc tās kategorijas, pāc kādas darbinieks darbā ieskaitīts*
I Maiņas darbos (it īpagi nepārtrauktajā ražoganā) nakts darba 
■ilgums pielīdzināms d^ba laikam dienā. Sājos gadījumos maksā- 
ļjot pāc laika darbu likmēm, katra nakts darba stunda atlīdzināma:
I 3-) pie astoņu stunda darba dienas - kā dienas stundas
I astoņas septitdaļas;
I b) pie septiņu stundu darba dienas - kā dienas stundas

septiņas sestdaļas:
I c) pie segu stundu darba dienas - kā dienas stundas se-
I ^as piektdaļas.

- kā stundas segas

Maksājot gabaldarba (akorda) atalgojimia, darbiniekam virs 
gabaldarba izpeļņas piemaksā:

a) p^ katru^nakts darba stundu, ja pastāv astoņu un sep
tiņu stundu darba diena, vienu septitdaļu no stundas 
likmes;

b) ja pastāv segu stundu darba diena - vienu piektdaļu no 
stundas likmes;

Par naiits laiku uzskata laiku no pīkst.desmitiem vakarā līdz segiem rītā.
PIEZĪME:

1) Piemaksa par darbu nakts laikā pagreizējos apstākļos 
tiek apmaksāta tajos gadījumos, ja gī piemaksa nav 
ieskaitīta algu likmēs vai gabaldarbu izcenojumos*

2) Dcnba laika ilgumu nakts darbos saīsina tikai tajos 
gadījumos, kad uzņēmumi strādā trijās maiņās (PSRS 
TKP 1940.gada 27.jCEnija lēmums Nr.71).

B. APMAKSAS KĀRTĪBA PĀRCEĻOT CITĀ DARBĀ

^932*gada 25. februāra lēmuma I^r.31 ar izmaiņām 
^ sakarā ar PSRS TDK 1932.gada Il.apriļa lēmu
mu Nt«62 un 1952.gada i* jūnija lēmumu Er.97).



5, Pārceļot sākot aj? piektās un augstāku kategorija 
strādniekus dīkstāves rezultātā zemākas kvalifikācijas dar
bos, viņu darbu apmējošā pēc caurmēra vidējās izpeļņas viņu 
agrāJ^ā darbā ar noteikumu, ja viņi izpilda izstrādes normas 
tanī dax*bā, kurā viņi ir uz laiku pārcelti.

So normu neizpildīšanas gadījumā, kā arī pārceļot ar laika 
darba algu apmaksājamos darbos, pārceltajam strādniekam tiek 
saglabāta tarifa likme par laika darbu pēc viņa agrākā darba 
kategorijas.

Pārceļot ceturtās un zemāko kategoriju strādniekus, ka 
arī visu pāfējo kategoriju strādniekus augstāk atalgotā dar
bā apmaksu izved pēc izpildītā darba.

Atteicoties no pārcelšanas citā darbā (neatkarīgi no strād
nieka kategorijas (d-īkstāve nav apmaksājama un atteikšanās 
uzskatāma par darba disciplīnas pārkāpumu.

• • •

C. PARGEIOT BĀŽOS.jfTAS HEPIEGIE5aI>(IĪBĀS GADĪJiaiOS
( Ho PSES TKP un OIK 1951.g.jūnija lēiauiDa)

5. Ražošanas nepieciešamības gadījumos administrācijai 
ir tiesības pārcelt darbiniekus laikā līdz vienam mēnesim 
citā darbā tajā pašā uzņēmumā vai arī iestādē, kas atrodas 
tajā pašā aijvidu.

Pārceltajam tiek saglabāta viņa agrākā darba caurmēra 
vidējā izpeļņa.

Atteikšanās no pārcelšanas bez attaisnojoša iemesla uz
skatāma par darba disciplīnas pārkāpumu.

• • •

D. PAR AGRAKlS DARBA IZPDIfAS SAGLABASANU 
SIEVIEfāM PARGELTAIVi CITA DARBĀ SilKARĀ 

AR BĒRI.iA BAROŠAI\nj NO KRŪTS
(VACP Sekretariāta paskaidrojums)

Gadījumā, ja nav iespējams atstāt sievietes, kas baro bēr
nu no krūts iepriekšējā darbā un nav danba, kas pēc Irvalifika- 
cijas un apmaksas butu līdzīgs ar tās agrālco darbu, šīs sievie
te s^uz bērna bar-oSanas laiku tiek pārvestas citā darbā tajā 
pašā uzņēmumā, saglabājot viņām agrāl:ā darba caurmēra vidējo 
izpeļņu, aprēķinātu par* pēdējiem 6 darba mēnešiem (neieskai
tot grūtniecības un dzemdību laiku).



tk
AIvIATU UIĪ PEOĒSSIJU SARAESTS, KDIilEM 

PAR HEHORMĒTU DARBU TIEK PIESLIETS PAPILDUS
AIVAĻIlTĀJUliS

Papildus
atvaļin, 
diena sk»

Wr, Amatu un r)rofesiju nosaukumspA
1. Uzņēmumu direktori

Galvenie inženieri
Galvenie mehāniķi
Inženieri - visu profesiju
Veoakie grāmatveži ar patstāvīgu bilanci
Ekonomisti ar augstāko izglibību
Laboratoriju vadītāji
HažoSanas cehu priekšnieki
Vieglo automašīnu šoferi
Visu ijrofesiju tehniķi (izņemot tehn.laborantus) 
Ekonomisti, plānotāji, normētāji 
Tehniskās kontroles un adm.saimnieciskās daļas 
vadītāji

12
2. 12
5. 12
4, 12
3. 12
6. 12
7. 12
8. 12ļļ

9. 12
10. 12
11. 12
12.

12

PilPlLDUS ATVALUTAJUMI STBĀDEIEICIEM

\ 1. Materiālu sagatavotāji
Materiāla un lužņu iebērēji krāsni (roku darbs) 
Mehanizētā veida materiālu iebērēji 
Stikla padeveji,presētāji, I-II rokas operāto- 
ri, operatori un atslēdznieki pie automātiem 
Stikla pūšamo mašīnu un prešu apkalpes strādn. 
Stikla pūšamo mašīnu un prešu montētāji un 
atsl.
Lentas vilcējas
Produkcijas nonesējas uz atkvēlināšanas lentu 
Gāzģeneratora kurinātāji

122. 123. 64.
125* 126.
6
68. 6 i9. 12

%

m
lORSTO m KAITĪGO DARBU PROiTESIJU SPECĒDIhAS..4I^A

(specpiena izsniegšana)
1. Gāzģeneratora kurinātājiem specpienu 0,5 litri dienā 

Materiālu sagatavotājiem specpienu 0,5 litri diena 
Dolomīta malējiem specpienu 0,5 litri dienā 
Arsenika noliktavas pārzinis specpienu 0,5 litri dienā

2.
3.
4.

Direktors:
/ ļiVOVS /

Pabrikas komitejas 
priekšsēdētājs: >
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PIELIKmiS Nr>4> r'i
SPEGAF&ĒaBŪ_________

PAlIATEAžoSAi'lAS STRĀDNIEKIĪ PROMSSIJAM (Izvilkums no Ķīmiskas nCtpnieoības normu krājuma Nr.l. 27«nodaļas)
s A E A K s g; S

■

14'Kraji^ā
paragr<ļ Profesijas-h Spepapaerbu veids ur lietošanas il|2;ums

1 2 4 c: 6>

Adf.s puszābaki 
uz 2 radiem

Izejvi€dLu pieve- 
dēņi

Kokvilnas virs- 
valks uz 1 ^adu

8801. Kokvilnas cim- 
diuzl mēne si

Vatenis uz 
2 gadiem

iTelbeņi uz 2 
2;adieni

« .r

n -I

Ādas puszābaki 
uz 1 gadu

Dolomīta malēji 
un materiāla sa
gatavotāji

882 Vatenis uz 2 
gadiem

2. Velteņi uz 2 
gaoiem

Rupjas drā
nas virs- 
valks uz 1 g

Brezenta cimdi 
JLZ vienu mēne-

’ Sļ si
Ugunsdx‘ogo māla 
materiālu firmē- 
tājs

885 Brezenta cimdi 
uz 2 menegiem

5. Brezenta priek- 
gauts ar krūSu 
daļu uz 9 mēn#
Ādas puszābaki 
uz 1 gadu

887 Stikla masas 
padevēji

4. Kokvilnas vits- 
valks uz 1 gaduo J

fli ':t
5* 888 Stikla taras 

slīpētāji
Brezenta cimfii 
uz 1 mēnesi

Gumijas zābaki 
uz 1 gadu

Imj-rignets 
prlekgauts uz 
6 Piēnegiem

6* 694 Pātrinēji Imprignēts priek 
Šauts az 6 mēn»

'Imprignēts uz- 
roži uz 9 mēn.

GuD ijas zāba- 
ki uz 9 mēn.

Mas puszābaki 
uz 1 gadu

7. 889 Lentas vilcēji ļ Kokvilnas virs- 
valks uz 1 gadu

Kokvilnas pirk
sti inAuzliDāņ.

Mas puszābaki 
uz 1 gadu

8. 890 Gatavās produk
cijas nonesēji 
uz lentu

Kokvilnas virs
valks uz 9 mēn.

Koibinētie cim
di uz 1 mēnesiā

• >
9* 892 Idas puszābaki 

uz 1 gadu
Operātoii un vi- 
ņu palīgi

Kolvilnas virs- 
valks uz 1 gadu

Kokvilnas cimdi 
uz 1 mēnesi

10. Idas puszābaki 
mz 1 gadu

895 Dežurejošie ate 
slēdznieki,magl- 
nu allotā.ii

Kombinētie cim 
di uz 1 mēnesi

Kombinezons kok 
vilkās uz 1 g#

11. 896 Stikla taras 
mazgātāji

Gumijas zābaki 
uz 1 gadu

Imprignēts 
priekšauts uz 
9 mēnešiem

i

12. 899 Podnieki un 
karsto remontu 
mtipnielcL

Brezenta cimdi 
uz 2 mēnešiem

Brezenta virs
valks uz 1 g.

15. 900 Idas puszābaki 
uz 1 gadu

Velteņi uz 2 
gadiem

GāzĶenerātora 
kur mātā ji

Kokvilnas virs- 
valks uz 1 gadu
Kokvilnas virs
valks uz 1 gadu

Brezenta cimdi Brezenta priekš- 
uz 1 mēnesi

Uzvalks vatenr 
nis uz 2 g.auts uz 6 mēn.

14. 902 Idas puszābaki 
uz 1 gadu

Gatavās prod.iz
nesēji kastēs, 
ari žuŽņu iznes.
Stikla vārītāji, 
sastāva iebērēji 
krāsnis

Brezenta cim
di uz 1 mēn.

15. 886 Idas puszābald 
uz 1 gadu

Brezenta cim
di uz 1 mēn.

Kokvilnas uz
valks uz 1 gadu

Direktors:

Pabrikas komitejas priekšsēdētjgs:

1
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PIELIKUMA Kīb* 4 turpinaj ums

SPEGAPGlKBīT S A R A K S T S

PALĪGSTRĀDNIEKIEM UN DAŽADAM PciOEE^IJAM (Al5* norma krājuma Nr«5«)

Kraduma
paragrafs

N7 Profesidas Specaps:erba veids un lietošanas ilgumspA
1 64 52 5

Laboratoridas 
vadītāj B

1. !• Kokvilnas virs
valks az 1 gadu

Gumidas cimdi- 
degurējoSia

Virpotādi2. 223. Kombinētie cim
di uz 2 mēne
šiem

Kokvilnas kom- 
binzons uz 1 
gadu6

188*3. Atslēdz nieki- 
montētāji

Kolcvilnas virs- 
valks uz 1 gadu

Brezenta cimdi 
uz 1 mēnesi

Idas puszābaki 
uz 1 gadu

4. 227. Elektro - me- 
tinātāji

Brezenta cimdi 
uz 1 mēnesi

Brezenta virs- 
1 valks uz 1 g*

Ādas puszābaki 
uz 1 gadu

3. 236, Ogļu pievedē- Velteņi uz 2 
gadiem

j Rupjas drēbes 
virsvalks uz 
I gadu

Brezenta cimdi 
uz 1 mēnesi

Vatenis-uz
valks uz 2 
gadiem

di
6* 264* DežurēdoSie

elektromontieri
Vatenis uz 1 
gadu

Kokvilnas komr- 
binzons uz 1 
gadu _________
Velteņi uz 2 
gadiem

Gumidas cimdi 
dežux*ēdoSie

Gumijas botes 
vai galoSas- 
dežurējoSās

7. Ādas puszābaki 
uz 1 gadu

427. ‘ ©ransporta
strādnieki-la-
dētādi

Rupdas drānas 
virsvalks uz 
1 gadu

Vatenis uz
valks uz 2 
gadiem

Brezenta cimdi 
uz 1 mēnesi

Brezenta lietus 
mētelis-dežurē- 
noēs

šoferi8. ^33. Kokvilnas virs- 
valks uz 1 gadu,

Vatenis-uz- 
valks uz 2 g.

Velteņi uz 3 
gadiem

Kombinētie 
cimdi uz 1 m*

9. 6. Brāķē tad sls Kolrvilnas virs
valks uz 1 gadu

Kokvilnas 
pirkstaiņi uz 
1 mēnesi ___107 B87. Cehu priekSnie- Kokvilnas virs- 

valks uz 1 gaduki
11. 12. Apkopēdas Vatenis-de3u-

rējoSais
Kokvilhas virs- 
valks uz 1 gadu

12. TSP 1938. 
g.23.IX 
Nr. 233

Apsardze V^aftņi ^ galo
nam 2 pāri uz 
3 gadiem

Aitādas puska- 
2oks uz 4 ga
diem

Aitādas kažoks 
uz 4 gadiem

Brezenta lie
tus mSttēlis 
■vai ( imprignēt s) 
2 gab.uz ♦ g. t

Direktors:

Fabrikas komitejas priekSāēdētāds:


