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BUDŽETA JAUTĀJUMI.

Mag. oec. J. Bogens

Finanču departamenta direktors.

Pēc boļševiku padzīšanas viens no pir-

miem Finanču ģenerāldirekcijas uzdevumiem

bija — sagādāt līdzekļus valsts un pašval-

dības budžeta kasēm un šos līdzekļus sadalīt

valsts un pašvaldību iestāžu dažādo vaja-

dzību apmierināšanai.

Pēc boļševiku sastādītā 1941. g. budžeta

tālāk saimniekot nevarēja, jo pēc 1. jūlija

vairs neeksistēja daudzas specifiskas boļ-

ševiku iestādes un atkrita vajadzība izlietot

lielākas šinī budžetā paredzētas summas

Radās arī jauni uzdevumi, kuriem kreditu

budžetā nebija. Pēdējais sevišķi sakāms

par iestādēm, kuras boļševiku laikā bija pa-

kļautas tieši Vissavienībai, piem., Valsts

kontrole, lekšlietu resors, Statistikas pār-

valde vai jūrniecības un kuģniecības pa-

sākumi.

Sakarā ar to Finanču ģenerāldirekcija

sastādīja jaunu budžetu tikai 2 mēnešiem
—

jūlijam un augustam, jo iestāžu pārkārtoša-

nās bija pilnā gaitā. Arī nākošos 1941. g.

četros mēnešos vēl sastādīja divus budže-

tus — katru 2 mēnešiem, jo bez iestāžu

pārkārtošanas pārveidoja arī cenu un algu,

kas neatļāva budžetus sastādīt garākiem

periodiem. 1942. g. pirmos 9 mēnešos tur-

pretim sastādīja trīs mēnešu periodu budže-

tus un sākot ar 1942. g. oktobri uzstādīts

budžeta projekts 6 mēnešiem. Zemes paš-

pārvaldei un pašvaldībām visu laiku sastā-

dīti atsevišķi budžeti.

Budžeta sistēmas pārkārtošanas

nepieciešamība.

Budžeti līdz š. g. 1. oktobrim sastādīti

vispār pēc sistēmas, kādu noteica boļševiku
iestādes. Boļševiku budžeta sistēma nebija

piemērota vietējiem apstākļiem un radīja

grūtības darbā. So nepiemērotību īsumā

raksturo sekojošais:

1) Boļševiku budžeta klasifikācija bija

pieskaņota Padomju savienībā pastāvošai

saimnieciskai sistēmai, kura ir pretrunā ar

saimniecisko dzīvi pārējās valstīs. Boļše-

viku klasifikācijā saskatāmas politiskas ten-

dences, lai iedzīvotāju priekšā varētu izcelt

padomju iekārtas lielo gādību dažādās

dzīves nozarēs. leņēmumu un izdevumu

klasifikācijas posteņu apzīmējumi neatbilda

iestādēm un pasākumiem, kādi šeit pastā-

vēja. Budžeta klasifikācija vairākās nozarēs

izdevumus sadrumstaloja pārāk sīki, piem.,

izdevumi izglītībai 62 paragrāfos, bet izde-

vumus veselības aizsardzībai pat 68 para-

grāfos. Viss tas radīja neērtības un ne-

sniedza nepieciešamo pārskatāmību, kā arī

apgrūtināja budžeta līdzekļu cirkulāciju un

norēķinus.

2) Boļševiku saimnieciskā sistēma bija

galīgi iznīcinājusi atsevišķu pašvaldību paš-

darbību un tās vietā uzlikusi daudz un da-

žādus uzdevumus, kas bija vienīgi jāizpilda,

bez līdzrunāšanas un līdzlemšanas. Atse-

višķām pilsētu un pagastu pašvaldībām, iz-



ņemot 5 lielākās pilsētas, pēc šīs sistēmas,

nebija savas financiālas patstāvības un

budžeta, bet tās bija apvienotas kopējā ap-

riņķu saimniecībā. Arī apriņķu pašvaldī-

bas nebija saimnieciski patstāvīgas, jo ieņē-

mumi galvenā kārtā tika pievadīti no viena

centra —
finanču resora. Šādas sistēmas

rezultātā pašvaldības un to iestādes nebija

spiestas ievērot savos izdevumos nepiecie-

šamo taupību un lietderību.

3) Pašvaldību tiešie budžeta ieņēmumi

sastādīja tikai mazu % no nepieciešamo

ieņēmumu kopsummas. Turpretim lielāko

daļu no visiem ieņēmumiem pašvaldības sa-

ņēma kā dotāciju no valsts budžeta. Pa-

stāvot šādai kārtībai, pašvaldības nebija

ieinteresētas izrādīt lielāku aktivitāti savu

ieņēmumu sagādāšanā.

4) Salīdzinot pašvaldību izdevumus ar to

tiešiem ieņēmumiem, bija jāatzīst, ka starp

šiem posteņiem nav nekāda samēra. leņē-

mumu sagādāšanā pašvaldības bija maz

ieinteresētas, bet tām nācās rīkoties ar prā-

viem līdzekļiem budžeta izdevumu segšanai.

Pašvaldību uzturēšanā bija nodotas ne tikai

iestādes un pasākumi, kam bija vietēja no-

zīme, bet daudz tādu pasākumu, kas kalpo

arī citu pašvaldību iedzīvotāju vajadzību

apmierināšanai, piem., sanatoriju un ģimnā-

ziju uzturēšana, pensiju izmaksa kara inva-

lidiem un vecuma pensionāriem v. c.

Sakarā ar teikto, finanču saimniecība bija

pārkārtojama tādējādi, lai darbs noritētu sa-

skaņoti un lietderīgi, lai katra vadošā amat-

persona rūpētos un nestu atbildību ne tikai

par pasākumiem, kas prasa izdevumus, bet

gādātu arī par vajadzīgo ieņēmumu ieplū-

šanu. Tāpat bija nepieciešami pārkārtot arī

boļševiku laika budžeta sistēmu un budžeta

klasifikāciju, lai budžets pareizi atspoguļotu

pienākumu un ieņēmumu sadalījumu starp

zemes pašpārvaldi un pašvaldībām un dotu

arī pilnīgu pārskatu par ieņēmumu un izde-

vumu raksturu.

J3udže/a sistēmas pārkārtošanas principi.

Pārkārtojumu pamatā tika likti sekojoši

principi:

1) Pakāpeniski pārkārtojami zemes paš-

pārvaldes un pašvaldību budžeta ieņēmumi,

kāpinot kopējos ieņēmumus līdz tādam ap-

mēram, lai ar tiem būtu iespējams segt visus

nepieciešamos izdevumus.

-2) Kopējie ieņēmumi sadalāmi starp

zemes pašpārvaldi un pašvaldībām samērīgi

ar veicamiem pienākumiem, ievērojot arī

būtiskos un techniskos apstākļus dažādo no-

dokļu uzlikšanai un iekasēšanai. Zemes

pašpārvaldes iestādēm piekristu nodokļi un

nodevas ar plašāku raksturu, piem., ienā-

kuma, sabiedrību, apgrozījuma v. c. Paš-

valdībām turpretim pilnā apmērā būtu no-

dodami nodokļi, kuru objekti norobežoti

attiecīgas pašvaldības territorijā, piem., pil-

soņu, nekustamas mantas v. c. nodokļi.

3) Izdevumi resp. pienākumi starp zemes

pašpārvaldi un pašvaldībām sadalāmi, vado-

ties no to rakstura un iedarbības apjoma.

Pašpārvaldei piekristu gādība par plašāka,

vispārēja rakstura pasākumiem, piem., ģim-

nāziju, speciālu slimnīcu, satiksmes ceļu v.

c. uzturēšana, gādība par daudzbērnu ģime-

nēm v. c. Pašvaldību uzturēšanā, bez vietē-

jā pārvaldes aparāta, paliktu iestādes un

pasākumi, kas kalpo galvenā kārtā vietējo

iedzīvotāju vajadzībām, piem., pamatskolas,

vispārējo slimību slimnīcas, ambulances,

sociālā apgādība v. tml.

4) Pilsētu un pagastu pašvaldībām do-

dama tiesība pašām sastādīt un izpildīt

savus budžetus.

5) Pēc ieņēmumu un izdevumu pārkār-

tošanas pašvaldībām kopējie budžeta izde-

vumi jāsedz ar kopējiem pašu ieņēmumiem.

6) Zemes pašpārvaldes un pašvaldību

budžeti jāsastāda pēc klasifikācijas, kas at-

bilstu mūsu apstākļiem.

Notecējušos mēnešos šie uzstādītie uzde-

vumi pa daļai jau veikti. Pirmām kārtām

pārkārtota nodokļu sistēma, atmetot nepie-

mērotus nodokļus un noteicot jaunus. Paš-

valdību stāvoklis ieņēmumu ziņā jūtami uz-

labots, jo pašvaldībām tagad jau nodoti tik

lieli pašu ieņēmumi, ka ar tiem gada laikā

pašvaldības var segt ap 65°/o no visiem sa-

viem gada izdevumiem. Dažas financiāli

stiprākas pašvaldības taupīgi saimniekojot

ar saviem ieņēmumiem tagad varēs segt pat

visus savus izdevumus.

Pašvaldības ir atslogotas arī no tām ne-

piekritīgiem pienākumiem, piem., no pensiju

izmaksas un sanatoriju uzturēšanas. Ar 1

oktobri zemes pašpārvaldes uzturēšanā pār-

ņemtas arī ģimnāzijas un lai pašvaldībām

dotu lielāku iespēju budžetus līdzsvarot ar
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saviem ieņēmumiem — aiī pamatskolu sko-

lotāju algas.

Saskaņā ar Reichskomisāra 1942. g. 15.

maija noteikumiem, apriņķi, pilsētas un pa-

gasti no jauna ir noteikti par pašvaldību

vienībām. Pagaidām gan pilsētām un pa-

gastiem vēl nav atdota to financiālā patstā-
vība. Attiecīgi projekti šinī virzienā jau

izstrādāti, kuros ietverts arī jautājums par

pašvaldību finanču izlīdzinājumu atsevišķu

pašvaldību starpā.

Ar š. g. 1. oktobri grozīta arī boļševiku

budžeta klasifikācija kā pašvaldībām, tā paš-

pārvaldes iestādēm un pēc šīs klasifikācijas

jau sastādīts budžeta projekts 1942/43. g.

oktobra-marta mēnešiem. Klasifikācijas pie-

skaņotas Lielvācijas budžeta klasifikācijām.

Budžeta jaunā klasifikācija.

Budžeta uzbūve tagad īsumā ir šāda:

Budžeta ieņēmumi un izdevumi pirmkārt

sadalās kārtējos un ārkārtējos. Tekošam

periodam ārkārtējais budžets nav sastādīts,

jo pagaidām par ārkārtējiem ieņēmumiem ir

noteikti tikai ieņēmumi no aizņēmumu re-

ālizācijas un par ārkārtējiem izdevumiem
—

šo aizņēmumu izlietošana kapitāliem iegul-

dījumiem. Pagaidām šādu ieņēmumu nav.

Bez tam izdevumi sadalās personiskos un

saimnieciskos izdevumos. Zem personiskiem

vai kā tos citādi sauc arī par personāla iz-

devumiem — saprot visus izdevumus bu-

džetā personāla uzturēšanai, kā, piem., darbi-

nieku algām, viņu pabalstiem, sociālai ap-

drošināšanai v. t. t., bet zem saimnieciskiem

resp. lietišķiem izdevumiem, izdevumus

iestāžu un uzņēmumu saimnieciskām vaja-

dzībām, piem., biroja vajadzībām, ēku uz-

turēšanai, kustamas mantas iegādei v. t. t.

Budžeta ieņēmumi un izdevumi tālāk

iedalās klasifikācijas daļās, vietās un pantos,

pie kam, līdzīgi kā tas ir Lielvācijā, klasi-

fikācijas iedalījums pašvaldībām nav kopīgs

ar iedalījumu zemes pašpārvaldei. Atšķi-

rību uzrāda ne tikai iedaļu saturs, bet arī

numerācija, jo zemes pašpārvaldes budžeta

klasifikācijas iedaļas numurētas pēc vien-

kāršās, bet pašvaldību budžetā pēc decimā-

lās sistēmas principiem.

Budžeta klasifikācijas daļa ir ieņēmumu

un izdevumu lielākas grupas apzīmējums,

kas pa daļai norāda arī atsevišķu tautsaim-

niecības nozari. Tautsaimnieciskais raksturs

budžeta klasifikācijas iedaļu grupējumā vis-

spilgtāki pie tam izpaužas pašvaldību bu-

džeta klasifikācijā. Daļu atšķirība iepriekš

minētos 2 budžetos ir sekojoša:

Daļas

zemes pašpārvaldes budžetā

lekšējā pārvalde

Saimniecība, lauksaimniecība, darbs

Zinātne, audzināšana un tautas izglītība

Technika un satiksme

Finanču pārvalde

Meži

Tieslietas

Latviešu jaunatnes organizācijas štābs

Kontrole

Vispārējās finances

Daļas

pašvaldību budžetā

Vispārējā pārvalde

Drošības iestādes

Skolas

Kultūra un sabiedriskas lietas

Sociālā apgādība un jaunatnes atbalstī-

šana

Veselības aizsardzība un fiziskā audzi-

nāšana

Būvniecība un nekustami īpašumi

Publiskās labierīcības

Saimnieciskie uzņēmumi

Finances un nodokļi

Klasifikācijas daļas tālāk dalās vietās,

kas nosaka iestāžu vai operātīvu pasākumu

sīkāku sagrupējumu. Vietu skaits pašpār-

valdes budžetā sasniedz 100, bet pašvaldību

budžetā 104. Zemes pašpārvaldes budžetā

patstāvīgas vietas piešķirtas vai nu atse-

višķām administrātīvām iestādēm, kā, piem.,
Cenu direkcijai, Pārtikas nodrošināšanas

departamentam, Veselības departamentam,

Latvijas ceļu departamentam v. t. t., vai

viena vieta vairākām administrātīvām ie-

stādēm kopā, kā, piem., zem nosaukuma

galvenā direkcija» pa-

kļautas Vispārējā daļa, Lauksaimniecības

departaments, Zemes ierīcības pārvalde un

Veterinārā pārvalde, vai arī atsevišķas

vietas piešķirtas operātīvo pasākumu gru-

pām, piem., bērnu namiem, tuberkulozes

slimo aizgādībai, agronomiskam tīklam, me-

liorācijai, ostām, muzejiem v. t. t. Ope-
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rātīvie pasākumi, iedalot tos pa vietām, gru-

pēti, izejot no to tautsaimnieciskā rakstura,

lai tādējādi konstatētu kopējos budžeta iz-

devumus kādai zināmai saimnieciskai, so-

ciālai vai kultūrālai nozarei. Administrātīvo

iestāžu iedalīšanā pa vietām ņemts vērā, vai

attiecīgai iestādei ir pašai sava grāmatve-

dība budžeta izpildījuma norēķinu vešanai,

vai arī tāda ir kopēja vairākām iestādēm.

Pašvaldību budžeta klasifikācijā pašvaldību

vispārējā pārvalde koncentrēta atsevišķā

(pirmā) daļā, bet pārvaldes iestādes, kuras

kalpo tikai atsevišķām operātīvām nozarēm,

apvienotas katras attiecīgas daļas pirmā

vietā.

Budžeta ieņēmumu un izdevumu sīkākai

sagrupēšanai kalpo panti, un tie apzīmē

atsevišķus ieņēmumu avotus un izdevumu

veidus, piem., algas, biroja izdevumi, ēku

uzturēšana v. t. t. Zemes pašpārvaldes bu-

džetā izdevumu pantu skaits ir neliels ■—

tikai 28, bet šeit pantu summas tuvāk ap-

zīmē ar jau apstiprinātā klasifikācijā stin-

gri noteiktiem paskaidrojumiem. Budžeta

izpildījumu visumā ved tikai pa pantiem,

izņemot dažus svarīgākos pantus, kur izpil-

dījums jāved arī par paskaidrojumiem.

Pašvaldību budžeta klasifikācijā turpretim

minētie paskaidrojumi iztrūkst, bet izde-

vumu pantu skaits tamdēļ divreiz lielāks

kā pašpārvaldes budžetā.

Klasifikāciju patvaļīgi grozīt nedrīkst,

vienīgi saimnieciska rakstura pasākumi,

kuri budžetam pieslēdzas ar saviem netto

rezultātiem, savai darbībai raksturīgo ieņē-

mumu un izdevumu uzskaitīšanai var pa-

pildināt klasifikācijas ieņēmumu un izde-

vumu pantus pēc vajadzības.

Budžeti sastādāmi pēc brutto principa.

Vienīgi atsevišķi noteiktu saimnieciska rak-

stura uzņēmumu budžetu sastādīšanā var

pielietot netto principu.

Ja kādā no klasifikācijas vietām ietilpst

vairākās vienveidīgas budžeta vienības (vai-

rāki departamenti, skolas, slimnīcas, zīdaiņu

nami etc.), tad šīs vietas budžetā ieņēmumus

un izdevumus uzrāda pēc pantiem kop-

summās, nesadalot tos uz katru vienību.

Centrālo iestāžu, kā arī šo vienību kreditu

rīkotāju rīcībā tomēr jābūt patstāvīgo bu-

džeta vienību atsevišķiem budžetiem.

Budžetus sastādot un sniedzot izpildījuma

pārskatus par budžetu, katras vietas budže-

tam pēc jaunās kārtības jābūt atsevišķi

noslēgtam. Protams, valsts budžeta un paš-

valdību budžeta kase visām vietām paliek

kopēja kā līdz šim.

Summas vienai un tai pašai vajadzībai

budžetā drīkst uzņemt tikai vienā vietā.

Summu uzņemšana budžetā nenodibina jau-

nas saistības pret trešām personām, kā arī

neatceļ pastāvošās.

Līdz ar jaunā budžeta klasifikāciju

uzstādīti arī zināmi saistoši pamatprincipi

budžeta izpildīšanai. lekasētos budžeta ie-

ņēmumus nav atļauts izlietot tieši attiecīgu

iestāžu izdevumu segšanai, bet tie iemak-

sājami Latvijas bankā valsts vai pašvaldību

budžeta kases kontā. Šis nosacījums neskar

uzņēmumus, kuru budžeta rezultātus uzņem

zemes pašpārvaldes vai pašvaldību budžetā

vienā summā. Minētie uzņēmumi izlieto

savus budžeta ieņēmumus katrs sava budžeta

izdevumu segšanai.

Budžetu izpildītāji budžeta kreditus var

izlietot tikai tādu izdevumu segšanai, kas

paredzēti budžetā. Budžetā paredzētās sum-

mas var pārsniegt tikai nepieciešamības ga-

dījumos, izprasot noteiktu amatpersonu

iepriekšēju piekrišanu. Līdz budžeta projekta

apstiprināšanai budžeta projektā paredzētos

izdevumus var izlietot Finanču ģenerāldi-

rekcijas noteiktos apmēros.

Līdzekļus budžeta projektā paredzētu

jaunu darbinieku atalgošanai vai esošo pa-

augstināšanai iestādes drīkst izlietot tikai

pēc tam, kad saņemta Ģenerālkomisāra pie-

krišana par šīm pārmaiņām darbinieku

štatos.

Budžeta periodam beidzoties, izbeidzas

budžeta izpildīšana. Pēc tam budžeta izpil-

dītāji no viņu rīcībā esošiem notecējušā

budžeta perioda kreditiem viena mēneša

laikā var kārtot saistības, kas cēlušās līdz

notecējušā perioda beigām.

Budžeta ieņēmumi.

Uzsākot 1941. g. 1. jūlijā budžeta saim-

niecību, līdz tam pastāvošā budžeta izpildī-

juma atlikumi izlietošanai netika nodoti.

Valsts budžeta izpildījuma atlikumu, kas

1941. gada 1. jūlijā sasniedza 162,8 milj.
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rubļus, Latvijas banka bloķēja; izmaksas

budžeta izdevumu segšanai varēja izdarīt

tikai tekošo budžeta ieņēmumu robežās.

Arī pašvaldību budžeta kasē 1. jūlijā 1941.

gadā atradās 34,3 milj. rubļu. Sos līdzekļus

pašvaldības no sākuma izlietoja savu izde-

vumu samaksai, bet vēlāk arī no minētā

pašvaldību budžeta kases atlikuma bloķēja

90% un summas, kas bija izlietotas vairāk

kā 10% apmērā, bija jāatmaksā bankai

atpakaļ.

Finanču ģenerāldirekcija budžeta saim-

niecību tamdēļ sāka gandrīz no nulles.

Sakarā ar,to pirmām kārtām bija jāizveido

ieņēmumu budžets. Sī izveidošana turpinā-

jusies visu laiku, un vēl tagad budžeta ie-

ņēmumi nav galīgi nostabilizēti.

Boļševiku atstātā nodokļu sistēma īsumā

izskatījās šāda:

a) Privātais sektors bija aplikts ar šādiem

lielākiem nodokļiem:

1) ienākuma nodoklis un kultūras nodeva

no strādniekiem un kalpotājiem,

2) amatveidīgas nodarbības nodoklis,

3) valsts vienotā nodeva.

b) Sabiedriskā sektorā pastāvēja:

1) apgrozījuma nodoklis,

2) bezpreču darījumu nodoklis,

3) ienākumu nodoklis no kooperātīvo or-

ganizāciju uzņēmumiem,

4) atskaitījumi no valsts uzņēmumu

peļņas,

5) kino ierīču nodoklis.

Boļševiki vēl nebija paspējuši reālizēt

lauksaimniecības nodokli, ēku nodokli un

zemes renti, mantojumu un dāvinājumu no-

dokli, kā arī ienākumu nodokli un kultūras

nodevu no mājrūpniekiem, amatniekiem etc.

Boļševiku nodokļu politikas mērķis bija

iznīcināt pēc nacionālizācijas vēl atlikušo

privāto iniciātīvi un, uzliekot maksātājiem

augstus nodokļus, piespiest tos labprātīgi

iestāties arteļos, kolchozos v. t. t. Sevišķi

tas izpaudās pie amatveidīgās nodarbības

nodokļa, lauksaimniecības nodokļa un ienā-

kuma nodokļa un kultūras nodevas no

mājrūpniekiem etc. Tamdēļ saprotams, ka

pēc boļševiku padzīšanas, šīs nodokļu si-

stēmas vietā bija jārada jauna. Tāpat vaja-

dzēja pārkārtot arī sabiedriskā sektora

nodokļus, jo arī šo nodokļu likmes bija

augstas un netaisni sadalītas un neatbilda

mūsu saimnieciskiem apstākļiem.

Kā svarīgākie pārkārtojumi pēc 1941. g.

1. jūlija minami:

1) Boļševiku smagā lauksaimniecības no-

dokļa vietā noteikts lauku nekustamas

mantas nodoklis;

2) Paredzētā ēku nodokļa un zemes

rentes vietā pastāv pilsētu nekustamas man-

tas nodoklis;

3) Atjaunots personas nodoklis lauku

iedzīvotājiem;

4) Atcelts ienākumunodoklis un kultūras

nodeva no strādniekiem un kalpotājiem, to

vietā nosakot darba algas nodokli;

5) 1941. g. pārstrādātas amatveidīgās no-

darbības nodokļa likmes, tās ievērojami

pazeminot. Tekošā gadā šis nodoklis galīgi

atcelts, tā vietā noteicot tirdzniecības un

rūpniecības nodokli. Pagaidām paliek spēkā

vienīgi šī nodokļa pirmā daļa, t. i. algu kop-

summas nodoklis;

6) Pilnīgi pārstrādāts apgrozījuma no-

doklis, ievērojami pazeminot likmes. Līdz

ar to atcelts arī bezpreču darījumu nodoklis;

7) Noteikts spirta nodoklis un degvīna

piemaksas nodoklis;

8) Noteiktas kara piemaksas tabakai;

9) Noteikts sabiedrību nodoklis, līdz ar

to atceļot atskaitījuma aprēķināšanu no

valsts uzņēmumu peļņas;

10) Noteikts ienākuma nodoklis no fi-

ziskām personām.

Paredzot šos pārkārtojumus nodokļu

sistēmā, tika stabilizēti budžeta ieņēmumi.

Auga budžeta ieņēmumi absolūtās summās

un uzlabojās ieņēmumu budžetu izpildīšanās.

Piem., 1941. g. jūlija — augusta budžeta

periodā zemes pašpārvaldes un pašvaldību

budžetu ieņēmumi izpildījās tikai par 31%>

no paredzētiem, turpretim septembra — ok-

tobra periodā par 79%, novembra —
de-

cembra par 83% un 1942. g. janvāra —

marta periodā — jau pāri par 100%.
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Valsts resp. zemes pašpārvaldes budžeta

ieņēmumus līdz šim galvenokārt deva ap-

grozījuma nodoklis un atskaitījumi no

peļņas, kurus papildināja nekustamas man-

tas nodokļi, algu nodoklis un spirta un

degvīna nodokļi. No spirta nodokļa pašpār-

valdes budžeta ieņēmumos ieskaitīti 70%,

bet — 30% Reichskomisāra ieņēmumos. Lie-

lākus ieņēmumus devuši atskaitījumi no

valsts uzņēmumu peļņas. Pēdējie ir ne tikai

zināmas peļņas daļas, bet arī brīvo pašu

apgrozības līdzekļu iemaksa valsts budžetā.

Šīs iemaksas noteica pēc līdztekus minētam

Svarīgāko ieņēmumu relatīvais svars procentos no kopsummas

budžetam sastādīta un apstiprināta finanču

plāna.

Pejņas sadalīšanas pamatā likts princips,

ka visa valsts uzņēmumu neto peļņa, ja tā

nav nepieciešama pašam uzņēmumam, pie-

krīt valstij. Tamdēļ arī no finanču plānos

paredzētās peļņas vispirms ieskaitīja bu-

džetam par labu 10%, pēc tam direktora

fondam piekrītošo daļu, attiecīgā plānā pa-

redzētu summu kapitāla ieguldījumu finan-

cēšanai, tad uzņēmuma iztrūkstošo apgro-

zības līdzekļu papildināšanai un speciālu

piemaksu segšanai, bet varbūtēju peļņas
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Ieņēmumi
Julijs-

augusts
1941. g.

Sept.-
oktobris

1941. g.

Nov.-

decembris

1941. g.

[anvāris-
marts

1942. g.

Oktobris-

marts

42./43.g.

Zemes pašpārvaldes

resp. valsts budžets.

Apgrozījuma nodoklis

Atskaitījumi no peļņas
Algu nodoklis.

. .

'

Lauku nekustāmās mantas nodoklis.

Pilsētu nekust, mantas nodoklis
.

.

Ienākuma nodoklis

Spirta un degvīna nodoklis

Kara piemaksa tabakai

Sabiedrību nodoklis

Iepriekšējā budžeta atlikums
....

Dažādi ieņēmumi

52,9
42,6

42,5

39,2
22,2

15,1
2,9

34,2

3,8

12,3

38,9

11,0
15,9

2,7

17,6 n
15,3 t

11,8jģ

1,8];
5,4

3,5]
14,1

11,8
18,7

8,3

2,5

4,5
8,5

9,8

7,5

14,3 8,4

Kopā 100% 100% 100% 100% 100%

Ieņēmumi
Jūlijs-

augusts
1941. g.

Sept.-
oktobris

1941. g.

Nov.-

decembris

1941. g.

Janvāris-
marts

1942. g.

Oktobris-

marts

42/.43. g.

Pašvaldību budžets.

Ienākuma nod. un kultūras nodeva no

iedzīv

Ienākuma nod. no kooperātīviem un

bezpreču darījumiem
Amatveidigas nodarbības nodoklis

. .
Tirdzniecības un rūpniecības nodoklis .
Personu nodoklis

Lauku nekustamas mantas nodoklis. .

Pilsētu nekustamas mantas nodoklis .

Ienākumi no komunālās saimniecības .

Aizņēmumi
Pašvaldību budžeta atlikumi

Valsts budžeta piemaksa
Dažādi ieņēmumi

26,6

3,9

2,8

9,3

1,1
1,3

0,7
1,3

6,9

1,7
0,3

4,3
3,0
5,4

32,2
4,7

5,419,1 6,8

68,2
6,1

2,4 5,3

36,2

11,4

5,1
71,2

12,4

18,4
62,5

7,5
22,7

26,67,2

Kopā 100% 100% 100% 100°/ 100%



atlikumu — valsts budžetam. Minētos aprē-

ķinus vispirms izdara pēc plānotās peļņas,

bet pēc budžeta perioda notecēšanas sastāda

peļņas maksājumu galīgu aprēķinu. Starpī-

bas starp faktisko un plānoto peļņu ievēro,

sastādot nākošā budžeta perioda finanču

plānu.

Arī brīvo apgrozības līdzekļu ņemšana

notiek pēc principa, ka apgrozības līdzekļi,

kas nav vajadzīgi pašam uzņēmumam,

piekrīt valstij un tie sadalāmi finanču plāna

kārtībā.

Sākot ar š. g. 1. oktobri zemes pašpār-

valdes budžeta ieņēmumu struktūra pārkār-

tota, jo atskaitījumi no peļņas parādās

budžetā pēdējo reizi kā nenokārtoti maksā-

jumi par laiku līdz š. g. 1. aprīlim, bet to

vietā stājas sabiedrību nodoklis. Visi valsts

uzņēmumi, sākot ar minēto datumu, izņemti

no zemes pašpārvaldes apsaimniekošanas

un ieskaitīti vācu sevišķā īpašumā, kas

saskaņā ar likumu apsaimniekojami fidu-

ciāras pārvaldes kārtībā. Ar 1. oktobri no

pašpārvaldes budžeta izņemti arī nekustamas

mantas nodokļi un pārskaitīti pašvaldību

budžeta ieņēmumos.

Salīdzinājumā ar valsts budžeta ieņēmu-

miem pirms 1940. g. 17. jūnija tagad atkri-

tuši ieņēmumino dzelzceļiem, pasta, telefona

un radio.Atkrituši muitas nodokļi, kas nodoti

Reichskomisārabudžetam. Zīmognodokļavie-

tā ar nelieliem ieņēmumiem pastāv vienota

valsts nodeva. Iztrūkst kuģniecības nodoklis,

apdrošināšanas nodokļi, akcīzes, importa no-

devas. Agrākos apmēros nedod atlikumu

meži un monopoli, piem., cukura un linu

un kaņepāju monopols v. t. t.

Pašvaldību budžetam, kā no tabulas

redzams, līdz š. g. 1. oktobrim bez personu

nodokļa un komunālās saimniecības ieņē-

mumiem nebija pašam savu lielāku ieņēmu-

mu avotu. Komunālas saimniecības ieņē-

mumi ir ienākumi no publisku labierīcību

izmantošanas, kā no pirtīm, tirgiem, kana-

lizācijas un aptīrīšanas, saimniecisko uzņē-

mumu peļņa, piem., ielu dzelzceļu, ūdens

apgādes un tamlīdzīgu pasākumu budžetu

atlikumi.

Līdz š. g. 1. oktobrim 60 — 70% no visiem

pašvaldību ieņēmumiem sastādīja zemes

pašpārvaldes budžeta piemaksa. Pieskaitot

pēdējai iepriekšējā perioda pašvaldību bu-

džeta atlikumu, kas arī faktiski uzskatāms

kā zemes pašpārvaldes doto līdzekļu atli-

kums, pašvaldību pašu ieņēmumi sastādīja

tikai ap 20% no visiem ieņēmumiem. 1941. g.

septembra —
oktobra mēnešos, kad zemes

pašpārvaldes budžets nevarēja pašvaldības

atbalstīt, pēdējo budžetu iztrūkumus sedza

ar aizņēmumiem kreditiestādēs, ko nākošos

periodos zemes pašpārvaldes budžets at-

maksāja.

Sākot ar 1942. g. oktobra — marta bu-

džetu tiek stabilizēti arī pašvaldību budžeta

ieņēmumi, jo bez iepriekšminētiem nekusta-

mas mantas nodokļiem pašvaldībām padots

arī tirdzniecības un rūpniecības nodoklis un

paredzēti daži jauni sīkāki nodokļi, piem.,

izpriecu un dzērienu nodoklis. Tekošā pus-

gada budžetā pašvaldībām tamdēļ turpat

80% ir pašu ieņēmumi. Pilna gada budžetā

tik labvēlīgs procents, pastāvot pašreizējiem

ieņēmumuavotiem, nav paredzams, jo tekošā

pusgada budžetā iekrīt lielāko nodokļu

maksāšanas termiņi.

lepriekšminētie ieņēmumi visus pašval-

dību izdevumus nesedz, tādēļ jādomā par

pašvaldību ieņēmumu tālāku palielināšanu,

jo izdevumu samazināšana tādos apmēros

nav iespējama. Sinī darbā aktīvi jāpiedalās

arī pašām pašvaldībām, jo pēdējās labāki

pazīst savus vietējos apstākļus. Jau izstrā-

dāti vairāku jaunu nodokļu un nodevu pro-

jekti, piem., sludinājumu nodoklis, tirgus,

būvdarbu atļauju, lopkautuvju lietošanas,

gaļas veterināri - sanitārās apskates un vēl

citas nodevas, kas visas nāks pašvaldību

ieņēmumos.

Salīdzinot ar laiku pirms 1940. g. 17. jū-

nija no pašvaldību ieņēmumiem kā svarī-

gākie atkrituši ienākumi no elektrības

ražošanas un elektriskās strāvas sadalīšanas

un ienākumi no lopkautuvēm, kas izņemtas

no pašvaldību apsaimniekošanas. Tāpat

nepastāv vairs dzīvokļu nodoklis, kas paš-

valdībāmsavā laikā deva prāvus ieņēmumus.

Budžeta izdevumi.

Pirmais izdevumu budžets tika sastādīts

provizorisks, jo kara apstākļos satiksme ar

provinci bija gandrīz neiespējama un bu-

džetā paredzēto izdevumu pārbaudi tamdēļ

nevarēja izdarīt. Pirmā budžetā uzņemti pie
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tam līdzekļi gandrīz vienīgi dažādo nozaru

administrācijas uzturēšanai, jo plašākiem

uzdevumiem trūka līdzekļu un, atkrītot da-

žādiem boļševiku iestādījumiem, īsā laikā

Lai parādītu iestāžu tiešo izdevumu

attiecību, no budžeta šeit izslēgtas piemaksas

pašvaldību budžetam, vienreizējas lielākas

aizņēmumu atmaksas etc. Salīdzinājums ar

tekošā perioda budžetu nav iespējams, jo

šo periodu klasifikācijas nav salīdzināmas.

Kā no tabulas redzams, pārvaldes orgānu

uzturēšanas izdevumi salīdzinot ar budžeta

kopsummām visumā slīd, turpretim izdevumi,

piem., satiksmei, izglītībai, sociālai nodroši-

nāšanai aug. No zemes pašpārvaldes budžeta

izslēgta dzelzceļa, pasta, telegrāfa, telefona

un radio saimniecība, tamdēļ satiksmes iz-

devumos pašpārvaldes budžetā ietilpst vie-

nīgi šoseju, zemesceļu un ūdensceļu uzturē-

šanas un apsaimniekošanas izdevumi.

Lauksaimniecības izdevumos kā svarī-

gākie minami agronomiskā tīkla uzturēšana,

lopkopības pārraudzība, meliorācija, vete-

rinārā palīdzība un vaislas staciju dzīvā

inventāra papildināšana.

Tekošā perioda budžeta projektā pare-

dzēta arī iespēja atbalstīt plašākā apmērā

Budžetu izpildījums procentos no kopsummas

nebija noorganizēti šo iestādījumu atvieto-

tāji. Tikai nākošos periodos budžets ietvēra

visas saimnieciskās un kultūrālās dzīves

nozares.

karā nopostīto lauksaimniecības ēku atjau-

nošanu.

Veselības aizsardzības izdevumi abos

budžetos ir samērā prāvi, jo ārstniecisko

palīdzību pēc boļševiku laika principa

iedzīvotāji vēl saņem bez maksas. Sakarā

ar to zemes pašpārvaldes un pašvaldību

budžetos līdz šim uzņemta pilnos apmēros

visu slimnīcu un sanatoriju, tāpat arī poli-

klīniku resp. ambulanču uzturēšana. Nepie-

ciešams pārkārtot šo vēl arvien pastāvošo

boļševiku ārstēšanas sistēmu, tās vietā radot

līdzīgu kārtību, kāda Latvijā pastāvēja

pirms 1940. g. 17. jūnija. Atvēlot budžetā

līdzekļus veselības aizsardzībai, sevišķa

vērība veltīta arī sanitārai uzraudzībai un

epidēmiju apkarošanai. Sakarā ar to izvei-

dots lipīgo slimību apkarošanas iestāžu tīkls

un apdraudētos rajonos noorganizēta iedzī-

votāju potēšana. Tekošā perioda budžeta

projektā no jauna paredzēts pastiprinātā

kārtā apkarot arī trachomu un vēža slimību.

Sociālās nodrošināšanas izdevumos gal-

venie posteņi pensijas, atklātā un slēgtā
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Izdevumi
Jūlijs-

augusts
1941. g.

Septembris-
oktobris

1941. g.

Novembris-

decembris

1941. g.

Janvāris
marts

1942. g.

Zemes pašpārvaldes budžets.

Satiksmei

Lauksaimniecībai

Izglītībai un fiziskai kultūrai. .
.
.

Veselības aizsardzībai

Sociālai nodrošināšanai

Pārvaldes orgānu uzturēšanai . . .
Pārējie izdevumi

10,9

32,5
9,7
7,3

39,1

0,5

18,7

9,5

20,8
5,7

13,2

32,1

16,7

6,3

24,9

4,9

17,3
28,7

1,2

21,3

7,3

23,1

5,8
14,7
27,5
0,3

Kopā ļ 100% 100% 100% 100%

Pašvaldību budžets.

16,0

28,5

32,9
6,1

14,2

2,3

22,6

26,1

25,6

6,5

10,1

9,1

28,1

29,3

22,2

4,2

11,1

5,1

18,1
30,7
23,5

4,8

15,2

LZ.

Komunālai un dzīvokļu saimniecībai

Izglītībai
Veselības aizsardzībai

Sociālai nodrošināšanai
......

Pārvaldes orgānu uzturēš

Pārējie izdevumi

Kopāļ 100% 100% 100% 100%



nespējnieku apgāde un pabalsti daudzbērnu

•ģimenēm. Mūsu pensionāru pensijas un pa-

balsti atklātā apgādē esošām personām ir

mazi, tādēļ tekošā budžeta projektā ir pa-

redzēta iespēja paaugstināt pensijas un arī

minētos pabalstus. Kara invalidu, viņu ģi-

menes locekļu un karā kritušo piederīgo

pensijas caurmērā pēc šī projekta sasniegtu

RM 19 mēnesī. Paredzēts tomēr samazināt

darba spēju zaudējuma °/o piešķirot pensiju,

tādēļ jūtami var pieaugt minēto pensionāru

skaits. Bij. Latvijas pensionāru pensijas pa-

redzēts paaugstināt caurmērā no RM 19 līdz

RM 50 mēnesī, bet sociālās apdrošināšanas

pensionāriem, t. i. vecuma, invaliditātes un

negadījumu pensionāriem caurmērā no

RM 15 līdz RM 25 mēnesī. Sociālās nodro-

šināšanas pensiju izmaksu izdara no līdzek-

ļiem, ko iemaksā darba devēji caur arod-

biedrībām. Minētām pensijām vajadzīgā

summa tamdēļ parādās kā budžeta izdevu-

mos, tā arī ieņēmumos. Krietnu un maztu-

turīgu daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanai bu-

džetā paredzēti līdzekļi izmaksai par

ceturto un katru turpmāko bērnu RM 10

apmērā.

Sociālās nodrošināšanas postenī pirmo
reizi tek. budžeta projektā uzņemti līdzekļi

arī latviešu brīvprātīgo karavīru un tiem

pielīdzinātā dienestā, kā arī darba dienestā

esošo ģimeņu apgādībai. Pabalstu summas

aprēķinātas, izejot no principa, ka ģimenei

jāsaņem apmēram tādi paši ieņēmumi, kā

pirms apgādnieka iestāšanās dienestā.

Vēl atzīmējams, ka laulību noslēgšanas

sekmēšanai un līdz ar to tautas pieauguma

veicināšanai, budžeta projektā paredzēti lī-

dzekļi, pēc Vācijas parauga, aizdevumu

izsniegšanai jaunlaulātiem, caurmērā RM 600

katrai jaunai ģimenei. Minētos līdzekļus

varēs izlietot tikai pēc attiecīgu noteikumu

pieņemšanas.

Izglītības un kultūras nodalījumā ietil-

pināti visu skolu, tā arī fiziskās audzināšanas

un dažādo kultūrālo pasākumu uzturēšanas

izdevumi. Tekošā budžeta projektā no jauna

paredzēti līdzekļi pāriešanai uz skolu sistē-

mu, kāda pastāv Lielvācijā. Sinī sakarībā

blakus vēl pastāvošām 6 kl. pamatskolām

paredzētas arī 7 kl. tautskolas, kurās līdzši-

nējās mājas mācības vietā noteikta obligāta
1. klase. Bez tam budžetā paredzētas 19 četr-

klasīgas augstākās tautskolas, kurās audzēk-

ņi varēs iestāties no tautskolām pēc 4 klašu

pabeigšanas. Minētās augstākās tautskolās

tek. mācības gadā paredzēta tikai I klase.

Sevišķa vērība veltīta arodizglītības pa-

plašināšanai un padziļināšanai, sakarā ar ko

paredzēti līdzekļi jaunu nodaļu atvēršanai

un parallēlklašu ierīkošanai vairākos tech-

nikumos un arodskolās. Skolnieku atsvabi-

nāšanaino mācības maksas, kā arī stipendiju

piešķiršanai atstāti līdzšinējie procenti —

25% un 10%, bet paredzēts paaugstināt

stipendiju normas. Saskaņā ar saņemtiem

rīkojumiem paaugstinātas arī mācību mak-

sas it sevišķi zinātniskām augstākām mācības

iestādēm — no RM 60 līdz RM 120 gadā un

ģimnāzijām no RM 30 līdz RM 108 gadā.

Kapitāla ieguldījumu izdevumi budžetā

paredzēti mazi, jo nav sākta plašākā mērogā
karā nopostīto ēku atjaunošana. Budžetā

vispirms uzņem līdzekļus būvēm, kas kalpo

satiksmes, ražošanas vai veselības vajadzī-

bām, bet pārējām nozarēm
— tikai iesākto

būvju pabeigšanai. Pie pārējiem izdevumiem

atzīmējams, ka tek. budžetā paredzēti lī-

dzekļi 1931. g. iekšējā ceļu aizņēmuma ti-

rāžēto obligāciju izpirkšanai un vinnestu

izmaksai. Līdz ar to varēs sākt atjaunot

ceļu aizņēmumu obligāciju tirāžu un vinne-

stu izlozi.

Budžetu sastādot, visas minētās izdevumu

grupas atsevišķi jāpārbauda un jākonstatē,

vai kreditu pieprasīšanā ir pieiets ar vislie-

lāko taupību. Sevišķi tas jāteic par admini-

strātīva rakstura izdevumiem. Ļoti populārs

arvien ir štatu un algu jautājums. Tomēr

kara apstākļos, kad visiem spēkiem jāat-

balsta mūsu ražojošās nozares, it sevišķi

lauksaimniecība, administrātīvo darbinieku

skaita nepamatotu palielināšanu pieļaut

nedrīkst. Tāda pati taupība ievērojama visos

biroja un saimniecības izdevumos. Turpretim

izdevumi, kas kalpo kara saimniecībai, ražo-

šanas veicināšanai, tautas veselības nodroši-

nāšanai vai citiem līdzīgiem mērķiem, izlie-

tojami vajadzīgos apmēros; nevajadzīga tau-

pība šinī virzienā var vēlāk radīt vēl lielā-

kus izdevumus vai vērtību zaudējumus.

No līdzšinējiem izdevumu budžetu iz-

pildījumiem redzams, ka izdevumi nav izlie-

toti budžetos paredzētos apmēros. Izpildi-
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jumi svārstās 60—80% no sastādītā budžeta.

Budžetu neizpildīšana paredzētos apmēros

dažos gadījumos stāvējusi sakarā ar līdzekļu

neieplūšanu budžeta kasēs paredzētos ap-

mēros, kā arī sakarā ar atsevišķām vaja-

dzībām paredzētu lielāku summu neizlieto-

šanu un ar ietaupījumiem, it sevišķi inven-

tāra, mašīnu un materiālu iegādes un

remonta izvešanas posteņos. Budžetus sa-

stādot, tamdēļ jāapsver ne tikai visas

vajadzības, bet arī iespējas šīs vajadzības

apmierināt.

Budžeta izpildīšanas technika.

Visu laiku kopš 1941. g. I. jūlija budžeta

izpildījuma technika un budžeta norēķini

visumā palikuši agrākie. Budžeta izpildī-

juma elasticitātes labā pārkārtojumi bija ne-

pieciešami gan kapitāla ieguldījumu finan-

cēšanas kārtībā. Jau 1941. g. pēdējos

mēnešos kapitāla ieguldījumu financēšanu

neizdarīja caur tā sauktām speciālām ban-

kām, jo pie šīs kārtības banku šķietami

vairākkārtīgā kontrole tikai apgrūtināja

darbus, bet par eventuāliem pārkāpumiem

tomēr nebija iestādes, ne personas, kas nestu

atbildību. Pēc pārkārtojumiem būvju uzrau-

dzība un kontrole nokārtota tāpat kā pirms

1940. g. 17. jūnija.

Pašvaldību budžetu izpildīšanā noteikta

stingra līdzekļu koncentrācija, slēdzot at-

sevišķām iestādēm atvērtos tekošos rēķinus

un to vietā atverot budžeta rēķinus. Pastā-

vot šādai kārtībai, visi vienas pašvaldības

līdzekļi atrodas vienā kopējā rēķinā, no

kura tos izlieto tieši izdevumu segšanai bez

pārskaitīšanas starprēķinos.

Arī budžeta sistēmas pēc Lielvācijas pa-

rauga, budžeta izpildīšanas kārtība, saskaņā

ar Reichskomisāra norādījumu, savā pamatā

atstāta līdzšinējā. Jāatzīmē vienīgi divi

grozījumi līdzšinējā kārtībā. Pirmais attie-

cas uz ieņēmumu pārzināšanu. Reizē ar

budžeta sistēmas maiņu katrs resors turp-

māk pārzinās visus savus ieņēmumus

pretēji iepriekšējai kārtībai, kad katrs resors

pārzināja ne savus, bet atsevišķa veida

ieņēmumus. Stingras pārraudzības nodroši-

nāšanai turpmāk budžeta izpildījuma pār-

skatus sastādīs pēc kases izdevumiem, kas

nodrošinās resoru datu salīdzināšanas

iespēju ar Latvijas bankas datiem. Tur-

pretim līdz šim izpildījuma pārskatus sa-

stādīja pēc faktiskiem izdevumiem, kas ne-

deva iespēju sekot maksāšanas līdzekļu

patiesam izlietojumam.

Budžeta kreditus finanču resors līdz šim

iestādēm nav varējis atvērt par noteiktu

laiku uz priekšu, bet kreditu atvērumus

izdarījis, ievērojot budžeta kases stāvokli un

ievērojot līdzekļu pašreizējo vajadzību.

Turpmāk, pie garākiem budžeta periodiem

un pastāvot labvēlīgam budžeta kases stā-

voklim, kreditus varēs pārvest arī garākam,

periodam.
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JAUNā NODOKĻU SISTĒMA.

Mag. oec. J. Silvers

Mūsu zemes iestādēm 1941. gada jūnijā

un jūlijā pēc boļševiku padzīšanas bija jā-

uzsāk darbība bez vajadzīgiem līdzekļiem.

lestāžu izdevumu segšanai līdzekļus varēja

sagādāt vienīgi ar nodokļiem. Bet ar kādiem

nodokļiem?

Boļševiku laika nodokļu sistēmu kā ne-

piemērotu nevarēja paturēt, bet jaunus

nodokļu likumus nevarēja izdot, jo vēl ne-

bija ieradusies civilā pārvalde. Vietējās

iestādes bija spiestas iekasēt nodokļus pēc

dažiem boļševiku laikā izdotiem nodokļu

likumiem. Nodokļi ienāca niecīgos apmēros,

jo maksātāji neatzina padomju varas laika

likumus. Turpretim dažas attālākas apriņķu

pašvaldības, kurām satiksmes grūtību dēļ

nebija sakaru ar centrālām iestādēm, savu

izdevumu segšanai iekasēja lauku nekusta-

mas mantas un personas nodokli pēc bij.

Latvijas brīvvalsts nodokļu likumiem.

Tirdzniecība un rūpniecība koncentrēta

dažās pilsētās, un no tām ienāk lielākas no-

dokļu summas, ar kurām var segt šo pilsētu

budžetu izdevumus. Mazākās pilsētas, kurās

saimnieciskā dzīve nav tik rosīga, nespēja

segt savu budžetu izdevumus. Līdzīgs stā-

voklis budžetu izdevumu segšanas ziņā ir

arī atsevišķos apriņķos un pagastos. Seit

katrā ziņā vajadzīgs korrektīvs, kas var

nākt tikai no centrālām iestādēm, kuras var

pārzināt un izlīdzināt izdevumu prasības, at-

vēlot izdevumus tur, kur tie visnepiecieša-
māki.

Saskaņā ar Austrumapgabala Reichs-

komisāra 1941. g. 18. oktobra Rīkojumu par

nodokļu lietu kārtošanu Austrumapgabalā

(izsl. 1941. g. 23. oktobrī «Tēvijas» 99. nr.),

Ģenerālkomisārs līdz nodokļu nolikuma

vienveidīgai nokārtošanai izdod vajadzīgos

rīkojumus. Sakarā ar to uzsākta boļševiku

laikā izdoto likumu atcelšana un to vietā

izdoti mūsu zemes saimniecisko apstākļu

attīstībai piemēroti nodokļi un nodevas.

1) Ģenerālkomisāra rīkojums par lauku

nekustamās mantas nodokļa avansiem (izsl.

1941. g. 24. oktobrī «Tēvijas» 100. nr.),

kurus ņem par 1941. g. no visiem lauku ne-

kustamiem īpašumiem RM 0,03 apmērā no

katra taksācijas lata. Aprēķinam par pa-

matu ņemama taksācijas vērtība 1940. g.

1. aprīlī, kas noteikta saskaņā ar agr. Lat-

vijas brīvvalsts likumu par lauku nekusta-

mās mantas nodokli.

a) Papildinājumi rīkojumā par lauka ne-

kustamās mantas nodokļa avansiem

(izsl. 1941. g. 16. dcc. »Tēvijas» 144.

nr.). Avansa lielums atsevišķi vērtē-

jamiem objektiem noteikts 5% no

ienesīguma vērtības.

b) Noteikumi par lauku nekustāmās man-

tas nodokļa noslēguma maksājumu

(izsl. 1942. g. 13. jūnijā Rīkojumu Vēst-

neša 108. nr.). Noslēgumamaksājumu

ņem RM 0,003 no katra taksācijas lata,

ja taksācijas vērtība pārsniedz Ls 2000.

2) Ģenerālkomisāra rīkojums par pilsētu

nekustamās mantas nodokļa avansiem (izsl.

1941. g. 7. novembrī «Tēvijas» 111. nr.),

kurus ņem par 1941. g. no visiem pilsētu ne-

kustamiem īpašumiem s°/o apmērā no pil-

sētu nekustamās mantas ienesīguma vērtī-

bas, kura noteikta saskaņā ar agr. Latvijas

brīvvalsts likumu par pilsētu nekustāmās

mantas nodokli. Tādos gadījumos, kad pil-

sētu nekustamu īpašumu ienesīguma vērtība

noteikta nodokļa ņemšanai kā lauku ne-

kustamās mantas īpašumiem, tad no šiem

īpašumiem avanss ņemams RM 0,03 no

katra ienesīguma vērtības lata.

3) Ģenerālkomisāra rīkojums par amat-

veidīgās nodarbības nodokli (izsl. 1941. g.

7. novembra «Tēvijas» 111. nr.), ko maksā

privāti tirdzniecības, rūpniecības un amat-

niecības uzņēmumu īpašnieki. Ar šo rīko-

jumu grozīts boļševiku laikā izsludinātais

(Ziņotājs 1941. g. 16. maija, 113. nr.) dekrēts

par amatveidīgas nodarbības nodokli, pie-

mērojot to pašreizējiem apstākļiem. Nodokļu

likmes ievērojami samazinātas.
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-4) Noteikumi par tirdzniecības un rūp-

niecības nodokli (izsl. 1942. g. 16. jūlijā

«Rīkojumu Vēstneša» 134. nr.) stājas

iepriekšējā punktā minētā Ģenerālkomisāra

rīkojuma par amatveidīgas nodarbības no-

dokli vietā.

Tirdzniecības un rūpniecības nodokli ņem

līdztekus divās daļās: kā: a) algu kopsummas

nodokli un b) tirdzniecības un rūpniecības

peļņas nodokli. Izsludināta pirmā daļa,

algu kopsumas nodoklis, kurš ir spēkā ar

1942. g. 1. aprīli. Algu kopsummas nodokļa

likmes:

1) gada maksa RM 32 par katru pa-

sākuma vienību un

2) 3% no izmaksāto algu kopsummas.

5) Rīkojums par personas nodokli lauku

iedzīvotājiem 1941. gadā (izsl. 1941. g. 13.

nov. «Tēvijas» 116. nr.).

Personas nodoklis jāmaksā fiziskām per-

sonām, kuras 1941. g. 1. novembrī dzīvo

kādā pagastā un nemaksā ienākuma vai

darba algas nodokli. Nodokli nemaksā

personas, kas 1941. g. 1. nov. bija jaunākas

par 18 gadiem, un vīrieši, kas 1941. g. 1. nov.

vecāki par 60 gadiem, bet sievietes, kas

vecākas par 50 gadiem. Nodokļu likmes

no RM 8 līdz RM 15.

6) Noteikumi par personas nodokli lauku

iedzīvotājiem 1942. g. 26. oktobrī (izsl. 1942.

g. 5. nov. «Rlk. Vēstnesī» 230. nr.) nosaka, ka

iepriekšminētais rīkojums par personas no-

dokli lauku iedzīvotājiem 1941. gadā pie-

mērojams arī personas nodokļa ņemšanai no

lauku iedzīvotājiem 1942. gadā.

Nodokli nemaksā personas, kas 1942. g.

1. jūlijā bija jaunākas par 18 gadiem, un

vīrieši, kas 1942. g. 1. jūlijā bija vecāki par

60 gadiem, un sievietes, kas 1942. g. 1. jūli-

jā bija vecākas par 50 gadiem.

7) Rīkojums par darba algas nodokli

(izsl. 1941. g. 13. novembrī «Tēvijas» 116.

nr.). Nodoklis jāmaksā visām fiziskām per-

sonām, kuras saņem darba algu un ja darba

alga mēnesī ir RM 50 un vairāk. Rīkojums

stājas spēkā 1941. g. 1. nov. un reizē ar to

atcelts PSRS 1940. g. 4. aprīļa likums par

ienākuma nodokli un kultūras nodevu no

strādniekiem un kalpotājiem.

a) Rīkojums par aplikšanu ar algu no-

dokli (izsl. 1941. g. 23. dcc. «Tēvijas»

150. nr.) skar darba ņēmējus, kuriem

vācu pavalstniecība,

b) Rīkojums par 1941. gada 31. oktobra

darba algas nodokļa rīkojuma izpil-

dīšanu (izsl. 1942. g. 21. febr. «Rīko-

jumu Vēstneša» 18. nr.).

8) Rīkojums par apgrozījuma nodokļa

ņemšanu Austrumapgabalā (izsl. 1942. g. 1.

februārī «Rīkojumu Vēstneša» 1. nr.). Ap-

grozījuma nodoklim pakļauti apgrozījumi:

a) piegādes un citi pakalpojumi, b) pašpa-

tēriņš, c) preču pāriešana vairākpakāpju uz-

ņēmumos no vienas ražošanas pakāpes otrā.

Nodokļa likmes 3%, 2%, l°/o un rīkojuma

pielikumā preču ražotājiem noteiktās likmes.

Rīkojums stājies spēkā 1942. g. 1. februārī.

a) Rīkojums par amatniecisko uzņēmumu

aplikšanu ar apgrozījuma nodokli

Austrumapgabalā (izsl. 1942. g. 1. febr.

«Rīkojumu Vēstnesī» 1. nr.). Rīkojums

stājas spēkā ar 1941. g. i. sept. Apgro-

zījuma nodoklim pēc spēkā esošiem

noteikumiempakļauti arī amatnieciski

uzņēmumi.

b) Izpildnoteikumi pie rīkojuma par ap-

grozījuma nodokļa ņemšanu Austrum-

apgabalā (izsl. 1942. g. 21. aprīlī «Rīko-

jumu Vēstnesī» 64. nr.). Ar 1942. g.

1. februāri atcelts: a) Nolikums par

apgrozījuma nodokli no sociāl. saim-

niecības uzņēmumiem un organizāci-

jām (Ziņotājs 1941. g. 8. marta 56. nr.),

b) Nolikums par nodokli no bezpreču

darījumiem (Ziņotājs 1941. g. 12. marta

59. nr.),

c) Pārgrozījumi 1942. g. 26. janvāra no-

teikumos par apgrozījuma nodokļa

ņemšanu Austrumapgabalā (izsl. 1942.

g. 3. jūlija «Rīkojumu Vēstnesī» 123.

nr.).

9) Noteikumi par peļņas atskaitījumu at-

celšanu, kurus ņēma valsts budžetam par

labu (izsl. 1942. g. 15. jūlija «Rīkojumu Vēst-

nesī» 133. nr.). No valsts saimniecis-

kām organizācijām un uzņēmumiem sākot

ar 1942. g. 1. aprīli ņemams sabiedrību no-

dokļa avanss 50% apmērā no katra notecē-

juša ceturkšņa peļņas.

10) Noteikumi par ienākuma nodokļa at-

celšanu kooperātīviem un sabiedriskām

organizācijām 1942. g. 23. sept. (izsl. 1942. g.

16. okt. «Rīkojumu Vēstn.» 213. nr.). Koope-
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rātīvā tikla organizācijām un uzņēmumiem

un sabiedrisko organizāciju uzņēmumiem sā-

kot ar 1942. g. 1. janv. jāmaksā sabiedrību

nodoklis saskaņā ar turpmāk izdodamiem

noteikumiem. Nodokļa avanss maksājams

30%> apmērā no peļņas pa ceturkšņiem.

11) Noteikumi par ienākuma nodokļa

avansu ņemšanu (izsl. 1942. g. 26. augustā

«Rīkojumu Vēstn.» 169. nr.). Nodokļa

avanss jāmaksā par 1942. gadu fiziskām per-

sonām, kuras saņem ienākumus no tirdz-

niecības, rūpniecības, amatniecības vai

citiem peļņas uzņēmumiem, no pastāvīga

darba, no kapitāla vai no izīrēšanas vai iz-

nomāšanas, ja 1942. gada skaidrie ienākumi

RM 600 un vairāk.

12) Rīkojums par kara piemaksas ņemšanu

no tabakas precēm (izsl. 1941. g. 27. dcc.

«Tēvijas» 152. nr.). Kara piemaksu 50%

apmērā no mazuma tirdzniecības cenas

maksā tabakas preču pircējs virs preču

cenas.

13) Rīkojums par spēkratu nodokli (izsl.

1942. g. 10. marta «Rīkoj. Vēstn.» 31. nr.).

Gada maksa no RM 9 līdz RM 23 par vienu

spēkratu.

14) Rīkojums par velosipēdu nodokli (izsl.

1942. g. 10. marta «Rīkoj. Vēstn.» 31. nr.).

Gadā par velosipēdu nodoklis RM 3. Par

1942. gadu nodokļa likme RM 2.

15) Rīkojums par suņu nodokli (izsl. 1942.

gada 6. augustā «Rīkojuma Vēstn. 152. nr.).

Gadā par suni nodoklis RM 20. Nodokli var

samazināt par katru suni līdz RM 10 un līdz

RM 3.

16) Noteikumi par pašvaldību dzērienu

nodokli Austrumapgabalā (izsl. 1942. g. 15.

maija «Rīkoj. Vēstn.» 84. nr.). Sākot ar

1942. g. 1. aprīli ņem nodokli no dzērieniem,

kurus pret samaksu patērē uz vietas. No-

doklis ir 10% no mazumtirdzniecības cenas.

17) Noteikumi par zirgu, govju un vēršu

nodokli (izsl. 1942. g. 8. jūlijā «Rīkoj. Vēstn.»

127. nr.). Nodokli ņem no govīm, vēršiem

un zirgiem, kurus tur pilsētās. Nodokļu

likme no RM 5 līdz RM 20.

18) Spirta nodeva un degvīna piemaksas

nodoklis (izsl. Verkūndungsblatt 13. nr. 20.

nov. 1941. g.). Spirta nodevu aprēķina

RM 560 par katru hektolitru absolūtā alko-

hola. Degvīna piemaksas nodokli aprēķina

50% apmērā no piedevu vērtības, ko piejauc

degvīnam —

esence, cukurs v. t. t.

19) Noteikumi par izpriecu nodokli 1942.

g. 30. septembrī (izsl. 1942. g. 29. oktobrī

«Rīkoj. Vēstn.» 224. nr.). Nodokļa likmes

no ieejas maksas vai atlīdzības 10—50%.

20) NodevaLatvijas saimniecības kamerai

(izsl. 1942. g. 16. oktobrī «Rīkoj. Vēstn.» 213.

nr.). Kamera ņem 1942. gadā no saviem

dalībniekiem nodevas:

a) pamatnodeva RM 6 no katras arod-

veidīgas nodarbības vietas;

b) nodarbināto skaita nodevu RM 3 par

katru uzņēmumā nodarbinātu strād-

nieku vai kalpotāju;

c) apgrozījuma nodevu 2°/oo no uzņē-

muma gada apgrozījuma, vairumtirdz-

niecības uzņēmumiem iemaksas no-

teiktas l°/oo no apgrozījuma, bet

bankām o,l°/<k> no bruto bilances

summas.

21) Noteikumi par uzņēmumu sociālās no-

devas ņemšanu (izsl. 1942. g. 17. jūlija

«Rīkoj. Vēstn.» 135. nr.). No visiem pub-

liskiem un privātiem darba devējiem arod-

savienības ņem par 1942. gadu uzņēmumu

sociālo nodevu 1% apmērā no algu kop-

summas. Uzņēmēji, kas pakļauti tirdznie-

cības un rūpniecības nodoklim (sk. 4. pkt.,)

atbrīvoti no sociālās nodevas ar 1942. g.

1. jūliju.

Jau tagad pastāv vesela rinda jaunu no-

dokļu, bet tie vēl nav visi. Sai jaunajā no-

dokļu sistēmā trūkst sistēmas stūrak-

mens — rīkojuma par ienākuma nodokli.

Tālāk vēl nav publicēti rīkojumi par lauku

un pilsētu nekustamas mantas nodokli, sa-

biedrību nodokli un vekseļu nodokli.

Jaunā nodokļu sistēma veidojas pakāpe-

niski un paredz visu ienākumu avotu ap-

likšanu, lai iegūtu ienākumus budžeta izde-

vumu segšanai un arī lai uzsūktu brīvos

naudas līdzekļus. Sai pēdējai funkcijai se-

višķi liela nozīme kara saimniecības ap-

stākļos.
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BŪVMATERIĀLU, STIKLA UN KERAMIKAS RŪPNIECĪBAS

STĀVOKLIS UN RAŽOJUMU SADALĪŠANAS KĀRTĪBA.

Būvinž. L. Francmanis

Būvmateriālu, stikla un keramikas rūp-

niecības uzņēmumi Latvijā pirms šī kara

apmierināja ar saviem ražojumiem ne tik-

vien pirmā pasaules karā izpostītās zemes

vajadzības, bet arī sekmīgi eksportēja tos

kaimiņu zemēs.

Starp sīkiem uzņēmumiem ar amatnie-

cības raksturu un lielākiem uzņēmumiem

ar novecojušos iekārtu un primitīvām darba

metodēm pēdējos Latvijas brīvvalsts pastā-

vēšanas gados uzcelti un laisti darbā pilnīgi

moderni iekārtoti uzņēmumi, kā, p. p., Bro-

cēnu cementa fabrika, Bolderājas būvkera-

mikas fabrika, kaļķu uzņēmums «Calciums»

Cēsīs un daži citi. Tanī pašā laikā dibinātas

arī akcijsabiedrības, kuras apvienoja lielākus

katras nozares uzņēmumus, tādā veidā ra-

dot priekšnoteikumus financiāli stiprās vie-

nībās apvienoto rūpniecības uzņēmumu dar-

bības modernizēšanai un racionālizēšanai.

Rūpniecības līmeņa celšanas darbā aktīva

loma piekrita bij. Latvijas brīvvalstij, kura

piedalījās jaunos pasākumos gan ar savu

kapitālu, gan nāca ar ierosinājumiem. Valsts

līdzdalību raksturo sekojoši piemēri: ak-

ciju sabiedrībā „Kaļķis" valstij piederēja

50% akciju, Bolderājas būvkeramikas fab-

rikā valstij piederēja 100% akciju.

Akciju sabiedrībās, kuras apvienoja lie-

lākās ķieģeļnīcas, valsts piedalījās sekojoši:

a/s „Ķieģeļnieks" ar 75% un a/s «Ķieģelis"
ar 85% no pamatkapitālā. Pat a/s „Ķieģelis
un kūdra", kura skaitījās par privātu sa-

biedrību, valsts kredits sasniedza 25% pa-

matkapitāla.

Būvmateriālu rūpniecībai ir noteikti da-

biskie pamati — vietējās izejvielas un vie-

tējo speciālistu kadri. Vietējo izejvielu

(māla, ģipš-, kaļķ- un dolomitakmeņu) labās

dabiskās īpašības dod iespēju ražot pilnvēr-

tīgus būvmateriālus, kuri kvalitātes ziņā var

droši konkurēt ar labākiem citzemju ražo-

jumiem. Kā piemēru var minēt vietējo ce-

menta fabriku ražoto portlandcementu, kurš

pēc savām īpašībām pielīdzināms vācu un

krievu augstvērtīgiem portlandcementiem ar

marku 500. Sacītais attiecas arī uz ķieģeļu,

drenu cauruļu, kaļķu un ģipša rūpniecībām.

Izejvielu izdevīgā dabiskā novietne Dauga-

vas un Lielupes baseinos atļauj, izmantojot

lētos ūdens ceļus, līdz minimam samazināt

smago izejvielu transporta izdevumus tanīs

gadījumos, kad nenotiek pārstrādāšana uz

vietas vai arī jau gatavie ražojumi jātrans-

portē uz patērēšanas un sadalīšanas cen-

triem.

Pat tādi būvmateriālu ražošanas uzņē-

mumi, kas bāzējas uz importētām izejvie-

lām, kā ugunsdrošo akmeņu, šamota cau-

ruļu un šīfera rūpniecības, pateicoties fab-

riku novietnēm Daugavas kuģojamā lejas-

galā uzskatāmi zināmā mērā par konkuren-

ces spējīgiem.

Viens svarīgs jautājums Latvijas brīv-

valsts laikā netika atrisināts — proti, im-

portētā kurināmā aizstāšana ar vietējo. Līdz

šim laikam vietējās būvmateriālu rūpniecī-

bas siltuma bāze ir importētais kokss, ak-

meņogles un vietējā malka. Kūdru kā ku-

rināmo tikpat kā nemaz nelietoja. Sādu rī-

cību atļāva priekškara saimnieciskā kon-

junktūra ar zemām akmeņogļu cenām un

Latvijas izdevīgā novietne ar labām Bal-

tijas jūras ostām Liepājā, Ventspilī un Rīgā.

Nākotnē, iestājoties miera apstākļiem,

kurināmā jautājums būvmateriālu rūpniecībā

būs jāatrisina kā viens no pirmajiem, jo

pēc milzīgiem tonnāžas zaudējumiem, kuri

tik raksturīgi pašreizējam karam, un sakarā

ar atjaunotās Eiropas paredzamām ļoti lie-

lām prasībām pēc koka kā būvmateriāla

un izejvielas, tekstiliju, cellulozas un citās

nozarēs vietējai būvmateriālu rūpniecībai

būs jālieto kūdra kā galvenais kurināmais.

Līdz liktenīgajam 1941. gadam Latvijas

būvmateriālu rūpniecība stāvēja uz drošiem

pamatiem. Tika atjaunoti pirmā pasaules

karā izpostītie vecie uzņēmumi un uzceltas

jaunas pilnīgi moderni iekārtotas fabrikas.
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Produkcija Eksports
Materiāla nosaukums Vienība 1000 1000

vienības vienības

Ķieģeļi gab. 124.180 350

Kaļķi t. 511 0,122

Ģipsis t 39,7 26,7

Ģipsakmeņi . . . t 198 144

Ģipša plātnes . . m* 398.634 225.025

Krāsns podiņi . . gab. 2.255 40

Drenu caurules . gab. 8.170 —

Ugunsdrošie ķie-

ģeļi gab. 2.702

Smilškaļķu ķieģeļi gab. 5.087
—

Portlandcements . t 1.471

Romancements . . t 7,6 —

Šīfera plātnes . . gab. 8.930 8

Logu stikli . . . ra
! 880 300

Boļševiku varas laikā Latvijā visi rūp-
niecības uzņēmumi tika nacionālizēti. Na-

cionālizētie uzņēmumi pēc lieluma un sva-

rīguma bija sadalīti četrās katēgorijās.

I katēgorijā iedalīja lielākās fabrikas ar

Vissavienības nozīmi, tās tieši pakļaujot

centrāliem komisāriātiem Maskavā. Tādu

uzņēmumu būvmateriālu rūpniecības no-

zarē nebija.

II katēgorijā iedalīja rūpniecības uzņē-

mumus ar strādnieku skaitu virs 20 cilvē-

kiem un apvienoja tos ražošanas trestos,

pakļaujot vietējiem republikas komisāriā-

tiem.

111 katēgorijā ieskaitīja mazus uzņēmu-

mus, galvenā kārtā provincē, ar strādnieku

skaitu zem 20 cilvēkiem. Sie uzņēmumi

bija apvienoti tā saucamos rūpniecības

kombinātos, pakļaujot tos vietējām izpildu

komitejām.

IV katēgorijā iedalīja pavisam sīkus

rūpniecības uzņēmumus ar amatniecības

raksturu un apvienoja t. s. ražošanas arte-

ļos.

Būvmateriālu ražošanas rūpniecība prak-

tiski tika iedalīta otrā un trešā katēgorijās.

Pie Vietējās rūpniecības komisāriāta nodi-

bināja trīs būvmateriālu ražošanas trestus:

1) ķieģeļu rūpniecības trests, kas apvienoja

visas ķieģeļnīcas, 2) būvmateriālu ražoša-

nas trests — cementa, kaļķa un ģipša rūp-

niecības un 3) silikātu rūpniecības trests,

kur ietilpināja keramisko, būvkeramisko un

stiklu rūpniecību.

1940. gadā rūpniecības uzņēmumi vēl

strādāja gandrīz miera laika apstākļos, jo

jaunā vara vēl nebija ķērusies pie masvei-

dīgas uzņēmumu iekšējās kārtības pārorga-

nizēšanas.

Bet 1941. g. būvmateriālu rūpniecībā stā-

voklis kļuva jau daudz ļaunāks. Veco darba-

metodu laušana, jauno neparasto metodu

uzspiešana, strādnieku darba disciplīnas

strauja krišana, jauno uzņēmumu vadītāju

nemākulīgā rīcība un, beidzot, tiešā kara

darbība noveda pie ražošanas līmeņa

katastrofālas pazemināšanās.

Kaļķu rūpniecībā 1939. g. viens strād-

nieks saražoja 97 t kaļķa, bet 1941. g.

tikai 53 t sasniedzot tikai 54% no nor-

mālās darba ražības. Ķieģeļu rūpniecībā

1939. g. viens strādnieks saražoja 51.000 ķie-

ģeļu, bet 1941. g. tikai 24.000 gabalu, t. i.

45,5%.

Pat tur, kur kvantitātīvi skaitļi nav tik

graujoši, ražojumu kvalitāte, kura skaitļos

neatspoguļojas, ir bijusi ļoti zema, jo cen-

tieni izpildīt uzstādītus, pa lielākai daļai

pilnīgi nereālus, ražošanas plānus, dabiski

ietekmēja gatavo ražojumu kvalitāti.

Latvijas būvmateriālu ražošanas uzņē-

mumi tiešā kara darbībā nav cietuši. lekārta

un inventārs palika arī neskārti, jo ātrā

vācu karaspēka ienākšana neatļāva boļše-

vikiem evakuēt rūpniecības uzņēmumus.

Kara darbībai izbeidzoties, nodibinājās

rūpniecības pārvalde, vēlāk pārveidota par

rūpniecības departamentu. Jaundibinātā

iestāde pārņēma savā pārzināšanā un ap-

saimniekošanā visu nacionālizēto rūpnie-

cību. Rūpniecības nozares, pārveidotas no

bijušiem rūpniecības trestiem, sāka rosīgi

strādāt pie rūpniecības stāvokļa noskaidro-

šanas un uzņēmumu darbības atjaunošanas.

Lai aizkavētu nelietderīgu izsaimniekošanu,

būvmateriālu krājumi un svarīgās, sevišķi

importētās, izejvielas tika apķīlātas no

Wirtschaftskommando Rīgā. Atļaujas ma-

teriālu pārdošanai vai izlietošanai izsniedza

Wi-Ko pēc speciāliem pieprasījumiem.

Pieprasījumus vispirms apstrādāja jaun-

dibinātā apgādes un izdalīšanas pārvalde,

virzot tos galīgai izlemšanai Wi-Ko vai

Wi-In-Nord referentiem. Ar 1941. g. 1. sept.

apgādes un izdalīšanas pārvalde tika pār-

veidota par apgādes un izdalīšanas direk-
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ciju rūpniecībai ar plašākam tiesībām un

uzdevumiem.

Apgādes direkcija bija sadalīta vairākos

referātos. Būvmateriālu referāts attiecīga

vācu Wi-In-Nord referenta vadībā un vē-

lāk, nodibinoties vācu civīlpārvaldei, ar at-

tiecīgu Reichs- un ģenerālkomisāra refe-

rentu vadībā, sāka rūpēties ne tikvien par

gatavo ražojumu sadalīšanu un piešķiršanu

atsevišķiem patērētājiem, bet arī par pa-

šiem rūpniecības uzņēmumiem.

Tika skaidrotas atsevišķu uzņēmumu va-

jadzības pēc kurināmā, izejvielām un darba

spēka, sastādīti ražošanas plāni, uzsākta ra-

žojumu sašaurinātā nomenklatūra, piemēro-

joties kara apstākļiem. Jau 1941. g. rudenī

izdevās pasūtīt Vācijā importējamās izej-

vielas un ķīmikālijas, kas nodrošināja uz-

ņēmumu tālāko darbību.

Sastādot ražošanas plānu 1942. gadam

būvmateriālu rūpniecības nozarē, likās, ka

galvenās grūtības būs ar importējamām iz-

ejvielām un kurināmo, bet īstenībā 1942. g.

ražošanas plānus noteica vienīgi darba

spēka un tā kvalifikācijas trūkums.

Importējamās izejvielas, kā jēlkrīts,

ugunsdrošie māli, kaolins, lauku špats,

krams v. t. t., kā arī soda un citas ķīmi-

kālijas, kuras jau 1941. g. rudenī būvma-

teriālu referāts ir pasūtījis Vācijā, neskato-

ties uz vispārējām transporta grūtībām, pa

lielākai daļai ir pienākušas.

Stāvoklis ar kurināmo gan ir grūts, bet

tomēr rūpniecības uzņēmumus izdevās no-

drošināt ar vietējo kurināmo — malku un

kūdru, kā arī saņemt no Vācijas koksu un

akmeņogles tiem uzņēmumiem, kam šis

kurināmais ir nepieciešams. 1942. gada ra-

žošanas programmu ietekmēja vienīgi ārkār-

tīgi ass strādnieku trūkums.

Daži piemēri raksturo radušos stāvokli.

Uzņēmums «Rīgas Kaļķis», kurš apvieno

lielākos cepļus Akmeņsalā, Vītiņos, Nī-

grandē, Allažos un Cēsīs, ar savām ak-

meņu lauztuvēm un cepļiem var gadā ražot

apm. 28.000 t kaļķu. Šogad, sakarā ar to,

ka strādnieku skaits sasniedz tikai pusi no

vajadzīgā, būs iespējams saražot ne vairāk

par 14.000 t. Ķieģeļu rūpniecības stāvoklis

nav labāks.

Moderni iekārtotā un priekšzīmīgi va-

dītā Bolderājas būvkeramikas fabrika ir no-

drošināta ar izejvielām un kurināmo nor-

mālam darbam, bet 1942. g. ražos tikai 61%

no savas normālās produkcijas pie strād-

nieku skaita, kas sasniedz 78% no vaja-

dzīgā. Tas ir sevišķi spilgts piemērs, jo

fabrika nav nodrošināta pat ar minimālo

strādnieku skaitu. Darba procesam nepie-

tiekošs strādnieku skaits neatļauj pat esošo

darba spēku izmantot racionāli. Rīgas ke-

ramikas fabrikai (bij. A. S. Kuzņecovs), kas

ir šinī nozarē lielākais un vecākais uzņē-

mums bij. Baltijas valstīs, porcelāna un fa-

jansa nodaļās ir tikai 30% no vajadzīgā

strādnieku skaita. Produkcija samazinās,

bet saimniecisko trauku pieprasījums ir ļoti

liels ne tikai no vācu karaspēka un vie-

tējo iedzīvotāju puses, kā arī no kaimiņu

ģenerālapgabaliem.

Podiņu fabrikai bij. P. Boehm, kas Rīga

un Salaspilī miera gados nodarbināja apm.

270 strādniekus, pašlaik ir tikai 80 cilvēki,

kuri dos arī tikai 38% normālās produk-

cijas.

Būvmateriālu rūpniecības uzņēmumu sa-

rakstā, kuri spiesti sašaurināt savu produk-

ciju vienīgi strādnieku trūkuma dēļ, jāmin

faktiski visi šīs nozares uzņēmumi, jo vi-

sos strādnieku skaits sasniedz tikai apm.

60% no vajadzīgā.

Negaidot būvmateriālu ražošanas kāpi-

nājumu, sadales un apgādes direkcijas būv-

materiālu referāts jau 1941. g. rudenī pats

pasūtījis Vācijā jau gatavus ražojumus, kā

logu stiklus, krītu, ugunsdrošos mālus

v. t. t. un vēlāk rūpējies par iztrūkstošo

būvmateriālu ievešanu, izgādājot vietējām

firmām un uzņēmumiem vajadzīgās importa

atļaujas.

Līdz 1942. g. vasarai visu būvmateriālu

sadalīšanu starp atsevišķiem patērētājiem

veica sadales direkcijas būvmateriālu refe-

rāts ģenerālkomisāra referenta vadībā, bet

sākot ar 1942. g. otro pusi galveniem būv-

materiāliem noteikta kontingentu sistēma,

t. i. ražojumi katram mēnesim uz priekšu

sadalīti nevis starp atsevišķiem patērētā-

jiem, bet patērētāju grupām. Kontingentus

piešķir galveniem, svarīgākiem ražojumiem

vācu iestādes pie Reichs- un Ģenerālkomi-

sāra, pārējiem sadales un apgādes direkcija.
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I grupa. Kontingentētie ražojumi, a. Ce-

ments un ķieģeļi. So galveno būvmateriālu

sadala: cementu — Reichskomisāra tech-

niskā daļa (Technisches Zentralamt Ost-

land). Vispirms tiek apmierinātas vācu ar-

mijas un vispār kara saimniecības va-

jadzības, piešķirot civiliedzīvotājiem ne-

lielas mēneša kvotes. So būvmateriālu kvo-

tes, cementu un ķieģeļu zīmju veidā, tiek

nodotas lekšlietu ģenerāldirekcijas būvnie-

cības departamentam tālākai sadalīšanai

starp atsevišķiem pieprasītājiem. Sos būv-

materiālus piešķir pēc rūpīgas iesniegto pro-

jektu un maksas aprēķinu pārbaudes, pro-

tams, vienīgi tām būvēm, uz kurām neattie-

cas vispārējais būves aizliegums. Būvķie-

ģeļus mazos daudzumos remonta darbiem

izsniedz arī uz vietas novadu komisāri,

kuru apsaimniekošanai nodota mazo, agrāk

rūpniecības kombinātos ieslēgto ķieģeļnīcu

produkcija.

b. Saimnieciskie stikli, porcelāns un

māla trauki. Šos ražojumus visā Reichs-

komisāriāta mērogā sadala attiecīgs refe-

rents pie Reichskomisāra, piešķirot mēneša

kontingentus tirdzniecības departamentam,

kurš sadala šos ražojumus veikaliem. Trau-

ku iegādei no veikaliem speciālas atļaujas

nav vajadzīgas.

II grupa. Šinī grupā ietilpst ražojumi,

kurus apsaimnieko sadales un apgādes di-

rekcijas būvmateriālu referents un kuru

pirkšanai ir vajadzīgas speciālas atļaujas.

Būvmateriāli: krāsns ķieģeļi, jumta kār-

niņi, krāsns podiņi un sienas māla podiņi,

ģipša plātnes, grafīts, kaolins, kudrosits,

klozetpodi un mazgāšanās galdi, elektr. un

techniskais porcelāns un šamots, šamota

ķieģeļi un šamota māli — šos materiālus

pašlaik izsniedz galvenā kārtā rūpniecības

vajadzībām un gadījumos, kad notiek ku-

rināšana ar akmeņoglēm vai koksu, piro-

lits, romancements (pašlaik nav), smilšu pa-

pīrs, šmirģeļpapīrs, šmirģeļripas, tecilas,

šmirģeļpulveris un pasta, lauku špats, māla

caurules, talkums, papes korķi, logu stikli,

drenu caurules, spoguļi.

Preces, kuru pirkšanai atļauju vietā

vajadzīgas cementa zīmes: šīfera plātnes,

cementa caurules, kāpnes un citi cementa

izstrādājumi.

111 grupa. letilpst ražojumi, kuru iegādei

speciālas atļaujas nav vajadzīgas, t. i.:

kaļķi, krīts, ģipsis un kudrosita plātnes. Sīs

grupas būvmateriāli dabūjami brīvā tirgū.

Kaļķu sadalīšana no lielākiem kaļķu cep-

ļiem uzticēta uzņēmumam „Rigas kaļķis" un

būvmateriālu lieltirdzniecības firmai Ulrich

Schell, kura pēc karaspēka prasību apmie-

rināšanas pārdod pārpalikušos kaļķus arī

civiliedzīvotājiem.

Kara apstākļu dēļ šogad no Vācijas

ievesto krītu neizdevās pārstrādāt un paš-

laik tirgū (firmā bij. Paul Boehm) dabūjams

vienīgi jēl- jeb gabalkrīts. Nelielos dau-

dzumos pārstrādāto samalto krītu izdala

vienīgi rūpniecības vajadzībām fabrikām.

Dzirnavu akmeņu masas izejmateriāli, kā

krams, magnēzīts un chlormagnēzijs, nodoti

apsaimniekošanai un sadalīšanai starp dzir-

navām lauku dzirnavu savienībai un dzir-

navu pārvaldei, kur dzirnavām jāgriežas ar

saviem pieprasījumiem.

Nepieciešamība sadalīt rūpniecības ražo-

jumus pastāv kara laikā, kad rūpniecības

ražojumu trūkums sevišķi izjūtams, jo at-

tiecīgi rūpniecības uzņēmumi spiesti sašau-

rināt savu ražošanas programmu un pastāv

pastiprinātas prasības no kara iestādēm,

kuras, protams, jāapmierina pirmā kārtā.
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LATVJU KOOPERĀCIJA.

Mag. oec. J. Platais,

Pagājušā gadsimteņa pēdējā pusē tau-

tas saimniecības struktūru gandrīz visās ze-

mēs pārdzīvojusi ievērojamas pārmaiņas un

tās attīstību ietekmējuši jauni faktori.

Viens no šādiem faktoriem ir arī koope-

rācijas attīstība, kas jau pirms vienas vai

pat divām ģeneracijām no organizatoriskā

ziņā nenoteiktiem un nepilnīgiem pirmsā-

kumiem pamazām sāka izveidoties par

saimnieciski sabiedrisku kustību ar svarīgu
nozīmi. Šī jaunā kustība, kas tagad sazaro-

jusies un aptver daudzas saimniecības no-

zares, savā attīstībā pārdzīvojusi vairākus

gan uzplaukuma, gan arī depresijas perio-

dus. Saimnieciskās dzīves kopnorisē koo-

perācijas svars tomēr vienmēr audzis, jo

šai kustībai allaž bijusi „rūpju mātes" loma

grūtību pārvarēšanā un plašāku aprindu

labklājības sekmēšanā pēc tiem principiem,
kas vispārības labumu stāda augstāk par

personīgām interesēm un tieksmēm.

No šī viedokļa kooperācijai un tās da-

žādām nozarēm sevišķa nozīme piekrīt arī

tagadējos kara apstākļos, jo arī patlaban

saimnieciskās dzīves kārtošanā, ražošanas

nodrošināšanā un jaunuzbūvē jāpārvar

daudz grūtību. Piemērojoties kara saim-

niecības apstākļiem un tiem svarīgajiem

uzdevumiem, kas ražošanas sistēmai un

noieta organizācijām jāveic uzvaras sek-

mēšanai, kooperācijas izveidošanai Au-

strumzemes telpā radīti jauni pamati. Ar

Austrumzemes kooperātivu savienības „Ge-

nossenschaftsverband Ostland" nodibināšanu

arī katrā ģenerālapgabalā paredzēts izvei-

dot līdzīgas kooperātīvu savienības, kas

kārtos visu nozaru un veidu kooperācijas

lietas, piemērojoties katras zemes īpatnē-

jiem apstākļiem un uzdevumiem. Latvijas

kooperātīvu savienībai vadība jau apstipri-

nāta, un sagaidāms, ka tuvākā nākotnē va-

rēs sākties kooperācijas laukā sprausto

mērķu reālizēšana un boļševiku valdīšanas

laikā latvju kooperācijai sisto brūču sa-

dziedāšana. Šinī darbā, kas bez šaubām

būs cieši saistīts ar kooperācijas jaunuz-

būvi, koordināciju un vienveidošanu visā

Austrumzemē, svarīgi ir mūsu zemes īpat-

nējie apstākļi, kuros veidojusies latvju koo-

perācija, sasniegdama to attīstības līmeni,

kāds tai bija pirms boļševiku iebrukuma

1940. gada 17. jūnijā. Šo apstākļu kom-

pleksā iedziļinoties, atradīsim faktus, kas

kooperācijas attīstību vedusi pie tiem sa-

sniegumiem, ko sev par mērķi varētu vē-

lēties arī jaunuzbūve un turpmākais darbs

kooperācijas laukā. Nevar būt šaubu, ka

turpmākā darbā jāatmet viss tas, kas arī

agrākos gados traucēja kooperācijas sek-

mes vai arī novirzīja to no īstā mērķa tieši

un pilnīgi kalpot vispārības labumam. Tā-

pat nav jāšaubās arī par to, ka novēršamas

visas iespējas, atkārtot agrākos gados pie-

laistās kļūdas un trūkums, to vietā liekot

jaunus principus un atziņas, par cik tās

atbilst mūsu zemes īpatnējiem apstākļiem

un var sekmēt latvju kooperācijas attīstību.

Šinī ziņā izšķirēja nozīme piekrīt tautsaim-

nieciski pareizai izpratnei un apsvērumiem,

kā arī to apstākļu pazīšanai un novērtē-

jumam, kas liekams pamatā latvju koope-

rācijas turpmākai attīstībai.

Parastā izpratnē par kooperācijas attī-

stības sākumu mēdz uzskatīt to laiku, kad

nodibinājušies un uzsākuši darboties pirmie

šāda veida pasākumi. Patērētāju kooperā-

cijā, piemēram, šīs nozares „säkumu" vis-

biežāk pieraksta Ročdelas audējiem, kas

1844. gadā atvēra savu veikalu. Patiesībā

kooperātīvi pasākumi bijuši pazīstami un

darbojušies jau agrāk, bet Ročdelas audēji

kooperācijas pionieru apzīmējumu ieguvuši

pateicoties tam, ka viņi savā darbībā vieno-

jušies ievērot zināmus principus. īstenībā

kooperācijas doma un saimniekojošo indi-

vidu kooperātivā darbība tās pirmatnējos

veidos ir daudz vecāka, un visās zemēs tā

pazīstama jau sen pirms tam, kad radās

noteiktas formas un uzbūves kooperātīvi

pasākumi.
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Latvijā pirmie kooperātīvi nodibināti pa-

gājušā gadsimta pēdējā pusē, bet koope-

rācijas pirmsākumi meklējami tālākā pa-

gātnē. Uz to norāda tautas daiņas un citi

materiāli. Tādi kooperācijas pirmveidi kā

talkas, kopēja mašīnu un darba rīku lie-

tošana v. c. saglabājušies un savu nozīmi

nov zaudējuši pat līdz mūsu dienām. Latvju

kooperācijai īpatnējs un ļoti sens ir arī

zvejnieku sabiedrību pirmveids — t. s.

zvejnieku draudzes, kas pretēji talkām ko-

pējā darba dalībniekus saistīja ilgstoši un

pēc nerakstītiem likumiem bieži vien ar

iepriekšēju norunu par rezultātu sadalīšanu

zināmā attiecībā. Vēstures materiālu trū-

kumu dēļ nav iespējams noteikti konstatēt,

kad pirmo reiz uzsākti šāda veida pasākumi.

Pretējā gadījumā izrādītos, ka latviešiem

kooperātīvie pasākumi bijuši pazīstami jau

tanī laikā, kad citas tautas nostādījušas sevi

kooperācijas pionieru lomā.

Līdz pirmajam pasaules karam 1914. ga-

dā visās kooperācijas nozarēs Latvijā bija

jau sasniegts ievērojams attīstības līmenis;

it sevišķi lauksaimiecības kooperācija kļuva

par ļoti svarīgu faktoru tautas saimniecībā.

Karš pašos pamatos satricināja visu saim-

niecisko dzīvi un kooperācijas laukā sabru-

kumu piedzīvoja daudzi pasākumi, kas līdz

tam laikam bija darbojušies ar labām sek-

mēm. Tūlīt pēc kara, kad sāka atjaunoties

izpostītā dzīve, kooperācija atkal kļuva par

drošāko balstu grūtību pārvarēšanai. Tā

viena pēc otras atkal radās patērētāju bied-

rības, krājaizdevu kases, kooperātivas pie-

notavas, zvejnieku sabiedrības, mašīnu lie-

tošanas kooperātivi, meliorācijas sabiedrī-

bas un citu veidu kooperātīvi pasākumi,

kuru tīkls līdz boļševiku iebrukumam blīvi

pārklāja visu tagadējo Latvijas ģenerāl-

apgabalu. Boļševiku valdīšanas laiks latvju

kooperācijas sistēmā sita smagus robus un

tikai nedaudzas nozares izdevies pasargāt

no dezorganizācijas. Šo destruktīvo pārkār-

tojumu sekas ir tās, ka latvju kooperācijai
nācās pazaudēt pat veselas nozares, kas

gadu desmitiem ilgi un sekmīgi bija darbo-

jušās kooperācijas laukā.

Ja gribētu analizēt to apstākļu kom-

pleksu, kura ietekmē pēdējos gados veido-

jusies latvju kooperācija, kāda tā pastāvēja

līdz boļševiku iebrukumam, tad neapšaubā-
ma un ļoti svarīga nozīme šīs kustības vei-

cināšanā piekrīt atsevišķo kooperācijas no-

zaru centrālizēšanai un mērķtiecīgai saska-

ņošanai. Likums par kopdarbības sabiedrī-

bām un to savienībām, kas stājās spēkā
1937. g. 1. jūlijā, noteica, ka kooperātīviem
jābūt apvienotiem savas nozares centrālā

organizācijā. Šis noteikums kooperācijas
sistēmā radīja zināmu koordināciju un ar

tā reālizēšanu tika sasniegta liela saimnie-

cisko spēku koncentrācija tautsaimniecisku

mērķu sekmēšanai. Svarīgākām kooperā-

cijas nozarēm centrālās organizācijas bija

izveidojušās jau kopš gadu desmitiem, bet

pirmās pakāpes kooperātīvu līdzdalība to-

mēr bija fakultatīva, kas ne vienmēr lab-

vēlīgi ietekmēja darbības saskaņošanu un

vienveidību. Pēc 1937. g. likuma spēkā stā-

šanās dažās nozarēm, piem., zvejnieku koo-

perācijai, centrālā organizācija bija jārada

no jauna, jo tāda līdz tam nepastāvēja. Ci-

tām nozarēm, turpretim, kurām jau agrāk

bija nodibinājušās centrālās savienības, mi-

nētais likums fakultātīvo līdzdalību savie-

nībā padarija par obligātu. Līdz 1940. g.

it īpaši ražošanas kooperācijā izveidojās

pilnīgi centrālizēta divpakāpju sistēma, kur

visi ražotāji apvienojušies vietējos uzņē-

mumos, bet pēdējie savkārt obligāti saistīti

par biedriem centrālā organizācijā, kurai

jānodod ražojumu pārpalikumi.

Latvju kooperācija un tās atsevišķās

nozares veidojušās īpatnējos apstākļos.

Tomēr šīs kustības pamatos saskatāmi

principi un tradicijas, kas mūsu apstākļiem

piemērojoties izkoptas pēc kooperācijas

zemju parauga. Kā daudzās citās zemēs ar

augsti attīstītu kooperācijas līmeni, arī pie

mums reālizēti tie principi, ko nosprauduši

vācu lielie kooperātori Raiffeisen's un Šulce-

Delič's. Ka interese par kooperācijas attī-

stību Latvijā bijusi visai liela, uz to starp

citu norāda arī fakts, ka sakarā ar pirmās

patērētāju biedrības dibināšanu 1865. g.,

pats Šulce-Delič's saņēmis uzaicinājumu

ierasties Rīgā nolasīt dažas lekcijas par

kooperāciju, bet toreizējā krievu valdība

nav devusi iebraukšanas atļauju.

Kreditkooperācija. Par kreditkooperā-

cijas sākumu tagadējā nozīmē var uzskatīt

1871. g., kad Valmierā nodibinājās pirmā

krājaizdevu kase. Jau pagājušā gadsimteņa

septiņdesmitos gados Latvijā kļuva populāra

doma par kreditkooperātīvu dibināšanu pēc

247



Šulce-Delič'a un Raiffeisen'a principiem. It

sevišķi lauksaimniecībā tanī laikā bija liela

naudas līdzekļu vajadzība sakarā ar ražo-

šanas intensitātes uzlabošanu un dzimts-

māju iepirkšanu. Arī vēlākos gados saim-

nieciskās dzīves attīstība radīja labvēlīgus

apstākļus kreditkooperātīvu dibināšanai un

krājaizdevu sabiedrību skaits strauji auga.

Līdz pirmajam pasaules karam 1914. g. Lat-

vijā darbojās jau 236 šāda veida kooperā-

tīvas sabiedrības, kuru bilanču kopsumma

pārsniedza 100 milj. zelta rubļu.

Pasaules kara laikā latvju kreditkoope-

rācijas pasākumi gandrīz pilnīgi iznīka, jo

liela daļa vērtību tika evakuēta un zuda

līdz ar Krievijas valūtas sabrukumu. Pir-

majos pēckara gados kreditkooperātīvu dar-

bības atjaunošanu ļoti lielā mērā traucēja

tas, ka pašos pamatos bija satricināta vis-

plašāko aprindu uzticība naudas krāšanai.

Svarīgs šķērslis bija arī stabilas valūtas

trūkums pirmajos Latvijas brīvvalsts pastā-

vēšanas gados. lestājoties miera laika ap-

stākļiem, kredita kooperācija atkal sāka at-

gūt savu vietu saimnieciskā dzīvē un īsā

laikā daudzas krājaizdevu sabiedrības at-

jaunoja savu darbību. 1920. g. Latvijā

darbojās tikai 17 krājaizdevu sabiedrības,

bet 1924. g. to skaits bija pieaudzis līdz

248 šāda veida pasākumiem, skaita ziņā

pārsniedzot pat pirmskara līmeni. Bilanču

kopsumma krājaizdevu sabiedrībām tanī

laikā pārsniedza 12,8 milj. latu.

Pēdējo divdesmit gadu latvju tautsaim-

niecības attīstībā kreditkooperācijai bijusi

ļoti svarīga nozīme. Pirms boļševiku iebru-

kuma Latvijā darbojās 419 krājaizdevu sa-

Lielākais aktiva postenis krājaizdevu sa-

biedrību bilancēs allaž bijuši aizdevumi, kas

1940. g. sākumā sastādīja vairāk kā 80% no

bilanču kopsummas. Kooperātīvās krāj-

kases kreditēja vairāk kā 150000 personas,

uzņēmumus un organizācijas, to skaitā

91000 lauksaimniekus, kam izsniegti krediti

biedrības ar vairāk kā 200000 biedriem.

Krājaizdevu sabiedrību nozīme īstermiņa

kreditsaimniecībābija pieaugusi, procentuāli

sasniedzot šādus līdzdalības indekus —
bi-

lanču kopsummā 41,9%, kapitālu kopsummā

39,9%, noguldījumu kopsummā 31,3% un

aizdevumu kopsummā 45,6%. Sakarā ar

pārkārtojumiem kreditsaimniecībā un cen-

trālizāciju banku politikā, kreditkooperātīvu

nozīme pēdējos gados auga tieši lauku ap-

stākļos, jo trīs ceturtdaļas no šāda veida

pasākumiem darbojās laukos. Naudas no-

guldītāju skaits kopā visās krājkasēs pār-

sniedza 96000, bet noguldījumu kopsumma

krājaizdevu sabiedrībās sniedzās tuvu pie

37 milj. latu. Vismaz četras piektdaļas no

šīs summas sastādīja noguldījumi, kas bija

lielāki par 1000 latiem un kurus boļševiki

naudas krājējiem vienkārši atsavināja, pār-

traucot noguldījumu izmaksas. Tāda rīcība

radīja lielu sarūgtinājumu un sagrāva uz-

ticību krājēju aprindās. Saimnieciskā un

morāliskā ziņā ar naudas noguldījumu at-

savināšanu nācās ciest visvairāk maziem un

vidējiem noguldītājiem, jo daudziemno tiem

šis nacionalizācijas dekrēts atņēma sūrā

darbā uzkrātos ietaupījumus, kas bija do-

māti vecumdienu nodrošināšanai.

Kā viens no vecākiem kooperācijas vei-

diem krājaizdevu sabiedrības Latvijā bija

ļoti izplatītas un to tīkls samērā vienmē-

rīgi sadalīts pa visu territoriju. No Lat-

vijas 518 pagastiem tikai 22 bija tādu, kam

nebija savu patstāvīgu krājaizdevu sabied-

rību. Vietējās krājaizdevu kases darbojās

308 pagastos, bet 188 mazākie pagasti ie-

tilpa kaimiņu pagastu vai tuvāko pilsētu

krājkašu darbības rajonos.

60% no visu aizdevumu kopsummas. No

tā var spriest, cik svarīga nozīme lauku

kreditsaimniecībā un lauksaimniecības no-

zaru kreditēšanā bijusi boļševiku sagrautām

un izpostītām krājaizdevu sabiedrībām. Tas

savkārt liecina, ka arī tagadējos apstākļos,

sakarā ar saimnieciskās jaunuzbūves izvei-
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došanu un nostiprināšanu, visnotaļ jāatjauno

krājaizdevu sabiedrību darbs, noorganizējot

to pareizi un mērķtiecīgi.

Pirms boļševiku iebrukuma kreditkoo-

perātīvi Latvijā darbojās ar labiem rezul-

tātiem, jo valdība uzņēmās garantiju par

noguldījumu drošību. Kopš 1937. g., kad

stājās spēkā likums par kopdarbības sabie-

drībām un to savienībām, lielais vairums

krājaizdevu sabiedrību ik gadus savu dar-

bību noslēdza ar tīru atlikumu, bet niecīgs

bija to krājkašu skaits, kas strādāja ar ne-

lieliem zaudējumiem. Saskaņā ar normāl-

statūtiem, katra sabiedrība no tīrā atlikuma

izdarīja paredzētos atskaitījumus kapitālu

un fondu uzkrāšanai un daļu atlikuma iz-

lietoja dividendu izmaksai. Vadoties no

vispārības interesēm, ievērojamas summas,

pat līdz 20°/o no tīrā atlikuma, krājaizdevu

sabiedrības dažkārt piešķīra kultūrāliem un

sabiedriskiem mērķiem.

Apdrošināšanas kooperācija. Arī apdro-

šināšanas nozarē kooperātīviem uzņēmumiem

piekrīt ļoti svarīga nozīme. No pazīstamiem

kooperātīviem pasākumiem savstarpējās

ugunsapdrošināšanas biedrības ir ne tikvien

vecākais, bet arī viens no visizplatītākiem

kooperācijas veidiem Latvijā. Pēc savstar-

pējās apdrošināšanas principiem pirmā ap-

drošināšanas biedrība, t. s. „brandkase", Rī-

gā nodibināta jau 1765. g. Kaut arī bez

formāli apstiprinātiem statūtiem, apdrošinā-

šanas kooperācijas pasākumi Latvijā darbo-

jās kopš pagājušā gadsimteņa vidus. Vē-

lākos gadu desmitos šādu pasākumu dibi-

nāšana kļuva par vispārēju parādību, jo

ugunsnedegamas būvniecības tanī laikā vēl

nebija, kādēļ ugunsgrēku risks bija sevišķi

liels un tā izlīdzināšanai par visizdevīgāko

veidu izrādījās apvienošanās savstarpējās

apdrošināšanās biedrībās.

Apdrošināšanas kooperātīviem kopš to

attīstības sākuma tiklab lauku, kā arīpilsētu

apstākļos piekrituši vienlīdzīgi svarīga no-

zīme, ün šī veida pasākumi ar zināmām sek-

mēm darbojušies jau tanī laikā, kad citu

veidu kooperātīvus vēl nepazina. Lauku

apstākļos vecākais apdrošināšanas kooperā-

tīvs ir Dzelzavas savstarpējā uguns apdro-

šināšanas biedrība, kas dibināta 1858. g.

Par līdzīgiem pasākumiem arī citos pagastos

atrodamas ziņas. No tiem redzams, ka pir-

majā attīstības periodā apdrošināšanas bied-

ribu darbību lielā mērā traucējušas grūtības
sakarā ar statūtu apstiprināšanu, jo adminis-

trācija šai kustībai savā laikā likusi ceļā

diezgan daudz šķēršļu. Labvēlīgas pārmai-

ņas šinī ziņā iestājās ap 1880. g., kad lauku

savstarpējām apdrošināšanas biedrībām sāka

izsniegt apstiprinātus statūtus. Kā pirmā

apstiprinātos statūtus saņēmusi Vecpiebal-

gas savstarpējā ugunsapdrošināšanas bied-

rība, kurai straujā gaitā sekoja pārējās

biedrības citos pagastos. Līdz ar to apdro-
šināšanas kooperācija piedzīvoja savu pirmo

uzplaukumu, jo īsi pirms pirmā pasaules

kara, 1912. gadā, Latvijā darbojās jau 291

apdrošināšanas biedrība.

Pēckara gados kooperācijas darbs apdro-

šināšanas laukā samērā īsā laikā atjaunojās.

Sevišķa nozīme šīs kooperācijas nozares

attīstībā piekrīt tam, ka 1922. g. nodibinājās

savstarpējās apdrošināšanas centrālā sa-

vienība, kas vēlākos gados plaši izveidoja

apdrošināšanas kooperātīvu tīklu un saska-

ņoja apdrošināšanas biedrību darbību.

Pirms boļševiku iebrukuma Latvijā darbo-

jās ap 500 lauku savstarpējās apdrošināšanas

biedrības. Tas nozīmē, ka tikai 18 pagastiem

nebija pašiem savas apdrošināšanas biedrī-

bas. Arī pilsētās darbojās 49 šāda veida

kooperātīvi, kas pieņēma apdrošinājumā

pilsētu nekustamus īpašumus.

Lauku savstarpējās apdrošināšanas bied»

rības apvienoja 110000 biedrus, to skaitā

92% lauksaimniekus zemes īpašniekus, 2%

amatniekus, 1,2% zvejniekus v. t. t. Pēdē-

jos gados lauku kooperātīvā apdrošināšanā

bija iekļautas ap 500000 dažādas saimniecību

un rūpniecības uzņēmumu ēkas, kuru apdro-

šinājumu kopsumma pārsniedza 500 milj.

latu. Sakarā ar ugunsdrošās būvniecības iz-

platīšanos, degšanas gadījumu skaits pēdē-

jos gados samazinājies, tomēr ugunsgrēka

riskam vēl arvien ikgadus pakļauti caur-

mērā 0,12% no nekustamu objektu kopskaita,

ar ko kooperātīvai apdrošināšanai piekrīt

ļoti svarīga nozīme zaudējumu segšanā.

Līdzīgi kā uz laukiem, arī gandrīz katrā

Latvijas pilsētā pirms boļševiku iebrukuma

darbojās pa apdrošināšanas kooperātīvam.

Pilsētu savstarpējās apdrošināšanas biedrī-

bas pret ugunsgrēka risku bija apdrošināti

ap 55000 objekti vairāk kā 260 milj. latu

kopvērtībā. Kooperātīvai ēku apdrošināša-

nai it sevišķi svarīga nozīme bija mazpil-
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sētās, jo lielākās pilsētās parasti darbojas

centrālās apdrošināšanas iestādes un to

filiāles. Ugunsgrēka risks mazpilsētās ir

Galvenais riska veids, pret kuru nodro-

šina apdrošināšanas kooperātīvi, ir nelaimes

gadījumi no ugunsgrēka. Pārējo risku ap-

drošināšana savstarpējās apdrošināšanas

biedrībās maz izplatīta. Piem., mājlopu ap-

drošinājumus 1938. g. pieņēma tikai 54 bied-

rībās, kurās bija apdrošināti 1,271 mājlops

vairāk kā par 220000 latu. Arī savstarpējā

dzīvības apdrošināšanā darbojās tikai 5 bied-

rības, kurās par vairāk kā 2 milj. latiem

nodrošinātas apmēram 2000 personas.

Apdrošināšanas kooperācija Latvijas

patstāvības laikā ļoti lielā mērā veicināja

ugunsdrošās būvniecības attīstību. Sav-

starpējās apdrošināšanas centrālā savienība,

kas, darbodamās pēc likuma un statūtiem,

no saviem biedriem pieņēma risku pārap-

drošinājumus un sistēmatiski revidēja ap-

drošināšanas biedrības. Pēdējos gados

ugunsdrošās ēkas apdrošinot bija jāmaksā

tikai 25% no normālām apdrošināšanas

likmēm. Līdz ar nekustamas mantas nacio-

nālizāciju boļševiki sagrāva sekmīgi izvei-

doto apdrošināšanas kooperāciju un savu

darbību vajadzēja izbeigt arī šīs nozares

centrālai savienībai. Kooperācijas jaun-

uzbūves darbā viens no svarīgākiem uzde-

vumiem ir sagrautās apdrošināšanas koo-

perācijas atjaunošana, jo riska taisnīga un

tautsaimnieciski pareiza sadalīšana vislabāk

iespējama kooperātīvā ceļā.

Patērētāju kooperācija. Zināmā mērā

vācu kooperācijas ietekmēta Rīgā pirmā

patērētāju biedrība nodibinājās 1865. g. Šim

pasākumam tomēr nebija gaidīto sekmju, un

tas savu darbību izbeidza 1872. g. No jauna

patērētāju kooperācija Rīgā mēģināja izvei-

doties 1886. g., kad Ilģuciemā nodibinājās

lielāks neka laukos, jo pilsētas no apdroši-

nāto ēku kopskaita ik gadu caurmērā nodeg

pat līdz 0,2°/o.

Rīgas I pārtikas biedrība. Tomēr arī šis

kooperātīvs, kas bija īsts latviešu pasākums,

savu darbību spēja turpināt tikai līdz

1900. g. Raksturīgi, ka tanī laikā koope-

rācijas attīstībai nebija sevišķu sekmju.

No nesekmības galveniem cēloņiem var mi-

nēt, ka pārvaldes locekļi pa lielākai daļai

nebija tirdzniecības pazinēji, kādēļ trūka ne-

pieciešamās kontroles par veikalvežu dar-

bību. Jau pašā sākumā bieži pārkāpa

principu, ka preces pārdodamas tikai pret

samaksu. Vāji tanī laikā bija nostādīta arī

grāmatvedība, kas nereti izsauca zaudē-

jumus. Daži kooperātori norāda arī uz to,

ka kooperācijas kustībā tanī laikā pārāk

pasīvi izturējušās intelligences aprindas, bet

strādniecības intereses bijušas saistītas poli-

tisko cīņu maldos.

Laukos šinī ziņā patērētāju kooperācijas

attīstībai bija labvēlīgāki apstākļi. Pirmā

provinces patērētāju biedrība nodibinājās

1888. g. Saldū. īsā laikā patērētāju koo-

perācijas kustība atrada auglīgu zemi arī

citos apvidos, un līdz 1912. g. Latvijā jau no-

dibinājās 151 patērētāju biedrība, kaut arī

darbību bija uzsākušas tikai apmērām puse

no šī skaita. Pēc pasaules kara arī patē-

rētāju kooperācijā sākās strauja šādu pa-

sākumu dibināšana. Jau 1920. g. vien no-

dibinājās un reģistrējās 258 patērētāju bied-

rību. Ap 1923. g.t kad Latvijā darbojās 343

patērētāju biedrības, to gada apgrozījumi

pārsniedza 20 milj. Ls, iepretim 3,2 milj.

zelta rubļiem, par kādu summu preces pār-

deva 73 patērētāju biedrības 1912. gadā.

Patstāvīgās Latvijas laikā patērētāju

kooperācijas attīstība cieši saistīta ar cen-

trālās savienības „Konzums" darbību, kura
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1918. g. pārorganizējās par savas nozares

kooperātīvu savienību. No „Konzuma" vē-

lākos gados izveidojās tagadējā centrālā

savienība «Turība", kas vairumā apgādā

patērētāju biedrību tīklu ar precēm un tanī

pašā laikā caur patērētāju biedrībām un sa-

vām nodaļām iepērk lauksaimniecības ražo-

jumus. Patērētāju biedrību un arī pašas

«Turības" darbību boļševiku laikā ļoti lielā

uzdevumiem. Mazākām patērētāju biedrī-

bām provincē pa lielākai daļai ir katrai pa

veikalam, bet lielākiem pilsētu kooperātī-
viem daždien ir arī vairāki veikali, kas pa-

tērētājiem piegādā visas vajadzīgās preces

un ražojumus. īsi pirms boļševiku iebru-

kuma Latvijā darbojās 225 patērētāju bied-

rības; to skaitā 110 kooperātīviem bija pa

vienam veikalam, bet vairāk kā 3 veikali

katrai bija 62 patērētāju biedrībām. Veikalu

un biedrību tīkls ar jaunu kooperātīvu no-

dibināšanu pēdējos gados ievērojami izlī-

dzināts. Tomēr vēl arvien šinī ziņā pastāv

reģionālas atšķirības, jo uz katriem 100000

iedzīvotājiem kooperātīvo veikalu ir caur-

mērā Latvijā 30, Vidzemē un Kurzemē 51,

Zemgalē 34, Rīgā 22, bet Latgalē tikai 7.

Patērētāju biedrības 1940. g. sākumā

apvienoja vairāk kā 42000 biedrus, to skaitā

apmēram 56% lauksaimniekus, 10% ierēd-

ņus, 10% strādniekus un 6% amatniekus.

Pēc gada apgrozījumiem latviešu patērētāju

biedrības ierindojamas vidējo uzņēmuma

grupā, jo ap 53% no patērētāju kooperātī-

viem pirms boļševiku laika gadā apgrozīja

preces par 50000 — 200000 Ls. Caurmērā

vienā veikalā preces tanī laikā pārdotas par

132000 latiem gadā, vai par 45000 latiem uz

katru kooperātīvā tirdzniecībā nodarbināto

personu. Kopā par visām patērētāju bied-

rībām 1940. g. pārdotas preces par 77 milj.

latu. Divas trešdaļas no šī kopējā apgro-

zījuma sastāda pirmās nepieciešamības pre-

ces, kā pārtika, tabakas preces, dzērieni, ma-

nufaktūra, mājturības piederumi, apavi un

mērā traucēja politiskie varas vīri, kas

spilgti pierādīja savu dilentantismu koope-

rācijas jautājumu kārtošanā. Patērētāju

kooperācijā boļševiku vara šķiet nepaspēja
reālizēt savus nodomus un plānus, kādēļ

„Turiba" boļševiku laikā vismaz formāli pa-

lika kooperātīvs uzņēmums un tagad savu

darbību var turpināt ar labām sekmēm, pie-

mērojoties kara saimniecības vajadzībām un

ādas preces. Bez tam ievērojamu daļu pa-

tērētāju biedrību apgrozījumos aizņem lauk-

saimniecības mašīnas, mākslīgi mēsli, lopu

spēkbarība, sēklas, dzelzs preces un būv-

materiāli, smēreļļas un degvielas, kā arī

dažādas citas preces un ražošanas līdzekļi.

Preču apgrozības intensitāte pilsētu patērē-

tāju biedrībās parasti ir lielāka nekā laukos.

Caurmērā visā patērētāju kooperācijas tīklā

preces apgrozās apmēram 8 reizes gadā.

Patērētāju biedrībām, it sevišķi lauku

apstākļos, apgādājamo preču sortiments ir

ļoti plašs, tādēļ daudzas sabiedrības iekār-

tojušas blakus uzņēmumus. Pirms boļševiku

laika caurmērā katrai trešai patērētāju bied-

rībai bija pa blakus uzņēmumam, kas cieši

saistīti ar kooperātīvu saimniecisko un

tirdzniecisko darbību. Apgādājamo preču

pašprodukcijas un iepirkšanas nolūkā pie

patērētāju biedrībām darbojās vairākas mai-

zes ceptuves, ķieģeļu un kaļķu cepļi, mašīnu

koplietošanas punkti, dzirnavas, pieņemša-

nas un iepirkšanas punkti liniem, olām,

ādām, vilnai un dažādiem citiem lauksaim-

niecības ražojumiem.

Centrālā savienība „Turība", kurai ar

likumu un statūtiem noteiktas patērētāju

kooperātīvu centrālorganizācijas funkcijas,

līdz boļševiku varai bija izvērtuši ļoti plašu

un vispusīgu darbību. Bez 225 patērētāju

biedrībām 1940. g. sākumā „Turībā" bija

apvienotas par biedriem vēl 215 dažādas

citu nozaru organizācijas, uzņēmumi un

iestādes, to skaitā lielākās valsts sabiedrības

un bankas. Pavisam „Turibai" bija 440 bied-
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ri ar 7000 dalības zīmēm par 7 milj. latu,

kas sastādīja šīs kooperātīvu lielcentrāles

pamatkapitālu. Savukārt pati „Turiba" ar

2,5 milj. latiem kā līdzdalībniece piedalījās
citos uzņēmumos. Praktisko kooperācijas

darbinieku sagatavošanai patērētāju biedrī-

bām un saviem veikaliem „Turiba" uztur

kooperācijas skolu, kas sarīko kursus,

priekšlasījumus un pārdevēju sacensības.

Līdz 1940. g. vidum „Turiba" izdeva speciālu

nedēļas laikrakstu kooperācijas veidošanai.

Piensaimnieku kooperācija. Par pien-

saimnieku kooperācijas sākumu uzskatāma

Spāres piensaimnieku sabiedrības nodibinā-

šana 1909. gadā.

Par šī samērā jaunā kooperācijas veida

attīstību un tagadējo stāvokli atsevišķs

raksts publicēts Latvju tautsaimnieka š. g.

5/6. numurā. Tādēļ šeit īsumā jāaplūko ti-

kai tie apstākļi, kas sekmējuši piensaimnie-
cības izveidošanos par vienu no svarīgākām

tautsaimniecības nozarēm. Pats galvenais

faktors šinī ziņā ir tas, ka līdzšinējā attīstība

piensaimniecībai pēc gadiem ilga un neatlai-

dīga darba ir devusi pilnīgi centrālizētu,

saskaņotu un mērķtiecīgi organizētu sistēmu.

Reālizējot 1937. g. likumu par kopdarbības

sabiedrībām un to savienībām, visām pien-
saimnieku sabiedrībām noteikti vienādi

normālstatūti, kā arī noteikta obligātoriska

līdzdalība Latvijas piensaimnieku centrālājā

savienībā. Šo centrālizēto sistēmu, kas bija

Piensaimniecībā ražošanas process īste-

nībā iesākas nevis pienotavā, bet gan lauku

saimniecībā, kur piens jāražo un jāapkopj

tā, lai no tā varētu vzgatavot labas kvali-

tātes produktus. Var pat teikt, ka īstā pien-

saimniecības bāze ir sugas lopu izlase, to

audzināšana un pareiza barošana, kā arī

barības krājumu sagādāšana pietiekamos

daudzumos, jo vienīgi no piena kopražas un

piegādes pienotavām atkarājas piensaim-

niecības produkcijas apmēri. Lauksaimnieki

paspējusi nostiprināties kopš min. likuma

izdošanas, pat boļševiku laikā izdevās pa-

sargāt no latvju zemniecībai nepieņemamām

ačgārnībām un pārveidojumiem. Kaut gan

centrālo savienību boļševiku vara pārdēvēja

par trestu, tomēr lauksaimnieki uzticējās

viņu pašu dibinātām un izveidotām pien-

saimnieku sabiedrībām, kā arī Latvijas pien-
saimnieku centrālai savienībai, kas bija

spiesta darboties ar tresta nosaukumu. Tres-

tam nebija statūtu un likumīgu kompeten-

ču, bet agrākais likums un savienības sta-

tūti ar publikāciju formāli atcelti netika.

Piensaimniecība šī vārda tiešā nozīmē

aptver ražošanu, produktu kvalitāti un pie-

mērotību tirgum, ražojumu krājumspējas un

daudz citas technoloģiskas īpatnības ražo-

šanas procesā. Savu īpatnību dēļ ražošanas

procesā un noieta organizācijā piensaim-

niecība atšķiras no pārējām nozarēm un

vietējos apstākļos tās sekmīga darbība

iespējama vienīgi uz kooperācijas pamatiem.
Šī atziņa ir pierādījusies par pareizu vairāk

kā 30 gadu ilgajā darbā. Jau pirms pasaules

kara kooperātīvās pienotavas principā at-

zina par nepieciešamu apvienoties centrālā

organizācijā. Šo nodomu izjauca 1914. g.

sekojošie notikumi, bet jau tūliņ pēc kara

1921. g. nodibinājās Latvijas piensaimnieku

centrālā savienība, kas mūsu piensaimnie-
cību ir izveidojusi un pacēlusi attīstītāko

Eiropas piensaimniecības zemju līmenī.

pienotavai vai krejotavai pienu nepārdod,

bet gan nodod kopīgai pārstrādāšanai, lai

pēc ražoto produktu pārdošanas un apstrā-

dāšanas izdevumu atskaitīšanas saņemtu

atlīdzību par nodoto pienu. Lauksaimnieks

nodoto pienu tātad uztic savai piensaim-

nieku sabiedrībai, kas to novērtē un pieņem,

konstatējot svaru, labumu un tauku saturu.

Visi šie faktori pēc būtības ir uzticības lieta,

ko var veikt tikai kooperātīvi, t. i. piena

ražotāju dibināts un vadīts uzņēmums. Bet
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arī pienotavas, kas iesūta sviestu saldētavā,

to nodod komisijā, uzticot centrālai organi-

zācijai sviesta ekspertīzi, novērtēšanu un

ierindošanu šķirās, no kā atkarīga izmak-

sājamā cena. Arī tas ļoti lielā mērā ir uz-

ticības jautājums, jo sviesta šķirošana, kas

nozīmē labuma šķiras un izmaksājamās ce-

nas konstatēšanu, notiek bez ražotāju tiešas

līdzdalības. Par iesūtīto sviestu pareizā

samaksas summa jāpārved laikā līdz ar

sūtīšanas un citiem izdevumiem. Uzticību,

kas nepieciešama šādai kārtībai, nevar

baudīt cits, kā vien pašu pienotavu un lauk-

saimnieku dibinātā un vadītā centrālā orga-

nizācija. Piensaimnieku kooperācijā pastāv

prasības, lai ražošana un tās uzraudzība,

līdz gatavo produktu nodošajiai sadalošam

tirdzniecības tīklam, atrastos centrālizētas

kooperātīvas sistēmas pārziņā. To liecina

agrāko gadu piedzīvojumi, kad sviesta ie-

pirkšana nebija centrālizēta un ar to no-

darbojās vairākas privātas firmas, uz ražo-

tāju un patērētāju rēķina iegūdamas speku-

latīvu peļņu, pēc vajadzības un apstākļiem

disponējot ar preces svaru, cenu un kvalitāti.

Kooperātīvās spirta dedzinātavas. Pirms

nedaudz gadiem Latvijā darbojās tikai pri-

vātiem uzņēmējiem un iestādēm piederošas

spirta dedzinātavas. Sākot ar 1937. g. arī

šinī nozarē radās kooperātīva iniciātīva un

dibinājās sabiedrības, kas ieguva savā īpa-

šumā ēkas un vajadzīgās mašīnas, lai iekār-

totu vairākas modernas dedzinātavas. Ja

1937. g. no 61 spirta dedzinātavas kooperā-

tīviem piederēja tikai 12, tad jau 1940. g.

no 59 dedzinātavām vairāk kā puse vai 34,

atradās kooperātīvo sabiedrību īpašumā.

Tā kā kooperātīvās dedzinātavas ir viens

no visjaunākiem vietējās kooperācijas vei-

diem, tad tas apvienoto līdzdalībnieku ziņā

vēl nav ieguvis sevišķi plašu nozīmi. Kopā

par visām dedzinātavām 1940. g. bija apvie-

noti tikai ap 4000 biedru. Tomēr kooperā-

tīvās spirta dedzinātavas gadā ražoja pāri

par 4,3 milj. 1 absolūtā alkohola, kas nodots

valsts spirta monopola uzņēmumam pār-

strādāšanai.

Zvejnieku kooperācija. Zivju iegūšana,

it sevišķi no jūras ūdeņiem, pati par sevi

ir kooperātīvs pasākums, jo zvejas kampaņai

nepieciešami vairāki cilvēki, kas piedalās

kopējā zvejā. Lai zvejas dalībniekiem no-

drošinātu stabilus ienākumus un taisnīgas

cenas par nozvejotām zivīm, radās doma

apvienoties zvejnieku kooperātīvos, kas

zivis ne tikai sazvejotu, bet tās arī pārstrā-

dātu un sagatavotu tirgum. Tā pamazām

radušās zvejnieku sabiedrības, kas pieskai-

tāmas pie vecākiem latvju kooperācijas vei-

diem. Tiešs pamudinājums dibināt zvejnieku

kooperātīvus saskatāms tanī apstāklī, ka

agrākos gados, kad tirgus un cenas nebija

stabilizētas, zvejniekiem nācās ciest zaudē-

jumus, jo zivju cenas un zvejniecības tīr-

ienesa dažkārt svārstījās gandrīz pretēji

proporcionāli nozvejoto zivju daudzumam.

Mainīgo piedāvājuma un pieprasījuma at-

tiecību zivju lieltirdzniecībā, kas agrāk bija

galvenais cenu veidotājs faktors, dažukārt

izmantoja privātuzņēmēji ne reti spekulā-

tīvas peļņas nolūkos.

Zvejnieku kooperācija sāka strauji attī-

stīties pēc 1937. g. līdz ar centrālās sa-

vienības «Zvejnieks» nodibināšanos. Ap

1940. g. Latvijā darbojās 14 jūras zvejnieku

sabiedrības, kas apvienoja ap 1400 zvejnieku

un bez tam 15 zvejnieku kooperātīvi ar

1257 biedriem saldūdeņu izmantošanai. Pē-

dējos gados jūras zvejniecībā kooperātīvo

sabiedrību nozveja pārsniedza 16 milj. kg

zivju gadā par 3,7 milj. latu. Līdz ar koo-

perātīvo zvejnieku sabiedrību nodibināšanos

kopš 1936. g. līdz boļševiku iebrukumam

neto izpeļņa uz katru profesionālo jūras

zvejnieku bija pieaugusi divkārši.

Boļševiku vara dezorganizēja arī zvejnie-

ku kooperācijas sistēmu, kas savā neilgā

darbībā bija sasniegusi labas sekmes. Cen-

trālās savienības «Zvejnieks» darbība tika

apturēta, tai uzliekot zivju tresta pienāku-

mus, lai boļševikiem parastā kārtībā un

tempā arī zivis varētu zvejot pēc plāna

un grafika. Pēc boļševiku padzīšanas pat-

laban zvejnieku sabiedrības un to uzņēmumi

no jauna sākuši sekmīgu darbību. Šķiet

tomēr, ka nākotnē plašāka mēroga zvejnieku

kooperācijas attīstīšana nebūs iespējama

bez kooperācijas centrālorganizācijas atjau-

nošanas. Pie šī uzdevuma atrisināšanas

patlaban jau ķērusies Austrumzemes koope-

rātīvu savienība, kas apstiprinājusi jaunus

statūtus kooperātīvai zvejnieku centrālei un

arī tanī apvienotām zvejnieku sabiedrībām.
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Pārējie kooperātīvi. Bez iepriekšminētām

galvenāmlatvju kooperācijas nozarēm pirms

boļševiku iebrukuma vēl darbojās sīkāka

rakstura pasākumi, kas pastāvēja kā koo-

perātīvi uzņēmumi noteiktu mērķu sasnieg-

šanai. Boļševiku laikā šie pasākumi ar maz

izņēmumiem bija spiesti savu darbību pār-

traukt vai ierobežot. Pirms dažiem gadiem

Latvijā darbojās ap 240 kooperātīvu kopējai

mašīnu lietošanai. Ar obligātorisko pāreju

uz normālstatūtiem šāda veida pasākumu

skaits gan samazinājās, un 1940. g. sākumā

bija reģistrēti 120 kooperātīvi, kas nodarbojās

ar dažādu mašīnu iegādi un izmantošanu

kopējām vajadzībām. Visbiežāk šāda veida

sabiedrības darbojās dažādu lauksaimniecī-

bas mašīnu un zāģa gateru izmantošanai.

Līdzīgi mašīnu kooperātīviem darbojās arī

kūdras ražošanas sabiedrības, kādu 1939. g.

sākumā bija 36.

Saskaņā ar likumu un statūtiem pilsētās

darbojās dažādi sīkāki kooperātīvi pasā-

kumi. Seit mināmi kooperātīvi kopīgai pre-

ču iepirkšanai un ražojumu pārdošanai.

Boļševiku laikā arī šo kooperātīvo pasākumu

darbība tika pārtraukta vai arī iekļauta

dažādu kombinātu un trestu mistrojumā.

Pēc 1938. g. datiem Latvijas pilsētās dar-

bojās pavisam 49 šāda rakstura kooperā-

tīvās sabiedrības, kas atradās finanču resora

uzraudzībā. To kopējais gada apgrozījums

pārsniedza 5 milj. Ls.

Ļoti svarīga audzinoša nozīme jāpiešķir

skolēnu kooperātīviem, kas darbojās pamat-

skolās un visu veidu vidējās mācības ie-

stādēs. Kopā visās Latvijas skolās 1940. g.

sākumā darbojās 445 skolēnu patērētāju

biedrības, kas apvienoja vairāk kā 17.000

skolniekus un gadā pārdevā preces par

433.000 latiem. Dažās skolās darbojās arī

skolēnu krājkases. To skaits 1940. g. sākumā

bija 13 ar 790 biedriem. Jaunatnes audzinā-

šanā kooperātīviem pasākumiem skolās bija

liela praktiska nozīme, jo tie ieinteresēja

un pamudināja jaunatni darbam latvju koo-

perācijas dažādās nozarēs.

Kopnovērtē jums un uzdevumi. Kooperā-

cijas nozīmi latvju tautsaimniecībā jau rak-

sturo tas, ka līdz 1940. g. visās nozarēs

kopā darbojās vairāk kā 2000 šāda veida

pasākumu. Šinīs pasākumos par biedriem

bija iestājušies ap 420.000 personu vai 35%

no strādājošo iedzīvotāju kopskaita. Tā kā

kooperātīvi savā darbībā pielaida darījumus

arī ar nebiedriem, tad var domāt, ka koope-

rātīvo uzņēmumu pakalpojumus un labumus

no tiem dividendu, rabatu, prēmiju v. c.

veidā baudīja apmērām 70% no visiem

Latvijas iedzīvotājiem. Summējot kooperā-

tīvos aizdevumus, noguldījumus un apdro-

šinājumus, kā arī ražoto preču vērtību un

kooperātīvās tirdzniecības apgrozījumus,

iegūstam skaitli, kas savā laikā pārsniedza

1,1 miljarda Ls gadā.

Sekmīgi izveidotās un centrālizētās latvju

kooperācijas nozares boļševiku vara centās

sagraut vai arī lielā mērā traucēja un

dezorganizēja to darbību. Boļševiku saimnie-

cisko pārkārtojumu gala mērķis bija kollek-

tīvizācija, kas nozīmētu pilnīgu kooperāci-

jas sabrukumu. Arī pašā Padomju Krievijā

jau ap 1932. g. ar kolektivizāciju tika pilnīgi

likvidētas pēdējās kooperācijas atliekas,

tā nogludinot ceļu visplašāko masu postam

un nabadzībai. Šo nodomu reālizēšanu sa-

trieca uzvarošo vācu ieroču spēks, pateico-

ties kuram svarīgākās mūsu kooperācijas

nozares šodien spēj atkal veikt savus uz-

devumus. Daļa kooperātīvo pasākumu tur-

pretim tika ruinēta jau pašā boļševiku

varas sākumā. Austrumzemes telpas saimnie-

ciskās jaunuzbūves darbā latvju kooperācijas

nozarēm ir atkal dota sava vieta, noteikts

uzdevums un drošs pamats sekmīgai darbī-

bai, jo pareizi un mērķtiecīgi organizēta,

centrālizēta un saskaņota kooperācijas sis-

tēma ir svarīgs ierocis ražošanas cīņā, kas

ir daļa no gigantiskās cīņas par tautu lab-

klājību un labāku nākotni.
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LATVIJAS PILSĒTU ATTĪSTĪBAS PROBLĒMAS.*)
5. Migrācija

Doc. Edgars Dunsdorfs.

Pilsētu iedzīvotāju skaita pieaugumā

liela loma ir migrācijai. Ka dzimstība pil-

sētās ir mazāka nekā laukos, ir visās ze-

mēs parasta parādība, kas novērota jau sen.

Latvijā dzimstību pilsētās un laukos ap-

tuveni rāda sekojošie dati:

Dzimušo skaits pilsētās un uz laukiem

Latvijā. 1)

25—29 g. veci pilsētās — 9,94°/o, laukos —

8,50%.*)

Šādas vecuma uzbūves dažādības dēļ va-

rētu sagaidīt, ka pilsētās ir lielāka dzim-

stība nekā laukos, ja aplēš dzimušo skaitu

uz 1000 iedzīvotājiem. Tā kā rezultāts to-

mēr ir mazāks, tad tas nozīmē, ka aplē-

sumā, ņemot vērā vecuma uzbūves dažā-

dību, starpība starp dzimstību laukos un

pilsētās ir vēl lielāka, nekā rāda augšējie

skaitļi. Tabulas pēdējā ailē parādītā dzim-

stība pie stacionārā iedzīvotāju skaita rāda,

kā visas Latvijas mērogā aplēsto dzimstību

ietekmē tas, ka aplēsumā ņem vērā vecuma

uzbūvi.

To, ka pilsētās dzimstība ir mazāka nekā

laukos, pa daļai kompensē mazākā mirstība

pilsētās. Piem., uz 1000 iedzīvotājiem mi-

ruši: 1935. g. pilsētās 13,3, laukos — 14,6;

1936. g. pilsētās — 13,3, laukos — 14,5;

1937. g. pilsētās — 13,4, laukos — 14,7;

1938. g. pilsētās — 13,0; laukos — 13,8;

1939. g. pilsētās — 13,9, laukos — 14,0.')

Vecuma uzbūves atšķirības dēļ var sagai-

dīt, ka pilsētās mirstība ir vēl mazāka nekā

to rāda aplēsumi uz 1000 iedzīvotājiem. Tā

kā vēl līdz šim par Latvijas iedzīvotāju da-

bisko kustību nav aplēsta patiesā mirstība

un dzimstība, tad arī mūsu rīcībā nav salī-

dzināmu datu, cik lielā mērā dabiskais pie-

augums pilsētās atšķiras no dabiskā pie-

auguma laukos. Ņemot vērā Rīgas domi-

nējošo lomu Latvijas pilsētu starpā ar tās

ļoti zemo dabisko pieaugumu uz 1000 iedzī-

votājiem (1935. g. negātīvs pieaugums 0,4,

1936. gadā pieaugums 0,4, 1937. gadā 0,3,

1938. gadā 1,9, 1939. gadā 1,9), var sagaidīt,

ka dabiskais pieaugums pilsētās ir noteikti

īstenībā starpība starp dzimstību pilsētās

un laukos bija vēl lielāka, nekā to rāda aug-

šējā tabula. Šo starpību palielina divi mo-

menti, kas iepriekšējā aplēsumā nav ņemti

vērā. Pirmkārt, tabulā ietilpst tās biezi ap-

dzīvotās vietas, ko juridiski skaitīja par pil-

sētām. Tātad arī tās sīkās pilsētas, kur

dzimstība tuvojas lauku apstākļiem. Otr-

kārt, aplēsums uz 1000 iedzīvotājiem neat-

spoguļo stāvokli pareizi, jo vecuma uzbūve

iedzīvotāju sastāvā laukos ir citāda kā pil-

sētās. Pilsētās, salīdzinot ar laukiem, vai-

rāk reprezentētas produktīvā vecuma gru-

pas, kamēr laukos bērni un veci cilvēki ir

relātīvi vairāk nekā pilsētās. Piem., 1935. g.

20—24 g. veci iedzīvotāji pilsētās bija

10,02% no kopskaita, bet laukos — 7,84%,

•) Raksta sākumu sk. Latvju Tautsaimnieka 5/6.—9/10. nr.

l) Anon. «Dzimstība, mirstība un dabīgais pieaugums 1939. g.», Mēneša biļetena statistikai un konjunk-

tūrai, 1940. g., 6. nr., 418. lpp.

') V. Sainītis, M. Skujenieks, Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā (Rīgā, 1939. g.), 135. lpp. Sal. arī gra-

fisko attēlu 134. lpp.

*) Mēneša biļetens, op. cit. 421. lpp.
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Uz 1000 iedzīvotajiem
dzimuši:

Pil_- ļ Uz lau-ļ Kopā
sētas | kiem |

Uz 1000 stacio-

nāriem iedzīvo-

tājiem dzimuši

Latvijā

(1)

1935

1936

1937

(2) (3)

13,0 20,3

13,8

14,0 19,8

15.! 20,3
15'6 20,1

(4)

17,6

18,1

17,7

18,4

18,5

(5)

14,2

14,9

14,9

1938 15,9

1939 16,4



mazāks nekā laukos. Tā kā pilsētu iedzīvo-

tāju skaits tomēr, atskaitot kara laikus,

audzis straujāk nekā laukos, tad ar to kļūst

redzama lielā loma, kas ir migrācijai pil-

sētu pieaugumā.

Šī migrācijas loma spilgti redzama, gru-

pējot pilsētu iedzīvotājus pēc dzimšanas vie-

tas. Līdzšinējo tautas skaitīšanu dati tādu

grupējumu atļauj pa daļai par 1897. g. un

par 1930. g.

Pēc trešās tautas skaitīšanas datiem, Lat-

vijas pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir

lielāks par 5000, no attiecīgajā pilsētā sa-

skaitītajiem iedzīvotājiem tajā pašā pilsētā

bija dzimuši:*)

1930. g. pilsētās dzimušo procents,

salīdzinot ar pilsētas lielumu un

latviešu procentu.

No šīs tabulas redzams, ka nav korre-

lācijas starp pilsētas lielumu un tajā dzi-

mušo iedzīvotāju procentu. Turpretim pa-

stāv negātīva korrelācija starp pilsētā dzi-

mušo iedzīvotāju procentu un latviešu pro-

centu no iedzīvotāju skaita. Abu šo lielumu

korrelācijas koeficients ir —0,945=b0,186.

Sakarība tātad ļoti liela. So sakarību pa

daļai var izskaidrot mūsu pilsētu vēsture.

Latvieši kā zemnieku tauta pilsētās sāka ap-

mesties lielākā skaitā tikai kopš pagājušā

g. s. vidus. Latvijas austrumu pilsētās šī

parādība bija vēl tikai sākumā. Vai saka-

rība izskaidrojama arī ar tādu varbūtību,

ka latvieši vēl pilsētās nav pienācīgi „akli-

matizējušies" un vairāk pakļauti izmiršanai

kā mūsu pilsētu citu tautību iedzīvotāji, par

to vēl būtu jāizdara pētījumi.

Sim nolūkam un arī no citiem viedok-

ļiem būtu interesanti noskaidrot, kā attīs-

tījusies migrācija uz Latvijas pilsētām.

Statistiskais materiāls, ar ko varētu at-

bildēt uz šo jautājumu, diemžēl, vēl ne-

pilnīgi apstrādāts.

Par Latvijas patstāvības laiku šai ziņā

pieejami tikai dati par Rīgu. Rīgā 1920. g.

bija 42,9% iedzīvotāju, kas turpat dzimu-

ši 5
), 1930. g. — 38,7%. Ar zināmu tuvinā-

tību varam arī salīdzināt līdzīgus datus

1897. g. un 1930. gadā. Pirmā Krievijas tau-

tas skaitīšanā 1897. g. bija arī jautājums

par iedzīvotāju dzimšanas vietu. Publicē-

tajos apstrādājumos iespējams iegūt ziņas

par šādu Latvijas pilsētu iedzīvotāju dzim-

šanas vietu: par Rīgu, Liepāju, Jelgavu,

Daugavpili, Ventspili un Rēzekni. Tikai jā-

nožēlo, ka nav publicēti dati par tieši šajās

pilsētās dzimušo iedzīvotāju skaitu, bet gan

par attiecīgajā apriņķī dzimušo skaitu. Sa-

līdzināšanu ar 1930. g. šis apstāklis traucē

divējādā ziņā. Pirmkārt, mainījies sa-

mērs starp iedzīvotājiem, kas attiecīgajā

pilsētā ieplūda no tuvākās apkārtnes, t. i.

attiecīgā apriņķa, salīdzinot ar ienācēju

kopskaitu. Otrkārt, 1897. g. apriņķu lie-

lums ir citāds nekā 1930. g. Salīdzinājums

parādīts sekojošā tabulā.6 )

') M. Skujenleks, Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930. gadā (Rīgā, 1930. g.), 79. un 430. lpp.

5) M. Skujenieks, Latvija, zeme an iedzīvotāji (Rīgā, 1927.), 379. lpp.

•) Dati par 1897. g. pēc Pervaja vseobščaja perepisj naseļeņija Rossijskoi imperii 1897. g. XIX, XXI, V,

Platībām pieskaitīti ezeri.
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Cēsis . . .

(2)

7.692

(3)

19,05

(4)

91,10

Valmiera 8.368 20,02 94,13

Sloka . . .

Jelgava . .

Rīgas Jūrmala

5.285

33.048

8.013

22,21 82,25

27,10 77,75

28,58 84,19

Tukums . . 7.658 28,96 77,53

Ventspils 17.253 29,79 82,56

Kuldīga . . 6.921 32,80 73,59

Jēkabpils 5.607 38,32 65,19

Rīga . . . 377.917 38,72 60,29

Liepāja . . 57.238 40,02 64,55

Daugavpils . 43.226 48,32 26,97

Grīva . . . 5.282 51,30 16,81

Rēzekne . . 12.680 51,80 36,30

Ludza
.
. . 5.359 52,41 29,50



Kaut gan visi salīdzinātie apriņķi 1930.

gadā ir lielāki par 1897. g. apriņķiem, to-

mēr ar to vien nevarēsim izskaidrot, ka

tabulas pirmo četru pilsētu attiecīgajā ap-

riņķī dzimušo iedzīvotāju procents 1930. g.

tik ievērojami pieaudzis. Ka 1897. g. Rīgas,

Liepājas, Jelgavas un Ventspils apkārtnē

dzimušo procents ir mazāks nekā 1930. g.,

izskaidrojams ar to, ka šajās pilsētās 1897.

gadā dzīvoja samērā daudz Krievijā dzi-

mušas personas, pie kam sava loma te bija

arī šajās pilsētās novietotiem garnizoniem.

Ka Ventspilij jaunākajos laikos attiecīgais

iedzīvotāju procents samazinājies, izskaid-

rojams ar šīs pilsētas straujo pieaugumu

starplaikā. Rēzeknē pārmaiņas ir samērā

mazas. No izdarītā salīdzinājuma rodas

iespaids, ka Latvijas patstāvības laikā Lat-

vijas pilsētās ieceļoja vairāk no tuvākās

apkārtnes nekā iepriekšējā laikā.

Spriežot pēc 1930. g. tautas skaitīšanas

datiem, Latvijas lielākajām pilsētām tiešām

raksturīgi, ka ieceļotāji nāk no attiecīgās

pilsētas tuvākās apkārtnes. Piemēram, no

Liepājas iedzīvotājiem 61,7% dzimuši Lie-

pājas apriņķī, 8,3% Aizputes apriņķī, 5,7%

Lietuvā. Jelgavas iedzīvotāji — 53,3% dzi-

muši Jelgavas apriņķī, 8,2% Bauskas ap-

riņķī, 1 5,2% Lietuvā. Daugavpils iedzīvo-

tāji — 59,2% dzimuši Daugavpils apriņķī,

11,7% Ilūkstes apriņķī, 6,4% Krievijā.

Ventspils iedzīvotāji — 62,4% dzimuši

Ventspils apriņķī, 6,6% Kuldīgas apriņķī,

5,4% Talsu apriņķī. Rēzeknes iedzīvo-

tāji — 72,7% Rēzeknes apriņķī, 6,2% Krie-

vijā, 5,4% Daugavpils apriņķī, 4,3% Ludzas

apriņķī. Liepāja un Ventspils tātad ir

Pilsētu iedzīvotāju skaits, salīdzinot ar attiecīgajā apriņķi dzimušo

iedzīvotāju skaitu 1897. un 1930. g.

arī pēc iedzīvotāju sastāva Kurzemes pil-

sētas, Jelgava — Zemgales pilsēta un Dau-

gavpils un Rēzekne — Latgales pilsētas.

Pat Rīga nav izņēmums no šīs parādības,

ka pilsētas iedzīvotāji komplektējas no tās

tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem. No Rīgas

iedzīvotājiem 1930. g. 38,7% bija dzimusi

Rīgā, 21,5% Vidzemē, 11,7% Zemgalē,

7,5% Latgalē un 6,4% Kurzemē. Ja ņemam

vērā, ka minētajās provincēs ir dažāds

iedzīvotāju skaits, arī tad Vidzeme devusi

vislielāko ieceļotāju skaitu Rīgā. Pieskai-

tot Rīgā dzīvojošos vidzemniekus kopē-

jam vidzemnieku skaitam, dabūjam, ka no

Vidzemes Rīgā ieceļojuši 16,5% no kopējā

vidzemnieku skaita. Pēc tās pašas meto-

des aplēšot, Zemgale devusi 13,0%, Kur-

zeme — 7,6%, bet Latgale 4,9%. Tāpat lē-

šot apriņķu sadalījumā, dabūjam, ka Rīgas

apriņķis devis 20% no sava iedzīvotāju

skaita, Valmieras apriņķis 19%, Cēsu ap-

riņķis 17%, Jelgavas apriņķis 15%, Bauskas

apriņķis 15%, Tukuma apriņķis 14%, Val-

kas apriņķis 13%. Jēkabpils un Talsu ap-

riņķis pa 12%, Kuldīgas apriņķis 10%, Ma-

donas apriņķis 9%, Ventspils, Ilūkstes un

Daugavpils apr. pa 7%, Aizputes apr. 6%,

Liepājas apr. 5%, Rēzeknes un Ludzas apr.

pa 4%, Abrenes apr. 2%. Kaut gan šis sa-

līdzinājums ir tikai aptuvens, jo nav ņemta

vērā migrācija uz citām pilsētām un pašu

apriņķu starpā, tomēr tas reljefi rāda, ka

arī tik lielā centrā, kāds ir Rīga, ieceļo-

šana notiek visvairāk no tuvākās apkārt-

nes. Jo tālāk attiecīgais apriņķis atrodas

no Rīgas, jo mazāk tas devis ieceļotājus.
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Pilsētas nosaukums Iedzīv.

skaits

Attiec.

apriņķī
dzimušo
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Apriņķa
platība

ktr.2

Iedzīv.

skaits

Attiec.

apriņķī
dzimušo

procents

Apriņķi

platība
km2

(1)

Rīga

Liepāja

Jelgava
Daugavpils

Ventspils
Rēzekne

(2)

282230

64489

35131

69675

7127

10795

(3)

40,0

30,0

36,6

43,8

81,5
74,0

(4)

6333

2179

2846

4535

3136

4232

(5)

370707

56305

32072

42810

17025

12514

(6)

46,0
61,7

53,3

59,2

62,4
72,7

(7)

6461

2584

3520

4790

3238

4253



Šis konstatējums saskan ar novēroju-

miem citās zemēs, un tas ietilpst populārajā

Ravensteina 1885. gadā uzstādītajā migrā-

cijas likumā.7)

Sociologi līdz šim Ravensteina likumu

nav izlietojuši kā argumentu izlases jau-

tājumā. Problēma ir, vai pilsētas, pievel-

kot ieceļotājus, ar to izdara kaut kādā vir-

zienā izlasi vai ne. Ar šādu problēmu no-

darbojušies ļoti daudz zinātnieku, pie kam

izejas hipotēze parasti bijusi, ka pilsētas

pievelk augstvērtīgākos individus no lau-

kiem. Šī augstvērtīgākā iedzīvotāju daļa

esot pilsētās pakļauta izmiršanai. Līdz ar

to pilsētas esot tautas kaps nevien kvan-

titātīvā, bet arī kvalitātīvā ziņā.

Redzamākās no šīm teorijām pārbaudī-

jis Sorokins un Cimmermans. Šo autoru

secinājumi ir, ka ieceļošana pilsētās ir se-

lektīva tikai ieceļotāju vecumu ziņā

(ieceļo darba spējīgā vecumā) un dzimuma

ziņā (dominē sievietes). Turpretim selektī-

vitāte nav konstatējama attiecībā uz iece-

ļotāju fiziskajām, garīgajām, morālajām

vai sociālajām īpašībām. 8) Līdz ar to nav

pamata bažām par to, ka pilsētas varētu

kļūt par drenāžu tautas labākiem spēkiem.

Šāda secinājuma atbalstīšanai varam iz-

lietot arī to Ravensteina teorijas daļu, kas

rāda, ka ieceļošanā dominē pilsētai tuvā-

kās apkārtnes iedzīvotāji. Ja jau attālums

ir svarīgs moments migrācijā, tad tas bez

šaubām novājina eventuālo selekciju.

Tas nozīmē, ka, piemēram, Rīgu migrā-

cija padara gan par vidzemnieku pilsētu,

bet ne par tādu pilsētu, kur saplūst ap-

dāvinātākie no visas Latvijas. Nevar arī

pieņemt, ka Rīgā saplūst apdāvinātākie vid-

zemnieki, jo arī Vidzemes mērogā, bez šau-

bām, svarīgs migrāciju rosinātājs faktors ir

attālums. To rādīja analizē par ieceļotāju

procentu no atsevišķiem apriņķiem. (Beigas)

') Sal. P. Sorokin, C. Ziromerman, Frinciplet oi Rural-Urban Sociology (New York, 1931), 584. lpp

') Ibid. 558. un sek. lpp.

») Aplēsts pēc G. Müller, J. Jureviz, Ostland in Zahlen, 1 (Riga, 1942). 20. lpp.

Ar šo konstatējumu nebūt nav pretrunā

tas, ka tādā centrā kā Rīga atradās aug-

stākās pārvaldes, mākslas un zinātnes iestā-

des, kas tiešām saistīja apdāvinātākos no

visas valsts. Sajās iestādēs saistīto skaits,

salīdzinot ar visiem ieceļotājiem, bija pā-

rāk mazs, lai Rīga kļūtu par apdāvinātāko

pievilcēju.

No šīs nodaļas sākumā minētajiem datiem

par starpību pilsētnieku un laucinieku ve-

cuma uzbūvē izriet, ka Latvijas pilsētās

ieceļošana ir selektīva iedzīvotāju vecuma

ziņā. Bet tautas skaitīšanas dati apstiprina

arī selektīvitāti dzimuma ziņā.

Latvijas pilsētu feminizācija apslēptā

veidā pastāvēja jau 1897. g. Pilsētās (ar vai-

rāk par 2000 iedzīvotājiem) uz 1000 vīriešiem

bija 965 sievietes. Sis vīriešu pārsvars iz-

skaidrojams ar pilsētās novietotajiem prāva-

jiem garnizoniem. Ja aplēsumā neietilpi-

nām garnizonu pilsētas — Rīgu, Cēsis,

Jelgavu, Liepāju un Daugavpili — tad aina

mainās. Atlikušajās 15 pilsētās 1897. gadā

uz 1000 vīriešiem bija 1137 sievietes. Tā

kā laukos tai pašā gadā uz 1000 vīriešiem

bija 1070 sievietes, tad tas nozīmē, ka

Latvijas pilsētu feminizācija minētajā gadā

jau pastāvēja. Jaunākajos laikos šī parā-

dība turpināja progresēt. Pēc 1935. gada

tautas skaitīšanas datiem Latvijas pilsētās

(ar vairāk par 2000 iedzīvotājiem) uz 1000

vīriešiem bija 1210 sievietes. Visas Latvijas

mērogā turpretim — 1139. Liels sieviešu

pārsvars minētajā gadā bija Rīgā —1257.

Saprotamā kārtā kara dēļ līdz ar sieviešu

pārsvara pieaugumu visā Latvijā pieaugusi

arī pilsētu feminizācija. 1941. g. 1. augustā

uz 1000 vīriešiem (pilsētās ar vairāk par

2000 iedzīvotājiem) bija jau 1216 sie-

vietes. *)
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Lauksaimniecības padomes darbs.

Lauksaimniecības padomes darbība un izdevumi

noteikti ar Saimniecības ģenerāldirektora š. g. 10.

jūnija rīkojumu, kas paredz, ka Lauksaimniecības

padome pastāv pie Saimniecības ģenerāldirekcijas
un nodarbojas ar svarīgiem lauksaimniecības po-
litikas un citiem saimnieciska rakstura jautājumiem.
Lauksaimniecības padomes priekšsēdētājs ir Saimnie-

cības ģenerāldirektors, bet priekšsēdētāja vietnieks —

Lauksaimniecības galvenais direktors. Par padomes
locekļiem uzaicināti Jelgavas lauksaimniecības aka-

dēmijas mācības spēki, Lauksaimniecības un Mežu

un kokrūpniecības galvenās direkcijas vadītāji dar-

binieki, kā arī mūsu plašāko saimniecisko organi-
zāciju —

C/S «Turība», Latvijas piensaimnieku cen-

trālās savienības, Latvijas centrālā sēklu eksporta,

Latvijas zivju izvērtēšanas kooperātīvu centrāles,
Ādu un vilnas centrāles, Cukura centrāles v. c.

pārstāvji. Atsevišķās padomes sēdēs par lietpratējiem
apskatāmos jautājumos pieaicina arī citu iestāžu un

organizāciju pārstāvjus.

Kopš savas darbības sākuma (š. g. 29. maijā)
Lauksaimniecības padome līdz šim noturējusi pavi-
sam 11 sēdes, kurās pārrunāti un izanalizēti kopskaitā

apm. 20 mūsu lauksaimniecības aktuālākie jautājumi.
Sevišķa vērība veltīta problēmām, kas stāv vis-

ciešākā sakarā ar lauksaimnieciskās ražošanas kā-

pināšanu, kā jautājumiem par darba spēka trūkuma

novēršanu, lauksaimniecības mašīnu intensīvāku

izmantošanu, augu aizsardzību, lopkopības stāvokļa

nodrošināšanu v. t. t. Vairāku jautājumu sīkākai

izpētīšanai un attiecīgu konkrētu priekšlikumu iz-

strādāšanai padome izraudzījusi speciālas komisijas,

piem., jautājumos par cenām un nodevām, lauk-

saimniecības izglītības tīkla izveidošanu un lauk-

saimniecības pētījumu organizāciju. Pēc padomes

ierosinājuma Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas
lauksaimniecības un mežkopības fakultātes mācības

spēki uzņēmušies izstrādāt plašāku darbu par meža

lomu lauku saimniecībā.

Lauksaimniecības padomes sēdēs izteiktās atziņas

un ierosinājumi ievērojamā mērā palīdzējuši mūsu

grūto un sarežģīto kara apstākļu noteikto uzdevumu
kārtošanā un atrisināšanā. Sevišķi lietderīgi padomes

norādījumi bija par pilsētu darba roku iesaistīšanu

lauksaimniecībā, lauksaimniecības mašīnu izmantošanu

un citiem jautājumiem.

Lauksaimniecības padomes pēdējā sēde bija vel-

tīta jautājumam par lauksaimniecības ražošanu un

nodevu izpildīšanu, par ko referēja Lauksaimniecības

galvenais direktors agr. J. Andersons. Referents

vispirms aplūkoja apstākļus, kas pašreiz jūtami traucē

lauksaimnieciskās ražošanas normālo gaitu. Pagā-

jušā gada agrā rudens un š. g. vēsā pavasara dēļ
nācies izart lielākas rudzu un kviešu platības, kādēļ

maizes labības sējplatlbas nav bijis iespējams pa-

lielināt. Tāpat mazākas šogad bija kartupeļu pla-
tības, jo kartupeļu raža pag. gadā bija zema, auk-

stajā ziemā daudz kartupeļu aizgāja bojā no sala,

un daļa pārziemoto sēklas kartupeļu pavasarī bija
jānodod pārtikai. Dārzāju platību šogad nebija ie-

spējams palielināt sēklas trūkuma dēļ.

Svarīgs apstāklis, kas ļoti traucē lauksaimnie-

cisko ražošanu, ir darba roku un darba zirgu trū-

kums (boļševiku valdīšanas laikā zaudēti ap 20*/«

darba zirgu vecumā no 3 — 15 gadiem). Tālāk

jāatzīmē mazais mākslīgo mēslu patēriņš š. g. pa-

vasarī, kas sastādīja tikai daļu no parastiem vairu-

miem. Zemes aparšanas darbus kavēja nepietieka-
mais daudzums degvielu un smēreļļu; šis apstāklis

pašreiz ietekmē arī kulšanas un labības nodošanas

gaitu.

Sīkāk pakavējoties pie š. g. lauksaimniecības ra-

žojumu nodevām, referents norādīja, ka 1943. gadā
lauksaimniekiem pildāmi šādi svarīgākie uzdevumi:

t. Jāražo vairāk maizes labības.

2. Jāražo vairāk kartupeli un dārzāji. Platību

pavairošana atkarīga tomēr no pieejamā sēklas dau-

dzuma un darba spēka.

3. Cukurbietes jāražo līdzšinējos apmēros.
4. Ražošanas pārkārtošanā jāpanāk stāvoklis, lai

ar rušināmiem augiem (lopbarības sakņaugi, kartu-

peli, cukurbietes un dārzāji) aizņemtu līdz 15*/» no

aramzemes kopplatības. Sī uzdevuma veikšana at-

karīga no darba spēka un sēklas sagādes.

5. Jāpavairo linu sējplatības. Lini jāaudzē katrā

saimniecībā vismaz pašu vajadzībām.
6. Jāpaplašina pākšaugu audzēšana. Jāaudzē vai-

rāk āboliņa un zālāju sēklu.

7. Jāaudzē vairāk jaunlopu, lai papildinātu ganām-

pulkus, varētu pildīt nodevas un pārdot sugas lopus.

8. Jāaudzē cūkas atkarībā no pieejamiem barī-

bas daudzumiem. Sevišķa vērība jāveltī sugas cūku

audzēšanai. Tāpat ar krustošanu jāuzlabo vietējās

aitas, kas dotu iespēju celt vilnas ražu no 2,65 kg

uz 4 un vairāk kg gadā.

Degvielu sadales kārtībaLatvijā.

Viena no visas saimniecības svarīgākām, ja ne

pat vissvarīgākā, palīgviela ir minerāleJla.

Kara uzdevumu izpildīšanā tā iegūst pavisam

sevišķu nozīmi. Tā kā tā nav pieejama neizsmeļa-

mos daudzumos, tad nepieciešama cieša patēriņa
kontrole. Šinī nolūkā pagājušos mēnešos izdoti

apsaimniekošanas noteikumi, kas sekojošā veidā no-

sacīja autosatiksmes apgādi ar degvielām.
Nesen uzsākta visu spēkratu atļauju pārbaude,

atvietojot tās ar jaunām atļaujām. Sajā gadījumā
izdod katram spēkratam ceļa grāmatu.

Lai dabūtu vajadzīgo deg- un ziežvielu, katram

spēkratu turētājam jāgriežas pie piekritīgās sadales
vietas. Tā pa lielākai daļai ir vietējā ceļu trans-

porta iestāde (Strassentransportstelle) vai arī mine-

rāleļļu nodaļa pie apgabala komisāra. Tikai izņē-

mumu gadījumos atļauts griezties pie ģenerālkomi-
sāra minerāleļļu nodaļas. Sadales iestādei jāiesniedz

pieprasījums dēļ deg- un ziežvielu piešķiršanas,

pēc kam tā pārbauda viņu nepieciešamību. Ja pie-

prasījumā minētais izlietošanas nolūks noder vispā-

rības interesēm, tad piešķiršana notiek iespējamības
robežās. Reizē ar pieprasījumu katram spēkratam,

kas saņēmis jaunu atļauju, jāiesniedz ceļa grāmata,

jo pretējā gadījumā deg- un ziežvielu piešķiršana,
kas atzīmējama grāmatā, ir noraidāma. Spēkratu
turētājiem jātaisa ceļa grāmatā atzīmes par minerāl-

eļļu izlietošanu, kā arī jāuzdod nobrauktie kilometri,

lai sadales vietai katrā laikā būtu iespējams pārbau-

dīt visu viņas piešķirto deg- un ziežvielu likumīgo
izlietošanu.

Ceļa grāmata jāved ne tikai sauszemes, bet arī

ūdens satiksmes līdzekļiem.

Par stacionāriem un pārvietojamiem iekšdedzes

motoriem, kurus nelieto spēkratu dzīšanai, jāved deg-

vielu patēriņa grāmatiņas. Tās kalpo tam pašam

mērķim kā ceļa grāmatas.
Piešķirtam daudzumam izsniedz tankmarkas, kas

dod tiesības pret samaksu skaidrā naudā saņemt

deg- un ziežvielas Ostland öl Vertriebs — G. m. b. H.

noliktavās un tanku vietās. Tankmarkas var arī

augstāk minētā sabiedrībā, pret samaksu skaidrā

naudā, iemainīt tankzīmēs, ar kurām tad var iegūt

degvielas bez naudas. Katram spēkratu turētājam

jāņem vērā 1942. g. 20. jūnija noteikumi par minerāl-

eļļu un minerāleļļas ražojumu saimniecību. Nezinā-

šana neizsargā no soda šo noteikumu pārkāpšanas

gadījumā. Minēto noteikumu nolūks ir nodrošināt

steidzamākās saimniecības vajadzības ar minerāl-

eļļu apgādi un uzliek katram spēkratu turētājam par

pienākumu savu patēriņu līdz iespējamam minimumam

ierobežot; viņam jāapzinās, ka no viņa pieprasītie
degvielu daudzumi arī tiešām jāizlieto saskaņā ar

noteikumiem. Katru mēģinājumu ar nepareizu ziņu

sniegšanu uz pārējo patērētāju rēķina iegūt degvielas

nesaudzīgi sodīs. Tas notiek, lai sargātu visus tos

degvielu patērētājus, kas apzinās savu atbildību.
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Vācu-franču saimniecības žurnāls

Eiropas saimnieciska jaunuzbūvē vācu-francu sav

starpējās attiecības ieņem jo svarīgu vietu. Tādē

kļuvis nepieciešams radīt preses orgānu, kurā varētu

apmainīties ar domām, pieredzi un dažāda veida
priekšlikumiem, tos plašāki iztirzājot. So uzdevumu

veic kopš š. g. jūnija „Deutsch-französische Wirt

Schaftszeitschrift* Frankfurtē pie Mainas. 2urnāl

skaitās kā Vācijas Saimniecības Organizācijas Fran

cijas sakaru dienesta oficiozs; tas uzskatāms par ag
rakās .Deutsch-französische Wirtschaftszeitung" turpi
najumu uz ievērojami paplašinātiem pamatiem. Zur

nāls grib veicināt Vācijas un Francijas produktīvo
spēku tuvināšanu un kopdarbību Jaunās Eiropas tel

pas saimnieciskā kopībā. Tas sniedz kārtējus pār
skatus un apcerējumus par visiem Eiropas saimniecība

jautājumiem, kā arī par Vācijas un Francijas attīstību

visos saimnieciskos un sociālpolitiskos novirzienos

Vadošais viedoklis ir saimniecības plānveidīga kārto
šana Eiropas telpā. Žurnāls var interesēt nevien katru

kas tieši ieinteresēts Vācijas-Francijas saimnieciskā
sadarbībā, bet tas sniedz arī vērtīgus materiālus viso

jautājumos, kas skar Eiropas kontinenta saimnieciski

politisko nākotni. Z.

Kūdras bencins

Pēdējā laikā no visām Eiropas malām aizvien vai-

rāk pienāk ziņas par kūdras vispusīgu izmantošanu un

plašām izlietošanas iespējām rūpniecībā. Tā attīstības

pakāpe, kad kūdru līdzās oglēm uzskatīja vienīgi par

kurināmo materiālu, pārdzīvota, kaut gan kūdras ku-

rināmā īpašības oglēm nabadzīgās zemēs kāta laikā

tiek augsti vērtētas. Tas attiecināms arī uz austrum-

zemju apgabaliem, kas bagāti kūdras purviem. Vienā

pašā Latvijas ģenerālapgabalā konstatēti 1,7 mrd. t.

lieli kūdras krājumi. 1938. g. PadomjuSavienība savus

kūdras krājumus aprēķināja uz 150 mrd. t.| 2,4 kg
kūdras dod tikpat daudz siltuma kaloriju, kā 1 kg

akmeņogļu; no 2,3 kg kūdras iegūst 1 kilovatstundu

elektriskās strāvas; pēc šādas formulas aprēķina ener-

ģijas daudzumu, kas atrodams zemē.

Jau kopš gadiem vācu vadībā notiek intensīva

kūdras krājumu izmantošana ģenerālgubernātūrā.Kūd-

rai kā jēlvielai rodas plašas attīstības iespējas tālākā

rūpniecības apstrādāšanā; to ar labiem panākumiem
pašlaik jo plašos apmēros praktizē Lielvācijā, Ziemeļu

zemēs, Francijā, Dienvidaustrumu Eiropā un Itālijā.

Kūdras izmantošanu un uz to bāzējošos rūpniecības
uzņēmumus Spānija izsludinājusi par .nacionāli sva-

rīgiem". Eiropā vispārīgi pēdējā laikā kūdras-koksa

izmantošana guvusi tālu ejošas sekmes, iegūstot smēr-

eļļu un bencīnu.

Kūdras koksam sagruzdot, rodošās darva satur dzi-

nēju motoru eļļu, no kuras savukārt pagatavo augst-

vērtīgo lidmašīnu bencinu, bez tam tā vēl satur fe-

nolu (izejvielu bakelītam), vazenolu un sveķi.

Pēc zviedru piedzīvojumiem tie paredz, ka kūdras

pārkoksēšanai būs paliekoša nozīme arī miera laikos.
Jau tagad Zviedrijai pieder trīs lieli kūdras pārkok-
sēšanas uzņēmumi. Dānijā pašlaik atrodas būvē valsts

kūdras pārkoksēšanas uzņēmums. Plašos apmēros ar

ģenerātoru palīdzību kūdras koksu izmanto kā spēk-

ratu dzinējspēku, pie kam piezīmējams, ka kūdras

koksa ģenerātori ir lētāki, savā konstrukcijā vienkār-

šāki un izmantošanā saimnieciskāki par koka gāzes

ģenerātoriem. Tādā kārtā īsā laikā kūdra guvusi
daudzsološus panākumus kā jēlviela, dzinējspēks un

darba viela. (OAD)

Eiropas taukvielu apgāde

Pārskatu par Eiropas pārtikas tauku ražošanu un

patēriņu sniedz Vācijas Valsts statistiskās pārvaldes
ziņojumi, kas par vienu no pēdējiem miera laika ga-
diem — 1937. — pieejami visā pilnībā. levērojamā-

kām Eiropas sviesta ražošanas zemēm bija 200.000

to liels neto pārpalikums (t. i. pāri par Eiropas kon

tinenta importa zemju vajadzībām), kas pat līdz

nesedza Lielbritānijas sviesta patēriņu. Pēc tam

kad britu salas atkrita kā kontinentālās Eiropas svie

sta noņēmējas, šim pārpalikumam vajadzēja patie
sībā segt Eiropas kontinenta pastiprinātās, kara no

teiktās prasības pēc pārtikas taukiem. Bet šāda pār

palikuma nebija; sakarā ar spēkbarības ievedum

atkrišanu tas zuda. Abās relatīvi ievērojamākā
kontinenta lopbarības zemēs piena lopu turēšana i
stipri samazinājusies, jo atkritusi ir spēkbarības ie

vešana; šīs valstis ir Nīderlande un Dānija, ka

par abām kopā ražoja apm.
!/s no Eiropas sviest

atlikuma. Tādējādi Eiropas tauku bilance attiecīb

uz sviestu nav uzlabojusies.

Vācijas Valsts statistiskā gada grāmata 1937. g

attiecībā uz 4 svarīgākiem e]}as augiem uzrāda se

kojošus Eiropas kontinenta importa skaitļus: zeme

rieksti — 1,67 milj. tonnu, kopra (kaltēti kokosrieksti
0,58 milj. to, sojas pupas — 1,07 un linsēklas ■—

1,04 milj. to, kopā 4 milj. tonnu. Eksportētājas bij
Austrumāzijas, Āfrikas un Dienvidamerikas zemes

kas līdz ar pirmajām britu blokādes dienām gandrī
pilnīgi atkrita. Un tas nelielais vairums, kas nā

no neitrālām Eiropas valstīm, nemaz nav ņemam
vērā.

Ja reiz : ākstīs otrā pasaules kara vēsturi, ta<

pienācīgā gaismā nostāsies Vācijas valdības pūle
uzlabot kontinenta pārtikas tauku apgādi. Ne tika

Vācija pati centusies pastiprināt ej las augu kultivē

šanu; to darījušas arī tās zemes, ar kurām Vācij
uzņēmusi saimnieciskus sakarus. Vispirms Eiropa ku

tivēja citus eļļas augus, kas bija piemērotāki kl

mātišķiem apstākļiem, un proti: rapši un rāceņ

magones un saulgriezes, bez tam protams arī linsēkla

Sojas pupu Eiropā pirms divdesmit gadiem tikpa
kā nepazina. 1932. g. sojas pupu lauki sasniedz

tikko 10°/o no visa Eiropas kontinenta eļļas aug
kultūru platības. Sī kultūra ir strauji pieaugus
(arī attiecīgo sēklu kultivācija ir progresējusi) v

laikam izspiedīs pārējās kultūras, atskaitot, varbū

vienīgi saulgriezes. Šodien gandrīz visas vidus v

dienvidus Eiropas zemes paplašina sojas pupu ku

tivēšanu.

Vācijas ienaidnieku cerības kara sākumā
— no

vest Vāciju līdz pārtikas un technisko tauku badam

ir bijušas tikpat veltas, kā cerības — redzēt Vācij
maizes labības, minerāleļļas un citu karam svarīg

jēlvielu badu. Pirms pirmā pasaules kara eļļa

augi caurmērā gadā ieņēma 825.000 ha lielu platību
Pirmajos gados pēc šī kara eļļas augu lauku pla

tība krita par 14"/o, lai pēc tam pamazām divkāršotos

Tomēr Eiropas kontinents pirms tagadējā kara augu

eļļu ražošanu sedza tikai nedaudz vairāk par vis

pārējā patēriņa vienu trešo daļu un pārējās diva

trešdaļas bija jāieved. Pirmskara mūsu un okupēt
zemju augu eļļas un to jēlvielas jau sen patērēta
un Eiropai pašlaik jārēķinās vienīgi ar tekošo ra

žošanu. Sī jaunražošana pieaug.
Visas Eiropas kontinenta zemes tomēr vēl na

vienprātīgas. Bet ja reiz kļūs skaidrs, ka daudza

jās agrākās pārprodukcijas zemēs agrāk eksportam
paredzētie eļļas augu, eļļas sēklu un eļļas krājum

nav vairs pieejami, tad domājams, zudīs arī pēdēj
pretestība pret attiecīgu Eiropas lauksaimniecisk
kultūru maiņu. Tiklīdz ceļš caur Vidusjūru un In

dijas okeānu būs kaujās atbrīvots, Eiropas rīcīb

no jauna būs milzīgie Austrumāzijas sojas pup

krājumi, jo Japānas vadītās saimnieciskās telpa

zemes reflektē uz Eiropas kontinenta rūpniecība

ražojumiem un ir pat no tiem atkarīgas. Ja arī pa

ies gadi, līdz būs sasniegts mērķis: apgāde caur paš
un draudzīgu valstu saimniecisko telpu, tomēr pār
tikās tauku apgādes zemākais līmenis Eiropas kont

nentā — cik tālu to var paredzēt — ir uz visiem,

laikiem pārvarēts. (O A D)
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KURZE INHALTSÜBERSICHT IN DEUTSCHER SPRACHE

Budgetfragen. Der Direktor des Finanzdepartements der landeseigenen Verwaltung gibteinen Rückblick

über die Tätigkeit der Generaldirektion der Finanzen zur Stabilisierung des Landesbucigets und des Budgets
der Kommunalverwaltungen. Die Budgets der Bolschewistenzeit waren sowohl der Methode als auch dem

Inhalt nach iur die Bedürfnisse des Landes ungeeignet. Eine Umgestaltung konnte aber nicht auf einmal

geschehen; der Form nach hielten sich die bis zum 1. Oktober ds. Js. zusammengestellten Budgets noch

an das System der Bolschewistenzeit, wenn auch in der inneren Struktur, besonders in der Zusammen-

setzung der Einnahmen mittels Ausbau eines zweckmässigen Steuersystems, weitgehende Veränderungen schon

wesentlich früher laufend durchgeführt wurden. Seit dem 1. Oktober ist ein neues Budgetsystem in Kraft

getreten, das sich wesentlich dem deutschen Vorbild angleicht. Grundlage der Umgestaltung- 1) die Ein-

nahmen der landeseigenen und der Kommunalverwaltungen sind so umzugestalten, dass sie allmählich die

Deckung sämtlicher Ausgaben gewährleisten; 2) die gemeinsamen Einnahmen sind zwischen der landes-

eigenen Verwaltung und den Kommunalverwaltungen proportionell den zustandigen Pflichten zu verteilen;
3) die Ausgaben bzw. Pflichten sind gemäss ihrem allgemeinen oder auch örtlichen Charakter zweckmässig

zwischen diesen beiden Stellen zu verteilen; 4) die Städte und Gemeinden stellen selbständige Budgets mit

ausgeglichenen eigenen Ausgaben und Einnahmen auf; 5) die Klassifizierung der Budgets muss den Bedürf-

nissen des Landes entsprechen. Die gesteckten Ziele sind im Wesentlichen auch erreicht worden. Es folgt
eine Charakterisierung der neuen Budgetnomenklatur und ein Rückblick auf die Entwicklung der wichtigsten
Einnahmen- und Ausgabenposten, sowie eine Darstellung der Realisierungstechnik des Budgets. Dank der

laufenden Arbeit an der Ausgestaltung des Budgets sind insbesondere die Einnahmen stabilisiert worden;

wenn im Juli-August 1941 die im Budget angesetzten Einnahmen der landeseigenen und der Kommunalver-
waltungen sich nur zu 31 v. H. realisierten, so steigt dieser Hundertsatz für September-Oktober auf 79,

November-Dezember — auf 83 und überschreitet im Januar-März 1942 bereits 100.

Das neue Steuersystem. Dieser Artikel schliesst sich insoweit an den vorhergehenden an, als er eine

genaue Übersicht über die Aufhebung der artfremden Steuergesetze der Bolschewistenzeit und die Einführung
neuer, der Wirtschaftsstruktur des Landes wieder angepassten Steuern gibt. Eine weitere Ausgestaltung
des neuen Steuersystems stent noch bevor, da noch Verfügungen über die Einkommensteuer fehlen und auch

Durchführungsbestimmungen über Immobiliensteuer in den Städten und auf dem Lande, sowie Gesellschafts-

steuer und Wechselsteuer auf die Publizierung warten. Das neue S.euersystem wird stufenweise geschaffen;
der Endzweck ist nicht nur die Sicherung des Aufkommens der Mittel zur Deckung der Budgetausgaben,
sondern auch das Erfassen der freien Geldmittel. Diese letzte Aufgabe ist in der Kriegswirtschaft besonders

wichtig.
Lage der Baumaterialien-, Glas- und keramischen Industrie, sowie die Bewirtschaftung der Erzeugnisse.

Der Autor gibt eine Übersicht über die Struktur der entsprechenden Industriezweige und die Veränderungen

darin, welche das Bolschewistenjahr mit sich brachte. Es folgt ein Umriss der Wiederaufbautätigkeitdieser

Industrie nach dem 1. Juli 1941. Diese Arbeit konnte schnell geleistet werden, da die wesentlichen Unter-

nehmen während der Kampfhandlungen nicht gelitten halten. Die vorhandenen Rohstoffreserven wurden

rechtzeitig erfasst und einer planmässigen Bewirtschaftung übergeben. Der Erzeugungsplan, insbesondere

die Nomenklatur der Erzeugnisse sind der Kriegswirtschaft entsprechend vereinlacht worden. Es war auch

möglich, die Zufuhr derjenigen Rohstoffe, die im Lande nicht vorhanden sind, im Rahmen der kriegsbedingten
Transportschwieriegkeiten zu sichern. Ebenso gelang es, die Frage der Versorgung mit festen Brennstoffen

befriedigen zu lösen. Die Hauptschwierigkeit, mit der dieser Industriezweig noch zu kämpfen hat, ist der

Mangel an geeigneten Arbeitskräften. Infolgedessen entspricht die Erzeugung in einigen Zweigen nicht der

vollen Leistungsfähigkeit. Der Ausfall an Erzeugung wurde teilweise durch Einfuhr von Fertigerzeugnissen

aus Grossdeutschland ausgeglichen.

Es folgt eine Darstellung der Bewirtschaftungsordnung der entsprechenden Erzeugnisse.
Lettisches Genossenschaftswesen. Der geschichtliche Werdegang des Genossenschaftswesenn in Lett-

land. Nach kurzer Darstellung der Entwicklung des Genossenschaftswesens bis zum ersten Weltkrieg, und

dem kriegsbedingten Wiederaufbau befasst sich der Autor mit den Prinzipien und Traditionen, welche für

den Entwicklungsgang einzelner Zweige des Genossenschaftswesens bestimmend waren und noch sind. Es

werden die Kreditkooperation, das genossenschaftliche Versicherungswesen, die Konsumvereine, die Ge-

nossenschaftsmolkereien, die genossenschaftlichen Spritbrennereien, die genossenschaftlichen Unternehmen

der Fischerei u. a. m. im Einzelnen behandelt, wobei insbesondere die Veränderungen während der Bol-

schewistenzeit und der jetzige Neuauibau berücksichtigt sind. Die Rolle des Genossenschaftswesens im

wirtschaftlichen Leben des Landes beweist schon der Umstand, dass 1940 über 420.000 Personen bzw. 35 v. H.

der arbeitenden Bevölkerung Mitglieder von genossenschaftlichen Organisationen waren. Es ist gelungen,

diesen grossen Apparat wieder in Gang zu bringen. Das Geossenschaftswesen hat wieder feste Grundlögen

und klare Aufgaben und kann jetzt als wichtiger Faktor im Wiederaufbau des Ostraumes betrachtet werden.

Entwicklungsprobleme der lettischen Städte. Zum Abschlus?. der Artikelreihe behandelt der Verfasser

Einwanderungsprobleme der lettischen Städte. Da trotz ungünstiger Reproduktionsquote die Einwohnerzahl

der Städte dauernd wächst, ist dieses Problem von besonderer Bedeutung. Der Anteil der Eingewanderten

wird auf Grund der Erhebung über den Geburtsort bei der Volkszählung 1397 und 1930 festgestellt. Der

Anteil der Zugewanderter an der Gesamtzahl der Bevölkerung der einzelnen Städte Lettlands ist verschieden.

Es besteht aber keine Korrelation zwischen der Grösse der Stadt und dem Anteil der zugewanderten Bevöl-

kerung. Dagegen besteht eine sehr hohe Korrelation zwischen dem Anteil der lettischen Bevölkerung und

dem Anteil der Zugewanderten (Korrelationskoeffizient — 0,945 ± 0,186) in den Städten. Zum Teil wird dieser

Umstand durch die Geschichte der Städte erklärt, denn die ursprüngliche bäuerliche Bevölkerung fand den

Weg in die Städte verhältnismassig spät. Ob in diesem Falle auch welche Störungen soziologischer Art

vorliegen (z. B. ungenügende Anpassungsfähigkeit an das Stadtleben), kann noch nicht entschieden werden.

Der Verfasser stellt weiter fest, dass auch in Lettland 1897 und 1930 das Ravensteinsche .Gesetz" gültig
war, d. h. Dass die Einwanderung aus den Gebieten der Stadt, die am nächsten liegen, Intensiver war, als

aus entfernten Gebieten. Der Verfasser pflichtet der Richtung in der Soziologie bei, die feststellt, dass die

Stadt keine Auslese der physisch, geistig und moralisch Hochwertigen darstellt. Es besteht nur eine Auslese

nach dem Al.er und dem Geschlecht. Dieser Standpunkt wird vom Verfasser durch den Hinweis erhärtet,

dass das Bestehen des Ravensteinschen Gesetzes eine event. Auslese abschwächt, zum Teil vollständig
aufhebt.

Az JV» 134 St./F. Metiens 3000. lespiežamais papTrt no Poligrāfiskās rūpniecības papīru noliktavas 73V103 cm

lesp. un broš. Valsts tipcgr. Rīgā, Herrn. Göringa ielā 6. Izdots 1942. g. novembrī. AtJ. 4714, 2760.




	Latvju Tautsaimnieks no. 11-12 30111942
	Title
	satura rādītājs.
	INHALTSVERZEICHNIS.
	BUDŽETA JAUTĀJUMI.
	JAUNā NODOKĻU SISTĒMA.
	BŪVMATERIĀLU, STIKLA UN KERAMIKAS RŪPNIECĪBAS STĀVOKLIS UN RAŽOJUMU SADALĪŠANAS KĀRTĪBA.
	LATVJU KOOPERĀCIJA.
	LATVIJAS PILSĒTU ATTĪSTĪBAS PROBLĒMAS.*)
	CHRONIKA UN INFORMĀCIJA.
	Lauksaimniecības padomes darbs.
	Degvielu sadales kārtība Latvijā.
	Vācu-franču saimniecības žurnāls
	Kūdras bencins
	Eiropas taukvielu apgāde

	KURZE INHALTSÜBERSICHT IN DEUTSCHER SPRACHE
	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 2

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


