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Noteikumi

par metallu, vecmetallu un metall-pus-
materiālu maksimālām cenām

1942. g. 6. augustā.

Pamatoioties uz Austrumu reichsministra 1942. g.

21. februāra noteikumu par tiesību noteikšanu ie-

ņemtos austrumu apgabalos (VBI. RMO. 11. lapp.)
2. §, noteicu sekojošo:

1. §

Metami šo nniplcnmn i7nratnē ir alum'l atrtf-

svins, kadmiis. cbroms. IraVflg, kobalts. vai*ļL
litus. Tria«'riSvii ?; m'tn'š.nl!. m<->''ibdpns. niķelis.

titāns, vnnarļiis, volframs, bismūts,

cinks, alva, kā arī to kausējumi.

2. §

r'pl "om dr'kst vai pmp'ctpVm's;

pr Al 'ctriim7 pmo<! rp,VhcVorn i piekri-

šanu noteiktās cenas un tirdzniecības piemaksas.

3. §

reichskomisārs vai viņa pilnvaroti

orgāni.
4. §

Austrumzemes reich<=komisārs vai vina pilnvaroti
ormani var efte*aiit vai noteikt izņēmumus no šo no-

teikumu priekšrakstiem.

5. §
(1) Sie noteikumi ir spēkā ar 1942. g. 1. jūliju.

(2) Līdz ar to zaudē spēku 1941. ?. 28. oktobra no-

te'knmi par vec-metaHu maksimāl ām cenām (VBI.

RKO. 57. lapp.; VBI. GiR. 92. lapp.).

Rīgā, 1942. g. 6. augustā.

Austrumzemes uzdevumā

FROMM.

(Izsl. VBI. RKO. 1942. g. 25. aug. Nr. 34).

Pieteikšanās pienākums ārzem-

niekiem un bezpavalstniekiem
Pamatojoties uz Austrumzemes reichskomisāra

1942. g. 3. augusta noteikumiem („Rīkojumu Vēstn."

869. lapp.), ārzemniekiem un bezpavalstniekiem pil-

sētās, kas ir kāda novada komisāra sēdeklis, jāpie-

teicas pie viņa.

Ārzemnieki un bezpavalstnieki, kuru dzīves vieta

ir Rīgas pilsētas novada komisāra pārzināmā territo-

rijā, pieteicas novada komisariātā — Alfred'a Ro-

senberg'a gatvē 7, ieeja no Moltke's ielas, 8. istabā,

darba laikā, no pīkst. 8 līdz 12, sekojošā kārtībā:

Personas ar uzvārdu pirmajiem burtiem:

A, B, C — 29. augustā, P, Q, R — 4. septembrī,

D, E, F
— 31. augustā, S, T. U — 5. septembrī,

G, H, I
— 1. septembrī, V, W, X

— 7. septembrī,
J, X, L — 2. septembrī, V, Z

— 8. septembrī.

M, N, O — 3. septembrī,

Rīgā, 1942. g. 26. augustā.
Rīgas pilsētas novada komisāra vietā

Dr. WINDGASSEN, pilsētas vecākais.

Noteikumi

par miltu papilddevas izsniegšanu labī-

bas ražas novākšanas izpalīgiem
Pamatojoties uz ģenerālkomisāra norādīiumiem

par miltu panilddevas izsniegšanu labības ražas no-

vākšanas izpalīgiem, Pārtikas nodrošināšanas depar-
taments noteic:

1. īznalīPiem. kas ne mazāk kā sešas darba dienas

strādāiuši 1942. eada labības ražas novākšanas darbus,
ir tiesība uz kviešu vai rudzu miltu paDilddevu.

Labības ražotājiem un šo ražotāiu uzturā nastāvīgi
esošiem saimes lor-ekliem. kā arī deputātniekiem un

vecuma nodrošinājuma saņēmēiiem. nav tiesības uz

šinīs noteikumos paredzēto papilddevu
2. Lauksa'mniekam. kura saimniecībā izpalīgs bi-

jis nodarbināts labības ražas novākšanā, iāizsnipdz

iznalīffam apliecība par šinīs darbos pavadīto laiku

pēc zemāk ievietotā parauea.

Apliecības pareizībai jābūt pagasta vecākā aplie-
cinātai.

Apliecības paraugs:

Apliecība.

Ar šo apliecinu, ka

dzīvojošs
pilsētā ielā

pagastā mājas

Nr. dzīv. ,strādāja kā izpalīgs manā

lauku saimniecībā, pagasta

mājās pie labības ražas novākšanas

laikā no š. g. līdz

(diena, mēnesis)

š. g. kopā

(diena, mēnesis) (dienu skaits)
darba dienas.

1942. g. „

(Izrakstīšanas vieta) (diena, mēnesis)

(paraksts)

pagasta māju
saimniecības īpašnieks.

Apliecība pareiza.

1942. g. „

(Datums)

(Pag. v. zīmogs) (paraksts)

pagasta vecākais..



3. Miltu papilddevas saņemšanai izpalīgam
_

jāie-
sniedz lauksaimnieka izdotā apliecība savas pastāvīgas
dzīves vietas pilsētas resp. pagasta vecākam, kas uz

šās apliecības pamata izsniedz miltu iepirkšanas ap-

liecību (paraugs Nr. 3. „Rlk._ Vēstn." 1942 g. 431. lapp.).

lepirkšanas apliecības jāizraksta kviešu vai rudzu

miltu saņemšanai saskaņā ar zemāk noteiktām nor-

mām:

Atvēlētie daudzumi

Darba kilogramos

dienu kviešu rudzu

skaits milti milti

6 5,0 5,5
7 5.8 6,4
8 6,7 7,3
9 7,5 8,3

10 8,3 9,2
11 9,2 10,1
12 10.0 11,0
13 10,8 11.9

14 11,6 12,8

15 12,5 13,8
16 13,4 14,7
17 14,1 15,6

18 15,0 16,5
19 15,8 17,4

20 16,6 18.3

21 17.5 19.3

22 18,3 20,2
23 19,1 21,1

24 un vairāk 20,0 22.0

Ja izpalīgs labības ražas novākšanas darbus strā-

dājis vairāk par 24 dienām, iepirkšanas apliecība iz-

rakstāma 20 kg kviešu vai 22 kg rudzu miltu saņem-

šanai.

Miltu daudzums iepirkšanas apliecībās ierakstāms

šādi:
„ kg kviešu miltu vai kg rudzu

miltu".

Par miltu saņemšanu saņēmējam jāparakstās ie-

pirkšanas apliecības otrā pusē, minot saņemto miltu

nosaukumu (rudzu vai kviešu) un daudzumu.

lepirkšanas apliecību reālizēšanai pilsētas resp.

pagasta vecākais izrauga vienu vai vairākus attiecīgās

pašvaldības robežās atrodošos veikalus.

4. Par saskaņā ar šiem noteikumiem izdotām ie-

pirkšanas apliecībām jāved reģistrs (PND paraugs

Nr. 8 „Rīk. Vēstn." 1942. g. 718. lapp.).

Izpalīgu iesniegtās darba apliecības uzglabājamas

pie saraksta.

5. Miltu iepirkšanas apliecību izsniegšana uzsā-

kama ar 1942. g. 1. oktobri.

Šo iepirkšanas apliecību derīgums notek 1942. g.

30. novembrī.

6. Izpalīgiem noliegts saņemto miltu papilddevu

pārdot, atsavināt vai citādi laist apgrozībā.

Rīgā, 1942. g. 1. septembrī. ■

Pārtikas nodrošināšanas departamenta

direktors J. Volmārs.

Noteikumi par ziepju un mazgāšanas līdzekļu sadalīšanu

Ar ģenerālkomisāra Rīgā piekrišanu Tirdzniecības

departaments noteic ziepju un mazgāšanas līdzekļu

sadalīšanai šādu kārtību:

I Vispārīgie noteikumi.

1. Ziepju un mazgāšanas līdzekļu pārdošana un

pirkšana var notikt vienīgi šajos noteikumos pare-

dzētā kārtībā.
2. Ziepes un mazgāšanas līdzekļus patērēfāiiem

var izsniegt vienīgi uz šādām kartītēm un atlauiām:

a) zieniu un mazgāšanas līdzekļu kartīšu ku-

poniem;
b) zieniu piedevas kartīšu kuponiem;

c) T?rdzniprTbas departamenta vai tā pilnvaro-
tu iestādu — anrinku. pilsētu un pagastu
vecāko izdotām atTauiam:

d) un sada7
es dpnartamenta Ķīmijas

refpvqtq izdotām atlauiām:

c) ancrphniii komisāru

ancabalu komisāru spv'ški nn+p;ktā Vār+'bā.

Pret anfīahpiii kom.' cs ru i7rWām afauiām

un vinu sevišķi noteiktā ka>t»hs preci var

izsniegt vienīgi no tiem kas

veikaUem vai noliktavām atsevišķi nodoti

apgabalu komisāru sadalīšanai.

n Ziepju un māzerāšf»n!»«! līdzekļu sadalīšana

uz kartītēm.

3. zieniu un mazcrāšpnps

La+viips pns+qvTt*iem ip^77
vn+āi''pm

ļ 7f:n''p^>7 rjret ziepju un mazgāšanas līdzekļu kartīšu

kunomem.

4. W°rtTtes izsnieg? vietpiā<? nnš\*^ iestādes

pasvp'l^rbas administratīvā"? robežās ry p-rpT<-=trHem. ie-

Par kartītes izsniegšanu jāatzīmē apgā-
des Grāmatiņā.

KartTtes var izsniegt arī tām personām, kas ap-

metas uz dzīvi Latviiā. bet vēl nav saņēmušas apgā-

des Grāmatiņas. Izsniedzot kartīti pirms

grāmatiņas saņemšanas, par tās izsniegšanu jāatzīmē

sanpmsia pasē. bet brīvlaist ;em sūstekniem brūdai-

anMeoubā. Apgādes Grāmatiņu izsniedzot, izde-

vpiai iestādei tanī atzīmes par vēl spēkā
esošo kprt ršu izsnieešanu.

5. Tirdzniecības departaments noteic, līdz kuram

laikam kartītēm jābūt izsniegtām. Kartīšu izsnieg-

šanas tiešo laiku, vietu un kārtību noteic kartīšu iz-

sniedzējas iestādes.

6. Ziepju un mazgāšanas līdzekļu kartīšu saņem-

šanai iedzīvotāji iedalīti šādās grupās:

a) bērni līdz pilniem 2 gadiem;

b) vīrieši, vēcāki par 20 gadiem;

c) pārējie — sieviešu kārtas personas, vecākas

par 2 gadiem, un vīriešu kārtas personas no

2 līdz 20 gadiem;

d) žīdi.

Bez tam kartīšu saņemšanai iedzīvotāji ieda-

līti vēl:

a) iedzīvotājos, kas saņem lauku iedzīvotāju-

pašražotāju pārtikas kartītes;

b) iedzīvotājos, kas saņem neražotāju (pilsēt-

nieku) pārtikas kartītes.

Z~di laukos un pilsē+ās visās vecuma grupās sa-

ņem viena veida k^rt T tes.

Piezīme. ledzTvntāuem, kas saņem vācu ka-

raspēka pašansādnieku nārtikas kartī-

tes fW), zieniu un mazgāšanas līdzekļu

kārtTbu noteic ģenerālkomisārs Rīgā ar īpašu

r
Tkoiumu.

7. Kart7švt izdpvčiām ies+ād5m iāizsn ;edz z'eniu

un mazgāšanas līdzekļu kartītes atbilstoši 6. p. iedzī-

votāju grupējumam.

Ja kārties īpašnieks pāriet no vienas vecuma

otrā. tad Fdz k^rt7tes dcrT«nma termina no-

teeēiumam nav jāapmaina. Turnre-

tim. ja kartTtes īnašnieks Pāriet no pārtikas pašra-

žotāiu grupas pārtikas neražotāios vai otrādi — ziep-

ju un l'cbek'u kartrte ļāanmaina nret

atbilstošu kartīti. Tāpat, ja kartT te boiāta. sanēta,

stipri saburzīta, sasmērēta vai taml., tā apmaināma

pret jaunu.
8. Kart'tes nozaudēšanas gadnumā par nozaudē-

šanu nekavējoties iāziņo tai pašvald
Tbai. kuras robe-

žās kartītes īpašnieks dzīvo. Pašvaldībai par kartī-

tes nozaudēšanu jāsastāda akts un uz šā akta pamata

iāizdod jauna kartīte. Jauna kartīte nav jāizdod, ja

kartTtes nozaudēšana pieteikta kartītes derīguma pē-

dējā m
snesī. Tāpat jaunu kartīti nedrkst izsniegt,

ia tās nozaudēšana norāda uz ļaunprātību; šādi ga-

dījumi nekavējoties jāziņo Tirdzniecības departa-

mentam.

Rīkojumu Vēstnesis 176.num.,1942.g. 3. septembrī950



_

Par kartītes nozaudēšanu jāizsludina «Rīkojumu
Vēstnesī».

9. Jaunas kartītes izsn'edzot nozaudētās vietā, iz-

devējai iestādei jānogriež no jaunās kartītes visi no-

tecejušie kuponi un visi zaudējuma pieteikšanas
laikā derīgie kuponi.

Kartītes apmainot, pārejot no vienas patērē-
tāju grupas otrā vai citos gadījumos, no jaunās kar-

tītes jānogriež visi notecējušie kuponi un tie apmai-
ņas laikā derīgie kuponi, kādi jau nogriezti no ap-

maināmās kartītes.

Par kartītes nodošanu vai nozaudēšanu un jaunas

kartītes izsniegšanu jāatzīmē kartītes īpašnieka ap-

gādes grāmatiņā, ierakstot ienretī atzīmei par nodo-
tas kartītes izsniegšanu: «Nodota 194 ... g.

„
...

"

»; bet atz7mei par nozaudētās kartītes iz-

sniegšanu: «Nozaudēta — neder7ga 194... g. „...''
». Par jaunas kartītes izsniegšanu jāieraksta

parastā atzīme.

10. Bojātās, atpakalnodotās vai citādi nederīgās

kart7tes un nogrieztie kuponi anullējami. Pēc katra

kart7šu derīguma termiņa notecējuma par tiem jā-

sastāda akts un tā noraksts jāiesūta Tirdzniecības

departamentam.
11. Kartīšu īpašniekam, izbraucot no Latvijas ģe-

nerālapgabala vai tā nāves gadījumā, kartītes jāno-
dod 3 dienu laikā pašvaldībai, kurā kartīšu īpaš
nieks dzīvo.

12. Atrastās kartītes to atradējam jānodod vietē-

jai pašvaldībai, kurai tās jānosūta kartīšu izsniedzē-

jai iestādei. Aizliegts paturēt atrastās kartītes un

izlietot tās z,iepiu vai mazgāšanas līdzekļu iegādei.

13. Ja kartītes īpašnieks nonāk kādas iestādes ap-

gādībā, kartītes iestādei nav jānodod, izņemot gadī-

jumus, kad viņš saņem ziepes un citus mazgāšanas

līdzekļus caur iestādi.

14. Ziepju un mazgāšanas līdzekļu kartīte bez

kartītes izdevējas iestādes zīmoga un kartītes īpaš-

nieka uzvārda, vārda un apgādes grāmatiņas ser

Nr. ieraksta nav derīga.

111 Ziepju un mazgāšanas līdzekļu sadalīšana

sevišķi tiesīgiem patērētājiem.

15. Šajā nodaļā minētie sevišķi tiesīgie patērētāji
var saņemt īpašas ziepju un mazgāšanas līdzekļu de-

vas vai piedevas. Šīs devas un piedevas noteic Ap-

gādes un sadales departaments, bet piešķir un sa-

dala starp patērētājiem Tirdzniecības departaments.
Zienes un mazgāšanas līdzekļus var saņemt šādā

kārtībā:

A. Ikmēnešu devu:

1) slimnīcas, dziedniecības iestādes un dzemdību,

nami — uz TirdzniecTbas departamenta atļau-

jām pēc Veselības departamenta priekšlikuma;

2) aptiekas — caur Farmācijas pārvaldi Rīgā;

3) Tautas Palīdzības veselības kopšanas punkti un

karantēnas stacijas — caur Tautas Palīdzības

galveno pārvaldi Rīgā;

4) veterinārās klīnikas, laborātorijas un ambulan-

ces ar stacionāriem —

caur Veterināro pār-
valdi Rīgā;

5) anriņķu ārsti — uz attiecīgā apriņķa vecākā iz-

doto atļauju;

6) zīdainu nami — uz Tirdzniecības departamenta

atļaujām;

7) bērnu nami un nespējnieku patversmes to ie-

mītnieku vaiadzībām, kuriem nav izsniegtas

apgādes grāmatiņas un kartītes — uz pilsētas

vai pagasta valdes izdotām atļaujām.

Piezīme. Š Tm vajadzībām nevar piešķirt vai-

rāk ziepiu un mazgāšanas līdzekui, kā tas mi-

nēto iestāžu iemītniekiem pienāktos uz kartī-

tēm;

8) valsts bērnu dārzi — uz Tirdzniecības departa-

menta atļaujām pēc lekšlietu ģenerāldirekciias
Sociālā departamenta Bērnu aizgādības noda-

ļas priekšlikuma;

Rīgas pilsētas bērnu dārzi — caur Rīgas pilsē-
tas Sociālās nodrošināšanas pārvaldi;

pārējie bērnu dārzi — uz Tirdzniecības depar-
tamenta atļaujām.

9) dzelzceļu darbnīcās nodarbinātie un vilcienu

apkalpotājs personāls — caur Dzelzceļu virs-

valdi;

10) viesn 7 cās v. c. ceļotāju apmešanās vietās gultas

un virtuves veļas mazgāšanai — uz pilsētas
vai pagasta valdes izdotām atļaujām;

11) frizētavas — caur Latvijas saimniecības kame-

ras Amatniecības galveno daļu pēdējās noteik-

tā kārtībā;
12) koncentrācijas nometnēs nometināto vajadzī-

bām
— caur Koncentrācijas nometņu pārvaldi

(EG Verwaltung); cietumi cietumnieku vaja-
dzībām — caur Cietumu pārvaldi Rīgā;

13) kara gūstekņi (nebrīvlaistie), kas nodarbināti

pie lauksaimniekiem vai uzņēmumos un kuru

apgādi nekārto gūstekņu nometnes — caur at-

tiecīgo saimniecību vai uzņēmumu vadītājiem
— no pagasta vai pilsētas valdes.

Pagasta un pilsētas valdēm ziepes un mazgāša-
nas līdzekļi šīm vajadzībām jāizprasa no ap-

gabala komisāra, pievienojot attiecīgās pašval-
dības robežās nodarbināto gūstekņu sarakstu.

No apgabala komisāra saņemtā atļauja līdz ar

norādījumu, kāds daudzums ziepju un mazgā-

šanas līdzekļu izsniedzams katram saimniecības

vai uzņēmuma vadītājam, nododama veikalam,
kurā atrodas apgabala komisāra ziepju un maz-

gāšanas līdzekļu krājums.
Veikaliem pret parakstu īpašā sarakstā jāiz-

sniedz tiesīgam saimniecības vai uzņēmuma va-

dītājam piešķirtais ziepju un mazgāšanas lī-

dzekļu daudzums gūstekņu vajadzībām. •

B. Piedevu katrus 2 mēnešus:

14) Melna darba strādnieki, kuriem darbā sevišķi
netīrs kļūst ķermenis vai apģērbs — caur darba

vietu. Darba vietām šī piedeva jāizprasa no

Tirdzniecības departamenta Rīgā. Darba vie-

tām pieprasījumi jāiesniedz caur pilsētas vai

pagasta valdi katrus 2 mēnešus (februārī, ap-

rīlī, jūnijā, augustā, oktobrī, decembrī) līdz

mēneša 20. dienai pēc šāda parauga:

pilsētas / pagasts valdei

Uzņēmuma vai

iestādes
nosaukums

(adrese)

Pieprasījums
Lūdzu izsniegt atļauju Tirdzniecības departamen-

ta noteiktās ziepju piedevas iegādei šādiem melna

darba strādniekiem:

Kādām vajadzībām
Nr

, Uzvārds, vārds Rāmais (jā, nē)
p. k. ' darbs — . ——

arfrē'ba
'

kopSanai I flrllanai

•--

Pilsētu un pagastu valdēm jāizgatavo kopsa-
vilkums par ienāknš'em pieprasījumiem, norā-

dot atsevišķi to strādnieku skaitu, kam ziepju
piedeva nepieciešama ķermeņa konšanai un

kam apģērba tīrīšanai. R7gai, Jelgavai. Liepā-
jai un Daugavpilij šie konsavrkumi l 7dz ar

d-rba vietu p
:
enras

7iumiem iā :esūta tieši Tirdz-

niecības denartamentam. bet apriņķ'em pa-

kautām un pagastiem — anriņku ve-

cāk'em ne vē7āk kā lT dz mēneša 25. dienai. Ap-

riņķu verākiem savukārt jāsastāda atsevišķs
kopsavilkums par pilsētām un atsevišķs — par

pagastiem, un kopā ar darba vietu pieprasīju-
rn'em jāiesūta Tirdzniecības departamentam ne

vēlāk kā līdz nākošā mēneša 1. dienai. Kop-
savilkumi iesūtāmi Tirdzniecības departamen-
tam 2 eksemplāros, no kuriem vienu ar devu

piešķīrumu saņem atpakaļ attiecīgās pilsētas
valde vai apriņķa vecākais.
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C. Vienreizēju piedevu:

15) Nedēļnieces zīdaiņu kopšanai 8 nedēļu laikā pēc
bērna piedzimšanas — uz pilsētas vai pagasta
valdes atļaujām. Par atļaujas izsniegšanu jā-
atzīmē bērna apgādes grāmatiņā.

16) Grūtnieces pēdējā grūtniecības mēnesī, ja viņas
iesniedz ārsta vai vecmātes izdotu apliecību,
ka dzemdības paredzamas mājās — uz pilsētas
vai pagasta valdes atļaujām.

D. Kārtēju piedevu uz ziepju piedevas
kartītēm:

17) Ārsti, vecmātes un citi, kas arodveidīgi nodar-

bojas ar slimnieku vai zīdaiņu kopšanu, ja viņi
piekopj patstāvīgu praksi ārpus kādas iestādes;
veterinārārsti un veterinārfeldšeri, kas reģistrē-
ti Veterinārpārvaldē; sanitārie uzraugi un vete-

rinārie sanitāri, kas atrodas Veterinārpārvaldes
dienestā.

Piedevu kartītes pēc Tirdzniecības departa-
menta norādījumiem izsniedz pilsētu un pa-

gastu valdes. Kartītes saņemšanai jāuzrāda

pilsētas

pagasta" valdes <vai apriņķa vecāka)

Tānat pašvaldībām katru msnesi līdz 20. dienai

jāiesūta pārskats par izsniegtām un apmaimtām
ztēpļu un mazgāšanas līdzekļu un ziepju piedevas
kar+'tom.

IV Norēķināšanās kārtība t'rrlm'ecībā ar ziepēm
un līdzekMem.

18. Mazvmtirgo+āu sanpm ziepes un citus

šanas no

pref rpversāln. kurā vini apņemas pārdot ziepes un

ma-70-āšanas līdzekļus saskaņā ar pastāvošiem notei-

kumiem.

19. nārdotām z; er»ēm un mazgāšanas i'dzek-

liem velka l ipm iānorētināc: ar tiešiem pie 3ārlā+āiiem,

norindot vim'em no patērētājiem saņemtos kartīšu ku-

pom-fc; un afauias.

Kimnni iāundnd uzlīmēti uz kunonu lanām. uzlī-

mējot katra veida kunon"S (mazgāšanas pulveris, pu-

tu ziepes, putu-kodnia zienes. bārdas skuiamās zie-

pes v. c.) uz atsevišķām lapām. Uz kuponu lapas iā-

norārla veikala nosaukums, uzlīmēto kuponu skaits

un pret tiem iesniegto ziepju vai mazgāšanas pul-

vera kondaudzums.

Tāpat ps c atsevišķiem ziepju un mazgāšanas lī-

dzekļu ve'diem iāgrupē afauias un iāsakārto sainī-

šos. £ain\šiem iāapliek bandrole, uz kuras iāuzraksta

veikala nosaukums atļauju skaits sainītī, kāda veida

ziepēm vai mazgāšanas pulverim atlauias izsniegtas

un pret š~m atlauiām izsm'eetās preces kopdaudznms.

20. jānorēķinās ar piegādātāju

vēlākais līdz mēneša 5. dienai par iepriekšēiā mē-

nesī uz kuponiem un atlauiām izsniegtām ziepēm un

citiem mazgāšanas līdzekļiem.

Reizē ar norēķinu mazumtirgotājam jāpieteic,
kāds daudzums ziepju v. c. mazgāšanas līdzekļu at-

rodas vēl veikalā.

Pa r s ka fs

par 194... g. mēnesī izsniegtām ziepju un citu mazgāšanas līdzekļu atļaujām.

A. Millers.

Veselības departamenta vai Veterinārās pārval-
des izdota arodapliecība.

16. Atļauju izsniegšanai pilnvarotās iestādes drīkst
izrakstīt ziepju un mazgāšanas līdzekļu iegādes at-

ļaujas tikai uz sevišķām veidlapām pēc Tirdzniecī-

bas departamenta noteikta parauga. Katrai ziepju
šķirnei vai mazgāšanas pulverim jāizraksta atsevišķa
atļauja.

_

Atļaujas jāizraksta 2 eksemplāros; otrais
eksemplārs ar uzrakstu «noraksts» jāpatur atļauju iz-

devējai iestādei.

Sevišķi tiesīgiem piešķirto ziepju un citu mazgā-
šanas līdzekļu devu paziņo Tirdzniecības departa-
ments, publicējot «Rīkojumu Vēstnesī» vai ar rakstu

paziņojot tieši sadalītājam.

Piezīme. Līdz turpmākam rīkojumam paliek
spēkā atļauju paraugi, kas publicēti «Rīkojumu
Vēstnesī» 1942. g. 111. num. 579. lapp.

17. Pašvaldībām katru mēnesi līdz 20. dienai jāie-
sūta Tirdzniecības departamentam pārskats par ie-

priekšējā mēnesī izsniegtām ziepju un mazgāšanas
līdzekļu atļaujām pēc sekojošā parauga:

21. Ziepju piegādātājiem savukārt jānorēķinās
ar ražotājiem, nododot tiem kuponu lapas ar uzlīmē-

tiem kunoniem un atļauju sainīšus.

Norēķini jāiesniedz vēlākais līdz katra mēneša

15. dienai.
22. Izl'etotie ziepju kuponi un atļaujas ražotā-

jiem jāuzglabā, un tos var iznīcināt tikai ar Tirdz-

niecības departamenta atļauju saskaņā ar Apgādes
un sadales departamenta norādījumu.

23. Zieniu un citu mazgāšanas līdzekļu ražotāiiem

un piegādātājiem jāved īpaša grāmata, kurā jāie-
raksta visi esošie, ienākušie un izdotie ziepju un

mazgāšanas līdzekļu daudzumi pēc atsevišķiem ziep-

ju un mazgāšanas Fdzeklu veidiem.

Orāmatā iāatzīmē arī par to, kad un kādi norē-

ķināšanās dokumenti saņemti par izsniegto preci.

24. MazumtirPo+āis ir atbildīgs par to, ķa viņš pie-
ņēmis no patērētāja tikai derīgus kartīšu kuponus un

derVas atļaujas.
Piegādātāji un ražotājs savukārt atbildīgi par to,

ka viņi pieņem norēķinam tikai pareizus, noteiku-

miem atbilstošus dokumentus.

V Uzraudzība un sodi.

25. Uzraudzība par šo noteikumu izpildīšanu pie-
krīt Tirdzniecības departamentam, Apgādes un sada-

les departamentam, pašvaldībām un policijai.
26. Par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāp-

šanu draud sods.

Šie noteikumi stājas spēkā 1942. g. 1. septembrī

un atvieto līdz šim izdotos noteikumus par ziepju

un mazgāšanas līdzekļu sadalīšanu.

Rīgā, 1942. g. 26. augustā.
Tirdzniecības departamenta direktora

uzdevumā
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