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Rakstu krājums paredzēts ekonomikas specialitāšu 
studentiem, skaitļošanas uzņēmumu darbiniekiem, visiem, 
kas interesējas par datu apstrādes mehanizāciju un auto 
matizāciju. Krājuiuā iztirzātas rūpniecības un lauksaiHM 
niecības uzņēmumu automatizēto vadības sistēmu (UAVS) 
radīšanas un valsts statistikas automatizētās sistēmas 
(VBAS) veidošanas problēmas, kā arī republikas iedzīvo
tāju naudas ieņēmumu un izdevumu bilances sastādīšanas 
automatizācijas problēmas. Iztirzāti arī daži uzņēmumu 
saimnieciskās darbības analīzes jautājumi, vadoties no 
atziņas, ka analīze jāveic datu apstrādes un rezultātu 
informācijas apkopošanas procesā. 
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K. B ē r z i ņ š 

RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMU AUTOMATIZĒTĀS SAIMNIECISKAS 
UZSKAITES S3BTĒM&S RADĪŠANAS PROBLĒMAS 

I e v a d s 

Cilvēku sabiedrība var pastāvēt un attīstīties, ja 
cilvēki var apmierināt savas materiālās un garīgās vajadzī
bas» Šo vajadzību apmierināšanai nepieciešami materiāli la
bumi* uzturēs līdzekļi» apģērbs, apavi, mājokļi,kurināmais, 
apgaismošanas līdzekļi, kultaras priekšmeti u. tml« 

Cilvēku darbību, kas aptver materiālo labumu iegūšanu 
vja ražošanu, to nogādāšanu ražīgā vai personīgā patēriņa 
vietās, uzglabāšanu vēlākai izlietošanai un izlietošanu ra
žīgam patēriņam un personīgo vai kolektīvo vajadzību apmie
rināšanai, parasti sauc par saimniecisko darbību» īstenībā 
saimnieciskā darbība ir ievērojami plašāka. Tā norisinās 
ne vien materiālās ražošanas sfēras uzņēmumos, iestādēs un 
organizācijās, bet tfi norisinās ari neražojošās sfēras 
(pārvaldes sfēras un pakalpojumu sfēras) pārvaldes un saim
niecības vienībās, kā arī iedzīvotāju mājturībā, t.i., tā 
norisinās visā tautsaimniecībā. Arī neražojošās sfēras 
iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem vai to apvienībām 
viņu uzdevumu veikšanai nepieciešami materiālie labumi, 
darba un finansu resursi* Turklāt šim iestādēm, organizā
cijām un uzņēmumiem parasti ir savi patstāvīgi ieņēmumi,ko 
tās saņem no maksas pakalpojumu realizācijas, dažādiem sa
rīkojumiem, biedru naudām u.tml. [7, 32 - 37j » 

Materiālie labumi ir patēriņa priekšmeti un ražošanas 
līdzekli. Cilvēku vajadzību tiešai apmierināšanai noderī
gi vienīgi patēriņa priekšmeti* No tiem tikai nelielu da
ļu cilvēki iegūst dabā vajadzību tiešai apmierināšanai no
derīgā veidā, patēriņa priekšmeta un ražošanas līdzekļu 



lielam lielo daļu cilvēki ražo materiālās ražoSanas noza
rēs! lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, rūpniecībā un celt
niecībā. 

Materiālo labumu ražošana ir darba process, kura no
risei nepieciešami šādi trīs elementi! darbs kā cilvēku 
mērķtiecīga, lietderīga darbība, cilvēku fizisko un garī
go spēju izlietošana materiālo labumu ražošanaif darba lī
dzekļi - instrumenti, aparāti, mašīnas u.c, ar kuriem 

j-lvēki iedarbojas uz darba priekšmetiem! darba prlekšme-
ti - izejvielas un materiāli, ko cilvēki darba procesā 
pārveido, lai ražotu vajadzīgos materiālos labumus. 

Ražošanai ir divas puses! tehniskā puse - tiešā ra
žošanas procesa īstenošana ar ražošanas tehnikas līdzek>-
ļiem, un ekonomiskā puse - ražošanas pārvaldīšana, tās va
dība atbilstoši saimnieciskā aprēķina apsvērumiem. 

Saimnieciskā darbība norisinās dažādos uzņēmumos, 
iestādēs un organizācijās vai to apvienībās. Lai se:tmlgi 
vadītu jebkuru uzņēmumu, iestādi vai organizāciju, to val
dītāju rīcībā jābūt pilnīgām ziņām, pilnīgai informācijai 
par rīcībā esošiem darba spēka, darba līdzekļu, darba 
priekšmetu un finansu resursiem, pārmaiņām to sastāvā un 
no vērtē" jumā, ražoto produktu daudzumu, atsevišķu darbinie
ku veiktā darba apjomu, izpeļņu un saņemto'samaksu, norē
ķiniem ar materiālu piegādātājiem un produkcijas pircējiem 
u.tml. 

Vienkāršajā preču ražošanā, kad ražošanas apjoms bija 
neliels un ekonomiskie sakari šauri, saimniecības vadītājs 
pats varēja izsekot saimnieciskai darbībai, paturot atmiņā 
visas saimniecības vadībai nepieciešamās ziņas* Turpretim 
laika gaitā, kad ražošana kļuva sarežģītāka, palielinājās 
tās apjoms un paplašinājās ekonomiskie sakari, pieauga 
arī saimniecības vadībai nepieciešamo ziņu apjoms* Saimnie
cības vadībai nepieciešamās ziņas vajadzēja tekoši,siste
mātiski uztvert un pierakstīt* Tādējādi, materiālās ražo
šanas vajadzību izsaukta.veidojās saimnieciskas darbības 



uzakaite ka saimniecības vadības seviSķa funkcija. 
Sirmajā senatnē, kad cilvēki neprata rakstīt un rēķi

nāt, kad nebija rakstāmiīdzekļu, uzskaite bija ļoti vien
kārša* Tā ievērojami pilnveidojās, kad cilvēidi iemācījās 
rakstīt un rēķināt, kad sāka izgatavot rakstāmiīdsēkļus. 
Laikmetā, kad nebija naudas kā vispārējas vērtības mēr
auklas un vispārēja maksāšanas līdzekļa, uzskaiti varēja 
ve3t vienīgi naturālā izteiksmē a naturālās mēra vienībās» 
Ar naudas saimniecības izveidošanos uzskaites attīstībai 
pavērās daudz plašēkas iespējas, jo naudas izteiksmē va
rēja samērot dažādī^us uzskaites priekšmetus, aprēķināt 
to kopapjomu un darbības iznākumu salīdzināmā izteiksmē. 

Materiālās ražošanas attīstībā izšķiroša nozīme ir 
zinātnes un tehnikas progresa sasniegumu ieviešanai prak
sē. Tehnikas attīstība ilgus gadu desmitus gājusi galve
nokārt ražošanas tehnikas un ražošanas tehnoloģijas piln
veidošanas virzienā. Tā rezultātā sasniegts augsts ražo
šanas mehanizācijas un automatizācijas līmenis. 

Turpretim maz tika paveikts pārvaldes darbā, tai 
skaitā arī uzskaites darbā, lietojamās tehnikas attīstībā. 

Ilgus gadu simteņus, līdz pat masu ēras divdesmita
jam gadsimtam, uzskaites darbu veica vienīgi ar roku dar
bu, ar t.s. manuālo uzskaiti. 

Deviņpadsmitā gadsimta beigās un divdesmits gadsim
ta sākumā, sakarā ar ražošanas procesu plaSu mehanizāciju 
un automatizāciju, ievērojami palielinājās rūpniecības uz
ņēmumu produkcijas apjoms, paplašinājās to ekonomiskie sa
kari, to vadība kļuva sarežģītāka, jo uztveramās un ap
strādājamās informācijas apjo~3 pieauga straujāk nekā ra
žošanas apjoms. Tādos apstākļos manui 5 uzskaite vairs ne
varēja pienācīgi veikt savus uzdevumus* Kapitālistiskie 
uzņēmēji veica dažādus pasākumus uzskaites metožu uzlabo
šanai, racionālāku uzskaites veidu un reģistru ieviešanai, 
bet šie pasākumi nespēja kompensēt uzskaites darba apjoma 
palielinājumu. 

Analizējot uzskaites darba procesu, speciālisti 



noskaidroja, ka tanī vislielākais īpatsvars ir trim uzskai
tes operāciju veidiem! skaitļošanas operācijām (galveno
kārt aritmētiskajām darbībām), apstrādājamo datu pierakstī
šanai un apstrādājamās informācijas šķirošanai. Daudzu 
valstu zinātnieki un praktiķi ziedojuši daudz laika un pū
ļu, lai izgudrotu dažādus skaitļošanas, informācijas pie
rakstīšanas un apstrād.āšanaa aparātus un mašīnas uzskaites 
darba atvieglošanai un paātrināšanai. Neraugoties uz to, 
pārvaldes darbā izmantojamās tehnikas attīstība ievēroja
mi atpalika no ražošanas tehnikas attīstības. 

Mūsu zemē Komunistiskā partija un Padomju valdība,sa
kot jau ar tautas saircniecības attīstības pirmās piecgades 
sākumu, daudz paveikušas skaitļošanas mašīnu ražošanas pa
plašināšana un uzskaites mehanizēāanā. 

Neraugoties uz ievērojamiem sasniegumiem skaitļošanas 
mašīnu ražošanas paplašināšanā, stāvoklis ekonomiskās in
formācijas uztveršanas un apstrādes jomā uzlabojās maz 
līdz pat sešdesmitajiem gadiem. Tas bija ne vien tādēļ, ka 
nemitīgi pieauga uztveramās un apstrādājamās uzskaites in
formācijas apjoms, bet galvenokārt tādčļ, ka vēl straujāk 
pieauga skaitļošanas darbu apjoms uzņēmumu darba un mate
riālu izlietojumu normatīvu aprēķiniem, uzņēmumu operatī
vās plānošanas aprēķiniem un uzņēmumu un nozaru daudzva— 
riantu plānu aprēķiniem. Izrādījās ari, ka rīcībā esošā 
skaitļošanas tehnika (g.k. perforācijas skaitļošanas ma
šīnas) bija maz piemērota daudzvariantu aprēķiniem* 

Stāvoklis ievērojami uzlabojās sešdesmitajos gados 
ar ātrdarbīgo elektronisko skaitļošanas mašīnu (ESM) ie
viešanu ekonomiskās informācijas apstrādē* ESM ieviešana 
dod iespēju ne vien uzlabot un paātrināt ekonomiskās in
formācijas apstrādi, bet dod iespēju pilnīgi pārkārtot 
pārvaldes darbu, ieviest automatizētās vadības sistēmas 
(skat. šā raksta 2*1* iedaļu)* 

ESM ieviešana praksē radīja jaunas iespējas ari ra
žošanas procesu vadības tālākai pilnveidošanai* Iztirzā-



jamā jautājumā svarīgākais ir tas, ka ESM ieviešana eko
nomiskas informācijas apstrādē pirmo reizi deva iespēju ra
dikāli pārkārtot pārvaldes darbu, ekonomikas vadības darbu, 
īstenot ekonomikas vadības automatizāciju. 

Šā raksta galvanie uzdevumi irt 
1) izanalizēt saimnieciskās uzskaites tagpdējo orga

nizāciju, tās veidus, vešanas noteikumus, atklāt trūkumus 
un noskaidrot pārkārtošanas nepieciešamībui 

2) noskaidrot saimnieciskās uzskaites pārkārtošanas 
iespējas un automatizētās saimnieciskās uzskaites sistē
mas radīšanas priekšnoteikumus, pamatprincipus un problē
mas iespējamos risinājumus* 

Pirms stāties pie raksta pamatuzdevuma risināšanas, 
jānoskaidro daži terminoloģijas jautājumi. 

Kā zināms, krievu valodā terminu "vnpaEJieHHe » l i e _ 
to vairākās nozīmēs, proti! "vadīšana" vai "vadība" un 
"pārvaldīšana" vai "pārvalde". Tādēļ ari notiek tā, ka 
tulkojumos no krievu valodas šo terminu tulko dažādi, jo 
no konteksta ne vienmēr var saprast, kāda nozīmē šis ter
mins lietots. Piemēram, krieviskais termins " cucTOMa 
vnpaBJieHHft " PSKP Programmas latviskajā izdevumā tulkots! 
"vadīšanas sistēma" [l,79] * bet PSKP XXIV kongresa "Ma
teriālos" tas tulkots! "pārvaldes sistēma" [3, 77] . 

Juridiskajās un ekonomiskajās zinātnēs sastopami šā
di jēdzienu "vadība" ( pvKOBOflCTBO ) un"pārvalde" 
( vnpaBJieHHe ) traktējumi, autoru viena grupa tos uzska
ta par sinonīmiem, autoru otra grupa "pārvaldi" uzskata 
par plašāku jēdzienu, bet autoru trešā grupa "pārvaldi" 
uzskata par vienu no "vadības" formām* Profesors V.Laptevs 
raksta, ka np spēta esošās saimnieciskās likumdošanas vie -
dokļa trešās grupas autoru uzskats esot pareizākais f35,12]# 

ltums šķiet, ka jēdziens "pārvalde? ir plašāks un 
"vadība19 ir "pārvaldes" izpausmes viena forma, šķiet, ka 
tāds secinājums izriet ari no Nolikuma par PbRS ministri
jas, kara pateikts, ka "P8ES ministrijas ir pārvaldes 



centrālie orgāni, Ijas īsteno attiecīgo tautsaimniecības 
nozaru vadību [ 2 9 , I69J . Ari no Nolikuma par sociālistis
ko valsts ražošanas uzņēmumu izriet, ka uzņēmumi darbojas 
"augstāk stāvošo orgānu vadībā" uz "vienvadības pamata" 
[29, 166] . 

Ievērojot aug3tāk izteikto, kā ari to, ka vadības 
procesi norisinās visās vadības sistēmās (tehniskās iekār
tas, bioloģiskos organismos, cilvēku kolektīvos) [ll, 294- J , 
šķiet, ka mūsu iztirzājama aspektā jālieto termins "va
dības sistēma". 

Literatūrā nav vienprātības arī par jēdzienu "infor
mācija" un "dati" saturu, parasti terminus "informācija" 
un "dati" lieto kā sinonīmus. 

Jēdzienu "informācija" parasti saprot kā ziņu snieg
šanu, ziņas vai ziņojumu par kādu notikumu, darbību vai 
tās rezultātiem. 

Jēdziena "dati" saturs literatūrā nav noskaidrots. 
Šķiet, ka to varētu definēt sekojoši! Dati ir ziņas,lie
cības, vai konstatējumi par kādu faktu, notikumu, parādī
bu, procesu, darbību u.tml. notikšanas 0.aiku un vietu,lie
lumu (apjomu, izplatību) vai stāvokli, kas attēlotas 
(fiksētas) rakstos, dokumentos, grāmatās, žurnālos, per
fokartēs u.tml. 

Ekonomiskajās zinātnēs un praksē terminu "informāci
ja" līdz šā gadsicta piecdesmitajiem gadiem lietoja, un 
arī šobrīd vēl bieži lieto,tādā pašā izpratnē kā terminu 
"dati". 

Jauns posms jēdziena "informācija" satura interpretē
šanā sākās az* jauno zinātņu nozaru - kibernētikas un in
formācijas teorijas - attīstību. 

g 0 zinātņu speciālisti jautājumu skata no sarežģītu 
sistēmu vadības viedokļa. 

Viņu viedoklis ir SSisj Informācija kā kibernētikas 
galvenais instruments ir smalka un rūpīgi izgatavota at
slēga daudzu dabas un sabiedrības noslēpumu atklāšanai. 



Piemēram, ja ņemtu kādu ekonomisku dokumentu (uzņēmuma ra
žošanas programmu, maksājumu pieprasījumu u.tml») un mēģi
nātu noteikt;, c:lk tajā ir informācijas, dabiski, ka no tā 
nekas neiznāktu. No tā, ka mēs konkrētu ekonomikas terminu 
("dokuments", "rādītājs" u.tml.) aizstājam ar kibernētikas 
terminu "informācija", nebūtu nekāda labuma [ l 6 , 23] . 

Informācija - tā nav tāda lieta, ko var aptaustīt ,re-
dzēt, apostīt. Informācija ir tikai zināms jēdziens, zināt
niska abstrakcija, kas mums ļauj dziļāk izprast vadības me
hānismu dabā un sabiedrībā, šo procesu pētīšanas instru
ments. Jēdziens "informācija" neeksistē ārpus jēdziena 
"sistēma" un to nosaka pēdējā. Informācija ir apkārtējās 
dabas objektīvo cēloņu un seku sakara atspoguļojums cilvē
ku apziņā [l6, 24 J • 

Informācijas teorijā par "informāciju" sauc ziņu kopu
mu, kuru saņemšana samazina agrāk pastāvējušo nenoteiktību 
mūsu zināšanās Vai izpratnē par kādu procesu vai notikumu 
[ 3 7 , 8] . 

Vadības lēmumu pieņemšanai vajadzīgās informācijas ap
joms nav vienāds visos vadības līmeņos, visvairāk informā
cijas vajadzīgs zemākajos vadības posmos un vismazāk tās 
vajadzīgs augstākajos vadības posmos. Piemēram, mašīnbūv
niecības uzņēmumu informācijas plūsmu apsekojumi rāda, ka 
no uzņēmumā cirkulējošās informācijas kopapjoma ikdienējā 
(ik dienas vācamā un apstrādājamā) informācija sastāda 
90 - 92%i divu nedēļu informācija - 1 - 1 ,5 %, mēneša in
formācija - 3,5 - 5,0 %9 gada informācija -2 - 2,3 % un 
epizodiskā informācija - 0,8 - 1,2 % [38 , 31 - 32] • Ik
dienējā informācija galvenokārt ir tā, ko izmanto uzņēmu
ma un tā apakšvienību vadībai. 

Ekonomisko datu svarīgākais paveids ir ekonomiskie 
rādītāji, šo jēdzienu plaši lieto uzskaitē un statistikā. 

Ekonomiskais rādītājs ir informācijas kopums, kas 
raksturo kādu ekonomisku parādību) tas sastāv no pamata un 
pazīmes.1 Rādītāja pamats arvien ir kāds skaitlis (tādēļ 



to dažkārt sauc ari par pamatskaitii) tkas raksturo parādī
bas kvantitāti, piemēram, produkcijas daudzums, cena un 
summa. Rādītāja pazīme raksturo parādības kvalitatīvo 
pusi un norobežo no citām parādībām, piemēram, produkcijas 
nosaukums un Šķira# 

Informācijas apstrādes procesā rādītāja pamatam un 
pazīmēm ir dažāda loma, Rādītāja pamats (pamatskaitlis) 
ir aritmētiskās apstrādes objekts, bet rādītāja pazīme ir 
informācijas meklēšanas, grupēšanas un apstrādes lopisko 
operāciju izpildes priekšnoteikums [8, 19 - 20 ] « 

Pie augstāk apskatītām tēzēm, ka informācija ir ab
strakcija un zinu kopums, kas samazina nenoteiktību zinā
šanās vai izpratnē par kādu procesu vai notikumu piebil
stams sekojošais! 

- vadības procesa īstenošanai nepieciešama konkrēta 
informācija, kuras apjomu vajadzētu izteikt kādās mēra 
vienībās; 

- uzņēmumu vai citu vadības sistēmu praktiskajā dar
bībā gadījumu, kad jāpieņem .konkrēti vadības lēmumi ir 
daudz un tie ir visai dažādlgi. No tā izriet, ka vadības 
lēmumu pieņemšanai nepieciešama dažādlga informācija. Jā
ievēro ari, ka vadības uzdevumos ietilpst plāna uzdevumu 
izstrādāšana un koriģēšana, darba, instrumentu, materiā
lu, naudas līdzekļu u.tml. izlietojuma normatīvu izstrā
dāšana, tehnoloģisko procesu projektēšana un daudzi citi 
uzdevumi. Arī šo uzdevumu veikšanai nepieciešamas ziņas 
ne vien par darbības norisi un tās rezultātiem, bet ari 
ziņas par tehnikas un zinātnes sasniegumiem un izmantoša
nas pieredzi kā pašu zemē, tā visā pasaulē [38, 10 - 14] * 

Rezumējot šo apskatu, varam izdarīt šādus secinājumus! 
1) Informācija ir ziņu kopums, kas nepieciešams vadības 
* sistēmu normālai funkcionēšanai, ka ari ekonomikas un 
kultūras attīstības pētīšanai| attiecinot to uz ekonomi
ku, jāsecina, ka informācija Ir ziņu kopums, kas ne
pieciešams visu ekonomikas vadības sistēmu, sākot a r 



uzņēmumu un beidzot ar tautsaimniecību, normālai funk
cionēšanai un attīstībaif 

2) īstenie ekonomiskās informācijas nesēji ir dati vai rā
dītāji, tādēļ arī ir pareizāk runāt par datu vākšanu, 
attēlošanu, glabāšanu, apstrādāšanu un analīzi. 



I, SAIMNIECISKA UZSKAITE, TAS TAGADĒJĀ ORGANIZĀCIJA UN 
PĀRKĀRTOŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA 

1,1. Saimnieciskās uzskaites attīstībaF tās veidi un 
tagadējā organizācija 

Mūsdienu saimnieciskā uzskaite ir uzņēmumu, iestāžu 
un organizāciju vai to apvienību saimnieciskās darbības 
plānošanai, vadīšanai, kontrolei un ekonomiskiem pētīju
miem vajadzīgo datu uztveršanas, reģistrēšanas, savākša
nas, sakopošanas, apstrādāšanas un analīzes sistēma. 

Uzskaite ir vēsturiskās attīstības produkts. Tās iz
celšanos, attīstību, uzdevumus un nozīmi nosaka ražošanas 
spēku attīstības līmenis un ražošanas attiecību rakataJEs, 
konkrēto ražošanas veidu galvenā ekonomiskā likuma pra
sības. 

Uzskaites nepieciešamība, tās nozīme un uzdevumi pa
lielinās līdz ar materiālās ražošanas attīstību un tās 
sabiedriskā rakstura un ražošanas sabiedriskoSanas pakā
pes augšanu. Uzskaites attīstība atkarīga ari no uzdevu
miem, kādus tai izvirza konkrētais ražošanas veids.Savu
kārt uzskaites uzdevumu īstenošanas iespējas atkarīgas 
no sasniegtā kultūras līmeņa un tehnikas attīstības līme
ņa [7, 6 - 9] . 

Ražošanas spēku un ražošanas attiecību ilgajā vēs
turiskās attīstības gaitā izveidojušies trīs atšķirīgi 
uzskaites veidi! operatīvā uzskaite, grāmatvedība un sta
tistika. 

Operatīvā uzskaite jeb operatīvi tehniska uzskaite 
ir to parādību, faktu vai notikumu uztveršana, attēlošana 
dokumentos, reģistros vai sarakstos (reģistrācija), sa
kopošana, apstrādāšana un analīze, kas diendienā nepie
ciešami uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vai to apvie
nību darbības operatīvai plānošanai, vadīšanai un kontro-



lei« Tā sniedz informāciju par visu, kas interesē uzņē
mumu, iestāžu un organizāciju vai to apvienību visus va
dības posmus. Operatīvo uzskaiti veic uzņēmumu, iestāžu 
un organizāciju vai to apvienību operatīvo apakšvienību 
darbinieki. Uztveramo parādību vai procesu apjoma noteil&-
šanai plašos apmēros izlieto skaitītājus, mērinstrumentus 
mērtaru, mērloksnes u.tml. Operatīvajā uzskaitē lieto na
turālās, naudas un darba mērvienības! tomēr noteicošā ir 
uzskaite naturālajās mēra vienībās. 

Operatīvā uzskaite organiski cieši saistīta ar ražo
šanas un saimnieciskās darbības operatīvo plānošanu, va
dību, regulēšanu un kontroli, ar uzņēmumu iekšējā saim
nieciskā aprēķina īstenošanu. Operatīvās uzskaites priekš 
meti parasti ir atsevišķas parādības, operācijas, detaļas 
produkcijas veidi, notikumi, fakti u.tml. Tā uztver ne ti 
kai saimnieciskas parādības, notikumus vai operācijas,bet 
arī dažādas tehniskas, sociālas un dabas parādības un no
tikumus [?, 21 - 3lJ * 

Operatīvā uzskaite ir vissenākais saimnieciskās uz
skaites veids. No tās laika gaitā cēlusies t.s, vienkār
šā grāmatvedība. 

Operatīvā uzskaite līdz Šim vēl arvien ir tikai cil
vēku praktiskās darbības joma, kas organiski cieši sais
tīta ar apgādes, ražošanas, produkcijas realizācijas,fi
nansiālās darbības u.c. darbības nozaru operatīvo plāno
šanu, kontroli un vadību. Atšķirībā no grāmatvedības un 
statistikas operatīvā uzskaite nav izveidojusies par teo
rētisku studiju priekšmetu. Tas izskaidrojams ar to, ka 
vēl arvien nav vajadzīgās skaidrības par operatīvās uz
skaites .vietu vienotajā tautsaimniecības uzskaites sistē
mā, nav normatīvu aktu, kas regulētu tās vešanu! likumdo
šanas aktos tā pieminēta tikai garāmejot. Piemēram, noli
kumā par valsts sociālistisko ražošanas uzņēmumu ( 32,p.) 
teikts! uzņēmumi ved grāmatvedisko, operatīvo un statis
tisko uzskaiti. Nekas nav teikts par operatīvās uzskaites 



uzdevumiem un tās vešanas kārtību. Turklāt pēdējā laika 
instrukcijās un litez'aturā bieži pieminēta pirmuzskaite, 
bet nekas nav teikts par operatīvo uzskaiti, paliek ne
skaidrs, vai pirmuzskaite ir tā pati operatīvā uzskaite, 
vai arī tā ir kāds jauns uzskaites veids [7, 21 - 23] . 

Jāpiezīmē gan, ka 1972.gadā izdota profesoru I.Karakoza 
un P. Savičeva grāmata "Operatīvās uzskaites teorijas un 
prakses jautājumi" [23, 1 - 208] , kas iecerēta kā mācī
bu līdzeklis operatīvajā uzskaitē. Tajā iztirzāta pirm
rindas uzņēmumu pieredze operatīvās uzskaites organizēša
nā, mēģināts formulēt operatīvās uzskaites priekšmetu un 
metodi, sīki iztirzāts uzņēmuma dažādo dienestu un nodaļu 
operatīvās uzskaites darba saturs un uzskaites rezultātu 
noformējums. Grāmatā ir daudz derīgu zinu par operatīvās 
uzskaites vešanas principiem atsevišķos darba iecirkņos, 
par operatīvo pārskatu sastādīšanu un to analīzi. Grāma
tai ir arī nopietni trūkumi, piemēram! nav noskaidrota 
operatīvās uzskaites loma vienotajā tautsaimniecības uz
skaites sistēmā, tās savstarpējās attiecības ar grāmatve
dību un statistikui nekas nav teikts par operatīvās uz
skaites un pirmuzskaites kopsakaru! operatīvās uzskaites 
jautājumi apskatīti no manuālās uzskaites viedokļa,Grāma
tas pēdējā rindkopā gan teikts! "Noslēgumā jāatzīmē, ka 
visa pieminētā informācija, kas nepieciešama ražošanas 
vadības pilnveidošanai, būs daudz efektīvāka, ja skaitļo
šanas tehniku izmantos kompleksi ražošanas automatizētās 
vadības sistēmas ietvaros". Tomēr šie jautājumi grāmatā 
nemaz nav apskatīti. 

e 

Grāmatvedība ir uzņēmumu, iestāžu un organizāciju 
vai to apvienību saimnieciskās darbības vienlaidunepār
traukta, dokumentāla un kopsakarība uzskaites sistēma,kas 
salīdzināmā naudas izteiksmē tekoši reģistrē visas pārmai
ņas, kuras saimniecisko līdzekļu un to avotu sastāvā vai 
novērtējumā rada saimnieciskās operācijas, periodiski 



speciālos pārskatos apkopo plāna uzdevumu izpildes un fi
nansiālās darbības rezultātus un tekoši vai periodiski ana 
lizē plāna uzdevumu izpildes un darbības finansiālos rezul 
tātus un finansiālo stāvokli \_79 21 - 3 l ] • 

Grāmatvedībā uzskaites priekšmeti ir saimnieciskie lī 
dzekļi un to avoti, saimnieciskās operācijas un procesi, 
plāna uzdevumu izpildes un finansiālās darbības rezultāti. 
Pašreizējā attīstības stadijā grāmatvedībā saimniecisko 
līdzekļu un to avotu, kā arī saimniecisko operāciju uzskai 
te notiek naudas izteiksmē un līdztekus- tai kontroles no
lūkos tikai atsevišķu priekšmetu uzskaiti veic arī naturā
lā izteiksmē vai darba izteiksmē. Grāmatvedības raksturīga 
īpatnība, ar ko tā atšķiras no pārējiem uzskaites veidiem, 
ir tā, ka grāmatvedība ir tikai saimnieciskā uzskaite, tā 
neuztver un nereģistrē saimnieciskajā darbībā neietilpsto
šas operācijas. Turpretim operatīvā uzskaite un statistika 
uztver un reģistrē arī tehniskas, tehnoloģiskas, bioloģis
kas, sociālas, dabas un citas saimnieciskajā darbība neie
tilpstošas parādības, kurām ir nozīme cilvēku sabiedrības 
pastāvēšanā [7, 21 - 5^J . 

Grāmatvedībā visas saimnieciskās operācijas gada gai
tā tekoši reģistrē uz pienācīgā veidā sastādītu attaisno
juma dokumentu pamata un reizi vai vairākas reizes gadā 
grāmatvedības kontu atlikumu faktisko pareizību pārbauda 
ar saimniecisko līdzekļu un parādu inventarizācijām. Tas 
nodrošina grāmatvedības datu pareizību, to atbilstību 
īstenībai! grāmatvedības dati sniedz pareizu ainu par uz
ņēmuma saimnieciskās darbības rezultātiem pārskata perio
dā un par uzņēmuma saimniecisko (finansiālo) stāvokli pe
rioda beigās. Tas arī nosaka grāmatvedības datu lielo vēr
tīgumu, to noderīgumu kā plāna uzdevumu izpildes kontrolei 
ekonomiskai analīzei un konkrētu lēmumu pieņemšanai, tā 
arī nākamo periodu plānu sastādīšanai,» prognozēm un eko
nomiskiem pētījumiem. 

Pašreizējā attīstības stadijā arvien vēl ļoti no-



pietna trūkums uzņēmumu grāmatvedības darba organizācijā 
ir tas, ka grāmatvedības datu apstrāde un tās rezultātu 
apkopošana pārskatos stipri ieilgst; šā apstākļa dēļ tos 
praktiski maz iespējams izmantot darbības operatīvai va
dībai un kontrolei. Piemēram, rūpniecības uzņēmumi mēnešu 
un ceturkšņu grāmatvedības pārskatus parasti sastāda ti
kai nākamā mēneša 15« datumā. Turklāt mēnešu un ceturkšņu 
pārskati ir visai nepilnīgi, maz noderīgi nopietnai ekono
miskai analizei un konkrētu lēmumu pieņemšanai. 

Tādēļ uzņēmumu dažādie dienesti un daļas darbības 
operatīvai vadībai, kontrolei un analizei nepieciešamos 
datus vēl arvien uztver un apkopo operatīvās uzskaites 
kārt ībā, 

Šāda, neapmierinoša stāvokļa galvenais cēlonis ir 
grāmatvedības darbu Izpildes nepietiekamā mehanizācija un 
automatizācija; grāmatvedībā vēl arvien pārsvarā ir roku 
darbsi grāmatvedības darbu mehanizācijai izmantojamā 
skaitļošanas tehnika (perforācijas skaitļošanas mašīnas, 
grāmatvedības mašīnas u,c,) nenodrošina pietiekami ātru 
datu apstrādāšanu un apkopošanu, lai grāmatvedības datus 
varētu izlietot operatīvām vajadzībām, 

Ptatls.tika kā praktiskās darbības nozare ir ekono
misko, sociālo, kultūras, tehnikas, dabas u,c, masveida 
parādību, kam sakars ar cilvēku sabiedrības pastāvēšanu 
un attīstību, pētīšana; tās mērķis ir sniegt padomju sa
biedrības sociālekonomisko procesu un parādību objektīvu, 
zinātniski pamatotu raksturojumu, kas nepieciešams valsts 
vadībai, tautsaimniecības plānošanai, plāna uzdevumu iz
pildes kontrolei un ekonomisko un sociālo parādību zināt
niskiem pētījumiem [6, 9 - 15] . 

Statistiskā pētīšana aptver visas uzskaites stadijas, 
kuras gan statistikā sauc mazliet atšķirīgi, proti! par 
statistisko pasākumu plānošanu un organizāciju, statistis
ko novērošanu, statistisko materiālu sakopošanu, grupēSa-



nu un analīzi [ c , 20 - 215] * 

Statistikā uzskaites priekšmets ir uztveramo vai re--
gistrējamo parādību statistiskie kopumi (ģenerālais ko
pums, izlases kopums u.c.). 

Rūpniecības uzņēmumi veic divējāda veida statistiskus 
darbus! 

, 1) sastāda statistiskos pārskatus par uzņēmuma pār
skata perioda darbību (piem., produkcijas plāna izpildi, 
pašizmaksas plāna izpildi, materiālu kustību u,c.)ļ datu 
avots ir pirmuzskaites un grāmatvedības apkopotie dati; 

2) izpilda speciālas statistiskas operācijas, piem., 
vienreizējas uzskaites, skaitīšanas, pamatlīdzekļu pārce
nošanas u.c. Datu avots parasti ir pirmuzskaite un grāmat
vedība, kā arī statistiskajās operācijās uztvertā Informā
cija, ko saskaņo ar uzskaites datiem. 

Rūpniecības uzņēmumos nav sevišķu statistikas dienes
tu. Visus statistiskos darbus izpilda uzņēmuma dažādu die
nestu darbinieki pēc statistikas iestāžu instrukcijām un 
norādījumiem. Statistisko pārskatu sastādīšanas instrukci
jas parasti satur norādījumu, ka pārskatos ievietojamām 
ziņām jāsaskan ar pirmuzskaites vai grāmatvedības datiem. 

Atzīmējams, ka jaunākajā literatūrā un ari likumdoša
nas aktos bieži lieto terminus uzskaite un statistika". 
Šais gadījumos jēdziens "uzskaite" aptver kā operatīvo uz
skaiti, tā grāmatvedību. Tā šos terminus lieto arī Vācijas 
Demokrātiskajā Republikā! uzskaite un statistika ( Rech-
nungsfttnrung und Statistik ). Daļēji tas izskaidrojams ar 
to, ka praksē grūti novilkt robežas starp operatīvo uz
skaiti un grāmatvedību, grūti noteikt, kur beidzas opera
tīvā uzskaite un kur sākas grāmatvedība, jo kā vienā, tā 
otrā lieto vienas un tās pašas mēra vienības, tos pašus 
dokumentus. Praksē sastopami arī abu uzskaites veidu kom-
binējumi, piemēram! materiālu uzskaites operatīvi grāmat-
vediskā metode jeb saldo metode [ 7 , 133 - 135ļ • 



Pēdējā gadu desmitā uzskaites, it sevišķi grāmatvedī
bas un ekonomiskās informācijas mehanizētās apstrādes or
ganizācijas mācību grāmatās plaši lieto terminu pirmuzskai
te. Likumdošanas aktos tā pirmo reizi minēta PSBS Ministru 
Padomes 1957-S* 6. septembra lēmumā Nr.1078 "Par grāmatve
dības un statistikas pārskatu apjoma, sniegšanas kārtība© 
un termiņu grozīšanu..." Ar šo lēmumu pirmuzskaites jaut-
jājumu vispārējā vadība rūpniecībā un celtniecībā, kā ari 
pirmuzskaites tipveida formu izstrādāšana un izdošana uz
dota PSRS OSP. Pirmuzskaites organizācija rūpniecības uz
ņēmumos un celtniecības organizācijās, kā arī kontrole par 
tās pareizu vešanu uzdota ministrijf.F. un vietējiem saimnie
cības orgāniem. 

Pirmuzskaite nav kāds jauns uzskaites veidsi tā ir 
visu uzskaites veidu uzskaites darbu sākotnējā stadija! 
uztveramo parādību, novērojumu, notikumu, faktu, saimnie
cisko operāciju u.tml. uztveršana un ierakstīšana (fiksē
šana, reģistrēšana) dokumentos, sarakstos, veidlapās, re
ģistros vai citos informācijas nesējos. Jāpiezīmē, ka li— 
teraturā pirmuzskaiti dažkārt sauc ari par sākotnējo uz
skaiti [8, 29^ - 298]. 

Pirmuzskaite ir ļoti darbietilpīga! piemēram, mašīn
būvniecībā manuālās uzskaites apstākļos pirmuzskaites 
darbietilpība sastāda līdz 60% no uzskaites un plānošanas 
darbietilpības kopapjoma [20, 540] . 

Par pirmuzskaiti kā uzskaites darbu atsevišķu kom
pleksu runā tādēļ, ka to praktiski nav iespējams sadalīt 
pa augstāk apskatītiem atsevišķiem uzskaites veidiem. 

Pašreiz pirmuzskaite ir vismazāk mehanizētais un au
tomatizētais uzskaites darbu iecirknis. Tādēļ saprotams, 
ka pirmuzskaites mehanizācija un automatizācija ir ļoti 
aktuāla, steidzami risināma problēmai bez pirmuzskaites 
mehanizācijas un automatizācijas nevar bet runa par auto
matizētas saimnieciskās uzskaites sistēmas radīšanu. 

Pirmuzskaites mehanizācijas un automatizācijas prob
lēmu iztirzājumu turpināsim šā raksta 2.2. iedaļā. 



Apskatītie trīs uzskaites veidi padomju valsti konso
lidējusies par vienotu tautsaimniecības uzskaites sistēmu» 

Kapitālistiskajā sabiedrībā uzskaite ir atsevišķu ka
pitālistu vai to monopolistisko apvienību privāta lieta. 
Tā kalpo viņu maksimālās peļņas iegūšanas mērķiem, un ne
var izveidoties par vienotu visas tautsaimniecības uzskai-
t i # , 

Apstākļi radikāli mainījās, kad Lielās Oktobra sociā
listiskās revolūcijas uzvaras rezultātā tika nodibināta 
sociālistiskā padomju valsts. Padomju Savienībā sabiedris-
koja ražošanas līdzekļus un īstenoja plānsaimnlecību. Uz
skaite kļuva par svarīgu tautsaimniecības vadības funkci
ju un sāka kalpot visas sociālistiskās sabiedrības intere
sēm. Līdz ar to bija iespējams organizēt vienotu uzskaites 
sistēmu, novērst tajā sastopamos trūkumus, meklēt jaunus 
ceļus darba uzlabošanai un pilnveidošanai. Jau VK(b)P XVI 
Vissavienības konference 1929«g&dā atzina par nepiecieša
mu, "lai tiktu nostiprināta gramatvedības'*f operatīvās un 
statistiskās uzskaites vienība" [ 4 , 528] , 

Padomju Savienībā uzskaite izveidota uz zinātnes pa
matiem kā vienota tautsaimniecības uzskaites sistēma, 
PSES Konstitūcijas (pamatlikuma) 14, pants paredz, ka pa
domju Sociālistisko Republiku Savienības pārziņai tās 
augstāko valsts varas orgānu personā piekrīt "vienotas 
tautsaimniecības uzskaites sistēmas organizēšana" [ 2 , 7 ] , 

Vienotā tautsaimniecības uzskaites sistēma ir sta
tistiski organizēta uzskaites sistēma. Tās nozīmē, ka vi
sos uzskaites veidos, kas ietilpst šajā sistēmā, vienādi-
gu parādību uztveršanai, reģistrēšanai, apstrādei un ana
līzei lieto vienotas metodes, ka aprēķinātiem rādītājiem 
jābūt savstarpēji pretstatāmiem un salīdzināmiem, noderī
gie» grupēšanai un apkopošanai kā atsevišķu nozaru,tā vi
sas tautsaimniecības mērogā [7, 21 - 26] . 

Tomēr jāatzīmē, ka šie vienotās uzskaites principi 
pagaidām īstenoti galvenokārt tautsaimniecības uzskaites 



augstākajā posmā PSRS Centrālās Statistikas Pārvaldes 
sistēmā un uzņēmumu pārskatos, kurus sastāda saskaņā ar 
PSPiS CSP vai tas vietējo orgānu izstrādātām instrukcijām. 

Turpretim rūpniecības uzņēmumu lielākajā daļā Šie uz
skaites veidi vēl nav kļuvuāi par vienotu saimnieciskās 
uzskaites sistēmu, atsevišķie uzskaites veidi būtībā ir 
savrupi uzskaites darba iecirkņi. Uzņēmumu saimnieciskā 
uzskaite saskaldīta starp daudziem dienestiem un uzņēmuma 
operatīvām apakšvienībām. Zināma "organizētība" praksē tiek 
sasniegta ar to, ka grāmatvedība izmanto operatīvās uzskai
tes datus kā pamatu saimniecisko operāciju grāmatošanai 
grāmatvedības reģistros un uzņēmumu sniedzamo grāmatvedības 
un statistisko pārskatu datus saskaņo ar grāmatvedības re
ģistru datiem [?, 303 - 307]. 

Skaidrs, ka saimnieciskās uzskaites funkciju saskal
dīšana pa uzņēmuma daudziem dienestiem un apakšvienībām 
rada paralēlismu un dublēšanu uzskaites darbā. Tas ne vien 
palielina uzņēmuma pārvaldes izmaksas, bet ievērojami ap
grūtina uzskaites darbu mehanizāciju un automatizāciju. 

[7, 33 - 38] • 



2• Uzstoites vešanas noteikumi un kārtība 

Flānsaimniecības apstākļos uzskaites jautājumu kārto
šanu nevar atstāt atsevi -l resoru, uzņēmumu, iestāšu un 
organizāciju vadītāju vai grāmatvežu ieskatam. Uzskaites 
un pārskatu datus apstrādājot, tie jāgrupē un jāapkopo pa 
tautsaimniecības nozarēm, teritorijas vienībām un visu 
valsti. Tādēļ jau iepriekš jānosaka stingra kārtība un vie
noti principi uzskaites darbu veikšanai, jāizstrādā vieno
ta rādītāju sistēma un šo rādītāju aprēķināšanas metodolo
ģija. 

PSKP Centrālā Komiteja un PSRS Ministru Padome 1957.g. 
marta lēmumā par rūpniecības un celtniecības vadīšanas or
ganizācijas tālāku uzlabošanu atzina^ "Komunistiskās celt
niecības uzdevumu atrisināšana nav domājama bez vienotas 
centralizētas uzskaites un statistikas sistēmas mūsu zemes 
tautas saimniecībā, jo produktu ražošanas un sadales vis
stingrākās uzskaites un kontroles organizēšana visas valsts 
mērogā ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem tautas 
saimniecības pareizai vadīšanai. 

Uzskaites un statistikas centralizācija mūsu zemes 
tautas saimniecībā nozīmē, ka viss darbs, kas saistīts ar 
pārskatu datu savākšanu un apkopošanu, jākoncentrē Centrā
lās statistikas pārvaldes orgānos. Jānodrošina visas valsts 
statistikas sistēmas tālāka nostiprināšana, sākot ar rajonu, 
apgabalu un beidzot ar centru. Tas jādara, likvidējot para
lēlos posmus uzskaitē un statistikā". ("Cīņa, 1957» 

31» martā). 
PSRS vienotās tautsaimniecību uzskaites vadība uzti

cēta PSRS Centrālajai statistikas pārvaldei, bet grāmatve
dības metodoloģiskā vadība raušu valstī uzticēta PSRS Fi
nansu ministrijai [yt 27 - 29] . Abi £ie resori cieši sa
darbojas, kārtojot uzskaites jautājumus, piemēram, apstip
rinot parakātu sastādīšanas instrukcijas un veidlapas, ap
stiprinot grāmatvedības kontu plānus , uzskaites mehani-



zācijas tipveida projektus u.c. Ja vadošie norādījumi un 
instrukcijas skar arī tautsaimniecības plānošanas jautā-
jumus, tad to apstiprināšanā bez PSRS CSP un PSRS Finansu 
ministrijas piedalās arī PSRS Valsts plšJia komiteja, pie-
mēram, šie trīs resori apstiprinājuši pamatnoteikumus par 
produkcijas pašizmaksas plānošanu, uzskaiti un kalkulāci
ju rūpniecības uzņēmumiem 1970.g. 20. jūlijā un lausaim
niecības uzņēmumiem 1969.g. 13. maijā. 

Operatīvās uzskaites vešanas kārtība formāli likum
došanas aktos nemaz nav reglamentētai piemēram, PSRS Mi
nistru Padomes 1965«g. *i oktobra nolikuma par valsts so
ciālistisko ražošanas uzņēmumu paredz, ka uzņēmumi ved 
operatīvo uzskaiti, bet nekas nav teikts, kā tā jāved 
[26, I70ļ . Citos likumdošanas aktos operatīvā uzskaite 
reti pieminēta un arī tur nekas nav teikts par tās veša
nas .kārtību [7, 28 - 29] « 

Neraugoties uz šo faktu, jāatzīmē, ka operatīvā uz
skaite ievērojamā mērā tiek reglamentēta netiešā veidā, 
proti! 

1) Vispirms ar PSRS Ministru Padomes 1964.g. 6. no
vembra Nolikumu par valsts, kooperatīvo (izņemot kolhozus) 
un sabiedrisko uzņēmumu, organizāciju un iestāžu galvena
jiem (vecākajiem) grāmatvežiem, kas paredz, ka augstākstā
vošās organizācijas galvenā (vecākā) grāmatveža norādīju
mi grāmatvedības un pārskatu jautājumos ir saistoši vi
sām pakļautajām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem,kā 
arī atsevišķām saimniecības daļām (cechiem, nodaļām, pa-
līguzņēmumiem) un uzņēmumaf iestādes vai organizācijas 
galvenā (vecākā) grāmatveža rīkojumi par operāciju parei
zu un savlaicīgu noformēšanu un dokumentu iesniegšanu grā
matvedībai ir obligāti visiem šās iestādes, organizācijas 
vai uzņēmuma darbiniekiem. Visām iestāžu, organizāciju un 
uzņēmumu nodaļām vai citām apakšvienībām ir pienākums 
savlaicīgi nodot galvenajam (vecākajam) grāmatvedim visus 



grāmatvedībai vai kontrolei nepieciešamos dokumentus, 
vēlēs, lēmumus un rīkojumus, kā arī visāda veida līgumus, 
tāmes, normatīvus un citus materiālus [7, 330] . 

2) Otrkārt, ar to, ka pirmuzskaite, kas ir visu uz
skaites veidu, tai skaitā arī operatīvās uzskaites, sākot
nējā stadija, arī ii reglamentētai to reglamentē PSRS CSP 
izstrādātās un izdotās tipveida dokumentu veidlapas un 
instrukcijas to lietošanai, piemēram! pamatlīdzekļu, mate
riālu, darba un darba algas tipveida pirmuzskaites doku
menti un veidlapas [27, 132, 177 u. 219]. 

Statistika arī ir stingri reglamentēta uzskaite, kā 
tai daļā, kas aptver specifiskās statistiskas novērošanas 
(vienreizējās un regulārās uzskaites, vienreizējās un pe
riodiskās skaitīšanas, apsekošanas u.tml.), tā arī tai da
ļā, kas attiecas uz uzņēmumu saimnieciskās darbības un tās 
rezultātu uzskaiti. Kā redzējām, šai daļā uzņēmumu dažādie 
dienesti no pirmuzskaites un grāmatvedības datiem veic 
statistisko pārskatu sastādīšanu. Šo pārskatu sastādīšanu 
reglamentē speciālas instrukcijas. Piemēram, P3RS CSP 
197l»S# U » maija tipveida instrukcija par rūpniecības uz
ņēmumu produkcijas plāna izpildes pārskatu sastādīšanu sī
ki reglamentē dažādo pārskatu veidlapu aizpildīšanu un no
rāda, ka visiem datiem par produkciju naturālā un vērtības 
Izteiksmē jāpamatojas uz pareiziem (ticamiem) pirmuzskai
tes datiem un Šo veidlapu datiem jāpamatojas uz grāmatve
dības datiem [27, 1 u. 4l] , Arī PSRS Ministru Padomes 
1951»g« 12# septembra nolikums par valsts, kooperatīvo 
(izņemot kolhozus) un sabiedrisko uzņēmumu un organizāci
ju grāmatvedības pārskatiem un bilancēm (ar 1957.g» 6.sep
tembra un vēlākiem grozījumiem) nosaka, ka grāmatvedības 
pārskati un bilances jāsastāda, pamatojoties uz pārbaudī
tiem grāmatvedības ierakstiem, kas apstiprināti ar at
taisnojuma dokumentiem [27, 447 - 453] • 



orāmatvedibu - uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vai 
to apvienību grāmatvedības reģistru vešanu un pārskatu 
sastādīšanu-reglanientē daudzi likumi, lēmumi, nolikumi, 
instrukcijas un norādījumi. To galveno, principiālo saturu 
aplūkosim Šādā sistemātiskā skatījumā! 

a) grāmatvedības sistēmas, 
b) grāmatvedībās veidi un reģistri, 
c) saimniecisko operāciju dokumentācija un grāmatve

dības reģistru vešana, 
d) grāmatvedības kontu plāni, 
e) grāmatvedības reģistru slēgšana un bilanču un 

pārskatu sastādīšana, 
Šajā apskatā jāatceras, ka grāmatvedība ilgus gadu sim

teņus bijusi tikai manuālā uzskaite, ka arī pašreizējā 
laikmetā grāmatvedības reģistru vešanā dominē roku darbs. 
Tādos apstākļos ir viegli saprotams,, ka spēkā esošie uz
skaites vešanas noteikumi un praksē pieņemtā uzskaites 
kārtība pielāgota manuālās uzskaites apstākļiem un prasī
bām. 

Tādēļ Šajā apskatā, kritiski vērtējot spēkā esošos no
teikumus un uzskaites organizāciju no modernās ātrdarbīgās 
automātiskās skaitļošanas tehnikas ieviešanas viedokļa,jā
pārbauda, kas pašreizējā uzskaites organizācijā ir būtisks, 
saglabājams un attīstāms tālāk, un kas jāaizstāj ar jaunu, 
labāku, lietderīgāku, 

1 . 2 . , 1 . Grāmatvedības sistēmas 
Literatūrā apskata un praksē lieto divas grāmatvedī

bas sistēmas - vienkāršo grāmatvedību un divkāršo grāmat
vedību. 

PivķģrjSa grājnatvedībā ikvienu saimniecisko operāciju 
grāmato divkārši, divas reizes vienādlielās summās divu 
dažādu kontu pretējās pusēs - viena konta debetā un otra 
konta krečīts. £āda grāmatošanas kārtība atbilst saimnie-



cisko operāciju divpusīgajam raksturam. Divkāršā ieraksta 
lietošana visu saimniecisko operāciju reģistrācijā nodro
šina pastāvīgu līdzsvaru starp saimniecisko operāciju ap
grozījumu (debatē jumu un kreditē jumu) kopsummām un saim
niecisko līdzekļu un to avotu atlikumu kopsummām! gada sā 
kumā tekošās uzskaites kontos iegrāmato iepriekšējā gada 
bilances aktīva un pasīva posteņus, gada gaitā pēc div-
kārša ieraksta principa grāmatvedības kontos grāmato vi
sas saimnieciskās operācijas un gada beigās no inventāri 
zācijā pārbaudītajiem un par pareiziem atzītajiem srāmat-
vedibas kontu atlikumiem sastāda slēguma bilanci. Divkār
šā ieraksta principa atklāšana un ieviešana uzskaites 
praksē ir cilvēces radošās domas liels sasniegums. Tā kon 
sekventa pielietošana ievērojami atvieglo saimnieciskās 
darbības kontroli un sociālistiskā īpašuma saglabāšanu. 

Bieži sastopami uzskati, ka vienkāršajā grāmatvedībā 
saimnieciskās operācijas reģistrē tikai vienu reizi,vien
kārši, un ar to izskaidro šās grāmatvedības sistēmas no
saukumu. Šādi uzskati nav pareizi, jo arī vienkāršajā 
grāmatvedībā saimniecisko operāciju lielāko daļu reģis
trē divkārši, divas reizes, tikai tas notiek izolēti, di
vos atsevišķos reģistros* īstenība vienkāršā grāmatvedība 
nebūt nav "vienkārša", salīdzinājumā ar divkāršo grāmatve 
dību tā ir pat ievērojami sarežģītāka uzskaites sistēma. 
Grāmatvedību pēc vienkāršās sistēmas tagad ved nelielās 
budžeta u.tml, iestādes* Rūpniecības, lauksaimniecības, 
celtniecības, tirdzniecības u.tml. uzņēmumiem tā nav pie 
mērota [7, 263 - 268] . 

PSRS Ministru Padomes 1951.g. 12. septembra Nolikums 
par valsts, kooperatīvo (izņemot kolhozus) un sabiedrisko 
uzņēmumu un organizāciju grāmatvedības pārskatiem un bi
lancēm (un tā vēlākie grozījumi) nosaka, ka valsts, ko
operatīvajiem un sabiedriskajiem uzņēmumiem un organizāci 
j.ām, kam likumā noteiktajā kārtībā piešķirti pašu apgro
zāmie līdzekļi un kas darbojas uz saimniecisks aprēķina 



pamatiem, grāmatas jāved pēc divkāršās sistēmas [24, 447] . 

Divkārša grāmatvedības sistēma atbilst mūsdienu uz
skaites prasībām, tai skaitā arī automatizētas saimniecis
kās uzskaites prasībām. 

Par £0 jautājumu varētu nerunāt, ja dažkārt netiktu 
pausti tādi uzskati, ka ĒSM lietošanas apstākļos divkāršais 
ieraksts grāmatvedībā zaudējis savu nozīmi. 'Tas nav pareizi. 
Divkārša ieraksta nozīme grāmatvedība E3M lietošanas ap
stākļos pat pieaug, jo tā lietošanas iespējas aug līdz ar 
grāmatvedības nozīmes augšanu» 

1.2.2. grāmatvedības veidi un reģistri 
•Grāmatvedības veidi ir hronoloģiskās un sistemātiskās 

uzskaites reģistru kopsakarīgas sistēmas, kas kalpo saim-
eoi ' . u'r.ciju tekošai reģistrācijai, mērķtiecīgai sis

tematizācijai un apkopošanai. 
PS.R3 Finansu ministrijas 1 9 6 1 . 1 8 . oktobra nolikums 

par dokumentiem un ierakstiem uzņēmumu un saimniecisko or
ganizāciju grāmatvedībā ieteic uzskaiti vest žurnālorderu 
grāmatvedības veida reģistros, bet uzņēmumiem, kas uz šo 
grāmatvedības veidu vel nav pārgājuši, atļauj uzskaiti vest 
memoriālorderu grāmatvedības veida reģistros. Nelieli uzņē
mumi, kuru kontu plānos ir neliels sintētisko kontu skaits, 
ar augstākstāvošās organizācijas atļauju var uzskaiti vest 
žurnālvirsgrāmatas uzskaites veidam paredzētajos reģistros 
[27, 16 - 19] . 

Jāpiezīmē, ka šie grāmatvedības veidi izstrādāti ma
nuālajai uzskaitei. Tie nav piemēroti ne perforācijas, ne 
elektronisko skaitļošanas mašīnu lietošanai. 

Perforācijas skaitļošanas mašīnu izmantošana iespējama 
t,s. tabulu un perfokaršu grāmatvedības veidā, bet arī tas 
neatbilst ātrdarbīgo elektronisko skaitļošanas mašīnu lie
tošanas prasībām. 

Grāmatvedības reģistri pēc uzskaitē veicamajiem uzde
vumiem parasti ir divējādi l- hronoloģiskie un sistemātiskie* 



Hronologie reģistri ir dažāda'veida žurnāli jeb dienas grā
matas. Saimnieciskās operācijas tajos grāmato pēc operāci
ju izpildīšanas datumiem un tie galvenokārt kalpo kontrolei. 
Sistemātiskie reģistri« kuros saimnieciskās operācijas sis
tematizē pa grāmatvedības kontiem un to debetiem un kredī
tiem, ir īstenās grāmatvedības uzskaites reģistri, kas no
drošina grāmatvedības uzdevumu izpildi [?f 255 - 268j . 

1*2.3. Saimniecisko operāciju dokumentācija un 
ppāmatvedlbas reģistru vešana 

Saimniecisko operāciju dokumentāciju un grāmatvedības 
reģistru veganas kārtību regulē PSRS īinansu rainstrijas 
19&l*g« 18* oktobra nolikums par uzņēmumu un saimniecisko 
organizāciju dokumentiem un grāmatvedības ierakstiem 
[27, 15 - 20j . 

Minētais nolikums nosaka, ka grāmatvedības ierakstu 
pamats ir pienācīgā veidā noformēti attaisnojuma dokumenti. 
Dokumenti jāsastāda savlaicīgi, parasti operāciju izpildī
šanas momentā, labā kvalitātē, ar pareiziem datiem. 

Attaisnojuma dokumentiem jāsatur šādi katram dokumen
tam obligāti rekvizīti; 

a) dokumenta nosaukums (piem., ieņēmumu orderis, limi
ta karte, maršruta lapa, akts u.o.)j 

b) dokumenta sastādīšanas datums" 
c) saimnieciskās operācijas saturs un pamatojums\ 
d) operācijas msra vienības (daudzuma un naudas 

izteiksme" )| 
e) personu paraksti, kas atbildīgas par operācijas 

izpildi un tās pareizību. 
1961 1B« X nolikums paredz, ka vajadzības gadījumā 

dokumentā jāieraksta arī citi rekvizīti, piem., dokumenta 
numurs, dokumenta sastādītāja uzņēmuma^(organizācijas) no
saukums un adresei puses, kas piedalījušas ar doku
mentu noformētajā saimnieciskajā operācijā,kā arī saim
nieciskās operāoijaa ierakstīšanas datums krājdokumentā, 



gadījumos» kad dokumenta sastādīšanas datums nesakrīt ar 
saimnieciskās operācijas ierakstīšanas datumu krājdoku-
mentā (limita kartē, sarakstā u.c.). Daudziem dokumentiem 
nepieciešami dokumenta sastādītāja vai abu kontrahentu zī
mogu nospiedumi. 

Pārējie rekvizīti atkarīgi no saimniecisko operāciju 
veida. Piemēram, īpaši noteikumi izdoti par kases un ban
ku operāciju noformēšanu [?, 240 - 244] . 

Dokumentus var sastādīt rokrakstā, ar rakstāmmašīnām 
vai skaitļojamām mašīnām, parasti dokumentus sastāda tipo
grāfijās izgatavotajās veidlapās. Ja dokumentus sastāda 
rokrakstā, tad ierakstus tajos var izdarīt ar tinti vai 
ķīmisko zīmuli [27, 16] . 

Ja kļūdas ir uzņēmuma sastādītajos dokuaiontos, tad 
tās jāizlabo, svītrojot nepareizo tekstu vai summu un virB 
svītrotā ierakstot pareizo tekstu vai summu0 Kases un ban
ku dokumentos svītrojumi nav atļauti, kļūdas gadījumā tie 
jāizraksta no jauna9 Kļūdu izlabošana dokumentā jāapstip
rina ar to pašu personu parakstiem, kas parakstījušas do
kumentu. Ja kļūdas ir no ārienes saņemtajos vai ārienei 
jau nodotajos dokumentos, tad tās parasti labo sarakstīša
nās ceļā ar t.s. debetēšanas vai kreditēšanas paziņojumiem 

[7, 244] . 
Dokumenti grāmatvedība pilda divējāda rakstura funk

cijas: 
1 ) juridisku aktu funkcijas - apstiprina grāmatvedības 

iei'akstu pareizību un dokumenta sastādītāju atbildību par 
tajos fiksēto operāciju izpildij ar dokumentiem operāciju 
izpildītāji var pierādīt savas darbības pareizību? 

2) informācijas nesēju funkcijas - dokumenti satur 
informāciju, kas jāieraksta grāmatvedības reģistros» 

Dokumenti ir un vēl ilgi bus galvenais uzskaites in
formācijas nesējs» Tādēļ ļoti svarīga nozīme ir racionā
lai unificēji dokumentu sistēmai. Šai sakarā PSRS Mi-



nistru Padome 1971,g. 2,jūlija lēmumā "Par uzskaites un 
pārskatu tālākas uzlabošanas pasākumiem tautsaimniecībā" 
uzdeva minstrijām un resoriem izskatīt un apstiprināt tām 
pakļautiem uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm jaunas 
unificētas pirmdokumentu veidlapas, noradīja, ka krasi jā
samazina pirmdokumentācijas apjoms darba un darba algas, 
pamatfondu, materiālo vērtību un produkr jas ražošanas uz
skaitē, noteica, ka vienreizējie dokumenti jāaizstāj ar 
krājdokumentiem. Jaunā unificētā dokumentācija ministri
jām, un resoriem pakļautajos uzņēmumos, iestādēs un organi
zācijās jāievieš 1972. - 1973. g. 

Mūsdienu apstākļos, kad saimniecisko operāciju grāma
tošanai grāmatvedības reģistros plaši izmanto skaitļošanas 
mašīnās, noskaidrojies, ka tradicionālie grāmatvedības do
kumenti nav piemēroti mašinizētai uzskaitei, it sevišķi 
apstrādājamās informācijas ievadīšanai skaitļošanas mašī
nās, ēai sakarā PSRS Ministru Padome 1971.g» jūlija lē
mumā "Par uzskaites un pārskatu tālākas uzlabošanas pasāku
miem tautsaimniecībā" uzdeva PSRS CSP un SB3 urnsu mi
nistrijai izskatīt un izleart jautājumu par tehnisko informā
cijas nesēju (duālkaršu, veidlapu ar grafiskām atzīmēm un 
maketēto perfokaršu) lietošanu uzskaites un plānošanas 
praksē»ēā uzdevuma izpildei veiktie pasākumi apskatīti 
2.2.3. iedaļā. 

Risinot saimniecisko operāciju dokumentācijas problē
mu un meklējot iespējas samazināt uzskaites darbu, jāpie
vērš uzmanība t.s» bezdokumentu uzskaites metodei, ko 
1962.g» 26. oktobrī PSRS Finansu ministrija ieteica lietot 
detaļu un pusfabrikātu iekšējo pārvietojumu uztveršanai 
plūsmas un masveida ražošanas apstākļos, šīs metodes lie
tošana automatizētās saimnieciskās uzskaites sistēmā ap
skatīta 2.2.4. iedala. 

PSRS Finansu ministrijas 19^1.g» 18. oktobra nolikums 
par dokumentiem un ierakstiem uzņēmumu un saimniecisko or
ganizāciju grāmatvedībā paredz, ka ierakstus grāmatvedības 



reģistros var izdarīt ka ar roku (t.s. manuāla uzskaite), 
tā ar skaitļošanas mašīnām (t.s. masinizētā uzskaite), ne
paskaidrojot, kādas skaitļošanas mašīnas ver» lietot [27, 16]. 
PSRS Finansu ministrijas 1963«g. 30. marta vēstulē 11 Par 
grāmatvedības uzskaites organizāciju rūpniecības uzņēmumos, 
pielietojot taustiņu skaitļošanas mašīnas'* satur norādīju
mus, kā organizējama uzskaite, lietojot taustiņu skaitļoša
nas mabīnas, bet P3RS Finansu ministrijas 1958.g. 1. marta 
"Metodiskie norādījumi par grāmatvedības organizāciju rūp
niecības uzņēmumos, lietojot mehanizācijas līdzekļus" sa
tur norādījumus, kā organizējama uzskaite, lietojot tausti
ņu skaitļošanas mašīnas un perforācijas skaitļošanas ma
šīnas [27, 54 - 78 J . 

1.2.4. Grāmatvedības kontu plāns 
PSRS Finansu ministrijas 1961.g. 18. oktobra nolikums 

par dokumentiem un ierakstiem uzņēmumu un saimniecisko or
ganizāciju grāmatvedībā nosaka, ka uzņēmumi un saimniecis
kās organizācijas uzs&aiti ved saskaņā ar kontu plānu, ku
ru apstiprinājusi PSRS Finansu ministrija, saskaņojot ar 
PSRS CSP. 

Rūpniecības uzņēmumu, celtniecības organizāciju un 
citu darbības veidu saimniecības organizāciju grāmatvedi-
bas kontu plānu (t.s. vienoto kontu plānu) un tā lietoša
nas instrukciju PSRS Finansu ministrija apstiprinājusi 
1968.g. 30. maijā [ 5 , 1 - 14 ]. Pēc vienotā kontu plāna 
principiem vairākas tautsaimniecības nozares izstrādājušas 
savus kontu plānus. Piemēram, PSRS Lauksaimniecības mi
nistrija 1969.g. 7. janvārī apstiprinājusi lauksaimniecī
bas uzņēmumu grāmatvedības kontu plānu [7, 34-4 - 347j un 
PSRS Tirdzniecības ministrija 1968.g. 14. februārī apstip
rinājusi grāmatvedības kontu plānu savas sistēmas tirdz
niecības uzņēmumiem un organizācijām. 

PSRS Finansu ministrijas 1968.g. 30. maija instrukci-* 
ja paredz šādas iespējas kontu plānu grozīšanā un papil-



dināšanāt 
I-) Vajadzības gadījumos, saskaņojot ar HH^J Finansu 

ministriju, resori var papildināt kontu plānu av papildu 
sintētiskiem kontiem, izmantojot brīvos kontu numurus 
(šifrus). 

2) Ar ministriju, komiteju un resoru atļauju uzņēmumi 
un organizācijas var izveidot atsevišķus subkontus, bet 
dažus subkontus precizēt, izslēgt vai apvienot [ 5 t I6J . 

Vienotajā kontu plānā ir pavisam 8 2 sintētiskie konti, 
no tiem 53 konti paredzēti visiem darbības veidiem, 3 kon
ti tikai rūpniecībai vien, 7 konti paredzēti rūpniecībai 
un citām nozarēm un 4 konti paredzēti visu nozaru uzņēmu
miem un organizācijām, kas veic kapitālieguldījumus. Tādē
jādi iznāk, ka rūpniecības uzņēmumiem paredzēti 63 sintē
tiskie konti pamatdarbības uzskaitei un 4 sintētiskie kon
ti kapitālieguldījumu uzskaitei. Bez sintētiskajiem kon
tiem jeb pirmās kārtas Kontiem vienotajā kontu plānā ie
vietoti arī subkonti jeb otrās kārtas konti. Praksē sub
kontus parasti neved, tajos grāmatojumus nemaz neizdara. 
Kontu plānā tie ievietoti, lai parādītu,kādos kopumos gru
pējami attiecīgo analītisko kontu dati. Subkonti ir sin
tētisko kontu skaita samazināšanas centienu rezultāts 

[7 , 236 - 237] . 

Spēkā esošie grāmatvedības kontu plāni izstrādāti,va
doties no manuālās uzskaites atvieglošanas centieniem.Vie
notā kontu plāna sastādītāji par lielu sasniegumu uzskata 
to, ka, salīdzinājumā ar agrākajiem, t.s# tipveida kontu 
plāniem izdevies samazināt sintētisko kontu skaitu, .jo 
tas samazinājis ierakstu skaitu sintētiskajā uzskaitē un 
Vienkāršojis uzskaiti [l5, 15 - 16J • Ja ievērojam, ka 
ļ0t manuālās grāmatvedības apstākļos sintētiskās uzskaites, 
darbietilpība sastāda tikai 5 - 6 % no«grāmatvedības dar* 
ba kopapjoma, tad skaidrs, ka sintētiskās uzskaites darb
ietilpības samazinājums, kas sasniegts ar sintētisko kontu 
skaita samazināšanu, ir niecīgs. 



Vienotā kontu plāna nopietns trūkums ir kontu nomen
klatūras nesaskaņotība ar bilances posteņu nomenklatūru, 
§ā cēloņa dēļ ievērojami sarežģīta grāmatvedības bilances 
sastndīšana [?, 67 u. 236]. 

Vienotais kontu plāns neatbilst uzskaites mehanizāci
jas un automatizācijas prasībām* cenšanās samazināt sintē
tisko kontu skaitu novedusi pie daudzu jaukto kontu ievie
tošanas kontu plānā, lais ļoti apgrūtina uzskaites mehanizā
ciju un automatizāciju. 

Jauktie konti ir tie, kuros vienlaicīgi uzskaita ne
viendabīgus uzskaites priekšmetus (piemēram, saimnieciskos 
līdzekļus un to avotus, saimnieciskos līdzekļus un finan
siālos rezultātus, saimniecisko līdzekļu avotus un saimnie
ciskos procesus, peļņu un zaudējumus u.tml.), vai arī ne
viendabīgus uzskaites priekšmetus vienlaicīgi uzskaita fak-
tiskajā novērtējumā un pieņemtajā novērtējumā. Jauktajiem 
kontiem ir divējādi atlikumi - debeta un kredīta vai arī 
divējādi debeta atlikumi. Piemēram, ja kontā Nr.05 - Izej
vielas un materiāli vienlaicīgi uzskaita materiālu kustību 
faktiskajās iegādes cenās un materiālu iegādes procesu,tad 
tam var būt divējādi debeta atlikumi; materiālu atlikums un 
nepabeigtās iegādes izmaksu atlikums [7# 213] • 

Vienotajā kontu plānā ir samērā daudz jauktu kontu. 
Tie ir divējādi. 

1) tādi, kas pēc būtības, pēc saviem uzskaites uzde
vumiem ir jaukti konti, piemēram. 

Nr. 05 - Izejvielas un materiāli, 
Nr. 06 - Kurināmais, 
Nr. 14 - Preču un materiālo vērtību p&rcenojuma, 
Nr. 29 - Nerūpnieciskā ražošana un saimniecības, 
Nr. 46 - Realizācija, 
Nr. 63 - Norēķini par pretenzijām, 
Nr. 67 m Norēķini savstarpējo prasību ieskaites kār

tībā, 



Nr. 76 - Norēķini ar dažādiem debitoriem un kredito
riem, 

Nr. 77 - Resoru iekšējie norēķini par apgrozāmo lī
dzekļu un peļņas pārdali, 

Nr» 79 - Saimniecības iekšējie norēķini, 
Nr. 85 - Statūtu fonds, 
,Nr. 99 - Zaudējumi un peļņa. 
2) tādi, kas parasti ir tīrie konti, bet kuros daž

kārt var būt divējādi atlikumi, piemēram: 
Nr. 60 - Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, 
Nr. 64 - Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem, 
Nr. 69 - Norēķini par sociālo apdrošināšanu, 
Nr. 70 - Norēķini ar strādniekiem un kalpotājiem. 
Jaukto kontu lietošana sarežģī ne vien tekošo uzskai

ti un tās mehanizāciju, bet apgrūtina arī bilance:-; un pār
skatu sastādīšanu. 

Spēkā esošie grāmatvedības reģistru vešanas noteikumi 
paredz, ka virsgrāmatā ievietojami vienīgi sintētisko kon
tu, t.i.;pirmās kārtas kontu atlikumi, šķiet, ka virsgrāma
tai vajadzētu būt tādam uzskaites reģistram, no kura var 
sastādīt grāmatvedības bilanci un citus grāmatvedības pār
skatus. Tagad tas nav iespējams, šķiet, ka virsgrāmatā,vai 
nu kā sintētiskiem kontiem vai subkontiem, jābūt visiem 
kontiem, kuru apgrozījumi vai atlikumi nepieciešami bilan
ču un pārskatu sastādīšanai. Tā kā virsgrāmatas kontos ie
rakstus izdara tikai reizi mēnesī kopsummās, tad šāds pār
kārtojums grāmatvedības darbu palielinātu visai maz. Tur
klāt ieguvumi no tā būs samērā lieliJ atkritis daudzu bi
lances un pārskatu posteņu aprēķināšana, kontu atlikumu 
pārgrupēšana. Ir pamats pieņemt, ka automatizētās uzskai
tes apstākļos tas pat samazinās tekošās uzskaites un pār
skatu sastādīšanas darbu kopapjomu. 

Grāmatvedības praksē, tāpat arī automatizētajā uzskai
tē, nepieciešamas tikai divas kontu pakāpes - sintētiskie 
konti un analītiskie konti, jo analītiskās uzskaites datus 



iespējams sagrupēt un pārgrupēt jebkurā sakārtojumā. Jāpie
zīmē, ka automatizētajā uzskaite nepieciešama daudz sīkāka 
sintētisko kontu nomenklatūra nekā vienotā kontu plāna sin
tētisko kontu nomenklatūra. 

Uz spēkā esošā kontu plāna pamata uzņēmumi sastāda t. 
s. darba kontu plānus, kuros ievieto uzskaitei nepiecieša
mos sintētiskos kontus, subkontus un analītiskos kontus. 

1 . 2 . 5 * Grāmatvedības reģistru slēgšana un pārskatu 
sastādīšana 

Grāmatvedības reģistrus iekārto atsevišķi katram saim
niecības gadam, kas mūsu valstī sakrīt ar kalendāra gadu. 

PSRS Finansu ministrijas 19^1.g. 18, oktobra nolikums 
par dokumentiem un ierakstiem uzņēmumu un saimniecisko or
ganizāciju^ grāmatvedībā paredz, ka jaunā gada grāmatvedī
bas analītiskajos un sintētiskajos kontos ieraksta kontu 
sakuma summas (atlikumus) pilnīgā saskaņā ar slēguma bilan
ci, kas sastādīta uz iepriekšējā gada grāmatvedības reģis
tru slēguma ierakstu pamata. Ja augstākstāvošā organizācija 
pārbaudot un apstiprinot iepriekšējā gada pārskatu, izdarī
jusi gada pārskatā kādus labojumus, tad šie labojumi uz at
tiecīga rakstveida rīkojuma pamata jāieraksta kā iepriekšē
jā gada grāmatvedības reģistros, tā arī pārskats, gada grā
matvedības reģistros (grozot kontu slēguma un sākuma atli
kumus). 

Literatūrā un praksē parasti runā par grāmatvedības 
reģistru mēnešu, ceturkšņu un gada slēgumiem, lai gan īste
nībā grāmatvedības reģistrus slēdz tikai reizi gadā. Mēne
šu un ceturkšņu beigās grāmatvedības reģistrus formāli 
noslēdz: t.i.; reģistru slēgu» te pastāv analītisko kontu 
apgrozījumu un atlikumu kopsummu salīdzināšanā un saskaņo* 
šana ar attiecīgo sintētisko kontu apgrozījušu un atlicinu 

kopsu'omām. 
Grāmatvedības reģistrus faktiski un formāli slēdz 



tikai gada beigās pēc visu saimniecisko operāciju iegrā
matošanas, grāmatojumu faktiskā pareizuma pārbaudes un at
klāto kļūdu izlaboganas. Lai gan slēguma ierakstus datē ar 
gada pēdējo dienu (t.i., 31.XII), faktiski tas notiek jau
nā gada janvāra mēnesī (uzņēmuma gada pārskats un slēguma 
bilance attiecīgām iestādēm jāiesniedz līdz 25. janvārim), 

'Grāmatojumu faktisko pareizumu pārbauda ar saimnie
cisko līdzekļu un to avotu inventarizācijām. Inventarizā
cija kā grāmatvedības metodes elements ir saimniecisko 
līdzekļu un to avotu faktisko atlikumu uztveršana, salī
dzināšana ar grāmatvedības kontu atlikumiem un konstatēto 
starpību regulēšana un iegrāmatošana, lai grāmatvedības 
kontu slēguma atlikumi saskanētu ar inventarizācijās uz
tvertiem [7, 248 - 254] . 

Grāmatvedības bilancē un pārskatos vajadzētu ievietot 
tikai tādus saimniecisko līdzekļu un to avotu atlikumus, 
kas pārbaudīti inventarizācijā. Tomēr mēnešu bilancē3 un 
pārskatos šo prasību vienmēr nav iespējams izpildīt, tādēļ 
ka katru mēnesi nav iespējams īstenot visu saimniecisko 
līdzekļu un to avotu vienlaidu inventarizāciju. Katra mē
neša beigās parasti inventarizē tikai dažus saimniecisko 
līdzekļu veidus, piem., naudas līdzekļus, nepabeigtās ra
žošanas atlikumus, veikalu preču atlikumus u.c. l\irpretira 
slēguma bilancēs drīkst ievietot tikai tādus saimniecisko 
līdzekļu un parādu atlikumus, kas uztverti inventarizāci
jās. Tā kā praktiski gada pēdējās dienās nevar veliet visu 
saimniecisko līdzekļu un to avotu pilnīgu inventarizāciju, 
tad spēkā esošie likumi dažu saimniecisko līdzekļu inven
tarizāciju atļauj izdarīt nedaudz agrāk (sākot ar 1,X, 
l.XI utt.) [7, 248 - 254] . 

Grāmatvedības pārskati un statistiskie pārskati jā
sastāda no pirmuzskaites datiem un grāmatvedības reģistru 
datiem. Operatīvās uzskaites pārskatus sastāda no operatī
vās uzskaites datiem. 

Praksē un literatūrā lietotie terminu "grāmatvedības 
pārskati" un "statistiskie pārskati" saturs un atšķirības 



ne vienmēr skaidri norobežotas. Par sre.iaa-tved.ibas pārska-
ticm sauc mēnešu, ceturkšņu un gada pārskatu sistēmu, kas 
uzņēmumiem jāsastāda un jāsniedz PSRS Ministru Padomes 
195l#g« 12* septembra nolikumā par uzņēmumu pārskatiem un 
bilancēm paredzētajā kārtībā. Statistiskie pārskati ir da
žādie ikdienas, piecdienu, mēnešu un ceturkšņu u.c. pārska_ 
ti, kas sniedz ziņas par konkrētu plāna uzdevumu izpildes 
gaitu, otatisticko pārskatu galvenais datu avots ir pirm
uzskaites dati un ^rāmmatvedības dati. Statistisko pārska
tu sastādīšanas un sniegšanas kārtību un termiņus nosaka 
PSRS CSF un t&S vietējie orgāni. Jāpiezīmē, kā daudzu grā
matvedības pārskatu un statistisko pārskatu saturs ir vie-
nādīgs, piemēram, rūpniecības uzņēmumu statistiskie mēne
šu pārskati pai' produkcijas plāna izpildi, darba spēka plā
na izpildi, preču produkcijas pašizmaksas plāna izpildi u. 
c, pēc satura ir identiski tāda paša nosaukuma gada pārska
tiem, kas skaitās grāmatvedības pārskati. Tādēļ Šķiet, ka 
plašāM nozīme par statistiskiem pārskatiem vajadzētu saukt 
visus pārskatus, tai skaitā arī grāmatvedības pārskatus, 
kurus uzņēmumi, iestādēs un organizācijas sniedz statisti
kas iestādēm [?, 303 - 308J . 

Grāmatvedības pārskatu sastādīšana vēl arvien galve
nokārt notiek ar roku darbu un to sastādīšanas termiņi ir 
gari (mēnešu pārskatiem nāk. mēneša 15. datums, gada pār
skatiem - nāk.gada 25. janvāris), tādēļ tos grūti izmantot 
saimnieciskās darbības operatīvai vadībai, regulēšanai m 
kontrolei. Arī tas pierāda, ka nepieciešama uzskaites meha
nizācija un automatizācija. 

Arī saimniecisko līdzekļu un parādu inventarizāciju 
praksē galvenokārt veic ar roku darbu. Tādēļ arī inventari
zācijas mehanizācija un automatizācija ir aktuāla. 

Uzņēmuma saimnieciskajai uzskaitei vajadzētu būt tai 
atgriezeniskajai saitei, kas diendienā sniedz informāciju 
uzņēmuma vadībai par novirzēm no normālā stāvokļa visos 
gadījumos, kur nepieciešami vadības lēmumi normālā stāvok-
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ļa nodrošināšanai vai atjaunošanai. Manuālās uzskaites un 
daļēji mehanizētās uzskaites apstākļos, kad datu apstrāde 
ieilgst un uzņēmuma vadība savlaicīgi nesaņem darbības 
operatīvai vadībai un kontrolei vajadzīgo informāciju, uz
ņēmuma optimāla vadība nav iespējama. To var nodrošināt uz
ņēmuma automatizētās saimnieciskās uzskaites sistēma. Pedē-
ās 'apskatei veltīta nākamā nodaļa. 



2. AUTOMATIZĒTAS SAlI^IuīCISKAS UZSKAITĒS ORGANIZĀCIJAS 
PRINCIPI 

2 . 1 . Automatizētās vadības sistēma un automatizētas 
saimnieciskās uzskaites sistēma 

Vadība vispār ir vadītāja (vadošā orgāna) mērķtiecīga 
iedarbība uz izpildītāju (vadāmo objektu), kuras mērķis ir 
izraisīt kādu vēlamu darbību vai izturēšanos. Vadības pro
cesi sastopami visur, kur norisinās kāda mērķtiecīga dar
bība. 

Kibernētika - zinātne par vadības procesiem dažādās 
sistēmās (tehniskās iekārtās, bioloģiskos organismos,cil
vēku kolektīvos) - māca, ka ikkatra mērķtiecīga darbība, 
kas norisinās Sajās sistēmās, balstās uz rīcībā esošās in
formācijas apstrādi un pēdējās rezultātu izlietošanu attie*. 
cīgu vadības lēmumu (vadības signālu, komandu) pieņemšanai 
un nodošanai izpildītājiem [11, 2^+ - 295] * 

Ikviena vadības sistēma sastāv no vadošā orgāna (re
gulatora) un vadāmā objekta» kas savā starpā saistīti ar 
tiesām un atgriezeniskām informatīvām saitēm! pa tiešo sa
karu kanālu vadošais orgāns dod rīkojumus vai norādījumus 
(komamas) vadāmajam objektam izpildīt noteiktus uzdevumus, 
bet pa atgriezenisko sakaru kanālu vadāmais objekts sniedz 
vadošajam orgānam informāciju (kontroles signālus) par stā
vokli vadāmajā objektā, ārējās vides iedarbību vai traucē
jumiem. Vadošais objekts apstrādā saņemto informāciju un 
uz apstrādes rezultātu pamata izstrādā attiecīgu jaunu ko
mandu un pa tiešo sakaru kanālu pārvada to vadāmajam ob
jektam. Vadāmais objekts no jauna veic uzdotos pasākumus un 
pa atgriezenisko sakaru kanālu sniedz attiecīgu informāciju 
vadošajam orgānam [8, «20 - 2l] « 



Atgriezeniskajai saitei vadības procesos ir vissvarī
gākā n®%&m - bez tās nebūtu iespējami sarežģītāki vadības 
procesi, jo vadošajam orgānam (regulatoram) pastāvīgi jā
saņem informācija par vadāmā objekta darbības vai funkcio
nēšanas pareizību [ll, 296] * 

Vadāmo objektu un vadoSo orgānu, kā vienas vadības 
sistēmas sastāvdaļas, literatūrā parasti sauc par vadāmo 
apakšsistēmu un vadošo apakšsistēmu. Uzņēmuma vadāmajā 
apakšsistēmā ietilpst pamatražošana, palīgražošana, no
liktavu saimniecība, transports u.tml. apakšvienības. Uz
ņēmuma vadošā apakšsistēma ir inženiertehnisko, ekonomis
ko, finansu un citu dienestu kopums. Atsevišķu vadības 
dienestu pienākums ir izstrādāt priekšlikumus konkrētu 
problēmu risināšanai. Uzņēmuma vadība (direkcija) apkopo 
un novērtē šos priekšlikumus, pieņem konkrētai situācijai 
atbilstošus lēmumus un dod rīkojumus konkrētiem izpildītā
jiem [12, 6 - 9] • 

Sergo Ordžinikidzes Maskavas inženieru ekonomistu 
institūta mācības spēku sarakstītājā mācību līdzeklī "Ra
žošanas vadības zinātniskie pamati" ir šāda ražošanas va
dības definīcija: "Ražošanas vadība (ynpaBJie i ine ) ir mērķ
tiecīga iedarbība uz cilvēku kolektīviem, lai organizētu 
un koordinētu viņu darbību ražošanas procesā" [36, 3] . 

Vadības funkcijas, ar kurām risinot vadības uzdevumus, 
esot! 

- plānošana - ražošanas procesa un vadības procesa 
plānošana% 

- koordinācija - saskaņas nodrošināšana starp ražošanas 
dalībniekiem, starp vadošo apakšsistēmu un vadāmo apakšsistē-
mu| 

- aktivizācija - pasākumu īstenošana, lai vadības pro
cesa un ražošanas procesa dalībniekus mudinātu radoši ri
sināt veicamos uzdevumus, meklēt maksimāli efektīvākos risi
nājumus | 

- kontrole - ražošanas procesa novērošana un sekošana 



vai ražošanas attīstība atbilst plānā uzdevumiem un spēka 
esošiem normatīviem, standartiem, instrukcijām un lēmumiem 
[36, 59 - 64]. 

Teorijā un praksē uzņēmuma vadības funkcijas varot 
klasificēt atkarībā, no mērķiem, kādi uzstādīti to izstrā
dāšanai (tipveida struktūru projektēšana, inženiertehniskā 
personāla un kalpotāju skaita normēšana, vadības procesa 
mehanizācija un automatizācija utt«). Piemēram, uzņēmuma 
pārvaldes ( ynpaRU&HMO tipveida struktūras.izstrādāšanai 
varot ieteikt Šādu funkciju klasifikācijuT 1) vispārējā li
neārā vadība; 2) kadru izraudzīšana, izvietošana un audzi
nāšana; 3) ražošanas plānošana un regulēšana; 4) ražošanas 
tehniskā sagatavošana; 5) ražošanas tehniskā apkalpošanai 
6) materiāltehniskā apgāde; 7) produkcijas kvalitātes kon
trole 1 8) darba organizācija un samaksai 9) gatavās pro
dukcijas noiets (realizācija); 10) finansiālā darbībai 
11) grāmatvedība; 12) lietvedība un saimnieciskā apkalpo
šana [36, 61 - 62] # 

Mums šķiet, ka augstāk iztirzāto vadības funkciju ap
skats neaptver visas svarīgākās vadības funkcijas, proti, 
tas neaptver tādas svarīgas vadības funkcijas kā saimnie
ciskās darbības,uzskaiti, saimnieciskās darbības analīzi 
un darbības regulēšanu. 

Saimnieciskās darbības uzskaite, ko veic operatīvā 
uzskaite, grāmatvedība un statistika, ir tā atgriezeniskā 
saite, kas regulāri diendienā vai periodiski, pārskata mēl
neša un gada beigās, uzņēmuma vadībai sniedz informāciju 
par saimnieciskās darbības norisi, stāvokli un.rezultā
tiem, tai skaitā arī par novirzēm no plāna uzdevumiem, 
normālas darbības traucējumiem u.tml, visās uzņēmuma 
apakšvienībās un visā uzņēmumā. 

Saimnieciskās darbības analīze regulāri, ekonomiskās 
informācijas apstrādes procesā, vai periodiski, rezultātu 
informācijas apkopošanas m pārskatu sastādīšanas procesā, 
veic darbības rezultātu rādītāju salīdzināšanu ar plāna 
uzdevumiem, spēkā esošiem darba, darba līdzekļu, darba 



priekšmetu, naudas līdzekļu u.tml. izlietojuma normatīviem, 
aprēķina dažādu faktoru ietekmi uz plāna uzdevumu izpildi 
un noskaidro neizmantotās iespējas un rezerves, ko var 
iesaistīt plāna uzdevumu izpildē. Saimnieciskas darbības 
analīze tiek veikta arī vadības lēmumu pieņemšanas ( iz
strādāšanas) procesa. 

Vadības process no tā funkcionēšanas teuiolo&ijas 
viedokļa sastāv no šādām informācijas ražošanas un lieto
šanas fāzēm, 

1) datu vākšanas, 
2) datu apstrādes, 
3) analīzes un 
4) lēmumu pieņemšanas [l9> 268J . 
L.Volodarskis, kurš ir minēto fāzu klasifikācijas au

tors, gan runā par informācijas ražošanas un patērēšanas 
procesu un minētās Getras fāzes apvieno divās grupās! 
1) informācijas ražošana, kurā ietilpina datu vākšanu un 
datu apstrādi, ^) informācijas lietošana, kurā ietilpina 
analīzi un lēmumu pieņemšanu [19, 268] * Iebildumi ir pret 
Xr# Volodarska lietoto terminu "informācijas patērēšana", 
jo vadības procesā informāciju lieto vai izmanto, bet "ne
patērē". Kas attiecas uz analīzi, tad šķiet, ka tā vairāk 
ietilpst informācijas ražošanas, nekā tās lietošanas pro
cesā. 

Datu vākšana šajā skatījumā aptver informācijas uz
tveršanu, tās fiksēšanu informācijas nesējos, informācijas 
pārvadi (pārraidīšanu), t.i,fvisus procesus līdz informā
cijas ievadei skaitļošanas mašīnā. 

Šā raksta ievadā atzīmēts, ka pārvaldes darba, saim
niecības vadības darba lietojamas tehnikas attīstība ie
vērojami atpalika no ražošanas tehnikas attīstības. 

Izveidojās nesaskaņa, pretruna starp augsti mehanizē
ja un automatizētu ražošanu un maz vai vāji mehanizētu ra
žošanas un ekonomikas pārvaldīšanu, ekonomikas vadību. 



Saimnieciskās darbības regulēšana ir atgriezeniskās 
saites un saimnieciskās darbības analīzes sniegtas informā
cijas, kā arī no augstākstāvošās organizācijas no jauna sa
ņemto rīkojumu (uzdevumu) vai agrāko uzdevumu grozījumu iz
mantošana jaunu vadības lēmumu izstrādāšanai (pieņemšanai), 
kas nepieciešami normālā stāvokļa nodrošināšanai vai atjau
nošanai, kā arī no jauna saņemto uzdevumu izpildes nodroši
nāšanai. 

Ekonomikā, tāpat kā pārējās dzīves jomās, parasti dar
bojas vairīīkpakāpju hierarhiskas vadības sistēmas. No tām 
zemākā līmeņa (posma) vadības sistēma ir uzņēmums. Uzņē
mums ir komplicēta vadības sistēma, kas sastāv no admini
stratīvi savrupām pārvaldes (vadības) vienībām - cehiem, 
cehi savukārt sastāv no ražošanas iecirkņiem , brigādēm, 
kuriem pakļautas atsevišķas darba vietas [36 , 70 - 83] , 

F3KP Centrālā komiteja un PSRS Ministru Padome, iz
pildot PSKP XXIV kongresa Direktīvas par PSRS tautas saim
niecības attīstības piecgadu plānu 1 9 7 1 . - 1975. gadam, 
kurās paredzēts rūpniecībā pāriet uz divu vai triju posmu 
vadīšanas sistēmu, uzlikušas par pienākumu PSRS ministri
jām un resoriem un savienoto republiku ministru padomēm 
nodrošināt, lai laikā no 1973«G a (* a līdz 1975. gadam rūp
niecībā notiktu pāreja uz divu un triju posmu vadīšanas 
sistēmām (sk. "Cīņa", 1975. 8. apr.). 

Kā ievada atzīmēts, jaunas iespējas uzlabot pārval
des darbu, ekonomikas vadības darbu radās ar ESM izgudroša
nu un ieviešanu praktiskajā darbā» 

Patiesības labad gan jāatzīmē, ka ESM ieviešana ra
dīja jaunas iespējas arī ražošana* procesu vadības auto
matizācijai. Agrākie automatizācijas līdzekļi, kurus lie
toja pirms ESM ieviešanas, varēja nodrošināt samērā vienkār
šu ražošanas procesu automatizāciju. Ražošanas automatizā
cija savā attīstībā izgājusi vairākus posmus. Līdz ar sis
tēmu un to vadības algoritmu sarežģītības augšanu cil
vēka kā regulatora nozīme vadības sistēmās pastāvīgi sa— 
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mazinājās , Vispirms tika izgatavotas tehniskas izpildierī-
ces cilvēka doto vadība^ signālu pievārtei vadāmajam ob
jektam* Pēc tam pašu vadības signālu veidošana tika uzdo
ta ierīcei, kura saņēma no cilvēka informāciju par kon
troles signālu un va<f ~ objekta izejas lieluma kaitējām 
vērtībām. Beidzot kļuvis iespējams a t b r ī v o t cilvēku arī 
no atgriezeniskās saites signālu interpretēšanas funkci-

} padarot informācijas ci&lu regulatorā pilnīgi auto-
isku» Šādas sistēmas normālā funkcionēšana • ij.vēkam. 

vairs nav jāiejaucas, bet tas realizē tikai vispārējo uz
raudzību [li, 297 - 298] , 

Arī ekonomikas vadības darbs jāpārkārto atbilstoši 
acdernās skaitļošanas tehnikas progresa pavērtajām ie
spējām* Manuālās uzskaites un ekonomiskās informācijas 
pašreizējās apstrādes organizācijas lielākais trūkums ir 
uztveramas un apstrādājamās informācijas vairākkārtī&a 
pārrakstīšana. Katrā pārrakstīšanā var ieviesties kļūdas 
kuru atrašana un izlabošana aizņem daudz laika» Vajadzētu 
sasniegs tādu stāvokli, ka pirmuzskaite, dokumentējot iz
pildīto saimniecisko operāciju, reizē ar to interesējošie 
dati tiek fiksēti informācijas nesējos, tas noderīgi in
formācijas automātiskai pārraidei un apstrādei, ka arī 
ilgstošai glabāšanai. 

Pēdējos gados daudz uzmanības veltīts ražošanas un 
ekonomikas vadības pilnveidošanas jautājumiem* 

PSKP ģenerālsekretārs biedrs L, Brežņevs 24.kon 
gresā, runājot par ekonomikas pārvaldes sistēmas pilnvei
došanu, paskaidroja, ka pārvaldes jautājumi tagad kļuvuši 
sevišjp. aktuāliI 

"Vispirms tāpēc, ka mērogu pieauguma un kvalitatīvās 
pārmaiņas mūsu ekonomikā , # B izvirza pārvaldes jomā jau
nas, augstākas prasības, neļauj vairs apmierināties ar 
līdzšinējām formām un metodēm, pat ja tās agrāk labi no
derējušas» 

Jāņem vērā vēl arī kas cits - pēdējā laikā pieaugu-



šas iespējas uzlabot pārvaldi. Tas saistīts ai- mūsu kadru, 
plašo darbaļaužu masu zināšanu un profesionālās kvalifikā
cijas līmeņa celšanos, ar pārvaldes zinātnes un elektro
niskās skaitļošanas tehnikas straujo attīstību" [ 3 , 73] . 

Biedrs L. Brežņevs norādīja arī plānošanas un pārval
des cisternas pilnveidošanas virzienus un pasvītroja zināt
nes lomu šajos pārkārtojumosl "Zinātne krietni bagātināju
si plānošanas teorētisko arsenālu, izstrādādama ekonomiski 
matemātiskas modelēšanas, sistēmanaiīzes un citas metodes» 
Sis metodes plašāk jāizmanto, drīzāk jārada automatizētas 
nozaru pārvaldes sistēmas, ņemot vērā, ka perspektīvā mums 
būs jārada automatizēta informācijas vēkšanas un apstrādes 
sistēma visas valsts stērogā" [3, 77J . 

Literatūrā un praksē izšķir div*jādus automatizētās 
vadības sistēmu tipus. 

1) tebnologisko procesu vadības sistēmas 81 vārda 
plašā nozīmē (lidmašīnu, raķešu, domnas procesu u.c. va
dības sistēmas)| 

2) t.s. prganizatoriskās jeb administratīvās vadības 
sistēmas, kurās galvenokārt ir darīšana ar ekonomiskas da
bas objektiem [21 , 69] . 

Šo vadības" sistēmu galvenā atšķirība ir vadības ob
jektos. Tehnoloģiskajās vadības sistēmā:, vadāmie objekti 
ir dažādas mašīnas, aparāti, ierīces, bīumlngi u.c., in
formācijas galvenā pārraides forma ir dažāda veida signāli 
(mehāniskie, elektriskie u.c.), L'ās sistēmas parasti sauc 
par automātiskām vadības sistēmām, jo tās var funkcionēt be 
cilvēku tiešas līdzdalības j sākotnējā etapā tās noregulē 
noteiktu uzdevumu veikšanai, bet pēc tam tās darbojas au
tomātiski bez cilvēku tiešas līdzdalības, lai gan cilvēki 
parasti veic zināmas uzraudzības funkcijas. Turpretim or
ganizatoriskajās jeb administratīvajās vadības sistēmas 
vadāmie objekti ir cilvēki, cilvēku kolektīvi^ informāci
ju te pārsūta ar dokumentu vai citu informācijas nesēju 
palīdzību. Šās sistēmas sauc par automatizētām vadības 
sistēmām (AVS) un tajās vienmēr ieiet cilvēki, cilvēku 
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kolektīvi, kas izmanto ar skaitļošanai tehniku apstrādāto 
informāciju, pieņem vajadzīgos lēmumus un pārsūta (pārrai-. 
da) tos izpildītājiem. Ekonomikas vadības sistēmas var būt 
tikai automatizētās vadības sistēmas [21, 70 - 72 J , 

Ekonomikas vadības darbā uzveramas un apstrādāja&ās 
informācijas apjoma nemitīgo pieaugumu nevar kompensēt ar 
pāi: c, ldes aparāta darbinieku, skaita palielināšanu. Izeja 
jārod šo-darbinieku darba ražīguma celšanā, kas iespējama 
ar moderno automātisko skaitļošanas mašīnu un aparātu ie
viešanu informācijas uztveršanas un apstrādāšana:; procesā. 
Cilvēku atbrīvošana ne parastā tehniskā darba izpildes doti 
iespēju tam vairēk uzmanības veltīt informācijas apstrā
des rezultātu (rezultātu informācijas) analīzei un vajadzī
go vadības lēmumu izstrādāšanai. 

Itodas jautājums, kādas E'GM atšķirībās īpatnības ir
tās, kas nošalca ESM priekšrocības vadības sistēmu radikā
liem pārkārtojumiem. Ir pamats pieņemt, ka tās iri 

~ ESM universalitāte, to noderība daudzu dažādu uzde
vumu risināšanai, tai skaitā daudzvariantu aprēķiniem; 

- spēja automātiski risināt sarežģītus informācijas * 
apstrādes uzdevumus pēc plašām algoritmiskās valodās sas
tādītām programmāmļ 

— atmiņas ierīces, kas dod iespēju risināt uzdevumus, 
balotu Lies ne vien uz mainīgo informāciju, bet arī ESM 
atmiņā ievadīto pastāvīgo informāciju un datu agrākajā 
apstrādē iegūto starpinfermāciju [21, 72 - 73ļ j 

aritmētisko un loģisko operāciju izpildīšanas āt
rums (ātrdarbība). 

ESM lietošanas iespējas un efektivitāte konkrētu uz-
"-.urnu veikšanā atkarīga arī no programmu kvalitātes. 
Programma sastāv no pakāpeniski izpildāmām komandām. Tā 
nosaka ESM dažādo ierīču darbības kārtībuj pi^ogrammā ie
rakstīto komandu secībā ieslēdz ESM vadības ierīci,ievada 
īzrjdatus, ieslēdz aritmētisko un citas ierīces, apstrādā 
informāciju saskaņā ar izstrādāto algoritmu un rezultātu 



informāciju iespiež papīra lentē vai attēlo citādā veidā. 
E8M ir automatizēto vadības sistēmu tehniskā bāze. 

Ražošanas komplekso automatizāciju un automātisko va
dības sistēmu ieviešanu paredz PSKP 22. kongresā 196l.g„ 
oktobrī pieņemtā PSKP Programma, proti! "Divdesmit gadu 
laikā plašā apjomā tiks realizēta ražošanas kompleksā au
tomatizācija a aizvien vairus pārejot uz automatizētiem ce
hiem un uzņēmumiem, kas nodrošina lielu tehnisku un ekono
misku efektivitāti. Paātrināsies sevišķi pilnīgu automā
tiskās vadīšanas sistēmu ieviešana. Plaii lietos kibernēti
ku, elektronu skaitļošanas un risināšanas, kā arī vadīša
nas ierīces rūpniecības, celtniecioas industrijas un 
transporta ražošanas procesos, zinātniskos pētījumos, plā
nu, projektu un konstrukciju aprēķinos, uzskaite un kon
trolē" [i, 78 - 79] . 

īstenojot šos PSKJP Programmā nospraustos uzdevumus, 
PBHS tautas saimniecības attīstības 8. piecgadē (1965* * 
19?0«g.) dažādās rūpniecības nozarēs ieviestas $00 dažāda 
uzdevuma automatizētās vadības sistēmas; apmēram 70 automa
tizētās vadības sistēmas radītas celtniecībā, lauksaimnie
cībā, tirdzniecībā, transportā, veselības aizsardzībā, 
izglītībā, pilsētu saimniecībai pavisam nodotas ekspluatā
cijā 417 vadības sistēmas\ izstrādātas un ieviestas 1?4 
tehnoloģisko procesu vadības sistēmas 

PSRS tautas saimniecības attīstības 9. piecgadē 
(1971. - 1975.£.) paredzēts nodot ekspluatācijā automati
zētās vadības sistēmas 1800 uzņēmumos, tai skaitā 272 uz
ņēmumos pilnā apjomāj paredzēts organizēt ne mazāk kā 
2000 skaitļošanas centru, lai tie veidotu pamatu nākamajam 
Valsts skaitļošanas centru tīklami rūpniecībā radīt vairāk 
nekā 700 tehnoloģisko procesu vadības sistēmas, no tām 
482 sistēmas izejvielu un iegūstošās rūpniecības nozarēs| 
veikt pasākumus visas valsts informācijas vākšanas un ap
strādes sistēmas radīšanai, ko paredzēts voikt 2 etapos» 



īstenojot dzīve PSKP 24. kongresa Direktīvās nospraustos 
uzdevumuS| tiks nodrošināta automatizēta apstrāde ne ma~ 
z&& kā 30% no tautai saimniecībā cirkulējošā;:"; informāci--
jas [13, 11 - 19] • 

Automatizēto vadības sistēmu projektēšana un ievie
šana ir ļoti sarežģīts uzdevums! kura Īstenošanai nepie
ciešama daudzu zinātņu nozaru speciālistu radoša sadarbī
ba. 

Lai šā uzdevuma risināšanu ievadītu pareizā virzienā, 
PSRS Ministru Padomes zinātnes un tehnikas valsts komiteja 
1971*g« 10»maijāf saziņā ar PSES Valsts plāna komiteju, 
PSHS aparātu, automatizācijas līdzekļu un vadības sistēmu 
būves ministriju un PSRS Zinātņu Akadēmiju, apstiprināja 
-spārējos roza.ru vadošos metodiskos materiālus par ]xzzļbr 

mumu automatizēto vadlb^ sistēmu (UAV3) rad īšanu [ 1 3, 
295 - 328] J [ | 

UAVS ir organizatoriski ekonomiskās vadības sistēmas, 
kurās galveno ražošanas un saimnieciskās dart.i'bas vadības 
uzdevumu risināšanai lieto modernus automātiskos datu ap
strādes līdzekļus (ESM, uzkrāšanas, reģistrācijas, attē
lošanas u.c. ierīces) un ekonomiski matemātiskās metodes, 

UAVS ir komplicētas sistēmas, kas aptver uzņēmuma 
darbības visas puses un sastāv no daudzem savstarpēji 
saistītām atsevišķām daļām jeb vadības apakšsistēmām. 

UAVS apakšsistēmas var izveidot pēc vairākām paMmēm 
un tās parasti arī nosauc tāpat, kā sauc attiecinās pazī~ 
mes, kas ir to vērošanas pamatā. Piemēram, apakšsistēmas, 
fcas atbilst dažādām uzņēmuma vadības funkcijām, sauc par 
funkcionālām apakšsistēmām, apakšsistēmas, kas atbilst uz
ņēmuma pārvaldes sistēmas organizatoriski administratīvajarn 
iedalījumam, sauc par organizatoriskām apaksslstut.uir._j anakš 
sistēmas var izveidot arī pēc vadības sistēmas elementiffc 
(personāls, informācija, matemātiskais apgādājums, tehnis
kie līdzekļi) [ 1 3 , 295 - 296] . 

Spēkā esošie vadošie materiāli par UAVS radīšanu 

http://roza.ru
http://apaksslstut.uir._j


paredz,ka UAVS izveidojamas šādas funkcionālās apakšsistē
mas! ražošanas tehniskās sagatavošanas (konstruktoru un 
tehnoloģiskās sagatavošanas); tehniski ekonomiskās plānoša
nas; grāmatvedības; materiāltehniskās apgādes; pamatražoša
nas operatīvās vadības; palīgražošanas vadības; realizāci
jas; kadru; produkcijas kvalitātes; finansu; normatīvu saim
niecības [ 1 3 , 296] . 

Mūs šajā rakstā interesē galvenokārt grāmatvedībaa 
apakšsistēma. 

Jākonstatē, ka augstāk minētie vadošie metodiskie ma
teriāli nesatur nekādus konkrētus norādījumus par grāmatve
dības apakšsistēmas uzdevumiem un tās vietu vienotajā UAVS. 
Speciālajā literatūrā šī apakšsistēma nosaukta dažādi, pie
mēram, par uzskaites'un analīzes, par uzskaites un pārskatu, 
darbības uzskaites, pārslcitu un ekonomiskās analīzes u.tml* 
apakšsistēmām [28, 46 - • 

Lomājam, ka šo apakšsistēmu vajadzētu nosaukt par saim
nieciskās uzskaites apakšsistēmu vairāku apsvērumu dēļ # 

Vispirms jau tādēļ, ka šai apakšsistēmai jāaptver uz
ņēmumu visa saimnieciskā darbība vienotā ekonomiskās in
formācijas uztveršanas, fiksēšanas, apstrādes un analīzes 
sistēmā, šā raksta 1,2. iedaļā konstatējām, ka šobrīd Vēl 
rūpniecības uzņēmumu lielākajā daļā saimnieciskās uzskaites 
uzdevumu veikšana saskaldīta pa daudziem uzņēmuma dienestiem 
un apakšvienībām, ka uzņēmumu operatīva uzskaite, grāmatve
dība un statistika nav izveidojusies par vienotu saimniecis
kās uzskaites sistēmu, bet funkcionē kā savrupi uzskaites 
iecirkņi. Saprotams, ka tādos apstākļos paralēlisms un dub
lēšana uzskaites darbā ir parasta parādība. Saprotams ari, 
ka UAVS uzskaites organizācijā nevar būt vietas paralēlis
mam un dublēšanai. 

Otrkārt, arī tādēļ, ka grāmatvedība, kaut ari tā pilnā 
apmērā ir saimnieciskā uzskaite, neaptver uzņēmumu visu 
saimniecisko darbību, ka aimniecisko operāciju diendienas 
uzskaiti veic arī operatīvā uzskaite. Jāpiezīmē arl f ka 
termins "grāmatvedība" nekad nav izteicis šā uzskaites 



veida "būtību un tagad tas neatbilst arī šā uzskaites veida 
formai^ Kā zināms, šo uzskaites veidu sāka saukt, par "grā
matvedību" tādēļ, ka saimnieciskās operācijas reģistrēja 
"grāmatās", t.i., kopā sašūtās vai iesietās papīra lapās 
[7, 256 - 257] 9 Ar divdesmitā gadsimta sākumu grāmatvedī
bā sāka lietot vaļējas lapas un kartītes un tagad pat manuā
lās uzskaites apstākļos, ir palicis maz tādu uzskaites re
ģistru, kurus varam saukt par "grāmatām". Uzskaites auto
matizācijas apstākļos, ieviešot uzskaites darbā automātisko 
skaitļošanas tehniku, saimniecisko operāciju reģistrācija 
"grāmatās" praktiski nav iespējama; t.s. grāmatvedības 
"grāmatas" UAVS jāaizstāj ar skaitļošanas mašīnu sastādāmām 
t abulogrammām» 

Par labu šās UAVS apakšsistēmas pārdēvēšanai par salnu, 
nieciskās uzskaites apakšsistēmu runa arī tas, ka visu tri
ju uzskaites veidu sākotnējo stadiju - t.s« pirmuzskaiti -
praktiski nav iespējams 3askaluīt pa šiem uzskaites veidiem 
un to visu pilnā apmērā pieskaitīt tikai kādam vienam 
Bkaites veidam nebūtu pareizi. 

Nevaram piekrint arī tam, ka izveido divas atsevišķas 
apakšsistēmas, protil "darbības uzskaites apakšsistēmu" un 
"pārskatu un ekonomiskās analīzes apakšs^tēmu", ko ieteic 
M t Tverdohļebs [28, 46 - 56] . Ka zināms, pat manuālss uz
skaites apstākļos rūpniecības uzņēmumos nav sevišķa statisti
kas dienesta, kas nodarbotos ar statistisko darbu veikšanu. 
UAVS tādi dienesti ir lieki un nevajadzīgi, jo dažādu pār
skatu sastādīšana ir saimnieciskās darbības uzskaites pro
cesa dabisks noslēgums, kas jāveic ar modernās skaitļošanas 
tehnikas palīdzību» 

Kas attiecas uz apstrādājamās un apstrādātās informā
cijas analīzi,tad domājam, ka ari analīzei jāietilpst auto
matizētās saimnieciskas uzskaites sistēmā kā tās organiskai 
sastāvdaļai* Vispirms jau tādēļ, ka jebkura vadības lēmuma 
pieņemšanai nepieciešami izsmeļoši un vispusīgi izpētīti dati. 
Šādi dati nepieciešami ari uzņēmumu darbības perspektīvai un 



operatīvai plānošanai, darbības operatīvai vadībaif regu
lēšanai un kontrolei. Otrkārt, tādēļ, ka modernā skaitļo
šanas tehnika nourošina iespēju veikt analīzi kā datu 
apstrāde.^ procesā, tā arī pārskatu sastādīšanas procesā. 
Ja 3S3M atmiņā glabājas visa apstrādājamā informācija 
(pirminfoimācija un starpinformācija) un tās apstrādei 
nepieciešamā pastāvīgā informācija (plāna uzdevumi, mate
riālu un dai-ba izlietojumu un citi normatīvi, iepriekšējo 
periodu pārskatu dati, cenrāži un izziņu dati), tad dažā
du analīzes uzdevumu veikšanai tikai jāsastāda attiecības 
programmas. Analīzes uzdevums ir! no apstrādājamiem datiem 
iegūt informācijas maksimumu [l9» 26s]. 

L. Volodarckis pareizi konstatē, ka analīze ilgu lai
ku nav pienācīgi novērtēta, ka maz uzmanības veltīts per
spektīvai analīzei, ka daudzas parādības pētītas izolēti, 
neievērojot to sakuru ar citām parādībām, ka kompleksai 
analīzei pietrūcis laika, ka analīzes matemātiskās meto
de:.; praksi nelietoja, un secina, ka šobrīd mums ir nepie
ciešamie nosacījumi, lai novērstu šos trūkumus [l9f 265 -
268] ; 



2,2» Apstrādājamo un apstrādei lietojamo o^tu ;aga L:J ,. . 
automatizētai apstrādei 

Ar apstrādājamiem datiem saprotam t.s', mainīgo infor-
māciju, kas aptver visas pārmaiņas, kas sai.mjri.ecisko ope
rāciju rezultātā notikušas uzņēmuma saimniecisko līdzekļu 
un to avotu naturālajā sastāvā vai novērtējumā. Tīi ir gal
venokārt tfls. pirminfoz^mācija - pirmuzskaite uztvertās in
formācijas kopums, kā ari pārskata perioda agrākajog datu 
apstrādes procesos iegūtā starpinformacija jeb atvasini u, 
informācija. Šie datu kopumi ir datu apstrādes vai datu 
pārveidošanas tiešais objekts. 

Ar apstrādei lietojamiem datiem saprotam t.s. pastā
vīgo informāciju - datu kopumu, kas nav tiešais apstrādes 
objekts, bet ko'lieto apstrādājamo datu samērošanai$ sa-
līdzināšanai, grupēšanai, analīzei, papildināšanai, pāruai-
ņu raksturošanai u.tml., piemēram! plāna uzdevumu rādītāji, 
iepriekšējo periodu pārskatu rādītāji, materiālu un rasoju-
mu nomenklatūras numuri un cenrāži, materiālu, darba, nau
das līdzekļu u.c. izlietojuma normatīvi, veicamo darbu vai 
operāciju izcenojumi, strādājošo tabulas numuri, uzņēmuma 
struktūrvienību šifri utt., "u.tml. 

Pieredze rāda, ka pirmuzskaites procesā sastādītie 
pirmdokuscenti satur ?0 un vairāk procentu pastāvīgās in. 
mācijas. Tas ievērojami palielina dokumentu sastādīšanas 
darbietilpību un ir daudzu kļūdu cēlonim. Pastāvi Lnfc 
mācija bez vajadzības nav jāraksta pirmdokumentos, be1 
glabā ESM atmiņā, no kuras to vienmēr var iesaisi it pir-ra. 
dokumentu sastādīšanā un apstrādē [33, 22] . 

Ar datu sagatavošanu automatizētai apstrādei sapro-
tam kā datu uztveršanu un fiksēšanu automātiskai e š s > 

nai noderīgos informācijas nesējos, tā ar: uztverto latu 
tiešu ievadīšanu ESM» 

http://sai.mjri.ecis


2,2.1* Apstrādājamo datu sagatavošana automātiskai 
apstrādei 

Galvenie jautājumi, kas šajā iedaļā jānoskaidro no 
saimnieciskās uzskaites automatizācijas viedokļa ir l 
1) saimniecisko operāciju dokumentācija un 2) pirmuzskai
tes mehanizācijas un automatizācijas iespējamie risināju
mi. 

Šā raksta 1.2.3. iedaļā noskaidrojām, ka spēkā esošie 
likumdošanas akti un instrukcijas nosaka, ka grāmatvedības 
ierakstu pamats ir pienācīgā veidā noformēti attaisnojuma 
dokumenti, ka dokumenti jāsastāda savlaicīgi, parasti ope
rāciju izpildīšanas momentā, labā kvalitātē, ar pareiziem 
datiem. Par operatīvās uzskaites vešanas kārtību, kā re
dzējām, tādu regulējošu noteikumu nav. Ja operatīvās uz
skaites datus izmanto saimniecisko operāciju reģistrācijai 
grāmatvedības reģistros, un parasti tā tas ir # tad ari uz 
operatīvo uzskaiti attiecina grāmatvedības likumus. Piemē
ram, PSRS Ministru padomes 19&4.g# 6. oktobra nolikums par 
valsts, kooperatīvo (izņemot kolhozus) un sabiedrisko ie
stāžu, organizāciju un uzņēmumu galvenajiem (vecākajiem) 
grāmatvežiem nosaka, ka visi uzņēmuma, organizācijas vai 
iestādes darbinieki, kas strādā uzskaitē vai pārskatu 
sastādīšanā, šajos jautājumos ir pakļauti galvenajam (ve
cākajam) grāmatvedim, kura rīkojumi par operāciju pareizu 
un savlaicīgu no formē Sanu un dokumentu iesnieg Sanu grfr-, 
matvedībai ii' obligāti visiem Sās iestādes, organizācijas 
vai uzņēmuma darbiniekiem [7, 328 - 33l] , 

Dokumenti uzskaitē un saimnieciskajā darbībā pilda di
vējāda rakstura funkcijasJ 

1) dokumenti ir un, domājams, vel ilgi bus galvenie 
Informācijas nesējis 

2) dokumenti ir juridiski akti, kas apliecina 
grāmatvedības ierakstu pamatotību un dokumentu sastā
dītāju atbildību par dokumentos noformētām ope-
rācijāmi ar dokumentiem operāciju Izpildītām 



ji pierada savas rīcības pareizību; dokumenti, ir pamats 
strīdīgo jautājumu izšķiršanai arbitrāžas un tiesu iestā
des; ar dokumentu palīdzību tiek kontrolēta sociālistiskā 
īpašuma saglabāšana un saimniecisko līdzekļu izlietošanas 
pareizība. Dokumenti ir t.s. dokumentālo revīziju pamats. 

Grāmatvedības dokumentu un reģistru, lielākā daļa jā
glabā 3 gadi, pamatlīdzekļu inventarizāciju dokumenti jā
glabā 10 gadi, bet galvenās grāmatas un žurmāli u.c. jā
glabā pastāvīgi [27, 21 - 24-] . 

Dokumenti nepieciešami arī mehanizētajā un automati
zētajā uzskaitē. 

Spēkā esočie noteikumi paredz, ka dokumentus var sastā
dīt ari ar mehanizācijas līdzekļiem uz attaisnojuma dokumen
tu (pirmdokumentu) pamata; attaisnojuma dokumenti var būt 
arī tieši tehniskie informācijas nesēji (duālkartes u.c»), 
bet arī tiem jāsatur visi rekvizīti, kas paredzēti analo
ģiskiem roku darbā sastādītiem dokumentiem (skat,šā raksta 
1.2.3. iedaļu). 

Mehanizētajā un automatizētajā uzskaitē svarīga no
zīme ir racionāli izstrādātām unificētām dokumentu veidlapām, 
PSRS Ministru Padome 1971.g. 2. jūlija lēmumā, kā t a 3 norā
dīts šī raksta 1.2.3. iedaļā, uzaevusi ministrijām un reso
riem izskatīt un apstiprināt tām pakļautiem uzņēmumiem,or
ganizācijām un iestādēm jaunas unificētas pirmdokumentu 
veidlapas, kā arī krasi samazināt pirmdokumentācijas apjomu 
darba un darba algas, pamatfondu, materiālo vērtību un pro
dukcijas ražošanas uzskaitē un ieteikusi vienreizējos doku
mentus aizstāt ar krā jdokumentiem. 

Jāsamazina arī izrakstāmo dokumentu eksemplāru skaits, 
jo bieži tas ir pārmērīgi liels, piemēram, rēķinus - maksā
jumu pieprasījumus norēķiniem ar ārējās tirdzniecības or
ganizācijām izraksta 10 - 12 eksemplāros* 

Spēkā esošie noteikumi par saimniecisko operāciju do
kumentāciju un uzskaiti izstrādāti, vadoties no manuālas 
uzskaites apstākļiem. Saimniecisko operāciju dokuraentāci-



jas kārtības pielāgošanu automatizētās uzskaites prasībām 
ap skat īsim, vadoties no pirmuzskaites m^nanizācijas un au
tomatizācijas iespēju viedokļa. 

Pirmuzskaite - visu uzskaites veidu sakolnōjā stadija -
ir uztveramo parādību, novērojumu, notikumu, faktu,saimnie
cisko operāciju u.tml. uztveršana un reģistrēšana dokumen
tos, sarakstos, veidlapās vai citos informācijas nesējos 
(skat. šī raksta 1.1. iedaļu). 

Pirmuzskaite dod apstrādājamās informācijas lielum 
lielo daļu. Tādēļ arī tās organizācijait i t sevišķi uztve
ramo un rojiatrējamo datu pareizuma kontrolei veltāma vis
lielākā ievērība. Pirmuzskaites datiem jābūt pareiziem, j ā 

atbilst īstenībai, jo tikai tādus datus var nodot tālākai 
apstrādei. Saimniecisko operāciju, faktu un notikumu uz
tveršanu un reģistrāciju pirmuzskaites joma tekoši, saim
niecisko operāciju izpildes un noformēšanas gaitā, veic 
uzņēmuma dažādu dienestu un apakšvienību operatīvie darbi
nieki (meistari, noliktavu pārziņi, kontrolieri, ekonomi
sti, dispečeri u,c.), kas šim darbam izlieto līdz 30% no 
sava darba laika [20, l~Ao] . 

Pirmuzskaite, ka zināms, ir ļoti darbietilpīga un t ā 

vēl arvien ir visvājāk mehanizētais uzskaites iecirknis. 
Tādēļ arī pirmuzskaites mehanizācija un automatizācija ir 
ļoti nepieciešama un aktuāla! pirmuzskaites mehanizācija 
un automatizācija ir priekšnoteikums automatizētās saimnie
ciskās uzskaites sistēmas radīšanai. 

«nenoskaidro, ar ko Šis darbs j .sāk un kaaas ir iespējas 
Jāievēro, ka spēkā esošo grāmatvedības likumu un noteiku
mu prasības par saimniecisko operāciju un grāmatvedības 
ierakstu dokumentāciju attiecas arī uz automatizēto uzskaiti 

No līdzšinējā iztirzājuma var secināt, ka pirmuzskai
tes organizācijai jābūt t ā d a i , kas nodrošina saimniecisko 
operāciju dokumentēšanu un uztverto vai reģistrēto datu au
tomātisku ievadīšanu 

No pirmuzskaites automatizācijas iespējamiem varian-



tiem apskatīsim trīs. 

2.2.2, Saimniecisko operāciju dokumentēšana ar vienlaicīgi 
informācijas mašīnnesēju izgatavošanu 

Šajā variantā pirmdokumentus izgatavo ar skaitļošanas 
vai organizācijas tehnikas līdzekļiem, kas apgādāti ar per-
foierīci. Vienlaicīgi ar dokumentu, turklāt aut->mātišķi 
izgatavo ari informācijas tehnisko nesēju (perfokarti, per
folenti), no kura informāciju var automātiski ievadīt KSM. 

Iespējami vairāki varianti. 
Parasti, saņemot no piegādātājiem pirktos materiālus 

vai preces, ar skaitļošanas mašīnu, kas agregatēta :..r per-
foierlei, izgatavo pirmdokumentu - saņemšanas orderi un 
perfokarti vai perfolenti, kuru nodod skaitļošanas centram, 
datu apstrādei ar ESM. 

Par šā uzskaites veida trakumu var uzskatīt to, ka tiek 
izgatavots pirmdokuments, bez kura var iztikt. Par pirmdo
kumentu šajā operācijā var izlietot piegādātāja atsūtītos 
pavaddokumentus (rēķinu - faktūru u.tml.). šajā gadījumā 
materiālu kustības operācijas (saņēmumus un izsniegumus ) 
ar skaitļošanas mašīnu, kas agregatēta ar perfoļerloi,ie
raksta noliktavu uzskaites kartītēs un izgatavo informāci
jas tehnisko nesēju (perfokarti, perfolenti), lajā varian
tā pirmdokuments ir noliktavu uzskaites kartīte, kurā no
liktavas pārzinis parakstās par materiālu saņēmumiem un 
cehu vai citu dienestu darbinieki parakstās kartītē par 
Viņiem izsniegtiem materiāliem. Šā varianta priekšrocība 
ir tā, ka ieraksti noliktavu uzskaites kartītē ir identis
ki ar informācijas tehniskajā nesēja fiksētiem. Ar to tiek 
nodrošināta analītiskās un sintētiskās uzskaites datu sas
kaņotība un ievērojami tiek atvieglota operāciju registrē-
jumu kontrole. 

Jāpiezīmē, ka šādu materiālu uzskaites iespēju paredz 
PSRS CSP noteikumi par tipveida uzskaites veidlapu lietoša
nu materiālu uzskaitē. Šie noteikumi nosaki, ka gadījumos, 



kad uzņēmums patērē nelielu skaitu materiālu (izejvielu) 
un to saņemšanai noliktavās ir epizodisks raksturs, par 
materiālu saņemšanas pirmdokuraencu var būt piegādātāja rē
ķins - faktūra, ja saņemtās kravas daudzums saskan ar do«-
kumeirtos uzrādīto [27, 180 ] . 

2.2.3» Mašīnlasāmu dokumentu ieviešana 

Pii-muzskaites lielā darbietilpība rosināja skaitļo-
šanas tehnikas konstruktorus un skaitļošanas mehanizāci
jas organizatorus ieviest tādus informācijas nesējus,kas 
vienlaicīgi ir pirmaokumenti un informācijas tehniskie 
nesēji, t.i.. ̂ okumenti, kas noderīgi apstrādājamās infor
mācijas ievadīšanai skaitļošanas mašīnas, šo centienu re
zultātā ieviestas t.s. duūlkartes, maketētās perfokartes 
u.c, 

D'iaļk es ir perfokartes - dokumenti, t.i.t perfo
kartes, kas vienlaicīgi ±r pirmdokuments un informācijas 
tehniskais nesējs. Pastāvīgās informācijas rekvizītus du
ālkartēs ieperforē pirms to nodošanas cehiem vai nolikta
vām. Attiecīgajās darba vietās duālkartēs ar zīmuli vai 
tml. ieraksta mainīgās informācijas (izpildīto operāciju) 
datus, kurus pēc tam ieperforē ar speciālu perforatoru. 
Tā sagatavotas duālkartēs apstrādā ar skaitļošanas mašī
nām parastā kārtībā. 

Lai nodibinātu vienādigu kārtību mašīnlasāmo doku
mentu lietošanā, PSRS Ministru Padome ar 1971.g» 2. jūli
ja lēmumu uzdeva PSRS CSP un PŠRS Finansu ministrijai iz
skatīt un izlemt jautājumu par tehnisko informācijas ne-, 
sēju (duālkaršu, veidlapu ar grafiskām atzīmēm un maketē
to perfokaršu) lietošanu uzskaites un plānošanas praksē. 

Izpildot šo Ministru Padomes uzdevumu, PSRS CSP un 
PSRS Finansu ministrija 1972.g. 28. martā nolēma izdarīt 
šādus grozījumus spēkā enofiajā 19^1.g» 18. oktobra noli
kumā par dokumentiem un ierakstiem uzņēmumu un saimniecis
ko organizāciju grāmatvedībā! 



a) Ķ± punkta pēdējo rindkopu izteikt sekojoši! "Vi
sai dokumentācijai, ko sastāda ar mehanizācijas 1 īuzek.": :..eiy 
uz attaisnojuma dokumentu (pirmdokumentu) pamata, un kas 
kalpo operāciju vēlākai ierakstīšanai grāmatvedības re
ģistros, jāsatur nosaukums, kas nobeic tā saturu, un 
personu paraksti, kas atbild par mehanizētā veidā sastā
dītā dokumenta satura atbilstību attaisnojuma dokumentu 
(pirmdokumentu) saturam. Ja attaisnojuma dokumenti ir 
tieši tehniskie informācijas nesēji (duālkartēs u.c.), 
tiem jāsatur visi rekvizīti, kas paredzēti analoģiskiem 
roku darbā sastādītiem dokumentiem". 

Jāpiezīmē, ka šie grozījumi satur lati maz jauna, 
agrākās redakcijas formulējums "Ja attaisnojuma dokuments 
ir tieši perfokarte ..." aizstāts ar jaunu, protil "Ja 
attaisnoj'uua dokumenti ir tieši tehniskie informācijas 
nesēji (duālkartēs u.c.) ...". 

b) 10. punkta 1. rindkopu izteikt šāda redakcijā* 
"Ja lieto mehanizācijas līdzekļus, tad tāda datu uzkrā
šana notiek tabulogrammās vai nu no perfokartēm, kas 
sastādītas; no attaisnojuma dokumentu datiem, vai citiem 
informācijas nesējiem (duālkartēm u . c ) , kas ir attais
nojuma dokumenti," 

šie grozījumi ir nelieli un tos nekādā ziņā nevar 
uzskatīt par jautājuma atrisinājumu ilgākam laikam.Tajos 
nemaz nav pieminētas E3M. Domājams, tādēļ, ka šobrīd vai 
pierodas ESM izlietošana uzskaites darbu automatizācijai 
ir neliela. UAVS ieviešanas paplašināšana, kas paredzēta 
9 . piecgadē, liks meklēt jaunus ceļus. Ir pamats sa
gaidīt šo problēmu atrisinājumu ilgākam laikam. 

2.2.4. Tehnisko līdzekļu uztvertās informācijas tieša • 
ievadīšana ESM 

Pirmuzskaites automatizācijas trešais variants ir 
tehnisko līdzekļu (skaitītāju, adapteru u.c) uztvertās 
informācijas tieša ievadiēana ESM. nesastādot pirmdoku-



mentuso Iespēja as arī tāds risinājums, ka tehnisko lī
dzekļu uztverto informāciju vispirms Ievada kādā infor
mācijas uzkrājējā un no pēdējā to savukārt ievada ESM. 

Šos variantus var lietot iekšējo operāciju, piemē
ram, detaļu vai materiālu iekšējās kustības uzskaitei, 
ja ar» ESM var sastādīt attiecīgu dokumentu. Te der atce
rēties t.s. bezdokumentu uzskaites metodi, ko 19&2.g. 
26, oktobrī P3R3 Finansu ministrija ieteica lietot deta
ļu un fabrikātu iekšējo pārvietojumu uztveršanai plūs
mas un masveida ražošanas apstākļos. Jāpiezīmē, ka tā 
nav atteikšanās no operāciju noformēšanas ar dokumentiem; 
jo pārvietoto detaļu un pusfabrikātu daudzumu, kas jāat
spoguļo uzskaitē, konstatē pēdējā apstrādes operācijā vai 
arī inventarizācijas ceļā un noformē ar attiecīgu doku
mentu [27, 321 - 325] . šķiet, ka šo metodi varētu lie
tot arī citu iekšējo operāciju uzskaitē, ja ar skaitļo
šanas tehnikas palīdzību iespējams sastādīt vajadzīgo do= 
kumentu, kā paredzēts spēkā esošajos noteikumos» 

Sakarā ar ESM lietošanu uzskaitē, rodas jautā
jums , vai ESM nevar izlietot analītiskās uzskaites 
vienkāršošanai. -

Ka zināms, analītiskā uzskaite ir ļoti darb
ietilpīga, it sevišķi materiālu, darba un darba al
gas uzskai te. Materiālu analītisko uzskaiti līdz 
1951«gadam grāmatvedībā veda daudzumos ( naturālās 
mēra vienībās ) un naudas izteiksmē. Paralēli tai 
noliktavās materiālu anaiītisko uzskaiti veda no
liktavas kartītēs vienīgi daudzumos, ļoti darbietil-
pīga bija anaiītiskās un sintētiskās uzskaites da
tu saskaņošanā. Lai vienkāršotu materiālu uzskaiti, 
PSRS Finansu ministri ja 195i,g. 14. aprIII ietei
ca materiālu uzskaiti vest pēc t, s. operatīvi 
grāmatveci iskās metoder jeb saldo metodes. Jaunais 
šajā metodē ir tas, ka pilnīgi atsakās no materiā-



lu analītiskās uzskaites uzņēmuma grāmatvedībā (daudzumos 
un naudā) un apmierinās vienīgi ar materiālu analītisko 
uzskaiti noliktavās (tikai daudzumos). Lai nodrošinātu no
liktavu šķirņu uzskaites analītisko datu kopsakaru ar sin
tētiskās uzskaites datiem, katrai noliktavai iekārto mate
riālu atlikumu grāmatu jeb saldo grāmatu* £ajā grāmatā no
liktavas pārzinis mēneša beigās ieraksta noliktavu kartī
tēs aprēķinātos materiālu atlikumus, "̂efc grāmatvedības 
darb lieki aprēķina materiālu apgrozījumus un atlikumus 
naudas Izteiksmē. £ās metodes ieviešana samazināja tiešā 
uzskaites darba apjomu, bet sarešgīja datu kontroli [7, 

133 - 135] • 

Lai vēl vairāk vienkāršotu uzskaiti, prof. A. iJodonovs 
piecdesmito gadu beigās materiālu uzskaitei ieteica t. s. 
bfrzkartīšu uzskaites metodi. t,i., materiālu uzskaitē ietei 
ca atteikties no noliktavu kartīšu vešanas, materiālu uz
skaiti ieteica veikt ar skaitļošanas mašīnām (perforācijas 
skaitļošanas mašīnām) un materiālu kustības (apgrozījumu ) 
un atlikumu kontrolei ieteica izmantot tabulogrammas.pSRS 
Finansu ministrija 196l.g. aecembrī nolēma izmēģinājuma 
veidā Šo metodi ieviest vairākos uzņēmumos, Kāai bija šo 
izmēģinājumu rezultāti, skaidri nav zināms. Zināms ir ti
kai tas. ka šās metodes lietošanas pieredzi 1963,g, febru
ārī apspriedusi PSRS Finansu ministrijas grāmatvedības un 
pārskatu pārvaldes metodoloģiskā padome un atzinusi, ka tā 
neesot ieteicama £32. 41 - 54] . Prof. A, Dodonovs raksta, 
ka ministrija neesot veikusi nepieciešamos pasākumus, me
tode neesot pareizi ieviesta, īstenībā metodes izmēģināju
ma nav bijis. 

Mums Sķiet| ka prot. A. Dodonova priekšlikums pelna 
levirtbu, it aeviflķi tagad, kad uzskaitēs darbā ievieš ESM, 
kas dauda labāfc piemērotas uzskaites pilnveidošanas uzdevu
ša risināšanai. 

Ja materiālu saņēmumi un izsniegumi noformēti ar do
kumentiem, un to noforaiiaņaa procesā automātiski izgatavo-



tad ix izpildītas spēkā esošo likumu prasības par saimnie-
cisko operāciju dokumentāciju un radīta pamats materiālu 
kustības automatizētai uzskaitei. Ja dati par materiālu 
atsevišķu veidu atlikumiem gada sākumā ievadīti ESU atmi
na un tajā ievadītas arī visas materiālu atsevišķu veidu 
kustības operācijas, tad ESM var tekoši izgatavot materiā
lu apgrozījumu un atlikumu tabulogrammas visos vēlamos 
aspektos (pa noliktavām, materiāli atbildīgām personām, 
materiālu nomenklatūras numuriem vai grupām). Tātad, rau
goties no šā viedokļa, iznāk, ka var iztikt bez materiālu 
noliktavu uzskaites kartītēm. 

Tomēr nedrīkstam aizmirst, ka materiālu noliktavu uz
skaites kartītes kalpo arī noliktavu darbības operatīvai 
vadībai un kontrolei. Turklāt noliktavu uzskaites dati va
jadzīgi arī revīzijām, kā pārskata gadā tā ari vēlāk. Tas 
nozīmē, ka uzskaites automatizācijas problēmas nevaram ri
sināt izolēti, ka tās jārisina kompleksi, vadoties no vi
su UAVS apakšsistēmu viedokļa. 

Mainīgās informācijas apstrādei un analīzei nepiecie
šama arī t.s. p a s t uvigā iruormācija, kā tas atzīmēts Šā 
raksta 2.2, iedaļā. 

Arī pastāvīgā informācija jāfiksē informācijas teh
niskajos nesējos un jāievada ESM atmiņā. 



2,3» Datu automatizētās apstrādes organizācijas principi 
Ekonomiskās informācijas (datu) kustības mehanizāci

jas un automatizācijas problēmu pētīšanu apgrtitin neno
kārtotā terminoloģija, it sevišķi vi ̂mvo zīmīgu te minu 
trūkums. Piemēram, literatūrā sastopami termini "ekono
misko aprēķinu mehanizācija un automatizācija11 [6, l'i-ld] , 
"ekonomiskās informācijas kompleksā mašīnapstrāde" [28, 
26j , "datu integrētās apstrādes sistēma" [y\f 6 3 -
u.tml,, kas parasti ir vienas un tās pašas pteMības da
žādi apzīmējumi. 

Par šiem jautājumiem literatūrā bieži raksta, neie
vērojot, ka uzņēmuma ekonomisko datu (informācija;:3 kustī
ba aptver vairākas atšķirīgas fāzes. Piemēram, uzņemama 
pirmuzskaites datu (pirminformācijas) kustībā (tai skai
tā arī automatizētajā saimnieciskās uzskaites sistēmā ) 
vērr imas 5ādas secīgas fāzes» 

- datu (informācijas) uztveršana ( BOCflpHHTue ) -
novērojamo parādību vai procesu norobežošana no pārējām 
un to lielumu, apjoma, stāvokļa vai kustības skaitliskās 
izteiksmes noteikšana kādā mēra vienībā( mērīšana); 

- datu reģistrācija (fiksēšana) _ novērojamas parā
dības vai procesa skaitliskas izteiksmes vai pazīmju ie
rakstīšana (attēlošana) informācijas nesējos (dokumentos, 
sarakstos, reģistros, informācijas tehniska jos nesējos)\ 
protams, ka automatizētās uzskaites sistēmā nepiecieSama 
datu attēlošana informācijas tehniskajos nesējos; 

- datu pārsūtīšana (pārraide) ( nepefla<ia #aHHhix ) 
informācijas nesēju nodošana (ar kurjeru, pa pastu) infor
mācijas apstrādes centram vai arī datu (informācijas) pārrai 
de pa sakaru kanāliemi 

- datu ievadīšana ESV atmiņā vai nu no iniormācijas 
tehniskajiem nesējiem vai a r ī pa sakaru kanāliem no datu 
avota; 

- datu glabāšana ESM atmiņā; tajā glabā ne rien npstrā 



dājamos datus, bet ari apstrādes procesa iegūtos starpre-
zultātus un gala rezultātus, kā arī uzdevumu risināšanas 
programmas; 

- datu apstrāde, lcas ESM norit automātiski pēc 
iepriekš sastādītām programmām; 

- datu apstrādes rezultātu (rezultātu informācijas) 
apkopošana tabulopjrammās , pārskatos u.tml.; 

- datu un pārskatu analīze; analīze tiek veikta kā 
datu apstrādes procesa, tā pārslcitu noformēšanas procesā 
un vadības lēmumu izstrādāšanas procesa. Datu analīzē lie
la nozīme ir faktisko datu salīdzināšanai ar plāna uzdevu
miem, iepriekšējo periodu datiem, materiālu, darba un nau
das līdzekļu izlietojuma norniatīviem u.tml., kuriem tātad 
arī jāietilpst t.s. pastāvīga Jā informācijā, Arī pastāvī
gā informācija jāattēlo informācijas tehniskajos nesējos 
un jāievada ESīA atmiņa. 

Kā redzējām, UAV8 tehniskā bāze ir modernie datu auto
mātiskās apstrādes līdzekļi (ESM, datu uzkrāšanas, reģi
strācijas, attēlošanas u.c. ierīces), ^stenībā, katrā no 
apskatītām datu kustības fāzēm jālieto 3peciāla tehnika. 
Tādēļ arī jārunā ņa.r 2o datu kustības fāzu mehanizāciju vai 
automatizāciju . ā atšķirīgiem procesiem. Turklāt jāievēro, 
ka visas šīs fāzes nav vienādā mērā apgādātas ar mehanizā
cijai vai automatizācijai noderīgu tehniku. Piemēram, šā
das tehnikas maz ir pirmuzskaites darbu mehanizācijai, ne-' 
runājot jau par automatizāciju. 

Rezumējot augstāk izteikto, varam secināt, ka uzņē
muma automatizētās>saimnieciskās uzskaites sistēma kā UAVS 
sastāvdaļa ir uzņēmuma saimnieciskas darbības vienota uz
skaites sistēma, kas nodrošina visu saimniecisko operāciju 
uztveršanu un reģistrāciju informācijas tehniskajos nesējos 
un to automātisku ievadīšanu ESM, MM ievadītās mainīgās 
informācijas automātisku apstrādi vienkop ar ESM atmiņā 
glabājamo starpinformāciju un pastāvīgo informāciju, re-



zultātu informācijas apkopošanu un analīzi un novadīšanu 
visiem uzņēmuma vadības posmiem, kam tā nepieciešama va
dības lēmumu pieņemšanai. 

Ka vienotai saimnieciskās uzskaites sistēmai automāti 
zētai saimnieciskai uzskaitei jāveic viss tas uzskaites 
darbs, kas tagad saskaldīts starp operatīvo uzskaiti,grā— 
itvedību un statistika. 

Datu (informācijas) kustības posmos (fāzēs) -jāievēro 
šādi principil 

- datu vienreizēja uztveršana un ievadīšana ESM; ar 
to tiek novērsta tagadējā uzskaites organizācijā praktizē
tā dublēšana un paralēlisms; 

-uztveramo un ESM ievadāmo datu pareizuma kontrole, 
to atbilstības īstenībai pārbaude; ESM drīkst ievadīt un 
apstrādāt tikai patiesu, īstenībai atbilstošu informāciju; 

- vienādīgu kodēšanas un Šifrēšanas sistēmu ieviešanu 
visos datu (informācijas) kustības posmos; 

- stabilas pārskatu rādītāju sistēmas ieviešana; pār
skatu rādītāju sistēma jāizstrādā un jāapstipr-ina reizē 
ar piecgadu plāna' uzdevumu apstiprināšanu; tāda kārtība ne
pieciešama tādēļjlai bieži nevajadzētu pārstrādāt vai kori
ģēt datu apstrādes programmas.; 

- datu kustības visos posmos (fāzēs) jāievieš kompleks 
mehanizācija vai automatizācija; tas nozīmē, ka nav pieļau
jams roku darbs, bet visi darbi, atkarībā no konkrētā pos
ma īpatnībām un rīcībā esošās tehnikas, jāveic ar mehanizā
cijas vai automatizācijas līdzekļiem; 

- datu apstrādei jānorit ce itralizēti, kompleksi un 
integrēti. Tas nozīmi, ka datu apstrāde jākoncentrē vienā 
centrā (informatīvajā skaitļošanas centrā), ka datu ap
strādē jāiesaista visu apakšsistēmu informācija, kur tas 
vajadzīgs, un rezultātu informācija jāsniedz visiem vadī
bas posmiem, kuriem tā nepieciešama vadības funkciju veik
šanai! 

- saimniecisko operāciju reģistrācijā jāturas pie 



operāciju divkāršā ieraksta principa; saimnieciskā uz
skaite organizējama pēc t.s, divkāršās grāmatvedStās sis
tēmas principiem-f pārskatos plaši lietojama bilances me
tode, t.i,, ne vien parastā grāmatvedības bilance (saim
niecisko līdzekļu un to avotu bilance), bet arī citas, 
piemēram, pamatlīdzekļu bilance, produkcijas bilances, 
enerģijas bilances, materiālu bilances u.c.; 

no tagadējiem grāmatvedības metodes elementiem, 
bez iepriekš minētā divkāršā ieraksta un bilances, jāpa
tur arī grāmatvedības kontu sistēma, novēršot esošos 
trtīkūmus un pielāgojot to elektroniskās uzskaites prasī
bām, un saimniecisko līdzekļu un to avotu inventarizāci
jā. 

Kas attiecas uz praksē lietojamiem grāmatvedības 
veidiem un tiem raksturīgiem grāmatvedības reģistriem, 
tad jāsecina, ka tie neatbilst automatizētās uzskaites 
prasībām. Tagadējie grāmatvedības reģistri (grāmatas, 
žurnāli, saraksti u.tml.) jāaizstāj ar ESM sastādītām 
tabulogrammām (skat. 1 . 2 . 2 . iedaļu). 
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U . C i r i v i ņ S 

S T A T I S T I S K O DATU 

MEKLĒŠANAS UN APSTRĀDES SIST10MAS 
VEIDOŠAjNAS P A M A T P R I N C I P I 

Viens no nozīmīgākajiem 9r piecgadu plāna uzdevumiem 
ir izveidot valsts mēroga automatizētu informācijas vāķē
šanas un apstrādes sistēmu tautas saimniecības uzskaitei, 
plānošanai un vadībai (VkAS), pamatojoties uz valsts 
skaitļošanas centru tīklu un mūsu zemes vienoto automati
zēto sakaru tīklu fl, 339] . Ņemot vērā sistēmu teorijas 
atziņas, VMAS uzskatāma par supersistēmu attiecībā pret 
nozaru, teritoriālo organizāciju, apvienību un uzņēmumu 
automatizētās vadības sistēmām. Viena no VMAS apakšsistē
mām ir valsts statistikas automatizētā sistēma (VSAS). 

Valsts statistikas automatizētā sistēma paredz cilvēku 
un tehnisko līdzekļu plašu sadarbību. Tā izpildīs valsts 
statistikas orgānu funkcijas, plaši lietojot ekonomiski 
matemātiskās metodes, skaitļošanas mašīnas un orgtehnikas 
līdzekļus. VSAS kļūs par tautas saimniecības plānošanai un 
vadībai nepieciešamās statistiskās informācijas vākšanas 
un apstrādes automatizētu sistēmu. Tai jānodrošina! 

- PSRS tautas saimniecības stāvokli un attīstību 
raksturojošu statistisko datu vākšana, apstrāde un piegā
de valsts pārvaldes orgāniem saskaņā ar iepriekš sastādī
tu programmu vai arī pēc īpa^a pieprasijumaj 

- tautas saimniecības attīstības plāna izpildes kon
trole « 

- visas tautas saimniecības un tās atsevišķu nozaru 
stāvokļa un attīstības kompleksa statistiskā analīzei 

- dažādu iestāžu un organizāciju informatīvā apkalpo
šana un datu apstrāde pēc to pasūtījuma. 



Lai VSAS varētu izpildīt minētos uzaevumus, tai vaja
dzēs savākt, uzkrāt, glabāt un apstrādāt ļoti plaču un 
vispusīgu statistisko datu fondu. Lielākā daļa no šajā 
fondā ietilpstošajiem datiem būs tādi, icas raksturo dažā
du tautas saimniecības nozaru uzņēmumu un or;~anizāciju 
saimniecisko darbību un VSAS nonāk statistisko pārskatu 
veidā. 

Pašreizējā-statistisko pārskatu rādītāju sistēma pa
redz, ka statistisko datu vākšana un apstrāde norit atse--
vižķu pārskata formu ietvaros. Katra statistisko pārskatu 
forma kļūst par pamatu atbilstošas struktūras statistisko 
datu masīva formēšanai. Katrā masīvā ietilpstošo datu 
apstrādei un koppārskatu sastādīšanai veido savu, masīva 
struktūrai atbilstošu, programmu. Tādejādi pašreizējā 
statistisko datu masīvu formēšanas un statistisko uzdevumu 
programmēšanas metodika paredz stingri noteiktu atbilstību 
starp datu masīvu un tā apstrādāšanas programmu. Tas nozīmē, 
ka sagatavoto datu masīvu var izmantot tikai viena, konkrēta 
uzdevuma risināšanai, kā arī to, ka ar sastādītās program
mas palīdzību var apstrādāt tikai tai atbilstošas struk
tūras datu masīvus. Šādai statistisko datu vākšanas un 
apstrādes kārtībai ir vairāki būtiski trūkumiI 

1. Kaut gan dažādu statistisko pārskatu datu apstrā
des algoritmu struktūra ir ļoti līdzīga, nepieciešams 
sastādīt ļoti daudz programmu, kuras maz atšķiras viena no 
otras, taSu viena otru nevar aizstāt. 

2. Savākto tekošo statistisko datu masīvi noderīgi 
vienīgi-atbilstošas formas koppārskatu sastādīšanai\ šos 
masīvus gandrīz nav iespējams izmantot citu uzdovurau risinā
šanai, jo to struktūra neatbilst citu uzdevumu programmu 
prasībām. 

3» Nelielas statistiskā pārskata struktūras izmaiņas 
(tādas, starp citu, novērojamas diezgan bieži) noved pie 
savācamo statistisko datu masīva struktūras izmaiņām, kas 
Bavuk&rb prasa mainīt datu apstrādes programmas saturu. 



4. Apgrūtināta atsevišķu saimniecisko parādību vispu
sīgas statistiskās analīzes mehanizācija un automatizāci
ja, jo savākto tekošo statistisko datu masīvu struktūra 
veidota atbilstoši koppārskatu sastādīšanas programmu pra
sībām un tamdēļ ne vienmēr atbilst statistiskās analīzes 
programmu izvirzītajam prasībām. 

5« Sastopama dažu statistisko rādīta iu atkārtota 
vākšana un apstrāde, jo vieni un tie paši rādītāji ietver
ti vairākās pārskatu formās, taču to atkārtota izmantoša
na nav iespējama aujstāk minēto iemeslu dēļ. 

Ņemot vērā pieminētos trūkumus, jāatzīst, ka;projek~ 
tējot statistiskās informācijas vākšanas un apstrādes sis
tēmu VSAS ietvaros, statistisko datu vākšanas un apstrā
des tehnoloģija jāpārveido tā, lai tā nodrošinātu savākto 
datu masīvu vispusību izmantošanu visu VSAS ietvaros sas
topamo statistisko uzdevumu risināšanai. Tas nozīmē, ka 
VSAS informatīvais apgādājums jāveido kā automatizēta sta
tistisko t.atu banka. 

Automatizētā datu banka (ADB) ir datu uzkrāšanas,gla
bāšanas un meklēšanas sistēma. Tās izveidošanas pamats ir 
progresīvas datu organizācijas metodes un jaunāko elek
tronisko skaitļošanas mašīnu (.Ē3M) un orgtehnikas līdzeit-
ļu plaša pielietošana, pateicoties tam, ADB nodrošinās vi
su tajā uzkrāto datu vispusīgu izmantošanu dažāda rakstu
ra uzdevumu risināšanā. 

Jāatzīst, ka ADB izveidošana VSAS ietvaros ix sarež- * 
gīts organizatoriski tehnisks pasākums, tādēļ taa veicams 
pakāpeniski. Domājams, ka ADB veidošanas pirmais etaps va
rētu būt automatizētas statistisko datu kartotēkas izvei
došana. 

Automatizētā kartotēka (AK) uzskatama par ADB vien
kāršotu variantu. Tā paredzēta īpafii sakārtotu statistisko 
datu masīvu uzkrāšanai un glabāšanai. AK varētu ietilpināt 
gan tekošo statistisko p īu ikatu datu masīvus, gan arī te
košo datu masīvu apstrādes rezultāta iegūtos masīvus, kas 



varētu būt noderīgi dažādu citu statistisko uzdevumu risi 
Bāšanai. Lai nodrošinātu savākto un uzkrāto statistisko 
datu masīvu vienlīdz brīvu izmantošanu jebkura tipa uzde
vumu risināšanai, nepieciešams izveidot AK uzkrāto datu 
meklēšanas un apstrādes sistēmu (DMAS). 

DL1AS izveidošanas mērķis ir radīt sistēmu, kas būtu 
spējīga izpildīt tādas VSAS funkcijas kā statistisko da
tu lietotāju informatīvā apkalpošana un vienreizēju sta
tistisko . uzdevumu risināšana, izmantojot AK uzkrātos sta
tistisko datu masīvus. Reizē ar to DMAS jānodrošina racio
nāla, taču pietiekami vienkārša un ērta AK uzkrāto dacu 
izmantošana dažādu statistiska rakstura uzdevumu risināša
nai, kā arī dažu statistisko datu masīvu satura neaizkāra... 
mība (t.i., Šādus masīvus var izmantot tikai ar īpašu at
ļauju). 

Viens no L&tAS izveidošanas priekšnoteikumiem ir AK 
glabājamo statistisko datu masīvu organizācijas standarti
zācija. 

Vēl pavisam nesen datu glabāšanu ESM ārējā atmiņa 
organizēja pēc tāda principa, kas paredzēja, ka par apstrā
dājamā datu masīva atbilstību izpildāmajai programmai at
bild programmētājs un £SM vadības pults operatorst t.i., 
nebija paredzēta izpildāmās programmas un apstrādājamo da
tu masīvu savstarpējās atbilstības kontroles automatizāci
ja. Ir pilnīgi skaidrs, Īsa, veidojot DMAS, tāds datu aiz
bāšanas organizācijas princips nav pieņemams. AK glabā jaaio 
datu masīvi jāorganizē tā, lai, sākot konkrēta uzdevuma ri
sināšanu, datu apstrādes programma varētu pieslēgties va
jadzīgajiem datu masīviem (vai arī ESI*: vadības pults opera
toram izsniegt direktīvu par attiecīga datu nesēja uzstādī
šanas nepieciešamību) un kontrolēt to izmantošanas pareizī
bu. To var panākt, organizējot datus mašīnas ārējā atmiņā 
vai arī uz <?atu nesējiem fonda veidā. 

Statistisko datu fonds ir īpaši organizēti statistis
ko datu masīvi, kas glabājas ESM ārējā atmiņā vai pierakstī
ti datu nesējos. Fondā ietipstošie masīvi raksturīgi ar 



to, ka tajos ietilpst gan glabājamie statistiskie dati, 
gan arī papildu ziņas, kas nepieciešamas datu apstrādes 
programmai, lai tā varētu organizēt un kontrolēt datu ap
maiņu starp programmu un fondu. 

Jebkuras modernas ESM darbības programmēšanas sistē
ma paredz, ka apstrādājamo datu masīvu organizēšana notiek 
pēc noteikta standarta [2 , 3] • ̂ is apstāklis jāņem vērā, 
veidojot DM3, 

Ap 3 ka t īs iin datu o r gan i z ā c i j a s paura t pr in c i pus . 
Datu masīvs ir virknē sakārtotu ierakstu kopa. Ie

raksts, savukārt, ir rekvizītu grupa, kura apraksta kādu 
pilnīgi noteiktu priekšmetu- vai parādību. Katrs ieraksts 
satur noteiktu daudzumu rekvizītu. Ierakstā ietilpstošo 
rekvizītu skaitu sauc par ieraksta garumu. Pēc garuma 
ierakstus iedala fiksēta garuma, mainīga garuma un neno
teikta garuma ierakstos, Jāpiebilst, ka katrs masīvs var 
sastāvēt tikai no viena tipa ierakstiem, proti, masīvā var 
ietilpināt vai nu tikai fiksēta garuma ierakstus, vai vie
nīgi mainīga garuma ierakstus, vai arī tikai nenoteikta 
garuma ierakstus * 

Organizējot datu apmaiņu starp ESM procesoru un 
arējām ierīcēm (tādām kā magnētisko lentu blokiem, ievada 
un izvada ierīcēm u.tml.), ieraksts kalpo kā apmajjpas 
kvants, t.i., ieraksts ir minimālā datu porcija/kura var 
piedalīties datu apmaiņas procesā. Lai samazinātu datu ap
maiņas reižu skaitu un pēc iespējas racionālāk izmantotu ' 
magnētiskās lentes, dažkārt ir lietderīgi apvienot vairā
kus ierakstus vienā,' lielākā datu struktūras vienībā -
"blokā, kuru tad arī izmanto kā datu apmaiņas kvantu. Pie
rakstot datus magnētiskajā lentē, bloks aizņem vienu at
sevišķu lentes zonu. 

Lai nodrošinātu datu masīva identifikācijas un ap
strādes pareizības kontroles automatizāciju, katrā masīvā 
papildus apstrādājamiem uatiem ietilpina palīginformāciju, 
kuru noformē iezīmes jeb pazīšanas ieraksta veidā» Katrs 



iezīmes ieraksts izveido atsevišķu bloku, kuru pieņemts 
saukt par kontroles bloku* "Katrs kontroles bloks (služi 
tāpat, kā katrs datu bloks) uz magnētiskās lentes aizņem 
vienu atsevišķu zonu. 

Moderno ESM darbības programmēšanas sistēmas paredz, 
ka katrā datu masīvā papildus datu blokiem var ietilpt 
šādi kontroles bloki [2, 3] * 

sākuma kontroles bloks (3KB), 
beigu kontroles bloks (BKB)t 

papildkontroles bloks ("PKB), 
kasetes sākuma bloks (K3B) un 
kasetes beigu bloks (KBB). 
3KB un BKB izmanto datu masīvu I&entifikācijas au

tomatizācijai neatkarīgi no tā, kādā datu nesējā ir pie
rakstīti apstrādājamie dati. 

x) 
SKB parasti satur šādas ziņas par apstādajaino 

masīvul kontroles bloka nosaukumu, datu masīva nosaukumu, 
masīva derīguma; terminu un formēšanas datumu, masīvā ie
tilpstošo ierakstu tipu, ieraksta gaiunru fiksēta garuma 
ierakstiem u.tml. 

BKB satur kontroles bloka nosaukumu, datu masīva no
saukumu, bloku skaitu masīvā u.c, ziņas par apstrādājamo 
masīvu. 

Lai automatizētu magnētisko lentu kasētu identifikā
ciju, izmanto KSB un KBB. KSB parasti satur kontroles blo
ka un kasetes nosaukumu, bet KBB - tikai kontroles bloka 
nosaukumu» 

PKB iamanto, lai apstrādājamo datu masīvā ietilpinā
tu papildu zinas, kas nepieciefiamas datu apstrādes pro
cesa organizācijai un vadībai, taču nav ietilpinātas 
iepriekfi apskatītajos sākuma un beibU kontroles blokos. 

x Jāpiebilst gan, ka SKB, BKB, KSB un KBB saturu reg
lamentē konkrētas ESM matemātiskā apgādājuma sistēma. 



Katru apstrādājamā statistiskā pārskata rindu, kas 
sastāv no vairākiem cits citam blakus novietotiem rekvi-
zitierrijvar uzskatīt par ierakstu. Statistisko pārskatu 
dati sastāv gan no fiksēta, gan no mainīga garuma ieraks
tiem, Nenoteikta garuma ieraksti statistiskajos pārskatos 
nav sastopami. Ņemot vērā to, ka masīvi, kas sastāv no 
fiksēta garuma ierakstiem, ir ērtāk un vieglāk apstrādāja
mi, būtu vēlams, ja vien tas praktiski ir iespējams, vei
dot tikai tādus statistisko datu masīvus, kas sastāv no 
fiksēta garuma ierakstiem. 

Izstrādājot statistisko datu masīvu organizācijas 
standartu, vispirms jāapmierina konkrētas ESM matemātiskā 
apgādājuma izvirzītas prasības. Lielākajā daļā gadījumu 
tās paredz, ka datu masīvā noteikti jāietilpina sākuma un 
beigu kontroles bloki, kā arī kasetes sakuma un beigu bloki., 
ja datu masīva pierakstīšanai izmantota magnētiskā lente. 
Taču DMAS pielietošanas apstākļos ar nosaukto kontroles 
bloku izmantošanu vien būs par maz. Lai DMAS varētu orga
nizēt, vadīt un kontoolēt statistisko datu apstrādes gaitu, 
tai būs vajadzīgas papildu ziņas par apstrādājamo datu ma
sīva saturu un struktūru. Šo ziņu iekļaušanai masīvā vaja
dzēs izmantot vienu vai vairākus papildkontroles blokus. 

Tātad, ierakstot datus magnētiskajā lentē, statis
tisko datu masīvs saturēs sekojošus virknē sakārtotus blo
kus (sk. 1.zīmējumu)! kasetes sākuma bloku KSB, sākuma 
kontroles bloku SKB, vienu vai vairākus papildkontroles 
blokus FICB, vairākus datu blokus DB, beigu kontroles blo
ku BKB un kasetes beigu bloku KBB. Nepieciešamības gadīju
mā papildkontroles blokus varēs novietot arī aiz beigu 
kontroles bloka. 

KSB SKB PKB^ PKB n DB1 DB 2 i.«. • BKB KBB 

l.zIm# Statistisko datu masīva organizācija, datu 
pierakstam izmantojot magnētisko lenti. 



Izmantojot citus datu nesējus (kā, p&em* * perfokartes, 
perfolenti, magnētiskos diskus u.c.) f iespēju robežā;; .ja-
lieto tikko aprakstītais statistisko datu masīvu organizā-
cijas standarts. 

Jāpiebilst gan, ka KSB, SKB, BKB un KBB saturu pa
rasti reglamentē un savā darbībā izmanto -£>U standarta M a 
temātiskais apgādājums. PK^ saturu, savu/.ārt, nosaka, un 
savā darbībā izmanto datu apstrādes programmas. No teiktā 
izriet, ka statistisko datu masīvos ietilpināmo PKB sita it s 
un saturs jāveido saskaņā ar DMA.S funkcijām un no tām iz
rietošām prasībām. 

Lai DMAS varētu sekmīgi darboties, PKB saturā nepie
ciešams atspoguļot apstrādājamo masīvu ierakstu organizāci 
ju, proti* uzrādīt ierakstu bloķēšanas Koeficientu (t #i., 
ierakstu skaitu vienā bloka), sniegt ziņas par rekvizītu 
skaitu ierakstā, rekvizītu tipu un to garumu, uzrādīt rek
vizītu nosaukumus un to izvietojumu ieraksta, rekvizīLu 
sadalījumu pazīmSs un pamatskaitļos u.tmla 

DMA3 iecerēta kā AK glaoājamo statistisko datu meklē
šanas un apstrādes procesu programmēSanas sistēma, par 
programmēšanaa sistēmu vispār uzskata datu apstrādes pro
cesa attēlošanas noteikumu un realizēšanas līdzekļu kopu
mu [̂3 . Katra programmēšanas sistēma sastāv no uiv**m gal
venam sastāvdaļām! ieejas valodas, kas paredzēta datu op . 
strādes procesa attēlošanai (t.i#1programmēšanai), un 
tranalatora» kas datu apstrādes programmu pārtulko no 
ieejas valodas konkrētas ESM komandu kodos.No tā izriet, 
ka arī DMAS jāsastāv vismaz no divām sastāvdaļām! Ieejas 
valodas, ka3 paredzēta statistisko datu meklēšanas un ap 
strādes procesa programmēšanai, un programmu kompleksa, 
kas realizē ieejas valodā pierakstīto datu meklēšanas un 
apstrādes programmu. 

DMia ieejas valoda - sauksim to par statistisko datu 
neklēšanas un apstrādes procesu programmēšanas valodu 



(SDAV) - paredzēta AK uzkrāto statistisko datu lietotājiem, 
lai pierakstītu datu pieprasījumu vai arī sastādītu vien
reizēja statistiskā uzdevām risināšanas programmu.Ievē
rojot to, Jka AK uzkrāto statistisko datu lietotāji ( un 
līdz ar to arī SDAV lietotāji) galvenokārt būs valsts 
statistikas orgānos un citos valsts pārvaldes orgānos 
strādājošie ekonomisti, kuriem nav speciālu zināšanu ESM 
darbības programmēšanā, SDA.V jābūt pietiekami vienkāršai 
un c r t i lidojamai. 

Veidojot SDAV,nedrīkst aizmirst konkrētās ESM stan
darta matemātisko apgādājumu un tā prasības attiecībā pret 
citām programmēšanas sistēmām. 

Var rasties jautājums! vai ir lietderīgi radīt jau
nu, statistisko datu apstrādes vajadzībām domātu program
mēšanas valodu, ja PSRS CSP sistēmas skaitļošanas centros 
statistisko datu apstrādes procesu programmēšanai izmanto 
tādas plaši pazīstamas programmēšanas valodas, kā ALGEK, 
ALGEM, AKI, COBOL ? Ir lietderīgi! Lieta tā, ka visām mi
nētajām programmēšanas valodām;no statistisko pārskatu 
datu apstrādes procesu viedokļa raugoties, piemīt viens 
nopietns trūkums- - tās nepieļauj apstrādājamā datu masīva • 
struktūras izmaiņas, nemainot programmas saturu. Taēu, kā 
jau šā raksta sākumā bija norādīts, statistisko pārskatu 
saturs un līdz ar to atbilstošo statistisko datu masīvu 
struktūra mainās diezgan bieži, bet tas savukārt prasa 
kaut nedaudz izmainīt datu apstrādes programmas saturu. 
Tātad, lai rastos iespēja izdarīt nelielas statistisko da
tu masīvu struktūras izmaiņas, kā ari izmantot savāktos un 
uzkrātos datu masīvus dažādu statistiska rakstura uzdevumu 
risināšanā, nepieciešama šādām prasībām atbilstoša program
mēšanas sistēma. Tas nozīmē, ka DMAS matemātiskajam apgā* 
dājumam jānodrošina ne vien datu apstrādes programmas 
pārtulkošana mašīnas komandu kodos, bet ,arī iegūtās darba 
programmas pielāgošana noteiktas struktūras datu masīva 
apstrādāšanai. 



Kāda tad varētu būt SDAV ? Apskatīsim tās veidoša
nas pamatprincipus, dodot tās nozīmīgāko elementu un 
konstrukciju vispārēju raksturojumu. 

SDAV alfabētā ietilpst krievu un latiņu alfabēta 
burti, cipari un speciālo zīmju kjmplekts, kas satur ope
rāciju zīmes, pieturas zīmes un citus tamlīdzīgus simbolus,. 
Jāpiebilst, ka SDAV alfabēta sastāvs ir atkarīgs no izman
tojamās ESM ievada un izvada ierīču alfabēta sastāva. 

SDAV vārdi sastāv no burtiem un cipariem, pie kam 
pirmais simbol3 vārda sastāvā vienmēr ir burts. Vārdi da
lās programmētajā vārdos un rezervētajos vārdos. 

Programmētāja vārdus veido programmētājs un izmanto 
tos datu masīvu, bloku, ieraksuu, r . . izitu u.c. datu ele
mentu apzīmēšanai. Jāpiebilst gan, ka masīvu, bloku un 
magnētisko lentu kasētu nosaukumi jāveido saskaņā ar iz
mantojamās ESM standarta matemātiskā apgādājuma izvirzi., 
tajām prasībām. 

Par rezervētajiem vārdiem uzskata tādus vārdus, kuriem 
SDAV ietvaros ir piešķirta stingri noteikta jēga. Lielāko 
daļu rezervēto vārdu sastāda makrokomandas* Rezervētos 
vārdus drīkst izmantot vienīgi SDAV ietverto statistisko 
datu meklēšanas un apstrādes procedūru apzīmēšanai. Nav 
pieļaujama rezervēto vaidu izmantošana citām vajadzībām. 

Makrokomanda ir apakšprogramma, kurai -~.ŗ> šķirts no
saukums. Katra tāda makrokomanda atspoguļo kaut kādu stin
gri noteiktu statistisko datu meklēšanas vai apstrādes 
procedūru. Tas nozīmē, ka, pārtulkojot makrokomandu mašī
nas komandu kodā, tā tiks aizstāta ar atbilstos satura 
apakšprogrammu, kas sastāv no vairākām mašīnas komandām. 

par makrokomandām paredzēts izmantot krievu valodas 
vārdus ar apakšprogrammas saturam atbilstošu jēgu vai arī 
nosacītus, mnemoniskus apakšprogrammu apzīmējumus. Makro
komandu komplekts jāizvēlas saskaņā ar konkrētās ESM stan
darta matemātiskā apgādājuma izvirzītajām prasībām attie
cībā uz datu un programmu elementu nosaukumu formēšanu. 



No statistisko datu apstrādes procesa programmētāja 
viedokļa raugoties, makrokomanda ir pavēle izpildīt atbil
stoša satura datu meklēšanas vai datu apstrādes procedūru. 
Lai šādu pavēli varētu pierakstīt, aiz makrokomandas jā
pieraksta tās operandi - to masīvu ,un rekvizītu nosauku
mi, kuri jāsameklē vai ar kuriem jāveic makrokomandas sa
turā ietilpinātas operācijas. Tātad, makrokomanda kopā ar 
tās operandiem (un varbūt dažiem palīgvārdiem) sastādīs 
īpaša rakstura teikumu,kuru nosauksim par makrooperatoru. 
Tādā gadījumā statistisko datu pieprasījums vai vienrei
zēja statistiskā uzdevuma risināšanas programma sastāvēs 
no vairākiem makrooperatoriem, kas pierakstīti virknē 
viens aiz otra. 

Kādi makrooperatori būtu nepieciešami oD-4V sastāvā ? 
Lai rastu iespēju izvēloties atsevišķus .iakrooperatorus, 
kā arī lai pamatotu makro operatoru komplekta izvēli, ne
pieciešams rūpīgi izanalizēt statistisko pārskatu datu 
apstrādes procedūras» Taču neatkarīgi no šādas analizēs 
rezultātiem ir pilnīgi skaidrs, ka SDAV sastāvā ir nepie
ciešami makrooļjeratori, kas pārbauda datu masīvu atbilstī
bu konkrētai datu apstrādes programmai, kā arī organizē un. 
kontrole datu apmainu stap $S$S procesoru un ā r ē j ā m ierīcēm. 
Nosauksim čos makrooperatorus par ievada un izvada makro
operat oriem. 

Ievada un izvada makrooperatoru grupā butu nepiecie
šami šādi makrooperatori, OTKPbJTB, BBECTH, 4MTATB, I1MCATB, 
BHBECTH, 3AKPUTB, flEļATB. 

Lai datu masīvu varētu apstrādāt, ir nepieciešams 
pārbaudīt masīva atbilstību izpildāmajai datu apstrādes 
programmai un ievadīt to ESM operatīvajā atmiņā, šo proce
dūru attēlošanai programmā izmanto makrooperatorus 0T-

KPbiTB un BBECTH . Makrooperators OTKPLITB atver apstrādā
jamo masīvu, t.i., sameklē vajadzīgo masīvu (to d a r a tad, 
ja vairāki datu masīvi pierakstīti vienā magnētiskajā 
lentā ), nolasa tā sākuma kontroles bloku un pārliecinās* 



vai makrooperatorā uzrādītais masīva nosaukums saskan ar 
SKB atrasto masīva nosaukumu. Pēc tam, kad ieejas masīvs 
ir atvērts, to var sākt apstrādāt. Makrooperators BBECTO 
nolasa vienu masīva bloku un ievada to ESM operatīvās at
miņas ievada zonā. Ja atmiņā ievadītais bloks ir masīva 
beigu kontroles bloks, tad makrooperators BBECTĪfl iegūst 
pārejas operatora funkcijas. 

Makrooperators ^ZTATB sameklē operatīvās atmiņas 
ievada zonā kārtējo ierakstu un pārsūta to uz ieraksta 
zonu. Ieraksta zonā glabājamo ierakstu var izmantot kā 
datu apstrādes procedūru operantu. Pēc tam, kad makroope
rators HMTATL ir pārsūtījis uz ieraksta zonu pēdējo kār
tējā bloka ierakstu, tas nodod vadību makrooperatoram 
BBECTH nākošā bloka ievadīšanai. 

Katrs masīvs, kura apstrāde ir pabeigta, ir jāaizver. 
To Izdara, izmantojot makrooperatoru 3AKPbiTL # Aizverot 
ieejas masīvu, makrooperators nolasa no datu nesēja masī
va beigu kontroles bloku un pārliecinās, vai makrooperato
rā uzrādītais masīva nosaukums saskan ar BKB atrasto masī
va nosaukumu. Tads masīvs skaitās aizvērts un pēc tam 
vairs nav iespējamas nekādas darbības ar masīvā ietilpsto
šiem datiem. Lai aizvērtu masīvu varētu apstrādāt, tas no 
jauna jāatver. 

Datu apstrādes rezultāti jānoformē kā masīvi. Lai to 
izdarītu, izmanto makrooperatorus OTKPUTB , IIHCATL , BH-
BEC1K un 3AKPHTL, Katrs datu apstrādes rezultātu ma
sīvs ir jāatver, to izdara makrooperators OTKPbITB . Atve
rot rezultātu,t,i,, izejas masīvu, tiek-formēts un pie
rakstīts uz datu nesēja masīva sākuma kontroles bloks. Pēc 
tam, kad izejas masīvs ir atvērts, tajā var sākt pierakr-
stīt datu blokus, Makrooperators IIĪflCATL formē kārtējo iz
vadāmo ierakstu un novieto to operatīvās atmiņas izvada 
zonā. Pēc tam, kad izvada zonā ir saformēts viens bloks, 
makrooperators BUBECTH pārsūta to uz ārējo ierīci pie
rakstīšanai datu nesējā» 



Aizverot izejas masīvu, makrooperators 3AKPhlTL formē 
aizverama masīva BKB un pieraksta to d a t u n e s ē j ā . 

Makrooperat ors IIÊ ATb paredzēts datu apstrādes re
zultātu nodrukāšanai tabulogrammā. 

pamatojoties uz vispārēju priekšstatu par statistis 
ko pārskatu datu apstrādes procesu, varētu ieteikt šo 
procedūru attēlošanai izmantot makrooperatorus.' HAK0I1HTB 
CJlOSKMTb ,IlOJļhlTOJiMTL , tlHflEKC , nPOUEHT u.c. 

Statistisko pārskatu datu apstrādes gaita ir rakstu 
rīga ar to, ka nereti nākas formēt izvērstu koppārskatu 
tabulas uz tekošo pārskatu datu pamata, t.i., ieejas da
tu masīvu ierakstus izmantot izejas masīva formēšanai. 
Domājams, ka L;ādu procedūru varētu realizēt ar makroope
rat ora starpniecību. 

Sastādot koppārskatus uz tekošo pārskatu datu pama
ta, ir nepieciešams summēt vienāda tipa rādītājus, kas 
ietilpst dažādu organizāciju iesniegtajos pārskatos.Lī
dzīgs raksturs ir izvērsta koppārskata kopsummu rindu 
iegūšanai, î ada rakstura procedūru varētu realizēt mak-
rooperators nOflblTOKHTb . 

Makrooperatoiu CJIOffiTL varētu izmantot tādā gadīju
ma, ja nepieciešama horizontālā saskaitīšana, t,i#, ne
pieciešams saskaitīt vairākus vienā rindā ietilpstošus 
rekvizītus. 

Statistisko pārskatu datu apstrādes procesa neatņe
mama sastāvdaļa ir dažādu indeksu un procentuālu attiecī
bu (pieru., plāna izpildes procenta) aprēķināšana. Šo pro 
cedūru attēlošanai varētu izmantot makrooperatorus 

un riPOUEHT. 
Lai izstrādātu augstāk minēto datu apstrādes makro-

operatoru realizācijas algoritmus, nepieciešami detalizē
ti statistisko pārskatu datu apstrādes procesu pētījumi. 
To rezultāti atzīs (vai arī noraidīs?) pieminēto datu 
apstrādes makrooperatoru nepieciešamību, kā arī dos ies
pēju komplektu papildināt ar citiem makrooperatoriem. 



Lai rastu iespēju sazarot statistisko datu apstrādes 
procesu u n organizēt cikliskus procesus makroojDeratoru 
komplektā ir nepieciešami tādi makrooperatori, kas realizē 
beznosacījuma un nosacītu vadības maiņu (piem,, HjfJTH t 

EC1UI , n P O B E P M T L u . c ) . 

AK glabāsies dažādas slepenības pakāpes dati* vis
pārējas lietošanas datu masīvi, dienesta datu masīvi, sle
peni dati u.tml. Lai novērstu dienesta un slepeno datu ma
sīvu neatļautu izmantošanu, SDAV nepieciešami līdzekļi,kas 
kontrolētu datu slepenības pakāpi un datu pieprasītāja m-

petences līmeni. Ziņas par datu slepenības pakāpi būtu jā
atspoguļo vienā no datu masīva PKB. Katram statistisko da
tu lietotājam būtu jāpiešķir personīgais kods, kas atspo-
gr ' o viņa kompetences līmeni, un, varbūt, arī parole, ^atu 
lietotāja personīgais kods dotu iespēju izmantot tos datu 
masīvus, kuru slepenības pakāpe nepārsniedz lietotāja kom
petences līmeni. Parole būtu nepieciešama tajos gadījumos, 
kad datu liototājs pieprasa slepenus datus.Jāņem vērā arī 
tas, ka A K var glabāties datu lietotāju personīgie masīvi, 
kurus drīkst izmantot tikai masīva īpašnieks, šādā gadīju
mā parole ir pilnīgi nepieciešama, jo citādi nebūs iespē
jams nodrošināt šādu masīvu neaizskaramību. 

DMAS programmu komplekss, kā jau tas iepriekš minēts, 
nodrošinās 3PAV sarakstītās programmas pārtulkošanu mašī
nas komandu kodos. 

Ņemot vērā DMAS īpašo raksturu, programmu kompleksa 
veidošanā lietderīgi izmantot modulārās programmēšanas me
todi. 

Modulārā programmēšana ir tāds programmu sastādīša
nas paņēmiens, kas paredz, ka katra programma sastāv no 
vairākām elementārām sastāvdaļām - moduļiem [4 ] . Par mo
duli var uzskatīt jebkuru pilnīgi nobeigtu, patstāvīgu 
programmu vai ari relatīvi neatkarīgu programmas daļu«Mo
duļus sastāda tā, lai tos pirms izmantošanas varētu pielā
got darbaa jebkurā ESM operatīvās atmiņas vietām Katru 



moduli sastāda un lāgo neatkarīgi no citiem sistēmā ie
tilpstošiem moduļiem. Sastādītos moduļus glabā moduļu 
bibliotēkā. 

Moduļu bibliotēkā glabājamos moduļus izmanto kon
krētu uzdevumu risināšanas darba programmu veidošanai. 
Darba programmu veido translators, kurš sameklē bibliotēkā 
visus darba programmas izveidošanai nepieciešamos moduļus 
un apvieno tos vienā pilnīgi nobeigtā un patstāvīgā pro
grammā. 

M0dulārās programmēšanas pielietošanas rezultātā ie
gūtas darba programmas darbība atgādina plūsmas līnijas 
darbību. Darba programmā ietilpinātie moduļi pakāpeniski 
viens pēc otra apstrādā izejas datu masīvu. Katrs modulis 
izpilda ar masīvā ietilpstošiem datiem kaut kādas elemen
tāras operācijas, kuras pakāpeniski formē darba program
mas darbības gala rezultātu. 

ūodulārās programmēšanas metodei ir vairākas priekš
rocības £5] • Svarīgākās no tām ir šādasl 

- darba programmas sastādīšana pēc savas būtības ir 
programmas sintSze, kas atbrīvo uzdevuma programmētāju no 
konkrētās KSM darbības programmēšanas īpatnību apgūšanas; 

- ievērojami vienkāršojas darba programmas lāgošana, 
jo atsevišķie programmā ietilpstošie moduļi ir jau pilnī
gā darba kārtībā; 

- darba programmu var viegli pārveidot, mainot moduļu 
kārtību vai moduļu komplektu \ '• 

- novērojuma moduļu standartizācija, proti, konkrēts 
modulis var būt noderīgs dažādās darba programmās. 

No teiktā izriet, ka, veidojot DMAS matemātisko ap
gādājumu pēc modulāras programmēšanas metodes, ir nepie
ciešams izveidot moduļu bibliotēku un translatoru. 

M0duļu bibliotēkā jāietilpina statistisko pārskatu 
datu apstrādes tipveida procedūras, pie tam jāpanāk tāds 
stāvoklis, lai katrai S V ietilpinātai makrokomandai at
bilstu sava tipveida procedūra. Veidojot SDAV makrokomandu 



komplektu un moduļu bibliotēku, jāparedz iespēja papildi
nāt DMAS ar jaunām tipveida procedūrām. 

DLIAS translatora uzdevums - analizēU SDAV uzrakstītu 
uzdevuma risināšanas programmu un sintezēt tai atbilsto
šu darba programmu uz moduļu bibliotēkas elementu pamata. 

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS 

VMAS - Valsts mēroga automatizēta informācijas 
vākšanas un apstrādes sistēma. 

VSAS - Valsts statistikas automatizētā sistēma. 
ADB - automatizētā datu banka. 
AK - automatizētā kartotēka. 
B&1AS - datu meklēšanas un apstrādes sistēma. 
E3M - elektroniska skaitļošanas mašīna. 
SKB - sākuma kontroles bloks. 
BKB - beigu kontroles bloks. 
PKB - papildkontroles bloks. 
KBB *- kasetes sākuma bloks. 
KBB - kasetes beigu bloks. 
DB - datu bloks» 
SDAV ~ statistisko datu meklēšanas un apstrādes 

procesu programmēšanas valoda. 
CSP - Centrālā statistikas pārvalde. 
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z. I I m e t e 

lAUKSAIMlttEG IBAS UZŅEMuMJ EKONOMS KĀS 
INFORMĀCIJAS PLĪŠANAS METODIKA 

Sabiedriskās ražošanas vadības pilnveidošana mūsdie
nās kļuvusi par vienu no zinātnes un tehnikas vispārējā 
progresa sastāvdaļām. Maksimāli racionāla un cfe*.' īva 
materiālo, darba un finansiālo resursu un dabas bagātību 
izmantošana, lieku izdevumu un zudumu novēršana - i;āds 
ir saimnieciskās celtniec ības negrozāms likums. Ta īste-
nošana nav iespējama bez nepārtrauktas saimnieciskās va
dīšanas un plānošanas uzlabošanas. 

Tautsaimniecības vadības pilnveidošana;;, procesu līdz 
šim ievērojami kavēja tādu zinātniski pamatotu teorētis
ku pētījumu trūkums, kuru mērķis ir padziļināt vadības 
procesu tehnoloģijas izzināšanu. Tikai pēdējos gados PSRS 
un ārzemēs ir publicēti pētījumi par minēto tematiku. To 
sekmēja ESM pastiprināta lietošana pārvaldes sfērā un 
automatizēto vadības sistēmu radīšana. 

Sekmīga ESM un citu skaitļošanas līdzekļu izmantošana 
jebkurā tautas saimniecības nozarē lielā mērā atkarīga no 
ekonomiskās informācijas un tās apstrādes procesu pētījumu 
rezultātiem. Tādi pētījumi ir veicami pēc noteiktas meto
dikas, kurai, no vienas puses, jāatbilst pētāmā objekta 
īpatnībām, un, no otras puses, jāveicina to mērķu sasnieg
šanu, kādi uzstādīti pētīšanai. 

šajā rakstā iztirzāti lauksaimnieciskās ražošanas 
vadības procesu pētīšanas metodoloģiskie jautājumi no lauk
saimniecības uzņēmumu vadības viedokļa un noskaidrots lie
tojamo jēdzienu saturs* 

Pēdējā gadu desmitā plašu piekrišanu guvusi tā sau
camā kibernētiskā pieeja dažādu vadības procesu izzināšanā. 



Domājam, ka tā var dot pozitīvus rezultātus arī lauksaim
niecības uzņēmumu ražošanas vadības procesu pētīšanā.Tā-
pēc vispirms nepieciešams noskaidrot no kibernētikas 
viedokļa skatīto, svarīgāko jēdzienu saturu, kuru lieto
šana dotajā pētījumā ir nepieciešama. 

No kibernētikas viedokļa vadība tiek interpretēta kā 
informācijas apstrādes process kādā sistēmā [5J • Ar 
sistēmu parasti saprot savstarpēji saistītu elementu ko
pumu, kas paredzēti noteiktas darbības izpildei. 

Tādējādi jebkuru uzņēmumu, organizāciju un iestādi, 
tai skaitā arī lauksaimniecibas uzņēmumu, var uzskatīt 
par sarežģītu kibernētisku sistēmu, kurā ietilpst vairāki 
elementi. Viens no tās galvenajiem elementiem ir ekono
miskās informācijas sistēma, bez kuras nav iespējama pa
reiza un mērķtiec īga ekonomiste procesu vadība. 

Lauksaimniecības uzņēmumu vadībai nepieciešamā in
formācija satur visdažādākās ziņas un faktus, kas rak
sturo lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un realizā
cijas gaitu, plāna un pārskata rādītājus, normatīvus, iz
ziņas u.tml. Tomēr ne visas ziņas un fakti ir ekonomiskā 
informācija, ekonomiskā informācija ir tikai tā lauksaim
niecības uzņēmuma informācijas sistēmas daļa, kas rodas 
uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošanas un darbības 
rezultātu uztveršanas un atspoguļošanas ^aitā un ir ne
pieciešama saimnieciskās darbības plānošanai un vadīša
nai. 

Tieši šīs informācijas daļas pētīšana ir viens no 
darbietilpīgākajiem procesiem un tā jāveic pēc rūpīgi 
pārbaudītas metodikas. 

Lauksaimniecības uzņēmumu ekonomiskās informācijas 
ieteiktā pētīšanas metodika ietver šādu jautājumu risi
nāšanu! 

- apsekojamā objekta izraudzīšanu; 
- novērošanas vienības noteikšanuj 
- mērvienības noskaidrošanu; 



- izejdatu savākšanas un analīzes meuožu noskaidroša
nu. 

Kā zināios, ekonomiskās informācijas plūsmu pētīšana 
norisinās noteiktos saimnieciskos objektos. Tādi var būt; 
uzņēmums vai tā apakšvienība, ministrija, atsevišķa iestā
de utt. Kuru no tiem izvēlēties par apsekošanas objektu 
katrā atsevišķā gadījumā, to nošalca pētīšanas mērķis. 

Ja pētījuma galvenais mērķis ir iegūt datus par eko
nomiskās informācijas apjomu un struktūru lauksaimniecī
bas uzņēmumu līmenī, tad par apsekošanas objektu jāizrau
ga attiecīga saimniecība. 

Tomēr ar to bieži vien vēl nebeiazas apsekošanas ob
jekta noteikšana. 

Lauksaimniecības uzņēmums ir sarežģīta ekonomiska 
sistēma, kuras vadīšana īstenojas informācijas nepārtrauk-
tas'apmaiņas rezultātā starp visām uzņēmuma ,.Liukturālām 
apakšvienībām un ar citām organizācijām. Sakarā ar to ta
jā var izdalīt ļoti daudz mikroobjektu, no kuriem katrs 
var tikt apsekots. Kā rāda pieredze, ne vienmēr ir nepie
ciešams apsekot visus lauksaimniecības uzņēmuma mikroob-
jektus, tāpēc katrā atsevišķā gadījumā ir svarīgi no
teikt apsekojamā objekta robežas. Praktiski tas saistīto 
ar apsekojamā objekta sistēmas precizēšanu. 

Apsekojamā objekta sistēmas precizēšanu vislabāk var 
veikt, ja lauksaimniecības uzņēmuma ekonomiskās informā
cijas sistēmu saskalda apakšsistēmās, kurām atbilst dažā
du līmeņu apsekošanas objekti, šim nolūkam var izmantot 
dažādas pazīmes. 

Praksē tagad plaši lieto ekonomiskās si,; Urnas ''uzņē
mums" dalīšanu atsevišķās apakšsistēmas pēc to funkcionā
lā uzdevuma un ražošanas procesa momentiem. 

Pirmā gadījumā panāk ekonomiskās informācijas sistē
mas sadalīšanu atsevišķās funkcionālās apakšsistēmās. Ot
rā gadījumā katrā no minētām apakšsistēmām izdala vēl 
sīkākas apakšsistēmas, kuru uzdevums nodrošināt uzdoto 



vadības funkciju īstenošanu. 
Pielietojot aprakstīto metodi ekonomiskās informāci

jas sistēmas sadalīšanai apakšsistēmās, lauksaimniecības 
uzņēmumos var iegūt 1. tabulā sniegtos rezultātus. 

Ka no tabulas redzams, ekonomiskās informācijas 
sistēmas sadalījums attiecīgajās apakšsistēmās ļauj samē
rā precīzi noteikt apsekojamā objekta robežas. To var pa
nākt, izdalot no visas sistēmas to informācijas daļu, ka3 
raksturo pētāmo objektu. Piemēram, ja pētāmais objekts 
ir darba un darba samaksas uzskaite un plānošana ( teh
niski ekonomiskā un operatīvi kolendarā), tad apsekoja
mās informācijas apakšsistēmas varam apzīmēt ar indek
siem 32, 33 un 34. 

Ekonomiskās informācijas sistēmas pētīšanā liela no
zīme ir pareizai novērošanas vienības izraudzīšanai, to
brīd vērojamas divas pieejas minētā jautājuma risināšanā. 
Pirmā no tām informācijas sistēmas pētīšanu paredz veikt, 
apsekojot attiecīgu dokumentu kopumu, izvēloties par no
vērošanas vienību - dokumentu. Otrā pieeja informācijas 
sistēmas apsekošanā paredz vispirms izpētīt veicamos ra
žošanas uzdevumus un pēc tam savākt un izanalizēt uzdevu
ma veikšanai nopieciesamos datus. 

Lauksaimniecības uzņēmumu ekonomiskās informācijas 
pētīšanā par novērošanas vienību var ieteikt dokumentu, 
jo to pētīšana nodrošinās visu vajadzīgo datu savākšanu 
pa informācijas plūsmām. 

Pēdējos gados veiktie informācijas teorijas pētījumi 
rāda: ekonomisko informāciju var vienlaicīgi mērīt no tās 
derīguma, jēgas, ka arī zīmju un signālu daudzuma viedokļa 
[5] . Tas ļāva secināt, ka informācijai vienlaicīgi var 
būt vairāki mērītāji, no kuriem katrs sniedz pētāmo infor
mācijas plūsmu noteiktu raksturojumu#pareizai mērvienības 
izvēlei konkrētajā pētījumā ir izšķiroša nozīme apsekoja
mā objekta novērtēšanā» 

Lauksaimniecības uzņēmumu ekonomiskās informācijas 
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pētīšanas rezultātā vispirms jāiegūst dati par informācijas 
apjomiem un struktūru. Tas ļaus pamatot skaitļošanas lī-r 
dzekļu izvēli, kā arī sekmēs racionālu informācijas plūs
mu organizāciju. Sakarā ar to informācijas apjoma mērīša
nai ieteicams lietot rādītāju formu un vērtību skaitu, kā 
arī pierakstīto zīmju skaitu. 

Ekonomiskās inform&cijas sadalīšana rādītājos, nodro
šinās gan precīzu informācijas apjoma noteikšanu, gan arī 
vispusīgu informācijas satura, struktūras un veidošanas li
kumību izpētīšanu. 

Airklāt rādītāju izraudzīšana par iniormācijas mēra 
vienību nodrošina dažādu koeficientu aprēķināšanu, kas iz
strādāti uz rādītāju bāzes un raksturo pētāmas informāci
jas īpašības. £ādi koeficienti un to aprēķināšanas meto
dika ir literatūras sarakstā uzrādītājos darbos. 

Saimniecības ekonomiskās informācijas pētīšana jāsāk 
ar ziņu krāšanu par visiem interesējošiem jautājumiem, Te 
var lietot dažādas datu vākšanas metodes. Pēc mūsu domām 
lietderīgāk lietot plānošanas un uzskaites darbu dokumen
tālās inventarizācijas metodi, kura paredz speciālas apse
košanas kartes atvēršanu ka t raja pētāmā iecirkņa dokumen
tam, 

par katru dokumentu apsekošanas kartē ieteicams re
ģistrēt šādas ziņas; 

- dokumenta nosaukumu; 
- lauksaimniecības uzņēmuma apakšvienību, kurā doku- • 
mentu sastāda; 

- dokumenta sastādīšanas periodiskumu; 
- izrakstāmo eksemplāru skaitu; 
- lauksaimniecības uzņēmuma apakšvienību, kurai doku
mentu iesniedz\ 

- ga&ā sastādāmo, dokumentu skaitu i 
Apsekošanas kartes Katrā rindiņā jāieraksta ziņas par 

katru dokumenta rekvizītu, piemēram: 
& rekvizīta nosaukumsj 



- katra rekvizīta vērtību vidējais skaits vienā 
dokumentā j 

- katra rekvizīta vidējais zīmju skaits; 
- rekvizīta veidošanas vietai 
- rekvizīta izmantošanas vietai 
- rekvizīta veidošanas avots un no jauna veidojamā 

informācijai 
- katra rādītāja aprēķināšanas algoritms. 

Bez ta» apsekošanas kartēs ir jāatvēl vieta ziņām veicamo 
Matemātisko, loģisko un tehnisko operāciju apjomu ierak
stīšanai. 

Apsekošanas kartēs savāktās ziņas izlieto rekvizītu 
kopdaudzuma un to pierakstīšanai nepieciešamo zīmju skai
ta noteikšanai gadā un mēnesī. Aprēķinus izpilda pēc šā
dām formulām} 

1) Rekvizītu gada apjomu un tiem atbilstošo alfabē
tisko un ciparu zīmju skaitu aprēķina šādi! 

31 31 i 1 

kur 

V.. = t .'0 Ji J Di l 1 

W.. - j- formas rekvizītu kopskaits Ji 
gadā i- veida dokumentos ; 

^ji " 3-formas rekvizītu vidējais skaits 
i-veida dokumentā^ 

- i-veida dokumentu skaits gadā; 
V^-j-f ormas rekvizīta zīmju kopskaits 

gadfi i-veida dokumentos; 
tj - zīmju skaits j-formas rekvizītā. 

E) Hekvizltu mēneša apjomu un tiem atbilstošo zīmju 
skaitu aprēķina pēc ftadām formulām: 

% - 2 f c , • 



- j_formas rekvizītu kopskaits 
i-veida dokumentos mēnesi| 

- visu j-formas rekvizītu zīmju skaits 
i-veid-.:1 J. )kumentos mēnesī. 

Aprēķinātos lielumus ieraksta aprēķināšanas kartes 
attiecīgajās ailēs un izmanto turpmāk visu rekvizītu un 
to pierakstīšanai nepieciešamo zīmju kopskaita konstatē
šanai pētāmajā dokumentā. 

ir apsekošanas kartes iegūto datu analīze. Ņemot vērā, 
ka analīzes uzdevums>ir informācijas plūsmu un to apjo
mu noteikšana, visērtāk šim nolūkam lietot informācijag 
matricu modeļu metodi. 

Informācijas matricu modeļi pēc savas uzbūves ir 
Šahveida tabulas, kurās vienotā formā attēloti sakari 
starp atsevišķām objekta strukturālām vienībām un doku
mentu kustību. Minēto modeļu uzbūves pamatprincipi sīki 
apskatīti 1.3. Zingera, M.F» Korotajeva [2] un A.A, 
Modina [4] darbos, tāpēc to atkārtota izklāstīšana Sajā 
rakstā nebūtu lietderīga. 

Lai aizpildītu informācijas matricu modeļus > 
iepriekš nepieciešams noteikt pētāmā objekta informācijas 
plūsmas. Te labi var noderēt iepriekš izstrādātas infor
mācijas kustības un pārveidošanas shēmas, kuras var iz
mantot kā tālāko pētījumu plānus. 

Šādu shēmu uzbūves pamatā lietderīgi likt prof.V.I.. 
-̂ sakova un M.A. Koroļova izstrādātos ekonomiskās infor
mācijas klasifikācijas teorētiskos pamatprincipus* 

Saskaņā ar minētiem klasifikācijas pamatprincipiem 
ekonomisko informāciju var grupēt,raugoties no dažādiem 
viedokļiem. Par grupēšanas pazīmi var būt informācijas 
rašanās vieta un loma vauibas procesā, apstrādāšanas pa
kāpe, satura stabilitāte, funkcijas tautas saimniecības 
vadīšanā u. c. 

Ekonomiskās informācijas pētīšanas noslēguma posms 



Informācijas kustības un pārveidošanas she/na visla
bāk informāciju grupēt pēc uās rašanās vietas un lomas 
vadības procesā un apstrādāšanas pakāpes. 

Atkarībā no informācijas rašanas vietas to iedala 
ienākošā un izejošā informācijā. 

Ienākošā informācija ir tā, kuru vadošais orgāns 
saņem no vadāiaā objekta vai no ārienes un izmanto izejošās 
informācijas veidošanai. Izejošā informācija rodas vado
šā orgāna darbības rezultātā. Kā ienākošā, tā izejošā 
informācija var būt ārējā un iekšējā informācija. 

Ārējo ienākošo informāciju vadošais orgāns saņem 
no ārienes un tajā ietilpst augstākstāvošo organizāciju 
rīkojumi un direktīvas, plā u informācija un informācija, 
kas saņemta no citiem saimnieciskiem obje.tien. Iekšējā 
ienākošā informācija rodas vadāmajā objektā un to biezi 
sauc arī par sākotnč jo informāciju. Arējiī izejošā infor
mācija paredzēta augstākstāvošo organizāciju vajadzībām, 
bet iekšējā izejošā informācija nepieciešama saimnieciskā 
objekta darbības vadīšanai. 

Pēc apstrādāšanas pakāpa:; ekonomisko informāciju ie
dala neapstrādājamā un apstrādājamā. Pēdējā apstrādes 
procesā kļūst par atvasināto informāciju. Daļa no tās 
kopā ar neapstrādājamo informāciju veido rezultātu infor
māciju, bet otra daļa atgriezās apstrādes procesā un 
veido tā saucamo starpinforuiāciju. Uz augstāk izklāstītā 
pamata un balstoties uz apsekošanas kartēs savāktām ziņām 
vartikt izstrādāta lauksaimniecības uzņēmumu ekonomiskās 
informācijas kustības un pārveidošanas principiālā shēma, 
kurā attēlotas atsevišķas informācijas plūsmas. Kā pie
mēru apskatīsim sovhozu augkopības darba un darba algas 
plānošanas un uzskaites informācijas plūsmas, kuras attē
lotas 1# attālā (skat. to). 

Kā no shēmas redzams, pētāma informācijas sistēmā 
Ietilpst trla bloki.' 
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glabāšanas, apstrādes un vadāmais objekts» Pirmie divi 
bloki ieiet vadošā orgāna sastāvā, kuru pārstāv sovhoza 
administratīvais pārvaldes personāls. Par vadāmo objektu 
var uzskatīt saimniecības atsevišķās ražošanas apakšvie
nības, kurās notiek augkopības produkcijas ražošana.pro-
ti, nodaļas vai brigādes» 

Lauksaimniecības uzņēmuma ādministratīvais pārvaldei 
personāls īsteno sakarus starp sovhoza informācijas sist 
aru un ārējo pasauli, saņemot no augstākstāvošām organizā. 
cijām plāna uzdevumus augkopības produkcijas valsts ie
pirkumiem, darba samaksas normatīvos aktus, tarifu un 
kvalifikācijas rokas grāmatas, tarifa tiklus, tarifa lik. 
mes un citus norādījumus par darba un darba algas plāno
šanas un uzskaites kārtību. Minētās ziņas shēmā veido 
ārējas ienākošās informācijas plūsmu. 

Iekšējo ienākošo jeb sākotnējo informāciju veido z 
kas rodas lauksaimniecības uzņēmuma atsevišķo ražošanas 
vienību saimnieciskās darbības rezultātā. &ī informčīcij» 
ir dati par izpildīto darbu apjomu, augkopības kultūru 
audzēšanā nostrādātais stundām un dienām, izlietotām deg
vielām un zirgu dienām un citas ziņas, kas kalpo darba 
un darba algas uzskaitei augkopībā. 

Arējā un iekšējā ienākošā informācija atkarībā no 
tās stabilitātes pakāpes sadalās pastāvīgā un mainīga in 
formācijā, pastāvīgā informācijā ir dažādi normatīvi, tu 
rifa likmes un izziņas, kas ir pastāvīgi dotam ini'ormāci 
jas kopumam. Šī informācijas daļa izdalās atsevišķā plus 
m& un tiek novirzīta glabāšanai grāmatvedībā vai saimnie 
bas plānošanas un ekonomiskajos dienestos. 

Informācijas apstrādes procesā normatīvu izziņu in 
formāciju izlieto pēc vajadzības un;apstrādes procesam 
beidzotiesftā atkal atgriežas uzgla,, ?;anas vietās ( EpSI 
atmiņa). 



Mainīgā informācija nonāk tieši apstrāde un kopā ar 
starpinformāciju veido izejas informāciju, kas ir infor
mācijas apstrādes procesa priekšmets. 

Lauksaimniecības uzņēmumā ir divas darba un darba 
algas plānošanas un uzskaites informācijas apstrādes 
sistēmas! ekonomiskās plānošanas nodaļa, kas īsteno 
darba un darba algas plānošanu un normēšanu, un faktiskā 
darba izlietojuma un darba algas uzskaites gFup afkas ie
tilpst grāmatvedības sastāvā, 

ekonomiskās plānošanas nodaļa saskaņā ar lauksaim
niecības uzņēmumam sastādīto augkopības produkcijas ražo
šanas plānu izstrādā uzdevumus saimniecības atsevišķām 
apakšvienībām un šo uzdevu3!u izpildei vajadzīgā darba, 
materiālu un naudas izmaksu limitus. 

Grāmatvedības darba un darba algas uzskaites grupa ap
rēķina darba samaksu, darba izlietojumu;normmaiņas, veic 
darba izlietojuma, naudas un materiālu izlietojumu sadaļī-
šanu pa kalkulācijas objektiem augkopībā, un sastāda dar
ba samaksas sarakstus. 

Augstāk minēto darbu izpildes gaitā lauksaimniecības 
uzņēmumā veidojas atvasināmā informācija, kas shēmā sada
lās sekojošā veidā. Informācija, ko administratīvās pār
valdes grupā izlieto tieši dažādu lēmumu pieņemšanai un 
atsevišķu nodaļu brigāžu saimnieciskās dai^bības vadīšanai, 
veido iekšējo izejošo informāciju. Tā informācijas daļa, 
ko augstākstāvošām organizācijām nodod statistisko pārska
tu vai izziņu veidā, sovhoza ražošanas un finansu plāna 
sastāvā vai citādā veidājsastāda ārējās izejošās informā
cijas plūsmu. Arējā izejošā informācija ir arī rādītāji, 
kas nepieciešami citās pakšsistēmās. Visbeidzot jāatzīmē 
starpinformācijat kuru veido rādītāji, kas pēc daļējas 
apstrādes vai izskatīšanas nonāk glabāšanā un no turienes 
atkārtotā apstrādāšanā. Darba un darba algas plānošanas 
un uzskaites informācijas sastāvā starpinformācijas īpat
nējais svars ir augsts un sasniedz ap 70$ no visu rādītāju 



kopskaita. 
Aplūkotā, informācijas kustības un pārveidošanas shē

ma dod skaidru priekšstatu par darba un darba algas plāno
šanas un uzskaites ekonomiskās informācijas plūsmu veido
šanās mērķiem un secību un var noderēt par pamatu to ana
līzei. 

Šajā nolūkā apsekošanas kartēs ierakstītās ziņas jā
sagrupē pa shēmā parādītām informācijas kustības un pār
veidošanas plūsmām, un jāieraksta izvēlētā informācijas 
matricas moaelī. Informācijas plūsmu pētīšanai lauksaim
niecības uzņēmumos lietderīgāk lietot tipa "rādītājs pret 
rādītāju" informācijas modeli, kas dod iesļj/ēju iegūt 
kvantitatīvos raksturojumos gan atsevišķām inforr.ācijas 
plūsmām, gan visai informācijas sistēmai kopumā. Minētā 
informācijas modeļa uzbūves principi apskatīti A.a. Modina 
darbā [̂ ] . 

Diemžēl viņa ieteiktais informācijas modelis pēc 
su domām pilnā mērā neapmierina ekonomiskās informācijas 
pētīšanas uzdevumus lauksaimniecības uzņēmumos. rr,tais in
formācijas modelis neparedz aprēķinu un tehnisko operāci
ju noteikšanas iespējas p?. to veidiem, Irs iovērojami ap
grūtina-datu apstrādes darbietilpības pētīšanu. 

Šinī modelī nav paredzēta arī pētāmās informācijas 
raksturošana pēc rādītāju formu un vērtību skaita. Tas 
savukārt izslēdz iespēju aprēķināt koeficientus informā
cijas parametru aprakstīšanai, piemēram, masveidības koe
ficientu, aprēķinu sarežģītības koeficientu u.c. 

šajā sakarībā esošo informācijas modeli ieteikts pa
pildināt ai Šādam ailēm, ''saskaitīšanas un atņemšanas ope
rāciju skaits11, "reizināšanas operāciju skaits," "dalīša
nas operāciju skaits", "ierakstu skaits", "loģisko operā
ciju skaits4', "rādītāju formu skaits" un "rādītāju vērtī
bu skaits". 

Ieteikto informācijas modeli var izstrādāt katram 
plānošanas un uzskaites uzdevumam atsevišķi vai arī 



konstruēt vienu modeli visam uzdevumu kopumam. Tā pielie
tošana ekonomiskās informācijas pētīšanā nodrošina infor
mācijas apjoma un tās apstrādes darbietilpības noteikša
nu kā kopumā visai sistēmai, tā arī atsevišķi pa informā
cijas plūsmām, palīdzēs noteikt atsevišķu rādītāju kop
sakara pakāpi katrā pētāmā apakšsistēmā. 

Ar informācijas modeļa palīdzību iegūtie dati var 
tikt izlietoti nepieciešamās skaj.tļošanas tehnikas izvē
lei un precizēšanai, izmantojot šim nolūkam jau agrāk 
pieminētos informācijas vūrtēšanas koeficientus. 

^eteikta lauksaimniecības uzņēmuma ekonomiskās in
formācijas pētīšanas metodika tika pārbaudīta, apsekojot 
augkopības darba un darba aljas plānošanu un uzskaiti. 
Iegūtie rezultāti parādīja, ka tās vispārējie principi 
var tikt sekmīgi izlietoti jebkuru lauksaimniecības uzņē
mumu skaitļošanas darbu pētīšanā.» sevišķi liela nozīme 
pieminētam apstāklim ir patlaban, kad aktuāla ir lauksaim
niecības vadīšanas sistēmas î adīšana uz augstražīgas 
skaitļošanas tehnikas bāzes. £ās sistēmas izstrādāšanai 
iepriekš nepieciešams izpētīt ekonomisko informāciju da
žādos vadības līmeņos. Šinī darbā var būt noderīga rakstā 
apskatīta mo t odika # 
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Zm I 1 m e t e 

ELlJiKTitOĴ lISKO SKAITĻOŠANAS MAŠĪNU 
LIS.T0ŠANA3 Ii^FkJAS LAUKSAIMNLkC ĪBAS 
UZŅĒMUMU AUGKOPĪBAS DATU APSTRĀDĒ 

lauksaimniecības uzņēmumu ekonomisko aprēķinu sis
tēmā vadošo vietu ieņem darba un darba algas plānošana 
un uzskaite, salīdzinājuma, ar kolhozu un sovhozu pārējiem 
uzskaites un skaitļošanas darbu iecirkņiem darba un dar
ba algas plānošanu un uzskaiti raksturo liela darbietil
pība un komplicētība. Tādēļ arī skaitļošanas tehnikas 
ieviešana šo aprēķinu mehanizācijā jāuzskata par steidza
mi r j:J in āmu u zd ovurau. 

Modernās skaitļošanas tehnikas sekmīga lietošana 
lielā mērā atkarība no tās pamatotas izvēles, kura savu
kārt prasa rūpīgu pieeju apstrādājamās informācijas pē
tīšanai. Šajā nolūkā tika izpētītas un izanalizētas dar
ba un darba alaas plāna un uzskaites informācijas plūs
mas, kas cirkulē lauksaimniecības uzņēmumu augkopībā. 
^egūLie rezultāti un to novērtējums tiek sniegts zemāk. 

Darba un darba algas plāna un uzskaites informāci
jas plūsmu pētīšana tika veikta šādos Latvijas PSR sov
hozos! Limba&u rajona sovhozā "Aloja", Rīgas rajona Ļe
ņina sovhozā un sovhozā "Olaine".Galvenie faktori, 
kas ietekmēja minēto saimniecību izraudzīšanu pētīša
nai, bija; 

- ražošanas virziens; 
- saimniecības struktūras vienību skaits| 
- strādnieku skaits, kas nodarbināti rokas, 

zirgu un mehanizētajos darbos. 
Ka zināms, apstrādājamas ekonomiskās informācijas 



sovhozos Aloja'1, "Olaine" , Ļeņina sovhoza un 
republikā vidēji 1971.gadā ( procentos ) 

Realizācijas ieņēmumi ( % ) 
Produkcijas veidi "Aloja" 1.eņina 

sovhozs 
"Olaine 1 vidēji 

repub
likā 

A 1 2 3 
Pavisam augkopībā 100 100 100 100 

tai skaitā! 
graudaugi un pākšaugi 37 9 11 4-3 
kartupeļi 33 6 8 13 
vaļējo platību dārzeņi 7 51 10 
segto platību dārzeņi - 32 37 11 
pārējie augkopības 

produkti , 2 3 2 2 23 

No l.tabulas datiem redzams,ka Ļeņina sovhoza un sovho
za "Olaine" augkopības produkcijā pārsvarā ir dārzeņkopība, 
kuras īpatsvars augkopība produktu realizācijas kopapjomā ir 

struktūra, kā arī tās apjoms, daudzējādā ziņā atkarīgs 
no saimniecības ražošanas virziena. Piemēram, lecekšu un 
siltumnīcu novirziena saimniecībās liels īpabsvars ir zir
gu un roku darbam, kas ievērojami palielina attiecīgo 
izejdatu īpatsvaru informācijas kopapjomā. Tādējādi, ob
jektīvus datus par ekonomiskās informācijas sastāvu un 
struktūru var iegūt tikai, appētot dažādu ražošanas no
virzienu saimniecības, pie kādām var pieskaitīt arī mūsu 
izraudzītos sovhozus (skat. 1. tabulu). 

i. tabula 
Augkopības produkcijas realizācijas struktūra 



63% un sovhozā "Olaine" - 79%« Sovhoza "Aloja" augkopībā 
vadošā vietā ir graudaugu kultūras un kartupeļi, kuru 
īpatsvars sastāda attiecīgi 37% un 33%. Kopumā pa repub
liku vadošā vietā ir graudaugi un pākšaugi (43%), tālāk 
seko dārzeņu kulLūras (21%) un kartupeļi (13''")» 

Par p ēt ām o s-ainri i o c ī bu . •. : a kt u ra s v i e n ī bu s ka i t u 
un augkopībā nodarbināto strādnieku skaitu liecina 2.ta
bulas dati. 

2 C tabula 

Struktūras vienību skaits un rokos un mehanizētajos 
daî bos nodarbināto strādnieku skaits Ļeņina, 
Alojas un Olaines sovhozu augkopībā 1971 • gadā 

8 o v h o z o s 
" A l o j a " Ļeņina sovhozs "Olaine" 

A 1 2 3 

Nodaļu skaits 3 5 6 
Pavisam darbinieku 
skaits saimniecībā 368 571 561 

tai skaitā 
augkop ibā nodarbināto 153 244 267 

Šo datu anaiīze rāda, ka appēt īšanai izraudzītajās saim— 
niecībās apmēram puse, no visiem saiianiecības darbinie
kiem nodarbināti augkopībā. Tā sovhozā "Aloja"'šīs grupas 
Harbinioku īpatnējais svars sastāda 41%, Ļeņina sovho
zā - 41% un sovhozā "Olaine" - 47%. Hepublikā vidēji , no 
saimniecību darbinieku kopskaita augkopībā nodarbinātie 
strādnieki sastāda 40% # 

Dati par nodaļu skaitu sovhozos liecina, ka pētāmo 
saimniecību sarakstā iet T p s t saimniecības ar dažādu 
strukturālo vienību skaitu. Ja ņem vērā, ka republikā vi-



dēji katrā sovhozā ir 5 nodaļas, tad izvēlētajās saimnie
cībās to skaits svārstās no 3 līdz 6, Tas nodrošina ob
jektīvu datu iegūšanu par pētā"mām informācijas plūsmām 
republikas sovhozos. 

Izraugoties appētamās saimniecības, tika ņemta verā 
arī tajās pastāvošā datu apstrādes sistēma» 

Sastādot appētamo lauksaimniecības uzņēmumu sarakstu 
vadījāmies no tā, lai tanī ietilptu kā saimniecības ar 
manuāloj tā mehanizēto datu apstrādi. Tā, piemēram, sov
hozā "Aloja" visus uzskaites un skaitļošanas darbus voic 
ar rokām, bet Ļeņina sovhozā un sovhozā "Olaine" da
tu apstrādei izmanto perforācijas skaitļošanas mašīnas* 
Turklāt sovhozā "Olaine11 datu mehanizētā apslrūdc ievies
tā tikai darba un darba algas un kravas autotransporta 
darbības uzskaitē, bet Ļeņina sovhozā ieviesta grā
matvedības datu mehanizētā kompleksa apstrāde. 

Tādējādi, atlasītajās saimniecībās plāna un uzskai
tes datu formēšanās un apstrādes apstākļi augkopība kopu-
ma atspoguļo vidējos republikā. Tas deva iespēju vispāri
nāt pētīšanas gaitā iegūtos datus par piomlnōto sovhozu 
informācijas plūsmām augkopībā un attiecināt Los uz vi
sām republikas saimniecībām' (sovhoziem). 

Sovhozu ekonomiskās informācijas pētīšanu veica pa 
plānošanas un uzskaites funkcionālajam apakšsisLumām, 
kas ļāva atklāt katras funkcionālas apakšsistēmas īpat
nības kā ekonomiskās informacijus satura un apjoma ziņa, 
tā arī noteikt tās apstrādes darbietilpību. 

Nosakot plāna un uzskaites informācijas apjomu,to. 
sadalīja rādītājos, ekonomiskās informācijas apjoma m'~:-
rīčanai izmantoja rādītāju formu un vorLābu skaitu. In
formācijas kopuma raksturojuma galvenie r a d ī U i j i trijām 
apsekotajās saimniecībās pStrrSķinliti mun» :';a darba apjomā. 
Tao darīts ar nolūku, lai pētījuma r e z u l t ā t u t&g&tle 'la
ti kalpotu par pamatu skaitļošanas bal&ikaa izvēlei dar
ba un darba al^au plānošanas un uzsi '^itos mehaniz.icijui 
augkopībā. 



Dati par darba un darba algas plāna un uzskaites in • 
formācijas plūsmu apjomiem sovhozu funkcionālajās apakš
sistēmās apkopoti 3m tabulā. 

3. cabuļa 

Plāna un uzskaites informācijas apjoms pētāmo 
saironiecī bu funKcionālājās apakšsistēmās 

Funkcionālās 
apakšsistēmas 

Daudzumi (rādītājos) Ipatsva 
tos no 

rs (procen-
kopsummas) 

formas vērtības formas vērtības 
I 1 2 3 4 

1 ) Plānošana 
ĵa visam 76 38.712 32 30 
tai skaitā: 
a)'Gehniski -
ekonoiniskā 55 27.952 22 21 

b)opeiatīvi -
kalendārā 21 10.760 10 9 

2) Grāmatvedība 
un pārskati 164 89-719 68 70 

K p ā 240 128.431 100 100 

Kā liecina 3. taoulā apkopotie dati, pētāmajā infor
mācijas kopumā noteicošā vieta ir grāmatvedības un pār
skatu apakšsistēmas rādītājiem. To īpatsvars ir 70% no 
rādītāju kopd^udzuma un 68% no formu kopskaita. 

Plānošanas apakšsistēma pēc informācijas apjoma at
rodas otrajā vietā. Tās rādītāju īpatsvars informācijas 
kopapjomā sastāda attiecīgi 30 un 32%, tai skaitā teh
niski ekonomiskās plānošanas rādītāji 21 un 22%, bet ope
ratīvi kalendāras plānošanas rādītāji - 9 un 10 



Pētāmās informācijas sistēmas rādītāju kopskaits pēc to 
veidiem (formas) ir 24-0» bet to kopdaudzums mēnesī kat
rā saimniecībā sasniedz vidēji 128,'+ tūkstošus. 

Pētījumu rezultāti par plāna un uzskaites informācijas 
sastāvu apkopoti 4-, tabulā. 

4. tabula 

Plāna un uzskaites informācijas sadalījums pēc 
raganās vietas un lomas vadības procesā, kā arī 
pēc apstrādāšanas pakāpes pētāmo saimniecību 

funkcionālajās apakšsistēmās 

Funkcionālās R a d ī t ā j u k o p s k a i t 
( % ) apakšsistē

mas lena- Atvasinātā informācija 
košā 
in- Pa- tai skaitā 

»form, vi
sam starp- izejošā informācija 

infor
mācija Pavi~_ tai skaita 

sam - _ - - * , v ~ •-arēja iekšēja 

1. Plānošana 29 71 43 2b j 25 
tai skaitāt 
a) tehniski 

ekonomiskā 29 71 55 lb 3 13 
b)operatīvi -
kalendārā 30 70 13 57 - 57 

2« grāmatvedība 
un 

pārskati 29 71 6o 11 3 10 

K o p ā 29 71 54 17 2 15 

No tabulas datiem izriet, ka dotajā informācijas 
kopumā liels īpatsvars ir atvasinātai informācijas (71%), 



kas liecina par darba un darba alf:as plāna un uzskaites 
aprēķinu darbietilpī^iimu. Turklāt lielum lielo daļu at
vasinātās informācijas sastāda starpinformācija, kuras 
īpatsvars t inf ormāci jas kopapjomā sastāaa 54%. Tas dod 
iespēju secināt, ka datu apstrādes komplicētība pētama-
jamas apakšsistēmās ir samērā liela, jo rezultātu infor
mācijas iegūšanai nepieciešams iepriekš aprēķināt lielu 
skaitu starprādītāju. It sevibķi tas vērojams grāmatve
dības un pārskatu apakšsistēmās, kur starpinformācija 
sastāda 60% no apstrādājamo rādītāju kopskaita, šis ap
stāklis ir viens no priekšnoteikumiem £SM lietošanai dar
ba un darba algas plāna un uzskaites aprēķinu mehanizēja-. 
nai sovhozu augkopībā* 

Lai noteiktu darba un darba algas plāna un uzskai
tes aprēķinu darbietilpību^tika iepriekš izpētīts veicamo 
operāciju apjoms un struktūra. Sovhozu augkopībai izpil
dāmo darba un darba algas aprēķinu struktūra paradīta 
5. tabulā. 

No tabulas redzams, ka lielākais īpatsvars ir saskai
tīšanas un atņemšanas operācijām, kas sastāda 53% EO iz
pildīto operāciju kopskaita. Tālāk seko reizināšana 
(26,1%), dalīšana ( 1 1 ,2%) un loģiskās operācijas (9 f 8%). 

Pētīšanā noskaidrots, ka aprēķinu operāciju struktūra plā
nošanā un uzskaitē ir atšķirīga. Plānošanā augstākais 
īpatsvars ir reizināšanai (44,1%). bet uzskaitē pārsvarā 
ir saskaitīšana un atņemšana (60,1%). Tas vispirms iz
skaidrojams ar plāna un normatīvu aprēķinu īpatnību, ku
ros starprādītājus 'iegūst^sareizinot izlietojumu normatī
vus ar plāna uzdevumiem. Savukārt uzskaites darbā pārsva
rā ir izejas un starprādītāju grupēšana pa dažādām pazī
mēm un to saskaitīšana rezultātu iegūšanai. 

Tādējādi plāna un uzskaites aprēķinu operāciju 
struktūras pētījumi saimniecībās parādīja, ka tā ir izde
vīga aprēķinu mehanizācijai un automatizācijai, jo izpil
dāmie plāna aprēķini un uzskaites operācijas sastāv 



5» tabula 

Plāna un uzskaites datu aprēķinu operāciju struktūra 
sovhozu funkcionālajās apakšsistēmās 

Loģiskas Saskaitīšana un 
Funkcionālās operācijas atņemšana Reizināšana Dalīšana 

Kopā aritmētisko 
un loģisko ope-

rāciju 
tfrkst . % no tūkst. % no tūkst. % no tūkst. % no tūkst. 7o no 
darbi* grupu darbī grupu darbl- grupu darbī- grupu darb ī- grupu 
bu kop bu kopsum du kopsum- bu kopsum bu kopsum

summas mas mas mas mas 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Plānošana 10,6 14,8 20,5 27,3 31,5 44,1 8,8 13,6 71,4 100 

2. Grāmatvedība 
un pārskati 19,8 8,3 144,2 60,1 49,9 20,7 26,1 10,8 240,0 100 

K o p ā 30,4 9,8 164,7 52,9 81,4 26,1 34,9 11,2 311,4 100 



galvenokārt no masvsida grupēšanas, aritmētiskām un 
reģistrācijas operācijām, kuras lietderīgāk veikt ar 
skaitļošanas mašīnām. To apstiprina arī sovhozu augko
pības darba un darba algas plānošanas un uzskaites aprē
ķinu darbietilpības pētījumi, kas sakopoti 6, tabulā. 

6. babuļa 

Plāna un.uzskaites datu apstrādes darbietilpība 
pētāmo saimniecību funkcionālajās 

apakšsistēmās (cilvēkstundās) 

Funkcionālas 
D a r b i e t i 1 p ī b a 

apakšsistēmas cilvēkstundās procentos no 
kopsummas 

A 1 2 

.i - Plānošana 213 24,o 
tai skaitāI 
a) tehniski 

ekonomiskā 138 15,5 
b) operatīvi 

kalendārā 75 3,5 
2. Grāmatvedība un 

pārskati 668 76,o 

K o p ā 881 1.00,o 

Ka no tabulas redzams, augkopībā darba un darba al
gas plāna un uzskaites datu apstrādes darbietilpība ir 
liela, tā sastāda 881 cilvēkstundu mēnesī, tai skaitā 
plāna un normatīvu aprēķiniem 213 cilvēkstundu vai 24,o% 



un "uzskaites darbiem 668 cilvēkstundas vai 76,o?o. 
It sevišķi liela darbietilpība vērojama plāna aprēķinos. 
Jāņem vērā, ka 6. tabulā uzrādītas plā^i. aprēķinu veik-
Sānā izlietotās 213 cilvēkstundas aprēķinātas, izejot 
no pieņēmuma, ka darba un darba alvas plānošanas darbs 
sadalās vienmērīgi pa gada mēnešiem., Tomēr prakso rāda 
ko citu. Plānošanas darbs (tehnoloģisko karšu sastādīša
na, darba, materiālu un naudas izmaksu limitu izsurādā-
gana) pa gada mēnešiem sadalās nevienmērīgi. Galvenais 
darbs tehniski ekonomiskajā un operatīvi kalendārajā plā
nošanā jāveic decembrī, janvāri un februārī. Tādēļ Šajos 
mēnešos ievērojami palielinās apstrādājamās informācijas 
apjoms. Aprēķini rāda, ka šajā periodā darba slodze plā
na aprēķinu veikšanai pieaug līdz 855 ciivčkstundām mē
nesī, ievērojot to, ka darbinieku grupa, kurai uzticēta 
darba"un darba algas plāna informācijas apstrāde sovho-
zājpa lielākai daļai sastāv no diviem izpildītājiem! ve
cākā ekonomista un darba un darba al^as normēšanas eko
nomista, varam seoināt,ka viņu darba noslodze šajā peri
odā pieaug divas reizes (kalendārais darba laika fonds 
mSnesī sastāda apmēram 246 cilvēkstundas). 

Ar to ari izskaidrojams normatīvu un plāna aprēķi
nu neapmierinošair stāvoklis sovhozos, sastādīto tehno
loģisko karču zemā kvalitāte, nodaļu ražošanas uzdevumu 
un ražofianae un finansu plānu aprēķinu aizkavēšanās 
viss pasliktina operatīvo un tekošo plānošanu, noved 
pie kļūdām ražošanas organizācijā, darba spēka, degvie
lu un lauksaimniecības mašīnu neracionālas izlietošanas 
augkopībā. Skaitļošanas mašīnu, tai skaitā KSM pielie
tošana plāna aprēķinos, ievērojami atvieglotu ekonomistu 
darbu sovhoza un atbrīvotu viņus no vienmuļa un neražī
ga tehniska darba, ļaujot tiem pievērsties analītiska
jam darbam* 

Skaitļošanas tehnikas pielietošanas lietderību dar
ba un darba algas plāna Un uzskaites darbu mehanizācijā 



apstiprina arī ekonomiskās informācijas pētījumi pēc tās 
satura stabilitātes* Ekonomisko informāciju pēc sat\ira 
stabilitātes pieņemts dalīt pastāvīgajā un mainīgajā. 

Par pastāvību uzskata tādu informāciju, kuras nozī
me kādā laika posmā vai grupējumā ir nemainīga» Par mai
nīgu uzskata Lādu ini jrmāciju, kuras saturs katrā perio
dā ir citāds» Lai noteiktu, pie kādas no minētajām gru
pām pieskaitīt vienu vai otru informāciju, izmanto stabi
litātes koeficientu. 

Par stabilitātes koeficientu sta'b.) sauc noteiktā 
laika periodā neizmainījušos (t«i#jpastāvīgo) informāci
jas kopuma nozīmju skaita īi attiecību pret tā paša kopu
ma nozīmju pilnās nomenklatūras pozīciju skaitu P. 

w 
K stab. =: -ŗ- . 

kkonomisko aproĶinu mehanizācijas un automatizācijas ap
stākļos informācijas dalījumam pastāvīgajā un mainīgajā 
informācijā ir svarīga organizatoriska nozīme. Pastāvīgo 
informāciju var pierakstīt ilgstošas lietošanas informā
cijas nesējos, kas dod iespēju ievērojami samazināt skait 
ļošanas iru irās ievadāmās mainīgās izejas informācijas ap 
jomu un ļauj līdz ar to samazināt darba patēriņu datu 
apstrādē» Tāpēc viens no skaitļošanas mašīnu pieliet Sa-
nas priekšnosacījumiem ir apstrādājamā i) .•'ormāci jas kopu
ma stabilitātes pakāpe. 

Darba un darba algas plāna un uzskaites informācijas 
satura stabilitātes pētījumu rezultāti sovhozu augkopībā 
parādīti 7. tabulā.4 



7. tabula 

Plāna un uzskaites 
informācijas satura stabilitātes raksturojums 
pētāmo saimniecību funkcionālajās apakšsistēmas 

Ievadāma informācija Stabi-
Funkcionālās (tūkst, rādītāju) litātes 
apakšsistēmas pavisam % tai skaitā koeii-

tūkst. — • 
rādi- pastāvīgā mainība cients 
tāju 

g 3 ~ - g b y 

l.Plānošana 11,4 100 7,1 62,3 4,3 37,7 0,62 
tai skaitā 
a) tehniski -

ekonomiskā 8,2 100 5,3 64,6 1,9 25,4 0,65 
b) operatīvi-

kalendārā 3,2 100 - 1,8 56,2 1,4 43,8 0,56 
2. Grāmatved ība 

un pārskati 25,2 100 8,2 32,5 17,o 67,5 0,32 

K o p ā 36,6 100 15,3 41,8 21,3 58,2 0,44 

Kā izriet no 7# tabulas,patstāvīgas informācijas 
īpatsvars pētāmās informācijas kopumā samērā augsts un 
sastāda 41,8$ no ievadāmās informācijas kopapjoma. Atse
višķās funkcionālās apakšsistēmas ir vērojamas zināmas 
atšķirības informācijas satura stabilitātē.Visaugstāko 
pakāpi tā sasniedz tehniski ekonomiskajā plānošanā 
( 64,6 % ), tālāk seko operatīvi kalendārā plānošana 



(56,2%) un vismazākā tā ir grāmatvedības un pārskatu apakš
sistēmā (32,5%). Pētāmās informācijas stabilitātes koefi
cientu nozīmes plānošanā sasniedz 0,62, bet grāmatved ības 
un pārskatu apakšsistēmā - 0,32. 

Aprēķinātie ekonomiskās informācijas stabilitātes 
koeficienti vēlreiz apliecina jau augstāk izteikto domu 
par skaitļošanas "10110 pielietošanas lietderīgumu dar
ba un darba algas plāna un uzskaites aprēķinu mehanizāci
ja. 

Lai pamatotu skaitļošanas tehnikas izvēli, datu ap
strādei ir nepie c ie Ša.ms a pr ē ķinā t; n01 e i ̂  • u 3 pē t āuv :.:\ in-
formācijas vērtēšanas kritērijus. Par tāliem var kalpot 
daži ekonomiskās informācijas parametri. Svarīga\io no 
tiem iri masveidības koeficients, aprēķinu sarežģītības 
koeficients, rādītāju kopsakarības koeficients un datu 
pārstrādes koeficients„ 

l.iasveidības koeficients paraua, cik informācijas kopu
ma (rādītāja) vērtību vidēji iznāk uz vienu tā formu (vei
du). Koeficientu aprēķina kā attiecību starp rādītāju ver» 
tību skaitu aprēķinā un rādītāju formu skaitu tajā pašā 
aprēķinā. 

Aprēķinu sarežģītības koeficients parāda, cik sākot
nējās programmas operatoru vidēji nepieciešams, lai iegū
tu vienu rezultātu formu. L'iinēto koeficientu var aprēķināt, 
dalot visu aprēķinā izpildāmo operāciju kopskaitu (aritmē
tisko, loŗisko u.c*) ar rezultātu rādītāju formu skaitu. 

Visu vienā aprēķinā ietilpstošo rādītāju £ormu sav
starpējo sakarību raksturo rādītāju kopsakarības koefici
ents, kuru aprēķina k§ attiecību starp visu rādītāju sav
starpējo sakarību kopskaitu, un to formu skaitu aprēķinā. 
Visbeidzot datu pārstrādes koeficients raksturo izejas da
tu pārstrādes pakāpi. Aprēķina Šo koeficientu,dalot ize
jas rādītāju vērtību skaitu ar rezultātu rādītāju vērtību 
skaitu. 

Aprakstītie koeficienti tika aprēķināti arī darba un 



darba algas plāna un uzskaites informācijas kopumam sov
hozu augkopībā. Iegūtie rezultāti apkopoti 9. tabulā. 

9_. tabula 

Plāna un uzskaites informācijas galvenie para
metri pētāmo saimniecību funkcionālajās apakš

sistēmās 1971 «gadā 

K o e f i c i e n t i 
Funkcionālās 
apakšsistēmas masveidī- aprēķinu rādītāju^ datu 

bafl sai-eS^i- Kopsakari- apstra-
tības bas des 

1. Plānošana 509 9,1 3,2 0,309 
tai skaitā! 
a) tehniski -

ekonomiskā 508 9,o 3,4 0,181 
b) operatīvi -

kalendārā 512. 9,2 3 1 o 0,777 
2. Grar-luvedība un 

pārskati 547 19,5 3,4 0,875 

Vidēji 535 14,2 3,3 0,610 

Salīdzinot 9« tabulā minētos parametrus ar krjberi-
jiem, ko datu apstrādes teorija uzstādījusi dažādu tipu 
iekārtai, jāsecina, ka ir lietderīgi lietot KSM izpētīto 
informācijas kopumu datu apstrādei. Tā, piemēram, ir pie
ņemts uzskatīt, ka SSM lietošana aprēķinu mehanizēšanai 
ekonomiski attaisnojas tad, ja masveidības koeficients 
nav mazāks par 500 [3] » Mūsu izdarītie masveidības koe
ficienta aprēķini rāda, ka visās pētāmās apakšsistēmās to 
vērtības ir nedaudz augstākas! plāna aprēķinu masveidības 



- ll> -

koeficients ir 509 (tai skaitā tehniski ekonomiskajā plā
nošanā - 508 un operatīvi kalendārajā plānošanā - 512), 
grāmatvedībā un pārskatos - 547, darba un darba algas plāno
šanā vi.1"? uzskaitē visumā - 535. 

Iegūtie aprēķinu sarežģītības koeficienti pilnīgi 
apstiprina augstāk pieminēto secinājumu. Pēc dažu autoru 
domām, kas izteiktas B.L, Duginska [2] , E.A. Umnovas 
[ 5 ] , N 0P, ļeonovas [ 4 ] darbos, ESM lietošana eko
nomiskajos aprēķinos ir izdevīga pie nosacījuma, ka aprē
ķinu sarežģītības koeficients nav mazāks par 3 , het nias-
veidības koeficients lielāks par 500, Šajā pētījumā no
teiktie aprēķinu sarežģītības koeficienti ir;plāna aprē
ķinos-^,^ grāmatvedības un pārskatu sastādīšanas aprēķinos 
1 9 , 5 , bet darba un darba al^as plānošanā un uzskaitē ko
pumā - 14 ,2. Tas ir pilnīgi pietiekami, lai pamatotu i'JSM 
izvēli kā datu apstrādes tehnisko līdzekli* 
Tehnisko līdzekļu izvēli ievērojami atvieglo arī apstrā
dājamās informācijas struktūras analīze, šim nolūkam kal
po daru pārstrādes koeficients. Iegūtie dati rāda, ka mi
nētā koeficienta vērtības atsevišķās apakšsistēmās svār
stās no 0,j09 plāna aprēķinos līdz 0,875 grāmatvedībā un 
pārskatos. Jāatzīst, ka pieminējā koeficienta vērtības 
nav augstas. Tomēr daudzu autoru pētījumi šajā jomā ļauj 
izdarīt secinājumu, ka aprēķinā tais datu pārstrādes koe
ficients ir pietiekams, lai pamatotu ESM izvēli aprēķinu 
mehanizācijai« 

Zināmas pretrunas rada aprēķinātie rādītāju kopsaka
rības koeficienti. Ir noskaidrots, ka pjgll lietošana ir 
efektīva tikai tad, ja šis koeficients pārsniedz 10 [3] • 
Mūsu pētījumā aprēķinātie rādītāju kopsakarības koefici
enti nepārsniedz 3 ,3- Tomēr prakse rāda, ka ne vienmēr 
ESM lietošanas lietderību datu apstrādē nosaka rādītāju 
kopsakarības koeficienta vērtība. Atsevišķos gadījumos, 
tas var bat ievērojami Z u ^ k s par noteikto kritēriju un 
tomēr ESM lietošana ekonomiskos aprēķinos var būt izdevīga. 



Tā^piemēram, N#T« Baranovska pētījumi informācijas teo
rijas jomā, ļāva viņam izdarīt secinājumus, ka virknē tau
tas saimniecības nozaru , tai skaitā arī lauksaimniecībā, 
ir iespējama ESM pielietošana datu apstrādē arī pie nosacī
juma, ka rādītāju kopsakarības koeficients nepārsniedz 
3 ļ5] • Jāatzīmē, ka pie līdzīga secinājuma nonācis 
M # A . Koroļovs, norādot^ka robeža ( K kopsak. = 10 ) sniedz 
tikai vispārēju orientāciju, bet par vienas vai otras teh
nikas lietošanas lietderību datu apstrādē jāizlemj, vado
ties no konkrētiem apstākļiem f 3] . 

Tādejādi, Latvijas PSR sovhozu augkopības darba un 
darba algas plāna un uzskaites informācijas pētījumu re
zultāti ļauj apgalvot, ka tās apstrādei lietderīgāk lie
tot ESM pašreiz lietojamo perforācijas skaitļošanas mašī
nu vietā. 
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T. R o m a n o v a 

KOLHOZU UN SOVHOZU PAMATLĪDZEKĻU PLĀNA. 
UN UZSKAITES INFORMĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

UN PARAMETRI 

Lai pamatotu kolhozu un sovhozu pamatlīdzekļu uzskai
tes un plānošanas aprēķinu kompleksas mehanizācijas un 
automatizācijas sistēmas nepieciešamību, tika izdarīta 
informācijas pētīšana, ar mērķi noskaidrot mašinizētās 
apstrādes iespējas un efektivitāti, kā arī atklāt fakto
rus, un apstākļus kas veicina informācijas apstrādes me
hanizāciju un automatizāciju. 

Par pētījuma objektu tika izraudzītas Rī^as rajona 
dažāda ražošanas novirziena saimniecības! kolhozs "Māru
pe" un Ļeņina sovhozs, kuri specializējas dārzeņkopībā, 
un sovhozs "Ulbroka", kas specializējas gaļas un piena 
ražošanā. Šie ražošanas novirzieni ir visraksturīgākie 
Padomju Latvijas lauksaimniecībai. 

pamatlīdzekļu plāna un uzskaites informācijas pētī
šana tika izdarīta rādītāju līmenī tādēļ, ka speciālos 
pētījumos fl, 102 - 103] pierādīts, ka informācijas vie
nība "rādītājs" var noderēt par pamatu plāna un uzskaites 
darbu apjoma noteikšanai un analīzei, pētot mehanizācijas 
iespējas. Pamatlīdzekļu plāna un uzskaites rādītāju pētī
jumi rada drošu metodoloģisku bāzi, lai pamatotu tās vai 
citas skaitļošanas un organizācijas tehnikas lietošanas 
nepieciešamību. Turklāt pētījumu rezultāti rada iespēju 
aprēķināt vairākus speciālus koeficientus, kurus var iz
lietot nepieciešamās skaitļošanas tehnikas izvēles pama
tošanai. 



Informācijas rakstura pētīšana ir veikta pēc J.P.Ko-
roļovas ieteiktās metodikas [2] . Saimniecību 
pamatlīdzekļu plāna un uzskaites informācijas pētījumi 
deva iespēju noteikt skaitļošanas darbu apjomu un vairākus 
svarīgākos informācijas raksturojumus, piemēram, masveidī
bas, aprēķinu sarežģītības, transformācijas, ievada un 
izvada attiecības un stabilitātes koeficientus, £ie pētī
jumi deva arī iespēju noskaidrot rādītāju struktūzu pēc 
to lomas informācijas apstrādes procesā un pēc to uzdevu
ma. 

Daudzos pētījumos noskaidrots, ka pamatlīdzekļu plā
na un uzskaites informācija ir ļoti stabila. To rāda. arī 
šā pētījuma rezultāti! kolhozu un sovhozu pamatiīdzekļu 
plāna un uzskaites informācijas stabilitātes koeficients 
ir 0,95. ļas nozīmē, ka šī informācija ir pastāvīgā infor
mācija, jo par tādu uzskata informāciju, kuras stabilitā
tes koeficients nav mazāks par 0,85 f l,106j . 

Pamatganāmpulka uzskaites stabilitātes koeficients ir 
nedaudz zemāks - 0,51, kas izskaidrojams ar lopu skaita 
lielāku mainību gada laikā. Atzīmējams, ka šī pamatlīdzekp-
ļu grupa ir neliela, īpatsvars pētījamās saimniecībās sa
stāda tikai 7 % no pamatlīdzekļu objektu kopapjoma. 

Līdztekus tam tika izpētīts rādītāju kopums, lai no
teiktu pastāvīgo datu īpatsvaru visā informācijā. Noskaid
rots, kā plāna aprēķinos pastāvīgie dati sastāda 27% no 
rādītāju nozīmju kopskaita. Bet grāmatvedības pastāvīgo 
rādītāju daļa ir 41%. Pastāvīgās informācijas augstais 
īpatsvars kā^pamatiīdzekļu plānošanā tā uzskaitē norāda, 
ka šajos darbos nepieciešams izmantot pastāvīgās informāci
jas kartotēku* Tas vienkāršo pirmdokum. Vu sastādīšanu, jo 
tajos nav jāieraksta pastāvīgā informācija, ievērojami sa
mazinās datu sagatavošanas izmaksas un paveras iespējas 
ekonomisko uzdevumu risināšai ii ar skaitļošanas mašīnām. 

Pētījumi parādīja ka plāna informācijas sastāvā sa
mērā liels īpatsvars ir aizgūtiem rādītājiem, kas sastāda 



79% izejdatu kopskaita. Tāda pati sakarība vērojama arī 
grāmatvedības informācijā - 26%. Turpretim visi statisti-
kas rādītāji ir aizgūti. Tas liecina, ka dažāda rakstura 
aprēķiniem ( tehniski ekonomiskā plānošana;operatīvi ka
lendārā plānošanaf grāmatvedība, statistika u.c. ) iz cie
ši sakari. Ar Šās grupas plāna un uzskaites rāiitāju kom
pleksu mašīnapstrādi var ievērojami samazināt ap3: • ' • ja-
>uās informācijas apjomu. 

Plāna un uzskaites darbu manuālai izpildei raksturīgs 
ir liels starprezultātu rādītāju daudzums. Pētījumi parā
dīja, ka starprezultātu rādītāji sastāda gandrīz T>1% no 
koprezultāta rādītāju daudzuma, kas liecina par rezulta
tīvo rādītāju aprēķināšanas algoritmu ievērojamu sarežģī
tību. Būtībā starprezultātu rādītāji ir liekā informācija, 
kuru modernās skaitļošanas tehnikas, it sevišķi ESM lie
tošanas apstākļos var neiekļaut apstrādē, jo koprezultāta 
rādītājus var iegūt pirmrādītāju apstrādē bez starprezul-
tāta rādītājiem. Tā ir svarīga informācijas mašīnapstrā-
des efektivitātes palielināšanas rezerve. 

Par skaitļošanas tehnikas un informācijas apstrādes 
metodu izvēles orientieri var noderēt vairāki speciālie 
koeficienti, kurus šiem mērķiem ieteikuši M.A. Koroļovs 
[l, 103 - 1 0 6 J un J.P. Koroļova [ 2 , 65] • 

Masveidības koeficients, kas raksturo rādītāju vēr
tību vidējo skaitu uz vienu rādītāju formu, ir ļoti sva
rīgs skaitļošanas tehnikas līdzekļu izvēlē. Jo augstāks 
i r aprēķinu masveidības koeficients, jo izdevīgāk aprēķi
niem lietot tādas augstražīgas skaitļošanas mašīnas kā 
perforācijas un elektroniskās skaitļošanas mašīnas. 

Pamatlīdzekļu plāna un uzskaites informācijas pētīju
mu rezultātā iegūts plāna aprēķinu masveidības koeficients 
5 1 7 un grāmatvedības aprēķinu masveidības koeficients 1327, 

k a s liecina, k a aprēķini i r vienāda tipa un tātad to ap
strādei i r efektīvi lietot PSM un ESM. Uzskata, ka masvei
dības koeficienta minimālā vērtība, zemāk par kuru PSM un 



ESM lietošana nav efektīva, ir 500 [ 1, 104 ] . 
Aprēķinu sarežģītības koeficients vidēji ir 5 . Tas 

nozīmē, ka viena rezultātu rādītāju iegūšanai vidēji jā
izdara 5 operācijas. No tā izriet, ka informācijas apstrā
des algoritmi ir samērā sarežģīti. 

Vērtīgas zinas skaitļošanas tehnikas un informācijas 
apstrādes metodu izvēlei sniedz informācijas struktūras 
analīze pēc tās izcelšanās avotiem. Šajā nolūkā aprēķinā
ti informācijas ievada un izvada attiecību koeficienti un 
informācijas transformācijas koeficienti, kā arī pētīta 
rādītāju struktūra pēc to lomas informācijas apstrādes 
procesā. 

Ievada un izvada attiecības koeficients, kuru aprēķi
na ki. izejrādītāju formu skaita attiecību pret rezultātu 
rādītāju formu skaitu, pamatlīdzekļu plāna un uzskaites 
informāciju dažāda veida aprēķinos svārstās no 0,5 līdz 
1 ,03. 

Informācijas transformācijas koeficients, rāda, cik 
izejinformācijas vienību iznāk uz vienu rezultātu informā
cijas rādītāju^ Mūsu pētījumā plāna informācij ai šis koefi-
cients bija 2 ,7 . Ievērojami augstāks šis koeficients ir 
uzskaites informācijai, kur .K̂. = 4,3. Tik-augsts trans
formācijas koeficients liecina par pamatlīdzekļu rakstu
rojošās informācijas pārveidošanas un apkopošanas neracio
nālu struktūru.par tās daudzpakāpenību, par to, ka daudzi 
atvasinātie rādītāji netiek izmantoti. To apstiprina arī 
lielais starprezultāta rādītāju daudzums ( 51% ), par ko 
atzīmēts augstāk. Pētījumi pierādīja, ka.jo augstāks ir 
transformācijas koeficients, jo efektīvāka ir ESM lietoša
na, kas dod iespēju atteikties no daudzpakāpenības infor
mācijas apstrādē, un organizēt tās pārveidošanu uz prin
cipiāli jauniem pamatiem* 

Li£la nozīme ir arī tam, ka grāmatvedībā paoiiatlīdzek
ļu uzskaitē reģistrējamie rādītāji sastāda 73% no izejrā
dītāju daudzuma. Tas nozīmē, ka informācijas mašīnapstrā-



dē papildus rodas jautājums par pirmuzskaites datu reģis
trācijas automatizāciju un pirmdokumentu - sākotnējās in
formācijas nesēju - formas izvēli. 

Pamatlīdzekļu plāna un uzskaites aprēķinos ir daudz 
darbietilpīgo reizināšanas un dalīšanas operāciju* £o 
operāciju īpatsvars plāna aprēķinos ir 77% un uzskaites 
aprēķinos - 75% no aritmētisko operāciju kopdaudzuma.Tas 
Izskaidrojams ar to, ka pamatlīdzekļu amortizācijas at
skaitījumu aprēķināšanā un sadalīšanā reizināšanas un da
līšanas operācijas sastāda 77j2% no aritmētisko operāciju 
kopdaudzuma. Tas dod pamatu apgalvot, ka pamatlīdzekļu 
plāna un uzskaites aprēķinos nepieciešams lietot mašīnas, 
kas spēj efektīvi izpildīt reizināšanas un dalīšanas ope
rācijas, proti' elektroniskos reizinātājus, tabulatoru 
skaitļošanas ierīces un elektroniskās skaitļošanas mašī
nas* Ja plāna un uzskaites aprēķinus izpilda ne ar šīm 
mašīnām, bet ar parasto skaitļošanas tehniku, tad skait
ļošanas tehnikas lietošanas efektivitāte ir ievērojami 
zemāka# 

No pamatlīdzekļu plāna un uzskaites informācijas 
analīzes izriet, ka šis plānošanas un uzskaites darbu ie
cirknis ir svarīgs mehanizācijas objekts tādēļ, ka te ir 
vērojama informācijas masveidība, aprēķini atkārtojas, 
informācijas apstrādē ir daudz aritmētisko opericiju (va;> 
rāk nekā 1 miljons operāciju gadā ), kuru sastāva pārsva
rā ir darbietilpīgās reizināšanas un daļ īšanas operācijas. 
Svarīga nozīme ir arī tam, ka informācija ir ļoti stabila, 
tādēļ informācijas apstrādē var plaši lietot pastāvīgās 
perfokartes vai citus informācijas tehniskos nesējus. 

Jānorāda, ka šis informācijas pētījums izdarīts pama
tojoties uz pamatlīdzekļu plānošanā šobrīd pieņemto meto
diku, kuras pamatā ir vienreizēju aprēķinu izpilde. Šī 
metodika vairs neatbilst pārvaldes uzdevumiem, it sevišķi 
saimnieciskās reformas īstenošanas apstākļos.Plānc-anā 
jārisina daudzvariantu uzdevumi, lai izvēlētos optimālo 



plāna variantu. Šādu uzdevumu risināšana iespējama; tikai 
lietojot ESM. šādus aprēķinus jau veic kā rūpniecībā,tā 
lauksaimniecībā. 

Bez augstāk izdarītās analīzes, kas apstiprina kol
hozu un sovhozu pamatlīdzekļu plāna un uzskaites informā
cijas mehanizācijas nepieciešamību un lietderību^ nepie
ciešami pievērst uzmanību ciešam kopsakaram,, kāds pastāv 
starp ekonomiskās informācijas dažādām iedaļām. Piemēram, 
datus par lauksaimniecisko darbu apjomu izmanto^ lai ap
rēķinātu lauksaimniecības tehnikas vajadzību ̂  lopkopības 
telpu kompleksai mehanizācijai nepieciešamās mašīnas, 
darba spēka un darba algas fondu, kā ari nepabeigtās ra
žošanas plānošanai, kravas pārvadājumu sadalīšanai, naf
tas produktu vajadzības aprēķināšanai, amortizācijas sum
mu sadalīšanai, tiešo izmaisu summu aprēķināšanai pa dar
ba veidiem un vidēji, kā arī citiem aprēķiniem. 

Vēl ciešāks sakars ir normatīviem un izcenojuma rādī
tājiem ar informācijas pārējām iedaļām. Piemēram, amorti
zācijas atskaitījumu normas, lauksaimniecības tehnikas ce
nas, darba vienību izcenojumus un citus plaši lieto kfi 
uzskaitē,tā plānošanā un saimniecības un tās apakšvienību 
darbības vispusīgā analīzē.• 

Tas vēlreiz pierāda ekonomiskās ijaformācijas apstrā
des kompleksas mehanizācijas un automatizācijas nepie cie*-
šamību. 

Informācijas svarīga īpatnība ir ari tāj ka rezultātu 
informāciju nepieciešams glabāt un izmantot citu plāna 
aprēķinu procesā$ pārskatu sastādīšanas procesā, kura 
rādītāji jāuzrāda pieaugošās summās un ari citos ekono
miskos aprēķinos. 

Veiktie pamatlīdzekļu plāna uz uzskaita informāci
jas pētījumi pierādīja, ka ar perforācijas slflfritļoSanaš 
mašīnām vien šo darbu mehanizāciju nevar veikt tā, lai 
tiktu sasniegta kolhozu un sovhozu ekonomistu, grāmatvežu 
un citu speciālistu pilnīga atbrlvofiam no darbietilpīgo 



skaitļošanas un citu tīri tehnisko operāciju izpildes. 
Kolhozu un sovhozu pamatlīdzekļu aprēķinu kompleksās me
hanizācijas un automatizācijas uzdevumu var atrisināt 
vienīgi ar elektronisko skaitļošanas mašīnu ieviešanu 
lauksaimniecības ekonomiskās informācijas automatizētās 
apstrādes sistēmā. 
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T. R o m a n o v a 

K0LH03U UN SOVHOZU PAMATLĪDZEKĻU PLĀNOŠANAS 
INFORMĀCIJAS SACrATAVOSANA MAŠINIZĒTAI APSTRĀDEI 

Sakarā ar šajā piecgadē lauksaimniecības attīstībai 
piešķirtiem prāviem finansiāliem un materiāliem līdzek
ļiem sevišķi svarīga nozīme ir jautājumam par lauksaim
niecības uzņēmumu darbības efektivitātes uzlabošanu, 
piešķirto līdzekļu racionālu izvietošanu un izlietošanu. 

Šo uzdevumu risināšanai nepieciešams uzlabot lauk
saimnieciskās ražošanas vadību. Pirmkārt tas attiecas uz 
kolhozu unN sovhozu plānošanas, uzskaites un analīzes or
ganizācijas uzlabošanu, tās teorijas un prakses pilnvei
došanu. Viens no lauksaimnieciskās ražošanas pilnveido
šanas virzieniem ir optimālās plānošanas, uzskaites,pār
skatu sastādīšanas un iekšējās pārvaldes automatizētās 
vadības sistēmas radīšana kolhozos un sovhozos, izmanto
jot ekonomiski matemātiskās metodes, moderno skaitļoša
nas tehniku, distances sakaru un citus organizācijas 
tehnikas 1īdzekļus. 

Automatizētās vadības izstrādāšanas un ieviešana^ 
pirmajā stādi jā.kad visas rajonu skaitļošanas stacijas vē 
būs apgādātas ar elektronisko skaitļošanas tehniku, pa
matlīdzekļu plānošanas, uzskaites un analīzes informāci
jas mehanizētā apstrāde būs jāveic ar PSM, cenšoties 
iespējami pilnīgāk izmantot perforācijas mašīnu pilnā 
komplekta tehniskās un ekspluatācijas iespējas. Plāna 
un uzskaites informācijas kompleksās mehanizācijas pro
jekta izstrādāšana un ieviešana uz PSM bāzes dod iespēju 
atrisināt pareizas izejinformācijas iegūšanas problēmu, 
kas ir sevišķi svarīgi tagad, lauksaimniecības automāti-



zētās vadības sistēmas radīšanas laikā, kad reizē ar to 
tiek sagatavota pāreja uz informācijas apstrādi ar ESM. 
PSM lietošanu plāna un ekonomisko aprēķinu mehanizācijā 
apskatījis M.G. Kathauzs [ij . Starp citu.viaš apskatī
jis gada vidējā traktoru daudzuma aprēķināšanu vn trak
toru un citu lauksaimniecības mašīnu daudzuma aprēķinā
šanu lauksaimniecības darbu vislielākās slodzes laikā. 

Tomēr plāna aprēķinu tehnoloģija ir ļoti nepilnīga. 
Galvenais trūkums ir tas, ka aprēķinus veic ar PSM nepil
nu komplektu bez elektroniskā reizinātāja, tādēļ Infor
mācijas apstrādē jālieto roku darbs. Turklāt nav izvei
dota normatīvu un citu pastāvīgo datu kartotēka ( pie
mēram, izstrādes normas mehanizētajiem darbiem, koefi
cienti pārrēķināšanai nosacītā aruma hektāros). Tāda 
kartotēka dotu iespēju palielināt darba ražīgumu informā
cijas apstrādē ar PSM, novērstu roku darba ojjerācijas in
formācijas apstrādē, sekmētu aprēķinu tehnoloģijas piln
veidošanu un rezultātu informācijas pareizumu. 

Apskatītajā aprēķinu variantā nav novērsta subjektī
vā pieeja plānošanas jautājumiem ( piemēram, atsevišķu 
traktoru grupu noteikšanā maksimālās slodzes periodā). 

Veiktais pētījums rādīja, ka pamatiīdzekļu, tai skai
tā mašīnu un traktoru parka plānošanas mehanizācijai ne
pieciešams PSM pilns komplekts ar elektroniska reizinātā
ju vai ari 

Mašīnu un traktoru parka plānošanai izmanto šādus 
pirmdokumentus, lauksaimniecības kultūru audzēšanas un 
novākšanas tehnoloģiskās kartes, darbu plānus, mehanizē
to darbu normatīvus un autotransporta darba normatīvus. 

šobrīd lietojamās augkopības tehnoloģiskās kartes 
paredzētas informācijas manuālai apstrādei. Blakus Infor
mācijai, kas raksturo darbu Izpildes agrotehniskos ap
stākļus un darbu tehnoloģiju, šis kartes satur arī tā
dus atvasinātos un normatīvos datus kā izstrādes norma 
maiņa, izstrāde agrotehniskajā periodā, koeficients pār-



rēķināšanai mīkstā arumā, aprēķina platībai vajadzīgo 
traktoru un lauksaimniecības mašīnu skaits, darba izlie
tojums operācijai mašīnstundās, rubļos un citi. Tehnolo
ģiskajā kartē ir pavisam 22 ailes. Ja informāciju apstrā
dā ar PSĪ-- vai E3Ī5, tad tehnoloģisko karti var ievērojami 
vienkāršot, izslēdzot visus atvasinātos datus, normatī
vos datus un koeficientus pārrēķināšanai nosacītā aruma 
hektāros. Normatīvos datus un koeficientus ataino pastā
vīgajās perfokartēs, kuras daudzkārtīgi izmanto visu teh
noloģisko karšu apstrādē un citos plāna un uzskaites dar
bos. Tehnoloģiskajās kartēs, kuras sastāda katrai kultūrai 
vai vienādu kultūru grupai, rēķinot uz 100 ha platības, 
jāatstāj vieta, kurā agronoms ieraksta datus, kas nosaka 
agrotehniskās prasības un darbu tehnoloģiju. Visu atvasi
nāto un normatīvo informāciju tehnoloģiskajās kartēs ie
raksta automātiski mašīnapstrādes procesā. 

Lauksaimniecības kultūru audzēšanas un novākšanas 
tehnoloģiskie kartes, kas paredzētas mehanizētai apstrādei, 
sastāda 100 ha platībai, ko aizņem konkrētā kultūra vai 
vienādu kultūru grupa, un tās satur šādus rekvizītus! 
saimniecības nosaukums un šifrs, kultūras (kalkulācijas 
objekta ) nosaukums un šifrs, tehnoloģiskās shēmas numurs* 
kalendārā perioda šifrs, darbu veids, tehnoloģiskā operā
cija, traktora vai lauksaimniecības mašīnas marka, mēra 
vienība, darba apjoms uz 100 ha, darbu izpildes agroteh
niskais termiņš, maiņu koeficients. 

Tehnoloģiskā karte, kas sastādīta 100 ha platībai, 
ir normatīvs dokuments, kas atspoguļo ražošanas apstākļus 
saimniecībā un tās atsevišķajās apakšvienībās. Tehnoloģis
ko karšu sastādīšana 100 ha platībai ievērojami atvieglo 
tālākos aprēķinus., nodrošinot precizāku skaitļu noapaļo-
šanu. Tehnoloģiskās kartes var ērtiizlietot pārrēķiniem 
jebkurai sējumu platībai. Šo karšu sastādīšanu var uzsākt 
jau pirms gada ražošanas uņ finansu plāna sastādīšanas. 
Ja arī mainās sējumu platība, 100 ha sastādītās kartes 



paliek spēkā.Tādas tehnoloģiskās kartes, izdarot tajās 
nepieciešamos precizējumus, var lietot vairākus gadus. 

Republikas kolhozu un sovhozu lopkopībā tehnoloģis
kās kartes nesastāda, bet vajadzīgos aprēķinus veic ar 
palīgtabulu palīdzību. Izņēmuma veida tehnoloģiskās kar
tes sastāda dažādiem eksperimentiem. Lopkopībai var ie
teikt 1.0, Miļavska izveidotās "Tehnoloģiskas kartes 
200 piena govju fermas elektromehanizācijai'* [ 2 , 90~9l] » 

Jāpiezīmē, ka mašīnapctrādes apstākļos lopkopības tehno
loģiskajām kartēm, analoģiski augkopības tehnoloģiskajām 
kartēm, jāsatur vienīgi dati, kas nosaka zootehriskas pra
sības un darbu izpildes tehnoloģiju. Normatīvie dati un 
mašīnu un Iekārtas tehniskais raksturojums tehnoloģiska
jās kartēs nav jāieraksta, tos satur normatīvu perfokar
tes un pamatlīdzekļu objektu uzskaites perfokartes. Teh
noloģiskajās kartēs neataino arī dažādo aprēķinu infor
māciju. 

Lopkopības tehnoloģiskās kartes satur šādu .informāci
ju; saimniecības nosaukums un šifrs, lopu grupas, tehnolo
ģiskās shēmas numurs, darba veids, operācija (ražošanas 
operācija), mašīnas marka, mēra vienība, darba apjoms dien 
nākti, mašīnas darbstundu skaits diennaktī. 

Sējumu izvietojuma plānu un nākamo gadu ražai izpil
dāmo darbu plānu sastāda saimniecības agronoms katrai bri
gādei vai nodaļai. Darbu plānā uzrāda; saimniecības no
saukumu un šifru, nodaļu, brigādi, lauka numuru, kultūru 
(kalkulācijas objekta) nosaukumu un šifru, tehnoloģisko 
shēmu, mēra vienību, sējumu platību (darba apjomu). 

"Ganāmpulka plānotā apgrozība" satur saimniecības no
saukumu un šifiu, brigādi, lopu grupu, lopu skaitu mēneša 
(gada) sākumā, mēneša (gada) gaitā lopu skaita, mainību, 
lopu skaitu mēneša (gada) beigās. Ganāmpulka plānotās ap
grozības aprēķināšana ir patstāvīgs plānošana? uzdevums, 
kuru var veikt ar PSM vai ESM. 

Pirmdokumentu pārējās grupas Ir mehanizēto darbu 



normatīvi, autotransporta izstrādes normas, lauksaimnie
cības tehnikas un mašīnu cenrāži. 

Uz augstāk minēto pirmdokumentu pamata izgatavo nor
matīvu perfokartes un plāna uzdevumu perfokartes. 

Normatīvo tehnoloģisko karšu masīvu N-l izveido^pama
tojoties uz lauksaimniecības kultūru audzēšanas un novākša 
nas tehnoloģisko karšu datiem! maketa numurs, saimniecī
bas šifrs, kultūras šifrs, tehnoloģiskā shēma, darba veids 
tehnoloģiskā operācija, mašīnas marka, mēra vienība, dar
ba apjoms, agrotehniskais termiņš, kalendārā perioda šifrs 
mainas koeficients. 

Lopkopības normatīvo tehnoloģisko karšu masīvu N-2 
izveido pamatojoties uz lopkopības tehnoloģisko karšu da
tiem; maketa numurs, saimniecības šifrs, lopu grupa, teh
noloģiska shēma, darba veids, operācija (ražošanas pro
cess), mašīnas marka, mēra vienība, darba apjoms diennaktī 
darba stundu skaits diennaktī. 

Mehanizēto darbu normu masīvs N-3 un autotransporta 
darbu normatīvu perfokaršu masīvs N-4 satur šādus rekvizī
tus, kas ir vajadzīgi tehnikas plānošanai! maketa numurs, 
saimniecības šifrs, normu grupa, normu ieviešanas laiks, 
darbu veids, tehnoloģiskā operācija, mašīnas marka.mēra 
vienība, izstrādes norma mainā u,c, 

Plāna uzdevumu perfokaršu masīvu P-l izveido no "Plā
na par sējumu izvieto jumu un darbu nākamo gadu ragai" da
tiem! maketa numurs, saimniecības un nodaļas šifri, bri
gādes šifrs, kultūras (plānošanas objekta) šifrs, tehnolo
ģiskā shēma ,ft lauka numurs, normu grupa, mēra vienība, sē
jumu platība (darbu apjoms), 

Ganāmpulka plānotās apgrozības perfokaršu masīvu P-2 

izveido no "Ganāmpulka plānotās apgrozības gadā"! maketa 
numurs, saimniecības, fermas (apakšvienības), brigādes 
šifri, lopu grupa, lopu kustības operācija, mēnesis, lopu 
skaits, mēra vienība, dzīvsvars. 

Uz šo perfokaršu maketu pamata rajona skaitļošanas 



iestādē var aprēķināt vajadzīgo lauksaimniecības tehniku, 
autotransportu un mašīnas lopkopības fermu kompleksai me
hanizācijai. Aprēķinu secība ir šāda! vispirms aprēķina 
šo mašīnu normatīvo vajadzību atsevišķu kultūru sējumu 
100 ha platībai un katras mājlopu grupas 100 lopiem, tas 
ir, aprēķina kopnormatīvus, un pēc tam aprēķina cik dažādc 
mašīnu vajadzīgs plāna uzdevumam. 

Aprēķinu algoritmi ir sekojošil 

kur DļOO - darbu apjoms diennaktī 100 ha platībai; 
D - darbu apjoms pa operācijām; 
t - agrotehniskais termiņš, 

% = 1 x %> 

kur Id - mašīnas diennakts izstrādes norma; 
I - mašīnas izstrādes norma maiņā; 

- maiņas koeficients. 

N - P l 0 Q 

xd 
kur ^-^00 ~ mašīnu normatīva vajadzība 100 ha platībai.. 

i N100 ~ j • 
kur N 1 q q - mašīnu normatīva vajadzība 100 lopiem; 

D 1 - darbu apjoms diennaktī 100 lopiem. 

U = -i22 2_ f m« = 1 0 0 2 
100 100 

kur M un M* - mašīnu vajadzība programmas apjomam augkopībā 
uņ lopkopībā; P un P£ - plāna uzdevums augkopībā, lopkopībā. 

^eteiktās aprēķinu metodes priekšrocība ir tā, ka 
izejlnformāciju, kas sagatavota aprēķiniem ar PSM, var 



izlietot arī aprēķiniem ar ESM. 

L I T E R A T Ū R A 

1 . PaTray3 M.T. MexaHH3aitfiH njiaH0B0-3K0H0MHqecKHX 
pacqeTOB B coBxo3ax. M.f "CTaTMCTHKa", 1967, 

2 . MwjiHBCKHft H . O . TexHono™qecKwe Kapra H njiaHHpoBaHHe 
B K0JIX03aX H C0BX03aX. M . t

 lf3K0H01IHKan
t 1967, 



T. R o m a n o v a 

JAUTĀJUMĀ PAR GRĀMATVEDĪBAS FORMU AUTOMATIZĒTAJĀ 
UZSKAITĒ 

Ekonomiskās informācijas kompleksajā apstrādē ir ļo
ti svarīgi radīt tādu grāmatvedības formu, kas informā
cijas apstrādes procesā sistēmveidīgi nodrošinātu visu 
saimnieciskās darbības analītisko un sintētisko datu ko
puma, kā arī periodisko, tekošo un gada pārskatu rādītā
ju iegūšanu. 

Grāmatvedības praksē norit nemitīga uzskaites formu 
un tās vešanas tehnikas pilnveidošana. Jauno uzskaites 
formu attīstība un agrāko formu nomaiņa ar jaunām norit 
ciešā kopsakarā ar ražošanas apjoma augšanu, tās tehnis
kās apbruņotIbas uzlabošanos, saimniecisko sakaru kompli-
cēšanos un skaitļošanas tehnikas progresu. 

Šis process nav novēršams. Uzskaites satura izmaiņas 
nenovēršami noved pie tās formas izmaiņām. Forma savukārt 
iedarbojas uz saturu, paātrinot vai palēninot tā attīstī
bu. Šo likumsakarību V,I. Ļeņins atzina par dialektikas 
elementu! 11 ... satura cīņu ar formu un otrādi. Formas 
nomešana, satura pārveidošana" [l, 200] . Forma, kas at
bilst saturam, sekmē, rada apstākļus tā attīstībai. Tur
klāt nenovēršami iestājas periods, kad vecā forma pārstāj 
atbilst saturam, bremzē tā tālāku attīstību, šis konflikts 
atrisinās ar vecās, attīstību traucējošās formas laušanu 
un jaunas, saturam atbilstošas formas veidošanos, 

Tā tas ir arī ar manuālās uzskaites apstākļos vis-



progresīvāko uzskaites formu - ar žurnālorderu grāmat~ 
vedību, kas ar ražošanas apjoma milzīgo augšanu un tādas 
skaitļošanas tehnikas kā PSM un ESM ieviešanu uzskaites 
informācijas apstrādē, vairs neatbilst šās tehnikas 
efektīvas lietošanas prasībām Mehanizējot uzskaiti ar 
šīm mašīnām, rodas pārtraukumi apstrādes mašinizētajā 
procesā, operāciju liels apjoms jāveic ar roku darbu,Da— 
žiem uzskaites reģistriem ir grāmatu forma un to vešanai 
skaitļošanas mašīnas vispār nevar lietot. 

Bija vajadzība jauna grāmatvedības forma, kuras 
reģistriem ir citāds saturs, uzdevumi, ārējais veids, 
atšķirīga informācijas pierakstīšanas tehnika un secība. 
Jauno grāmatvedības veidu izstrādāja prof, V.I. Isakovs 
[2] , tā pielāgota perforācijas skaitļošanas mašīnu lie
tošanai rūpniecības uzņēmumos. Šo grāmatvedības formu 
sauc par tabulu un perfokaršu grāmatvedību un tā atbilst 
ekonomiskās informācijas kompleksās apstrādes uzdevumiem 

Tabulu un perfokaršu grāmatvedības formā sasniegta 
visu uzskaites veidu un to atsevišķo iecirkņu rādītāju, 
kā arī analītiskās un sintētiskās uzskaites datu saskaņo 
tība. Tas sasniegts ar visu nepieciešamo rādītāju automā 
tisku ieguvi no vienot-?a izejinformācijas, kas fiksēta 
unificētos nesējo. - perfokartēs. Lietojot tabulu un per 
fokaršu uzskaites formu, nav vajadzīgi dažāda veida krāj 
pārskati un kartīšu un grāmatu veida uzskaites registrij 
ir mehanizēti vi^i uzskaites iecirkņi un operācijas, tai 
skaitā arī analītiskā un sintētiskā uzskaite un pārskatu 
sastādīšana# 

Jaunajā uzskaites formā saglabāts saimniecisko ope
rāciju divkāršā ieraksta princips, ko nodrošina divkār
šās perforācijas metode un sākotnējo kopsummu perfokaršu 
divi masīvi, debeta un kredltai paredzēta arī pastāvīgo 
perfokaršu (normatīvu, plāna un citu datu perfokaršu) 
pfrša lietošana uzskaites, plānošanas un ražošanas tehnis
kās sagatavošanas mehanizācijā. 



Pētījumi rāda [ 3 , 77] , ka rūpniecībā lietotas ta
bulu un perfokaršu uzskaites formas pamatprincipi ir lie
tojami arī lauksaimniecības uzskaites kompleksajā mehani
zācijā. Tomēr, lietojot elektroniskās skaitļošanas mašī-
nas, šī uzskaites forma jāpapildina, ievērojot informā
cijas elektroniskās apstrādes īpatnības. 

Arī elektroniskajā uzskaitē saglabājas divkāršā ie
raksta princips, izveidojot sākotnējo un kopsummu karšu -
grāmatojumu vai citu informācijas tehnisko nesēju divus 
masīvus tādejādi, ka debeta un kredīta apgrozījumus ma
šīnas ārējā atmiņā ievada no viena informācijas nosēju 
masīva, nodrošinot ar programmas palīdzību korespondējo
šo kontu vietu maiņu un datu fiksēšanu atmiņas dažādās 
šūnās, 

ESM lietošana dod iespēju vienreiz informācijas ne
sējos fiksēto informāciju vairākkārt izlietot apstrādes 
procesā kā uzskaites mērķiem, tā arī plānošanai un ana
līzei. Tas nodrošina informācijas pareizumuj identj āti 
un savstarpējo saskaņotību, rada apstākļus vienotas eko
nomiskās informācijas sistēmas ieviešanai mašinizētās 
apstrādes variantā. 

Jaunajā uzskaites formā ESM lietošanai jānodrošina 
grāmatojumu formulu automātiska sastādīšana un to sastā
dīšanas pareizības kontrole, šim mērķim var izlietot saim
niecisko operāciju kodu, ko aprakstījis N.T. Čuiaačenko 
[ 4„ 73 •- 74 1 • šā raksta autore ieteic saimniecisko ope
rāciju kodu konstruēt sekojoši! sastādīt visu tipveida 
saimniecisko operāciju stingri reglamentētu sarakstu,ku
ram ir noteikta kontu korespondence, turklāt katrai saim
nieciskai operācijai var būt tikai viena kontu korespon
dence. Grāmatojumu formulu automātiskas sastādīšanas ap
stākļos nav pieļaujams, ka vienai operācijai birtu vairā
kas kontu korespondences, tādēļ saistītām saimnieciskām 
operācijām paredz atsevišķus operāciju šifrus, norādot 
tām atbilstošu kontu korespondenci. Operācijas grupē pa 



grāmatvedības iecirkņiem. Katram iecirknim paredz sēriju 
numuru, iecirkņos operācijas šifrē kārtas numerācijas 
kārtībā. Piemēram, kolhozu un sovhozu pamatlīdzekļu uz
skaitē vispirms sarakstā ieraksta pamatlīdzekļu saņēmumu 
un to nolieto;1 'ima kustības operācijas, tad pamatlīdzekļu 
izdošanas un nolietojuma norakstīšanas operācijas,pēC tam 
aprēķināt^ amortizācijas atskaitījumu sadalīšanas operā
cijas un tā tālāk. 

Saimniecisko operāciju sarakstu, kas satur operāci
ju šifrus un saimniecisko operāciju kontu korespondenci, 
ievada EBM atmiņā kā tipveida saimniecisko operāciju ko
respondējošo kontu sarakstu. Turklāt mašīnas atmiņā ko
respondējošo kontu apgrozījumu glabāšanai rezervē noteik
tas atmiņas šūnas. Piemēram šūnas 1001 - 1099 rezervē kon
tu H 01 līdz N 99 debeta apgrozījumu glabāšanai; atmiņās 
šūnas 1101 - 1199 rezervē kontu Nr.01 līdz Nr. 99 kredī
ta apgrozījumu glabāšanai. 

Ēādā fy?dījumā saimnieciskās operācijas, piemēram, 
1.3Bii11 īdzekļu likvidējamo objektu sākotnējās vērtības no
rakstīšana uzziņu saraksta (ESM atmiņā) var ierakstīt šā
dā veidā' 

a 1085 1101 

šajā piemērā lietoti apzīmējumi. 
a- saimnieciskās operācijas šifrs\ 

1085-* šūnas numurs, kurā fiksēts konta Nr. 85 debeta 
apgrozijumsi 

1101- šunsfe numurs, kurā fiksēts konta Nr 01 kredita 
1pgrozijums. 

Minētais korespondējošo kontu saraksts satur operā
ciju šifrus, kurus lieto ne tikai uzskaitē, bet arī plā
nošanā. Tas nodrošina visu plānošanas un uzskaites aprē
ķinu, ka ari pārskatu sastādīšanas un analīzes darbu 
kompleksu saskaņotību. 

Lietojot saimniecisko operāciju kodu grāmatojumu 



formulu sastādīšanas automatizācijai, pirmdokumentos jā
ieraksta vienīgi saimniecisko operāciju šifrij šie šifri 
ir trīszīmju, kamēr korespondējošo kontu šifri ir sešzīm-
ju. Tas samazina perforējamo un ESM ievadāmo datu apjomu 
un nodrošina grāmatojumu formulu automātislpi sastādīšanu 
kā sākotnējiem izejdatiem, tā arī operāciju kopsummu at
spoguļojumiem kontos. 

Saskaņā ar saimniecisko operāciju šifriem, kas ie
rakstīti pirmdokumentos, datus apstrādājot ar ESM- pēc 
korespondējošo kontu saraksta nosaka korespondējošo kon
tu šūnu adreses, kas paredzētas kontu apgrozījumu summu 
glabāšanai. Šajās šūnās ievadāmo apgrozījumu summas pie
skaita tām, kas glabājās norādītajās atmiņas šūnās. 

Jautājuma ilustrācijai apskatīsim šādus piemērus, 
I piemērsI Kolhozā vai sovhozā pēc pieņemšanas un 

nodoāanas akta saņemtas automašīnas, kuru sākotnējā vēr
tība ir 8000 rubļu un tās nolietojums pilnīgai atjaunoša
nai ir 1500 rubļu. 

Uzskaitē jāiegrāmato šo mašīnu saņēmums un nolieto
juša summa, kas aprēķināta līdz pārņemšanas dienai, t.i,, 
jāizdara šādi grāmatojumi! 

1) konta Nr, 01 debetā 8000 rbļ. 
konta Nr. 85 kredītā 8000 " 

2) konta Nr, 85 debetā 1500 rbļ. 
konta Nr. 02 kredītā 1500 * 

Piešķirsim katrai minētai operācijai pieņemtus šif
rus. 

Piemēram: patinat 1 Idzekļu saņēmumam - šifru 001 

nolietojuša saņēmumam - šifru 002 

Pēc saimniecisko operāciju Šifriem ESM korespondējo
šo kontu sarakstā atrod SIm operācijām atbilstošu kontu 
korespondenci: 

ooi īoca 1185 



002 1085 1102 

un jauno apgrozījumu summas pieskaita kontu agrākajām 
summām! 

001 M 4 8000 N 4* 8000 

002 P 4 1500 R 4 1500 

Šajā piemēra lietoti apzīmējumi! 
M- konta N 01 iepriekšējo debeta apgrozījumu summa; 
H- konta N 85 iepriekējo kredīta apgrozījumu summaf 
P- konta N 85 iepriekšējo debeta apgrozījumu summai 
R- konta N OZ iepriekšējo kredīta apgrozījumu summa. 
II piemērs! Nojaukta lietošanai nederīga ēka, kuras 

bilances vērtība ir 3000 rubļu. 
Lkas likvidāciju noformē ar aktu, kurā ierakstīts 

operācijas "likvidācija vecuma dēļ" šifrs. Pēc Šīs operā
cijas šifra ESM atmiņā jāatrod Šā objekta nolietojums visā 
tās ekspluatācijas laikā (piemēram, 2700 rubļu) un jāat
spoguļo uzskaitē objekta izstāšanās un tā nolietojuma sum
mas, t.i,yjāizdara šādi grāmatojumi! 

a) ēkas sākotnējās vērtības norakstīšanai! 
Konta N 85 debetā 3000 rubļu 
konta N 01 kredītā 3000 " 

b) ēkas* ekspluatācijas laika nolietojuma norakstīšanai! 
konta N 02 debetā 2700 rubļu 
konta N 85 kredītā 2700 " 

Pieņemsim, ka šim operācijām ir šifri "011" un n 012 l f 

Pēc saimnieciskās operācijas "likvidācija vecuma dēļ" 
Šifra ESM automātiski sastāda uzdevuma risināšanas program
mā paredzētos grāmatogurnus' šādu operāciju izpildei! 



a) ēkas sākotnējas vērtības norakstīšana, kas 
šifrēta ar " 011 ,fj 

b) šā objekta visa ekspluatācijas laika nolietojuma 
summas noskaidrošana; 

c) ēkas nolietojuma norakstīšana, kas šifrēta ar 
** 012 

ESM korespondējošo kontu sarakstā atrod vajadzīgo 
kontu korespondenci, kas atbilst operāciju šifriem; 

011 1085 1101 

012 1002 1185 

Apgrozījumu summas atspoguļo kontiem atbilstošās 
atmiņas šūnās! 

011 P 4- 3000 8 4- 3000 

012 T 4 2700 N 4- 2700 

Šajā piemērā lietoti apzīmējumi! 
S- konta N 01 iepriekšējie kredīta apgrozījumi! 
T- konta N 02 iepriekšējie debeta apgrozījumi. 
Mašinizētā uzskaite nodrošina visu sintētisko un 

analītisko datu iegūšanu. Turklāt sintētiskos datus iegūst 
kā analītiskās uzskaitēs sākotnējo datu grupēšanas kopsum
mas, ko ESM veic automātiski uz saimniecisko operāciju Šif
ru pamata. Tātad, sintētisko un analītisko datu iegūšana 
norisinās vienotā tehnoloģiskā procesā. 

Ievērojot izmaiņas, ko informācijas kompleksās maši-
nizētās apstrādes īpatnības izsaukušas uzskaites procesa 
tehnoloģijā un informatīvā apgādājumā, sastādīta pamatlī
dzekļu informācļ.jas kompleksās mašinizētās apstrādes 
principiālā shēma • 



Normatīvu un iz. 
ziņu informācija 
Izziņas par ko
respondē jošiem 

kontiem 

Plāna uzdevumi 
Sējumu plāns, 
ganāmpulka 
apgrozība un 

citi 

Pamatlīdzekļu 
vajadzības plāna 

aprēķins 

pamati īdzekļu 
duālkartēs 

Informācijas kon
tējumi un grupē
jumi dažādos 

aspe kt os 

Operatīvā infor
mācija par mašī
nu tehnisko stā
vokli, remontu 
gaitu u.c. 

J 

Ražošanas 
gaitās 
operatīvā 
regulēšana 

1 
Faktisko un 
plāna datu 
šaiīdzināšanc 
un noviržu 
aprēķināšana 

Amortizācijas 
aprēķināšana 
un sadale pa 
kalkulācijas 
objektiem 

1. att. Pamatlīdzekļu informācijas 
mašinizētās apstrādes principiālā shēma 

Pārskata 
perioda 
apgrozījumu 
aprēķināša

na 

Maksas par 
fondiem 
aprēķināša

na 

_Li_ JOZ I 
Pārskatu sastādī
šana ( mēneša, 
ceturkšņa, gada ) 



Principiālajā shēmā parādīta pamatlīdzekļu plānoša
nas* uzskaites un analīzes aprēķinu kompleksā saskaņotī
ba. Tā nodrošina informācijas pilnīgu mašinizētu apstrā
di, sākot ar operāciju kontēšanu un beidzot ar kopihfor-
mācijas iegūšanu pārskatu sastādīšanai, analīzei un plā
nošanai, 
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A. V i e s i s 

KOLHOZU UN SOVHOZU SABJNESCISKAS DARBĪBAS 
EKONOMISKĀS EFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJA APRĒ

ĶINĀŠANA 

Bruto ienākums ir viens no svarīgākajiem kolhozu 
un sovhozu saimnieciskās darbības sintezējošiem pamatrā
dītājiem. Ekonomiskajā analīzē to visbiežāk lieto tiešā 
veidā vai rēķinot uz zemes platības vienību. Taču ar la
biem panākumiem to var izmantot arī padziļinātiem ekono
miski matemātiskiem pētījumiem. 

Ekonomiskās efektivitātes rādītāja aprēķināšanas 
matemātiskais modelis izstrādāts^, balstoties uz bruto 
ienākumu. 

Zināmas grūtības rada tas apstāklis, ka sovhozu ga
da pārskatā nav bruto ienākuma rādītāja. To vajadzēja ap 
rēķināt,summējot darba al̂ -as fondu un peļņu. Vēl sastopa 
mās uzskaites un grāmatvedības atšķirības kolhozos un 
sovhozos stipri apgrūtina datu mašinizēto apstrādi. 

Pētījuma rezultāti, kas iegūti,izmantojot visu Lat
vijas PSR kolhozu un sovhozu 1971.g. statistiskos datus, 
parādīja, ka bruto ienākumu veidojošie pamatfaktori abās 
saimniecību kategorijās ir vieni un tie paāi, darbojas 
vienā un tajā pašā virzienā un ar aptuveni vienādu inten 
sitāti. No tā radās secinājums, ka lauksaimniecības uzņē 
mumu darbības analīzē var izmantot vienotus ekonomiskos 
un matemātiskos modeļus. 

.Ekonomiski matemātiskā modeļa izstrādāšana un anāli 
ze izpildīta sadarbībā ar Latvijas PSR CSP, Latvijas PSR 

ekonomikas institūtu un-PSRS CSP ZPI Latvijas nodaļu. 



svarīgākie darba posmi un pētījuma rezultāti. 
1. No ražošanas objektīvo un subjektīvo faktoru sa

mēra, lieluma un darbības virziena ir atkarīgi darba re
zultāti katrā saimniecībā. Objektīvie faktori ir ražoša
nas dabiskie apstākļi, zemes auglība, klimats, ražoša
nas spēki u.c. Subjektīvie faktori! darba organizācijas 
līmenis, strādājošo darba disciplīna un kvalifikācija, 
jaunāko zinātnisko sasniegumu izmantošana u.c. 

Pētījumā izmantoti objektīvie faktori. Subjckbīvo 
faktoru formalizēšanai vēl nav izstrādātas matemātiskās 
metodes. 

Kolhozos un sovhozos bruto ienākums atspoguļo abu 
falrtoru grupu darbības rezultātus. Izpētot, kādu daļu no 
bruto ienākuma devusi objektīvie faktori, netieši var 
noteikt subjektīvo faktoru lielumu. 

2. Objektīvos faktorus pētījām izmantojot pāru ko
relācijas un daudzfaktoru regresijas analīzes metodes. 
Katram kolhozam un sovhozam aprēķinājām teorētisko bruto 
ienākumu. Faktiskā un teorētiskā bruto ienākuma attiecība 
jeb koeficients rāda saimnieciskās darbības ekonomisko 
efektivitāti. Ja koeficients ir mazāks par vienu, tas no
zīmē, ka saimniecība nav pilnā mērā izmantojusi ražošanas 
objektīvos faktorus (salīdzinājumā ar vidējām iespējām 
republikā). Ja koeficients ir lielāks par vienu - saimnie
cība pilnīgi izmantojusi savas objektīvās un subjektīvās 
ražošanas iespējas. 

Šādam"Spriedumam ir zināma nosacītība, jo nav iespē
jams stingri norobežot objektīvo un subjektīvo faktoru 
darbības rezultātus. 

3^ Viens no darba pirmajiem uzdevumiem bija izstrā
dāt kolhozu un sovhozu gada pārskatu izraksta veidlapu. 
Vajadzēja atrisināt uivus savstarpēji cieši saistītus uz
devumus. Pirmkārt - pagatavot veidlapu tā, lai tā būtu 
piemērota kā* kolhozu.tā sovhozu gada pārskatu rādītāju iz
rakstīšanai. Otrkārt - noderīga datu perforācijai. Kā zi
nāms , kolhozu un sovhozu gada pārskatu veidlapas stipri 



atšķiras kā pēc formas, tā arī pēc satura. Rādītāju sa
kārtojums nav noderīgs perforācijai. 

4. Lauksaimniecības ekonomikas pētījumos samērā 
neskaidra un līdz galam neatrisināta ir absolūto rādītā
ju salīdzināšanas problēma. Pastāv divi viedokļi! l) visus 
absolūtos rādītājus samērot.sverot ar zemes platību, 
2) svēršanu neizdarīt, aprēķinos izmantot rādītāju abso
lūtās nozīmes. 

Šajā pētījumā tika pielietots pirmais variants. Taču 
zemes platības rādītājs, tā saturs un interpretācija ir 
visai neskaidra. Lauksaimniecības ministrija,CSP u.c. re
sori analīzes vajadzībām lieto četrus zemes platību salī
dzinošos rādītājus. Turklāt ieskati par to izmantošanas ie
spējām ir atšķirīgi. 

Lai šajā jautājumā radītu zināmu skaidrību, pētījumā 
par svariem izmantoti četri zemes platības rādītāji. 

1) lauksaimniecībā izmantojamā zemei 
2) tīrumi; 
3) intensīvi izmantojamā zeme (kultivētā)j 
4) nosacītā kultivētā platība (izmantojot pārrēķi

nāšanas koeficientus). 
ieskatoties uz to, ka augstu korelatīvo sakarību ar 

bruto ienākumu rāda faktori, kas svērti ar lauksaimniecī
bā izmantojamo zemi, šobrīd statistiski drošāks ir 
intensīvi izmantojamās zemes rādītājs. Tā priekšrocības 
it īpaši redzamas,analizējot lauksaimniecisko ražošanu pa 
atsevišķām saimniecībām. 

Intensīvi izmantojamās zemēs ieskaitāmas tās platības, 
kurās iespējama ražošanas procesu mehanizācija! tīrumi, 
augļu dārzi, uzlabotās un tīrās nosusinātās pļavas, kulti
vētās un uzlabotās ganības. Intensīvi izmantojamo zemju 
platība pašreiz republikas kolhozos un sovhozos ir mazāka 
nekā lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Nākotnē šīs pla
tības, sakarā ar ražošanas'kultūras uzlabošanos^būs lī-
dzīgas. 



Kolhozu un sovhozu gada pārskatu nepieciešams papil
dināt ar intensīvi izmantojamās zemes platības rādītāju. 

5. Tālāk pētījumā vajadzēja atrast vispiemērotāko ze
mes novērtējumu. Tika risināti četri varianti! 

- lauksaimniecībā izmantojamās zemes novērtējumsC 
a) ballēs, b) rubļos; 

- tīrumu novērtējums! 
a) ballēs, b) rubļos. 

Vajadzēja ekonomiski matemātiskam modelim izvēlēties vie
nu no šiem variantiem. 

Zemes ekonomiskā novērtējuma rādītāji rubļos publicē
ti A. Boruka un G. Sumarokova grāmatā "Zemes kvalitātes 
nozīme lauksaimniecībā", (Rīgā, "Liesma", 1972). 

Līdz šim lauksaimniecības uzņēmumu darbības analīzē 
izmantoja zemes kvalitatīvo novērtējumu ballēs. 

Korelācijas un regresijar; analīze parādīja, ka tīru
mu ekonomiskajam novērtējumam ir cietāka un statistiski 
drošāka sakarība ar bruto ienākumu nekā zemes kvalitatī
vajam novērtējumam balles (sakarības bntiskuma rādītāji 
F ir zemāki). 

Tāpēc kolhozu un sovhozu ekonomiski statistiskajos 
pētījumos jābalstās uz zemes ekonomiskā novērtējuma rādī
tājiem. 

6. Lai izlīdzinātu kolhozu un sovhozu ekonomiskās 
atšķirības, republikā noteiktas diferencētas valsts iepir
kuma cenu zonas gaļai. Tāpēc dažādu zonu saimniecību fak
tiskais bruto ienākums tieši nav salīdzināms. Vajadzīgi pār
rēķini. 
Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas rajoni iedalīti 

četrās govslopu un cūkgaļas valsts iepirkuma cenu zonās. 
Cenu attiecība l,oo . 0,82 I 1,04 . 1,08. Ekonomiski atpa-
likufio rajonu saimniecības saņem piemaksas uz labāko rajo
nu rēķina. 

. Bruto ienākumu pārrēķina.pareizinot valstij realizētās 



gaļas ienākumu ar attiecīgās zonas cenu koeficientu, pie
mēram, Rēzeknes raj. kolhoziem un sovhoziem ar 0,82, bet 
Bauskas raj. - ar 1,08. 

Bruto ienākums vēl jākoriģē, atskaitot virsplāna rea
lizētas produkcijas uzcenojuma summu, šiem pārrēķiniem 
nepieciešama papildu Informācija. 

7. Tālākajā darba gaitā vajadzēja noteikt faktorus, 
kas ietekmē bruto ienākuma lielumu. No visu republikas 
kolhozu un sovhozu 1971.gada pārskatiem un citiem avotiem 
izrakstījām apmēram 67 tūkstošus ekonomisko rādītāju.Par 
katru saimniecību - 73 izejrādītāji, bet uz to bāzes 24 
pamatrādītāji perforācijai un tālākai apstrādei ar ESM. 
Ekonomiski statistiskā analīzē izmantojām 640 kolhozu un 
216 sovhozu datus. Vairākas specializētās saimniecības, 
kur stipri atšķiras ražošanas struktūra, no kopējās ana
līzes izslēdzām0 

Datus apstrādāja P. Stučkas Latvijas Valsts universi
tātes Skaitļošanas centrs ar ESM "BESM-4" un "GE-415", Ti
ka sagatavoti divi perfokaršu masīvi, viens darbam ar 
"BESLT-4", otrs - ar "GE-4151'. Katrai saimniecībai izgata
voja divas perfokartes. Viena masīva lielums - 1712 per
fokartes. 

Ar "BESM-4" Izpildīja korelācijas un regresijas aprē
ķinus kā arī sastādīja publicējamo biļetenu tabulas. 
"GE-415" galvenokārt izmantoja statistisko datu grupēšanas 
vajadzībām. Paralēli izpildīja arī korelācijas un regresi-'•• 
jas analīzi. 

Bruto ienākumu ietekmējošo faktoru pirmā atlase no
tika^ vadoties no tīri ekonomiskiem lauksaimnieciskās ra
žošanas apsvērumiem. Tālākā analīzē lietoja matemātiskās 
metodes. Pavisam pētījām 14 dažādu faktoru ietekmi. 

8. Izmantojot lineārās sakarības matemātisko formu, 
kas vislabāk atbilst ekonomisko procesu pētīšanai lauksaim
niecībā, sastāaīts šāds ekonomiski matemātiskais mode
lis teorētiskā bruto ienākuma aprēķināšanai visiem repub-



likās kolhoziem un sovhoziem. 
y = - 21. 0991 * 12- 2066X1 4 0, 1686x2 4- 1, 2097x^ 4 

4 0, 0111x4 4 0, 0038xs - 0,2366x6 

kur, 
y - teorētiskais bruto ienākums tūkst, rbļ.^rēķinot uz 

100 ha intensīvi izmantojamās zeme3j 
X ļ <- tīrumu ekonomiskais novērtējums ha tūkst.rbļ. Palie

linot par vienu rubli viena ha tīrumu ekonomisko no
vērtējumu, bruto ienākums pieaug par 0,12 rbļ^ 

^2 " ražošanas pamatfondu gada vidējā vērtība tūkst.rbļ, 
rēķinot uz 100 ha. intensīvi izmantojamās zemes. 
Katrs pamatfondu rublis dod 0,17 rbļ. lielu bruto 
ienākumu, rēķinot uz vienu ha intensīvi izmantojamās 
zemes; 

*2 - vidējais gadā strādājošo skaits, rēķinot uz 100 ha 
intensīvi izmantojamās zemes. K^trs strādājošais dod 
1209,7 rbļ. lielu bruto ienākumu, rēķinot uz 100 ha 
intensīvi izmantojamās zemes; 

x^ - darbīgā vielā pārrēķināto minerālmēslu daudzums centne
ros uz 100 ha intensīvi izmantojamās zemes* 
Katrs izlietotais centners darbīgā vielā pārrēķināto 
minerālmēslu dod 11,1 rbļ,lielu bruto ienākumu, rēķi
not uz 100 ha intensīvi izmantojamas zemes/ 

x^ - koncentrētās pirktās lopbarības patēriņš, rēķinot 
centneros uz 100 ha intensīvi izmantojamās zemes. 
Viens centners pirktās lopbarības dod 3,8 rbļ# lielu 
bruto ienākumu, rēķinot uz 100 ha intensīvi izmanto
jamās zemes; 

X g - nerentablās produkcijas (cukurbietes, piens , lini ) 
īpatsvars precu produkcijā, procentos. Palielinot ne
rentablās produkcijas īpatsvaru par vienu procentu, 



bruto ienākums samazinās par 236,6 rbļ. 
Nerentablās produkcijas īpatsvars preču produkcijā 

raksturo saimniecības specializācijas virzienu. Šīm fakto
ram ir svarīga nozīme bruto ienākuma ekonomiski matemātis
kā modeļa izstrādāšanā. 

9. Faktoru raksturojums, kas izraudzīti teorētiskā 
bruto ienākuma aprēķināšanai Latvijas PSR kolhozos un sov
hozos 1971.gadā. 

Faktori Pāru sakarības Regresijas 
korelācijas koeficienta 
koeficients būtiskuma 

Xļ - tīrumu ekonomiskais 
novērtējums 0,53 18* 53 

^2 - ražošanas pamatfondu 
•šaoa vidējā 1 ērtība 0,69 9*9^ 

x. - vidēji gadā strādā
jošo skaits 0,5^ ' 14,56 

x^ - minerālmēsli pārrēķi
nāti darbīgā vielā 0,39 . l f 8 * 

x^ - koncentrētā pirktā 
lopbarība 0,41 4,46 

x^ - nerentablās produkci
jas īpatsvars -0,41 -6,31 

Daudzfaktoru Korelācijas koeficients 0,83 

Neizskaidrotās variācijas koeficients 28,6 
Vienādojuma standartkļūda • . 7,32 

10. Ekonomiskās efektivitātes koeficients par katru 
saimniecību aprēķināts ievietojot iepriekš minētā kopvie-



nādojuma x nozīmju vietas faktiskos datus. Vienādojumu 
atrisināšanu veica ESM "BESM-4". 

Aprēķinu rezultāti un faktori par katru kolhozu un sovho
zu nodrukāti sekojošā tabulogramā. 

Nr. Kolhoza, sov-
p« Moza nosau-
k. kums 

#Rezultējošie rādītāji - biuto ienā-' kums uz 100 ha intensīvi izmantojamās 
z eme s , tūkst. rbļ 
faktiskais 
(koriģētais) teorētiskais 

ekonomiskās 
efektivitā
tes koefi
cients (ai
lē l.aile 2) 

F a k t o r i 
t īrumu 
ekono
miskais 
novēr
tējums 
- 1 ha 
tūkst. 
rbļ 

uz 100 ha intensīvi izmantojamās zemes 
ražošanas strādā-
pamatfon- jošo 
du- tūkst.skaits 
rbļ 

izlie
tots 
minerāl
mēslu 
- cnt 

patērēts 
pirkto 
koncen
trātu 
- cnt 

neren-
t abiās 
produk
cijas 
īpatsvars 
_ procen
tos 

. _JLL- Sadarbība ar Latvijas PSR C3P, papildus pētījumi 
tika veikti pa atsevišĶām saimniecību kategorijām, it ipa-
Si par sovhoziem, sastādot vairākas kombinēto grupējumu 
tabulas» 

Statistisko datu apstrādes rezultāti apkopoti divos 
Latvijas PSR OSP izdotos ̂ ājtunos (izsūtīti visā» lauk
saimniecību vadošā» organizācijās): 



1. Latvijas PSR kolhozu saimnieciskās darbības 
ekonomiskās efektivitātes analīze par 1971 gadu 
Rīgā, 1972, (krievu valodā)\ 

2, Latvijas PSR sovhozu saimnieciskās darbības 
ekonomiskās efektivitātes analīze par 1971 gadu 
Rīgā, 1972, (krievu valodā). 

Bez tam svarīgākie koprezultāti un secinājumi publi
cēti žurnālā ''padomju Latvijas Lauksaimniecība" 1973«g.» 
maijs, raksts '•par zemes ekonomiskā novērtējuma datu iz-
mantošanu", autori A. Boruks, A c Viesis» 

Pētījuma rezultāti izmantoti nolikuma projekta "Lauk
saimniecības uzņēmumu un rajonu sociālistiskās sacensības 
rezultātu novērtēšana " sastādīšanā. 

Iepriekš minēto ekonomiski matemātisko modeli var 
izmantot kolhozu un sovhozu saimnieciskās darbības analīzē 
arī par 1972. un 1973.gadu. 



B. K u r o v s 

IATVIJAS PRS IEDZĪVOTĀJU NAUDAS IEŅKMUMU UN 
IZDEVUMU PLĀNA BILANCES APRĒĶINĀŠANAS 

AUTOMATIZĀCIJA 

Iedzīvotāju naudas ieņēmunn. un izdevumu bilance ir 
PSRS tautsaimniecības bilances sastāvdaļa, kas raksturo 
kā iedzīvotāju naudas ieņēmumu apjomu un avotus, tā arī 
naudas izdevumu apjomu un strulctūru. Iedzīvotāju naudas 
ieņēmumu un izdevumu bilances pamatuzdevums ir noteikt 
atbilstību tautsaimniecību plānā starp iedzīvotāju naudas 
ieņēmumiem un preču mazumapgrozījumu, maksas pakalpojumu 
apjomu un uzkrājumiem* 

Iedzīvotāju naudas ieņēmumu un izdevumu plāna bilan
ces aprēķinu īpatnība Ir tā, ka vienā dokumentā apkopo 
sintētisko rādītāju kompleksu, kas raksturo republikas 
iedzīvotāju naudas ieņēmumus un izdevumus. Bilances rā
dītāju lielums un to izmaiņu tendences atkarīgas no taut
saimniecības plāna daudziem rādītājiem. Šobrīd plāna bi
lanci galvenokārt izmanto iedzīvotāju pirkumu fonda no
teikšanai un preču mazumapgrozījuma apjoma un visāda vei
da maksas pakalpojumu plānošanai. 

Plāna bilances aprēķināšanas automatizācija ievēroja^ 
mi palielinās tās lomu tautsaimniecības plānošanā, pamato
joties uz plānotiem ieņēmumiem, ar pieprasījuma modeļu 
palīdzību būs iespējams noteikt iedzīvotāju maksātspējīgā 
preču un pakalpojumu pieprasījuma struktūru un ar uzkrāju
mu modeļa palīdzību būs iespējams noteikt naudas līdzekļu 
uzkrājumu apjomu. Iedzīvotāju naudas ieņēmumu un izdevumu 
plāna bilances aprēķināšanas pašreizējā kārtība neapmie-



rina republikas plānošanas orgānus tādēļ, ka nav atrisinā
ti vairāki svarīgi jautājumi, proti. 

- bilances zinātniskā līdzsvarošanai 
- naudas migrācija un ar to saistītais izdevumu daļas 

pārsniegums pār ieņēmumu daļu (metodikā, kas izklāstīta no
rādījumos par PSRS tautsaimniecību plāna sastādīšanu, par 
migrācijas noteikšanu tikai norādīts, ka "izdevumu pār
sniegumu pār ieņēmumiem pieņem vienlīdzīgu summai, ko 
iebraukušie iedzīvotāji izlieto dotās republikas teritori
jā, vai dotās republikas iedzīvotāji izlieto no ieņēmumiem, 
kas saņemti no ārienes", nenorādot, kā šie dati jāaprēķina)$ 

.- teritoriālās (rajonu) iedzīvotāju naudas ieņēmumu un 
izdevumu plāna bilances; 

- ekonomiski matemātisko metodu pielietošanai 
- zinātniski pamatotā prognozēšana un dažas citas 

problēmas, kuras nevar atrisināt pēc tagadējās metodoloģi
jas un bez elektroniskās skaitļošanas tehnikas pielietošanas. 

Visus uzdevumus, ko risina PSRS Valsts plāna komiteja 
un savienoto republiku Valsts plāna komisijas, var iedalīt 
trijās klasēs! 

1) tiešie plānošanas uzdevumi - nozaru nodaļu uzdevumi 
(naturālā un vērtības izteiksmē),kbpplānu nodaļu uzdevumi, 
materiālo bilanču nodaļu uzdevumi, iedzīvotāju dzīves līme
ņa plānošanas uzdevumi! 

2) nozaru optimālā izvietojuma un attīstību uzdevumif 
3) informācijas meklēšanas uzdevumi. 
Iedzīvotāju naudas uzņēmumu un izdevumu plāna bilances 

aprēķināšana ietilpst tiešo plānošanas uzdevumu klasē.Tie
šajos plānošanas uzdevumos algoritmi satur vienīgi skaitļo
šanas operācijas, bet neparedz lēmumu pieņemšanu, kas nosa
ka meklējamo rādītāju vērtību viennozīmību. Savukārt visus 
tiešos plānošanas uzdevumus var iedalīt trijās grupāsl • 

- autonomo plānošanas uzdevumu grupa, 
- tiešo kopplānošanas uzdevumu grupā, kura aprēķina 



ekonomiskos rāaītājus, kas raksturo parādību, objektu vai 
procesu visumā atbilstoši vienai no pazīmju daļ^s pazīmēm 
(šās grupas uzdevumos ietilpst arī iedzīvotāju naudas ie
ņēmumu un izdevumu plāna bilances aprēķināšana); 

- analītisko tiešo plānošanas uzdevumu grupa. 
Republikas iedzīvotāju naudas ieņēmumu un izdevumu pla-

na bilances aprēķināšanas procesa automatizāciju var īste
not j risinot trejāda rakstura jautājumus" 

- pirmkārt, plāna bilances sastādīšanas metodoloģijas 
jautājumus (par tas trūkumiem norādīts augstāk)\ 

- otrkārt, ekonomiski matemātisko metodu lietošanas 
un izstrādāšanas jautājumus\ 

- treškārt, jautājumus par aprēķinu veikšanu ar elek^ 
tronisko tehniku. 

Visi šie jautājumi ir savstarpēji cieši saistīti un 
tos nevar risināt atrauti vienu no otra,_ 

Šādu automatizācijas uzdevumu risināšanā var būt di
vas dažādas principiāla^ pieejas! 

- pirmkārt, radikāla aprēķinu metodoloģijas un visa 
tehnoloģiskā procesa izmaiņa, iiek noteikts Šā plānošanas 
uzdevuma mērķis un risināmie uzdevumi. Sajā gadījumā nav 
vajadzīgs sīki pētīt pastāvošo informācijas sistēmu. Šī 
pieeja ir visefektīvākā, tā noved pie sistēmas funkcionē
šanas radikālām kvalitatīvām izmaiņām} 

- otrkārt - aprēķinu manuālās metodoloģijas pakāpeniska 
pārkārtošana mašiņizētā, ar nelielām esošās kārtības izjoni-
ņām. Šāda pieeja, bez šaubām, ir mazāk efektīva, lai r/ui 
tai ir ari kas pozitīvs! 

- nepieciešama iedzīvotāju naudas ieņēmumu un izdevumu 
bilances aprēķināšanas visu etapu visrūpīgākā izpētīšana, 
kas dod iespēju atklāt lietojamās metodoloģijas, informatī
vā apgādājuma, tehnoloģiskā procesa utt. būtiskākos tru-
Icjausi 

- pārejot uz mašinizēto tehnoloģiju, jārisina metode-



lOfljas pilnveidošanas jautājumi un no jauna izvirzītās 
problēmast turklāt atsevišķu plānošanas uzdevuma automatizā 
ciju nevar risināt autonomif neņemot vērā citus specifiskus 
plānošanas automatizācijas uzdevumus. Saskaņā ar PSRS Valst 
plāna komitejas 1971.g. 22. februāra lēmumu Nr. 11 tiek 
izstrādāta PSRS Valsts plāna komitejas un savienoto republi 
ku Valsts plāna komisiju plāna aprēķinu automatizētā sistē
ma (PAA3). Šajā sakarā visi nozaru un starpnozaru plānoša
nas uzdevumi (tai skaitā arī starpnozaru apakšsistēma "Ie
dzīvotāju dzīves līmenis", kuras sastāvā savukārt ietilpst 
republikas iedzīvotāju naudas ieņēmumu un izdevumu plāna bi 

•t 

lances aprēķins) jārisina ciešā kopsakarā. Izstrādājot au
tomatizācijas projektus, jāņem vērā ne tikai atsevišķo plā
nošanas uzdevumu ciešie savstarpējie informatīvie sakari, 
bet arī to metodoloģiskā, tehnoloģiskā un tehniskā savieno
jamība visos līmeņos. Turklāt, jāievēro arī tas, ka iedzī
votāju naudas ieņēmumu un izdevumu plāna bilances aprēķinā
šanas pamats ir pārskata informācija, ko iedzīvotāju nau
das ieņēmumu un izdevumu pārskata bilances veidā plānošanas, 
orgāniem sniedz Valsts statistikas orgāni. Plāna un pārska
ta bilanču sastādīšanas uzdevumi Plāna aprēķinu automatizē
tajā sistēmā (PAAS) un Valsts statistikas automatizētajā 
sistēmā (VSAS) ir savstarpēji cieši saistīti kā informatīvi 
tā arī organizatoriski un metodoloģiski gada un perspektī
vajā plānošanā. £is sakars, kā augstāk norādīts, izpaužas 
tādejādi, ka tieši pārskata informācija ir pamats plāna . 
un prognozes bilanču aprēķiniem, kā ari tādejādi, ka pār
skata un plāna bilanču algoritmiem ir daudz kopēja. No tā 
izriet nepieciešamība nodrošināt šo uzdevumu automatizāci
jas, projektu izstrādāšanas koordināciju un saskaņošanu 
starp PAAS un VBAS, kā art starp "Iedzīvotāju dzīves līme-, 
ņa* apakšsistēmas un dažu nozaru automatizēto vadības sis
tēmu (NAVS) atsevišķiem plāna aprēķinu uzdevumiem. To iespē 
jams īstenot, ja izstrādāta vienota pAAS un VBAS metodolo
ģiskā, informatīvā, matemātiskā un tehniskā apgādājuma 



platforma. Neraugoties uz to, ķa pagājis ievērojams laiks, 
vadošās organizācijas tedu vienotu platformu nav izstrādā
jušas, un tas ievērojamā mērā kavē vairāku uzdevumu risi
nāšanu, tai skaitā arī iedzīvotāju naudas ieņēmumu un iz
devumu plāna bilances aprēķinu automatizācijas uzdevuma ri
sināšanu. Starp citu, nav formulētas PAAS un VSAS automati
zētās datu bankas (ADB) funkcionēšanas prasības un parametri. 
Šobrīd tiek pabeigts kārtējais etaps - bilances sastādīša
nai nepieciešamās informācijas apstrādes pārkārtošana uz 
ESM - republikas' iedzīvotāju naudas'ieņēmumu un izdevumu 
plāna bilances sastādīšanas procesa aprakstīšana un tā at
tēlošana algoritmiskajās tabulās. Nākošais etaps ir pro
grammēšana, bet, kā augstāk atzīmēts, šo darbu var Izpildīt 
tikai pēc tam, kad būs noteiktas vienotas prasības PAA3 
un VSAS radīšanas jautājumos, tai skaitā arī tehnikas iz
vēles jautājuma. 

Paredzēta izstrādāt šādus algoritmus un programmas! 
- plāna bilances formēšana ESM atmiņai 
- skaitliskās informācijas ievads; 
- galvenā vadošā programmai 
- konkrētu algoritmisko tabulu skaitļošanas programmai 
- rezultātu izvades programmai 
- daudzvariantu aprēķinu nodrošināšanas programmai 
- programma variantu aprēķinu rezultātu ievadīšanai 

atmiņā| 
- palīga, teksta un apkalpojošās programmas. 
Izstrādājamā sistēma ir cilvēka - mašīnas sistēma un 

tās funkcionēšana nav iespējama bez cilvēka aktīvas līdz
dalības. PlānoSana darbinieku darbības kvalitāte radikāli 
izmainīsies, palielināsies analītiskā darba īpatsvars, pa
lielināsies atbildība un pieņemamo lēmumu zinātniskā pama
totība. Tas ievērojami uzlabos visas tautsaimniecības plā
nošanas kvalitāti un operativitāti. 
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