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IEVADS 

Mūsdienu t a u t e 3 saimniecības attīstības un sabied
riskās ražošanas efektivitātes aušanas apstākļos pieaug 
sociālās sfēras nozime, t ā 3 ietekme uz personības veido
šanos un apstākļu radīšana, lai rastos interese par darbu. 
Personības attieksme piet darbu atkarīga no strādājošo 
sadzīves apstākļiem, viņu izglītības un kultūras līmeoa, 
aktivitātes un mērķtiecības gala rezultāta sasniegšanai. 

Jauno attiecību formēšanās rodas daudzu objektīvu so
ciāli - ekonomisku apstākļu ietekmē. 

Zinātnisko rakstu krājumā ir atspoguļoti katedras 
zinātniski pētnieciskā darba rezultāti par sociāliem 
jautājumien reģionālajā aspektā oar 1987.-19^9«gadiem 
un perspektīvā 1991.-2CG5.gadiem. Sajā krājumā ir iz
skatīti jautājumi par plānošanas metožu pilnveidošanu 
Latvijas PHR ekonomiskās patstāvības apstākļos. īpaši 
ir atspoguļoti jautājumi par izglītību , kultūru • ve
selības aizsardzību un lauksaimniecības sociālās sfēras 
attīstību. Kopumā šai krājumā iekļauti teorētiski un 
praktiski elementi svarīgāko sociālās infrastruktūras 
jautājumu risināšanai. 



E.Dubra 

DZĪVES KVALITĀTB LATVIJAS PSR, TAS 
PAŠREIZĒJAIS STĀVOKLIS UN ATTĪSTĪBAS 
PERSPEKTĪVAS 

Republikā īstenojamā" radikālā reforma ekonomikas un 
viaas sabiedriskās dzīves sfērās paSreiz balstās uz Latvi
jas PSR Augstākās Padomes sesijā 1989.gada 27.jūlijā iz
strādāto un pievemto Likumu par Latvijas PSR ekonomisko 
patstāvību, kurs stājas spēkā republikas teritorijā ar 
1990.gada I.janvāri. 

Jaunā saimnieciskā mehānisna veiksmīga realizācija 
ekonomikas sfērā, kuru nosaka šis likums, ļaus izveidot 
stingru ekonomisku pamatu aktuālu sociālu problēmu un ie
dzīvotāju dzīves līmeņa kvalitātes paaugstināšanas atrisi
nāšanai. Visu veicamo ekonomisko pārveidojumu svarīgākais 
mērķis, it īpaši tirgus attiecību un Īpašuma formu attīs
tībā, ir cilvēka problēmu un vajadzību apmierināšana visā 
to daudzveidībā. 

Ir nepieciešama gudra un spēcīga sociālā politika, 
kura nodrošinātu cilvēka sociālo aizsargātību dzīves ma
teriālajā un garīgajā sfērā. 

Nopietni sociāli ekonomiski pētījumi par republikas 
pāreju sākot ar 1990,gadu uz ekonomisko patstāvību, tika 
veikti sakarā ar Latvijas PSR ekonomiskās un sociālās at
tīstības Koncepcijas laika periodam līdz 2005.gadam saga
tavošanu. Koncepcijā tika noteikti ekonomisko pārveidojumu 
virzieni un to sociālās sekas, t.i., tika izvērtētas soci
ālo rezultātu sasniegšanas reālās iespējas cilvēka labā. 
Sociālās sfēras prioritāte tika ņemta par pamatu republi
kas attīstībai. Pie tam tika kritiski novērtēts Latvijas 
PSR cociālās attīstības līmenis un tika noteikti galvenie 
virzieni sociālo problēmu atrisināšanai perspektīvā. 

Izdarīsim šo analīzi sīkāk. 
Republikas sociālās attīstības patreizējam līmenim 

ir raksturīga virkne nopietnu trūkumu un disproporciju. 
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Ilgu laiku, seviiiķi 30. sados, oija vērojama stagnāci
ja un pat tendence samazināties iedzīvotāju sociālās lab
klājības līmenim, kuru izsauca sekojoši iemesli : 

- cilvēka dzīves vietai ekoloģiskās video vispārējā 
pasliktināšanās; 

- cilvēka par šikas nepie tiekamais kvali tatīvsis līme— 
nis un nesabalansētā, struktūra, ka,a pasliktina iedzīvotā
ju veselību un saīsina dzīvos ilgumu; 

- kvalitatīvu pārtikas produktu un T.asu patēriņa preču 
patēriņa deficīts sastāda y>%% bet maksas pakalpojumu 
līdz no pieņemtajiem republika racionālajiem patēriņa 
norma tlvīera; 

- kopumā jāatzīmē pilsētas un lauku sociālās apgādāfcī-
bas līmeņu nepsraauotā diferenciācija, patreizējais preču 
un pakalpojumu deficīta atstāj sevišķi negatīvu ietek:.':! 
uz lauku iedzīvotāju dzīvi; 

- pagājušā periuda agrārā politika noveda pie ievēro
jamas lauku infrastruktūras pasliktināšanas un izsauca 
lauku iedzīvotāju noplūdi uz pilsētām, sevišķi no Latga
les zonas; 

- lauku sociālsi infrastruktūrai nepieciešama priori
tāte tās attīstībā, sevišķi skolu, medpunktu, sadzīves 
pakalpojumu, tirdzniecības objektu un dzīvokļu celtniecī
bā, sevišķi republikas austrumu rajonos; 

- iezīmējas iedzīvotāju neapmierinātā maksātspējīgā 
pieprasījuma pieaugums pēc precēm un pakalpojumiem ar 
arvien pieaugošajiem inflācijas procesiem, ar ažiotāžu 
pieprasījumā, lttā asortimenta ifistumšami, iedzīvotāju 
neapmierinātību ar precu ewfcrtirr.cntu un kvalitāti; 

- tai pat laikā apmēram 25/J iedzīvotāju, sevišķi daudz
bērnu ģimenēm, pensionāriem, strādājošai jaunatnei, ienā
kumi ir iemāki par sabiedriskā minimuma robeža; 

- kopumā republikas iedzīvotāji apmierina savas vaja
dzības vidēji par 66/ ro racionālā patēriņa budžeta; 

- joprojām ir ada iedzī/otāju, jovioķi jsuno înê ii.i•(• -
apgāia.tība ar dzīvokļiem. Republika, dzīvokļa c-i ņemšanas 
uzskaitē CI.0£.-?-9 bija Ic',3 tūkstoši ģimeņu; 

http://ewfcrtirr.cn
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- republikā ir pasliktinājusies apstākļi vispusīgai va
lodas un kultūras attīstībai. Jāpievērš sevišķa uzmanība 
iedzīvotāju sadzīves, sabiedriski politiskās, estētiskās 
kultūras paaugstināšanai; 

- iedzīvotājiem pakāpeniski sāk zust kvalitatīva un 
augsti profesionāla darba iemanās un kopumā darba kultūra, 
nav nepieciešamo apstākļu iedzīvotāju pilnvērtīgai atpū
tai un, sevišķi strādājošo, reabilitācijai; 

- nepietiekms iedzīvotāju medicīniskās apkalpošanas 
līmenis, neskatoties uz augstajiem rādītājiem apgādē ar 
ārstiem un medicīnas iestādēm; 

- neefektīvi tiek izmantots zinātniskais potenciāls, 
zinātnisko pētījumu efektivitāte ir zema, jo ir trūkumi 
zinātnisko darbinieku darba organizācijā, materiālajā ie
interesētībā , ļoti vāja ir zinātnes izmēģinājumu ekspe
rimentālā un materiālā bāze; 

- pilnībā nav atrisināti personības kvalitatīvas apmā
cības un audzināšanas jautājumi, kā ari mācību procesa 
apgāde ar mūsdienīgu augsta līmeņa tehnisko aprīkojumu, 
nav ieviesta reāla divvalodība, nav paveikta bērnu apmā
cības otrās maiņas likvidācija; 

- sevišķi ierobežota materiālā bāze fizkultūras nodar
bībām un profesionālā sporta attīstībai, jo nepietiek 
sporta būvju vajadzīgajā dauazu-mā. 

Lai pārvarētu minētās problēmas,dzīves sociālajā sfē
rā nepieciešams realizēt kvalitatīvi citas pieejas. Tādēļ 
visam sociālo pasākumu kompleksam, pēc mūsu uzskata, ir 
jābūt noformulētam konkrēti izstrādātas rīcības program
mas veidā, kuras būtība tiks apskatīta tālāk. 

Sociālajā attīstībā ir paredzēts realizēt jaunu pie
eju cilvēka problēmu atrisināšanā - jāizveido apstākļi 
kvalitetlvai materiālo un garīgo vajadzību apmierināšanai, 
intelektuālā un kultūras līmeņa paaugstināšanai, iedzīvo
tāju sociālās aizsardzības un apgādatības uzlabošanai. Sī 
stratēģija īstenojas.balstoties uz nemitīgu republikas 
ekonomiskā potenciāla attīstību, radikālu cilvēka dzīves 
vietas ekoloģiskās vides uzlabošanu, iedzīvotāju meriānis-



kā pieaugums pārtraukšanu un republikas Iekšējo migrāci
jas procesu regulēšanu, cemot vērā toritorijas, nacionālās 
un kultūras tradīcijas.. 

Latvijas PSR tiek paredzēts īstenot patstāvību sociā
lu politiku veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, 
dzīvokļu celtniecības, sporta, tūrisma sfērā un citān so
ciālās nozarēs, apvienojot garantēto bezmaksas un papil- • 
d u 3 Iedzīvotāju apmaksāto apkalpošanu. Sociālās sfēras 
nozaru struktūru ir jāpilnveido, ņemot vcrā iedzīvotāju 
prasību pilnīgu apmierināšanu. 

Galvenie Latvijas PSR sociālās attīstības virzieni 
ir saistīti ar nepieciešamību pamatā izmainīt izveidoju
šās tendences republikas tautas saimniecībā, ievērojc: 
prioritāti sociāla rakstura vajadzību risināšanai, seviš
ķi ievērojot lauku iedzīvotāju vajadzības. Visi ekonomis
kās poli tiks s virzieni tiek izstrādāti un realizēti, ņe
mot vērā to sociālās sokas, kuras atstāj iespaidu uz re
publikas iedzīvotājiem. 

Nepieciešams veidot cilvēka ekonomisko ieinteresētī
bu dzīvot veselīgu dzīves veidu, paaugstināt izglītības 
un kultūras līmeni, attīstīt radošās spčjas un profesionā
lo prasmi un kopumā racionāli izmantot savu intelektuālo 
potenciālu. 

Latvijas PSR reģionos svarīgākais sociālās attīstī
bas virziens ir deficīta pārvarēšana, materiālo labumu 
un pakalpojumu kompleksa racionālas lietošanas nodrošinā
šana, ņemot vērā pilsētas un lauku iedzīvotāju izvietoju
mu, sociālās apkalpošanas pilnveidošanu pa republikas re
ģioniem un katru seimricclbu, pamatojoties uz tās saim
niecisko patstāvību. 

Optimizācija nepieciešama arī urbanizācijas proce
siem, lai republikas iedzīvotāji būtu izvietoti vienmē
rīgāk, ekonomiski un sociāli pamatotāk, apstādinot cil
vēku 3 k a i t a pioaugumu galvaspilsētā Rīgā un citās Lat 
jas lielākajās pilsētās,un stimulējot to pieaugumu lau
kos, sevišķi Latgales zonā. 
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Izvirzīto pasākumu tautas labklājības līmeņa celšanā 
izpilde ļaus nodrošināt republikas iedzīvotāju reālo ie
nākumu, pieaugumu. La galveno noteikumu iedzīvotāju dzīves 
līmeņa un kvalitātes paaugstināšanā ir jāuzskata iekšējā 
tirgus stabilizācija un tai sekojošu piesātināšanu ar 
precēm un pakalpojumiem, kas ļauj kvalitatīvi apmierināt 
iedzīvotāju patēriņa pieprasījumu, tai skaitā ņemot vērā 
.preču grupas Iekšējo sabalansētlbu pa atsevišķam preču 
un pakalpojumu grupām. Pēc tam nepieciešams nodrošināt 
republikas mazumtirdzniecības precu apgrozījuma pieaugu
mu ne mazāk kā 1,0 reizes, bet maksas pakalpojumu reali
zāciju 2,1 - 2,2 reizes. Tiek paredzēts daudzveidot nau
das noguldījuma formas, lai paātrinātu un saimnieciski 
izmantotu iedzīvotāju naudas ietaupijums,tai skaitā akcijas 
un ieguldījumus privātajā īpašumā un rentē. 

Pieaugot vidējiem dzīves līmeņa rādītājiem, nepie
ciešams uzturēt optimālu diferenciāciju starp dašādu ie
nākumu iedzīvotāju grupām. Sevišķa vērība jāvelta mazap-
gādāto grupai, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm, kuru iena-
Jcumi nesasniedz sabiedriskā minimuma robežu, paredzot 
palīdzības sniegšanu šim ģimenēm piemaksu, pabalstu un 
privilēģiju vaidā. Savukārt sabiedriskais minimuma pa
augstinās līdz ar kopējā patēriņa līmeņa paaugstināšanos. 

Tiek piedāvāts līdz ar cenu pieaugumu nepārtraukti 
veikt iedzīvotāju ienākumu koriģēšanu ar piemaksu palī
dzību, visu iedzīvotāju grupu ienākumu indeksācijas vei
da, regulāri pārskatot ienākumus līdz ar cenu indeksa 
Izmaiņām. 

Nepieciešama regulāra sociālās politikas precizē
šana sekojošā veidā: 

- jānosaka optimālas proporcijas starp ienākumiem par 
darbu un no sabiedriskajiem patēriņa fondiem; 

- resursu sociālās effektivit&tes paaugstināšana, 
mērķtiecīgi sadalot tos atbilstošam kontingentam un kon-
oentrfijot resursus aktuālu sociālu problēmu risināšanai. 

Ir jāparedz republikā ģimenes palīdzības fonda iz
veide, piesaistot darba kolektīva un iedzīvotāju lidzek-
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ļus, lai var*tu Izmak3āfc pabalstus par bērniem un pie
šķirtu kredītus jaunajām jimenšrn, jauniešiem, kuri mācās 
tehnikumos un augstskolas. 

Materiālo atbalstu bērnu audzināšanai, sevišķi daudz
bērnu ģimenēm, nepieciešams īstenot piemaksu un pabalstu 
veidā bērna uzturēšanai, pagarinot apmaksāto atvaļinājumu 
mātēm bērna kopšanai līdz trim gadiem un piešķirt sievie
tēm mātēm elastīgu 4 dienu ilgu darba nedēļu. 

Ir paredzēts pēc ģimenes ieskatiem rast iespēju īs
tenot pirmskolas vecuma bērna sabiedrisku audzināšanu 
vai audzināšanu mājās, kompensējot ģimenei izdevumus 
valsts izdevumu apjomā šo bērnu uzturēšanai pirmskolas 
iestādē3. 

Nepieciešams uzlabot pensiju apgādi, acbilstoši dzī
ves reāliem apstākļiem, nodrošināt iespēju 3trādūt pen
sionāriem, saglabājot pensijas pilnu apmēru. Vientuļu 
vecu cilvēku aprupēsanu jānodrošina mājām Internātiem, 
vecu ļaužu pansionātiem, kū arī paplašinot patronāžu mā
jās. Vietu skaits pansionātos jāpalielina līdz 2005. ga
dam ne mazāk kā par vienu trešo daļu, jāuzlabo veco cil
vēku dzīves apstākļi tajos. 

Republikas iedzīvotāju efektīvas nodarbinātības no
drošināšanai jābalstās uz dažādu iedzīvotāju 30ciali de
mokrātisku grupu nodarbinātības formu izmantošanu. Trīs
padsmitajā piecgadē Ir vēlama ieviest darba resursu pār
valdes reģionālo sistēmu, lai nodrošinātu darbaspēka re
sursu un darba vietu, profesionālās orientācijas, kadru 
sagatavošanas un pārprofilēšanas sabalan3ētību uz iedzī
votāju dabīgā pieauguma rēķina un cilvēku tālāku izbrī-
vēsanu no rūpniecības, sakarā ar tās modernizāciju. 

Tiek piedāvāta pakāpeniska nodarbinātības palieli
nāšana neražojošās sfēras nozarēs no 28 % 1990. gadā 
līdz 33 % vai līdz §40 tūkstošiem strādājošo 2005. gadā. 
Kopējo nodarbinātību republikas apkalpojošu sfērā pare
dzama palielināt no 35,5/̂  1950. gadā līdz 47 % vai 660 
tūkstošiem strādājošo 2003. gadā. 
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Darba samaksu regulējošai politikai jāizriet no iz
devumiem darba spēka atražošanai, bet darba al^as sadalei 
strādājošo starpā-izejot no to darba kvalitātes un kvan
titātes. Tas nodrošinās darba al~as prestiža palielināša
nos, kura patreiz zaudējusi savas galvenās ekonomiskās 
funkcijas. Nepieciešama ir algas diferenciācija, ņemot 
vērā plašo profesiju un kvalifikāciju atšķirību diapozonu 
darbā, garantējot ienākumu minimumu, atbilstoši reālai 
dzīves vērtībai. 

Darba nedēļas ilgumu mērķtiecīgi saīsināt piecpadsmi
tajā piecgadē līdz 36 stundām bez sasniegtā darba samak
sas līmeņa pazemināšanas, bet apmaksājamā atvaļinājuma 
ilguma-palielināt līdz 24 dienām. 

Dzīvokļu apGādes jomā nepieciešams līdz 2000. gadam 
katru ģimeni apgādāt ar atsevišķu dzīvokli vai individuā
lu māju, nonākot 2005. gadā līdz dzīvokļu apgādes mode
lim - istabu skaits vienlīdzīgs ģimenes locekļu skaitam. 
Šis mērķis ir sasniedzams, tikai pilnīgi apstādinot iedzī
votāju mehānisko pieaugumu. 

Tiek paredzēta prioritāra dzīvokļu celtniecība lau
kos, stimulēta lauku viensētu saglabāšana un atjaunošana, 
arhitektoniskā izskata, pilsētu un lauku apvidu dzīvokļu 
celtniecības plānojuma uzlabošana. 

Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas attīstības 
uzdevums ir labvēlīgu apstākļu izveidošana pirkšanas pie
prasījuma realizācijai un būtiska laika samazināšana pre
ču pirkšanai un sabiedriskās ēdināšanas kvalitatīvu pakal
po j umu saņemšanai c 

Sevišķi lielu sooiālo nozīmi laukos iegūst tirdznie
cības un sabiedriskās ēdināšanas attlsclba. Šim nolūkam 
nepieciešams palielināt veikalu platību vairāk kā par 
trešo daļu. 

Galvenais veselības aizsardzības uzdevums ir vispā
rējās un profesionālās saslimstības, invaliditātes, bērnu 
mirstības samazināšana, pilnvērtīgas un darbaspējīgas 
dzīves ilguma palielināšana, kas ir sasniedzami,radikāli 
uzlabojot ekoloģisko situāciju, nodrošinot ar pilnvērtību 
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un sabalansētu pārtiku, uzlabojot darba un sadzīves ap
stākļus, paplašinot fiziskās kultūras, aktīvas atpūtas 
apjomu un uzlabojot Iedzīvotāju medicīniskās apkalpoša
nas kvalitāti. 

Lai ekonomiski stimulētu veselīgu dzīves veidu, tiek 
piedāvāts izveidot republikā iedzīvotāju veselības fondu, 
apvienojot veselības aizsardzības, sociālās nodrošināšanas 
un sociālas apdrošināšanas līdzekļus, no kura varētu pie
maksu veidā papildus darba elgai stimulēt tos iedzīvotā
jus, kuri rūpējas par savu veselību, kuriem nepiemīt kai
tīgi ieradumi un nav darba kavējumu veselības dēļ, kā arī 
izveidotu papildus līdzekļus fiziskās kultūras un veselī
bas aizsardzības attīstībai. Nepieciešams ari pāriet uz 
veselības saglabāšanas praksi, izmantojot ģimenes ārstu 
palīdzību. Jāizveido gimene3 ārstu institūts. 

Viena no svarīgākajiem veselības aizsardzības attīs
tības virzieniem Ir kardināla medicīnisko iestādu tehnis
kā aprīkojuma uzlabošana, medikamentu ur. optikas deficīta 
pārvarēšana, effektīvu diagnostikas un intensīvās terapi
jas centru izveidošana, pie tam jāapvieno un jāattīsta 
kā valsta tā arī kooperatīvas apkalpošanas formas. lai 
uzlabotu lauku iedzīvotāju nodrošinājumu ar medicīnisko 
palīdzību, nepieciešams maksimāli paātrinātiem tempiem iz
veidot katrā lauku ciematā iedzīvotāju medicīniskās ap
kalpošanas kompleksos pamatus. 

fiziskās kultūras, sporta un atpūtas attīstību ir 
paredzēts virzīt, izmantojot atveseļošanas rosui-sus, ku
rus dod muraa republikas daba, visu iedzīvotāju vecuma 
grupu veselības uzlabošanai un fiziskās attīstības nodro
šināšanai. Kā sociālo normu fiziskās kultūras nodarbībām, 
jāpieņem 6 - 8 stundas nedēļā. 

Lai nodrošinātu Latvijas P3R iedzīvotāju masveida 
nodarbošanos ar fizkultūru, nepieciešams uzcelt sporta 
zāles ar trenaSieriem, peldbaseinus un sporta laukumus, 
kooperSjot pilsētu uzņēmumu un organizāciju līdzekļus, 
Lauku rajonos paredzams izveidot sporta bāzi pie mācību 
iestādēm, ņemot vērā iedzīvotāju kontingentu. 
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Profesionālā sporta jomā nepieciešama tā pāreja uz 
komeroiālajiem noteikumiem, attīstot republikai tradicio
nālos sporta veidus, lai tādejādi izietu starptautiskajā 
arēnā un izmantotu to kā cilvēka brīvā laika izmantošanas 
formu un tā emocionālai izlādēšanai. 

Iedzīvotāju veselības aizsardzības, sporta un atpū
tas materiāli tehniskās bāzes radīšanai nepieciešams . 
ieguldīt 4 - 5 reizes vairāk kapitālieguldījumu kā ie
priekšējos 1 5 gados. 

Tautas izglītības attīstības svarīgākais uzdevums 
ir sabiedrības izglītības un radošā potenciāla paātrināts 
pieaugums. 

Izglītības sistēmai Ir elastīgi jāreaģē uz sabiedrības 
attīstības apstākļu izmainām, jāveicina darba mīlestības 
audzināšanas process, zināšanu kvalitātes paaugstināšana, 
jaunās paaudzes tikumība un kultūra, iespēja iegūt izglī
tību dzimtajā valodā, jāveido apstākļi republikas ne-
pamatnācijaa iedzīvotāju reālai divvalodībai. 

Izglītības sistfimā par bāzes līmeni ir jāpieņem 8 -
9 gadīga izglītība ar tam sekojošu apmācību diferencētā 
trīsgadīgā 1 2 gadu skolā, vai ari vidējā profesionāli 
tehniskajā vai vidējā speciālā mācību iestādē. 

Sevišķu uzmanību jāpievērš vispārējās izglītības sis
tēmas attīstībai laukos, paredzot katrā saimniecībā skolu 
atkarībā no apmācāmo bērnu kontingenta. Desmit gadu laikā 
nepieciešams laukos uzcelt 1 2 0 skolas, tādejādi nodrošinot 
visas republikas saimniecības ar skolām. Paredzams pārvei
dot visas vispārizglītojošās skolas uz darbu vienā maiņā. 

Lai sagatavotu strādnieku un tehniķu kvalificētus 
kadrus, ir paredzēts īstenot speciālas, vispārējās izglī
tības integrāciju ar ražošanu, sevišķi laukos, attīstīt 
speciālistu sagatavošanu un pārkvalifikāciju pBc uzņēmumu 
un organizāciju pasūtījuma. Nepieciešams pārskatīt specia
litāšu sarakstu, kurās sagatavo speciālistus republikas 
augstskolās, atbilstoši republikas tautas saimniecības 
patreizējām vajadzībām, atbilstoši republikas profilam 
un pastāvošām zinātniakām skolām, kuras ļauj nodrošināt 
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a u£ 3 t i kvalificētu kadru mērķtiecīgu un kvalificē
tu sagatavošanu. 

31akus budžeta Asignējumiem augstskolas mācību - la
boratoriju bāzes nostiprināšanai, paredzēts izmantot dažā
das pašfinansēšanās fermas, tai skaitā līdzekļu iegūšanu, 
sagatavojot speciālistus uz līguuis pamata, kuru noslēdz 
ar republikas uzņēmumiem un organizācijām. 

Svarīgākais kultūras sfēras uzdevums republikā ir 
garīgi bagātas personības formēšana, kura saprot un uzņom 
sevī savas tautas kā arī pasaules kultūras vSrtlbas un 
mantojumu. Paredzēts nodrošināt iedzīvotāju apkalpošanu, 
Izveidojot daudzfunkcionālo kultūras iestāžu tīklu, tajā 
skaitā arī orientētu us ģimeņu individuālo apkalpošanu. 
Perspektīvā nepieciešams pilnībā apmierināt vajadzību pēc 
bērnu kultūras un mākslas iestādām. Būtiska attīstība 
tiek paredzēta kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
izveidē, kultūrvēsturisku pieminekļu atjaunošanā un sa
glabāšanā. 

Ir paredzēta pakāpeniska kapitālieguldījumu pārorien
tācija uz prioritāru garīgās infrastruktūras - kultūras, 
mākslas, iedzīvotāju brīvā laika izmantošanas attīstību. 
Kultūras nozaru attīstībai nepieciešams gandrīz 5 reirec 
vairāk kapitālieguldījumu nc^ā iepriekšējos 15 gados. 

Fundamentālie pētījumi dabas zinātņu jomā, kā arī 
ekonomisko, sociālo un socioloģisko jautājumu , Latvijas 
vēstures, latviešu valodas un literatūras, estētikas pē
tījumus, kuri nosaka jebkuras tautas kopējo kultūras at
tīstības līmeni, jānodrošina ar finansēšanu no republikas 
v a l s t 3 budžeta. Sevišķu uzmanību republikā jāveltī ekolo
ģisko problēmu izpētei, tai skaitā dc.bac resursu aiz
sardzībai, saglabāšanai, prātīgai iemantošanai un atjau
nošanai,kā arī otrreizējo issjvi^lu izmantošanai, prin
cipiāli jaunu materiālu un konstrukciju, ekolojibki tīru 
tehnologiju izveidošanu ar vienlaicīgu darba, materiālo 
un enerģētisko Izmaksu samazināšanu. 

Lai palielinātu zinātnisko izstrādājumu rezultativi
tāti, tiek paredzēta šaimnioeiskā aprēķina attiecību ic-
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viešana, furidamentfilo zinātnisko pētījumu raērķveida fi
nansēšana no budžeta līdzekļiem uz konkursa pamata, kā 
ari akadēmiskas, augstskolu un nozaru zinātņu Integrāci
ja. Ir nepieciešams pakāpeniski īstenot pasākumus seviš
ķi talantīgas jaunatnes piesaistīšanai zinātnei, izman
tojot objektīvu atlases sistēmu. 

Ir jāparedz plašu sakaru attīstība ar citu republi
ku un ārvalstu zinātniskajām organizācijām, lai izveido
tu konkurētspējīgus uzņēmumus ;un paaugstinātu produk
cijas kvalitāti kā vietējam patēriņam, tā ari eksportam. 

Tiek paredzēta gandrīz 4 reizes palielināt kapitāl
ieguldījumus zinātnisko un konstruk±ortennoloģisko or
ganizāciju materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai. 

Lai realizētu izvirzītos uzdevumus afēras attīstībā 
un nodrošināšanā ar atbilstošu materiāla tehnisko bā
zi tās nozaru rekonstrukcijai, jaunai celtniecībai un 
tehniskai pārapbruņotlbai 1991. - 2005. gados nepiecie
šams ieguldīt 2 - 2 , 2 reizes vairāk kapitālieguldījumu 
nekā 15 Iepriekšējos gados. 

3ociālo uzdevumu izpildes metodoloģijas nodrošinā
šanai pašreiz zinātniskais kolektīvs uz katedras bāzes 
izstrādā kvalitatīvi jaunu metodiku investīcijas 3odalē 
pe republikas teritoriju (pilsētām, laukiem). Jaunās 
pieejas realizācija republikas sociālās attīstības plā
nošanā sāksies ar 1990. gada 1. janvāri. 
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£. Knssaīis 

dOCIALAS ATTĪ3TI3AS EFEKTIVITĀTES 
JAUTĀJU:.'! 

Patreizējā mūsu rabiedrībaa attīstības etapa, kad no
tiek vispārēja ideoloģisko, politisko un ekonomisko vērtī
bu pārvērtēšana, rodas virkne problēmu, kas saistītas ar 
nepieciešamību radikāli mainīt iedzīvotāju dzīves standar
tus, lai kaut perspektīvā tie varētu reāli tuvināties at
tīstīto pasaules zemju sasniegtajam līmenim, T.-alnotiec re
publikas saimnieciskajam mehānismam, atbilstoši republikas 
ekonomiskās patstāvības likuma 1C. pantam "Latvijas PSR 
administratīvi teritoriālo vienību attīstība tiek veicinā
ta vietējo iedzīvotāju interesēs un pēc viņu ierosmes. 
Latvijas PSR aociālās un ekonomiskās attīstības regulēša
nas funkcijas sadalītas starp valsta un pašpārvaldes ie
stādēm, juridiskām un fiziskām personām tā, lai nodroši
nātu gan atsevišķu saimniekošanas subjektu, gan visas re
publikas saimnieciskās darbības efektivitāti", [i; 

Līdzetekus samilzušo ekonomisko problēmu risināša
nas jautājumiem neatliekami jāpārvērtē un jāmaina ari 
valst3 sociālā politika. Materiālās ražošanas prioritāte 
attiocībā pret sociālo sfēru, atlikuma principa ievēroša
na, atvēlot līdzekļus sociālo jautājumu risināšanai, ra
dījušas noteiktas disproporcijas starp pilsētām un lau
kiem, fizisko un garīgo darbu, atsevišķiem iedzīvotāju 
slāņiem un grupām. Voluntārā, republikas vēsturiskām tra
dīcijām un iespējām neatbilstošā ražotājspēku attīstība 
un izvietošana, apzināto iedzīvotāju migrācijas veicinā
šana no laukiem uz pilsētu, sociālo vajadzību apmierinā
šanas ignorēšana novedusi republikas tautas saimniecību 
krīzec stāvoklī. Materiālo ražošanas nozaru attīstību ka
vē novecojusi pamatfondi un tehnoloģijas neapmierinošaic 
produkcijas zinātniski tehniskais līmenis un relatīvs 
darba roku trūkums, ko galvenokārt nosaka zemā darba o > 
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ganlzācija, ekonomiskā ieinteresētība un darbaspēka kva
lifikācija. Vāji attīstīta sociālā infrastruktūra pār
pildītajās pilsētās un nepilnīgi apsaimniekotajos laukos, 
sarežģīta ekoloģiskā situācija lielākajā daļā no republi
kas teritorijas. 

Gainīt Izveidojušos situāciju iespējama, veicot ener
ģiskus pārkārtojumus republikas sociāli skonomiskajā po
litikā, tautsaimniecības pārvaldes un regulēšanas procesā 
ieskaitot sabiedriski politiskās aktivitātes un atseviš
ķus sabiedrības locekļus, mainot attieksmi pret cilvēku 
un viņa vajadzībām. 

Pārvērtējot esošo stāvokli sociālo jautājumu risinā
šanā republikas laukos un pilsētās, skaidri jāapzinās tā
lākie sociāli ekonomiskās attīstības mērķi.Latvijas PSR 
ekonomiskās patstāvības likumā formulētais 23. pants no
saka: "Latvijas PSR augstākie valsts varas un pārvaldes 
orgāni ar likumu palīdzību: ... 8) realizē republikas 
iedzīvotāju iztikas minimumu un citu nepieciešamo sociālo 
nodrošinājumu un apdrošinājumu tiesiskās garantijas" (jL; 
36l~ļ. Tāpēc, kā vien3 no pirmajiem uzdevumiem, pārejot uz 
republikas ekonomisko patstāvību, ir nepieciešamība mobi
lizēt republikas un vietējos budžetu līdzekļus un realizēt 
dzīvē pasākumu kompleksu, kas visiem republikas iedzīvotā
jiem faktiski nodrošinātu valsts garantēto sociālo minimu
mu. Jāatzīst, ka patreizējais republikas iedzīvotāju da
žādu slāņu sociālais nodrošinājums ievērojami atšķiras. 
Daudziem tas ir zem nepieciešamā minimuma. Tā, piemēram, 
1969. gadā republikā bija 1190 tūkstoši iedzīvotāju, kas 
sastāda 44,6 £ no kopskaita, ar vidējo mēneša ieņēmumu 
līdz 150 rubļiem mēnesī.Aprēķinātais iztikas minimums ši
nī gadā, ņemot vērā notikušos inflācijas procesus, sastā
da 144 rubļuj mēnesi uz vienu iedzīvotāju. Diemžēl, pāre
jot uzņēmumiem uz pašfinansēšanos, attīstoties kooperāci
jas kustībai un individuālajam darbam, netiek arvien lie
lāka iedzīvotāju .enākumu polarizācija, kas vienlaicīgi 
pastiprina atsevišķu iedzīvotāju grupu sociālā minimuma 
nodrošinātību. 
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Izvirzot un realizējot 5o neatliekamo garantētā so
ciālā minimuma nodrošināšanas norķr visiem repuoiikaz ie
dzīvotāj lem, repuolikacj ekonomisko iespēju robežās jāpa
redz arī ^erepekfclvā mērķa reilizācija - attīstīt visā 
republikas teritorijā ražošanas un sociālo infrastruktū
ru līdz attīstīto pasaules zemju līmenim. 

Llo mērķu realizācijai nepr.a ciešama ievērojamo baudas 
līdzekļu, materiālo un darbs resursu mobilizācija un to 
racionāla izlietošana. Tāpēc ļoti cvārīgi ir novērtēt cc
ci alai sfērai paredzēto kapitālieguldījumu un citu izmak
su jau veicamo sociāli ekonomisko pasākumu un 2 3 0 Š 0 ne
ražojošās sfēras pamatfondu uzt.īrēšanas un. izmantošanas 
efektivitāti, ievērojot neražojošās sfēras objektu un no
zaru īpatnības. Jociālās 3 i ē r a c nozare:-; varam iedalīt di
vās atšķirīgās grupas: 

1) Dažādu materiālo pakalpojumu objekti un nozares, 
kas tieši nodrošina iedzīvotāju materiālās labklājībai 
līmeņa paaugstināšanos - dzīvokļu komunālā saimniecība, 
sadzīves pakalpojumi, tirdzniecība ur. sabiedriskā ēdinā
šana, pasažieru transports, aakari. Šie uzņēmumi un orga
nizācijas galvenokārt vai pilnīgi funkcionē saimnieciskā 
aprēķina apstākļos; 

2) Objekti un nozares, ka::, pēc savām funkcijām ur. 
uzdevumiem jānodrošina per3o;.lhas harmonisku fiziskā un 
intelektuālā attīstība - izglītība, veselības aizsardzī
ba, zinātne, kultūra, fiziskā kultūra un spert:;. 3o noza
ru organizācijas daļēji vai ŗ.ilnīgi paōreiz funkcio
nē uz sabiedrisko patēriņa fondu (budžeta) rēķina. 
Kā liecina republikas ilg^adīja šo nozaru attīstības prak
se, šāda finansēšana neveicina efektīvu ieguldīto izman
tošanu un rezultātā neapmierina iedzīvotāju vajadzības 
sniegto pakalpojumu līmeņr» un kvalitātes ziņā. 

efektivitāti sociāla sfērā r.osoka, salīdzinot iegūto 
sociālo un sociāli ekonemisko efektu ar iemaksām, ka;? ne
pieciešamas, lai to sasniegtu. Ekonomiskajā literatūra, 
aplūkojot dažādu sociālo pasākumu efektivitāti, galveno
kārt izdala kopējo (absolūto) un salīdzinošo eCektivita-
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ti_ Kopējo efektivitāti nosaka absolūto sociālo un so
ciāli ekonomisko efektu pretstatot visai tā iegūšanai iz
lietoto izmaksu summai. Lai izvēlētos visefektīvāko sociā
lo un sociāli ekonomisko pasākumu variantu, aprēķina salī
dzinošo efekti/itāti,pretstatot atsevišķus iespējamos va
riantus pēc to izmaksām. Nosakot kopējās izmaksas,summē 
vienreizējās un kartē jās izmaksās,kuras nepieciešamas, lai 
realizētu iepriekš noteiktos pasākumus. Ka vienreizējas 
izmaksas uzskaita kapitālieguldījumus,kas saistīti ar nera
žojošās sfēra3 objektu celtniecību, rekonstrukciju, papla
šināšanu un modernizāciju, kā arī apgrozāmos fondus, kas 
nodrošina doto objektu ekspluatāciju. Jāņem vērā arī iz
maksas, kas saistītas ar zemes izmantošanu un iespēj »mc 
kaitējumu apkārtējai videi novēršanu. 

Kārtējas izmaksās ieskaita objektu ekspluatācijas 
ikgadējos izdevumus, tai skaitā, personāla darba algu, 
apgaismošanas un apkurināšanas, labiekārtošanas,kartē jā re
monta izmaksas, kā arī amortizācijas atskaitījumus. Kārtē
jās izmaksas uzskaita tajos gadījumos, kad tās neietilpst 
objektu ekspluatācijas pašizmaksā, bet tiek finasētas no 
budžeta līdzekļiem vai citiem avotiem. Praksē ļoti ^rūti 
ir kvalitatīvi un kvantitatīvi noteikt sociālos rezultā
tus. 

Par sociāliem rezultātiem, kuri tiek sasniegti iažā-
du pasākumu rezultātā, uzskata iedzīvotāju dzīves un dar
ba apstākļu uzlabošanos un ar to saistīto cilvēku dzīves 
ilguma un darba spējīgā vecuma palielināšanos, saslimstī
bas samazināšanos, iedzīvotāju izglītības un kultūra- lī
meņa paaugstināšanos, brīvā laika palielināšanos un tā iz-
mantošanas kvalitātes paaugstināšanu., Kvantitatīvi sociā
los rezultātus var izteikt kā: iedzī votāju dažādu vecuma 
grupa vidējā dzīves ilguma izmaiņas, saslimstības līmeņa 
ar dažādām slimībām izmaiņas, skolnieku un studentu īpat
svara izmaiņas, brīvā laika izmaiņas utt.. 

Pie sociāli ekonomiskiem rezultātiem pieder : dzī
vojamās platībaa oalielināšana un dzīves apstākļu uzlabo
šana komunālo un ssdz\vee pakalpojumu paplašināšana un 
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kvalitātes uzlabošana tirdzniecības un sabiedriskas ēdi
nāšanas tikls paplašināšana, pasažieru transporta un saka
ru paplašināšana un darba kvalitātes uzlabošana. Materiā
lo pakalpojumu kvantitatīvo palielinājumu un kvalitātes uz
labošanu atspoguļo naturālos rādītājos, piemēram, dzīvoja
mā platība kvadrātmetros uz vienu iedzīvotāju, ūdens un 
energo apgāde, sadzīves pakalpojumu apjomo uz vienu iedzī
votāju u. c.. 

Izmantojot republikas statistikas komitejas datus, 
nedaudz var ilustrēt sasniegtos sociālās politikas rezul
tātus. Vidējais mūža ilgums 1988, gadā republikā bija 
70,96 gadi (sīriešiem - 66,26, sievietēm - 75,14), tai 
skaitā: pilsētās - 71,78 gadi (vīriešiem - 67,34, sievie
tēm 75i63); laukos - 69,03 gadi (vīriešiem - 63.31, sie
vietēm - 73,96). Iedzīvotāju sastāvs pēc dzimuma: vīrie
ši - 46,6 fo, sievietes - 53,4 %. Jlo visiem republikas ie
dzīvotājiem 21,5 % ir pensionāri. Pavisam republikā ir 
432 tūkstoši dzīvokļu rindā stāvošu pilsoņu. Pašreizējā 
nodrošinātība ar dzīvojamo platību uz vienu iedzīvotāju p 
ir 17>3 m . Dzīvokļu labiekārtojumu raksturo s e k o j o B i : 

ūdensvads - 86,2 >6, kanalizācija - 35.2 %> centrālapkure-
72,8 %t siltais ūdens - 67,3 gāze - 66,5 % no dzīvok-
lu kooējfi skaita. Veikalu platība uz 1000 iedzīvotājiem -
199 m , preču realizācijas apjoms uz I iedzīvotāju - 13Š-2 
rbļ, gadā, bet maksas pakalpojumu apjom3 - 292 rbļ. godā. 
Nodrošinātība ar bērnu dārziem - 63,3 %, skolēnu īpat
svars, kas mācās 1. m^ņfi - 86,2 Aiz minētajiem repub
likas vidējiem skaitļiem pastāv liels3 šo rādītāju atšķi
rības pa republikas pilsētām un laukiem. 

Praktiskajā darbā, nosakot sociālo pasākumu efekti
vitāti, bieži ļoti grūti noteikt, cik lielā mērā tas ir 
bijis par atsevišķu sociālo rādītāju Izmaiņu cēloni. Sta
tistikas datus ne vienmēr var izmantot, nepieciešams veikt 
speciālos aptaujas, apsekošanai un pētījumus. 

Svarīgi ievērot to, ka līdztekus ar neražojošās sfē
ras izmaksu sociāliem un sociāli ekonomiskiem rezultātiem 
veidojas arī tiešie un pakārtotie ekonomiskie rezultāti. 
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Par neražojošas sfēras izmaksu ciešajiem ekonomiska
jiem rezultātiem uzskata: 

- neražojošās sfēras saimnieciski aprēķina nozaru un 
uzņēmumu sniegto pakalpojumu peļņu; 

- realizētie produkcijas vai pakalpojumu gada apjoma 
palielināšanos naturālā vai vērtības izteiksmē, kā ari t> 
pārrēķinot uz kapitālieguldījumu vai ci*:u izmaksu vienību. 
Praksē bieži vien tiek ignorēti tā saucamie pakārtotie 
ekonomiskie rezultāti, kurus uzskaita ārpus neražojošās 
sfēras un kes atspoguļo tās atsevišķu nozaru attīstības 
ietekmi uz dažādiem ekonomiskiem un sociāliem rādītājiem. 
Šie jautājumi ii ļoti svarīgi un to neievērošana no dažā
da ranga saimniecisko vadītāju puses lielā mērā ir par 
iemeslu neapmierinošajam republikas tauts3 saimniecības 
stāvoklim kopumā. 

Veselības aizsardzības, fiziskās kultūras un sporta, 
atpūtas un tūrisma nozarēs līdztekus galvenajam sociāla
jam rezultātam - cilvēku veselības nostiprināšanai, har
moniskas personības fizi3kai un garīgai attīstībai - jā
ņem vērā arī ražošanas apjoma un nacionālā ienākuma pie
augums sakara -r darba laika fonda palielināšanos un dar
ba ražīguma paaugstināšanos. 

Dzīvokļu celtniecībā līdztekus ar g?.lveno sociālo 
rezultātu - iedzīvotāju dzīvokļu apstākļu uzlabošanu -
jāuzskata ari ražošanas apjoma pieaugums sakarā ar darba 
ražīguma paaugstināšanos. Izglītības nozares reizē ar gal
veno efektu - Iedzīvotāju izglītības un kultūras līmeņa 
pieaugumu - pakārtotais ekonomiskais efekts izpaužas kā 
ražošanas tehniskā līmeņa paaugstināšanās, pateicoties 
La)ā. iesaistītiem augstāk kvalificētiem strādājošiem 
un sabiedriskā darba ražī£ur:a pieaugumam. Pa
lielinot vietu skaitu un uzlabojot audzināšanas darbu 
pirmskolas bērnu Iestādēs, pagarinātās dienas skolās -
blakus galvenajam sociālajam efektam bērnu audzināša
nas pilnveidošanai, priekšnoteikumu redīšanai iedzīvotāju 
skaita pieaugumam,-rodas iespēja celt bērnu vecāku darba 



ražīgumu, samazināt viņu darbu kavējumus sakarā ar bērnu 
saslimšanu, ka ari papildus iesaistīt sabiedriskajā ražo
šanā pensijas vecuma atradātspējīgos cilvēkus. 

Paaugstinot pilsētas transporta ērtības un kustības 
ātrumu, iespējams samazināt transporta nogurumu un etror.u 
pasažieriern, kns ne tiksi veicina saslimstības samazināja-
noc, bet rada arī pakārtotu monemieko efuktu- darba ražī
guma pieaugumu, brāķa samazināšanos un darba kvalitātes 
paaugstināšanos viņu darba vietās. 

Sadzīves pakalpojumu nozarō3 pakārtotais ekonomiskais 
efekts izpaužas iedzīvotāju Izdevumu samazināšanā, kas 
saistīti ar dužūdu sadzīves priekšmetu (apģērbu, apavu} 
lietošanas laika pagarināšanu, izmaksu ekonomiju cudu jau
nu ražotņu veidošanai, kas apmierinātu analoģiskas vaja
dzības pēc jaunas produkcijas. 

Aprēķinot un pamatojot nerrojošās s i ē r a 3 Izdevumu 
efektivitāti, ievēro tā saucamo tautsaimniecisko pieeju -
i.i.-uzskaita izdevumus un rezultātus no fcikai neražojošām 
sfēras ietvaros un ar to saistītajās materiālas ražošar*ao 
nozarēs, bet arī plānojamo pasākumu un programmu sociāli 
ekonomiskāk sekas. 

efektivitātes aprēķiniem nepieciešamās informācijas 
iegūšanai var organizēt uzņēmumu izlases apsekošanu, an
ketēšanu un dažādas aptaujas, veikt salīdzinošos aprēķi
nus par analoģiskiem agrāk realizētiem pasākumiem. 

Vispārējā gadījumā kopējo (absolūto) neražojošās sf5-
ras kapitālieguldījumu un izmaksu efektivitāti aprūķina i 

kur 

\ - kopēj 

tļJjL - gada 

(absolūtā) efektivitāte; 

;ada efektivitātes pieaugums; 

Zi, - .c5rt(L jās izmaksa3, roļ. gadā; 

Kop i t al iegu Īdi j un.i; 
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Ja jānovērtē Ilgtermiņa sociāli ekonomisko mērķprog
rammu, kuru sociālais rezultāts pieļauj tiešus mērījumus 
(sociālo standartu uzlabošanas radītāji, patēriņa normu 
vai līmeņu pieaugums u.c.) veic integrālās efektivitātes 
aprēķinus pa periodiem pēc formulas: 

J L i 
S t - 5 _ E ± : (k ± + I t t ) , kur (2) 

i-i i*/ 
E t - aprēķināmā perioda Integrālā efektivitāte; 

K i , I t i - i-gnda kapitālieguldījumi un kārtējās izmaksas j 

Eļ_ ~ i-g 8 1^ sociālais efekts; 
1 - aprēķināmā perioda pēdējais gads. 

Aprēķinot salīdzinošo efektivitāti saimnieciskā ap
rēķina objektiem un kompleksiem, ja varianti atšķiras pēc 
piedāvājamo pakalpojumu nomenklatūras, apjoma uz. kvalitā
tes pie nemainīga maksātspējīgā pieprasījuma (piemēram, 
tirdzniecībā, sabiedriskajā ēdināšanā, sadzīves pakalpoju
mos, tūrismā u.c.) un visu variantu atbilstlbae socifili-
ekonomiskajiem standartiem un projektēšanas normatīviem, 
atbilstošākā varianta izvēle notiek pēc absolūtās efekti
vitātes maksimuma, kuru salīdzinu ar normatīvo. Aprēķinu 
veic pēc formulas: 

R i - h 
\l * KT 

(3) 

E k i ž £ a ; k u r 

^ki 

a 

i-tā variante kopējā (absolūtā) efektivitāte; 

absolūtās efektivitātes normatīvais koeficients; 

R A - i-tā varianta realizētās produkcijas (pakalpojumu) 
gada apjoms; 

K^, lļ - i-tā varianta kapitālieguldījumi un kārtējās 
izmaksas. 

Pakārtotā ekonomiskā efekta aprēķinu veic, izvēlo
ties dažādus sociālo pasākumu variantus un novērtējot 
kapitālieguldījumu un citu izmaksu efektivitāti sociālai 
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nozīmes objektiem - speciālās izglītībao, kadru sagatavo
šanas un pārkvalifikācijas iestādēm, fiziskās kultūras 
kompleksiem, atpūtas bāzēm, medpunktiem, pirmskolas bēr
nu iestādēm u.c.. 

Pasākumu, kas nodrošina faktiski nostrādātā darba 
laika pieaugumu, pakārtoto ekonomisko efektu nosaka pēc 
formulas: 

S p = ZL V S I • A l ^ , kur (4) 

Ep - pakārtotais ekonomiskais efekts* 

D^ - i-tās kategorijas strādājošo gada vidējais darba 
ražīgums; 

3^ - i-tās kategorijas strādājošo skaits; 

ā - i-tās kategorijas strādājošo nostrādāta darba lai
ka pieaugums vidēji uz vienu cilvēku %, 
Pakārtoto ekonomisko efektu pasākumiem, kas nodroši

na darba ražīguma pieaugumu, nosaka pēc formulas: 

K p = D • S . A D , kur (5) 

- darba ražīguma pieauguma koeficients. 
Līdzīgi var noteikt arī citu faktoru radīto pakārto

to ekonomisko efektu. 
Izj.isntojot izlases apsekojumu rezultātā iegūtos ize

jas datus [2.62ļ , piemēra pēc var aprēķināt nosacīta 
rūpniecības uzņēmuma papildus peļņu, kas veidojas to dar
binieku uzturēšanās rezultātā atpūtas namos ( bez ārstē
šanas procedūrām) un sanatorijās (ar ārstēšanas procedū
rām). Izejas dati apkopoti 1. tabulā. 

Veicot efektivitātes aprēķinus, vispirms nosrka dar
ba laJka fonda palielināšanos uz vienu strādājošo: 

1, 2,6 * 1,1 . 0 , 3 1 . 0 , 3 = 2,7 (dienas / gadā), 

L 9 = 7,2 + 2,4&. 0 , 3 1 . 0 , 3 = 7,4 (dienas / gadā). 
Tālāk nosaka papilaus peļņu uz vienu strādājošo, kas 

Vi j is proi"ilakt or iskā ie s tādō : 
? 1 = 17,3 (2,7 - 42 . 0,07 . 0 5 D 6U ) = 63,7 ; rubļi / 

gadā), 
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ffr. Rādītāji Mērvienība Daudzums 
p/k Rādītāji Mērvienība atpūtas 

namos 
sanato
rijās 

1. Darba nespējas laika 
ilguma samazināšanās 

dienas/ 
gadā 2,6 7,2 

2. Darba ražīguma paaugs
tināšanās pēc atgrie
šanās no profilaktori
ja 

% 7,0 12,0 

3. Darba ražīguma paaugs
tināšanās perioda il
gums pēc atgriešanās 
no profilaktorija 

dienas 42 42 

4. Atrašanās profilakto
rijā % 68,6 96,7 

5. Ārsta apmeklējumu 
skaita samazināšanās, 
sakarā ar slimībām, 
kas pakļaujas ārstē
šanai 

apmeklē
jumi/gadā 

1.1 2,46 

6. Darba laika patēriņš 
vienam ārsta apmek
lējumam 

dienas 0,3 0,3 

7. Ārstu apmeklējumu 
darba laikā ipat-
o vara 

% 31 31 

8. Uzņēmuma peļņa uz 
vienu strādājošo vie
na darba dienā 

rbļ. 17,8 17,8 

? 2 = 17,8 (7,4 + 42 . 0,12 . 0,967) = 204,7 (rubļi/gadā). 

Līdzīgus aprēķinus iespējams veikt ari par daudzu 
citu sociālo pasākumu tautsaimniecisko efektivitāti. 

Kā redzams pat no iepriekšminētā nosacītā aprēķina 
rezultātiem,uz sociāliem pasākumiem un to gaidāmo efekti
vitāti daudziem ekonomiskās dzīves vadātājiem:, sākot ar 
meistariem, brigadieriem, cehu un maiņu priekšniekiem, 

1. tabula 
Izejas dati pakārtotā ekonomiskā aprēķina 

veikšanai-
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uzņēmumu un apvienību direktoriem līdz ministriem un val
dības vadītajiem, nepieciešams skatīties ar citu, daudz 
dzīvāku izpratni. Republikā veicamas ekonomiskās dzīves 
pārkārtošanas neatņemama sastāvdaļa ir sociālā sfēra, kas 
ari ir nozīmīga ekonomiskā 3 v i r a tālākai tautas saimnie
cības augšupejai. Efektīva sociālās sfēras attīstība ir 
viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai republika 
spētu tuvoties attīstīto pasaules valstu dzīves līmeņa un 
ražošanas standartiem. 



26 

Z.Osis 

PAR DAŽIEM SAIMNIECISKĀ /LPHŽPNA 

ELEMENTU I E V I E S T A S ASPEKTIEM RE

PUBLIKAS RAJONOS TN: PILSĪTAS 

Latvijas PSR Augstākās Padomes divpadsmitajā sesijā 
1989. gada jūlijā pieņemta deklarācii». par Latvijas valsts 
suverenitāti un lēmums per Latvijas PSR pāreju uz ekono
misku patstāvību, attiecīgajā likumā par Latvijas PSR eko
nomisko patstāvību paredzētā republikas saimnieciskā a p 
rēķina realizācija un uzdevumi teritoriālās pārvaldes de
centralizē : i j £ izvirzījuši jaunus U id^vumus erl 
ekonomikas attīstības vadīšanas f errām r e p u b l i k ā s 

administratīvi te itoriālejās vier-.ībās. 
Saskaņā ar šo likumu vietējo pašpārvaldi Latvijas PSR 

attiecīgajās administratīvi teritoriāls jās vienībās veic 
t^ teritorijā pastāvīgi dzīvojošie r^p'iblikas pilsoņi un 
vietējās Tautai deputātu padomes saskaņā ar Latvijas PSR 
likumiem par vietējo pašpārvaldi. Noteikts, ka Latvijas 
PSR sociālām un ekonomiskās attīstības regulēšanas funk
cijas sadalītas 3tarp valsts un pašpārvaldes ^.estādōm, ju
ridiskajām un fiziskajām personām tā, lai nodrošinātu gan 
atsevišķu saimniekošanas subjektu intereses, gan visas re
publikas saimnieciskās darbības efektivitāti. 

Jāatzīmē, ka arī P3KP XIX Vissavienības konferencē 
1988. gada 1. jūlijā pieņemtajā rezolūcijā izvirzīts uzde
vums - , fVIet5jo lietu vadīšana jāorganizē uz pašpārvaldes, 
oašfinans3sanā3, reģionālo '.in visas valsts interešu saska
ņošanas pamata. Šajā nolūkā jārada reāli apstākļi, kuros 
tiktu nodrošināta padom.iu atbildība un patstāvība pakļauto 
teritoriju kompleksos attīstības probl5:nu risināšanā". 

Šo principu realizēšanai ļoti noderīga ir iespējami 
plašāka saimnieciskā aprēķina elementu ieviešana arī te
ritoriālajā saimniecības vadīšanā. Teritoriālā saimniecis
kā aprčķina principa realizēšana nozīme tādu saimniekosi-
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naa sistēmas izveidošanai, kad att£««i9&e teritorijas eko
nomiskā un sociālā attlaUba, iod*t*ateju labkXa,1S*a Ir 
cieši saistīta ar teritorijā esošās saimniecības tkonomla-
kās darbības rezultātiem. Jo labā&i ir Aoaonisiais darbī
bas rezultāti, jo lielākam jābūt līdzekļu apjomam» kcs at-
tiaalgaja teritorijā veidojas un tiek novirzīts visas ak©-
nomiskSa un cociālās Infrastruktūras attīstībai. 

Saimnieciskā aore^ina princips rajona, pilsōt&fl līme
ni rsalisējas: 

1) pielietojot saimnieciskā aprēķina prlnoipua attie
cīgā teritorijā esošo uzņēmumu organizāciju dsrblba; 

2) izveidojot tādu budžeta veidošanas sistēmu, kad 
vietējā budžeta ieņēmumi ir pieši saistīti ar attiecīgā 
teritorijā esošo uzņēmumu, organizāciju ekonoaisifijļs dar
bības rezultātiem; 

3) būtiski palielinot vietējo tautas deputātu tlasl-
bas ekonomiskā un sociāl« attīstībā attieelga^A teritori
jā, tai skaitā vietējā budžeta formēšanā un ta izlietoša
nas plānošanā. 

Svarīgs teritoriālā saimnieciskā apraķina uzdevums 
ir nodrosinAt refilu tauta-s varu, radīt apstākļus katra sa
biedrības ļocaJfcļa iniciatīvas un spēju pilnīgākai izmnn-
tošanai» veicināt iedzīvotāju tieāu, demokrāti aku līdzda
lību rajona, pils&tos» ciema ekonomiskas uzļ so~i£lās at
tīstības jaut$3w*u risināšanām 

Saima±«*isķā a^r^ķina principu gislletešanu uzņēmumu 
darbībā Sobrld *o*s*fca 1987. gadā pieņemtais likums par 
valsts uzja&aaou (ajt*i«nlbu).. Likuma, kā zināms, ir daudz 
nepilnība <tn, it aevlšķi republikas ekonomiskā» a'tlatl-
baa aj^tftkļiem, ois normatīvais akts ir batiski jāpārstrā
dā. Saskaņā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes lenivau 
par Latvijas PSŖ pāreju uz ekonomiaku patstāvību, tuvāk* 
laikā paredzēts izstrādāt likumprojektus par vietējo paš
pārvaldi un par budžeta tiesībām. 

Virkne pietiekami neizstrādātu jautājumu skar vietē
jo budžeta ieņēmumu, budžeta līdzekļu sociālās infrastruk
tūras attīstībai sasaistīšanā ar attiecīgās teritorijnc 



ekonomiskās darbības rezultātiem. Pievērsīsimies dažiem 
ne tiem. 

1. Viens no līdz galam neatrisinātiem jautājumiem 
teritoriālo programmu un vietējo budžetu formēšanā repub-
\ikas rajonos un pilsētās ir šajās programmās un budžetos 
ieslēdzamo ražošanas vienību loks. Teorētiski rajona vai 
pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības teritoriālajam 
programmām vajadzētu atspoguļot visas attiecīgajā teritori
jā darbojošās ražošanas vienībrs. Praksē tas vairunā gadi -
jumu neizdodas. 

Šobrīd katrā renublikas rajonā dažādās ražošanas no
zarēs ir ievērojams skaits lielāku vai mazāku ražošanas 
vienību , ka3 nav patstāvīgas, ar savu bilanci, bet ietilpst 
kāda lielāka uzņēmuma, ražošanas apvienības, organizācijas 
sastāvā, kj?s atrodas citā rajonā, pilsē:ā. 

Republikā rūpniecībā katrā lauku administratīvajā ra
jonā, ari atsevišķās republikāniskās pakļautības pilsētās, 
atrodam vairāk vai mazāk rūpnieciskās ražošanas vienību,kas 
ietilpst lielāku uzņēmumu sastāvā. Vidēji lauku rajonā 
ir 7 - 10 - 12 šādu atsevišķu cehu, filiāļu vai ražošanas 
vienību ar citu nosaukumu, kas nav patstāvīgas un pakļau
tas citā rajona, pilsētas teritorijā atr^došamies pamatuz-
ņēmumara, ražošanas apvienībai. Šo ražošanas vienību darbī
bas organizācija un šis darbības uzskaites iz vērstlba ir 
ļoti dažāda. Viena gndljum<x filiālē vai cehā ražo tikai 
rcāda izstrādājuma detaļas un uzskaitē uz vietas tiek fik
sēts tikai to skaits naturālā izteiksmē. Citos gadījumos 
tiek rasoti gatavi izstrādājumi, uz vietas t-'ek fiksēta 
to vōrtlba naudas Izteiksmē, pašizmaksa utt.. Dažāda ša
jos cehos, filiālēs ir ari iekšēj 5 saimnieciskā aprēķina 
Izvērstlbas pakāpe, ja p*r tā eksistenci vispār var runāt, 
dažāda ir šo ražošanas vienību saimnieciskās darbības uz
tveršanas un atspoguļošanas pakāpe statistiskajā informāci
jā. Rajonu līmeni informācija par šādiem cehiem, filiālēm 
ir pieejama galvenokārt reizi ceturksni tikai par ražoša
nas pamatrādītājiem, republikas līmeni tā tiek fiksēta 
reizi gadā piic gada pārskatu datiem, tai skaitā produkci-

file:///ikas


jas apjoms, pamatfondi, nodarbināto skaits. 
Taču grūtības šo nepatstāvīgo ražošanas vienību ap

tvers rada ne tikai informācijas ierobežotība. Sakarā ar 
samērā īso laika periodu, ko iespējams iedalīt projektu 
vai rād^t^ju noformēšanai, daudzajiem posmiem, kas pieda
lās viena vai otra rādītāja izstrādāšanā (ražošanas vienī
ba, uzņGnums, attiecīgie ražošanas kolektīvi, Izpildu ko
miteja, ministrija u . c ) , šis darbs bioži vien tiek pa
veikts tīri formāli, nekvalitatīvi, vai ari vispār savlai
cīgi netiek nodrošināts. 

Gaksrā ar šim grūtībām rādītāju izstrādāšanā stingri 
atbilstoši teritorijai, virkne svarīgāko rūpniecības attls 
tlbas pl:lnu rādītāju teritoriālajās izstrādēs tiek formC-ti 
neņemot vēra ražošanas apvienību, uzņēmumu , atsevišķo ce
hu, filiāļu faktisko izvietojumu, Piažošanas apvienības, 
uzņēmuma rādītājs, piemēram, realizētās produkcijas apjoma 
tiek ņemts vērā pilnā apjomā, neatkarīgi no cehu, filiāļu 
atrašanās vietas, tā rajona vci pilsētas plānā, kur atro
das vadošais uzņēmums. Tautas deputātu padomju izpildu ko
mitejām attīstības projektus izskatot un saslis^-cjot, Sedā 
gadījumā ir darīšana tikai ar ražošanas apvienību, uzņSnva-
mu kopumā un nevis ar katru atsevišķo filiāli, cehu, kuru 
skaits, kā jau teikts, ir ievērojams. 

Taču pielietojot šo metodi jārēķinās ar to, ka jeb
kurš ekonomiskais rādītājs, fiksējot to pēc vadošā uzņē
muma teritoriālās atrašanās principa, mazāk vai vairāk 
atšķirsies no rādītāja, ka3 veidojas stingri pēc terito
riālā principa. Dažos republikas rajonos, piemēram, sara
žotās produkcijas daudzums, ņemot vērā tikai uzņēmumu, kas 
ir uz patstāvīgu bilanci, Ir par vairāk nekā 50/J mazāks, 
nekā, ja pieskaitām arī produkciju, ko ražo attiecīgajā 
teritorijā atrodošies citu uzņēmumu cehi un filiāles. Ci
tos rajonos produkcijas daudzums ir par 30 - 40 ;£ mazāks. 
Un otrādi, Rīgas pilsēta esošo uzņēmumu, apvienību produk
cijas apjoms, ieskaitot produkciju, kas tiek ražota šo 
uzņēmumu cehos, filiālēs citos republikas rajonos, Ir ie
vērojami lielāks, nekā produkcijas apjoms, ka3 šajos uz-
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ņēmumos tiek rasots Rīgas pilsētas teritorija. 
Varētu varbūt iebilst, ka sarasojamais kopējais 

produkcijas apjoms, izejot no (Tautas deputātu padomju 
mūsdienīgo funkciju viedokļa nav tik svArīgs rādītājs. 
TaČu, šī problēma attiecas ari uz citiem rādītājiem, kam 
ir vai vēl jo vairāk būs svarīga nozīme Tautas deputātu 
padomju darbā, piemēram, ražojamais tautas patēriņa pre
šu apjoms, peļņas anjoms u.c.. 

Līdzīga situācija un problēmas ar teritoriju raks
turojošu ekonomisku rādītāju noteikšanu ir ari citās ma
teriālās ražošanas nozarēs. Tā, piemēram, plaši izmanto
ta ražošanas struktūrvienība celtniecības organizācijās 
Ir celtniecības iecirkņi, brigādes, kas rakļauta3 gnl"o-
najam celtniecības uzņēmumam - pārvietojamai mehanizētai 
kolonai, celtniecības pārvaldei u.tml. citā rajonā, pilsē
tā. Ari Latvijas PSR Transporta un šoseju ministrijas 
sastāvā ir autotransporta uzņēmumi, kam galvena-5 s uzņē
mums atrodas vienā rajonā, bet tā filiāl* citā rajonā. 

Visu šo ražotņu, cehu, filiāļu, darba Iecirkņu ie
saistīšana rajona ekonomiskās un sociālās dzīves komplek
sā attīstībā ir ļoti apgrūtināta, jo šajā nolūkā parasti 
jāsaistās ar galveno uzņēmumu, organizāciju, kas atrodas 
citā rajonā vai pilsētā. 3ieži vien pat jautājumi par 
kādu ļoti nelielu finansu vai materiālo resursu izlieto
šanu, ko saskaņā ar likumu par uzņēmumu (ražošanas apide-
nlbu) ir tiesīgs izlemt uzņēmums, rajonā uz vietas, kur 
atrodas cehs, filiāle, nevar tikt izlent3. Uav noslēpums 
ari, ka daudzos gadījumos perifērijā atrodošās ražotnes, 
cehi, filiāles līdzekļu piešķiršanas ziņā to attīstībai 
Ir pabērna loma. Apstākļos, kad šādu nelielu, ar Ierobe
žotām tiesībām esošo struktūrvienību skaits rajona teri
torijā ir ievērojams, tas attiecīgai Tautas deputātu pa
domei sagādā lielas grūtības. No otras puses, ari" Tautas 
deputātu padomes ieinteresētība par šūdu ražošanas vie
nību attīstību ir mazāka. 

šodienas apstākļos, kad ari republikā jāmeklē ceļi, 
kā nodrošināt vietējo lietu vadīšanu uz pašpārvaldes, 
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pošfir.ari3Soan.au un pornodro zināšanās principu pamata, jau
tājuma par augšminēto mazo ražošanas vienību iesaistīšanu 
attiecīgās teritorijas - rajona, piisēta3 kompleksās at
tīstības jautājumu risinās?aā, ir vēl aktuālākj. 

Kādi var būt ceļi šis problēmas atrisināšanai. 
Pirmkārt, iekšējā saimnieciskā aprēķina attīs

tība uzņēmumos, ražošanas apvienībās. Attīstot iekšējo 
saimniecisko aprēķinu, vajadzētu panākt, lai Šāds aprēķina 
vai tā svarīgākie elementi eksistētu ari lielo uzņēmumu 
cehos, filiālēs, kas teritoriāli izvietoti citos rajonos. 
Batu vēlama ari šādu ražošanas vienību patstāvības paaugs
tināšanā attiecībās ar rajona, pilsētas, kurā atrodas ra
žošanas vienību, Tahtas dop:tāt^ padomi, tā3 iepildu komi
teju līdz pat iespējai izlemt jautājumus per maksājumiem 
vietējā budžetā no ceha polkas (ieruikuma), 

Otrkārt, lietderīgi, jaunajos saimniekošanas apstāk
ļos it Īpaši, izskatīt ateeviSķu ražošanas nozaru un uz
ņēmumu uzbūves struktūras pamatotību, a r i lauku rajonu 
teritorijā pastāvošo ražotņa, c e h u , filiāļu, k a s ietilpst 
lielāka uzņēmušu, apvionībi 3aci-āvā, juridisko s t a t u s 

su. ?rear:, Tautas deputātu padomju un praktisko darbinie
ku aprindas diezgan bieži tiek cilāti jautājumi par vienas 
vai otros nozares teritoriālās struktūras liecderlgumu, 
ekonomisko pamatojumu, Pēdējos gados vairākkārt atzīmēta 
nepieciešamība nodot vietējo padomju pārziņā tos uz^ēiBumus, 
kura produkcija s a i s t ī t a ar iedzīvotāju vajadzību apmieri
n o š u . 

Mūsuprāt, Šodien, kad jaunā gaismā bieži parādās ari 
nelielo uzņēmumu efektivitāte, ir lietderīgi vēlreiz iz
svērt ari atsevišķu nozaru, ražošanas apvienību un uzņēmu
mu teritoriālās struktūras pamatotību un efektivitāti. 

Jajā sakarībā ir lietderīgi, lai republikāniskie or
gāni, ieinteresētie resori, uzņēmumi un Tautas deputātu 
padomes izskatītu jautājumu par atsevišķu cohu, filiāļu 
vai citu ražotņu pārveidošanj patstāvīgos uzņēmumos un 
varb-;tā j u ī-.cdc: anu Š a u t a s d e p u t ā t p a i e n j u ^ukļautlbē. Ke-

p i e c i e l a n t e v.rl n e p a t s t ^ v l g c r a ž o t ņ u ekonomiskās uarbībn* 

http://ir.ari3Soan.au
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rezultātu sasaistišana ar to rajonu, republikāniskās pa
kļautības pilsētu budžetiem, kur atrocas uzņēmumi un ra
žotnes. Protama, ka cehu, filiāļu vai citu nepatstāvīgu 
ražotņu statusa pārveidei jānotiek ar pašu ieinteresēto 
ražošanas kolektīvu piekrišanu. 

Ija.'., nedroši.."tu šī jautājuma sagatavošana: nepiecieša
mo izeji.s materiālu,lietderīgi organizēt cehu,filiāļu u.c 
nepošat-āv!;jo vienību apsekojumu, kas pakļauti ražošanas 

apvienībām un uzņēmumiem citās pilsētās un rajonos, nolī
kā noskaidrot šo ražotņu liegumu, tehnisko stāvokli, ra
žošanas raksturu, iekšējas uzskaites līmeni, pārvaldes 
saites ar galveno uzņēmumu un citu nepieciešamo informā
ciju. 

Dažos republikas rajonos Šāda iniormacija jau tie* 
vukča, taču mūsuprāt lietderīgi šādu darbu ar statistikas 
orgāna palīdzību organizēt republikas mērogā. 

2. Pati svarīgākā, g«lvenā republikas rajonu un pil
sētu ātrākas attīstības problēma, kas saistās ari ar ie
priekš minētu ražošanas organizācijas scru^tūrproblēmu, i 
efektīva saimnieciskā aprēķina elementu ieviešana plāno
šanā republikas administratīvi teritoriālo vienību līmeni 
pirmām kārtam to sociālās infrastruktūraJ attīstībai, pā
reja uz ekonomiskām metodēm ari reģionālas attīstības as
pektā. 

Realizējot pēdējos gados pieņemtos lēmumuj f jau šo
brīd visa rūpniecība pamatos izdara maksājumus no peļņas 
vietējos budžetos. Tādejādi šie maksājur.i nn zināmā teri
torijā atrodošos uzņēmumu peļņas kļūst par vieno no avo
tiem vietējā bu^CEā paredzēto pi.3ōkuinu - un galvenais no 
tiem ir infrastruktūras attīstība - finansēšanai. Tiek vo 
cinata Tauta3 deputāta padomju intore.~e tādu apstākļu vei 
došanā, kas uzlabo uzņēmuma ekonomiskās darbības rezultā
tus. 

Vlot:jio budžeti, kā zināms, firums* tikai daļu ne 
attiecīgās teritorijas infrastruktūra attīstībās - ob
jektus, kas tieši pakļauti vietējam Tautas deputātu pado-
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rnēm, Ka jonos tie pirmām kārtu.".1, lv vietējām pcdomen pakļau
tais dzīvokļu fonds un komunālā saimniecība. 

Gitās sociālās infrastruktūras nozarēs - piemēra:.:.. 
tautAo izglītības, veselības aizsardzības, kultūras u . c -
kapitālo celtniecību finansē arī no attiecīgām nozarēm 
republikāniskajā budžetā Iedalītajiem līdzekļiem £kņxtk 
ari šīs nozares, izejot no divējādās pakļautības princi
pa, atrodas arī viotējā pakļautībā). 

Zināmu nozīmi sociālās infrastruktūras attīstību sa
glabā kapitālieguldījumi,, kas no centralizētiem līdzekļiem 
tiek izdalīti dažādiem ražojošo nocaru uzņēmumiem, orga
nizācijām. 

Un ooidzot, sociālās infrastruktūras attīstības fi
nansēšanā zir.oma teritorijā pakāpeniski pieaug pašu ra
žošanas apvienību, uzņēmumu, organizāciju un, pīrmāri kār
tām, sociālās attīstības fonda līdzekļu loma. 

IJo resursu izlietošanas efektivitātes viedokļa, celt
niecības risinājumu komplcksitātes paaugstināšanas viedok
ļa, ari no sociālā taisnīguma pilnīgākas nodroši.nāšaru.a 
viedokļa ir lietderīgi līdzekļus sociālās infrastruktūras 
attīstībai zināmā teritorijā koncentrēt vienās rokās -
attiecīgās Tautas deputātu padomes pārziņā. 

Kā zināms, arī lldzešinēju kārtība, lēmumi par Cuu-
tas deputātu padomju lomas palielināšanu saimnieciskajā 
celtniecībā dod iespējas veikt pasākumus dažādu līdzekļu 
avotu apvienošanai, arī tā saucamās "daļējās līdzdalītas" 
veidā kapitālajā celtniecība. Taču praksē šī līdzekļu ap
vienošana ir visai sarežģīta, saistīta ar jautijuma sa
skaņošanu daudzos līmeņos. 

To budžeta kapitālieguldījumu koncentrēšana rajonu 
un republikāniskās pakļautības pilsētu Tautas deputātu 
padomju rokās, ko vietējas nozīmes sociālā3 Infrastruk
tūras objektu celtniecībai šobrīd izdala republikāniskās, 
koprepublikāniskas vai vissavienības pakļautības ministri
jām un resorier., attiecīgiem uzņēmumiem, orga.aizLcij'ām, 
būtu liels solir. uz priekšu sociālās infrastruktūras 
kompleksus attīstības plānošanā, tās efektivitātes pa-
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augstināšanā. Izmaiņas šajā laukā ir v* e n k ā r š ā k a 3 , jo sais
tītas principā tikai ar līdzekļu novirzes pārkārtojumiem 
attiecīgos budžetos. 

Lietderīgi, lai attiecīgie republikāniskie orgāni 
izskatītu jautājumu par to valsts budžeta līdzekļu, ko 
republikas pilsētās un rajonos izlieto ražošanas un sociā
lās infrastruktūras, kā ari citu apkalpojošās sfēras ob
jektu vaj«dzībām, konsekventu koncentrēšanu attiecīgos 
vietējos budžetos. 

Sarežģītāks ir jautājums par ražošanas apvienību, uz
ņēmumu, organizāciju pašu līdzekļu izmantošanu teritoriā
lās attīstības finansēšanai. Teorētiski ir iespējams tāds 
risinājums, kad ar finansu mehānisma palīdzību līdzekļus, 
kas veidojas uzņēmuma sociālās attīstības fondos sociālās 
infrastruktūras vajadzībām, nodod caur vietējiem budže
tiem attiecīgo Tautas deputātu padomju rlcibā. To izman
tošana, ieejot kopējos reģionu finansu resursos, būtu 
efektīvāka. Tacu jāņem vērā, ka sociālās attīstības fon
dam uzņēmumā šodienas ekonomikas vadības pārbūves apstāk
ļos, ir divējāda nozīme. Pirmkārt tas nodrošina vienu no 
finansu resursu avotiem strādājošo materiālās labklājības 
paaugstināšanai, dzīves apstākļu uzlabošanai. Tacu tam ir 
ari otra loma - materializēt laba darba nozīmi strādājošā 
apziņā. ŠI sociālās attīstības fonda loma prasa, lai uz
ņēmuma kolektīvam saglabātos pilnīga rīcības brīvība, kā 
to nosaka arī likums par uzņēmumu, ar attiecīgā uzņēmuma 
s o ^ i ā l ā 3 attīstības fondiem. 

Tādejādi kapitālieguldljūrai rajona, pilsētas vaja
dzībām pamatā formētos no; 

- kapitālieguldījumiem, kas šim nolūkam paredzēti ra
jona (pilsētas) budžetā. ITetieši tie būtu saistīti ar at
tiecīgā teritorijā esošo uzņēmumu, organizāciju maksāju
miem budžetā no peļņas (ienākuma); 

- rajona (pilsētas) esošo uzņēmumu, kooperatīvo uzņē
mumu, organizāciju, kolhozu un i^dzivotā.iu līdzekļiem 
šim nolūkam. 

ī'Ttrtd šc līāzcīiļu ap jc rajona, pilsōtā jāveidojas 



uz vietas un,pirmām kārtAm> tas būtu atkarīga no attiecīgās 
teritorijas saimnieciskās darbības rezultātiem. 

Nosakot stabilus ienākumu av^tu« vietējā budžetā il
gākam pnriodam, piemēram, piecgadei apstiprinātus norma
tīvus par atskaitījumi«m budžetā no peļņas vai citiem bu
džeta ienākuma avotiem, attiecīgai Tautas deputātu pado
mei rastos iespēja uz vietas prognozēt un noteikt savas 
naudas līdzekļu resursus un attiecīgi plānot to izlieto
šanu. Šādas ekonomiskās attiecības starp Tautas deputātu 
padomi, tās sastādāmo teritoriālo budžetu un attiecīgajā 
teritorijā esošajiem uzņēmumiem, organizācijām: 

1) ļautu ievērojami paaugstināt, kā jau teikts, no
stādīt uz ekonomiskiem pamatiem Tautas deputātu padomju 
ieinteresētību to teritorijā esošo uzņēmumu, organizāci
ju ekonomiskās darbības rezultātos, to efektivitātes pa
augstināšanā; 

2) būtiski palielinātu Tautas deputātu padom.iu pat — 
Stāvībū un arī atbildību savas teritorijas sociālās attīs
tības plānošanā; 

3) ļautu vienkāršot, racionalizēt ekonomisko darbu 
rajonā, pilsētā. 

Kas attiecas uz uzņēmuma sociālas attīstības fondu 
un citu ārpusbudžeta resursu iesaistīšanu teritorijas 
attīstībā, tad Tautas deputātu padomju, to izpildu komi
teju darbā nepieciešams pievērst uzmanību diviem šī jau
tājuma aspektiem: 

1) nepieciešams nodrošināt, lai uzņēmumu sociālās 
attīstības fondi un citi resursu avoti, attiecīgo lī
dzekļu mat^rializācija konkrētos objektos Iespējami pil
nīgāk tiktu ņemta vērā, izstrādājot un realizējot rajo
nu, pilsētu ekonomiskās un sociālās attīstības program
mas; 

2) Tautas deputātu padomēm , to orgāniem, sabied
riskajām organizācijām visādos ceļos jāsekmē atsevišķo 
ražošanas kolektīvu un kopējo teritoriālo interešu labā
ka saskaņošana, jāpalīdz audzināt un attīstīt kolektīvu 
un visu iedzīvotāju ekonomiskās, kultūras, ekoloģiskās 
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un citas pozitīvas sociālā* intereses. 

l'icrcdzc rāda, ka Iedzīvotāju apvienošana lielāku 
vai mazāku, cilvēkiem tuvu un saprotamu mērķu sasniegt-e-

Lr efektīvu ceļā to vispārējo sabiedrisko interešu 
attīstībai, ta palīdz iesaistāt mūsu ekonomiskā un sociā
lā attīstībā ievērojamus garīgās enerģijas un materiālo 
vērtību papildu resursus. 

3. Risinot jautājumus par ekonomisko metožu izmanto
šanu republikas administratīvi teritoriālo vienību līmeni, 
Viens v.-j cvarīgāksjien ir šajā darbā izmantojamo kritēriju 
jautāju 

iroi'iecicuami attioclfiasi ter 1 torij?c attīstības kritē
riji, tai skaitā sociālās infrastruktūras attīstības kri
tēriji, r-.'epiociešami ari kritoriji tālākai attīstībai iz-
dalār.o lldsekļu apjoma noteikšanai. 

Res.ior.al.-3s attīstības kritēriju jautājumi ir jau sa
mēra plaši strādāti. Sociālās un ekonomiskās attīstības 
plāna-; ,sai plaši tiek izatrādāti un pielietoti dažādi so-
cialekonemiG^āĒ attīstības normatīvi, tai skaitā sociālās 
:. *-:.. rruktūrus attīstības plānošanai - attiecīgo sociālo 
pakalpojumu normatīvi - iedzīvotāju nodrošinātība ar dzī
vokļiem, vispārizglītojošām skolām, pirmsskolas vecuma 
bērnu iestādēm, veselības aizsardzības iestādēm u.tml. 
Šādi normatīvi republikā reģionālās plānošanas vajadzī
bām tika pielietoti jau 70. gados, tai skaitā izstrādājot 
sociālās infrastruktūras attlst T b a 3 reģionālo modeli. 
Dlen&ēl pagaidām šajā jomā nav pietiekamas sistēmas. 

Viens no ezošo sociālās attīstības, tai skaitā so
ciālās infrastruktūras rādītāju sistēmas trūkumiem ir 
praktiski pioejamu apkopojošu rādītāju trakums. Ir rādī
tāji, kritēriji atsevišķu nozaru, objektu attīstības 
raksturošanai (dzīvokļi, vietu s k a i t 3 bērnu iestādēs, sko
lās utt,), b»t lielas grūtības ir raksturot esošo 
stāvokli vai perspektīvos uzdevumus sociālās infrastruk
tūras attīstībā kopumā. Pielietojamie kapitālās celtnie
cības apjoma rādītāji raksturo tikai atsevišķu, samērā 
ierobežotu laika posmu un tikai attiecība uz jauno celt-

http://Res.ior.al.-3s
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niecību. Savukārt praksē izmantojamie tikla un kontin
gentu rādītāji atsevišķām nozarēs, kas sevi ietver ari 
uzkrātos lielumus, nav izmantojami apkopojošu datu iegū
šanai par infrastruktūras attīstību zināja teritorijā ko
puma. 

Apstākļos, kad ekonomikas vadībā un plānošanā notei
coša loma bija administratīvām netodēm, nozaru aspektam, 
kvantatatlvift™ vērtējumiem, apkopojošu teritoriālu rādītā
ju trūkums augšminētajā jomā bija mazāk ass. Izmantojot 
dažādus attīstības jautājumus vienas nozares iekšienē, 
bieži vien ir pietiekami ar dažādiem naturāliem tīkla rā
dītājiem. Tie zaudē savu nozīmi, kad jāsalīdzina dažādas 
nozares (kaut ari vienas nozares robežās pielietojamie 
kvantitatīvie, ekspluatācijas rādītāji var izrādīties ne
pietiekami, par ko liecina v i 3 i e m zināmā pieredze ar liju
šās Kultūras ministrijas kultūrizglītības iestāžu neapmie
rinošo stāvokli). 

Pieaugot teritoriālo orgānu, Tautas deputātu padomju 
patstāvībai un tiesībām, ekonomisko metožu lomai reģionā
lajā attīstībā pieaug apkopojošu rādītāju loma. 

Viens no apkopojošiem rādītājiem, kas ataino sociā
lās infrastruktūras attīstību zināmā teritorijā kopumā 
varētu būt attiecīgo nozaru kopējos pamatfondus raksturo
joši rādītāji - to kopējais aDjoms, nozaru un tehnoloģis
kā struktūra, nodiluma pakāpe. Ekonomiskās vadības praksē 
šādi rādītāji pat republikas līmeni tiek pielietoti tikai 
ražošanas sfēras nozarēs. Attieclgio datu rajonu un pil
sētu mērogā nav ari statistikā. 

Taču jāatzīmē, ka ari neražojošās sfēras iestādēs, 
līdzīgi kā tas notiek ražošanas sfēras objektos, pamat
fondu apjoms gada pārskatos tiek fiksēts. Zināmi dati 
Ienāk finansu orgānos. 

*enc- Verā neražojošās sfGras pieaugošo Icmu un ap
kopojošu kritēriju ::e::ic-cie3amīv>u ekor.c-jīskī pamatotas 
r3jic^ālās politikas r-jalizēsanai, lietderīgi izveidot 
staristiskc inforr.aciju par neražojošās sfēras panarf'orī
diet, te ctAvckļa izm-i^ām dižidas šīs sfēras Lczsr-īs, tai 
skaitā rajonu un pilsētu llr.enl. 



šāaa informācija nepi«cieiana ne biezai: kā reizi 
gadā, grūtību gadījumā pietiktu ac neražojošās sfēras pa
matfondu stāvokļa un to izmaiņu novērtējumu pat vienu rei
zi piecos gados. 

Teritoriālā saimnieciska aprēķina principi prasa pa
stiprināt savstarpējo atkarību starp finansu resursiem, ko 
novirza atsevišķu reģionu, rajonu, pilsētu attīstībai, un 
apvienību, uzņēmumu un crgsnizāc-j u ekonomiskās darbības 
r e u i i i t: ī V iet;: kas u trodas attiec î 'ā t er i t ar i j ā. 

rspec līdztekus rajona, pilsētas teritorija esošo pa
matfondu plašākam raksturojumam repieciešami apkopojoši rā
dītāji,kas raksturo kārtējās ekonomiskās darbības rezultā
tus rajonu un pilsētu līmenī. liā ziuuns, republikas līmeni 
šāds aptverošāksis rādītājs xr nacionālais ienākums. Rajo
na, pilsētas mērogā šādam rādītājam atbilst attiecīga teri
torija sart-uCtā tīrā produkcija, tacu šāds rādītājs rajonu 
un pilsētu mērogā netiek noteikts.. Arī kopprodukcijas apjo
mu rajonā, pilsētas teritorijā nosaka tikai rūpniecība. 
Netio-k r.oteikci apkopojoši ekonomiskās darbības rezultāti 
rajonos lauksaimniecībā, kura vairumā rajonu Ir galvenā 
saimniecības nozare. 

Apkopojošu ekonomiskās darbības rezultātu trūkums ra
jonos un pilsētās var ļoti apgrūtināt saimnieciskā aprēķi
na elementu pielietošanu republikas rajonos un pilsētās. 
Tāpēc lietderīgi izskatīt ja»'tāju;r.u par šādu rādītāju no
drošināšanu. Lai neradītu vajadzību organizēt uzņēmumos, 
saiinnioclbās papildus uzskaiti, apkopojošu rādītāju iegū
šanai pamatā nepieciešami izmantot uzņēmumu, saimniecību, 
gada pārskatos esošo informāciju. 

Iespējamie varianti šādu apkopojošu rūdītāju aptveres 
loka ziņā: 

1) rajona, pilsētas sabi^dris'-'^is sektors; 
2) visa saimniecība, ieskaito ; individuālo soktoru. 

Pēdējā gadījumā papildus jāizstrādā informācijas iegūša
nas jautājums par šī sektora darbības ^ezul tātieii. 
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Varbūtējie radītāji - 1) produkcijas kopējais ap
joms, 2) tīrā produkcija, 3) pelņa. Praktiski vieglāk ie
gūstamais rādītājs šķiet pēdējais. 

£emot vērā visai dažādo rajonu un pilsētu Iedzīvotā
ju skaitu, darbaspēka resursus, ļoti izteiksmīgi rādītāji 
atsevišķu teritoriju ekonomiskās attīstības un darba re
zultātu raksturošanai ir relatīvie rādītāji - pamatfondu, 
produkcijas, peļņas u.tTnl. aejoms uz vienu iedzīvotāju, 
uz vienu strādājošo, oo rādītāju ieviešanas un izmantoša
nas priekšnosacījums rajonu un pilsētu līmeni, kā jau 
teikts, ir reģionālās statistikas pilnveidošana. 

4. Atsevišķa rajona vai pilsētas ekonomiskās un so
ciālas attīstības augstāks vai zemāks līmenis ir zināmas 
vēsturiskas attīstības rezultāts. Arī esošie statistiskie 
dati liecina, ka ekonomisko īpatnību un šis vēsturiskās 
attīstības rezultātā republikas rajonu un pilsētu attīs
tības līmeņi ir visai dažādi. 

Sociālā taisnīguma princips prasa, lai,ieviešot saim
nieciskā aprēķina principus republikas rajonu un pilsētu 
līmeni,līd^etekus uzdevumam pilnveidot pēc iespējas augs
tākus ekonomiskās darbības rezultātus tiktu ņemta vērā 
ari uzdevums veicināt pakāpenisku attīstības lTmeņa iz
līdzināšanos starp atsevišķām teritoriālajām vienībām. 

Sastādot rajonu un pilsētu budžetus 1939. un 1990. 
gadiem,to sastādīšanā tiek pielietoti stabili normatīvi 
atskaitījumiem no vispārējiem valsts nodokļiem un ienā
kumiem, tai skaitā mak°ājumlem no uzņēmuma, organizācijas 
peļņas (ienākuma). Taču šie vietējā budžeta ienākumi tā 
plānotos izdevumus neietekmē. Plānojamo budžetu izdevums 
pamatā nosaka attiecīgā rajona, pilsētas piecgades plānā 
paredzētie pasākumi, to finansēšanai nepieciešamie lī
dzekļu apjomi. Starpību starp kopējiem budžetu izdevumiem 
un iepriekš minētiem stabilajiem ienākumiem regulē ar da
žu Ienākumu posteņu regulēšanas palīdzība (atskaitījumu 
un apgrozījuma nodokļa, ienākuma nodokļa u.c.), pie kam 
atsevišķi 1939. un 1990. gadam. Savā kopumā nomatlvu 
stabilitātes princips tātad t̂ vnēr pagaidām netiek reāli-
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zē ta, Ilcskatoti es us to jaunajā budžetā f ornēšanas kārtī
bā iezīmējušās progresīvas tendences. Galvenā no tām ir 
rajonā, pilsētā atrodošos uzņēmumu, organizāciju finansiā
lo saišu attīstība ar vietējo budžetu. Maksājumi budžetā 
no pelņas, ienākamiem, pat neatkarīgi no tā lieluma vei
cina attiecīgās Tautas deputātu padomes ekonomisko ieinte
resētību uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātos. 

Taču šī ekonomiskā saikne ir tālāk jānostiprina, pir
mām kārtām nodrošinot normatīvo attiecību stabilitāti ko
puma ilgākam periodam, vismaz pleciem gadiem, paaugstinot 
finansu resursu patstāvības lo.r.u. 

Vienlaicīgi jāņem vērā, jau pie minētā rajonu un pil
sētu ekonomiskās attīstības nevienmērība. Šī iemesla dēl 
erl saimnieciskās darbības finansiālie galarezultāti -
ienākumi, peļņa - sava absolūtā apjoma ziņā var būt ļoti 
dažādi. Sasaistot tos ar vietējo budžetu, nepieciešama 
budžeta ienākumu zināma regulēšana. Tā v-.r notikt, nosa
kot teritoriāli dažādas atskaitījumu norma3 no peļņas vai 
ioaūku-^a, vai arī izmantojot citus ienākumu regulēša nas 
evotas, piem., atskaitījumus no apgrozījuma nodokļa. Pir
mais ceļš, t.i.j dažādas atskaitījuma normas no peļņas vai 
ienākuma radītas grūtības saimnieciskā aorēķina funkcionē
šanā šī jēdziena plašā nozīmē, tas veicinātu arī nevienā
du viotējo padomju ieinteresētību saimniecības attīstībā. 
Cits ceļš teritoriālo budžeta ienākumu līmeņu regulēšanai 
ir ienākumu regulēšana, kas mazāk atkarīgi no pašu uzņē
mumu un vietējo padomju darbības, piem., ienākumu regulē
šana ar apgrozījuma nodokli. TaČ" arī' šajā gadījumā jā
ievēro atskaitījumu normas stabilitātes princips - t.i., 
vienāda atskaitījumu norma ilgākam periodam. 

Viens no teritoriālo budžeta ienākumu un reizē arī 
sociālās attīstības regulēšanas jautājumiem ir mijiedar
bība starp budžeta ienākumiem no peļņas atskaitījumiem 
un ienākumiem maksas veidā par darba spēku, Ņemot vērā, 
ka materiālajā ražošanas sfērā nodarbināto skaits repub
likā kopumā pflrspektāvā pieaug, atsevišķās nozarēs pat 
samazinās, jārēķinās ar to, ka maksājumi par darba spēku 



rajonu un pilsētu budžetos nepieaug, pat samazinās. Nepie
ciešami, lai uz uzņēmumos iegūtas ekonomijas rēķina attie
cīgi palielinātos atskaitījumi vietēja budžetā no peļņas. 
Pretējā gadījumā VLir mazināties vietējās padomes ieinte
resētība ražošanas sierā nodarbināto skaita ierobežošanai. 

Vemoc verā atsevišķa rajona, pilsētas teritorijā vei
dojošās peļņas, ienākumu nozīmi teritoriālajā saimnieciska 
aprēķins ieviešanas apstākļos, rajona, pilsētas teritori
jā esošo uzņēmumu, organizāciju peļņai un atskaitījumiem 
no šis peļņas vietējā budžetā jākļūst par teritoriālo plā
na rādītāju svarīgu sastāvdaļu, vienlaicīgi tālāk samazi
not citu rādītāju skaitu šajā plānošanas līmeni. 



2.Jerjomtna 

LATVIJAS PSH V333LĪBAS AISSJJtDZĪBAS 
ATT13TĪ3A3 REĢI03ĀLA POLITIKA 

Medicīnas tālākai racionālai attīstībai nepieciešama 
visus mušu sabiedrības spēkus mobilizēt uz to, lai radītu 
Jauru iedzīvotāju dzīves veida sistēmu, kas virzīta uz ve
selīgas tautas radīšanu. Ar to saprotot iedzīvotāju darbī
bu vērstu ne tikai uz to, lai veidotu fiziski veselu, bet 
arī augstas r.Tāifis vispusīgi attīstītu cilvēku. 

Veselības aizsardzībai ir ļoti liela nozīme tālākā 
mūsu republikas sociālekonomiskā isaugsmS, jo slim3 cil
vēks nevar veiksmīgi risināt tautas saimniecības attīstī
bas uidevur.ius ari tad, ja viņam ir talants, jo jābūt ari 
darbaspējām. Vislielāko iedarbību uz sabiedriskās ražoša
nas efektivitāti var panākt tikai ar veselīgu labi attīs
tītu cilvēku darbu, b^t,lai radītu šādu cilvēku, par to 
jāsāk domāt un rūpēties jau līdz bērna dzimšanai. 

Visus iepriekšējos godus tika daudz kas noklusēts 
p-r medicīnas reālo stāvokli. Ekstensīvais attīstības 
ceļš, kes tag^d atzīts par kļūdainu tautas saimniecības 
attīstībā,ir postošs arī medicīnā. 

Veicinot medicīnas attīstību, to intensificējot, ce
ļot tās kvalitāti, veidosies tādi apstākļi, kas ļaus ra-
aīt veselīgu tautu,ka arī ilgstoši saglabāt cilvēkiem 
radoša darba dzīves ilgumu. 

Uo ekonomiskā redzes viedokļa, republikas attīstī
bas nākotnei, ņemot vērā :nūsu republikas demogrāfisko si
tuāciju, tam ir pirmšķirīga nozīme, kuru mēs līdz Šim vēl 
neesam Iemācījušies pienācīgi novērtēt. Darbaspējīga ra
doša mūza ilguma pagarināšana tikai par vienu gadu var 
dot samērā li*»Iu skonon:isko efektu, kas sastādītu uz kat
ru strādājošo apmēram 4,7 tūkst.rbļ. 

Mūsu medicīnas stāvokli raksturo tādi rādītāji kā 
vidējā mūža ilgums pēc kura PSR3 atrodas 32. vietā pa-
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saule, pēc bērnu mirstības rādītāja atrodamiea kadā no 5C 

vietām pasaulē. Tas nozīmēj ka mūsu SLsniegtals veselības 
aizsardzības llmeaāi ii pielīdzināms jaunattīstības vai -
5t īm. 

Mēs ilgus gadus u^svērān savu Hlabo stāvokli" saim
nieku gultu skaita ziņā, ka it kā jau nc 6u gadu sākuma 
apsteidzam attīstītas valstis.. Ari ārstu skaita ziņā uz 
1C tūkst, iedzīvotāju esam vadošās pozīcijās, bet slimnie
ki joprojām guļ slimnīcu gaiteņos. Tas ir tāpēc, k» šia 
gultas nepilda savu ārstniecības uzdevumu. Katras gultas 
pašizmaksa mūsu slimnīcās vidēji sastāda apmSram 15 tūkst, 
rbļ., turpretī VER šis rādītājs ir 4C tūkst. rbļ., bet 
jehoslovākijas sociālistiskajā republika - 8C tūkst. rbļ. 
_rī platība, kas paredzēta uz 1 slimnieka gultu, pie mumfl 
sastāda gandrīz tikai pi;3i no normatīvā lieluma. 

Poliklīniku notēlojamais tehniskais apbruņojums (ie
kārtas, aparatūra, _nstrumanti) neļauj tajās veikt piln
vērtīgu slimnieku izmeklēšanu, kas palielina nepiecieša
mību pēc lielāka gultu skaita. 

Jebkurai slimnīcas gultai, lai tā sekmīgi atmaksātu 
tās izveidei ieguldītos līdzekļus,vajadzīgs 
gan stacionārais, gan pirmsstacionturū- posma medicīniska 
tenniskaia nodrošinājums. 

neapmierinošais veselības alzsardzloas stāvoklis ra
da lielus ekonomiskos zaudējumus. Ja cilvēks slimības dēļ 
nespēj strādāt vienu darbdienu tiek laudēr-i vidēji 25 rbļ. 

Fiziski un garīgi vesela indivīda veidošana ir ļoti 
sarežģīts, grūto, uet nepieciešams priekšnosacījums mūsu 
republikas tālākai reģionālai aitistloai. Iedzīvotāju ra
došā mūza ilguma pagarināšanai ii jākļūst par sabiedrības 
attīstības galveni uzdevumu. It īpaši, ņemot vērā to, ka 
salīdzinājumā ar pasaules praksi mēs esam ļoti atpalikuši. 
Pēdējo gadu statistikas dati rāaa ka katrs mūsu valsts 
ieazlvotājs viņēji vienreiz ganā ārstējas stacionāri, bet 
umbulaicriski vai pclikllrisiii vidēji vienu dienu gada. 

Mūsu reiublikā it kā tū-ru izveidota nosacīti ctjek-



tīva cilvēku saslimstības gedljumu uzskaite, bet joprojām 
netiek ņemti uzskaitē un stimulēti tie cilvēki, kuri ne
slimo un ir saglabājusi labu veselības stāvokli. Tādā vei
dā slimības mēs paturam prātā, bet esam pavisam aizmirsusi 
veselu cilvēku, bez kura n«var būt ne veselas sabiedrības, 
ne tālākas sociālekonomiskās izaugsmes. 

Pie esošā nacionālā ienākuma sadales un pārvaldes 
sistēmas (darba fclga, izmaksas no sabiedriskā patēriņa 
fondiem) dažāda objektīvu un subjektīvu faktoru ietekmē 
daudzkārt lielāku atalgojumu saņem tie, kuri slimo, bet ne
vis tie, kuri neslimo un atrada. 

Fiziski un garīgi vesela cilvēka veidošana un veselī
bas saglabāšana ir jautājums, kur»m jābūt ne tikai medi
cīnas .zinātnes kompetencē, bet ari valsts redzes lokā, jo 
veselīgu drīves veidu var realizēt tikai,radot cilvēka 
dzīvei nepieciešamo nodrošinājumu kopumā. Esošā sociāli 
ekonomiskā, tai skaitā arī veselības aizsardzības vadības 
sistēma bremzē mediķu redošu pieeju savu pienākumu izpil
dē. 

Medicīna šodien atgādina remontdienestu, Tajā jopro
jām dominē kvantitatīvie un nevis kvalitatīvie rādītāji, 
kas neveicina Iedzīvotāju saslimstības samazināšanu un mū
ža Ilguma pagarināšanu. Pie pastāvošās mediķu darba apmak
sas kārtības darba alga nepietiekoši atspoguļo ārsta pro
fesionalitāti, meistarību un talantu. 

Rupja kļūda bija ari mazo lauku slimnīcu likvidēšana, 
jo lauku cilvēkiem pat ar niecīgu kaiti tagad jābrauc uz 
rajona centru vai Klgu. 

Republikā veselības aizsardzības stāvokļa normalizē-
oonai pamatos ir jāmaina pašreizējā tās plānošanas un fi-
nansēŠAnas sisto;.-*!, kas balstās uz ekstensīviem un neko 
neatspoguļojošiem rādītājiem - slimnieku gultu un poliklī
niku apmeklējumu skaitu. Tā nesekmē medicīniskās palīdzī
bas kvalitāces uzlabošana, jo nav orientēta uz trediclnas 
darba galarezultātu - iedzīvotāju veselības saglabāšanu. 

Ja gribam Īsti atrisināt medicīnas attīstības 
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problēmas, tad nekavējoties jāpāriet uz cita veida tautas 
veselības aizsardzības plānošanas un finansēšanas kritē
rijiem. Noteicošiem būta iākļūst kvalitatīviem rādītājiem. 
Kritēriju pamatā vajadzētu bot stingri noteiktam nacionā
lā kopprodukta procentam, kas domāts veselTb Qs aizsardzī
bas attlRtlbai, 

Lai krasi uzlabotu republikas iedzīvotāju veselības 
stāvokli, nepieciešams veikt virkni pasākumu, kurus var ap
kopot šādos galvenos aspektos: 

1. Jārada jauna vadības un struktūr«s sistēma sociāli 
ekonomiskai attīstībai, tai skaitā ari veselības aizsar
dzībā. 

2. Jaunā kvalitātē jāpaceļ fiziski un garīgi vesela 
cilvēka nozīme un vērtība. 

3. Jārada cilvēka cienīgai normālai drīvei atbilstoši 
sociālekonomiskie apstākļi. 

4. Jāpaceļ ārstu prestižs. Jārada nosacījumi, lai par 
ārstiem varētu kļūt tikai zinoši un Šai specialitātei at
bilstoši cilvēki. 

5. Jāveido līdzekļi medicīnas attīstībai no visiem ie-
SDējamiem avotiem: 

no budžeta ; 
no uzņēmumiem un organizācijām ; 
no iedzīvotāju individuālām iemaksām. 
Latvijas ārstu biedrības izstrādātās LPSR veselības 

aizsardzības attīstības koncepcijas pamatā ir pasaulē pa
zīstamās "Slimo kases" princips. 

Sakarā ar to, ka veselības aizsardzības līdzekļi, ka 
veidosies no dažādiem avotiem, kalpos ne' tikai medicīnas a 
tlstlbai, bet daļa to tiks izmantota kā līdzekļu pārpali
kums piemaksām pensijām tiem cilvēkiem, kuri darbaspēļigā 
vecnmā slimoja nosacīti maz vai ari neslimoja, tāpēc visu 
avotu kopu labāk būtu veidot kā sociālmedtcinisko fondu, 
bet nevis kā "Slimo kasi". 

Nepieciešams ari reorganizēt kartlbu,kādā tiek r«ali 
zēti līdzekļi no sabiedriskā patēriņa fondiem. Pie pastā
vošās sistēmas šo fondu sadalē neatspoguļojas katra strā-
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dājoaā ieguldījuma sabiedriski derīgā darbi., bet gan ra
da iespēju viena*1 iedzīvotāju daļai ar šā fonda palīdzību 
regulāri izmantot sabiedrībai kopuma radītās vērtības. 

Latvijas PSR veselības aizsardzības pārvaldes reor
ganizācija un citu minēto pasākumu veikšana ļautu strauji 
uzlabot iedzīvotāju nodrošinājumu medicīnas jomā. 
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V.Zeile 

LATVIJAS VALSTS POLITIKA IZGLĪTĪBAS UN 
ZINĀTNIiS ATTĪSTĪBĀ TĀS NEATKARĪBAS APS
TĀKĻOS 

Tautas izglītība, 
1. Tautas izglītībai, kultūrai un zinātnei jāpiešķir 

prioritāte visā sociālajā politikā. No to rakstura un vir
zības ir atkarīgs sabiedrības garīgais, ētiskais, intelek
tuālais un profesionālais potenciāls. Si prioritāte tiek 
ievērota finansiālo, materiālo un darba resursu sadalē, 
darba samaksas politikā. Tieši el"trl3vienIba H (Izglītība, 
kultūra, zinātne) ir Latvijas cerība un nākotne, tāpēc 
šeit ir jāmobilizē visi resursu avoti. 

2. Lai nodrošinātu normālu, caurmēra Eiropas līmenim 
atbilstošu mācību iestāžu meteriālo bāzi, nepieciešama 
rūpniecības specializācija izglītības sistēmai nepiecie
šamo mācību tehnisko līdzekļu ražošanai, specializētu ka
binetu iekārtu, uzskates un treniņa līdzekļu ražošanai. 
Šim nolūkam nepieciešams izmantot iespēju robežās ari im
portu, patentu un licenču iepirkšanu. 

3. Tautas izglītības finansēšanā izmantot visus ie
spējamos avotrus: budžeta līdzekļus, uzņēmumu, iestāžu, or
ganizāciju, kooperatīvu līdzekļus un ziedojumus, privāt
personu ziedojumus, kā ari paeu audzināšanas un mācību 
iestāžu nopelnītos līdzekļus. Līdzekļu izlietošanas vir
zienus nosaka patstāvīgi mācību un audzināšanas iestādes. 
Var būt ari mērķa asignējumi un ziedojumi. Gada laikā ne
izlietotie līdzekļi pāriet uz nākamajiem gadiem. Mācību 
un audzināšanas iestāžu administrācija garantē godīgu un 
mērķtiecīgu resursu izlietošanu. Nepārtrauktā izglītības 
eistēma Latvijā aptver visus tās posmus. Tās pamatus re
gulē Latvijas izglītības Likums. Nepieciešams sociālā pa
sūtījuma zinātnisks pamatojums un tā regulāra atjaunoša
na epeciāliatu kadru sagatavošanā. 



4 . Pirneskolas audzināšana. 
4.1. Uzskatīt, ka viens no pamata nosacījumiem 

bērnu garīgai, psihiskai un fiziskai attīstībai, ģimenes 
tikumisko parintu stiprināšanai ir bērnu audzināšana gir/j-
r.3, maksināla saskarsme ar māti un tēvu. Šin nclūi:-.̂ . pie
šķirt nžtēr.; apmaksātu atvaļinājumu o C m u audzināšanai 
līdz 3 gadiem. 

•*.-.2. 3 ē m u dārzos pakāpeniski samazināt bērnu 
skaitu grupās, nepārsniedzot 10 - 15 mazbērnu grupās, 15-
20 bērnu dārzu grupās. 

4.3. Jāuzlabo esošo bērnu dārzu materiālā bāze, 
īpaši uzmanību veltot bērr.u veselības nostiprināšanai: 
ūdens tīrībai, fizioterapijai, v ingrošanai , sl i došanai , 
slēpošanai u.c. fiziskām nodarbībām. Jaunus bērnu dārzus 
būvēt ar augstāku,labiekārtotu līmeni: peldbaseinu, vin
grošanas zaļi,' zobārstniecības kabinetu, slidotavu u.c. 
bērnu veselību stiprinoaiem uzlabojumiem. 

4.4. Detalizēti izpētīt, kāpēc republikā ir tik 
augstz bērnu īpatsvaru diennakts un pagarinātas darba die
nas- bērnudārzos. Veikt ekonomiska un organizatoriska rak-
sturj?. puaākuE.us, lai To negatīvo tendenci mazinātu. 

4-li. Īpašu uzmanību bērnudārzos veltīt bērnu ve
selības saglabāšanai un nostiprināšanai, liateriāli un mo
rāli ctU/.ulēt visus tos bērnu aārzu kolektīvus, kuriem ir 
:z:a bērnu saslimstība. 

4.6. Par svarīgāko uzdevumu bērnu aārzu darbības 
uzlabošanā uzskatīt to nodrošināšanu ar kvalificētiem un 
šim darbam profesionāli piemēroties, kadriem. Veicot darba 
s-\:.uiksao refernu, uzskatīt, ka bērnu audzināšana agrīna 
vecumu, ir sabiedriski ļoti svarīga un atbildīgs darbs, ku
rai:, ir jābūt •. ,'gz «i atalgota;.; un augat i profesionālam. 

Paplašināt kadru sagatavošanu bērnu dārziem, ievie
šot tajos arī psihologu dienestu. Lielu us:a.nību veltīt 
btrr.u ētiskai audzināšanai. 

4.7. Lai visdrīzākā laikā atrisinātu jautājumu 
par bērnu nodrešināsanu ar pirmzskulus bērnu iestādēm kat
ra rajonā, pilsētā var organizēt ne tikai valsts, bet 
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Liri kooperatīvi, sabiedriskās organizācijas, privātperso
nas. Jāraugās, lai šī sistēma nodrošināju vajadzības ari 
minoritātes tautību bērniem. Vispārēju šo bērnu pirmsskolas 
iestāžu uzmanību veic vietējāa tautas deputātu padomes. 

•+.8. Bernu pirmsskolas iestāde3 var būt dažāda pro
fila, ņer.ot vērā konkrētus apstākļus un vajadzības; vispā
rēja, bērniem ar fiziskās un garīgās attiotlbas traucēju
miem, veselības grupas biezi un Ilgstoši slimojošiem bēr
niem. 

5. Vispārējā vidējā izglītība. 
5.1. Būtiski jāpaplašina vispārējās vidējās izglī

tības sistēmas tikla, uzskatot, ka skola, skolotāju un 
audzēkņu kolektīvi ir liel3 ki;.ltūrizglītojošs potenciāls, 
kas atstāj labvēlīgu iespaidu uz visu apkārtējo sabiedrī
bu. Nodrošināt vispārizglītojošās skolas teritoriālo pie
ejamību. Valsts kapitālieguldījumu sadali jāveic tā, lai 
samazinātu teritoriālās atšķirības republikā skolu izvie
to jimā. 

5.2. Izglītības kvalitātes nodrošināšanai jāpanāk 
pedagoģisko kadru sagatavošanas paplašināšana, it īpaši 
domājot par Latgales novada skolu nodrasināšanu ar pedago
ģiskiem kadriem. Nepieciešamības gadījumā atvērt Latgalē 
Latvijas universitātes vai Rīgas Politehniskā institūta 
filiāles, vai ari jaunas augstākās mācību iestādes šai no
vadā. 

5.3. Pedagoģisko kadru sagatavošanā nepieciešams 
palielināt jauniešu (zēnu)īpatsvaru, to Īpaši stimulējot. 
'I'aa jā cara tādēļ, lai vistuvākajā laikā skolā palielinā
tos skolotāju vīriešu īpatsvars, kas normalizētu psiholo
ģisko mikroklimatu skolās un atstātu labvēlīgu iespaidu 
gan uz mācību procesu, gan audzināšanu. 

5.4. Skolu abiturientu un pedagoģisko kadru saga
tavošanu jāveic tādos apjomos, lai nodrošinātu visā3 3t£o-
lās da.-bu vienā mainīī. 

5.5. Mf-cibu saturu veidojot, jāņem vCrā na tikai 
vi3pārcii;. ēciskc kultūras "ērtlb- un naoicnilf-s kultūrai, 
vēstures ua sa u i 3j.riskārj dzīves r.p'-ūnsnas n^piec i<j ž - r_. ba. 
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Vajadzētu arī pēc iespējas drīzāk integrēties 
Eiropas izglītības sistēmā. Vidusskolas iegūtajam zi
nāšanu apjomam, ņemot vēra attiecīgo vidusskolu spe
cializāciju, jābūt tādam, lai to absolventiem būto ie
spējams studēt arī ārzemēs. Kā priekšnoteikums tam 
ir svešvalodu apgūšana, it īpaši angļu, vācu, franču 
valod&3. Jāstimulē arī citu valodu (zviedru, s o m u , ja
pāņu u.c.) apgūšana jau vidusskolās. 

5-D. Līdz ar ekonomisko izaugsmi, var lemt jautā
jumu par mācību pabalstu piešķiršanu vidusskolās sekmī
giem skolēniem. 

5.7. Nekavējoties nepieciešams apsekot visus re
publikas bērnus u n skolēnus, lai noskaidrotu spējīgākos 
u n radītiitiem Īpašas "intelakta u n spēju skolas". Sekot 
vinu veselības u n spēju attīstības stāvoklim, mērķtiecī
gi ievirzot viņus attiecīgas zinātņu nozares apgūšanā. Uz
skatīt, ka republikas intelektuoiizāci ja3 programmas iz
strāde u n realizācija ir nācijas izdzīvošanas problēma nā
kotnē. 

5.8. Vidusskolu attīstībā jābalstās uz to specia
lizāciju: humanitārā, eksaktā un komerciālā novirziena 
vidusskclas. 

Izveidot koledžas kā bāzi svarīgāko repub
likas augstskolu studentu kontingentam, Tādas koledžas va
rētu būt Latvijas universitātei, Politehniskajam institū
tam, Lauksaimniecības iūkadēmijai u.c augstskolām. 

5.10. Vispārējā vidējā izglītības sistēmā Jānodro
šina audzēkņiem pamata zināšanas informātikā un kompjūteru 
(datoru) tehnikā. 

5.11. Tiek nodrošināta izglītība dzimtajā valodā 
visām minoritātēm, kurās konkrētajā apdzīvotajā vietā ir 
pietiekamā skaitā skolas (vai klašu) atvēršanai un kas pa
šas Izsaka šādu vēlēšanos. Tiek gādāts arī par nacionālo 
minoritāšu pedagoģisko kadru sagatavošanu šīm skolām. 

6. Arodizglītība. 
o.l. Arodizglītības sistēma gatavo augsti kvalifi

c ē t u s , konkuretapējlgus strādnieku kadrus, atbilstoši re-
ruo.\ikas -autsaimn: eclb;:r. vu^adnībām tuvākajā un tālāka-
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jā perspektīvā. Tie* pārskatīta so skolu darbība, specia
lizācija, audzēkņu kontingents atbilstoši republikas va
jadzībām. 

6.2. Veikt augsti kvalificētu inženierpedagogis-
ko kadru sagatavošanu arodizglītības sistēmai. Nodrošināt 
vīniem iespējas stažēties attiecīgā profila ražošanas uz
ņēmumos ārzemēs. 

6.3. Izvirzīt prasības svešvalodu apguvē arī arod
izglītības sistēmā, lai nodrošinātu jaunajiem strādniekiem 
sekmīgu darbu ar ārzemju firmu darbiniekiem vai strādnie
kiem kopējos uzņēmumos vai cita veida sadarbības gadījumos. 
Valodu zināšanas tiek ņemtas vērā pie darba samaksas. 

6 . 4 . Arodizglītības skolas savā darbībā integrējas 
ar attiecīgajiem uzņēmumiem kvalificētu strādnieku kadru 
sagatavošanā, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanā, 
finansu resursu veidošanā. 

7. Vidējā speciālā izglītība. 
7 . 1 . Vidējo speciālo mācību iestāžu uzdevums Ir 

sagatavot kvalificētus speciālistus ar vidējo speciālo iz
glītību, kas ir spējīgi strādāt savā specialitātē un nepie
ciešamības gadījumā arī vadīt attiecīgu nozaru struktūrvie
nību pirmposmus. 

7.2. Vidējo speciālo mācību iestāžu sistēma tiek 
veidota atbilstoši republikas tautsaimniecības vajadzībām, 
īpaša uzmanība tiek veltīta pakalpojumu sfēras nodrošinā
šanai ar vidējās speciālās izglītības kadriem: vadībā, zi
nātnē, kultūrā, izglītībā, veselības aizsardzībā. Ši posma 
darbinieku uzdevums ir ari nodrošināt produktīvu augstākās 
kvalifikācijas speciālistu darbu katrā nozarē un darba vie
tā. 

7.3. īpaša uzmanība vidējās speciālās izglītības 
sistēmā jāpievērš svešvalodu apguvei. Par svešvalodu zinā
šanām tiek noteikta papildus apmaksa. 

7 . 4 . Ilaši izveidot republikā mājturības skolu sis
tēmu, kā pamatu sievietes vispusīgai sagatavošanai ģimenes 
dzīvei. Šīm skolām jāapmierina ne tikai tautsaimniecības 
vajadzības, bet ari jebkura sociālā vajadzība pēc šāda 



veida izglītības. 31akua bezmaksas grupām 'te var būt ari 
maksas grupas. 

£. Augstāka izglītība. 
8.1« Augstākā izglītība pilda gan tautsaimniecī

bai nepieciešamo augsti kvaliric-ntu kadru sagatavošanas, 
gan sociālo funkciju. Katrs cilvēks var apmierināt savu 
velmi izglītības ur. zināšanu ieguvē augstskolās. 

c.2. Augstskolas savu studiju plānus veido atbil
doši tautsaimniecības vajadzībām tuvākajā un tālākajā per
spektīvā. 

8.3. Mācību saturai:. jaj^t orientētam uz priekšmetu 
un disciplīnas būtību, duvst:ur?ē" j lem sakariem ar citiem 
priekšmetiem, cilvēka ioopējān šo zināšanu izmantošanā, ne
kaitējot sov un dabai. Radikāli jāpārkārto mācību procesu 
i;n parnioguanus metodiku. Jāpāriet uz priekšmetu ciklu un 
priekšmetu apgūšanas praksi, āodot plašu iespēju studentan 
izvēlēties lekciju apmeklēšanu, un pārbaudījumu kārtošanu 
ie dažādiem mācību spēkiem. L'.āclbu saturam maksimāli jā

tuvinās Siropas līmenim, lai sekmīgi integrētos Eiropas 
valstu izglītības sistēmā, gūtu iespēju tajās studēt, stā
šoties un lai Latvijas augstskolas diploms tiktu atzīts 
ari citās pasaules valstīs. 

c.4. -tpmācība augotkolās jāorganizē vairākos cik
los: 

- īinatnos nozares pamatpregronuivas apgūšana - 4 gadi; 
- zinātniskā specializācija noteiktā virzienā, ieskai

tot ari individuālo zinātnisko darbu - 2 gadi; 
- patstāvīgo, nobeigts zinātnisks pētījums - 3 gadi. 

Pec katra cikla zckmlgas nobeigšanas tiek piešķirta at
tiecīga zinātniska kvalifikāciju - bakalaurs, maģistrs, 

3.5. Augstskolas tiek atvērtas un finansētas jau-
r.at. rjpublikas i:ul-uvai, zinātnei un tautsamnie cibai 
tv;;:oc iešar.r.s specialitātei, -iek atjaunota Latvijas uni-
verait--e "Jculo^i^ac fakultāte, garīgo zinātņu attīstībai 
•i-ļck vel.'īta liela uzmanība, uzskatot, ka tām ir svarīga 
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loma tautas tikumiskai un garīgai atjaunotnei. 
8.b. Augstākās izglītības finansēšanas avoti ir: 

Latvijas valsta budžets, kurā asignējumi apjoms aug pro
porcionāli vai nepieciešamības gadījumā apsteidzoši finan
su resursu apjomos; tautsaimniecības nozaru un uzņēmumu 
līdzekļi, ko tās pārskata augstskolām noteiktu mērķprog
rammu izstrādei, kurā tās ir vitāli ieinteresētas; 1 r.bda-
rības ziedojui.il. kurus izdara dažādas jurudiskas vai pri
vātpersonas. Šie ziedojumi netiek aplikti ar nodokļiem; 
līdzekļi izglītības un zinātnes attīstības veicināšanai 
no ia^ādiem starptautiskās palīdzības fondiem. Augstsko
las ari pašas ir tiesīgas ar savu zinātnisko un pedagogis 
ko darbību iegūt sev finansiālus līdzekļus: no to studen
ta ioiiiaksāit, kas mācās virs valsts noteiktā studentu skai 
ta; no studentu iemaksām par atkārtotu eksāmenu un ieskai 
šu kārtošanu pie pasniedzējiem; par papildus sniegtām pas 
niedzēju konsultācijām; par zinātnisku darbību, ko augst
skolu mācību spēki veic uzņēmumiem, iestādēm, organizāci
jām, privātpersonām u.c. līdzekļi. 

G.7. Republikas vajadzībām nepieciešamo kadru sa
gatavošanai tiek atvērtas ari jaunas augstskolas. Piemē
ram, jūrniecības kadru, diplomātiskā dienesta u.c. kadru 
sagatavošanai. 

S.8. Visas tautas izglītības iestādes sniedz pali 
dzlbu tautas kultūrizglitošanas darbā. Šim nolūkam tiek 
organizētas tautas universitātes visos Latvijas novados. 

9. Zinātne. 
9.1. Zinātnes finansēšanas galvenais avots ir bu

džets. IIc tā tiek avansēti svarīgāko fundamentālo zinātņu 
pētījumi, kuriem ir ilgluiclgs„ stratēģiskas nozīmes rak
sturs tautsaimniecības attīstība. Pielietojamās zinātnes 
pētījumiem,bez valsts budžeta, tiek izmantoti ari uzņēmu
mu, kooperatīvu, privātpersonu līdzekļi. 

9.2. Zinātniskās finansēšanas galvenā f o m a ir 
zinātnieku radošie kolektīvi (eksperti). Resursu piešķir
šanā ir iespējam, konkurence starp radošajiem kolektīviem. 

http://ziedojui.il


A.?reide'nfeide 

TŪRISMA ATTĪSTĪBA LATVI JA3 PSR. 

Iedzīvotājiem sniedzamo tūrisma pakalpojumu attīs
tība veicina daudzu sociālo un ekonomisko uzdevumu iz
pildi. Turiair.s un ekskursijas ir kļuvušas par tautas dzī
ves neatņemamu sastāvdaļu, par cilvēku veselības nostip
rināšanas un brīvā laika racionālas izrantošanas svarīgu 
līdzekli. 

lieražojjšās sfēras nozaru attīstība cieši saistīta 
ar materiālā1!* ražošanas nozaru attīstības intensifikāci
ju, ar iedzīvotāju dzīves llmsņa paaugstināšanu. Plāno
jot neražojošās sfēras nozaru attīstību, tai skaitā ari 
tūrisma attīstību, jāievēro minētās nozares specifika, tās 
saistība ar visiem sociāli ekonomiskā kompleksa attīstī
bas uzdevumiem. 

Tūrisms ir viens no daudzveidīgajiem iedzīvotāju at
pūtas veidiem, kas raksturojas ar masveidīgu, aktīvu atpū
tu, kura mērķis ir iedzīvotāju darbaspēju atjaunošana 
saistībā ar k"ltūras un zināšanu līmeņa celšanu. Baltija, 
tai skaitā Latvijas PSR, visā savienībā ir populāra kā 
rekreācijas ^ rajons, tādēļ nepieciešams pilnīgāk izman
tot visus republikas rekreācijas resursus (ūdeņus, eze
rus, vecas muižas, lauku mājas u.c.), lai tās pēc iespē
jas vairāk dotu republikas saimniecībai ienākumus, tai 
skaitā arī valūtas ienākumus. 

'•tūrisma veidu klasifikācija Latvijas PSR 
Tūrismu pēc to organizatoriskiem principiem iedala 

plānotajā un neorganizētajā tūrismā. Plānotajam tūrisma 
veidam ir sava specializēta organizācijas struktūra, ko 
tnūsu republikā vada Tūrisma un ekskursiju Padome. Plāno
tā tūrisma pakalpojumus veic pēc izsniegtajām un atmaksā
tajām ceļa zīmēm, garantējot tūristu apkalpošanu ar trans
portu, nakšņošanu, ēdināšanu, ekskursiju vadītājiem un 
citiem pakalpojumu veidiem . Neorganizēto tūrismu minē-
1:iakreāoija - cilvēku garīgo un fizisko spēku atjaunošana. 
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tās organizācijas darba plānos neiekļauj, kaut gan to 
īpatsvars kopējā tūrisma plūsmā ir ievērojams (skat. 2. 
tabulu). To jāņem vērā, jo šim tūrisma veidam nepiecie
šama virkne sniedzamo pakalpojumu (tirdzniecības, sabied
riskās ēdināSanas, daļēji ari naktsmītnes u.c., pakalpoju
mi). 

Pēc laika perioda tūrismu iedala ilglaicīgajā (sā
kot no 5 dienās.) un īslaicīgajā (no 1 - 3 dienām). Ilg
laicīgajā tūrismā iedzīvotāji dodas, galvenokārt, atva
ļinājuma laikā, bet īslaicīgajā tūrismā - brīvdienās un 
svētku dienās, (skat. 1. tabulu) 

Pēc apkalpojama kontingenta tūrismu Iedala: 
- pieaugušo iedzīvotāju tūrismā; 
- bērnu tūrismā; 
- ārzemju viesu tūrisma. 

1. tabula 
Īslaicīgais organizētais tūrisms Latvijas PSH (#) 

Tūristu ceļo
jumu veidi 

Brīvdienu un svētku 
pārnak^ņošanu) 

dienu maršruti (ar Tūristu ceļo
jumu veidi Latvi .ias ?SR t ūrīsti Iebrauc 

no ci
tām re
publikām 

Kopējais 
apkalpoja» 
mo tūristu 
īpatsvars 

Kopā tai 3 k a i t ā 
Iebrauc 
no ci
tām re
publikām 

Kopējais 
apkalpoja» 
mo tūristu 
īpatsvars 

Kopā izbrauc 
uz citām 
republi
kām 

paliek 
Latvi
jas 
P3R 

Iebrauc 
no ci
tām re
publikām 

Kopējais 
apkalpoja» 
mo tūristu 
īpatsvars 

Ceļo ar kuģiem 7 7 - 2 2 
Ceļo ar automo
biļiem 45 39 6 56 62 
Ceļo ar vilcie
niem 3 7 1 19 20 
Ceļo ar lidma
šīnā ra 6 6 - 16 16 
Kopā 66 59 7 93 100 



5^ 

īuri sras Organizētais neorganizētais Kopā īuri sras 
ja % % 

Ilglaicīgais 57 ~ ' 
i 61 

ī o o 24 

Īslaicīgais 

i 

1 2 ~ ' 

i 39 
ļ 

ī o o 76 

i 
1 Kopa 
i 

*100 *100 - 10G 

lio kopējā visu kategoriju tūristu gada apgrozījuma 
Latvijas PSR organizētais ilglaicīgais tūrisms sastāda 
57 ,i, ilglaicīgais neorganizētais tūrisms 43 tit īslaicī
gais organizētais tūrisms 12 bet īslaicīgais neorgani
zētais tūrisms 28 fS. 

Klasificējot tūrisma veidus, jāņem vērā ari sezonali-
tāte, tādēļ tūrismu iedala vēl vasaras un ziemas periodu 
tūri omā. 

Pēc ceļojumu mērķa tūrisms var būt iedzīvotāju vese
lību nostiprinošs, tautu tradīciju, dzīves veidu, kultū
ras mantojumu izzinošs, kā ari specializētais tūrisms 
(sportistu, radošo u.c. darbinieku). 

v'emot vērā republikas augsto urbanizācijas līmeni, 
pilsētu blīvumu, republikas teritorijas, kā ari rekreā-
c l j a s zonu platību., mū3u repuolikā tūristi vienlaicīgi 
veic gau izzināšanas, gau veselības nostiprināšanas, gan 
arī izklaidējošas u.c. funkcijas. 

Pēc speciālistu aprēķiniem brīvdienu, un svētku die
nu organizē tajos t ū r i s T a maršrutos uz citā..1, republikām 
Latvijas PSR iedzīvotāju īpatsvars sastāda 59 % no kopējā 
Latvijas PSR tūristu skaita, bet no citām republikām ie
braukušo tūristu īpatsvars sastāda 93 

2. tabula 
Visu kategoriju tūristu gada apgrozījums 

Latvijas PSR 



Pēc pārvietošanās velna tūrismu iedala kājāmgājēja 
slēpotāju, veiosipedisbu, motociklistu, automobilistu, 
laivu, kuģu, dzelzceļa, ga^sa transporta tūrisma maršru
tos. Galvenā nozīme organizēto tuiiatu pārvadāšanā, it 
sevlSķi tālajos maršrutos, ir aviācijas un dzelzceļa 
transportam. .Jo kopējā republikā iebraukušo tūristu skai
ta brīvdienu tūrisma maršrutos 61 % izmanto automobiļu 
transportu, 20 ;i dzelzceļa u.i 17 % aviācijas transportu* 
No mūsu republikas tūristiem, kas izbrauc uz citām repub
likām, brīvdienu maršrutos 67 % izmanto automobiļu trans
porta pakalpojumus, 12 % izmanto dzelzceļa transporta pa
kalpojumus un 10 % ceļo ar "iidmabinām. 

Dzelzceļa transporta tūrisma maršruti var būt Vissa
vienības (kur tūristi apstājas republiku galvaspilsētās 
1 - 2 dienas), vietējie, ko organizē ceļojumiem aiz repub
likas robežām uu tie, ko organizē republikas teritorijā 
(galvenokārt slēpotāju vilcieni),, 

Ar kājāmgājēju un slēpotāju tūrismu nodarbojas, gal
venokārt, republikas iedzīvotāji brTvdīenas (izņemot kal
nu tūrismu, ko veic aiz republikas robežām kalnu rajonos). 

Jūras transportu, galvenokārt, Izmanto, lai sniegtu 
ekskursiju pakalpojumus. 

tūrisma iestādes 
Lai apkalpotu tūristus, to maršrutos ir uzcelti mote

ļi, kempingi, tūristu viesnīcas, tūristu bāzes u.c.celtnes 
Motelis ir brīva dienas režīma iestāde, kas darbojas 

visu gadu un kas paredzēta autotūr^stu apkalpošanai, kuri 
dodas pa noteiktu maršrutu, bet bez tūrisma ceļa zīmēm. 

Kenpingi iT sezonas (vasara?) tipa objekti, kas pare
dzēti autotūristu apkalpošanai«, 

Tūristu viesnīcas ir iestādes, kas darbojas Tai nu 
visu gadu, vai oikai vasaras peri >du un, tās paradītas 
tūristu apkalpošanai, kas ceļo vai piedalās ekskursijās 
bez ceļazīmēm. 

Tūristu bāzes ir iestādes ax reglamentētu dienai re
žīmu, kas darbojas visu gadu un paredzētas tūristu apkal
pošanai, kas ceļo ar tūrisma ceļazīmam. 
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1. zīmējums. Tūrisma veidu klasifikācija 



Mūsu republikā nav pietiekami labi attīstīta tūris
ma materiāli tehniskā bāze. Pēdējās divās piecgades nav 
uzcelts neviens jauns tūrisma objekts» bet 1985. gadā vēl 
likvidēja 5 tūristu bāzes. Vairākiem pašlaik funkcionējo
šiem tūrisma objektiem vajadzīga rekonstrukcija un telpu 
labiekārtošana. Sezonas tūrisma objekti (kempingi) ir 
mazietilpīgi (50 - 80 vietas), pie kam to labiekārtošanas 
līmenis un apkalpošanas kultūra zema. 

Lai apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pāc tūrisma 
pakalpojumiem, tiek nomātas viesnīcas tūristu Izvietoša
nai, kurās vietu skaits sastāda 51,3 % no vietu skaita 
runkcionējošās tūristu bāzēs. Šie tūrisma darbības fak
tori republikā neapmierina tūrisma attīstības līmeni un 
pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, tādēļ jāmeklē jauni tū-
tisma pakalpojumu sniegšanas veidi, kuros plaši varētu 
iesaistīties ari jaunsaimnieki (individuālie zemnieki) un 
kooperatori. 

ekskursiju pakalpojumi ir plānotā tūrisma sastāvdaļa, 
kas raksturojas ar cilvēku izziņas bagātināšanu, pepildi-
nāŠanu un idejisko audzināšanu. 1987. gadā Latvijas PSR 
piedalījās ekskursijās 6,2 milj. dalībnieku, salīdzināju
mā ar 4,9 milj. 1980. gadā. Šai laika periodā ekskursiju 
dalībnieku skaits ir palielinājies par 1,2 milj. vai par 
26,5 %, salīdzinājumā ar 1980. gadu. 

Ekskursiju un ceļojumu biroji organizē ekskursijas 
pa pilsētu ievērojamākajām vietām, pa rūpnīcām, celtnēm, 
muzejiem, iz«tādēra, rezervātiem, nacionālajiem parkiem 
un citām vietām. Ekskursijas var būt īslaicīgas ( 1 - 3 
dienas) un ilglaicīgas (vairāk par 3 dienām). Ekskursiju 
biroja darbinieki apkalpo gan pilsētu, gan lauku Iedzī
votāju ekskursijas, brīvdienu izbraukumus Vissavienības 
un vietējos plānotos maršrutos kā ari atpūtniekus, sko
lu audzēkņus, tranzīta pasažierus stacijās, lidostās, 
autoostās. Ko kopējā ekskursantu apjoma 32,2 % sastāda 
republikas ieazivotāji. 

3ernu un jaunatnes tūrismu organizē vairākas repub
likas iestādes: Centrālā tūristu Padome, Centrālā bērnu 



ekskursiju un tūrisma stacija, Starptautiskie jaunatnes 
tūrisma birojs "Sputņiko", ka ari Rīgas pionioru pila no
vadpētniecības un tūrist..a sokcija. 

Centrālā tūristu padome organizē specializētos tūris
tu vilcienus, lidmašīnas, jūras un autobusu transportu 
braukšanai aiz republikas robežām, organizē ekskursijas 
pionieru nometnēs, spociālao ekskursijas pa Rīgas ievēro
jamākajām vietām no citām republika» iebraukušajiem bēr
niem. 

Centrālā bērnu ekskursiju un tūrisma stacija, kas 
pakļauta Lat\ijas PiiR Tautas izglītības ministrijai, veic 
metodisku un organizatorisku darbu skolnieku grupu icbrauk* 
Šanai republikā un izbraukšanai no republikas vasaras brīv
laikā un skolu brīvlaikos. Stacijā darbojas vairākos sek
cijas (tūrisma, orientēšanās, sporta, novadpētniecības u. 
c ) , 

Tūristu bāzes, kas izvietotas Rīgā (ar 80 vietām ta
jā), Katlakalnā (ar 50 vietām) un Kārļos (ar 70 vietām) 
pieņem brīvlaikā skolniekus ar ceļazīmēm. Pārējās tūristu 
bāzes, kas izvietotae Gaiziņkalnā (ar SO vietām), Rūjiena 
(ar 50 vietām) izmanto, lai skolnieki varētu trenēties tū
risma tetmika un sporta skolu audzēkņu treniņiem. Lai ap
kalpotu skolnieku grupas vasaras periodā, tiek īrētas re
publikas skolas. 

Starptautiskais jaunatnes tūrisma birojs, kas pa * 
Kļauts republikas Komjaunatnes Centrālajai komitejai, no
darbojas ar ārzonju, kā ari ar mūsu valsts jaunatnes tū
ristu grupu apmaiņu. Vissavienības organizācijai "Jput-
aiks" ir vairākas jaunatnes nometnes, no kurum viena at
rodas mūsu republikā ("Mežezers"). 

Rīgas pionioru p u s novadpētniecības un tūrisma sek
cijas organizē kultūras pasākumus, sagatavo sportistus 
tūrisma un orientēšanās spertā un veic dažādus metodiskus 
pasākumus darbam ar skolniekiem. 

Starptau tiska jatr. tūrismam ir ievērojama nozīme dau-
azu valstu ekonomikā. Piemēram, 1985. gadā pasaules vals
tis apmeklēja 390 milj. tūristu, iegūstot par tūrisma pa-



kalpojumiem 195 miljardus dolāru lielu peltu. P3R3 1987. 
gadā apmeklēja 1 milj. ā70 tūkst, ārzemju tūristu, tai 
akai tā 699 tūkst. tūristu no Skandināvijas valstīm (78 
tūkzt. no Zviedrijas). Do valstu tūristi parasti 10 die
nas pavada Baltijas republikās, no kurām dodas tālāk uz 
Ļeņingradu, Maskavu un citiem tūrisma objektiem. 

Pašreiz vēlēšanos apmeklēt PJftS ir izteikuši 200 
milj. tūri3tu visās pasaules valstīs, bet nepietiekami 
attīstītas infrastruktūras rezultātā mūsu valsts var 
uzņemt tikai 2,4 milj. cilvāku, vai 1,2 % no gribētāju 
3 k a i t a . 

Starptautiskā tūrici^a mērķis ir iepazīties ar citu 
valstu dzīvi, kultūras un mākslas sasniegumiem. 

Starptautiskā tūris;:^ formas ir daudzveidīgas, jo 
ārzemju tūristi ceļo gan speciāli organizētajās grupās, 
gan individuāli, liek organizētas arī tūristu vienas no
zares speciālistu grupas. Latviešu izcelsmes ārzemju tū
rismu raksturo kā etnisku tūrismu. Bez tam vsl ir tūrisma 
bizness, t.i., ārzemju viesu iebraukšana ar mērķi nodi
bināt sadarbības kontaktus. Plaši izmanto arī individuālo 
vai grupveida auto:ūrizv.u. Sāda veida ārzemju tūrisms mū
su republikā nav attīstīts. 

rēc viesnīcas "Latvija" nodošanas ekspluatācijā, mū
su republikas galvaspilsētā spēj apkalpot vairāk kā 100 
tūkst, ārzemju tūristu gadā. 

Latvijas PSR tūrisma iestāžu tīkla attīstība 
1937. gada republikas teritorijā darbojās 23 tūristu 

bāzes un viesnīcas ar kopējo vietu skaitu tajās 4,3 tūkāt. 
No kopējā vietu skaita tūristu bāzēs un viesnīcās 75,4 % 
vietas ir izmantojamas visu.gadu, 24,6 % vietas tikai se
zonas (vasaras) periodā. 

Minētajā laika periodā republikas tūrisma pakalpoju
mus izmantoja 548 tūkst, cilvēku, par 99,5 tūkst, vai par 
22,2 % vairāk kā 1930. gadā. 

Viena no sarežģītākajām tūrisma attīstības problēmām 
ir sezonalltāte. Statistikas rādītāji liecina, ka apmēram 
65 - 70 % no visas tūristu plūsmām ir vasaras cSnsāos, 
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skaitu nosukā, r̂ l;I not uz 1GG0 iedzīvotajiem, pēc ce.-:o j o-
aām diferencētām no m ā m . 

3- tabula 
Vietu skaita ormas tūrisma iestādes Latvijas ?SR 

1 
lūrisna iestāžu 

I: 

Vietu skaits iestādēs, rēķinot uz 
1000 iedzīvotājiem 

1 
lūrisna iestāžu 

I: 
Vi3U gadu 
darbojošās 
iestādes 

Sezonas 
iestādes Ko:,)ā 

ļ Tirlstu oāze? 4 5 3 
ļ Kempingi _ 14 

ļ Moteļi 
c - 2 

j -rūriitu viesnīcas 3 2 5 

9 21 30 

ļ te: p3:s 30 70 ICC 
1 

Praktiski patreiz visas tūrisme iestādes (izņemot 
kempingus) apkalpo sūristue, kas ceļc ar ceļazīmēm, tuvā
kajā nākotnS jāparedz, lai tūristu viesnīcās, moteļos u.c. 
iestādēs apkalpota visus tūristus, ari neorganizētos, kas 
ceļo ocz ceļazīmēm, 

Būtu nepieciešams vairāk izveidot kempingus, k a 3 pra-
sc lielus kapitālieguldījumos un darba resursus, .'ieorgani
zē to tūristu vajadzībām tūrisma rekroācijas rajonos vaja
dzētu ick5r*"ot apsargājamas automašīnu stāvvietai, /ietas 
-elsu cclŽanai. apgaismošanas iekārtas, ūdensvadu un citas 
labierīcības vietas, veikalus,, sabiedriskās ēdināšanas 
Iestādes, ņemot vērā autostāvvietu lielumu un tā attālumu 
no apdzīvotajam vietai*, 

LatvijSH î :i važotajs^-cu ptclstibas un izvietojuma 
sb&sft p a r e d z , s, ka !:V>1. g^dj rietu ska: Ls Lū;-is,^ ie -

sfikct no tgļaiffc "Lld" septembrim. 
levGrcjo-fc sezonalitāti, kā arī republikas klimatis

kus apatāklvōv aprēķina nepieciešamo vietu skaitu tūrisma 
iestādēs, kas darbosies visu gadu un sezonas laikā. Vietu 



63 

4. tabula 
Vietu skaits, kas nepieciešama neorganizēto 
tūristu apkalpošana: Latvijas PSR «eritorijā 
(tūkst, vietas) 

Iestāžu nosaukums 1385. 199C. 2000. 2005. 

Vietu skaits kempingos, 
note;os un autoat£vvie* 
tās 26,1 23,5 43,5 45/3 

Vietu skaits tūristu 
viesnīcas 5,3 4,8 2,5 2,0 
Kopa vietu skaits 
neorganizētajiem tūris
tiem 31,4 33,3 46,0 *7,9 

atādēs būs 4,6 tūkst,, par 0,6 tūkst, vai par 6,9 % vairāk 
kā 1937. gadā, 1996. gadā - 5,2 tūkst, vietas par 0.9 
tūkst, vai par 20 % vairāk kā 1987- gadā, 2001. gadā -
5,9 tūkst, vietas, par 1,6 tūkst, vai par 37 % vairāk kā 
1 9 3 7 . gadā, 2006. gadā - 5,8 tūkst, vietas, t.i., par 1,5 
tūkst, vai 34,3 % vairāk kā 1987. gadā. 

Laika periodā no 1991. - 2000. g, paredzēts uzcelt 
tūrisma objektus ar kopējo vietu skaitu 1300, tai sfcaitā, 
1010 vietas, kas darbotos visu gadu un 29C vietas sezo^ 
na3 laikam. 

Laika periodā no 2001. - 2005. g. paredzēto republi
ka uzcelt tūr-sma objektus ar 1600 vietām, tai skaitā 
1240 vietas, kes darbotos visu gadu un 360 vietas sezonas 
periodam. 



6^ 
R.Škapars 

L^ZuliTIRDZNIECliiAS PILKVEIDOŠ^d. PROBLS'-Ao 

Līdz ar pārēji.; uz republikānisko saimniecisko ap

rēķinu, Latvijas rSR tautsaimniecībai, būs jārisīra vesela 

virkne aarež^itu problēmu, tai skaitā viena no svarīgāka jām 

ir iedzīvotāju nodrošināšana ar precēm u;i pakalpo jumiem. 

Mazumtirdzniecības preču apgrozījuma valetc un koope 

rativaja tirdzniecībā 1367.gadā bija 4,6 miljardi rubļu, 

jefa par 9,7/d vairāk nekā 1985.gadā. Uz vienu iedzīvotāju 

mazumtirdzniecības preču apgrozījuma Latvijas PSR 1987. 

gadā sastādīja 1723 rubļus.Šis rādītājs ir lielāks tikai 

Igaunijas PSR- 1853 rubļi.bet krietni atpaliek no Latvi

jas PSR virkne citu savienoto republiku : Tadžikijas PSR-

:548 rubļi, Azerbaidžāņos PJR - 716 rubļi, Uzbekijas P3R-

720 rubļi,Kir,Tlzija3 PSR-811 rubļi, Turkmēni jas PSR-823 

rubļi uz vienu iedzīvotāju. Ari P3R3 kopumā šo. rādītāja 

vērtība ir mazāka un sasiada 69,9 % no Latvijas PSR rādī

tāja ( skat. I. tabulu). 

|e;is izpaužas tas apstāklis, ka augstākminētās savie

notās republikas,z-urām šis radītājs ir ļoti zems,Ir 

galvenokārt izej vielu piegādātājas, bot Balt ijas repub-

1 ikas ir galva no kūr>. gatavās produkcijas ražotājas ur. 

līdz ar to savu mazumtirdzniecības uzņēmumu tīkla galve

nās apgādātājas daudzos preču sortimentu veidos. 

Lfti gan kopumā preču apgrozījums nemitīgi pieaug, 

-.mēl ir vērojamas arī negatīvas tendences preču apgro

zījumā1. 
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šanu pa savienotajām republikām 1987.gadā. 

Kcpapjom3 
miljrd. rbļ. 

Uz vienu 
iedzīvotā
ja, 
rbļ. 

1987.g. 
salīdzlnāju-
mā ar 
1986.g. 

PSRS 341,1 1205 102,8 
KPPSR 192,7 1321 102,7 

Ukrainas PSR 58,3 II38 102,1 
Baltkrievijas PSR 13,5 1338 106,1 
Uzbekijas PSR 13 ,9 720 100,5 
Kazahijas PSR 16,5 1009 102,8 
Gruzijas ISR 5,6 1067 102,1 
Azerbaidžāras PSR 4,9 716 104,4 
Lietuvas PSR 5,4 1480 104,8 
Uoldāvijas PSR 4,6 1092 104,5 
Latvijas PSR 4,6 1723 104,4 
Kirgīzijas PSR 3,4 811 104,1 
Tadžikijas PSR 3,2 648 102,2 
Armēnijas PSR 3,4 1002 103,6 
Turkmēnijas PSR 2,8 823 102,5 
Igaunijas PSR 2 , 9 1853 103,6 

Viena no tām ir pircēju neapmierinātība ar preču 

sortimentu un kvalitāti.Piemēram,Latvijas PSR vidēji uz 

vienu cilvēku tiek ražoti 4 pāri apavu, ASV-1,3. Amerikā

ņi apavus eksportē,ar tiem ir pārpildīti visi veikali 

plašā sortimentā.Mūsu apavus pērk nelabprāt,jo to sorti

ments ir šaurs un kvalitāte neapmierinoša.Daļa apavu 

uzkrājas noliktavās un savu slikto lietošanas īpašību 

dēļ tā ari nenonāk pie pircēja. Līdzīgs stāvoklis,diem

žēl, ir arī ar daudziem citiem republikas ražojumiem.Pāre-

I. tabula 
Hazumtirdznieolbas precu apgrozījums valsts un 

kooperatīvajā tirdzniecībā,ieskaitot sabiedrisko ēdinā
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jct uz republikānisko saimniecisko aprēkiau,šai problēmai 

ir jāpiegriež sevišķa vērība. 

JoprojāE neapmierinoša ir lauku iedzīvotāju apgādātlba 

ar pārtikas un nepārtikas precēm. 

Pārtikas preces no visa 1937.gada apgrozījuma uz vienu 

republikas iedzīvotāju sastādīja 798 rubļus «nepārtikas pre

ces 924 rubļus,jeb attiecīgi 46,3 % un 53,7 % (skat.2.tabu

lu) . Salīdzinot šos rādītājus pilsētu tipa apdzīvotās vie

tās un lauku apvidū,redzam, ka uz vienu Latvijas PSR lau

ku iedzīvotāju preču apgrozījums sastāda tikai 728 rubļus 

jeb 34,2 % no precu apgrozījuma uz vienu pilsētnieku. Šī 

hipertrofētā preču sadale .ir jāmaina par labu lauku iedzī

votāj iem. 

Pēdējos gados bija vērojamas pozitīvas izmaiņas ma

zumtirdzniecības preču apgrozījuma struktūrā. Sašaurinotiea 

1986.- Ig87.gados alkoholisko dzērienu realizācijai par 

43$ ,jūtami samazinājās to daļa preču apgrozījuma kopapjo

mā, bet uztura produktu un nepārtikas preču īpatsvars pa

lielinājās. Tomēr tirdzniecības organizācijas nespēja kom

pensēt zaudējumus preču apgrozi jumā, kas saistīti ar alkoho

lisko dzērienu pārdošanas samazināšanos.Tā rezultātā preču 

apgrozījuma plāns kopapjomā 1987.gadā nebija Izpildīts par 

10,3 miljoniem rubļu. Jautāj ums-paliel ināt alkoholisko dzē

rienu tirdzniecību, vai turpināt tā samazināšanu,pēdējā 

laikā ir kļuvis ļoti aktuāls : un to jāatrisina tuvākajā 

laikā. Kā liecina statistikas dati ,alkohola patēriņš 

•a?u apogeju bija sasniedzis septiņdesmito gadu beigās 

un astoņdesmito gadu sākumā.1980.g^dā Latvijas PSR tas 
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1970 1980 1985 1986 1987 

Viss precu apgrozījums uz 
vienu iedzīvotāju 944 1470 1636 1688 1723 
No tā : 
pārtikas peeces 477 67S 774 789 798 
nepārtikas preces 467 791 862 899 924 
Preču apgrozījums pilsētt 
tipa apdzīvotajās vietās u 
vienu pilsētas iedzīvotāju 

z 
1291 1854 2017 2089 2128 

No tā ; 
pārtikas preces 644 844 941 964 973 
nepārtikas preces 647 IOIC 1076 112 5 1155 
Preču apgrozījums lauku 
apvidū uz vienu lauku 
iedzīvotāju 361 608 722 714 728 

No tā : 
pārtika.'? preces 196 308 372 363 369 
nepārtikas preces 165 300 350 351 359 

sastādīja 11,3 absolūtā alkohola litrus uz vienu iedzīvo

tāju gadā. 1987.gadā šis rādītājs jau sastādīja vairs 

tikai 4,4 absolūtā alkohola litrus ( skat. 3. tabulu ). 

Attiecīgi PSRS 8,7 un 3,3 absolūtā alkohola litrus gadft. 

Vai šie pasākumi ir attaisnojuši uz tiem liktās cerības? 

Domājams, ka nē,jo daudzi iedzīvotāji alkoholisko dzērie

nu deficītu cenšas kompensēt ar pašmāju alkoholiskajiem 

brūvējumiem,saasinot esošās cukura un rauga deficīta 

problēmas.Pieaudzis narkotiku lietotāju skaits.Palieli

nājusies spekulācija ar alkoholiskajiem dzērieniem. 

2. tabula. 

Mazumtirdzniecības preču apgrozījuma uz vienu 

iedzīvotāju valsts un kooperatīvajā tirdzniecībā, 

ieskaitot sabiedrisko ēdināšanu (rubļos) 



„ 3*tabula 

Alkoholisko dzērienu patēriņa (absolūtā alkohola 

litros uz vienu iedzīvotāju gadā ) 

1970 1980 1985 1986 1987 
Latvijas PSR 3,6 11,3 9,2 6,5 4,4 

Sociālistiskās valstis 
?o?_S 6,8 8,7 7,2 4,3 3,3 
Bulgārija 7,4 9,2 8,8 9,2 
Ungārija 9,1 11,7 11,5 11,3 10,7 
VDR 6,1 10,1 10,3 10,5 10,7 
Polija 5,6 3,9 7,2 7,3 7,4 
Gehoslovākija 8,2 9,4 9,3 8,8 
Dienvidsl āviļa 9,0 8,8 6,7 8,2 

Attīstītās kapitālisti£ 
k-s valstis 
ĀSV 7,0 8,6 8,3 8,1 
Lielbritānija 6,4 8,5 8,4 8,4 
Francija 17,6 15,8 14,0 13,9 
tm 8,9 10,0 9,3 9,0 
Itālija 16,0 13,9 12,5 11,0 
Austrālija 8,1 9,7 9,6 9,2 
Austrija 10,5 11,0 II.2 11,6 
3eļ£ija 9,6 11,4 10,9 10,6 
Dānija 7,4 9,2 10,2 10,2 
Kanāda 6,4 8,9 8,0 
Nīderlande 5,5 8,6 8,3 8,3 
Norvēģija 3,7 4,9 4,4 4,4 
Somija 5,1 6,4 6,6 7,0 
Cvisarija 6,3 6.3 5,8 6,1 
Dienvidālrikas repub
lika 3,0 3,8 4,3 4,6 
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Tirdzniecības ai alkoholiska,] iem dzērieniem sumezināaana 

atstāj ari negatīvu iespaidu kā uz Latvijas PSR,tā arī uz 

P3R5 ekonomiku kopumā,jc stipri palielina budžeta deficītu. 

Salīdzinot alkohclisko dzērienu patēriņu uz vienu 

iedzīvotāju Latvijas PSR ar analogu rādītāju sociālis

tiskajās zemēs un attīstītākajās kapitālistiskajās valstis* 

redzam, ka alkoholisko dzērienu patēriņa uz vienu iedzī

votāju 1986.-I9S7.gados Latvijas rSR b.ja krietni mazāk? 

kā daudzās citās valstis (skat. 3.tabulu).Tāpēc perspek

tīvā būtu noteikti jāpalielina alkoholisko dzērienu pār

došana, izslēdzot no to sortimenta alkoholiskos dzērienus, 

kuri sevišķi veicina alkoholisma izplatību (stiprināti 

augļu un ogu vīni u.c.) un uzlabojot pārdodamo alkoho

lisko dzērienu kvalitāti,tādejādi padarot tos maksimāli 

mazāk kaitīgus veselībai. 

Patreiz arvien lielāku aktualitāti sāk iegūt pārtikas 

problēma.Sistemātiski apmierināts iedzīvotāju pieprasījums 

pēc gaļas produktiem,ziemas un pavasara mēnešos pēc aug-

ļieLi un dārzeņiem,bet pēdējā laikā neapmierina ari apgāde 

ar cukuru. Lai gan gaļas produktu patēriņš uz vienu iedzī

votāju 1987-gadā sasniedza 84 kg un pārsniedza PSRS 

vidējo līmeni par 20 kg,tomēr šis rādītājs bija mazāks ka 

daudzās sociālistiskajās un attīstītās kapitālistiskajās 

valstis :Ungārījā- 104 kg, VUR- 105 kg, Cehoslovākijā-

9b kg, ASV- 120 kg.VPR- 104 kg( skat. 4.tabulu). 

Neapmierinošs stāvoklis ir ar augļu un ogu piegādi. 

Vidēji gadā uz vienu iedzīvotāju 1937.gadā tes patērējām 

54 kg, rSRS- 55 :ig,ASV-97 kg, Lielbritānija- 94 kg. VPh-
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-I4G kg. Pie tam attīstītākajās kapitālisv skajās valstis 

augļi un ogas tirdzniecībā plašā sortimentā sastopami 

visu gadu ,pie mums samērā liela izvēle ir tikai vasaras 

un rudens mēnešos. Izeja ir viena- jāattīsta privātais 

sektors laukos,balstīts u$ lauksaimnieku ieinteresētību 

gala produkcijas ražošanā,kas, kalpotu kā objektīva pamats 

lauksaimniecības atdzimšanai mūsu republikā. 



4-. tabula 

JVARJL,n;nko uztura produktu patēriņa 1987.£udu ( uz vienu iedzīvotāju £adā,kilocran»a) 

Lat
vī J 8 B 
iSH 

SooiulintiskUa vu.latie .'.ttlatltua kapitālistis
kās valstis 

);3RS Bul-Ungā- Poli-Ceho- LIel- VPR Japāna 
£ā- rija ]a slo- ASV brita-
rija vtiki- nija 

7— * 8 -"57 B~ "12 T T 

Gaļa un gaļas produkti, 
pārrēķinot f.aļa(ieskai
tot tauku.» un subpro-
dūktus) 84 64,1 76 104 105 50 87 74 56 

iionc un piena produk~ 
tj (pārrēķinot pienu) 471 341 278 258 549 172 175 42 3 44-8 
Olaa.gnb, 300 272 263 320 3o3 2 39 30 199 342 

?.i»io un zivju pro-
d uk i i 23,6 I8,o 7,7 2,1 7,9 17,0 1,3 6,7 5,4 

Cukurs 51,3 47,2 36 40 41 50 22 46 38 
Augu eļļa 8, 5 10, 0 15,7 9,0 11,2 7,7 1,2 7,8 10,9 
Ktrtupeļi 125 105 20 50 14/ 73 31 143 73 
DarzoĶi un kirbj-
augi 8i 100 146 79 102 57 18 116 77 
-iuf;ļl un ogas (bez 
izlietojuma vīna izga 
tuvouanai) 54 55 79 73 59 65 12 19 54 

80 

322 
0 ^ 

28 32 1^ 35 1^ 

104 , 9 D 

366 
268 

68 1) 
285 I } 

4,1 36.31' 
I) 

^ , 4 I ) I 7 , 8 I ) I 4 . I 1 ) 12,0 1 

105 i) 

I26 1) 87 77 I) I 2 f lIJ 

94 ! 4 0 i ; 53 X ) 



Lubibij.'j p r o d u k t i (maize 

un j iakaronu i z s t r ā d ā j u m u , 

Mīrreķinct miitoc.• ra1 lti, 
putraimi,pākšaugi) 104 132 144 112 99 Iii 101 XI!» 112 9 

I-) 13&fc.£ada dati 

I . CCCP H 3apy(5EANB!3 CTpaHU. 
1987: CraTHCTH^ecKHR cŌopHHK /TocKOMCTaT CCCP. 44.5: 
$HH8HCU K CRATHC'KKA, 1 9 8 8 . - 382 C. 

8. Latvijas PSK tautas saimniecība 1987.gada statistikas 
cadagr./JjPSK Valstu statistikas komiteja .-R. : i»vots, 
1988.- 366.lpp. 



L.Vlba 
LFSR KULTŪRAS UN MAKSIS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS 

LPSR likums :iPar Latvijas PSR ekonomisko patstāvību" 

paredz,ka republikas ekonomiskās patstāvības apstākļos 

prioritāte tiek piešķirta mērķiem,kuri sekmē republikas 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes kāpināšanu,paplašina visu 

iedzīvotāju attīstības un pašizpausmes Iespējas neatkarīgi 

no viņu tautības un pilsonības,kā ari uzlabo apkārtējās 
" I) 

vides ekoloģisko situāciju. * 

Republikas saimniecisko aarbibu ir paredzēts virzīt 

tā,lai nodrošinātu pamatnācijas saglabāšanu savā vēsturis

kajā teritorijā,latviešu etnosa sociālā,profesionālā un 

garīgā potenciāla attīstību,kultūras tradīciju saglabāšanu 

un tā Izmantošanas saglabāšanu.Tātad jāveido tāds sabiedrī

bas modelis,kurā ekonomiskais,intelektuālais un kultūras 

potenciāls ieņemtu vienlīdz svarīgu vietu,savstarpēj i ba

gātinātu un papildinātu vieno otru. 

Lai izveidotu šādu mūsdienu sabiedrības modeli,tad 

kultūras un mākslas sfērai jārada tādi apstākļi,lai katrs 

indivīds varētu izvēlēties sava brīvā laika pavadīšanas 

veidu,kurš atbilstu tieši viņa interesēm un tieksmēm.To 

var nodrošināt attiecīgs kultūras un mākslas pakalpojumu 

veidu piedāvājums ar atbilstošu šīs sfēras materiāltehnis

ko bāzi,darba un finansu resursiem. 

Latvijas Padomju Sociālistiskie Republikas likums 
"Par Latvijas rSR ekonomisko patstāvību" // Ciņa,-
1969.-I.aug. 



Kultūra un māksla-apkalpojoŠ3 un ļoti' plašs jēdziens. 

Tā ir cilvēku sabiedrības radoša un pārveidojoša darbība 

un tās rezultāti,kuros apkopota un iemiesota sabiedrības 

pieredze un kuri raksturo sabiedrības vai cilvēku vēstu

riskās attīstības pakāpi. 1^ Kultūras sfērā tiek radītas 

garīgas un materiālas vērtības,tā tieši piedalās darba 

spēka atražošanas procesā,kā ari netieši ietekmē darba 

spēka kvalitatīvās struktūras pilnveidošanu un darba ra

žīguma pieaugumu. 

Republikas kultūras un mākslas objektu tikla daudz

veidība (teātri, kino ,muzej i , bibliotēkas ,klubi,botāniskie 

un zooloģiskie dārzi u.c.). izraisa šl kompleksa produkci

jas daudzveidību,kura eksistē gan kā noteikta materiāla 

vērtība(glezna,grāmata,kinofilma),kā darbības (koncerts, 

televīzijas raidījums, teātra izrāde, kinoizrāde) vai 

pakalpojuma veids (kinoapkalpošane, grāmatu izsniegša

na). Eozares īpatnība ir tā, ka efekts no kultūras 

un mākslas pasākumiem laika ziņa neizpaužas uz

reiz. 

Latvijas PSR ir izveidojusies salīdzinoši labi at

tīstīts kultūras un mākslas iestāžu tikls,kas,savukārt, 

nodrošina samērā augstu iedzīvotāju nodrošinātības lī

meni ar nozares pakalpojumiem.Taču jāuzsver atsevišķu 

pakalpojumu veidu nevienmērīgs teritoriāls izvietojums 

(cirks, leļļu un muzifcālās komēdijas teātris,zooloģiskais 

I) Latvijas Padomju enciklopēdija 5 I.-R.:Galvenā 
enciklopēdiju redakcija. 1984.-562. lpp. 
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dārza u . c - tikai Rīgā ). Bez tam neapmiei inoSa ir kultū

ras sfēras materiāltehniskās bāzes kvantitatīvais un kva

litatīvais līmenis.Tā galvenais iemesls ir saistīts ..r 

tām negatīva;1 ~im tendencēm tautsaimniecības attīstībā, 

kuras raksturīgas visai sabiedriskajai ražošanai un ie

tvertas jēdzienā "stagnācija".Resoriskā pieeja ražošanas 

spēku izvietojumam,tautas sainaioclbas kompleksas attls» 

tības mehānisma trūkums,republikas,rajonu,pilsētu un re

ģionu ekonomiskās bāzes un tiesību minimums radīja jūta

mas disproporcijas starp ražošanas un sociālejāri sfērā™, 

daudzviet sarežģīja ekoloģisko situāciju,noveda pie darba

spēka neracionālas migrācijas u.c. 

Kaut ari republikas kultūras sfēra? resursu poten

ciāls nepārtraukti -pieauga, taču, sākot ar deficīto piec

gadi, tā tempi nepārtraukti palēninājās.Bez tam raksturīga 

iezīme bija vispār nepietiekoša uzmanība šis nozares at

tīstībai , t. s. "pārpalikuma" principam valdot visā neražo

jošā sfērā, jo sevišķi to izjuta kultūra un māksla: 

apmēram 7 % v i 3 a s neražojošās sfēras strādājošie,kuri no

darbināti dotajā nozarē,izmanto tikai nepilnus trīs pro

centus pamatfondu.3e:5 tam nozarei vispār raksturīga pa

matfondu pieauguma tempu samazināšanās.To izraisīja ne 

tikai "pārpalikuma" princips,bet ari republikas celtnie

cības kompleksa nepietiekošās jaudas un to orientācija 

uz rasojošo sfēru. Tā 11. piecgadē ekspluatācijā nodo

to pamatfondu apjoms palika devītās piecgades līmenī-. 

Jāatzīmē,ka laikā no devītās līdz vienpadsmitajai piec

gadei nozarei bija vismazākais ekspluatācijā nodoto pa-



matfondu procents (pa piecgadēm) visa neražojošajā" 

sfērā - 2 5 , 6 ; 2 3 t9 ; 2 5,I t. sk. kultūrā un mākslā - 0/7; 
0,3; 0,5 %. Rezultātā 1985.gada beigās nozare jau ieņēma 
otro vietu pamatfondu nodiluma ziuā (T970.g.- 18,1; 
1385.g. - 38, 4f/*). 

Kapitaiieguldijumu apjomi kultūras un mākslas objek
tiem r.c devītās līdz vienpadsmitā! piecgadei atbilstoši bij 
31,2; 43,4- ;39,7 milj. rbļ. (plānotais apjoms divpadsmita
jai piecgadei- 42 milj. rbļ.).Uz katru republikas iedzī
votāju tas ir apmēram 15-20 rubļi plačos gados.nerau

goties uz acīmredzamo līdzekļu nepietiekamību nozares 
attīstībai,stāvokli pasliktināja vēl tas,ka izdalīto ka
pitālieguldījumu limiti tika apgūti tikai daļēji (II.piec
gade- 87,-Itf) . 

Augstais pamatfondu nolietošanās līmenis republikas 
kultūras afēras objektiem izraisa nepieciešamību lielāko 
kapitālieguldījumu daļu novirzīt esošās materiāltehniskās 
bāzes atjaunošanai nevis jaunai celtniecībai.Sakarā ar 
to,ka savlaicīgi netika izdarīti nepieciešamie kārtējie 
remonti,radies tāds stāvoklis,ka notiek "lavlnveida" 
kultūras un mākslas objektu piespiedu izvešana no eks
pluatācijas,kas ļoti negatīvi ietekmē republikas kultū
ras dzīvi vispār. 

Mākslas un kultūras objektu reģionālajā plānojumā 
jāievēro virkne prasību: 
1) nozares iestāžu un organizāciju lielumam ir jābūt 

optimālam,t.i.,jārada apstākļi resursu izmantošanas 
un pakalpoJLuau sniegšanas augstai kvalitātei visdrīzā
kajā li J.cū(rieliela3 ,labi iekārtotas videozāles, kamer
zāles ,kinoteātri ar 50-100 vietām); 

2) to teritoriālajam, izvietojumam ir jānodrošina vairāk 
vai mazālc vienmērīgs visu iedzīvotāju sociālo grupu ro~ 
droJi-i.^jum^ ar attiacīgiem pakalpojumiem gan laukos, gan 
vilktās j 

'}l jāizstrādā un jāievieš progresīvas apkalpošanas metodes, 
Icuras veicinātu resursu efektīvāku izmantošanu un pakal-
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pojuiiu kvalitātes uzlabošanu (aukcioni,akciju sabiedrības, 
nona). 

Republikā ir _izvietotas ap tris tūkstoši visu resoru 
bibliotēku t.sk. 1331 masu bibliotēka,kuru lielākā daļa 
ipjīo) atrodas lauku apvidū. 1960.gadā republikā bija 1999 
bibliotēkas.To skaita samazināšanās tiek pamatota ar bib
liotēku tīkla centralizāciju,taču faktiski liela loma ir 
bijuāi arī materiālu,darba spēka un finansu resursu trūku
mam bibliotēku remontam. Arī pašlaik (pēc Valsts teātru 
un projektēšanas institūta apsekojuma datiem )trešdaļa no 
visām bibliotēkām atrodas ekspluatācijā ilgāk par 70 ga
diem, 25£- ilgāk par Četrdesmit gadiem.Bibliotēku piemēro
tības lliūenis sava uzdevuma sekmīgai izpildei ir sekojošs: 
tikai 3,5;:j to skaita ir izvietotas speciāli šiem mērķiem 
projektētās ēkās, 90%- pielāgotās ēkās un 6,5%- dzīvojamo 
ēku dzīvojamajā fondā.Sevišķi slikts stāvoklis ir lauku 
apvidū,kur 99 % bibliotēku ir izvietotas neatbilstošās 
ēkas, bet bibliotēku ir krāsns apkure» kas, protams, 
apgrūtina darbu. 

Avārijas stāvoklī atrodas V.Lāča Valsts bibliotēka, 
kuras rekonstrukcija bija nepieciešama jau pirms četrdes
mit gadieiu. 

Grāmatu un žurnālu vidējais skaita uz vienu iedzī
votāju republikas reģionos ir samērā līdzīgs- 25-30 
eksemplāru,taču vidējā lasītāju skaita ziņā,kurus apkalpo 
viena bibliotēka,ir krasas svārstības: no 5008 cilvēkiem 
Sīgā,1319-Rīgas rajonā,līdz 400 cilvēkiem Jēkabpils un 
Gulbenes rajonos. Bez vecā bibliotēku fonda ēku rekonstruk
cijas tuvākajā laikā nepieciešams uzcelt deviņas jaunas 
bibliotēkas ^Rīgas,Rēzeknes,Limbažu,īreiļu,Jēkabpils,Lie
pājas,Balvu rajonos). 

Ļcti svarīga loma lauku rajonos ir klubiem, kuri 
:ur ir svarīgākais sabiedriskās dzīves centrs, "o re
publikas 914 klubu iestādēm kapitālais rer_onts ir ne
pieciešams 2 Z % eku, 6;S - atrodas avārijas stāvoklī.Bez 
tam 3 2 f i klubu ir bez atsevišķām telpām mākslinieciskās 



pašdarbības pulciņi em un 40#- nav skatuves, .Trūkst kul tu
ras,atpūtas un cita inventāra,bieži mainās kadri.Apstākļos, 
kad cilvēkam mājās ir gan krāsa televizori,gan magnetofons, 
gan vidcomagnetofons,kas gan visu var ieinteresēt klubā, 
ja tajā nav nekā nc iepriekš nosauktā,pat kārtīgu mēbeļu 
nav? 

Ta kā 40-w klubu iestāžu ir uzceltas līdz 1940.gadam, 
tad trešdaļai ēku morālais un fiziskais nolietojums ir 
lielāks par 40%. 

Reģionālais nodrošinājums ar klubu iestādēm ir krasi 
atšķirīgs;Slgas rajonā viena klubu iestāde apkalpo 5000 
cilvēkus, Liepājas, Daugavpils, Ventspils raj. - apn.2000, 
bet Balvu raj. - tikai 1500 cilvēkus, bz 1000 iedzīvota
jiem republika vidēji ir ^4 viebās klubu iestādēs. Rī
gā un Daugavpilī šis rādītājs ir tikai 35-3^,Rēzeknē un 
Liepāja- 44,k^s",protams,nevar nodrošināt pilnvērtīgu at
pūtu un nodarbības šajās iestādēs. 

Gandrīz visu republikas profesionālo teātru ēkas ir 
avārijas stāvoklī.Pēckara gados uzcelts tikai viens-Dsiles 
teātris,kura ēka šobrīd jau vairs neatbilst mūsdienu pra
sībām- Steidzami jārekonstruē Nacionālā opera, Valmieras 
teātris, Dailes teātra vecā ēka, jāuzceļ teātris Daugavpilī. 
Kritiskos apstākļos darbojas Leļļv- teātris. Jāuzsver, ka re
publikā virpār nav teātra bērniem 7-14 gadu vecumā. I.av arī 
lielas koncertzāles. 

Rī/as cirka ēka ir uzcelta pirms simts gadiem.Tā ir 
•vienīgā šāda veida kultūras iestāde Baltijā.Avārijas stā
voklī ir ne tikai pati cka.bet palīgtelpu trūkums, šaurās 
ejas,avārijas kupols u.c. izsauc biežus un ilgus remontus, 
ka3 vel vairāk samazinu cirka apmeklc-šanas iespējas. 

Republikā ir astoņdesmit muzeju. Apmēram puse no 
tie::; atrodas Rīgas reģionā (tai skaita - ; if: Rīgā). Sa
līdzinoši maz - divi trīs muzeji ir Daugavpils, Rēzek
nes un Gulbenes rajonos. Tāpēc ari 8C£ muzeju apmeklējumu 
fttftiecas uz Rīgas rajonu. Bez j</ui:u muzeju atvēros; ;.5 ne
pieciešama apmēram divdesmit muzeju rekonstrukcija un pa
pi aš ir. "šsna . 



i l i g ā pēdējais jaunais kinoteātris t i k i . n o d o t s eks
pluatācijā 1978.gadā,turpmāk to 3 k a i t s tikai samazinājās. 
Nevar uzskatīt par normālu parādību,ka jaunajos mikrorajo-
nos( Imanta,Purvciems,Zolitūde,Yecmīlgrāvis u.c.) vispār 
nav kinoteātru. 

Pēdējā laikā samērā plaši ir izvērsts kooperatīvo video 
salonu tīkls,taču to piedāvātie pakalpojumi ir ne tikai 
samērā dārgi,bet reizēm arī apšaubāmas kvalitātes. 

mūsuprāt, šodien vēl pāragri runāt par radikālu lūzu
mu valsts organizāciju,saimniecisko vadītāju un plašu sa
biedrība.! masu attieksmē pret nobriedušo kultūras un māk
slas d z ī . e s problēmu risinājumu. 

Patreizējā materiāltehniskās bāzes atpalikšana,dis
proporcijas un šaurās vietas iedzīvotāju apkalpošanā iz
raisa nepieciešamību veikt koordinētus pasākumus nozares 
actīstības nodrošināšanai un darba koordinēšanai,1 ietia-
ķas sadarbības starp valsts un sabiedriskajām organizā
cijām nostiprināšanu,kadru potenciāla piesaistīšanai ?kā 
arī vadības sistēmas tālākai pilnveidošanai.Republikas 
saimnieciskā aprēķina pirmā etapa (pašpārvalde un pašfi
nansēšanās) ieviešana ;sākot ar 1990.gadu^prasa jaunu saim
niekošanas un pārvaldes metožu ieviešanu ari kultūras 
jomā.Tā ir tautas deputātu padomju pilnīga patstāvība 
s T r ā d ā t savu naudas un materiāltehnisko resursu un sub
sīdiju ietvaros,lai nebūtu no augšas uz leju ejošu ko
mandu un diktāta,lai katrā līmenī būtu vislielākā patstā
vība racionālākā savas attīstības ceļa izvelē,bez šaubām, 
ierobežoto resursu robežās. Jāparedz arī tāda iespēja, 
ka pilsētu vai rajons nepieciešamos līdzekļus aizņemtos 
no cita rajona vai pilsētas ar bankas starpniecību. 

Protams,ka visu uzreiz atrisināt n e v o r ē 3.Taču rū
pīgi būtu jāapzina reālā situācija,jāizplāno,kas ceļams 
no jauna , kas restaurējoms,kas remontējams un kur vien
kārši jāpieliek saimnieka roka un izdoma,cik tam būs 
vajadzīgi līdzekļi un cik reāli tos var ieguldīt nozares 
attīstībai.Līdz šim deputāti ir bijuši lielākoties tikai 
lūdzēji,nevis lēmēji.Lemt nozīmē izvēlēties prioritātes 
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un.loģiski,ori no kaut kā atteikties. 
Klubu darbu aktivizēšana lietderīgi plašāk izveidot 

amatu apvienības un interešu klubus uz Individuāliem 
pamatiem ar biedru mr„ksām, vispār paplašināt maksas pakal
pojumu sniegšanu iadzivotājiJm(mak3as pulcinu,video un 
magnetofonu kasešu iznomāšana, ierakstīšana u . c ) . 

l?ēc republikas 'lautas foruma ir radusies jauna ne
pieciešamība nodrošinot ar ēkām, inventāru, transportu 
utt. -dažādās nacionalitātes, kuras apdzīvo republiku. 
Šeit prasmīgi jāsavieno valsts subsīdijas ar pašu dar
bības aktivizāciju (jauni finansēšanas veidi, maksas pa
kalpojumi, ziedojumi). 

Nepietiekoši attīstītas formas ir kooperatīvā darbī
ba un akcionāru līdzekļu piesaistīšana kultūras nozare. Ar^ 
lauku aizdevumus kultūras attīstībai būtu jāizdala uz at
vieglotiem nosacījumiem. Pirmie panākumi gūti sponsoru 
kustībā. Vissavienības pakļautības uzņēmumiem jāpiedalās 
kultūras objektu attīstības finansēšanai mūsu republikā. 

Papildus naudas līdzekļi vien nenodrošinās celtniecī
bas materiālu,importa inventāra u.c. iegādes iespējas. 
Valstij jāgarantē to piešķiršana pirmām kārtām kultūras, 
veselības aizsardzības u.c. objektien.māksiiniekiem ir 
jādod iespējas radošiem kontaktiem ar ārzemju kultū
ras un mākslas iestādēm,to darbiniekiem paverot ceļu vi-
fftt veidu aktīvai kultūras sasniegumu apmaiņai. 

Kultūru s sfērās specifika neatļauj visās jomās ieviest 
pilnu saimniecisko aprēķinu,taču atsevišķus tā elementus 
var sekmīgi savienot ar budžeta asignējumiem. 
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V. l'Vi edltis 

SOCIĀLAS NODROŠINĀŠANAS REĢIONĀLIE ASPEKTI 

Cociālā nodrošināšana ir sabiedrības darba nespējīgo 
locekļu Uzturēšana par sabiedrības ldzekļiem.Sociālās nodro
šināšanas veidi ir pensijas /pašlaik galvenair nodrošinājuma 
veids ar vislielāko Īpatsvaru visos izdevumos/, pabalsti, 
pakalpojumi un uzturēšana naturālā izteiksmē. 

rašl^ik izdala sekojošas sociālas nodrošināšanas for
mas : 
1. vjlsts socifilā apdrošināšana, 
?. kolhoznieku sociālā apdrošināšana, 
5. kolhoznieku sociālā nodrošināšana par centralizētā vissa

vienības kolhoznieku sociālās nodrošināšanas fonda lī
dzekļiem, 

4. sociālā nodrošināšana ar tiešiem valsta budžeta asignē
jumiem, 

5. nodrošināšana no speciāliem uzņēmumu, sabiedrisko un citu 
organizāciju fondiem. 

Noteikta sociālās nodrošināšanas forma ir atkarīga no 
NODROŠINĀJUMA veica specifikas - nodrošinājuma gadījuma vei
da un pensionējamās personas sabiedriski derīgas pirms pensi
jas darbības veida. 

IJemot ŗar pamatu šis pazīmes visas pensi,-; as var tikt kla
sificētas pŠe 
£• pensionēšanas gadījuma veida; 

I.I.vecuma pensija, 
1 . 2 .pensija invaliditātes radījuma, 
£«3.pensija sakarā ar apgādnieka zaudējumu, 
I mH.izdienas pensija. 

2. sabiedriski derīgās darbības rakstura; 
2.l.strīdniekiem un kalpotajiem jn to ģimenes locekļiem 
2 . 2 .karavīriem un to ģimenes locekļiem, 
2 . 3 .klātienes mācību ies t - Ā Ž U S abiniekiem un student i em, 
. . r:':stni*r iei, komponistiem, i .lctājas mSksiar d?rbi-

'īlekiea! un vicu § i m e :\ e s 1 ~co k ļ i em, 



."•.S. personālās pensijas par īpašiem nope^iem, 
".6.kolhozniekiem un visu ģimenes locekļiem* 
Tabalstus pieņemts pašlaik iedalīt sekojošās grupās: 

i.pabalsti, kas aizstāj noteiktos gadījumos atalgojumu par 
darbu: 
I.I.sakarā ar pārejošu darba nespēju /slimība vai trauma, 

ārstēšanās sanatorija vai kūrorta, ģimenes locekļa sli 
raiba u.tml./, 

1 .2 .sakarā ar grūtniecību un dzemdībām. 
2.pabalsti, ko sniedz kā palīdzību papildus esošiem pamata 

iztikas avoiiem; 
2.1.pabaīsui daudzbērnu un vientuļam mātēm, 
2.?.pabalsti sakarā ar bērna piedzimšanu, 
2.3.pabalsti maznodrošinātu ģimeņu bērniem, 
2.-; .apbedīšanas pabalsti, 
2.5-pabalsti sakarā ar bērna kopšanu līdz tas sasniedz vie 

r.a ^ada vecumu /dažreiz šo pabalsta veidu pieskaita 
pirmajai pabalstu grupai/. 

Statistikā valsts pabalsti daudzbērnu un vientuļām mā
tēm tiek atdalīti no valsts audzēta izdevumiem sociālajai no 
drošināšanai.oie pabalsti tiek finansēti tieši no valsts bu
džeta.Pārējie izdevumi šajā grupā - no sociālās apdrošināša
nas budžeta.Tā kā pēdējais ir viena no sociālās nodrošināša
nas forma::, tad diezin vai ir pareizi šcs pabalstus nedalīt 
no pārc-jiem sociālas nodrošināšanas izdevumiem. 
5.pabalsti, ko sniedz kā palīdzību cilvēkiem, kam nav citu 

iztikas avotu; 
*-.1.pabalsti I un II grupas invalidiem kopā bērnības, 
p.-T.pabalsti vispārējai karaklausībai pakļauto personu 

bērniem, 
pabalsti I \\n II grupas īnval Idiem, ja vigiem nav izti
kas liūzeKļu un tiesību /p^c esošās likumdošanas/ U2 
pensiju, 

* . rabalsti nepilngadīgiem oērniem., ja veciki izvairās no 
alimentu maksāšanas , 
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Pakalpojumi un uzturēšana naturālā izteiksme aptver bez
maksas ēdināšanu, invalidu rehabilitāciju/piemēram, protezē
šanu/ un iekārtošanu darbā, veco ļaužu un invalidu internātu 
/sociālās nodrošināšanas pansionātu/ uzturēšanu un tamlīdzī
gus izdevumus. 

Daudzveidīgie sociālās nodrošināšanas veidi atšķiras 
pēc finansēšanas kanāliem /atkarībā no sociālās nodrošināša
nas formas/ un pēc līdzekļu izdalīšanas un uzskaites centra
lizācijas pakāpes.Tā pensijas strādājošajiem pensionāriem 
izmaksā tieši darba vietās uz dotā uzņēmuma sociālās nodro
šināšanas fondu līdzekļu rēķina. ?To šiem pašiem līdzekļiem 
uzņēmumos izmaksā arī pirmās un otrās grupas pabalstus /iz
ņemot pabalstus daudzbērnu un vientuļām mātēm/.Nestrādājošiem 
pensionāriem /vecuma, invalidiem, sakarā ar apgādnieka zau
dējumu, pēc izdienas u.c./ pensijas izmaksā no sociālās ap
drošināšanas budžeta, šos līdzekļus centralizējot valsts bu-
ažetā un izmaksas veicot caur sociālās nodrošināšanas valsts 
pārvaldes orgānu sistēmu.Tieši v a l s t 3 budžeta /ne sociālās 
apdrošināšanas budžeta/ asignējumi paredzēti pensiju un pa
balstu izmaksāšanai obligātajā karadienestā iesauktajiem un 
to ģimenes locekļiem, Bocialās nodrošināšanas pansionātu uz
turēšanai, trešās grupas pabalstu izmaksāšanai, invalīdu reha
bilitācijai un citiem mērķiem.Šīs izmaksas notiek caur soci
ālās nodrošināšanas valsts pārvaldes orgāniem.No šī paša avo
ta tiek izmaksāti pabalsti un pensijas virsdienesta karavīriem 
un virsniekiem, bet jau caur attiecīgiem Aizsardzības, Iekš
lietu ministrijas un Valsts drošības komitejas orgāniem. 

Par šo pēdējo pensiju saņēmēju kategoriju informācija -
pensionāru skaits un izmaksu summa - netiek publicēta.Tomēr, 
balstoties uz Valsts statistikas komitejas un republikas so
ciālās nodrošināšanas ministrijas datiem /skat. I.tabulu/J zi
nāmas aplēses var izdarīt.Pieņemot, ka pensiju un pabalstu sa
ņēmēju skaita rIl:ai"'no_ātsevišķu organizāciju, uzņēmumu fondiem 
I9B7.ŗad* ir neliels^ var šo pensiju veida saņēmēju sjcaitu lē.-it 
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nedaudz zem 40 tūkstoš cilvēku, ar tendenci pieeugt straujā
kiem tempiem kā pensionāriem, kas sastāv ministrijas uzskai
te. 

I.tabule 
Pensiju un pabalstu saņēmēju skaits Latvijas PSR /uz 
f.ada beigām; tūkst.ciiv./ 

Gadi 

1973. 1980. 1935. 1986. 1987. 

. Pavisam pensionāru 5it: 563 592 603 1 6I4 1 

t.sk. uz ī.000 iedz. 20S 223 226 228 229 
I.I.Ko tiem 3oc.nodr. 

ministrijas uzskaitē^ 4£3,5 533,1 556,7 565,5 575,1 
šii pensionāru skaitā 
- vecuma 362,2 406,5 439,7 448,9 459,1 
- invaliditātes 62,6 67,3 61,7 62,3 62,9 
- sakarā ar apgādnieka 

zaudējumu 44,6 45,7 41,5 40,5 3-^8 
no viņiem - pensionāri -
kolhoznieki 126,4 111,3 91,5 89,3 37,0 -
šai skaita 
- vecuma 111,3 102,5 33,5 91,5 79,3 
- invaliditātes 4,8 5,2 4,9 4,9 4,9 
- sakarā ar apgādnieka 

zauri-, jumu 3,7 3.5 3,1 ^,9 2,8 
pārējie pensionāri^ 
ministrij as uzskaitē 14,1 13,6 13,8 I ,9 14,3 

I,2.Pensionāri, kas nav 
:'oc .nodr. ministri jas 
uzskaitēm/I. - I.I./ 32 35 39 

?•Pabālstu saņēmēju, daudz
bērnu un vientuļo mešu 
skaits I. , 0 13 «3 25,1 -7,2 29,2 
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V Pēc Sociālās nedrosināšanas ministrijās datiem, kas nesa
krīt ar V&.]sts statistikas komitejas rādītājiem. 

/ Ieskaitot strādājošos pensionārus, pavisam - 1^6,9 tūkst, 
cilv.. Lai skaitā - vecuma pensionāri 141,1 tūkst.cilv. 

- invalidi 
- sakarā ar apgād

nieka zaudējumu 
- pārējie 

J / Izdienas, personālie pensionāri; pensionāri - zinātnes 
un mākslas darbinieki. 

"V Aizsardzlbas, Iekšlietu ministrijas, Valsts drošības ko-
mitējas kā ari atsevišķu organizāciju un uzņēmumu pensi
j ā ri. 

Ir acv-rcjams, ka pensionāru skaita radītājs ļoti lielā 
:m:ra atšķiras pa savienotajām republikām, ko, savukārt, ie
spaido pensijas vecums ļaužu skaits un īpatsvars. 

2.tabula 
Pensionāru un pensijas vecuma iedzīvotāju skairs uz 
1000 iedzīvotājiem T°::7.madā 

Fensienari^ Pensijas vecuma 
iedzīvotāji" 

I 2 3 

203 169 

Ffrievijas I"?S3 22 2 133 
Ukrainas ; 42 205 
Baltkrievijas PfiS • -' • i 180 
Uzbekitļ&a PSP ' 109 80 
Kazahijas PSK T39 113 
Gruzijas P£a 194 170 
Azerbaidžāņa^ PSR 138 95 
Li etuvas TSR aI4 13: 
XoIdāvijas PS.-. 162 143 

1 , 9 

13,6 '• 
0,3 " 



86 

2.tabulas turpinājums 

I 2 3 

Latvijas PSR 229 202 
Kirgīzijas PSR 136 99 
Tadžikijas PSR 98 80 
Armēnijas iSR 135 114 
Turkmēnijas PSR 103 77 
Igaunijas PSR 251 197 

/ Uz gada beigām 
p 
/ Vidējais gada iedzīvotāju skaits 

Tabulas rādītāji raksturo slodzi uz ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju daļu.Vislielākais pensionāru skaits uz 1000 ie
dzīvotājiem ir Ukrainas P3R, seko Igaunija, Latvija un balt
krievi ja. Vismazākais pensionāru skaits ir Tadžikija, Purkme-
nijf: un Uzbeki jā. Atšķirīgs ir vietu izkārtojums p4c pensijas 
vecuma iedzīvotāju skaita uz 1000 iedzīvotājiem. 
Vislielākais veco ļaužu skaits ir Ukrainas PSR, seko Latvija, 
Igaunija, Lietuva.Mazākais rādītājs ir Turkmēnijai, tad Tadži-
kijai un Azerbaidžanai .tiāda nesakritība ir izskaidrojama gan 
ar dažādo pensiju veidu struktūras atšķirībām starp republi
kām, gan ar lielo pensijas un pirmspensijas vecurca strādājo
šo īpatsvaru atsevišķās republikās.Tā piemēram, ja vidēji 
P3RS strādnieki un kalpotāji pensijas vecumā ir 7,3 % no vi
siem strādr.iekiea un kalpotājiem, bet pirmspensijas vecumā -
8,2 # , tad Gruzijā šie radītāji ir attiecīgi I2 >3 % un 9.0 

Igaunijā - 12.2 % un 9,2 Latvijā - II,? 0> un 9,5 * . 
Samērā liela diferenciācija pec pensionāru skaita uz 

1000 iedzīvotājiem ir vērojama ari republikas iekšienē.Vis
lielākais radītājs ir Latvijas austrumu rajonos - Rēzeknes 
reģionā, Ludzas un Rēzeknes rajonā, Gulbenes reģionā, Balvu 
rajonā, ari Daugavpils reģionā, Krāslavas rajonā.Mazākais rā
dītājs ir Rīgas un Ogres rajcnā /skat.3.tabulu/. 



3-tabula 
5ioci.alas nodrošināšanas ministrijas uzskaitē esošie 
pensionāri uz 1000 iedzīvotājiem pa Latvijas reģioniem 
/ 1937.g.beigās/ 

Pensionāri 
- takst.cilv. 

t.ek. uz 1000 

iedzīvotājiem 

Pavisam republikā 5 7 5 , 1 215 

tai skaitā 
Risa l 9 o,2 208 
Jelgava 13,9 186 
Jūrmala 1 3 , 2 200 
Bauskas rajons 11 , 0 197 

Dobeles 11 8,8 197 

Jelgavas " 8,5 219 
Ogres N 12,3 186 
Rīgas " 25,4 167 
Tukuma " 1 2 , 0 203 

Jēkabpils rajons 13,9 225 

Madonas M 11,4 231 
Stučkas " 10,1 227 

Daugavpils 24,3 192 

Daugavpils rajons 12,3 263 
Krāslavas " 278 
Preiļu " 11,6 254 

Rēzekne 8 , 5 200 

Ludzas rajons 1 2,4 295 

Kēzeknes n 12,4 285 

Alūksnes rajons 7,2 250 

Laivu n 9,4 277 

Gulbenes n 

1 

7 , 3 243 
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3-tabulas turpinājums 

Pensionāri 
- tūkst.cilv. 

t.sk. uz 1000 
iedzīvotājiem 

«Ješu rajons 14,5 222 

Limbažu M 9 , 5 232 
Valkas 8 , 7 232 
Valmieras "' 14,0 223 

Ventspils 9 , 3 185 

Talsu rajons :i , 2 2 ̂ 5 

Ventspils " 3,4 2 1 7 

Liepāja 22 , 1 193 

Kuldīgas rajons 8,9 220 
Liepājas 12,4 228 
Saldus 8,2 209 

Relatīvi mazāks pensionāru skaits rēķinot uz 1000 iedzī
votājiem Rīgas reģiona apdzīvotajās vietās ir izskaidrojams 
ar iedzīvotāju mehāniskā pieauguma ietekmi, kurā lielāks 
īpatsvars ir cilvēkiem darbaspējīgajā vecuina.Tomēr ari pen
sionāru migrācijas ietekme ir ievērojama. 

4.tabula 
Sociālās nodrošināšanas ministrijas uzskaite esošo 
pensionāru skaita dinamika Rīgā 1987-gadā 

Uzskaitē 
stājušies noņemti pieaugums 

Pavisam, cilv. 2363 1 7 5 3 612 
tai skaitā 
no citām Latvijas pilsetim 
un rajoniem 1536 1 2 7 9 257 

no citām republikām 2 2 9 474 355 
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Pašlaik vērojama liela diferenciācija pensiju un pabals
tu apmēros.Absolūtā vairumā gadījumu šāaa diferenciācija ir 
neattaisnota un ir pretrunā sociālā taisnīguma principiem. 
Ņemot vērā pieaugošos inflācijas tempus / 8 līdz 9 % 1988.ga
dā pēc autoritatīvu ekonomistu aplēsēm/ un aeficitu tautas 
patēriņa preču tirgū,stāvokli radikāli nespēs uzlaoot PSR3 
Augstākās Padomes 1989.g.I.augustā pieņemtais likums par p e n 

siju paaugstināšanu dažām pensionāru kategorijām līdz ar ie
nākuma nodokli neapliekamās minimālās aarba algas līmenim -
70 rubļiem mēnesī.^is pasākums sxar PSRS 22 miljonus cilvēku 
un Latvijā - 162 tūkstošus cilvēku /26,3 % / kas saņem pen
sijas un pabalstus.No tiem 84,9 tūksto.li ir valsts pensionā
ri /68,3 - vecuma. 1 ^ , 1 - invalīdi, 2,1 - apgādnieku zaudē
jušie/, 60,7 tūkstoši ir pensionāri - kolhozu biedri /55,3 -
vecuma, 3,4 - invalidi, 1,8 - apgādnieku zaudējušie/. 

žis pasākums neskar nemaz tos darba nespējīgos cilvēkus, 
kam nav tiesību uz pensijas saņemšanu un kas saņem niecīgus 
pabalstus,Pie tam var būt radījumi, ka darba nespējīgs vecs 
cilvēks vispār v a r .nesaņemt nekādu r>aoaistu - j a nav I vai 
II grupas invalids, nav bijis kolhoza D i e d r s u.tml., kas ir 
pretrunā humānisma principiem. 

Problemātiska tāpat palieK maznodrošināto ģimeņu, daudz
bērnu un vientuļo māšu apgāde ar līazekļiem, kas nodrošinātu 
zināmu iztikas minimumu. 

"o 9 5 0 tūkstošiem personālo pensionāru, kas ir PSRS 
/ I,t % no visiem pensionāriem / ap 75 tūkstoši /G,2 H visu 
pensionāru/ ir ļoti labi nodrošināti.Tā ir to personālo pen
sionāru kategorija, kuru ņesije ir tuvu ļ"- 0 rubļiec mēnesi 
un kas oaucia veselu virkni atv._ej^c;.umu un pa.-ca: pc j j.t.l .atvi-
jā 198^.gadā bija 5^J7 savienības nozīmes personālie pensio
nāri ar vidējo pensijas apmēru I3C rubļi, 4599 repuilikas no
zīmes personālie pensionāri ar vidējc pensiju 116 rubļi un 
3 0 0 6 viet-jās nezīmes personālie pensionāri ar pensiju vidē
ji 79 rubļi .Personas, Kaiti nav tiesības uz pensi ja, saņeti 
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pabalstus vidēji 36 rubļu apmērā. 
Visi šie aplūkotie piemēri liecina par nepieciešamību 

veidot jaunu, ne tik sarežģītu un visiem darba cilvēKiera 
(neatkarīgi ro tā, vai tie strādā laukos vai pilsētā) vie
notu sociālās nodrošināšanas sistēmu, kura atbilstu sociā
lā taisnīguma /nodrošinājums atbilstoši darba ieguldījumam/ 
un humānisma /zināms minimāls nodrošinājums tiek sniegts ik
vienam sabiedrības loceklim, neatkarīgi no darba ieguldījuma/ 
princ īriem. 

Sociālās nodrošināšanas sistēmas jāveido katrā suverenā 
republikā atbilstoši tās īpatnībām.Pensionāram pārvietojoties 
uz citu republiku, būtu jāpārved uz attiecīgu rēķinu pensijas 
fonds.Tālākā nākotnē, paaugstinoties materiālās labklājības 
līmenim, 5o kartību varētu mainīt.Republikas iekšiene, ņemot 
vērā neizbēgamo pensionāru nevienmērīgo sadali pa republikas 
reģioniem, pensiju un pabalstu fondam ir jābūt vienojam un 
valstfl garantētam. 

Veidojot jaunu sociālās nodrošināšanas sistēmu,vienlai
cīgi ir jāpārskata sociālās apdrošināšanas kārtība.Būtu ne
pieciešams panākt lielāku sociālas apdrošināšanas budžeua 
īpatsvaru sociālās nodrošināšanas izmaksu finansēšanā. 

Sociālās apdrošināšanai budžets sociālās nodrošināšanas 
LUi apdrošināšanas izdevumu kopsummā, $ 

5.tabula 

Latvijas PSR PSRS 

1970. G. 
1 9 7 5 . 

1930.6* 

75, C 
^5,7 
77,4 
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Ar lielu ticamības pakāpi var pieņemt, ka atāķirības 
rādītājos ir izskaidrojamas ar lielāku pensionēto militār
personu īpatsvaru Latvijā, salīdzinot ar vidējo savienības 
līmeni. 

Latvijā 198'/.jadā noteiktās valsts pensijas vidējais 
apmērs bija IC0,C5 rubļi vai 4 7 , 9 # no strādnieka un kalpotā
ja vidējās mēnešalgas tautas saimniecībā.Kolhoznieka vidē
jās pensijas apmērs bija 81 , 1 5 rubļi vai 3 5 , 1 (fl no vidējās 
p.ēne.ia darba apmaksas.Attīstītajās valstīs tiek ievērots 
princips- ka nodrošinājumam jābūt tādara;lai dzīves līmenis 
jūtami nesamazinātos.Itālijā pensijas apmērs ir pāri par 80 
procentiem nc pirmspensijas ienākumiem, Zviedrijā un Franci
jā - 70 procenti, Japānā un ASV - 60 procenti, Lielbritānijā 
- 50 procenti.Vel jēņem vērā, ka darba apmaksa pirmspensijas 
periodā nosauktajās valstis ir nesalīdzināmi augstāka kā pie 
mums. 

Atšķirīgi ir pensionēšanas avoti attīstītajās valstis. 
AGV 4 9 , 5 P iemaksu veido paši strādājošie, 4 9 , 5 & - darba 
devēji un aptuveni I 5B - valsts.Kanādā valsts iemaksas sa
stāda 60 Zviedrijā - 31 Pensija par valsts apdrošināša
nas līdzekļiem /ieskaitot obligātās darba devēju iemaksas 
centralizētajos fondos/, sastāda procentos no pirmspensijas 
ienākuma: Itālijā - 67 Zviedrijā - 59 2 , VFR - % 
r'rancijā - 46 Kanādā - 39 %, Holandē - 38 Čveicē -
36 "i, ASV - 33 

Tikai Holandē ir saglabājusies' vienota p:-c pensiju un 
pabalstu apmēriem valsts pensionēšanas aistēma.Citur pensi
jas lielums ir piesaistīts darba ieguldījumam ekonomiski 
aktīvās dzīves laikā.Ir valstis, kur piemēro abus šos prin
cipus, piemēram Zviedrijā ir gan "tautas", gan "darba*1 pen
sija. 

Vairākumā valstu vecuma pensiju piešķir ja ir: a/ ievē
rots noteikts apdrošināšanas stāžs, b/ iestājies pensijas 
vecums.Ja pensiju valsts apdrošināšana ir obligāta-^ šie divi 



lielumi parasti sakrīt.Vairākumā valstu ar '\īkuradošanu ir 
noteikts minimālais apdrošināšanas st'žs, kas vispār dod 
tiesības uz pensiju: Šveice I gads, Anglijā un Norvēģijā 
3 gadi, ASV 3 gadi/Parasti šāds minimālais "stāžs dod tiesī
bas uz pensiju pazeminātā apmērā.Vairums Rietumeiropas val
stu apdrošināšanas stāžs ir 1 5 gadu, Japānā - 20 gadu, bet, 
lai saņemtu pensiju maksimālā apmērā,ir nepieciešams daudz 
lielāks apdrošināšanas stāžs: Itālijā un Norvēģijā - 40 
ftadi, Austrijā - 4 5 gadi, āveicē - 44 gadi. 

Pensijas vecums svārstās no 55 līdz 68 gadiem, vairā
kumā valstu - 65 gadi. 

Attīstītajās valstis pensiju apmērs parasti tiek regu
lāri koriģēts, ņemot vērā dzīves sadārdzināšenos /veikta tā 
sauktā indeksācija/.ASV, Kanādā, Japānā un Zviedrijā to da
ra, ņemot par pamatu patēriņa priekšmetu cenu indeksu.Franci
jā, VFR, Holandē par pamatu ņem nominālās darba algas augša
nas tempus /metodi uzskata oar labvēlīgāku pensionāriem, jo 
t i ņem vāra ne tikai cenu augšanu, bet arī darba ražīguma 
augšanu••".Somija", Itālijā, oveicē un Anglijā izmanto vai nu 
vienu,vai otru no piebirtajām metodēm, to, kur rādītājs v-i 
indekss izrādīsies lielāks. 

Vairākumā valstu likumdošana paredz pabalstus nestrādā
jošiem pensionāra ģimenes locekļiem /nestrādājoša sieva, 
nepilngadīgie bērni/ 10 līdz 20 $ no pirmspensijas ienākumiem 
vai 25 līdz 50 % no pamata pensijas lieluma. 

Pēdējs laikā lielu attīstību ir £UYuI£, darba devējiem 
realizējot aktivu sociālo politiku, ŗrivātie pensiju fondi. 
Rietumeiropā aptuveni ?0 % algoto darbinieku saņem pensijas 
no privītfondiem, ASV un Kanādā - 40 līdz 60 $,Anglijā, Ho-
Inndē, So;:.ijā, Francijā, tveice, Zviedrijā, Japānā pastāv 
valsts garantētu privāto pensiju sistēma vai nu papildināju
ma valsts pensijai vai atsevišķas pensijas veidā, .turu saņem 
r.o kompānijas .čurā ir strāūfijuši.ASV privātas pensijas valsts 
negarantē un tās tiek nostiprinātas vienīgi kolektīvajos ii-
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gurnos.Šie pensijas var izmaksāt neatkarīgi no valsts pensi
jas saņemšanas. 

?ieturaeiropu,darbiniekam mainot darba vietu,pensijas rē
ķins tiek saglabāts un to pārved uz jauno darba vietu.ASV 
darbinieks saglabā 50 *īž uzkrātā pensijas rēķina ja pirms aiz
iešanas no kompānijas tajā nostrādā 10 gadus un visus 100 % 
ja stāžs ir vairāk kā 15 gadi. 

Pašlaik pie mums sociālās apdrošināšanas budžets tiek 
veidots, uzņēmumam izdarot atskaitījumus sociālās apdrošināša
nas fondā pēc F3£S Ministru Fadomes noteikta tarifa procentos 
no darba algas fonda.Tarifi ir diferencēti no 4,4 ja līdz 14 % 
pa nozaru arodbiedrībām.Uzņēmums Šīs izmaksas kompensē, ieslē
dzot tās cenā un attiecinot uz produkcijas pašizmaksu.N'eražo-
jošās sfēras organizācijās un iestādēs fondu pēc noteiktā ta
rifa veido, finansējot no valsts budžeta.Līdzekļu atlikums, 
kas rodas no uzņēmuma sociālās nodrošināšanas fonda', atskaitot 
kārtējos izdevumus/darba nespējas lapu apmaksa u.tral./ tiek 
centralizēti un pārdalīti pensiju izmaksāšanai nestrādājošiem 
pensionāriem.Pietrūks tot līdzekļiem uzņēmuma sociālās apdro
šināšanas fondā, augstākstāvošā arodorganizācija izdala līdz
ekļus no centralizētajiem fondiem.Praktiski šobrīd sociālās 
apdrošināšanas budžeta līdzekļu,lai finansētu visus izdevumus 
kas no šī avota ir paredzēti, nepietiek.Tāpēc daļu .-j izdevu
mu sedz no valsts budžeta līdzekļiem. 

Veidojot jauno sociālās nodrošināšanas sistēmu, būtu 
lietderīgi atbrīvot arodbiedrības no valsts funkcijām sociā
lajā apdrošināšanā. 

Attīstītajās valstīs sociālā apdrošināšana vidēji sastā
da oO līdz 40 % darba airas fonda lieluma.Tarifi ir atkarīgi 
/ diferencēti/ nc darba apstākļiem - augstāki,ja ir risks 

gūt traumu, saslimt ar profesionālu slimību u.tml. 
Sociālās apdrošināšanas avoti tiek veidoti ar mērķa no

zīmi, un līazekļu pārdale notiek tikai tad, ja to šim mērķil; 
nepietiek.Tiek praktizēta arī pārapdrošināšana, kas sastāda 
6 līdz 10 # no darba algas. 
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Sociālās apdrošināšanas avotu veidošanu attīstītās val
stīs varōtu ļoti vispārināti raksturot ar sekojošas shēmas 
palīdzību /skaitļi nosacīti/ 

Atskaitījumi sociālās nodrošināšanas fondu izveidei 
procentos /proporcionāli/ strādājošo darba algai 

pabalsta veids P abalsta avots 

darbinieka darba devēja valsts no 
darba alt;a līdzekļi budžeta 

pensija 9 , 0 9 , 0 0 , 5 

slimības gadījumā 1 , 5 1 , 5 0 , 1 

nelaines gadījumā - r , 5 1 , 5 

bezdarba 0 , 5 o , 5 0,1 

/6 - 8 veidi/ 

Kopā : 1 5 + 16 1 5 • 16 ? * 5 

Kāsu republikā pašlaik sociālās apdrošināšanas budžets 
sastāda aptuveni 19 no darba algas fonda strādniekiem un 
kalpotājiem/šeit r.eierēķinot kolhoznieku apdrošināšanu, par 
kuras apjomiem publicētu datu nav/. 

Ja sumrāfcu visas izmaksas un atvieglojumus sabiedrisko 
patēriņa fonda sastāvā veselības aizsardzībai, sociālajai 
nodrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai, tās sastādītu 
aptuveni 2 9 % no darba algas fonda republikā. 

ierspektīv-1' strādājošo sociālā apdrc zināšana varētu 
ri t$ t c au r ci vi er. kanā 1iem: 
I. Valsts garantēta centralizēta un obligāta apdrošināšana 

un nodrošināšana, kas SPVĪ ietver 
I.I.tiešu sociālo nodrošināšanu ar valsts budžeta asignēju

miem, 
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1 . 2 .valsts algoto darbinieku apdrošināšanu, 
1.3.centralizētu valsts apdrošināšanas fonda veidošanu 

no darba devēju obligātām ar likumu noteiktām ie
maksās pēc valsts noteikta tarifa. 

2.Decentralizēta apdrošināšana, kas aptver 
2.X.strādājošo pārapdrošināšanu, 
2.2.pensiju un pabalstu privātfondu veidošanu uzņēmumos, 

Valsts funkcijās ietilptu valsts algoto darbinieku ap
gādāšana un iedzīvotāju nodrošināšana ar sociālajām pensijām 
un pabalstiem, kā ari darba pensiju un pabalstu fonda veido
šanas no darba devēja iemaksām,vadīšana un pārraudzība. 

Pensijas un pabalstus no decentralizētiem fondiem būtu 
,-āsanei.i pilnīgi neatkarīgi no valsts darba vai sociālo pa
balstu un pensiju saņemšanas vai nesaņemšanas fakta-
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KOOPERATĪVA PLĀNA REALIZĀCIJA PSRS 
UN LATVIJAS PSR L A U K 3 A I M W J Ī B A 

Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas viens 
no galveniem uzdevumiem, kas bija jāatrisina padomju varai, 
bija sociālistiskas sistēmas izveidošana lauksaimniecībā. 
1917. geda 26. oktobra nakti, kad 2. padomju kongress pa -
sludināja varas pāroju Padomju rokās, kongrosā pieņēma 
"Dekrētu par zemi" kuru bija parakstījis V.I.Ļeņina. Pa
tiesībā šis dekrēts nozīmēja zemes nacionalizāciju, lai 
gan pamata likums "Par zemes 30cializāciju" bija pievemts 
tikai 191o. gade 19. februāri. Sākot ar 1913. gada pava
sari, sakās zemes sadalīšana un to lielumu izlīdzināšana. 
Pauatā zemes pārdalīšanai tika Izmantots tā saucamais 
"ōdaju" princips. Sadalīšanai tika pakļauta visa lauksaim
niecības nozīmes zeme. Izņēmumu sastādīja neliela daļa 
bijušo nuižnieku muižas, kuras tika atstātas kā valsts 
saimniecības vai parau^saimniecibas. Šis saimniecības tad 
ari galvenokārt kalpoja kā sociālistiskā ražošanas veida 
atbalsta punkti lauksaimniecībā. Literatūrā ziņa3 par pir 
mās kolektīvās saimniecības izveidošanu attiecās uz Ck-
cobr. 1 9 1 7 . gadā, kad Astrahanas guberņā Pri^ibiņas ciemā 
organizējās pirmais lauksaimniecības artelis ~. dakot ar 
191G. gada janvāri, jau sistemātiski tika presē publicēti 
dati par kolektīvo saimniecību izveidošanos. Lai ^an dažā 
du faktoru ietekmē kolektīvo saimniecību skaita turpināja 
augt, taču zemnieku saimniecību skaits, ku3 bija apvieno
jušās kolektīvās saimniecībās, 1 9 2 0 . gadā sastādīja 0,5 ;J 

no to kopoja skaita. 
Zemes nacionalizācija, tās sadale izsauca ievēroja

mas pārmaiņas zemnieku slāņa diferenciācijā, Samazinajās 
trūcīgo zecjiieku saimniecību un tā saucamo kulaku saimnie 
cibu skaits, bet palielinājās vidējo zemnieku saimniecību 

KPAEB. -BC^iia RO/NCOO-ORO C-;CF F CCCF. tt.,1954,195 



slānis. Zemnieku masu ievirzīšana kopdarbībā sākama ar zem
nieku kooperēšanu. Savā darbā "Par kooperāciju" kas uzraks
tīts 1923. gala janvārī} V.I.Ļeņins noteica kooperāciju kā 
galveno zemnieku sociālistiskās pārveidošanas ceļu. Vado
šam kooperēšanas un sīko zemnieku apvienošanas principam 
bija jābūt brīvprātībai, bez liekas 3tei^as kooperatīvus 
kustības izvēršanā. Galvenais kooperatīvus kustības teorē
tiskais pamatotajā Padomju Savienībā bija Aleksandrs Čaja-
novs. Savā darbā "Lauksaimniecības kooperācijas galvenās 
idejas un formas", kas atkārtoti iznāca 1927. gadā, 
A.Čajanovs rakstīja, ka zemnieka ģimene ir pastāvīga sociā
li ekonomiska šūniņa, ģimenes darbuzņēmums, kas dzīvo pēc 
saviem likumiem. Zemnieks savā saimniecībā vienā personā 
pārstāv gan saimnieku, gnn strādnieku. Daudzu procesu 
regulōtājs zemnieku saimniecībās ir ģimenes ekspluatācija. 
Ražošanas mērķis galvenokārt ir ģimenes vajadzību apmieri
nāšana. A.Čajanovs paredzēja, ka zemnieki, paliekot saim
niekiem strādniekiem, kopīgi iepērkot ražošanas līdzekļus, 
organizējot dažādas kooperatīvās biedrības, pārveidos 
saimniekošanas mehānismu, veidosies sādžas kooperatīvā 
saimniecība. Sakot ar 1921. gadu, zemnieku saimniecības 
plaši izmantoja dažādas kooperatīvās apvienības. 1929. 
gada oktobri P3RS bija 165 tūkst, dažādu lauksaimnie
cības biedrību un kooperācija aotvēra 55 :U zemnieku saim
niecību. Tolaik A.Čajanovs rakstīja, ka krievu kooperāci
ja ir pirmā pasaulē. 1 

Taču A.Čajanovs tika nosaukts par kolektivizācijas 
pretinieku. Tas tādēļ, ka viņā tolaik rakstīja, ka kol
hozs vai zemniecības komūna vienmēr būs vājāka par koope-
rativo darba saimniecību. 

Lēmumu par lauksaimniecības kolektivizāciju un kulaku 
kā šķiras likvidāciju vienbalsīgi pieņēma VK(b)P 15. kong
ress. Kongress paredzēja pakāpenisku zemnieku saimniecību 
x M.JI.Kpasi:. 2c'b^:. K O J i x o 3 H o r o _-pop b . 1954,139 c 
p 
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pāroju uz kolektīvo zemes apstrādi. Jautājumā.kā sākt 
uzbrukumu kulakiem, partijas vadībā sākās domstarpības. 
K.Buharias, Rikove un citi uzskatīja, ka nepiecioaams 
pielietot ekonomiskās izstumšonas metodes, noliedzot ad
ministratīvi politiskās metodes. Tomēr viņu domas neatra
da atbalstu. 

1 9 2 3 . S^ua- sākās strauja zemniecības kolektivizācija. 
7. novembri laikrakstā "Prnvda" puolicētajā J.Staļina 
rakstā "Lielā lūzuma gads" tika apgalvots, ka kolhozos 
jau iestājušās zemnieku galvenās masas. Vienlaicīgi ar 
vienlaidus kolektivizāciju notika kulaku kā šķiras likvi
dācijas procesa. Par to J.Staļins paziņoja 1 9 2 9 . gada 27. 
decembri. 1 9 3 0 . gada 1 1 . janvāri laikraksts "Pravda" pub
licēja ievadrakstu "Dienas kādrtībā - kulaku kā šķiras 
likvidēšana'1, kurā tika aicināts noslaucīt kulakus kā šķi
ra no zemes virsas. 

Sls akcijas realizēšanas nosacījumus izstrādāja spe
ciāla komisija, kuru vadīja V.ilolotovs. 1 9 3 0 . gada 30. 

janvāri Politbirojs apstiprināja lēmumu "Par pasākumiem 
kulaku saimniecību likvidēšanā vienlaidus kolektivizāci
jas rajonos". Lēmums paredzēja konfiscēt ražošanas lī
dzekļus , lopus, saimniecības un dzīvojamus ēkas, lauk
saimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumus un sēklu 
rezerves, tos nododot kolhozu nedalāmos fondos kā trūcī
go zemnieku un kalpu Iemaksas. Ar daļu līdzekļu dzōsa ku
laku parādus. 

Vienlaidus kolektivizācijas rajonna kulaku saimnie
cības dalīja trīs kategorijās. Pirmajā kategorijā ietilpa 
tā saucamais kor.mrrevclucionārais aktīvs, kurus pašus bija 
paredzēts arestēt, bet ģimenes locekļus izsūtīt uz attā
liem valsts reģioniem. Otrā kategorijā ietilpināja bagātos 
kulakus, kurus kopā ar ģimenēm izsūtīja uz attāliem valsts 
reģioniem. Trešajā kategorijā ieskaitīja pārējos kulakus, 
kurus paredzēja nometināt speciālos ciemos to administra
tīvo rajona robežās,kur viņi bija dzīvojuši līdz šim. Lai 
gan lēmumos tika noteikts ekspropriēt 3 - 5 % 

saimniecību, tacu šis norādījums netika ievērots un eks-
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propriēto saimniecību Īpatsvars sasniedza 10 - 15 procen
tus vai ne mazāk par trim miljoniem ģimeņu. 

Vienlaidus kolektivizāciju pavadīja šausmīgais 1932.-
1953>- g a d a b o d s . - r ' c l h o z i o m un i n d i v i d u ā l a j i e m zcr..r l o k i e m 

piespiedu k ā r t ā konfiscēja l a b ī b u , Jŗuru i z l i e t o j a val'i-
tas i e g u v e i i n d u s t r i a l i z ā c i j a i p l ā n u izpildei. 

1932. g a d a vasarā pēc pusbadā pavadītās ziemas kol
hozu laukos parādījis tā saucamie "frizieri". Galvenokārt 
sievietes» mazu bērnu mātes, k a s , ar š ķ ē r ē m griežot vārpas, 
metināja iegūt graudus bērnu uzturam, lā k ā n o rulšanas 
vietām labību taisnā ceļā veda uz sagādes purktieia, sākās 
labības zādzības kulšanas laukumos. 

1932. gada 7. augustā pieņēma J.Staļina uzrakstītu 
likumu "Par sociālistiskā īpašuma aizsardzību". Gis lē
mums paredzēja par kolhozu un kooperatīvā ī p a š u m a piesa
vināšanos nošaušanu un mantas konfiskāciju; pie vainu 
mīkstinošiem apstākļiem - mantas konfiskācija un brīvības 
atņemšana uz laiku ns mazāku par 10. gadiem, lauta šis 
likums ieguva "piecu vārpu likuma" nosaukumu. 

1932. gada atlikušajos nepilnos piecos mēnešos pēc 
minētā likuma tika nosodīti 546^5 cilvēki,no tiem 2 1 1 0 

ar nāves sodu. 1 1932./33- gada ziemā sākās masveidīgs 
bads, kas skāra galvenos Padomju Savienības maizes rajo
nus - Ukrainu, Ziomeļksukāzu, Lejas un Vidus Volgu, Dien-
vidurālus un Kazahiju. Pēc vienu ārzemju zinātnieku da
tiem no bada nomira 7 miljoni cilvēku. Citi ārzemju zi
nātnieki bada upuru skaitu vērtē uz 3 - 4 miljoniem cil
vēku. 1 Padomju zinātnieku pētījumi par šo jautājumu vēl 
nav publicēti. 

Līdz otrās piecgades sākumam ārpus kolhoziem bija 
palikuši ap 9 miljoni viensētnieku. 1934. gada jūnijā 
notika VK(b)P GK sanāksme, kas bija veltīta kolektivizā
cijas jautājumiem un kur a r runu uzstājās J .Staļins, kas 
izteica aicinājumu doties uzbrukumā viensētniekiem, pastip
rinot nodokļu spiedienu, ierobežojot z e m e s izmantošanu,kā 

arī veicot citus pasākumus. 1934. g a d a augusta tm sep te : : b -

" L a u k u avīze. Kolektivizācija: kā t a s bija. 1938.^.5.11 
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ra mēnešos tika palielināts lauksaimniecības nodoklis 
vienrōtniekio;-..!?ez tan vidiem vēl vajadzēja maksāt vienrei
zēju nodokli un, salīdzinājumā ar kolhozniekiem, par 50 % 
palielināja valstij obligāti piegādājamās lauksaimniecības 
produkcijas normas. Līdz 1938. gada sākumam kolektivizāci
ja bija pabeigta. PSRS laukos ekaistēja 243i7 takst. kol
hozu, kas apvienoja 93.5 Z zemnieku saimniecību un 99,3 % 
sējumu platības.^ 

1935. gada februāri otrā Vissavienības kolhoznieku 
trieciennieku kongresā noteica uh statūtos iekļāva piemā
jas saimniecībā atstājamā zemes gabala lielumu, kas izmanto
jams peraonlgo vajadzību apmierinaJanai, ieskaitot zemi 
zem dzīvojamām ēkām, kolhoza sētas izmantošanā atstāja 
0,25 līdz 0,5, bet atsevišķos rajonos lidz vienam hek
tāram. Vidēji Savienībā t r e š ā 3 piecgades sākumā vienas 
kolhozu sētas zemes platība bija 0,49 ha."1" 

Pēc Padomju varas nodibināšanās Latvijā, 1940. gada 
22. jūlijā Tautas saeima pieņēma lēmumu par visas zemes 
nacionalizāciju. Vislielākā platība, kas tika atstāta vie
nas ģimenes lietošanai,bija noteikta 30 ha. Visas zemes, 
kas pārsniedza šo platību, pārgāja valsts zemes fondā, no 
kurienes to bez maksas piešķīra bezzemniekiem un izdarīja 
piegriezumus sikzemnlekiem. Bezzemniekiem zemi līdz 10 ha 
piešķīra bezmaksas un beztermiņa lietošanā. 

1944. gadā Latvijas PSR Augstākās Padomes III sesija 
atjaunoja 1940. gadā piešķirtās tieelbas uz zemi un liku-
mā par zemi izdarīja ievērojamus papildinājumus un grozī
jumus. Kā galvenie no t*»em minami sekojoši: 
1 # Maksimālais izmantojamās zemes platības izmēra tika no
teikts 20 - 30 ha apmērā. 
2. Jaunsaimniecībām piešķiramais zemes platības izmērs 
vienai saimniecībai tika noteikts 10 - 15 ha. 
3. Personām, kas bija aktīvi sadarbojušās ar vāciešiem, 
atstāja zemi 5 - 8 ha apmērā. 

L M.JI.KpaeB. IloGê a «ojixo3Horo cTpoa E CCC?. M., 1954, 
633 c. 
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2eme3 reformas rezultātā Latvijā izveidojās turpat 
49 tūkstoši jaunu saimniecību, kuru vidējā zemes platība 
bija 12,4- ha, bet katrai no 20,S tūkst. 3Īksaimniecībāra 
vidSji tika piešķirts 4,3 ha. 

Jauno zemos ieguvēju pastāvīgā darbība nebija ilga. 
Latvijā straujiem tempiem tuvojās laiks, kad bija pare
dzēts realizēt agrāro politiku tādā variantā,kā tas jau 
bija izdarīts Padomju Savienībā. To ievadīja nodokļu po
litika un paaugstinātos lauksaimniecības produktu piegā
des, kas sevišķi smagi skāra turīgākās saimniecības. Ti
ka izstrādāta akcija pret cā saucamajām kulaku budžu 
saimniecībām. 

Saskaņa ar Latvijas PSR L«P 1947. gada 27. augusta 
lēmumu, par budžu saimniecībām atzina tās saimniecības, 
kurām bija viena no sekojošām pazīmēm: 
a) lauksaimniecībā vai amatniecībā tici3 vai tiek izman
tots pastāvīgi algotais darba 3pēks; 
b) sistemātiski tikuši vai tiek nodarbināti algoti sezo
nas vai dienas strādnieki; 
c) ekspluatācijas nolūkā sistemātiski ticis izmantots ci
tu cilvēku darbs kā atstrāde par viņiem izsniegtajiem 
produktiem un sēklu, par viņiem lietošanā nodotajiem d.^r-
ba lopiem un lauksaimniecības mašīnām; 
d) sistemātiski tikuši vai tiek gūti ienākumi no dzirna
vām, pienotavām, putraimu ražotnēm vai kaut kāda cita uz
ņēmuma ar mehānisraien, ūdens vai tvaika dzinējiem, kā arī 
no minēto uzņēmumu iznomāšanas; 
e) tikuši vai tiek gūti ienākumi no preču uzpirkšanas un 
atkaīpārdošanas vai no augļošanas.1" 

Par oudžu saimniecībām atzina ari tās saimniecības, 
kas vācu okupācijas laikā pārņēma tam 1940/41. gada agrā
rās reformas rezultātā atsavināto zemi vai mantu un vācie
šu aktīvo atbalstītāju saimniecības. 

ī;Iiuēto pazīmju pielietošana deva iespēju pie budžu 

Lauku avī-ie 1 5 6 3 .g.0 5 . 0 3 ., kolektīvā saimniecība. 
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saimniecībām pieskaitīt lielāko daļu zemnieku aaimniecl-
bu. Uz to savā ziņojuma Latvijas KP sekretāram J.Kain-
berziņam un ministru Padomes priekšsēdētājam V.Lācim no
rādīja toreizējais lauksaimniecības ministrs J.Vanags. 
1939. gadā neatkarīgā Latvijā saimniecību skaits,kam pie
derēja 30 un vairāk: hektāri zemes, bija 40691 un tās sa -
stādīja 17,4 % no visu zemnieku saimniecību skaita.^ Pēc 
194-7- gadā apstiprinātām pazīmēm budžu saimniecību ka
tegorijā ieskaitīja 10914- saimniecības. Ja ņem vērā, ka 
--zarojama to Īpašnieku daļa bija atstājuši Latvijas te
ritoriju vai ari deportēti jau 1941. gadā, tad izsūtīša
nai bija pakļautas gandrīz visas ala grupas saimniecības. 
Kā jau minēts iepriekš, pamatos Latvijā bija realizēts 
1929. gadā Padomju Savienībā izstrādātais scenārijs. Sā
kot ar 1947. gadu, ^udžu saimniecībām tika izmantota spe
ciāla nodokļu politika, kas daļēji skāra arī vidējās zem
nieku saimniecības. Nodokļu nesamaksāšanas un v a l s t 3 pie
gāzu neizpildes gadījumā zemniekiem aprakstīja mantu un 
paoua tiesāja. 1946. gadā ekonomiskās sankcijas vēl vai
rāk pastiprinājās. 

Pirmie četri kolhozi Latvijas PSR izveidojās 1947. 
gadā. Kolektivizācijas process, kas pamatos balstījās 
uz zemnieku pārliecināšanas politiku, ko veicināja pie
augošās lauksaimniecības produktu piegādes un nodokļi, un 
mantas konfiskācija.un nodokļus samaksāt nespējīgo zemnie
ku tiesas procesi, turpinājās 1948. gadā. Līdz Latvijas 
K(b)P X kongresam, kas notika 1949. gada janvāri, repub
likā bija noorganizēti 1090 kolhozi. Šis kongress nozī
mēja pagriezienu kolhozu kustības tālākā gaitā. "Partijas 
w ^anizucijas svarīgākais uzdevums lauksaimniecības noza
rē,- norādīja b. i^ainbērziņš pārskata ziņojumā,- ir tuvākā 
laik:. -cikt individuālo zemnieku saimniecību kolektivizā
ciju, pārvarēt budžu pretošanos un nostiprināt kolhozus 
organizatoriski un saimnieciski". 

APRĒĶINĀTS Pr*c lauku avize 1 9 8 8 . 5 * 1 0 . 1 2 . , A.3ORUKA 

r-aknta "Latvija- *Ynoticas". 
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Pēc 10 LX(b)P kongresa kolektivizācijas tempi kļuva 
straujāki. No 1949. gada 25. janvāra līdz deportācijas 
dienai - 25. martam noorganizēja 570 kolhozus. Lēmumu par 
budžu ģimeņu izsūtīšanu no Latvijas PSR pieņēma Latvijas 
PSR HP 1949. gada 17. martā. Pēc šī lēmuma pārvietošanai 
tika pakļautas 13504 £imenes vai 43231 cilvēks, tai skai
tā 9250 budžu ģimenes bet 4254 kā agrāk par pretpadcmju 
darbību sodīto personu ģimenes. 1 

Deportācijas rezultātā kolektivizācija noritēja ļoti 
ātros tempos. Līdz 1949. «ada 5. aprīlim no 570 pagastiem 
284 vai turpat pu3ē visi zemnieki bija iestājušies kolho-

2 
zos. 1950. gada 1. janvāri kolhozu skaits republikā 
pieauga līda 4103, apvienojot sevi 84,3 % no zemnieku saim
niecību kopējā 3kaita un 75 % no zemnieku saimniecību lie
tošanā esošās zemes. Kolektivizāciju visumā par nobeigtu 
varēja uzskatīt 1 9 5 2 . gada pirmajā janvāri, kad bija ko
lektivizēts 98,4 # no visu zemnieku saimniecību sētu skai
ta un 97i4 £ no to lietošanā esošās zemes. Kolektivizācija 
šajā laikā neaptvēra tikai nedaudz vairāk par 5300 zemnie
ku saimniecībām, galvenokārt strādnieku un kalpotāju saim
niecības, kes atradās ap pilsētām un rajonu centriem. Kol
hozu sabiedriskā zems tālāk varēja tikt palielināta tikai 
uz val3ts zemes fonda rēķina. 

Līdzīgi PSRS ari Latvijas PSR K(b)P CK birojs 1950. 
gada maijā pieņēma lēmumu par rupjiem partijas līnijas 
izkropļojumiem kolektivizācijas gaitā,kurā tika nosodītas 
administrēšanas un pifjpiešanae metodes kolhozu organizē
šanā. 

1950. gada 4. novembri PSRS KP pieņēma lēmumu MPar 
pasākumiem tālākai lauksaimniecības attīstībai Latvijas 
PSR'J kurā tika nosprausti "grandiozi" uzdevumi kolektīvās 
1 Lauku avīze 1988.g.19.03., "Latvijas likteņgadi". 
2 Lauku avīze 1988.g.05.03.» "Kolektīvā saimniecība". 

Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas nepublicētie 
materiāli. 



104 

lauksaimniecības attīstībai. 
1955. gada graudaugu sējumu platībai republikā bija 

jāsasniedz 1 000 000 ha. kopējai bruto produkcijai -
22 000 000 centneri* 1955. gadā no katras govs bija jāiz
slauc 3500 litri piena, jāsaražo 40 tūkstoši tonnas svies
ta. 1955- gadā,salīdzinot ar 1950. gadu, liellopu skaits 
bija jāpalielina par 58,4 %9 bet cūku skaits vairāk kā 
par 75 %• Taču Istenlb-» izrādījās pavisam cita. Vidējā 
graudaugu kultūru gada bruto ieguve pie ražības 6,6 ctn 
no hektāra 1951.- 1955. gados visu saimniecību kategori
jās bija 519 tūkst, t vai vairāk kā četras reizes mazāka 
kā bija plānots un 2,6 reizes mazāka kā ieguva 1940. ga
dā. Vidējais izslaukuma no vienas govs 1953. gadā kolho
zos bija 1664 kg vai nepilna puse no plānotā. 1960. gadā 
republikā saražoja 25 tūkst, t sviesta. 1 

Administratīvā ceļā veiktā masveida kolektivizācija 
nodarīja lielu ļaunumu lauksaimniecības attīstībai. To 
apliecina lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību sama
zināšanās par vairāk kā 1,1 milj. ha. Kolektīvās saimnie
košanas rezultātā ir pazaudēts zemes īstenais saimnieks, 
tiešā ieinteresētā persona lauksaimniecības attīstībā. 

" JlaTBMfīcKafl CCP b 1976 roAy- Pwra, 1977, 119 - 122 c. 
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A.Miglavs 

RAŽOŠANAS LĪDZ3KĻU ĪPAŠUMA UN SAIKNI E-
XOŠANA3 FORMAS LATVIJAS IAUKS.VK2IISCĪ3Ā 

Līdz nesenai pagātnei lauksaimniecības produkcijas 
ražotāju klasifikācija pa uzņēmunu veidiem mūsu republi
kā (un ne tikai mūsu) īpašas grūtības nesagādāja. Spilgti 
Izdalījās padomju saimniecības (ari citi valsts uzņēmumi) 
un kolhozi kā galvenie un noteicošie lauksaimniecības 
produkcijas ražotāji, ber. tam sava vieta tika ierādīta 
ari pilsoņu personīgajām pallgsaimnieclbām. Kā galvenā 
atšķirība starp šiem trijiem ražotāju pamatveidiom pama
toti tika minētas dažāddās īpašumattieclbos uz ražošanas 
līdzekļiem. Pirmajā gadījumā ir valsts (visas tautas) 
īpašums uz ražošanas līdzekļiem, otrajā gadījumā - kol
hozu kooperatīvais, bet abi tie tika pieskaitīti sociā
listiskajam (sabiedriskajam) loašunam. Personīgo pallg-
saimnieclbu gadījumā negribīgi tika atzīts personīgais 
īpašums uz ražošanas līdzekļiem. Šis atšķirības Ipasum-
attieclbu jomā noteica īpatnības visu triju veidu uzņē
mumu (ari personīgās pallgsaimnieclbas 5ajā gadījumā 
pieskaitīsim uzņēmumiem) darbībā, tas ir, ražošanas pro
cesa plānošanā, organizācijā, saražotā produkta sadalē, 
realizācijā un patēriņā, ari darbaspēka savienošanā ar 
ražošanas līdzekļiem. 

Personīgo pallgsaimnieclbu gadījumā šis attiecības 
realizējās visbiežāk. Ražotājs, vienlaikus būdams .jtrād-
:.ieks uri ražošanas līdzekļu (kaut visprimitīvāko) īpaš
nieks, savu darbaspēku ar tiem savieno tieci, nepastarpi
nāti, tāpēc pats spē.i noteikt ražošanas programmu, vado
ties no savām interesēm un samērojot tās ar sabiedriska
jām pastāvošā tirgus (plašākā nozīmē) personā. Ražotājs 
pats izveļas ražošanas tehnoloģiju un realizē to dzīve 
saskaņā ar savām iespējām, pats nosaka saražotā produkta 
sadales proporcijas, realizācijas kanālus, patēriņa vir-
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Kolhozu tipa uzņēmumu darbības pamatā ir kolektīva 
darbs ar kolhozu sabiedriskā Īpašumā esošiem ražošanas 
līdzekļiem. Kolhoza biedri, badāmi kolhozā strādājošio, 
savā ražošanas darbībā tos lieto bieži, bet tajā pašā lai
kā, būdami šo ražošanas līdzekļu līdzīpašnieki, tos pār
valda un rīkojas ar tiem ar speciāli radīta pārvaldes or
gānu starpniecību. Augstākais kolhoza lēraējorgons ir kol
hoza biedru kopsapulce, tātad orgāns, kas darbojas paSa 
kolhoza ietvaros* TĀ rezultātā kolhozs pats veido savu 
ražošanas programmu, realiaS to dzivē un ir sevis saražo
tā produkta īpašnieks, tāpēc ir tiesīgs to sadalīt, rea
lizēt un patērēt. Tomēr katra individuālā kolhoza biedra 
interesea šajā gadījumā var realizēties tikai par tik, 
cik tās var saskanēt ar pārējo kolhoza biedru interesēm. 
Tāpēo, jo lielāks ir kolhozs PSO SAVA biedru skaita, jo 
inertāka ir šo individuālo intsvsč» RE*LIA*$ANSS sistēma. 

Padomju saimniecību GAALJTRAA SLTUĀSLJA IR būtiski 
atšķirīga* Padomju saimniecību STRĀDĀJOŠI*, un PAT PAASS 

padomju saimnisclbas, nav T»#44 VAI^š***** lftdaskļu *PAA-

nieki* Tie viņiem pieder VIENĪGI PAR TIK, par cik visiem 
pārējiem valsts pilsoņiem. TFTDSĻ padomju SGLSAIECLBU KĀ 

specifiska ražošanas LĪDZEKĻU SAKOPOJUMS PĀRVALDĪŠANAI 

un vadīšanai ir radīta DSUDAPAKFTPJU VALSTS ORGĀNU sistēma, 
kas darbojas Īpašnieka - VAlsts (visas TAUTAS) vārdā. Sā
jā sistēmā katra pakApe patur sevi kādas tiesības ražoša
nas plānošana, saražotā PRO&ukta sadaļā, realizācijā un 
patēriņā. PI*$fcLrto T I S * * * » T**LIAASAN* ir AT» pakāpās 
funkcija, kas KĻUVUSI PA* FIAFTFFCTISIU ptot XAM&aisku -
valsti (visu TAUTU). * & U FFTTASGU AAIA&IEOLBA KĀ uzņēmums 
ari darbojas tikai TAI A*¥TL*TS tiesību ietvaros. Šis 
tiesības ļauj padomju saimniecībai uzstāties kā tiesību 
subjektam sakaros ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, 
pilsoņiem, veikt ražošanas darbību, veikt tās operatīvo 
plānošanu, vadību, bet piedalīties saražotā produkta sa
dalē tās var tikai daļēji, jo šo uzņēmumu vietu ekonomikas 
kompleksa nosaka citi, augstākstāvoši orgāni. Tie ari vēr
ta padomju saimniecību ražošanas darbības rezultātus, iz-
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leaj co tālākās attīstības perspektīvas, nosaka saražotā 
pročukfcA sadales galvenās proporcijas. Padomju saimrJ ti
cību strādājošie ir tikai noteikto ražošanas funkciju iz
pildītāji, un tāpēc sev atvēlētās tiesības šie uzņēmumi 
realizē kā nedalāma bezpersoniska vienība. Tas pats attie
cas uz padomju saimniecību saistībām un pienākumiem. 

Neraugoties uz iepriekšminētajām atšķirībām, visiem 
nesauktajiem ražotājiem ir kopīga iezīme. Tie ir patstā
vīgi uzņēmumi un ir m a n t i s k o attiecību pilntiesīgi subjek
ti. Tiem ir tiesības piesavināties ar saviem ražošanas 
līdzekļiem saražoto produktu, bet vienlaikus ari tie nes 
pilnu mantisku atbildību par savu pienākumu un saistību 
izpildi. Kā garantija mantisko saistību izpildei aplūko
tajiem uzņēmumiem kalpo to Īpašumā esošie ražošanas lī
dzekļi. Tāaēļ varam secināt, ka Īpašumtiesības uz ražoša
nas līdzekļiem siera uzņēmumiem veic divas pamatfunkcijas: 

- ir garantija uzņēmuma kā mantisko tiesību subjekta 
pastāvēšanai; 

- ir pamats saražotā produkta piesavināšanai, 
To ievērojot, var teikt, ka mantisko tiesību subja" 

ta izveidei par pamatu var kalpot ne tikai pašu Īpašumā 
esošie ražošanas līdzekļi, bet arī kādi citi garantiju 
veidi - cits mantiskais īpašums, citu tiesisko attiecību 
subjektu garantijas un tamlīdzīgi. Tas Ir viennozīmīgi 
nepieciešams faktors. 

Tas ļauj veidoties un pastāvēt ražošanas uzņēmu
miem, kuru ī p a š u m ā nav r a ž o š a n a s līdzekļu v a i ir t i 
kai d a ļ a n o tiem. tomēr, tā kā ražošanām p r o c e s s 

b*-z ražošanas līdzekļiem nevar nntikt, ražošanas uzņē
mumu pastāvēšanai saikne ar tiem (līdzekļiem) Ir nepie
ciešams priekšnoteikums. Tā var veidoties: 
. - jau aplūkotajā īpašumtiesību vai to pilnvarojuma 
(padomju saimniecības) gadījumā. Te gan jāuzsver, ka bez 
jau minētajiem Īpašumtiesību veidiem var pastāvēt vGl 
arī c i t i - p i e m ē r a m , _ a k c i j u s a b i e d r ī b a , c i t i k o o p e r a t ī 

v a ī p a š u m a p a v e i d i u . t r c l . j 
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- līgumattiecību par ražošanas līdzekļu lietošanu iz
veidošanas gadījumā. 

Līdzšinējā iztirzājuma gaitā lielākā uzmanības daļa 
tika pievērsta ražotāja uzņēmuma tiesībām un pienāku
miem, kaa izriet no to attiecībām pret ražošanas līdzek
ļiem. Tomsr nedrīkst aizmirst, k« ražošana nav pašmērķis, 
bet- ti'-ai līdzeklis cilvēku materiālo un garīgo vajadzību 
pil ilgākai apmierināšanai. T~i!ēļ pasekosim ražo
tāja vietai šajos uzņēmumos. Cilvēks ražošanā ir 
galvenā ražošanas faktora - darbaspēka iemiesotājs, tātad 
strādnieks, bet tajā pašā laikā ari saražotā produkta pa
tērētājs. Šoreiz mūs vairāk interesē strādnieka vieta sa
ražotā produkta sadelē ; tut līdz tam visā pārējā ražot
nes procesā, izsekojot tam pa dažādiem uzņēmumu veidiem. 

Jau iepriekš tika minēts, ka visvienkāršāk ražošanas 
attiecības realizējas personīgā uzņēmuma - pallgsaimnie-
clbas gadījumā. Strādnieks, badāms ražošanas līdzekļu 
pilntiesīgs īpašnieks, ar tiem ir saistīts tieši. Visu 
saražoto produktu strādnieks piesavinās tieši, nepastar
pināti, un viņa pat3 šo produktu ne tikai var sadalīt, 
bet viņan tas arī ir jādara (šajā un citos gadījumos ar 
"saražoto produktu" apzīmējam jaunradīto vērtību, 
t.i., tīro produkciju), strādnieks ražošanas proce
sā izpilda pasA pieņemtos lēmumus. Tādēļ šāda uzņfimuma 
gadījumā var rasties tikai cilvēka iekšējos pretrunas, 
Icuru atrisināšanai nav jārada speciāli orgāni. 

Kā pretpols individuālam uzņēmumam ir valsts uzņē
mumi - padoaju un citas valsta saimniecības. Sojā gadī
jumā valsta pati ar savu orgānu starpniecību veic ražoša
nas darbību sev piederošajos uzņēmumos, tas ir, ar sev 
piederošajiem ražošanas līdzekļiem. Strādājošais šajā uz
ņēmumā veic tikai noteiktas funkcijas, par to saņemot 
tikpat fiksētu atalgojumu, šī atalgojuma noteikšanas kār
tību nosaka speciāli valsts orgāni. Pie kam atalgojums 
tiek noteikts, un sevišķi tas izpaužas lauksaimniecībā, 
nev 1 a konkrētam strādniekam kā tādam, bet gan konkrētas 
funkcijas izpildītāja^^ Tas attiecas uz visiem padomju 
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saimniecībās strādājošajiem. Katrs konkrētais strād-» 
nieks savas personīgās intereses var realizēt, izvēloties 
sev atbilstošu veicamo funkciju loku un samērojot to ar 
noteikto atalgojumu. Strādnieka attiecības, kas Izdarītās 
izlases gadījumā izveidojas ar padomju saimniecību vai 
citu valsts uzņēmumu, tiek fiksētas darba līgumā. Strād
nieka izpildāmās funkcijas var būt precizētas ari citos 
dokumentos - dienesta instrukcijās, normatīvos un tml.. 
Strādnieku saņemamais atalgojums ir daļa no saražotā pro
dukta, kas var tikt novirzīta personīgam patēriņam. Pie 
kam šl patēriņa fonda daļa jau tiek noteikta iepriekš fik
sētā veidā vēl pirms sadalāmā produkta saražošanas, šai 
fiksētajai 3Ummai pamatā Ir nevis ražošanas procesa rezul
tāti, bet patērējamais strādnieku fiziskās un garīgās 
enerģijas daudzuma, ko parasti izsaka kopējā ražošanas 
darbietilpībā. Strādnieks pats ar savu mantu neatbild par 
uzņēmuma saistībām, tāpat nenes pilnu materiālo atbildību 
par ražošanas darbā nepieciešamo sev nodoto materiālo 
vērtību Izmantošanu un saglabāšanu. Tādejādi sistēma pa
redz, ka strādniekam tiek atņemta daļa no ražotāja tie
sībām, bet tajā pašā laikā uz viņu netiek attiecināti vi
si uzņēmuma pienākumi un saistības. Valsts, vadot savus 
uzņēmumus, uzņemas atbildību par viņu darbību, bet tajā 
pašā laikā saglabā sev tiesības piesavināties un izmantot 
pēc saviem ieskatiem visu to saražota produkta daļu, kas 
paliek pēc iepriekš noteiktā individuālā patēriņa fonda 
izdalīšanas. 

Kā zināms, starpposms starp aplūkotajiem diviem uzņē
mumu veidiem ir kolhozi. Arī šajā gadījumā katrs strād
nieks (Šeit aplūkosim tikai kolhoza biedrus, jo attiecī
bas ar algotajiem strādniekiem ir adekvātas padomju saim
niecību gadījumam) sabiedriskajā ražošanā veic tikai no
teiktas funkcijas, par ko saņem noteiktu atalgojumu 
saskaņā ar ieguldītā darba daudzumu. Vienīgi kolhozā, 
atšķirībā no padom.iu saimniecībām, šīs funkcijas nosako 
paša kolhoza 1 ērnōjorgāni, vadoties no savas saimniecības 
īpatnībām un ražošanas uzdevumiem, oo lēmojorgānu darbība 
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var piedalīties katrs kolhoza biedra. Tādejādi kolhoznie
kam savu personīgo interešu apmierināšanai ir lielāka ie
spēju kopa - sākot ar Izvēli saistīt aevi ar kolhozu un 
beidzot ar līdzdalību jautājumu izlemšanā kolhozu lēmēj-
orgānos. Kolhoznieku atalgojumam ir jābūt atkarīgam no 
saražotā produkta un tā sadales proporcijām, pie kam šī 
produkta sadale var notikt tikai pēc tā ierašanas. Ja kol
hozu kustības sākumos šāda pieeja realizējas, tad ar laiku 
šie princips ir devalvēts. Tas notika garantētās darba sa
maksas ieviešanas rezultātā atDilstoši padomju saimniecību 
aiatēmai, kā rezultātā praktiski tika pārrauta saite starp 
kolhoza kā saimniekošanas vienības darba rezultātiem un 
katra kolhoznieka saņemamo patēriņa fonda daļu, pēdējai 
saglabājot vienīgi papildus pozitīvā stimulatora lomu, 
3ez tam, ja ievēro, ka patēriņa fonda saņemamās osļas 
lieluma nav atkarīgs no katra kolhoza biedra indi/iduālā 
ieguldljuioa kolhoza īpašuma eākotnējā izveidē un ka viņi 
kolhoznieki) ar eavu mantu nav atbildīgi par kolhoza sais
tībām un otrādi, varam secināt, ka būtībā arī kolhozos 
strādājošo saistība ar ražošanas līdzekļiem notiek darba
spēka algošanas ceļā. Savukārt, kolhozu apvienošanas re
zultātā pieaugot kolhozu biedru skaitam, izlemjot kolhoza 
attīstības un citus dzīvīgi svarīgus jautājumus, samazinās 
iespējas ņamt vērā katra kolhoznieka individuālo viedokli, 
un pie pašreizējiem kolhozu lielumiem var teikt, ka šodien 
kolhozos strādājošo loma ražošanas vadīšanā ir tikai ne
daudz lielāka kā padomju saimniecību gadījumos. Tāpēc 
šķiet, ka kolhozi savā līdzšinējā veidā nav izmantojusi 
tās iespējas, ko dod personīgā īpašumā esošu ražošanas II-
dzexļu apvienošana kolektīvai saimniekošanai. 

Sokas samērā vājajai strādājošo ieinteresētībai uzņē
mumu ražošanas galarezultātā, kurš kopumā izpaužas saražo
tajā produktā, ir nepieciešamība pēc sīkas ražoeanas reg
lamentācijas un daudzkārtējas savstarpējās kontroles pat 
"-isvienKāršūkajos ražošanas procesos. Jo tālāk ražošanas 
uzaēmumi attīstās un to strādājošo skaits pieaug, jo saik
ne ntarp katru strādājošo indivīdu un viņa interesēm un 
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uzņēmuma koprezultātu kļūst vājāka. Tāpēc precīzāk ir jā
nosaka parametri strādājošo izpildāmajai funkcijām kā ari 
so parametru izpildes kontroles mehānisms. Masveida ražo
šanā tas var būt attaisnojami. Tomēr, kā rāda prakss, 
lauksaimnieciskajā ražošanā šāda rakstura reglamentācija 
nedod gaidāmos rezultātus - veicamo operāciju ir pārāk 
daudz, to virknējumu - vēl vairāk, bet šo operāciju apjo
mi nelieli, kā ari bieži vien izpildes kontrole var novir
zīties laikā. Tāpēc mūsu lauksaimniecības lieluzņēmumos -
kolhozos un padomju saimniecībās visu laiku tiek meklētas 
formas, kas ļautu palielināt strādājošo ieinteresētību 
uzņēmuma darbības galarezultātā, tajā pašā laikā saglabā
jot uzņēmuma darbības raksturīgākos pamatprincipus. Gal
venais darbības virziens šajā jomā ir strādājošo materiā
lās stimulēšanas sistēmas pilnveidošana, akcentējot tajā 
darba samaksas daļu. Lielākā vērība tiek pievērsta gabal
darba samaksas formas pilnīgošanai. Par kritēriju iegul
dītajam darbam tiek izvirzīti jau netieši darba patēriņa 
rādītāji - saražotā produkcija, veiktais darbu apjoms. 
Konkrēta izvēle ir atkarīga no strādājošo vietas ražošanas 
procesa ķēdītē. Ja strādājošā funkcija aprobežojas ar ti
kai kādas tehnoloģiskā" procesa daļas iepildi, par kritē
riju tiek izvēlēts darbu apjoms, bet, ja šis funkcijas 
izpildes rezultātā tiek iegūta kāda produkcija, pēdējā 
ari kļūst par darba samaksas apjomi neteikšanas kritēriju. 
Mēģinot par strādājošo darba rezultātu uztvert saražoto 
produkciju, rodas nepieciešamība pē~ atsevišķo funkciju 
agregatēšanas, kā rezultātā bieži (lai gan ne vienmēr) 
izvirzās prasība arī pēc jaunām darba organizācijas for
mām, par ražošanas vienību izvēloties vair3 nevis vienu 
atsevišķu indivīdu, bet tehnoloģiski saistītu strādnieku 
grupu. Tādejādi tiek panākts, ka daļa no starpkontroles 
funkcijām tiek nodota pašām šim grupām. Rezultāts minē
tajam procesam ir kolektīvo darba samaksas formu ievie
šana. Tautā tās tiek sauktas par kolektīvo, vienoto darb
uzdevumu, atsevišķos gadījumos arī par darbuzņēmumu. Pie 
kolektīvajām darba samaksas formām strādājošo funkcijas 



netiek izmainītas. Viņi joprojām veic norādītās tehnolo
ģiskās operācijas, pilda algota darbaspēka lor.iu. Strādā
jošo un uzņēmumu savstarpējās attiecības netiek izmainī
tas. Izmaiņas tāpēc skar vienīgi darba samaksas aprēķinā
šanas mehānismu, bet nevis noteikšanas kritērijus un prin 
cipua. Izšķirošais elements te joprojām ir nevis produk
cija, bet ieguldītu darba apjoms. Ražošanas tehnoloģiskā 
procesa pilnveidošana šajā gadījumā netiek stimulēta, jo, 
tara mainoties, var samazināties ieguldāmā darba aojcms, 
tāpēc ari darba samaksas apjoms. 

Lai padarītu ciešāku saiti starp darba samaksu un 
produkcijas apjomu, tajā pašā laikā nodrošinot noteikta 
ražošanas apjoma sasniegšanu, tiek radīta jauna attiecību 
forma starp strādājošiem un uzņēmumu, kur strādnieki 
vai to grupas uzņemas saistības veikt kādu noteiktu darba 
apjomu vai saražot produkciju, b^t,savukārt, uzņamums šo 
darbu apņemas pieņemt un apmaksāt pēc akordizcenojumiem 
vai citādi noteiktas summas apmērā, ražošanas procesa gai 
tā nodrošinot to ar nepieciešamajiem resursiem, prakse šī 
forma ieguvusi kolektīvā darbuzņēmuma nosaukumu. Sātībā 
tieši ar darbuzņēmuma formu attīstību sākas visumā pama
tīga ražcaana8 attiecību izmaiņa lauksaimniecībā. Darbuz
ņēmuma attiecības veidojas tikai atbilstoša līguma slēg
šanas rezultātā. Jaunu skanējumu lauksaimniecības liel
uzņēmumu darbībā iegūst mantiskās attiecības, jo darbuz
ņēmuma līguma slēgšana nozīme-, ka līdztekus darba attie
cībām 3tarp strādājošajiem un uzņēmumu izveidojas ari 
mantiskā3 attiecības, ka3 saistās ar ražošanas līdzekļu 
izmantošanu un saražotā produkta piesavināšanās un sada
les kārtību. Sākotnēji ala izmaiņas nebija Īpaši jūtamas, 
jo, neraugoties uz formas izmaiņu, saturs vēl tika sagla T 

bāts vecais - tā pa ci darba samaksas butlbc. Tikai ar 
laiku pierādījās, ka darba samaksas darbuzņēmuma attie
cību gadījumā nav šķirama no reglamentācijas abu pušu -
ari darba ievāja - darbībā, precīzāk, tiesību un pienāku
mu norobožošar-ao. Tajā pašā laikā kolhozi un padomju saim 
niecības kā uzņCmurnu veidi neglabājas, un šie jaunie inr'-
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uzņēmēji paliek, attiecīgi, kolhoznieki un strādnieki. 
šajā gadījumā vaira nav runa par tikai darba organi

zācijas, samaksas formu nomaiņu, bet to vēl nevar nosaukt 
par uzņēmuma tipa izmainu. Tāpēc liekas, ka turpmāk, ana
lizējot a.? strādājošo un ražošsnaa līdzekļu savienošanu 
saistītos jautājumus, būtu pamatoti visas šis variācijas 
apkopot zem aozlraējuma "saimniekošanas formas", kā darba 
turpmākajā daļā tas tiks darīts» Ar oo apzīmējumu sapra
tīsim nošķirtu ražošanas vienlou, kuru raksturo: tās iie-
olskais statuss* saistības veids ar ražošanas līdzekļiem; 
tiesības saražotā produkta piesavināšanās un sadales at
tiecībās^ darba organizācija/ patjriņa fonda 3adalss sis
tēma. 

Aplūkosim tuvāk saimniekošanas formu variantus to 
saistībā sr ražošanas līdzekļu īpašuma attiecībām, izseko
jot raksturojošo pazīmju realizēšanās variantiem. 

Saimniekošanas formas pamatā ir tāa tiesiskais sta
tuss. Būtībā šeit ir divi iespējamie varianti: 

- likuma noteikta kārtībā vietējās varas izpildorgānu 
reģistrēti uzņēmumi, kuri darbojas saskaņā ar Likumu, No
likumu, Statūtiem vai kādu citu normatīvo dokumentu, kurā 
fiksēti šī uzņēmuma darbības mērķi, to sasniegšanas lī
dzekļi un citas pazīmes; 

- pilsoņi vai pilsoņu grupas, kuri ražošanā iesaistī
jušies uz līguma ar uzņēmumu pamata. Tas,savukārt, var 
būt -

+ darba līgums, 
* darbuzņēmuma Ilgums. 
Ražošanas uzņēmuma pastāvēšanai objektīvi nepiecie

šama priekšnoteikums ir p«šu vai kādā veidā piesaistīti 
ražošanas līdzekļi. Šo ražošanas līdzekļu piesaistīšanas 
veids ir pamatā uzņēmuma tipa izviīlei. No sl viedokļa var 
bilt valsta uzņēmumi, kolhozi, cita veida kooperatīvi uz
ņēmumi, kopuzņēmumi, akciju sabiedrības vai kādi citi. 

Darba līguma gadījumā pilsoņi bez savā Īpašumā eso
šiem rn/ijšanas līdzekļiem stājas darba attiecībās ar uz
ņēmumu un tādejādi gust iespēju iemantot ražošanas ii-
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čzekļus. Darbuzņēmuma ilguma gadījuma ^il^oņiera un pilso
ņu grupām savi ražošanas līdzekli var būt un var nebūt, un 
no tā būs atkarīga līgumā paredzētā radītā produkta sada
les kārtība. 

Jau tikA minēts, ka ražošanas darbības veikšanai ra
žošanas līdzekli ir obligāts priekšnoteikums. Tātad arī 
'ebkurā saimniekošanas formā būs kāda saite ar tiera.Hažo-
šanas līdzekļi var būt. 

- pašu īpašumā. Šajā gadījumā viss saražotais produkts 
paliek ražotāja rīcībā; 

- nomāti no kāda cita īpašnieka, tas ir, speciālā lī
gumā paredzētā kārtībā īpašnieks nodod šo ražošanas lī
dzekļu lietošanas tiesības, par to saņemot zināmu atlīdzī
bu. Ar Šiem ražošanas līdzekļiem saražotais produkts v i s 

pārējā gadījumā ir nomnieka Tpašuma^ Tomēr nomas maksas 
kārtošanas kārtība līgumā var būt paredzēta tāda, ka sa
ražotais produkts var tikt sadalīts vienīgi šī* nomas 
maksas kārtošanai un lietotāja darba samaksas minimuma 
nodrošināšanai; 

- pārvaldīti kāda cita Īpašnieka uzdevumā. 
+ Kā speciāl^dījums jāizdala ražošanas līdzekļu nodo

šana lietošana bez atlīdzības īpašnieka noteiktu funkciju 
izpildei. Šajā gadījumā saražotais produkts pēc nerēķinā
šanās par ražošanā ieguldīta darbaspēka patēriņu pāra >ti 
pilnīgi paliek ražošanas līdzekļu Īpašniekam. 

Augstākminētais ir spēkā attiecībā uz ražošana? pa
matlīdzekļiem. Bez tam, ka specifisks ražošanas līdzek
lis lauksaimniecībā ir zeme. 13et, tv kā z--.*re mūsu 
valstī ir valsts īpašumā un tā navar būt mantisku darīju
mu objekts, šajā gadījumā saimniekošanas formu attiecības 
pret zemi neaplūkosim. Savukārt, apgrozāmie līdzekļi saim
niekošanas formas subjektam var būt sa'ri vai citas saim
niekošanas vienības. Pirmajā gadījumā So mantiskais avots 
var būt paša ražotāja manta, bet daudzos gadījumos apgro
zāmo līdzekļu avots lr kredīts. Pēdējā gadījumā ražotā
jam ir papildus pienākums - kredīta saistību kārtošana. 
Ja apgrozāmie līdzekli lr citas saimniekošanas vienības, 
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tad ari saražotais produkts parasti pisder devējai vienī
bai. 

Jau tika minēta, ka saražoto produktu piesavinās ra
žošanas līdzekļu īpašnieks. Tādēļ gadījumā, kad pats ražo
tājs ir savu ražošanas līdzekļu īpašnieks, tas piesavinās 
visu saražoto produktu un pēc ārējo saistību nokārtošanas 
pats sadala atlikumu patēriņa un uzkrājuma fondos. Gadīju
mā, ja saimniekošanas formas darbības pamatā ir bez atlī
dzības lietošanā nodoti ražošanas līdzekļi, saražotā pro
dukta sadale ir ārpus ražotāja kompetences. Pārvaldot ci
ta īpašumā esošos ražošanas līdzekļus, pēo saražotā pro
dukta iegūšanas ražotājs jau iepriekš noteiktā kārtībā 
izdala patēriņa fondu atbilstoši darba ieguldijumam ražo
šanā, pārējo sadali atstājot Īpašnieka kompetencē. Lieto
jot nomātus ražošanas līdzekļus, saražotā produkta sadale 
ir adekvāta pirmajam gadījumam, kur nomas maksa parādās 
kā pirmkārt kārtojamā ārējā saistība. 

Kā saimniekošanas formas papildus pazīme, kas gan nav 
tik daudz saistīta ar ražošanas līdzekļu īpašumu, ir jāno
sauc darba organizācija, no kā, savukārt, atkarīga patēri
ņa fonda sekundārā sadale. Saimniekošanas forma no sl as
pekta var balstīties uz individuālu darbu (speciālā gadī
jumā - Ģimenes), pašpārvaldes grupas darbu, lielas ļaužu 
masas darbu. Pēdējā gadījumā no jauna izvirzās jautājuma 
par pAmatotu sadali atbilstoši ieguldītajam darbam. 

Izejot no augstākizt-'rzātajāra saimniekošanas formu 
pazīmēm, var sastādīt jebkuras māsu republikas lauksiam-
niecibā novērojamās un potenciāli iespējamās saimniekoša
nas fermas portretu, kā ari pamatot tās darbības ekonomis
ko attiecību modeli. Gon jau esošo uzņēmumu veidu - kolho
zu, padomju saimniecību, starp3aimnieclbu, gan potenciāli 
iesoējamo - kooperatīvu un akciju sabiedrību, tāpat ari 
zemnieku saimniecību, dažāda darbuzdevumu un darbuzņēmumu 
veidu. 

Saimniekošanas formas darbībā soēkā esošā3 ekonomis
kās attieelbas rezultAjošo izpausmi gust caur saimnieciskā 
aprēķina attiecību realizēšanos. 3e t tā ir cita plaša tercia, 
kas prasa detalizētāku izklāstu. 
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I.Sudraba 

DĀRZEŅU IEPIRKUMA CENU MEHĀNISMA 
PILNVEIDOŠANA 

Cenu mehānisma var un tam ir jāstimulē lauksaimnie
cības uzņēmumu ražošanas darbība tautsaimniecībai vēla
majā virzienā. Arī saimnieciskā aprēķina principu ievie
šana saimnieciskajā darbībā ir nesaraujami saistīta ar 
Iepirkuma cenu plānošanu un to lomas paaugstināšanu lauk
saimnieciskās ražošanas darbībā. Nenore^ulētais dārzeņu 
Iepirkuma cenu mehānisms kavē Šī veida produkcijas ražo
šanas paplašināšanu. 

Mūsu republikā dārzeņus audzē: 
1) specializētās dārzeņu audzēšanas saimnieoībās lielo 
pilsētu apkārtnē (ka "Bulduri", "Salaspils", "Jelgava", 
"Mārupe", "Rīga"); 
2) kolhozi un padomju saimniecības, kuriem uzlikts par 
pienākumu aogādāt rajonu centrus un rajonu iedzīvotājus 
ar dārzeņiem; 
3) dārzeņu audzētāji personīgajās palīgsaimniecībās. 

Pašreiz ražošanas izmaksu uzskaiti pa atsevišķām 
dārzeņu kultūrām vairāk vai mazāk precīzi ved speciali
zētās dārzeņu audzēšanas saimniecības. Pārējās saimniecī
bās dārzeņi tiek ražoti samērā nelielās platībās un iz
maksu uzskaite tiek veikta kopumā ps visām atklātā laukā 
audzētajām iArzeņu kultūrām. Līdz ar to ekonomiskajā ana
līze jāstrādā ar ridējā viena centnera atklātā laukā au
dzēto dārzeņu paSLzaaksu, kas neatspoguļo faktiskos au
dzēšanas apstākļos m realizācijas rādītājus atsevišķajā 
dārzeņu kultūrām. 

Dārzeņu ražošanas efektivitāti republikā ietekmē 
virkne nozīmīgu faktoru, kā. 

- audzējamo dārzeņu struktūra* 
- realizācijas iespējas (tirgus, sagāde, izmantošana 

pārstrādei), 



- klimatiskie apstākļi (labvēlīgi ražas gadi un ne
labvēlīgi ražas gadi); 

- augšņu piemērotība; 
- iespējas mehanizēt dārzeņu eudzēšanu, u.c. 

Dārzeņu realizācijas ekonomiskos rezultātus repub
likā 1982.- 1938. gadā rak«turo 1. tabula. 

Atklātā laukā audzēto dārzeņu 1 t realizācijas paš
izmaksa 5ajā laika periodā palielinājusies 2 ,2 reizes 
(+ 110 rbļ. 1 t ) , vidējā realizācijas cena 2 , 6 reizes 
( + 141 rbļ. 1 t ) , bet rentabilitāte 1963. gadā sastādīja 
16 * (1987. gadā tā bija 9 %. Tāatzīmē, ka 1985. gadā šī 
veida dārzeņu audzēšana nerentabla bija % kolhozos {21% 

no kopējā kolhozu dārzeņu audzētāju skaita un 56 padomju 
saimniecībās (48 % ) . Zemstikla platībās audzēto dārzeņu 
vidējā 1 t pašizmaksa šajā laika periodā palielinājusies 
par a % (+• 75 rbļ./t), bet vidējā realizācijas cena par 
6 % (+ 77 rbļ./t). Žo dārzeņu kultūru audzēšana nerentab
la 1967. gadā bija 53 kolhozos (57 un 30 padomju saim
niecībās (57 Atklātajā laukā audzēto dārzeņu realizā
cijas apjoms šajā laika periodā palielinājies par 6,8 % 
(+ 76CCC ent), zemstikla platībās audzēto - par 31,5 % 
(+ 57000 cnt). 

Republikā pamatā tiek audzētas tikai jjalvenā3 dār
zeņu kultūras (galviņkāposti, calda bietes un burkāni), 
bet visai maza uzmanība ir veltīta zaļumu un tādu lauka 
dārzeņu kultūru kā ziedu kāposti, pupas, kolrābji u.c. 
audzēšanai (īpaši specializētajās lauka dārzeņu realizā
cijas saimniecībās). 

Analīzes dati rāda, ka,attioeinot vienādas iepirkuma 
cenas uz dažāda ražošanas attīstības līmeņa saimniecībām, 
nevar gaidīt vienādu materiālo ieinteresētību produkcijas 
ražošanas palielināšanā. Rezultātu analīze parāda arī, 
ka patreizējās cenu sistēmas apstākļos tirdzniecības pie
prasījumu pēc zaļumiem, pār-jjiem dārzeņiem nevar nodroši
nāt šo kultūru audzēšanas narontabilitātos dēļ. 

Pastāvošā iepirkuma cenu sistēma sarežģī uzskaiti, 
realizāciju un nestimulē paplašināt; produkcijas ražošanu. 



1. tabula 
Dārzeņu realizācijas rādītāji Latvijas PSR 1982.- 1988. gadā 

Gadi Realizēti Ieņēmumi . PaSizm. . KopSja palņo Rentab. 1 t pašizm. 1 t vid.real. 
t ī l k s t . c n t t iSkst . .vbļ. t ū k s t .rbļ. t ū k s t . rbļ. % rbļ. cena rbļ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Atklā tā lauka dā rzeņi 
1982 1124 10154 10034 120 1,2 89 90 
1983 1168 16950 13811 3139 22,7 118 145 
1984 1269 13099 15573 2526 16,2 123 143 
1985 1148 17256 15954 1302 3,2 139 150 
1986 1210 19177 17236 1941 11 ,3 142 158 
1937 1190 24102 22122 1930 9,0 186 203 

1938 1200 27732 23869 3863 16,2 199 231 
Zems tikla dārzeņi 
1982 181 23372 17043 6329 37,1 942 1291 
1 9 3 202 23828 18965 4863 25,6 939 1180 
1994 198 26131 20147 5984 29,7 1018 1320 

202 24761 29242 -4481 -15,3 1448 1226 
1936 212 27274 20707 6567 31,7 977 1287 
1987 230 34 397 23G20 10577 44,4 1036 1496 
1988 23B 32568 24213 8355 34,5 1017 1360 
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Tādēļ iesakāra Sādua trī3 dārzeņu iepirkuma cenu va-
riantuG. 

1. varianta 
Cenas tiek noteiktas specializētajām dārzeņu audzē

šanas valsta saimniecībām pa visiem dārzeņu produkcijas 
vaidiem, nodrošinot to rentablu ražošanu. Realizācijas 
cena aptver 70 % valsts pasūtījuma produkcijas, jO % pro
dukcijas tiek realizēts brīvā tirdzniecībā pēc savioa 
ieskatiem. Dārzeņu cenu noteikšanā jāvadās no pazīstamās 
formulas 

ū = P + DS x Ej + P x 2 2 , kur 

C - projektūjamā iepirkuma cena attiecīgajam produkcijas 
veidam; 

P - produkcijas normatīvā pašizmaksa; 
DS- kopējais darba samaksas fonds uz produkcijas vienību; 
P - izdevumi ražošanas pamatfondiem uz produkcijas vienī

bu; 
E.,- normatīvs (koeficients) tīrā ienākuma (peļņas) pie

skaitījumam proporcionāli darba samaksai. 
Patreiz to rekomendē ne zemāku par 0,3 - 0,4. Pdc 

masu domām, ietverot produkcijas pašizmaksā visu sabied
riskā patēriņa fonda lielumu un oamksu par piesaistīto 
darbaspēku, koeficentam būtu jābūt 0,7 - 0,9-
E 2 - normatīvs (koeficients) tīrā ienākuma (peļņas) pie

skaitījumam proporcionāli ražošanas pamatfondiem, 
pēc pašreizējā pieņēmuma 0,3. 
Šajā gadījumā ekonomiski pamatotas cenas veidošanaa 

pamatā ir normatīvā pašizmaksa un uzņēmuma tiraie ienākums 
(peļņa), kura apjoms, kā redzams no formulas izteiksmes, 
atkarlfa no produkcijas darbietilpības un iondietllplbas, 
Lai patreizējos apstākļos dārzeņu ražošanu varētu papla
šināt nepieciešamajā apjomā, jāņem vCra ne tikai šie at
skaitījumi, bet ir jānodrošina vismaz 35 - :«0 % ražošanas 
rentabilitāte. 

Šis cenu variants sarežģīs realizāciju augstākas vai 
zemākas dārzeņu railoas gadījumā. Gala rezultātu, var nodot 
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vēlamo efektu iedzīvotāju nodrošināšanai ar dārzeņiem. 
Šajā situācijā dārzeņu ražošanas rentabilitāte nevar būt 
vienāda vielām saimniecībām, kuras nedod pašizmaksas uz
skaiti. Cenas neatspoguļo patieso līdzekļu ieguldījumu 
un produkcijas ražošanas rentabilitāti. 

2. variants 
Specializētajām dārzeņu audzēšanas valsta saimnie

cībām, kuras apgādā Rīgu, Jūrmalu un citas republikas no
zīmes pil3ētaa, tiek noteikta maksimāli pieļaujamā reali
zācijas cena galvenajām dārzeņu kultūrām (galviņkāposti, 
•mīda bietes, burkāni), aptverot 70 % valsts pasūtījuma. 
Maksimāli pieļaujamās cenas pamatā ir iepriekš minētā ce-
naa noteikšanas formula. Pārējiem dārzeņiem realizācijas 
cenu atļauts noteikt pašai saimniecībai atkarībā no pie
prasījuma un piedāvājuma (vienojoties ar tirdzniecības 
organizāciju). 

Kas attiecas uz dārzeņu realizācijas saimniecībām, 
kas dārzeņus audzē nelielās platībās, ar tiem apgādājot 
galvenokārt rajona iedzīvotājus, dArzeņu realizācijas ce
nas centralizēti nenoteikt. Tās noaaka dārzeņu audzētājas 
saimniecības, vienojotiea ar patērētāju (sagādes, tirdz
niecības organizāciju). 

Pašreizējā situācijā, kad darbs tiek organizēts 
pilnā saimnieciskā aprēķina apstākļos, kā galvenā 
tirdzniecības forma ar rūpniecības precēm tiek iz
virzīta vairumtirdzniecība, vadoties no pieprasījuma 
un piedāvājuma. Arī lauksaimniecības produkcijas re
alizācijas pamatā būtu jāpāriet uz tirgus cenām, 
tā kā dārzeņi pieder ŗie produkcijas veidiom, ar 
ko sabiedriskais sektors nespēj nodrošināt iedzī
votājus pilnā sortimentā, ur. šo nodrošinājumu ir pa
redzēts panākt, iesaistot rentes uzņēmumus un indi
viduālos ražotājus. I'ēc mūsu domām, dārzeņu produk
cijai CT-nas centralizēti vispār nebūtu nosakāmas, tās 
regulētu piedāvājums un pieprasījums, kooperatīva 
Bair.nieclbā cenas jānosaka pašam kooperatīvam. 



3. varianta 
Vispār nenoteikt laukā audzējamiem dārzeņiem v a l s t 3 

sagāde3 cenas. Dārzeņu realizācija notiek pūc li3ur.ccr.ara 
starp piegādātāju un patērētāju. Šis variants būtu attie
cināms patreiz uz kolhoziem un individuālajiem dārzeņu 
audzētājiem, vēlākā attīstības posmā ari uz sneciclizč-
tajāin lauka dārzeņu audzēšanas aaimnieclbār., specializē
tajās saimniecībās audzētajiem zemstikla dārzeņiem pagai
dām būtu jānosaka maksimālā Iepirkuma cena tomātiem, gur
ķiem, sīpoliem, salātiem, redīsiem un bietēm, kū ari stei 
dzināraajai produkcijai (lapu bietes) no 1. oktobra lidz 
30. aprīlim. 

Kolhoziem, kooperatīvajiem uzņēmumiem, individuāla
jiem ražotājiem (nomas, rentes) segtajās platībās audzēta
jiem dārzeņiem realizācijas cenu nenoteikt. Specialitsta-
jās dārzeņu audzēšanas saimniecībās tiek uzrādīta dārzeņa 
pašizmaksas kulminācija, ir labāki audzēšanas apstākļi, 
plašāks produkcijas realizācijas tirgus. Nosakot vienāda-3 
iepirkuma cenas visiem dārzeņu audzētājiem, neizdevīgos 
apstākļos tiek nostādītas nespecializētās dārzeņu ražoša
nas saimniecības. Nevar būt vienāda materiālā ieinteresē
tība produkcijas ražošanā, pastāvot atšķirīgiem razobunao 
apstākļiem. Šādā situācijā ražošanu var stimulēt tikai 
brīvas līgumcenas. 

Kas attiecas uz ekoloģiski tīras produkcijas iepir
kuma, realizācijas cenām, tad tām jāveidojas tikai 
līgumattiecību veidā. 

http://li3ur.ccr.ara
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A.Daneckis 

0DR.13 GRĪVA3 RAJONA SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS 
FUNKCIONĒŠANAS JAUTĀJUMI LAIKA POSMĀ. KO 1975.-
1985. gadam 1 

Odras grīvas funkcionālais rajona ir iedalīta trijās 
zonas: 

1. Ziemeļu zona, kurā ietilpst Svinonscjea, Henziz-
drojea, Volinna un Uenzizdrojes rajona pilsētas; 

2. Vidējā zona, kurā ietilpst Ščecinas, Polices, Ga-
2 

ļeņjuvas un Polices rajona pilsētas $ 
3. Dienvidu zona, kurā ietilpst Stargorodas Ščecinas 

un Trlfinas, kā ari Kolbaskovas, Kobilankaa, Staraja Čar-
nova, Trifinas, Stargorodas pilsētas. 

Lai noteiktu pētāmā rajona sociālāa infrastruktūras 
apgādea un funkcionēšanas līmeni, ir izmantoti atatistia-
kajos krājumos pieejamie rādītāji, kuri raksturo attiecī
gās apakšaietēmas. Tādejādi, raksturojot rajona apgādi 
apakšsistēmā izglītība un audzināšana, mēs izdalījām atse
višķi pirmskolas audzināšanas ieatādes, pamatskolas, vis
pārizglītojošās licejaa, profeaionāltehniakāa skolas. 

Apgāde ar pirmskolas audzināšanas ieatādēm raksturo
ta ar sekojošiem rādītājiem: 

- bēra* skaita bērnu dārzoa, pārrēķinot uz 100 bērniem 
vecumā no 3 - 6 gadiem un audzinātājiem. So iestāžu funk
cionēšana» novērtējumu mēa ieguvām,nosakot^cik bērnu pie
nākas uz l audzinātāju un uz 100 bērnu dārza vietāip. 

Pomatflkol'ūu vispārējās apmācibaa un profesionāli-
Raksts uzrakstīts,balstoties uz /eikto pētījumu pamata 

centrālās programmas 09.09 "Kkonomiskā politika FTR" ie
tvaros. 
2 Valsts administratīvais iedalījums FTR iedalās sekojo
ši: apgabals, pilsēta, rajons. 
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tehniskās Izglītības nodrošinājumu mēs raksturojām ar sko
lu skaitu nestrādājošiem, pārrēķinot uz 100 k m 2 . , kā arī 
ar mācību telpu skaitu, bet to funkeiončšana novērtēta ar 
skolnieku skaitu uz vienu skolotāju, uz vienu mācību tel
pu un uz vienu skolu. 

Kultūrā un mākslā mēs izdalījām muzejus, publiskās 
bibliotēkas, kinoteātrus u.c. Apgādi ar muzejiem mēa 
raksturojam, ar muzeju un eksponātu skaitu, bet to darbi*-
bas efektivitāti ar izstāžu un apmeklētāju skaitu. Savu
kārt apgādi ar sabiedriskām bibliotēkām, ar bibliotēku 
(filiāļu) skaitu uz 100 k m 2 , bet to funkciončšanu ar 
lasītāju skaitu uz 1000 iedzīvotājiem, ar mājās paņem
to grāmatu skaitu,pārrēķinot tos uz 1U00 iedzīvotājiem 
un uz vienu lasītāju. Rajona piesātinājums ar kinoteātriem 
tika mērīts ar vietu skaitu skatītāju zālē stacionārajoe 
kinoteātros. Kino funkcionēšana tika noteikta ar seansu 
skaitu un caurlaides spēju, t.i,,ar seansunnvietu skaitu 
un kino caurlaides spējas izmantošanas procentu. 

Kā kultūra- raksturojošo lielumu mēs ņ^mām vērā ari 
sabiedrības apgādi ar radioaparātiem un televizoriem. 

Veselības aizsardzības un aociālā3 nodrošināšanas 
jomā pie galvenajiem apgādes veidiem mēs pieskaitījām: 

- ārstu, atomomotologu, medjmāsu, farmaceitu skaitu uz 
10000 iedzīvotājiem, kā ari vidējo ārstēšanao ilgumu slim
nīcā; 

- veselības iestāžu skaits, tai skaitā gultu skaits uz 
10000 iedzīvotājiem, iedzīvotāju skaits uz vienu aptieku 
un vienu aptiekas punktu, bērnu silīšu vietu skaits uz 
100 bērniem vecumā no 0 - 2 gadiem un bērnu skaits uz 100 
vietām bērnu silītēs. 

Rekreācijas apakšsistēmu mēs raksturojām ar tūristu 
bāzu skaitu un tūristu skaitu, kuri tās izmanto. 

Visas pētāmā rajona administratīvās vienības rakstu
ro to diferenciācija, kura padara neiespējamu to grupēša
nu pēc tām piemītošām atsevišķām īpatnībām. 

Ja ņem platību kā galveno kritēriju, tad atsevišķām 
-/ienibāM ar līdzīgu platību jāņem vērā vēl ari iedzīvotāju 
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bllvuns. 

Apkopojot sociālās inTrastriiktūrao izpētes stāvokli 
un funkcionēšanu, pētāmā rajonā apstiprinās zināma tenden
ce padziļināties sabiedrisko vajadzību neapmierinātībai. 

Veiktie pētījumi noved pie sekojošiem secinājumiem. 
1, Atskaites par sociālo infrastruktūru, kuras savāc 

statistiskās pārvaldes, ir vēl joprojām pārāk nabadzīgas. 
Informācija par sociālās Infrastruktūras konkrētām apakš
sistēmām vel ir nepilnīga. Piemēram, ir parādīto mācību 
telpu skaits skolās, skolēnu skaits uz vienu skolotāju 
utt., bet nav nekas minēts par to, vai skola ir apgādāta 
ar vingrošanas zāli, sporta laukumiem, ārsta kabinetiem 
utt. 

Kultūras sfērā informācija aprobežojas ar kinoteātru 
skaitu un to platību, muzeju skaitu (ir zināms, ka vidēja 
lieluma pilsētās reti gadās mazi reģionālie muzeji), bib
liotēku skaitu un grāmatu lasīšanas līmeni, kā ari radio 
un televīzijas abonentu 3 k a i t s , 

Tai pat laikā radošas kultūras nosēji plašākā nozīmē 
ir pilsētu 1 un rūpnīcu kultūras nami, kuri bieži veic ak
tīvu un daudzveidīgu darbību, ko neņem vērā atskaites, ku
ras raksturo sociālo infrastruktūru. 

KērVtiecIga tādā gadījumā liekas statistiskās infor
mācijas pārbaude sociālās infrastruktūras jomā, 

2, Sociālās infrastruktūras attīstības rūpīga kon
trole pa zonām un teritorijām norādīja uz būtis
ku vajadzību apmierināšanas līmeņa pasliktināšanos, seviš
ķi tajos apgabalos, kur attīstījās vlrsregionālās funkci
jas, 0dra3 grīvas funkcionālā reģiona centrālajā zonā tas 
attiecos pirmkārt uz Policee pilsētu, kurā bija ieguldīti 
kapitālieguldījumi»saistīti ar ķlmiskū3 rūpnīcas "Police" 
būvniecību, kā ari Sčecinas pilsētā, kur jūras ostas saim
niecības dinamiskā attīstība neatstāja iespaidu uz nepie
ciešamo sociālās infrastruktūras attīstību. Tādu pat parā-

1 Administratīvās sadales zemākajā līmeni - zemkopju 
klubi u.c. 
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dību varam novērot ziemeļu zonas pilsētā Svinoncjē. Dien
vidu zonā vērojami trūkumi Stargorodas pilsētā (otrā pēc 
lieluma Šoecinas reģionā). 

Līdzekļu nepietiekamība, kuri ir pilsētu padomju rī
cībā sociālās infrastruktūras attīstībai, ir novedusi pie 
tā, ka vecie, bieži piemērotie šiem uzdevumiem objekti ti
ka dekapitalizēti, kas no vienas puses pamazina to funk
cionēšanas līmeni, bet nc otras puses pieprasa ieguldi-L 
kapitālieguldījumus to tālākai eksistēšanai. 

Līdzvērtīgas izmaiņas apgabalu apgādē neraksturojas 
ar vienmērību, kas ļautu neteikt, ka dotajā reģionā vai 
dotajā zonā noteiktā laika posmā ir veikta uzlaboŠanao 
politika, piemēram, veselības aizsardzības jomā. Šīm iz
maiņām nav vienmērīga rakstura. Uzlabojumi ir novērojami 
veselības aizsardzībā vienā apgabalā, izglītībā otrā, bet 
kultūras jomā vēl citā, apgabalā. Tam.par iemeslu ir ie
robežotais naudas līdzekļu daudzuma, kādo ir pilsētai pa
domju rīcībā. 

3 . Odraa grlva3 funkcionālā rajona galvenā ekonomis
kā funkcija ir ostas jūras saimniecība, kura, kā parā
dīja sociālie pētījumi, par nožēlošanu, ar saviem ekono
miskajiem rezultātiem visai mazā mērā ir saistīta ar šo 
reģionu. Pētījumu rezultātā bija noskaidrots, ka, piemē
ram, 19Q7. gadā ostas jūras saimniecības vienības node
va valsts budžetam 9 2 , 4 % no savas peļņas un tikai 7 , 6 # f 

t.i., apmēram 654 mil.j. zlotu reģionālajam budžetam. Ja 
pašām saimnieciskām vienībām ir vienalga, vai viņu peļ
ņas atskaitījumi nonāk valsts vai reģionālajā budžetā, 
tad pilaētu padomēm tam ir izšķirošā nozīme, jc kāds gan 
finansiālais labums no tā, ka reģionā atrodas rūpniecības 
uzņēmumi. 

4. Pašreiz veidojošās Polijā jaunā parametriskā eko
nomiskās pārvaldes sistēma raksturojas ar plašu demokra
tizāciju. 

Praksē tas nozīme to, ka sociālās infrastruktūras 
attīstības jautājumi tiks nodoti demokrātiski izvēlētao 
rcgionālaa pašpārvaldes rokās. To nosaka arī lēmums par 
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īpašuma formu sistēmas izmaiņu par labu komunālajam īpa
šumam. 

$Is izmaiņas, liekas, novedis pie tā, ka iniciatīvas 
sociālās infrastruktūras objektu Izveidē izrietēs no patie
sām šī reģiona vajadzībām un to apmierināšanas vajadzīgajā 
līmeni. Tāda sistēma pēc kāda laika novedis pie dispropor
ciju likvidēšanas šajā sfērā. 

5. Statistiskās informācijas uzkrāšanai visās sociā
lās infrastruktūras apakšsitēmas ir jābūt tikai uzskaites-
lnformatlvam raksturam. 

Eksistējoša pieredze šis informācijas Izmantošanā di
rektīvo sadalošo instanču lēmumu pieņemšanā sociālās in
frastruktūras objektu celtniecībā bieži noveda pie nelab
vēlīgiem rezultātiem. 

Liekas, ka pētījumi ir parādījuši nevajadzību Izvei
dot "sociālās infrastruktūras modeļus" reģionālās vienī
bās. 
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PĒCVĀRDS 

Golvenie pētījumu rezultāti, kurus autori atspoguļo 
savās publikācijās, ir orientēti uz ^o praktisku pielieto
šanu Latvijas PSR tautsaimniecībā ekonomiskās patstāvības 
ĒID8 fcākļos. 

Rekomendācijes un priekšlikumi, kas ir izskatīti ša
jās publikācijās, nodoti izskatīšanai Latvijas PSR vado
šajās plānošanas organizācijās un ir izmantoti republikas 
sociālās attīstības ilgtermiņa plāns dokumentos. 

Visaktuālākās idejaa un koncepcijas tiek izmantojas 
rr.ācibu procesā pumatkursos un speckursos, 3 e m i n ā r o s efek
tīvākai jauno speciālistu sagatavošanai. 
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