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Ievads
Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts īss lekciju konspekts (bez piemēriem un
situāciju apskatiem), ko 2009./2010. mācību gadā Ekonomikas fakultātes
trešā kursa studentiem nolasīja profesors Vladimirs Gaga.
Gatavojoties eksāmeniem, šis mācību līdzeklis palīdzēs studentiem
skatīt un izmantot Augstākās Biznesa skolas (ABS) (hsb.tsu.ru) inter
neta bibliotēkā atrodamās aptuveni desmit autoru monogrāfijas un darbu
kompilācijas, kā arī desmitiem zinātniskās skolas “Motivējošais menedž
ments” pārstāvju darbus.
Materiāls netiek izklāstīts akadēmiski; teksts ir saprotams un apgūstams,
tādējādi ir viegli gatavoties ieskaitēm un eksāmeniem. Izmantotā literatūra
ir atrodama ABS mājaslapā (nodaļā “Elektroniskā bibliotēka”), tāpēc grā
matā tā netiek uzrādīta.
Arī ziņas par zinātnisko skolu un tās zinātnisko vadītāju var atrast aug
stākminētajā vietnē (hsb.tsu.ru), kur tās var bez maksas lejuplādēt.

1. nodaļa
Sociāli ekonomiskās  situācijas  novērtējums
autora  skatījumā
Pagājušā (20.) gadsimta 90. gadu sākumā Krievijā tika pieļautas kļūdas
ekonomikas identifikācijā:
1) pārveidotāji uzskatīja, ka svarīgākā un galvenā nozīme ražošanas
efektivitātē ir īpašumtiesību formai, – Krievijai bija nepieciešams
privātīpašums (tā uzskatīja 90% iedzīvotāju), un nevis valsts īpašuma
forma. Nevajadzētu aizmirst, ka īpašumtiesības ir tikai viens no
četrdesmit galvenajiem efektivitātes rādītājiem, un ne būtiskākais.
Svarīgākais ir pilsoņu izglītošana un jaunu zināšanu apguve. Krievijā
izplatītā attieksme par īpašnieka maiņu pamatojās uz K. Marksa
nostāju, kas bija gluži kā reliģija, un to nedrīkstēja apšaubīt;
2) tika uzskatīts, ka zemā dzīves līmeņa cēlonis ir neefektīvā eko
nomika, bet patiesais iemesls bija militāri rūpnieciskā kompleksa
augstais īpatsvars – Krievijas ekonomikā tas sastāda 75%, Japānas –
1%. Militāri rūpnieciskais komplekss savā struktūrā nodarbināja
viskvalificētākos iedzīvotājus. Kompleksa struktūrās darba alga
attiecībā pret citām nozarēm bija par 15% augstāka, tur bija labāki
darba apstākļi, kadri, augstākā izglītība karaskolās;
3) ekonomikas nepilnības vērtēja, analizējot patērētāju jomas, jo mili
tāri rūpnieciskā kompleksa sasniegumi netika izpausti. Tā krieviem
veidojās kroplīgs priekšstats par savu valsti;
4) visi uzskatīja – lai saglabātu Krievijas varenību, ir jāattīsta bruņošanās. Tomēr cīņa izvērtās ekonomikas, sociālajā un politiskajā
jomā. Pasaules telpu iekaro ar ekonomiku, nevis ar raķetēm;
5) PSKP sevi definēja kā politisku partiju; būtībā PSKP bija politikas
un ekonomikas sintēze, – valsts valstī. Saimnieciskie lēmumi tika
pieņemti Politbiroja līmenī, tālāk tie tika nodoti PSKP CK de
talizācijai un organizēšanas shēmu izstrādei. Pēc tam priekšlikumi
tika novirzīti Augstākajai Padomei vai Finanšu ministrijai. Šiem
priekšlikumiem bija direktīvs raksturs, un tos vajadzēja izpildīt,
nevis apspriest. Vienlaicīgi CK sniedza rīkojumus PSKP apgabalu
komitejām, tālāk – rajonu komitejām, uzņēmumu partijas komi
tejām, cehu komitejām, partijas grupu vadītājiem (tādi bija katrā
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strādnieku brigādē, un par tādiem tika iecelti vislabākie pirmrindas strādnieki). Paralēli rīkojumi tika doti arī saimnieciskajām
struktūrām: Ministru Padomei, ministrijām, galvenajām pārvaldēm,
rūpnīcu direktoriem, brigadieriem. Partijas institūcijām bija jāseko,
kā administratori izpilda augstākstāvošo resoru rīkojumus. Tie
bija plāni, kas jāpilda. Izpildi vērtēja partijas sapulcēs. Ja tā nebija
apmierinoša, vadītājam tika izteikts administratīvais sods: piezīme,
rājiens vai stingrais rājiens.
Divi stingrie rājieni netika pieļauti; ja pienācās otrs stingrais rājiens,
vadītāju izslēdza no partijas un atcēla no amata. Tās bija karjeras beigas.
Rājienu un stingro rājienu atcēla, ja stāvoklis uzlabojās. Faktiski PSKP bija
saimnieciskā mehānisma daļa, – varena tās apakšsistēma, kam pasaulē nebija līdzīgas. Neizprotot tās aizplīvuroto saturu, PSKP tika sagrauta, līdz ar
to iznīcinot valsts pārvaldes sistēmu.
Tādējādi reformatori uzskatīja, ka neapmierinošā dzīves līmeņa iemesli
ir PSKP un birokrātija, privātīpašuma neesamība, tautas iniciatīvas ierobe
žošana, valsts plānotā saimnieciskā darbība.
Īstie iemesli bija: zems iedzīvotāju izglītības un kultūras līmenis, ne
samērīgi milzīgs militāri rūpnieciskās nozares īpatsvars.
Pārbūves procesā jaunie reformatori pieļāva kļūdas:
1) veidojot valsts budžetu un mēģinot gūt peļņu, izmantoja neražojošo
sfēru (emitēja vērtspapīrus, palielināja nodokļus);
2) budžeta deficītu dzēsa, aizņemoties līdzekļus ārzemēs un valsts
iekšienē;
3) baidījās izmantot inflācijas mehānismu pamatotā daudzumā;
4) valsts pārvaldē piesaistīja speciālistus bez ražošanas pieredzes un
bez attiecīgas izglītības ražošanā;
5) budžeta veidošanā izmantoja veco mehānismu;
6) atcēla plānošanu neattīstītas tirgzinības apstākļos;
7) valsti atdalīja no ekonomikas un saimnieciskajiem kompleksiem;
8) lielo rūpnīcu darbību pārvirzīja uz mazo komerciju;
9) militāri rūpnieciskā kompleksa jaudas nespēja aizvietot ar valsts
programmām (dzīvokļu un ceļu celtniecība, transporta līdzekļu un
sakaru līdzekļu ražošana utt.).
Pozitīvais pašregulācijā izpaudās partijas administratīvās kontroles
likvidācijā, indivīda brīvībā, vāji kontrolējamā militāri rūpnieciskā komp
leksa sabrukšanā un tā īpatsvara mazināšanā, ražošanas pārveidē cilvēku
vajadzību apmierināšanai, kategorijas ‘iespēja’ stiprināšanā.
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Pašregulācijas negatīvās puses: valsts nekontrolēta ražošana, neražo
jošās sfēras nepietiekams nodrošinājums; vispiemērotākā (optimāla) valsts
budžeta, kas ļautu attīstīt un īstenot sociālos mērķus, veidošanas neiespē
jamība; ražojošās sfēras ierobežošana; neapmierinoša investīciju politika
un kategorijas ‘skaudība’ palielināšanās; zemākā un vidējā iedzīvotāju slāņa
dzīves līmeņa pazemināšanās; kvalificētāko kadru un speciālistu eksports,
pieprasījuma trūkums pēc viņu darba dzimtenē.
Salīdzinot ar 80. gadiem, Pārbūves laikā Krievijas rūpnieciskās produk
cijas apjoms sasniedza tikai 20–30%, bet saglabāja enerģētisko un izglī
tības kompleksu. Ekonomiskā situācija mainīsies, ja:
1) valdība riskēs atjaunot regulēšanu ekonomikas attīstības jomā, –
tas ļautu aizvietot esošās militāri rūpnieciskā kompleksa ražošanas
jaudas;
2) ierobežos ārzemju valūtas izmantošanu;
3) pastiprinās ekonomikas nozaru attīstību;
4) paaugstinās zemākā un vidējā iedzīvotāju slāņa dzīves līmeni;
5) paaugstinās iedzīvotāju ieinteresētību pārejai no komercijas uz ra
žošanu;
6) pielietos regulējamu militāro budžetu;
7) resursus pārvietos no militāri rūpnieciskā kompleksa uz civilajām
nozarēm.

2. nodaļa
Iedzīvotāju  nodarbinātības teorija
un tās pielietošana praksē
Nodarbinātības un bezdarba jautājumi piesaistījuši daudzu ievērojamu
ekonomikas pārstāvju un dažādu zinātnisku skolu, sākot ar klasiķiem,
uzmanību.
Ādams Smits (Adam Smith 1723–1790) – izcils angļu ekonomists – tiek
uzskatīts par ekonomikas teorijas klasiskās skolas radītāju, politiskās eko
nomikas kā zinātnes tēvu.
Ekonomiku Ā. Smits uzskatīja par sistēmu, kurā darbojas objektīvi
likumi, līdzīgi dabas likumiem, un tie nosaka sabiedrības attīstību un ir
cilvēcei izzināmi.
Viņš radīja darba teorijas vērtības pamatus, ekonomikas un savu pētī
jumu centrā izvirzot darbu. Ā. Smits izdarīja svarīgus secinājumus par preču
ražošanu un tirgu, par attīstības vadošajiem spēkiem, par darba algu, peļņu
un zemes renti, par tirgus pašregulāciju, par minimālu valsts iejaukšanos
ekonomikā.
Viņš bija pārliecināts, ka ekonomika ir sakārtota tad, kad ikviens var
darboties savās interesēs un valsts to netraucē, – “neredzamā roka” no
drošina līdzsvaru un sabiedrības pilnveidi, individuālās un vispārējās lab
klājības sasniegšanu.
Interesanti ir Ā. Smita apsvērumi un viedoklis par darba algu. Viņš uz
skatīja, ka tā nav tieši saistīta ar nodarbinātību, bet mainās atkarībā no darba
viegluma vai smaguma pakāpes, no tīrīguma pakāpes un no nodarbošanās
cienīguma.
Dāvids Rikardo (David Ricardo 1772–1823) – otrs lielākais klasiskās
skolas pārstāvis. 1817. gadā iznāca viņa ievērojamākais darbs “Politiskās
ekonomikas un nodokļu pamati”. Tajā viņš turpināja Ā. Smita galvenos
postulātus, viņa mācībā novēršot virkni trūkumu.
D. Rikardo uzstājās pret pilnīgu valsts iejaukšanos ekonomikā, atbalstīja
brīvu tirdzniecību, tirgus kapitālisma sistēmu atzina par vislietderīgāko
saimniekošanas sistēmu.
Klasiķi uzskatīja, ka tirgus sistēma ir spējīga nodrošināt resursu pilnīgu
izmantošanu, tai skaitā arī darbaspēka resursus. Viņi apgalvoja, ka pilnīga
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nodarbinātība ir tirgus ekonomikas norma, bet vislabākā ekonomiskā politika – valsts neiejaukšanās politika ekonomiskajā dzīvē.
Savu artavu tirgus un nodarbinātības teorijā ieguldīja franču zinātnieks
Žans Batists Sejs (Jean-Baptiste Say 1767–1832). Daudzos jautājumos Sejs
bija vienisprātis ar klasiķiem, kuri tirgum piešķīra noteicošo lomu eko
nomikas attīstībā, un uzskatīja, ka ekonomikā nevar būt pārprodukcijas,
deficīta, bezdarba, darbaroku trūkuma. Viņi uzskatīja, ka tirgus pašregu
lācija nodrošina pilnīgu nodarbinātību un ka pieprasījums tirgū vienmēr ir
vienāds ar piedāvājumu, bet ienākumu guvēji šos ienākumus pilnībā patērē.
Tomēr rodas pirmais jautājums un pirmā problēma: kāda ir garantija,
ka ienākumu guvēji tos pilnībā iztērēs tirgū, nevis kādu ienākumu daļu
novirzīs noguldījumos. Šāda rīcība radītu nepietiekamu patēriņu, un tādēļ
rastos nepārdotas preces, ražošanas samazināšanās un bezdarbs.
Šo problēmu klasiķi uzskatīja par atrisināmu, mainot procentu likmi:
jo lielāka ir procentu likme, jo lielāka un spēcīgāka vēlme ir uzkrāt ienāku
mus. Viņuprāt, uzkrājumi ir pretstats investīcijām, kas pieaugs, ja samazi
nās procentu likmi.
Ekonomikas klasiķi savus secinājumus, ka pilnīga nodarbinātība tirgus
saimniecībai ir norma, pamatoja ar vēl vienu argumentu – cenu un darba
algas attiecību elastīgumu.
Tādējādi ekonomikas klasiķi secināja, ka piespiedu bezdarbs nav iespē
jams. Tādas tirgus regulēšanas sviras kā procentu likmes, cenu un darba
algas attiecību elastīgums spēj nodrošināt pilnīgu nodarbinātību. Valsts
iejaukšanās šeit ir ne tikai lieka, bet pat kaitīga.
Turpinot aizsākto, 19. gadsimta beigās klasiķu sekotāji radīja neoklasicisma virzienu ekonomikas teorijā. Tā pamatlicējs bija Alfrēds Maršals
(Alfred Marshall 1842–1924) – Kembridžas universitātes profesors.
A. Maršals uzskatīja, ka nodarbinātības nodrošināšanā svarīga loma ir
pieprasījuma un piedāvājuma regulēšanai. Visa pieprasījuma regulators ir
patērētāju pieprasījums, un šo regulēšanu tirgus veic automātiski. A. Maršals,
tāpat kā citi neoklasicisma pārstāvji, uzskatīja, ka augsta darba alga samazina
nodarbinātību un palielina bezdarbu. Viņš to pamatoja ar “maksimālā darba
ražīguma teoriju”.
A. Maršala sekotājs un skolnieks bija Artūrs Pigu (Arthur Pigou
1877–1959). 1933. gadā iznāca viņa nozīmīgākais darbs par nodarbinātības
tēmu “Bezdarba teorija”. A. Pigu uzskatīja, ka bezdarba iemesls ir augstais darba algas līmenis un tā samazināšana palielinās nodarbinātību, šādi
samazināsies ražošanas izdevumi un būs iespējams papildus pieņemt darbā
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jaunus strādniekus. Samazinoties ražošanas izmaksām, samazināsies arī
vispārējās preču cenas un pieaugs pirktspēja tām iedzīvotāju grupām, kuru
iztikas avots nav darba alga. Radīsies papildu pieprasījums, kas veicinās
ražošanas paplašināšanos un nodarbinātību.
A. Pigu uzskatīja, ka svarīgs faktors, kas nosaka nodarbinātības apjomu, ir reālais darba pieprasījums. A. Pigu atbalstīja “brīvprātīgā bezdarba
teoriju”, no kā izrietēja, ka strādājošie paši sevi labprātīgi pakļāva bezdarbam, nepiekrītot strādāt par “normālu” darba algu, kas veidojās tirgū pie
prasījuma un piedāvājuma rezultātā.
Kārlis Markss (Karl Marx 1818–1883) – vācu zinātnieks, ekonomists
un filozofs. Viņa nozīmīgākais darbs ir “Kapitāls”. 1867. gadā pēc pirmā sē
juma iznākšanas viņš kļuva par izcilu 19. gadsimta zinātnieku ekonomistu.
Nodarbinātības teorija ieņēma nozīmīgu vietu viņa ekonomiskajā mā
cībā un balstījās uz trim svarīgākajām sastāvdaļām:
• virsvērtības teorija;
• kapitāla dabiskā pieauguma teorija;
• apdzīvotības likums.
K. Marksa virsvērtības teorija tika pamatota ar darbaspēka būtības un
īpatnību analīzi. Kapitālistiskā tirgus saimniecības apstākļos darbaspēks
kļūst par preci – par īpašu preci.
Darba devējam strādnieks pārdod savu darbaspēku, t. i., savas darb
spējas. Ražošanas procesā strādnieks rada jaunu vērtību, kas ir lielāka par
darbaspēka vērtību, citādi zūd jebkura ieinteresētība to iegādāties.
Samaksājot strādniekam par viņa darbaspēku pilnu vērtību (darba algu),
darba devējs tā vietā saņem produkta vērtību, kurā ietverta gan darbaspēka
vērtība, gan arī virsvērtība. Šī darbaspēka spēja radīt lielāku vērtību, nekā
tā bija sākumā, ļauj nosaukt kapitālu, ko kā avansu izmanto darbaspēka
pirkšanai, par mainīgo kapitālu. Kapitāls, kas ir patērēts darba līdzekļiem
un priekšmetiem, ražošanas procesā savu lielumu nemaina. Ar algotā strād
nieka darbu tas tiek pārnests uz jaunradīto produktu. K. Markss to nosauca
par pastāvīgo kapitālu.
K. Markss formulē apdzīvotības likumu, kas ir raksturīgs kapitālistiskajai
ražošanai. Tas skan: “strādājošie iedzīvotāji, radot kapitāla uzkrājumus, līdz
ar to rada milzīgus līdzekļus, kas tos padara par salīdzinoši liekiem iedzī
votājiem”, t. i., bezdarbniekiem. Liekie iedzīvotāji ir neizbēgams kapitā
listiskā tirgus ražošanas pavadonis.
Džons Meinards Keinss (John Maynard Keynes 1883–1946) – izcils teo
rētiķis un regulējamā kapitālisma un nodarbinātības ekonomiskās teorijas
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izveidotājs. Viņu uzskata par izcilu 20. gadsimta ekonomistu. Keinsa sla
venākais darbs “Vispārējā nodarbinātības teorija, procenti un nauda”, ko
izdeva 1936. gadā, radīja revolucionāru apvērsumu ekonomikas analīzē.
Darba priekšplānā izvirzītas nodarbinātības problēmas. Iezīmēts arī ana
līzes pamatmērķis – noskaidrot, kas nosaka nodarbinātības līmeni.
Grāmata tika sarakstīta Lielās Depresijas laikā, kad bezdarbs, līdz tam
nepieredzēti plašs, aptvēra pasaules lielākās kapitālistiskās valstis. 1933. gadā statistiski reģistrētais bezdarbs ASV sasniedza 25%, Anglijā – 22%.
Izskaidrot šo stāvokli ar klasiskajām teorijām nebija iespējams. “Mūsdienu
sabiedrības būtiskākie netikumi ir tās nespēja nodrošināt pilnīgu nodarbi
nātību, kā arī patvaļīga un netaisnīga bagātības un ienākumu sadale”, rak
stīja Dž. M. Keinss.
Vispirms apskatīsim raksturīgākos Dž. M. Keinsa un viņa sekotāju iebildumus, kuri apgalvoja, ka tirgus kapitālistiskajā saimniecībā nepastāv
neviens mehānisms, kas nodrošinātu pilnīgu nodarbinātību; ka bezdarba
un inflācijas iemesli slēpjas nevis iekšējos iemeslos, bet pašā ekonomiskajā
sistēmā, kas nav un nevar būt pašregulējoša.
Keinsisti uzskatīja, ka uzkrājumu un investīciju apjomi neatbilst viens
otram un nerada līdzsvaru, kā dēļ var rasties lielas kopējās ražošanas un
nodarbinātības svārstības. Viņi noliedza arī darba algas un cenu elastīgumu.
Darba alga apstākļos, kad arodbiedrības cīnās par tās lieluma saglabāšanu
un paaugstināšanu, kļūst “nepielaidīga”. Pēc Dž. M. Keinsa domām,
strādnieki pretojas darba algas samazināšanai, un tāpēc pareizāks būtu
pieņēmums par tās nemainīgumu, nevis elastīgumu.
Noraidot to, ko ekonomisti klasiķi mācīja kopš Ž. B. Seja un D. Rikardo laikiem, proti, piedāvājums rada pieprasījumu, un, balstoties uz to
nesakritību, Dž. M. Keinss uzsvēra nepieciešamību palielināt efektīva
pieprasījuma kopējo apjomu – tikai tas veicinās ražošanas apjoma palie
lināšanos un tautas labklājību.
Savukārt efektīva pieprasījuma trūkums noved pie ražošanas jaudu
nepilnīgas noslodzes, zema ražošanas tempa pieauguma, krīzes parādībām
un bezdarba. Valstij ir jābūt atbildīgai par kopējo pieprasījumu. Paplašinot
pieprasījuma apjomu, mazināsies bezdarbs.
Analizējot datus, Dž. M. Keinss secināja, ka mūsdienu sabiedrībai,
t. i., tirgus kapitālistiskajai saimniecībai, nav tādu mehānismu, kas auto
mātiski atjaunotu ekonomikas līdzsvaru. Tāpēc ir nepieciešama valsts
regulējama ekonomika, un valstij ir jānodrošina pienācīgs efektīva piepra
sījuma apjoms.
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Dž. M. Keinss aizstāvēja viedokli, ka, lai izkļūtu no ekonomiskās
krīzes, valstij ir jāiejaucas ekonomikā, regulējot produkcijas izlaides un
nodarbinātības līmeni. Viņš noteica arī tās mehānismu. Nepieciešams izvē
lēties tās pārmaiņas, kuras var kontrolēt un vadīt centrālās varas pastāvošajā
reālajā sistēmā. Galvenais mehānisms tika nosaukts par budžeta–nodokļu
(fiskālo) politiku. Tas nozīmēja – valsts budžeta un nodokļu politikas iz
mantošana noteiktu mērķu sasniegšanai.
Lai palielinātu kopīgo pieprasījumu un mazinātu bezdarbu, jāveicina
fiskālā politika, kas paredz valsts izdevumu palielināšanos vai nodokļu
samazināšanu, vai arī jāizmanto gan viena, gan otra, pat ja tas noved pie
valsts budžeta deficīta. Šajā gadījumā tiek palielinātas sociālās izmaksas
un atvieglojumi, subsidētas jaunas darba vietas, organizēts sabiedriskais
darbs utt., tādējādi palielinās efektīvs pieprasījums. Nodokļu samazināšana
rosina uzņēmējus veikt investīcijas un attīstīt ražošanu.
Laikā pirms Otrā pasaules kara un vairāk nekā 25 gadus pēc tā keinsisma teorija par regulējamo kapitālismu visā pasaulē bija valdošā.
70. gadu nogalē keinsisma teorijā parādījās plaisas. Atbilstoši tai, kopīgo
izmaksu pieaugums rosina ražošanas apjomu pieaugumu un ekonomisko
izaugsmi, tādējādi mazinot bezdarba līmeni. Turklāt nepieaug cenas. Visas
pēckara attīstītās kapitālistiskās valstis līdz pat 70. gadiem apstiprināja šos
stāvokļus – bezdarbs un inflācija reti kad parādījās kopā. Taču pasaules
ekonomiskās attīstības gaita noveda pie augstas inflācijas 70. gados, un tā
kļuva par pastāvīgu faktoru attīstīto valstu ekonomiskajā dzīvē.
Pētot inflācijas un bezdarba atkarību, angļu profesors A. Filipss empīriski
atklāja apgriezti proporcionālu savstarpēju sakarību starp inflācijas tempiem un bezdarba līmeni. Šo sakarību viņš iedomājās vienkāršās vai agrās
līknes veidā. Kaut gan vēlāk tika veikti labojumi, tomēr par godu viņam tā
tika nosaukta par Filipsa līkni.
A. Filipss secināja, ka augstai inflācijai līmenim atbilst zemāks bez
darba līmenis, un otrādi, – augsta nodarbinātība iespējama tikai pie augstas
inflācijas. Valsts un cilvēku, kuri nosaka un īsteno ekonomisko politiku,
uzdevums ir izvēlēties katrā konkrētā laikposmā vislabāko lēmumu.
60. gados politiķi izmantoja Filipsa līkni kā pamatu ekonomiskās stra
tēģijas izvēlei, t. i., konkrētos apstākļos un politiskajā situācijā izvēloties
no diviem savstarpēji saistītiem ļaunumiem mazāko.
Tomēr 60. gados daudzās attīstītās valstīs bezdarba līmenis auga kopā ar
cenu līmeni – radās problēma ar stagflāciju. Tā Filipsa līkne pārstāja attēlot
inflācijas un bezdarba savstarpējās sakarības patieso situāciju. Izrādījās, ka

14

Darba ekonomikas un socioloģijas daudzlīmeņu sistēmas

cīņa ar inflāciju un bezdarbu ir daudz sarežģītāka problēma, nekā to atspo
guļoja Dž. M. Keinss un viņa sekotāji. Dažādas zinātniskas plūsmas, kas
savos pamatos balstījās uz klasiskajām pozīcijām, meta izaicinājumu kein
sismam. Šie zinātnieki veidoja virzienu, kas ieguva nosaukumu ‘neokon
servatīvisms’. Vadošo lomu starp neokonservatīvistiem ieņēma monetāristi.
Monetārisma virziena radītājs un atzīts līderis bija amerikāņu ekonomists Miltons Frīdmans (Milton Friedman 1912–2006) – 1976. gada No
bela prēmijas laureāts ekonomikā.
Monetāristu koncepcija ir šāda: viņi uzskata, ka tirgus ekonomikai
ir augsts noturības un konkurences līmenis, tieksme pēc stabilitātes un
pašorganizēšanās. Tāpēc viņi asi vēršas pret valsts iejaukšanos ekonomikā.
Pēc viņu domām, valsts iejaukšanās ekonomikā ir galvenais cēlonis inflā
cijai, bezdarbam un ekonomikas pieauguma nestabilitātei. Monetāristu
lozungs ir: “Atpakaļ pie Smita”. Tas liecina, ka monetāristu saknes meklē
jamas pie ekonomiskās teorijas klasiķiem.
M. Frīdmans vēršas pret valdības sociālajiem mēģinājumiem atbalstīt
zemi apmaksātus un sociāli vāji aizsargātus iedzīvotāju slāņus, uzskatot tos
par neefektīviem. Par svarīgāko ekonomikas regulatoru viņš uzskata naudu
(money – nauda, no tā arī virziena nosaukums). Liela daļa M. Frīdmana
darbu ir veltīti naudas izpētei, naudas apgrozībai un kredīta–naudas stra
tēģijas politikai.
Pretēji Dž. M. Keinsam, monetāristi uzstājas pret budžeta un nodokļu
regulēšanu un uzskata, ka valsts regulējumam ir jābūt samazinātam līdz
minimumam. Monetāristi ir par stabilu naudas emisiju neatkarīgi no
ekonomiskās situācijas un konjunktūras (situācija vai apstāklis, kas var ko
ietekmēt).
Augšminētais attēlo divus pamatvirzienus mūsdienu ekonomiskajā
domāšanā – klasisko un neokonservatīvo (monetāro) no vienas puses,
un keinsisko un neokeinsisko – no otras puses. Pirmais pauž brīvā tirgus
saglabāšanas ideju un nepieciešamību paplašināt kopīgo piedāvājumu,
bet otrs – par kopīga pieprasījuma attīstīšanu un valsts ekonomiskās un
regulējošās lomas pastiprināšanu.
Pēdējās trijās desmitgadēs daudzi zinātnieki ir secinājuši, ka ir nepie
ciešams vienlaicīgi, savstarpēji saistot, izmantot gan tirgus, gan valsts
regulēšanu. Tā radusies neoklasiskās sintēzes skola. Tās radītājs un
izcils pārstāvis ir amerikāņu zinātnieks, 1970. gada Nobela prēmijas
laureāts ekonomikā Pols Entonijs Samuelsons (Paul Anthony Samuelson
1915–2009). Viņa mācību grāmata divos sējumos “Ekonomika” ir pārtul
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kota vairāk nekā divdesmit valodās, un daudzās pasaules valstīs studenti to
izmanto mācībām.
P. E. Samuelsons centās atklāt vairākus neatrisinātus jautājumus, arī
ražošanas un nodarbinātības stagnāciju un vienlaicīgu cenu inflāciju, – šim
jautājumam ir īpaši svarīga nozīme.
Veidojot ekonomikas (tai skaitā nodarbinātības) politiku, dažādās val
stīs un laikos tika izmantotas atšķirīgas teorijas. Tomēr kopš visvarenākās
pasaules krīzes 30. gados par valdošo ir kļuvusi keinsiskā teorija. To izmantoja ASV prezidents F. D. Rūzvelts, īstenojot pasākumus, lai izvestu valsti
no dziļās krīzes un pārvarētu masu bezdarbu. Keinsiskā teorija ASV tika
izmantota 1946. gadā Likumā par nodarbinātību un 1978. gadā Likumā par
pilnīgu nodarbinātību (Hamfrija–Hokinsa likums).
20. gadsimta 70. un 80. gados, kad, kā minēts iepriekš, bezdarbs virknē
valstu saistījās ar inflāciju, ASV un dažās citās Rietumvalstīs lielu ietekmi
guva monetāristu ieteikumi. Saskaņā ar viņu teoriju daudzas valdības
praktiskajā darbībā par prioritāti izvirzīja cīņu pret valsts budžeta deficītu:
piemēram, ASV Konstitūcijā tika pieņemts labojums, kas paredzēja, ka
izpildvarai katru gadu jāveic valsts budžeta līdzsvarošana saskaņā ar principu “valdībai jādzīvo, kā atļauj līdzekļi”. Monetāristu ieteikumus izmantoja arī MargarētasTečeres valdība.
Krievijas pāreja uz tirgus ekonomiku un nodarbinātības un bezdarba
problēmu risināšana teorētiski nebija pamatota. Taču valstī varu ieguvušie
demokrāti bija nokļuvuši monetāristu teorijas ietekmē. Šī ietekme nāca no
Starptautiskā Valūtas fonda (SVF), kas bieži vien Krievijas valdībai uz
spieda savu gribu.
1998. gada vidū Krievijā naudas daudzums apgrozībā bija 15% no
IKP, Vācijā un Francijā – vairāk nekā 20%, bet citās valstīs – vairāk nekā
40–50%. Dažādi beznaudas norēķini (barterdarījumi un citi) sastādīja 70%
no visām ekonomikas operācijām Krievijā, bet tirgus ekonomika bez naudas – tā ir bezjēdzība.
Kas attiecas uz valsts iesaistīšanos ekonomikas regulēšanā, Krievijas
valdības atteikšanās no tās pilnībā 1991. gadā (kad 9⁄10 ekonomikas vēl bija
valsts pārziņā) noveda pie valsts izlaupīšanas, lielas valsts iedzīvotāju daļas
nonākšanas uz nabadzības sliekšņa un bezdarba pieauguma.
Izrādījās, ka monetārisma politika Krievijai ir nederīga un pat kaitīga,
bet keinsiskā – nav pieprasīta.

3. nodaļa
Darba tirgus: būtība,
svarīgākās  sastāvdaļas, veidi un  modeļi
3.1. Darba tirgus būtība
Darba tirgus vēsturiski izveidojās tad, kad notika strādājošo (dzimt
cilvēku, amatnieku) atdalīšana no ražošanas līdzekļiem, pirmkārt jau no
zemes, piešķirot viņiem juridisku brīvību. Tomēr, kļūstot juridiski brīviem,
bet bez ražošanas līdzekļiem, strādājošie palika bez iztikas līdzekļiem. Lai
nenomirtu badā, viņi bija spiesti pārdot savu darbspēju, t. i., darbaspēku.
Tā parādījās jauna “prece” – darbaspēks, kas deva nosaukumu jaunajam
tirgum.
Izcilie angļu ekonomisti, politiskās ekonomikas klasiķi Ā. Smits un
D. Rikardo uzskatīja, ka prece attiecīgajā tirgū ir darbs, ka “darbam ir sava
dabiskā un tirgus cena”. Tādās pašās domās mūsdienās ir arī ekonomikas
neoklasicisma virziena piekritēji.
19. gadsimtā izcilais vācu ekonomists, filozofs un sociologs K. Markss
darbā “Kapitāls” diezgan pārliecinoši parādīja, ka patiesā prece ir nevis
darbs, bet darbaspēks – spēja veikt darbu. Tādējādi vieni ekonomisti tirgu
sāka dēvēt par ‘darba tirgu’, bet citi – K. Marksa mācības piekritēji – par
‘darbaspēka tirgu’. Padomju ekonomiskajā literatūrā pēdējais termins bija
vispārpieņemts.
Radikālo ekonomisko reformu laikā Krievijas ekonomiskajā literatūrā
atkal atdzīvojās diskusija, kā pareizi dēvēt šo tirgu: ‘darba tirgus’ vai
‘darbaspēka tirgus’. Kāda prece tajā tiek pārdota? Turklāt ārzemju un
Krievijas ekonomiskajā literatūrā parādījās vēl termini ‘darba resursu tirgus’ un ‘darba pakalpojumu tirgus’. Bieži vien visi minētie termini tiek
lietoti kā sinonīmi. Tomēr jāuzsver, ka tiem ir dažāda nozīme, jo tajos ie
tvertie jēdzieni ‘darbaspēks’, ‘darbs’, ‘darba pakalpojums’, ‘darba resursi’
nav viens un tas pats.
Darbaspēks – tā ir spēja veikt darbu; darbs – tā ir cilvēka mērķtiecīga
darbība, kas virzīta uz dabas priekšmetu pārveidošanu lietā, kas apmierina
vienu vai otru cilvēka vajadzību.
Darba pakalpojums – šis termins ir ļoti tuvs terminam ‘darbs’, bet tas
uzsver, ka šis darbības veids apmierina vajadzību tā veikšanas brīdī, t. i.,
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nevis rada labumu mantas veidā, bet gan darbības formā, piemēram, ap
mācība, ārstēšana, transporta vai sadzīves pakalpojumi utt.
Darba resursi – tā ir valsts iedzīvotāju daļa, kurai ir fiziskas un ga
rīgas spējas, lai veiktu darbu. Pie tiem Krievijā ir pieskaitāmi cilvēki
darbspējīgā vecumā: 16–59 gadus veci vīrieši un 16–54 gadus vecas sie
vietes, izņemot nestrādājošos 1. un 2. grupas invalīdus. Pie darba resursiem ir pieskaitāmi arī strādājošie pensionāri un līdz 16 gadu vecumam
strādājošie pusaudži.
Šīs definīcijas ir vispārpieņemtas, un tās nav viens un tas pats. Prob
lēmu var atrisināt, precīzāk definējot to preci, kas ir pirkšanas–pārdošanas
objekts. Mūsdienās Krievijas ekonomiskajā literatūrā ir noteicošie divi
galvenie viedokļi:
1. Prece ir darbaspēks – potenciālās spējas veikt darbu.
2. Otrs viedoklis par preci atzīst darbu. Tā piekritēji, saprotot, ka darbu
kā mērķtiecīgas darbības procesu ir grūti iedomāties kā preci, apgalvo, ka
prece ir “iespējamais darbs”.
Darba tirgus – tas ir sociālo darba attiecību kopums starp pircējiem un
pārdevējiem saskaņā ar līgšanas noteikumiem un darbaspēka izmantošanu.
Svarīgākais, kas izsaka minētā kopuma būtību, ir maiņas attiecības starp
funkcionējošo darbaspēku un eksistences līdzekļiem, t. i., reālu darba algu
(nominālu darba algu, kurā ir ietverta to preču cena, kas nepieciešama eksistences nodrošināšanai).
Šīs attiecības īstenojas, balstoties uz darbaspēka un eksistences lī
dzekļu pieprasījuma–piedāvājuma mehānisma darbību. Šajā procesā piedalās valsts. Tā nosaka minimālo darba algu un darba dienas ilgumu,
bezdarbnieku pabalsta apjomu un citus nosacījumus. Par sociālo darba
attiecību īstenošanas mehānismu kalpo valsts tirgus mehānisms. Rezultātā
tiek sasniegts zināms līdzsvars starp darba ņēmēju, darba devēju un valsts
interesēm.
Darba resursu tirgus – sociāli ekonomisko attiecību kopums, kas attiecas uz nolīgšanu, apmācību un darba resursu izmantošanu (aizņemto,
brīvo un to, kuri mācās). Šis jēdziens paplašina tirgu, ļaujot tajā iekļaut ne
tikai ekonomiski aktīvos iedzīvotājus, bet arī tos, kuri mācās profesionālās
izglītības jomā.
Jēdziens ‘darba tirgus’ izsaka sociālās darba attiecības, kas saistītas:
ar darbaspēka izmantošanas tiesību nodošanu uz noteiktu laiku darba
devējam; ar darba algas lieluma noteikšanu, darba dienas ilgumu, darba apstākļiem, apmaksājamā atvaļinājuma ilgumu, apmaksu par darbu
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brīvdienās un svētku dienās, kompensāciju slimības gadījumā vai iegūstot
invaliditāti; dīkstāves dēļ, darba zaudējuma gadījumā atlaišanas dēļ (ja
darbinieks nav vainīgs) utt.

3.2. Darba tirgus darbības īpatnības
Darba tirgus kā preču tirgus daļa darbojas pēc tādiem pašiem likumiem
kā galaproduktu tirgus. Tomēr attiecībā pret pēdējo tam ir dažas īpatnības.
Pirmā īpatnību grupa ir saistīta ar darba tirgus un preču tirgus
savstarpējo mijiedarbību. Tās būtība ir tā, ka darbaspēka pieprasījums ir
atvasināts, atkarīgs no galaprodukta pieprasījuma. Tādējādi – jo lielāks
ir uzņēmuma produkcijas pieprasījums, jo lielāks ir attiecīgā uzņēmuma
darbaspēka pieprasījums, un otrādi, – jo mazāks ir uzņēmuma produkcijas
pieprasījums, jo mazāks no uzņēmuma puses ir darbaspēka pieprasījums.
Šo tiešo atkarību ietekmē daži faktori:
• zinātniski tehniskais progress;
• konkurences un monopola attiecības preču tirgū un darba tirgū;
• pieprasījuma elastīgums cenas ziņā.
Šie faktori maina iepriekšminēto tiešo atkarību un padara to pretrunīgu.
Atsevišķa cilvēka darba piedāvājums ir atkarīgs no darba algas lieluma
(darba cenas). Ja darba cena ir līdzsvarota un tuva darba piedāvājumam,
darbojas tiešā atkarība, bet pie ļoti augstas apmaksas – apgrieztā atkarība
starp darba algu un darba piedāvājumu, kas ir saistīts ar ienākumu efektu
un aizvietošanas efektu.
Tirgus funkcionēšanas otrā īpatnību grupa ir saistīta ar pašas preces –
darbaspēka – īpatnībām, un starp tām var minēt:
• īpašumtiesību uz preci – darbaspēka neatdalāmība no tā īpašnieka;
• nepieciešamība noteikt darba devēju un algotu strādnieku savstarpējās
attiecības, kas saistīts ar liela skaita institucionālo struktūru esamību,
tādu kā arodbiedrības, darba devēju apvienības, likumdevēju sistē
mas, sociāli ekonomiskās programmas;
• liels darījumu individualizācijas līmenis, kas saistīts ar pāreju no ko
lektīviem līgumiem uz personālu līgumu sistēmu, darbaspēka dažādo
profesionālo un kvalifikācijas līmeni, tehnoloģiju dažādību, darba
organizāciju utt.;
• beznaudas aspektu svarīgā loma darījumos (darba saturs un iespējas,
darba vietas saglabāšanas nodrošinājums, profesionālās un karjeras
izaugsmes iespējas utt.).
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Trešā darba tirgus īpatnību grupa saistīta ar darbaspēka kā preces apmaiņu, kas atšķiras no realizējamo preču apmaiņas. Darbaspēka
apmaiņas process ietver trīs apstākļus un izpaužas trijās jomās. Tas sākas
preces ‘darbaspēks’ aprites jomā, turpinās ražošanas jomā un noslēdzas
realizējamās preces tirgū.
Preces ‘darbaspēks’ aprites jomā tiek slēgts līgums par darbspējas lie
tošanas tiesību nodošanu darba devējam. Ražošanas jomā notiek funk
cionējoša darbaspēka reāla apmaiņa pret nominālu darba algu. Preču
tirgus jomā notiek nominālās darba algas apmaiņa pret darbiniekam ne
pieciešamajām precēm – iztikas līdzekļiem. Tikai pēc šā darbības akta ir
iespējams nākamais posms – darbaspēka atražošana.

3.3. Darba tirgus svarīgākās sastāvdaļas un to mijiedarbības
mehānisms
Darba tirgum, tāpat kā jebkurai sistēmai, ir sava struktūra. Tai ir kopīgi
elementi dažādās valstīs, bet tai pašā laikā var būt arī dažas atšķirības.
Atkarībā no analīzes mērķa tirgus strukturēšanu var īstenot pēc dažādiem
kritērijiem, bet vispirms būtu jānosaka darba tirgus struktūra kā tāda ne
atkarīgi no nacionālajām un citām īpatnībām. Šo struktūru nosaka darba
tirgus svarīgākās sastāvdaļas, kas nepieciešamas, lai mūsdienu civilizēts
darba tirgus varētu darboties:
• tirgus subjekti;
• juridiskās normas, ekonomiskās programmas, trīspusējās vienošanās
un kolektīvie līgumi;
• tirgus mehānisms (darbaspēka pieprasījums un piedāvājums, darba
cena, konkurence);
• bezdarbs un ar to saistītās sociālās izmaksas;
• darba tirgus infrastruktūra;
• darbības alternatīvi veidi.
Pie darba tirgus subjektiem ir pieskaitāmi algoti darbinieki (un viņu
apvienības), darba devēji (un viņu apvienības) un valsts (tās institūcijas).
Algotie darbinieki – skaitliski lielākā darba tirgus subjektu daļa. Pie
tiem pieder cilvēki, kuriem nav ražošanas līdzekļu un kuri dzīvo, pārdodot
savas darbspējas – darbaspēku. Viņu labklājība un atražošana ir atkarīga no
tā, cik veiksmīgi viņi var pārdot savu darbaspēku – noslēgt līgumu un iegūt
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darbu. Algotie darbinieki Krievijā vēl pilnībā nav aptvēruši savas intereses
un iespējas tās aizstāvēt darba devēju un valsts priekšā.
Darba devēji. Pie tiem pieder cilvēki, kuri strādā patstāvīgi un pastāvīgi
nolīgst darbā vienu vai vairākus cilvēkus. Šī subjektu daļa nav liela, vien
nedaudz pārsniedz 10%. Statistika pagaidām precīzu šā slāņa lielumu nav
noteikusi.
Pie darba devējiem ir pieskaitāmi gan ražošanas līdzekļu īpašnieki,
firmu un uzņēmumu īpašnieki, gan arī lielu akciju sabiedrību un valsts
uzņēmumu algotie vadītāji (direktori). No viņu zināšanām, prasmēm, uzņēmējspējām pārsvarā ir atkarīga uzņēmuma darba efektivitāte, valsts
ekonomiskā dzīve, stagnācija vai ekonomiskā izaugsme, ražošanas papla
šināšana ar investīciju palīdzību.
Valsts un vietējās pašpārvaldes institūcijas kā tirgus attiecību subjekti
veic dažādas funkcijas. Sociālajā darba jomā pie tām var pieskaitīt:
• nosacījumu radīšanu tirgus attiecību attīstīšanai;
• pilnīgas nodarbinātības nodrošināšanu, veicinot saglabāt esošās un
radīt jaunas darba vietas visos ekonomikas sektoros, darbaspēka
attīstīšanu;
• likumu, juridisko normu un noteikumu izstrādi, likumības un kārtības
nodrošināšanu;
• visu darba tirgus subjektu aizsardzību;
• darba tirgus regulēšanu;
• valsts un municipālajos uzņēmumos darba devēju funkciju.
Otra sastāvdaļa – juridiskās normas un ekonomiskās programmas. To
izstrādi un pilnveidošanu īsteno visas valstis, kurās ir tirgus ekonomika.
Likumu neizpilde ir Krievijas valsts vājā vieta. Kontroles funkciju un
atbildības par likumdošanas pārkāpumiem pastiprināšana ir izpildvaras
svarīgākais uzdevums.
Darba tirgus funkcionēšanā svarīga nozīme ir federālo un reģionālo
programmas iedzīvotāju nodarbinātības atbalstam un valsts nodarbinātības
dienesta darbībai atsevišķos virzienos.
Paaugstināt sociālo darba attiecību civilizēto raksturu var sociālā
partnerība un tās jaunā forma – tripartisms. Vispārējās, reģionālās, nozaru vienošanās un kolektīvie līgumi tam rada zināmus priekšnoteikumus,
bet mūsdienu Krievijas apstākļos, kad to izpilde nav obligāta, pazemina
noteikto uzdevumu vērtību. Visu pušu atbildības paaugstināšana par to
īstenošanu ir diezgan nozīmīgs uzdevums.
Trešā sastāvdaļa – tirgus mehānisms. Šī ir svarīgākā darba tirgus sastāv
daļa, tāpēc tā būtu jāskata sīkāk.
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Darba tirgus mehānisms – tā ir mijiedarbība un daudzveidīgu interešu
saskaņošana starp darba devējiem un darbspējīgiem iedzīvotājiem, kuri vē
las strādāt algotu darbu, pamatojoties uz informāciju par funkcionējoša
darbaspēka darba cenu pārmaiņām. Mehānismam ir noteikta struktūra,
kurā ietilpst šādi elementi:
• darba (darbaspēka) pieprasījums;
• darba (darbaspēka) piedāvājums;
• darba cena (darbaspēka cena), konkurence.
Minēto elementu mijiedarbība tika nosaukta par pieprasījuma un pie
dāvājuma mehānismu vai cenu mehānismu, t. i., tāds pats nosaukums kā
jebkurā resursu vai preču tirgū.
Darba pieprasījums (vispārināts pircējs) izsaka darba devēja vajadzību
pēc strādniekiem, kuri nepieciešami preču ražošanai un pakalpojumu
sniegšanai.
Darba piedāvājums (vispārināts pārdevējs) izsaka noteiktu skaitu aiz
ņemtu algotu darbinieku, kuriem ir noteiktas zināšanas un kvalifikācija, kā
arī to darbspējīgo iedzīvotāju daļu, kas vēlas strādāt un var uzsākt darbu,
ņemot vērā rīcībā esošos ienākumus un iespējas.
Darba cena – tā ir cena iztikas līdzekļiem, kas nepieciešami normālai
darbaspēka atražošanai. Tā netiek automātiski izmaksāta algotam darbi
niekam, bet ir darbinieku un darba devēju līguma priekšmets. Tā rezultātā
katrs no viņiem nāk klajā ar savu cenu. Algots darbinieks (pārdevējs) cenšas
dārgāk pārdot, bet darba devējs (pircējs) tiecas lētāk nopirkt. Rezultātā
darba alga, par ko vienojas, tiek noteikta līmenī, kas ir zemāks par pārdevēja
cenu, bet ne augstāks par pircēja cenu.

3.4. Darba tirgus mūsdienu veidi un moduļi
Darba tirgus ietver sevī ne tikai ekonomiskās, bet arī sociālās, tiesiskās
un psiholoģiskās attiecības. Vēsturiski šo attiecību veidošanās dažādās
valstīs nenotika vienlaicīgi. Tā rezultātā atsevišķu valstu grupās vai arī
atsevišķās valstīs radās noteiktas atšķirības.
Valstu atšķirības darba tirgus veidošanā ir saistītas ar atšķirībām algota darbaspēka nolīgšanā, uzņēmumu darbinieku komplektēšanā, darba
spēka firmām, personāla sagatavotībā, arodbiedrību organizācijā un vēs
turiskajām tradīcijām. Raugoties uz darba tirgu no šāda viedokļa, var
izdalīt divus pamatveidus: ārējais (nacionālais) un iekšējais (uzņēmuma
iekšienē) tirgus.
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Iekšējo (nacionālo) darba tirgu raksturo atvērtība un pieejamība visām
algotā darba personām. Darba vietu piepildīšana īstenojas, nolīgstot dar
baspēka pamatmasu, kas sagatavota ārpus uzņēmuma. Darbinieku nolīgšana
notiek individuāli, tomēr šo procesu ar likumdošanas palīdzību ietekmē
valsts. Darba devējam ir jāņem vērā likums “Par iedzīvotāju nodarbinā
tību”, “Par minimālo darba algu”, “Par darba aizsardzību” un citi likumi,
kas sociāli attiecas uz darba attiecībām. Arī darbinieka darbība pamatojas
ar šiem likumiem.
Tirgus uzņēmuma iekšienē raksturojas ar noslēgtību un vāju konkurenci.
Darbaspēka kustība pamatā īstenojas uzņēmuma ietvaros, t. i., darbaspēka
pāreja (pārvedums) no vienas darba vietas uz citu un saistītu specialitāšu
apguve.
Beidzoties iepriekšējā līguma darbības laikam, darbinieku pamatmasas
nolīgšana notiek ar kolektīvo pārrunu palīdzību. Saskaņojot pozīcijas un
atrisinot strīdīgos jautājumus, tiek noslēgts kārtējais kolektīvais līgums.
Pamatā personāla sagatavošana notiek uzņēmuma iekšienē, ņemot vērā
konkrētā uzņēmuma vajadzības. Uzņēmumu iekšējie tirgi ir savstarpēji
atdalīti cits no cita. Tiem zīmogu uzliek ražošanas raksturs un darba iekšējā
kārtība, tāpēc tā vai cita uzņēmuma darbiniekiem ir niecīga konkurences
spēja ārējā tirgū. Šāds tirgus veids atrisina divus uzdevumus:
1) nodrošina veco darbinieku specifisko zināšanu un uzņēmuma iek
šējās pieredze nodošanas procesu jaunajiem darbiniekiem;
2) novērš uzkrāto zināšanu un pieredzes aizplūšanu ārpus uzņēmuma
robežām.
Ārējais tirgus vairāk ir raksturīgs angliski runājošajās valstīs, pirmkārt
jau ASV. Tāpēc šo tirgu bieži vien dēvē par ASV modeļa darba tirgu.
Minēto modeli raksturo darba tirgus subjektu augstā aktivitāte, ko
veicina valsts politika, atbalstot konkurences stāvokli ekonomikā un visas dzīves vērstību uz individuāliem panākumiem un naudas pelnīšanu.
Sabiedrībā to veicina tās galvenās institūcijas – valsts, plašsaziņas līdzekļi,
zinātne, literatūra, izglītība utt. Ierindas amerikānis ir “saindēts” ar vēlmi
gūt naudu, to noguldīt bankā, pirkt akcijas u. tml., lai atkal saņemtu naudu,
bet nu jau ar peļņu. Vārdu sakot, tiek veicināta uzņēmēja un darbinieka
aktīvā loma.
Nodarbinātības politika uzņēmumos orientējas uz darbinieku augstu
ģeogrāfisko (teritoriālo) mobilitāti starp uzņēmumiem, uz valsts mācību
iestādēs sagatavoto kadru pieņemšanu darbā, uz minimālām uzņēmumu
izmaksām ražošanas apmācībai.
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Darba alga parādās kā individuālo un kolektīvo pārrunu, līguma vai
kolektīvā līguma noslēgšanas rezultāts, tādēļ darba alga ir atkarīga no
darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma, darba sarežģītības, darba ražī
guma un uzņēmuma iespējām. Bezdarba apdrošināšanu regulē federālie un
štatu likumi.
ASV ir ne tikai ārējais, bet arī iekšējais darba tirgus, piemēram, mūža
nodarbinātības nodrošinājuma principu īsteno lielākā kompānija IBM.
Īstenojot šo principu, kompānija īsteno sociālo attīstības fondu nepārtraukta
pieauguma politiku, darbiniekiem nodrošina dažādas privilēģijas un stimulus. Tomēr noteicošais paliek ārējais tirgus, par ko liecina, salīdzinot ar
Japānu un Zviedriju, augstais bezdarba līmenis.
Iekšējais tirgus visraksturīgāk izpaužas Japānā, tāpēc šo tirgus modeli
bieži vien dēvē par japāņu modeli. Japāņu darba tirgus modeļa īpatnība ir
“nolīgšana uz mūžu” sistēma, kas nodrošina darbinieka nodarbinātību viņa
aktīvās darbspējas laikā un patstāvīgu arodbiedrību organizāciju izveidi
kompānijas iekšienē.
Tāda nodarbinātības politika ļauj kompānijai veikt profesionālo saga
tavotību un kvalifikācijas paaugstināšanu, nebaidoties, ka kvalificētie
speciālisti varētu pamest firmu, un izdevumi, kas firmai radušies viņu
sagatavošanā, izrādīsies veltīgi.
Kadru sagatavošana tiek veikta saskaņā ar zinātniski tehnisko progresu, darba vietu struktūru, ražojamās produkcijas modifikāciju, iepriekš
paredzēto profesionālo mobilitāti firmas iekšienē (firmas vadībai pēc
saviem ieskatiem ir atļauts pārvietot darbiniekus no vienas vietas uz citu),
audzinot darbiniekos radošu attieksmi pret darbu.
Darba algas veidošanā liela nozīme tiek piešķirta darba stāžam, kas
attur darbinieku pāreju uz citiem uzņēmumiem. Tiek vērā ņemts arī darbinieka vecums, kvalifikācija un darba efektivitāte.
Pēc 1974.–1975. gada krīzes Japānā notika dažas pārmaiņas nolīgšanas
uz mūžu sistēmā. Pavājinājās nolīgto darbinieku aizsardzība, samazinājās
pastāvīgi nodarbināto daļa, parādījās ārējais tirgus, kas bāzējās uz terciārā
sektora (pakalpojumu jomas) sīkiem uzņēmumiem.
Specifiskas iezīmes ir Zviedrijas darba tirgus modelim. Zviedru
modelis atšķiras ar valsts veiktu aktīvu nodarbinātības politiku. Valsts
aktivitāte izpaužas, iedalot lielus finanšu resursus nodarbinātības programmu atbalstam, darbaspēka pārkvalifikācijai, tā konkurētspējas pa
augstināšanai. Pie tam šiem mērķiem tiek tērēts līdz 70% no nodarbinā
tības fonda vai 3,5% no IKP (1993.–1994. gads). Tajā pašā laikā bezdarba
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pabalstu izmaksām tiek tērēts līdz 2,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP).
Apdrošināšanas iemaksas nodarbinātības fondā Zviedrijā ir aptuveni citu
Eiropas valstu līmenī.
Nodarbinātības fonda līdzekļi tiek virzīti profesionālajai sagatavotībai
un darbinieku pārkvalifikācijai, darba vietu radīšanai gan valsts, gan
privātajā sektorā, subsidējot privātās kompānijas, palīdzot bezdarbniekiem
darba vietu meklēšanā, tai skaitā ar informāciju un profesionālo orientāciju,
pabalstu izmaksām (kompensācijām), pārceļoties uz jaunu darba vietu.
Īpašu uzmanību valsts pievērš nodarbinātības atbalstam nozarēs, kas
nodrošina sociāli nepieciešamos pakalpojumus valsts depresīvajos apvidos.
Nodarbinātības politika ir cieši saistīta ar citu politiku: nodokļu, darba
algas “solidaritātes politiku”, nozaru un reģionālo politiku un citu politiku,
kas ļauj uzturēt augstu darbaspēka pieprasījumu un augstu nodarbinātības
līmeni valstī.
Civilizēts darba tirgus Krievijā atrodas tapšanas posmā. Padomju laikā
tā attīstību bremzēja augsta ekonomikas monopolizācija, stingra darba algas regulēšana no valsts puses ar nelielu diferenciāciju atkarībā no darba rezultātiem, mājokļa tirgus trūkums un administratīvie ierobežojumi
pārbraukšanai uz citām pilsētām.
90. gadu radikālo reformu rezultātā Krievijā tika sagrauta kadru kus
tības plānošanas sistēma, valsts atteicās no darba algas regulēšanas, nosa
kot nacionālajā līmenī minimālās darba algas lielumu, kam nebija nekā
das saistības ar iztikas minimumu. Parādījās pārāk liela darba samaksas
diferenciācija un nopelnītās algas izmaksu ilgstoša aizkavēšana. Tas ie
robežoja darbaspēka mobilitāti. Saglabājās arī citi destabilizējoši faktori,
kas kavēja Viskrievijas darba tirgus formēšanas pabeigšanu. Pie tiem
pieskaitāmi:
• ražošanas ilgstošs kritums un depresija, ko izsauca vispārējā krīze;
• likumdošanas nepilnības;
• slēptā bezdarba pieaugums;
• aizsardzības rūpniecības neefektīvā pārveide;
• patvaļīga militārā kontingenta samazināšana militārās reformas ka
vēšanās apstākļos;
• iedzīvotāju un darbaspēka nekontrolēta migrācija starp NVS valstīm;
• nodarbinātības regulēšanas administratīvo un tirgus metožu nepietie
kamā savstarpējā sakarība;
• informācijas trūkums par vakancēm ārpus dzīvesvietas.

4. nodaļa
Nodarbinātība un bezdarbs
Krievijas ekonomikā
4.1. Bezdarba būtība un iemesli
Darba tirgus un sociālo darba attiecību analīze bez bezdarba problēmu
izpētes būtu nepilnīga. Bezdarbs ir neaizstājams tirgus ekonomikas rak
sturlielums. Izpaužoties darba tirgū, bezdarbs tomēr nav tikai darba tirgus
funkcionēšanas rezultāts. Bezdarbs, no vienas puses, ir kā nodarbinātības
“odere” (tās iekšpuse), no otras puses, – sajūt tādu faktoru ietekmi, kas ir
atšķirīgi no faktoriem, kuri rada nodarbinātību.
Neraugoties uz to, bezdarbs vienmēr tiek skatīts kontekstā ar nodar
binātību: nodarbinātības pieaugums, kā likums, mazina bezdarbu, tajā
pašā laikā darbinieku skaita samazināšana to palielina. Pēc definīcijas:
bezdarbs – tas ir nenodarbināto darbspējīgo iedzīvotāju skaits, kuri vēlas
strādāt. Makroekonomikā bezdarbs – tas vienmēr ir sabiedrības darba po
tenciāla, darbaspēka kopuma kā ražošanas faktora neizmantošana. Šajā
ziņā bezdarbs ir līdzīgs liekai ražošanas jaudai vai neizmantotām zemes
platībām.
Dažādu skolu un virzienu ārzemju ekonomisti jau sen mēģina atklāt
bezdarba cēloņus. Rietumos bezdarba problēmu izzināšana savu virsotni
sasniedza Lielās Depresijas laikā. Ārzemju ekonomisti, arī klasiķi un neo
klasiķi, nekad nav nolieguši bezdarba esamību. Vēl vairāk, viņi uzskata, ka
noteikts bezdarba līmenis tirgus ekonomikai ir ļoti nepieciešams saistībā ar
tā cikliskā rakstura attīstību: uzplaukuma laikā firmas darba tirgū ātri atrod
nepieciešamo darbaspēku, kas tur tika “izmests” lejupslīdes laikā.
Taču mūsdienu ražošanas līmenis, kas pamatojas uz zinātniski tehnisko
progresu, padara tādu “darba rezervju armiju” ekonomikai neefektīvu –
darba devējam vajag nevis vienkāršu darbaspēku, bet noteiktas kvalitātes
darbu un noteiktu kvalifikāciju.
Tādēļ jēdziens ‘dabīgs’, t. i., normāls un tirgus ekonomikai pat nepiecie
šamais bezdarbs, patlaban tiek aplūkots dažādi. Vieni ekonomisti dabīgo
bezdarba līmeni definē kā līmeni, pie kura darba alga un inflācija ir stabilas.
Citi pētnieki par dabīgo bezdarba līmeni uzskata tādu, pie kura bez
darbam ir brīvprātīgs raksturs – tas ir tā dēvētais līdzsvarotais bezdarba
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līmenis. Trešie dabīgo bezdarba līmeni definē kā līmeni, pie kura vakanto
darba vietu skaits ir vienāds ar bezdarbnieku skaitu. Tādā veidā dabīgā
bezdarba līmenis – tas it kā ir bezdarbs “normālā” laikā, ko raksturo mērena
inflācija un stabili pieauguma tempi.
Patlaban, īpaši Krievijas ekonomikas apstākļos, būtu jārunā nevis par
dabīgo bezdarbu, bet gan par sociāli pieņemamu līmeni, kas ņemtu vērā
gan kadru mainības līmeni un darba meklēšanas ilgumu, gan darbaspēka
demogrāfisko sastāvu, gan spriedzes līmeni darba tirgū (bezdarba un
neaizņemto vietu skaita attiecību), gan sociālo spriedzi.
Lai vai kā definētu dabīgo bezdarba līmeni, patiesu problēmu ekonomikai rada masveidīgs, “nelīdzsvarots” vai “piespiedu” ciklisks bezdarbs.
Saskaņā ar klasisko (un neoklasisko) teoriju galvenais masveida bezdarba iemesls ir augsta un neelastīga (attiecībā uz samazināšanu) darba alga.
Kad darba alga pārsniedz savu līdzsvaroto līmeni un tajā nostiprinās, patei
coties arodbiedrību aktivitātēm un iejaucoties valstij, rodas plaisa starp darba
pieprasījumu un piedāvājumu, kas arī izsauc bezdarbu. No tā arī neoklasiķu
galvenā “recepte”: noturēt esošajā līmenī vai pat samazināt darba algu.
Kā zināms, Dž. M. Keinss kategoriski noraidīja ideju par darba algas
samazināšanu kā “zāles” pret bezdarbu, operējot ar kopējā pieprasījuma
jēdzienu. Dž. M. Keinsa koncepcija balstījās uz to, ka kopējā pieprasījuma
samazināšanās pazeminās uzņēmumu darbības aktivitāti, līdz ar to arī
darbaspēka pieprasījumu. Ja turklāt samazinās darba alga (kā patērētāju
izdevumu pamats), tad kopējais pieprasījums krīt vēl vairāk, utt.
Pēc mūsu domām, bezdarba rašanās un pieauguma vēsture Krievijā
pilnībā apstiprina tieši keinsisko uzskatu pareizību. No 1991. gada 1. jūlija,
kad sākās oficiālā bezdarbnieku reģistrācija Maskavas darba biržā, bezdarba līmeņa rādītāji pastāvīgi palielinājās (attiecīgi nodarbinātības rādītāji
samazinājās). 1992. gadā ekonomikā nodarbināto skaits samazinājās par
2,4%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 1993. gadā – vēl par 1,7%, 1994. gadā –
par 2,1%, 1995. gadā – par 3,3%. 1996. gadā nodarbinātības kritums sama
zinājās (0,5%), bet 1997. gadā pieauga (1,4%). Aiz šiem skaitļiem slēpjas
tendences, ko tieši aprakstīja Dž. M. Keinss.
Strauja nodarbinātības samazināšanās 1992. gadā ir saistīta ar strukturālām pārmaiņām ekonomikā (valsts sektora samazināšanās, mili
tāri rūpnieciskā kompleksa pārveide), kā arī ar finanšu stāvokļa paslik
tināšanos daudzos uzņēmumos inflācijas dēļ un nepietiekami strauju
saimniekošanas alternatīvo formu pieaugumu. Tas viss, protams, negatīvi
ietekmēja kopējā pieprasījuma apjomu. Vienīgā kopējā pieprasījuma
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sastāvdaļa, kas palika ar pluszīmi – tas ir tīrais eksports, kas tradicionāli
turējās uz izejvielu izvešanu.
Šķita, ka 1993. gadā nodarbinātībai vajadzēja kristies vēl vairāk, tomēr
skaitļi liecina par zināmu nodarbinātības krituma nāvējošās tendences
mazināšanos (1,7%). Būtība tāda, ka šajā laikposmā reālā darba alga sāka
strauji krist un uzņēmumi nesamazināja štatus cerībā sagaidīt “labākus laikus”. Un jau nākamie gadi parāda, ka uz nāvējošo reālo ienākumu fona
nodarbinātība mazinās pieaugošiem tempiem, – tagad jau nepietiekamā
kopējā pieprasījuma faktoram (tas nozīmē ražošanas un budžeta izdevumu
daļas samazināšanos) ekonomikā ir izšķirīga nozīme. Un pat pie zināmas
reālo naudas līdzekļu izaugsmes (par 3,5%) 2003. gadā nodarbinātība tur
pināja mazināties.
Tādējādi galvenais bezdarba iemesls Krievijā – ražošanas samazināšanās
vispirms jau ekonomikas valsts sektorā.
Krievijas realitāte neapstiprina tiešu sakarību starp bezdarbu un ekonomikas lejupslīdes tempiem. Tā 1992.–1994. gadā, rūpnieciskajai ražošanai
samazinoties gandrīz divreiz, nodarbināto darbinieku skaits samazinājās
ne vairāk kā par 10%. Tādas parādības cēloņi, mūsuprāt, bija šādi: pirm
kārt, valsts sektora saglabāšana ekonomikā. Otrkārt, slēptā bezdarba palieli
nāšanās nepilna darba laika, bezalgas atvaļinājumu formā. Treškārt, kritisks
bezdarba pieaugums, it īpaši pirmajos gados pēc radikālajām ekonomiskajām
pārveidēm, netika novērots, jo piedāvājums darba tirgū samazinājās.
Pirmstermiņa pensiju praktizēšana, mājsaimniecībā nodarbināto skaita
pieaugums (jo īpaši sieviešu vidū), individuālā darba izplatīšanās, arvien
pieaugošais ēnu ekonomikas sektors, – tas viss samazināja darbaspēka pie
dāvājumu darba tirgū.
Tātad var secināt, ka slēptais bezdarbs un ēnu ekonomika, – tie ir divi
spēcīgi faktori, kas izkropļo patieso bezdarba līmeni Krievijā.

4.2. Bezdarba veidi
Bezdarbs – nenodarbinātā darbaspēka rezerve, ko iespējams izmantot
ražošanas paplašināšanās vai strukturālo reformu gadījumā. Tā ir sociāli
ekonomiska parādība, kad kādai ekonomiski aktīvo iedzīvotāju daļai kādu
laiku vai pastāvīgi nav darba un ienākumu.
Mērens bezdarbs (3–5%) tiek uzskatīts par tirgus ekonomikas attīstībai
nepieciešamo pavadoni. Bezdarba koeficients tiek definēts kā attiecība
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starp bezdarbnieku skaitu un ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem kon
krētā laikposmā.
Frikcionālais bezdarbs saistīts ar darba vietas maiņu pēc nodarbināto
ierosmes, kuri brīvprātīgi meklē sev atbilstošāku darbu. Tāds bezdarbs
pastāv vienmēr un visur. Frikcionālais bezdarbs – tas ir bezdarbs “starp
darbiem”, kad cilvēks ir atstājis iepriekšējo darba vietu un meklē citu.
Arī Krievijā ir frikcionālais bezdarbs, bet īpašās formās:
1) pietiekami izplatītajam formulējumam “atbrīvots no darba pēc paša
vēlēšanās” bieži vien ir piespiedu raksturs;
2) frikcionālo bezdarbu Krievijā bieži vien vienkārši kā faktu nekon
statē, tā kā 1–2 mēnešu ilgu darba pārtraukumu darbinieki neuz
skata par iemeslu, lai vērstos nodarbinātības dienestā.
Strukturālo bezdarbu izraisa ražošanas struktūras pārmaiņas zināt
niski tehniskā progresa rezultātā, parādoties jaunām rūpniecības nozarēm,
un morāli novecojošu ražošanu atdzīvināšana. Tādā veidā rodas disproporcija starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu.
Sezonālais bezdarbs ir raksturīgs lauksaimniecībai, tūrisma biznesam,
dažiem nodarbošanās veidiem, un tas ir atkarīgs no dabas faktoriem, ko
diezgan viegli ir paredzēt.
Cikliskais bezdarbs – pats sāpīgākais – rodas ražošanas lejupslīdes
laikā, ekonomisko krīžu laikposmos, uzņēmumu masveida izputēšanas ga
dījumos, kā arī masveidīgi samazinot nodarbināto skaitu.
Instucionālais bezdarbs rodas, kad pati darba tirgus organizācija nav
pietiekami efektīva, piemēram, nepilnīga informācija par brīvajām darba
vietām.
Brīvprātīgais bezdarbs. Katrā sabiedrībā ir iedzīvotāju slānis, kuri savas psiholoģiskās dabas vai arī citu iemeslu dēļ nevēlas strādāt.
Apkopojot iepriekšminēto, var secināt, ka bezdarbu var izraisīt dažādi
cēloņi: ekonomikas lejupslīde (cikliskais), dabas faktori (sezonālais), struk
turālās pārmaiņas (strukturālais, tehnoloģiskais) un nepilnīga informācija
darba tirgū (instucionālais).
Iepriekšminēto bezdarba faktoru kombinācija veido tā kopējo līmeni
valstī.
Izstrādājot nodarbinātības politiku, īpašu problēmu rada bezdarbnieku
skaita definīcijas ticamība. Jautājumu, ko uzskatīt par bezdarbnieku, līdz
pat šim brīdim apspriež teorētiķi un praktiķi. Patlaban tikpat kā visās valstīs
bezdarbnieku skaita noteikšanai izmanto Starptautiskās darba organizācijas
(SDO) metodiku, un šī metodika balstās uz trim pamatsastāvdaļām:
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1) darba neesamība;
2) gatavība un spēja strādāt;
3) darbības īstenošana darba meklēšanā.
Pārsvarā katra valsts izstrādā savus kritērijus bezdarbnieka statusam.

4.3. Nodarbinātības valsts politikas būtība un mērķi
Nodarbinātība – jēdziens, kam ir daudz nozīmju un kas ietver dažādus
darbību veidus. Ar nodarbinātību saprot nodarbošanos ar derīgu lietu,
mācībām, darbu, bērnu kopšanu, karadienestu utt. Kā ekonomiska kategorija tas ir attiecību kopums par iedzīvotāju piedalīšanos darba tirgū, paužot
to darbā iekļaušanos pakāpi, sabiedrisko vajadzību pēc strādniekiem un
personīgo vajadzību apmierināšanas pakāpi, personīgo interesi par apmak
sātām darba vietām, ienākumu gūšanu.
Nodarbinātības politikas jēga sevī ietver pilnīgu, produktīvu un efektīvu
nodarbinātību, kas rada iespēju saņemt cienīgu darba algu, pietiekošu darbinieka un viņa ģimenes locekļu dzīvei un attīstībai. Tādas nodarbinātības
sasniegšana un saglabāšana ir nodarbinātības politikas mērķis. Taču tādas
politikas mērķis nav vienkārši pilnīgas nodarbinātības kopējā līmeņa
saglabāšana, bet gan ekonomisko un sociālo uzdevumu risināšana vispirms
jau dzīves līmeņa paaugstināšana, nosacījumu radīšana cilvēka attīstībai,
ietverot nepārtrauktas izglītības sistēmas izveidi un pilnveidošanu.
Nodarbinātības politika jāveido, radot iespēju strādāt dažādām iedzī
votāju kategorijām. Lielāka uzmanība ir jāpievērš riska grupai – sieviešu,
jauniešu, invalīdu utt. nodarbinātībai, viņu ienākumu stabilitātes nodro
šināšanai, izslēdzot diskrimināciju šajos jautājumos.
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 2008. gada augusta nogalē Krie
vijā sasniedza 76,1 milj. cilvēku vai vairāk nekā 53% no valsts kopējā ie
dzīvotāju skaita.
Nodarbināto iedzīvotāju vairākums ir sakopots organizācijās, kas nav
pieskaitāmas mazās uzņēmējdarbības subjektiem. 2008. gada jūlijā tādās
organizācijās strādāja 37,5 milj. cilvēku vai 52,1% no kopējā nodarbināto
skaita. Turklāt organizācijās, kas nav mazās uzņēmējdarbības subjekti,
tika piesaistīti darba apvienošanas kārtībā un ar civiltiesiska rakstura
līgumiem 1,9 milj. cilvēku (pilnas nodarbinātības ekvivalentā). Aizvie
toto darba vietu kopējais pilnas nodarbinātības darbinieku skaits šajās
organizācijās, kuri definēti kā algu sarakstā esošu darbinieku kopējais
skaits, darba apvienošanas kārtībā un ar civiltiesiska rakstura līgumiem
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strādājošo summārais daudzums 2008. gada jūlijā bija 39,4 milj., un tas
bija par 0,3 milj. cilvēku vai 0,9% vairāk nekā 2007. gada jūlijā.
Mūsuprāt, prioritāte būtu piešķirama sociālajai politikai, jo tieši tā tiek
virzīta stratēģisko jautājumu risināšanai uz galamērķi, kas ietver dzīves
jēgu – vispusīgu cilvēka attīstību. Tomēr materiālo pamatu sociālās ekonomikas īstenošanai rada ekonomikas un nodarbinātības politika, kas ir kā
to savienojošais posms. Sociālā politika nevar būt atrauta no sabiedrības
materiālajām iespējām.
Resursi, kas tiek virzīti sociālās politikas īstenošanai un sociālā tais
nīguma sasniegšanai, ir jāizmanto efektīvi un tiem ir jāsasniedz adresāts.
Sociālā un ekonomiskā politika tiek mērķēta pilnas, produktīvas un efek
tīvas nodarbinātības sasniegšanai, bet nodarbinātība veic ekonomiskās un
sociālās funkcijas. Veidojot un īstenojot nodarbinātības politiku, valsts va
dās pēc noteiktiem principiem.
Galvenie nodarbinātības principi parāda nodarbinātības raksturu tajā
vai citā sabiedrības attīstības konkrētajā vēsturiskajā laikposmā. Daži no
tiem izriet no valsts pamatdokumentiem, vispirms no Krievijas Federācijas
Konstitūcijas un federālā likuma “Par iedzīvotāju nodarbinātību Krievijas
Federācijā”, un tāpēc var izdalīt šādus nodarbinātības principus:
• darba brīvprātīgums, brīva iespēja pilsoņiem rīkoties ar savām ra
žošanas un radošā darba spējām;
• valsts atbildība par vienādu starta apstākļu nodrošināšanu pilsoņu
tiesību uz darbu un brīvi izvēlētu nodarbinātību īstenošanai;
• ilglaicīga nacionālo interešu ievērošana un nodrošināšana;
• nacionālo, kultūras tradīciju, vēsturiski izveidojošos reģionu un nozaru īpatnību un darba vietu pieprasījuma ievērošana;
• prioritārā uzmanība pilsoņu nodarbinātības veicināšanai, it īpaši to,
kuriem ir nepieciešama sociālā aizsardzība un kuriem ir radušās
grūtības darba meklējumos;
• kompleksas pieejas nepieciešamība nodarbinātības problēmas risi
nāšanā, kas sevī ietver valsts institūciju, arodbiedrību, visu līmeņu
darba devēju apvienību pūliņu koordināciju, budžeta finanšu iespēju,
ārpusbudžeta fondu, uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju un pilsoņu
līdzekļu izmantošanu.
Minētie principi ir iedzīvināti vai arī tiem ir jābūt iedzīvinātiem valsts
nodarbinātības politikas galvenajos virzienos un darba devēju līdzdalībā
to īstenošanā. Valsts iedzīvotāju nodarbinātības politikas atbalsta galve
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nie virzieni ir definēti “Likuma par iedzīvotāju nodarbinātību Krievijas
Federācijā” 5. pantā.
Valsts nodarbinātības politikas virzienu uzskaitījums ir diezgan plašs.
Tirgus attiecību rašanās un darbības apstākļos valsts atteicās no nodarbi
nātības tiešas centralizētas vadības. Tai pašā laikā šo problēmu nevar palaist
pašplūsmā un atdot stihisku tirgus spēku žēlastībai. Valstij ir jāpastiprina
kontrole par iepriekšizteiktu zināmu garantiju izpildi un pilsoņu tiesībām
uz darbu, darba aizsardzību īstenošanu, nepamatotas atlaišanas un nepa
matotas atteikšanās pieņemt darbā tiesisko aizsardzību saskaņā ar KF
likumdošanu par darbu.
Iedzīvotāju nodarbinātības nodrošināšanā piedalās ne vien valsts, bet
arī darba devēji. Šīs darbības ir paredzētas saskaņā ar KF likumdošanu,
atbalstot valsts nodarbinātības politikas īstenošanu.

4.4. Nodarbinātības ekonomiskā funkcija
Nodarbinātības politika savstarpējā savienojumā ar ekonomisko un
sociālo politiku īsteno nodarbinātības ekonomiskās un sociālās funkcijas.
Nodarbinātības ekonomiskā funkcija ir darbinieku nodrošināšana ar liet
derīgām darba vietām, lai radītu sabiedrības materiālās un garīgās vērtības.
Ikgadējo radīto bagātību rādītājs ir iekšzemes kopprodukts (IKP).
Ekonomiskās funkcijas īstenošana ir atkarīga no sabiedrības, valsts
iespējām radīt ekonomiski lietderīgas darba vietas, no darbspējīgo iedzī
votāju nodarbinātības un gan darba vietu, gan darbaspēka izmantošanas
efektivitātes.
Kā ekonomiski lietderīgas darba vietas izprot fiziskas darbavietas, no
drošinātas ar apgrozāmajiem līdzekļiem, kas ļauj darba cilvēkam īstenot
savas intereses, sasniegt augstu darba ražīgumu un saņemt pietiekamu atalgojumu, kas ļauj normāli dzīvot un attīstīties darbiniekam un viņa ģimenei.
Līdzīgas darba vietas ir jāpiepilda ar sagatavotu darbaspēku. Vislabākos
rezultātus var sasniegt tikai tad, ja darbaspēka profesionālā kvalifikācijas
struktūra būs atbilstīga darba vietu struktūrai, kas radītas, ievērojot zināt
niski tehnisko progresu.
Kā ekonomiski efektīvu saprot tādu nodarbinātību, kas ikkatram sa
biedrības loceklim nodrošina pienācīgus ienākumus, veselību, izglītības
un profesionālā līmeņa pieaugumu, pamatojoties uz sabiedriskā darba ra
žīguma pieaugumu. Vispiemērotākie rādītāji, kas nodrošina pietiekamus
priekšstatus par efektīvu nodarbinātību, ir šādi:
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• iedzīvotāju nodarbinātības ar profesionālu (apmaksājamu) darbu
līmenis;
• darbspējīgo iedzīvotāju nodarbinātības vai darba resursu valsts sek
torā līmenis;
• darbspējīgo iedzīvotāju (vai darba resursu) visizdevīgākais sadalījums
(optimalitāte) pa sabiedriski lietderīgu darbību jomām;
• darbspējīgo iedzīvotāju sadalīšanas struktūras racionalitāte pēc pro
fesijām, nozarēm un ekonomikas sektoriem;
• bezdarba norma, tās proporcija pret dabiskā bezdarba līmeni.
Pirmais rādītājs – iedzīvotāju nodarbinātības līmenis (koeficients)
profesionālajā darbā –, to nosaka kā nodarbināto skaita attiecību pret
kopējo iedzīvotāju skaitu, izteiktu procentos. 1998. gadā Krievijā tas bija
43,6% (64,3 milj. cilvēku/147,4 milj. cilvēku). Darbspējīgo iedzīvotāju
daļa šajā gadā to kopējā skaitā bija 57,5%. 1990. gadā Krievijas darbspējīgo
iedzīvotāju daļa bija 56,7%, bet nodarbinātības koeficients – 50%. Šā koeficienta samazināšanās liecina, ka ir radīti apstākļi brīva laika veidā, lai
nodarbotos ar citiem darbības veidiem. Minēto koeficientu var izmantot
starptautiskiem salīdzinājumiem.
Otrs rādītājs – darbaspējīgo iedzīvotāju nodarbinātības līmenis sabiedriskajā saimniecībā –, un to aprēķina kā procentuālu attiecību starp
iedzīvotāju skaitu, kuri ir nodarbināti profesionālajā darbā, un visa darb
spējīgo iedzīvotāju vai darba resursu skaitu. 1990. gadā tas bija 75,8%
(64,3 milj. cilvēku/84,8 milj. cilvēku x 100).
Salīdzināšanai: 1986. – 1987. gadā minētais koeficients sasniedza maksimumu, pārsniedzot 85%, un pēc dažiem aprēķiniem tuvojās 90% robežai.
Trešais rādītājs – iedzīvotāju sadalījuma optimalitāte pa sabiedriski
lietderīgu darbību jomām. 1998. gadā, salīdzinot ar 1986.–1987. gadu, no
darbinātība tautsaimniecībā samazinājās par 10,6 milj. cilvēku (no 74,9
milj. 1987. gadā līdz 64,3 milj. cilvēku 1998. gadā).
Ja līdz radikālo reformu sākumam samazināšanās notika, nodarbinā
tajiem aizejot no darbaspēka sastāva un papildinot mājsaimniecībā no
darbināto skaitu, tad 1992. gadā strauji pieauga bezdarbnieku daļa un
skaits. 2000. gadā kopējais darba meklētāju skaits bija 7,6 milj. cilvēku
vai 10,5% (pēc Starptautiskās darba organizācijas (SDO) metodoloģijas),
tai skaitā nodarbinātības dienestā reģistrēto – 1,1 milj. cilvēku vai 1,5%.
Kā redzams, kopējais bezdarbnieku skaits ir pārāk liels, lai runātu par
visizdevīgāko nodarbinātību ekonomikā.
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Ceturtais rādītājs – iedzīvotāju sadalīšanas pēc profesijām, nozarēm
un ekonomikas sektoriem – struktūras racionalitāte. Par šo rādītāju var
spriest pēc tās vai citas profesijas pieprasījuma pārmaiņām. Sākoties tirgus reformām, strauji pieauga pieprasījums pēc speciālistiem finanšu jomā,
tirgus ekonomikā, jurisprudencē un citās humanitārajās profesijās, un
samazinājās pēc speciālistiem tehniskajās disciplīnās.
Piektais rādītājs – bezdarba norma, tās proporcija pret dabiskā bezdarba līmeni. Minēto rādītāju plaši pielieto Rietumvalstīs nodarbinātības
efektivitātes analīzei. Tas kļuva iespējams pēc dabiskā bezdarba līmeņa
zinātniskās definīcijas. Novirzīšanās no tās uz vienu vai otru pusi parāda,
ka darbaspēku izmanto neefektīvi un ekonomika cieš zaudējumus inflācijas
vai nepietiekama IKP dēļ. ASV 20. gadsimta 90. gadu otrajā pusē par
bezdarba dabisko normu skaitījās 5,5–6% līmenis.
Krievijā tādu normu pareizi aprēķināt nav iespējams, jo trūkst datu par
darba ražīgumu, ir augsts inflācijas līmenis, augsts slēptais bezdarbs un ēnu
ekonomika, u. tml.
Tādā veidā, balstoties uz visu kopējo rādītāju analīzi, var viennozīmīgi
secināt, ka 90. gados Krievijā darbaspēku izmantoja neefektīvi. Par vienu
no pēdējām darbaspēka neefektīvas izmantošanas sekām kļuva IKP sama
zināšanās un spriedzes rašanās sociālo problēmu risināšanā.

4.5. Nodarbinātības aktīvā politika Krievijas Federācijā
un tās efektivitātes noteikšana. Bezdarba samazināšanas
iespējas
Nodarbinātības politiku kā pasākumu kopumu, kas vērsts uz darbaspēka
sadales uzlabošanu un nodarbinātības efektivitātes uzturēšanu, var iedalīt
pasīvajā un aktīvajā politikā.
Pasīvā politika aprobežojas ar bezdarbnieku pabalstu izmaksu, iespējas
sniegšanu pirmspensijas vecuma cilvēkiem doties pensijā, materiālās pa
līdzības sniegšanu. Tas noteikti ir vajadzīgs un svarīgs darbs.
Tā kā aktīvās politikas veikšanai finanšu iespējas ir ierobežotas,
Krievijā 90. gados pārsvarā tika īstenota pasīvā nodarbinātības politika.
90. gadu pirmajā pusē finanšu daļa aktīvās politikas veikšanai pieauga, bet,
sākot ar 1996. gadu, tā sāka samazināties un 1997. gadā tā bija 13,7% no
kopējās nodarbinātības fonda līdzekļu summas. Tāda situācija radās uzņē
mumu lielo sociālo iemaksu parādu dēļ, tās neiemaksājot tajā laikā esošajā
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nodarbinātības fondā. Darba algas zemais līmenis, pastāvīga tās un pabalstu izmaksu aizkavēšanās noved pie lielas iedzīvotāju daļas grimšanas
nabadzībā un tās sociālās degradācijas.
Tādēļ ir nepieciešama aktīva nodarbinātības politika. Tas nozīmē – iz
strādāt atbilstošu nodokļu piemērošanas likumdošanu, kas veicinātu bu
džeta, kredīta, nodokļu un investīciju politiku un kas īstenojas ar aktīvo
programmu palīdzību. Pie pēdējām var pieskaitīt: “Pārstrukturēšanās un
ekonomiskā izaugsme 1997.–2000. gads” programmu, Federālo mērķ
programmu Krievijas Federācijas iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai
1998.–2000. gads, Federālo programmu mazās uzņēmējdarbības atbalstam
1998.–1999. gads.
Attiecīgās programmas ir pieņemtas gan federālajā, gan reģionālajā
līmenī.
Tādu programmu īstenošanu līdz 1996. gadam pavadīja pieaugošs ta
jās iesaistīto bezdarbnieku skaits, kad ar nodarbinātības dienesta atbalstu
darbā tika iekārtoti 2,5 milj. iedzīvotāju, tai skaitā 53,8% bezdarbnieku,
307,1 tūkst. cilvēku ar nodarbinātības dienesta norīkojumiem tika ap
mācīti, vakanto vietu gadatirgos piedalījās aptuveni 500 tūkst. cilvēku,
apmaksātos pagaidu sabiedriskajos darbos piedalījās 291,5 tūkst. cilvēku.
1997. gadā finanšu grūtību dēļ programmu īstenošanā iestājās kritums. Valsts nodarbinātības dienesta darba aktivizācijas un iedzīvotāju
darba meklējumos aktivitāšu paaugstināšanās rezultātā 1998. gadā izdevās
pārvarēt dažus kavēkļus programmas īstenošanā, un 1998. gadā pieauga:
• apmācību izgājušo skaits par 16,0%;
• sabiedriskajos darbos piedalījušos skaits par 36,1%;
• personu skaits par 1,4%, kuri ir atraduši algotu darbu ar nodarbinātības
dienesta palīdzību.
Ar darbā iekārtošanās problēmām bez valsts institūcijām nodarbojas
arī nevalstiskās struktūras. Krievijas Lietišķo sieviešu konfederācija īsteno
programmas, vērstas uz sieviešu sagatavošanu darbībai mazās un vidējās
uzņēmējdarbības jomā. Tādu struktūru ir pietiekami daudz, bet to darbības
apjoms nav liels.
Nodarbinātības programmu īstenošanai finanšu resursu ierobežotības
dēļ par svarīgu problēmu kļūst programmu efektivitātes noteikšana. Pasaules praksē ir zināmi vairāki paņēmieni šīs problēmas risināšanā, starp tām:
darbā iekārtošanās un darba karjeras rādītāju salīdzināšana; attiecīgo programmu izdevumu salīdzināšana ar iespējamajiem nodokļu ienākumiem
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no personu (kuras šajā jomā atgriezušās pēc piedalīšanās tajās vai citās
programmās) darba aktivitātēm; programmas vērtības un tās rezultātu salī
dzinošais raksturojums; nodarbinātības politikas efektivitātes novērtējums.
Kopumā Krievijas nodarbinātības veicināšanas un aizsardzības pret
bezdarbu politika pamatojas uz attīstīto valstu lielo pieredzi. Tomēr šo
pieredzi nepietiekami precizē saistībā ar Krievijas apstākļiem.
Pirms aktīvās nodarbinātības politikas ieviešanas ir jābūt labi izstrā
dātām uzskaites, reģistrācijas un bezdarbnieku efektīvas atbalstīšanas me
todēm. Kā parāda attīstīto valstu pieredze, tikai nodrošinot bezdarbnieku
sociālo aizsardzību, valdība var iet tālāk – sākumā pie nodarbinātības
stabilizācijas (saglabāšanas), bet vēlāk pie tās pieauguma veicināšanas.
Turklāt nodarbinātības pieauguma veicināšana notiek trijos virzienos:
1. Darbs ar uzņēmējiem (piemēram, nodokļu atvieglojumi, veidojot
darba vietas).
2. Darba meklēšanas aktivizācija no bezdarbnieku puses (darbaspēka
piedāvājuma veicināšana).
3. Vienas daļas algotā darbaspēka izslēgšana no darba tirgus (pašno
darbināto atbalstīšana).
Straujš bezdarba uzplaiksnījums Krievijā nedod laika secīgi sekot
nodarbinātības politikas normālai evolūcijai. Tādēļ nodarbinātības nodro
šināšanas dažādas programmas mēģina aptvert uzreiz visus nodarbinātības
un bezdarba pasākumu virzienus, vāji saskaņojot paredzētās un patiesās
valsts finansiālās iespējas. Mūsdienu Krievijai smagajos ekonomiskajos apstākļos nodarbinātības politikā ir nepieciešams noteikt prioritātes,
nemēģinot akli atdarināt attīstīto valstu pieredzi. Ir nepieciešams vispirms
iezīmēt valsts (federālās) un reģionālās darba tirgus regulēšanas jomas,
attiecīgi sadalot finanšu līdzekļus nodarbinātības politikas īstenošanai.
Tāpat ir jāpārskata nodarbinātības politikas īstenošanas metodes. Kā
zināms, katra regulēšana, tai skaitā arī darba tirgus regulēšana, var būt
administratīva un ekonomiska. Administratīvās metodes paredz tiešu ie
jaukšanos darba tirgus darbībā, dažreiz arī neņemot vērā tirgus mehānismu.
Regulēšanas ekonomiskās metodes – ieteicošas, veicinošas, bet ne pa
vēlošas.
Pie tādām aktīvām nodarbinātības regulēšanas ekonomiskajām meto
dēm ir pieskaitāmi šādi pasākumi:
• vispārēja valsts ekonomikas atveseļošana, investīciju aktivitāšu veicinā
šana, stabilizācija un turpmākās ekonomiskās izaugsmes sasniegšana;
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• nosacījumu radīšana nodarbinātības attīstīšanai un paplašināšanai
ekonomikas nevalstiskajos sektoros, tai skaitā pašnodarbināto un
mazā biznesa atbalstīšana;
• profesionālās apmācības, pārkvalificēšanās un konsultēšanas nodro
šināšana, lai radītu racionālas nodarbinātības struktūras.
Tomēr liela ekonomisko metožu daļa balstās uz neekvivalentu ap
maiņu, un tām ir pieskaitāma: bezmaksas vai pazeminātas maksas pro
fesionālā apmācība; atvieglotu kredītu izsniegšana darba vietu radīšanai;
atvieglotu nodokļu nodrošināšana darba devējiem, kuri rada papildu
darba vietas, u. tml.
Administratīvi tiesiskās metodes ietver tiesību aktu pieņemšanu, kas
nosaka darba tirgū darba devēju un darbinieku uzvedību, kā arī viņiem
garantijas no valsts puses. Valdība nosaka normatīvos aktus, kas paredz
vienotas prasības iedzīvotāju nodarbinātībai, darba devēja un darbinieka
tiesības un pienākumus saistībā ar nodarbinātību, darbaspēka minimālo
cenu utt.
Proporcija starp darba vietu skaitu un darbaspēku, starp sabiedriski
nepieciešamajiem izdevumiem darbaspēka atražošanai, tā vērtību un cenu
ir pieskaitāma pie svarīgāko proporciju skaita. To regulēšana tikai ar tirgus
palīdzību kā līdzekli kāda uzdevuma veikšanai novedīs pie periodiskiem
līdzsvara zudumiem ekonomikā, un sabiedrības zaudējumi būs tādi paši kā
no preču un pakalpojumu pārprodukcijas krīzes.
Lai izpildītu regulējošās funkcijas, valdība nosaka darba tirgus uz
skaites un atskaites sistēmu. Klasisks piemērs ir Japāna, kurai ir mērķis –
pilnīgas nodarbinātības nodrošināšana, jo valstī ir radīta vienota darba
tirgus informācijas sistēma.

5. nodaļa
Darba ražīgums un efektivitāte
5.1. Darba ražīguma mērījuma metodes

Darba rezultātā tiek ražotas preces un sniegti pakalpojumi, ko vispirms
raksturo ražošanas izdevumi vai pašizmaksa, otrkārt, tirgus vērtība. Šo
divu lielumu attiecība katram preču veidam un pakalpojumam, reizinot ar
to apjomu, nosaka ražošanas ienesīgumu jeb rentabilitāti.
Ražošanas produktivitāti var arī izmērīt, salīdzinot tā apjomu ar to
uzņēmuma ražošanas pamatfondu vērtību, kas piedalās šīs produkcijas izlaidē. Tādu rādītāju sauc par fonda atdevi. Darba produktivitātes
vispārinošs rādītājs ir tā ražīgums, kas raksturo saražotās produkcijas vai
sniegto pakalpojumu apjomus uz darba patēriņa vienību.
Visbiežāk jēdziens ‘ražīgums’ ir šaurāks nekā jēdziens ‘efektivitāte’.
Izšķir sabiedrības, reģiona un nozares darba ražīgumu, kā arī darba
ražīgumu uzņēmumā un atsevišķa darbinieka individuālā darba ražīgumu.
Ražošanas attīstības neatņemams nosacījums ir darba ražīguma pieaugums. Darba ražīguma pieaugums nozīmē, ka tiešā darba patēriņa daļa
produktos samazinās, bet iepriekšējā darba patēriņa daļa – palielinās,
pie tam kopējā darba summa, ietverta katrā produkta vienībā, samazinās.
Darba ražīguma līmeni iespaido darba ekstensīvais izmantošanas līmenis,
darba intensitāte, kā arī ražošanas tehniski tehnoloģiskais stāvoklis.
Darba ekstensīvais raksturojums atspoguļo darba laika izmantoša
nas pakāpi un tā ilgumu maiņā, citiem raksturlielumiem nemainoties. Jo
pilnīgāk izmanto darba laiku, jo mazāk ir dīkstāvju un laika patēriņa, kas
nav saistīts ar ražošanu, un jo ilgāka ir darba maiņa, jo augstāks ir darba
ražīgums. Darba ekstensīvajam raksturojumam ir divas redzamas robežas:
likumdevējs ir noteicis darba dienas un darba nedēļas ilgumu.
Darba intensitāti raksturo tā spraiguma pakāpe laika vienībā, un to
mēra ar šajā laikā cilvēka patērētās enerģijas daudzumu. Jo augstāka ir
darba intensitāte, jo augstāks tā ražīgums. Maksimālo intensitātes līmeni
nosaka cilvēka organisma fizioloģiskās un psihiskās spējas, un tas nozīmē,
ka darba intensitātei ir fizioloģiskas robežas, – tā nevar būt neierobežota.
Normāls darbs paredz arī normālu tā intensitāti, t. i., tādu dzīves ener
ģijas patēriņu darba maiņas laikā, kas nodrošina nepieciešamos apstākļus
organisma pilnvērtīgai darbībai un pilnīgai darbspēju atjaunošanai līdz
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jaunas darba dienas sākumam. Svarīga ir arī esošās veselības aizsardzības
sistēma, pieejamās pārtikas kvalitāte un no darba brīvā laika lietderīga
izmantošana.
Tas viss veido darba ražīgumu – tā spēju ražot atkarībā no ražošanas
tehniskā aprīkojuma izaugsmes arvien vairāk un vairāk produkcijas. Tomēr
mūsdienu ekonomikas teorija balstās uz to, ka produkcijas ražošanas process ir ne tikai darba funkcionēšanas, bet arī darba, kapitāla, zemes un
uzņēmējdarbības kopējas rīcības rezultāts. Katra šī ražošanas faktora daļu
un lomu produkcijas radīšanas procesā precīzi noteikt nav iespējams: aprēķinot darba ražīgumu, izlaistās produkcijas apjoma attiecināšana pret
darba patēriņu, kas saistīts ar šo izlaidi, nenozīmē, ka tikai darbs ir pro
dukcijas avots, bet gan pārstāv tikai vienu no ražošanas efektivitātes no
teikšanas veidiem.
Darba ražīguma pieaugums uzņēmumos izpaužas šādos veidos:
• produkcijas masas, radītas laika vienībā ar nemainīgu tās kvalitāti,
palielināšana;
• produkcijas, radītas laika vienībā, kvalitātes paaugstināšana pie ne
mainīgas masas;
• darba patēriņa samazināšana uz ražotās produkcijas vienību;
• tiešā un iepriekšējā darba patēriņa attiecību maiņa, palielinot
iepriekšējā darba patēriņa īpatsvaru, samazinoties kopējām darba
izmaksām;
• preču ražošanas un aprites laika samazināšana, peļņas masas un normas palielināšana.
Darba ražīguma pieaugums nodrošina uzņēmumiem un visai sabied
riskajai ražošanai tālāku attīstību un labvēlīgas nākotnes izredzes, kas galu
galā noved pie iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanās.
Izstrāde un darbietilpība kalpo kā darba ražīguma rādītāji. Tie ir
savstarpēji saistīti ar proporcionāli apgrieztu atkarību un tiek izteikti ar
formulām:
I = A/Di [1];
D = Di/A [2],
kur I – izstrāde;
D – darbietilpība;
A – produkcijas (darba, pakalpojumu) ražošanas apjoms attiecīgajās
vienībās;
Di – produkcijas izlaides (darba izpildes, pakalpojumu sniegšanas)
darba izmaksas attiecīgajās vienībās.
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Tautsaimniecībā un materiālās ražošanas jomā darba ražīguma (izstrā
des) līmeni nosaka attiecība starp jaunradītās vērtības lielumu – konkrēta
laikposma nacionālo ienākumu un vidējo personāla skaitu, kuri ir aizņemti
materiālajā ražošanā tajā pašā laikposmā.
Pakalpojumu jomā darba ražīgumu (izstrādi) nosaka attiecība starp
pakalpojumu vērtību, bez materiālo vērtību izmaksām to sniegšanai, no
teiktā laikposmā un vidējo personāla skaitu pakalpojumu jomā tajā pašā
laikposmā.
Darba ražīguma mērīšanas problēmai ir divi aspekti: no ražošanas apjoma viedokļa un no darba patēriņa viedokļa.
Pastāv trīs galvenās produkcijas ražošanas apjoma mērīšanas metodes –
fiziskā, darba un vērtēšanas metode.
Fiziskā metode: ražošanas apjoms ir izteikts fiziskās vienībās – gabalos, kilogramos, metros utt. Fizisko mērīšanas metodi pielieto viendabīgas
produkcijas ražošanas gadījumā. Darba apjomu šajā gadījumā nosaka ar
fizisko rādītāju palīdzību, tādu kā tonnas, gabali, metri, litri u. c. Veikto
darbu līmenis fiziski mantiskā mērījuma gadījumā ir visobjektīvākais un
ticamākais darba ražīguma rādītājs. Izmantojot šo metodi, ir iespējams
izmērīt un salīdzināt atsevišķu brigāžu un darbinieku darba ražīgumu,
plānot to skaitu, noteikt profesionālo un kvalifikācijas līmeni, kā arī sa
līdzināt dažādu uzņēmumu darba ražīgumu.
Darba ražīguma mērīšanas fizisko metodi raksturo vienkāršība un aprē
ķinu uzskatāmība. Tomēr tās izmantošana ir ierobežota: to nevar izman
tot, lai aprēķinātu darba ražīgumu tajos iecirkņos, kuros ražo dažāda veida
produkciju, piemēram, mašīnas un darbarīkus. Turklāt tā neņem vērā ne
pabeigtās ražošanas krājumu pārmaiņas.
Vēl arī izmanto nosacīti fizisko produkcijas ražošanas apjoma mē
rīšanas metodi, kas pamatojas uz dažādu izstrādājumu reducēšanu uz vienu
rādītāju: piemēram, dažāda veida ziepes pārvērš viena veida ziepēs ar 40%
tauku saturu, bet dažāda veida degvielu – nosacītā degvielā ar siltumspēju
7000 kcal/kg.
Tādējādi dažādas ietilpības vagonus pārvērš par divasīgiem vagoniem,
dažādas ietilpības konservu burkas – nosacītās burkās, bet dažādus apavus –
nosacītā pārī. Pārveidošanā par nosacītajām mērvienībām parasti izmanto
pārrēķina vienības (koeficientus).
Nosacīti fiziskā darba ražīguma aprēķina metode ir ērta lietošanā, tā
ka daudz dažādu preču ražošanu (pakalpojumu pārdošanu) ar pārrēķina
koeficientu palīdzību var vienkāršot (reducēt) līdz salīdzināmam veidam:
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piemēram, izdevumus miltu, maizes un makaronu izstrādājumu realizācijai
var izteikt ar pārrēķina koeficientiem kā izdevumus maizes izstrādājumu
viena nosacītā kilograma realizācijai.
Darba metode ir domāta, lai raksturotu ražošanas apjoma darbu izmaksu normas – norma/stundas. Tā ir piemērota, lai novērtētu darba ražīguma
līmeni atsevišķos ražošanas iecirkņos, bet prasa pielietoto normu stingru pamatojumu. Ja ir dažādas intensitātes normas, tad šī metode sniedz
dažādus izkropļojumus, tāpēc tās pielietošana nav plaši izplatīta.
Darba ražīguma mērīšanas darba (normatīvā) metode parāda attiecību starp noteikta apjoma darba faktiskajām darba izmaksām, un darba
izmaksām, kas aprēķinātas pēc normas, t. i., tā raksturo strādnieka iz
strādes normas izpildes pakāpi. Darba ražīguma aprēķins ar šo metodi nosaka darba apjomu, ņemot vērā normatīvo darbietilpību (cilvēkstundas),
kas paredzēta faktiski nostrādātā laika vienībai. Mērot darba ražīgumu
ar darba metodi, tiek izmantoti laika normatīvi produkcijas vienības ra
žošanai vai preces vienības pārdošanai:
Dr = Ad/Lf,
kur Dr – darba ražīgums, mērīts ar darba metodi;
Ad – darba apjoms normatīvā darba laika vienībās;
Lf – faktiskais darba laiks.

Darba metodes priekšrocība ir iespēja to pielietot visa veida darbu un
pakalpojumu veidiem, bet plašākai metodes izmantošanai ir nepieciešami
laika normatīvi katram darba veidam, kas ir ne vienmēr un ne visur. Šo metodi nevar izmantot, lai aprēķinātu darba ražīgumu darbiniekiem, kuriem ir
laika darba samaksa, ja viņu darbībai nepiemēro laika normu.
Valsts ekonomikā sabiedrisko darba ražīgumu mēra ar iekšzemes kop
produktu (IKP), attiecinātu uz gada vidējo darbinieku skaitu, t. i., ekonomikā
nodarbināto.
Vērtēšanas metode ļauj salīdzināt dažādu kvalifikāciju un profesiju
darbinieku darba ražīgumu, piemēram, konditora un pavāra, virpotāja un
autovadītāja darba ražīgumu. Šīs metodes priekšrocība ir aprēķinu vien
kāršība, iespēja salīdzināt dažādu nozaru darba ražīguma līmeņus, kā arī
noteikt tā dinamiku dažādos laikposmos. Metodes trūkums ir cenu fak
toru ietekme: tirgus konjunktūra (situācija, stāvoklis, kas var ko ietekmēt),
inflācija, kā arī darba materiālietilpība.
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Darba patēriņu var mērīt ar:
1) cilvēkstundām;
2) cilvēkdienām;
3) vidējo darbinieku skaitu.
Darba patēriņu visprecīzāk atspoguļo nostrādāto cilvēkstundu skaits,
bet viņu aplēses ir darbietilpīgas. Cilvēkdienas sniedz mazāk precīzu rezul
tātu par darba patēriņu, salīdzinot ar cilvēkstundām, jo neņem vērā iekšējās
dīkstāves.
Vidējais darbinieku skaits salīdzinājumā ar cilvēkdienām neņem vērā
veselu dīkstāves dienu, tomēr tieši vidējo darbinieku skaita rādītāju izmanto, aprēķinot ikgadējo darba ražīgumu, jo tas nodrošina dažādu uzņēmumu,
nozaru un valstī kopumā rādītāju salīdzināmību.
Stundas un dienas izstrādes rādītājus izmanto, veicot uzņēmuma saim
nieciskās darbības iekšējo analīzi. Tādējādi, lai noteiktu izstrādi, izvēlas
attiecīgus produkcijas ražošanas apjoma un darba patēriņa rādītājus un pir
mos dala ar otrajiem.
Uzņēmuma personāls dalās strādniekos un kalpotājos. Kalpotājus
atkarībā no izpildāmajām funkcijām iedala speciālistos, vadītājos un teh
niskajos izpildītājos.
Tādā veidā izšķir izstrādi, attiecināmu uz vienu strādnieku (stundas,
dienas, mēneša, ceturkšņa, gada izstrāde), un izstrādi, attiecināmu uz vienu
darbinieku:
Id.st = Is.st x Dm
Ig.st = Id.st x Fg
Ig.d = Ig.st x P
Ig.d = Ig.st x Dm x Fg x P,
kur Is.st – strādnieka stundas izstrāde;
Id.st – strādnieka dienas izstrāde;
Ig.st – strādnieka gada izstrāde;
Ig.d – darbinieka gada izstrāde;
Dm – darba maiņas ilgums;
Fg – gada efektīvais fonds (225 dienas);
P – strādnieku īpatsvars personālā.

Pamatojoties uz produkcijas apjoma un darba patēriņa rādītāju priekš
rocību un trūkumu analīzi, būtu jāatzīmē, ka jebkurām iespējamām kombi
nācijām ir zināma ekonomiska nozīme, bet to izvēle jānosaka, pamatojoties
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uz darba ražīguma līmeņa aprēķināšanas konkrētiem uzdevumiem. Visiz
platītākais veids, kā noteikt izstrādes uzņēmumā, būtu aprēķināt uzņēmuma
neto produkcijas apjomu gadā, to attiecinot uz šī uzņēmuma viena vidējā
saraksta darbinieku.

5.2. Produkcijas darbietilpība un tās struktūra
Cits darba ražīguma rādītājs – darbietilpība ir tiešā darba patēriņu
summa, kas nepieciešama produkcijas vienības saražošanai. Lai noteiktu
produkcijas vienības darbietilpību, visas ražošanas izmaksas dala ar izlais
tās produkcijas apjomu noteiktā laikposmā.
Lai plānotu un analizētu darbu, aprēķina atsevišķu operāciju, darba un
izstrādājumu darbietilpību.
Tehnoloģisko darbietilpību (Dt) nosaka strādnieku (gabaldarba un
laika darba) darba patēriņš. To aprēķina ražošanas operācijām, detaļām,
mezgliem un gataviem izstrādājumiem.
Apkalpošanas darbietilpība (Da) ir pamatcehu palīgstrādnieku un
palīgcehu un apakšnodaļu visu strādnieku darba patēriņš, kuri nodar
bināti ražošanas apkalpošanā. Tās aprēķins tiek veikts katrai operācijai, iz
strādājumam vai proporcionāli izstrādājuma tehnoloģiskajai darbietilpībai.
Ražošanas darbietilpība (Dr) sastāv no tehnoloģiskās darbietilpības
un apkalpošanas, t. i., pamatdarba un palīgdarba strādnieku darba patēriņa
darba vienības veikšanai.
Pārvaldes darbietilpība (Dp) sastāv no vadītāju, speciālistu un kalpotāju
darba patēriņa. Viena daļa šāda patēriņa, kas ir tieši saistīta ar izstrādājumu
izgatavošanu, tieši attiecas uz šiem izstrādājumiem; cita patēriņa daļa, kas
nav tieši saistīta ar izstrādājumu izgatavošanu, uz tiem attiecas proporcionāli
ražošanas darbietilpībai.
Pilnā produkcijas darbietilpība (Dpl) atspoguļo visus darba patēriņus
katra izstrādājuma izgatavošanai un visai to summai, un to nosaka ar formulu:
Dpl = Dt + Da + Dp = Dr + Dp .
Izšķir šādu darbietilpību:
1) normatīvo;
2) plānveidīgo;
3) faktisko darbietilpību.
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Normatīvo darbietilpību aprēķina, pamatojoties uz esošajām darba
normām: laika normām, izstrādes normām, apkalpes laika normām un
skaita normām. To lieto, lai noteiktu darba patēriņa kopējo lielumu, kas
nepieciešams gan atsevišķu izstrādājumu izgatavošanai, gan arī visas
ražošanas programmas izpildei.
Plānotā darbietilpība no normatīvās darbietilpības atšķiras ar darba
patēriņa lieluma samazināšanu, kas plānota esošajā laikposmā, veicot
administratīvos un tehniskos pasākumus.
Faktiskā darbietilpība – tā ir veikto darba patēriņu summa, kas izlie
tota produkcijas apjoma izlaišanai vai darba apjoma veikšanai.
Darbietilpības rādītāji ir nepieciešami, lai aprēķinātu darba ražīguma
līmeņus, novērtētu jaunu konstrukciju, materiālu un tehnoloģisko procesu
izmantošanas efektivitāti, kā arī darba mehanizācijas efektivitāti, kad ir
aprēķināti darba patēriņi vienai vienībai vai mehānismu veiktajam darbu
kompleksam.
Darbietilpības rādītājs ir darba ražīguma apgriezts rādītājs, un to
aprēķina ar formulu:
D = L/A,
kur D – darbietilpība;
L – darba izpildīšanas normatīvais laiks;
A – darba apjoms darba laika vienībās.

Ražošanā var izmantot produkcijas (darba, pakalpojumu) nosacītās darb
ietilpības rādītāju, kuru aprēķinot, izmanto pārrēķina koeficientus.
Darbietilpības rādītājs nav pakļauts ārējo faktoru ietekmei, tāpēc pro
dukcijas (darba) faktiskā darbietilpība ir precīzāka nekā izstrādes izmaksu
rādītājs, un tā raksturo darba ražīguma līmeni un dinamiku.

5.3. Darba ražīguma pieauguma faktori un rezerves
Lielā nozīme, kāda ir darba ražīguma pieaugumam atsevišķos uzņē
mumos un visā sabiedrībā, rada nepieciešamību izvērtēt visus faktorus, kas
ietekmē darba ražīguma līmeni un tā pieauguma slēpto rezervju atklāšanu.
Faktori – tie ir virzošie spēki, kuru ietekmē mainās darba ražības
līmenis un dinamika.
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Izšķir piecas faktoru grupas:
1. Materiāli tehniskie faktori ir saistīti ar jaunas tehnikas izmantošanu,
progresīvajām tehnoloģijām, jauna veida izejvielām un materiāliem. Ražo
šanas pilnveidošanu var panākt:
• modernizējot iekārtas;
• morāli novecojušās iekārtas aizvietojot ar jaunām un ražīgākām;
• paaugstinot ražošanas mehanizācijas līmeni: roku darbu mehanizācija,
mazās mehanizācijas līdzekļu ieviešana, darba kompleksā mehani
zācija iecirkņos un cehos;
• automatizējot ražošanu: automatizētu darbgaldu un iekārtu uzstā
dīšana, automātisko līniju un automatizētu ražošanas sistēmu izman
tošana;
• ieviešot jaunas progresīvas tehnoloģijas;
• izmantojot jaunus izejvielas veidus, progresīvus materiālus un citus
pasākumus.
Materiāli tehnisko faktoru kompleksu un to ietekmi uz darba ražīguma
līmeni var raksturot ar šādiem rādītājiem:
• darba energobruņojumu – visa veida enerģijas patēriņu uz vienu rūp
niecības strādnieku;
• darba elektrobruņojumu – elektroenerģijas patēriņu uz vienu rūpnie
cības strādnieku;
• darba tehnisko bruņojumu – ražošanas pamatfondu apjomu uz vienu
darbinieku;
• mehanizācijas un automatizācijas līmeni – strādnieku daļu, nodarbi
nātu ar mehanizētu un automatizētu darbu;
• ražošanas ķimizāciju, progresīvu materiālu un ķīmisko procesu pie
lietošanu – ķimizēto ražošanas procesu īpatsvaru kopējā ražošanas
apjomā.
2. Sociāli ekonomiskos faktorus nosaka darba kolektīvu īpašības, to
sociāli demogrāfiskais sastāvs, sagatavotības līmeņi, disciplinētība, darbi
nieku darba aktivitāte un radošā iniciatīva, vērtību orientācijas sistēma,
apakšnodaļu un uzņēmuma vadības stils u. c.
3. Organizatoriskos faktorus nosaka darba organizācijas, ražošanas
un vadības līmenis, un tie ir:
• ražošanas pārvaldes organizācijas pilnveidošana;
• pārvaldes aparāta struktūras pilnveidošana;
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• ražošanas pārvaldes sistēmas pilnveidošana;
• ražošanas procesu operatīvās pārvaldes uzlabošana;
• ražošanas pārvaldes automatizēto sistēmu (RPAS) ieviešana un attīs
tīšana;
• maksimāli iespējamo objektu skaita iekļaušana RPAS darbības jomā;
• ražošanas organizācijas pilnveidošana;
• ražošanas materiālās, tehniskās un kadru sagatavošanas uzlabošana;
• ražošanas apakšnodaļu organizācijas un iekārtu izvietošanas pamat
ražošanā uzlabošana;
• palīgdienestu un saimniecību (transporta, noliktavu, enerģētisko, ins
trumentālo, saimniecisko un citu ražošanas apkalpošanas veidu) orga
nizācijas pilnveidošana.
Darba organizācijas pilnveidošana:
• darba dalīšanas un kooperācijas uzlabošana, vairāku darbgaldu vien
laicīgas apkalpošanas ieviešana, profesiju un funkciju apvienošanas
jomas paplašināšana;
• darba pirmrindas metožu un paņēmienu ieviešana;
• darba vietu organizācijas un apkalpošanas pilnveidošana;
• tehniski pamatotu darba patēriņa normu ieviešana, darba laika strād
nieku un kalpotāju darba normēšanas jomas paplašināšana;
• darba organizācijas elastīgo formu ieviešana;
• profesionāla kadru atlase, to sagatavošanas un kvalifikācijas paaug
stināšanas uzlabošana;
• darba apstākļu uzlabošana, darba režīma un atpūtas uzlabošana;
• darba samaksas sistēmu pilnveidošana, to veicinošās funkcijas pa
augstināšana.
Īpašu grupu veido faktori, kas ietekmē savstarpējās attiecības kolektīvā
un darba disciplīnu, un tie ir:
• pirmkārt, darbinieku vērtību sistēma un mijiedarbības principi, kas
iedarbojas uz personāla mērķu noteikšanu, darbinieku uzvedību un
mikroklimatu kolektīvā;
• otrkārt, darbinieku aktivizēšanas pasākumi;
• treškārt, administrācijas lēmumu izpildes, kļūdu un kļūdainu aprēķinu
labojumu kontroles pasākumi.
Minēto darba ražīguma faktoru darbība ir saistīta ar objektīviem, tai
skaitā dabas un sabiedriskajiem, darbības nosacījumiem. Starp tiem tāpat

46

Darba ekonomikas un socioloģijas daudzlīmeņu sistēmas

jāmin klimatiskie apstākļi un valsts dabas bagātību esamība, tās sabiedrības
attīstība, politiskā dzīve un iedzīvotāju labklājības līmenis.
Bez šo faktoru izmantošanas nav iespējams iegūt arī vajadzīgos rezul
tātus no materiāli tehniskajiem faktoriem.
4. Strukturālie faktori – struktūras, sortimenta un personāla pārmaiņas.
5. Nozares faktori.
Visi minētie faktori ir cieši saistīti un savstarpēji atkarīgi, un tie jāpēta
kompleksi. Tas ir nepieciešams, lai precīzāk novērtētu katra faktora ie
tekmi, jo to ietekme nav līdzvērtīga. Vieni dod noturīgu darba ražīguma
pieaugumu, bet citu ietekme ir pārejoša. Dažādi faktori prasa atšķirīgas
pūles un izmaksas, lai tos iedarbinātu. Darba ražīguma faktoru klasifikācija
rada apstākļus ekonomisku aprēķinu veikšanai, lai noteiktu to iedarbības
pakāpi uz darba ražīguma pārmaiņām.
Darba ražīguma pieauguma rezerves – tās ir darba ražīguma paaug
stināšanas neizmantotās iespējas (darbietilpības samazināšana un izstrādes
palielināšana).
Rezerves izmanto un tās rodas no jauna zinātniski tehniskā progresa
ietekmē. Rezervju izmantošanas pakāpe ietekmē darba ražīguma līmeni.
Rezervju kopumu ir lietderīgi klasificēt atbilstoši faktoru klasifikā
cijai. Veicot analīzi, tas dod iespēju identificēt katra darba ražīguma
faktora galvenos zaudējumu un neproduktīvā darba patēriņa cēloņus un
noteikt veidus to novēršanai. Izšķir: tehniskā progresa rezerves, sociāli
ekonomiskās rezerves, organizatoriskās rezerves, strukturālās rezerves
un nozares rezerves.
Uzņēmuma iekšējās rezerves ir darbietilpības pazemināšanas rezerves,
darba laika fonda izmantošanas uzlabošanas rezerves un kadru struktūras
uzlabošanas rezerves. Pēc izmantošanas termiņiem rezerves iedala ilgter
miņa, stratēģiskajās, taktiskajās un operatīvajās rezervēs.
Lai rezerves izmantotu uzņēmumos, tiek izstrādāti organizatoriski teh
nisku pasākumu plāni, kuros norāda darba ražīguma pieauguma rezervju
veidus, pasākumus un plānotos izdevumus to īstenošanai, darbu veikšanas
termiņus un atbildīgos izpildītājus.
Uzņēmuma mērķis ir sasniegt augstu darba ražīguma līmeni. Attīstītiem
konkurētspējīgiem uzņēmumiem ir jānodrošina, lai darba ražīguma pieaugums apsteidz darba algas pieaugumu; kopā ar materiālo veicināšanu ir
jāpielieto dažāda veida morālās darbinieku veicināšanas formas; izmantojot
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tiem dotās tiesības un iespējas, ir jānosaka tehniski pamatotas progresīvas
normas un tās jāpārskata, uzlabojoties ražošanas un darba organizācijai;
jāveic attiecīgi tehniski pasākumi.
Darba ražīguma paaugstināšanos un ražošanas efektivitāti veicina pro
dukcijas darbietilpības samazināšana, uzņēmuma darba resursu lietderīga
izmantošana, palīgdarbos aizņemta personāla skaita samazināšana, darba
laika fonda izmantošanas uzlabošana, darba laika neproduktīvā patēriņa
un zudumu likvidācija, kadru mainības mazināšana un darba disciplīnas
nostiprināšana.
Darbinieku skaita ekonomijas rezultātā iegūto darba ražīguma pieaugumu nosaka ar formulu:
Dp = Esk x 100/Sa – Esk,
kur Dp – darba ražīguma pieaugums;
Esk – atsevišķu pasākumu rezultātā strādājošo (strādnieku) skaita
nosacītā ekonomija, cilv.;
Sa – aprēķinātais vidējais strādājošo (strādnieku) skaits uzņēmumā
(izskaitļots plānojamā laikposma ražošanas apjomam, ņemot vērā
izstrādi bāzes periodā), cilv.

Produkcijas izstrādi uz vienu strādājošo mēra vērtības (rbļ.), naturālā
(kg, l gab.), nosacīti naturālā (15 Zs traktori, četrasīgie vagoni, konservi
nosacītās bundžās u. c.) un darba izteiksmē (norma/stundas, cilvēkstundas).
Izmantojot produkcijas apjoma norādītās mērvienības, vispārējā veidā
izstrādes aprēķinu veic ar formulu:
I = ∑A/D,
kur I – izstrāde;
∑ – summa;
A – produkcijas apjoms, saražots minētajā laikposmā vērtības, natu
rālās, nosacīti naturālās vai darba mērvienībās;
D – vidējais darbinieku (strādnieku) skaits minētajā laikposmā, cilv.

Kopā ar vērtību rādītājiem atsevišķās (naftas, ogļu, mežsaimniecības
u. c.) rūpniecības nozarēs, kā arī cehos, iecirkņos aprēķina izstrādes rādī
tājus naturālā, nosacīti naturālā un darba izteiksmē.
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Produkcijas izstrāde uz vienu rūpniecības ražošanas personāla strād
nieku ir viens no uzņēmuma (nozares) vispārinātiem rādītājiem un rak
sturo darba ražīguma līmeni vērtības izteiksmē. To nosaka, attiecinot bruto
(vai preču) produkcijas apjomu, kas saražots minētajā laikposmā (mēnesī,
ceturksnī, gadā) salīdzinošās uzņēmuma vairumtirdzniecības cenās (rbļ.)
pret vidējo rūpniecības ražošanas personāla darbinieku skaitu (cilv.), t. i.,
I = B/Dsk,
kur I – izstrāde;
B – bruto produkcijas apjoms;
Dsk – vidējais darbinieku skaits.

Lai noteiktu darba ražīguma dinamiku, rūpniecībā pielieto indeksu,
kas salīdzina viena darbinieka produkcijas izstrādi naudas izteiksmē salī
dzinošās cenās. Šo indeksu vispārējā veidā izsaka kā attiecību:
J = B1/B2,
kur B1 un B2 ir viena strādājošā preču (bruto) produkcijas izstrāde salīdzi
nošās uzņēmuma vairumtirdzniecības cenās attiecīgi bāzes un pārskata
periodos.
Darba ražīgums ir sarežģīta un pretrunīga ekonomiska kategorija. Bū
dams svarīgs darba raksturotājs, tas ir nesaraujami saistīts ar ražošanas
līdzekļu izmantošanu, vispirms ar darbarīku izmantošanu.
Darba resursu izmantošanas efektivitāte izpaužas darba ražīguma
līmenī. Darba ražīguma rādītājs ir saimniecisko subjektu darba vispārināts
rādītājs. Šis rādītājs atspoguļo gan pozitīvos darba rādītājus, gan arī tā
trūkumus.
Darba ražīgums raksturo konkrēta darba veida produktivitāti, ražību un
efektivitāti.
Svarīgākie rādītāji ir izstrāde un darbietilpība. Izstrāde – visizpla
tītākais un daudzpusīgākais darba ražīguma rādītājs. Tā kā darbaspēka
izmaksas var tikt izteiktas ar nostrādāto cilvēkstundu vai cilvēkdienu
daudzumu, darbinieku vai strādājošo saraksta vidējo skaitu, izšķir vidējo
stundas, dienas un gada izstrādi uz vienu strādnieku. Gada vidējā izstrāde
tiek noteikta gan uz vienu strādnieku, gan uz vienu darbinieku.
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Produkta darbietilpība – laika patēriņš noteikta produkcijas veida vienas vienības saražošanai.
Darba ražības paaugstināšanas rādītāju daudzos savstarpēji atkarīgos
faktorus var nosacīti apvienot šādās galvenajās grupās, kas raksturo:
1) tehnikas un tehnoloģijas pilnveidošanu. Šajā grupā ietilpst tie faktori, ko nosaka mūsdienu zinātniski tehniskais progress;
2) ražošanas organizācijas uzlabošanu, ražošanas spēku lietderīgu iz
vietošanu, uzņēmumu un rūpniecības nozaru specializāciju, esošo
iekārtu pilnīgāku izmantošanu, ražošanas ritmiskumu u. c.;
3) darba organizācijas pilnveidošanu, t. i., tiešā darba izmantošanas uz
labošanu.
Viena darbinieka produkcijas gada vidējā izstrāde ir šādu faktoru
produkts:
GVI = Sīp.sv x D x L x Ivid.st,
kur GVI – viena darbinieka produkcijas gada vidējā izstrāde;
Sīp.sv – strādnieku īpatsvars kopējā darbinieku skaitā;
D – viena strādnieka nostrādāto dienu skaits gadā;
L – darba laika vidējais ilgums;
Ivid.st – produkcijas stundas vidējā izstrāde.

Analizējot darba ražīgumu, ir nepieciešams veikt arī faktoru analīzi
produkcijas izlaides pārmaiņām, mainoties darba laika fondam. Analīzi var
veikt ar ķēdes aizvietošanas metodi pēc šādas formulas:
PI = S x D x I x SVI,
kur PI – produkcijas izlaide;
S – strādnieku gada vidējais skaits;
D – viena strādnieka nostrādāto dienu skaits;
I – darba dienas vidējais ilgums;
SVI – strādnieka vidējā stundas izstrāde.

6. nodaļa
Darba  samaksas un  materiālās veicināšanas
organizācijas  svarīgākie elementi
6.1. Darba samaksas organizācijas struktūra un sastāvdaļas
Krievijā pastāv trīs darba samaksas organizācijas galvenās struktūras:
1. Darba tehniskā normēšana – pamatotu darba normu (laika, izstrā
des, apkalpošanas, apkalpošanas laika, personāla skaita normu) noteikšanas
process. Šīs normas ir nepieciešamas, lai objektīvi kvantitatīvi novērtētu
darba patēriņu konkrētu darbu izpildei.
2. Darba tarifa normēšana – tarifu normatīvu sistēma. Tarifa normē
šana – tas ir plašāks jēdziens nekā ‘tarifu sistēma’. Tarifu sistēma kalpo kā
līdzeklis kāda darba veikšanai, kas ļauj ar zināmu aptuvenības pakāpi no
vērtēt darba kvalitāti. Tarifa normēšanā ietilpst:
• darbinieku tarifa normēšana;
• strādnieku tarifu sistēma;
• kalpotāju štatu apmaksas sistēma (amatu saraksts, štata saraksts, kal
potāju algas mēnesī).
3. Darba samaksas formas un sistēmas – darba normu un tarifu sis
tēmas izmantošanas veidi darbinieku darba algas aprēķināšanai, ņemot
vērā viņu darba raksturu. Pamatojas uz to, ka darbinieku darba samaksa
tiek noteikta par:
• darba kvalitāti;
• darba apjomu;
• darba rezultātu.
Speciālistiem un kalpotājiem darbu nenormē. Tas rada samaksas no
teikšanas grūtības.
Par darba apjomu atbild darba tehniskā normēšana. Darba kvalitāte iz
paužas kā darba sarežģītība (līdz ar to arī atbildība, kas gulstas uz darbinieku
saistībā ar viņa darbu). Kvalitāti ietekmē darba apstākļi, un tie var būt:
• normāli;
• kaitīgi;
• īpaši kaitīgi darba apstākļi
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Darba intensitāte atkarībā no apstākļiem attiecas gan uz apjomu, gan
kvalitāti. Darba rezultāts tiek ņemts vērā, izmantojot darba samaksas formas un sistēmas.
Darba samaksas organizācijas jautājumi Krievijas Federācijā ir ietverti tiesiskā reglamentēšanā un regulēšanā trijos līmeņos: valsts, nozaru
(teritoriālā) un uzņēmuma līmenī.
Likumu par darbu Krievijas Federācijā kodeksā valsts noteikusi tie
siskās normas darba attiecību regulēšanā, tai skaitā arī par darba samaksas jautājumiem. Valsts arī reglamentē dažus darba samaksas normatīvus
kā, piemēram, minimālās algas lielums. Darbinieka, kurš nostrādājis darba
laika pilnu normu un izpildījis savas darba saistības (darba normas), mēneša
darba samaksa nevar būt zemāka par šo minimālo algu. Inflācijas dēļ
minimālās darba algas lielumu periodiski indeksē. Valsts noteikusi vienotu
tarifa tīklu budžeta sektora darbinieku darba samaksai; ir noteikti rajonu
koeficienti, lai palielinātu tarifa apmaksu strādājošajiem nelabvēlīgos
dabas klimatiskajos apstākļos. Jēdziens ‘darba samaksa’ ir plašāks nekā
jēdziens ‘darba alga’ (sk. 1. att.).
Darba samaksas organizācija

Strādnieku darba samaksas organizācija

Darba
noformēšana

VTKR

Rajonu
koeficienti

Tarifu
tīkls

Tarifu
sistēma

Darba
samaksas
formas
un sistēmas

1. kategorijas
likme

Pabalsti
un piemaksas

Kalpotāju darba samaksas organizācija

Amatu
kvalifikācijas
rokasgrāmata

Štatu algu
sistēma

Rajonu
koeficienti

Gabaldarbs

Amatu algu
shēma

Laika darbs

Kvalifikācijas
kategorija
Algas min
un max apmērs

1. att. Darba samaksas organizācijas struktūra
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Tarifu sistēma ir normatīvu kopums, kas nosaka darba algas diferen
ciāciju un regulēšanu atkarībā no darba kvalitātes, rakstura un apstākļiem.
Atalgojums aprēķināts, vadoties no tarifu (algas) likmēm, sastāda nozīmīgu
strādnieku un kalpotāju darba algas daļu. Tarifu sistēma ļauj zināmā mērā
ņemt vērā atšķirības strādnieku kvalifikācijā, viņu darba sarežģītībā, inten
sifikācijā un atbildības pakāpē, kā arī, kādos apstākļos šis darbs noris.
Strādnieku darba samaksas tarifu sistēma. Tās veidojošie elementi ir
šādi: tarifu kvalifikācijas rokasgrāmata, tarifu likmes, tarifu tīkli un rajonu
koeficienti. Tā tarificē darbus atkarībā no to sarežģītības (kvalifikācijas),
un to nosaka uzņēmuma administrācija, saskaņojot ar arodbiedrības ko
miteju. Tas tiek darīts pēc tam, kad kvalifikācijas komisija, kurā ietilpst
administrācijas un arodbiedrības organizācijas pārstāvji, kā arī ražošanas
tehniskās apmācības un darba drošības tehnikas speciālisti, pārbauda
strādnieka teorētiskās un praktiskās zināšanas.
Tarifa likmes – darba samaksas absolūtais apmērs darba laika vienībā,
izteikts naudas izteiksmes formā.
Izšķir stundas, dienas un mēneša tarifa likmi. Tarifa likmes tiek noteiktas katrai kvalifikācijas kategorijai. Attiecīgas kvalifikācijas strādnieka ta
rifa likmi (Tl.a) aprēķina šādi:
Tl.a = Tl x Kt.a,
kur Tl – 1. kategorijas tarifa likme;
Kt.a – attiecīgās kategorijas tarifa koeficients.

Darbiem, ko normē ar laika normu palīdzību, parasti piemēro stundas tarifa likmi, bet darbiem, kuru normēšanai izmanto maiņas izstrādes normas –
dienas tarifa likmi. Atsevišķu profesiju strādnieku darba samaksai pastāv
mēneša tarifa likmes. Šīs likmes parasti izmanto to strādnieku darba samaksai,
kuru darbam nav tiešas ietekmes uz ražošanas kvantitatīvajiem rezultātiem
un kuriem ir piemērota laika darba samaksa. Turklāt dažiem strādniekiem
(piemēram, noliktavas pārziņiem, ražošanas telpu apkopējiem u. c.) nenosaka tarifa likmes, bet gan mēnešalgu. Tarifa likme ir izejošais normatīvais
lielums, kas nosaka strādnieka darba samaksas lielumu (apmēru).
Jebkura īpašuma formas uzņēmumos tarifa likmes nevar būt zemākas
par tarifa likmēm, kas aprēķinātas minimālās darba samaksas apmēram.
Tarifa tīkli – noteiktu kategoriju skaita kopums un tiem atbilstoši tarifu
koeficienti, kas dod iespēju minēto darbu pieskaitīt noteiktai kvalifikācijas
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grupai. Tarifu koeficients norāda, cik reizes n-tās kategorijas darba samaksas līmenis pārsniedz 1. kategorijas darba samaksas līmeni.
Visizplatītākais ir sešu kategoriju tarifu tīkls ar šādiem tarifu koeficientiem katrai kategorijai (noapaļoti): 1,0; 1,09; 1,20; 1,36; 1,55; 1,80. Starpkategoriju attiecība no 9% starp 1. un 2. kategoriju pieaug līdz 16% starp
5. un 6. kategoriju. Tādējādi absolūtā starpība (rubļos) starp augstāko ka
tegoriju likmēm ir 3–4 reizes lielāka nekā starp zemāko kategoriju likmēm.
Tāda tarifu tīklu uzbūve strādniekiem rada materiālo pamudinājumu savas
kvalifikācijas paaugstināšanai un sarežģītāku darbu veikšanai.
Galvenais tīkla parametrs – kategoriju skaits. Attiecību starp malējo
kategoriju (šajā gadījumā 1. un 6.) tarifu koeficientiem sauc par tīkla diapa
zonu. Tarifu koeficientu (TK) absolūtais pieaugums (AP) – starpība starp
diviem blakusstāvošiem koeficientiem:
AP = TK2 – TK1.
Nosacītais pieaugums (NA) – absolūtā pieauguma attiecība pret iepriek
šējas kategorijas tarifa koeficientu:
NA = AP/TK1.
No dinamikas viedokļa AP un NP tīklus iedala progresīvajos, regresīva
jos un progresīvi regresīvajos.
Darba algas rajonu koeficienti atspoguļo darba algas apmēra pārmaiņas
atkarībā no uzņēmuma atrašanās vietas un ir starprajonu darba algas regu
lēšanas līdzeklis. Darba algas rajonu koeficienti ir noteikti darbiniekiem
uzņēmumos un iestādēs, kas atrodas ziemeļu rajonos, Tālajos Austrumos
un dažos citos nelabvēlīgu dabas klimatisko apstākļu apvidos. Darba algas
rajonu koeficients ir darbinieku darba algas paaugstināšanas līmeņa nor
matīvs rādītājs atkarībā no uzņēmuma teritoriālā izvietojuma. Rajonu koeficientu lielums svārstās robežās no 1,1 līdz 2. Tie nosaka darba algas piemaksas lielumu un nav iekļauti tarifa likmē.
Mainoties ekonomikas, sadzīves un kultūras nosacījumiem, kā arī no
vēršot darbaspēka trūkumu, darba algas rajonu koeficienti periodiski tiek
pārskatīti.
Kalpotāju darba samaksas tarifu sistēma. Galvenie normatīvie akti
darba samaksas līmeņa noteikšanai valsts uzņēmumu vadošajiem darbinie
kiem, speciālistiem, kalpotājiem un apkalpojošam jaunākajam personālam
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ir kalpotāju amatu kvalifikācijas rokasgrāmata, amatalgu shēmas un rajonu
koeficienti.
Kalpotāju amatalgu shēmas nosaka pēc tiem pašiem principiem, pēc
kā nosaka tarifu likmes. Šīs shēmas, kas amatus grupē pēc algu lielumiem,
kalpo kā galvenais darba algu regulētājs ekonomikas valsts sektorā. Tajās
tiek ņemta vērā tās vai citas nozares nozīme, tajā esošie darba apstākļi,
raksturs, ražošanas apjoms un sarežģītība, veicamo darbu apjoms un
sarežģītība.
Kvalifikācijas kategorija atspoguļo speciālista faktisko kvalifikāciju,
viņa lietišķās īpašības, spēju patstāvīgi un radoši veikt uzdoto darbu. Tā
tiek noteikta viena un tā paša amata robežās, piemēram, darba normēšanas
un organizācijas inženieris, 1. un 2. kategorijas darba normēšanas un
organizācijas inženieris, darba normēšanas un organizācijas vadošais inže
nieris, t. i., – ir ieviestas četras kategoriju pakāpes.
Amatalgu shēmās katram amatam ir paredzēts minimālais un maksi
mālais algas lielums. Katras kategorijas amatalgu plašais iekšējais apjoms
rada labākas iespējas profesionālās meistarības izaugsmei.
Uzņēmums patstāvīgi nosaka uzņēmumu darbinieku samaksas formas, sistēmas un apjomus, kā arī citus viņu ieņēmumu veidus. Uzņēmums
nodrošina likumā nodrošināto minimālo darba algu, darba apstākļus un
darbinieku sociālo aizsardzību. Saviem darbiniekiem uzņēmums var
patstāvīgi noteikt papildu atvaļinājumus, saīsinātu darba dienu un citas
priekšrocības. Darba algas rajonu koeficientus kalpotājiem piemēro tādā
pašā veidā kā strādniekiem.
KF DK 143. pants. Darba samaksas tarifu sistēma.
Darba samaksas tarifu sistēma ietver: tarifa likmes (algas), tarifu tīklu
un tarifa koeficientus. Veicamo darba sarežģītību nosaka, pamatojoties uz
to tarifikāciju. Darbu tarifikāciju un tarifu kategoriju piešķiršanu darbinie
kiem nosaka, ņemot vērā vienoto darbu un strādnieku profesiju tarifu kva
lifikācijas rokasgrāmatu, vienoto vadītāju, speciālistu un kalpotāju amatu
kvalifikācijas rokasgrāmatu. Minētās rokasgrāmatas un to pielietošanu apstiprina Krievijas Federācijas valdības noteiktajā kārtībā.
Visu līmeņu budžeta finansēto uzņēmumu strādnieku darba samaksas tarifu sistēmu nosaka, pamatojoties uz vienoto darba samaksas tarifa
tīklu budžeta jomas darbiniekiem. To apstiprina federālo likumu noteiktajā
kārtībā, un tas kalpo par nodrošinājumu budžeta jomas darbinieku darba
samaksai. Citu organizāciju darbinieku darba samaksas tarifu sistēmu var
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noteikt kolektīvie līgumi un vienošanās, ņemot vērā vienoto tarifa kvali
fikācijas rokasgrāmatas un valdības garantijas darba samaksai (avots –
Krievijas Federācijas Darba kodekss).
Tarifu kvalifikācijas rokasgrāmata – normatīvs dokuments, kas pa
redzēts darbu tarifikācijai un kategoriju piešķiršanai strādniekiem. Tas ir
visu strādnieku profesiju tarifikācijas raksturojumu apkopojums, iedalīts
nodaļās pēc ražošanas un darbu veidiem. Ar tarifikācijas kvalifikācijas
rokasgrāmatas palīdzību salīdzina dažāda veida darbus pēc to sarežģītības
pakāpes un darbinieku kvalifikācijas līmeņa.
Pašreizējā “Vienotā darbu un strādnieku profesiju tarifikācijas kvali
fikācijas rokasgrāmata” ir paredzēta visu darba veidu sadalīšanai pa tarifa
tīkla noteiktajām kategorijām, ņemot vērā organizatoriskos un tehniskos
nosacījumus to veikšanai. Rokasgrāmatā ietvertie kvalifikācijas raksturojumi sastāv no trim nodaļām.
Vadītāju, speciālistu un kalpotāju amatu kvalifikācijas rokasgrāmata ir
paredzēta šo kategoriju darbinieku darba pareizai novērtēšanai. Tā ir
veidota saskaņā ar viņu darba klasifikāciju pēc tā rakstura un satura.
Rokasgrāmata satur visu nozaru vadītāju, speciālistu un kalpotāju amatu
kvalifikācijas raksturojumus, un tā ir paredzēta plašai pielietošanai uz
ņēmumos, lai nodrošinātu pareizu darba dalīšanu, kadru izvietošanu un
izmantošanu, amatu pienākumu un kvalifikācijas prasību noteikšanu va
dītājiem, speciālistiem un kalpotājiem.
Pamatojoties uz kvalifikācijas raksturojumiem, uzņēmumos izstrādā
amatu instrukcijas, kas atsevišķiem izpildītājiem nosaka konkrētus pienā
kumus. Darbinieku atbilstību amatu kvalifikāciju raksturojumu rokas
grāmatas prasībām saskaņā ar faktiski veicamo darbu, zināšanu līmeni un
kvalifikāciju nosaka kvalifikācijas komisija kopā ar arodbiedrību organi
zāciju pārstāvjiem.
Papildus algas tarifa daļai pastāv tarifu piemaksu sistēma. Galvenie piemaksu veidi papildus tarifu likmēm un amatalgām ir šādi:
• par darbu smagos un kaitīgos, īpaši smagos un īpaši kaitīgos darba
apstākļos;
• par augstas intensitātes darbu (piemēram, pie konveijera);
• par virsstundu darbu;
• par profesiju (amatu) savienošanu, apkalpošanas zonu, salīdzinot ar
normu, paplašināšanu;
• par darbu brīvdienās un svētku dienās;
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• par naktsdarbs;
• par brigādes (posma) vadību, ja brigadieris (posma vadītājs) nav atbrī
vots no pamatdarba, u. c.

6.2. Darba samaksas formas un sistēmas
Darba samaksas formas un sistēmas nosaka dažādus darbinieku izpeļņas
aprēķināšanas veidus.
Ir divas darba algas formas – gabaldarba un laika darba algas forma.
Vienas vai otras darba samaksas formas izmantošana ir atkarīga no ražo
šanas apstākļiem.
Darba samaksas gabaldarba forma. Šajā gadījumā strādnieka izpeļ
ņas lielumu aprēķina par katru saražoto produkcijas vienību vai veikto
darba apjomu pēc gabaldarba likmēm, kuras nosaka, pamatojoties uz
minētā darba veida kategorijai atbilstošu tarifa likmi un noteikto izstrādes
normu (laiku).
Gabaldarba samaksu ir iespējams izmantot, tikai ievērojot šādus no
sacījumus:
• ir izstrādes kvantitatīvie rādītāji, kas objektīvi atspoguļo darba izmak
sas un kurus ir iespējams pielietot ar pietiekamu precizitāti;
• strādniekiem radītas reālas iespējas palielināt produkcijas izlaidi
(veicamo darbu apjomu), salīdzinot ar noteiktajām normām;
• pastāv nepieciešamība palielināt produkcijas apjomu vai veicamos
darbus minētajā darba vietā;
• izzināta darba normēšanas organizācijas un precīzas izgatavotās pro
dukcijas vai veikto darbu apjomu uzskaites izmaksu efektivitāte;
• gabaldarba samaksas rezultātā ir nodrošināts izstrādes pieaugums,
izslēdzot produkcijas kvalitātes pasliktināšanos, ražošanas tehnolo
ģijas un drošības tehnikas noteikumu pārkāpumus.
Gabaldarba samaksas forma atkarībā no izstrādes uzskaites veida un
pielietotām papildu veicināšanas metodēm (prēmijas, izcenojuma paaugsti
nāšana) iedalās šādās sistēmās:
• tiešā gabaldarba samaksas sistēma;
• netiešā gabaldarba samaksas sistēma;
• premiālā gabaldarba samaksas sistēma;
• progresīvā gabaldarba samaksas sistēma;
• akorddarba samaksas sistēma.
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Atkarībā no tā, kā aprēķina strādnieka izpeļņu – pēc individuālajiem vai
grupas darba rādītājiem, – katra no šīm sistēmām var būt individuāla vai
kolektīva (brigādes) samaksas sistēma.
Piemērojot tiešo gabaldarba samaksas sistēmu, strādnieka darbu ap
maksā pēc saražotās produkcijas vienības izcenojumiem, kurus nosaka,
darba kategorijas tarifa likmi dalot ar atbilstošu izstrādes normu, vai rei
zinot darba kategorijas tarifa likmi ar atbilstošu laika normu. Kopējo
izpeļņu aprēķina, reizinot gabaldarba izcenojumu ar saražotās produkcijas
daudzumu norēķinu laikposmā.
Piemērojot netiešo gabaldarba samaksas sistēmu, strādnieka izpeļņas
lielums ir tieši atkarīgs no gabaldarba strādnieku, kurus viņš apkalpo, darba
rezultātiem. Šo darba samaksas sistēmu parasti izmanto, apmaksājot pa
līgdarbu strādnieku darbu, iestādītāju un regulētāju darbu mašīnbūvē,
tekstilrūpniecības meistaru palīgu darbu u. c., nodarbinātus pamata tehno
loģisko procesu apkalpošanā.
Piemērojot premiālo gabaldarba sistēmu, strādnieks papildus izpeļņai,
ko aprēķina pēc tiešiem gabaldarba izcenojumiem, saņem prēmiju par
noteiktiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, kas paredzēti
uzņēmuma spēkāesošajos prēmēšanas nosacījumos. Strādnieku prēmēšanai
var izmantot gan darba algas fondu, gan materiālās veicināšanas fondu.
Strādnieku parasti prēmē par mēneša darba rezultātiem.
Piemērojot progresīvo gabaldarba darba samaksas sistēmu, strādnieka
darbu normu izpildes robežās apmaksā pēc tiešiem gabaldarba izcenoju
miem, bet pārsniedzot normu – pēc paaugstinātiem izcenojumiem. Izstrādes
normu izpildes robežu, virs kuras darbu apmaksā pēc paaugstinātiem izcenojumiem, parasti nosaka pēdējo trīs mēnešu faktiski izpildīto normu
līmenī, bet ne zemāku par spēkāesošajām normām.
Gabaldarba izcenojumu paaugstināšanas apmēru atkarībā no izejas
bāzes pārpildes pakāpes katrā konkrētā gadījumā nosaka ar speciālu skalu.
Pie pamatprasībām, izmantojot gabaldarba progresīvo sistēmu, ir jāpie
skaita pareiza izejas bāzes noteikšana, izcenojumu paaugstināšanas skalas
efektīva izstrāde, saražotās produkcijas un katra strādnieka faktiski no
strādātā laika precīza uzskaite.
Šīs darba samaksas sistēmas pielietošana praksē attaisnojas tikai
“šauros” ražošanas iecirkņos, kur ir nepieciešams veicināt produkcijas
paātrinātu izlaidi.
Pielietojot akorddarba samaksas sistēmu, izcenojums netiek piemērots
atsevišķai tehnoloģiskā procesa daļai, bet gan visam darba apjomam.
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Akorddarba izpeļņas lielumu (apmēru) nosaka uz esošo laika normu
(izstrādes) un izcenojumu pamata, bet ja tādu nav – uz līdzīgu darbu normu
un izcenojumu pamata. Parasti akorddarba samaksas gadījumā strādniekus
prēmē par izpildāmo uzdevumu termiņu samazināšanu, kas pastiprina šīs
sistēmas veicinošo lomu darba ražīguma pieaugumā.
Pēdējos gados daudzās rūpniecības nozarēs strauji izplatās darba samaksas kolektīvās sistēmas. Tās pastiprina brigāžu, iecirkņu, cehu un
uzņēmumu kopumā materiālo ieinteresētību darba rezultātos. Kolektīvā
(brigādes) gabaldarba samaksai ir divi paveidi: brigādes darba galīgiem
rezultātiem pielietojot individuālos izcenojumus un pielietojot kolektīvos
gabaldarba izcenojumus.
Samaksu par brigādes darba galīgiem rezultātiem, izmantojot indi
viduālos izcenojumus, pielieto tajos gadījumos, kad brigādes darbam ir
nepieciešams stingrs tehnoloģiski savstarpēji saistīto strādnieku darba
sadalījums. Tas ir raksturīgs vairums metalurģiskās rūpniecības iecirkņiem,
konveijeru iecirkņiem mašīnbūvē, šūšanas un apavu rūpniecībā.
Brigādē individuālos gabaldarba izcenojumus nosaka katrai profesijai,
pamatojoties uz tarifa likmēm un brigādes kopējās izstrādes normas.
Kolektīvos gabaldarba izcenojumus nosaka ar dažādām metodēm. Veicot sarežģītus montāžas darbus (piemēram, mašīnbūvē), tos nosaka mon
tāžas darbu katram atsevišķam elementam, pamatojoties uz normatīvo darb
ietilpību, tarifa likmēm un kategorijām. Šajā gadījumā kopējā brigādes gabaldarba izpeļņa tiek noteikta, reizinot kolektīvo gabaldarba izcenojumu ar
produkcijas daudzumu, ko norēķinu periodā ir saražojusi brigāde kopumā.
Brigādēm ar nemainīgu sastāvu, apkalpojot ierīces, kolektīvais gabaldarba izcenojums būs visu brigādes locekļu tarifu likmju summas dalījums
ar brigādes izstrādes normu. Kopējo brigādes gabaldarba izpeļņu nosaka,
reizinot kolektīvā gabaldarba izcenojumu ar brigādes saražotās produkcijas
vienību skaitu.
Darba samaksas beztarifu sistēma.
Kā rāda prakse, pielietojot darba samaksā tarifus un mēnešalgas, ir grūti
izvairīties no darba novērtējuma izlīdzināšanas, pārvarēt pretrunas starp
katra darbinieka un kolektīva interesēm kopumā. Darba samaksas beztarifu sistēmas parādīšanos veicināja tieksme novērst šīs pretrunas. Darba
samaksas beztarifu sistēmas pamatā ir kvalifikācijas līmenis, kas raksturo
darbinieka faktisko produktivitāti.
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Kvalifikācijas līmeni nosaka visiem darba kolektīva darbiniekiem,
un to aprēķina, dalot darbinieka faktisko darba algu par pēdējo periodu ar
uzņēmumā pieņemtās minimālās darba algas līmeni.
Pamatojoties uz kvalifikācijas līmeni, kā arī ņemot vērā kvalifikācijas
prasības dažādu profesiju darbiniekiem, visus kolektīva darbiniekus sadala
pa noteiktām kvalifikācijas grupām, un katrai no tām nosaka savu kvalifikā
cijas līmeni. Vadošo apakšnodaļu vadītājiem, piemēram, kvalifikācijas
līmenis ir 3,6, dažādu kvalifikāciju speciālistiem un strādniekiem tas no
teikts no 3,1 līdz 1,8. Nekvalificētam darbaspēkam tas ir vienāds ar 1.
Kvalifikācijas līmeņu sistēma, salīdzinot ar tarifa kategoriju sistēmu,
rada daudz lielāku iespēju novērtēt darbinieku kvalifikācijas izaugsmi.
Pārsvarā gadījumu strādnieki iegūst 5.–6. kategoriju 35–40 gadu vecumā,
un viņiem nav nākotnes izredžu iegūt augstāku kategoriju (jo tādas vien
kārši nav), bet kvalifikācijas līmeni var paaugstināt visas darba dzīves
laikā. Jautājumu par konkrēta speciālista vai strādnieka iedalīšanu tajā vai
citā kvalifikācijas grupā atrisina, ņemot vērā individuālos darbinieka raksturojumus.
Laika gaitā atsevišķu darbinieku kvalifikācijas līmenis var mainīties, –
par to lemj darba kolektīva padome.
Laika darba samaksas forma. To pielietojot, strādniekam izpeļņu
aprēķina saskaņā ar viņa tarifa likmi (pamatojoties uz piešķirtās kvali
fikācijas kategoriju) vai ar mēnešalgu par faktiski nostrādāto laiku. Laika
darba samaksai ir sistēmas – vienkāršā darba laika, premiālā laika darba
sistēma, mēnešalgas un līguma.
Vienkāršā darba laika darba samaksas sistēmā strādnieka darba algas
lielums ir atkarīgs no tarifa likmes, kas atbilst piešķirtajai kvalifikācijas
kategorijai, vai no mēnešalgas un viņa faktiski nostrādātā laika.
Šo darba samaksas sistēmu pielieto daļai laika darba strādnieku, vadošo
darbinieku, speciālistu un kalpotāju darba apmaksai. Lai palielinātu laika
darba strādnieku materiālo ieinteresētību uzlabot ražošanas rādītājus, plaši
izmanto prēmēšanu.
Premiālā darba laika darba samaksas sistēmā darbinieks papildus
izpeļņai pēc tarifa likmes (mēnešalgas) par faktiski nostrādāto laiku vēl
saņem arī prēmiju par noteiktu kvantitātes un kvalitātes rādītāju sasniegšanu.
Atkarībā no uzdevumiem, kas jārisina katrā atsevišķā gadījumā, darba laika strādniekus var prēmēt:
• par darba rezultātiem, apkalpojot darba vietas, iecirkņus un cehus;
• par normēto uzdevumu izpildi;
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• par tehnoloģisko iekārtu remonta termiņu ievērošanu un to samazi
nāšanu, tās starpremontu ekspluatācijas termiņu pagarināšanu;
• par materiālo vērtību (materiālu, degvielas, elektroenerģijas u. tml.)
ekonomiju u. c.
Premiālā laika darba samaksas pielietošana prasa pareizu strādnieku
tarifikāciju, pamatotu apkalpes normu, skaitlisko normatīvu un normēšanas
uzdevumu izmantošanu, kā arī laika darba veicēja rādītāju uzskaiti pamatotu prēmiju izmaksām.
Mēnešalgas sistēmā darba apmaksai netiek izmantotas tarifa likmes, bet
tiek noteikta amata mēnešalga. Šo sistēmu izmanto vadītāju, speciālistu
un kalpotāju darba samaksai. Amata mēnešalga – darba algas absolūtais
lielums, ko nosaka saskaņā ar ieņemamo amatu.
Mēnešalga katrai strādājošo kategorijai var būt diferencēta atkarībā no
kvalifikācijas līmeņa, zinātniskā grāda u. c.
Gabaldarba strādnieku darba izpeļņas noteikšana.
Gabaldarba samaksas formā darbinieka izpeļņa ir tieši atkarīga no
izgatavotās produkcijas skaita un kvalitātes vai veicamo darbu apjoma.
Gabaldarba samaksas pamatā ir gabaldarba izcenojums par produkcijas, darbu un pakalpojumu vienību, ko aprēķina:
Iv = Tst./Nst.iz vai Iv = (Tst. x Tm.)/Nm.iz.,
kur Iv – vienības izcenojums;
Tst. – izpildāmā darba stundas tarifa likme, rbļ.;
Tm – darba maiņas ilgums, stundās;
Nst.iz. – stundas izstrādes norma, produkcijas vienība;
Nm.iz. – darba maiņas izstrādes norma, produkcijas vienība.

Ja produkcijas izgatavošanai, darbam un pakalpojumiem ir noteikta
laika norma (Nl), tad gabaldarba izcenojumu aprēķina:
Iv = Tst. x Nl.
Pielietojot tiešo gabaldarba sistēmu, darba apmaksa ir tieši saistīta ar
saražotās produkcijas daudzumu:
GI = Iv x A,
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kur GI – gabaldarba izpeļņa, rbļ.;
A – saražotās produkcijas (darba) daudzums (apjoms).

Pielietojot premiālo gabaldarba samaksu:
GIpr.gd. = GI + P vai GIpr.gd. = GI + (1 + Ppr./100),
kur GIpr.gd. – gabaldarba izpeļņa, pielietojot premiālo gabaldarba
samaksu, rbļ.;
P – prēmija par noteikto rādītāju izpildi un pārpildi, rbļ.;
Ppr – prēmijas procents par prēmēšanas rādītāju izpildi.

Progresīvā gabaldarba samaksa – samaksa pēc gabaldarba izcenoju
miem noteiktās normas robežās, bet par darba izpildi virs normas – pēc
progresīvi pieaugošiem gabaldarba izcenojumiem. Strādnieka izpeļņa aug
straujāk nekā viņa izstrāde.
Pielietojot netiešo gabaldarba samaksas sistēmu, strādnieka izpeļņas
lielums ir tieši atkarīgs no gabaldarbu strādnieku, kurus viņš apkalpo, darba rezultātiem:
Ik = L x P vai Ik = In x A,
kur Ik – palīgstrādnieka kopējā izpeļņa;
L – palīgstrādnieka likme;
P – apkalpojamo gabaldarba strādnieku normas izpildes vidējais
procents;
In – netiešā gabaldarba izcenojums;
A – apkalpojamo strādnieku produkcijas izlaide.

In = L/Niz.,
kur Niz. – ražošanas strādnieku izstrādes norma.

Darba samaksas akorddarba sistēmas gadījumā izcenojumu nosaka
visam darba apjomam, nevis atsevišķai operācijai. Akorddarba apmaksas
apmēru nosaka, pamatojoties uz esošajām laika normām (izstrādi) un izcenojumu, bet ja to nav – uz līdzīgu darbu normu un izcenojumu pamata.
Parasti akorddarba samaksas gadījumā strādniekus prēmē par izpildāmo
uzdevumu termiņu samazināšanu, kas pastiprina šīs sistēma veicinošo
lomu darba ražīguma pieaugumā.
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Laika darba strādnieku un kalpotāju izpeļņas noteikšana.
Darba algu parastā laika darba sistēmā aprēķina, vadoties no minētās
kategorijas darbinieka tarifa likmes un faktiski nostrādātā laika. Var tikt
noteikta stundas, dienas, mēneša tarifa likme.
Darbinieka darba alga par mēnesi (DAm), ja ir noteikta dotās kategorijas
darbinieka stundas tarifa likme (Tst.), aprēķina ar formulu:
DAm = Tst. x Fst.,
kur Fst. – faktiski mēnesī nostrādāto stundu skaits.

Premiālā laika darba samaksas sistēma ir parastas laika darba samaksas
sistēmas apvienojums ar prēmēšanu par kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju
izpildi, ko nosaka speciāls nolikums par darbinieku prēmēšanu:
DAm.pr. = DAm + P,
kur DAm.pr. – darbinieka darba alga par mēnesi, pielietojot premiālo laika
darba samaksu;
P – prēmijas lielums (apmērs).

Mēnešalgas sistēmā darba apmaksai netiek izmantota tarifa likme, bet
tiek noteikta amata mēnešalga (darba algas absolūtais apmērs, ko nosaka
saskaņā ar ieņemamo amatu).
Līguma sistēmā darbinieka darba samaksu atrunā darba līgumā.
Aprēķinot darba algu laika darba strādniekiem, izmanto multiplikatoru sistēmu, ar kuras palīdzību tiek ņemti vērā strādnieku dažādie darba
apstākļi:
DA = Tst. x (1 + PIk/100) x F x (1 + P/100),
kur DA – darba alga;
Tst. – stundas tarifa likme;
PIk – piemaksa par kaitīgiem darba apstākļiem (pēc Darba likumu ko
deksa var būt no 4% līdz 24% atkarībā no kaitīguma grupas);
F – darba laika fonds;
P – prēmijas lielums (apjoms) par darba izpildi un pārpildi.

7. nodaļa
Iedzīvotāju  dzīves līmenis
7.1. Iedzīvotāju dzīves līmeņa galvenās kategorijas un rādītāji

Sociāli ekonomiskā kategorija ‘iedzīvotāju dzīves līmenis’ tiek izmantota zinātniskajā literatūrā, tiesiskajos un saimnieciski normatīvajos dokumentos cilvēku fizisko, garīgo un sociālo vajadzību apmierināšanas pakāpes
raksturošanai, t. i., cilvēka dzīves kvalitātes, pārticības un labklājības rak
sturošanai. Tā kalpo par svarīgu sociāli ekonomisko kritēriju, izvēloties
valsts ekonomiskās un sociālās politikas virzību un prioritātes.
Iedzīvotāju dzīves līmeni nosaka, no vienas puses, dažādu dzīves la
bumu (pārtikas produkti, apģērbs, mājoklis, transports, dažādi komunālie
un sadzīves pakalpojumi, izglītība, veselības aprūpe, kultūras un izglītojošie
pasākumi utt.) vajadzību sastāvs un lielums, no otras puses – iespēja tās
apmierināt, pamatojoties uz preču un pakalpojumu tirgus piedāvājumu
un cilvēku īstenībā esošajiem ienākumiem, viņu darba algu. Savukārt gan
reālās darba algas apmēru, gan iedzīvotāju dzīves līmeni nosaka ražošanas
efektivitātes pakāpe, pamatojoties uz zinātniski tehniskā progresa sasnie
gumu izmantošanu, pakalpojumu jomas attīstības apjomi un kvalitāte,
iedzīvotāju izglītības un kultūras līmenis.
Dzīves līmeņa analīzei un novērtēšanai izmanto dažādus rādītājus,
tādus kā bruto produkcijas un iekšzemes kopprodukta lielumus, nacionālo
ienākumu un reālo ienākumu uz vienu iedzīvotāju, nodrošināšanu ar
dzīvojamo platību, preču apgrozījuma lielumu, pakalpojumu apjomu uz
vienu iedzīvotāju utt.
Par dzīves līmeni netieši liecina arī iedzīvotāju dzimstības un mirstības
rādītāji, dzīves vidējais ilgums u. c.
Mūsdienu literatūrā dzīves līmenis tiek uzskatīts kā sarežģīta sociāli
ekonomiska kategorija, kas atspoguļo fizisko, garīgo un sociālo vajadzību
attīstības līmeni, to apmierināšanas pakāpi un sabiedrības spēju šīs
vajadzības attīstīt un apmierināt.
Dzīves līmenis – cilvēku vajadzību apmierināšanas pakāpe, atbilstoša
sasniegtajai ražošanas spēku un minētā ražošanas veida ražošanas attiecību
attīstības pakāpei.
Dzīves līmeni nosaka, no vienas puses, cilvēku vajadzību attīstības pakāpe, bet no otras puses – dzīves labumu un pakalpojumu daudzums un
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kvalitāte, ko izmanto vajadzību apmierināšanai. Tas ir tieši saistīts ar sa
biedrības galvenā ražošanas spēka – darbaspēka – atražošanu. Dzīves līme
nis nepārprotami atspoguļo atsevišķu iedzīvotāju grupu sociālās atšķirības.
Dzīves līmeņa kvantitatīvajai noteikšanai parasti izmanto absolūto
un relatīvo (tāds, kas pastāv un ir izsakāms salīdzinājumā ar ko, attiecībā
pret ko citu) rādītāju kopumu, kas raksturo iedzīvotāju nodrošinājumu ar
materiālajiem un garīgajiem labumiem un, attiecīgi, šo labumu vajadzību
apmierināšanas pakāpi:
1) materiālās vajadzības – vajadzība pēc pārtikas, apģērba, mājokļa,
veselības aprūpes, transporta u. c.;
2) garīgās vajadzības – vajadzības, kas apmierina zinātnes, kultūras,
mākslas, izglītības iestādes, bērnu audzināšana;
3) sociālās vajadzības – vajadzības pēc vecumdienu nodrošināšanas,
brīvā laika palielināšanas, sieviešu un vīriešu vienlīdzības, brīva un
pieejama darba, sabiedrības pamatinterešu vienotības.
Sakarā ar personīgo vajadzību daudzveidību dzīves līmeni nevar izteikt ar kaut kādu vienu rādītāju. Tam ir nepieciešama rādītāju sistēma, kas
vispusīgi atspoguļotu iedzīvotāju dzīves līmeni, un starp tiem ir:
• reālie ienākumi uz vienu iedzīvotāju;
• materiālo labumu un pakalpojumu patēriņa kopējais apjoms;
• pārtikas un nepārtikas preču patēriņa līmenis;
• mājokļu un komunālo pakalpojumu nodrošinātība;
• veselības aizsardzības, izglītības, kultūras un sadzīves pakalpojumu
līmenis;
• sociālās nodrošinātības līmenis;
• darba un brīvā laika attiecība, atpūtas apstākļi;
• darba apstākļi, darba nodrošinājums, bezdarba līmenis.
Starp nosauktajiem dzīves līmeņa rādītājiem svarīgākais ir iedzīvotāju
reālo ienākumu līmeņa rādītājs. Savukārt reālo ienākumu dinamiku nosaka
šādi rādītāji:
• visu īpašumtiesību formu ražošanas uzņēmumu strādnieku darba algas līmenis;
• privātās uzņēmējdarbības un personīgās palīgsaimniecības ienākumu
lielums;
• sabiedrisko (sociālo) patēriņa fondu izmaksu un pabalstu lielums
visiem iedzīvotāju slāņiem;
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• nodokļu un valsts nodokļu politikas dinamika;
• cenu tendences un svārstības, inflācijas līmenis.
Lai veiktu starptautisku salīdzinājumu dzīves līmeņiem, ANO izmanto iedzīvotāju dzīves līmeņa integrālu rādītāju – cilvēciskā potenciāla
attīstības indeksu (human development index – HDI).
HDI sastāv no trim sastāvdaļām:
• sagaidāmais dzīves ilgums;
• izglītības līmenis;
• reģionālā iekšzemes kopprodukta lielums uz vienu iedzīvotāju.
Katra no HDI sastāvdaļām ir sociāli ekonomiskās attīstības savstarpēji
saistīto rādītāju rezultāts, un katrai ir personisks kvalitātes raksturojums.
ANO atkarībā no HDI pasaules valstis iedala trijās grupās:
• augstāk nekā 0,800 vienību – augsts attīstības līmenis;
• no 0,799 līdz 0,500 – vidējs attīstības līmenis;
• no 0,499 un zemāk – zems attīstības līmenis.
Pēc ANO Attīstības programmas pārstāvniecības Krievijas Federācijā
aprēķiniem 2000. gadā Tomskas apgabals atradās 10. vietā starp Krievijas
apgabaliem un ir pieskaitāms vidējās attīstības līmeņa grupai.
Lai salīdzinātu dzīves līmeņus, Viskrievijas Dzīves līmeņa centra spe
ciālisti izmanto patērētāju budžetu sistēmu:
• izdzīvošanas minimums;
• minimālais patērētāja budžets;
• augstas pārticības budžets.
Faktiskā patēriņa salīdzināšana ar patērētāja budžetu ļauj noteikt paš
reizējā patēriņa līmeni un struktūru, atklāt iedzīvotāju slāņus ar dažādiem
materiālās labklājības līmeņiem:
• nabagie – pašreizējais patēriņš un ienākumi ir zemāki par iztikas
minimumu;
• maznodrošinātie – pašreizējais patēriņš un ienākumi ir zemāki par
minimālo patērētāja budžetu, bet augstāki par iztikas minimumu;
• vidējie – pašreizējais patēriņš un ienākumi ir augstāki par minimālo
patērētāja budžetu, bet zemāki par augstas pārticības budžetu;
• salīdzinoši nodrošinātie (pārticīgie) un bagātie – pašreizējais patēriņš
un ienākumi ir augstāki par augstas pārticības budžetu.
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Dzīves līmeņa analīzei pielieto kvalitātes un kvantitātes rādītāju ko
pumu. V. Žerebins un A. Romanovs darbā “Iedzīvotāju dzīves līmenis”
dzīves līmeni raksturojošos rādītājus iedala trijās grupās:
1) atsevišķi viena komponenta rādītāji – iekšzemes kopprodukts uz
vienu iedzīvotāju, pārtikas produktu patēriņš uz vienu iedzīvotāju;
2) divu komponentu nosacītie (relatīvie) rādītāji – ienākumu un izdevumu, ienākumu un iztikas minimuma attiecība;
3) integrālie rādītāji – apkopo virkni viena komponenta un divu komponentu rādītājus.
Viņu pārstāvētajā rubrikācijas shēmā dzīves līmeņa raksturojošos rādī
tājus iedala šādās piecās galvenajās sadaļās:
• dzīves līmeņa bāzes rādītāji ar apakšgrupām: ienākumi, dzīves dārdzība un iedzīvotāju patēriņš, ienākumu un iztikas minimuma attie
cība, nabadzības līmenis;
• iedzīvotāju dzīves apstākļu rādītāji (iedzīvotāju nodrošinātības ar
infrastruktūras objektiem, personālu un tehniskiem līdzekļiem so
ciālās jomas nozarēs raksturojums);
• sociālās jomas nozaru stāvokļa un darbības efektivitātes rakstu
rojums;
• demogrāfijas rādītāji;
• dabas un klimatiskie apstākļi.
Pilnai dzīves līmeņa analīzei salīdzināmu rādītāju sistēma ir nepiecie
šama šādā griezumā:
1. Dinamiskie (par laikposmu – lai noteiktu dinamikas tempu un raksturu).
2. Reģionālie (pa ekonomiskajiem reģioniem, administratīvajiem veidojumiem, dabas zonām – lai noteiktu reģionālo diferenciāciju).
3. Sociālie (salīdzināšana pa iedzīvotāju ekonomiskajām grupām vai
klasēm – lai noteiktu sociālo diferenciāciju attiecībā pret vidējiem
rādītājiem).
4. Normatīvie (salīdzināšana ar dzīves līmeni, kas pieņemts kā norma – minimālu un augstu. Tipiska ir minimālā iztikas budžeta
salīdzināšana ar augstas pārticības budžetu).
5. Starptautiskie (salīdzināšana ar dzīves līmeni dažādās valstīs).
Praksē izmanto arī faktoru analīzi, kas pēta dzīves līmeni noteicošo faktoru ietekmi.
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Apskatīsim faktoru sistēmu, ko piedāvā Viskrievijas Dzīves līmeņa
centra speciālisti. Svarīgākie faktori, kas var ietekmēt iedzīvotāju dzīves
līmeņa pārmaiņas, ir politiskie faktori. Tie ietver sabiedriskās (valstiskās)
iekārtas raksturu, tiesību institūcijas stabilitāti un cilvēktiesību ievērošanu,
dažādu varas atzaru proporciju, opozīcijas un dažādu partiju esamību, utt.
1. Politiskais faktors:
• politiskā sistēma;
• valsts iekārta;
• sabiedriskās organizācijas;
• likumdošanas sistēma;
• tiesībsargājošā sistēma.
Ir acīmredzams, ka valsts politika un ekonomika ir cieši saistīta. Tās
spēj viena otru atbalstīt, precīzāk noregulēt vai arī “iejaukties”.
Liela ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni ir ekonomiskajiem faktoriem, kas ietver ekonomiskā potenciāla esamību valstī, iespējas tā
īstenošanai, nacionālā ienākuma lielumu utt.
2. Ekonomiskais faktors:
• ražošanas sistēma, līmenis, kvalitāte, efektivitāte;
• apgrozības sistēma – apmaiņa, sadale, finanses, ārējā tirdzniecība;
• ekonomikas infrastruktūra.
3. Sociālais faktors:
• ģimenes dzīvesveids;
• personīgās attiecības starp cilvēkiem;
• morālo vērtību sistēma.
4. Dabas un ģeogrāfiskais faktors:
• dabas resursi;
• klimatiskie apstākļi;
• teritorijas apjoms un izvietojums zonās.
5. Nacionāli vēsturiskais faktors:
• uzkrātā nacionālā bagātība;
• kultūras mantojums un garīgo vērtību sistēma;
• nacionālās paražas un tradīcijas;
• vēsturiskie notikumi un to sekas.
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6. Ideoloģiskais faktors:
• ideoloģiskie strāvojumi;
• ideoloģiskā audzināšana.
Faktoru analīzei ir ļoti svarīga nozīme dzīves līmeņa paaugstināšanas
pasākumu pamatošanā.
Tomēr iedzīvotāju dzīves līmeņa pilnu ainu nevar parādīt, pamatojoties
tikai uz vispārinātiem un vidējiem lielumiem, kas aprēķināti visiem valsts
iedzīvotājiem kopumā. Ir nepieciešams zināt dažādu sociālo, profesionālo
un demogrāfisko iedzīvotāju grupu patēriņa un ienākumu apjomu un
struktūru.
Dzīves līmenis ir nedalāmi saistīts ar cilvēku dzīvesveidu.
Dzīvesveids – sociāli ekonomiska kategorija, kas izsaka cilvēku (sabied
rības, sociālā slāņa, personības) dzīves procesu norises veidus nacionālajā
un pasaules sabiedrībā. Dzīvesveids aptver cilvēka dzīves procesu norises
dažādas puses: darbu, tā sociālās organizācijas formas; sadzīvi, brīvā laika
izmantošanas formas; dalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē; materiālo
un garīgo vajadzību apmierināšanas formas; mūsdienās ieviesušās cilvēku
uzvedības noteikumus un normas.

7.2. Iedzīvotāju ienākumi: veidi, avoti, veidošanās process.
Nominālie un reālie ienākumi
Iedzīvotāju ienākumus veido naudas un naturālo līdzekļu kopums, kas
saņemti vai saražoti mājsaimniecībā noteiktā laikposmā. Ienākumi tiek gūti
no darbinieka darba un citiem avotiem. To nozīmi cilvēka dzīves norisēs
nosaka tas, ka iedzīvotāju patēriņa līmenis un struktūra ir tieši atkarīga no
ieņēmumu lieluma (apmēra).
Materiālajā formā tos iedala naudas un naturālajos ienākumos.
Iedzīvotāju naudas ienākumi ietver visus naudas ieņēmumus no strā
dājošo personu darba algas, no uzņēmējdarbības, pensijām, stipendijām, da
žādiem pabalstiem, no īpašumiem procentu veidā, no dividendēm, rentes,
no vērtspapīru, nekustamā īpašuma, lauksaimniecības produkcijas, lopu,
dažādu izstrādājumu un citu preču pārdošanas ienākumiem (tai skaitā arī
neoficiālajos tirgos), no sniegtajiem dažādiem pakalpojumiem u. c.
Naturālie ienākumi – visa personīgam patēriņam mājsaimniecībā
saražotā produkcija: zemkopības, lopkopības, putnkopības produkcija;
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citi izstrādājumi un produkcija naturālā formā, ko iegūst piemājas, dārz
kopības zemesgabalos, lauku sētās, mājsaimniecībā; pašu sagādātās dabas veltes (sēnes, ogas, rieksti u. c.), paredzētas personīgam vai ģimenes
patēriņam.
Iedzīvotāju labklājības raksturošanai svarīga nozīme ir (visu iedzīvotāju,
ģimenes vai atsevišķa cilvēka) ieņēmumu kopumam, kura pieaugums,
nemainoties cenām un nodokļiem (vai vismaz proporcionāli mazāku to
paaugstināšanu, salīdzinot ar ienākumu pieaugumu), liecina par vajadzību
apmierināšanas iespēju palielināšanu.
Kopējie ienākumi ir iedzīvotāju materiālās nodrošinātības galvenais
rādītājs, kas ietver visus naudas ienākumu veidus, arī naturālos ieņēmumus
(to vērtību), kas gūti no personīgās palīgsaimniecības un tiek izmantoti
personīgam patēriņam.
Bez naudas ienākumiem kopējo ienākumu sastāvdaļa ir arī bezmaksas
pakalpojumu (kurus iedzīvotāji saņem par federālā un municipālā budžeta
un uzņēmumu fondu līdzekļiem) vērtība. Tie ir veselības aizsardzības,
izglītības, pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanas pakalpojumi, dotācijas
mājokļiem, transportam, ēdināšanai u. tml.
Iedzīvotāju kopējo ienākumu struktūrā ienākumi no personīgajām
palīgsaimniecībām aizņem līdz 25% no kopējās summas.
Ir jāatšķir nominālie, pieejamie un reālie ienākumi.
Nominālie ienākumi raksturo naudas ienākumu līmeni neatkarīgi no
nodokļiem un cenu pārmaiņām.
Pieejamie ienākumi – tie ir nominālie ienākumi, atskaitot no tiem
nodokļus un citus obligātos maksājumus, t. i., līdzekļi, kurus iedzīvotāji
var izmantot patēriņam un uzkrājumiem.
Lai izmērītu pieejamo ienākumu dinamiku, izmanto rādītāju “reālie
pieejamie ienākumi”.
Reālos pieejamos ienākumus (RPI) aprēķina, ņemot vērā cenu indeksu un tarifus. RPI nosaka nominālo ienākumu reālo pirktspēju, un tos
aprēķina šādi:
RPI = (NI – NM) x Jnp,
kur NI – nominālie ienākumi (rbļ.);
NM – nodokļi, obligātie maksājumi (rbļ.);
Jnp – naudas pirktspējas indekss (rādītājs, apgriezts cenu indeksam).
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Svarīgākie naudas ienākumu avoti – darba samaksa un peļņa, kuru izmanto prēmēšanai, sociālie transferti.
Darba alga ir cena par darba pakalpojumiem, kurus sniedz dažādu profesiju algots darbaspēks, īstenojot savas profesionālās spējas.
Darba algas un sociālo transfertu īpatsvaram iedzīvotāju naudas ienā
kumos ir svarīga nozīme darba pamatojumam (motivācijai). Darba algas
lielais īpatsvars kopējos ienākumos parasti attīsta uzņēmību, iniciatīvu, tur
pretī sociālo transfertu lomas pieaugums bieži vien pastiprina apgādājamības
psiholoģiju. Ir jāatšķir nominālā (t. i., aprēķinātā) un reālā darba alga.
Nominālā darba alga (NDA) ir aprēķinātās darba samaksas visa summa neatkarīgi no nodokļiem un obligātajiem maksājumiem.
Pieejamā darba alga – aprēķinātās darba samaksas summa, atskaitot
ienākumu nodokli un obligātos atskaitījumus Pensijas fondā (1% no no
minālās darba algas).
Reālā darba alga (RDA) – tā ir nominālā darba alga, ņemot vērā no
dokļus un cenu, tarifu maiņu, t. i., materiālo labumu reāls daudzums, ko var
iegādāties par reālo darba algu. Paaugstinot nominālo darba algu par 15%
un mazumcenu līmenim (pie nemainīgiem nodokļiem) pieaugot par 10%,
reālā darba alga pieaugtu par 4,5% (115 : 110 x 100 = 104,5).
Nominālā darba alga var pieaugt, bet reālā – samazināties, ja preču un
pakalpojumu cenas aug ātrāk nekā nominālā darba alga.
Reālo darba algu nosaka:
RDA = (NDA – NM) x Jnp,
kur RDA – reālā darba alga;
   NDA – nominālā darba alga;
   NM – nodokļi, obligātie atskaitījumi no darba algas;
  Jnp – naudas pirktspējas indekss.
Darba algas lielums (apmērs), tās izmaksas regularitāte pārsvarā nosaka
iedzīvotāju dzīves līmeni, it īpaši iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.
Attīstoties Krievijā preču naudas attiecībām, strādnieku, kuri nodarbināti
sabiedriskajā ražošanā, papildienākumu avots ir peļņa. Tīrā peļņa rada
iespēju īstenot tādus ienākumu veidus kā ienākumus no investīcijām un
inovācijām, dividendes, dažas sociālās izmaksas, pabalstus u. c.
Tirgus ekonomikas apstākļos parādās jauns ienākumu avots – ieņēmums
no uzņēmējdarbības, kas ir atlīdzība uzņēmējam par viņa funkciju veikšanu

Darba ekonomikas un socioloģijas daudzlīmeņu sistēmas

71

(darba, kapitāla, dabas resursu apvienošana vienotā preču ražošanas un pakalpojumu procesā; lēmumu pieņemšana uzņēmuma vadīšanā, inovāciju
ieviešana; risks, ieguldot līdzekļus). Šo ienākumu veido peļņas daļa, kas
paliek uzņēmēja rīcībā pēc kredītu procentu nomaksas. Tas ir mainīgs
lielums un ir atkarīgs no saimniekošanas efektivitātes. Šīs peļņas iegūšanas
veidi var būt likumīgi un nelikumīgi, saistīti vai nesaistīti ar saimnieciskās
efektivitātes paaugstināšanu.
Iedzīvotāju ienākumu svarīgs avots ir sabiedriskā patēriņa fondi, kas ar
kolektīvo patēriņa formu palīdzību veic ienākumu sadali. Dažādas aplēses
liecina, ka ienākumi no šiem patēriņu fondiem veido no 1⁄5 līdz ⅓ no ko
pējā ienākuma uz vienu iedzīvotāju. Izmaksu, pakalpojumu, priekšrocību
piešķiršanai no sabiedriskajiem patēriņa fondiem var izšķirt divas formas –
naudas un beznaudas formu.
Naudas formā lieli līdzekļi tiek tērēti pensiju nodrošināšanai (vecuma,
invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudēšanas gadījumā), stipendijām,
bērnu un bezdarbnieku pabalstiem, utt. Tos sauc par sociālajiem transfertiem.
Sociālie transferti – maksājumi iedzīvotājiem (no valsts budžeta un
speciāliem fondiem), kas nav tieši saistīti ar darba rezultātiem, uzņēmējdarbību
vai ienākumiem no īpašuma (pensijas, pabalsti, stipendijas utt.).
Krievijā personīgajai palīgsaimniecībai ir svarīga nozīme personīgo
un ģimenes ienākumu veidošanā. Sabiedrības attīstības sarežģītajos so
ciāli ekonomiskajos laikposmos dažām iedzīvotāju grupām personīgā pa
līgsaimniecība kļūst par galveno ienākumu avotu. Ir jāatšķir naudas (t. i.,
produkcijas pārpalikumu pārdod tirgū) un naturālā (produkcija paredzēta
personīgam patēriņam) ienākuma veids. Šā ienākuma avota īpatsvaru
kopējos ienākumos veicina bezdarbs, nepilna nodarbinātība, inflācija un
tirgus attiecību attīstība.
Cilvēka dzīves norises ciklos ieņēmumus iedala ieņēmumos, kurus
saņem:
1) līdz iesaistei darbā (nesasniedzot darbspējīgu vecumu);
2) iesaistoties darbā, uzņēmējdarbībā, sabiedriskajā darbībā;
3) pagaidu nestrādājot (bezdarbnieki, bēgļi, pārceļotāji u. c.);
4) beidzot darba aktivitātes (pensionāri).
Šāda klasifikācija ļauj izsekot, kā cilvēks, sabiedrības loceklis, ir
nodrošināts ar ienākumiem un tiek sociāli aizsargāts visās viņa dzīves posmos. To īsteno ar jebkuras valsts sociālo, ekonomisko vai darba politiku.
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No juridiskā viedokļa ienākumi dalās likumīgajos (legālajos) un
nelikumīgajos (nelegālajos) ienākumos.
Nelikumīgie ienākumi – tie ir ienākumi, kas saņemti (“melnās”, “pe
lēkās”, “pagrīdes”) ēnas vai neformālās ekonomikas ietvaros. Šo ienākumu
veids ietver ienākumus, kurus saņem no noteiktajā kārtībā nereģistrētās
saimnieciskās darbības, kas tiek slēpta no nodokļu aplikšanas un valsts
kontroles institūcijām un bieži vien kaitē cilvēku veselībai un dzīvībai.
Savukārt ēnu ekonomikas ienākumi iedalās kriminālas izcelsmes ienā
kumos (korupcija, rekets, ieroču un narkotiku tirdzniecība, kontrabanda
utt.) un ekonomiska rakstura ienākumos, kas nav zināmi ieņēmumu dienes
tam (pagrīdes darbnīcas, nelegāla alkohola un citas produkcijas ražošana,
tirdzniecība bez licences utt.).
Darba alga vai darba algas likme – tā ir cena, ko maksā par darba
izmantošanu. Ekonomisti bieži lieto jēdzienu ‘darbs’ visplašākajā nozīmē,
tajā ietverot arī darba samaksu, strādniekus, dažādu profilu speciālistus
(juristus, ārstus, pasniedzējus utt.), mazo uzņēmumu īpašniekus (frizierus,
santehniķus, televizoru meistarus) un daudzus dažādus tirgotājus – par darba
pakalpojumiem, ko viņi sniedz, īstenojot savas komercdarbības aktivitātes.
Darba samaksas maksimālais lielums nav ierobežots. Tajā pašā laikā
darbiniekam, kurš pilnībā ir nostrādājis šim laikposmam noteikto darba laika normu un ir izpildījis savas darba saistības (darba normu), mēneša darba
samaksa nevar būt zemāka par likumā noteikto minimālo darba samaksu.
Minimālajā darba samaksas apmērā neiekļauj piemaksas, prēmijas un
citus veicināšanas maksājumus (KF Darba likumu kodeksa 78. pants), un
tie ir: piemaksas par profesiju un amatu savienošanu, par pielaidi valsts
noslēpumiem, prēmijas un atlīdzības (ar regulāru vai periodisku raksturu),
ikmēneša vai ikceturkšņa atlīdzības (piemaksas) par izdienu, stāžu, piemaksas par darbu kaitīgos vai bīstamos apstākļos un smagos darbos, piemaksas
par naktsdarbu, svētku dienās un brīvdienās, par virsstundu darbu, utt.

7.3. Ienākumu un iedzīvotāju labklājības līmeņa analīze.
Patēriņa koprādītāji
Iedzīvotāju naudas ieņēmumi ietver visu kategoriju iedzīvotāju darba
samaksu, prēmijas, pastāvīgās piemaksas darba algai, komandējumu naudu,
pensijas, pabalstus un stipendijas, ieņēmumus no lauksaimniecības pro
duktu pārdošanas, ieņēmumus no finanšu sistēmas u. c.
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Iedzīvotāju naudas izdevumi ietver iedzīvotāju izdevumus par preču
iegādi, pakalpojumu apmaksu, obligātie maksājumi un iemaksas.
Vidējo mēnešalgu ekonomikas nozarēs strādājošajiem nosaka, dalot
aprēķināto darba samaksas fondu ar gada vidējo strādājošo skaitu. Pabal
stus, ko strādājošie saņem no sociālās apdrošināšanas līdzekļiem, darba
samaksas fondā un vidējā darba algā neiekļauj.
Iedzīvotāju naudas ienākumu pirktspēja atspoguļo iedzīvotāju po
tenciālās iespējas iegādāties preces un pakalpojumus un tiek izteikts kā
iedzīvotāju mēneša vidējo naudas ienākumu preču ekvivalents.
Patērētāju cenu indekss raksturo cenu kopējā līmeņa pārmaiņas laikā
precēm un pakalpojumiem, ko iedzīvotāji iegādājušies neproduktīvam pa
tēriņam.
Cenu indeksu sistēma, ko aprēķina statistikas iestādes, ietver cenu un
tarifu indeksus precēm un pakalpojumiem patēriņa tirgū, rūpniecības pro
dukcijas ražotāju cenas, uzņēmumu iegādāto materiāli tehnisko resursu cenas, lauksaimniecības produkcijas realizācijas cenas, kapitālās celtniecības
cenas, kravu pārvadājumu tarifus. Šos indeksus aprēķina, novērojot un
analizējot cenas atsevišķi izvēlētām precēm, selektīvi izvēloties visu veidu
un īpašumtiesību formu uzņēmumus.
90. gados Krievijā notika būtiskas pārmaiņas iedzīvotāju ienākumos, –
palielinājās ienākumu veidu dažādība, to struktūra kļuva sarežģītāka, ma
nāmi pastiprinājās diferenciācija. Iedzīvotāju reālie ienākumi sistemātiski
samazinājās. Daudzi uzņēmumi, kas ražoja patēriņa preces, saskārās ne
tikai ar importa preču konkurenci, bet arī ar daudzu iedzīvotāju kategoriju maksātnespējīgo pieprasījumu. Iedzīvotāju grupas, kuru ienākumi bija
lielāki, savus ienākumus parasti novirzīja uzkrājumiem, kā arī nekustāmā
īpašuma un ārvalstu valūtas iegādei.
Ienākumu diferenciācijas galvenie rādītāji ir mainījušies šādi: decilais
koeficients izsaka attiecību starp 10% vislabāk apmaksāto iedzīvotāju un
10% – viszemāk apmaksāto iedzīvotāju vidējiem ienākumiem. 2005. gadā
10% vislabāk apmaksāto iedzīvotāju rēķinā bija 33,1% no kopējiem ienā
kumiem, bet viszemāk apmaksāto iedzīvotāju – tikai 2,5%.
Ienākumu līmeņu atšķirības lieluma ziņā Krievija ir iekļuvusi paaug
stināta riska zonā. Šīs atšķirības 40% gadījumā ir saistītas ar atšķirīgu darba
samaksu, 7% – ar sociālo transfertu diferenciāciju, un 53% – ar ienākumu
diferenciāciju, ko saņem no uzņēmējdarbības, personīgā īpašuma un citiem
avotiem. Krievijas iedzīvotāju lielākā daļa ir ar zemiem ienākumiem, tāpēc
ienākumu nevienlīdzības problēmas atrisināšana zināmā mērā samazinātu
nabadzīgo iedzīvotāju skaitu.

74

Darba ekonomikas un socioloģijas daudzlīmeņu sistēmas

Ekonomisti ir secinājuši, ka sociālās spriedzes robeža tiek sasniegta,
kad nabadzīgākie 40% iedzīvotāju saņem mazāk nekā 12–13% no kopējās
ienākumu summas. Patlaban Krievijā zemo ienākumu grupā ir nokļuvuši
nospiedošs vairākums izglītības, veselības aizsardzības un kultūras jomas
darbinieku. 2004. gadā kreditēšanas, finanšu, apdrošināšanas sistēmu darbinieku vidējā alga sasniedza 178,5% no valsts vidējās algas, valsts un
pašvaldību ierēdņu – 134,9%. Tajā pašā laikā lauksaimniecības strādnieku
alga veidoja 44% no Krievijas vidējās algas, izglītības – 54,3%, kultūras –
56,6%, veselības aizsardzības – 66,3%, zinātnes – 90,1%.
Ienākumu nevienlīdzība – tā ir cena, kādu sabiedrībai nākas maksāt, lai
paātrinātu savas labklājības celšanos. Krievija nav sasniegusi tādu līmeni,
kurā izlīdzinās sociālās atšķirības, kā tas ir daudzās Eiropas valstīs.
Visi iepriekšminētie procesi nosaka dzīves dārdzības noteikšanas aktu
alitāti. Pozitīva pieredze, nosakot dzīves dārdzību, bija Krievijā 20. gadsimta
20. gados. Šim nolūkam bija izstrādāts dzīves dārdzības indekss. Sākot ar
30. gadiem dažādu iemeslu dēļ šī pieredze diemžēl pazuda, un pazuda arī
sociālās statistikas objektivitāte. Šobrīd ir radusies steidzama nepieciešamība
aprēķināt dzīves dārdzību, vai precīzāk, dzīves dārdzības indeksu.
Atklājot darba algas ekonomisko dabu kā darbaspēka izmaksu pār
veidotu formu, jāatzīst, ka darbaspēka izmaksas noved pie dzīves līdzekļu
izmaksām, kas nepieciešami darbaspēka atražošanai. Klasiskajā izpratnē
termins ‘dzīves dārdzība’ tiek lietots, lai apzīmētu patēriņa priekšmetu
kopējo vērtību, atbilstīgu noteiktam vajadzību apmierināšanas līmenim.
Dzīves dārdzību nosaka vairāki faktori: pārtikas preču un pakalpojumu
cenu līmenis; dažādu veidu ienākumu, ietaupījumu dinamika; bezmaksas
apkalpošanas sistēmas uzlabošana; nodokļu maiņa; iedzīvotāju vajadzību
strukturālās pārmaiņas; darba un dzīves apstākļi; modes prasības, patērētāju
gaumes un ieradumu maiņa.
Šādā izpratnē termins ‘dzīves dārdzība’ pārsvarā atbilst iedzīvotāju dzī
ves līmeņa saturam un labklājībai. Lai aprēķinātu dzīves dārdzības indeksu,
nosaka patēriņa preču komplektu – “patēriņa grozu”.
Izšķir racionālo (optimālo) un minimālo “patēriņa groza” priekšmetu
sastāvu. Racionālais sastāvs veidojas, pamatojoties uz zinātniski pamatotām
patēriņa normām. Minimālais sastāvs nosaka to ēšanas, ģērbšanās, mājokļa
vajadzību apmierināšanas līmeni, par kuru zemāks līmenis nenodrošina
cilvēka eksistenci. Pārtikas produktu komplektu “patēriņa grozā” nosaka
Krievijas Federācijas Medicīnas zinātņu akadēmijas Uztura institūta izstrā
dātie normatīvi.
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Īpaša nozīme ir dzīves dārdzības pamatojumam un attiecīgam “patēriņa
grozam”, ko atzīst par minimālo iztikas minimumu. Šā minimuma lielums –
viens no galvenajiem iedzīvotāju dzīves līmeņa raksturotājiem, nepiecie
šamais orientieris, izstrādājot tā sociālās aizsardzības pasākumus.
Iztikas minimuma naudas lielumu nosaka kā izmaksas precēm un pakalpojumiem, kas atzītas par minimāli nepieciešamām, lai apmierinātu
ēšanas vajadzības fizioloģiski minimālo patēriņa normu līmenī (pieaugu
šajiem, bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem), kā arī minimālās vaja
dzības pēc apģērba un apaviem, mājsaimniecības precēm un priekšmetiem,
medikamentiem, komunālajiem un sadzīves pakalpojumiem, transporta un
kultūras. Tas viss ir iekļauts minimālajā “patēriņa grozā”.
Produkti un pakalpojumi, kas ietilpst “patēriņa grozā”, sistemātiski ir
jāpārskata. Principiāla nozīme, nosakot “patēriņa groza” vērtību, ir preču
un pakalpojumu cenu izvēlei.
Iztikas minimuma patērētāju cenu indekss ir nosacīts lielums. Tas raksturo minimālā “patēriņa groza” vērtības pārmaiņas, kā arī parāda, par cik
dārgāki vai lētāki ir kļuvuši reālie dzīves apstākļi iedzīvotājiem ar zemiem
ienākumiem. Indeksu aprēķina ar Laspeiresa formulas palīdzību.
No šīm pozīcijām nosaka ienākumu indeksāciju, darba algas minimālo
līmeni, īstenojas dažādu indeksācija skalu izmantošana atkarībā no darba
samaksas līmeņa.
Var tikt pielietota:
• pilna indeksācija. Tā jāveic precīzi saskaņā ar preču un pakalpojumu
patēriņu cenu indeksu;
• daļēja indeksācija. To veic noteiktā proporcijā pret cenu indeksu.
Jo lielāks ir ienākumu indeksācijas līmenis, jo tam ir nozīmīgāka ie
tekme uz inflācijas procesu attīstību, kā arī lēnāk atrisinās neapmierinātais
pieprasījums.
Praksē pilnu indeksāciju neviena valsts neizmanto. Daļēja kompensācija
var būt diezgan elastīga un diferencēties atkarībā no darba algas līmeņa
nozarēs, atsevišķās iedzīvotāju grupās, ņemot vērā darbaspēka pārdales
nepieciešamību, utt.
Tādējādi ir svarīgi ņemt vērā visus faktorus, kas nosaka patērētāju cenu
dinamiku un līdz ar to iedzīvotāju dzīves dārdzību. Tikai šajā gadījumā var
noteikt inflācijas apjomus, nepieciešamos pasākumus tās ierobežošanai.
Ir nepieciešams atteikties no “slēptās” inflācijas politikas. Atklāti jāatzīst
tās pastāvēšana un jāpāriet uz vadāmas inflācijas politiku. Tas nozīmē –
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kontrolētu nelielu pieaugumu, tās seku un ietekmes uz iedzīvotāju ienākumu
līmeni un patēriņu neitralizāciju.
Mūsdienu apstākļos iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā pieaug
sociālās jomas nozīme. Tajā īstenojas cilvēka personības attīstības
svarīgākie principi, un tie ir:
1) sociālais taisnīgums vai cilvēku sociālās vienlīdzības pakāpe;
2) sociālās garantijas. Tās ir tiesības uz darbu, medicīnas pakalpoju
miem, izglītības, mājokļa vajadzību apmierināšana, materiālā no
drošinātība, atbalsts kultūras izaugsmē, atpūta;
3) visu sabiedrības locekļu materiālā un kultūras dzīves līmeņa pa
augstināšana, darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, ekoloģisko
problēmu atrisināšana un dabas aizsardzība;
4) sabiedrisko attiecību humanizācija ražošanā, sabiedriski politiskajā
dzīvē, sadzīvē. Šis virziens nodrošina harmonisku dažādu interešu
savienošanu;
5) visu sabiedrības locekļu sociālās aktivitātes attīstība. Tā paredz
atklāt un izmantot visas cilvēka radošās spējas, materiālo labumu
patērēšanas savienošanu ar bagātu garīgo dzīvi;
6) visu sabiedrības veidojošo sociālo slāņu, grupu pilsoniskā salie
dētība, stiprinot sabiedrības sociālo viendabīgumu.
Sociālās jomas pilnveidošana paver ceļu jauna dzīvesveida radīšanai, so
ciālā taisnīguma principa īstenošanai, cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanai.
Minimālo mēneša vidējo darba algu aprēķina, pamatojoties uz darbiniekiem aprēķināto darba algas fondu, dalītu ar darbinieku vidējo skaitu
un ar mēnešu skaitu periodā. Šeit ietver arī aprēķinātās darba samaksas
summas naudas un naturālajā izteiksmē par nostrādāto un nenostrādāto
laiku, kā arī kompensācijas izmaksas, piemaksas, prēmijas, ēdināšanas,
mājokļa un degvielas apmaksas. Sociālie pabalsti, ko darbinieki saņem no
valsts vai ārpusbudžeta fondiem, no aprēķiniem ir izslēgti.
Jēdziena ‘dzīves līmenis’ definīcija ir apspriežama. Vispārējā veidā ar
dzīves līmeni saprot cilvēka materiālo, sadzīves, garīgo vajadzību ap
mierināšanas pakāpi, dzīves sociālos apstākļus (nodarbinātību, atpūtu,
veselību, izglītību u. c.). Dzīves līmeņa kvantitatīvajam raksturojumam
izmanto rādītāju sistēmu:
• sintētiskie vērtību rādītāji (IKP, reālie ienākumi un reālā darba alga,
iztikas minimums u. c.);
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• naturālie rādītāji, kas raksturo iedzīvotāju galapatēriņu (pārtikas pro
duktu patēriņš, ilglietojamu priekšmetu nodrošinājums, dzīvojamās
platības nodrošinājums u. c.);
• rādītāji, kas raksturo dzīves sociālās puses (nodarbinātība un bez
darbs, darba nedēļas un atvaļinājumu ilgums, dzīves ilgums u. c.);
• cilvēciskā potenciāla attīstības indekss (human development index –
HDI);
• iedzīvotāju dzīves līmeņa apkopojošie rādītāji.

7.4. Minimālais “patēriņa grozs”, minimālais patēriņa
budžets, to kopsakarība ar darba samaksu
Pie iedzīvotāju dzīves līmeņa rādītājiem, kam ir tieša saistība ar darba
samaksas organizāciju un tās minimālā līmeņa noteikšanu, ir pieskaitāmi
tādi jēdzieni kā ‘pārtikas un patēriņa grozs’, ‘iztikas minimums’, ‘iztikas
minimuma budžets’.
“Pārtikas grozs” – tas ir pārtikas produktu komplekts vienam cilvēkam
mēnesī, kas aprēķināts, pamatojoties uz minimālajām produktu patēriņa
normām, kas atbilst cilvēka fiziskajām vajadzībām, kaloritātei un satur
galvenās pārtikas vielas.
Produktu patēriņa minimālās normas, ko izmanto aprēķinam, ir ieteicis
Krievijas Federācijas Medicīnas zinātņu akadēmijas Uztura institūts. Tās
ietver pārtikas preču 11 grupas: maizi un maizes izstrādājumus, kartupeļus,
dārzeņus un ķirbjaugus, augļus un ogas, gaļu un gaļas produktus, zivis un
zivju produktus, pienu un piena produktus, olas, cukuru un konditorejas
izstrādājumus, augu eļļu un margarīnu, citus produktus (sāli, piparus utt.).
Patēriņa normas ir diferencētas, nosakot astoņas teritoriālās zonas. Tā,
piemēram, Krasnodaras un Stavropoles novadi iedalīti I zonā; Maskava,
Sanktpēterburga un vairāki centrālās Krievijas apgabali – IV zonā; Jakutija, Magadanas apgabals, Kamčatka, Sahalīna, Tomskas apgabala un Krasnojarskas novada ziemeļi – VIII zonā.
Normas ir diferencētas arī pēc iedzīvotāju sociāli demogrāfiskajām
grupām. “Patēriņa groza” izmaksas katrai iedzīvotāju grupai aprēķina,
reizinot produktu patēriņa minimālās normas ar pirkuma vidējo cenu.
Nepārtikas preču un pakalpojumu minimālā patēriņa izmaksas nosaka pēc
to ģimeņu ienākumu budžetu apsekošanas rezultātiem, kurās produktu
patēriņa līmenis atbilst minimālajam.
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Nepārtikas preču un pakalpojumu izdevumus precizē ar normatīvās
metodes palīdzību, kas pamatojas uz nodrošinātības normām un ilglaicīga
lietojuma priekšmetu kalpošanas laiku. Šo metodi ir izstrādājis Krievija
Ekonomikas ministrijas Centrālais ekonomikas zinātniski pētnieciskais
institūts.
Mājokļa un komunālo pakalpojumu izmaksas nosaka, pamatojoties uz
reģiona normatīviem, cenām un tarifiem. Tiek ņemti vērā arī ģimenes iz
devumi nodokļiem un nodevām. Kopējais vajadzību minimālais apjoms
naturālā izteiksmē veido minimālo “patēriņa grozu”. Nepārtikas preču ie
gādes izdevumus aprēķina, reizinot viena izstrādājuma cenu ar tā gada re
zervi un dalot ar kalpošanas laiku.
Valsts izmanto iztikas minimuma un iztikas minimuma budžeta rādītājus
kā sociālās politikas instrumentus. Ar šo rādītāju palīdzību tiek novērtēts
iedzīvotāju dzīves līmenis (tiek noteiktas iedzīvotāju daļas ar zemāku,
vienādu un lielāku budžetu, salīdzinot ar iztikas minimuma budžetu); iztikas minimuma budžets kalpo kā bāze adresētai sociālajai politikai, lai
atbalstītu iedzīvotāju grupas ar viszemākajiem ienākumiem; ar iztikas
minimuma budžeta palīdzību būtu jānosaka minimālās darba algas un
minimālās vecuma pensijas lielums; iztikas minimuma budžetu izmanto kā
vienu no maznodrošinātības kritērijiem, kas dod tiesības saņemt sociālās
piemaksas un pabalstus.
Viskrievijas Sabiedriskās domas pētījumu institūts 2007. gada sākumā
veica pētījumu, lai noskaidrotu, vai Krievijas pilsoņiem 2006. gadā nācās
atteikties no maksas pakalpojumiem un priekšmetu iegādes naudas trūkuma
dēļ. Tas nav noslēpums, ka liela daļa Krievijas iedzīvotāju nevar atļauties
izmantot izglītības un medicīnas maksas pakalpojumus, bet izdevumi par
pārtiku un komunālo pakalpojumu maksājumi bieži vien veido lielu daļu
ģimenes budžeta izdevumu.
Saskaņā ar speciālistu veikto pētījumu rezultātiem tika iegūta šāda
informācija:
• naudas trūkuma dēļ 52% Krievijas iedzīvotāju 2006. gadā neatļāvās
pilnvērtīgu atpūtu;
• 35% iedzīvotāju ekonomēja, pērkot mājsaimniecības priekšmetus;
• 33% ekonomēja, braucot pie draugiem un radiem;
• 33% taupīja, ārstējoties un rūpējoties par veselību;
• 30% taupīja, apmeklējot kinoteātrus, teātrus un citas izklaides iestādes;
• 20% atteicās no nepieciešamajiem pārtikas produktiem;
• 16% atteicās no iešanas viesos un viesu uzņemšanas;
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• 15% atteicās no bērnu izglītošanas pasākumiem;
• 11% atteicās no pieaugušo izglītošanas pasākumiem.
Tomēr, salīdzinot ar 2005. gadu, par 9% samazinājās to respondentu
skaits, kuriem nācās atteikties no apģērbu un apavu pirkšanas, un par
5% – no mājsaimniecības priekšmetu pirkšanas. 50% iedzīvotāju nevar
atļauties maksas izglītību, 40% – maksas medicīnas pakalpojumus. Galējas
nepieciešamības gadījumā izmantot maksas medicīnas pakalpojumus va
rētu 42%, izglītības pakalpojumus – 27%. Regulāri apmaksāt izglītību un
medicīnas aprūpi var tikai 16–17% Krievijas iedzīvotāju.
Izdevumi pārtikai:
• 41% no aptaujātajiem produktiem tērē no12% līdz 49% no kopējiem
ģimenes ienākumiem;
• 38% tērē no 50% līdz 74%;
• 7% tērē mazāk kā 25% ienākumu;
• 10% tērē vairāk kā 75% ienākumu.
Analizējot šos datus, speciālisti ir secinājuši, ka pēdējo divu gadu laikā
par 7% ir samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuru tēriņi produktiem pār
sniedz pusi no ģimenes budžeta.
Komunālie pakalpojumi:
• 36% no aptaujātajiem maksā par komunālajiem pakalpojumiem ma
zāk kā 25% no ģimenes ienākumiem;
• 44% – no 25% līdz 49% no ienākumiem;
• 15% – vairāk kā 50% no ienākumiem (2005. gadā šajā kategorijā bija
21% respondentu);
• Maskavas un Sanktpēterburgas iedzīvotāji 58% gadījumos tērē ma
zāk kā 25% ienākumu šo pakalpojumu samaksai.
Personīgie uzkrājumi:
• 28% respondentu min, ka viņiem ir ietaupījumi;
• 72% – nav ietaupījumu;
• starp Maskavas un Sanktpēterburgas iedzīvotājiem 36% ir ietaupījumi;
• starp pārējiem iedzīvotājiem 26–28% ir ietaupījumi;
• savus ietaupījumus gada laikā palielinājuši 58% iedzīvotāju;
• samazinājuši – 9%;
• bez pārmaiņām – 30% (2005. gadā 39% minēja, ka nav pārmaiņu).
Sociālās struktūras konfigurāciju zināmā mērā nosaka reģionālais faktors. Starp reģioniem, kurus izvēlējās pētījumiem, vislabvēlīgākā situācija
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vērojama Jekaterinburgā, Kaļiņingradā, Saratovā un Tomskā. Šajās pilsētās
vidējās pārticības klase piemērojama aptuveni vienai piektajai daļai iedzī
votāju, bet vidējā slāņa apmērs tuvojas 50%.
Īpaša situācija veidojas Voroņežā: neraugoties uz ievērojamiem apgabala
rīcībā esošajiem izglītības, rūpniecības un lauksaimniecības resursiem, tam
neizdodas pietuvoties pārticīgāko apgabalu un novadu rādītājiem: vidējās
klases īpatsvars ir mazāks nekā augstākminētajos apgabalos (16,7%). Arī
vidējā slāņa daļa ir mazāka (39,1%), bet nabadzīgo un gandrīz nabadzīgo
slāņu daļa ir visaugstākā (41,3%).
Pētījumu rezultāti dod pamatu uzskatīt, ka starp reģioniem strukturālā
izteiksmē, kā arī dzīves iespēju pieejamībā ir būtiskas atšķirības. Būtu
loģiski pieļaut, ka reģiona sociālo struktūru ietekmē gan visas Krievijas
faktori, gan arī lokāla rakstura faktori. Pirmajam pieskaitāma labvēlīgā
ekonomiskā konjuktūra, kas veicina ekonomisko izaugsmi.
Lokālos faktorus var definēt kā tādu apstākļu esamību, kas dod iespēju
baudīt ekonomiskās izaugsmes augļus, izmantojot tos dzīves standarta pa
augstināšanai vienā atsevišķā apgabalā vai novadā. Runājot konkrēti par
atšķirībām starp Voroņežu un pārējiem apgabaliem, ir lietderīgi minēt aiz
sardzības uzņēmumu lielo klātbūtni tās ekonomikā, kas tā arī nav izgājuši
modernizācijas posmu, kā arī lauksaimniecība nozares kritisko stāvokli,
kas cietusi daudz lielākus zaudējumus nekā lauksaimniecība citu Meln
zemes zonas apgabalos, piemēram, Ļipeckas apgabalā.
Kopā ar pozitīvajiem faktoriem, kas ietekmē dzīves līmeņa paaugsti
nāšanos, ekonomikā darbojas faktori, kas apgrūtina mazāk pārticīgo slāņu
pārstāvju iekļaušanās procesu vidējā klasē. Tāda, jo īpaši, ir augstā inflācija,
kas “noēd” lielāko daļu papildienākumu, ko pēdējā laikā ir sākušas saņemt
Krievijas ģimenes.

8. nodaļa.
Sociālie aspekti  mūsdienu  darba  koncepcijās
Darbs – tā ir mērķtiecīga darbība, kas nodrošina subjekta sociāli eko
nomisko attīstību. Darbs nav cilvēka nepieciešamība. Tādējādi ekonomistu
uzdevums ir piesaistīt cilvēku darbam, kaut gan viņš nevēlas strādāt, un
padarīt darbu pievilcīgu.
Senatnē darba definīcijā atspoguļoja fiziskās piepūles prioritāti, darba
materiālo raksturu un saistību ar dabas parādībām. 20. gadsimta sākumā šo
pieeju A. Bloks dzejā atspoguļoja šādi:
Strādā, strādā!
Par ilgu un godīgu darbu
Tu tiksi apbalvots ar neglītu kupri.
Pret vakaru citiem būs saldi,
Tavu dziesmu nodziedās citi,
Ar citu braša meiča aizies uz danci.
Strādā, strādā!
Par darba dalīšanu jau runāja senie grieķi (Platons 427.–348. g. p. m. ē.).
1773. gadā francūzis Perrone sniedza savus pētījuma rezultātus par darba
dalīšanu un koordināciju, kā piemēru izmantojot saspraužamās adatas
izgatavošanu ar astoņpadsmit secīgām operācijām.
Sākotnējā darba definīcija kā darbība, kas vērsta materiālo vajadzību
apmierināšanai, bija noteicošā līdz 20. gadsimta sākumam. Par uzskatu
maiņas pagriezienu kļuva 1917. gada revolūcija.
Termins ‘sociālās darba attiecības’ parādījās ne tik sen. Sociālās darba
attiecības raksturo atsevišķu cilvēku un sociālo grupu ekonomisko, sociāli
psiholoģisko, tiesisko aspektu savstarpējo sakarību darba procesā. Svarīgākie
sociālo darbu attiecību subjekti ir algotie darbinieki, arodbiedrības, darba
devēji, darba devēju apvienības.
Sociālo darba attiecību veidi:
1. Paternālisms (PSRS, Japāna) – tas skar nodarbinātību, darba samaksu,
darba apstākļus, valsts garantijas.
2. Partnerība (pēckara Vācija un citas Eiropas valstis). Interešu kompromiss un sociālā miera sabiedriskā nepieciešamība. Apstākļi po
litiskajai stabilitātei un sociālajam progresam.
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3. Konkurence.
4. Solidaritāte (subjektu kopējā atbildība un savstarpējā palīdzība).
5. Subsidaritāte (cilvēka tiekšanās pēc personiskās atbildības).
Šie minētie veidi raksturo psiholoģiskās, ētiskās un tiesiskās savstarpējo
attiecību formas darba procesā.
Minētajās darba attiecībās jāvēršas uz sabiedrības attīstības koncepciju.
Visvairāk attīstīta ir sabiedrības attīstības formācijas koncepcija. Tās
dibinātāji: K. Markss, F. Engelss, Ļeņins. Šajā pieejā galvenais jēdziens ir
‘sabiedriski ekonomiskā formācija’, kas aptver visas sabiedrības attīstības
puses. Visa vēstures gaita – likumsakarīgi sabiedriski ekonomiskās formā
cijas maiņas procesi: pirmatnējās kopienas, vergturu, feodālais, kapitālis
tiskais un komunistiskais ekonomiskās formācijas maiņas process.
Formācijas modelis ietver šādus elementus: ražošanas spēku attīstība,
sabiedrisko saišu tiesiskās attiecības, politiskā iekārta.
20. gadsimta 20.–30. gados attīstījās cilvēcisko attiecību teorija, un uz
tās pamata sāka pētīt sociālās attiecības.
No mūsdienu viedokļa formācijas pieejai transformācijas pārmaiņām
bija šādi trūkumi:
1. Vēsturiskās attīstības lineārais raksturs.
2. Jebkuru vēsturisko notikumu cieša sasaiste ar ražošanas veidu un
ekonomisko attiecību sistēmu, cilvēkam atvēlot pasīvu lomu.
3. Konflikta attiecību absolutizācija vēsturiskajā procesā, kas tiek ap
rakstītas ar šķiru cīņas sistēmas palīdzību.
4. Formācijas koncepcija paredz vēsturiskās attīstības un sociālisma
uzvaras nenovēršamību.
Pretēji formācijai pastāvēja civilizētākas pieejas metodoloģija. Tās sā
kums ir meklējams 18. gadsimtā. Šīs pieejas izpratnē pagrieziens notika
19. gadsimta beigās un ir saistīts ar krievu vēsturnieku N. Daņiļevski. Tās
pamatideja – civilizācijai nav obligāti jābūt piederīgai kādai valstij. Šīs
koncepcijas sekotāji bija M. Vēbers, A. Toinbijs, Krievijā – N. Gumiļevs.
Ar civilizēto pieeju ir saistīta kulturoloģija – reliģiju kopums, tradīcijas,
materiālā un garīgā dzīve (šīs atziņas autors – O. Špenglers). Civilizētās
pieejas metodoloģijas izmantošana un darba izpēte ļauj saprast tādus
laikmetīguma svarīgākos raksturojumus kā:
a) ekonomiskā kultūra;
b) darba kultūra;
c ) profesionālā kultūra;
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e)
f   )
g)
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profesionālā ētika;
organizēšanas kultūra;
reliģijas ietekme uz attieksmi pret darbu veidošanu;
darba un sociālo darba attiecību transformācija.

Civilizācija – tā ir sabiedriska sistēma, kas saistīta ar kopīgām kultūras
vērtībām, kuras savstarpēji ir saskaņotas un cieši saistītas. Īpaša loma, veidojot attieksmi pret darbu un darbinieka darba potenciālu, ir nacionālajai
kultūrai.
Mūsdienu sabiedrībai visnozīmīgākās izrādījās protestantisma, budisma, sintoisma, konfūcisma ētiku vērtību sistēmas. M. Vēbers “protestan
tisma ētiku” uzskatīja par vienu no faktoriem, kas kapitālistisko ekonomiku
padarīja efektīvu. Šīs mācības pamatā ir likta ideja par cilvēka dzīvošanas
uz Zemes nosacītību un katra kristieša galvenā jautājuma – dvēseles glāb
šanas – atrisināšanu.
Atbilžu meklējumi uz šo jautājumu tiek risināti ar apzinīga ikdienas
darba palīdzību, ar pārdomātu uzkrātā kapitāla izmantošanu. Protestantisma
ētikas būtība – darbs ir cilvēka galvenais dzīves mērķis un aicinājums.
Darba jautājuma tālākā attīstība notika katolicisma sociālajā doktrīnā.
Galvenie atzinumi:
1) sabiedrības cieņa darba cilvēkam un pašam darbam;
2) darba un kapitāla savstarpējā sakarība un atkarība;
3) valstij ir svarīga nozīme personības attīstībā, radot tai labvēlīgus
priekšnoteikumus.
Pareizticīgo darba ētikas nosacījumu veidošanās Krievijā atšķiras no
Rietumeiropas valstīm. Tur 13. gadsimta sākumā izveidojās ekonomikas
ražošanas sabiedrisko organizāciju un reliģisko garīgo priekšnosacījumu
komplekss, kas ļāva radīt kvalitatīvi jaunu attieksmi pret darbu un darba
kristietības teoloģijas izkopšanu.
Krievijā dzīves organizācijas faktori bija:
1. Iedzīvotāju izkliedētība milzīgā teritorijā.
2. Izdzīvošana skarbos klimatiskos apstākļos.
3. Gadsimtiem ilgs process zemju apvienošanā, plaša izaugsme.
Galvenā pareizticīgo ētikas iezīme – tās izplatība neattiecas uz dzīves
bāzes sektoriem, tai skaitā uz darbu. Tādējādi ekonomiskā un darba kultūra
nekad nav bijusi augstā līmenī.
Pareizticīgā ētika tika radīta sabiedrības elitārajai daļai, kurai nebija
jāstrādā.
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Pareizticība netiešā veidā ir veicinājusi darbības hedonisma motivā
cijas. Darbs izrādās vērtīgs tikai tad, kad pats tā process sagādā labpatiku.
Pareizticīgā ētika uzņēmēju vidē veidoja tādas īpašības kā uzticēšanās
partnerim, ticība dotajam vārdam, bezprocentu kredīta izmantošana, ko
rekta attieksme pret konkurentiem. Ideālistiski noskaņotie krievu zinātnes
un kultūras darbinieki pauda tādus jēdzienus kā ‘darbs–radītājs’, ‘darbs–
laime’, ‘darbs–gods’.
Civilizācijas doktrīna izraisa jaunu sociālo konfliktu rašanos un no civilizētās pasaules nošķir jaunattīstības valstis, kas cenšas tai tuvoties. Mūs
dienu sociālajās zinātnēs noteicošais attīstības modelis ir postindustriālās
sabiedrības koncepcija, kur galvenā nozare ir zinātnisku pakalpojumu
sniegšana. Noteicošā sociālā grupa – īpašnieki. Šādos apstākļos noris darba
transformācijas process.
Jaunais darba raksturs nosaka arī jauna rakstura attiecības mijiedarbībā
un komunikācijā, personību dialogā. Ja agrāk sociālās diferenciācijas pa
matā bija privātīpašums, tad postindustriālā sabiedrībā cilvēka sabied
riskais statuss ir atkarīgs no viņa veselības stāvokļa, attiecībām ar adminis
tratīvajām un privātīpašnieku grupām, izglītības līmeņa.
Parādās kreatīvā (radošā) klase. Ar kreatīvismu pieņemts saprast spēju
radīt jaunas ievērojamas formas. Kreatīvā klase pārstāv darbiniekus, kuri
nosaka kvalificētā darbaspēka tirgus līmeni un kurus aizvietot patlaban nav
iespējams. Tas liecina par jaunu ārpus konkurences esošu izglītību. Kreatīvā
grupa – tas ir attīstītu personību grupējums (zināšanas par modernajām teh
noloģijām, divu trīs valodu prasme, komunikabilitāte). Kreatīvais darbinieks
ir pieprasīts, viņam patīk brīvība un viņu nevar administratīvi ierobežot un
ietekmēt.
Kreatīvās grupas rodas tehnoloģijas “vairošanās” vietās.
Jaunās postindustriālās sabiedrības tehnoloģiskā bāze ir zinātne un teo
rētiskās zināšanas. Informācija – galvenais ražošanas resurss un zināšanas
ir šā resursa iekšējais progresa avots. Patlaban zināšanas tiek uzskatītas kā
viens no vērtības radīšanas galvenajiem avotiem. Zināšanu iegūšana tiek
vērtēta kā darbs.
Kā atsevišķu sociālo grupu sāka izcelt “intelektuālā darba strādniekus”.
1958. gadā tie veidoja 31% no ASV nodarbinātajiem, bet 1980. gadā –
53,3%.
Tādā veidā mūsdienu sabiedrības pamatā ir nevis darbs, bet zināšanas.
Visdinamiskākā ražošanas spēku daļa ir intelektuāļi, kuri veido kreatīvās
grupas. Dažām darbinieku kategorijām, tostarp arī uzņēmējiem, darbs
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sāk atgriezties pie individuālām radošām formām, ir ieguvis brīvu, ne
kontrolētu raksturu.
No veida, kā nopelnīt naudu, darbs sāka transformēties uz pašizteiksmes,
radošuma jomu. Taču menedžeriem problēmu nekļūst mazāk. Aizvien ak
tuālākas kļūst mūsdienu transformācijas ietekmes problēmas uz sociālajām
attiecībām, sociālo struktūru, sociālo diferenciāciju, jo īpaši:
1. Padoto savstarpējo attiecību problēmas. Saistītas ar padoto tieksmi
pēc brīvības, kā arī ar mikrogrupu attīstību, katrai no tām veidojot
savu attieksmi pret menedžeri.
2. Biežas vadības maiņas problēmas.
3. Padoto sociālās diferenciācijas problēmas. Dažiem darbs kļūst par
nepieciešamību, citiem – sava veida civilizētu atpūtu.
4. Padoto dažāds mantiskais stāvoklis. Mantiskās un sociālās nevien
līdzības problēma izvirzās pirmajā plānā visās attīstītās sabiedrībās.
Tas var kļūt par iemeslu jaunam klašu konfliktam.
5. Dažādu darbinieku grupu atpūtas organizēšanas problēmas.
Visas valstis cenšas izveidot postindustriālu sabiedrību, un katra savā
veidā. Sākas valstu “dreifēšanas” postindustriālā telpā procesu aktivizācija.
Attiecībā uz Krieviju literatūras analīze ļauj secināt, ka valstī ilgu laiku
trūka priekšnoteikumu sekmīgai attīstībai. Šādu secinājumu pamatā:
a) nav milzīgu investīcijas resursu, nepastāv alternatīvi virzieni apstrā
dājošās rūpniecības atjaunošanai;
b) valsts iekšienē jābūt labvēlīgiem investīcijas apstākļiem;
c) Krievija joprojām atkarīga no pārtikas importa;
d) attīstība Krievijā notika, ignorējot zinātni un intelektuālo potenciālu.
Attīstības pazīmes sāk parādīties un tās izpaužas šādi:
1. Tiek izstrādātas attīstības zonas.
2. Intensīvi attīstās darba institūcijas darba attiecību regulēšanai. Pirm
kārt, tā ir darba likumdošana. Tā aizsargā ierindas darbinieku no
īpašnieka patvaļas, nepieļauj iespēju viņu atlaist no darba bez pamatota iemesla.
Liela nozīme darba attiecību veidošanā un attīstīšanā ir dažādām insti
tūcijām. Institucionālisms – virziens ekonomiskajā teorijā, saskaņā ar kuru
ekonomiskajai dzīvei un ekonomiskajām kategorijām piemīt institucionāls
raksturs.
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Institucionālizācija ir stabilas sociālās mijiedarbības veidošana, kas pa
matojas uz formalizētiem noteikumiem. Tā izpaužas šādās sociālās mij
iedarbības pastāvīgajās formās:
1. Darba attiecību aizsardzība ar darba likumdošanas un valsts regulā
cijas palīdzību. Galvenā institūcija – valsts.
2. Algotu darbinieku aizsardzība. Institūcija – arodbiedrības.
3. Sociālās partnerības attiecību un līgumattiecību īstenošana. Galvenās
institūcijas – vienošanās, darba līgums.
4. Cilvēka attieksme pret darbu, darba kultūru. Neformālās institūci
jas – tradīcijas, stereotipi, uzvedība, morāle, normas, baznīca.
Sociālās aizsardzības koncepcija radās 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Plaši pielietot terminu sāka 20. gadsimta 30.–40. gados. Tā
ir garantiju sistēma, kas rada vienādus apstākļus, nepieļaujot darbinieku
diskrimināciju. Mūsdienās tā ir ļoti attīstīta ASV, bija nozīmīga arī PSRS.
Darba jomas un nodarbinātības pamatprincipi un valsts regulācijas me
hānismi ASV radās Lielās Depresijas laikā (Rūzvelta administrācijā). ASV
ir labi attīstīta pensiju nodrošināšanas sistēma.
Attīstīto valstu zinātnieku vidū terminu ‘ražošanas attiecības’ nelieto,
tā vietā lieto terminu ‘darba attiecības’. Rietumos populārs ir Bismarka
modelis, kas balstās uz darba attiecību subjektu profesionālo darba soli
daritāti. Tas ļāva veidot lielus finanšu resursus medicīniskajai palīdzībai,
rehabilitācijai profesionālo risku gadījumos, nodrošināt augstu pensiju
līmeni. Labi zināms ir “vispārējas labklājības valsts” zviedru modelis (nodoklis bagātajiem – 65%).
Starptautiskā darba organizācija (SDO) tika izveidota 1919. gadā. Tās
uzdevums – starptautiskie standarti sociālās aizsardzības jomā un izglī
tošana. 1961. gadā tiek noslēgts Eiropas Padomes līgums – Eiropas Sociālā
harta, kurā ietvertas dažādas sociālās aizsardzības tiesības.
Eiropā valsts regulācijas pamatā ir divas bāzes institūcijas:
a) sociālā apdrošināšana;
b) valsts sociālā nodrošināšana.
Vācijā pensionēšanās vecums ir 65 gadi, aizvietošanas koeficients 70%,
ja kopējais darba stāžs nav mazāks par 45 gadiem. Francijā, lai saņemtu
vecuma pensiju, ir jāsasniedz 60 gadi un apdrošināšanas iemaksu stāžam ir
jābūt 40 gadiem. 2015. gadā iedzīvotāju ziņā visvecākā valsts būs Vācija,
kurā puse iedzīvotāju būs vecāki par 50 gadiem.
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Sociālais slogs Eiropas valstīs tuvojas 30% no iekšzemes kopprodukta.
Parādās “jaunie nabagie”, kuri strādā no gadījuma līdz gadījumam. Zvied
riju kā vispārējās labklājības valsti kritizē Pīters Drakers.
Kopējais vairums Eiropas valstu ir:
a) stingra kolektīvo līgumu sistēma;
b) aktīva arodbiedrību kustība;
c) ražošanas (strādnieku) padomju institūciju dominēšana kompānijas
līmenī.
Ir divu veidu ražošanas padomju modeļi – vācu un franču.
Mūsdienu Krievijā uzņēmumos nav komiteju. Padomju modelis bal
stījās uz sociālās aizsardzības koncepciju un 20. gadsimtā veicināja tās
izplatību pasaulē. Tā nodrošināja vienādu apstākļu radīšanu visiem strā
dājošajiem. Galvenais bijušo PSRS darba attiecību konteksts pamatojās
uz vienošanos un sadarbības konsensu. Vēlāk tādu pašu veidu izmantoja
Japāna, Vācija, Austrija un Skandināvijas valstis.

9. nodaļa
Darba  kolektīvu  sociālā attīstība
9.1. Uzņēmuma kolektīva sociālā struktūra
Ekonomikas, darba organizācijas un socioloģijas jautājumi ir savstarpēji
cieši saistīti un ir darba kolektīvu sociālās attīstības procesu aplūkošanas
tiešais priekšmets.
Darba kolektīva sociālā struktūra – tā ir uzbūve, kuru nosaka kolek
tīva sastāvs un tā dažādo sociālo grupu kombinācija. Sociālā grupa ir darbinieku kopums, kuriem ir kāda kopīga, tos vienojoša sociāla pazīme vai
īpašība, piemēram, izglītības līmenis, profesija, darba stāžs utt.
Kolektīva sociālā struktūra ir svarīgs parametrs, kas ietekmē uzņēmuma
darbības efektivitāti. Labvēlīga sociālā struktūra veicina darba aktivitātes,
radošo iniciatīvu, augstu darba disciplīnu un darba efektivitātes pieau
gumu. Nelabvēlīga sociālā struktūra apgrūtina ražošanas uzdevumu efek
tīvu risinājumu.
Atkarībā no kolektīvā esošajām sociālajām grupām veidojas dažādi
uzņēmuma kolektīva sociālie šķērsgriezumi, un tādējādi parādās sociālo
struktūru daudzveidība.
Funkcionālā ražošanas struktūra sastāv no darbinieku funkcionālajām
grupām: kalpotājiem, strādniekiem, jaunākā apkalpojošā personāla, mā
cekļiem u. c. Šīs funkcionālās grupas apvienojas ražošanas apakšvienībās,
kurās ir hierarhija un kas pakļaujas noteiktām amatpersonām.
Profesionālo kvalifikācijas sistēmu veido dažādu profesionālo grupu
darbinieki, sadalīti arī pēc kvalifikācijas līmeņa, izglītības un darba stāža.
Kolektīva demogrāfisko struktūru nosaka pēc tā sastāva vecuma un dzimuma. Socioloģiskie pētījumi apstiprina, ka viendzimuma kolektīvs ir ma
zāk efektīvs nekā dažādu dzimumu kolektīvs. Liela nozīme ir arī vecumu
grupu kombinācijām. Vecāka gadagājuma cilvēkiem pārsvarā ir raksturīga
augsta darba disciplīna, bet tajā pašā laikā pieaug konservatīvisms, ieviešot
jauninājumus, palielinās darba laika zudumu līmenis paaugstinātas darbinieku
saslimstības dēļ utt. Jaunieši pārsvarā atšķiras ar specifiskām parādībām –
kadru mainības palielināšanās, ātrāka reakcija uz jaunievedumiem.
Kolektīva nacionālā struktūra. Sociāli psiholoģiskās grupas veidojas
atbilstoši kopienas interesēm, vērtību nozīmei, interesēm, un to sastāvā var
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ietilpt dažādu mērķgrupu darbinieki. Dažādas sociālās grupas kolektīvā
veido noteiktu morāli psiholoģisko klimatu, attieksmes īpatnības pret darbu,
saliedētību vai nodalīšanos, lielāku vai mazāku ieinteresētību kopējo ra
žošanas mērķu sasniegšanai utt.
Starp sociālajām problēmām, kas rodas uzņēmumā cilvēku mijiedarbības
procesā, kā svarīgāko var atzīt darbinieka attieksmi pret darbu. No tās at
karīga cilvēciskā faktora, bieži vien noteicošā starp efektivitātes faktoriem,
īstenošanas stāvoklis ražošanā.
Attieksme pret darbu raksturo cilvēka iespēju izmantošanas pakāpi, lai
nodrošinātu viņa augstas ražības un efektivitātes darbību uzņēmumā. Tā
parādās darba motivācijā, pašnovērtējumā par apmierinātību ar darbu un
darbinieku attiecīgā uzvedībā. Darba motivācija un pašnovērtējums par
apmierinātību ar darbu izsaka cilvēka iekšējo stāvokli. Viņa attieksmes
ārējās izpausmes pret darbu izsaka darba uzvedība un noteiktas sociālās
aktivitātes. Noteicoša ietekme attieksmes veidošanā pret darbu ir darba
motivācijai kā iekšējo motivējošo spēku (vajadzības, intereses, vērtības,
motīvi, ideāli) un ārējo motivējošo spēku (darbinieku darba aktivitātes
paaugstināšanas stimuli) kopumam.
Paša darbinieka attieksme pret darbu izpaužas ar viņa darbības objektī
vajiem un subjektīvajiem rādītājiem un sociālo aktivitāti.
Objektīvie rādītāji būtu ražošanas uzdevumu izpildes līmenis, veikto
darbu kvalitāte, darba disciplīna, iniciatīvas pakāpe, radošu veidu meklē
šana darbības uzlabošanai u. c.
Subjektīvie rādītāji – apmierinātība ar darbu, darbspēju līmenis, gara
stāvoklis u. c.

9.2. Sociālās attīstības plānošana uzņēmumā
Sociālie procesi uzņēmumā ir jāvada. Šim mērķim kalpo sociālā plāno
šana vai darba kolektīvu sociālās attīstības plānošana.
Sociālā plānošana ir metožu un līdzekļu sistēma darba kolektīva kā so
ciālas kopienas sistemātiskai attīstībai, mērķtiecīga sociālo procesu regu
lēšana un sociālo attiecību attīstība kolektīva līmenī.
Pirms sociālās plānošanas uzņēmumā ir jāveic kompleksi darba ko
lektīva socioloģiskie pētījumi, kuru mērķis varētu būt darbinieku sociālās
struktūras izpēte, tās vājo posmu un pilnveidošanas virzienu noteikšana.
Jāizpēta būtu cilvēku attieksme pret darbu, darba pievilcības un nepie
vilcības faktori uzņēmumā kopumā un katrā apakšvienībā.
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Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst darba saturīguma pakāpes iz
pētei, darba apstākļiem un atalgojuma līmenim, kadru mainībai, darba dis
ciplīnai, vērtību nozīmei kolektīvā.
Sociālās attīstības plāns ir visu sociālo problēmu kompleksa zinātniski
pamatotu pasākumu, uzdevumu un rādītāju kopums, kuru īstenošana veicina
kolektīva visefektīvāko darbību. To centrā ir nevis produkcijas ražošana, bet
gan cilvēks kā ražotājs un patērētājs, kā sociāli aktīva personība.
Darba kolektīvu sociālās attīstības plānošanā īpaša teorētiskā un prak
tiskā nozīme ir izstrādājamo plānu mērķu un uzdevumu noteikšanai. No
tā, cik skaidri ir formulēti mērķi un uzdevumi to sasniegšanai, ir atkarīga
teorētisko izstrāžu virzība un sociālās plānošanas efektivitāte praksē. Pareizai to veidošanai ir svarīgi ņemt vērā kolektīva sociālās un ekonomiskās
attīstības mijiedarbību.
Sociālās un ekonomiskās attīstības mijiedarbība izpaužas tādējādi, ka
sociālo mērķu sasniegšana balstās uz ekonomisko izaugsmi – kolektīvs var
noteikt tikai tos sociālos uzdevumus, kuru risināšanai ir radīta materiālā bāze.
Ekonomiskā attīstība ir atkarīga no sociālo faktoru efektīvas izman
tošanas, ražošanas pārorientācijas saskaņā ar patērētāja interesēm, sekmīgas
hroniskās nepatikas pret zinātniski tehnisko progresu pārvarēšanas, no
pilnīgas un vispusīgas cilvēcisko spēju izmantošanas.
Darba kolektīvu mērķis ir radīt materiālos labumus, bet tas nav paš
mērķis, bet gan līdzeklis, lai strādājošajiem radītu labvēlīgus darba, mā
cību, atpūtas, attīstības apstākļus un savu spēju labāko pielietošanas veidu.
Tādējādi darba kolektīvu sociālās attīstības plānošanas mērķis ir maksimāli
izmantot iespējas un apstākļus, lai vispusīgi attīstītu cilvēka personības
sociālo aktivitāti.
Šā mērķa sasniegšanu veicinātu šādu grupu uzdevumu atrisināšana:
• kolektīva darbinieku pamatotu vajadzību maksimāla apmierināšana;
• darba saturīguma paaugstināšana;
• labvēlīgu apstākļu radīšana darbam, mācībām un atpūtai, to īstenojot
ar tehnoloģiskiem, tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem;
• kolektīva darbinieka personības audzināšana, aktīvas attieksmes pret
darbu veidošana, kolektīva savstarpējo attiecību pilnveidošana.
Izstrādājot ražošanas kolektīva sociālās attīstības plānu, ir svarīgi ne tikai
noteikt skaidrus parametrus – katra pasākuma rādītājus un termiņus, tempus un proporcijas, bet arī paredzēt ierobežojumus nevēlamām tendencēm
un veicināt sociāli progresīvās tendences. Šim nolūkam izmanto stimulu
sistēmu (darba vietas un profesijas prestižs, uzņēmuma tradīcijas utt.).
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Darba kolektīva sociālās attīstības plānam ir direktīvs raksturs un pēc
apstiprināšanas tas kļūst obligāti izpildāms. Pamatojoties uz to, organizē
kolektīva darbību ieplānoto sociālo uzdevumu risināšanai.
Sociālās attīstības plānā lietderīgi izcelt šādas sadaļas un darba virzienus:
1) Kolektīva sociālās struktūras pilnveidošana. Šajā sadaļā uzma
nība tiek vērsta uz smaga un veselībai kaitīga darba daļas sama
zināšanu vai pilnīgu likvidāciju, mazkvalificēta darba daļas sama
zināšanu, darbinieku izglītības un kvalifikācijas līmeņu paaugstinā
šanu, kolektīva dzimuma un vecuma struktūru maiņu (ja tādas ir
nepieciešamas). Atsevišķi tiek aplūkots sieviešu, pusaudžu un ve
cāka gadagājuma cilvēku darbs, norādot tās strukturālās pāmaiņas,
ko lietderīgi veikt šajās strādājošo kategorijās.
2) Ražošanas attīstības sociālie faktori un tās ekonomiskās efekti
vitātes paaugstināšana. Šeit tiek plānoti pasākumi, kas saistīti ar
ražošanas tehnisko pārkārtošanos, ar jaunas tehnikas un tehnolo
ģijas ieviešanu. Starp šiem pasākumiem var nosaukt progresīvo
darba organizācijas un apmaksu formu plānošanu, darba vienvei
dības samazināšanu. Ražošanā ieviešot augstražīgu tehniku, saasi
nās izbrīvēto darbinieku problēma un uzņēmuma personāla no
darbinātības nodrošināšana. Lietderīgi izmantot dažādus nodarbi
nātības veidus: nepilnu darba dienu, elastīgu darba laika režīmu,
darbu mājās sievietēm un pensionāriem u. c. Svarīgi, lai plānā tiktu
atspoguļoti inflācijas pārvarēšanas, darbinieku reālās darba algas
paaugstināšanas pasākumi.
3) Darbinieku darba un sadzīves apstākļu uzlabošana. Plānā se
višķi jāizceļ iecirkņi un apakšvienības ar nelabvēlīgiem darba
apstākļiem, kam nepieciešams paredzēt ražošanas vides atvese
ļošanas pasākumus, pasākumus iekārtu, kas ir paaugstinātas kai
tīguma un bīstamības cēloņu avoti, nomaiņai vai arī tādu iekārtu
drošai izolācijai. Jāparedz arī pasākumi sanitāri tehnisko normu,
darba drošības standartu ievērošanai, labi aprīkotu sadzīves telpu,
ēdināšanas objektu, specapģērbu mazgāšanas, apavu labošanas organizēšanu uzņēmumā, nodrošināt darbiniekus ar produktu un rūp
niecības preču apgādi ar pasūtījumu galdu palīdzību u. c.
4) Darba disciplīnas audzināšana, darba aktivitātes un radošās ini
ciatīvas attīstīšana. Šīs plāna sadaļas pasākumus izstrādā, balstoties
uz darbinieku vērtību nozīmes analīzi, un tiem ir jābūt vērstiem uz
augstas darba un ražošanas disciplīnas veicināšanu, uz strādājošo
iesaistīšanu ražošanas pilnveidošanas procesā.
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Vienlaikus ar kolektīva sociālās attīstības plānu daudzi uzņēmumi iz
strādā tā saucamās uzņēmumu sociālās pases.
Uzņēmuma sociālā pase ir rādītāju kopums, kas atspoguļo sociālās
attīstības stāvokli un perspektīvas. Tā raksturo uzņēmuma kolektīva sociālo
struktūru, tā funkcijas, darba apstākļus, nodrošinātību ar mājokļiem, bērnu
pirmsskolas iestādēm, sociālās infrastruktūras apakšvienību esamību uz
ņēmumā. Sociālajā pasē atspoguļojas savstarpējās attiecības kolektīvā,
darbinieku sociālā aktivitāte un citi jautājumi. Sociālās pases rādītājus izmanto, izstrādājot sociālās attīstības plānu.
Papildus sociālajiem plāniem var tikt arī izstrādātas speciālas sociālās
programmas, piemēram, tādas kā “Veselība”, “Sieviešu darbs”, “Jaunatne”,
“Mājoklis” u. c.

9.3. Sociālās attīstības dienests, tā sastāvs un funkcijas
Sociālās attīstības dienests paredzēts socioloģisko pētījumu veikšanai
uzņēmumā un pamatojoties uz strādājošo darba, sadzīves un atpūtas so
ciāli psiholoģisko problēmu vispusīgu izpēti, tādu pasākumu izstrādē un
īstenošanā, kas nodrošinātu darba ražīguma un ražošanas efektivitātes
rezervju pilnīgu identifikāciju un izmantošanu, sociālo procesu vadības
pilnveidošanu, audzināšanas darba uzlabošanu un strādājošo radošās ak
tivitātes attīstību. Dienests organizē darba kolektīvu sociālās attīstības
vadības darbu, metodiskos norādījumus, plānu un sociālās attīstības komplekso mērķprogrammu izstrādāšanas un īstenošanas saskaņošanu.
Pamatojoties uz sociālajām problēmām un uzdevumiem, kas jārisina
uzņēmuma sociologiem, lai šīs problēmas novērstu, tiek izstrādāts uz
ņēmuma sociālās attīstības dienesta nolikums, kas paredz šādu funkciju
izpildi:
• informācijas izpētes (izziņas) funkcija, kas nodrošina uzņēmuma
vadību ar ticamu un pilnīgu informāciju par sociālo parādību un procesu stāvokli un pārmaiņu tendencēm ražošanā. Šim nolūkam sociālās
attīstības dienestam sistemātiski jāseko un jāanalizē vājās vietas, jāizstrādā
darbinieku sociālās kartes un kolektīvu sociālās pases, kas veido to
raksturojošo sociāli ekonomisko rādītāju sistēmu. Šai funkcijai ir radošs
raksturs, un tā balstās uz sociālās informācijas vākšanu, apstrādi un analīzi,
citu socioloģisko pētījumu rezultātu izpēti un sociālās attīstības parādību
un procesu tendenču noteikšanu;

Darba ekonomikas un socioloģijas daudzlīmeņu sistēmas

93

• vadības prognozēšanas funkcija nosaka dienesta darbinieku pie
nākumos paredzēt sociālās attīstības parādības, procesus un vadīt tās ra
žošanas kolektīvos;
• organizatoriskās kontroles funkcija, kas reducējas uz zinātnisko
ieteikumu par sociālo procesu vadīšanu organizēšanu un ieviešanu praksē
un šo ieteikumu īstenošanas kontroli;
• konsultatīvā funkcija, kas saistīta ar uzņēmuma sociologu praktisku padomu un konsultāciju sniegšanu kolektīva darbiniekiem dažādos
sociālos jautājumos;
• sociālā novērtējuma funkcija nosaka ieviešamo pasākumu sociālo
efektivitāti. Ekonomiskais efekts ne vienmēr sakrīt ar sociālo. Daži pa
sākumi, uzlabojot ekonomiskos rādītājus, var izsaukt nevēlamas sociālās
parādības. Sociālā dienesta pienākumos ietilpst kolektīva attīstības sociālo
parametru kontrole, lai nepieļautu to pasliktināšanos;
• pedagoģiskā audzināšanas funkcija nosaka sociologiem par pienākumu izplatīt pirmrindas pieredzi, kadru socioloģiskās mācību organi
zēšanu. Nepieciešamo socioloģisko, psiholoģisko, pedagoģisko zināšanu
apgūšanu kolektīvos, tai skaitā arī administrācijā, un pārliecināšanu par
šo zināšanu lietderīgu izmantošanu praktiskā darbībā, socioloģiskās do
māšanas veidošanu ražošanas vadītājiem.
Sociālās attīstības dienests ir patstāvīga apakšvienība, kas pakļaujas
uzņēmuma vadītājam vai viņa vietniekam sociālajos jautājumos. Sociālās
attīstības dienesta sastāvā ietilpst sociologi, psihologi, profesionālās orien
tācijas, ražošanas organizācijas un vadības speciālisti.
Dienesta darbinieku darbības profesionālais saturs ir ražošanas kolek
tīvu lietišķo socioloģisko pētījumu veikšana, to attīstības rādītāju plānošana
un prognozēšana, kā arī uz sociālo problēmu risināšanu virzīto pasākumu
izstrāde un ieviešana.
Sociālās attīstības dienests mijiedarbībā ar visām ražošanas apakšvie
nībām organizē un saskaņo socioloģisko darbu, pieprasa un analizē sociālo
informāciju, kas nepieciešama plānoto darbu veikšanai, veic konkrētus so
cioloģiskos pētījumus, apakšvienības iepazīstina ar ieteikumiem un veikto
pētījumu rezultātiem, kontrolē to ieviešanu, veic zinātniskus pētījumus
sociālo problēmu tālākai risināšanai, izstrādā pētījamo problēmu zinātniski
metodiskos un mācību metodiskos materiālus, uzņēmuma darbiniekiem
izskaidro socioloģiskās un psiholoģiskās zināšanas. Sociālās attīstības die
nests nodibina savstarpējus lietišķus sakarus ar citiem radnieciskiem uz
ņēmuma dienestiem un augstskolām, kas nepieciešami tematiskajā plānā
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paredzēto darbu izpildei, organizē un vada seminārus, apspriedes, radniecisko dienestu un uzņēmumu speciālistu stažēšanos.

9.4. Socioloģiskie pētījumi un to īstenošanas posmi
Socioloģiskie pētījumi – galvenais tās informācijas avots, kas ne
pieciešama ražošanas kolektīvu sociālās attīstības plānošanā, kā arī uz
ņēmuma sociālās attīstības dienesta operatīvajam darbam. Socioloģiskie
pētījumi ir metodoloģisko, metodisko un organizatoriski tehnisko loģiski
secīgo procedūru sistēma. Šīs sistēmas mērķis ir sociālo faktu visaptveroša
izpēte, analīze un sistematizācija, sociālo parādību, procesu saišu un sav
starpējo attiecību noteikšana, un, pamatojoties uz savākto informāciju,
lēmumu pieņemšana, izpētāmā objekta vadības pasākumu izstrādāšana, tā
progresīvā attīstība.
Sociālais fakts – zinātniski fiksēts sociālās realitātes fakts, kas ir so
cioloģiskās analīzes izejas punkts. Kā sociālais fakts var būt jebkura so
ciālās dzīves parādība.
Atkarībā no savas kopējās virzības socioloģiskie pētījumi nosacīti
iedalās lietišķajos (konkrētajos) un teorētiskajos pētījumos. Uzņēmuma
sociologi veic lietišķos pētījumus, risinot konkrētus praktiskus uzdevumus
sociālo procesu regulēšanā darba kolektīvos. Zinātniskie darbinieki, veicot
savus pētījumus, konstatē kopējās sociālās likumsakarības, pētāmo procesu
un parādību attīstības tendences, risina metodoloģiskās problēmas.
Jebkura konkrēta socioloģiskā pētījuma organizācija paredz darba da
līšanu un tiek secīgi veikta savstarpēji loģiski saistītos četros posmos:
1. sagatavošanas organizatoriskajā posmā;
2. īstenošanas sagatavošanas posmā;
3. īstenošanas posmā;
4. iegūto datu analīzes un pētījumu rezultātu publicēšanas posmā.
Sākotnējie pētījuma mērķi, kas pārsvarā nosaka tā panākumus, zinātnisko un praktisko nozīmi, tiek risināti pirmajā – sagatavošanas organi
zatoriskajā posmā. Šeit izstrādā pētījuma programmu un darba plānu.
Programma ir dokuments, kas vispusīgi teorētiski pamato socioloģisko
pētījumu metodoloģiskās pieejas un metodiskos paņēmienus. Tādējādi
programma sastāv no divām daļām: metodoloģiskās un metodiskās (pro
cesuālās) daļas. Pirmā atklāj, kas tiks pētīts, otrā – kā tiks pētīts.
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Programmas metodoloģiskās daļas izstrāde ietver problēmas formu
lēšanu un pamatojumu, objekta, priekšmeta un mērķa noteikšanu, pētī
juma uzdevuma definīciju, pamatjēdzienu loģisko analīzi, objekta pro
vizorisko sistēmanalīzi un pētījumu hipotēžu formulēšanu. Metodiskās
daļas izstrāde paredz noteikt pētīšanas kopumu un vērojumu vienību
sistēmas izvēles pamatotību, izejas datu vākšanas un analīzes galveno
procedūru izklāstu.
Pamatots iemesls socioloģisko pētījumu veikšanai ir reāli radušās
pretrunas – problēmu situācija, kuras cēloņu noteikšanai un risināšanai
ir arī veltīts pētījums. Problēmu situācija – tās ir pretrunas starp mūsu
zināšanām par kaut kādu teorētisku vai praktisku darbību nepieciešamību
un šo darbību īstenošanas līdzekļu un metožu nezināšanu.
Pētījumu programmai skaidri jānosaka šīs pretrunas, t. i., jāformulē
problēma, kuras risināšanai ir vērsts šis pētījums. Problēma vairāk vai
mazāk precīzi atspoguļo radušās pretrunas, un tās risinājumam ir nepie
ciešams pieņemt attiecīgus vadības lēmumus, kuru saturus palīdzēs no
teikt socioloģiskie pētījumi.
Pētījuma objekts – tas ir sociāls process vai sociālās realitātes joma,
vai kaut kādi sociālie apstākļi, kas tieši vai netieši ietver sevī sociālās
pretrunas un rada problemātisku situāciju, kuras izpētei ir virzīts pētījums.
Socioloģijā izpētes objekts ir strādājošo darbs un apstākļi, kuros šis darbs
tiek veikts, darbības jomas sociālās parādības un procesi.
Socioloģisko pētījumu priekšmets – tās ir objekta īpašības un daļas,
kas vistiešāk izsaka tajā slēptās pretrunas un pētāmo problēmu. Pārējās objekta īpatnības it kā paliek ārpus redzesloka. Tādā veidā priekšmets izsaka
problēmas un pētāmā objekta kopsakarību.
Viens un tas pats objekts var ietvert sevī vairākus dažādus pētījuma
priekšmetus, kuru katra saturs ir atkarīgs no tā, tieši kādu objekta daļu tas
atspoguļo, kālab un kādas problēmas risināšanai tas ir izraudzīts.
Socioloģisko pētījumu objekts un priekšmets var atbilst viens otram,
ja pētnieks ir izvirzījis uzdevumu izzināt visu sociālā objekta darbības
un attīstības likumsakarību kopumu. Ja pētnieks aprobežojas ar objekta
atsevišķu īpašību izpēti, tad pētījuma priekšmets ir objekta daļas, kas satur
minētās īpašības.
Provizoriskās analīzes laikā un atlasot nozīmīgākos (no problēmas risi
nāšanas viedokļa) faktorus, rodas darba hipotēzes – zinātniski pamatoti
priekšlikumi, kas izskaidro sociālo objektu struktūras, pētāmo sociālo parā
dību raksturus un savstarpējo saišu būtību, – faktorus, kas nosaka šīs saites.
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Darba hipotēze konkretizē pētījuma mērķi, ir tā galvenais metodolo
ģiskais instruments. Tās pārbaudei tiek virzīti visi pētījumi, kuru rezultātā
vai nu hipotēze tiek apstiprināta un kļūst par teorijas, kuras patiesums ir
pierādīts, pamattēzi, vai arī tiek atspēkota.
Socioloģisko pētījumu programmas metodiskās daļas izstrādāšana
ietver metodikas un pētījumu tehnikas jautājumu risināšanu, sociolo
ģiskās informācijas vākšanas, apstrādes un analīzes metožu izvēli. Šo
problēmu risinājumam izejas punkts ir ģenerālo un selektīvo datu kopu
noteikšana.
Ģenerālā datu kopa – tas ir pētāmā objekta vienību kopums, kam ir
saistība ar pētāmo problēmu. Izzināt visu ģenerālo datu kopu ir ļoti grūti,
jo lielais pētāmā objekta vienību skaits tādai izzināšanai prasa lielus
materiālos, finanšu un laika patēriņus. Šo problēmu risināt palīdz atzinums,
ka svarīgākās īpašības ir kopējas viena tipa sociālajām parādībām, un, lai
izzinātu šīs īpašības, nav obligāti jāpēta visa ģenerālo datu kopa. Grūtības
ir tajā apstāklī, ka jāatrod tāda ģenerālo datu kopas daļa, kuras izpētes
secinājumus varētu attiecināt uz visu parādību un objektu kopumu. Tādu
ģenerālās datu kopas daļu sauc par selektīvo datu kopu.
Ir vairāki atlases paņēmieni: nejaušā atkārtotā, nejaušā neatkārtotā,
mehāniskā, tipiskā un pudura atlases paņēmiens.
Pēc datu kopas atlases provizoriskās shēmas sastādīšanas konkretizē
izpētes objektus, nosaka informācijas vākšanas metodi (novērošana, doku
mentācijas analīze, aptauja) un instrumentārija nepieciešamo daudzumu.
Ar socioloģiskā pētījuma instrumentāriju saprot speciālu dokumentu komplektu (aptaujas lapas utt.), ar kā palīdzību tiek veikta empīriskās infor
mācijas vākšana par izpētāmo objektu.
Socioloģisko pētījumu programmā norāda arī saņemtās informācijas
apstrādes un analīzes metodes.
Pēc pētījumu programmas izstrādes pabeigšanas sastāda darba plānu.
Pētījuma darba plānam, atšķirībā no programmas, ir operatīvais raksturs
un tas nosaka pētījumu un paredzēto procedūru veikšanas secību. Jēdziens
'procedūra' attiecas gan uz pētījumu kopumā, gan uz tā atsevišķiem posmiem un nozīmē visu operāciju noteiktu secību, pētījuma organizatorisko
un izzinošo darbību kompleksu.
Pētījuma vispārējā procedūra ietver šādus posmus: pētījuma program
mas izstrādi (problēmas, mērķu un uzdevumu noteikšanu, objekta izvēli,
informācijas vākšanas veidu, instrumentārija izstrādi); primārās sociolo
ģiskās informācijas vākšanu; savāktās informācijas apstrādi un analīzi. Tajā
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pašā laikā katrs no šīs darbības veidiem ir nosacīti patstāvīgs un paredz
dažādus veidus un līdzekļus pētījuma uzdevuma risināšanā.
Darba plāns nosaka konkrētu darbu veidu veikšanas kalendāros ter
miņus, materiālās un darba izmaksas, kas nepieciešamas pētījuma gala
mērķa sasniegšanai.
Trešajā posmā (īstenošanas posmā) tiek vākta nepieciešamā informācija
un aizpildītas tabulas, matemātiski apstrādāta saņemtā informācija un sa
stādīta atskaite par matemātiskās apstrādes rezultātiem.
Ceturtajā izpētes posmā analizē saņemtās informācijas matemātiskās
apstrādes rezultātus, sastāda atskaiti par socioloģiskā apsekojuma rezul
tātiem un atskaites paskaidrojumu, noformē pielikumus. Atskaites pielikumos ievieto tabulas, kas attēlo atskaites visu nodaļu stāvokli. Šeit arī ievieto
galvenos metodiskos materiālus, ar kuru palīdzību tika veikti pētījumi.

9.5. Sociālās partnerības institūcijas attīstība Krievijā

Sociālā partnerība – tirgus sabiedrībā raksturīgas īpaša veida sociālās
darba attiecības, kas nodrošina vispiemērotāko līdzsvaru dažādu sociālo
grupu, pirmkārt jau algoto darbinieku un darba devēju, vislabāko interešu
īstenošanā. Sociālās partnerības sistēma ietver šādus elementus: principus,
subjektus, līmeņus, funkcijas, īstenošanas formas un mehānismus. Secīgi
pakavēsimies pie katra no tiem.
Sociālās partnerības pamatprincipi: likumdošanas normu ievērošana;
pārstāvēto pušu pilnvarojums; pušu vienlīdzība apspriežamo jautājumu,
kas attiecas uz kolektīviem līgumiem un attiecībām, izvēles brīvībā; pušu
brīvprātīgums, pieņemot saistības; kontroles sistemātiskums un atbildība
par saistību izpildi.
Sociālās partnerības subjekti (puses) ir darba devēji un valsts.
Pārstāvniecības organizācijas, kas pārstāv pušu intereses pārrunu pro
cesā, var būt šādas:
• darbinieku vārdā – arodbiedrības un citas darbinieku pilnvarotas or
ganizācijas;
• darba devēju vārdā organizācijas līmenī – organizācijas vadītājs,
īpašuma saimnieks, kurš pilda darba devēja funkcijas, vai viņa piln
varotas personas;
• darba devēju vārdā federālā, nozares un teritoriālajos līmeņos – darba
devēju apvienības attiecīga līmeņa pārstāvniecības organizācijas, ku
rām piešķirtas noteiktas pilnvaras;
• valsts vārdā – izpildvaras visu līmeņu institūcijas.
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Sociālās partnerības objekts (priekšmets) ir valsts sociālās darba politikas galveno virzienu īstenošana, vadoties no dzīves līmeņa novērtējuma un
rādītājiem, kas raksturo šo līmeni visā Krievijas Federācijā, tās subjektos,
kā arī rajonos, pilsētās un organizācijās.
Sociālā partnerība tiek īstenota ar līgumu sistēmu palīdzību federālā,
nozares, teritoriālā un profesionālā līmenī, kā arī ar uzņēmumos, orga
nizācijās un iestādēs noslēgto kolektīvo līgumu palīdzību. Ekonomikas
attīstības mūsdienu apstākļi nosaka nepieciešamību noslēgt ģenerālos, nozares, teritoriālos un kolektīvos līgumus. Vienojoties pārrunās iesaistītajām
pusēm, tās var būt trīspusējas vai divpusējas.
Ģenerālie līgumi nosaka subjektu, kuri tos parakstījuši, ekonomiskās
politikas īstenošanas kopējos principus. Šie līgumi tiek slēgti federālā,
kā arī republikas līmenī. Federālie ģenerālie līgumi ir trīspusēji un ir
noslēgti starp Krievijas arodbiedrību apvienībām, Krievijas darba devēju
apvienībām un Krievijas Federācijas valdību.
Republikas līmenī līgumus slēdz starp republikas arodbiedrību ap
vienībām, republikas darba devēju apvienībām un Krievijas Federācijas
sastāvā ietilpstošās republikas valdību. Ģenerālie līgumi parasti nosaka
esošā laikposma sociāli ekonomiskās politikas kopējos principus un aptver
darbinieku un darba devēju kopējās intereses.
Kopējos principos ir jāparedz nolikums par darba (tai skaitā darba algas)
vienošanās regulēšanas principiem un par minimālajām sociāli ekonomis
kajām garantijām, vadoties no cenu pieauguma un inflācijas līmeņa.
Nozaru līgumi nosaka nozares sociāli ekonomiskās attīstības virzienus.
Nozaru līguma dalībnieki arī var būt trīs puses – attiecīgās arodbiedrības
(citas darbinieku pilnvarotās pārstāvniecības organizācijas), darba devēji
(darba devēju apvienības), Krievijas Federācijas Darba ministrija.
Sociālās partnerības attīstība Krievijā saskaras ar daudzām grūtībām.
Lielākā no tām slēpjas tajā apstāklī, ka līdz pat šim brīdim nav izveidojušies
sabiedriskās partnerības galvenie subjekti. Arodbiedrību apvienības ir sa
dalījušās konkurējošos grupējumos, bet darba devēji un uzņēmēji – sa
drumstaloti pa daudzām asociācijām un savienībām. Ja zemākā līmenī šāda
nodalīšanās nav šķērslis sadarbībai, tad federālajā un nozaru līmenī tā jau
nopietni apgrūtina kopīgi saskaņota risinājuma rašanu.

10. nodaļa
Sociālā partnerība
kā  sociālo  darba attiecību
regulēšanas  forma
10.1. Sociālo darba attiecību kopējs raksturojums
Sociālās darba attiecības raksturo atsevišķu cilvēku un sociālo grupu
savstarpējos ekonomiskos, psiholoģiskos un juridiskos aspektus strādājošo
darba procesā.
Sociālo darba attiecību subjekti ir indivīdi un sociālās grupas. Mūsdienu
ekonomika apskata šādus svarīgākos sociālo darba attiecību subjektus: algots darbinieks, algotu darbinieku savienības (arodbiedrības), darba devējs,
darba devēju apvienība, valsts.
Algots darbinieks – cilvēks, kurš ir noslēdzis darba līgumu ar uzņē
muma, sabiedriskās organizācijas vai valsts pārstāvjiem.
Darba devējs – cilvēks, kurš darba izpildei ir nolīdzis vienu vai vairākus
darbiniekus. Darba devējs var būt ražošanas līdzekļu īpašnieks vai tā pār
stāvis.
Arodbiedrības tiek veidotas, lai aizstāvētu algotu darbinieku vai brī
vās profesijas pārstāvju (kuri darbojas noteiktā jomā) ekonomiskās un
sociālās intereses. Svarīgākie arodbiedrību darbības virzieni ir nodrošināt
nodarbinātību, darba apstākļus un apmaksu.
Valsts kā sociālo darba attiecību subjekts parādās šādās lomās: likum
devējs, pilsoņu un organizāciju tiesību aizstāvis, darba devējs, starpnieks
un arbitrs darba strīdos.
Sociālo darba attiecību priekšmetu nosaka mērķi, ko cenšas sasniegt
cilvēki dažādos savos darbības posmos. Pieņemts izšķirt šādus cilvēka dzī
ves cikla galvenos posmus:
• no dzimšanas līdz apmācības beigām;
• darba laikposms;
• laikposms pēc darba aktivitātēm.
Pirmajā posmā sociālās darba attiecības pārsvarā ir saistītas ar profe
sionālās apmācības problēmām. Otrajā posmā galvenās ir darbā pieņem
šanas un atlaišanas problēmas, darba apstākļi un apmaksa. Trešajā posmā
galvenā ir pensionēšanās nodrošināšanas problēma.
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Vairumā gadījumu sociālo darbu attiecību priekšmets ir saistīts ar diviem blokiem – nodarbinātību un darba organizāciju un apmaksu.
Sociālo darba attiecību veidus raksturo psiholoģisko, ētisko un juri
disko formu savstarpējās attiecības darba procesā. Sociālo darba attiecību
organizatorisko formu veidi ir šādi: paternālisms, partnerība, konkurence,
solidaritāte, subsidiaritāte, diskriminācija un konflikts.
Paternālismu raksturo apstāklis, ka sociālo darba attiecību ievērojamu
daļu regulē valsts vai uzņēmuma vadība. Tā tiek veikta, maskējoties ar
valsts “tēvišķām rūpēm” par iedzīvotāju vajadzībām, vai uzņēmuma admi
nistrācijas rūpēm par saviem darbiniekiem. Kā valsts paternālisma piemērs
var kalpot bijusī PSRS. Uzņēmumu līmenī paternālisms ir raksturīgs Ja
pānai un dažām citām Āzijas valstīm.
Partnerība vairāk ir raksturīga Vācijai. Vācijas ekonomika balstās uz
detalizēti izstrādātu juridisko dokumentu sistēmu, saskaņā ar ko algotie
darbinieki, uzņēmēji un valsts, risinot sociāli ekonomiskās problēmas, tiek
uzskatīti par partneriem. Saskaņotas cilvēku un sociālo grupu darbības
rezultātā partnerības attiecības nodrošina sinerģētisko efektu.
Konkurence starp cilvēkiem un kolektīviem arī var veicināt sinerģētiskā
efekta panākšanu. Pieredze rāda, ka efektīvi organizēta konkurence starp
darba kolektīviem var dot pozitīvus rezultātus.
Solidaritāte paredz kopīgu atbildību un savstarpējo palīdzību, balsto
ties uz cilvēku grupu kopīgām interesēm. Tā varētu būt arodbiedrību so
lidaritāte, aizstāvot algotā personāla intereses.
Subsidiaritāte nozīmē cilvēka tieksmi pēc personiskās atbildības par
savu mērķu sasniegšanu un savu darbību, risinot sociālās darba problēmas.
Subsidiaritāti var uzskatīt par pretstatu paternālismam. Ja cilvēks, lai sa
sniegtu savus mērķus, iestājas arodbiedrībā vai citā apvienībā, tad sub
sidiaritāte var izpausties solidaritātes formā.
Diskriminācija balstās uz patvaļu, nelikumīgu sociālo darba attiecību
subjekta tiesību ierobežošanu.
Konflikts ir galējā forma pretrunu izpausmei sociālajās darba attiecībās.
Redzamākās darba konfliktu formas ir darba strīdi, streiki vai masveida
atlaišanas.
Var būt divu veidu sociālās darba attiecības atkarībā no to ietekmes uz
ekonomiskās darbības rezultātiem un cilvēku dzīves kvalitāti:
1) konstruktīvas, veicinot uzņēmuma un sabiedrības sekmīgu darbību;
2) destruktīvas, kavējot uzņēmuma sekmīgu darbību.
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Konstruktīvas attiecības var būt vai nu sadarbība, savstarpēja palīdzība,
vai arī konkurence, kas organizēta tā, lai gūtu pozitīvus rezultātus. Uzņē
muma darbinieku konstruktīvā mijiedarbība balstās uz vadītāju autoritāti,
mūža darba sistēmu, augstu ienākumu līmeni, racionālu vadības stilu, psi
holoģisko klimatu kolektīvā.
Destruktīvas savstarpējās attiecības rodas, kad kopējā darbinieku un
sociālo grupu interešu virzība neatbilst uzņēmuma mērķiem.

10.2. Sociālās partnerības būtība
Sociālās partnerības sistēmas, kā vienas no sociālo darba attiecību
regulēšanas formām, attīstība mūsdienu tirgus pārveides stadijā ir viena
no patlaban aktuālākajām problēmām Krievijā. Sociālās partnerības koncepcija 20. gadsimta 60. gados ir nostiprinājusies virknē Eiropas valstu
(Vācija, Austrija, Skandināvija) likumdošanā kā ilggadīgas sociālo darba
attiecību efektīvu regulēšanas formu meklēšanas rezultāts. Starptautiskās
darba organizācijas eksperti sociālo partnerību definē kā mehānismu, ar
kā palīdzību uzņēmēji, strādājošo pārstāvji un valdība izstrādā saskaņotu
un daudzpusīgu jautājumu kompleksu, lai risinātu sociāli ekonomiskās
problēmas, meklējot kompromisu.
Reizē ar sociālo partnerību pastāv arī līdzīgi jēdzieni, tādi kā ‘sabied
riskais līgums’, ‘sociālais korporatīvisms’, ‘tripartisms’. Korporatīvismu
biežāk izmanto virknē Rietumeiropas valstu (Austrija, Zviedrija), ASV,
Latīņamerika. Korporatīvisma idejas pamati ir rodami Ž. Ž. Ruso sabied
riskā līguma teorijā un E. Dikheima uzskatos par profesionālo asociāciju
lomu sociālajā dzīvē. Korporatīvisms, tāpat kā sociālā partnerība, paredz
šādus nosacījumus:
1) stipras valsts un sociālo institūciju esamība;
2) strukturizētas, spilgti izteiktas interešu grupas;
3) interešu grupas, kas ir daļa no sabiedrības interesēm kopumā.
Tādējādi sociālā partnerība biežāk tiek izmantota, lai noteiktu sociālo
darba attiecību jomas praktiskumu. Korporatīvisms ir plašāks jēdziens,
ko lieto politoloģijā, jurisprudencē, socioloģijā un vēsturē. Tas paredz
plašāku sabiedriskā dialoga dalībnieku pārstāvniecību nekā sociālā part
nerība. Tādējādi sociālās partnerības sistēmas idejas veidojošais elements ir sociālais dialogs un kompromisa meklēšana starp galvenajiem
dalībniekiem – valsti, darba devējiem un darbiniekiem arodbiedrību
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personā. Tieši tāpēc līdz ar jēdzienu ‘sociālā partnerība’ plašu pielietojumu guva jēdziens ‘tripartisms’ kā tās pamatforma.
Līdz ar jēdzienu ‘tripartisms’ pastāv arī ‘bipartisms’ – arī sociālās
partnerības forma, kurā parādās divi subjekti: darba devēji un algotie
strādnieki. Vispārējā veidā bipartisms ir brīvprātīga mijiedarbība (dialogs,
konsultācijas, pārrunas), balstīta uz pušu – darbinieku un darba devēju –
neatkarību un vienlīdzību, piemērojot darba normas, kā arī risinot darba
strīdus.
Sociālās partnerības idejā ļoti svarīgs ir darba devēju un algoto darbinieku savstarpējo attiecību veids. Uzņēmējdarbības sociālās politikas
galvenie veidi ir šādi:
1. Jaunu uzņēmuma vadības veidu izstrāde un izmantošana, pēc ie
spējas lielāku darbinieku skaita iesaistīšana uzņēmējdarbības do
māšanas veidā.
2. Darba resursu, kas atzīst atsevišķu darbu veidu un visa kolektīva
nozīmīgumu, uzskaite.
3. Sociālo vajadzību izdevumu bilances sastādīšana.
4. Pārskatu par uzņēmuma darbību papildināšana ar nodaļām, kas satur
sociāla rakstura datus.
Īstenotā sociālā politika tripartisma ietvaros ļauj algotajam darbaspē
kam izskatīt un saskaņot nodarbinātības un darbā iekārtošanās jautājumus;
aizsargāt naudas ienākumus un uzkrājumus pret inflāciju; uzlabot darba
apstākļus un drošību. Jaunu sociālās partnerības “instrumentu” izmantošana
ražošanā ļauj atteikties no tradicionālajiem veidiem un izmantot tā sau
camās “sociālās tehnoloģijas”. Tādi veidi var sniegt algotajam darbiniekam
dažādas papildtiesības.
Sociālās partnerības īstenošana prasa pietiekami augstu personības brieduma pakāpi, noteikta līmeņa pašorganizēšanos un visu subjektu pašapziņu.
Tādējādi tās īstenošanai ir nepieciešama objektīvo un subjektīvo priekš
noteikumu “kritiskā masa”. Tāpēc parasti tikai attīstītajās valstīs sociālā
partnerība ir ieguvusi nobriedušas, pietiekami efektīvas formas.
Sociālo darba attiecību jomā sociālās partnerības prakse ietver:
1. Algota darba līdzdalības sistēmu uzņēmuma īpašumos un ienākumos.
2. Samierināšanas un arbitrāžas institūciju veidošanu, kas īsteno sa
mierināšanu, risinot darba konfliktus.
3. Algota darba pārstāvju, uzņēmējdarbības struktūru un valsts pieda
līšanās sociālo nodrošinājumu un apdrošināšanas fondu pārvaldē.
4. Algoto darbinieku piedalīšanās uzņēmuma pārvaldē.
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Sociālo partnerības sistēmu var attēlot ar tās galveno elementu savstar
pējo sakarību (sk. 2. att.).
Sociālās partnerības sistēma
▼

Sociālās
partnerības
dalībnieki
- valsts
(t. sk. vietējās
pašvaldības);
- darba devēji
(darba devēju
pārstāvji);
- darbinieki
(darbinieku
pārstāvji)

Darba attiecību
regulēšanas
mehānisms

Risināmo
jautājumu
loks

- ģenerālie līgumi; - darba samaksa,
- federālā līmenī
piemaksas un
noslēgtie nozares
kompensācijas;
- darba un atpūtas
līgumi;
laiks;
- reģionālie līgumi;
- kolektīvie līgumi - speciālās
privilēģijas,
garantijas un
kompensācijas;
- garantija
nodarbinātības
jomā;
- darba drošība

Sociālās
partnerības
attīstības
rādītāji
- kvantitātes
rādītāji;
- ekspertu izziņas;
- informācijas
analītiskie
rādītāji

2. att. Sociālās partnerības struktūra

10.3. Sociālās partnerības Krievijas modelis
Sociālās partnerības radīšanas ideja Krievijā radās 1917. gada 14. no
vembrī, kad Tautu komisāru padome izdeva “Nolikumu par strādnieku
kontroli”. Saskaņā ar šo dokumentu strādnieku kontrole ar rūpnīcu un fabriku komiteju palīdzību tika nodibināta visos uzņēmumos, bet stingrā varas
centralizācija no 1933. līdz 1947. gadam faktiski izslēdza nepieciešamību
pēc kolektīvajiem līgumiem, un līdz pat 1987. gadam to slēgšanas prakse
nenodrošināja pamatprincipus pārrunām par darba attiecību regulēšanu –
partneru vienlīdzību un viņu interešu saskaņošanu. Tikai 1987. gadā kolektīvā
līguma sistēmas pusēm tika dotas tiesības patstāvīgi noteikt līguma struktūru
un saturu, bet jautājumus, saistītus ar darba algas likmju noteikšanu un
darba apstākļiem, noteica valsts noteiktās normas.
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Var izdalīt trīs lielus laikposmus sociālās partnerības izveidē un attīst ībā Krievijā. Pirmsrevolūcijas posmu Krievijā raksturo sociālās part
nerības veidošanās, veicot posmu no “patriarhālām līdz civilizētas attīs
tības formām”. Otrs laikposms saistās ar padomju periodu. Sociālās
partnerības veidošanās mūsdienu Krievijā (trešais laikposms) ir saistīts
ar virkni likumdošanas aktu stāšanos spēkā, it īpaši KF prezidenta
1991. gada dekrēts “Par sociālo partnerību un darba strīdu (konfliktu)
risināšanu”, 1992. gada likums “Par līgumiem un nolīgumiem”, 1992. gada likums “Par arodbiedrībām, to tiesībām un darbības garantijām”, KF
Darba kodekss.
Sociālās partnerības topošā modeļa īpatnības mūsdienu Krievijā rak
sturo šādas īpatnības.
Pirmā īpatnība. Sociālās partnerības Krievijas modelis tika veidots no
augšas un, pēc vairākuma pētnieku domām, bija valsts uzspiests. Valsts
pieņēma milzīgu skaitu tiesību aktus un likumus.
Otrā īpatnība. Mākslīgi radītās sociālās partnerības attiecību raksturīga
īpatnība ir gan pušu nevienlīdzība, valstij acīmredzami ieņemot noteicošu
stāvokli, gan arodbiedrību vājums un darba devēju atbildīgas pārstāvnie
cības trūkums.
Trešā īpatnība. Attiecību joma, ko regulē sociālās partnerības sistēma,
ir ievērojami plašāka nekā citās valstīs. Tā sevī ietver jautājumu loku,
saistītu ar darba samaksu un kompensācijas sistēmu, darba un atpūtas laika
regulēšanu, nodarbinātības un darba drošības jomu garantijām. Eiropas
valstīs sociālā partnerība (galvenokārt) ir saistīta ar attiecību regulēšanu
darba samaksas jautājumos un darbinieku līdzdalību pārvaldē. Savukārt
Krievijā ir otrādi: ar demokrātiju ražošanā saistīti jautājumi tikpat kā ir
“izkrituši” no attiecību jomas, kuru regulē sociālās partnerības principi.
Ceturtā īpatnība. Vairums sociālās partnerības pētnieku atzīmē, ka
izplatītā prakse slēgt līgumus ilgāk nekā uz vienu gadu, it īpaši reģionālos
līgumus, slēpj riskus. Šādos gadījumos arodbiedrībām panākt nozīmīgu
korekciju ieviešanu apstiprinātajos un spēkā esošajos dokumentos ir ļoti
sarežģīti.
Piektā īpatnība. Krievijas arodbiedrību kustības kuslums, ko raksturo
arī vājā motivācija kļūt par arodbiedrības biedru; darbinieku pasivitāte
savu tiesību aizsargāšanā; zems uzticības līmenis arodbiedrībām.
Sestā īpatnība. Lielākajai daļai nolīgumu un kolektīvo līgumu, it īpaši
reģionālajā līmenī un uzņēmuma līmenī, ir formāls raksturs, jo pušu pie
ņemto saistību ievērošana netiek noteikta.
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Septītā īpatnība. Pēdējā Krievijas sociālās partnerības modeļa īpatnība –
tā sarežģītība, daudzlīmeņu raksturs un augsta saskaņošanas strukturizācija.
Vadoties no topošā sociālās partnerības Krievijas modeļa analīzes re
zultātiem, var secināt:
1. Sociālā partnerība Krievijā atrodas tapšanas posmā un pagaidām
vēl nav radīti apstākļi civilizētai, vienlīdzīgai un efektīvai galveno
sociālo partneru (darbinieku, darba devēju un valsts) mijiedarbībai.
2. Pēdējo gadu teritoriālo un nozaru nolīgumu analīze liecina, ka pa
stāv virkne negatīvu tendenču, kas pazemina sociālās partnerības
efektivitāti, – tā ir sociālās partnerības vājā likumdošanas un normatīvā bāze, nolīgumu un līgumu slēgšanas pamatprincipu neie
vērošana, arodbiedrību vājums un nepietiekamā darba devēju orga
nizētība.
3. Pašreizējam konceptuālajam aparātam sociālas partnerības sistēmā
arī ir nepieciešama pilnveidošana.
4. Sociālās partnerības struktūrā un daudzos citos jautājumos reģionālā
likumdošana ar nelielām pārmaiņām tikpat dublē federālo likum
došanu.

10.4. Interešu grupas sociālās partnerības sistēmā

Sociālās valsts un sociālās politikas svarīgākais mehānisms un attīstības
virziens ir sociālā partnerība.
1. Sociālā partnerība, pārstāvot īpaša veida sabiedriskās (sociālās dar
ba) attiecības, izsaka sociālās valsts pašu būtiskāko raksturojumu, kuras
darbības pamatprincips ir sabiedrības galveno sociālo grupu interešu līdz
svarošana.
2. Sociālā valstī sociālā partnerība kā darba attiecību regulēšanas īpašs
mehānisms ir virzīta līdztiesīgu pārrunu principa īstenošanai un kompromisa sasniegšanai starp valsts varu, darba devējiem un darbiniekiem, kā arī
veicina mazināt riskus sociālajā darba jomā.
3. Sociālai valstij kā sabiedrisko interešu paudējai sociālā partnerība
ir tās ideoloģijas svarīgākais elements, sabiedrības politiskās stabilitātes,
sociālā miera un ekonomiskā progresa nosacījums.
4. Sociālā partnerība ir arī sociālās valsts pilnveidošanās virzītāja. Tieši
kolektīvo pārrunu, abpusējo konsultāciju laikā, darbiniekiem piedaloties
pārvaldē, notiek sociālā dialoga dalībnieku bagātināšanās, demokrātisma
līmeņa paaugstināšanās un pilsoniskās sabiedrības institūciju attīstība.
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Sociālās valsts, kā viena no partnera, galvenais mērķis ir radīt apstākļus
savstarpējai sadarbībai, pilsonisko un politisko tiesību īstenošanai bez ie
jaukšanās un autoritāra spiediena izdarīšanas uz uzņēmēju un arodbiedrību darbību. Valsts pārstāvniecības pilnveidošanu sociālās partnerības sis
tēmā ir lietderīgi skatīt kā sociālā partnera funkciju pilnveidošanu.
Pirmkārt, valsts ir nozīmīgs darba devējs, kas savukārt nozīmē sociāli
atbildīgu politiku darba attiecību sistēmā. Tieši valstij kā nozīmīgam darba
devējam ir būtiski jāietekmē sociālās darba attiecības kopumā.
Otrkārt, valsts ir svarīgāko pilsonisko tiesību garants, kas nepiecie
šamas efektīvai sociālās partnerības sistēmas darbībai, darbinieku un arodbiedrību, uzņēmēju un viņu apvienību tiesību īstenošanai. Šajā gadī
jumā valsts galvenās funkcijas ir organizēšana un saskaņošana (koordi
nēšana). Tādējādi valsts var plaši izmantot federālās sociālās normas un
normatīvus kā netiešos ekonomiskos regulētājus darba devējiem – inves
tīcijas, nodokļu atlaides, kredītus, valsts pasūtījumus, licences, brīvās
tirdzniecības vai īpašās ekonomiskās zonas; darbiniekiem – nodrošinājumu
pret bezdarbu un sociālās aizsardzības papildpasākumus.
Treškārt, valsts kā pilntiesīga sociālā dialoga dalībniece darbojas kā
līgumslēdzēja puse pārrunās un konsultācijās, un to var uzskatīt par sociālās
partnerības sistēmas un darba attiecību neatkarīgu regulatoru. Trīspusējas
sarunas noved pie trīspusējas vienošanās, kurās tiek noteiktas katras puses
saistības.
Nepieciešams atzīmēt, ka sociālās spriedzes un ekonomiskās stagnācijas
apstākļos valstij ir jāveic iedarbīgi pasākumi, lai darba tirgū nepieļautu sa
stingumu, dzīves līmeņa pazemināšanos, kā arī ir jāveic pasākumi, virzīti
uz inflācijas un konkurences spēju pazemināšanās novēršanu. Lai šos mēr
ķus sasniegtu, valsts var izmantot kontroli vai pārliecināšanu.
Ceturtkārt, valsts kā sociālā partneres viena no svarīgākajām funkcijām
ir arbitra, samierinātāja un starpnieka funkcija.
Piektkārt, valsts sociālās partnerības sistēmā pilda arī organizatora
funkciju. Šīs funkcijas īstenošana paredz sociālā dialoga rezultātā partneru
noslēgto nolīgumu tiesisku nostiprināšanu.
Sestkārt, svarīga valsts funkcija ir koordinatora loma. Šīs funkcijas
nozīmību pastiprina sociālās partnerības sistēmas nolīgumu sarežģītība un
daudzlīmeņu raksturs, kā arī Krievijas reģionu nevienmērīgā attīstība.
Septītkārt, pēdējā funkcija – tā ir informatora (informācijas) funkcija.
Tieši valstij, ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību veidojot sabiedrisko domu,
pieder vadošā loma sociālās partnerības ideju virzīšanai Krievijā.
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Tādējādi valstij sociālās partnerības sistēmā ir jāpilda pamattiesību un
brīvības nodrošinātājas funkcija, arbitres funkcija gadījumā, ja radies konflikts ražošanas procesā, organizatores un koordinatores funkcija pārrunu
procesos. Valstij arī jānodrošina apstākļi civilizētai sociālās partnerības
sistēmai, veidojot likumdošanas tiesisko un normatīvo bāzi.
Arvien lielāka nozīme darba devēju, darbinieku un valsts interešu
saskaņošanas procesā ir darba devēju apvienībām: rūpnieku, uzņēmēju, nozaru apvienības, “jumta tipa” apvienības, kuru sastāvā ietilpst gan nozaru
apvienības, gan arī pēc noteiktu saimniekošanas veida un īpašumtiesību
principiem veidotas apvienības. Pie tādām vispirms pieder Krievijas
Rūpnieku un uzņēmēju savienība (KRUS). Izveidota 1990. gada jūnijā kā
PSRS Zinātniski rūpnieciskā savienība, 1991. gada decembrī to pārveidoja
par Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienību.
Šobrīd tā ir lielākā un ietekmīgākā uzņēmēju apvienība, kurā ir vairāk
nekā 320 tūkst. individuālo biedru, aptuveni 4,7 tūkst. juridisko personu,
vairāk nekā 100 uzņēmumu korporatīvo apvienību, un tā saražo 80% no
Krievijas IKP.
Darba devēju organizācijām un apvienībām sociālās partnerības sistēmā
ir šāda darbība:
1. Savu biedru interešu aizstāvība iekšējos un ārējos tirgos.
2. Uzņēmējdarbības pārstāvniecība sociālajās darba attiecībās un so
ciālo darba attiecību jomas attīstības virzienu izstrādāšana.
3. Valsts un uzņēmēju mijiedarbības nodrošināšana, izstrādājot sociālās
darba politikas galvenos virzienus (jautājumi saistībā ar darba sa
maksu un apstākļiem, nodarbinātību, jaunu darba vietu radīšanu).
4. Kolektīvo līgumu un vienošanās slēgšana, to īstenošanas uzraudzība.
5. Darba konfliktu un strīdīgu jautājumu risināšana attiecībās ar arod
biedrībām.
Sociālās partnerības pilnveidošanai, piedaloties darba devējiem, ir jā
virzās pa diviem galvenajiem virzieniem:
Pirmais. Uzņēmējdarbības sociālās atbildības palielināšana un sociālā
dialoga ar valdību, kurai vēl jo vairāk ir jābūt kā galvotājai (garantam),
attīstīšana.
Otrais. Efektīvas sociālās politikas īstenošana un notikumu paredzēšana
darba attiecību jomā, attīstības prioritāšu un sociālo mērķu definēšana,
iesaistot arodbiedrības.
Sociālā dialoga un sociālās partnerības galvenā puse ir arodbiedrības.
Arodbiedrības ir vismasveidīgākās noteiktas nozares vai saistītu nozaru
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darbinieku sabiedriskās apvienības, kas ir radītas, lai aizsargātu un pār
stāvētu viņu intereses darba un sociālo darba attiecību jomā.
Starp daudzajām sabiedriskajām organizācijām arodbiedrības atšķiras
ar divām galvenajām īpatnībām:
Pirmā īpatnība. Tā ir vismasveidīgākā strādājošo apvienība un vispie
ejamākā. Nepastāv nekādi ierobežojumi vai īpaši nosacījumi, lai tajā iestātos.
Otrā īpatnība. Šī organizācija ar saviem mērķiem, uzdevumiem un
interesēm ir vispietuvinātākā ekonomikai un sociālajai darba jomai. Jo,
galu galā, cilvēka sociāli ekonomisko interešu joma un viņa vajadzību
īstenošanas joma ir darba aktivitātes.
Arodbiedrību kustībai Krievijā kā sociālā dialoga dalībniecei var iden
tificēt šādas problēmas: 1) dažādu līmeņu (zemākā – vietējās, vidējā – ap
gabala un teritoriālo komiteju, un augstākās – Arodbiedrību federācijas)
arodbiedrību organizāciju mijiedarbības problēmas; 2) zemākā līmeņa organizāciju masveidības atbalsta trūkums; 3) nominālais raksturs un arodbiedrības biedru vājā motivācija, kas raksturo vispārējo Krievijas arod
biedrību zemo mobilizācijas potenciālu; 4) arodbiedrību līderu zemais
atbildības līmenis par pieņemtajiem lēmumiem.
Pie iepriekšminētajām Krievijas arodbiedrību kustības problēmām, kas
ietekmē tās pārstāvniecības efektivitāti sociālajā partnerībā, jāpievieno arī
arodbiedrībām kopumā raksturīgā sadrumstalotība un to lielais skaits.
Arodbiedrību pārstāvniecību sociālajā partnerības sistēmā var uzlabot,
īstenojot šādus virzienus:
1. Šķiet saprātīgi paplašināt arodbiedrību tiesības likumdošanas pro
cesā, it īpaši nodrošinot visas valsts arodbiedrību apvienībām tie
sības kļūt par likumdošanas subjektu.
2. Krievijas arodbiedrību kustības jauna virziena attīstība – korporatīvās
arodbiedrības.
3. Pakalpojumu (vispirms juridisko, informatīvo, konsultatīvo) klāsta
paplašināšana, izmantojot masu kustību tradicionālās formas un
metodes.
4. Sociālās partnerības infrastruktūras elementu tālāka attīstīšana, jo
īpaši, kas veicina visu līmeņu arodbiedrību apvienību saskaņotību
(koordināciju) un integrāciju.
5. To arodbiedrību (tai skaitā arī arodbiedrību līderu) tiesību un pie
nākumu loka paplašināšana, ko tās uzņemas brīvprātīgi darbinieku
un darba devēju priekšā.

Darba ekonomikas un socioloģijas daudzlīmeņu sistēmas

109

6. Materiālās atbildības noteikšana arodbiedrībām par neizpildītām sais
tībām.
7. Iespējams, arodbiedrību biedrunaudas apjoma palielināšana, tā arī
nostiprinot savu materiālo bāzi.
Tādējādi runa ir par to, lai ieinteresētais uzņēmējdarbības peļņas un
ienākumu pieaugumā būtu arī ieinteresēts to sociālo problēmu risināšanā,
kas uztrauc algotos darbiniekus. Maksimāli ieinteresētiem algotiem darbiniekiem, t. i., sociāli atbildīgiem, ir jābūt ieinteresētiem uzņēmuma dar
bības finanšu ekonomisko rezultātu izaugsmē, – t. i., jākļūst arī ekonomiski
atbildīgiem. Valstij ir jārada gan darba devēja, gan darbinieka ieinteresētības
nodrošināšanas sistēmas (mehānismi). Šajā gadījumā pašai valstij ir jābūt
sociāli un ekonomiski atbildīgai.

10.5. Sociālās partnerības saturs un mehānismi
Sociālās partnerības sistēmā tādus svarīgus jautājumus kā darba apmaksa un stimulēšana, darba un atpūtas laiks, sociālās garantijas un darba
aizsardzība īsteno ar īpaša veida – kolektīvā līguma regulēšanu. Darba
attiecībās kā regulators tieši vienošanās ir nozīmīga.
Lai īstenotu sociālo darba attiecību regulēšanas mehānismu, līdz ar
kolektīvo līgumu sistēmu pastāvīgi darbojas arī Krievijas trīspusējā komi
sija. Tieši tās darbības ietvaros īstenojas pušu sociāli ekonomisko interešu
saskaņošana: tiek sagatavots un noslēgts Ģenerālais līgums starp visas
valsts arodbiedrību apvienībām, darba devēju apvienībām un KF valdību.
Patlaban darbojas 2008.–2010. gada Ģenerālais līgums (pēc skaita des
mitais postpadomju sociālās partnerības sistēmā).
Svarīgākā loma darba attiecību regulēšanā pieder reģionālajiem nolīgumiem un kolektīvajiem līgumiem, noslēgtiem uzņēmumu (organizā
ciju) līmenī. Reģionālās vienošanās tiek slēgtas teritoriju līmenī un nosaka sociāli ekonomisko problēmu risināšanas prioritātes, ņemot vērā
teritoriālās iespējas.
Kolektīvā līguma sistēmas priekšrocības sociālo darba attiecību regu
lēšanā uzņēmumu līmenī:
1. Jēgpilns un saturīgs kolektīvais līgums ir tiešs juridiskais pamats
darba apstākļu uzlabošanai, darba samaksas paaugstināšanai un
indeksācijai, sociālajam nodrošinājumam.
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2. Kolektīvais līgums ļauj ņemt vērā uzņēmuma darbības īpatnības
un izmantot pieejamos resursus darbinieku un ražošanas attīstības
interesēs, kas ietekmē sabiedrību kopumā.
3. Kolektīvais līgums nodrošina stabilu mijiedarbību un attiecības
starp darbiniekiem un Darba devējiem (administrāciju), iezīmējot
iesaistīto pušu tiesības un pienākumus.
4. Darbinieki iegūst likumīgas tiesības saņemt informāciju par stāvokli
uzņēmumā.
5. Priekšrocība (vienlaikus arī princips) ir pieņemto saistību brīvprātība,
kas uzsver kolektīvā līguma pušu sociālo un ekonomisko atbildību.
Prakse rāda, ka mūsdienās kolektīvos līgumus slēdz lielākajos privātajos
un valsts uzņēmumos, kuros ir spēcīgas arodbiedrību pozīcijas, un tajos
mazajos un vidējos uzņēmumos, kur pati administrācija ir ieinteresēta to
slēgšanā un īsteno sociāli atbildīgu politiku.
Kolektīvo līgumu sociālās partnerības prakse ļauj regulēt šādus galvenos darba attiecību sistēmas jautājumus:
1. darba samaksu, piemaksas un atlīdzības;
2. darba un atpūtas laiku;
3. īpašās privilēģijas, garantijas un kompensācijas;
4. nodarbinātības garantijas;
5. darba aizsardzību;
6. arodbiedrību tiesību garantijas.
Valstu ar attīstītu tirgus ekonomiku pieredze rāda, ka darba algas no
teikšana ar kolektīvā līguma metodi ir visiedarbīgākā darba samaksas
jautājumu risināšanā.
Pretstatā likumdošanas noteiktajam darba samaksas minimālajam lī
menim, sociālās partnerības ietvaros noslēgtā vienošanās ir elastīgāka,
un darba samaksas līmeni sociālie partneri var labot, ņemot vērā mainīgo
situāciju.
Vienprātības, piekrišanas un vienlīdzības principi veicina noteikt atbil
stību starp ekonomiskajiem un sociālajiem mērķiem, un tas ir galvenais
priekšnoteikums, lai noteiktu pamatotu darba samaksu, ņemot vērā reālās
iespējas.
Tā kā darba devējs jau sākotnēji, objektīvu apstākļu dēļ, ir noteicošais
algota darbinieka un darba devēja attiecībās, tad sociālā partnerība šajās
attiecībās ļauj atjaunot līdzsvaru vispirms jau darba samaksas jautājumos.

11. nodaļa
Mikrodarbu attiecību elementi
ražošanas  kolektīvos
11.1. Vienlīdzība un diferenciācija pēc ienākumiem un darba
Saskaņā ar evaņģēlija likumiem visi cilvēki ir vienlīdzīgi. Starp tiem
nav pieļaujama liela atšķirība. Padomju Savienības laikos pastāvēja dar
bības virzieni, kas nogludināja nevienlīdzību, jo bija plaši izplatīta sav
starpējās palīdzības prakse. Katram darba atpalicējam bija nozīmēts darb
audzinātājs, kura pienākums bija atpalikušo “izvilkt”. Darbaudzinātāji bija
augsti kvalificēti darbinieki, un katrā uzņēmumā bija darbaudzinātāju
institūcija. Turklāt pastāvēja darba pieredzes izplatīšanas sistēma.
Tirgus apstākļos viss mainījās, jo pastiprinājās diferenciācija. Turklāt to
sāka uzskatīt kā progresa avotu.
Tika pierādīts, ka nevienlīdzība nodrošina virzību uz priekšu un attīs
tību, bet vienlīdzība – mierīgumu un izlīdzinājumu. Katras attīstības pa
matā slēpjas pretrunas.
Mijiedarbojošos struktūru neviendabīgums – tā ir darba atdeves un cil
vēka ģenētisko spēju nevienlīdzība. Tā ir subjektu nevienlīdzība vai peļņas
saņemšanas, rezultātu dažādības neviendabīgums.
Katrai nevienlīdzībai ir nepieciešama vadība. Tikai vadāma nevien
līdzība rada progresu.
Krievijā visbiežāk ir vērojama nevadāma nevienlīdzība. Tomēr progre
sīvas tendences vienlīdzības un nevadāmas nevienlīdzības apstākļos ir
vienādas. Slēdziens – nepieciešama to regulēšana un vadība.

11.2. Darbinieku sadale atkarībā no viņu i-iespēju apzināšanas
Pēc savu spēju kopējās summas visi cilvēki (kopumā) ir vienlīdzīgi, bet
pastāv atšķirības ģenētiskajās iespējās.
Darbinieku sadali atkarībā no savu i-iespēju (izcilības līmenis – t. s.
izcilības iespēja jeb i-iespēja, angliski – honors option) izpausmes var attē
lot kā Gausa līkni (sk. 3. att.) – normālā sadalījuma līkni.
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skaits

i-iespēju izpausmes intensitāte

3. att. Gausa līknes normālais sadalījums

Tādējādi visiem cilvēkiem ir diferencēts darba potenciāls. Vadītāja (me
nedžera) uzdevums – noteikt katra darbinieka darba atdevi un to saistīt ar
atalgojumu. Šo darbu veic personāla atlases speciālisti (personāla mene
džeri), kuru uzdevums ir nodrošināt personāla ar maksimālajām iespējām
komplektāciju. Šim nolūkam izmanto speciālus testus (aptaujas lapas).
Menedžera darba pareizu organizāciju var attēlot grafika veidā (sk. 4. att.).
Enerģijas patēriņš
vienam darbiniekam
Menedžera panākumi

E0

intensitāte (slodze)

4. att. Enerģijas patēriņš uz darba vienību

Cilvēka lietderības koeficients – enerģijas patēriņš uz darba vienību.
Palielinot cilvēkam slodzi, enerģijas patēriņš uz darba vienību samazinās.
No ekoloģijas viedokļa menedžera darbība vienmēr ir progresīva, jo tā nodrošina darba ražīguma pieaugumu, pieaugot enerģijas izmaksu ekonomijai.
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11.3. Darba atdeves līmeņi
Darba iespēja – maksimālā darba atdeve, ieprogrammēta organisma ģe
nētiskajā shēmā. Tā ir darba atdeve tur, kur jums ir dabas dāvātas dotības.
Darba iespēja ir ģenētiski noteikta cilvēka spēja veikt dažādas darbības
katrā no darbības virzieniem, dažādas produkcijas ražošana, funkciju veik
šana utt. Ir likumsakarība, saskaņā ar ko cilvēki nav vienādi katrā no iespēju
virzieniem. 100 cilvēku grupā iespējas sadalās saskaņā ar Gausa līknes nor
mālo sadalījumu.
Darbspējas – apgūtās iespējas maksimālā darba atdeve. Atļauts izmantot
ne vairāk kā 0,5 darbspēju. Tā ir zinātniski pamatota tempa robeža (pretējā
gadījumā enerģijas patēriņš radīs būtisku un ātru organisma nolietošanos).
Darba gatavība – tā ir faktiskā darba atdeve. Menedžeri cenšas to pie
tuvināt 0,5 darbspējai. Parasti izmanto no 0,25 līdz 0,5 darbspējas, citiem
vārdiem, cilvēks izmanto no 25% līdz 50% savu darbspēju.
Darba atdeves izlīdzināšanas procesu sarežģī tas, ka cilvēkam nav priekš
stata par savu i-iespēju maksimumu, un attiecīgi no tā izrietošās faktiskās
darbspējas. Bez kaitējuma organismam cilvēks var izmantot ne vairāk kā
50% ģenētisko darbspēju. Aiz šīs robežas krasi pieaug enerģijas patēriņš,
intensīvi nolietojas organisms.
Tādējādi subjektam ir šādi uzdevumi:
1. Noteikt to organisma spēju, kuras vislabākais līmenis ir dabas dots,
t. i., aiz piektās vienības robežām. Tuvošanās desmit vienībām arvien vairāk liecinās par darba atdeves jaunas kvalitātes līmeņa pa
stiprināšanos – ģenialitāti.
2. Izpētīt šīs ģenialitātes pieprasījuma līmeni darba tirgū.
3. Veidot iespējas, izvēloties aktuālo. Iespējams, ka tā izrādīsies piecu
vienību robežās. Tādos gadījumos jāorientējas uz vidējo patēriņu,
gaidot labākus laikus ģenētisko komponentu īstenošanai.
4. Izvēlēties apmācību sistēmu, kas ļauj attīstīt līdz pieprasītajam
līmenim vēlamo spēju, paralēli meklējot vietu tās pārdošanai, t. i.,
darba vietu.
Iepriekšminētais liecina, ka:
a) visi ir ģeniāli, bet ne vienmēr sabiedrībā šajā virzienā ir pieprasīti;
b) nezinām savu iespēju maksimumu, un šim noslēpumam acīmredzot
ir pamats pastāvēšanai.
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11.4. Iekļūšanas veidi darbinieka gēnu sistēmā
Iekļūšanas gēnu sistēmā populārie veidi:
a) hiromantija, kas ļauj noteikt raksturu un personības īpašības, vadoties no plaukstu līnijām un konstruktīvi izmantot iegūto informāciju;
b) dažādas okultas idejas, ko praktizē gaišreģi;
c) pieredzējušu personāla menedžeru novērtējums, kuri uzkrājuši pie
redzi, strādājot ar cilvēkiem ražošanas situācijās;
d) sociologu un psihologu testi, ko izmanto personāla atlases dienesti;
e) psihologu teorijas, kuri ir specializējušies subjekta uzvedības ilgsto
šai novērošanai ražošanas vidē;
f   ) personīgā prakse.
Visi iepriekšminētie veidi, vērtējot to objektivitāti, ir attiecināmi kā
ekspertu veidi, t. i., neprecīzie, ko izmanto situācijās, kad nav precīzu.

11.5. Smadzeņu biofiziskais raksturojums
Veiksme komercdarbībā (biznesā) galvenokārt ir saistīta ar smadzeņu
darbību, kas izpaužas cilvēka psihē. Uzskata, ka smadzeņu evolūcija ilgusi
200 milj. gadu. Šīs želejveidīgās masas svars, kas līdzīga biezām sinepēm,
ir aptuveni 1,5 kg. Veidojot 2% no kopējās ķermeņa masas, smadzenes pa
tērē 20% skābekļa. Visas nervu šūnas kopā rada enerģijas jaudu 25 vatu ap
jomā. Smadzenes patērē 0,7 l asiņu minūtē. Pārtrūkstot asinsritei uz vienu
minūti, cilvēks zaudē samaņu, bet astotajā minūtē iestājas nāve. Smadzeņu
apvalks ir 8% no to kopējā apjoma, pelēkā viela veido 10 mljrd. šūniņu.
Lielāka asinsrites intensitāte ir nepieciešama miega laikā. Evolūcijas gaitā
tā ir palielinājusies trīs reizes, citām ķermeņa daļām gandrīz nemainoties.
Apziņas nesēji ir neironi.
Garīgās spējas nav atkarīgas no smadzeņu lieluma, bet gan no neironu savstarpējo savienojumu skaita un to mijiedarbības ātruma (vidējais
ātrums – 1⁄100 sekundes). Smadzenes – tā ir elektroķīmiska sistēma, kas ir
vissarežģītākā visā Visumā. Smadzenes pētīja I. Pavlovs, Č. Šeringtons,
Dž. Eklss, A. Lurija, V. Penfilds, K. Pribrams u. c.
Lielākā daļa no viņiem uzskata, ka smadzenes – tā ir pēdējā dabas
mīkla, ko cilvēks atklās. V. Penfilds secināja, ka saprāts ir kaut kas vairāk
nekā smadzenes. Saprāts ir sākotnējais veicinātājs, kam nevar rast izskaidrojumu smadzeņu organiskajās funkcijās. Saskaņā ar Dž. Davitašvili pētī
jumiem cilvēks ir garo viļņu starojuma avots, kuram piemīt vienreizēja
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(unikāla) spēja iespaidot savas psihiskās enerģijas kompleksu, rokām rai
dot starus jebkurā bioloģiskā procesa laikā. Ir reģistrēta cilvēka ķermeņa
elektriskā, magnētiskā un siltuma aktivitāte.
Biolauks – tam ir ļoti vājš līmenis, un cilvēka organisms atbild uz ārēju
kairinājumu (reaģē) tieši uz šiem vājajiem laukiem. Skaidrās dienās vidējam
cilvēkam starpība starp kāju un galvas potenciāliem var sasniegt 160 voltus. Tie nosaka cilvēka psihi. Attiecībā par līmeņiem nav vienprātības, – jo
dziļāk tiek pētīts jautājums, jo arvien vairāk nianses tajā tiek konstatētas.
Z. Freids savos pētījumos izcēla bezsamaņu, apziņu, cenzūru un priekš
apziņu. Šo līmeņu skaidrojums ir diezgan savdabīgs, bet pelna uzmanību
arī mūsdienās.
Bezsamaņas stāvokli Z. Freids salīdzināja ar lielu priekštelpu, kurā rosās
visi garīgie impulsi līdzīgi kā dzīvas būtnes. Aiz priekštelpas seko salons,
kurā mīt apziņa. Uz sliekšņa stāv sargs, kuru Z. Freids ir nosaucis par “cenzoru”, kurš uzmanīgi aplūko katru tēlu, novērtē to un izsniedz pieeju apziņai.
Tādējādi viņš (“cenzors”) nedod iespēju apzināt ciešanas. Tēli, kas atrodas bezsamaņas priekštelpā, nav pieejami apziņas skatam. Turpretī priekš
apziņa – tās ir iedomas un pārdzīvojumi, kas vēl nav kļuvuši apzināti, bet
ko varētu apzināt.
Mūsdienu praksē arvien vairāk izmanto trīs līmeņu koncepciju, ko mo
nogrāfijā “Dvēseles stāvoklis” ir aprakstījis B. Veršiņins. Viņš izceļ: a) ap
ziņu; b) zemapziņu; c) virsapziņu. Skatīsim tās sīkāk.
Apziņa nosaka cilvēka zināšanas par apkārtējo pasauli, kas tālāk var
tikt nodotas citiem subjektiem ar kaut kādu zīmju palīdzību (vārdiem, for
mulām, žestiem, mākslinieciskiem tēliem, vēstulēm utt.). Tā ir sociāla un
subjektīva informācija. No kopējās informācijas sistēmas mēs izvēlamies
to, kas mums ir pieejama un šķiet interesanta. Tā, kas ir aiz intereses
robežām, paliek sociālajā vidē. Svarīgas informācijas atlasi īsteno, balstoties uz fokusētas vai koncentrētas uzmanības mehānismu, kas ir savdabīgs
filtrs, un ar noteiktu ātrumu (7±2 vienības) novada informāciju apziņai.
Apziņai ir raksturīga analītiskā domāšana, balstoties uz emocionālo un semantisko atmiņu.
Zemapziņa uzsūc visu, kas bijis izprotams vai arī tāds varētu būt. Tajā
glabājas iemaņas un cilvēka dziļi apgūtās uzvedības normas, pārveidojušās
refleksu līmenī. Tie var sasniegt 2000 skaitu un būt savstarpēji saistīti, –
tās ir bezgalīga skaita izveidotas un zibenīgi izmantojamas uzvedības programmas, kas labi veic aizsardzības funkciju, ar savām zināšanām apstei
dzot apziņu.
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Speciālisti apgalvo, ka informācija tiek apgūta nepārtraukti, arī miegā
un citos pasīvos stāvokļos (narkozē, ģībonī, bezsamaņā u. c.), bet šajā ga
dījumā tā tiek uzsūkta bez analīzes, – cilvēks šo procesu nevar kontrolēt.
Zemapziņa ir konservatīva, un tajā nav radošuma, kas ļautu pārkāpt
iepriekšizveidojušās normas.
Smadzenes atceras visu, ko tās uztvērušas ar savu maņu orgānu pa
līdzību, un pat vairāk, ja piekrītam smadzeņu enerģētiskajai koncepcijai
un tās ģenētiskajiem komponentiem. Pēc neirofiziologu domām, mēs iz
mantojam 5–7%. Z. Rejdaks apgalvoja, ka Zemi aptver informācijas lauks,
kurā ir ierakstīti gan pagājušie notikumi, gan arī tie, kas vēl tikai ir
gaidāmi, un cilvēks īpašos gadījumos, apguvis informācijas smalko ap
strādi, var tajā iekļūt.
Šādos gadījumos jāsecina, ka cilvēka spējas noteiktā veidā ir atkarīgas
no viņa tālvadības komunikācijas ar informācijas ģenētisko lauku. Citu
pasauļu atlanti kaut kādu iemeslu dēļ ir pametuši mūsu Zemi. Viņi pār
stāvēja labās smadzeņu puslodes civilizāciju, kas darbojās, izmantojot in
tuīciju. Viņu smadzenes, balstoties uz rezonanses efektu, varēja kļūt par
spēcīgu enerģijas avotu, spējot veikt irigācijas darbus, īstenot gigantisku
būvju celtniecību no blokiem, neizmantojot mehānismus. Citu pasauļu atlantu tehnoloģijas mums nav pieejamas. Viņi ir pazuduši, atstājot tikai pēdas.
Koncepcijai par dīvaini pazudušo atlantu nosacīto enerģētiku būtu jāpiekrīt:
pirmatnējo cilvēku apmetnēs ir atrodami darba priekšmeti un līdzekļi, ko
nevar teikt par atlantiem. Tātad viņu mehānismi bija savādāki nekā mums
nosacīti pierastie. Versija par smadzeņu enerģijas izmantošanu praksē ir
pieņemama pārdomām.
Smadzeņu darbības izpētes speciālisti domā, ka visa cilvēka neaptvertā
informācija tiek uzglabāta īpašā lieljaudas blokā – virsapziņā. Uzskata, ka
cilvēks tajā nonāk noteiktos apstākļos. Cilvēka dzīve dalās trijos posmos:
bērnība, briedums, viedums. Virsapziņu sāk izmantot vieduma posmā, kad
sāk aptvert to pieredzi, ko cilvēks ar dabas doto vareno mehānismu ir apguvis. Tā kā cilvēks neiziet uz šo līmeni, tad mēs neizmantojam mums dotās
iespējas šajā mijiedarbībā ar dabu. No vieduma viedokļa tas ir gadījums,
kad visu izšķir nevis vairākums, bet gan mazākums.
Trešajā posmā veidojas cilvēku kritiskā masa, saistīta ar iespēju piekļūt
virsapziņai. Tā acīmredzot ir 10–12% no visiem iedzīvotājiem. Viņi arī nosaka visu formu un veidu kolektīvu likteņus.
20. gadsimta beigās Novosibirskā notika UNESCO kongress “Zinātne
un izglītība uz trešās tūkstošgades sliekšņa”. Dažādu valstu zinātnieku
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ziņojumi apliecināja, ka zinātnieki nevar atbildēt uz jautājumu, kā pamo
dināt cilvēka smadzenēs snaudošos varenos dabasspēkus, bet saprot, ka
tādas atbildes ir jāmeklē, attīstot pētījumus loģiskās domāšanas un intuīcijas
jomās. Šis gadsimts ir sācies ar pētījuma intensifikāciju par nosacīti vidējā
cilvēka piekļuvi virsapziņai.
Visā vēsturiskajā laikposmā smadzeņu struktūra sevī uzsūca informāciju,
kas glabājas virsapziņā, un tā ir it kā dabas pārstāvniecība cilvēkā. Tā palīdz
cilvēkam nestandarta situācijās, it kā klusi pasakot priekšā, nokļūstot no
labās smadzeņu puslodes kreisajā, un izpaužas apgaismības, gudra un ne
gaidīta risinājuma veidā. Cilvēkam šķiet, ka šī apgaismība ir nākusi no
Augšas, un tas ir pamats, lai rastos reliģiskas jūtas. Tas rada maldīgu uz
tveri (ilūziju), ka, apejot šīs jūtas, vērsties pie paša apziņas nav iespējams,
un ka piekļuve tai ir pieejama tikai ar speciālām lūgšanām, kas veidotas pēc
nezināma algoritma.
Rodas iespaids, ka virsapziņa pastāvīgi mijiedarbojas ar apziņu tikai no
kreisās puses uz labo: tajā iesūcas apstrādātā informācija ne tikai no maņu
orgāniem, bet arī tieši no apziņas. Virsapziņa to visu uzkrāj, salīdzina, no
vērtē, saliek kopā, veidojot mūsu dzīves pieredzi. Un tas skanētu tā: par
vienu pērto divus nepērtos dod (par vienu zinošu, pieredzējušu pretī dod
divus nepieredzējušus).
Neiejaukšanos virsapziņā daba (cilvēka galvenais “konstruktors”) acīmredzot ir paredzējusi, lai novērstu tieksmi saglabāt visu esošo bez pārmai
ņām (konservatīvismu). Ja apziņu padarītu par “cenzoru”, tad apziņa dro
šības labad neielaistu nevienu progresīvu risinājumu, jo tā ir analītiska, –
bet konservatīva, t. i., nodrošina kustību taisnā virzienā, pamatojoties uz
zināmo informāciju.

12. nodaļa
Motivāciju  sistēmu elementi
cilvēku  iesaistīšanai  darbā
12.1. Cilvēks vadības uztverē
Attīstības pamatcēlonis – pretrunas, kuru pamatā ir cilvēku nevienlī
dzība. Sociālās kustības avota teorija ir darba atdeves koncepcija. Sociālās
kustības avots ir savstarpēji saistītu struktūru (cilvēks, uzņēmums, bri
gāde, kolektīvs) neviendabīgums. Savu neviendabīgumu un atšķirību no
citiem strādājošie nosaka, pamatojoties uz vajadzību apmierināšanas di
ferenciāciju. Ekonomistu uzdevums ir uzturēt strādnieku vajadzību ap
mierināšanas līmeni saskaņā ar viņu darbspējām: diferencējot padotos pēc
materiālās, morālās un statusa atlīdzības līmeņa.
Vadītāju vispirms interesē izglītība, pieredze, kvalifikācija, kultūra,
cilvēka veselība, – viss tas, kas nepieciešams uzvarai iekšējā un ārējā tirgū.
Vadītājs katru darbinieku skata kā iepriekšminēto īpašību kopumu, turklāt
dažādās valstīs šo īpašību novērtējums ir atšķirīgs.
Kultūra – tā ir profesionālo zināšanu pārtapšana darbībā, tā ir darbaspēka
kvalitāte. Kultūra izpaužas trešajā paaudzē. Tiek uzskatīts – kultūras līmeņa
sasniegšanai ir nepieciešamas trīs augstākās izglītības. Vadītāja uzdevums
ir no visa darbaspēka izvēlēties nepieciešamo un piesaistīt to efektīvam
darbam.
Turklāt cilvēkam jācenšas veidot savu profesionālās pieredzes un zinā
šanu banku, jo darbinieks no vadītāja viedokļa ir “zināšanu un profesionālās
pieredzes banka”, kas ir jāatver un jāizmanto tajā esošie resursi civilizācijas
interesēs. Saskaņā ar K. Marksa teikto, “pieeja šiem dārgumiem ir iespējama,
izmantojot cilvēka vajadzības”.

12.2. Darbinieka vajadzības un intereses
Lai arī ko cilvēks nedarītu, viņš to dara savu vajadzību apmierināšanai.
Ar vajadzībām mēs saprotam attieksmi pret dzīves apstākļiem.
Z. Freids uzskatīja, ka vajadzības ir spontānas un tās nav iespējams
klasificēt.
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A. Maslovs piedāvāja klasifikācijas piramīdu, kurā vajadzības ir sakār
totas šādā secībā (sk. 5. att.):
1 – fizioloģiskās vajadzības (uzturs, apģērbs, mājoklis, partneris);
2 – sasniegtā vajadzību apmierināšanas līmeņa saglabāšana;
3 – komunikācija, kolektīvs;
4 – cieņa, atzinība;
5 – pašapliecināšanās.

5
4
3
2
1

5. att. A. Maslova piramīda

Daži zinātnieki uzskata, ka vajadzības ir sarindojamas tieši šādā secībā,
savukārt citi, ka vajadzības mikroplānā mainās kā lifts, bet makroplānā –
kārtām. Ir divi viedokļi par vajadzību īstenošanu: 1) jo augstāks ir vajadzību
līmenis, jo vairāk tas ietekmē darbinieka aktivitāti; 2) jebkuram vajadzības
līmenim ir svarīga nozīme lēmumu pieņemšanā.
Vajadzības nav statiskas, un tās pastāvīgi mainās. Š. Rustaveli rakstīja:
Tāda ir cilvēka sirds –
Negausīga, akla.
Mūžīgi pēc kāda tvīkst,
Nekur nerodot miera.
Par svarīgākajiem vajadzību kustības likumiem uzskata: pacēlumu, sa
režģītību, salāgojumu.
K. Markss apgalvoja, ka “cilvēks no dzīvnieka atšķiras ar nodevību, sa
režģītību un bezgalīgajām vajadzībām”, bet viņš nebija precīzs. Šīs īpašības
ir vērojamas arī mājlopiem. Vajadzības apmierināšana rada jaunu vajadzību,
bet jau augstākā kvantitatīvajā un kvalitatīvajā līmenī. Tā vajadzība, ko
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mēs apmierinām pirmajā posmā, ietver sevī nākamo vajadzību struktūru.
Šīs vajadzības atklāsies tikai pēc primārās vajadzības apmierināšanas.
Jaunu prasību pasludināšanas procesu, kad ir apmierināta pirmā, sauc
par vajadzību salāgojumu. Tie ir likumi, uz kuriem balstās visa komercda
rījumu kārtošana (menedžments), bez kuriem padotais ir tikai vergs. Verg
turības iekārtas metodes pasaule pārsvarā ir izkopusi. Kā apskatāmo li
kumu poētisks ietērps kļuva A. Puškina “Pasaka par zelta zivtiņu”.
Lai ierobežotu cilvēciskās sirds negausību, sabiedrība ir attīstījusi “so
ciālo bremžu” sistēmu. Tā ir ietverta reliģiskajos kanonos, sabiedrības mo
rālē, kriminālkodeksā un civilkodeksā, kur skaidri ir noteiktas pieļaujamā
robežas. Sociālās bremzes, kas ietekmē kultūru, cilvēku padara pievilcīgu,
humānu un dievbijīgu, – bez tām viņš ir nevaldāms. Prasību palielināšanās
un sociālā bremzēšana – divas līdzsvarojošas parādības cilvēka dzīvē. Tā
dējādi vadītājam bez ekonomiskajām ietekmēm ir jābūt arī metodēm un
veidiem, lai audzinātu padotos darbiniekus.
No visu vajadzību kopuma cilvēku noteiktā laikposmā uztrauc vaja
dzību ierobežotais skaits. Tādas cilvēka aktuālās vajadzības sauc par inte
resēm. Intereses var būt reālas un apslēptas (potenciālas). Reālās intereses
ir vajadzības, kuras apmierina uzreiz un šodien. Katra cilvēka vajadzību
specifikācija ir tikpat neatkārtojama kā pirkstu nospiedumi. Reālās inte
reses bieži vien mēdz būt kopējas, jo tās attiecīgajā laikposmā nodrošina
dzīves telpu.
Potenciālās intereses raksturo kategorija 'iespēja', – tā ir nākamā pos
ma paredzamā situācija, kas ļauj īstenot nozīmīgu šodienas vajadzību. Ie
spēja vienmēr balstās uz notikuma varbūtību. Plakāts vienā no Amerikas
bibliotēkām vēsta: “Jums ir jāatceras, ka ienākot šeit, esat uzņēmušies mil
zīgu risku”. Iespēja – tā ir zvaigzne pie mūsu ziemeļu debesīm. Kategoriju
'iespēja' papildina kategorija 'cerība', kas ir konkrētāka. Šeit varbūtība, ka
notikums īstenosies, ir lielāka nekā iespējas gadījumā. Iespēja ļauj apturēt
vajadzības īstenošanu, ja tā ir pretrunā ar vides likumiem.

12.3. Intereses katalizatori
Intereses pastiprina katalizatori, kas ietver tādas kategorijas kā 'naba
dzība', 'greizsirdība', 'skaudība' un citas. Nabadzība ir sociāla parādība,
fizioloģiska. Tas ir cilvēka psiholoģiskais stāvoklis, kurā viņš nevar nodro
šināt sava darbaspēka atražošanu. Tas arī palielina viņa interesi. K. Markss
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norādīja uz nabadzības zemāko līmeni; tā ir robeža, aiz kuras cilvēks sociāli
psiholoģiskā ziņā kļūst bezpalīdzīgs, viņš nevar sevi pacelt līdz normālam
līmenim.
Vadītājam ir jāseko līdzi padoto nabadzības līmenim, neļaujot tam tuvoties bezspēcības robežai. Vadītājs ir sociālais “ārsts”, savu padoto dzīves
līmeņa galvenais kontrolieris. Kad cilvēks sāk nolaisties, viņš kļūst sa
mulsis un kautrīgs. Deviņi no desmit cilvēkiem par to nestāsta nevienam.
Kāpēc? Ir tāds teiciens: “No katra pēc viņa spējām – katram pēc viņa
darba”. Cilvēks sevi nosoda un uzskata par vainīgu savās neveiksmēs,
ka viņam nav augstāka dzīves līmeņa, – tātad viņš ir slikts darbinieks.
Sociālistiskajā sistēmā nepieļāva cilvēku krišanu nabadzības bezdibenī. To
panāca, pastāvīgi sekojot nodarbinātībai. Nabadzība kā katalizators darbojas tikai līdz marksisma sociālajai robežai. Vadītājam ir nepieciešams
uzturēt algu līmeni augstāk par šo robežu.
Kolektīvā diferenciācijai ir jābūt zinātniski un sociāli pamatotai: no
± 15% līdz ± 25%. Ja diferenciācija ir zemāka, tad sāk valdīt nonivilēšanās
gaisotne un pavājinās sociālā kustība. Zemākā diferenciācijas robeža ir no
± 1% līdz ± 10%. Jo augstāka diferenciācija, jo noteiktāk parādās kategorija 'skaudība', kas ir dvēseles iekšējais stāvoklis pirms agresijas, un to
rada apmierināmo vajadzību būtiska diferenciācija. Šī kategorija ir diezgan
subjektīva, – objektīva ir tikai diferenciācija.
Skaudības kategoriju nosaka cilvēka audzināšana, ģenētiskā struktūra,
sabiedriskās domas spēks, nervu sistēmas stāvoklis, sociālā bremzēšanas
sistēma. Sabiedrība nosoda cilvēku, ja viņa uzvedībā izpaužas skaudība.
Parasti attīstīta cilvēka rīcībā skaudību un tās izpausmes ir grūti noteikt.
Rādītājs, kas norāda, ka cilvēks nonācis skaudības zonā: šaudīgs skatiens;
cenšanās neskatīties acīs; nervozitāte, rosīgums; acumirklīga dusmu izpausme; nežēlība pret sāncensi; konkurenta negatīvs novērtējums apkārtējo
acīs; sāncenša nopelnu ignorēšana; negatīva attieksme pret jebkāda veida
palīdzību konkurentam.
Skaudība var būt balta vai melna. Baltās skaudības gadījumā cilvēks
cenšas paaugstināt savu vajadzību līmeni līdz konkurenta līmenim, izpaliekot redzamai agresijai. Melnā skaudība izpaužas, kad cilvēks cenšas
pazemināt konkurenta līmeni līdz savam līmenim.
Baltās skaudības rādītājs: runājot, kontaktējoties cenšas uzzināt atalgojuma saņemšanas iespējas, peļņas iespējas. Melnās skaudības rādītājs:
cenšas uzzināt mantas atrašanās vietu, piekļuves veidus; pēta, kas varētu
pasliktināt konkurenta stāvokli. Skaudībai ir nepieciešama profilakse, kas
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paredz noteiktus cilvēka uzvedības veidus, tā mazinot skaudības rašanās
iespējamību:
• Jāatbalsta kolektīva locekļu vienmērīga intelektuālā attīstība, paaugstinot viņu izglītību, profesionālās zināšanas, kas izslēgtu būtisku
intelektuālo nevienlīdzību. Sociālisma laikā vadītāja prestiža līmeni
ietekmēja viņa darbinieku apmācība, teātra, koncertu, muzeju ap
meklējumu skaits u. tml.
• Ražošanas spēku attīstību nepieciešams pacelt līdz tādam līmenim,
kas ļautu katram cilvēkam apmierināt acīmredzamās vajadzības, bet
ar dažādu diferenciāciju – pēc kvalitātes un apjoma.
• Svarīgi, lai mācība sasniegtu cilvēkus, kuri slēpj savu materiālo nodro
šinājumu. Dažādu iespēju izpausmes var īstenot tikai ražošanas jomā.
• Katras kategorijas sadzīvi un atpūtu ir vēlams vērst uz izolāciju un
savstarpēju neatkarību.
Ir neierobežota diferenciācija, kad skaudība vājinās un spriedze kļūst
mazāka. Tas sāk izpausties, kad koeficients ir vairāk nekā desmit. Uzvedība
skaudības zonā var būt:
1. Samierinoši iecietīga. Paciest konkurentu piezīmes, neiesaistīties diskusijās, sarunās, kurās parādās skaudība, mainīt sarunu virzienu. Šādai uz
vedībai ir savas robežas. Sāncensis var atrast, piemēram, jūsu peļņas struktūrā
vārīgo vietu un sākt to apspriest. Tā viņam būtu izeja no sarežģītās situācijas.
Piekrist sāncensim attiecībā par jūsu trūkumiem var, bet ja negatīvā nostāja ir
spēcīga, ieteicams pārtraukt kontaktus un pēc iespējas retāk tikties ar skauģi.
Sāncensis var jūs nomelnot nemanāmi, izmantojot dēmoniskas metodes, kā
dēļ jūs zaudētu savu autoritāti u. tml. Ja esat sasniedzis augstāku patēriņa
līmeni, tad ir nepieciešams paaugstināt arī savu attīstības līmeni, nedodot
iemeslus jūsu uzvedības negatīvo pušu apspriešanai, vai arī prast tos apslēpt.
2. Aktīvi agresīva. Skaudīgā sāncenša iniciatīvas slāpēšana, negatīvo
pušu atklāšana viņa darbībā, raksturā ar turpmāku aktīvas kritikas attīstī
šanu. Tas parasti beidzas ar to, ka sāncensis morāli un garīgi kļūst vājāks,
bet jūs pārējo acīs paliekat kā normāla persona. Ļaunprātīga šīs metodes
izmantošana var izraisīt sāncenša agresīvu attieksmi pret jums ar visām no
tā izrietošajām sekām.
Greizsirdību mēs saprotam kā iekšējās spriedzes stāvokli, ko rada ie
spējamā apmierināmo vajadzību līmeņa zudums, vai arī parādoties šķēr
šļiem to paplašināšanai, palielināšanai. Greizsirdība mēdz būt: a) sociālā
sadzīves (pret brāli, māsu, kaimiņiem utt.); b) ražošanas ekonomiskā (bieži
vien ir saistīta ar profesionālo atzīšanu, cieņu, karjeru). Greizsirdība – tā
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vienmēr ir iekšējā spriedze, nervu sistēmas pārslodze, organisma novā
jināšanās: svīšana, galvassāpes un nemierīgs miegs.
Profilakse: personīgā līmenī – sava potenciāla paaugstināšana (profesio
nālās attīstības paaugstināšana, reprezentācijas sabiedrībā pastiprināšana,
dzīves tonusa paaugstināšana); organizācijas līmenī – veiksmīgs darbs,
balstoties uz biznesa karjeras plānu.
Ja cilvēks jau ir nokļuvis greizsirdības zonā, tad jāmēģina savākt visus
iekšējos spēkus un paaugstināt savu enerģētisko potenciālu; uzmanīgi
izlasīt Deila Kārnegi darbus; lūgt kāda palīdzību; mainīt darba vietu, dzī
vesvietu vai dzīvesbiedru.

12.4. Stimuli un ieinteresētība

Katra vajadzības apmierināšana ir saistīta ar darbu, un to nosaka
darbs. Taču darbs nav cilvēka pirmā nepieciešamība. Ja ir radusies iespēja
apmierināt vajadzību bez darba, tad cilvēks to noteikti izmantos. Pretrunu
novērš, balstoties uz kategoriju ‘stimuls’. Stimuls ir nosacījums, kuru izpildot, var īstenot kāda noteikta līmeņa intereses. Tulkojot no grieķu valodas –
smails koks, ar kā palīdzību dzen dzīvniekus. Stimuls – darba dieviete
Senajā Grieķijā.
Stimuli tiek iedalīti grupās:
• garīgie stimuli (stāvoklis apkārtējā vidē, A. Maslova piramīdas aug
šējie līmeņi);
• materiālie stimuli (fiziskais stāvoklis, ērtības u. tml.).
Vadītāji daudz ko no patēriņa ir pakļāvuši savai kontrolei, tikai pagaidām
nav pakļāvuši kontrolei gaisu, izsniedzot tā porcijas tiem, kuri labi strādā.
Ja stimuls sakrīt ar interesēm, tad mēs nonākam jaunas kategorijas
zonā – 'ieinteresētība'. Ieinteresētības dziļumu nosaka veicamo darbību
seku apzināšanās. Ieinteresētības valence (spēja) – interešu acīmredzamā
priekšrocība.

12.5. Motīvs un motivācija

Pēc tam kad ir iztirzāta ieinteresētība, kārta ir motīva apskatei.
G. V. Fr. Hēgelis ir teicis, ka “motīvs ir rīcības dvēsele”. Motīvs ir tā va
jadzība, kā dēļ mēs veicam darbību. Pamatojoties uz motīvu daudzveidību,
attīstās motivāciju sistēmas. Kategoriju mijiedarbība motivācijas shēmā ir
parādīta 6. attēlā.
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Motivāciju mēs saprotam kā iekšējās pārliecības veidošanu darbiniekos par nepieciešamību izpildīt vadītāja rīkojumus. Stimulēšana – apstākļu,
noteikumu radīšana, kas padotiem ir stingri jāievēro, saņemot par to atalgojumu. Vadītāja uzdevums ir veidot darbiniekiem motivācijas attiecības, kas
saistītas ar darba procesu.
Praksē stimulēšana un motivācija sakrīt. Lai radītu motivācijas gaisotni,
ir nepieciešams augsti kvalificēts vadītājs un attīstītas sociālās tehnoloģijas,
kas vērstu personālu uz cieņu, uzticību un patiku pret firmu un tās vadību.
Motivācijas veidi:
a) tālā (vērstība uz attālāku mērķi, ko sasniedzot, ir iespējama ievē
rojama atlīdzība), kas ietver pārtraukto (atlīdzību īsteno perioda
beigās), un nepārtraukto (virzību uz tālāko mērķi pastāvīgi pastiprina ar starplaika atlīdzībām);
b) īsā (vērstība uz tuvo, “šodienas” mērķi, piemēram, primitīvas gabaldarba sistēmas), kas izsmeļ intelekta rezerves.
Cilvēks

Vajadzību klasifikācija

Vajadzība

Vajadzību kustības
likumi
Interese

Stimuli

Ieinteresētība

Dziļums

Valence
(spēja)
Motīvs

Pieņemtie lēmumi

6. att. Lēmumu pieņemšanas veidi
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Motivācijas sistēmas ir vērstas uz pasaules iedzīvotāju nacionālajām
īpatnībām; tās ir specifiskas katram cilvēka attīstības līmenim un reaģē uz
iedzīvotāju faktisko sociālo un materiālo stāvokli. 20. gadsimta 50. ga
dos japāņi atklāja, ka motivācijas sistēmas ir stingri nacionālas. Tolaik
noteicošās bija internacionālās vācu–ebreju motivācijas sistēmas: gabaldarba sistēma, amatalga, štatu saraksts. Japāņi pierādīja, ka nācijas dažādi
reaģē uz attālu mērķi, jo tās nevar vienā un tajā pašā laikā virzīties uz to
vienādi ātri.
Saskaņā ar aprēķiniem attālās motivācijas laikposmi: vāciešiem, ebrejiem – 10 gadi, frančiem – 8 gadi, itāliešiem – 6 gadi, islandiešiem – 4 gadi,
krieviem – 2 līdz 3 gadi, japāņiem un korejiešiem – 1 gads, dienvidame
rikāņiem – 0,5 līdz 1 gads, afrikāņiem – 1 mēnesis.
Japānā vadītāji, veicot pašanalīzi, izdarīja attiecīgus secinājumus un
atcēla gabaldarba sistēmu, ieviesa darba samaksu atkarībā no stāža, sasnie
gumiem un attīstības. Turklāt katru gadu veica atestāciju, katram darbinie
kam noteicot ikgadējo attīstības minimumu, organizēja kvalitātes kursus.
Krievijā priekšroku dod gabaldarba sistēmai, kā dēļ strādnieka vidējais
kvalifikācijas līmenis pēdējos 30 gados nav mainījies. Japāņiem tajā pašā
laikā bija svarīgi paaugstināt visu iedzīvotāju intelektuālo līmeni, tālab visi
darbinieki ir pietuvinājušies inženiera līmenim un savu valsti ir pārvērtuši
par “planētas konstruktoru biroju”. Patlaban arī Ķīna pāriet uz japāņu mo
deli – uz vispārējo augstāko humanitāro izglītību.

12.6. Praktisko motivāciju sistēmu piekļuves teorija
Pēc motīva (pamudinājuma) noskaidrošanas cilvēks pieņem lēmumu
un sāk pildīt vadītāja rīkojumus, ko ideālā gadījumā var novest līdz uz
stādījumam, kad darbības tiek veiktas bez izpratnes par to lietderību.
Praktiskās piesaistes darbam mehānismi balstās uz šādām motivācijas
un korporatīvās vadības teorijām.
Hercberga teorija. Frederiks Hercbergs ir ievērojams amerikāņu so
ciologs. Saskaņā ar viņa teoriju vajadzības iedalās:
a) bioloģiskajās – cenšanās gūt arvien lielāku materiālo vērtību masu;
b) garīgajās – saistītas ar apkārtējās vides apzināšanu; virzītas uz cil
vēka spēju izzināšanu, kas izpaužas kā vēlme piederēt noteiktai so
ciālai grupai, ieņemt tajā noteiktu vietu, lai baudītu uzmanību.
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Minētās vajadzības, izejot caur stimulēšanas sistēmu, kļūst par veici
nošiem faktoriem. Veicinošie faktori iedalās higiēniskajos un motivējošajos
faktoros.
F. Hercbergs ieviesa jēdzienu ‘sociālā higiēna’, ar to saprotot dvēseles
labsajūtu, siltumu, sociālo labklājību, uzmanību un rūpes par cilvēku, –
cenšanos pēc tā, lai saules stari skartu ikvienu.
Veicinošie higiēniskie faktori ir vadības stils; kompānijas pārvaldības
doktrīna; darba alga (tai jābūt tādā līmenī, lai nodrošinātu darbaspēka
atražošanu); darba apstākļi; attiecības starp personām; darbinieka sociālais
statuss; darba vietas nodrošinājums; personīgais dzīvesstils.
Higiēniskie faktori rada pozitīvu gaisotni, bet tie nepilda motivējošo
faktoru lomu. Motivatoru darbību pilda tie faktori, kas izraisa darba ražī
guma pieaugumu. Tie ir: panākumi darbā; darbinieka nopelnu atzīšana;
patstāvības piešķiršana darbiniekam; dienesta izaugsme (ja tāda nav iespē
jama, tad tā ir jāizdomā); profesionālā pilnība (uz rotācijas pamata); darba
bagātināšana ar radošiem elementiem, balstoties uz kvalitātes kursiem.
Makgregora teorija – X un Y teorija. Duglass Makgregors visus cilvē
kus iedala X un Y kategorijās.
X teorija:
• cilvēkam jau sākotnēji nepatika strādāt; viņš no darba vairīsies, jo tas
viņam nepatīk;
• cilvēks ir jāpiespiež, jākontrolē un jāsoda;
• vidusmēra cilvēks priekšroku dod tam, ka viņu vada; viņš izvairās no
atbildības, viņam tikpat kā nav godkāres (“sauc kaut par podu, ja vien
krāsnī nebāz”);
• cilvēkam ir nepieciešama drošība.
Y teorija:
• ir cilvēki, kuriem darbs ir tikpat dabisks kā spēle;
• ne vienmēr ir nepieciešama kontrole, – cilvēkam patīk strādāt paš
kontroles apstākļos;
• par sasniegtajiem mērķiem cilvēkam ir nepieciešamas balvas;
• vidusmēra cilvēks tiecas pēc atbildības, viņš ir izdomas bagāts; ja
cilvēkam nerada apstākļus viņa aktivitātēm, ja viņu neapbalvo un
neievēro, tad viņš pakāpeniski pārtop par X cilvēku.
X teorija aicina uz stingru kontroli, autoritāru vadības režīmu, kas uz
skata, ka cilvēkiem ir nepieciešama piespiešana.
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Y teorija rosina un atbalsta šādus faktorus: pilnvaru deleģēšana; darba
satura bagātināšana; savstarpējo attiecību uzlabošana; līdzdalība problēmu
risināšanā; cilvēku motivēšana attīstīt un izmantot sarežģītu metožu ko
pumu, kas balstās uz vajadzībām un vēlmēm.
Laika gaitā X teorija sadalījās divās daļās: X1 teorija – izmantojoša
(ekspluatējoša) un pavēlnieciska; X2 teorija – labvēlīgi pavēlnieciska.
Arī Y teorija sadalījās: Y1 teorija – konsultatīva, bez pavēlēm; Y2 teo
rija – līdzdalības, ar pilnvaru nodošanu.
20. gadsimta 30. gados plaši izplatījās anarhiskās vadības teorija –
C teorija. Tolaik jau bija mainījies darbinieku kultūras un izglītības līmenis,
parādījās zinātnieku un pētnieku kolektīvi ar augstu izglītības līmeni un
citādāku kultūru. Par minētās motivācijas teorijas galveno principu kļuva
neiejaukšanās princips.
1981. gadā parādījās V. Ouči (W. Ouchi) radītā Z teorija, kurā viņš pie
dāvāja jaunu motivācijas pieeju un jaunus vadības stilus. V. Ouči ierosinātie
vadības stili:
A veids –  darba līgums uz īsu laiku; individuāla lēmumu pieņemšana;
individuāla atbildība; biežs darba novērtējums un paaugsti
nāšana; konkrēts oficiāls novērtējums; specializēta karjera;
daļējas rūpes par cilvēkiem.
Šis veids balstās uz individuālismu un konkurenci, kas rada zemu darba
ražīgumu un atsvešinātību.
Z veids –  darba līgums uz ilgstošu laiku; kolektīva lēmumu pieņemšana;
individuāla atbildība; rets darba novērtējums; neoficiāla no
vērtēšanas procedūra; nespecializēta karjera (horizontālā
rotācija un kāpums uz augšu); vispusīgas rūpes par cilvēkiem.
Tiek uzskatīts, ka visa pasaule tiecas uz Z veida vadības stilu, un par to
ir divi viedokļi:
1) tas ir japāņu organizācijas veida amerikāņu variants;
2) padomju ideoloģijas nodrošināšanas sistēmas organizācijas veids.
Z veida organizācijas ir vairāk pielāgojamas, dabiskākas, augstražīgākas
un sadarbībai atvērtākas. Tās darbojas ar šādu filozofiju – uzticība, taktis
kums, tuvība. Šo veidu var nosacīti pielietot Krievijas apstākļos, ja ir zināt
niski pamatots kadru izvietojums, ar speciālu testu palīdzību atlasīts kolektīvs
(tests nosaka kultūras līmeni). Pašreizējos apstākļos, kad kadrus atlasa bez
noteiktiem kritērijiem, no A veida vadīšanas stila nevajadzētu atteikties.
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Vadītājiem jāprot piemērot savs stils konkrētai situācijai, padotajiem, augstākstāvošiem vadītājiem. Staļina laikos vadība balstījās uz
X teoriju, L. Brežņeva laikos pārsvarā bija Y teorija, pašreiz tiek pare
dzēta Z teorija.
Vadītājam nav viegli vadīt Z līmenī, tam ir nepieciešama īpaša sa
gatavotība, lai situācijā, kad darba rezultāti tiek reti vērtēti un nepastāv
sodi, nodrošinātu augstu darba ražīgumu, – gūt labus rezultātus laikā, kad
kolektīvam ir dota rīcības brīvība.
Rezultāta likums. Cilvēki tiecas atkārtot to uzvedības veidu, kas vi
ņiem saistās ar vajadzību apmierināšanu, un izvairīties no tāda veida,
kas saistīts ar nepietiekamu apmierināšanu. Kad cilvēks saskaras ar kādu
problēmu, viņš cenšas to atrisināt ar jau pārbaudītu veidu.
Vajadzību daudzveidīguma likums. Kā katram cilvēkam ir atšķirīgi
pirkstu nospiedumi, tā dažādas īpašības veido cilvēku raksturus. Pastāv
milzīgs skaits dažādu konkrētu cilvēcisku vajadzību un mērķu, ko sasnie
dzot, cilvēks apmierina savas vajadzības. Pastāv arī dažādi uzvedības veidi,
kad šie mērķi tiek sasniegti. Cilvēka vajadzību struktūru nosaka viņa vieta
sociālajā struktūrā vai arī iepriekšgūtā pieredze.
Vajadzību hierarhijas likums (tā saturs ir minēts iepriekš). To formulēja Abrahams Maslovs. Teorijas kritika ierobežojas (reducējas) tādē
jādi, ka tā neņem vērā cilvēku individuālās atšķirības. Edvards Loulers
piedāvāja individuālo vajadzību hierarhisko struktūru – piedāvājumus, ko
cilvēks veido, pamatojoties uz savu pagātnes pieredzi.
Makelanda teorija. Cilvēkiem raksturīgas trīs vajadzības – vara, panā
kumi, līdzdalība.
Viktora Vruma gaidīšanas teorija. Cilvēkam jācer, ka viņa izvēlētais
uzvedības veids tiešām novedīs pie apmierināšanas vai vēlamā sasniegšanas.
Gaidīšanu var uzskatīt kā konkrētās personas noteiktas attīstības varbūtības
novērtējumu. Tās pamatojuma (motivācijas) formula izskatās šādi:
rezultāta gaidīšana x sagaidāmā atlīdzība x sagaidāmās atlīdzības vēr
tība = motivācija.
Taisnīguma teorija. Cilvēki subjektīvi nosaka saņemtās atlīdzības attie
cību pret pieliktajām pūlēm un pēc tam salīdzina ar citu cilvēku, kuri veic
līdzīgu darbu, atlīdzību.
Portera un Loulera kompleksais modelis. Tajā ir vesela rinda mainīgo
lielumu: patērētā piepūle, uztvere, sasniegtie rezultāti, vajadzību apmieri
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nāšanas pakāpe. Sasniegtie rezultāti ir atkarīgi no darbinieka pieliktajām
pūlēm, viņa spējām un rakstura īpašībām, kā arī savas lomas apzināšanās.
Problēmas, kas rodas praksē, izstrādājot un pielietojot motivācijas me
hānismu, nosaka tas, ka pastāv:
a) no augšas noteiktie ierobežojumi atlīdzības veidam un iespējām;
b) saglabājusies vadītāja nespēja ieviest un pielietot mūsdienīgas moti
vācijas metodes;
c) neizzūdošā zinātnieku nespēja skaidri pamatot, ko viņi zina par
motivāciju.

13. nodaļa
Darba  stimulēšanas principi
Zināšanas par motivācijas teoriju un lēmumu pieņemšanas sistēmu rada
iespēju formulēt pamatapstākļus, kas jāņem vērā, organizējot veicināšana
sistēmas, kuras ietver stimulēšanu un motivāciju. Ekonomikas teorijā un
saimnieciskajā praksē iepriekšminētie apstākļi ierindojas principu kate
gorijā.
Īsumā skatīsim katru no tiem:
1. Administrācijas stimuliem ir jāatbilst darbinieku interesēm. Īstenojot šo principu, vadītājam labi jāpazīst darbinieki un viņu vajadzības. Va
dītāja pienākums ir savu padoto vajadzību izzināšana, noteikt to specifiku
ar vienkāršas novērošanas palīdzību, bet lielos kolektīvos – ar socioloģisko
pētījumu dienestu palīdzību.
Pirms pārbūves posma praktizēja naturālo prēmēšanu. Par īpašiem sa
sniegumiem darbā un sociālajā attīstībā piešķīra nevis naudas, bet gan na
turālās prēmijas, piemēram, pulksteņus, automašīnas, dažādas dāvanas.
Īpaši plaši to pielietoja, atzīmējot svinīgus datumus. Gatavojoties tādiem
svētkiem, izziņoja darba sardzi, strādnieki uzņēmās paaugstinātas saistības.
Parasti svinīgajās sanāksmēs labākajiem pasniedza naturālās prēmijas, – tas
viss notika svētku gaisotnē. Prēmiju pasniegšanu sagatavoja darba nodaļas
sociālistiskās sacensības sektors, kas izzināja vajadzības, ražošanas pirmrindnieku intereses, iepirka suvenīrus ar dāvinājuma uzrakstiem. Kolektīva
locekļi tādu attieksmi vienmēr uztvēra labvēlīgi.
2. Stimulēt ir iespējams tikai organizētu ražošanu; dezorganizācijas gad ījumā darbinieku rīcībā parādās pasivitātes pazīmes, un stimulēšanas efektivitāte mazinās. Taču ir viena īpatnība: ja vadītāja stimuls ir būtisks, t. i.,
novērtēts vairāk kā 60% no pamatatlīdzības un neesot ražošanas orga
nizācijai, tad kolektīvā sāk veidoties revolucionāra situācija, – parādās
neformālais līderis, un kolektīva sapulce pieņem lēmumu par sliktā vadītāja
nomaiņu, jo viņš nav nodrošinājis nepieciešamo ražošanas organizāciju.
Vadītāja prēmijai nevajadzētu pārsniegt 20–30% no pamatatlīdzības. Ne
organizētas ražošanas stimulēšana ir tas pats, kas cilvēkam ar paralizētiem
locekļiem izsniegt uzbudinošus medicīnas līdzekļus.
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3. Pieaugot laikposmam starp veicamo darbu un pateicību, naudas vie
nības sekmējošais spēks pazeminās. Saskaņā ar Teilora teoriju samaksas
laikposms nedrīkst pārsniegt divas nedēļas.
4. Naudas atlīdzības uztveramība – tā ir minimālā summa, uz ko padotais reaģē, saņemot uzdevumu.
Šie ir subjektīvi vērtējumi, un tie ir atkarīgi no cilvēka mantkārības.
Uzmanība – tā ir pozitīva attieksme pret padoto, izteikta mutiski (pal
dies, pateicos, malači, dzimtene neaizmirsīs, Visvarenais atmaksās).
Pateicības var būt neieinteresēta.
Naudas atlīdzības uztveramība:
• 10–12% , ja alga ir minimālajā līmenī;
• 5%, ja alga ir 0,6 no minimālās;
• vairāk kā 10%, ja alga augstāka par minimālo.
Šis līmenis ir uztveramības slieksnis – minimālais atalgojums, uz ko
cilvēks reaģē, pieņemot kādu lēmumu.
10% ir krievu sociologu diezgan subjektīvs novērtējums. Amerikāņu
sociologi uzskata, ka jūtīgumu nosaka ne tikai iztikas minimuma līmenis,
bet arī cilvēka ģenētiskās spējas, viņa tieksme pēc uzkrājumiem (sk. 7., 8.,
9. att. 134., 135., 137. lpp.). Jūtīguma kategorija ir diezgan sarežģīta; va
dītājam ir jābūt ziņām pat par savu padoto ģimenes budžetu.
5. Veicināšanas biežumam ir īpaša nozīme.
K = n : s,
kur K – biežuma koeficients;
n – atlīdzību saņēmušo skaits;
s – kopējais darbinieku skaits.

Izšķir zema biežuma (K = 0,001 – 0,2) un augsta biežuma (K = 0,75 –
0,95) – tā ir kārtējā prēmēšana. Zemā biežuma veicināšana var būt sacensību
vai konkurējoša veicināšana.
Sacensību biežums izpaužas, kad K ir intervālā no 0,05 līdz 0,1, bet
atlīdzība – uztveramības sliekšņa līmenī. Tās laikā aktivitāte pieaug, pa
lielinoties atlīdzībai. Ir pieļaujama biežuma pazemināšana, bet tikai tad,
ja pieaug atlīdzības lielums (apmērs). Sacensību biežumā atlīdzību saņem
tas, kurš sasniedzis vislabākos rezultātus. Ja biežums ir zemāks par 0,05,
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bet atlīdzība apmēra ziņā sāk pārsniegt uztveramības slieksni, reizinātu ar
būtisku progresīvo koeficientu, tad sacensības process pārvēršas konku
rējošā procesā, – dalībnieku aktivitāte aug, un tai nav robežu.
Pirms pārbūves laikaposma uzskatīja, ka konkurence ir raksturīga tikai
sabiedrībai, kurā ir privātīpašums. Patlaban ir pierādīts, ka šeit īpašuma
formai nav nozīmes. Vadītāji var modulēt konkurenci, ja viņiem ir pie
ejami resursi, lai manipulētu ar tādiem mainīgiem lielumiem kā biežums
un atlīdzības lielums (apmērs).
Sacensības procesu īsteno vadītāja uzraudzībā, un nav pieļaujama lielas
atlīdzības izmaksa, lai apvaldītu greizsirdīgas un skaudīgas attiecības.
Prakse ir pierādījusi, ka pietiek no 10 cilvēkiem prēmēt 1–2 cilvēkus 5–10%
apmērā, lai rastos sacensības gars, bet nebūtu skaudības un naidīguma.
PSRS šo prasību ievēroja, organizējot sociālistisko sacensību, kurai
piemita politiska nokrāsa. Ja PSRS kaut ko dēvēja par sociālistisku, tad
tas atbilda jēdzienam ‘progresīvs’, ‘moderns’. Mūsdienās nevajadzētu aiz
mirst padomju vadītāju pieredzi, un tā būtu jāatdzīvina.
Augsta biežuma gadījumā darbojas kārtējā prēmēšana 20% apjomā
(biežums no 0,75 līdz 0,95, t. i., pilnu prēmiju visi nesaņem). Ja prēmiju
saņem visi, tad darbinieki nomierinās, viņiem parādās tendence uz maz
efektīvu darbu utt. Ja atlīdzība ir mazāka par K = 0,75, tad darbinieki
prēmijas uztver ar neuzticību. Organizējot konkursus, biežumu nevajag
pazemināt zemāk par 0,2.

apmērs
(lielums)

intensitāte
7. att. Fizioloģiskā patēriņa fāze
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apmērs
(lielums)

intensitāte
8. att. Ilgstošas lietošanas preču vajadzības fāze

6. Cilvēks savu personīgo ieguldījumu galarezultātā jūt tikai maza ko
lektīva ietvaros (5–7 cilvēki), tāpēc ir diezgan riskanti ieviest veicināšanas
sistēmu, kas balstās uz kolektīvajiem rezultātiem.
Lielos darba kolektīvos pielieto personīgā ieguldījuma uzskaites sistēmas: piemēram, ja cehā ir vairāk nekā 100 cilvēku, tad indivīda iegul
dījums nav jūtams. Lai uzlabotu rezultātu izpratni, izmanto prēmijas, kuras
izmaksā kā procentus no peļņas (13. alga, dividendes). Rietumos tādas
prēmijas aprēķina par 3–6 mēnešiem, Krievijā – par 12 mēnešiem.
Lai novērstu kolektīva skaitliskā lieluma negatīvo ietekmi uz rezultātu
uztveri, ievieš personīgā ieguldījuma novērtēšanas sistēmu, uz kā pamata
tiek veikta personīgās atlīdzības korekcija un diferenciācija. Šādas sistēmas
ir darba aktivitātes koeficients un sociāli ekonomiskās darbības rezultātu
novērtēšanas koeficients.
7. Jānošķir divu veidu stimuli – progresīvais un regresīvais. Progresīvā
stimula gadījumā tiek palielināta atlīdzība attiecībā pret sasniegto līmeni.
Regresīvais stimuls paredz samazināt atlīdzību attiecībā pret sasniegto līmeni,
ja konstatē nolaidību darbā. Rodas jautājums – kurš stimuls ir iedarbīgāks,
ja galīgā atlīdzība ir vienāda: piemēram: divi darbinieki mēneša beigās
katrs saņēma 1000 rubļus. Viena darbinieka pamatalga bija 800 rubļi plus
prēmija 200 rubļi, bet otram pamatalga 1200 rubļi mīnus sods 200 rubļi.
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Teorētiski tiek uzskatīts, ka aktīvāks stimuls ir regresīvais, bet tas cilvēku
negatīvi ietekmē psiholoģiski, – cilvēks kļūst viegli aizkaitināms. Praksē
regresīvo metodi pielieto juristi, bet ekonomisti biežāk strādā ar progresīvo
metodi, neaizmirstot arī regresīvo (sodanauda, prēmijas nepiešķiršana). Izmantojot regresīvo metodi, jāatceras par minimālo līmeni, aiz kā vadītājs
nedrīkst novest padoto. Ar regresīvo metodi cilvēku var morāli tā iztukšot,
ka viņš turpmāk savu iepriekšējo līmeni tā arī nesasniedz.
8. Kopumā cilvēka uzvedību nosaka stimulēšanas sistēma un vadītājam
par to jābūt skaidram priekšstatam attiecībā uz katru darbinieku. Stimu
lēšanas sistēma nosaka darba laiku, darba dienas sākumu un beigas, jau
ninājumu ieviešanu utt.
9. Stimuls ir jāatbalsta, to īstenojot. Ja īstenošanas biežums ir zemāks
par 0,7, padotie sāk apšaubīt solījumus par atlīdzību.
10. Stimulēšanas nosacījumu maiņas rezultātā notiek darbinieku pie
lāgošanās: piemēram, paaugstinot prēmiju par darba ražīgumu, krītas kva
litāte, vai otrādi – paaugstinot prēmiju par kvalitāti, krītas darba ražīgums.
11. Uzņēmumam, iestādei piemīt spēja uzkrāt profesionālās iemaņas
tāpat kā resursus bankā, tātad, vadītājam šī tendence ir jāsekmē, pastāvīgi
atbalstot speciālistus paplašināt savas prasmes.
12. Stimulēšanā svarīga nozīme ir iepriekšējās stimulācijas iedarbības
rezultātiem. Ja iepriekšējais stimuls netika īstenots, tad personāls uz to
nereaģēs.
13. Stimulācijai jānodrošina efektīvs veids, kas ietver ātrumu, likumsa
karību un drošību ceļā uz mērķi.
14. Stimulēšanā veiksmi pastiprina uzdevuma sarežģītība.
15. Stimulācija vienmēr tiek organizēta tādējādi, lai tā īstenotu daudzus
mērķus.
16. Mērķa sasniegšanai stimulācijas rezultātā ir jābūt pievilcīgai.
17. Būtu jāatceras par laika nobīdi starp vadītāja solījumiem, darba pro
cesa beigām un atlīdzību. Uzskata, ka atlīdzības vērtība pazeminās, pieaugot šai laika nobīdei (sk. 9. att.).
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Atlīdzības vērtība,
nozīmība

9. att. Nozīmības atkarība no laikposma
(no solījuma līdz izmaksai)

mēneši

18. Nevajadzētu atbalstīt un stimulēt nodomus, jo, kā zināms, ar labiem
nodomiem “ceļš uz elli bruģēts”. Nodomi – tā ir situācija, kad tiek izteikti
priekšlikumi, bet ar to īstenošanu neviens nenodarbojas.
Minētie principi liecina, ka stimulēšana ir sarežģīts uzdevums, kas
pastāvīgi ir jārisina vadītājiem. Lielos uzņēmumos ir attīstītas spēcīgas
stimulēšanas struktūras. Ja darba kolektīvs ir aptuveni 3000 cilvēku liels,
tad 100 cilvēku strādā, lai nodrošinātu stimulēšanas sistēmas organizāciju.

14. nodaļa
Darba algas organizācijas  mikrosistēmas
Krievijas attīstības sociālisma laikposmā darba algu definēja kā darbinieka daļu no nacionālā ienākuma. Tirgus ekonomikas apstākļos darba
alga ir darbaspēka cena, kas nepieciešama darbaspēka līdzekļu atražošanai.
Jāpiemin īpašnieka darba alga, t. i., tā viņa ienākumu daļa, ko izmanto personīgajām vajadzībām kā viņa darbaspēka cenu. Nosakot dažādu
profesionālo grupu līmeņus, jāpatur prātā viņu darbaspēku dažādās cenas.
Mūsdienās īpašnieks saņem lielāku darba algu nekā speciālists, bet tas
varētu mainīties, ja būs nepieciešami kvalificēti speciālisti. Darbaspēka
kvalitāte izpaužas darbā, tā rezultātos. Samaksa par darbu – tā ir samaksa
par visām modeļa sastāvdaļām. Darba struktūras elementi ir:
I lietiskais elements:
1) sarežģītība;
II personības elements:
2) minimālo vajadzību līmenis;
3) profesionālā attīstība (kvalifikācija);
4) izglītība;
5) spēja īstenot jauninājumus;
6) apmācības spēja;
7) komunikabilitāte utt.
III kopā minētie elementi veido darba procesu:
8) darbības ilgumu;
9) darba apstākļus;
IV darba rezultāti:
10) darba ražīgums, produkcijas izlaide laika vienībā;
11) kvalitāte, atbilstība patēriņa standartiem;
12) sociālā efektivitāte, t. i., apmācība un attīstība darba procesā;
13) ekonomiskā efektivitāte, t. i., padarītā attiecība pret patērēto
enerģiju.
Tā kā darba alga personāla izpratnē ir samaksa par darbu, tad to ir ne
pieciešams noteikt, ievērojot visas iepriekšminētās pazīmes, kuras parasti
iedala:
• ražošanas (1, 8, 9, 10, 11, 13) pazīmēs;
• sociālajās (2, 3, 4, 5, 6, 7, 12) pazīmēs.
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Krievijā uzskata, ka sociālās pazīmes izpaužas ražošanas pazīmēs, un,
nosakot darba algu, sociālās pazīmes bieži ignorē.
Apkopojot vairāku Rietumu korporāciju pieredzi, ir jāatzīmē, ka ra
žošanas pazīmju īpatsvars ir 0,55–0,6, bet sociālo – 0,4–0,45. Samaksu
par sociālajām pazīmēm veic atkarībā no darbinieka attīstības līmeņa.
Zinātniski tehniskā progresa apstākļos līdzekļu ieguldījums “cilvēkā” ir
progresīvs virziens, kurā notiek pārorientācija uz sociāli profesionālās at
tīstības veicināšanu.
Veidojot darba pazīmes darba algas apmēra noteikšanā, darbību secība
ir šāda:
1. Nosaka ražošanas un sociālo pazīmju īpatsvaru. Pārsvarā esot ra
žošanas pazīmēm, parādās iespēja paātrināt darba atdevi, īstenojas īsā
motivācija.
Ja īpatsvars ir lielāks sociālajiem faktoriem, tad vadītājs orientējas
uz personāla attīstību ilgtermiņā. Orientācija uz sociālajām pazīmēm nevar būt īslaicīga, jo cilvēka attīstība notiek ilgstošā laikposmā. Darījumu
pasaulē uzskata, ka uzvarēt konkurences cīņā var tikai, orientējot darba
algu uz darba sociālo pazīmju attīstību.
2. Izvēlas saprātīgu diferenciāciju starp ģenerālā direktora un nekva
lificēta strādnieka darba algām. Var pieņemt, ka tas ir K = 7.
3. Nosaka visaugstāk kvalificētā darbaspēka darba algas līmeni, t. i., cenu.
4. Nosaka minimālās darba algas lielumu (apmēru).
5. Izvēlas tās sociālās un ražošanas pazīmes, no kuru izpausmēm būs
atkarīga darba alga, piemēram:
• galarezultāts – a) darba ražīgums; b) kvalitāte;
• lietiskais elements – c) darba sarežģītība;
• personības elements – d) profesionālā attīstība; e) attieksme pret
jauninājumiem; f ) spēja profesionāli attīstīties;
• darba process – g) darba ilgums; h) apstākļi; i) darba intensitāte.
Iekļaut tās vai citas pazīmes nepieciešamību nosaka eksperti, bet tas,
protams, nav precīzs novērtējums. Jo vairāk pazīmju ietver darba algas mo
delī, jo sarežģītāka ir tā organizācija un dārgāka pielietošana.
6. Pazīmes sarindo pēc ranga, ievieš to skaita ierobežojumu:
a) darba ražīgums;
b) kvalitāte;
c) profesionālā attīstība;
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d) darba sarežģītība;
e) darba apstākļi;
f) darba ilgums;
g) attieksme pret jaunievedumiem.
7. Nosaka katras pazīmes īpatsvaru (%). Diferenciācijas koeficientu sa
dala pa pazīmju grupām, katrā grupā pazīmes sarindo pēc ranga un nosaka
to īpatsvaru.
8. Pievēršas minimālā līmeņa koeficienta paaugstināšanai. K = 7 no
zīmē, ka minimālā darba alga ir 7 reizes mazāka par maksimālo: piemēram,
minimālā darba alga ir 2000 rubļi, maksimālā – 14 000 rubļi.
9. Šo koeficientu sadala starp septiņām pazīmēm.
10. Eksperti sniedz slēdzienu par ekonomisko un sociālo pazīmju īpat
svaru.
Rietumu eksperti atvēl 45% sociālajām pazīmēm, 55% – ekonomis
kajām.
Diferenciāciju starp pazīmēm skatīsim kā piemēru, izmantojot darba
sarežģītību: I kategorijas likmi reizina ar sarežģītības koeficientu, ko sauc
par tarifa koeficientu. Tarifa koeficients dalās sešās daļās, un katrai daļai
piešķir kārtas skaitli, ko sauc par kategoriju.
I kategorija – 1,12;
II kategorija – 1,20;
III kategorija – 1,32;
IV kategorija – 1,50;
V kategorija – 1,60;
VI kategorija – 1,72.
Agrāk pastāvēja vienoti tarifi un vienotas I kategorijas tarifa likmes. To
sauca par darba algas valsts regulāciju visas valsts līmenī. Tagad katram
uzņēmumam var būt savas tarifa likmes un kategoriju skaits, bet uzņēmumi
pielieto iepriekšējās sistēmas.
Tarifu likmju, koeficientu un kategoriju kopumu sauc par tarifu sistēmu.
Katrai kategorijai atbilst savs tarifa koeficients. Izšķir darbu kategorijas un
strādnieku kategorijas. Kategoriju noteikšanai kalpo speciālas tarifa kva
lifikācijas rokasgrāmatas, kurās uzskaitīti visi darbi, kas agrāk tika veikti
PSRS teritorijā.
Katrs darbs sastāv no savu kategoriju skaita; kategorijas kārtas skaitlis apzīmē darba sarežģītību. Katrai kategorijai ir dots noteiktas profesijas
darbu aptuvens uzskaitījums. Rokasgrāmatā ir minētas visas profesijas;
kategorijas kārtas skaitli nosaka tarifa kvalifikācijas komisija.
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Katrai kategorijai pastāv profesionālas prasības strādniekiem. Pamatojoties uz tām, strādnieks rūpnīcā vai arodskolā kārto eksāmenu, un pamatojoties uz tā nosaka strādnieka kategoriju. Strādnieks veic testa darbu,
kura kvalitātei jāatbilst konkrētās kategorijas darba prasībām. Balstoties
uz strādnieka kategoriju, veido laika darba sistēmu, bet balstoties uz darba
kategorijas – gabaldarba sistēmu.
Darba algas noteikšanas secība gabaldarba sistēmā ir aprakstīta for
mulā:
DAgd = TIk x (Ks + Kni + Kda + Kpm + Kkv),
kur DAgd – gabaldarba veicēja darba alga;
TIk – I kategorijas darba tarifa likme;
Ks – attiecīgās darba kategorijas sarežģītības koeficients;
Kni – izstrādes normas izpildes koeficients (normētiem uzdevumiem);
Kda – darba apstākļu koeficients (kaitīgie darbi un īpaši kaitīgie darbi);
Kpm – profesionālās meistarības koeficients;
Kkv – kvalitātes koeficients.

Katra koeficienta lielums, izņemot Kni, ir vieninieka robežās. Iepriekš
minētā krievu gabaldarba strādnieka darba algas formula ir diezgan tehno
krātiska, tajā gandrīz nav sociālo faktoru. Būtu mērķtiecīgi pievienot koefi
cientus, kas novērtētu uzvedības kultūru, attieksmi pret administrāciju, ne
savtīgumu, spēju mācīties, sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām u. c.
Profesionālā attīstība nozīmē profesiju skaitu un darba kvalitāti. Krievijas rūpniecībā attieksme, saistīta ar jaunievedumiem, netiek ņemta vērā, bet
tiek izmaksāta vienreizēja atlīdzība par racionalizācijas priekšlikumu. Gabaldarba strādnieka darba algu aprēķināja, balstoties uz izcenojumiem, kā
dēļ strādnieki nebija ieinteresēti iegūt augstāku kategoriju, un pazeminājās
produkcijas kvalitāte. Bija nepieciešams veidot sistēmu, kuras pamatā ir
strādnieku kategorijas.
Pamatojoties uz tādu sistēmu, strādāja japāņu kvalitātes pulciņi. Krie
vijā plauka sociāli ekonomiskā diversija, ko pieļāva Valsts darba un darba
algas komiteja, kas apgalvoja, ka tā ir pareizi. Diversijas laiks beidzās ar
Pārbūves attīstību, ko ietekmēja amerikāņu idejas (piemēram, atbalstīja
uzsvaru uz mazo uzņēmumu attīstību, lai gan ASV palielināja savu kom
pāniju apjomus).
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Daudzfaktoru sistēmā visus strādājošos vērtē pēc katras pazīmes,
summē diferenciācijas vienības un iegūst kopējo novērtējumu:
DAv = Mda x (Rkv + Skv),
kur    DA – darba alga;
– strādnieka vārds, uzvārds;
v
Mda – minimālā darba alga;
Rkv – ražošanas novērtējošo koeficientu summa vai faktiskais ražo
šanas bloka diferenciācijas lielums;
Skv – sociālo novērtējošo koeficientu summa.
ps

Rkv x Rn x ∑ x Krvpn x Pivpn,
pn

kur Rn – ražošanas bloka normatīvais diferenciācijas lielums;
ps
– pazīmju skaits;
pn
– novērtējošās pazīmes nosaukums;
Krvpn – v darbinieka pn pazīmes īstenošanas koeficients (max – 1,0,
min – 0);
Pipn – pn pazīmes iespaids vienības daļās starp ražošanas pazīmēm (max –
1,0, min – 0).

Strādnieku darba algas organizācijas sistēma, ko plaši pielieto mūs
dienās, ietver:
1. Darba laika uzskaiti, ko īsteno ar darba laika uzskaites tabeles pa
līdzību; agrāk strādniekus cehā sagaidīja tabeļvedis. Strādniekam piešķīra
tabeles numuru, kas tika uzrakstīts uz liela vairoga. Ierašanās darbā tika
atzīmēta, apgriežot otrādi tabeles numuru, kas bija uzrakstīts uz žetona.
Mūsdienās tabeļu plāksnes ir nomainījis speciāls aprīkojums, kas atzīmē
ierašanos darbā rūpnīcas caurlaidē.
Kā trūkums uzskatāms, ka patlaban strādniekam nav tieša kontakta ar
tabeļvedi.
2. Padarītā darba uzskaite, pamatojoties uz mēneša vai nedēļas uzdevuma izpildi. Normētie uzdevumi biežāk tika noteikti laika darba strād
niekiem, norādot veicamos darbus un izpildes laikus. Gabaldarba strād
niekiem tādi uzdevumi netika noteikti, un līdz 1990. gadam tos noteica
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norma stundās. Par normēto uzdevumu izpildi maksāja prēmijas. Gabaldarba strādnieku personiskais plāns bija normētie uzdevumi. Parasti 1,5–
2 reizes normas stundu skaits pārsniedza nostrādātās stundas. Darba algas noteikšana gabaldarba strādniekiem pamatojās uz likmi, kas vienāda:
laika norma x darba tarifa likme (pēc darba kategorijas).
Likmi un laika normu ieraksta darba norīkojumā – dokumentā, kurā
nosaka veicamo uzdevumu un norāda tā cenu. Gabaldarba norīkojumi ir
saglabājušies tikai Krievijā, – Rietumvalstis atsakās no gabaldarba sis
tēmas, jo tā var palielināt darba intensitāti augstāk par zinātniski pamatoto
līmeni.
Gabaldarba sistēmas izrādījās nesavienojamas ar deklarētajām demo
krātijas brīvībām uzņēmumos. Nav iespējams noteikt pastāvīgu likmi visam
operācijas veikšanas laikposmam. Mainās tehniskie noteikumi, parādās
jaunas darba izpildes iemaņas, un normas tiek būtiski pārsniegtas. Tādējādi
rodas nepieciešamība likmes pazemināt, jo laika normas vairs neatbilst faktiskajam darba patēriņam. Laika normu pārskatīšana strādniekiem vienmēr
ir sociāli sāpīgs process. Staļina laikā likmes pārskatīja katru gadu, kas
sekmēja darba ražīguma straujāku pieaugumu attiecībā pret darba algu.
Krievijas praksē strādniekus pārliecināja pacietīgi izturēties pret zemajām
likmēm. Rietumu uzņēmumos normu pārskatīšanu bieži pavadīja streiki,
tika novērota darba ražīguma pieauguma stagnācija. Tajās desmitgadēs
Rietumi pārgāja uz laika darba sistēmām ar normētajiem uzdevumiem.
Krievijā pirmo reizi to īstenoja Toljati autorūpnīcā: strādniekam nosaka
darba laika likmi, bet par uzdevuma izpildi izmaksā prēmiju.
Laika darba algu sistēmām ir nepieciešams kvalificēts vadītājs. Maiņas
meistariem jāspēj novērtēt strādnieka temps, jāmāk izteikt padotajiem
formalizētas piezīmes. Krievijas apstākļos tas bija grūti izdarāms, jo:
• 20. gadsimtā vieglprātīgi izturējās pret meistaru sagatavošanu;
• meistara amatalga bija 1,5–2 reizes mazāka par padoto strādnieku
algu, un par meistariem strādāja jaunie speciālisti vai entuziasti;
• maiņas meistariem nebija ražošanas attiecību psiholoģijas speciālās
teorētiskās sagatavotības;
• meistariem neatļāva izvēlēties darbiniekus, neradīja darbaspēka re
zerves; bieži saglabājās strādnieku deficīts.
Ja Krievijā būtu pārgājuši uz laika darba algu sistēmām, tad rastos
problēmas ar nonivelēšanu. Maiņas meistariem nebūtu iespēju kvalitatīvi
diferencēt padoto algas.
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Iepriekš tika apskatītas darba algas organizācijas vienkāršākās formas.
Praksē pastāv milzīgs daudzums to modifikāciju. Visizplatītākā ir kolek
tīvā gabaldarba sistēmas forma. Darba algas sadales problēma starp strād
niekiem tiek risināta, izmantojot darba līdzdalības koeficientu. Vispirms
algu sadala, ņemot vērā nostrādāto laiku, bet pēc tam to koriģē ar darba
līdzdalības koeficientu, ko nosaka meistars vai brigādes padome. Brigādes
kolektīva viedokļa ievērošana ļauj izvairīties no individuālo pretenziju iz
teikšanas vadītājam.
Pēdējos gados izplatās nolīguma sistēmas darba algas. Tajos nosaka
nosacījumus, ar kādiem pieņem darbinieku darbā, algas lielumu, nolīguma
darbības laiku. Nolīguma sistēmas priekšrocības no strādnieka viedokļa ir
tās, ka ikreiz, noslēdzot jaunu nolīgumu, ir iespēja piedāvāt savus darba
apmaksas nosacījumus.
Darba līgums ir beztermiņa, bet nolīgums – uz noteiktu laiku. Nolīguma
sistēmas trūkums – izbeidzoties nolīguma darbības laikam, administrācijai
nav pienākums slēgt jaunu nolīgumu.
(Tālāk materiāls no mācību grāmatas “Ekonomika un darba socioloģija”).

15. nodaļa
Formalizētā emocionālā  menedžmenta
sistēmas organizācija
15.1. Emociju jēdziens un emocionālā menedžmenta būtība
Emocijas – tas ir kaut kas tāds, ko pārdzīvo kā jūtas, kas motivē, orga
nizē, virza. Emocijas sevī ietver uztveri, domāšanu un rīcību. Piekļūšana
emocijām ir ļoti svarīga, jo emocijas vada indivīda fizisko un garīgo akti
vitāti, ievirza tās noteiktā gultnē.
Emocijas – vienīgais psihiskās dzīves pamudinošais spēks. Ir jēga tās
iztirzāt kā atsevišķu, savrupu sistēmu. Emocijas veido cilvēka primāro
motivācijas sistēmu. Viss, ar ko mēs sastopamies saistībā ar motivāciju –
tās ir motivācijas teorijas. Var nodalīt:
• stimulējošās sistēmas;
• motivācijas sistēmas;
• emocionālās sistēmas (darbojas vadītāja–padotā līmenī tieša kontakta
procesā).
Tomēr motivācija un stimulēšana ir kaut kas vairāk nekā tiešais kontakts. Uzdevums – emocionālās jomas apgūšana un tās organizācijas no
drošināšana. Ir desmit galvenās emocijas:
1. Interese.
2. Prieks.
3. Pārsteigums.
4. Skumjas.
5. Dusmas.
6. Nepatika.
7. Nicinājums.
8. Bailes.
9. Kauns.
10. Vaina.
Emocionālais menedžments – tā ir efektīvas darbības organizācijas nodrošināšana un indivīda primārās motivācijas sistēmas izmantošana. Emo
cionālā menedžmenta uzdevums ir nodrošināt katru korporācijas darbi
nieku ar saules stariem un prieku.
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Krievijā šāda definīcija tiek uzskatīta par utopiju, bet Rietumi iet
šajā virzienā un uzskata to par nākotnes menedžmentu. Emocionālais
menedžments ir ļoti darbietilpīgs un prasa augstas kvalifikācijas vadītāju.
Emocionālās sistēmas darbojās, balstoties uz sociālistisko sacensību,
kuras devīze bija: nevienu un neko nedrīkst aizmirst. Tā bija katra darbinieka uzskaites un novērtējuma sistēma. Katru mēnesi no pirmā līdz
piektajam datumam noteica, kā kurš ir strādājis, un pateicās par darbu. Tas
darbiniekam radīja prieku.
Darba kvalitātes noteikšanā piedalījās paši strādnieki. Galvenā orga
nizācijas sistēma bija arodbiedrība, kas lēma par nosaukumu un apbalvojumu piešķiršanu – goda raksts, goda plāksne, medaļas un ordeņi.
Sociālistiskā sacensība tika balstīta uz ideju, kas apgalvoja, ka katrs
cilvēks cenšas gūt prieku un kļūt veiksmīgs. Tomēr vadības zemās kultūras
dēļ emocionālo menedžmentu noteica komunistiskā partija. To stingri kon
trolēja, un tā bija krievu vadītāja nepieciešamība, kas izpaudās šādi: beidzoties mēnesim, vadītājam bija padotajiem jāizsaka pamatota pateicība,
ko ierakstīja protokolā. Vēlāk arodbiedrības ražošanas komisija noskaidroja vadītājus, kuri nav izteikuši pateicību, un par to ziņoja vadībai. No šo
vadītāju darba algas tika ieturētas prēmijas.
Pateicības saņemšana balstās uz organizatorisko struktūru rezultātu ap
stiprināšanas pamatiem. Atzinība attīstās vajadzību kustības likumu sistēmā:
• kompleksā atzinība (sistēmiska);
• funkcionālā atzinība.
Katrā no atzinības virzieniem izšķir atzinības organizatoriskās sistēmas
(labākais cehs, labākais strādnieks).

15.2. Atzinības līmeņi
Saskaņā ar A. Maslova klasifikācijas pozīcijām un F. Hercberga teoriju
cilvēka vajadzības iedalās divās daļās – fizioloģiskajās un garīgajās. Pirmās
izpaužas, cenšoties iegūt materiālo vērtību daudzumu, otras ir saistītas ar
apkārtējās vides izzināšanu un virzītas uz darbinieka iespēju apzināšanu.
Tās cenšas piederēt noteiktai sociālajai grupai, ieņemt tajā noteiktu vietu,
baudīt apkārtējo kolēģu un vadītāju uzmanību un cieņu.
Pirmās apkalpo darba algas sistēmas, otrās – sacensību sistēmas, kurās
svarīgākā nozīme ir novērtējumu kompleksajām sistēmām, uz kā pamata
īstenojas sasniegumu atzīšana.
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Sacensību organizēšana ietver sociāli ekonomiskās darbības rezultātu
novērtēšanu, subjektu, darba procesa, atzinības metožu un formu, motivā
ciju rangu secības noteikšanu.
Kolektīva darbības galarezultātu nosaka peļņa, saražotās produkcijas
apjoms utt. Kāds ir cilvēka (ārsta, skolotāja, strādnieka utt.) darbības re
zultāts? Novērtējot individuālo darbību, salīdzinošo analīzi darbībai var
veikt, pamatojoties uz vienu darba pazīmi. Patlaban mēs neprotam samērot
dažādu profesiju darbinieku darbību, jo darbības rezultātus nosaka daudzi
faktori un rādītāji.
Daudzfaktoru darbību ir grūti novērtēt, jo cilvēks spēj veikt analīzi, va
doties tikai no viena rādītāja. Tātad, lai atrisinātu šo problēmu, ir nepie
ciešams integrāls, visaptverošs rādītājs.
Vairāku rādītāju apvienošanu vienā sauc par samērošanu, bet palīgmetode
katrai samērošanai ir rangu noteikšana, t. i., rādītāja nozīmīguma noteikšana.
Rangu noteikšanu individuālā darba sastāvdaļām var veikt, balstoties uz
ekspertu novērtējumiem. Eksperti parasti ir kvalificēti speciālisti un viņu
vidējās aplēses izmanto rangu noteikšanai.
Ekspertu vērtējums nav precīzs, un to pielieto tad, kad nav precīzāka
vērtējuma. Ar rangu nosaka nozīmīgumu, t. i., nozīmīguma saturu. Nozī
mīgumu var izteikt vienības daļās vai ballēs (parasti 100 balles).

N=

2 
∑ vietu 
× 1−
,
m  Ex( R + 1) 

kur N – nozīmīgums (vienības daļās);
R – rādītāju skaits;
Ex – ekspertu skaits;
∑vietu – rādītāja vietu summa.

Samērošanas metodes:
1. Tiešā indeksu summēšana:
– izpildes koeficients – 1,2
– brāķis ražošanā     – 0,9
– darba disciplīna    – 0,8
KOPĀ              – 2,9
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2. Vidējā indeksa aprēķins:

∑ indeksu

indeksu skaits

=

2,9
≈ 0,97.
3

3. Svērto indeksu sintēze
Svērtais 0,5
0,2 tie ir rādītāji = 1,2 x 0,5 + 0,9 x 0,2 + 0,8 x 0,3 = 1,02
0,3
4. Vispārinātā vērtējuma atrašana, balstoties uz svērtā vidējā aritmētiskā
aprēķiniem:
5 x 0,5 = 2,5
2 x 0,3 = 0,6
3 x 0,2 = 0,6
KOPĀ

3,7

Iepriekšminētos daudzveidīgos rādītājus ir lietderīgi sagrupēt trijos
vērtējuma modeļa blokos: radošā aktivitāte, ražošanas normatīvā darbība,
sociālā sadzīves uzvedība. Sistēmiskā pieeja ļauj iegūt sociāli ekonomiskās
darbības rezultātu formalizētu novērtējumu. Integrēto bloku novērtējumu
samērošanas īstenošana ir parādīta 1. tabulā.
1. tabula
Atsevišķu bloku novērtējumu samērošana
Novērtējums,
Bloka
Bloka
ņemot vērā bloka
nozīmīgums
novērtējums
nozīmīgumu
vienības daļās

Nr
p. k.

Bloka nosaukums

1.
2.
3.

Radošā aktivitāte
Ražošanas normatīvā darbība
Sociālā sadzīves uzvedība

0,3
0,5
0,2

5
4
3

1,5
2,0
0,6

KOPĀ

1,0

12

4,1
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Prakse rāda, ka, ieviešot personāla novērtējumu sistēmu, diferenciācija
vērojama pirmā bloka vērtējumā. Otrajā un trešajā blokā noteicošie ir līdz
vērtīgi novērtējumi.
Sociālās atzinības sistēmas var iedalīt formalizētajās un neformalizētajās.
Pēdējās nodrošina atzinību un cieņu bez jebkādas cilvēka sasniegumu
uzskaitīšanas. Šo atzinību nodrošina tieši darba procesā vai ārpus darba
laika ar īpašām metodēm.
Neformalizētās sistēmas īstenojas:
– pastāvīgi atgādinot pirmrindnieku vārdus (atgādinājums – solis ceļā
uz cieņu pret citiem);
– izceļot kolektīvā sliktākos strādniekus, uzskaitot viņu trūkumus darbā
vai sadzīvē;
– pastiprinot mutisko izcelšanu ar materiālo;
– darba procesā uzsvērti ar cieņu izturoties pret cilvēku;
– atsaucoties uz kāda strādnieka pirmrindas darba iemaņām un meto
dēm, piešķirot darba metodei šā strādnieka vārdu;
– selektīvi komunicējot ārpus darbalaika;
– izrādot ieinteresētu attieksmi pret darbinieku.
Neformalizētās metodes balstās uz noteiktu vadības kultūru un īstenojas
trijos stilos:
1) līderības un godalgošanas stils (pamatojoties uz rangiem);
2) labdarības un selektīvisma stils;
3) nivelēšanas un vienaldzības stils, ar kolektīva paškontroles elementiem.
Formalizētā sistēma īstenojas:
1) organizējot sacensību iznākumu apkopošanas sistēmu;
2) atestējot un paziņojot rangus;
3) nodrošinot lietišķo un profesionālo izaugsmes sistēmu.
Pastāv šāda veida formalizēto sistēmu tipi:
1) līdera tips;
2) robežu tips;
3) viļņveida tips.
Līdera sistēmā par labāko atzīst to, kurš ir sasniedzis labākos rezultā
tus. Sistēmas trūkums – radās “viduvējais” starpslānis. Līderi virzījās uz
priekšu, bet pārējiem zuda stimuls. Darbinieka ilgstoša būšana līderu skaitā
kropļoja viņa uzvedību: viņš kļuva augstprātīgs, darbabiedru vidū zaudēja
autoritāti, pārstāja būt par piemēru kolektīvam.

148

Darba ekonomikas un socioloģijas daudzlīmeņu sistēmas

Līderu sistēmas trūkumus novērš robežu sistēmas. Tajās par pirmrindnieku kļuva tas, kurš sasniedza noteiktu uzdevumu – robežu. Robežas
varēja būt vairākas: 100%, 105%, 110% plāna.
Robežu sistēmas labi darbojas viļņveida variantā, kas ļauj darbinie
kam, virzoties uz priekšu, saskatīt savus rezultātus un sniedz iespēju
mainīt rangu.
Visi speciālisti iedalās iesācējos, kadra, vadošos un goda pensionāros.
Viļņveida sistēmā rezultātus apkopo katrā grupā atsevišķi, un tas, kurš uzvarēja vienā grupā, nākamajā rezultātu apkopošanā būs citā grupā. Viļņ
veida sistēma nosaka līderus un virza viņus uz priekšu, paceļot arvien
augstāk un augstāk. Tā rezultātā vadošie speciālisti papildina goda pen
sionāru grupu.
Noteikumus, ar kā palīdzību nosaka labākos, sauc par sacensības nolikumu. Sacensībās izšķir formas, veidus, sistēmas, līmeņus un posmus.
Formas:
1) kompleksā – sadarbību novērtē visā sociāli ekonomisko pazīmju
kopumā;
2) funkcionālā – apkopojot rezultātus, ņem vērā vienu rādītāju vai
rādītāju grupu.
Organizācijas sistēma ir katrā sacensību formā un tā nodrošina formas
īstenošanu (piemēram, kompleksā forma – rūpnīcas labākais cehs).
Veids ir sistēmas nosaukums (piemēram, cehu sacensība par nosaukumu).
Sacensību līmenis – tā ir tā hierarhijas pakāpe, kurā apkopo rezultātus.
Posmi – tie ir daļa no veida uz atzinības virsotni.
Posmu piemēri:
1. Iesācējs strādnieks.
2. Kadru strādnieks.
3. Vadošais strādnieks.
4. Goda pensionārs.
Cik daudz kolektīvā vajadzētu būt sacensību veidu? Tik daudz, lai katrs
varētu atrast savu atzinības virzienu.
Iecirknī ar 25 cilvēkiem – no 10 līdz 12 veidiem. No tiem 1–2 for
māli, pārējie – neformāli, t. i., rezultātus apkopo bez iepriekšpaziņotiem
nosacījumiem.
Kolektīva dalībniekus atkarībā no viņu atzinības intensitātes praktiskie
vadītāji sarindo pēc dzērvju kāša principa, kas virzās uz horizontu 52 grādu
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leņķī. To vada visvairāk atzinību ieguvušais darbinieks, kuram seko pārējie.
Pēdējais darbinieks atzinību iegūst atvieglotā veidā, piemēram, kā labākais
makšķernieks, prēmiju par to nesaņemot. Kāša slīpuma leņķis būtu jāpēta,
bet sistēmiskas atzinības lielumu jāmēra. Patlaban vadītāji leņķa lielumu
izvēlas intuitīvi, organizējot kolektīva kustību kā vispiemērotāko veidu
sociālistiskās sacensības mazināšanā.
Kolektīva
dalībnieka
rangs

		

52о

Sistemātiskās atzinības lielums

10. att. Atzinības sistēmas organizācija uz dzērvju kāša principa pamata

Apkopojot iepriekšminēto par atzinības organizācijas sistēmu sistema
tizāciju, rodas iespēja radīt sacensību organizatorisko formu klasifikatoru
(sk. 2. tabulu).
2. tabula
Sacensību organizatorisko formu klasifikators
Formas
Kompleksā

Funkcionālā

Organizatoriskās
sistēmas
Labākais cehs,
labākais strādnieks

Veidi

Līmeņi

Par godu Jaunajam
gadam.
Sociālistiskā darba
trieciennieks

No brigādes līdz
rūpnīcai (ražošanas
līmenī, rūpnīcas
līmenī)

Labākais strādnieks darba
Par “to” puisi.
ražīguma kāpināšanā.
Par lopbarības sagatavošanu Vairāk nekā pats
lielā daudzumā
fermeris

No brigādes līdz
rūpnīcai
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Sociālā atzinība paaugstina darba aktivitāti. Organizējot sacensību, sva
rīga nozīme ir virziena izvēlei, kurā notiks pašapliecināšanās. Par virzienu
parasti izvēlās aktuālu ražošanas problēmu vai sociālo mērķi.
Visi pašapliecināšanās virzieni iedalās:
1. Sasniegtā līmeņa atbalstošie.
2. Jaunu kolektīva attīstības virzienu attīstošie.
3. Avārijas situāciju glābjošie.
Kad virziens ir izvēlēts, izstrādā sacensības nolikumu, kam ir šāda
struktūra:
1. Sacensības mērķis.
2. Rādītāji, kas noteiks, kurš šo mērķi ir sasniedzis.
3. Veicināšana.
4. Rezultātu apkopojums, ko īsteno strādnieku sapulcēs. Administrācija
sniedz informāciju un kopējā atklātā sapulce nosaka uzvarētāju.
5. Apbalvošanas rituāli.
Par apbalvošanu paziņo ar rūpnīcas pavēli. Uzvarētājam piešķir goda
nosaukumu, kam jābūt pievilcīgam. Apbalvojuma formu izvēlas, ņemot
vērā psiholoģiskos un materiālos viedokļus, t. i., izvēlas to, kas darbiniekam
ir vairāk nepieciešams – godaraksts, pulkstenis ar dāvinājuma uzrakstu vai
kaut kas cits.
Sacensības nolikumu apstiprina rūpnīcas vadītājs. Nolikums nodrošina,
ka neviens netiks aizmirsts un neviens darba sasniegums nepaliks bez ie
vērības. Ja administrācija nenosaka pašapliecināšanās virzienus, darbinieki
dara to paši, bet tādā gadījumā virzieni var būt administrācijai nevēlami.
Daudzu gadu desmitu laikā tika pieņemtas saistības, kas vēlāk pārvērtās
formālā procedūrā. ASV korporācijās līdzīgu saistību sistēmu dēvē par
rīcības programmu, uz kā pamata veidojas darbinieka autoritāte. Patlaban ir nepieciešamība pārveidot saistības par uzņēmējdarbības izaugsmes
plāniem. Sacensībai ir nepieciešama kolektīva dalībnieku nodrošināšana
darba procesā ar svarīgu informāciju. Vismaz reizi nedēļā ir jāveic starpposma informācija. Beidzoties plānotajam laikposmam, paziņo precizēto
informāciju.
Sacensība ir spēcīga motivējošā sistēma, kas papildina materiālo stimu
lāciju. Tā ir paškontroles un pašapliecināšanās sistēma. Pēc darba ētikas korekcijas, ko veica Pārbūves laikā, ir zaudēta iepriekšējā motivācijas sistēma,
kas jākompensē ar jauniem darba atdeves paaugstināšanas sekmēšanas virzieniem. Motivācijas struktūras pārmaiņas un tās sekas ir parādītas 3. tabulā.

151

Darba ekonomikas un socioloģijas daudzlīmeņu sistēmas

3. tabula
Strukturālās pārmaiņas uzņēmuma iekšējās motivācijas sistēmā
Nr.
p. k.

Motivācijas
elementi

1.
2.

Pirmspārbūves
laikposms

Pārbūves
laikposms

Rangs

Nozīmīgums

Rangs

Nozīmīgums

Gabaldarba sistēmas

1

25

2

30

Naturālā prēmēšana

2

18

-

-

3.

Sacensību princips

3

15

3

5

4.

Komandas sajūta,
strādnieku sapulces
ietekme

4

10

7

1

5.

Nacionālā drošība,
“ienaidnieka sajūta”

5

7

-

-

6.

Administratīvā
iespaidošana

6

8

4

5

7.

Partijas ietekme

7

7

-

-

8.

Patriotisms, lepnums
par lielvalsti

8

5

6

2

9.

Pašapliecināšanās
un darba lepnums

9

3

5

3

10

2

1

44

-

100

-

100

10.

Iespējamība tikt
atbrīvotam no darba
KOPĀ

Tabulas rādītāji liecina, ka no pirmajiem četriem elementiem ar nozī
mīgumu 25, 18, 15, 10 ir palicis viens – gabaldarba sistēmas, un būtiski ir
pastiprinājies pēdējais – iespējamība tikt atbrīvotam no darba. Sacensību
princips ir zaudējis savu motivāciju, jo tajā bija vārds “sociālistiskā”.
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